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 Η ΕΑΔΠ ΓΠΑ Α.Ε. στοχεύει στη βέλτιστη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ΓΠΑ, τα 
οποία ορίζονται από τέσσερις εκμεταλλεύσεις, τρία αγροκτήματα και ένα φυτώριο καλλωπιστικών 
φυτών. Τα αγροκτήματα βρίσκονται στην Αλίαρτο Βοιωτίας (Κωπαΐδα), στην περιοχή Γιαλού του Δήμου 
Σπάτων-Αρτέμιδας (Αττική) και στον Ωρωπό, το δε φυτώριο, εδρεύει εντός του πανεπιστημιακού cam-
pus. 
  Το αγρόκτημα της Κωπαΐδας έχει έκταση 1020 στρέμματα και βρίσκεται εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Αλιάρτου. Το πρόγραμμα καλλιέργειας περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο τα ακόλουθα 
είδη: βαμβάκι, αραβόσιτο, μηδική, χειμερινά δημητριακά. Επίσης καλλιέργειες όπως σόγια, ηλίανθος, 
κτηνοτροφικά κουκιά και όσπρια περιλαμβάνονται κατά καιρούς -κυρίως για ερευνητικούς λόγους- 
στο πρόγραμμα καλλιέργειας. Στο αγρόκτημα είναι επίσης εγκατεστημένοι πειραματικοί αγροί που 
υποστηρίζουν τις εκπαιδευτικές και τις ερευνητικές ανάγκες των φοιτητών -σε προπτυχιακό και 
μεταπτυχιακό επίπεδο- και των μελών του ερευνητικού προσωπικού του ΓΠΑ. 
 Ο βιολογικός αμπελώνας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) είναι εγκατεστημένος 
στο αγρόκτημα της Γιαλού - Σπάτων. Βρίσκεται μια περιοχή όπου η αμπελουργική παράδοση αρχίζει 
από τα αρχαία χρόνια. Εκτείνεται σε 220 στρέμματα και περιλαμβάνει ελληνικές γηγενείς λευκές 
ποικιλίες αμπέλου, Σαββατιανό και Ροδίτη, παραδοσιακές της Αττικής, Αιγιοπελαγίτικες, Ασύρτικο 
και Αθήρι, καθώς και την Στερεοελλαδίτικη Μαλαγουζιά. Το ξηροθερμικό κλίμα της περιοχής, οι ήπιοι 
άνεμοι και η σύσταση του εδάφους συντελούν στην παραγωγή ποιοτικών οίνων. Η βιολογική διαχείριση 
του αμπελώνα γίνεται από τους γεωπόνους του Τμήματος Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων του Γ.Π.Α. με 
την επιστημονική συνεργασία των αρμοδίων εργαστηρίων. Τα σταφύλια του αμπελώνα οινοποιούνται 
με πρωτόκολλα βιολογικής οινοποίησης του Γ.Π.Α. Η βιολογική πιστοποίηση της καλλιέργειας και 
οινοποίησης ελέγχεται από τον οργανισμό «ΔΗΩ». Οι παραγόμενοι οίνοι χαρακτηρίζονται ως Προϊόντα 
Γεωγραφικής Ένδειξης «Αττική», δηλαδή οι φιάλες αριθμούνται και έτσι πιστοποιείται ότι ο οίνος 
προέρχεται από τον αμπελώνα του Γ.Π.Α.  H ΕΑΔΠ ΓΠΑ Α.Ε., συμμετέχει με τον αμπελώνα των Σπάτων 
στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο με τίτλο «Αξιοποίηση νέας φυσικής Ελληνικής μικροβιακής χλωρίδας 
προς παραγωγή οίνων υψηλής ποιότητας».  

 Στόχος του έργου είναι η ενδελεχής βιοχημική 
και φυσιολογική μελέτη της φυσικής Ελληνικής μικρο-
χλωρίδας η οποία εμπλέκεται στην οινοποίηση προκει-
μένου αυτή να χρησιμοποιηθεί για να παραχθεί υψηλής 
ποιότητας Ελληνικός τυποποιημένος οίνος (Ιστοσελίδα 
έργου: http://www.oenovation.aua.gr/).  
 Το Φυτώριο Καλλωπιστικών Φυτών του ΓΠΑ 
έχει έκταση 1,757 στρέμματα.  Πέραν των θερμοκηπια-
κών φυτών (εσωτερικού χώρου) καλλιεργούνται και καλ-
λωπιστικά φυτά εξωτερικού χώρου σε έκταση περίπου 
0,5 στρ.
 Τα φυτά που παράγονται στο φυτώριο  χρησι-
μοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών του ΓΠΑ αλλά 
και διατίθενται προς πώληση στο κοινό σε ανταγωνιστι-
κές τιμές. 
 Ακόμα, στο φυτώριο του ΓΠΑ πωλείται το τυπο-
ποιημένο φυτόχωμα ΓΝΩΣΙΣ σε τρεις τύπους: φυτόχωμα 
γενικής χρήσης, φυτόχωμα για οξύφυλλα και φυτόχωμα 
για παχύφυτα.
 Η ΕΑΔΠ ΓΠΑ λειτουργεί ως Ανώνυμη Εταιρεία 
(Α.Ε.) και το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της διατί-
θενται για την υποστήριξη λειτουργικών, εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών αναγκών του Πανεπιστημίου.
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