ΩΡΑ
17:00
19:00

09:00-21:00
09:30
10:00-20:00

11:00-15:00
12:00 – 14:00
12:30 - 14:30

15:00-19:00

09:00-21:00

11:00-16:00

10:00-14:00

10:00-15:00

10:30

11:00-17:00
12:00 15:00

15:00-17:00

15:30-17:30
17:30-19:30
18:00-20:00

ΕΚΔHΛΩΣΗ
ΠΕΜΠΤΗ 31/01/2019 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10:00-19:00
ΔΕΘ HELEXPO- SUCCESS
Συνέδριο: «Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στη γεωργία και στην κτηνοτροφία».
Εγκαίνια της «ZOOTECHNIA 2019»
από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σταύρο Αραχωβίτη
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01/02/2019 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10:00-19:00
Το Περιοδικό MEAT NEWS και η ΔΕΘ HELEXPO συνδιοργανώνουν το
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Κρέας και τα Προϊόντα του
«Από τον στάβλο στο πιάτο»
ΔΕΘ HELEXPO- SUCCESS
Συνέδριο: «Η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας στη γεωργία και στηn κτηνοτροφία».
ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΤΕΙ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ- ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
«7o Πανελλήνιο Συνέδριο Τεχνολογίας Ζωικής Παραγωγής»
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ
Hμερίδα με θέμα: «Η προστασία, η ευζωία και η κακοποίηση των ζώων στην Ελλάδα:
υπάρχουσα κατάσταση και νέοι προσανατολισμοί»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΑΥΤΟΧΘΟΝΟΣ ΧΟΙΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ «ΚΙΡΚΗ»
Γενική Συνέλευση
INNERA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΠΕ
Παρουσίαση με θέμα: «Βιοαέριο-καινοτομίες και βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας»
O ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ και η ΔΕΘ HELEXPO
συνδιοργανώνουν την ημερίδα: «Βιοαέριο και Αγροτική Ανάπτυξη.
Καινοτομίες, τεχνολογίες και προοπτικές»
Θα ακολουθήσει γενική συνέλευση
ΣΑΒΒΑΤΟ 02/02/2019 ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10:00 -20:00
Το Περιοδικό MEAT NEWS και η ΔΕΘ HELEXPO συνδιοργανώνουν το
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Κρέας και τα Προϊόντα του
«Από τον στάβλο στο πιάτο»
ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ-EΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ
Ημερίδα με θέμα: «Φέτα, το Εθνικό μας προιόν: Προβλήματα και Προοπτικές»
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Ημερίδα με θέμα: «Νόσοι των μικρών μηρυκαστικών και των χοίρων. Προτάσεις για τη
βελτίωση και την ασφάλεια παραγωγής»
NEUROPUBLIC AE
Ημερίδα με θέμα: «Ελληνική Κτηνοτροφία: Η Κατάσταση σήμερα, οι προκλήσεις και οι
προοπτικές του αύριο»
H εφημερίδα Agrenda
προγραμματίζει (σε ειδικά διαμορφωμένο studio), ζωντανή συζήτηση
με θέμα: «Γαλακτοφόρος κτηνοτροφία, αγορά γαλακτοκομικών και προκλήσεις στο
διεθνές περιβάλλον».
▪ Η ζώνη γάλακτος στο αγελαδινό και το θεσμικό πλαίσιο για το φρέσκο γάλα και το γιαούρτι
▪ Εγχώρια αιγοπροβατοτροφία, περιφρούρηση της Φέτας ως ΠΟΠ και ανάπτυξη του κλάδου
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ
Γενική Συνέλευση
Εκδήλωση της ΕΝΩΣΗΣ ΦΥΛΗΣ ΧΟΛΣΤΑΪΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ RUTGERS - ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ –
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Παρουσίαση επιστημονικής και πρακτικής υποστήριξης της αιγοπροβατοτροφίας από το
Πρόγραμμα «Νέα Γεωργία για τη Νέα Γενιά»
UNIVET ΕΠΕ
Παρουσίαση με θέμα: «Ινώδεις Ουσίες ως κλειδί για τη διαχείριση της υγείας του εντέρου
στα χοιρινά»
ΒΙΟΖΩΚΑΤ
Ημερίδα με θέμα: «Διατροφή αιγοπροβάτων»
ΑΓΡΟΤΙΚΗ – ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
Παρουσίαση με θέμα: «Τρόποι και λύσεις για έναν βιώσιμο πρωτογενή τομέα»

ΤΟΠΟΣ
Σ.Κ. «Ι.Βελλίδης»
Aίθ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αίθ. Α

Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης»
Αίθ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Σ.Κ. «Ι.Βελλίδης»
Aίθ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αίθ. A
Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αίθ. C
Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αίθ. Β
Σ.Κ. «Ν.Γερμανός»
Αιθ. D
Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αιθ. D

Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης»
Αίθ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αίθ. A
Σ.Κ. « Ν. Γερμανός»
Αίθ. C
Αίθ. «Αιμ.Ριάδης»
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Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αίθ. D
Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αίθ. B
Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αιθ. C
Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αίθ. B
Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αίθ. C
Αίθ. «Αιμ.Ριάδης»

9:00-21:00

10:00-15:00
10:00 11:30
15:30-17:30

12:00-14:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 03/02/2019 – ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 10:00-19:00
Το Περιοδικό MEAT NEWS και η ΔΕΘ HELEXPO συνδιοργανώνουν το
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για το Κρέας και τα Προϊόντα του
«Από τον στάβλο στο πιάτο»
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
με τη ΔΕΘ HELEXPO παρουσιάζουν την ημερίδα
«Η αιγοπροβατοτροφία σε κρίση. Τόποι, μέτρα και στρατηγικές ανάπτυξης»
ΕΝΩΣΗ ΕΚΤΡΟΦΕΩΝ ΑΛΟΓΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Ημερίδα για τη μετακινούμενη κτηνοτροφία - Ιπποτροφία
ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΕΑΤΟΣ
Παρουσίαση: «Ο Χοιρινός Γύρος ως Ελληνικό Προϊόν Γεωγραφικής Ένδειξης (ΠΓΕ)
Μία πρόταση της Εθνικής Διεπαγγελματικής Οργάνωσης Κρέατος (ΕΔΟΚ)».
ΕΛΒΙΖ
Παρουσίαση: «Πρακτικές λύσεις για τον Κτηνοτρόφο μέσα από την Έρευνα και την
Καινοτομία».

Σ.Κ. «Ι. Βελλίδης»
Αίθ. ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αίθ. Α
Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αίθ. Β
Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αίθ. C
Σ.Κ. «Ν. Γερμανός»
Αίθ. Β

ΑΛΛΕΣ ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
PET FESTIVAL
7ο Φεστιβάλ για όλα τα ζώα συντροφιάς, Περίπτερο 5
Το Pet Festival 2019, έχει ως στόχο: Την ανάπτυξη του φιλοζωικού αισθήματος, την προβολή εξειδικευμένων προϊόντων, καθώς και υπηρεσιών
στο ευρύ κοινό, την εκπαίδευση προς τη συνειδητή κηδεμονία των ζώων συντροφιάς.
Στο Pet Festival 2019, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν για πρώτη φορά, αγώνες agility, ένα υπέροχο, διαδραστικό
κυνάθλημα μετ’ εμποδίων, στο οποίο η ταχύτητα και η μοναδική σχέση σκύλου - χειριστή θα εντυπωσιάσουν! Στην ουσία, πρόκειται για ένα
άθλημα κατά το οποίο ο κηδεμόνας/χειριστής καθοδηγεί τον σκύλο - αθλητή σε μία στημένη διαδρομή με εμπόδια, προσπαθώντας να πετύχει
το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, τόσο από άποψη ακρίβειας και αποφυγής λαθών όσο και από ταχύτητας.
Για τους λάτρεις των καθαρόαιμων φυλών, θα διοργανωθούν ειδικές εκθέσεις, δηλαδή, εκθέσεις μορφολογίας, υπό την αιγίδα
του Κυνολογικού Ομίλου Ελλάδος, για συγκεκριμένες φυλές, κατά τη διάρκεια των οποίων θα μπορείτε να ενημερώνεστε για την αγαπημένη
σας φυλή από επίσημους εκτροφείς!
Στο πλαίσιο αυτών των δραστηριοτήτων, οι αγώνες agility, καθώς και η ειδική έκθεση μορφολογίας Βελγικών Ποιμενικών, θα γίνουν σε
συνεργασία με τον Κυνοφιλικό Όμιλο Βελγικών Ποιμενικών Ελλάδος (Κ.Ο.ΒΕ.Π.Ε.). Επιπρόσθετα, η ειδική έκθεση μορφολογίας Ιαπωνικού Ακίτα,
θα γίνει σε συνεργασία με τον Όμιλο Ακίτα Ελλάδος (Akita Club of Greece).
Επίσης σε ειδικά διαμορφωμένο στίβο, θα έχετε τη δυνατότητα να γνωρίσετε τη θετική μέθοδο εκπαίδευσης με clicker, να παίξετε frisbee, να
καθοδηγήσετε τον σκύλο σας σε μία διαδρομή agility, αλλά και να δοκιμάσετε το διαδραστικό άθλημα του agility με εκπαιδευμένους σκύλους!
Οι λάτρεις της γάτας θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τα πάντα γύρω από τις φυλές: Βρετανική, Υμαλαϊων, Περσική και Σαβάνας. Σε αυτή
την ειδική ενότητα για τη γάτα που θα φιλοξενείται στο Pet Festival 2019 θα μάθετε τα πάντα γύρω από αυτό το υπέροχο και αξιολάτρευτο
αιλουροειδές!
Επίσης, στην ενότητα για τα πτηνά συντροφιάς θα μπορείτε να ενημερωθείτε από τα μέλη του Συλλόγου Πτηνών Αναψυχής
Μακεδονίας (ΕΠΑΜ), για τη σωστή φροντίδα, διατροφή και υγεία τους.
Σημαντική θέση θα έχει και η ενημέρωση πάνω στην φροντίδα και στο grooming των μικρών τετράποδων φίλων μας, καθώς θα έχετε στο
φεστιβάλ τη δυνατότητα για ακόμη μια φορά να ενημερωθείτε για τις απεριόριστες και πιο σύγχρονες δυνατότητες καλλωπισμού και
περιποίησης των ζώων συντροφιάς.
Όμως στο Pet Festival 2019 θα βρίσκονται και ομάδες εθελοντών, για να ενημερώσουν τους επισκέπτες για το πολύτιμο έργο τους, αλλά και την
μοναδική εμπειρία που προσφέρει η συμβίωσή με έναν πρώην αδέσποτο σκύλο. Επίσης, όποιος επιθυμεί να υιοθετήσει ένα από όλα αυτά τα
τόσο αδικημένα πλάσματα θα μπορεί να εκδηλώσει το ενδιαφέρον του για υιοθεσία αλλά και να ενημερωθεί για τα βήματα της απόλυτα
νόμιμης διαδικασίας της, ώστε μελλοντικά να δώσει μια δεύτερη ευκαιρία ζωής σε έναν αδέσποτο σκύλο! Υποστηρίζουμε έμπρακτα το έργο
των ζωοφιλικών σωματείων, μιας και αποτελεί ισχυρή πεποίθηση μας ότι η υιοθεσία ενός αδέσποτου ζώου είναι πράξη πολιτισμού, που
προάγει τη βελτίωση του επιπέδου ζωής του από τη μια και από την άλλη χαρίζει στον κηδεμόνα του συναισθήματα θετικά πρωτόγνωρα η
αίσθηση ότι έσωσε μια ψυχή που ζούσε χωρίς αγάπη!
7ο ΣΑΛΟΝΙ ΑΛΟΓΟΥ, Περίπτερο 17
Η ΔΕΘ HELEXPO στο πλαίσιο της έκθεσης Zootechnia 2019 διοργανώνει για 7η φορά την εκδήλωση ΄΄ΣΑΛΟΝΙ ΑΛΟΓΟΥ’’ με στόχο την
καθιέρωση μιας μεγάλης συνάντησης των φίλων του αλόγου και των επαγγελματιών του κλάδου από την Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή των
Βαλκανίων.
Από τις 31/1 έως τις 3/2/2019 στο περίπτερο 17 θα συμμετέχουν φορείς και ιδιώτες με 50 και πλέον άλογα από όλη την Ελλάδα όπου σε μία
διαμορφωμένη πίστα διαστάσεων 20Χ50 μ. θα μπορούν να παρουσιάσουν παραστάσεις δεξιοτεχνίας , αρματοδρομίες κλπ. Παράλληλα θα
υπάρχουν διαμορφωμένοι χώροι απέναντι από την πίστα για την συμμετοχή των Ιππικών Ομίλων.

Εκδηλώσεις που έχουν καταγραφεί μέχρι 31/1/2019, από τη Διεύθυνση Συνεδρίων & Εκδηλώσεων της ΔΕΘ HELEXPO A.E.
Τηλ: 2310 291.213

