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When tillage begins, other arts follow 

The farmers, therefore, are the founders of human civilization 
Daniel Webster, 1840 

εὖ μὲν γὰρ φερομένης τῆς γεωργίας ἔρρωνται καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι 

ἅπασαι, Ξενοφώντας, Οικονομικά, 362 BC 
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Κύριος Πυλώνας Εθνικής μας 

Οικονομίας 

  Η χρησιμοποιούμενη γεωργική γη εκτιμάται το 2012 σε 

38,2 εκατ. στρέμματα περίπου, περιλαμβάνοντας 860.000 

αγροτικές εκμεταλλεύσεις 

ο πρωτογενής τομέας απασχολεί κατά το έτος αυτό 537.000 

άτομα, μέγεθος που αντιπροσωπεύει το 11,9% του 

οικονομικά ενεργού πληθυσμού της χώρας (EU, 5%) 

Η αξία της αγροτικής παραγωγής  αναλογεί στο 5,4% του 

συνόλου της οικονομίας (EU, 2.5%) 

 Αντιπροσωπεύει το 25% του συνόλου των ελληνικών  

εξαγωγών (ΕU, 6.8 %) 
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Υποβάθμιση εδαφών 

Έως το 2050, υπολογίζεται πως μισή από τη συνολική 

διαθέσιμη γεωργική έκταση θα είναι διαθέσιμη για καλλιέργειες 
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Υδατικοί πόροι 
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70% της επιφάνειας της γης καλύπτεται με νερό 

~3% από αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί (fresh water) 

~70% από αυτό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

καταναλώνεται στη γεωργία 

Μέχρι 2025, 50% του πληθυσμού της γης θα αντιμετωπίσει 

σημαντικά προβλήματα έλλειψης νερού 



Εξάντληση ενεργειακών 

πόρων 

Η κατανάλωση ενέργειας 

αναμένεται, παγκοσμίως, να 

αυξηθεί κατά 45% από το  

2010-2030 

Έως το 2030 οι εισαγωγές ενέργειας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να 

καλύπτουν το 70% των συνολικών 

ενεργειακών μας αναγκών 
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Η κλιματική 
αλλαγή έχει 
αναγνωριστεί 
πλέον ως μία από 
τις πιο σοβαρές 
περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές και 
οικονομικές 
προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο 
κόσμος μας και 
έχει ήδη 
επηρεάσει 
σημαντικά πολλά 
φυσικά και 
βιολογικά 
συστήματα (νερό, 
βιό-τοποι, υγεία), 
τα οποία γίνονται 
όλο και πιο 

ευπαθή.  
Η γεωργία ανήκει σε εκείνους τους τομείς που επηρεάζονται 
περισσότερο εξαιτίας της εξάρτησής της από τις καιρικές 
συνθήκες με αποτέλεσμα να μην είναι πλέον εφικτή η παραγωγή 

προϊόντων ποιότητας στην ύπαιθρο.  

Γεωργία & Κλιματική αλλαγή 



Κλιματική αλλαγή 

Μείωση διαθέσιμου νερού 

Απαιτήσεις καταναλωτών για 
ασφαλή ποιοτικά προϊόντα 

Τί αναμένεται για τις καλλιέργειες υπό κάλυψη 
(θερμοκήπια- διχτυοκήπια) 

 στο άμεσο μέλλον; 



Καλλιέργειες υπό κάλυψη:  

Η καλλιέργεια υπό κάλυψη δίνει τη δυνατότητα για παραγωγή 

προϊόντων ποιότητας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους με αποδοτική 

χρήση των εισροών: 

νερό, λιπάσματα, φυτοφάρμακα και εργασία. 

Σύμφωνα με τον FAO, οι καλλιέργειες στα θερμοκήπια έχουν 3-5 

φορές > αποτελεσματικότητα χρήσης νερού σε σχέση με τον 

ανοιχτό αγρό 
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Θερμοκήπια 
Παγκόσμια 

Ελλάδα 

Μεσογειακές 

Χώρες

36.5%

Ασία και 

Ωκεανία

49.4%

Βόρεια 

Ευρώπη

7.1%

Βόρεια και 

Νότια Αμερική

7.1%

Μεσογειακές χώρες 

πρ. Γιουγκοσλαβία

4.9%
Ελλάδα

3.8%

Μαρόκο

6.3%

Ισραήλ

2.4%

Λοιπές

3.2%

Τυνησία

1.4%

Συρία

1.9%

Αλγερία

3.4%

Πορτογαλία

2.5%

Τουρκία

10.4%

Ιταλία

23.5% Ισπανία

27.4%

Γαλλία

8.8%

Συνολική έκταση θερμοκηπίων για λαχανικά το 2015 = 4 750 000 στρέμματα 

Σύνθετος ρυθμός ετήσιας ανάπτυξης για την περίοδο 2014-2019, CAGR = 

8,4% 
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Almeria, Spain 



Αλμέρια Ισπανία 
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• Pictures from Antalya Province  in Kumluca township which has the most 
intensive greenhouse area in Antalya. 





Ιεράπετρα Κρήτη 



• Οι συνολικές καλλιεργήσιμες 

εκτάσεις είναι σταθερές 

• Οι εκτάσεις που καλλιεργούνται 

με λαχανοκομικά καλύπτουν το 

3% των συνολικών καλλιεργ. 

εκτάσεων 

• Η αξία των λαχανοκομικών 

προϊόντων ανέρχεται στο 18% 

της συνολικής αξίας των 

παραγόμενων. 





Εισαγωγές-Εξαγωγές 
τομάτας (αξία) 

Εισαγωγές από: 

Γερμανία 25%, FYROM  20%, Ιταλία  11%, Βέλγιο 9%, Αλβανία 8%, 

Ολλανδία   8%, Άλλες χώρες 15% 

Εξαγωγές σε: 

Βουλγαρία 64%, Γερμανία 3%, Αλβανία 5%, Άλλες χώρες 28% 

 



 Λαχανοκομικά: 55 000 στρ. 

 Ανθοκομικά: 5 000 στρ. 

Κρήτη

39%

Δυτ. & Κεντ. 

Μακεδονία

17%

Αττική & 

Νήσοι

9%

Θεσσαλία

4%

Ήπειρος

5%

Ανατ. 

Μακεδονία & 

Θράκη

3%

Πελοπ/σος & 

δυτ. Στερεά

23%

Θερμοκηπιακές καλλιέργειες 

60.000 

στρέμματα 
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Δυτική Ελλάδα: 17.397 στρ. 
 
Αχαΐα:                 1484 στρ. 
Αιτωλ/νανία:     1.107 στρ. 
Ηλεία:                14.806 στρ. 



 Η αειφορική γεωργία έρχεται ως απάντηση στα αδιέξοδα της 

συμβατικής ή σύγχρονης ή χημικής γεωργίας την οποία ασκούμε 

σήμερα. 

 

  Είναι μια προσπάθεια να διασφαλίσουμε την ικανότητα των 

γεωργικών πόρων να συνεχίσουν να παράγουν τρόφιμα και άλλες 

ύλες απαραίτητες για την επιβίωση των ανθρώπων, όχι μόνο για 

μερικές ακόμα δεκαετίες αλλά εσαεί. 

 

 Προσπαθεί να εξισορροπήσει την προστασία του περιβάλλοντος, την 

κοινωνική ισότητα και την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών 

εκμεταλλεύσεων.  

Αειφορικές τεχνολογίες παραγωγής 



Αειφορικές τεχνολογίες παραγωγής 

 Η σωστή επιλογή θέσης 

Ο σωστός σχεδιασμός των συστημάτων κλιματισμού των 
θερμοκηπίων και η ορθολογική διαχείριση του κλίματος.  

 Η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας.  

Η χρήση διχτύων εντομοστεγανότητας και φωτοεκλεκτικών υλικών 
κάλυψης θερμοκηπίων που περιορίζουν τις εισροές χημικών για 
φυτοπροστασία και συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Η υδροπονική καλλιέργεια φυτών, αφού με την εφαρμογή της είναι 
δυνατή η ολοκληρωμένη διαχείριση του συστήματος παραγωγής 
θερμοκήπιο- κλίμα- καλλιέργεια για βελτίωση της ποιότητας των 
παραγομένων προϊόντων 



Κλιματική καταλληλότητα 
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Πάτρα
Ιεράπετρα

θέρμανση τη νύχτα
Χωρίς θέρμανση

συνεχόμενος αερισμός και 

δροσισμός

αερισμός κατά 

διαστήματα

κλειστό θερμοκήπιο



Σχεδιασμός συστημάτων κλιματισμού 
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Θέρμανση θερμοκηπίων 

Θέρμανση 





Μέσα ψύξης του θερμοκηπίου 

• Αερισμός 

• Ψύξη με τεχνητή ομίχλη 

• Ψύξη με βρεγμένη παρειά 

• Σκίαση 



Ανοίγματα εξαερισμού Πλαϊνά 
 



Συνεχή παράθυρα οροφής 

  h 

  L  



Βελτίωση του σχεδιασμού των ανοιγμάτων φυσικού αερισμού 

Κατανομή της ταχύτητας 
του αέρα στο εσωτερικό 

του θερμοκηπίου 



Ψύξη θερμοκηπίων – Δροσισμός –Υγρή παρειά 

Ψύξη του εισερχόμενου 
αέρα στο θερμοκήπιο 

με εξάτμιση νερού από 
την υγρή παρειά 
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Χρήση συστημάτων δροσισμού 



Ψύξη θερμοκηπίων – Δροσισμός -Τεχνητή ομίχλη 



Ψύξη με Σκίαση 

• Σκίαση με 
άσπρισμα 

• Σκίαση με 
κουρτίνες 
εσωτερικές ή 
εξωτερικές 
κινούμενες ή 
σταθερές  

    

Εισερχόμενη  
ακτινοβολία   

  
  

Αισθητή 
(Θερμοκρασία) 

Λανθάνουσα 
(Υγρασία) 

Δίχτυ Σκίασης   
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Εξοικονόμηση ενέργειας 
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Σκίαση – εξοικονόμηση 
ενέργειας 



Ορθολογική διαχείριση ενέργειας – χρήση ΑΠΕ 
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Το «κλειστό» θερμοκήπιο 



Adapt2change 
LIFE 09 ENV/GR/000296 

“Adapt agricultural production to 

climate  

change and limited water supply” 
  

Project Budget 2.576.548€ - 50% EC Contribution 
Project Duration 01/09/2010 – 31/08/2016  

  

www.adapt2change.eu 



 
Λειτουργία Κλειστού 

Θερμοκηπίου 
 

Αβαθής Γεωθερμία 
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Το καλοκαίρι ο αέρας από το θερμοκήπιο μέσω των 
εναλλακτών θερμότητας ψύχεται και αφυγραίνεται και το 
νερό ανακυκλώνεται και συλλέγεται. Οι εναλλάκτες 
θερμότητας ψύχονται από τις αντλίες θερμότητας. 
Ωστόσο, η εγκατεστημένη θερμική ισχύς των 140 W / m2 
δεν επαρκεί για την ψύξη του θερμοκηπίου και το 
θερμοκήπιο "ανοίγει" και ψύχεται με το σύστημα ψύξης 
«βρεγμένης παρειάς  που λειτουργεί με ανακυκλωμένο 
νερό. 







Κεφαλή Υδροπονίας 



Αντλίες Θερμότητας 





Αποτελέσματα λειτουργίας του ημίκλειστου 
θερμοκηπίου 

 Μετά από 3 περιόδους καλλιέργειας είχαμε: 

•    70% εξοικονόμηση νερού, 

•    60% εξοικονόμηση ενέργειας, 

• αύξηση της παραγωγής κατά 30% και άριστη ποιότητα 

λαχανικών,   χωρίς χημικές ουσίες για φυτοπροστασία. 

 

 



Νερό-Λιπάσματα 
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Εισροές σε νερό και λιπάσματα 
Στις μεσογειακές χώρες, οι ετήσιες εκροές στα θερμοκήπια 

είναι περίπου 
325 kg αζώτου, 220 kg φωσφόρου, 550 kg καλίου και 4.500 

λίτρα νερού ανά εκτάριο.  
 

Αυτό σημαίνει, για την περιοχή της Μεσογείου, μια 
συνολική ετήσια απώλεια 42.000 τόνων αζώτου και 

600.000 τόνων νερού. 
 

Για να εξασφαλισθεί η βέλτιστη παραγωγή ποιοτικών 
προϊόντων, ένας υψηλός δείκτης αποτελεσματικότητας 

χρήσης νερού και μείωση της ρύπανσης του 
περιβάλλοντος θα πρέπει να αποφευχθούν οι μεγάλες 

αυτές απώλειες νερού.  



Μεγάλες εισροές σε ενέργεια, νερό και 
λιπάσματα 

Λύσεις 

• Ορθολογική 
διαχείριση 

• Υδροπονία 

Έλεγχος με τη βοήθεια 
αυτοματοποιημένων συστημάτων 

με γνώμονα την εξοικονόμηση 
ενέργειας και την μεγιστοποίηση 

της παραγωγής. 

OPIRIS: Ανάπτυξη συστήματος 
διαδυκτιακής υποστήριξης 
παραγωγών για άρδευση  

 

WPn°: 1, Task n°: 4

Materials and Methods

 Delta Τ, ThetaProbe

Decagon Devices, EC5

Decagon Devices, 10HS και

Grodan WCM-Control



Στόχος: 
  

Μείωση των 
απωλειών με 
ταυτόχρονη 

διατήρηση/ αύξηση 
της  παραγωγής 

Αειφορική διαχείριση νερού 
 

Υδροπονία 



Ροή νερού και 
λιπασμάτων σε 
ένα θερμοκήπιο  

65% 



Στόχος: 
 Μείωση των 
απωλειών με 
ταυτόχρονη 

διατήρηση/ αύξηση 
της  παραγωγής 

 
WUE (kg/m3) 

Ανοιχτός αγρός: 15 
 

Υδροπονικό 
Θερμοκήπιο: 35-60 

SIRRIMED: Ανάπτυξη συστήματος υποστήριξης λήψης αποφλασεων για 

την ορθολογική διαχείριση άρδευσης και θρέψης σε μεσογειακά κλίματα  



Ανοιχτός αγρός 

Εξοικονόμηση νερού 

Θερμοκήπιο 
Ανοικτό υδροπονικό σύστημα 

Κλειστό υδροπονικό 
σύστημα 

οικονομία 50% οικονομία 70% 
 οικονομία 85% 



dehumidify  

Ventilation  

Evaporation  

Heating 

Solar energy  

 

Heat 

transmission  

Climate 

controler 

Energy supply 

Light reflection  

Όσο αυξάνεται o εξοπλισμός του θερμοκηπίου 
τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη για αυτόματο 
έλεγχο των συστημάτων 

Έλεγχος κλίματος θερμοκηπίου 



Παραγωγή τομάτας 

 ανοιχτός αγρός  τοξωτό θερμ. τοξωτό θερμ.  γυάλινο θερμ. γυάλινο θερμ. 
                                                                        με CO2          με CO2 & φωτ. 
 

Παραγωγή  kg/(m2 ∙ year) 

Έλεγχος συντελεστών παραγωγής 



Διχτυοκήπια 

Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της 
καλλιέργειας κηπευτικών είναι η υψηλή 

κατανάλωση νερού κατά τη θερμή περίοδο 
και η υποβάθμιση της ποιότητας των καρπών 

(εγκαύματα, σκισίματα κλπ). 

 

 



Διχτυοκήπιο με καλάμια στο Βελεστίνο  



Διχτυοκήπιο στην Ισπανία  



Διχτυοκήπια στο Αγρόκτημα Βελεστίνου  

Ηράκλειτος ΙΙ 
«Θεωρητική και Πειραματική 

Διερεύνηση του Μικροκλίματος των Διχτυοκηπίων» 



Διχτυοκήπια στο Αγρόκτημα Βελεστίνου  



Διχτυοκήπια 

• Κλίμα: 
Μείωση της θερμοκρασίας της καλλιέργειας περίπου 

3οC 
• Καλλιέργεια: 
Αύξηση της εμπορεύσιμης παραγωγής κατά 100% μέσω 

της αύξησης της παραγωγής και της βελτίωση της 
ποιότητας 

 
• Κατανάλωση νερού: Μείωση κατά 20- 40% 
 

  
Το δίχτυ με 15- 20 % σκίαση έχει δώσει τα καλύτερα 

αποτελέσματα 



Συμπερασματικά 

Ζητάμε:  

• Καθαρά και ποιοτικά προϊόντα 

• Προστασία του περιβάλλοντος 

• Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού 

 

• Οι τεχνολογίες υπάρχουν, 

για να εφαρμοσθούν πρέπει 

να διαδοθούν με εκπαίδευση 

και να υιοθετηθούν με πολιτική βούληση. 



Ευχαριστώ 

για την προσοχή σας 



Επένδυση θερμ. 21000m2, τομάτα. 20% ίδια 
κεφάλαια, 40% δανεισμός, 40% επιδότηση  

Ανάλυση κόστους/οφέλους 
Πλαστικό  θερμοκ. - 
χαμηλής τεχνολογίας 

Πλαστικό  θερμοκ. 
Μέσης 
τεχνολογίας 

Πλαστικό  θερμοκ. 
Υψηλής 
τεχνολογίας 

Γυάλινο  θερμοκ. 
υψηλής 
τεχνολογίας 

Κλειστό θερμοκήπιο 

Αρχική επένδυση 630,000 € 1,412,500 € 1,799,700 € 2,805,600 € 3,142,272 € 

Κόστος επένδυσης ανά m2 30.0 € 67.3 € 85.7 € 133.6 € 149.6 € 

Ποσοστό ίδιας συμμετοχής 20% 20% 20% 20% 20% 

Ίδια συμμετοχή 126,000 € 282,500 € 359,940 € 561,120 € 628,454 € 

Ποσοστό επιδότησης 40% 40% 40% 40% 40% 

Δανεισμός 252,000 € 565,000 € 719,880 € 1,122,240 € 1,256,909 € 

Επιτόκιο δανεισμού 5% 5% 5% 5% 5% 

Έτη αποπληρωμής 10  10  10  10  10  

Ετήσιο τοκοχρεολύσιο -32,074 € -71,912 € -91,625 € -142,837 € -159,978 € 

Σύνολο τοκοχρεολυσίων -320,742 € -719,124 € -916,253 € -1,428,372 € -1,599,776 € 

Διαφορά συν. Τοκοχρεωλυσίων από 
αρχικό ύψος επένδυσης 

-68,742 € -154,124 € -196,373 € -306,132 € -342,867 € 

Ετήσιο κόστος λειτουργίας 207,800 € 319,693 € 319,693 € 351,662 € 404,412 € 

Ετήσιο κόστος (τοκοχρ. + λειτουργεία) 239,875 € 391,605 € 411,318 € 494,499 € 564,389 € 

Μέση τιμή πώλησης (Α + Β) 0.60 0.72 0.75 € 0.78 € 0.80 € 

Παραγωγή που απαιτείται για 
ισοσκελισμένο προϋπ. 

19.0 kg 25.9 kg 26.1 kg 30.2 kg 33.6 kg 

Προσδοκώμενη παραγωγή 27.0 kg 42.0 kg 47.0 kg 52.0 kg 63.0 kg 

Κέρδη προ φόρων 100,325 € 243,435 € 328,932 € 357,261 € 494,011 € 

Κέρδη προ φόρων ανά m2 4.8 €/m2 11.6 €/m2 15.7 €/m2 17.0 €/m2 23.5 €/m2 

Απόσβεση επένδυσης 6.3 έτη 5.8 έτη 5.5 έτη 7.9 έτη 6.4 έτη 

Απόδοση επένδυσης 15.9% 17.2% 18.3% 12.7% 15.7% 



• Σκελετός διχτυοκηπίων (δεν υπάρχουν 
σχετικές προδιαγραφές, βασίζονται σε αυτές 
των θερμοκηπίων): από 4000 έως 7000 ευρώ 

• Δίχτυ κάλυψης: 1000 ευρώ 

• Πλαστικό εδαφοκάλυψης: 1000 ευρώ 

• Σύστημα άρδευσης: 1000 ευρώ 

• Σχοινιά-σύρματα και εξαρτήματα δεσίματος 
καλλιέργειας 500 ευρώ 

   

Ενδεικτικό Σύνολο= 8500 ευρώ 



Αναμενόμενα αποτελέσματα (ανά 
στρέμμα) 

• Καλλιέργεια πιπεριάς, παραγωγή: 8 000 κιλά 

• Έσοδα (τιμή πώλησης 0.7 ευρώ/κιλό): 5600 
ευρώ 

• Έξοδα: Εργατικά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, 
φυτά = 3000 ευρώ 

• Υπόλοιπο 2600 ευρώ 



Αναμενόμενα αποτελέσματα (ανά 
στρέμμα) 

• Καλλιέργεια τομάτας, παραγωγή: 10 000 κιλά 

• Έσοδα (τιμή πώλησης 0.5 ευρώ/κιλό): 5000 
ευρώ 

• Έξοδα: Εργατικά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, 
φυτά = 2500 ευρώ 

• Υπόλοιπο 2500 ευρώ 



Lupinus Flowers 

Διχτυοκήπιο με χρωματιστά δίχτυα για 
ρύθμιση του ύψους της καλλιέργειας 

Lupinus  



Διχτυοκήπια στο Αγρόκτημα Βελεστίνου  


