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Ο Παναγιώτης Κάτσαρης είναι Γεωπόνος Βιοτεχνολόγος με πτυχίο από το Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έχει κατά το παρελθόν εργασθεί ως καθηγητής με σύμβαση 
Ορισμένου χρόνου στο πρώην Α.Τ.Ε.Ι. Καλαμάτας και νυν Πανεπιστήμιο 
Πελοποννήσου (τμήματα: Φυτικής Παραγωγής (ΦΠ), Βιολογικών Θρμοκηπιακών 
Καλλιεργειών (ΒΙΟΘΕΚΑ) και Τεχνολογίας Γεωργικών Προϊόντων (ΤΕΓΕΠ). Έχει μέχρι 
σήμερα επιβλέψει δεκάδες πτυχιακές εργασίες φοιτητών και πάμπολλες πρακτικές. 
Έχει διατελέσει μέλος της επιστημονικής επιτροπής της Ε.Δ.Ο.Ε.Ε. για την 
ανασύσταση πυρόπληκτων ελαιώνων (2008-2011). Σήμερα εργάζεται ως ειδικό 
επιστημονικό προσωπικό στο Ινστιτούτο Ελαίας Υποτροπικών και Αμπέλου Χανίων – 
Τμήμα Ελαίας Καλαμάτας. Είναι επίσης υπεύθυνος του Εργαστηρίου πιστοποίησης 
της ποιότηταςελαιολάδου. Έχει πάνω από 16 δημοσιεύσεις συμπεριλαμβανομένων 
επιστημονικών περιοδικών, ανακοινώσεων σε συνέδρια και ημερίδες. Έχει 
συμμετάσχει σε 18 ερευνητικά προγράμματα από το 1995 μέχρι σήμερα, συνολικού 
ύψους (άνω των 4 εκ. € για τον Οργανισμό), σε Ευρωπαϊκό Εθνικό και περιφερειακό 
επίπεδο, χρηματοδοτούμενα είτε από εθνικούς, είτε ιδιωτικούς πόρους. Ενδεικτικά 
αναφέρουμε (Life 1995, ΦΠ66, RE.CΟ.VE.G.,κλπ)Σήμερα έχει ολοκληρώσειως 
υπεύθυνος Ευρωπαϊκό πρόγραμμα (ΕΣΠΑ) ύψους πάνω από 500 χιλ. € ενώ  
συνεργάζεται με το Δήμο Καλαμάτας, Μεσσήνης,  την ΔΕΥΑ Καλαμάτας και το Γ.Π.Α. 
σε διάφορα μικρότερα προγράμματα. Είναι επίσης υπεύθυνος σε 2 εν εξελίξει 
προγράμματα (AUTHENTICOLIVENETinteregGreeceItaly και ARTOLIOenicbcMED) 
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Katsaris Panagiotis agronomist biotechnologist got his degree from the Agricultural 
University of Athens (AthensGreece). He was employed as an associate professor at 
the department of Plant Production and the department, technology of agricultural 
products, by the University of Peloponesse. He has supervised numerous 
undergraduate student theses. He was member of the scientific committee of National 
Interprofessional Organization of Olive Oil and Olives for the replanting of fire 
damaged olive cultivars (2008- 2011). Today Panagiotis Katsaris is working as special 
scientific personnel, at the Institute of Olive Tree, Subtropical Plants and Viticulture, 
department of olive and horticultural crops of Kalamata. He is also head of Kalamata’s 
laboratory of olive oil analysis. He has published more than 16 publications including 
papers, and conference papers. He has participated in 18 research projects at 
European, national and regional level, both public and private funding with total budget 
above 4 million €. He completed European development projects with budget over 
500,000 €, and nowmanagestwo Europeanprojects (AUTHENTIC OLIVE NET intereg 
Greece- Italy  and ARTOLIO enicbc MED) . 
 


