ην πιαίζην ηεο Έθζεζεο ηεο DETROP, όπνπ ην αληηθείκελν ηνπ θξέαηνο θαη ησλ πξντόλησλ ηνπ ζα απνηειέζεη
ηδηαίηεξν ηκήκα ηεο, ζα δηεμαρζεί Παλειιήλην ηξηήκεξν πλέδξην κε ζκοπό ηελ αλάδεημε ησλ ζύγρξνλσλ
κέηξσλ «από ηνλ ζηάβιν ζην πηάην» γηα ηελ επίηεπμε ηεο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο γηα ηελ πνηόηεηα,
πγηεηλή θαη αζθάιεηα ηνπ θξέαηνο θαη πξντόλησλ ηνπ, ηελ πγεία θαη νξζή κεηαρείξηζε ησλ δώσλ, ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ αεηθόξν αλάπηπμε.
Η θεμαηολογία ηνπ πλεδξίνπ πεξηιακβάλεη νιόθιεξε ηελ ηξνθηθή αιπζίδα, από ηελ παξαγσγή δσνηξνθώλ,
ζπζηήκαηα ζηαβιηζκνύ, εμνπιηζκνύο, γελεηηθή βειηίσζε, ζπκβαηηθή/βηνινγηθή εθηξνθή ησλ δώσλ, πγεηνλνκηθή
δηαρείξηζε, πξόηππα εθηξνθήο, επδσία ησλ δώσλ, κεηαθνξά, ζθαγεηνηερληθέο εγθαηαζηάζεηο, παξαγσγή
θξέαηνο θαη πξντόλησλ ηνπ, δσηθά ππνπξντόληα, ζπληήξεζε, ζπζθεπαζία, επηζήκαλζε, ηρλειαζηκόηεηα,
βηνινγηθά/παξαδνζηαθά πξντόληα, δηαθίλεζε, καδηθή εζηίαζε, πώιεζε, δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, εθπαίδεπζε,
πξόηππα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο, θαλνληζηηθέο απαηηήζεηο, έσο θαη ηελ πξνεηνηκαζία απηνύ ηνπ αγαζνύ ζην
πηάην ηνπ θαηαλαισηή.
Επιζηημονική Επιηροπή: . Ρακαληάλεο (Πξόεδξνο), Η. Ακβξνζηάδεο, Γ. Ακνηξίδεο, Γ. Αξζέλνο, Β. Βνδίθεο,
Γελεγεώξγεο, . Γεσξγάθεο, Α. Γεσξγνύδεο, Α. Γθόβαξεο, Π. Γνύιαο, Δ. Γξνζηλόο, Α. Εακπέιαο, Γ. Εέξβαο,
Θνπηζνπκαλήο, Χ. Ιαδαξίδεο, Ι. Ιενληίδεο, Γ. Κεζελίηνπ, Θ. Κπαξκπέξεο, Η. Κπηδέιεο, Γ.-Η. Λπράο,
Παπαδόπνπινο, Χξ. Παπαδνπνύινπ, Α. Ρόδε-Κπνπξηέι, Λ. νύιηνο, Π. Σανύθεο, Π. Φιώξνπ-Παλέξε,
Φσηόπνπινο, . Χαξνπηνπληάλ.

Θ.
Θ.
Ζ.
Α.

Υποβολή εργαζιών: Θαινύληαη νη ελδηαθεξόκελνη λα ππνβάιινπλ πεξίιεςε (Διιεληθή θαη Αγγιηθή, έθηαζε
πεξίπνπ 300 ιέμεσλ) κε πιήξε ζηνηρεία ηνπ εηζεγεηή (ηδηόηεηα, ζηνηρεία επηθνηλσλίαο) ζηελ ειεθηξνληθή
δηεύζπλζε articles@synedriokreatos.gr. Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο: θα Παλαγηώηα Καληδαβίλνπ, ππεύζπλε
παξαιαβήο άξζξσλ ηνπ ζπλεδξίνπ, ηει. 2310 219750.
Σειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο πεξηιήςεσλ εξγαζηώλ: 18 Ιανοσαρίοσ 2015.
Σειεπηαία εκεξνκελία ελεκέξσζεο γηα ηελ απνδνρή ησλ πεξηιήςεσλ ησλ εξγαζηώλ: 25 Ιανοσαρίοσ 2015.
Σειεπηαία εκεξνκελία ππνβνιήο πιήξσλ εξγαζηώλ: 6 Φεβροσαρίοσ 2015.
Σν δικαίωμα ζσμμεηοτής ζηηο εξγαζίεο ηνπ πλεδξίνπ αλέξρεηαη ζε 30 € (θνηηεηέο: 15 €) θαη πεξηιακβάλεη
παξαθνινύζεζε ηνπ επηζηεκνληθνύ πξνγξάκκαηνο, είζνδν ζηελ εκπνξηθή έθζεζε θαηόπηλ πξνεγγξαθήο, ηόκν
πιήξσλ πξαθηηθώλ, ραξηνθύιαθα θαη έληππν πιηθό, βεβαίσζε ζπκκεηνρήο, coffee breaks.
Ο Πρόεδρος ηης Οργανωηικής Επιηροπής

Ο Πρόεδρος ηης Επιζηημονικής Επιηροπής

Κωνζηανηίνος Μπλιάηκας

πσρίδων Ραμανηάνης

