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Chemistry at the Faculty of Pharmacy of the University of Athens. He has worked as a visiting professor 
at the University of California, Davis and at the Virginia Commonwealth University. In 2009, he was 
awarded the Egon-Stahl silver medal as the top scientist under 40 years old in the field of natural-
products chemistry and pharmacology. He is an author of >130 publications and 10 patents. He has been 
awarded as the inventor of the year 2016 in Greece for his invention ARISTOLEO. He is scientific 
coordinator of the Interreg MED project “ARISTOIL”. 
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Ο κ.Μαγιάτης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στον Τομέα Φαρμακογνωσίας και Χημείας Φυσικών 
Προϊόντων του Φαρμακευτικού τμήματος του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έχει εργαστεί ως επισκέπτης 
καθηγητής στο University of California και στην Ιατρική σχολή του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια στις 
ΗΠΑ. Τον 2009 βραβεύθηκε με το βραβείο Egon Stahl ως ο Κορυφαίος ερευνητής κάτω των 40 ετών 
στην Ευρώπη στο πεδίο της Φαρμακογνωσίας. Έχει συγγράψει πάνω από 130 ερευνητικές εργασίες και 
έχει 10 Ελληνικά και διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας.To 2016 η ανακάλυψη του Αristoleo, ενός νέου 
τεστ για την ποιότητα του ελαιολάδου βασισμένο στη μέθοδο Μέλλιου-Μαγιάτη διακρίθηκε ως η 
κορυφαία εφεύρεση της χρονιάς. Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του ευρωπαϊκού προγράμματος 
ARISTOIL που βραβεύθηκε ως κορυφαίο πρόγραμμα INTERREG στην Ευρώπη για το 2019. 
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Δρ. Ελένη Μέλλιου 

H Δρ. Ελένη Μέλλιου είναι μόνιμη ερευνήτρια και διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας στο 
τμήμα Φαρμακευτικής, στο εργαστήριο Φαρμακογνωσίας και Χημείας φυσικών προϊόντων (ΕΔΙΠ). Από 
το 2014 ως το 2016 κατείχε θέση affiliate professor στην Ιατρική σχολή του πανεπιστημίου της Βιρτζίνια 
στις ΗΠΑ. Το 2011 εργάστηκε ως επισκέπτρια καθηγήτρια στο τμήμα επιστήμης και τεχνολογίας 
τροφίμων του πανεπιστημίου της Καλιφόρνια στο Davis. Έχει πάνω από 40 δημοσιεύσεις, 2 διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας. Μαζί με τον κ.Μαγιάτη έχει δημιουργήσει το πρώτο Πανεπιστημιακό εργαστήριο που 
παρέχει αναλύσεις ελαιολάδου με NMR όσον αφορά το περιεχόμενό του σε υγειοπροστατευτικά 
συστατικά και έχει την επιστημονική επίβλεψη του εργαστήριο αναλύσεων. Είναι μητέρα 4 παιδιών. 

Dr. Eleni Melliou 

Dr. Eleni Melliou is a laboratory teaching personnel in the University of Athens, in the 
department of Pharmacy, laboratory of Pharmacognosy and Chemistry of natural products. In 2011 she 
worked as visiting professor in the department of food science and technology of the university of 
California in Davis. She has >50 publications and two patents. Since 2012 she collaborates with the UC 
Davis Olive center. In 2014-2016 she had an affiliate professor position at the Virginia Commonwealth 
University. She has been awarded as the inventor of the year 2016 in Greece for her invention 
ARISTOLEO. Together with prof. Magiatis she has created the first university lab offering analysis of olive 
oil by NMR regarding its content on health protecting ingredients and is responsible for the analytical 
laboratory.  

 


