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«Βιώσιμη Γεωργία, Επισιτιστική Ασυάλεια και Κλιματική Αλλαγή:
Προκλήσεις και Προοπτικές για την Αγροτική Οικονομία»
Σκοπόρ ηος Σςνεδπίος
H Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας (ΔΣ.ΑΓΡ.Ο) βξίζθεηαη ζηελ επράξηζηε ζέζε λα
αλαθνηλώζεη ηε δηεμαγσγή ηνπ 16οσ Πανελληνίοσ Σσνεδρίοσ Αγροτικής Οικονομίας, κε βαζηθνύο
ζεκαηηθνύο άμνλεο ηε βηώζηκε γεσξγία, ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα θαη ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
Η ζύγρξνλε γεσξγία θαιείηαη λα απαληήζεη θαη λα πξνζαξκνζηεί ζε δύν κεγάιεο
απαηηήζεηο / πξνθιήζεηο πνπ αθνξνύλ ζην ζύλνιν ηεο θνηλσλίαο: ηελ επηζηηηζηηθή αζθάιεηα θαη
ηελ θιηκαηηθή αιιαγή.
Ο πξσηαξρηθόο ξόινο ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηόηεηαο ήηαλ αλέθαζελ ε επηζηηηζηηθή
επάξθεηα. ήκεξα, ν ξόινο απηόο γίλεηαη αθόκε πην επηηαθηηθόο, θαζώο ε γεσξγία θαιείηαη λα
ηθαλνπνηήζεη ηηο δηαηξνθηθέο αλάγθεο ηνπ ηαρύηαηα απμαλόκελνπ πιεζπζκνύ ηνπ πιαλήηε
δηπιαζηάδνληαο ηνλ όγθν ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαηά ηηο επόκελεο ηξεηο δεθαεηίεο.
Παξάιιεια όκσο, νη αλεζπρίεο ηνπ θαηαλαισηηθνύ θνηλνύ αλαθνξηθά κε ηελ πνηόηεηα θαη ηελ
αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, θαζώο θαη νη λέεο ηάζεηο πνπ δηακνξθώλνληαη ζηηο δηαηξνθηθέο
ζπλήζεηεο, πξνζζέηνπλ λέεο απαηηήζεηο ζηε γεσξγία.
Από ηελ άιιε πιεπξά, ε θιηκαηηθή αιιαγή απνηειεί ηε λέα πξαγκαηηθόηεηα, κέζα ζηελ
νπνία θαιείηαη λα ιεηηνπξγήζεη ε γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα. Σα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα (ηηο
ζπλέπεηεο ησλ νπνίσλ ήδε πθίζηαηαη) ζε ζπλδπαζκό κε ην καθξνρξόλην πξόβιεκα ηεο
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εμάληιεζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ, απαηηνύλ πξνζαξκνγέο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο θαη ησλ
γεσξγηθώλ πξαθηηθώλ ζηα λέα δεδνκέλα, κε γλώκνλα ηελ αεηθνξία ησλ θπζηθώλ πόξσλ. Οη
αιιαγέο ηνπ θιίκαηνο θαη ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο εμειίζζνληαη ζε βαζηθέο παξακέηξνπο
ηεο γεσξγηθήο δξαζηεξηόηεηαο.
Οη απαηηήζεηο γηα επηζηηηζηηθή επάξθεηα / αζθάιεηα ησλ ηξνθίκσλ, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ
αλαγθαηόηεηα γηα πξνζαξκνγή ζηηο πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο θαη ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ
πόξσλ, απνηεινύλ ηηο κεγάιεο πξνθιήζεηο ηεο ζεκεξηλήο θαη κειινληηθήο γεσξγίαο. Γίλνπλ λέεο
πξννπηηθέο ζηελ αγξνηηθή νηθνλνκία θαη δεκηνπξγνύλ ηελ αλάγθε γηα κηα βηώζηκε γεσξγία, πνπ ε
πεκπηνπζία ηεο είλαη ν ζεβαζκόο ζηνλ άλζξσπν θαη ην πεξηβάιινλ.
ε απηό ην πιαίζην, ε επθπήο γεσξγία θαη νη ζπλερώο εμειηζζόκελεο ηερλνινγηθέο
θαηλνηνκίεο παξέρνπλ ηα εξγαιεία εθείλα πνπ επηηξέπνπλ ηελ πξνζαξκνγή ηεο γεσξγηθήο
δξαζηεξηόηεηαο ζηα λέα δεδνκέλα, κε ζθνπό ηελ αληηκεηώπηζε ησλ λέσλ απαηηήζεσλ /
πξνθιήζεσλ, κέζα ζε έλα όιν θαη πην αληαγσληζηηθό πεξηβάιινλ ζηελ παγθνζκηνπνηεκέλε αγνξά
ησλ ηξνθίκσλ. Οη πνιηηηθέο, από ηελ πιεπξά ηνπο, αλαπξνζαξκόδνληαη πξνθεηκέλνπ λα
επηηξέςνπλ ζηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ γεσξγηθή δξαζηεξηόηεηα λα παξαθνινπζήζνπλ ηηο αιιαγέο
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κεηαζρεκαηίδνληαη, θαζώο δεκηνπξγνύληαη λέεο ζπιινγηθόηεηεο, γελλώληαη λέεο ζπγθξνύζεηο θαη
ζπλέξγεηεο θαη δεκηνπξγνύληαη λέεο κνξθέο δηαθπβέξλεζεο ηνπ αγξνηηθνύ ρώξνπ.
Δλ θαηαθιείδη, βαζηέο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αιιαγέο είλαη ζε
εμέιημε, θαζηζηώληαο ην δήηεκα ηεο βηώζηκεο γεσξγίαο ην δηαθύβεπκα ηεο κειινληηθήο γεσξγίαο.
Σν 16ο Πανελλήνιο Σσνέδριο Αγροτικής Οικονομίας θαιεί ηνπο επηζηήκνλεο λα
παξνπζηάζνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ εξεπλώλ θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο γηα ηε κεηαβαιιόκελε
αγξνηηθή νηθνλνκία θαη θνηλσλία. Σν πλέδξην θηινδνμεί λα απνηειέζεη ην βήκα, από ην νπνίν ζα
παξνπζηαζηνύλ ηα λέα δεδνκέλα πνπ δηακνξθώλνληαη ππό ηελ επίδξαζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
θαη λα ζπλεηζθέξεη ζηε κεηάβαζε από κηα γξακκηθή – παξαδνζηαθή νηθνλνκία ζε κηα θπθιηθή
πξνζέγγηζε ηεο αλάπηπμεο. Παξάιιεια, θηινδνμεί λα δώζεη ηα εξγαιεία γηα ηε ράξαμε ησλ λέσλ
πνιηηηθώλ, αιιά θαη ην έλαπζκα γηα λέεο έξεπλεο ζηνλ αγξνηηθό ηνκέα.
Η ΔΣ.ΑΓΡ.Ο, ζε κηα πξνζπάζεηα δηεζλνπνίεζεο ηνπ πλεδξίνπ, δηνξγαλώλεη γηα πξώηε
θνξά παξάιιειν δηεζλέο αγγιόθσλν ηκήκα, όπνπ ζα αλαθνηλσζνύλ εξγαζίεο από μέλνπο θαη
Έιιελεο επηζηήκνλεο. Ο ηζηόηνπνο ηνπ δηεζλνύο ηκήκαηνο είλαη ν εμήο: www.etagro.gr/2020
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Σε ποιοςρ απεςθύνεηαι ηο Σςνέδπιο
Πξνζθαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη επηζηήκνλεο, εξεπλεηέο, εηδηθνί εκπεηξνγλώκνλεο,
δεκόζηνη θνξείο θαη νξγαλώζεηο πνιηηώλ λα ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ πξνβιεκαηηζκό γηα ηελ
αλαγθαηόηεηα κεηάβαζεο ζε έλα λέν παξαγσγηθό κνληέιν κε άμνλα ηε βηώζηκε γεσξγία.
Ιδηαίηεξνο ζηόρνο ηνπ πλεδξίνπ είλαη λα απνηειέζεη γέθπξα επηθνηλσλίαο θαη
ζπλεξγαζίαο αλάκεζα ζηελ έξεπλα θαη ηνπο εκπιεθόκελνπο κε ηνλ αγξνηηθό ρώξν θνξείο,
ζπκβάιινληαο έηζη ζηε κεηαθνξά εξεπλεηηθώλ δεδνκέλσλ θαη ηερλνγλσζίαο νξηδόληηα θαη
θάζεηα. εκαληηθή ζεσξείηαη θαη ε παξνπζία λέσλ επηζηεκόλσλ θαη κεηαπηπρηαθώλ θνηηεηώλ, νη
νπνίνη θαινύληαη λα πιαηζηώζνπλ ην πλέδξην κε ηελ παξνπζίαζε εξεπλεηηθώλ εξγαζηώλ κε
ζρεηηθή ζεκαηνινγία.
Δπαζηηπιόηηηερ – Επγαζίερ ηος Σςνεδπίος
ην πιαίζην ησλ εξγαζηώλ ηνπ πλεδξίνπ, ζα δηνξγαλσζεί κηα ζεηξά παξάιιεισλ
ζπλεδξηώλ θαη εθδειώζεσλ, θαζώο θαη ζηξνγγπιώλ ηξαπεδώλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ζηηο ζηξνγγπιέο
ηξάπεδεο ζα είλαη κέιε ηεο επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο, εθπξόζσπνη ησλ παξαγσγηθώλ θνξέσλ ηεο
αγξνηηθήο νηθνλνκίαο, θαζώο θαη ζηειέρε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηεο ρώξαο.
Θεμαηολογία ηος Σςνεδπίος:
Η Θεκαηνινγία ηνπ πλεδξίνπ πεξηιακβάλεη ηηο παξαθάησ ελόηεηεο, ρσξίο λα πεξηνξίδεηαη
σζηόζν κόλν ζε απηέο:
•

Γεσξγηθή Παξαγσγή, Νέεο Σερλνινγίεο θαη Αληαγσληζηηθόηεηα

•

Αλάιπζε Σηκώλ θαη Οξγάλσζε Αγνξώλ Αγξνηηθώλ Πξντόλησλ θαη Σξνθίκσλ

•

Αγξνηηθή Πνιηηηθή - Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή - Αγξνηηθή Αλάπηπμε

•

Δκπνξία Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ θαη Σξνθίκσλ – Αληαγσληζηηθόηεηα

•

Γηεζλέο Δκπόξην Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ θαη Σξνθίκσλ

•

Μάξθεηηλγθ Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ θαη Σξνθίκσλ

•

Σερλνινγηθή Αιιαγή θαη Παξαγσγηθόηεηα ηνπ Αγξνδηαηξνθηθνύ Σνκέα

•

Αζθάιεηα θαη Πνηόηεηα Σξνθίκσλ - Σάζεηο Καηαλαισηώλ –Αγσγή Καηαλαισηώλ

•

Δπθπήο Γεσξγία

•

Γεσξγία Αθξηβείαο, Νέεο Σερλνινγίεο, Φεθηνπνίεζε θαη Καηλνηνκία
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•

Οηθνλνκηθή ηνπ Πεξηβάιινληνο θαη ησλ Φπζηθώλ Πόξσλ

•

Αλαλεώζηκνη θαη κε Αλαλεώζηκνη Φπζηθνί Πόξνη

•

Κιηκαηηθή Αιιαγή θαη Σνπηθέο / ππεξ-Σνπηθέο Ιδηαηηεξόηεηεο

•

Κπθιηθόηεηα ζηελ Αγξνηηθή Παξαγσγή θαη Δπθαηξίεο Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο

•

Κπθιηθή Αγξν-Βηνκεραλία θαη Καηαλάισζε

•

Αζθάιεηα θαη Πνηόηεηα Γεσξγηθώλ Πξντόλησλ θαη Σξνθίκσλ

•

Βηώζηκε Γηαρείξηζε Αιπζίδαο Σξνθίκσλ

•

Αλζεθηηθόηεηα ησλ Αγξνδηαηξνθηθώλ πζηεκάησλ

•

Βηώζηκε Γεσξγία θαη Πεξηβάιινλ

•

Γηάρπζε Καηλνηνκηώλ ζηελ Ύπαηζξν θαη Γεσξγηθή πκβνπιεπηηθή

•

Γεσξγηθέο Δθαξκνγέο, Δπηθνηλσλία - Πιεξνθόξεζε - Δθπαίδεπζε ζηνλ Αγξνηηθό Σνκέα

•

Βηώζηκε Αλάπηπμε ηεο Γεσξγίαο θαη ηεο Τπαίζξνπ

•

Νέεο Μνξθέο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Αγξνηηθνύ Υώξνπ

•

Νέεο ρέζεηο κεηαμύ Πόιεο θαη Τπαίζξνπ - Αιιειέγγπα Αγξνδηαηξνθηθά Γίθηπα

•

πιινγηθέο Γξάζεηο ζηνλ Αγξνηηθό Υώξν

•

Μεηαζρεκαηηζκνί ησλ Αγξνηηθώλ Κνηλσληώλ / πγθξνύζεηο / Φηώρεηα / Κνηλσληθόο
Απνθιεηζκόο

•

Πνιπιεηηνπξγηθόηεηα ηεο Γεσξγίαο θαη Δηδηθέο Μνξθέο Σνπξηζκνύ

Πποζκεκλημένοι Ομιληηέρ:
Θα αλαθνηλσζνύλ
Χώπορ διεξαγωγήρ ηος Σςνεδπίος:
Γεσπνληθό Παλεπηζηήκην Αζελώλ, Ιεξά Οδόο 74, Αζήλα 118 55

Πληποθοπίερ:
Παναγιώηα Σεπγάκη, Πξόεδξνο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο, gsergaki@auth.gr
Παύλορ Καπανικόλαρ, Πξόεδξνο Οξγαλσηηθήο Δπηηξνπήο, pkaranik@aua.gr
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Σημανηικέρ Ημεπομηνίερ
15 Αππιλίος 2020: Τπνβνιή εθηεηακέλεο πεξίιεςεο γηα πξνθνξηθή παξνπζίαζε ή poster (10001200 ιέμεηο, ρσξίο ηε βηβιηνγξαθία)
15 Ιοςνίος 2020: Αμηνιόγεζε ππνβνιώλ
15 Νοεμβπίος 2020: Τπνβνιή πιήξνπο εξγαζίαο
Δημοζίεςζη επγαζιών
Η Δπηζηεκνληθή Δπηηξνπή ηνπ πλεδξίνπ ζα πξνβεί ζηελ επηινγή νξηζκέλσλ εξγαζηώλ, κεηά από
θξίζε, νη νπνίεο ζα πξνσζεζνύλ γηα λα δεκνζηεπηνύλ ζε εηδηθέο εθδόζεηο δηεζλώλ πεξηνδηθώλ.
Η Πξόεδξνο ηεο Δπηζηεκνληθήο Δπηηξνπήο

Παλαγηώηα εξγάθε
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