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AgriBusiness Forum 4th international edition 
Athens-Greece, 6-7/10/2021 

 
Preliminary Agenda 

 

 

Headline 

Food & Farming systems’ green and digital transition 
The evolution of Farm2Fork & One-health strategies 

Μετάβαση των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ψηφιακή & πράσινη εποχή 
To μέλλον μέσα από τις στρατηγικές ‘One-Health’ και ‘Farm to Fork’ 

 

 

About 

AgriBusiness Forum 4th international edition is held in Athens-Greece, 6-7/10/2021, highlighting Food & 
Farming systems’ green and digital transition; spanning across 9 high caliber sessions, 45 focal areas, and 50 
renowned speakers from Greece and the world. The conference will be held with the physical participation of 
speakers and delegates, representing leading businesses, financial services, innovative farmers, policy makers, 
research and academia. 
Το 4ο διεθνές συνέδριο αγροτεχνολογίας του AgriBusiness Forum θα διεξαχθεί στην Αθήνα στις 6-7 Οκτωβρίου 
2021, με θέμα «Μετάβαση των αγροδιατροφικών συστημάτων στην ψηφιακή & πράσινη εποχή» και 
περιλαμβάνει 9 συνεδρίες, 45 θεματικά πεδία και 50 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Διεξάγεται με 
την φυσική παρουσία κοινού-εκπροσώπους από επιχειρήσεις, παραγωγούς, τράπεζες, ακαδημαϊκούς και 
φορείς του ιδιωτικού & δημοσίου τομέα. 

 

 
 

Preface 

Covid-19 pandemic has revealed severe shortcomings on globalized (agrifood) supply chains raising questions from 
globalization to security, safety, risk management and resilience of farm-to-fork chains. AgriBusiness Forum 2021 
focuses on addressing these challenges, enhancing “green” & “digital” transition, and appraising climate change 
impact, in line with CAP2021-2027 & EU Recovery Fund strategy. Under the global and national emerging trends & 
constraints, including the “One Health approach”, AgriBusiness Forum sets an inclusive platform for shaping robust, 
comprehensive & coherent dialogue towards viable, sustainable, traceable & resilient agrifood systems in Greece and 
the World. 
Η πανδημία του Covid-19, ανέδειξε τα κενά στις αλυσίδες εφοδιασμού και προκάλεσε καίρια ερωτήματα σχετικά με 
την παγκοσμιοποίηση, την ασφάλεια, την διαχείριση των κινδύνων και την ανθεκτικότητα των αγροδιατροφικών 
συστημάτων. Το AgriBusiness Forum 2021 εμβαθύνει στην αντιμετώπιση των επισιτιστικών προκλήσεων, στον 
αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής, στην γεωργία ακριβείας και στην πράσινη συμφωνία υπό το πρίσμα της νέας 
ΚΑΠ2021-2027 και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης. Εν μέσω των νέων αυτών αναδυόμενων τάσεων και της 
προσέγγισης «μιας ενιαίας υγείας», το AgriBusiness Forum θα παρέχει έναν ολοκληρωμένο και συνεκτικό διάλογο 
για ασφαλή, βιώσιμα και ανθεκτικά αγροδιατροφικά συστήματα στην Ελλάδα και στον κόσμο. 

Event schedule 
 Tuesday 05/10/2021 19,00-21,30 Speakers, Sponsors, Partners welcome reception 

Day-1 Wednesday 06/10/2021 
09,00-19,00 Full day conference (5 chapters, 25 topics, 25 speakers) 
19,00-21,00 Networking reception 

Day-2 Thursday 07/10/2021 09,00-18,00 Full day conference (4 chapters, 20 topics, 20 speakers) 

Wednesday, 6/10/2021 
 

 09.00-09.30 Welcome remarks  
Chapter-1 09.30-11.00 CAP 2021-2027, EU Recovery Fund, “Green Deal”: a novel state to the agrifood sector 
1η συνεδρία ΚΑΠ 2021-2027, Ταμείο Ανάκαμψης, Πράσινη Συμφωνία: η νέα κατάσταση στον 

αγροδιατροφικό τομέα 
 11.00-11.15 Break – Διάλειμμα  

Chapter-2 11.15-12.45 The future of agrifood systems in view of 2030 Agenda: the “One health” approach 
2η συνεδρία Από το παρόν, στο μέλλον των αγροδιατροφικών συστημάτων: η ολιστική προσέγγιση του 

ΟΗΕ έως το 2030 (programming partner: FAO) 
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 12.45-13.00 Break – Διάλειμμα 
Chapter-3 13.00-14.30 Women in agribusiness sector: rising power and promising agri-changers 
3η συνεδρία Γυναίκες στο αγρο-επιχειρείν: ανερχόμενη δημιουργική δύναμη στον αγροδιατροφικό τομέα 

(programming partner: UN Women) 
 14.30-15.30 Lunch break – Ελαφρύ γεύμα 

Chapter-4 15.30-17.00 Food Security and Safety in the digital world: regulation, frauds detection & monitoring tools 
4η συνεδρία Επισιτιστική ασφάλεια και επάρκεια στην ψηφιακή εποχή: κανονιστικό πλαίσιο, ανίχνευση 

νοθείας, εποπτεία, διαχείριση κινδύνων 
 17.00-17.15 Break – Διάλειμμα 

Chapter-5 17.15-18.45 The state of play in Agritourism: rural development in the context of Mediterranean diet, local  
products & landscaping  

5η συνεδρία Αγροτουρισμός, μεσογειακή διατροφή και τοπική ανάπτυξη: από την θεωρία στην πράξη 
 18.45-19.00 Remarks and conclusions - Συμπεράσματα 
 19.00-21.00 Networking reception  

 

Thursday, 7/10/2021 
 

 09.00-09.30 Welcome remarks  
Chapter-6 09.30-11.00 Smart farming & processing: leveraging competitiveness through precision agriculture and 

artificial-intelligence 
6η συνεδρία Ψηφιακή γεωργία, μεταποίηση και τεχνητή νοημοσύνη: μονόδρομος για παραγωγικά 

ανταγωνιστικές μονάδες 
 11.00-11.15 Break – Διάλειμμα 

Chapter-7 11.15-12.45   Tool-kit for efficient agribusiness: financial, insurance and advisory instruments boosting near- 
future agriculture 

7η συνεδρία Υπηρεσίες για σύγχρονες αγροτικές επιχειρήσεις: ανάπτυξη & προστασία μέσω της 
χρηματοδότησης, ασφάλισης και συμβουλευτικής 

 12.45-13.00 Break – Διάλειμμα 
Chapter-8 13.00-14.30 Actors’ initiatives in response of agrifood challenges and FLW management: invest in 

innovation, digitalization & extroversity 
8η συνεδρία Ο αγροδιατροφικός τομέας απέναντι στις αναδυόμενες προκλήσεις και στη διαχείριση 

αποβλήτων: επένδυση σε καινοτομία, ψηφιοποίηση και εξωστρέφεια 
 14.30-14.45 Break – Διάλειμμα 

Chapter-9 14.45-16.15 Agriculture in view of synergies: the endless value of the Dutch triple helix “Farmers- 
Businesses-Academia” 

9η συνεδρία Αγροδιατροφή και συνέργειες: η τριπλή έλικα επιτυχίας του ολλανδικού μοντέλου 
“Παραγωγοί-Επιχειρήσεις-Έρευνα ” (programming partner: The Netherlands Embassy) 

 16.15-16.30 Remarks and conclusions - Συμπεράσματα 
 16.30-18.00 Networking reception 

 
 

About AgriBusiness Forum 
AgriBusiness Forum is committed to advancing knowledge for the digitization & digital transformation of the agrifood value 
chain from seed to fork; and pivotal platform at boosting innovation and integrating partnerships towards viable, sustainable, 
traceable and resilient agrifood ecosystems in Greece and the world. 

AgriBusiness Forum spans across number of cutting-edge networking & learning activities, including conferences, summits, 
masterclasses and AgriFood Traction Tours in major European agri-destinations; while maintains cooperation with distinctive 
national, regional and international bodies & organizations. 
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  AgriBusiness Forum past events  

 
 

Σχετικά με το AgriBusiness Forum 
Το AgriBusiness Forum αποτελεί το κορυφαίο ετήσιο γεγονός για την αγροτεχνολογία και κεντρικό κόμβο δικτύωσης, 
προώθησης συνεργασιών και διατομεακής ενημέρωσης για τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της 
αγροδιατροφικής αλυσίδας για την παραγωγή, επεξεργασία και διανομή γεωργικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. 
Απευθύνεται σε κοινό υψηλού επιπέδου, αναδεικνύει θέματα αιχμής, και συνεργάζεται με διακεκριμένους εισηγητές και 
οργανισμούς εθνικής, περιφερειακής και διεθνούς εμβέλειας. Το AgriBusiness Forum πραγματοποιεί τοπικά & διεθνή 
συνέδρια, εκπαιδευτικά εργαστήρια, διαγωνισμό καινοτομίας και θεματικά ταξίδια, με σκοπό την διασύνδεση και την 
μεταφορά τεχνογνωσίας για βιώσιμα και επικερδή αγροδιατροφικά συστήματα στην Ελλάδα και στον κόσμο. 

 
 

AgriBusiness Forum relation with U.N. 2030 Sustainable Development Goals 

            
 
 
 
 

AgriBusiness Forum major events since 2018 (links below): 
 

AgriBusiness Forum 2020 AgriBusiness Forum 2019 AgriBusiness Forum 2018 
 Website ABF2020 
 Agenda 

 Website ABF2019 
 Agenda 

 Website ABF2018 
 Agenda 

 

AgriFood Traction Tour 2019 Masterclass-Challenge 2019 Masterclass-Challenge 2018 
 ATT2019, Holland 
 Agenda 

 Website 2019 
 Training program 

 Website 2018 
 Training program 

Speakers, Experts, Partners Demographics Social Media 
◊ Speakers ◊ Experts 

◊ Partners 
 ABF2020 
 ABF2019-8 

 Facebook 
 Twitter 

 
 

The Organizer 
Geo Routes Institute, a nonprofit & nongovernmental organization, is planning, developing and providing cultural heritage 
journeys and events of cultural, environmental and educational character in Greece and beyond. 
Geo Routes in Greece, highlights cultural heritage, facilitate intercultural dialogue, foster welfare and contributing to the 
development of rural societies. Geo Routes cultural journeys are held under the auspices of the HNC for UNESCO while since 
2013 is acclaimed UNESCO “best practice” in the framework of the programme Culture-Tourism-Development. 

Geo Routes is owner and official organizer of the leading  international  conferences,  the Balkans &  Black  Sea  Forum and 
the AgriBusiness Forum. 
More information: www.geo-routes.com 
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Φορέας διοργάνωσης 
Το Geo Routes Institute είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, του οποίου τα θεματικά οδοιπορικά και οι εκδηλώσεις 
πολιτιστικού χαρακτήρα τελούν υπό την Αιγίδα της Ε.E.E. για την UNESCO και αποσκοπούν στην ανάδειξη της Ελλάδας, στην 
προβολή της πολιτιστικής της κληρονομιάς και στον διαπολιτιστικό διάλογο μεταξύ των επισκεπτών και της τοπικής 
κοινωνίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος “Πολιτισμός-Τουρισμός-Ανάπτυξη”, τα οδοιπορικά του Geo Routes αποτελούν 
“Βέλτιστη Πρακτική” της UNESCO. 
Το Geo Routes εξειδικεύεται στον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση ταξιδίων πολιτιστικής κληρονομιάς, και εκδηλώσεων 
πολιτιστικού, περιβαλλοντικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετέχει σε διεθνή fora και 
παρέχει τεχνογνωσία για την περιφερειακή ανάπτυξη, τον σχεδιασμό και το branding πολιτιστικών διαδρομών, με σεβασμό 
των τοπικών κοινωνιών, την προστασία της υλικής και άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς και την υπεύθυνη διαχείριση των 
περιβαλλοντικών πόρων. 
Το Geo Routes είναι ο φορέας διοργάνωσης των διεθνών γεγονότων Balkans & Black Sea Forum & AgriBusiness Forum 

 

Πληροφορίες: www.geo-routes.com 

http://www.agribusinessforum.org/
http://www.geo-routes.com/
http://www.balkansblackseaforum.org/
http://www.gnomon.eu/
https://www.geo-routes.com/
https://www.geo-routes.com/el/programata/
http://balkansblackseaforum.org/
https://agribusinessforum.org/
http://www.geo-routes.com/

	AgriBusiness Forum 4th international edition
	About AgriBusiness Forum
	Σχετικά με το AgriBusiness Forum
	The Organizer
	Φορέας διοργάνωσης


