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4 Νοεμβρίου 2019 

26οο Συνέδριο Νέων Αγροτών 

 

Έφτασε η ώρα της συνάντησης των νέων Αγροτών όλης της χώρας. Το 

καθιερωμένο ετήσιο συνέδριο της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, θα λάβει 

χώρα αυτή την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στην πανέμορφη Νάξο της Περιφέρειας 

Νοτίου Αιγαίου και θα κρατήσει ως την Κυριακή 10 Νοεμβρίου. 

Το 26ο Συνέδριο Νέων Αγροτών ευελπιστεί να προσφέρει νέα γνώση και 

πληροφορίες για όλα τα θέματα που αφορούν τον κλάδο, αναδεικνύοντας το 

σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας.  

Η τριήμερη συνάντηση των νέων - και όχι μόνο - αγροτών της Ελλάδας λαμβάνει 

χώρα σε ένα από τα πιο παραγωγικά νησιά της χώρας και φέρνει στο προσκήνιο 

όλα τα θέματα που αξίζει να συζητηθούν. Το Συνέδριο διοργανώνεται με τη 

συμπαράσταση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίο, της ΕΑΣ Νάξου και του Δήμου 

Νάξου. Μεγάλος χορηγός της εκδήλωσης είναι η εταιρεία Corteva, ενώ την τεχνική 

υποστήριξη έχει αναλάβει η Foodstandard. 

Η θεματολογία του Συνεδρίου είναι πλούσια και άκρως ενδιαφέρουσα καθώς, δίνει 

έμφαση : 

• Στις νέες τεχνολογικές εφαρμογές στη γεωργία και την κτηνοτροφία, 

• Στη σύνδεση της αγροτικής παραγωγής και της Ελληνικής διατροφής με 

τον τουρισμό που μπορεί να αποτελέσει τη μεγαλύτερη αγορά τροφίμων για 

τους Έλληνες Αγρότες, 

• Στην εκπαίδευση και την κατάρτιση ιδίως στις νέες τεχνολογικές 

εφαρμογές, 

Θα μιλήσουν αγρότες, στελέχη της αγοράς, εκπρόσωποι συνεταιριστικών 

οργανώσεων και ομάδων παραγωγών, στελέχη του Δημοσίου τομέα, 

πανεπιστημιακοί, ερευνητές, για να μεταφέρουν την εμπειρία και την τεχνογνωσία 

τους και να παρουσιάσουν επιτυχημένες πρακτικές. 

Το Συνέδριο συνεχίζει την παράδοση των ετήσιων Συνεδρίων των Ενώσεων Νέων 



Αγροτών που ξεκίνησαν το 1994 και έγιναν σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος και 

αποτελεί την αφορμή για την ετήσια συνάντηση των νέων αγροτών της χώρας μας. 

Η συμμετοχή αναμένεται ιδιαίτερα έντονη τόσο από τους ντόπιους αγρότες όσο και 

από αγρότες που θα ταξιδέψουν από την υπόλοιπη Ελλάδα στην όμορφη Νάξο 

εκμεταλλευόμενοι τις χαμηλές τιμές διαμονής και μεταφοράς που έχει πετύχει η 

ΠΕΝΑ. 

Σημειώνουμε ότι τα εισιτήρια με τη Bluestar Ferries έχουν έκπτωση 40%, για το 

συνέδριο. Δηλώσεις συμμετοχής στο greek.young.farmers@gmail.com 

Λεπτομέρειες και πρόγραμμα στο www.synedriopena.gr, www.neoiagrotes.eu, 

και στη σελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών στο facebook.  
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