
Σύνδεση της έρευνας με τη βιομηχανία τροφίμων,
φαρμάκων, κοσμετολογίας και την αγορά.
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ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ
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ΙΔΕΑ

Προέκυψε από τους Καθηγητές του ΓΠΑ, Γ. Οικονόμου, Π. Ταραντίλη και Κ.
Τσιμπούκα, 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.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ

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.

ΣΤΟΧΟΙ

• η ανάπτυξη και η εφαρμογή νέων ερευνητικών μεθοδολογιών για την
ταυτοποίηση των Φαρμακευτικών και Αρωματικών ειδών

• η παραγωγή πιστοποιημένου πολλαπλασιαστικού υλικού

• η εφαρμογή βιώσιμων καλλιεργητικών τεχνικών και καινοτόμων μεθόδων για την 
παραλαβή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας

• η εφαρμογή προδιαγραφών μεταποίησης με βάση τα διεθνή πρότυπα

• η προώθηση των παραγόμενων προϊόντων

• η υλοποίηση τεχνικο-οικονομικά βιώσιμων επιχειρηματικών σχεδίων για την
κάλυψη των στόχων της εθνικής στρατηγικής για τον τομέα των ΦΑΦ.



1. Ανάπτυξη πιλοτικών προϊόντων

O|H| LIVE. Αφεψήματα με αποξηραμένα φύλλα ελιάς συνδυασμένα με ελληνικά
βότανα βιολογικής καλλιέργειας σε κάψουλες συμβατές με μηχανές Nespresso.

ΕΡΩ[Ν]ΤΑΣ. Μία μπύρα «με άρωμα Κρήτης», που αναμένεται να προσδώσει μια νέα
τάση στο χώρο της μικρο-ζυθοποιίας, λόγω των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των
ΦΑΦ που περιέχει.

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

3. Συμμετοχή σε προγράμματα της δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ»,
Μέτρο 16 και προγράμματα ιδιωτικής χρηματοδότησης (Νέα Γεωργία Νέα Γενιά,
Βαμβακού Revival, Synbeeosis)

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

ΑΡΕΘΟΥΣΑ. Η 1η εγγραφή ΦΑΦ στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών, αυτή 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 (ΦΕΚ 933/Β’/10.03.2021).

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΙΔΡΥΤΙΚΩΝ 
ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΙΝ.Φ.Α.Φ.



Εργαστήριο Γεωργίας

Γαρυφαλιά Οικονόμου, Καθηγήτρια – Διευθύντρια Ιν.Φ.Α.Φ.
Παναγιώτα Παπαστυλιανού, Καθηγήτρια
Ιωάννα Κακαμπούκη, Επικ. Καθηγήτρια
Ελισσάβετ Γαβριήλ, Γεωπόνος M.Sc., Υπ. Διδάκτορας
Αλέξανδρος Ασσαριωτάκης, Γεωπόνος M.Sc., Υπ. Διδάκτορας

Εργαστήριο Χημείας

Πέτρος Ταραντίλης, Καθηγητής
Δρ. Δήμητρα Δαφερέρα, Ε.ΔΙ.Π 
Δρ. Χαράλαμπος Κανάκης, Ε.ΔΙ.Π
Δρ. Ελένη Κακούρη, Φαρμακοποιός, Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια 
Νεφέλη-Σοφία Σωτηροπούλου, Χημικός M.Sc., Υπ. Διδάκτορας
Ελευθερία Καπαράκου, Τεχν. Τροφίμων M.Sc., Υπ. Διδάκτορας

Εργαστήριο Διοίκησης (Μάνατζμεντ) Γεωργικών Επιχειρήσεων
& Εκμεταλλεύσεων

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής
Μαρία Σπηλιώτη, Γεωπόνος M.Sc., Υπ. Διδάκτορας 
Μάρκος Ψαρράκης, Γεωπόνος M.Sc., Marketer

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ιερά οδός 75, 11855, Αθήνα

210 529 4756 & 4490

Info.infaf@aua.gr www.infafaua.com

Υπεύθυνος Συντονισμού Δράσεων & Έρευνας Ιν.Φ.Α.Φ.:

Αλέξανδρος Ασσαριωτάκης, Γεωπόνος M.Sc., Υπ. Διδάκτορας

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ Ιν.Φ.Α.Φ.

mailto:Info.infaf@aua.gr
http://www.infafaua.com/

