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Γενική επισκόπηση του έργου 

  Περιοχές Μελέτης : Σικελία-Ιταλία, Κρήτη-Ελλάδα, Κύπρος,  
 

 

 

 

 

 

 

 Προϋπολογισμός έργου:  
     Σύνολο: 1,497,060 € 

     Συγχρηματοδότηση ΕΕ: € 898,236 (=60% του συνολικού επιλέξιμου 
προϋπολογισμού) 

 Διάρκεια έργου: 43 μήνες (1 Οκτωβρίου 2015 - 30 Απριλίου 2019)  



Πιλοτικές περιοχές μελέτης 

Σικελία 
 
Trapani 

 Enna 
 
 

Καλλιέργειες 
αμπέλια 
σιτάρι 

 
 



Πιλοτικές περιοχές μελέτης 

Κρήτη  
 
Πεδιάδα Μεσαράς 
Πεδιάδα Χανίων 

 

 
Καλλιέργειες:  
(ταυτίζονται με την 
προτεραιότητα 
RIS3AGR) 
 ελιές 
 αμπέλια  
 κηπευτικά 



Πιλοτικές περιοχές μελέτης 

Κύπρος  
 
Αχέλεια - Πάφος 
 Κίτι - Λάρνακα 
 Ξυλοφάγου - Λάρνακα 

 
Καλλιέργειες 
ελιές 
αμπέλια 
 κριθάρι/σιτάρι 
πατάτες 
 



Στόχοι προγράμματος 

Διεύρυνση της γνώσης σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις 
στον γεωργικό τομέα των τριών Μεσογειακών νησιών της Ευρώπης (Κρήτη, 
Σικελία, Κύπρος) 

Προσδιορισμός και αξιολόγηση των κατάλληλων μέτρων προσαρμογής για τη 
μείωση της ευπάθειας και αύξηση της ανθεκτικότητας της γεωργίας στους 
κινδύνους της κλιματικής αλλαγής 

Ενίσχυση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων που αφορούν στο σχεδιασμό 
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με την ανάπτυξη του εργαλείου 
ADAPT2CLIMA 

Ανάπτυξη στρατηγικών προσαρμογής του γεωργικού τομέα στην κλιματική 
αλλαγή για την Κρήτη, την Κύπρο και τη Σικελία 

Ευαισθητοποίηση και ενεργός συμμετοχή των ενδιαφερόμενων φορέων και 
των ομάδων-στόχων καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου 



Διάγραμμα  
Μεθοδολογίας 





Πώς αναμένεται να επηρεαστεί η γεωργία στη 

Μεσόγειο από την κλιματική αλλαγή; 

 Μείωση στην απόδοση των καλλιεργειών λόγω των ιδιαίτερα υψηλών 

θερμοκρασιών 

 Συχνότερες καταστροφές καλλιεργειών λόγω αύξησης στη συχνότητα        

ακραίων καιρικών φαινομένων 

 Αύξηση της ζήτησης νερού για άρδευση και μείωση στη διαθεσιμότητα του 

νερού λόγω παρατεταμένων περιόδων ξηρασίας 

 Αρνητικές επιπτώσεις στη γονιμότητα του εδάφους και μείωση της 

ποικιλότητας των καλλιεργειών 

 Αύξηση του κινδύνου διάβρωσης του εδάφους λόγω αύξησης των ακραίων 

βροχοπτώσεων 



Τι είναι και γιατί χρειάζεται η προσαρμογή 

o Η προσαρμογή περιλαμβάνει δράσεις για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων 
και μελλοντικών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. 

o Αναφέρεται όχι μόνο στην προστασία από τις δυσμενείς επιπτώσεις και στην 
ελαχιστοποίηση της καταστροφής που μπορούν να προκαλέσουν, αλλά επίσης 
και στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας και την αξιοποίηση των ευκαιριών που 
μπορεί να προκύψουν 

 

• Τα μέτρα προσαρμογής υλοποιούνται τόσο σε επίπεδο γεωργικής 
εκμετάλλευσης όσο και σε τομεακό επίπεδο  

 

• Περιλαμβάνουν από τεχνολογικές λύσεις έως αλλαγές στη 
διαχείριση των καλλιεργειών και των δομών καθώς και 
πολιτικές αναδιαρθρώσεις  - ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 



Παραδείγματα μέτρων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης 
και που μπορούν να διασυνδεθούν με την RIS3AGR 

 Προσαρμογή του χρονικού προγραμματισμού των γεωργικών εργασιών  
σύμφωνα με τις νέες εποχικές συνθήκες 

 Τεχνικές λύσεις π.χ. προστασία των καλλιεργειών από τον πάγο, το χαλάζι, τις 
πλημμύρες και τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες  

 Επιλογή καλλιεργειών καλύτερα προσαρμοσμένων στις νέες κλιματικές συνθήκες 
και στη μειωμένη διαθεσιμότητα νερού, πιο ανθεκτικών σε υψηλή αλατότητα 

 Προσαρμογή καλλιεργειών με τη βοήθεια της υπάρχουσας γενετικής 
ποικιλότητας και της βιοτεχνολογίας 

 Βελτίωση της αποτελεσματικότητας ελέγχου των παράσιτων και των ασθενειών 
μέσω π.χ. καλύτερης παρακολούθησης, διαφοροποιημένων εναλλαγών 
καλλιεργειών, ή ολοκληρωμένων μεθόδων διαχείρισης παράσιτων 

 Πιο αποδοτική χρήση νερού μέσω της μείωσης των απωλειών, βελτίωση των 
μεθόδων άρδευσης και, ανακύκλωσης και αποθήκευσης του νερού 

 Βελτίωση της διαχείρισης του εδάφους μέσω π.χ. της αύξησης της 
υδατοικανότητας και της γονιμότητας. 



Μέχρι τώρα αποτελέσματα του έργου 
σε σχέση με τις προβλέψεις 

Προβλέψεις Κλιματικής Αλλαγής 



Προβλέψεις Κλιματικής Αλλαγής 



No of days in July with Tmax>30◦C    



No of days in December with Tmin 

<8◦C  



Annual total rainfall 



Προβλέψεις στις αποδόσεις των 
καλλιεργειών 



 Olive yield generally increased thanks to the combined effect of 

higher water use efficiency (WUE) and radiation use efficiency 

(RUE) in response to higher CO2 concentration 

Απόδοση Ελαιοκαλλιέργειας in RCP45 (2030-

2060) σε σχέση με το παρόν (1971-2000) 



Η φιλοσοφία του εργαλείου υποστήριξης 
λήψης αποφάσεων ADAPT2CLIMA 

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να δει και επεξεργαστεί μέσω διαδραστικών 
χαρτών τα παρακάτω στοιχεία για τις περιοχές μελέτης: 



Καλές πρακτικές στην Ανδαλουσία 



Οργανικοί Ελαιώνες στην περιφέρεια της 
Ανδαλουσίας (Almeria) 



Υπόγεια άρδευση 







Διαχείριση εδάφους 



  







Σημεία Επαφής-Επικοινωνίας στην Περιφέρεια Κρήτης 

Συνεργασία Δ/νσεων  ΠΕΧΩΣ-Αγροτικής Οικονομίας 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 


