AGRIWATER - ERASMUS+ KA2: Καινοτόμα και βιώσιμα μέτρα διατήρησης του νερού στο
γεωργικό τοπίο (Innovative and Sustainable Measures of Keeping Water in the Agricultural Landscape)
Δεύτερη διαδικτυακή συνάντηση: 25 Μαρτίου 2021
Διεξήχθη διαδικτυακά την 25η Μαρτίου 2021, η δεύτερη συνάντηση του προγράμματος AGRIWATER
ERASMUS+. Το Ινστιτούτο εκπροσώπησαν ο Μαρίνος Μάρκου, ΠΛΓΕ και η Μαριάνθη Γιαννακοπούλου,
Λειτουργός Αορίστου χρόνου.
Στην πρωινή συνεδρία, η συντονίστρια του έργου αφού καλωσόρισε τους συμμετέχοντες, ανέλυσε την
ημερήσια διάταξη. Στη συνέχεια, ακολούθησε παρουσίαση των κύριων ευρημάτων που προκύπτουν από
τις εθνικές εκθέσεις (country reports) που ετοίμασαν οι εταίροι και σχετίζονται με την ανομβρία, τη
διαχείριση του νερού και την κλιματική αλλαγή. Έγινε επίσης αναφορά από τη συντονίστρια στις
εκκρεμότητες που υπάρχουν και στα επόμενα βήματα.
Το δεύτερο μέρος της συνάντησης διεξήχθη υπό τη μορφή εργαστηρίου και στόχο είχε τον καθορισμό
κριτηρίων και παραμέτρων για επιλογή των καλύτερων πρακτικών (best practices) που αφορούν την
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, με έμφαση στη διαχείριση του νερού. Έγινε συζήτηση για τα κριτήρια
που θα ληφθούν υπόψη στην επιλογή των καλύτερων πρακτικών, ζητήθηκε η άποψη των εταίρων και
συζητήθηκε η κατάσταση στην κάθε χώρα ως προς τη δυνατότητα εμπλοκής των γεωργών και άλλων
κοινωνικών εταίρων στη λήψη παρατηρήσεων. Αναμένεται να υποδειχθούν συνολικά 40 καλές πρακτικές
από όλες τις χώρες που συμμετέχουν, οι οποίες θα προκύψουν μέσα από πρωτογενή έρευνα.
Στη συνέχεια παρουσιάστηκε η ιστοσελίδα του προγράμματος (https://agriwater.eu/) και ζητήθηκε η γνώμη
των συνεργατών για τη λειτουργικότητα της και για τυχόν ανάγκες βελτίωσης της εμφάνισης και του
περιεχομένου της. Συζητήθηκαν επίσης θέματα για τις περιοδικές αναφορές (reporting), καθώς και τη
διάδοση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.
Η επόμενη συνάντηση του προγράμματος θα γίνει στη Γερμανία μεταξύ 7 και 8 Οκτωβρίου 2021, εάν το
επιτρέψουν οι υγειονομικές συνθήκες.
Η Κύπρος θα φιλοξενήσει τη μεθεπόμενη συνάντηση, που αναμένεται να διεξαχθεί τον Μάρτιο του 2022,
χωρίς όμως να έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία.
Παρόλο που δεν ήταν δυνατή η διά ζώσης συνάντηση, η οποία θα γινόταν στη Φλωρεντία, οι εταίροι
δήλωσαν ικανοποιημένοι με τον τρόπο που διεξήχθη και ανανεώσαν το ραντεβού για την επόμενη
συνάντηση.
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