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Το 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο στη Λιβαδειά θα κάνει... σοφότερους
τους Νέους Αγρότες

Πυρετώδεις προετοιμασίες για το... γεγονός του Σεπτεμβρίου στον
αγροτικό τομέα

Με πυρετώδεις ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία για το 25ο
Πανελλήνιο Συνέδριο Νέων Αγροτών που θα πραγματοποιηθεί στη
Λιβαδειά, παράλληλα με το 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ Γεωργίας –
Κτηνοτροφίας, Agrofest Στερεάς Ελλάδας, από τις 20 έως τις 23
Σεπτεμβρίου 2018, στο Επιχειρηματικό Πάρκο της πρωτεύουσας της
Βοιωτίας.

Ήδη, το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο σημαντικό αυτό Συνέδριο, που
αναμένεται να αποτελέσει μαζί με το 1ο Agrofest Στερεάς Ελλάδας, το...
γεγονός του Σεπτεμβρίου για τον αγροτικό τομέα, καταγράφεται
ιδιαίτερα έντονο, τόσο από τους ίδιους τους συντελεστές της αγροτικής
παραγωγής, δηλαδή τους αγρότες, όσο και από τις επιχειρήσεις του
χώρου, που στηρίζουν το εγχείρημα, αλλά και τους τοπικούς φορείς.

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Λιβαδειά από τις 20 έως τις 23
Σεπτεμβρίου με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας
(Περιφερειακή Ενότητα Βοιωτίας) και τη στήριξη του Επιμελητηρίου
Βοιωτίας.



Μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης είναι η εταιρεία ΕΛΛΑΓΡΟΛΙΠ, ενώ
την τεχνική υποστήριξη έχει αναλάβει η EXPO COM-Σοφοκλής
Μποτονάκης.

Χορηγοί του Συνεδρίου είναι η INTERAMERICAN, η ELIKON
TRANSPORT & LOGISTICS, η ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, η BASF, η
GAIA-ΕΠΙΧΕΡΕΙΝ, η AGROMA, η SYNGENTA και η AGROTECH,
ενώ προστίθενται συνεχώς νέες εταιρείες στον σχετικό κατάλογο, αφού
το ενδιαφέρον είναι ιδιαίτερα έντονο.

Η θεματολογία του Συνεδρίου είναι πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα
καθώς, θα εμβαθύνει στα θέματα της νέας ΚΑΠ, θα διερευνήσει τις
συνθήκες της αγοράς και τους τρόπους,με τους οποίους μπορεί να
αυξηθεί το αγροτικό εισόδημα, ενώ θα δείξει επιτυχημένες πρακτικές που
μπορούν να ακολουθήσουν οι νέοι γεωργοί, ώστε να πετύχουν, στο νέο
τους ξεκίνημα.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συνεδρίου θα
ανακοινωθεί και ο νικητής του Διαγωνισμού για την ανάδειξη του
καλύτερου Έλληνα Νέου Αγρότη του 2018, ο οποίος θα εκπροσωπήσει
τη χώρα μας στον αντίστοιχο ευρωπαϊκό διαγωνισμό, που θα
πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Οκτώβριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Το Συνέδριο συνεχίζει την παράδοση των ετήσιων Συνεδρίων των
Ενώσεων Νέων Αγροτών που ξεκίνησαν το 1994 και έγιναν σε διάφορες
περιοχές της Ελλάδας και αποτελεί την αφορμή για την ετήσια
συνάντηση των Νέων Αγροτών της Ελλάδας.

Θα απευθύνουν ομιλίες αγρότες, στελέχη της αγοράς, εκπρόσωποι
συνεταιριστικών οργανώσεων και ομάδων παραγωγών, στελέχη του
δημοσίου τομέα, πανεπιστημιακοί, ερευνητές, από την Ελλάδα και το
εξωτερικό για να μεταφέρουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους και
να παρουσιάσουν επιτυχημένες πρακτικές.

Η Π.Ε.Ν.Α., καλεί όλους και όλες να συμμετέχουν στο Συνέδριο.
Δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι στο e-
mail: greek.young.farmers@gmail.com.
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