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Στο πλαίσιο του παραδοτέου D.2.1.3. του έργου IR2MA - Large Scale Irrigation Management Tools for
Sustainable Water Management in Rural Areas and Protection of Receiving Aquatic Ecosystems (Έργο
συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση , το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
(Ε.Τ.Π.Α.) και την Εθνική Συμμετοχή των χωρών Ελλάδας και Ιταλίας), διοργανώθηκε στις 28 και 29
Μαρτίου 2019 η ενημερωτική εκδήλωση WATERinMARCH! 2019, Υδατικοί πόροι, άρδευση και
περιβάλλον.
Στις 28 Μαρτίου, στη Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης Άρτας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, στους
Κωστακιούς Άρτας, 150 άτομα (εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, στελέχη δημόσιων
οργανισμών, επιχειρηματίες, στελέχη συνεταιρισμών, στελέχη οργανισμών εγγείων βελτιώσεων, μέλη
εκπαιδευτικού προσωπικού ΑΕΙ, ερευνητές και φοιτητές) παρακολούθησαν τις παρουσιάσεις, ενώ
άλλα 170 άτομα παρακολούθησαν μέσω ζωντανής μετάδοσης.
Ο κ. Ε. Νικολάου (ΙΓΜΕ - Ινστιτούτο Γεωλογιών και Μεταλλευτικών Ερευνών - Περιφερειακή Μονάδα
Ηπείρου) παρουσίασε το υπόγειο υδατικό δυναμικό της Ηπείρου με έμφαση στους υπόγειους
υδροφόρους του κάμπου της Άρτας, ο κ. Σ. Τζάλλας (Γενικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ)
Πεδιάδας Άρτας) παρουσίασε τα συλλογικά αρδευτικά και αποστραγγιστικά δίκτυα των ΟΕΒ Πεδιάδας
Άρτας, ο κ. Α. Παναγόπουλος (Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός (ΕΛΓΟ) – ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτο
Εδαφοϋδατικών Πόρων) μίλησε για την προστασία, τη διαχείριση και την κοστολόγηση αρδευτικού
νερού, ο κ. Γ. Τσιρογιάννης (Τμ. Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων) παρουσίασε το συλλογικό
σύστημα παροχής συμβουλών άρδευσης που λειτουργεί στην πεδιάδα της Άρτας και ο κ. Κ.
Κουτσικόπουλος (Τμ. Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πάτρας και Φορέας Διαχείρισης Αμβρακικού ΚόλπουΛευκάδας) μίλησε για τους τελικούς αποδέκτες νερού αποστραγγιστικών δικτύων, τις επιπτώσεις από
τη λειτουργία των δικτύων σε αυτούς αλλά και τις πιθανές ευκαιρίες.
Στις 29 Μαρτίου, οργανώθηκε στο τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στους Κωστακιούς
Άρτας, τεχνική συνάντηση των εταίρων του έργου όπου παρουσιάστηκε αναλυτικά το σύστημα
παροχής συμβουλών άρδευσης για την πεδιάδα της Άρτας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου.
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