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Το 1ο Διεθνές Συμπόσιο για τις επιδράσεις της άρδευσης και της στράγγισης στο αγροτικό 
και αστικό τοπίο, IRLA20141 στοχεύει να αποτελέσει την κατάλληλη πλατφόρμα για την 
παρουσίαση σχετικών μελετών περίπτωσης, την ανάδειξη θεωρητικών και πρακτικών 
προσεγγίσεων που δίνουν λύσεις σε σχετικά ζητήματα αλλά και απόψεις σχετικά με τις 
καταστάσεις που εκτιμάται ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον.   
Τόσο η άρδευση όσο και η στράγγιση έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην ανθρώπινη 
ιστορία. Αρδευτικά και στραγγιστικά συστήματα και μετατροπή άγονων εκτάσεων σε 
καλλιεργήσιμες μέσω εγγειοβελτιωτικών έργων, συνέβαλαν στη σημαντική ανάπτυξη της 
αγροτικής παραγωγής. Επιπλέον, τα συστήματα άρδευσης έχουν συμβάλει ώστε η αστική 
πράσινη υποδομή να παρέχει άνεση και ευχαρίστηση τόσο στην καθημερινότητα των 
πολιτών όσο και όσο αφορά τον ελεύθερο χρόνο και την αναψυχή. Από την άλλη πλευρά τα 
μεγάλα εγγειοβελτιωτικά έργα, η ανεξέλεγκτη άντληση, η υπερβολική και 
αναποτελεσματική άρδευση, η υπερβολική λίπανση, κ.λπ. συμβάλουν σε κατασπατάληση 
των φυσικών πόρων, υποβάθμιση του τοπίου, δυσμενείς αλλαγές στο μικροκλίμα κοκ.  
Τα βασικά ερωτήματα του συμποσίου, είναι το πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τη 
γεωργική γη παραγωγική με βιώσιμο τρόπο για το περιβάλλον και πώς τα αστικά τοπία και 
οι χώροι αναψυχής μπορούν να διατηρήσουν το χαρακτήρα τους και τις θετικές επιπτώσεις 
για τον άνθρωπο, την ώρα που τα αποθέματα υψηλής ποιότητας νερού για άρδευση 
μειώνονται σημαντικά και το κλίμα αλλάζει.  
Το 1ο Διεθνές Συμπόσιο IRLA 2014 προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για συζήτηση επί 
αυτών των θεμάτων. Το συμπόσιο φιλοδοξεί να αποτελέσει βάση συνέργιας μεταξύ των 
φορέων της δημόσιας διοίκησης, των ακαδημαϊκών-ερευνητικών ιδρυμάτων και των ΜΚΟ 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης της άρδευσης και της στράγγισης, με 
σκοπό την συμβολή στην επίλυση των ζητημάτων που αναφέρθηκαν. 
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Το συμπόσιο διοργανώνεται στο πλαίσιο του έργου IRMA (Εργαλεία διαχείρισης για 
αποτελεσματική άρδευση γεωργικών καλλιεργειών και αστικών τοπίων) το οποίο 
χρηματοδοτείται (75% της ΕΕ (ΕΤΠΑ) και 25% από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της 
Ιταλίας) από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας (ETCP) Ελλάδα-Ιταλία 2007-
2013 (www.Greece-Italy.eu).  
 
Θεωρώντας ότι η συμμετοχή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία του 
συμποσίου, σας αποστέλλουμε την 1η ανακοίνωση - πρόσκληση για υποβολή 
περιλήψεων και σας παρακαλούμε για τη διάχυση της πληροφόρησης αυτής μεταξύ των 
μελών του φορέα σας. 
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