ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ
Αξιότιμοι φίλοι και συνάδελφοι,
Το πρώτο Διεθνές Συνέδριο Ελιάς θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Μαΐου 2018 στο Κέντρο Ελιάς
Κρίνος, του Perrotis College εντός των εγκαταστάσεων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής στη
Θεσσαλονίκη. Στο επίκεντρο του φετινού συνεδρίου βρίσκεται η επιτραπέζια ελιά.

Μεταξύ των προσκεκλημένων ομιλητών του συνεδρίου συγκαταλέγονται ειδικοί του κλάδου
από όλο τον κόσμο, τόσο από τον ακαδημαϊκό όσο και από τον επιχειρηματικό τομέα. Οι
ομιλητές θα παράσχουν μία ολιστική επισκόπηση που περιλαμβάνει πρόσφατες καινοτομίες
και νέες τάσεις στον κόσμο της επιτραπέζιας ελιάς. Αγρότες, επιστήμονες και επιχειρηματίες,
που αντιπροσωπεύουν κάθε στάδιο στην παραγωγή επιτραπέζιας ελιάς, θα έχουν την
ευκαιρία να συναντηθούν, να συζητήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις και να μάθουν από τους
ειδήμονες.
Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε,

Δρ. Πάνος Κανέλλης,
Πρόεδρος, Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και Perrotis College

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αλέξανδρος Γεωργιάδης, Πρόεδρος, KRINOS Foods, Καναδάς
Νέλος Γεωργιάδης, Πρόεδρος, Πανελλήνια Ένωση Μεταποιητών Τυποποιητών Εξαγωγέων
Επιτραπέζιας Ελιάς (ΠΕΜΕΤΕ)
Δρ. Αθανάσιος Τσαυτάρης, Κοσμήτορας, Perrotis College, Ελλάδα
Dr. Manuel Brenes Balbuena, Ερευνητής, Τμήμα Βιοτεχνολογίας Τροφίμων του Ινστιτούτου
de la GRASA, Ισπανία
Δρ. Αθανάσιος Γκέρτσης, Επικεφαλής του Τμήματος Διαχείρισης Αγρo-Περιβαλλοντικών
Συστημάτων και Διευθυντής του Κέντρου Ελιάς Κρίνος, Perrotis College, Ελλάδα

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
Το συνέδριο αυτό θα είναι το πρώτο μίας σειρά διοργανώσεων που θα λαμβάνουν χώρα ανά
διετία και σχεδιάστηκε για να καλύψει επιλεγμένα σύγχρονα θέματα που σχετίζονται με την
ελιά (αγορές, προϊόντα, τεχνολογίες και πρακτικές).
Οι ομιλίες και οι παράλληλες εκδηλώσεις του φετινού συνεδρίου θα επικεντρωθούν στην
παραγωγή, τις πρακτικές διαχείρισης, την επεξεργασία, τη διατροφική αξία της επιτραπέζιας
ελιάς καθώς και στη θέση της στις διεθνείς αγορές.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Το συνέδριο περιλαμβάνει δύο ημέρες παρουσιάσεων και συζητήσεων στρογγυλής τράπεζας
(24-25 Μαΐου). Οι συμμετέχοντες καλούνται να λάβουν μέρος προαιρετικά την τρίτη ημέρα
(26 Μαΐου) στις επισκέψεις που θα πραγματοποιηθούν σε τοπικές μονάδες επεξεργασίας
ελιάς.
ΓΛΩΣΣΑ
Η επίσημη γλώσσα των παρουσιάσεων είναι η Αγγλική. Για τυχόν ομιλίες στην Ελληνική
γλώσσα, θα υπάρξει ταυτόχρονη μετάφραση.
ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις για προφορικές παρουσιάσεις ή με
τη μορφή poster. Η υποβολή των περιλήψεων θα γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά.
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ: Μέχρι 20 Φεβρουαρίου, 2018
Όλες οι προτάσεις θα αξιολογηθούν από Επιστημονική Επιτροπή που θα απαρτίζεται από
ομότιμους κριτές.
Τα άρθρα που θα γίνουν αποδεκτά θα δημοσιευτούν σε έναν ISBN τόμο των εκδόσεων του
Κέντρου Ελιάς Κρίνος.
Κατευθυντήριες Οδηγίες Υποβολής
Οι περιλήψεις (200-300 λέξεων) πρέπει να υποβληθούν έως τις 20 Φεβρουαρίου 2018 για
αρχική αξιολόγηση.
Στην Περίληψη θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία:
Τίτλος Περίληψης (με κεφαλαία γράμματα). Συγγραφείς και Ομιλητής (με κεφαλαίο το πρώτο
γράμμα κάθε λέξης). Ιδιότητα (με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης). Επίσης, πρέπει να
αναγράφονται Τμήμα, Οργανισμός, Πόλη, Χώρα.
Η Περίληψη θα πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα:
• Ερευνητικό πλαίσιο
• Μεθοδολογία
• Αποτελέσματα
• Συμπεράσματα

Οδηγίες για την Υποβολή Περίληψης
Αμέσως μόλις ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική υποβολή της περίληψής σας, θα λάβετε ένα
αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης. Μετά την υποβολή και πριν την αξιολόγηση,
επιτρέπονται αλλαγές και διορθώσεις. Μετά την αξιολόγηση όμως, οι αλλαγές δεν
επιτρέπονται. Η επιβεβαίωση της αποδοχής ή της απόρριψης της περίληψης θα σταλεί μέσω
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Οι Ομιλητές, των οποίων οι προτάσεις έγιναν δεκτές, θα
ενημερωθούν προκειμένου να υποβάλλουν ένα πλήρες άρθρο 5-6 σελίδων, το αργότερο
μέχρι τις 15 Απριλίου 2018. Σε περίπτωση που δεν λάβετε το τελικό ηλεκτρονικό μήνυμα
επιβεβαίωσης, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@medevents.gr.
ΕΓΓΡΑΦΗ
Παρακαλώ προχωρήστε στην ηλεκτρονική εγγραφή και στην πληρωμή της συμμετοχής σας.
Ηλεκτρονική Φόρμα Εγγραφής
Το αποδεικτικό της κατάθεσης πρέπει να σταλεί είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση
info@medevents.gr είτε μέσω φαξ στο νούμερο (+30)2310801454.
Κόστος Εγγραφής ανά Κατηγορία
Γενική Εγγραφή 100 €
Αγρότες
50 €
Φοιτητές
25 €
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΕΛΑΙΩΝΕΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Στις 26 Μαΐου 2018 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη σε ελαιώνες της Χαλκιδικής με κόστος 50
€. Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε, παρακαλώ στείλτε μας την απόδειξη της κατάθεσης είτε
στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@medevents.gr είτε μέσω φαξ στο νούμερο
(+30)2310801454.
ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ: Alpha Bank, Θέρμη (720), Οδός Α. Παπάγου, Θεσσαλονίκη
IBAN: GR97 0140 7200 7200 0232 0001 822
Δικαιούχος: ΟΜΙΛΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΓΣ
BIC: CRBAGRAA

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΟΡΓΝΩΣΗ-ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
INVENTICS S.A.
9ο χλμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης
Τεχνόπολις – Κτίριο “Thermi II”
Τ.Θ. 60714
Τ.Κ. 57001 Θέρμη, Ελλάδα
Τηλ.: 0030 2310 474400
Fax: 0030 2310 801454
e-mail: info@medevents.gr
w: www.medevents.gr

