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ΣΕΛΙΚΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΟΤ ΕΡΓΟΤ ADAPT2CHANGE
Προτάςεισ για προςαρμογή ςτη νζα Κοινή Αγροτική Πολιτική

09:30: Προςζλευςθ - Εγγραφζσ
10:00: Ζναρξθ - Χαιρετιςμοί
10:15: Παρουςίαςθ του προγράμματοσ Life Adapt2Change
Α. Παπαχατζθσ, Επιςτ. υπεφθυνοσ του ζργου, Καθηγητήσ ΤΕΙ Θεςςαλίασ
10:30: Σεχνολογίεσ ςφγχρονων κερμοκθπιακών μονάδων: θ
περίπτωςθ του θμίκλειςτου κερμοκθπίου, προτάςεισ για τθν νζα
ΚΑΠΚ. Κίττασ, Καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ
10:45: Αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ του ζργου Adapt2Change ςτθν
ΚφπροΠ. Πολυκάρπου, ΠΛΓΕ ΙΓΕ και Μ. Ντάγκλασ, Συνεργάτησ ΙΓΕ
11:00: Αποτελζςματα τθσ εφαρμογισ του ζργου Adapt2Change ςτθν
Ελλάδα
Δ. Καλφοφντζοσ, Καθηγητήσ ΤΕΙ Θεςςαλίασ
11:15 Καφζσ
11:30: Αποτελζςματα οικονομοτεχνικισ μελζτθσ του ζργου
Ν. Κατςοφλασ, Αν. καθηγητήσ Πανεπιςτημίου Θεςςαλίασ
11:45: Αντλίεσ κερμότθτασ και θ ςυμβολι τουσ ςτθν εξοικονόμθςθ
ενζργειασ και ςτθν αειφορίαΔ. Μαναγοφδησ, Γεν. διευθυντήσ ICON
GROUP TEXNIKH E.Π.Ε
12:00: υςτιματα αυτοματιςμών ςτθ Γεωργία
Ι. Έλληνασ, Καθηγητήσ ΤΕΙ Πειραιά
12:15: Εφαρμογι Φωτοβολταϊκών υςτθμάτων ςτα Θερμοκιπια
Π. Πολυκάρπου, ΠΛΓΕ ΙΓΕ
12:30 Ευκαιρίεσ Χρθματοδότθςθσ Επενδφςεων, Κ. Καραμπουρνιώτησ,
Στζλεχοσ LivingProspects ΕΠΕ
12:45: Προοπτικζσ αξιοποίθςθσ των πρότυπων κερμοκθπίων του
ζργου Adapt2Change
Α. Παπαχατζθσ, Καθηγητήσ ΤΕΙ Θεςςαλίασ
13:00 υηιτθςθ – υμπεράςματα
13:30 Ελαφρφ γεφμα
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
Τν ζπλέδξην πνπ δηεμήρζε ζηελ θαηάκεζηε απφ θνηηεηέο, αγξφηεο,
γεσπφλνπο θαη επηρεηξεκαηίεο αίζνπζα ηνπ Κεληξηθνχ Ακθηζεάηξνπ
ηνπ Τ.Ε.Ι Θεζζαιίαο, έδσζε ηε δπλαηφηεηα ζηνπο νκηιεηέο λα
αλαπηχμνπλ κηα ζεηξά απφ ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ αθνξνχλ ηηο λέεο
ηερλνινγίεο ζηε ζχγρξνλε γεσξγία, θαζψο θαη ζε λέεο πξνηάζεηο γηα
πξνζαξκνγή ζε κηα λέα Κνηλή Αγξνηηθή Πνιηηηθή.
Με ηελ έλαξμε ηνπ ζπλεδξίνπ ν πξφεδξνο ηνπ ΤΕΙ Λάξηζαο θ. Γνχιαο
ραηξέηηζε ην ζπλέδξην θαη δήισζε επραξηζηεκέλνο πνπ ηα κεγάια
γεγνλφηα ζπκβαίλνπλ ζην ΤΕΙ Λάξηζαο. Τφληζε ηδηαίηεξα φηη ε Κνηλή
Αγξνηηθή Πνιηηηθή ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα γηα αθφκε κηα θνξά λα
εξεπλεζνχλ ζε βάζνο αθφκε πεξηζζφηεξν ηα ζεξκνθήπηα. Αλέθεξε
ραξαθηεξηζηηθά:
«Η γεσξγία ήηαλ πάληα ζην θέληξν ησλ πνιηηηθψλ ηεο ΕΕ θαη ε θνηλή
πνιηηηθή απνξξνθά ζήκεξα ην κεγαιχηεξν θνκκάηη (πεξίπνπ 43%)
ηνπ ζπλνιηθνχ θνηλνηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Πάλσ απφ 50 δηο. επξψ
εηεζίσο. Επεξεάδεη ηελ χπαηζξφ καο, ην πεξηβάιινλ, ην θνηλσληθφ
ηνπίν θαη -πάλσ απ’ φια- απνθαζίδεη γηα ην ηί βάδνπκε ζην πηάην καο.
Παξά ηε ζεκαζία ηεο, ε αιήζεηα είλαη φηη ν πεξηζζφηεξνο θφζκνο δελ
έρεη επαξθή ελεκέξσζε γηα ηε ζεκαζία θαη ηνλ ξφιν ηεο.
Η ΚΑΠ απνηειεί έλα ζχλνιν θαλνληζκψλ θαη κεραληζκψλ πνπ
ειέγρνπλ ηηο πεξηζζφηεξεο πηπρέο ηεο παξαγσγήο, επεμεξγαζίαο θαη
εκπνξίνπ ησλ αγξνηηθψλ πξντφλησλ κέζα ζηελ ΕΕ. Σηνρεχεη ζηελ
ππνζηήξημε

ηνπ

αγξνηηθνχ

εηζνδήκαηνο,

ελζαξξχλνληαο

ηελ

παξαγσγή πξντφλησλ πςειήο πνηφηεηαο γηα κία νινέλα θαη πην
απαηηεηηθή αγνξά. Δίλνληαο ζπγρξφλσο λέεο επθαηξίεο αλάπηπμεο,
φπσο

νη

αλαλεψζηκεο

θαη

θηιηθέο

πξνο

ην

πεξηβάιινλ

πεγέο

ελέξγεηεο.Η πξψηε ΚΑΠ ηέζεθε ζε ηζρχ ην 1962, φηαλ ε θνηλσλία θαη
ε γεσξγία ηεο Επξψπεο ήηαλ θαηεζηξακκέλε κεηά απφ ρξφληα
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πνιέκνπ. Η πξψηε ΚΑΠ, επνκέλσο, έδηλε έκθαζε ζηελ ελζάξξπλζε
ηεο αγξνηηθήο παξαγσγηθφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί ε
παξνρή

ηξνθίκσλ

ζε

πξνζηηέο

ηηκέο.

Η

πνιηηηθή

πξνέβιεπε

επηρνξεγήζεηο θαη ζπζηήκαηα πνπ εγγπνχληαλ πςειέο ηηκέο ζηνπο
αγξφηεο, παξέρνληαο θίλεηξα γηα λα παξάγνπλ πεξηζζφηεξν. Σηελ
νπζία, ζηφρεπαλ λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο παξαγσγνχο απφ ηηο
ηδηνηξνπίεο ηεο αγνξάο κέζσ άκεζσλ πιεξσκψλ, απνδεκηψζεσλ γηα
ηηο εμαγσγέο θαη ζρέδηα ππνζηήξημεο γηα ηε ζπζζψξεπζε πξντφλησλ.
Η πξψηε ΚΑΠ πξνεηνίκαδε ην έδαθνο γηα έλα κνληέιν εληαηηθά
θεθαιαηνπνηεκέλεο νηθνγελεηαθήο γεσξγίαο θαη θίλεζε ηελ ΕΕ πξνο
ηελ απηάξθεηα.»
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Σηε ζπλέρεηα ν θ. Κίηηαο, θαζεγεηήο ζην ηνπ Τκήκαηνο Γεσπνλίαο
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαιίαο θαη γλψζηεο ηεο ζεξκνθεπηαθήο
θαιιηέξγεηαο, έδσζε ην ζηίγκα θαη ηηο πξννπηηθέο αλάπηπμεο ησλ
έμππλσλ ζεξκνθεπίσλ. Απηά ελζσκαηψλνπλ φιεο ηηο ηερλνινγίεο
αηρκήο, κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε πφξσλ αιιά θαη ηελ βειηίσζε
ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο. Η αξρή ηνπ επθπνχο ζεξκνθεπίνπ,
αλέθεξε πσο είλαη κηα θαηλνηφκνο ιχζε ε νπνία εληζρχεη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ απνδνηηθφηεξε ρξήζε ησλ
πφξσλ ζηνλ ηνκέα ησλ απνβιήησλ, κε άκεζεο επηπηψζεηο ηφζν ζηελ
πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο, φζν θαη ζηε κείσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο
ξχπαλζεο.
Τφληζε βέβαηα θαη ηελ αδξάλεηα ηνπ θξάηνπο λα βνεζήζεη ζε απηφλ
ηνλ ηνκέα. Ο ίδηνο, φηαλ μεθίλεζε ηελ θαξηέξα ηνπ, ε Ειιάδα είρε
45ρηι. ζηξεκ. Θεξκνθεπίσλ θαη ε Τνπξθία 38 ρηι. ζηξεκ. Σήκεξα ε
Τνπξθία είλαη απηή πνπ έρεη 600 ρηι. ζηξεκ., ελψ ε Ειιάδα κφλν 85
ρηι. ζηξεκ. Απηφ είλαη κηα απφδεημε πνπ κηιά απφ κφλε ηεο. Οη
Έιιελεο έρνπλ θαη γλψζε θαη γλψκε γηα λα πξνρσξήζνπλ, αιιά
ρξεηάδεηαη θαη ε πνιηηηθή βνχιεζε. Μφλν έηζη ζα πξνρσξήζεη ην
ζεξκνθήπην ζηελ Ειιάδα.
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Επφκελνη νκηιεηέοήηαλ ν θ. Πνιπθάξπνπ θαη ν θ. Νηάγθιαο, νη νπνίνη
αλέιπζαλ ηηο ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο ζηελ Κχπξν. Τφληζαλ πσο ε
Κχπξνο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα αμηνπνηεί ηελ ηερλνινγία θαη δίλεη
πξνζηηζέκελε αμία ζηα πξντφληα πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηα ζεξκνθήπηα.

Ο θ. Καιθνχηδνο, θαζεγεηήο ηνπ ΤΕΙ Θεζζαιίαο, παξνπζίαζε ηα
απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ. Τφληζε πσο κέζα απφ ην έξγν, ε ΕΕ
αλαγλσξίδεη ηελ αδπλακία πνπ ζα παξαηεξεζεί ζην εγγχο κέιινλ
ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα ηνπ Μεζνγεηαθνχ ρψξνπ αιιά θαη ηελ
ακεζφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε
ησλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο. Οη θιηκαηηθέο αιιαγέο θαη νη
επηπηψζεηο ζηελ Ειιάδα, έρνπλ ζεκαζία φρη κφλν πεξηβαιινληηθή,
αιιά νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θαη θαηά ζπλέπεηα θαη πνιηηηθή.
Τφληζε πσο ε απνζηαζεξνπνίεζε ηνπ θιίκαηνο ζεκαίλεη αθξαία,
αλεμέιεγθηα

θαηλφκελα

ζε

κηα

κε

γξακκηθά

πξνβιέςηκε

ππεξζέξκαλζε. Η θιηκαηηθή αιιαγή θαη νη επηπηψζεηο ηεο ζην ζχλνιν
ηεο νηθνλνκίαο θαη ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ είλαη πιένλ επηζηεκνληθά
αθιφλεηεο αιιά θαη πξφζθαηα πξαγκαηνπνηνχκελεο ζηε Θεζζαιία.
Επίζεο,

αλαθέξζεθε

παξαγσγήο

θαη

ζηα

θχξηα

επεζήκαλε

πξνβιήκαηα
ν

πσο

ηεο

γεληθφο

αγξνηηθήο

ζηφρνο

ηνπ

έξγνπadapt2changeείλαη λα δείμεη ηελ πξνζαξκνγή ηεο αγξνηηθήο
παξαγσγήο
αλαθχθισζεο

ζηελ
ηνπ

θιηκαηηθή
λεξνχ

αιιαγή
κέζα

απφ

εηζάγνληαο
έλα

κηα

κέζνδν

θιεηζηφ,

πιήξσο

απηνκαηνπνηεκέλν, πδξνπνληθφ ζχζηεκα ζεξκνθεπίνπ πεξηνξίδνληαο
ηελ παξνρή λεξνχ κε ηε ρξήζε ηνπ απνζεθεπκέλνπ λεξνχ ηεο
βξνρήο. Εηδηθφηεξα, ζηνρεχεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κε ηε
ρξήζε

ηεογεσζεξκίαο

ε

νπνία

κπνξεί

λα

ζεσξεζεί

αλεμάληιεηε κνξθή ελέξγεηαο γηα ηα αλζξψπηλα κέηξα.
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πξαθηηθά

Έθιεηζε ηελ νκηιία ηνπ κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλάο ηνπ ηα νπνία
ζπλνςίδνληαη
πξνβιήκαηα

ζην
ησλ

γεγνλφο

πσο

ζπκβαηηθψλ

ε

πδξνπνλία

θαιιηεξγεηψλ,

εθκεδελίδεη

θαζψο

δελ

ηα
είλαη

απαξαίηεηε ε χπαξμε εδάθνπο, ελψ ππάξρεη έιεγρνο ηεο ζξέςεο θαη
ηεο

άξδεπζεο

ηεο

θαιιηέξγεηαο,

κε

κείσζε

ιηπαζκάησλ

θαη

θπηνπξνζηαηεπηηθψλ πξντφλησλ. Επίζεο ζπκβάιιεη ζηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο κέξνο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα
ζέξκαλζε θαη ςχμε βαζίδεηαη ζηε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, ηεο νπνίαο ε
νηθνλνκία αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ έσο 30%.
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Ο θ. Καηζνχιαο, θαζεγεηήο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο, ζην ηκήκα
ηεο Γεσπνλίαο, παξνπζίαζε ζηε ζπλέρεηα ηα απνηειέζκαηα ηεο
νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο ηνπ έξγνπ. Αλαθέξζεθε ζην δηεζλέο
πεξηβάιινλ θαη ζηηο επελδχζεηο ζηα ζεξκνθήπηα θαη παξνπζίαζε κε
αξηζκνχο ηε δηαθνξά πνπ ππάξρεη αλάκεζα ζε Ειιάδα θαη Οιιαλδία.
Αλαθέξζεθε βέβαηα ζην γεγνλφο πσο ε Ειιάδα είλαη αξθεηά
αληαγσληζηηθή

ζην

θφζηνο

ηεο

ελέξγεηαο,

φηαλ

πξφθεηηαη

γηα

ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ε θαιιηεξγνχκελε έθηαζε είλαη ζρεηηθά
ζηαζεξή ηελ ηειεπηαία δεθαεηία.

Αληιίεο ζεξκφηεηαο, ζπζηήκαηα απηνκαηηζκνχ ζηε γεσξγία, ηα
θσηνβνιηατθά θαη πψο κπνξνχλ λα βξνπλ πιήξε εθαξκνγή ζηνλ
αγξνηηθφ ηνκέα θαη λα δψζνπλ ιχζεηο ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο
ζηα ζεξκνθήπηα, ήηαλ ην ζεκαηηθφ πεδίν ηνπ θ. Καξακπνπξληψηε.

Σηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο αλαθέξζεθε θαη ν θ. Μαλαγνχδε, Γελ.
δηεπζπληή ICON GROUP TEXNIKH E.Π.Ε, κε έκθαζε ζηε ζπκβνιή
ηνπο ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζηελ αεηθνξία, ελψ ν
θ.Έιιελαο,

Καζεγεηήο

ΤΕΙ

απηνκαηηζκψλ ζηε Γεσξγία.
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Πεηξαηά,

αλέιπζε

ηα

ζπζηήκαηα

Τέινο, ν θ. Παπαραηδήο κεηά απφ πνιπεηή έξεπλα αλέπηπμε ηε
δπλακηθή θαη ηελ πξνπηηθή ησλ πξφηππσλ ζεξκνθεπίσλ. Ο ίδηνο
εγείηαη κηαο νκάδαο πνπ κειέηεζε θαη θαηαζθεχαζε έλα πξφηππν
ζεξκνθήπηνζηα ΤΕΙ Λάξηζαο πνπ εθαξκφδεη φιεο απηέο ηηο πξαθηηθέο
θαη ε ζεσξία γίλεηαη πξάμε. Έλα πξφηππν ζεξκνθήπην πνπ παξάγεη
θαη ρξεζηκνπνηεί φια απηά ηα ζηνηρεία πνπ ζα βξνπλ εθαξκνγή ζην
κέιινλ. Αλαθέξζεθε ζηνλαληίθηππν ηνπ έξγνπ ζηελ ηνπηθή θνηλσλία
θαη ηεο χςηζηεο ζεκαζίαο απηνχ ζηελ ζεξκνθεπηαθή παξαγσγή ηφζν
γηα επηδεηθηηθνχο φζν θαη γηα εξεπλεηηθνχο ζθνπνχο:


Η ζπλέρηζε ιεηηνπξγίαο ησλ ζεξκνθεπίσλ ζε Ειιάδα θαη Κχπξν
απνηειεί φρη απιά δέζκεπζε αιιά είλαη θπζηθφ επαθφινπζν
ιφγσ ηεο εθπαηδεπηηθήο θχζεο ηνπ ΤΕΙ Θεζζαιίαο θαη ηνπ
Ιλζηηηνχηνπ Γεσξγηθψλ Εξεπλψλ.



Η ζπζηεκαηηθή ζπλεξγαζία κε ην Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο
εγγπάηαη

ηελ

πεξαηηέξσ

εξεπλεηηθή

αμηνπνίεζε

ησλ

ζεξκνθεπίσλ
Σπλερήο

βειηηζηνπνίεζε,

παξαγσγή

απνηειεζκάησλ,

δηελέξγεηα

θαηλνχξησλ πεηξακάησλ, πξαθηηθή ππνζηήξημε ησλ αγξνηψλ, κείσζε
ηεο ρξήζεο λεξνχ θαη ελέξγεηαο, ελεκέξσζε ηεο θνηλσλίαο.Όινη
απηνί νη παξάκεηξνη νδήγεζαλ ζην απνηέιεζκα πσο ε έξεπλα έρεη
αθφκε βαζχ πεδίν θαη ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί.Τα πξσηφηππα
ζεξκνθήπηα ζε Ειιάδα θαη Κχπξν ζα ζπλερίζνπλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη
λα παξάγνπλ εξεπλεηηθά θαη επηδεηθηηθά απνηειέζκαηα πξνο φθεινο
ησλ αγξνηψλ θαη ηεο θνηλσλίαο. Τα ηδξχκαηα δεζκεχνληαη κε ηδίνπο
πφξνπο λα ζπληεξνχλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηα ζεξκνθήπηα γηα φιν ην
ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπ σθέιηκνπ ρξφλνπ δσήο ηνπ.Σε ζπλεξγαζία θαη
κε

ην

Παλεπηζηήκην

βειηηζηνπνίεζεο

φισλ

Θεζζαιίαο
ησλ

ζα

ζπλερηζηνχλ

ιεηηνπξγηψλ

θαη

νη

ελέξγεηεο

ζπζηεκάησλ

ησλ

ζεξκνθεπίσλ.
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