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Το Τµήµα Γεωπονικών Επιστηµών, Βιοτεχνολογίας
και Επιστήµης Τροφίµων του Τεχνολογικού
Πανεπιστηµίου Κύπρου σας προσκαλεί σε οµιλία
µε θέµα:

Αίθουσα 5
Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος
Τεχνολογικό Πανεπιστήµιο Κύπρου
Θέµιδος και Ιφιγενείας γωνία,
Λεµεσός

Εργαλεία Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τοµέα:
1. Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας,
2. Ευρωπαϊκά σχήµατα ποιότητας και πιστοποίησης

Καθ. Σέρκος Χαρουτουνιάν
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών

Πληροφορίες:
∆ρ. Γεώργιος Μαγγανάρης
τηλ.: 25 002307

Βιογραφικό
Ο Σέρκος Χαρουτουνιάν (www.aua.gr/haroutounian)
γεννήθηκε στην Αθήνα και είναι πτυχιούχος του τµήµατος
Χηµείας του Πανεπιστηµίου Πατρών και διδάκτορας της
Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών. Εργάστηκε στο
Πανεπιστήµιο του Illinois ως ερευνητής (1984),
µεταδιδάκτορας (1986-7) και επισκέπτης καθηγητής
(1992-93). Το 1989 εξελέγη σε θέση Λέκτορα στο
Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών, όπου υπηρέτησε
διαδοχικά σε όλες τις βαθµίδες έως το 2002 που προήχθη
στη βαθµίδα του Καθηγητή. Από το ίδιο έτος (2002)
κατέχει και τη θέση του διδάσκοντα-συντονιστή της Οργανικής Χηµείας στο Ελληνικό
Ανοικτό Πανεπιστήµιο. Το διάστηµα 2013-5 διετέλεσε πρόεδρος του ∆Σ του Ελληνικού
Γεωργικού Οργανισµού «∆ΗΜΗΤΡΑ». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στις
Εφαρµογές της Οργανικής–Αναλυτικής Χηµείας για την ανάπτυξη νέων βιοδραστικών σκευασµάτων
προς χρήση ως διατροφικά συµπληρώµατα, λειτουργικά τρόφιµα, βιοκτόνα και φάρµακα
ανθρώπων-ζώων. Έχει επιβλέψει την εκπόνηση 14 διδακτορικών και 17 µεταπτυχιακών
διατριβών, ενώ ήταν επιστηµονικός υπεύθυνος για την υλοποίηση 20 ευρωπαϊκών και εθνικών
ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραµµάτων, από τα οποία ξεχωρίζει το LIFE DIONYSOS
που το 2008 βραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως best of the best project. Είναι
µέλος της εκδοτικής επιτροπής 3 διεθνών επιστηµονικών περιοδικών στη γεωπονία και τα
τρόφιµα. Έχει δηµοσιεύσει 130 ερευνητικά άρθρα σε διεθνή επιστηµονικά περιοδικά και
βιβλία, για τα οποία υπάρχουν >1.700 ετεροαναφορές στη βιβλιογραφία (H-Index: 21).

Περίληψη οµιλίας
«Εργαλεία Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τοµέα: 1. Παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας,
2. Ευρωπαϊκά σχήµατα ποιότητας και πιστοποίησης»
Η πρωτογενής παραγωγή, ανταποκρινόµενη σε πολλές και ποικιλόµορφες πιέσεις,
αναπτύχθηκε ραγδαία κατά τα τελευταία 50 έτη µε ορόσηµα τις δυο Πράσινες Επαναστάσεις.
Από αυτές, η πρώτη αύξησε κατά τις δεκαετίες 60–70 του 20ου αιώνα την παραγωγή των
δηµητριακών στις αναπτυσσόµενες χώρες κατά 158%, ενώ στα τέλη του προηγούµενου αιώνα
η βιοτεχνολογικού προσανατολισµού δεύτερη εστιάστηκε κυρίως στη µείωση των αγροτικών
εισροών, επιτυγχάνοντας τον υποδιπλασιασµό τους. Παρότι τα παραπάνω επιτεύγµατα
συνέβαλαν σηµαντικά στην αντιµετώπιση του προβλήµατος της επάρκειας των τροφίµων για
τον διαρκώς αυξανόµενο ανθρώπινο πληθυσµό, εντούτοις δεν αντιµετώπισαν επαρκώς το
πρόβληµα των κοινωνικών και οικονοµικών ανισοτήτων, ενώ επιπλέον δηµιούργησαν
τεράστιες περιβαλλοντικές επιπλοκές. Ανταποκρινόµενη στις νέες αυτές προκλήσεις, η
Ευρωπαϊκή Ένωση στην Κοινή Αγροτική Πολιτική 2014-20 θέσπισε ένα νέο πλαίσιο που
φιλοδοξεί έως το 2020 να αυξήσει κατά 20% την παραγωγικότητα του πρωτογενή τοµέα, µε
όρους κοινωνικά δίκαιους, οικονοµικά βιώσιµους και περιβαλλοντικά αειφόρους. ∆ύο από τα
βασικά εργαλεία της νέας ΚΑΠ για την επίτευξη των στόχων αυτών αναφέρονται στην
ενσωµάτωση των αγροτικών εκµεταλλεύσεων αφενός αξιακών αλυσίδων που οδηγούν στην
παραγωγή προϊόντων υψηλής προστίθεµενης αξίας, και αφετέρου στην κατοχύρωση των
τοπικών παραδοσιακών προϊόντων µε Ευρωπαϊκά σήµατα ποιότητας. Στο πλαίσιο αυτό, θα
παρουσιαστούν δράσεις µε περιοχή περιπτωσιακής µελέτης το νησί της Σαντορίνης και
αντικείµενα αφενός την αξιοποίηση των παραπροϊόντων οινοποίησης για την παραγωγή
προϊόντων υψηλής προστιθέµενης αξίας (πχ καλλυντικών, συµπληρωµάτων διατροφής) και
αφετέρου την κατοχύρωση των παραδοσιακών τοπικών ποιοτικών προϊόντων «Φάβα
Σαντορίνης» και «Τοµατάκι Σαντορίνης» ως Προϊόντων Ονοµασίας Προέλευσης (ΠΟΠ).

