
O Χρήστος Αθανασίου είναι Καθηγητής Εντομολογίας στο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, όπου υπηρετεί από το 2010. Από το 
2007 μέχρι και το 2010, εργάστηκε στο United States 
Department of Agriculture, Center for Grain and Animal 
Health Research, in Manhattan KS, ενώ έχει υπηρετήσει και 
ως μέλος ΔΕΠ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 
2005. Κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, εκτός των παραπάνω, 
έχει εργαστεί για διάφορα διαστήματα σε διάφορα ερευνητικά 
κέντρα και Πανεπιστήμια στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ. Η έρευνά 
του εστιάζεται στη βιολογία και την ανίχνευση των 
εντόμων, καθώς και τις στρατηγικές που επάγουν τη χημική 
και μη-χημική καταπολέμησή τους, στο αγροτικό, αστικό και 
περιαστικό περιβάλλον, καθώς και στη βιομηχανία τροφίμων. 

Έχει δημοσιεύσει πάνω από 400 άρθρα σε έγκριτα διεθνή 
επιστημονικά περιοδικά, και πάνω από 500 ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια. 
Επιπροσθέτως, έχει συμμετάσχει στην ανάπτυξη αρκετών προϊόντων τα οποία σήμερα είναι εμπορικά 
διαθέσιμα. Από το 2009 και μετά, υπηρετεί ως Editor in Chief (EiC) στα Journal of Stored Products 
Research (Elsevier), Journal of Insect Science (Entomological Society of America- Oxford), Agronomy 
(MDPI) και Agrochemicals (MDPI), ενώ είναι Subject/Associate Editor σε άλλα οκτώ περιοδικά. Το 
δημοσιευμένο έργο του έχει >12000 ετεροαναφορές (Οκτώβριος 2022), ενώ συμπεριλαμβάνεται και 
σε διάφορες βάσεις υψηλής απήχησης (Clarivate κα.). 

Μεταξύ 2007 και 2013, υπηρέτησε ως Convenor στον International Organization for Biological Control 
(IOBC/WPRS), ενώ είναι ή ήταν panel member/εμπειρογνώμονας σε διάφορες επιτροπές και φορείς, 
όπως τα Ηνωμένα Έθνη και ο Παγκόσμιος Οργανισμός για τα Τρόφιμα και τη Γεωργία (UN/FAO), η 
United States Agency for International Development (USAID), το USDA κα. Είναι συντονιστής, PI, co-
PI, συμμετέχων κτλ. σε μεγάλο αριθμό προγραμμάτων (>120), η χρηματοδότηση των οποίων 
προέρχεται από διάφορες πηγές σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (Horizon 2020, LIFE, ERANET, 
EUREKA, ΓΓΕΤ, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, ΕΛΙΔΕΚ, κα.), διεθνείς οργανισμούς (USDA-ARS, NIFA, 
USDA-APHIS, ECPA, EFSA, US Forest Service International Programs κα.), καθώς και τη βιομηχανία 
(BASF, Syngenta, DOW/DAS, Bayer, DuPont, Detia Degesch, Uniliever, Altria κα.), με συνολικές 
χρηματοδοτήσεις >12Μ €. Έχει λάβει διάφορα βραβεία και υποτροφίες από διάφορους οργανισμούς, 
όπως το Fulbright Foundation, ο Organization for Economic Cooperation and Development 
(OECD/ΟΑΣΑ), το Institute for International Education (IIE/OLF), το US Forest Service, το ΙΚΥ κα. 


