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Τοποθεζία                  : Αιζθηηικό Γάζος Υμηηηού

Έηος ίδρσζης : 1964

Έκηαζη : 8.000μ2

Γεφγρ. Μήκος : 37ο58’

Γεφγρ. Πλάηος : 23ο48’

Υυόμεηρο : 360 – 410 μ

Προζαναηολιζμός : Βόρειος – Βορειοδσηικός

Πέηρφμα : Στιζηόλιθος

Καηώηερη θερμοκραζία : -3οC

Ανώηερη θερμοκραζία : +40οC

Βροτόπηφζη : μέζο εηήζιο ύυος 400 τλζ.



Ιδπςηέρ: Καίηη Απγςποπούλος (Ππόεδπορ Φ.Δ.Α. 1946-1976)                      και 

Βαζίλειορ Μελάρ (Ανηιππόεδπορ 1946-1976 και Ππόεδπορ 1976-1984)

Ππώηερ ειζαγυγέρ θςηών: από Κπήηη, Πελοπόννηζο και Σηεπεά Δλλάδα                    

Καηαγπαθή θςηών: Πυλίν Φαπιηυνίδος Υπεύθςνορ ζςνηήπηζηρ: Γ. Ποηζίκαρ

1993 : Γιαμόπθυζη – βεληίυζη μονοπαηιών για ηην ανάδειξη ηυν θςηών

1997 : Ππόγπαμμα ανανέυζηρ και εμπλοςηιζμού ηος Κήπος

Βεληίυζη μονοπαηιών - Γιάνοιξη νέυν διαδπομών - Δγκαηάζηαζη απδεςηικού 

ζςζηήμαηορ - Τοποθέηηζη πινακίδυν  - Τεκμηπίυζη ηος κήπος - Σςνεπγαζία 

με ξένοςρ ειδικούρ- Δγγπαθή υρ μέλορ ηηρ BGCI - Ππώηερ επιζκέτειρ 

οπγανυμένυν ομάδυν

2005 - 2009    : Ππόγπαμμα ανανέυζηρ και εμπλοςηιζμού ηος κήπο

Σςνηήπηζη - βεληίυζη δικηύος μονοπαηιών (ζήμανζη διαδπομήρ επιζκεπηών) 

- Δμπλοςηιζμόρ με νέα είδη θςηών - Γημιοςπγία νέυν επιθανειών θύηεςζηρ 

θςηών - Τοποθέηηζη νέυν πινακίδυν  - Δπιζκέτειρ οπγανυμένυν ομάδυν -

Σςνεπγαζία με ΙΜΓΟ&ΤΓΠ / ΔΘΙΑΓΔ  



ήμερα : Πρόγραμμα ανάπτυξης του κήπου

• Εμπλουτισμός με νέα είδη φυτών (κυρίως σπάνια,  

απειλούμενα)

• Δημιουργία νέων επιφανειών φύτευσης φυτών

• Σοποθέτηση νέων πινακίδων  

• Επισκέψεις οργανωμένων ομάδων

• Δημιουργία τράπεζας σπόρων  

Εκπροσώπηση και χεδιασμός κήπου:

οφία Πηλαβάκη 

Ερευνα – Εισαγωγή φυτών Σεκμηρίωση :

Δρ Παναγιώτης Σρίγκας

Οργάνωση κήπου : Δρ Νίκος Πάγκας

Τπεύθυνος φυτωρίων, συντήρηση και εποπτεία κήπου : Κώστας 

Υανάρας

Προσωπικό: Παντελής Ρίζος, Λευτέρης Κατσαλίφης



• Διάσωση σπάνιων - απειλούμενων 

ελληνικών φυτών

• Παρουσίαση στους επισκέπτες 

των είδών της ελληνικής χλωρίδας

• Αλληλοτροφοδοσία με το φυτώριο της ΥΕΑ 

για τη διάδοση των φυτών

• Δημιουργία τράπεζας σπόρων, φυτοθήκης και  

φωτοθήκης

• Ενίσχυση της τοπικής, εθνικής

και διεθνούς σημασίας του κήπου                



Οργάνωση ξεναγήσεων σε ομάδες με ειδικό ενδιαφέρον

Επικοινωνία και ανταλλαγές με άλλους κήπους

υνεργασία με διάφορους οργανισμούς 

για τη διάσωση των σπανίων φυτών

Εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες



Σα φυτά τοποθετούνται στα

πλευρά της διαδρομής που

διατρέχει τον κήπο ανάλογα με τις

φυσικές τους απαιτήσεις ως προς

το έδαφος, το φωτισμό και τον

προσανατολισμό και ομαδο-

ποιούνται όπου είναι δυνατόν τα

είδη ενός γένους



Ο δενδπώναρ

οι λιμνούλερ



φιλοξενούνται 

περίπου 450 φυτικά taxa 

το 25% περίπου είναι 

ενδημικά

100 περίπου από τον 

Τμηττό

ηα θσηά έτοσν ειζατθεί από: ηη νόηια Δλλάδα, ηα νηζιά ηοσ     

Αιγαίοσ, ηην Κρήηη, ηη Σηερεά Δλλάδα 

και      από νόηιες θέζεις και ταμηλά συόμεηρα ηης κενηρικής τώρας

Centaurea heldreichi Stachys spruneri

Anthyllis barba- jovisScutellaria gulimyi

Ebenus cretica Fritillaria graecaLeptoplax emarginata



Aethionema retsina



Astragalus drupaceusAstragalus drupaceus



Aubrieta scyria



Asyneuma giganteum



Asperula taygetea



Ξεναγήζειρ

Δνημέπυζη



Φοιηηηέρ

Γευπγικά ζσολεία

Μαθηηικέρ ομάδερ

Διδικοί

Οπγανυμένερ ομάδερ

με ειδικό ενδιαθέπον



Αυτόματοσ Μετεωρολογικόσ Σταθμόσ
Υψόμετρο : 390 m 

ΕΘΙΑΓΕ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ 
ΑΘΗΝΩΝ 

www.fria.gr/

Βροχή (ςφνολο):
2010 (Μαρ. - Δεκ.) : 369,6 mm
2011 (Ιαν. – Απρ.) : 305,0 mm
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Σαρ πεπιμένοςμε ζηον Βοηανικό Κήπο ηηρ Φιλοδαζικήρ


