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Γεωργία → σημαντική παράμετρος οικονομικής προόδου. Κρίσιμα 
σημεία: 
 Σύγχρονα και αποδοτικά εγγειοβελτιωτικά – αρδευτικά έργα  
 Ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων. 

 
Η σημασία των αρδευτικών έργων είναι ιδιαίτερα μεγάλη,  
καθώς: 
 Το αρδευτικό ύδωρ καταλαμβάνει περίπου 80% στο σύνολο 

των χρήσεων του ύδατος.  
 
 

 Η ποιότητα και η ποσότητα του ύδατος των υπόλοιπων χρήσεων 
(ύδρευση, κλπ), επηρεάζεται από τις πρακτικές που εφαρμόζονται 
στη γεωργία (π.χ. αντλήσεις, υπερεκμετάλλευση ύδατος, 
φυτοφάρμακα, κλπ) 

 
 

 



Βασικά θέματα που λαμβάνονται υπόψη στο σχεδιασμό των 
αρδευτικών έργων είναι: 

 

 Ύπαρξη Αναδασμού 

 

 Διαθέσιμοι Υδατικοί Πόροι 

 

 Εδαφολογικός Χαρακτήρας περιοχής ενδιαφέροντος 

 

 Περιβαλλοντικά θέματα 

 

 Οικονομικά και Κοινωνικά στοιχεία περιοχής ενδιαφέροντος 

 

 



Βασικό θεσμικό αγροτικό σχέδιο υποδομής: 

 επιλύει τα προβλήματα της αγροτικής ιδιοκτησίας μέσω: 

-της βελτίωσης της ελαττωματικής ιδιοκτησιακής δομής και  

-της κατασκευής ενός σύγχρονου αγροτικού οδικού δικτύου. 

 δημιουργία οικονομικά εκμεταλλεύσιμων κτημάτων. 

Το Σχέδιο Αναδασμού θεωρείται μία μακροχρόνια αναπτυξιακή επένδυση - στενά συνδεδεμένο με 
την έννοια της οικονομικής ανάπτυξης. 

 

Με την εφαρμογή του Σχεδίου αναδασμού: 

 Ευνοείται η υιοθέτηση νέων τεχνικών.  

 Δημιουργούνται συνθήκες παραγωγής που βελτιώνουν την παραγωγικότητα της γεωργικής 
εργασίας.  

 Παρέχεται στον αγρότη: 

-η δυνατότητα εκσυγχρονισμού των γεωργικών εκμεταλλεύσεων,  

-η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών,  

-η εισαγωγή νέων τεχνολογιών. 

 Απλουστεύεται η εργασία, μειώνεται ο χρόνος απασχόλησης και επικρατούν ευνοϊκότερες 
συνθήκες εργασίας.  
 



Ειδικά θέματα που πρέπει να εξετάζονται είναι: 

 Υδρολογική ταυτότητα – ισοζύγιο της περιοχής 

 

 Αποφυγή υπεραντλήσεων 

 

 Διαχείριση αυτών για την εγκαθίδρυση ενός 
περιβαλλοντικά βιώσιμου υδατικού ισοζυγίου 

 



Ορθή χρήση εδάφους: εξασφαλίζει τα μέγιστα ωφελήματα χωρίς να απειλεί την 
αειφορία τους, για την επιβίωση και την ανάπτυξη των σύγχρονων κοινωνιών. 

 

Είναι απαραίτητο να καταγράφονται: 

 οι διάφορες κατηγορίες των εδαφών,  

 οι γεωγραφική τους κατανομή,  

 οι ιδιότητές τους,  

 Οι αλληλεπιδράσεις με άλλα στοιχεία του οικοσυστήματος και η αντίδρασή τους 
σε εξωτερικές επιδράσεις.  

Απαραίτητη: Χαρτογράφηση των εδαφών και σύνταξη του κατάλληλου 
εδαφολογικού χάρτη.  

 



Οριοθετήσεις Ρεμάτων 

 Εντοπισμός των υδατικών σωμάτων που επηρεάζονται από τα 
έργα 

 Υδραυλικός έλεγχος των ρεμάτων και στην οριοθέτηση των 
γραμμών πλημμύρας των ρεμάτων 

 

Οικοσυστήματα 

 Χαρακτηρισμός ταμιευτήρων ως προστατευόμενων 
υγροτόπων 

 Υιοθέτηση μέτρων για την αποφυγή της ρύπανσης  

 

 



Παράμετροι που υπεισέρχονται: 

 Διαθέσιμα κονδύλια 

 

 Σχέδιο αναδασμού 

 

 Χαρακτηριστικά της τοπικής απασχόλησης 

 

 Χρόνος εργασίας 

 



Α. Μικρά φράγματα και Λιμνοδεξαμενές.  Ανάλογα με τον τύπο του φράγματος επιλέγονται: 

 Χωμάτινα φράγματα.  

 Λιθόρριπτα φράγματα.  

 Φράγματα εκ σκυροδέματος.  

Κατά το σχεδιασμό αυτών των έργων ιδιαίτερα κρίσιμα σημεία είναι: 

 Θεμελίωση και κατασκευή.  

 Ειδικά τεχνικά έργα (Έργο εκτροπής-υδροληψία-εκκενωτής-υπερχειλιστής-λεκάνη απόσβεσης 
ενέργειας). 

 

Β. Έργα τεχνητού εμπλουτισμού υδροφορέων. Περιλαμβάνουν: 

 -Φρεάτια εμπλουτισμού.  

 -Λεκάνες κατάκλυσης. 

 

Γ. Έργα διανομής αρδευτικού ύδατος και αποστραγγιστικά έργα. Υπάρχουν τρία βασικά συστήματα 
άρδευσης σε χρήση σήμερα: 

 Άρδευση με ελεύθερη ροή.  

 Άρδευση με τεχνητή βροχή. 

 Στάγδην άρδευση. 

 

 



Δ. Έργα αξιοποίησης επεξεργασμένων εκροών από ΕΕΛ. Με την ΚΥΑ 145116/2011 
(ΦΕΚ 354/Β/8-3-2011) με θέμα «Καθορισμός μέτρων, όρων και διαδικασιών για την 
επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και άλλες διατάξεις», 
προωθείται η αξιοποίηση των επεξεργασμένων εκροών από ΕΕΛ. 

 Λήψη σχετικής άδειας.  

 Αξιοποίηση των επεξεργασμένων εκροών για άρδευση. 

Στόχος να επέλθει εξοικονόμηση των υδατικών πόρων και βελτίωση του υδατικού 
ισοζυγίου.  

 

Κατά το σχεδιασμό των αρδευτικών έργων ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα: 

 Υδρολογική Προσέγγιση – Αξιολόγηση Υδατικού Ισοζυγίου 

 Μελέτη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 

 Σχεδιασμός αρδευτικών και στραγγιστικών έργων 

 Υδραυλική Επίλυση  

 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 

 

 



Τα βήματα που ακολοθούνται συνοψίζονται στα εξής: 

 Υδρολογική Προσέγγιση – Αξιολόγηση Υδατικού Ισοζυγίου 

 

 Μελέτη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 

 

 Σχεδιασμός αρδευτικών και στραγγιστικών έργων 

 

 Υδραυλική Επίλυση  

 

 Περιβαλλοντική Αδειοδότηση 

 



Η σύγχρονη τεχνολογία δίδει εργαλεία τα οποία μπορούν να ενταχθούν στο σχεδιασμό και να 
συμβάλλουν στην εφαρμογή ορθών γεωργικών πρακτικών.  Ειδικότερα, μπορούν να αξιοποιηθούν: 

 Τηλεπισκόπηση: αποτελεί πηγή δεδομένων με πολλά πλεονεκτήματα. 

 Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (ΓΣΠ): δυναμική πλατφόρμα οργάνωσης – ανάλυσης 
χωρικών δεδομένων. 

 

Ανάγκη καταγραφής των υδατικών πόρων και την παρακολούθηση της κατάστασής τους. Τα 
δεδομένα που μπορούν να καταγράφονται σχετικά με τη γεωργία είναι: 

 Σε σχέση με τη βλάστηση: Χλωροφύλλη 

 Σε σχέση με το έδαφος: Ανάγλυφο, Εξατμισοδιαπνοή, Θερμοκρασία 

 Σε σχέση με το νερό: Υδάτινη επιφάνεια, Αρδευόμενη έκταση, Κατανάλωση νερού 

 

Παραδείγματα Επιχειρησιακών Εφαρμογής των Δορυφορικών Συστημάτων στη γεωργία είναι: 

 Χαρτογράφηση καλλιεργειών 

 Απογραφή ζημιών καλλιεργειών 

 Γεωργία ακριβείας 

 Χαρτογράφηση αρδευόμενης έκτασης 

 Εκτίμηση κατανάλωσης νερού άρδευσης 
 



 Δημιουργία Γεωγραφικής Βάσης Δεδομένων: καταχωρημένη όλη η 
σχετική πληροφορία που θα συγκεντρωθεί για την περιοχή μελέτης.  

 

 Καταγραφή της κατανάλωσης αρδευτικού νερού και ανάλυση της 
προσφοράς και ζήτησης με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών.  

 

 Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στην ευρύτερη περιοχή 
μελέτης και του περιβαλλοντικού κόστους και του κόστους πόρου από 
τη χρήση του νερού στις αρδευόμενες καλλιέργειες.  

 
 Ανάπτυξη πρωτοκόλλου μεθοδολογίας υπολογισμού του κόστους 

υπηρεσιών ύδατος και των προοπτικών τιμολόγησης με βάση τις 
κοινωνικο - οικονομικές και περιβαλλοντικές συνθήκες της εκάστοτε 
περιοχής.  

 



ΣΤΟΧΟΣ: βέλτιστος σχεδιασμός των αρδευτικών έργων 

 

 

συμβάλει στην ορθολογική διαχείριση  

των υδατικών πόρων  

Κρίσιμοι παράγοντες: 

 Ύπαρξη ευέλικτων φορέων με κατάλληλη τεχνογνωσία, ώστε να φέρουν σε πέρας 
επιτυχώς το έργο της διαχείρισης των υδατικών πόρων.   

  Βασικό θέμα αποτελεί και  η τιμολογιακή πολιτική που εφαρμόζεται στο αρδευτικό 
ύδωρ.  

 

Ανάγκη Συσχέτισης του υδατικού αποτυπώματος με δείκτες λογιστικής του αρδευτικού 
νερού. Αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί: 

 Ανάλυση των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών συνθηκών σε κάθε περιοχή 
εφαρμογής.  

 Διαμόρφωση τιμολογιακής πολιτικής βασισμένης στη βιώσιμη ανάπτυξη των 
καλλιεργειών και την αειφορική διαχείριση των υδατικών πόρων.  

 

 



 

Περιοχή Άστρους: Ρόλος της οργανωμένης γεωργίας - 
ιδιαίτερα σημαντικός → αποτελεί βασική συνιστώσα της 
απασχόλησης στην περιοχή.  

 

Προτείνεται να αναληφθούν πρωτοβουλίες, ώστε κάθε 
νέο έργο να επωφελείται  

1. των εξελίξεων των νέων τεχνολογιών για τις ορθές 
γεωργικές πρακτικές και  

2. μίας βιώσιμης τιμολογιακής πολιτικής.  

 


