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5ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο: 

“Η συμβολή των μικροοργανισμών στη 
γεωργία, παραγωγή τροφίμων και υγεία”

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του 
επιχειρήσεων Enterprise Euro
Εμπορικό Επιμελητήριο σ
διοργανώνουν το 5ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο: 
μικροοργανισμών στη γεωργία, παραγωγή τροφίμων και υγεία”
πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής 
Σχολής στις 9 Δεκεμβρίου.  
 
Το ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογία

πλέον καταστεί θεσμός στα δρώμενα της πόλης ως 
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο δίνει συνέχεια σε αυτήν την 
επιτυχημένη πορεία συνδράμοντας
στοχευμένης, συνοπτικής και 

 
 Το φετινό Συνέδριο εισέρχεται
αξιοποίηση των μικροοργανισμών
βιοδιεργασίες που σχετίζονται
πλήθος περιπτώσεων της φυτικής

απευθύνονται στον τελικό 
προσδίδουν προστιθέμενη 
αγροδιατροφικών προϊόντων, ιδιαίτερα των 
αυξανόμενο καταναλωτικό ενδιαφέρον
συσχέτιση μεταξύ "φιλικών
θέμα στο επίκεντρο μελλοντικών
σημαντικές οικονομικές και 
 
 Ως εκ των ανωτέρω, το 
μικροοργανισμών με εφαρμογές
αναδεικνύει αντιπροσωπευτικά
 

 

  

5ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο: 

“Η συμβολή των μικροοργανισμών στη 
γεωργία, παραγωγή τροφίμων και υγεία”

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων Enterprise Europe Network, σας ενημερώνει  ότι το Ελλ

σε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, 
διοργανώνουν το 5ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο: “Η συμβο
μικροοργανισμών στη γεωργία, παραγωγή τροφίμων και υγεία”
πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής 

Το ετήσιο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας διοργανώνεται αδιάλειπτα από το 2012 και χει 

εσμός στα δρώμενα της πόλης ως η κορυφαία εκδήλωση του είδους. 
Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο δίνει συνέχεια σε αυτήν την 

συνδράμοντας τον αγρότη-επιχειρηματία μέ
και παρεμβατικής εκδήλωσης. 

εισέρχεται στον μικρόκοσμο εξετάζοντας το ρόλο και 
μικροοργανισμών σε όλα τα επίπεδα της αγροδιατροφικ

σχετίζονται με την παρουσία μικροοργανισμών
φυτικής και ζωικής παραγωγής καθώς και 

τελικό καταναλωτή. Παράλληλα μικροβιακοί 
 αξία και αποτελούν σημαντικό τμήμα

προϊόντων, ιδιαίτερα των παραδοσιακών τροφίμων. Το 
ενδιαφέρον για τη σχέση μεταξύ διατροφής

φιλικών" μικροοργανισμών και υγείας, φέρνουν
μελλοντικών εξελίξεων του αγροτεχνολογικο
και επιχειρηματικές δυνατότητες. 

, το Συνέδριο εστιάζει στην αποτύπωση 
εφαρμογές σε γεωργία, κτηνοτροφία, τρόφιμα και

αντιπροσωπευτικά πρακτικά παραδείγματα.  
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5ο Συνέδριο Αγροτεχνολογίας με τίτλο:  

“Η συμβολή των μικροοργανισμών στη 
γεωργία, παραγωγή τροφίμων και υγεία”  

Ευρωπαϊκού δικτύου στήριξης μικρομεσαίων 
το Ελληνο-Αμερικανικό 

ε συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική Σχολή, 
“Η συμβολή των 

μικροοργανισμών στη γεωργία, παραγωγή τροφίμων και υγεία” το οποίο θα 

πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Perrotis College της Αμερικανικής Γεωργικής 

διοργανώνεται αδιάλειπτα από το 2012 και χει 

κορυφαία εκδήλωση του είδους. 
Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο δίνει συνέχεια σε αυτήν την 

μέσω αυτής της 

το ρόλο και την 
αγροδιατροφικής αλυσίδας. Οι 

μικροοργανισμών απαντώνται σε 
και σε προϊόντα που 

μικροβιακοί πληθυσμοί 
τμήμα της ταυτότητας 

τροφίμων. Το διεθνές 
διατροφής και υγείας, και η 
φέρνουν το συγκεκριμένο 

εξελίξεων του αγροτεχνολογικού κλάδου με 

 του ρόλου των 
, τρόφιμα και υγεία, και 
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Όπως και στα προηγούμενα συνέδρια, έτσι και φέτος, αναμένεται να συμμετάσχει 
σημαντικός αριθμός διακεκριμένων επιχειρηματιών, υψηλόβαθμων στελεχών 
επιχειρήσεων, εκπροσώπων του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, του κλάδου 
των δικτύων διανομής, αγροτικών συνεταιρισμών και τοπικών φορέων, επιστημόνων 
και στελεχών της αρμόδιας πολιτικής και διοικητικής ηγεσίας της χώρας.  
 
Στο πλαίσιο αυτό καλούμε τα μέλη του Επιμελητηρίου Καβάλας να στηρίξουν την 
εκδήλωση με τη συμμετοχή τους και για τον σκοπό αυτό θα διαθέσουμε  6 δωρεάν 
προσκλήσεις προς χρήση των μελών μας.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με Επιμελητήριο Καβάλας  στο τηλ: 
2510222212 και στο email: info@chamberofkavala.gr 
                                                                                           

         Ο Πρόεδρος 

                                                                                   Άγγελος Τσατσούλης   

  

 


