
Αγρότης
        & 
Τεχνολογία 
e-νώνονται  

H Πανελλήνια Ομοσπονδία Αγροτικών Συνεταιρισμών & Ενώσεων Συνεργασίας Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΝΕΑ 
ΠΑΣΕΓΕΣ),  ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) και ο Σύνδεσμος Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) διοργανώνουν την 1η Πανηγυρική 
Συνεδρίαση: Αγρότης & Τεχνολογία e-νώνονται την Παρασκευή, 13 Δεκεμβρίου 2019, στο Ξενοδοχείο Τιτάνια, στην 
Αθήνα. Είναι μια πρωτοβουλία που έχει στόχο να αναδείξει τα οφέλη και αποτελέσματα της συνεργασίας τριών 
σημαντικών κλάδων, απαραίτητων για την υλοποίηση της σύγχρονης Αγροτικής Ανάπτυξης, των Αγροτών & 
Κτηνοτρόφων, των Επιστημόνων Γεωτεχνικών και των Επιστημόνων και εταιρειών Πληροφορικής και Επικοινωνίας.  Η 
διοργάνωση αποτελεί για τους τρεις χώρους, σημαντικό εφαλτήριο αλληλεπίδρασης και ανταλλαγής γνώσης, 
καταγραφής αναγκών και αιτημάτων.

Παρασκευή 13 Δεκ. 2019  
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ       
ΑΤΖΕΝΤΑ 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ       
ΑΤΖΕΝΤΑ 10.15 - 11.00 

Lab Γεωργία 4.0
Συμμετέχοντες: 25 Νέοι Αγρότες και 10 επιστήμονες Τεχνολογίας

Θεματολογία
Για την ενδυνάμωση της διοργάνωσης με τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του πεδίου, Αγρότες και 
Επιστήμονες Τεχνολογίας, θα πραγματοποιηθεί  δράση πεδίου (εργαστήριο), όπου θα λάβει χώρα μια 
δυναμική συνεύρεση εκπροσώπων των Αγροτών-Κτηνοτρόφων και του φυτωρίου-εταιρειών 
Πληροφορικής & Τεχνολογίας, με στόχους:

•  να καταγραφούν πραγματικές ανάγκες των Αγροτών - Κτηνοτρόφων
•  να παρουσιαστούν πρότυπα εφαρμοστικά εκ μέρους των επιστημόνων
•  να αναδειχθούν best practices και αποτελέσματα υπαρχόντων εργαλείων, 
•  να παραχθεί μια πρώτη αναφορά προτάσεων - λύσεων για το άμεσο μέλλον

Στο εργαστήριο ΓΕΩΡΓΙΑ 4.0 LAB θα πάρουν μέρος προεπιλεγμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι με 
καταγεγραμμένα θέματα και προβληματισμούς προς επεξεργασία και επιστήμονες του κλάδου της 
Τεχνολογίας, που θα αναπτύξουν σκεπτικό και ιδέες πάνω στην θεματολογία αυτή.
Πρόκειται για μια συνεύρεση που θα είναι διαρκής και θα εξελίσσεται σταδιακά σε επόμενες 
πρωτοβουλίες και διοργανώσεις ενώ θα υποστηρίζεται από έναν ψηφιακό χώρο ανταλλαγής απόψεων.

11.15 - 12.00 
1η Πανηγυρική Συνεδρίαση ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΩΤΕΕ, ΣΕΠΕ, ΣΕΚΕΕ
“Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Ελλάδας. Πόσο αφορά στους Αγρότες;”

Ομιλητές
Παύλος Σατολιάς, Πρόεδρος ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ
Μενέλαος Γαρδικιώτης, ΓΓ ΓΕΩΤΕΕ
Παντελής Αγγελίδης, Πρόεδρος ΣΕΚΕΕ
Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΣΕΠΕ
Κωνσταντίνος Χανιώτης, ITS Hellas
Συντονιστής: Γιώργος Δημητρομανωλάκης

Θεματολογία
Ο σύγχρονος κόσμος απαιτεί την  κατανόηση σύνθετων σχέσεων και αλληλεξαρτήσεων του γεωργικού 
τομέα και της αγροτικής οικονομικής ανάπτυξης με όλους τους τομείς ερευνητικής δραστηριότητας,  για 
μια νέα αποδοτικότητα. Γα τη χώρα. Για την Οικονομία. Για τον Αγρότη - Κτηνοτρόφο. Για  το παραγόμενο 
προϊόν. Για το μέλλον.

Η νέα Αποδοτικότητα απαρτίζεται από πολλά και  διαφορετικά υποσυστήματα που πρέπει να 
συνομιλούν δυναμικά και εξελικτικά σήμερα.

12.15 - 13.00
Αποτελέσματα διοργάνωσης. Πλάνο Δράσεων 2020
Αγροτικός  Μετασχηματισμός και Προκλήσεις

Ομιλητές
Θωμάς Κουτσουπιάς, ΓΓ ΝΕΑ ΠΑΣΕΓΕΣ
Στέλιος Δρυς, Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ
Γιάννης Κωτσής-Γιανναράκης, ΓΔ ΣΕΚΕΕ
Γιώτα Παπαρίδου, Πρόεδρος ΣΕΠΕ
Συντονιστής: Γιάννης Πανάγος

Θεματολογία
Αγρότες, θεσμικοί εταίροι, ιδιωτικός τομέας, εταιρείες και συνεταιρισμοί πρωτογενούς παραγωγής, 
εταιρείες νέων τεχνολογιών ανοίγουν ένα διάλογο με στόχο αυτός να είναι συνεχής, δυναμικός, 
αποτελεσματικός, και να συνεχιστεί σε σειρά διοργανώσεων σε όλη τη χώρα. Είναι μια συνάντηση του 
παραγόμενου τεχνολογικού ελληνικού προϊόντος και των φορέων υλοποίησής του με τις παραγωγικές 
δυνάμεις της χώρας, τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μεταποιητές. Η πρωτοβουλία θα αποτελέσει το όχημα 
για την παραγωγή μιας σύγχρονης προσέγγισης στον e-αγροτικό Τομέα Θα ανοίξει μια καινούργια οπτική 
Ανάπτυξης και Αποδοτικότητας και για τους δύο Τομείς.

Προτεινόμενα αποτελέσματα:
•  Διαμόρφωση σύνθεσης Επιτροπής Δράσεων 
•  Προώθηση των πεπραγμένων της συνεργασίας
•  Παραγωγή των πρώτων πρακτικών με πλάνο ενεργειών επόμενου εξαμήνου
• Παράλληλη διοργάνωση του πρώτου εργαστηρίου συνεύρεσης αγροτών - εκπροσώπων εταιρειών 
τεχνολογίας.

Το υποσύστημα του γεωργικού τομέα διασυνδέεται με το υποσύστημα της περιφερειακής οικονομίας
Το υποσύστημα της περιφερειακής οικονομίας είναι υποκινούμενο από τη ζήτηση για τοπικά 
παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες
το υποσύστημα της παγκόσμιας τεχνολογικής ανάπτυξης διαμορφώνει νέα μέσα και εργαλεία 
επικοινωνίας των παραγωγών και λειτουργίας των παραγωγικών μονάδων

Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση είναι εδώ. Βασίζεται στους αλγόριθμους, στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων, 
στα Μεγάλα Δεδομένα, στην ανάλυσή τους σε πραγματικό χρόνο, και ενώνει όλες τις τεχνολογίες, 
ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, γενετική, βιοτεχνολογία, μοριακή βιολογία, νανοτεχνολογία. 

Στην Ελλάδα υπάρχει η ανάγκη  η γεωργία και η παραγωγή να συναντήσουν αυτές τις εξελίξεις, ώστε να 
παραχθούν οι πλέον συμφέρουσες λύσεις και διέξοδοι για τον αγρότη και τον κτηνοτρόφο.


