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Κλιματικό Αλλαγό ςτη Γεωργύα  
Περιγραφή: Στισ  23 ΜαϏου 2019, διοργανώθηκε ςτο Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών η  ακαδημαώκό 

ημερίδα με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή ςτη Γεωργία», ςτα πλαύςιο του ομώνυμου ERASMUS+ 

προγρϊμματοσ. Κατϊ τη διϊρκεια τησ ημερύδασ, παρουςιϊςτηκαν ςτουσ φοιτητϋσ, καθηγητϋσ και το 

ενδιαφερϐμενο κοινϐ μεθοδολογικϊ θϋματα για την εκτύμηςη των ςυνεπειών τησ κλιματικόσ αλλαγόσ, 

εφαρμοςμϋνεσ πρακτικϋσ ϋξυπνων γεωργικών ςυςτημϊτων, αποτελϋςματα μελετών εφαρμογόσ με 

ςτϐχο την αντιμετώπιςη των επιπτώςεων του φαινομϋνου ςτισ καλλιϋργειεσ, καθώσ και παραδεύγματα 

ςχετικϊ με τουσ τρϐπουσ που η αϑξηςη τησ παγκϐςμιασ θερμοκραςύασ μπορεύ να επηρεϊςει αρνητικϊ 

την εκτροφό ζώων και την παραγωγικϐτητϊ τουσ.  Επιπρϐςθετα, αναλϑθηκε ο ρϐλοσ τησ εκπαύδευςησ 

μϋςα απϐ το πρύςμα του προγρϊμματοσ CLICHA και τισ δυνατϐτητεσ αναβϊθμιςησ του περιεχομϋνου 

ςπουδών ώςτε να διαμορφώνονται επιςτόμονεσ εφοδιαςμϋνοι με επαρκεύσ γνώςεισ και εργαλεύα για να 

αντιπαλϋψουν τισ επιπτώςεισ τησ κλιματικόσ αλλαγόσ.  

Κατϊ τη ςυζότηςη που ακολοϑθηςε, οι ςυμμετϋχοντεσ εύχαν την ευκαιρύα να παρακολουθόςουν ϋνα 

ζωηρϐ διϊλογο ανϊμεςα ςτουσ ομιλητϋσ και ςε μϋλη τησ ακαδημαώκόσ κοινϐτητασ που τϊςςονται κατϊ  

τησ ϑπαρξησ  του φαινομϋνου τησ κλιματικόσ αλλαγόσ και των επιδρϊςεών τησ ςτο περιβϊλλον. Μια ςειρϊ 

απϐ γεγονϐτα και αριθμοϑσ παρατϋθηκαν απϐ τισ δϑο πλευρϋσ, αφόνοντασ το κοινϐ να εξϊγει τα δικϊ του 

ςυμπερϊςματα.  

Διοργάνωςη: ΓΠΑ-Τμόμα Επιςτόμησ Ζωικόσ Παραγωγόσ ςτο πλαύςιο του προγρϊμματοσ CLICHA- 

Climate Change in Agriculture.  

 

Σημειώςεισ για ςυντάκτεσ 
 Επιςυνϊπτονται: Πρϐγραμμα τησ ημερύδασ, Αφύςα Προγρϊμματοσ  

 Αναλυτικϋσ πληροφορύεσ για το πρϐγραμμα βρύςκονται ςτο ςϑνδεςμο: http://clicha.eu/el/home-2-2/ 

 CV ομιλητών: Δημότρησ Λϊλασ, Ιωςόφ Μπιζϋλησ, Φϊλια Οικονϐμου, Νικϐλασ Δϋρκασ, Φαύη 

Πλακαντωνϊκη. 
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Αποπούηςη ευθύνησ: Το ϋργο αυτό χρηματοδοτεύται με την υποςτόριξη του προγρϊμματοσ Erasmus+ τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ. Η 

παρούςα ανακούνωςη αντικατοπτρύζει τισ απόψεισ των ςυντακτών τησ και ούτε η Ευρωπαώκό  Επιτροπό, ούτε ο Εκτελεςτικόσ 

Οργανιςμόσ Εκπαύδευςησ, Οπτικοακουςτικών Θεμϊτων και Πολιτιςμού μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για οποιαδόποτε χρόςη 

των πληροφοριών που περιϋχονται ςε αυτό. 

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
file:///G:/Google%20Drive%20CLICHA/CLICHA_Common%20folder/6_Dissemination%20Activities/101_Academic%20Info%20Day%20Athens%20AUA,%2023.05.19/CLICHA_4%209_CDEP%20Annex%20III%20Press%20Release_v1-EN.docx
file:///G:/Google%20Drive%20CLICHA/CLICHA_Common%20folder/6_Dissemination%20Activities/101_Academic%20Info%20Day%20Athens%20AUA,%2023.05.19/CLICHA_4%209_CDEP%20Annex%20III%20Press%20Release_v1-EN.docx
http://clicha.eu/

