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IRMA - Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes 

Ανάπτυξη εργαλείων αποτελεσµατικής διαχείρισης άρδευσης  
για αγροτικές καλλιέργειες και αστικά τοπία 

 

εναρκτήρια συνάντηση                        πρόσκληση 
 
Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα Ηπείρου, έχει την τιµή να σας προσκαλέσει στην εναρκτήρια συνάντηση 

του έργου IRMA η οποία θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 16 Μαΐου 2013, 17:30-19:00 στην Κεντρική 
Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ Ηπείρου στους Κωστακιούς Άρτας. 

 
 

Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου 
∆ρ. Τσιρογιάννης Ι., Επ. Καθηγητής  

Τµ. Ανθοκοµίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου 
 

 

 

 

 

 

 
 

Πληροφορίες: κα. Κολιογιάννη Αγγέλα, 2681050047 
 

      πρόγραµµα 
 Εναρκτήρια οµιλία  

∆ρ. Γλαβάς Ευριπήδης, Καθηγητής, Πρόεδρος ΤΕΙ Ηπείρου 
 Χαιρετισµοί 
 Το έργο IRMA 

∆ρ. Τσιρογιάννης Γιάννης, Επ. Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου, Επιστ. Υπεύθυνος του έργου 
 Το αναπτυξιακό έργο του ΤΕΙ Ηπείρου και του ΕΛΚΕ  

∆ρ. Γκανάς Ιωάννης, Αναπλ. Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου, Πρόεδρος του Ειδικού Λογαριασµού 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Ηπείρου 

 Νοµαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας 
∆ρ. Γιωτόπουλος Κώστας, Γενικός ∆ιευθυντής ΝΕΑ 

 Ινστιτούτο Ερευνών Παραγωγής Τροφίµων του Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας της Ιταλίας 
Dr.ssa Silvia Vanino  
Istituto Nazionale di Economia Agraria, Servizio Ambiente e Risorse Naturali in Agricoltura 

 Ινστιτούτο Γεωργικής Οικονοµίας της Ιταλίας 
Dott. Angelo Parente, Researcher, Istituto di Scienze delle Produzioni Alimentari (ISPA) 

 Περιφέρεια της Απουλίας / Ιταλία 
Dott. Luigi Scamarcio, Ufficio Innovazione e Conoscenza in Agricoltura 

 Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας 
Φίλης Ευάγγελος, Γεωπόνος MSc, ∆/νση Αγροτικής Ανάπτυξης 

 Συνέντευξη τύπου 
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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, 26/4/2013 
ΘΕΜΑ:  
Εξοικονόµηση νερού για άρδευση στον κάµπο της Άρτας µέσω του ETCP Ελλάδα – Ιταλία 2007-
2013 
 
Ένα έργο που θα συµβάλει στην αποτελεσµατική διαχείριση του νερού και θα µειώσει σηµαντικά το 
κόστος για άρδευση τόσο στον αγροτικό τοµέα όσο και σε αυτό του αστικού πρασίνου εγκρίθηκε στο 
πλαίσιο του προγράµµατος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ETCP Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013. 
 
Πρόκειται για πρόταση που είχε υποβάλει το 2012 ως επικεφαλής εταίρος το ΤΕΙ Ηπείρου µε τίτλο: 
«Efficient Irrigation Management Tools for Agricultural Cultivations and Urban Landscapes (IRMA)». 
Στο εταιρικό σχήµα συµµετέχουν η Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Ηπείρου – ∆υτικής Μακεδονίας, η 
Περιφέρεια της Απουλίας, η Νοµαρχιακή Επιχείρηση Ανάπτυξης Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, το 
Ινστιτούτο Γεωργικής Οικονοµίας της Ιταλίας και το Ινστιτούτο Ερευνών Παραγωγής Τροφίµων του 
Εθνικού Συµβουλίου Έρευνας της Ιταλίας.  
Το έργο συνολικού προϋπολογισµού 1.398.874,50€ ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και θα διαρκέσει 
δύο έτη. Συγχρηµατοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) 
και κατά 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας. 
 
Στην Ελλάδα εκτιµάται ότι το 80% των υδατικών πόρων χρησιµοποιείται για άρδευση και για το λόγο 
αυτό η βέλτιστη διαχείριση των αρδεύσεων αποτελεί ένα ολοένα και αυξανόµενης σηµασίας 
καλλιεργητικό στόχο. Σε αυτό το πλαίσιο και ιδιαίτερα στην εποχή µας όπου εµφανίζονται έντονα 
φαινόµενα λειψυδρίας και ζητούνται πρωτοβουλίες για την αποτελεσµατικότερη χρήση του νερού 
(Οδηγία 2000/60/ΕΚ) το έργο IRMA αποσκοπεί στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας και τεχνολογίας σχετικά 
µε την αποτελεσµατική διαχείριση της άρδευσης τόσο στον αγροτικό τοµέα όσο και σε αυτόν του 
αστικού πράσινου. Η περιοχή ενδιαφέροντος περιλαµβάνει τις περιφέρειες Ηπείρου και ∆υτικής 
Ελλάδας στην Ελλάδα καθώς και αυτή της Απουλίας στην Ιταλία. 
 
Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται να πραγµατοποιηθούν τα ακόλουθα: 
 δηµιουργία εκτεταµένου δικτύου φορέων και επιχειρήσεων που εµπλέκονται στη διαχείριση και τη 
χρήση νερού άρδευσης (κρατικές, περιφερειακές και δηµοτικές υπηρεσίες, Υ.Ε.Β., αγροτικοί 
συνεταιρισµοί, αγροτικές επιχειρήσεις κοκ) µε σκοπό την ενηµέρωση, διαβούλευση και µεταφορά 
τεχνογνωσίας, 

 αναλυτική καταγραφή των τοπικών και εθνικών πολιτικών διαχείρισης νερού για άρδευση και 
προτάσεις προσαρµογής και βελτίωσης, καταγραφή της αρδευτικής πρακτικής και εντοπισµός καλών 
πρακτικών, επιθεωρήσεις συστηµάτων άρδευσης µε σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 
χρήσης νερού, 

 ανάπτυξη ειδικής διαδικτυακής υπηρεσίας για την υποστήριξη της διαχείρισης των αρδεύσεων στην 
πεδιάδα της Άρτας (∆ήµοι Αρταίων και Νικολάου Σκουφά) µε δίκτυο 20 µετεωρολογικών σταθµών, 
ανάπτυξη σχετικού λογισµικού, παροχή συµβουλών κοκ, 

 αναβάθµιση αντίστοιχου υφιστάµενου συστήµατος στην Απουλία, 
 έρευνα µε σκοπό την αξιολόγηση των δυνατοτήτων χρήσης εξελιγµένων αισθητήρων για τη 
διαχείριση άρδευσης αλλά και των δυνατοτήτων χρήσης εναλλακτικών πηγών νερού για άρδευση 
(επεξεργασµένο νερό, γκρίζο νερό, αλατούχα νερά κοκ.) και 



 

 δράσεις εκπαίδευσης επαγγελµατιών (αρµόδιων στελεχών της δηµόσιας διοίκησης, γεωπόνων και 
αγροτών) αλλά και του ευρύτερου κοινού (σχολικής κοινότητας, κατοίκων των περιοχών) σχετικά µε 
την αποτελεσµατική χρήση του νερού άρδευσης. 

 δράσεις διάχυσης αποτελεσµάτων (οδηγοί, φυλλάδια, συνέδρια, σεµινάρια κοκ). 
 
H εναρκτήρια συνάντηση του έργου IRMA θα πραγµατοποιηθεί την Πέµπτη 16 Μαΐου 2013, 17:30-
19:00 στην Κεντρική Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικoύ Εκπαιδευτικού Ιδρύµατος Ηπείρου στους 
Κωστακιούς Άρτας. 

 
 

Ο επιστηµονικός υπεύθυνος του έργου 
∆ρ. Τσιρογιάννης Ι., Επ. Καθηγητής  

Τµ. Ανθοκοµίας – Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου 
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