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Σκοπός της επίσκεψης

η γνωριμία με την προστατευόμενη περιοχή, η συλλογή πρωτογενών
δεδομένων για την υπάρχουσα κατάσταση, η οργάνωση συναντήσεων με
τα ενδιαφερόμενα μέρη και η κατάρτιση προτάσεων και ιδεών για τη
βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.



Άρθρο 3 «Χρήσεις, δραστηριότητες, μέτρα, όροι και περιορισμοί  
προστασίας και  διαχείρισης ανά ζώνη»

Επιτρέπονται:

 Η συλλογή βοτάνων, ασπόνδυλων και μυκήτων (μανιταριών), για την κάλυψη ατομικών 
αναγκών των κατοίκων, καθώς και για περιορισμένη εμπορική χρήση σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις. 

 Η άσκηση της γεωργικής δραστηριότητας και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων  
έργων υποδομής της (όπως αγροτικοί οδοί, άρδευση, αποστράγγιση, κ.λ.π.), υπό τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Η φυτοπροστασία γίνεται με υποχρεωτική τήρηση των Κανόνων Ορθής    

Γεωργικής Πρακτικής (Κ.Ο.Γ.Π) με βάση τους κανονισμούς της Ε.Ε.

β. Να εξασφαλίζεται η διατήρηση και ενίσχυση των φυτοφραχτών όπου    

υφίστανται στα όρια των αγροτεμαχίων.

γ. Να προωθείται και να ενισχύεται η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και να    

εφαρμόζονται βελτιωμένες καλλιεργητικές πρακτικές.



 Συλλογή φυτικού υλικού και αναζήτηση 
πληροφοριών και καταγραφή στοιχείων













1ος Σταθμός 





Μικτοί πληθυσμοί φασκόμηλου και λαδανιάς 







Εντοπισμός των θέσεων φασκόμηλου, λαδανιάς και ρίγανης  
1ου Σταθμού 



2ος Σταθμός 



Εντοπισμός των θέσεων λαδανιάς   
2ου Σταθμού 



3ος Σταθμός - Αυλώνα 







Ποτίστρες για τα ζώα  - Αυλώνα



4ος Σταθμός - Σε ένα μικρό φαράγγι στη διαδρομή Αυλώνα 
Όλυμπος







5ος Σταθμός - Όλυμπος









Προοπτικές ?



Πρόταση
‘ για την ανάπτυξη του τομέα ΦΑΦ’ 

 Λήψη μέτρων για την ελεγχόμενη συλλογή 

 Υλοποίηση συστηματικής καταγραφής

 Χημιοτυπικός προσδιορισμός  

 Εγκατάσταση μητρικών φυτειών 





ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΑ ΦΥΤΑ ΤΗΣ ΚΩ 

MEMORANDUM

HIPPOCRATIC

PLANT SAMPLES




