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Δελτίο Τύπου 
 
Για άμεση δημοσίευση.        Τετάρτη, 14/05/19. 
 

Κλιματική Αλλαγή στη Γεωργία  
Περιγραφή: Οι περισσότεροι ανάμεσά μας δεν μπορούμε να αγνοήσουμε πλέον την πραγματικότητα: η 
κλιματική αλλαγή είναι ένα γεγονός του παρόντος. Αλλά ποιες είναι οι πραγματικές συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής στη χώρα μας; Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τη γεωργική παραγωγή και την 
κτηνοτροφία; Υπάρχει τρόπος ο πρωτογενής τομέας να γίνει «ανθεκτικότερος», να εξελιχθεί και να 
συνεχίσει να παράγει την απαιτούμενη ποσότητα τροφής σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον; Και 
τέλος, ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της open-access διδασκαλίας στην 
προσπάθεια αντιμετώπισης του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής;  
Σε αυτά τα καίρια ερωτήματα θα δώσουν τις δικές τους απαντήσεις οι ομιλητές της ημερίδας «Κλιματική 
Αλλαγή στη Γεωργία» που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη, 23/05/19, στις 10:00 στο  Συνεδριακό 
αμφιθέατρο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Την ημερίδα θα προλογίσει ο πρύτανης του ΓΠΑ, 
καθηγητής Σπυρίδων Κίντζιος. 

Διοργάνωση: ΓΠΑ-Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στο πλαίσιο του προγράμματος CLICHA- 
Climate Change in Agriculture.  

Σημειώσεις για συντάκτες 
• Επισυνάπτονται: Πρόγραμμα της ημερίδας, Πρόσκληση, Αφίσα Προγράμματος  
• Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα βρίσκονται στο σύνδεσμο: http://clicha.eu/el/home-2-2/ 
• CV ομιλητών: Δημήτρης Λάλας, Ιωσήφ Μπιζέλης, Φάλια Οικονόμου, Νικόλας Δέρκας, Φαίη 

Πλακαντωνάκη. 
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Αποποίηση ευθύνης: Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με την υποστήριξη του προγράμματος Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η 
παρούσα ανακοίνωση αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συντακτών της και ούτε η Ευρωπαϊκή  Επιτροπή, ούτε ο Εκτελεστικός Οργανισμός 
Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση των 
πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή. 

http://clicha.eu/el/home-2-2/
https://drive.google.com/file/d/1SkJq3TVx9c5TZ5ReKK4KIkrKzpaQnCOo/view?usp=sharing
http://zp.aua.gr/el/cvel/301
http://efp.aua.gr/el/userpage/31
http://www.afp.aua.gr/wp-content/uploads/downloads/2019/03/CV_Dercas_N_v5_GR.pdf
http://clicha.eu/
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