
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  Σ Υ Μ Μ Ε Τ Ο Χ Η Σ  
 

Στο πλαίσιο της δράσης «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας – Κίνας», το Τμήμα Κτηνιατρικής, το 

Τμήμα Χημείας και το ΚΕΔΕΚ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Nanjing 

University και το Sun Yat-sen University της Κίνας, συνδιοργανώνουν την Παρασκευή, 03 Δεκεμβρίου 2021, ‘Ώρα 

09:00, Διεπιστημονική ημερίδα με στόχο την προώθηση της εξωστρέφειάς και της έρευνας των πανεπιστημίων 

μέσω της παρουσίασης των επιστημονικών ευρημάτων και αποτελεσμάτων των δύο Ερευνητικών έργων GreenPro 

& MOREM. 

Η διημερίδα θα λάβει χώρα διαδικτυακά, απευθύνεται στην εγχώρια και στην διεθνή επιστημονική κοινότητα και 

ευελπιστούμε να αποτελέσει ένα επιτυχημένο εγχείρημα στενής συνεργασίας και ανταλλαγής τεχνογνωσίας μεταξύ 

των Τμημάτων του ΑΠΘ, του ΚΕΔΕΚ-ΑΠΘ και των Πανεπιστημίων της Κίνας σε θέματα αιχμής της αγροτικής 

οικονομίας, καθώς και της περιβαλλοντικής ανάλυσης και τεχνολογίας. 

Στη διημερίδα έχουν προσκληθεί διακεκριμένοι ερευνητές και επιστήμονες από διάφορα πανεπιστήμια της Ελλάδας 

και της Κίνας, καθώς και από το χώρο των επιχειρήσεων για την παρουσίαση ερευνητικών εργασιών σε θέματα της 

αγροτικής οικονομίας, της περιβαλλοντικής ανάλυσης και τεχνολογίας, με κύρια γλώσσα των παρουσιάσεων την 

αγγλική. Θα δοθεί η δυνατότητα συμμετοχής σε υποψ. Διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές με αναρτημένες 

εργασίες (πόστερ) προκειμένου να παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους αποτελέσματα και ενημερωθούν για 

σημαντικά ζητήματα της έρευνας των δύο Ερευνητικών έργων GreenPro & MOREM.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή, να συμμετάσχετε στις εργασίες της Διεπιστημονικής 

Ημερίδας και να μοιραστούμε όλοι μαζί τις γνώσεις και τους προβληματισμούς μας σε θέματα αιχμής της έρευνας. 

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά (απαιτείται προηγούμενη εγγραφή προκειμένου να 

λάβετε τα στοιχεία σύνδεσης ) και θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής 

Η συμμετοχή είναι δωρεάν 

 

Με εκτίμηση 

Οι συντονιστές των έργων GreenPro & MOREM 

Ηλίας Γιάννενας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Κτηνιατρικής, ΑΠΘ (igiannenas@vet.auth.gr) 

Δήμητρα Λαμπροπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, ΚΕΔΕΚ, ΑΠΘ (dlambro@chem.auth.gr) 
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