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Θεσσαλονίκη 24/03/2021  

 

Θέμα: “Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Διεπιστημονικό Κέντρο 

Αγροδιατροφής του ΑΠΘ – ΚΕΑΓΡΟ ΑΠΘ ”  

 

Το «Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής του ΑΠΘ – ΚΕΑΓΡΟ ΑΠΘ» έχει ιδρυθεί στο ΑΠΘ 

(απόφαση Συγκλήτου με αριθμ. 2965/29&30-8-2018) μετά από πρόταση προς τη Σύγκλητο 

δεκατεσσάρων (14) Εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, 

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Στο ΚΕΑΓΡΟ συμμετέχουν επίσης Εργαστήρια των 

Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Φαρμακευτικής και Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, με ερευνητική και εκπαιδευτική δραστηριότητα στο επιστημονικό πεδίο της 

αγροδιατροφής.  

Τα μέλη του ΚΕΑΓΡΟ δραστηριοποιούνται στην έρευνα, μελέτη, διάδοση και μεταφορά 

τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα του διεπιστημονικού έργου 

που επιτελείται στον αγροδιατροφικό τομέα, τόσο στο Τμήμα Γεωπονίας όσο και σε  άλλα 

Τμήματα και Σχολές του Α.Π.Θ. Στόχος του Κέντρου είναι:  

 η διασύνδεση του Ακαδημαϊκού χώρου με τον τομέα της αγροτικής παραγωγής και 

η επιστημονική υποστήριξή του,  

 η παροχή τεχνογνωσίας και η ανάπτυξη καινοτόμων πρωτοβουλιών με σκοπό την 

ενίσχυση τεχνολογιών, πρακτικών και γνώσεων παραγωγής και επεξεργασίας 

αγροτικών προϊόντων στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης,  

 η δημιουργία καινοτόμων προϊόντων τροφίμων υψηλής διατροφικής αξίας και  

 η ενίσχυση δράσεων της κυκλικής οικονομίας στον αγροδιατροφικό τομέα. 

Το ΚΕΑΓΡΟ με την υφιστάμενη σήμερα οργάνωσή του εξυπηρετεί τις ερευνητικές ανάγκες 

και υποστηρίζει την εξωστρέφεια του ΑΠΘ στον τομέα της αγροδιατροφής, ενθαρρύνοντας 

παράλληλα  κάθε διεύρυνση και εξέλιξη που υπηρετεί τους παραπάνω στόχους  

ενισχύοντας την αλυσίδα των ποιοτικών γεωργικών προϊόντων και τροφίμων, προς όφελος 

της εθνικής οικονομίας, του παραγωγού και του καταναλωτή. 

Με βάση τα προαναφερθέντα, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΚΕΑΓΡΟ απευθύνει πρόσκληση 

προς κάθε μέλος ΔΕΠ του ΑΠΘ που δραστηριοποιείται ερευνητικά στον ευρύτερο τομέα της 

αγροδιατροφής να πλαισιώσει το ΚΕΑΓΡΟ ώστε να διευρυνθεί και να ενισχυθεί ο 

διεπιστημονικός του χαρακτήρας.  

Επισυνάπτεται το έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος το οποίο, συμπληρωμένο, θα πρέπει 

να αποσταλεί ηλεκτρονικά έως 31-03-2022, στη διεύθυνση keagro@agro.auth.gr. 

Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα  www.keagro.auth.gr:    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 
 

Η Πρόεδρος του ΔΣ    Η Γραμματέας του ΔΣ 

     
Ο. Μενκίσογλου-Σπυρούδη   Α. Καραμανώλη 
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