
 

 

Πρόγραμμα DIONYSOS: «Ανάπτυξη οικονομικά βιώσιμης 
διαδικασίας για την ολοκληρωμένη διαχείριση, μέσω 
χρησιμοποίησης, των οινοποιητικών αποβλήτων: Παραγωγή 
φυσικών προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας και οργανικού 
λιπάσματος» 

 

 

 
 

 
ΚΕΟΣΟΕ 

 
Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

Πανεπιστήμιο 
Αθηνών 

ΓΑΙΑ 
Μουσείο Φυσικής 

Ιστορίας 
Γουλανδρή 

Κεντρική 
Συν/κή Ένωση 
Αμπελοοινικών 
Προϊόντων 

TERRA NOVA 
Ε.Π.Ε. 

 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΥΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ  

ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗΣ» 

Στα πλαίσια της υλοποίησης του Προγράμματος LIFE ENVIRONMENT (DIONYSOS), με 

αντικείμενο την αξιοποίηση των υποπροϊόντων της οινοποίησης, Παρασκευή 30 Ιουνίου 

και ώρα 12:00 θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Τομέα 

Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος Φαρμακευτικής του 

Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να παρουσιαστούν σε απλή μορφή αφενός οι στόχοι και τα έως 

τώρα αποτελέσματα του προγράμματος και αφετέρου να παρατεθούν οι εμπειρίες και 

γνώσεις που έχουν αποκτηθεί με σκοπό να δοθεί σε κάθε ενδιαφερόμενο η ευκαιρία 

πρόσβασης στην σχετική τεχνολογία και τεχνογνωσία. Απώτερος στόχος είναι η 

επιχειρηματική αξιοποίηση των αποτελεσμάτων με τη δημιουργία μονάδας διαχείρισης των 

υποπροϊόντων της οινοποίησης.  

Η εκδήλωση γίνεται στα πλαίσια της ετήσιας συνέλευσης της ΚΕΟΣΟΕ. 

Η εκδήλωση περιλαμβάνει χαιρετισμούς από εκπροσώπους των αρχών και φορέων που 

συμμετέχουν και τιμούν την ημερίδα, μια σύντομη παρουσίαση του προγράμματος και 

εισηγήσεις που θα αναλύσουν τις διάφορες πτυχές του θέματος. Στη συνέχεια θα 

πραγματοποιηθεί επίδειξη της τεχνικής ανάκτησης των πολυφαινολών στις εγκαταστάσεις 

του Εργαστηρίου Φαρμακογνωσίας & Χημείας Φυσικών Προϊόντων του Τμήματος 

Φαρμακευτικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

 
 
 
 

 



 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ: 

 
1. Χαιρετισμοί από Πρυτανικές Αρχές και εισηγήσεις από εταιρίες που θα 
χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία. 

 
2. «Παρουσίαση προγράμματος DIONYSOS-Αξιοποίηση υποπροϊόντων 
οινοποίησης» 
Σέρκο Χαρουτουνιάν, Καθηγητής Χημείας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 

 
3. «Απομόνωση  προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας από τα υποπροϊόντα της 
οινοποίησης» 
Προκόπιος Μαγιάτης,  Λέκτορας της  Φαρμακευτικής Σχολής του Πανεπιστημίου 
Αθηνών 
 

4. «Κλινική αξιολόγηση της επίδρασης των υποπροϊόντων οινοποίησης στο 
καρδιαγγειακό σύστημα ασθενών με στεφανιαία νόσο» 
Ιωάννα Ανδρεάδου, Φαρμακευτική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών 
 

Τις εργασίες της ημερίδας θα συντονίσει ο Καθηγητής Φαρμακογνωσίας του Πανεπιστημίου 
Αθηνών Λέανδρος Σκαλτσούνης  
 
Το Πρόγραμμα χρηματοδοτείται από της Ευρωπαϊκή Ένωση, τους φορείς υλοποίησης, 
και συγχρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και το οινοποιείο 
Κτήμα Κυργιάννη. 
 

Η Οργανωτική Επιτροπή της Ημερίδας 
 
Παύλος Κορδοπάτης 
ΚΕΟΣΟΕ 
Τηλ.: 210 6923102 
e-mail: keosoe@otenet.gr 

Καθηγητής Σ. Χαρουτουνιάν 
Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου 
Τηλ.:  210-5294247 
Email: sehar@aua.gr 

 


