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ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ - ΚΕΑΓΡΟ 

 

 

Το Διεπιστημονικό Κέντρο Αγροδιατροφής - ΚΕΑΓΡΟ ιδρύθηκε έπειτα από 
πρωτοβουλία του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ. 
 
Το Κέντρο δραστηριοποιείται στην έρευνα, τη μελέτη, τη διάδοση και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης, που αντιστοιχούν στο σύνολο του διεπιστημονικού 
έργου το οποίο επιτελείται στον τομέα της αγροδιατροφής, στο Τμήμα Γεωπονίας, 
καθώς και σε άλλα Τμήματα και Σχολές του ΑΠΘ. 
 
Στόχος του Κέντρου είναι η διασύνδεση του σχετικού ακαδημαϊκού χώρου με τον 
τομέα της αγροτικής παραγωγής και η επιστημονική υποστήριξη, 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. Δεδομένου ότι η Ελλάδα και 
ειδικότερα η Βόρεια Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη κατέχουν κομβική θέση για την 
αγροτική παραγωγή, το ΚΕΑΓΡΟ στοχεύει στην ανάδειξη του ρόλου του ΑΠΘ και της 
Ελλάδας στο σύγχρονο και ταχέως αναπτυσσόμενο περιβάλλον του 
αγροδιατροφικού τομέα. 
 
Το ΚΕΑΓΡΟ ιδρύθηκε έπειτα από πρόταση προς τη Σύγκλητο δεκατεσσάρων (14) 
Εργαστηρίων του Τμήματος Γεωπονίας της Σχολής Γεωπονίας, Δασολογίας και 
Φυσικού Περιβάλλοντος και τη συμμετοχή Εργαστηρίων των Τμημάτων Χημείας, 
Βιολογίας και Φαρμακευτικής, τα οποία δραστηριοποιούνται ερευνητικά και 
εκπαιδευτικά στο αντικείμενο της αγροδιατροφής. 
 
 Ύστερα από την απόφαση της Συγκλήτου (αριθμ. 2965/29&30-8-2018), με την οποία 
ιδρύθηκε το Κέντρο, πραγματοποιήθηκε, την Πέμπτη 21/03/2019, στο κτίριο ΚΕΔΕΑ 
του ΑΠΘ, η πρώτη συνεδρίαση, υπό την προεδρία του Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή 
Περικλή A. Μήτκα, και συγκροτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο 
απαρτίζεται από τους/τις Καθηγητές/ τριες του ΑΠΘ: 
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Πρόεδρος: Ουρανία Μενκίσογλου-Σπυρούδη, Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας 
Αν. Πρόεδρος: Μηνάς Γιάγκου, Καθηγητής του Τμήματος Βιολογίας 
Γραμματέας: Αικατερίνη Καραμανώλη, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας 
Ταμίας: Χρυσούλα Τανανάκη, Επ. Καθηγήτρια του Τμήματος Γεωπονίας 
Μέλη: Γεώργιος Ζαλίδης, Κώστας Μπιλιαδέρης, και Απόστολος Αποστολίδης, 
Καθηγητές του Τμήματος Γεωπονίας.  
 
Στην πρώτη ανακοίνωσή του το νέο Δ.Σ. αναφέρει: 
«Η αλυσίδα του αγροδιατροφικού τομέα έχει υψηλή οικονομική και κοινωνική 
σημασία για το σύνολο της χώρας, ταυτόχρονα όμως συνδέεται με τις τοπικές 
ιδιαιτερότητες και συνεπώς η ενίσχυσή της μπορεί να αποτελέσει πόλο βιώσιμης 
ανάπτυξης και υψηλής ανταγωνιστικότητας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  
 
Ειδικότερα, η αγροδιατροφική αλυσίδα αρχίζει “από το χωράφι”, με την κατάλληλη 
διαχείριση των φυσικών πόρων (έδαφος-νερό-ενέργεια), τη χρησιμοποίηση υγιούς 
και πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού, την ανάπτυξη και εφαρμογή 
σύγχρονων μεθόδων ολοκληρωμένης διαχείρισης, και καταλήγει στην παραγωγή 
ποιοτικών, ασφαλών και μειωμένου περιβαλλοντικού αποτυπώματος γεωργικών 
προϊόντων “στο ράφι”. 
 
Όλα τα μέλη της κοινότητας του ΑΠΘ που συμμετέχουν στο ΚΕΑΓΡΟ διαθέτουν υψηλή 
επιστημονική εξειδίκευση και εμπειρία, έχουν στη διάθεσή τους σύγχρονη υποδομή 
και θέτουν ως στόχο την υποστήριξη δράσεων και πρακτικών που θα οδηγήσουν σε 
βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη». 
 
H ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς της πόλης και της χώρας, η διοργάνωση 
εκπαιδευτικών δράσεων σε ειδικά θέματα αιχμής για τον τομέα της αγροδιατροφής, 
καθώς και η υποβολή προτάσεων σε σχετικά με την αγροδιατροφή ευρωπαϊκά και 
εθνικά προγράμματα αποτελούν τις επόμενες δράσεις του νεοσύστατου Κέντρου. 
 

 

 
 
 
 


