
 

Το Έργο χρηματοδοτείται από το  Πρόγραμμα Έρευνας και 
Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Horizon 2020 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
 

2η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας, 14 Μαίου 2021 
 

             Η 2η Τεχνική Συνάντηση Εργασίας του EUROSHEEP θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη 
την Παρασκευή  14 Μαΐου, στις 13:00 (διάρκεια 2 ώρες). 

Στη Συνάντηση Εργασίας θα παρουσιασθούν τεχνικές λύσεις ως απάντηση στα κύρια 
ζητήματα που εντοπίσθηκαν στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην πρώτη φάση του 
EUROSHEEP και θα γίνει η επιλογή αυτών που θα παρουσιασθούν στη 2η Διεθνή Τεχνική Συνάντηση 
που προγραμματίζεται τον Ιούνιο. 

 
Ημερήσια διάταξη 

• Εισαγωγή – Στόχοι της συνάντησης  
• Παρουσίαση Τεχνικών Λύσεων: Διατροφή - Υγεία - Διαχείριση  
• Συζήτηση και επιλογή των προτάσεων για τη Διεθνή Συνάντηση  
• Κλείσιμο 

 Για να μπορέσετε να συμμετέχετε στη συνάντηση εργασίας, την Παρασκευή 14.05 στις 13:00, 
ακολουθήσετε τον ακόλουθο σύνδεσμο (zoom meeting): 

https://us02web.zoom.us/j/6110509873?pwd=NGFOaHd3dmxsUzFYWlhUMG9lRkFnUT09 

Meeting ID: 611 050 9873 

και όταν σας ζητηθεί, να συμπληρώσετε τον κωδικό: H7T8A8 

 Η συμμετοχή με τις ιδέες και προτάσεις σας αποτελεί βασικό στοιχείο της επιτυχίας της 
προσπάθειας μας. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 14 Μαΐου σε έναν "ζωντανό" διάλογο για τα 
κύρια ζητήματα της προβατοτροφίας. 

 

 

Χρ. Λίγδα 

Εκ μέρους της ομάδας του EUROSHEEP 

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα αν επιβεβαιώνατε τη συμμετοχή σας ως τις 5 Μαΐου στο: 
 contact-gr@eurosheep.network 

 

Το EuroSheep είναι ένα θεματικό δίκτυο, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (HORIZON 2020) με 
στόχο τη στήριξη του τομέα της προβατοτροφίας και συνεργάζονται Ερευνητικά Ινστιτούτα από 8 χώρες. Ορθές 
πρακτικές, λύσεις και συμβουλές θα είναι διαθέσιμες μέσω της ιστοσελίδας του έργου και των κοινωνικών δικτύων. Σε 
όλη τη διάρκεια του έργου, προγραμματίζονται τεχνικές συναντήσεις, δημοσιεύσεις και άλλες εκδηλώσεις, γι' αυτό μη 
διστάζετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν θέλετε να συμμετέχετε ή να ενημερώνεστε! 

Επικοινωνία: contact-gr@eurosheep.network 
Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός -ΔΗΜΗΤΡΑ, Ινστιτούτα Κτηνιατρικών Ερευνών και Επιστήμης 
Ζωικής Παραγωγής 
Χριστίνα Λίγδα (chligda@otenet.gr) /  Δημήτρης Τσιώκος (tsiokosd@gmail.com) 
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