
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Με στόχο την ανάδειξη των δυνατοτήτων του αγροτικού τομέα της χώρας και της επιχειρηματικής 

του προοπτικής, την υποστήριξη καλών γεωργικών πρακτικών και την ενημέρωση των νέων 

αγροτών γύρω από τις σύγχρονες πολιτικές αγροτικής ανάπτυξης σε  τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό 

επίπεδο, θα πραγματοποιηθεί στις 27, 28 και 29 Σεπτεμβρίου η Εθνική Συνάντηση Αειφορικής 

Παραγωγής για Νέους στο «Κέντρο της Γης» στο Ίλιον. 

 

Η συνάντηση οργανώνεται από την Οργάνωση Γη στο πλαίσιο του προγράμματος Νέα Γενιά σε 

Δράση με την υποστήριξη του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. 

 

Η βιολογική γεωργία  θεωρείται ένα αειφορικό αγροτικό σύστημα παραγωγής που βασίζεται σε 

κοινές πρακτικές, που έχουν ως σκοπό την προστασία του περιβάλλοντος, την διατήρηση ή και την 

αύξηση της γονιμότητας του εδάφους, την απαγόρευση ή περιορισμό χρήσης χημικών - συνθετικών 

παρασιτοκτόνων, λιπασμάτων, αυξητικών ορμονών και μη γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, 

διασφαλίζοντας έτσι την παραγωγή προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας. 

 

 

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν 

 

Η Εθνική Συνάντηση Αειφορικής Παραγωγής απευθύνεται σε Νέους (ηλικίας 18 έως 30 ετών) 

από κάθε γωνιά της Ελλάδας, που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν ή ασχολούνται ήδη με την 

βιολογική  καλλιέργεια σε ιδιόκτητες, μισθωμένες ή ακόμα και παραχωρητέες εκτάσεις. 

 Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε περιοχές και σε νέους που αντιμετωπίζουν αυξημένα 

ποσοστά κοινωνικού αποκλεισμού και οικονομικές δυσχέρειες.  

 

 

Καλλιεργώ ένα βιώσιμο μέλλον 

 

     ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ 

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 

27-29 Σεπτεμβρίου 2013 – Ίλιον 
 



 

  Θεωρία στη Πράξη 

 

Η Εθνική Συνάντηση Αειφορικής Παραγωγής θα περιλαμβάνει: 

� Συνεδρίες θεωρητικής κατάρτισης και διαβούλευσης των νέων με τους προσκεκλημένους 

εισηγητές που συμμετέχουν σε κέντρα λήψης αποφάσεων για την αγροτική παραγωγή. 

� Επίσκεψη πεδίου στο βιολογικό λαχανόκηπο του Κέντρου της Γης.  

� Επισκέψεις πεδίου σε αγροκτήματα βιολογικής καλλιέργειας στην Αττική. 

(τα σχετικά έξοδα μετακίνησης-διαμονής καλύπτονται από το πρόγραμμα) 

     Η Οργάνωση Γη   

 

H Οργάνωση Γη είναι μια ελληνική Μη Κυβερνητική Οργάνωση, που δημιουργήθηκε με σκοπό να 

δώσει απαντήσεις σε σύγχρονους προβληματισμούς που αφορούν στην κοινωνία και στο 

περιβάλλον.  Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από ανθρώπους που προέρχονται από ένα ευρύ 

φάσμα δραστηριοτήτων, τις  περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιστήμες αλλά και από τον 

επιχειρηματικό χώρο.  

 

Με βάση ότι τα περιβαλλοντικά προβλήματα είναι πρωτίστως κοινωνικά, η Οργάνωση Γη 

αναπτύσσει δράσεις βιωματικής εκπαίδευσης προτρέποντας τον σύγχρονο άνθρωπο  να 

εξερευνήσει στην καθημερινότητα του τρόπους ανάπτυξης, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 

παρόντος χωρίς να υποθηκεύουν την δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις 

δικές τους ανάγκες. 

 

Παράδειγμα κι αφετηρία όλων των δράσεων της Οργάνωσης Γη είναι το Κέντρο της Γης, ένα κέντρο 

άτυπης εκπαίδευσης και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, εντός του κτήματος Βασιλίσσης στο 

Ίλιον.  

 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του φορέα: www.ogi.gr 

 



 

 

Πρόγραμμα Συνεδρίου * 

 
 

Πέμπτη, 26 Σεπτεμβρίου 2013  
 

� Άφιξη συμμετεχόντων, δείπνο καλωσορίσματος στο ξενοδοχείο φιλοξενίας. 

 

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013  

 

� Άνοιγμα Συνεδρίου  –  Εγγραφές. 
� Καλωσόρισμα από εκπρόσωπο του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης. 
� Πολιτικές για την αειφορική γεωργία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
� Πολιτικές για την αειφορική γεωργία σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. 
� Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, κίνητρα και πολιτικές προώθησης της βιολογικής 

γεωργίας. 
� Εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα σήμανσης και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων 
� Βιολογική γεωργία και αγορά εργασίας- προοπτικές. 
� Σύνδεση της πολιτικής και της αγοράς με την εκπαίδευση και την κατάρτιση των 

βιοκαλλιεργητών. 
 

Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2013 

 

� Βιώσιμος αγροτικός επιχειρηματικός σχεδιασμός.  

� Διαδικασία έναρξης αγροτικής επιχείρησης. Προϋποθέσεις και διαδικασίες για αγροτικές  

ενισχύσεις.  

� Στοχευμένη διαδικτυακή έρευνα για τα θέματα της βιοκαλλιέργειας. 

� Διαδικασία ένταξης παραγωγών στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων 

βιολογικής γεωργίας. 

� Καλές γεωργικές πρακτικές. 

� Καλλιέργειες υψηλής απόδοσης. 

� Γεωργία και προστασία του περιβάλλοντος.  

� ΜΚΟ και άλλοι φορείς.  

� Ξενάγηση στο Κέντρο της Γης και το βιολογικό λαχανόκηπο.  

 

Κυριακή, 29 Σεπτεμβρίου 2013 
 

� Επισκέψεις πεδίου σε αγροκτήματα με βιοκαλλιέργειες στην Αττική.  

� Αναχώρηση Συμμετεχόντων με πούλμαν. Διανομή και Αποβίβαση σε Σταθμούς 
Αναχώρησης 

*Στο τελικό πρόγραμμα της Συνάντησης ενδέχεται να υπάρξουν μικρές τροποποιήσεις. 


