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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε μια ακόμα ενημερωτική ημερίδα από το
Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
Στην ημερίδα με τίτλο «Ο Χημικός στον κλάδο των Τροφίμων», η οποία
πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24/04/2021 συμμετείχαν 330 συνάδελφοι απόφοιτοι του
Τμήματος Χημείας, αλλά και άλλων ειδικοτήτων, οι οποίοι θέλησαν να ενημερωθούν για
την κατάσταση στον πολύ σημαντικό κλάδο των τροφίμων.
Την ημερίδα προλόγισε ο κ. Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Χημικός PhD-Ερευνητής,
Πρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών και συντόνισε ο κ. Βασίλης Παναγόπουλος, Χημικός MSc, Ερευνητής-PhD
Candidate στη Χημεία Τροφίμων και Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Τμήματος
Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
Η διαδικτυακή ημερίδα ξεκίνησε με τον κ. Φαραό Ανδρέα, Προϊστάμενο Ποιοτικού
Ελέγχου FrieslandCampina Hellas, ο οποίος ανέλυσε το ρόλο του Χημικού στη Βιομηχανία
Γάλακτος και στον Ποιοτικό Έλεγχο.
Ακολούθησε ο κ. Μανωλόπουλος Φώτιος, Χημικός-Οινολόγος, TPM & Digital
Coordinator / Environmental Engineer, Αθηναϊκή Ζυθοποιία ΑΕ, ο οποίος μίλησε για τον
κλάδο της Ζυθοποιίας και τις πολλές ιδιότητες που απορρέουν από την ιδιότητα του
Χημικού.
Στη συνέχεια, ο κ. Αθανασόπουλος Ευάγγελος, MSc Χημικός, Achaia Clauss,
ανέλυσε τα δεδομένα που σχετίζονται με την εργασία των συναδέλφων σε οινοποιεία.
Ο κ. Σωτηρίου Πέτρος, Χημικός PhD, Γενικό Χημείο Κράτους, Χημική Υπηρεσία
Πελ/νήσου, Δυτ. Ελλάδας και Ιονίου έκανε μια πολύ περιεκτική ανάλυση σχετικά με τον
επίσημο έλεγχο τροφίμων,
ενώ ο κ. Καραθάνος Βάϊος, Καθηγητής Φυσικοχημείας και Μηχανικής Τροφίμων,
Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ολοκλήρωσε τον κύκλο των ομιλιών με μια εξαιρετικά

ενδιαφέρουσα τοποθέτηση σχετικά με το ρόλο του Χημικού στην ανάπτυξη των
Βιομηχανιών Τροφίμων.
Ακολούθησε σειρά ερωτήσεων και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ των
συμμετεχόντων και ομιλητών σε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση η οποία ξεκίνησε με
μια σύντομη ανάλυση του Ομότιμου Καθηγητή του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου
Πατρών, κ. Κουτίνα Αθανάσιου.
Εκ μέρους του Περιφερειακού Τμήματος Πελ/σου & Δυτικής Ελλάδας, θα θέλαμε να
ευχαριστήσουμε τους ομιλητές για τις εξαιρετικές τους εισηγήσεις και απαντήσεις στα
ερωτήματα που τους τέθηκαν και φυσικά για την αποδοχή της πρότασής μας να
συμμετέχουν στην ημερίδα. Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσους
παρακολούθησαν την ημερίδα και συμμετείχαν με αμείωτο ενδιαφέρον και πολύ
ενδιαφέροντα ερωτήματα προς τους ομιλητές.
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