
 

 

 

 
Στο πλαίσιο της Έκθεσης της DETROP, όπου το αντικείµενο του κρέατος και των προϊόντων του θα αποτελέσει 
ιδιαίτερο τµήµα της, θα διεξαχθεί Πανελλήνιο τριήµερο Συνέδριο µε σκοπό την ανάδειξη των σύγχρονων 
µέτρων «από τον στάβλο στο πιάτο» για την επίτευξη της ολοκληρωµένης προσέγγισης για την ποιότητα, 
υγιεινή και ασφάλεια του κρέατος και προϊόντων του, την υγεία και ορθή µεταχείριση των ζώων, την προστασία 
του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη. 
 
Η θεµατολογία του Συνεδρίου περιλαµβάνει ολόκληρη την τροφική αλυσίδα, από την παραγωγή ζωοτροφών, 
συστήµατα σταβλισµού, εξοπλισµούς, γενετική βελτίωση, συµβατική/βιολογική εκτροφή των ζώων, υγειονοµική 
διαχείριση, πρότυπα εκτροφής, ευζωία των ζώων, µεταφορά, σφαγειοτεχνικές εγκαταστάσεις, παραγωγή 
κρέατος και προϊόντων του, ζωικά υποπροϊόντα, συντήρηση, συσκευασία, επισήµανση, ιχνηλασιµότητα, 
βιολογικά/παραδοσιακά προϊόντα, διακίνηση, µαζική εστίαση, πώληση, διατροφικές συνήθειες, εκπαίδευση, 
πρότυπα υγιεινής και ασφάλειας, κανονιστικές απαιτήσεις, έως και την προετοιµασία αυτού του αγαθού στο 
πιάτο του καταναλωτή.  
 
Επιστηµονική Επιτροπή: Σ. Ραµαντάνης (Πρόεδρος), Ι. Αµβροσιάδης, Γ. Αµοιρίδης, Γ. Αρσένος, Β. Βοζίκης, Κ. 
Γενηγεώργης, Σ. Γεωργάκης, Α. Γεωργούδης, Α. Γκόβαρης, Π. Γούλας, Ε. ∆ροσινός, Α. Ζαµπέλας, Γ. Ζέρβας, Κ. 
Κουτσουµανής, Χ. Λαζαρίδης, Λ. Λεοντίδης, Γ. Μεθενίτου, Κ. Μπαρµπέρης, Ι. Μπιζέλης, Γ.-Ι. Νυχάς, Η. 
Παπαδόπουλος, Χρ. Παπαδοπούλου, Α. Ρόδη-Μπουριέλ, Ν. Σούλτος, Π. Ταούκης, Π. Φλώρου-Πανέρη, Α. 
Φωτόπουλος, Σ. Χαρουτουνιάν. 
 
Υποβολή εργασιών: Καλούνται οι ενδιαφερόµενοι να υποβάλλουν περίληψη (Ελληνική και Αγγλική, έκταση 
περίπου 300 λέξεων) µε πλήρη στοιχεία του εισηγητή (ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας) στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση articles@synedriokreatos.gr. Για περισσότερες πληροφορίες: κα Παναγιώτα Ματζαβίνου, υπεύθυνη 
παραλαβής άρθρων του συνεδρίου, τηλ. 2310 219750.  
 
Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής περιλήψεων εργασιών: 18 Ιανουαρίου 2015. 
Τελευταία ηµεροµηνία ενηµέρωσης για την αποδοχή των περιλήψεων των εργασιών: 25 Ιανουαρίου 2015.  
Τελευταία ηµεροµηνία υποβολής πλήρων εργασιών: 6 Φεβρουαρίου 2015. 
 
Το δικαίωµα συµµετοχής στις εργασίες του Συνεδρίου ανέρχεται σε 30 € (φοιτητές: 15 €) και περιλαµβάνει 
παρακολούθηση του επιστηµονικού προγράµµατος, είσοδο στην εµπορική έκθεση κατόπιν προεγγραφής, τόµο 
πλήρων πρακτικών, χαρτοφύλακα και έντυπο υλικό, βεβαίωση συµµετοχής, coffee breaks. 
 
 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής 

                  
                     Κωνσταντίνος Μπλιάτκας 

                  

Ο Πρόεδρος της Επιστηµονικής  Επιτροπής 

 
Σπυρίδων Ραµαντάνης 

 
 


