
Ο Σύλλογος τροΦΟΣυλλέγει…  

Ο Φ.Ο.Σ. Γ.Π.Α. προγραμματίζει εκδρομή στην Στενή Ευβοίας λόγω του 
μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει η μανιταροσυλλογή στην διατροφή του 
ανθρώπου.  Θα συνδυάσουμε λοιπόν την πεζοπορία σε δάσος με πλούσια 
βλάστηση σε φθινοπωρινά χρώματα με μια πρώτη γνωριμία μας με τον 
κόσμο των άγριων μανιταριών.  Στην εξόρμηση αυτή που έχει και 
εκπαιδευτικό χαρακτήρα θα μας συνοδεύσει Υποψήφιος Διδάκτορας του 
Εργαστηρίου Γενικής και Γεωργικής Μικροβιολογίας ύστερα από την ευγενική 
διαμεσολάβηση του Διευθυντή του Εργαστηρίου Καθηγητή κ. Ζερβάκη 
Γεωργίου. 

Στην πορεία μας προς την Στενή Ευβοίας θα γίνει προσπάθεια να 
επισκεφτούμε την Φάρμα Μανιταριών Δίρφυς και να ενημερωθούμε σχετικά 
από τον επιχειρηματία Γεωπόνο. 

Στην επιστροφή, εφόσον ο χρόνος το επιτρέπει, θα έχουμε τη δυνατότητα 
να δειπνήσουμε. 

Η εξόρμησή μας θα γίνει την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022. 

   

 

 

 



Πρέπει να έχουμε μαζί μας : 
 Ορειβατικά ή πεζοπορικά υποδήματα με καλή πρόσφυση στο έδαφος 

και κατάλληλες κάλτσες. Τα υποδήματα αυτά να μην αφήνουν 
εκτεθειμένο (να περιβάλλουν δηλαδή) τον αστράγαλο. 

 Κατάλληλο ρουχισμό (φλις, αδιάβροχο, σκούφο, γάντια). 

 Λίγα τρόφιμα και παγούρι με νερό. 
 Ένα μικρό μαχαιράκι και προαιρετικά ένα μικρό ψάθινο καλάθι. 
 Δεύτερο ζευγάρι υποδήματα, κάλτσες και ρουχισμό που θα αφήσουμε 

στο λεωφορείο ώστε να μπορούμε να αλλάξουμε σε περίπτωση που 
έχουμε λερωθεί. 

Σημείο συνάντησης:  Το λεωφορείο θα ξεκινήσει από το Γ.Π.Α. στις 7:00 
π.μ. χωρίς αναμονή για όσους έχουν καθυστερήσει και λόγω της μικρής 
διάρκειας της ημέρας. 

   

Κόστος συμμετοχής : 12€/άτομο για τα μέλη του Φ.Ο.Σ. (όλα τα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας του Γ.Π.Α.). 15€/άτομο για τους φίλους του 
Συλλόγου.  

Η συμμετοχή κατοχυρώνεται με την καταβολή του ποσού στην Δρα Ε. Πάνου 
(Εργαστήριο Γεωργικής Ζωολογίας & Εντομολογίας) μετά την ημερομηνία 
ανάρτησης της ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Γ.Π.Α. 

 

 

 

 

 

 

 

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμμετοχή η εκδρομή θα ακυρωθεί. 

Εάν η συμμετοχή είναι μεγάλη, πέραν των διαθέσιμων θέσεων, θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας για την περίπτωση ακυρώσεων.  Για ακυρώσεις που 
γίνονται την τελευταία εβδομάδα πριν την εκδρομή οι συνεννοήσεις για 
εύρεση αντικαταστάτη και επιστροφή του ποσού συμμετοχής είναι ευθύνη 
του συμμετέχοντα που ακυρώνει με βάση πρωτίστως τη λίστα αναμονής που 
θα του δοθεί. 


