
Στις 31 Μαΐου 2022, το ΙΓεΤ ανοίγει
τις πόρτες του στην κοινότητα του

Γεωπονικού Πανεπιστημίου
Αθηνών και εγκαινιάζει την δράση

του με μια ημερίδα αφιερωμένη
στην πρόκληση για μετάβαση σε

βιώσιμες πηγές πρωτεϊνών.  

Ιδρύθηκε το Ινστιτούτο Γεωργίας και
Τροφίμων στο Πανεπιστημιακό
Ερευνητικό Κέντρο του Γεωπονικού
Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Το Ινστιτούτο Γεωργίας και Τροφίμων
(ΙΓεΤ) έχει στόχο να αποτελέσει κόμβο
ανάδειξης θεμάτων αιχμής, δεξαμενή
σκέψης και προβληματισμού, και
καταλύτη εξεύρεσης διεπιστημονικών
λύσεων στη Γεωργία και στα Τρόφιμα.
Οι υψηλού επιπέδου συζητήσεις και
ημερίδες, καθώς και η εκπόνηση
μελετών και δράσεων εκπαίδευσης, θα
είναι οι κύριες δραστηριότητες του
Ινστιτούτου.

Η ημερίδα περιλαμβάνει διαλέξεις και
συζητήσεις από διακεκριμένους
Καθηγητές του ΓΠΑ και στελέχη του
παραγωγικού χώρου. Στόχος είναι να
αναδειχθούν οι προκλήσεις και οι
ευκαιρίες για βιώσιμη παραγωγή
φυτικών και ζωικών πρωτεϊνών, τις
τάσεις στα τρόφιμα και τις εναλλακτικές
πρωτεΐνες ως μέρος ενός βιώσιμου
αγροδιατροφικού συστήματος και
διατροφικού μοντέλου.

Στην ημερίδα θα έχουν την ευκαιρία να
συμμετάσχουν όλα τα μέλη της
ακαδημαϊκής κοινότητας του ΓΠΑ και
να παρουσιάσουν την έρευνα τους στο
αντικείμενο της βιώσιμης
αγροδιατροφής. 

Ειδικά για τους φοιτητές ανακοινώνεται
φοιτητικός διαγωνισμός με χρηματικό
έπαθλο για την καλύτερη αναρτημένη
παρουσίαση.

1η Ημερίδα Ινστιτούτου Γεωργίας &
Τροφίμων (ΙΓεΤ)
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Ακολουθούν:
Πρόγραμμα ημερίδας 
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9:30-10:00 Έναρξη Πόστερ Φοιτητικού Διαγωνισμού

Mέρος 1ο Χαιρετισμοί

10:00-10:10
Τα Πανεπιστημιακά Ερευνητικά Κέντρα ως Πόλος Εξωστρέφειας και

Ανάπτυξης
Σ. Ζωγραφάκης, Καθηγητής, Αντιπρύτανης ΓΠΑ

Μέρος 2ο Παρουσίαση ΙΓεΤ- Σύγχρονες Προκλήσεις του Αγροδιατροφικού Συστήματος

10:10-10:20
Το ΙΓεΤ και η πρόκληση για προώθηση της βιώσιμης διατροφής ως πόλος

ανάπτυξης και ευημερίας
Μ. Καψοκεφάλου, Καθηγήτρια ΓΠΑ, Πρόεδρος ΙΓεΤ

10:20-10:30
Γεωπονική Έρευνα και Ανάπτυξη Νέων Λύσεων στον Αγροδιατροφικό

Τομέα
Ε. Παπλωματάς, Καθηγητής ΓΠΑ

10:30-10:40 Η Αγροτική Πολιτική ως Άξονας Συνεργασίας
Ε. Κλωνάρης, Καθηγητής ΓΠΑ

Μέρος 3ο Άξονες Βιωσιμότητας: Βιώσιμες Πηγές Πρωτεΐνης

10:40-11:00
Επισιτιστική κρίση και οι προκλήσεις για την αγροτική πολιτική

Χ. Κασίμης, Ομότιμος Καθηγητής ΓΠΑ, Μέλος Επιστημονικού Γνωμοδοτικού
Συμβουλίου ΙΓεΤ

11:00-11:15 Ανοιχτή Συζήτηση

11:15-11:30 Διάλειμμα/ Περιήγηση Φοιτητικού Διαγωνισμού
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Μέρος 4ο Το ΓΠΑ στην υπηρεσία των βιώσιμων πηγών πρωτεΐνης

11:30-11:45
Φυτικές πηγές πρωτεΐνης- καλλιεργούμενα είδη και τεχνολογικές

εξελίξεις στην γεωργία
Φ. Οικονόμου, Καθηγήτρια ΓΠΑ, Γ. Παπαστυλιανού Καθηγήτρια ΓΠΑ

11:45-12:00
Σύγχρονη ζωική παραγωγή και παγκόσμια συνεισφορά στην

βιώσιμη παραγωγή πρωτεΐνης υψηλής διατροφικής αξίας 
Κ. Μουντζούρης, Καθηγητής ΓΠΑ

12:00-12:15
Εναλλακτικές πηγές πρωτεΐνης: νέες τάσεις στον τομέα των

τροφίμων
Χ. Γαρδέλη, Επ. Καθηγήτρια ΓΠΑ

12:15-12:30
Η μετάβαση προς ένα βιώσιμο αγροδιατροφικό σύστημα

Γ. Βλάχος, Επ. Καθηγητής ΓΠΑ

12:30-12:45 Ανοιχτή Συζήτηση 

Μέρος 5ο Δράσεις και Προτεραιότητες της Βιομηχανίας Τροφίμων στις Εναλλακτικές
Πηγές Πρωτεΐνης

12:45-13:15

Στρογγυλό Τραπέζι: Δράσεις και Προτεραιότητες της Βιομηχανίας Τροφίμων
στις Εναλλακτικές Πηγές Πρωτεΐνης

Συντονισμός:  Κ. Καραβασίλης
Προσκεκλημένοι:

Ν. Λούστας, Ε. Μάνθου, Megas Yeeros
TBC

13:15-13:30 Ανοιχτή Συζήτηση 

13:30-13:45 Διάλειμμα/ Περιήγηση Φοιτητικού Διαγωνισμού

13:45-14:00 Βράβευση Φοιτητικού Διαγωνισμού



Φοιτητές/τριες όλων των βαθμίδων του ΓΠΑ καλούνται να
καταθέσουν περίληψη των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων

για παρουσίαση με τη μορφή αναρτημένης παρουσίασης
(e-poster) στις 31 Μάϊου 2022 κατά τη διάρκεια της 1ης
Ημερίδας του ΙΓεΤ «Βιώσιμες πηγές πρωτεΐνης- Από το

χωράφι στο πιάτο».

Περιλήψεις μπορούν να υποβληθούν στα πεδία (ενδεικτικά):
1.Βιώσιμη παραγωγή πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης
2.Νέες ποικιλίες και φυτική βιοποικιλότητα πλούσια σε πρωτεΐνη
3.Βιώσιμη παραγωγή πρωτεϊνών ζωικής προέλευσης
4.Κυκλική οικονομία στην παραγωγή τροφίμων
5.Διαχείριση της σπατάλης και απώλειας τροφίμων
6.Οικονομικοί παράμετροι στην παραγωγή και διαχείριση πηγών
πρωτεΐνης
7.Βιοτεχνολογικές εφαρμογές στην παραγωγή βιώσιμων πηγών
πρωτεΐνης
8.Καινοτόμα Τρόφιμα και βιώσιμες πηγές πρωτεΐνης

Ο
ΡΟ

Ι Φ
Ο
ΙΤΗ

ΤΙΚΟ
Υ ΔΙΑΓΩ

Ν
ΙΣΜ

Ο
Υ

Οι τρείς καλύτερες παρουσιάσεις θα λάβουν
χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 650 € και

συγκεκριμένα:

1ο Βραβείο: 300 €, 2ο Βραβείο: 200 €, 3ο Βραβείο: 100 €

Επιπλέον βραβείο αξίας 50€ θα δοθεί στην περίληψη με
την υψηλότερη βαθμολογία μέσω live ψηφοφορίας

κοινού
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Η περίληψη πρέπει να περιλαμβάνει: 

Η προσθήκη ενός πίνακα ή γραφήματος είναι προαιρετική,
όπως και η χρήση έως 2 ενδεικτικών βιβλιογραφικών
αναφορών.
Το κείμενο πρέπει να παρουσιάζει νέα επιστημονικά δεδομένα
κυρίως πρωτογενούς έρευνας και πιθανές εφαρμογές τους

Κάθε συμμετέχοντας/ουσα μπορεί να υποβάλλει 

Την επιστημονική τους εγκυρότητα
Την ωριμότητα των αποτελεσμάτων για πιθανές εφαρμογές
Την πληρότητα της παρουσίασης της περίληψης
Την ποιότητα της αναρτημένης παρουσίασης

Οι υποψήφιοι/ιες καλούνται να καταθέσουν μια περίληψη που
δεν θα υπερβαίνει τις 150 λέξεις

&
Μια φωτογραφία και μια σύντομη περιγραφή (εως 50 λέξεις)
των προσωπικών τους κινήτρων για έρευνα στην βιώσιμη

αγροδιατροφή.

         Εισαγωγή, Μεθοδολογία, Αποτελέσματα, Συζήτηση

Η υποβολή των περιλήψεων για το φοιτητικό διαγωνισμό θα
γίνει ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω email στο inagrifood@aua.gr,

το αργότερο μέχρι τις  23 Μαΐου.
 

       ΜΙΑ ΜΟΝΟ συμμετοχή στον φοιτητικό διαγωνισμό.

Οι συμμετοχές θα αξιολογηθούν ως προς:

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή τόσο για προπτυχιακούς,
μεταπτυχιακούς όσο και διδακτορικούς φοιτητές/τριες.

 



Για την κατάθεση περίληψης πρέπει να έχει εξασφαλιστεί
η σύμφωνη γνώμη του/της επιβλέποντα/ουσας
Καθηγητή/τριας.

Ο διαγωνισμός είναι ανοιχτός σε φοιτητές/τριες που
παρουσίασαν την διπλωματική τους εργασία και τα
ακαδημαϊκά έτη 2020-2021, 2021-22.

Όλες οι συμμετοχές πρέπει να ακολουθούν το
ενδεδειγμένο πρότυπο υποβολής (συνημμένο)

Με τη συμμετοχή στον φοιτητικό διαγωνισμό
δεσμεύεσαι ότι θα είσαι διαθέσιμος/η να παρουσιάσεις

την μελέτη σου την Τρίτη 31 Μαΐου.

Κατα τη διάρκεια της εκδήλωσης όλοι οι συμμετέχοντες/
ουσες θα είναι διαθέσιμοι/ες για ερωτήσεις από το κοινό.

ΓΕΝ
ΙΚΕΣ Π

ΑΡΑΤΗ
ΡΗ

ΣΕΙΣ


