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Αναγγελία 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας 

 

 

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

Θεσσαλονίκη, 1-2 Νοεμβρίου 2018 

 

Τίτλος Συνεδρίου:  

«Επαναπροσδιορίζοντας την ανάπτυξη της υπαίθρου στη σύγχρονη ψηφιακή εποχή» 

 

 

Σκοπός του Συνεδρίου 

H Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διεξαγωγή του 15ου 

Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας, το οποίο έχει επετειακό χαρακτήρα, καθώς σηματοδοτεί 

την συμπλήρωση 30 ετών συνεχούς επιστημονικής παρουσίας της Εταιρείας Αγροτικής Οικονομίας.  

Καθώς το ενδιαφέρον για την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, και των αγροτικών περιοχών 

γενικότερα, αποτελεί κοινό στόχο για τους εμπλεκόμενους με την αγροτική οικονομία και πολιτική, το 15ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας φιλοδοξεί να αποτελέσει το βήμα, από το οποίο θα 

παρουσιαστούν τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η ψηφιακή εποχή για την ανάπτυξη όλων των 

τομέων του αγροτικού χώρου. Το Συνέδριο διεξάγεται σε μια κρίσιμη περίοδο, κατά την οποία η 

οικονομική αβεβαιότητα συνεχίζεται ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι διεργασίες για το σχεδιασμό της 

επόμενης προγραμματικής περιόδου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την εθνική και κυρίως για την 

αγροτική οικονομία.  

Οι εξελίξεις της τεχνολογίας με κεντρικούς άξονες την βελτίωση της πρόσβασης σε δεδομένα και 

πληροφορίες, τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, την ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά ζητήματα και 

την ανάπτυξη των μεταφορών, οδηγούν σε νέες πρωτόγνωρες μεταβολές στον τρόπο άσκησης της 

γεωργίας στην χώρα μας, αλλά και διεθνώς, επηρεάζοντας ταυτόχρονα τις πολιτικές ανάπτυξης της 

υπαίθρου. 

 



 2 

Σε ποιους απευθύνεται 

Στο πλαίσιο αυτό καλούνται επιστήμονες ερευνητές του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και γενικά οι 

εμπλεκόμενοι με τον αγροτικό χώρο να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Εξίσου 

σημαντική θεωρείται και η παρουσία νέων επιστημόνων και μεταπτυχιακών φοιτητών οι οποίοι θα 

πλαισιώσουν το Συνέδριο με την παρουσίαση ερευνητικών εργασιών με σχετική θεματολογία. Ιδιαίτερος 

στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας ανάμεσα στον 

επιστημονικό και ερευνητικό χώρο, στους φορείς, και στους εμπλεκόμενους με τον αγροτικό χώρο 

συμβάλλοντας έτσι στη μεταφορά ερευνητικών δεδομένων και τεχνογνωσίας οριζόντια και κάθετα.  

 

Δραστηριότητες – Εργασίες  

Στο πλαίσιο των εργασιών του Συνεδρίου, θα διοργανωθεί μια σειρά παραλλήλων συνεδριών και 

εκδηλώσεων, καθώς και Στρογγυλών Τραπεζών. Οι συμμετέχοντες στις Στρογγυλές Τράπεζες θα είναι 

μέλη της επιστημονικής κοινότητας, εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων της αγροτικής οικονομίας 

καθώς και στελέχη της πολιτικής ηγεσίας της χώρας. 

 

Θεματολογία του Συνεδρίου 

• Γεωργική Παραγωγή και Ανταγωνιστικότητα 

• Αγροτική και Περιβαλλοντική Πολιτική  

• Γεωργικές Εφαρμογές, Εκπαίδευση και Πληροφόρηση στον Αγροτικό Τομέα 

• Διεθνές Εμπόριο Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων  

• Μάρκετινγκ Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων – Καταναλωτικές τάσεις 

• Ασφάλεια και Ποιότητα Γεωργικών Προϊόντων και Τροφίμων 

• Ανάπτυξη της Γεωργίας και της Υπαίθρου, Αειφορική Γεωργία και Περιβάλλον  

• Γεωργία Ακριβείας, Νέες Τεχνολογίες, Ψηφιοποίηση και Καινοτομία 

• Αειφορική Διαχείριση Αλυσίδας Προσφοράς Τροφίμων  

• Διαχείριση Αγροτικού Χώρου, Χρήσεις Γης, Αγροτουρισμός 

• Νέες Σχέσεις μεταξύ Πόλης και Υπαίθρου - Αλληλέγγυα Αγροδιατροφικά Δίκτυα 

• Συλλογικές Δράσεις στον Αγροτικό Χώρο - Συνεταιρισμοί - Συστήματα Συστάδων (clusters) 

• Συστήματα Εφοδιασμού στη Γεωργία (logistics) 

• Συμβολαιακή Γεωργία 
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Προσκεκλημένοι Ομιλητές: 

(θα ανακοινωθούν σύντομα)  

 

 

Χώρος διεξαγωγής του Συνεδρίου:  

Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων Α.Π.Θ. 

3ης Σεπτεμβρίου - Πανεπιστημιούπολη 

546 36 - Θεσσαλονίκη 

 

 

Πληροφορίες: 

http://kedea.rc.auth.gr/contact.html 

 

 

Σημαντικές Ημερομηνίες  

Υποβολή εισηγήσεων και διαδικασία κρίσης 

 Υποβολή εκτεταμένης περίληψης, για παρουσίαση, στην ελληνική γλώσσα (2 σελίδες Α4): έως 30 

Απριλίου 2018. Παράταση μέχρι τις 20 Μαΐου 2018. 

 Υποβολή εκτεταμένης περίληψης για poster στην ελληνική γλώσσα (2 σελίδες Α4): έως 30 Μαΐου 

2018 

 Αξιολόγηση περιλήψεων: έως 15 Ιουνίου 2018 

 Υποβολή πλήρους εργασίας στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα (έως 7 σελίδες Α4): έως 15 Οκτωβρίου 

2018 

 Υποβολή poster στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα: έως 15 Οκτωβρίου 2018 

 Διεξαγωγή Συνεδρίου: 1-2 Νοεμβρίου 2018 

 

 

Υποβολή Περιλήψεων και Εργασιών 

Οι περιλήψεις και οι εργασίες θα υποβάλλονται, μέσω e-mail, στην Πρόεδρο της Οργανωτικής 

Γραμματείας κυρία Δήμητρα Λαζαρίδου (etagro15@gmail.com) σύμφωνα με το συνημμένο ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ. 

http://kedea.rc.auth.gr/contact.html
mailto:etagro15@gmail.com
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Δημοσίευση εργασιών  

Η Επιστημονική Επιτροπή του Συνεδρίου θα προβεί στην επιλογή εργασιών οι οποίες θα προωθηθούν για 

δημοσίευση σε ειδικές εκδόσεις διεθνών επιστημονικών περιοδικών ή στα Πρακτικά του Συνεδρίου. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω: 

 Agricultural Economics Review  

 International Journal of Sustainable Agricultural Management and Informatics 

 International Journal of Decision Support Systems  

 International Journal of Food and Beverage Manufacturing and Business Models 

 Γεωτεχνικά Επιστημονικά Θέματα  

 e-book (Βιβλίο Πρακτικών με ISSN) 

Οι συγγραφείς των εν λόγω εργασιών θα προσκληθούν να υποβάλουν την πλήρη εργασία τους, στην 

αγγλική γλώσσα, για αξιολόγηση και δημοσίευση στα διεθνή επιστημονικά περιοδικά. Οι υπόλοιπες 

εργασίες θα δημοσιευτούν σε τόμο Πρακτικών, στην ελληνική γλώσσα, μετά από αξιολόγηση. 

 

 

Ο Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας 

Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 


