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ΛΑΜΙΑ, 5 ΜΑΙΟΥ 2018
ΩΡΑ 12:00-18:00
ΚΕΚ ΑΡΙΑΔΝΗ, Λεωφ. Δημοκρατίας 52, Λαμία

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11:30-12:00

Προσέλευση – Εγγραφές

12:00-12:15

Χαιρετισμοί

12:15-12:35

Το αναπτυξιακό όραμα και η στρατηγική μιας έξυπνης Περιφέρειας
Θεμιστοκλής Χειμάρας, Εντεταλμένος Σύμβουλος Επιχειρηματικότητας, Εξωστρέφειας &
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Το Αγροδιατροφικό Σύμπλεγμα στην Οικονομία της Στερεάς Ελλάδας – Tάσεις και
Προοπτικές
Ιωάννης Τόλιας (Innovatia Systems)
Συνέργεια-Τεχνολογία-Τελικό Προϊόν: Τα Κλειδιά για τον Αγροτικό Τομέα του
2030
Χρήστος Σταμάτης (Stevia Hellas Coop)
Η ευφυής γεωργία στις καλλιέργειες της αμυγδαλιάς και της φιστικιάς
Γιάννης Γαλάτουλας και Κωνσταντίνος Μίχος (GAIA Επιχειρείν)
Μ εθοδολογική Προσέγγιση Παράλληλων Συνεδριών
Ιωάννης Τόλιας (Innovatia Systems)
Διάλειμμα για ελαφρύ γεύμα

ΟΛΟΜ ΕΛΕΙΑ

12:35-12:55

12:55-13:15

13:15-13:40
13:45-13:50
13:50-14:30

14:30-15:15

15:15-17:00

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ
Φιστίκι-Καρύδι-Αμύγδαλο
Όσπρια
Ορθές Πρακτικές στην
Η σημασία των
Καλλιέργεια της
καλλιεργούμενων
Φιστικιάς
ποικιλιών οσπρίων για
Δρ Μαρία Ντούλα (Μπενάκειο την επίτευξη υψηλή
Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο)
παραγωγικότητας και
ποιότητας τελικού
Πλεονεκτήματα της
προϊόντος
υιοθέτησης συστημάτων
Δρ Δημήτρης Βλαχοστέργιος
στάγδην άρδευσης στην
(ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ)
καλλιέργεια της φιστικιάς
Καθ. Πέτρος Ρούσσος
(Γεωπονικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών)
Συζήτηση με τον
Συζήτηση με τον
παραγωγικό ιστό (α’
παραγωγικό ιστό (α’
μέρος): Δομημένη
μέρος): Δομημένη
καταγραφή και ιεράρχηση
καταγραφή και ιεράρχηση

Γαλακτοκομικά
Τοπικές Στρατηγικές για
την Αξιοποίηση Τυπικών
Γαλακτοκομικών
Προϊόντων
Καθ. Δημήτρης Γούσιος
(Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας)

Συζήτηση με τον
παραγωγικό ιστό (α’
μέρος): Δομημένη
καταγραφή και ιεράρχηση

προβλημάτων στην αλυσίδα
αξίας

προβλημάτων στην αλυσίδα
αξίας

προβλημάτων στην αλυσίδα
αξίας

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

Διάλειμμα για καφέ
Συζήτηση με τον
παραγωγικό ιστό (β’
μέρος): Δομημένη
αναγνώριση των ριζικών
αιτίων και κατηγοριοποίηση
αυτών. Προτάσεις
αντιμετώπισης.

Συζήτηση με τον
παραγωγικό ιστό (β’
μέρος): Δομημένη
αναγνώριση των ριζικών
αιτίων και κατηγοριοποίηση
αυτών. Προτάσεις
αντιμετώπισης.

Συζήτηση με τον
παραγωγικό ιστό (β’
μέρος): Δομημένη
αναγνώριση των ριζικών
αιτίων και
κατηγοριοποίηση αυτών.
Προτάσεις
αντιμετώπισης .

18:00

Πέρας ημερίδας

ΣΗΜ ΕΙΩΣΗ:
Οι συζητήσεις στις παράλληλες συνεδρίες είναι ανοικτές στις ακόλουθες κατηγορίες συμμετόχων:
• Αγρότες, παραγωγοί, κτηνοτρόφοι, ιδιοκτήτες εκμεταλλεύσεων μεσαίας ή μεγάλης κλίμακας.
• Επιχειρηματίες ή εκπρόσωποι συνεταιριστικών/συλλογικών σχημάτων που δραστηριοποιούνται στην
τυποποίηση ή τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων ή στην παροχή κρίσιμων εισροών ή υπηρεσιών (π.χ.,
σπόροι, αποθήκευση, διανομή) στην αλυσίδα αξίας.
• Εκπρόσωποι των υπηρεσιών της ΠΣΤΕ με αρμοδιότητες τη χάραξη ή την εφαρμογή πολιτικής για θέματα που
άμεσα σχετίζονται με τις υπό εξέταση αλυσίδες αξίας·
• Εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (TEI Στερεάς Ελλάδας) ή δημόσιων ερευνητικών κέντρων (ΕΛΓΟ
Δήμητρα, πρώην ΕΘΙΑΓΕ) που είναι εγκατεστημένα στην ΠΣΤΕ και ασχολούνται με την έρευνα ή την
εκπαίδευση σε αντικείμενα σχετικά με τις υπό εξέταση αλυσίδες αξίας·
• Εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών που ασχολούνται με θέματα αγροτικής ή περιφερειακής ανάπτυξης
ή προστασίας του περιβάλλοντος, ή οικολογίας.

