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• Ο Γσδεθαλεζηαθόο βνηαληθόο θήπνο ζα 

δεκηνπξγεζεί κέζα ζην Ννκαξρηαθό 

Φπηώξην Γσδεθαλήζνπ ζην 5ρηι θαη επί 

ηνπ νδηθνύ άμνλα Ρόδνπ – Καιιηζέαο .





• Σν θπηώξην εθηείλεηαη ζε έθηαζε 485 ζηξ 

θαη ν Βνηαληθόο  θαηαιακβάλεη  96 ζηξ







ΚΟΠΟΙ 
 Σελ αλάδεημε ηεο Διιεληθήο βηνπνηθηιόηεηαο .

 Σελ πξνζηαζία ησλ απεηινπκέλσλ κε εμαθάληζε θπηώλ .

 Σελ αληαιιαγή ηερλνγλσζίαο θαη πνιιαπιαζηαζηηθνύ πιηθνύ κε 

Βνηαληθνύο θήπνπο ηεο Διιάδαο θαη ηνπ εμσηεξηθνύ .

 Σελ αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηεο πεξηνρήο .

 Σελ ζπιινγή, δηαηήξεζε , θαη δηάδνζε ηνπηθώλ πνηθηιηώλ .

 Σελ εθπόλεζε κειεηώλ από Παλεπηζηεκηαθά ηδξύκαηα θαη 

θνηηεηέο .

 Σελ ζύλδεζε ηνπ Βνηαληθνύ κε ηνλ Σνπξηζκό . 

 Σελ δεκηνπξγία ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ .

 Σελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε . 

 Σελ νξγάλσζε ςπραγσγηθώλ εθδειώζεσλ .



• Σελ κειέηε έρεη εθπνλήζεη ην 

Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ κε ππεύζπλν 

ζπλεξγάηε ηνλ Καζεγεηή Νηθόιαν 

Μάξγαξε 



ύκθσλα κε ηα αξρηθά ζρέδηα 

πξνβιέπεηαη ε δεκηνπξγία 5 θήπσλ

• Ο θήπνο ηεο Μεζνγεηαθήο Γεσξγίαο θαη 

ησλ εζπεξηδνεηδώλ .

• Ο θήπνο ησλ θαξκαθεπηηθώλ θαη 

αξσκαηηθώλ θπηώλ .

• Ο θήπνο ηεο κεζνγεηαθήο ρισξίδαο .

• Ο θήπνο ηεο Μπζνινγίαο . 

• Ο θήπνο ησλ Αγξηνινύινπδσλ . 





• Κήπος ηης Μεζογειακής Γεωργίας & Δζπεριδοειδών .

Πεξηιακβάλεη ηα θαξπνθόξα δέλδξα πνπ θαιιηεξγνύληαη ζηελ 

Διιάδα κε έθηαζε 30 ζη

• Κήπος ηων θαρμακεσηικών & Αρωμαηικών θσηών .

ε έθηαζε 9 ζηξ κε  ηα αξσκαηηθά θαη θαξκαθεπηηθά θπηά ηνπ 

Διιαδηθνύ ρώξνπ  

• Κήπος ηης Μεζογειακής Χλωρίδας .

ε έθηαζε 7 ζηξ κε δέλδξα ,ζάκλνπο , θαη θξύγαλα πνπ 

απηνθύνληαη ζε Μεζνγεηαθό θιίκα θαη θπξίσο ζην Αηγαίν

• Κήπος ηης Μσθολογίας . 

ε έθηαζε 7 ζηξ κε θπηά από ηα κπζνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ηνπο πξνζέδσζαλ νη Αξραίνη Έιιελεο

• Κήπος ηων αγριολούλοσδων .

ε έθηαζε 3,95 ζηξ κε ηα αγξηνινύινπδα ηεο Αηγηαθήο ρισξίδαο 

πνπ εληππσζηάδνπλ κε ηα άλζε , ηα ρξώκαηα θαη ην άξσκά ηνπο 



ΥΠΟΓΟΜΔ ΚΑΙ ΓΡΑΔΙ

• Θεξκνθήπην παιόθξαθην 2,5 ζηξ – πδξνλέθσζε 

200 ηκ

• Δδαθνινγηθό & θπηνϋγεηλνκηθό εξγαζηήξην

• Αλαζξεπηήξην πέξδηθαο & θαζηαλνύ

• Κέληξν εθπαίδεπζεο Γήκεηξα

• Ακπειώλαο 120 ζηξ 

• Γεσηξήζεηο (2)

• Υώξνο ζηάζκεπζεο 10 ζηξ  

































ΠΡΟΒΑΗ

Με ιεσθνξείν ηνπ ηνπηθνύ Κ.Σ.Δ.Λ θαη ηεο 

Γεκνηηθήο ζπγθνηλσλίαο αλά 15΄ ην Καινθαίξη 

θαη 30΄ ηνλ Υεηκώλα ( ζηάζε επί ηνπ Βνηαληθνύ )



ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΔΤΡΩΠΑΪΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ

• INTEREG IV :Αλάπηπμε αθξναηεξίνπ /θνηλνύ

• LEADER Π.Α.Α 2007-2013 : Γηαηήξεζε 

,απνθαηάζηαζε θαη αλαβάζκηζε πνιηηηζκηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο Αγξνηηθήο Τπαίζξνπ ,ηα 

νπνία είραλ παξαγσγηθή δξαζηεξηόηεηα κόλν 

θαηά ην παξειζόλ θαη εληζρύνληαη ώζηε λα 

θαηαζηνύλ επηζθέςηκα θαη επηδεηθηηθά .





• Δπραξηζηνύκε γηα ηελ πξνζνρή ζαο


