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ΩΡΑ 12:00-18:00
Cineplex Φίλιπποσ, Μπουφίδου 44, Λιβαδειά

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11:30-12:00

Προςζλευςθ – Εγγραφζσ

12:00-12:15

Χαιρετιςμοί

12:15-12:40

Σο αναπτυξιακό όραμα και θ ςτρατθγικι μιασ ζξυπνθσ Περιφζρειασ
Θεμιςτοκλισ Χειμάρασ, Εντεταλμζνοσ φμβουλοσ Επιχειρθματικότθτασ, Εξωςτρζφειασ &
Αναπτυξιακοφ Προγραμματιςμοφ, Περιφζρεια τερεάσ Ελλάδασ
Σο Αγροδιατροφικό φμπλεγμα ςτθν Οικονομία τθσ τερεάσ Ελλάδασ – Tάςεισ και Προοπτικζσ
Ιωάννθσ Σόλιασ (Innovatia Systems)
Η ιςτορία του κραςιοφ
Ηλίασ Μαμαλάκθσ
Η ευφυισ γεωργία ςτισ καλλιζργειεσ τθσ αμπζλου και του βαμβακιοφ
Γιάννθσ Γαλάτουλασ και Κωνςταντίνοσ Μίχοσ (GAIA Επιχειρείν)
Μεκοδολογικι Προςζγγιςθ Παράλλθλων υνεδριϊν
Ιωάννθσ Σόλιασ (Innovatia Systems)
Διάλειμμα για ελαφρφ γεφμα
(Παράλλθλθ παρουςίαςθ καινοτομίασ Σμιματοσ Βιοχθμείασ-Βιοτεχνολογίασ Παν)μίου Θεςςαλίασ
για μζτρθςθ αντιοξειδωτικϊν ςτο κραςί)
ΠΑΡΑΛΛΗΛΕ ΤΝΕΔΡΙΕ
Κραςί-Προϊόντα Αμπζλου
Κθπευτικά
Βαμβάκι
τρατθγικόσ χεδιαςμόσ για
Ανάπτυξθ των Καλλιεργειϊν
Μία ψφχραιμθ αναςκόπθςθ
τθν βιωςιμότθτα και
υπό Κάλυψθ ςτθν Ελλάδα
τθσ αλυςίδασ αξίασ του
ανταγωνιςτικότθτα τθσ
Κωνςταντίνοσ Κίττασ
βάμβακοσ ςτθν Ελλάδα: τάςεισ
ελλθνικισ αμπελουργίασ
(Πανεπιςτιμιο Θεςςαλίασ)
και προοπτικζσ
Πρόδρομοσ Κορδοπάτθσ
Απόςτολοσ Δοντάσ (Επίλεκτοσ
(ΚΕΟΟΕ)
Κλωςτοϋφαντουργία ΑΒΕΕ)

ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

12:40-13:00
13:00-13:15
13:15-13:45
13:45-13:55
13:55-14:45

14:45-15:30

15:30-17:00

Αξιολόγθςθ περιεχομζνου των
οίνων-Αξιοποίθςθ
παραπροϊόντων οινοποίθςθσ
ζρκοσ Χαρουτουνιάν
(Γεωπονικό Πανεπιςτιμιο
Ακθνών)
υηιτθςθ με τον παραγωγικό
ιςτό (α’ μζροσ): Δομθμζνθ
καταγραφι και ιεράρχθςθ
προβλθμάτων ςτθν αλυςίδα
αξίασ

Εξοικονόμθςθ ειςροϊν και
βελτίωςθ ποιότθτασ με τθ νζα
μζκοδο καταγραφισ
Χριςτοσ ταμάτθσ (Stevia
Hellas Cooperative)

Αφξθςθ τθσ προςτικζμενθσ
αξίασ του βάμβακοσ
Μωχαμζντ Νταράουςε (ΕΛΓΟΔΗΜΗΣΡΑ)

υηιτθςθ με τον παραγωγικό
ιςτό (α’ μζροσ): Δομθμζνθ
καταγραφι και ιεράρχθςθ
προβλθμάτων ςτθν αλυςίδα
αξίασ

υηιτθςθ με τον παραγωγικό
ιςτό (α’ μζροσ): Δομθμζνθ
καταγραφι και ιεράρχθςθ
προβλθμάτων ςτθν αλυςίδα
αξίασ

17:00-17:15
17:15-18:00

18:00

Διάλειμμα για καφζ
υηιτθςθ με τον παραγωγικό
ιςτό (β’ μζροσ): Δομθμζνθ
αναγνώριςθ των ριηικών
αιτίων και κατθγοριοποίθςθ
αυτών. Προτάςεισ
αντιμετώπιςθσ.
Πζρασ θμερίδασ

υηιτθςθ με τον παραγωγικό
ιςτό (β’ μζροσ): Δομθμζνθ
αναγνώριςθ των ριηικών
αιτίων και κατθγοριοποίθςθ
αυτών. Προτάςεισ
αντιμετώπιςθσ.

υηιτθςθ με τον παραγωγικό
ιςτό (β’ μζροσ): Δομθμζνθ
αναγνώριςθ των ριηικών αιτίων
και κατθγοριοποίθςθ αυτών.
Προτάςεισ αντιμετώπιςθσ.

ΗΜΕΙΩΗ:
Οι ςυηθτιςεισ ςτισ παράλλθλεσ ςυνεδρίεσ είναι ανοικτζσ ςτισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ ςυμμετόχων:
 Αγρότεσ, παραγωγοί, κτθνοτρόφοι, ιδιοκτιτεσ εκμεταλλεφςεων μεςαίασ ι μεγάλθσ κλίμακασ.
 Επιχειρθματίεσ ι εκπρόςωποι ςυνεταιριςτικϊν/ςυλλογικϊν ςχθμάτων που δραςτθριοποιοφνται ςτθν
τυποποίθςθ ι τθ μεταποίθςθ αγροτικϊν προϊόντων ι ςτθν παροχι κρίςιμων ειςροϊν ι υπθρεςιϊν (π.χ.,
ςπόροι, αποκικευςθ, διανομι) ςτθν αλυςίδα αξίασ.
 Εκπρόςωποι των υπθρεςιϊν τθσ ΠΣΕ με αρμοδιότθτεσ τθ χάραξθ ι τθν εφαρμογι πολιτικισ για κζματα που
άμεςα ςχετίηονται με τισ υπό εξζταςθ αλυςίδεσ αξίασ·
 Εκπρόςωποι των εκπαιδευτικϊν ιδρυμάτων (TEI τερεάσ Ελλάδασ) ι δθμόςιων ερευνθτικϊν κζντρων (ΕΛΓΟ
Διμθτρα, πρϊθν ΕΘΙΑΓΕ) που είναι εγκατεςτθμζνα ςτθν ΠΣΕ και αςχολοφνται με τθν ζρευνα ι τθν
εκπαίδευςθ ςε αντικείμενα ςχετικά με τισ υπό εξζταςθ αλυςίδεσ αξίασ·
 Εκπρόςωποι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν που αςχολοφνται με κζματα αγροτικισ ι περιφερειακισ ανάπτυξθσ
ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, ι οικολογίασ.

