
Innovation
Agri
E X P O

ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
& ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΕΎΤΙΚΏΝ ΚΑΙ 
ΑΡΏΜΑΤΙΚΏΝ ΦΎΤΏΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠAΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS

Σύνδεση της έρευνας ( πρωτογενής παραγωγή, 
μεταποίηση, επιχειρηματικότητα) με τη βιομηχανία 
τροφίμων, φαρμάκων, κοσμετολογίας και την αγορά. 



ΣΤΟΧΟΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΤΗΣ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ 
ΣΎΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΏΝ ΙΔΡΎΤΙΚΏΝ 
ΜΕΛΏΝ ΤΟΎ ΙΝ.Φ.Α.Φ.:

ΙΔΕΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Προέκυψε από τους  Καθηγητές του ΓΠΑ και μέλη του Συντονιστικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου,  Γ. Οικονόμου 
Καθηγήτρια Γεωργίας, Π. Ταραντίλη Καθηγητής Γενικής Χημείας και  Κ. Τσιμπούκα Καθηγητή της Διοίκησης 
Γεωργικών Επιχειρήσεων και Εκμεταλλεύσεων, στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας συνεργασίας και κοινού 
σκοπού για την επίλυση των θεμάτων αιχμής του τομέα όπως, η κατοχύρωση των ελληνικών Φαρμακευτικών 
και Αρωματικών Φυτών (ΦΑΦ), η αειφόρος παραγωγή τους, η ταυτότητα, η  αυθεντικότητα  και η πιστοποίηση 
των τελικών προϊόντων τους με στόχο τη διείσδυσή τους στις ευρωπαϊκές και διεθνείς αγορές.

Είναι η σύνδεση της έρευνας και παραγόμενης γνώσης στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με την  πρωτογενή 
παραγωγή, τη βιομηχανία τροφίμων, φαρμάκων και κοσμετολογίας και την αγορά, για την εξέλιξη του  τομέα 
των Ελληνικών ΦΑΦ, την ανάδειξη των ιδιαίτερων ποιοτικών χαρακτηριστικών τους   και την ένταξη των 
προϊόντων τους στο διεθνές δίκτυο αγορών.

1. Ανάπτυξη πιλοτικών προϊόντων 

O|H| LIVE. Αφεψήματα  με  αποξηραμένα  φύλλα ελιάς συνδυασμένα με  ελληνικά βότανα βιολογικής 
καλλιέργειας, κάψουλες συμβατές με μηχανές Nespresso. Το προϊόν έχει τη φιλοσοφία των 
αφεψημάτων που εμπεριέχουν αξίες & στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με την ελληνική ιστορική, 
πολιτιστική και διατροφική παράδοση χιλιάδων χρόνων τα οποία ενσωματώνεται στον σύγχρονο 
τρόπο ζωής. Πρόκειται για μια ολοκληρωτική εμπειρία που ισορροπεί το σώμα αλλά και το πνεύμα 
συνδυάζοντας γεύσεις και ιδιότητες που χαρίζουν ευεξία, χαλάρωση, αποτοξίνωση και αναζωογόνηση.

ΕΡΩ[Ν]ΤΑΣ. Μία μπύρα ‘με άρωμα Κρήτης’ , που αναμένεται να προσδώσει μία νέα τάση στο χώρο της 
μικρο-ζυθοποιίας, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών  των ΦΑΦ που περιέχει. Η ελληνικότητα της 
διαφοροποιημένης αυτής μπύρας από την Κρήτη δίνει μια ιδιαίτερη έμφαση στην εντοπιότητα των 
πρώτων υλών και προσδίδει  μια προστιθέμενη αξία στο τελικό προϊόν.

3. Εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών Καλλιεργούμενων Φυτών (ΥΠΑΑΤ)

ΑΡΕΘΟΥΣΑ. Η 1η εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών της Ικαριώτικης ρίγανης, ανοίγει νέους 
ορίζοντες στην παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού για τα ΦΑΦ,  όπου προϋπόθεση 
είναι η ταυτοποίηση της πρώτης ύλης, ο προσδιορισμός της περιοχής προέλευσης της και η ελεγμένη 
περιεκτικότητα των βιοδραστικών στοιχείων της.

2. Συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα με αντικείμενο την εφαρμογή  καινοτόμων τεχνολογιών 
για την παραγωγή, μεταποίηση και εμπορία των ΦΑΦ με σκοπό την κατάρτιση νέων αγροτών και 
ενδιαφερομένων για τον τομέα των ΦΑΦ. 

Εργαστήριο Εργαστήριο Διοίκησης (Μανατζμεντ) 

Γεωργικών Επιχειρήσεων & Εκμεταλλεύσεων: 

Κ. Τσιμπούκας, Καθηγητής 

Μ. Σπηλιώτη, Γεωπόνος M.Sc., Υπ. Διδάκτορας 

Μ. Ψαρράκης, Γεωπόνος M.Sc.

Ερευνητική Ομάδα:

Εργαστήριο Γεωργίας 

Γ. Οικονόμου, Καθηγήτρια 

Αλ. Ασσαριωτάκης, Γεωπόνος M.Sc., Υπ. 

Διδάκτορας

Εργαστήριο Χημείας:

Π. Ταραντίλης, Καθηγητής

Ελ. Καπαράκου, Τεχνολόγος Τροφίμων 

M.Sc., Υπ. Διδάκτορας

ΙΝΣΤΙΤΟΎΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣ & 
ΠΡΟΏΘΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΕΎΤΙΚΏΝ 
ΚΑΙ ΑΡΏΜΑΤΙΚΏΝ ΦΎΤΏΝ

του Ιν.Φ.Α.Φ είναι:  

•  η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέων ερευνητικών μεθοδολογιών για την ταυτοποίηση των ΦΑ ειδών
•  η παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού
• η εφαρμογή βιώσιμων καλλιεργητικών τεχνικών
•  η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την παραλαβή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
•  η εφαρμογή προδιαγραφών μεταποίησης  με βάση τα διεθνή πρότυπα 
•  η πιστοποίηση της αυθεντικότητας των τελικων προϊόντων τους και 
•  η προώθηση των παραγόμενων προϊόντων και 
•  η υλοποίηση τεχνικο-οικονομικά βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων για την κάλυψη των στόχων της 

εθνικής στρατηγικής  για τον τομέα των ΦΑΦ.
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της καινοτομίας
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Χορηγός επικοινωνίας

Χορηγοί


