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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένα σημαντικό έργο με τίτλο 
διατήρηση της βιοποικιλότητας 
πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου 
μέτρου: «Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες»,
περιβάλλοντος» και είναι  διάρκειας 18 μηνών, από τις 1 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023.

ΕΤΑΙΡΙΚΌ ΣΧΉΜΑ 

 Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”- Ελασσόνα (Συντονιστής Εταίρος)
 Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 Φορέας  Διαχ. Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (ΟΦΥΠΕΚΑ
 Χιονοδρομικός Ορειβατικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος  Σπαρμού 

 

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ OLYMPUS

 
ΔΙΚΤΥΟ «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» 

 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

     
 

ΦΔΕΔ ΟΛΥΜΠΟΥ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΣΧΕΤΙΚΟΥ ΜΕ ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ –ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ 
ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΜΥΘΙΚΟ ΒΟΥΝΟ

Ένα σημαντικό έργο με τίτλο «Τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά Ολύμπου, ως πρόκληση για 
διατήρηση της βιοποικιλότητας -Olympus+» έχει εγκριθεί προς υλοποίηση και εντάσσεται στο 

Πράσινου Ταμείου «Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021»,
«Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες», στον άξονα: «Δράσεις διαχείρισης φυσικού 

και είναι  διάρκειας 18 μηνών, από τις 1 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023.

Ελασσόνα (Συντονιστής Εταίρος) 
Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Φορέας  Διαχ. Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (ΟΦΥΠΕΚΑ-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) - 
Χιονοδρομικός Ορειβατικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος  Σπαρμού – Σπαρμός Ολύμπου    

OLYMPUS+ 

 
 
 

ΧΟΠΣ ΣΠΑΡΜΟΥ 

 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ   

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ ΚΑΙ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΟ ΜΥΘΙΚΟ ΒΟΥΝΟ 

«Τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά Ολύμπου, ως πρόκληση για 
έχει εγκριθεί προς υλοποίηση και εντάσσεται στο 

«Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021», στο πλαίσιο του 
«Δράσεις διαχείρισης φυσικού 

και είναι  διάρκειας 18 μηνών, από τις 1 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2023. 

Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου- Βόλος 
 Λιτόχωρο Πιερίας  



 
Το έργο αποτελεί μία διεπιστημονική προσέγγιση  για  την αειφόρο διαχείριση των φυσικών και γεωργικών 
πόρων του ΝΔ Ολύμπου (διοικητικά όρια του Δήμου Ελασσόνας) , με επίκεντρο την προστασία των  
Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών , που φύονται ελεύθερα στην άγρια φύση του παγκόσμιου 
μνημείου της φύσης και  την προστασία τους, αλλά και την προστασία του βουνού ,ενόψει της 
διαφαινόμενης κλιματικής αλλαγής και των ακραίων καιρικών φαινομένων, ως συνέπεια αυτής .   
 
Το Έργο αποσκοπεί να αναδείξει στο ευρύ κοινό: 

1. τη σημασία του εδάφους για την παραγωγή Αρωματικών –Φαρμακευτικών Φυτών σε μεγάλα 
υψόμετρα  , την προσαρμογή και τη μετρίαση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην καλλιέργειά 
τους, την επιστημονική ενημέρωση αλλά και την αξία τους στη ζωή και την υγεία του ανθρώπου. 

2.  ότι η  Κλιματική Αλλαγή που επιτελείται σε παγκόσμιο επίπεδο, επηρεάζει και την Ελλάδα και ιδιαίτερα 
τα φυσικά της οικοσυστήματα τα οποία κινδυνεύουν με καταστροφή κα σημαντικές αλλοιώσεις , όπως 
είναι το παγκόσμιο μνημείο της Φύσης , ο Όλυμπος. 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Στα πλαίσια του έργου ο Χιονοδρομικός – Ορειβατικός – Περιβαλλοντικός Σύλλογος Σπαρμού 
Ελασσόνας «O Όλυμπος», έχει αναλάβει, πέρα από τις άλλες δράσεις στα πλαίσια του έργου, να 
υλοποιήσει τη Δράση 8 και για τον λόγο αυτό προκηρύσσει διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα: 

«Τα αρωματικά –φαρμακευτικά φυτά του  Ολύμπου-Πηγή ζωής και οι 
επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στο μυθικό βουνό» 

με τη συνεργασία και την   υποστήριξη της Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας και του Κέντρου 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης  Κισσάβου -Ελασσόνας. 

 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
Οι συμμετέχοντες καλούνται να αποθανατίσουν, μέσα από τον φωτογραφικό φακό:  

1. τα περίφημα αρωματικά – φαρμακευτικά φυτά του Ολύμπου, όπως : το τσάι , η ρίγανη, το 
χαμομήλι, το μελισσόχορτο, τη  μαντζουράνα, τη λεβάντα, το φασκόμηλο, τη μέντα, το 
δενδρολίβανο κ. ά.  και  

2. τις επιπτώσεις που προκαλεί η Κλιματική Αλλαγή στο Όλυμπο, όπως πλημμύρες, 
πυρκαγιές,, καταστροφή βιοποικιλότητας, ξηρασία, αλλοίωση φυσικού περιβάλλοντος κ.ά.  
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό φωτογραφίας έχουν όλοι οι  ερασιτέχνες φωτογράφοι , ηλικίας 
άνω των 15 ετών, οποιασδήποτε υπηκοότητας ,Έλληνες και Αλλοδαποί.  

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους. 

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ  

Ο διαγωνισμός ξεκινά στις  1 Απριλίου 2022  και λήγει στις  30 Σεπτεμβρίου  2022 ( ώρα 24:00 ). 
Οποιοδήποτε φωτογραφικό υλικό διαβιβαστεί στον Διοργανωτή Φορέα το παραπάνω χρονικό διάστημα 
και πληροί τις προδιαγραφές του διαγωνισμού , θα θεωρηθεί έγκυρο και θα αξιολογηθεί. Μετά τη λήξη της 
παραπάνω προθεσμίας ,δεν θα γίνει δεκτό φωτογραφικό υλικό. 



ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ  ΣΤΟΝ ΌΛΥΜΠΟ 

Ο ΧΟΠΣ Σπαρμού , προκειμένου να βοηθήσει τη γνωριμία των πολιτών με τα ΑΦΦ του Ολύμπου , θα 
διοργανώσει μέσα στο 2022 , τρεις ορειβατικές  εκδηλώσεις στο μυθικό βουνό με τίτλο: “ Στα μονοπάτια 
των θεών του Ολύμπου-Περπατώ, γνωρίζω και προστατεύω τα ΑΦΦ του Ολύμπου», που θα 
περιλαμβάνουν  τη γνωριμία με τα φυτά στο φυσικό τους περιβάλλον, τη γευσιγνωσία τους, όπως επίσης 
επισκέψεις και ξεναγήσεις σε αγροκτήματα παραγωγής ΑΦΦ στον Όλυμπο. 

Στις εξορμήσεις αυτές, που θα διαθέτουν οδηγό βουνού και ειδικό επιστήμονα- γεωπόνο,  μπορούν να 
λάβουν μέρος και ενδιαφερόμενοι να φωτογραφίσουν τα ΑΦΦ και τις επιπτώσεις της Κλιματικής  Αλλαγής 
στο μυθικό βουνό, συγκεντρώνοντας φωτογραφικό υλικό, που στη συνέχεια θα καταθέσουν στον 
διαγωνισμό. 

Για  τις ημερομηνίες αυτών των εξορμήσεων στον Όλυμπο, αλλά και για όλες τις λεπτομέρειες και το 
πρόγραμμα , μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ΧΟΠΣ Σπαρμού 
 ( κ. Βίκυ Νίκου –Πρόεδρος Τηλέφ. 6937-261789, E-Mail : xossparmos@gmail.com ). 
 
OΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
Κάθε συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει μέχρι  3 φωτογραφίες.   
Προετοιμασία φωτογραφιών: 
Επιλέξτε 3 φωτογραφίες με τις ακόλουθες προδιαγραφές: 
Σε μορφή jpg ή jpeg μεγέθους ως 800 Kb έκαστη, μέγιστη πλευρά ανάλυσης 1.500 pixels 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα αρχεία θα πρέπει να μετονομαστούν με το ονοματεπώνυμο σας στα λατινικά π.χ. 
George_Papadopoulos_01.jpg  
 
Μαζί με την φωτογραφία θα στείλετέ τα εξής στοιχεία: 
 

 Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, Περιοχή-Διεύθυνση κατοικίας  (προσωπικά στοιχεία)  
 Αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, ηλεκτρονική Διεύθυνση (στοιχεία επικοινωνίας) 
 Τόπος λήψης της κάθε φωτογραφίας ( αν είναι δυνατό  να δοθούν οι συντεταγμένες ή σε κάθε 

περίπτωση η περιγραφή του σημείου λήψης , με την μέγιστη δυνατή λεπτομέρεια) . 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ 
 
Στείλτε τις φωτογραφίες σας ( μέχρι 3)   μεγέθους μέχρι 800kb η κάθε μια , με την μετονομασία που έχετε 
ήδη ετοιμάσει, όπως το παράδειγμα παραπάνω,  μέσω  E-Mail του ΧΟΠΣ Σπαρμού         
xossparmos@gmail.com. 
 
Το υλικό που θα παραληφθεί θα κωδικοποιηθεί με ευθύνη του Διοργανωτή και θα παραδοθεί 
κωδικοποιημένο  στην Ειδική Καλλιτεχνική και Επιστημονική Επιτροπή , προκειμένου να αξιολογηθεί και 
να επιλεγούν οι καλύτερες φωτογραφίες που θα βραβευτούν.   
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ – ΒΡΑΒΕΙΑ 
 



Οι φωτογραφίες που θα υποβληθούν στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού θα αξιολογηθούν από  
Ειδική Καλλιτεχνική και Επιστημονική Επιτροπή (φωτογράφοι, βοτανολόγοι, περιβαλλοντολόγοι) που έχει 
,ήδη, συσταθεί, σε συνεργασία με τη Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας.  

Μετά το πέρας του διαγωνισμού, η Ειδική Επιτροπή θα επιλέξει τις καλύτερες φωτογραφίες και θα 
ανακηρυχθούν οι νικητές. Τα ονόματα των νικητών ή νικητριών θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα του 
Έργου OLYMPUS+, μετά τη λήξη του διαγωνισμού. ( www.olympus-protect.gr ) και όλοι οι συμμετέχοντες 
θα ενημερωθούν με E-Mail. 

Oι τιμητικές διακρίσεις που θα δοθούν είναι τρία Βραβεία καλύτερης φωτογραφίας και τρεις 
Έπαινοι. 

Στα Βραβεία καλύτερης φωτογραφίας ο 1ος νικητής θα κερδίσει μια φωτογραφική μηχανή και ο 2ος 
και 3ος νικητής από μια action camera. 

 Οι  σαράντα καλύτερες φωτογραφίες , θα αποτελέσουν το υλικό μιας ψηφιακής  φωτογραφικής έκθεσης , η 
οποία στην πορεία μπορεί να  εκτυπωθεί και να αποτελεί κινητή έκθεση, αναδεικνύοντας , όχι μόνο το έργο 
των φωτογράφων που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό και θα προκριθούν ,αλλά θα αναδειχθούν και τα 
Αρωματικά-Φαρμακευτικά Φυτά του Ολύμπου,  όπως, επίσης και οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής σε 
αυτόν. 

Οι συμμετέχοντες, προκειμένου να συμμετέχουν στην κινητή έκθεση θα κληθούν να αποστείλουν τα αρχεία 
των φωτογραφιών τους που θα βραβευτούν σε πλήρη ανάλυση για να εκτυπωθούν. 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνει σε ειδική διαδικτυακή εκδήλωση μέσω τηλεδιάσκεψης με τη 
συμμετοχή όλων των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό. 
Οι λεπτομέρειες και το LINK της σύνδεσης θα ανακοινωθούν αργότερα. 
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΛΕΣΧΗ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ  
 
Η Δράση αυτή υλοποιείται με την ευθύνη του ΧΟΠΣ Σπαρμού, με τη στήριξη και τη συνεργασία της 
Φωτογραφικής  Λέσχης Λάρισας, που διαθέτει τεράστια εμπειρία και έχει καταξιωθεί στο χώρο. 
. 
Στη δράση αυτή θα συνδράμουν και οι άλλοι εταίροι του Έργου που είναι το Δίκτυο «ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ» 
(Συντονιστής), το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, αλλά και 
το ΚΠΕ Κισσάβου Ελασσόνας 
Η  Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας είναι ερασιτεχνικός σύλλογος με έδρα τη Λάρισα και ασχολείται 
συστηματικά από το 1996 με τη μελέτη, ανάπτυξη και διάδοση της φωτογραφίας, ως σύγχρονου 
εκφραστικού και εικαστικού μέσου. 

Σκοπός του συλλόγου είναι η  προώθηση και διάδοση της φωτογραφικής τέχνης, η βελτίωση του 
γνωστικού, τεχνικού και καλλιτεχνικού  επιπέδου των μελών της, η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς 
και η προβολή της Λάρισας, αλλά και της Ελλάδας, μέσα από τη φωτογραφία, με τη δημιουργία σχετικού 
φωτογραφικού αρχείου. 

Η εξαιρετική εμπειρία, η ιστορία  και η αναγνωρισιμότητα της «Φωτογραφικής Λέσχης Λάρισας» 
προβλέπεται να κινητοποιήσει μεγάλο αριθμό φωτογράφων από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό ,έτσι 
ώστε να αποθανατίσουν το μυθικό βουνό, τον Όλυμπο και τα περίφημα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά 
του, που έχουν τόση αξία για τη ζωή και την υγεία του ανθρώπου. 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ 



Οι φωτογραφίες που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού αποτελούν έργα κατά την 
έννοια του άρθρου 2 του ν. 2121/1993 και προστατεύονται ως τέτοια, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παραπάνω νομοθετήματος. Ο ΧΟΠΣ ΣΠΑΡΜΟΥ δηλώνει ότι θεωρεί τους συμμετέχοντες ως δημιουργούς 
των έργων (φωτογραφιών) που υποβάλλονται στο διαγωνισμό και δεν φέρει ουδεμία ευθύνη οποιουδήποτε 
είδους σχετικά με την εκ μέρους τους τήρηση των ισχυουσών διατάξεων της εθνικής και ενωσιακής 
νομοθεσίας για την προστασία των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι συμμετέχοντες θα είναι 
πλήρως και αποκλειστικά μόνοι υπεύθυνοι για την τήρηση της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας για την 
προστασία των δικαιωμάτων της πνευματικής ιδιοκτησίας και, σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 
ζημίας προκληθεί σε τρίτους, υποχρεούνται μόνοι αυτοί προς αποκατάστασή της. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Ο ΧΟΠΣ ΣΠΑΡΜΟΥ είναι ο υπεύθυνος  Φορέας για την επεξεργασία των πληροφοριών , κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 4 στοιχ. 7 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (2016/679/ΕΕ), των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών. 
 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 
 
Ο ΧΟΠΣ ΣΠΑΡΜΟΥ επεξεργάζεται τις παρακάτω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των 
συμμετεχόντων : 
✔        Όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης (προσωπικά στοιχεία) 
✔        Αριθμός κινητού ή σταθερού τηλεφώνου, ηλεκτρονική Διεύθυνση (στοιχεία επικοινωνίας) 
 
 ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Ο ΧΟΠΣ ΣΠΑΡΜΟΥ συλλέγει τις παραπάνω κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο 
του διαγωνισμού φωτογραφίας με τίτλο «Τα αρωματικά –φαρμακευτικά φυτά του Ολύμπου-Πηγή ζωής και 
οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής στο μυθικό βουνό»» και επεξεργάζεται τις παραπάνω 
κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων προκειμένου να εκπληρώσει τους 
κάτωθι σκοπούς: 
1. Προκειμένου να ελέγξει την τήρηση των όρων συμμετοχής στον διαγωνισμό με τίτλο 
«Τα αρωματικά –φαρμακευτικά φυτά του  Ολύμπου-Πηγή ζωής και οι επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής 
στο μυθικό βουνό». 
2. Προκειμένου να επικοινωνήσει με τους συμμετέχοντες που θα αναδειχθούν νικητές και να τους 
παραδώσει τα βραβεία τους. 
3. Προκειμένου να ενημερώσει τους συμμετέχοντες που θα αναδειχθούν 
5. Προκειμένου να αξιολογήσει, ανακηρύξει και επιβραβεύσει τους νικητές. 
6. Προκειμένου να γνωστοποιήσει στο κοινό τους νικητές του διαγωνισμού μέσω της επίσημης 
ιστοσελίδας και τα άλλα  κοινωνικά δίκτυα του (Facebook,  Instagram, κτλ.), εφημερίδες και ηλεκτρονικό 
τύπου.  
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΗΣ  
 
Το έργο OLYMPUS+ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την τοπική κοινωνία ,αλλά και για το μυθικό βουνό, αφού 
εμπλέκονται ως εταίροι έγκριτα πανεπιστημιακά ιδρύματα (Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)  και εξειδικευμένα εργαστήρια, που μελετούν, προτείνουν λύσεις, 
μεταφέρουν γνώσεις και εκπαιδεύουν τους επαγγελματίες του χώρου των ΑΦΦ, με σκοπό τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της περιοχής και τη δημιουργία επιχειρηματικότητας και εισοδήματος για τον τοπικό πληθυσμό. 
 
Ο Συντονιστής Εταίρος ,που είναι το Δίκτυο ‘ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ», διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε τέτοια έργα, έχει 
βραβευτεί επανειλημμένα για τις πρωτοβουλίες του σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει 



υλοποιήσει, με τον καλύτερο τρόπο και άλλο έργο του Πράσινου Ταμείου, το εμβληματικό έργο «
School» στη λίμνη Κάρλα  ( 2017
περιλαμβάνονται στο Έργο OLYMPUS
 
Το Έργο υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
διεθνή περιβαλλοντική οργάνωση 
Κισσάβου-Ελασσόνας, το ΚΠΕ Μακρυνίτσας Μαγνησίας και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 
Γυμνασίου Ελασσόνας . 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: www.olympus
 
 
 
 
 
 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΧΟΠΣ ΣΠΑΡΜΟΥ

 
 Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

 Φορέας  Διαχ. Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (ΟΦΥΠΕΚΑ
 Χιονοδρομικός Ορειβατικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος  Σπαρμού 

 

Τίτλος έργου: 
Χρηματοδοτικό 
Άξονας: Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος, 
Μέτρο: Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες, 
Yπο-μέτρο A:
πληθυσμού 
Χρηματοδότηση:
Δικαιούχος: Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και από Δήμων Επαρχίας Ελασσόνας “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”

 

 

 

υλοποιήσει, με τον καλύτερο τρόπο και άλλο έργο του Πράσινου Ταμείου, το εμβληματικό έργο «
τη λίμνη Κάρλα  ( 2017-2019) και εγγυάται την επιτυχία όλων των δράσεων που 

OLYMPUS+. 

Το Έργο υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας –Στερεάς Ελλάδος, τον Δήμο Ελασσόνας, τη 
διεθνή περιβαλλοντική οργάνωση Green Peace, το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, το ΚΠΕ 

Ελασσόνας, το ΚΠΕ Μακρυνίτσας Μαγνησίας και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 

olympus-protect.gr 

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗΣ ΦΟΡΕΑΣ: ΧΟΠΣ ΣΠΑΡΜΟΥ 
E-Mail : xossparmos@gmail.com 

Mobile: 6937-261789 κ. Νίκου Βίκυ 
 

Για τον Διοργανωτή Φορέα 

Η Πρόεδρος 

ΝΙΚΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ 

 

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ OLYMPUS+: 
 Δίκτυο "ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”- Ελασσόνα (Συντονιστής Εταίρος) 

Γεωπονική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας-Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
Φορέας  Διαχ. Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (ΟΦΥΠΕΚΑ-Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας) - Λιτόχωρο Πιερίας

Χιονοδρομικός Ορειβατικός Περιβαλλοντικός Σύλλογος  Σπαρμού – Σπαρμός Ολύμπου

Τίτλος έργου: «Τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά Ολύμπου, ως πρόκληση για διατήρηση της βιοποικιλότητας 
Χρηματοδοτικό πρόγραμμα: Φυσικό περιβάλλον & καινοτόμες δράσεις 2021 

Δράσεις διαχείρισης φυσικού περιβάλλοντος,  
Καινοτόμες δράσεις με τους πολίτες,  

μέτρο A: Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδω

Χρηματοδότηση: Πράσινο Ταμείο 
Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και από Δήμων Επαρχίας Ελασσόνας “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ”

υλοποιήσει, με τον καλύτερο τρόπο και άλλο έργο του Πράσινου Ταμείου, το εμβληματικό έργο «Karla 
2019) και εγγυάται την επιτυχία όλων των δράσεων που 

Το Έργο υποστηρίζεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Αγροτικών 
ερεάς Ελλάδος, τον Δήμο Ελασσόνας, τη 

, το Δίκτυο Εθελοντικών Οργανώσεων Θεσσαλίας, το ΚΠΕ 
Ελασσόνας, το ΚΠΕ Μακρυνίτσας Μαγνησίας και τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 

Εργαστήριο Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου- Βόλος 
Λιτόχωρο Πιερίας 

Σπαρμός Ολύμπου 

«Τα Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά Ολύμπου, ως πρόκληση για διατήρηση της βιοποικιλότητας -Olympus+» 

Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης του ευρύτερου κοινού ή/και ειδικών ομάδων 

Δίκτυο Συλλόγων Επαρχίας Ελασσόνας και από Δήμων Επαρχίας Ελασσόνας “ΠΕΡΡΑΙΒΙΑ” 


