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      Θεςςαλονίκη, 27 Οκτωβρίου 2017 
Προσ τoν 
κ. Νικόλαο Ουςουλτζόγλου 
Πρόεδρο 
Επιμελητθριο Ημαιίασ 

 

Αξιότιμε κφριε Ουςουλτηόγλου, 
 

Με τθν παροφςα επιςτολι κα κζλαμε να ςασ ενθμερϊςουμε ότι το Ελλθνο-Αμερικανικό Επιμελθτιριο με τθ ςυνεργαςία 
τθσ Επιτροπισ Αγροτεχνολογίασ του, διοργανϊνει το:  
 

6
ο
 Συνζδριο Αγροτεχνολογίας| “Κλιματική αλλαγή: Προκλήσεις και Προσαρμογή” 

 

το οποίο κα πραγματοποιθκεί τθν Παραςκευι 15 Δεκεμβρίου ςτισ εγκαταςτάςεισ του Perrotis College τθσ Αμερικανικισ 
Γεωργικισ Σχολισ. 
 

Το ετιςιο Συνζδριο Αγροτεχνολογίασ διοργανϊνεται αδιάλειπτα από το 2012 και ζχει πλζον καταςτεί κεςμόσ ςτα 
δρϊμενα τθσ πόλθσ ωσ θ κορυφαία εκδιλωςθ του είδουσ. Το Ελλθνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελθτιριο δίνει 
ςυνζχεια ςε αυτιν τθν επιτυχθμζνθ πορεία ςυνδράμοντασ τον αγρότθ-επιχειρθματία μζςω αυτισ τθσ ςτοχευμζνθσ, 
ςυνοπτικισ και παρεμβατικισ εκδιλωςθσ. 

Το φετινό Συνζδριο εςτιάηει ςτο αδιαμφιςβιτθτο και επιταχυνόμενο φαινόμενο τθσ κλιματικισ αλλαγισ, που για τθ 
χϊρα μασ κα ςθμάνει μείωςθ των βροχοπτϊςεων, παρατεταμζνεσ περιόδουσ ξθραςίασ, αφξθςθ τθσ κερμοκραςίασ 
κακϊσ και τθσ ζνταςθσ κυμάτων καφςωνα. Το κόςτοσ αγνόθςθσ του φαινομζνου υπολογίηεται ςε πολλαπλάςιο του 
Α.Ε.Π. και ο αγροδιατροφικόσ τομζασ κα υποςτεί τον πλιρθ αντίκτυπο, αφοφ οι βαςικότερεσ παράμετροι τθσ 
παραγωγισ κα παρουςιάςουν ζντονεσ μεταβολζσ. 

Πζραν τθσ παρουςίαςθσ των κφριων επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ, το Συνζδριο αποςκοπεί ςτθν ανάδειξθ 
προτάςεων περιοριςμοφ των ςυνεπειϊν τθσ. Η ανάπτυξθ και αποδοχι νζων τεχνολογιϊν, θ υιοκζτθςθ βζλτιςτων 
πρακτικϊν διαχείριςθσ υδάτων, αγρϊν και ηωϊκοφ κεφαλαίου και θ κεςμικι ςχεδίαςθ και υλοποίθςθ κατάλλθλων 
μζτρων, μποροφν να καταςτιςουν ευκολότερθ τθν προςαρμογι ςτα νζα δεδομζνα. 

Όπωσ και ςτα προθγοφμενα ςυνζδρια, ζτςι και φζτοσ, αναμζνεται να ςυμμετάςχει ςθμαντικόσ αρικμόσ διακεκριμζνων 
επιχειρθματιϊν, υψθλόβακμων ςτελεχϊν επιχειριςεων, εκπροςϊπων του πρωτογενοφσ και δευτερογενοφσ τομζα, του 
κλάδου των δικτφων διανομισ, αγροτικϊν ςυνεταιριςμϊν και τοπικϊν φορζων, επιςτθμόνων και ςτελεχϊν τθσ 
αρμόδιασ πολιτικισ και διοικθτικισ θγεςίασ τθσ χϊρασ.  
 

Στο πλαίςιο αυτό καλοφμε το Επιμελθτιριο Ημακίασ να ςτθρίξει αποφαςιςτικά τθν εκδιλωςθ κοινοποιϊντασ τθν 
θλεκτρονικι πρόςκλθςθ ςε όλα τα μζλθ του. Ωσ ανταποδοτικό όφελοσ το Ελλθνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελθτιριο 
κα προβάλει το λογότυπό ςασ ςε όλεσ τισ επερχόμενεσ επικοινωνίεσ πριν, κατά τθ διάρκεια και μετά το Συνζδριο. 
Παράλλθλα κα διατεκοφν 2 τιμισ ζνεκεν προςκλιςεισ προσ χριςθ μελϊν ςασ. 
 

Ελπίηουμε να ζχουμε τθν τιμι να ςυνεργαςτοφμε εποικοδομθτικά και προσ όφελοσ των μελϊν μασ ςτα πλαίςια αυτισ 
τθσ εκδιλωςθσ του Ελλθνο-Αμερικανικοφ Επιμελθτθρίου.  
 

 
 

Με ιδιαίτερθ εκτίμθςθ, 

  
Νικόλασ Μπακατςζλοσ     Νικόλαοσ Τςαβδάρογλου 
Αντιπρόεδροσ Συντονιςτισ Βορείου Ελλάδοσ  
 


