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ΚΟΠΟ:  
ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ  ΣΗ ΒΙΩΙΜΟΣΗΣΑ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 

ΣΟΤ ΠΔΡΙΑΣΙΚΟΤ ΠΡΑΙΝΟΤ ΣΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ 

ηάδηα:  

 Μειέηε ηεο ζρεηηθήο βηβιηνγξαθίαο 

 

 Δληνπηζκόο δηεζλώλ απνθάζεσλ πηνζέηεζεο ηεο βηώζηκεο 

αλάπηπμεο 

 

 Αλάιπζε ησλ ζπληζησζώλ πνπ δηακνξθώλνπλ ηελ έλλνηα 

ηεο Βηώζηκεο Αλάπηπμεο ζηνλ Τκεηηό    

 

 Δπηηόπηα έξεπλα  
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Γιεπεύνηζη ηος όπος Βιώζιμη Ανάπηςξη: 

1972 πλδηάζθεςε ηεο ηνθρόικεο  

– Πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη αλζξώπηλα 
δηθαηώκαηα. 

1987 Έθζεζε Brundtland (Our common future) 

– Φξνληίδα γηα ην κέιινλ, θνηλσληθή σθέιεηα, 
νξζνινγηθή ρξήζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ζπκκεηνρή 
ησλ πνιηηώλ ζηε ιήςε απνθάζεσλ. 

1992 Γηαθήξπμε ηνπ Ρίν (Αηδέληα 21) 

– Κιηκαηηθέο αιιαγέο, ελεξγεηαθά δεηήκαηα, βηνινγηθή 
πνηθηιόηεηα. 
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Έννοιερ διαμόπθωζηρ ηηρ Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ. 

 Βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο. 

 Φξνληίδα γηα ην κέιινλ. 

 Βειηίσζε ζπλζεθώλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ πγεία θαη ηελ 
αζθάιεηα ησλ αλζξώπσλ. 

 Γηαηήξεζε ηεο θπζηθήο ζύλζεζεο ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 Οξζνινγηθή ρξήζε ησλ πξώησλ πιώλ. 

 Μεγηζηνπνίεζε θνηλσληθήο σθέιεηαο. 

 Αληηκεηώπηζε θαη  πξόιεςε ηεο ξύπαλζεο. 

 Πξνώζεζε αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. 

 Βειηίσζε ηνπ αζηηθνύ πεξηβάιινληνο.  
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1990 Γηαθήξπμε ηνπ Γνπβιίλν: πξόιεςε,  

νηθνλνκηθή επεκεξία, πνηόηεηα αζηηθώλ πεξηνρώλ, 

αθηηλνπξνζηαζία 

 1993 πλζήθε ηνπ Maastricht  

 1997 πλζήθε ηνπ Amsterdam, ε Βηώζηκε 

αλάπηπμε απνηειεί πξσηαξρηθό ζηόρν ηεο Έλσζεο. 

 2001 πκβνύιην ηνπ Γθέηηεκπνξγθ, πξόηαζε 

καθξνπξόζεζκεο ζηξαηεγηθήο πνπ λα ζπλδπάδεη 

πνιηηηθέο γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμε ζε επίπεδν 

νηθνλνκηθό, θνηλσληθό θαη νηθνινγηθό. 

Δςπωπαϊκέρ πολιηικέρ.  



ςνιζηώζερ ηηρ Βιώζιμηρ Ανάπηςξηρ.  

Οηθνλνκία 

Κνηλσληθόο παξάγνληαο  

Δλέξγεηα 

Πεξηβάιινλ 

Πνιηηηζκόο 

Σερλνινγία 

 

 



Η ηαςηόηηηα ηος Τμηηηού  

 Μήθνο 20 ρικ. θαη πιάηνο 6 ρικ. 

 Γεσινγηθά αλήθεη ζηελ Αηηηθνθπθιαδίηηθε δώλε  

     (πεηξώκαηα: αζβεζηόιηζνο, ζρηζηόιηζνο, κάξκαξν) 

 Τςειόηεξε θνξπθή – Δύδσλαο πς. 1.026, 37 κ.  

 Δθηείλεηαη: Υνιαξγό, Αγία Παξαζθεπή θαη Γιπθά Νεξά 

     βόξεηα κέρξη Βνύια θαη Βάξε λόηηα  

  Υσξίδεη ην ιεθαλνπέδην από ηελ πεδηάδα ησλ Μεζνγείσλ  

  Δηπκνινγηθά Τκήη – ζθιεξόο, βξαρώδεο ηόπνο 

 ηελ Αξραηόηεηα αλαθέξεηαη  όηη ππήξρε άγαικα ηνπ 

Τκεηηίνπ  Γίνο  

 

 

 

 

 

 



ΠΑΝΙΔΑ 

 

Έρνπλ παξαηεξεζεί  πάλσ από 100 είδε πνπιηώλ 

(αξπαθηηθά, κεηαλαζηεπηηθά θ.ά) 

Σα είδε ησλ πνπιηώλ απνηεινύλ ην ¼ όισλ ησλ 

εηδώλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηελ Διιάδα 

Θειαζηηθά (θνπλάβη, λπθίηζα, αιεπνύ, ιαγόο, 

ζθαληδόρνηξνο, αξνπξαίνο θ.ά) 

Δξπεηά, έληνκα, λπρηεξίδεο θαη ακθίβηα εληζρύνπλ 

ηελ νηθνινγηθή αμία ηεο πεξηνρήο 

 

 

 



 

 ΘΖΛΑΣΗΚΑ 

Αιεπνύ θαληδόρνηξνο 

Λαγόο Αζβόο 
Κνπλάβη 



ΜΔΓΑΛΑ ΑΡΠΑΚΣΗΚΑ 

Αεηνγεξαθίλα 
Φηδαεηόο 

Γεξαθίλα 



ΜΗΚΡΑ ΑΡΠΑΚΣΗΚΑ 

Βξαρνθηξθίλεδν Πεηξίηεο 

Ξεθηέξη  



ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΑ 

Μαπξνπεηξίηεο 
θεθηάξεο 

Κηξθηλέδη  Καιακόθηξθνο 



ΕΩΑ ΠΟΤ ΦΩΛΗΑΕΟΤΝ 
Νπθηόβηα αξπαθηηθά 

Υνπρνπληζηεο Γθηώλεο 

Πεπινγιαύθα  Κνπθνπβάγηα 



ΕΩΑ ΠΟΤ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΣΑΗ 

Νεζησηηθή  Πέξδηθα 
Κιείδσλαο 

θνπξόβιαρνο Ακπεινπξγόο 



Μνπζηαθνηζηξνβάθνο Κνθθηλνηζηξνβάθνο 

Ωρξνζηξηηζίδα  Γεληξνηζηξνβάθνο 



ΔΡΠΔΣΑ 

νρηά 

θξαζπεδσηή  ρειώλα 



ΥΛΩΡΗΓΑ  

Βιάζηεζε πιαηύθπιισλ, ζθιεξόθπιισλ θαη 

κεζνγεηαθώλ θσλνθόξσλ  

  Πεξηιακβάλεη 600 είδε θπηώλ - 44 νξρηδέεο, 30 

ελδεκηθά ηεο Διιάδνο 

Ζ ζπγθέληξσζε ηόζσλ εηδώλ νξρηδέαο είλαη ε 

κεγαιύηεξε ηεο Δπξώπεο ζε ζρέζε κε ηελ έθηάζε 

ηνπ. 

Πεξπαηώληαο  ζηελ πεξηνρή πάλσ από ηε Μνλή 

Καηζαξηαλήο κπνξεί λα αλαθαιύςεη θαλείο 

πεξηζζόηεξα από 10 είδε νξρηδέαο ζε ιηγόηεξν από 

1 ώξα  

 

  



ΟΡΥΗΓΔΑ ΟΦΡΗ 

 

 

ΒΗΟΛΔΣΑ 

 

ΣΔΡΝΜΠΔΡΓΚΗΑ ΝΔΡΑΓΚΟΤΛΑ ΦΡΔΕΑ 

  ΔΝΓΖΜΗΚΑ 



ΚΤΚΛΑΜΗΝΟ 

 

ΚΑΜΠΑΝΟΤΛΔ ΗΡΗΓΑ 

ΚΡΗΝΑΚΗ ΜΑΝΓΡΑΓΟΡΑ 

 

ΒΑΛΔΡΗΑΝΑ 



ΦΤΣΑ ΤΜΖΣΣΟΤ 



  ΓΔΝΣΡΑ  

ΒΔΛΑΝΗΓΗΑ 

 
ΓΚΟΡΣΗΔ 

ΥΑΛΔΠΗΟ 

ΠΔΤΚΖ 

ΑΓΡΗΔΛΗΑ 



ΚΤΠΑΡΗΗ 

ΓΛΑΤΚΟ 
ΑΡΗΑ ΚΟΤΚΟΤΝΑΡΗΑ 

ΑΚΑΚΗΔ 

ΚΤΠΑΡΗΗ 

ΟΡΗΕΟΝΣΗΟΚΛΑΓΟ 



ΘΑΜΝΟΗ 

 

ΠΟΤΡΝΑΡΗΑ 

ΘΑΜΝΟΗ 

 

ΘΤΜΑΡΗ 

ΓΔΝΣΡΟΛΗΒΑΝΟ 

 



 ΛΟΤΛΟΤΓΗΑ 

ΜΑΡΓΑΡΗΣΔ 

ΚΑΚΣΟ 
ΖΛΗΑΝΘΔΜΟ 



ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΑ 

ΠΡΟΒΛΖΜΑΣΑ  

Από ηελ αξραηόηεηα αθόκα ν Πιάησλαο  

αλαθέξεη ηνλ Τκεηηό σο παξάδεηγκα: 

θαηαζηξνθηθήο παξέκβαζεο ηνπ 

αλζξώπνπ ζηε Φύζε θαη  

αλαηξνπήο ηεο νηθνινγηθήο ηζνξξνπίαο  



ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ 

ΠΔΡΙΑΣΙΚΟΤ ΓΑΟΤ ΤΜΗΣΣΟΤ  

 Ππξθαγηέο. 

 Οηθηζηηθή αλάπηπμε  

 Γεηηλίαζε κε ην θέληξν ηεο Αζήλαο – Πεξηθεξεηαθή 

Τκεηηνύ - αύμεζε απηνθηλήησλ – έξγα ππνδνκήο  

 Αηκνζθαηξηθή ξύπαλζε: 

 ηαζκόο κέηξεζεο ξύπσλ Νέαο κύξλεο: κνλνμείδην ηνπ 

άλζξαθα, όδνλ, δηνμείδην ηνπ αδώηνπ, δηνμείδην ηνπ 

ζείνπ, θαπλόο θαη αησξνύκελα ζσκαηίδηα. 

 Ζιεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία. 

 Οηθνινγηθά επαίζζεηεο πεξηνρέο (ξέκα Πηθξνδάθλεο)  



                    1959                                                     2011 

     Οηθηζηηθή αλάπηπμε ζηνπο πξόπνδεο ηνπ Τκεηηνύ   

     (πεγή: Γεκνηηθή  Βηβιηνζήθε Ζιηνύπνιεο) 



Οικιζηική Ανάπηςξη  

Ζ πεξηνρή «Αζηπλνκηθά» Ζιηνύπνιεο 

 ην 1970 θαη ζήκεξα. 
(πεγή: Γεκνηηθή  Βηβιηνζήθε Ζιηνύπνιεο) 





   ΠΤΡΚΑΓΗΔ   



Δπιπηώζεις πσρκαγιών   

 

• Διαηαπασή ηηρ δομήρ ηος οικοζςζηήμαηορ  

• Διαηάπαξη ηηρ ηποθικήρ αλςζίδαρ 

• Μείωζη ηηρ βιοποικιλόηηηαρ  

• Καηαζηποθή ηος επιθανειακού σώμαηορ πος 

είναι απαπαίηηηο για ηην αναγέννηζη ηηρ 

βλάζηηζηρ 

• Κλιμαηικέρ μεηαβολέρ  

• Μείωζη ηος οξςγόνος ηηρ αημόζθαιπαρ με 

ζοβαπέρ απνηηικέρ επιπηώζειρ ζηην 

ανθπώπινη ςγεία 



 Κέληξν Τςειήο Σάζεο  

 



Δπιπηώζεις ηλεκηρομαγνηηικής 

ακηινοβολίας 

Ζ έθζεζε ζε κεγάιεο ηηκέο αθηηλνβνιίαο έρεη επηδξάζεηο: 

 

ηηο  θπζηνινγηθέο κεηαβνιέο ησλ θπηηαξηθώλ ιεηηνπξγηώλ  

ηελ ειεθηξηθή δξαζηεξηόηεηα ηνπ αλζξώπηλνπ εγθεθάινπ  

ηελ παξεκπόδηζε ηεο θηλεηνπνίεζεο ηνπ αλνζνπνηεηηθνύ 

ζπζηήκαηνο  

ηε ιεηηνπξγία ηνπ DNA λα δηνξζώλεη ηηο απόπεηξεο 

θαξθηλνγέλεζεο  

ηε κείσζε ηεο αληηθαξθηληθήο νξκόλεο κειαηνλίλεο  

 



 

 

 

 

Από ηνλ Τκεηηό πεγάδεη «Σο πέμα ηηρ Πικποδάθνηρ» 

Οικολογική αξία:  

Έλα από ηα 350 ξέκαηα πνπ δηέζρηδαλ θάπνηε ηελ Αηηηθή  

Δλζύκην κηαο  θάπνηε θαηαπξάζηλεο δώλεο  

 

πκβάιιεη  ζηελ αλαλέσζε ηνπ  αέξα θαη  ζηελ πνηόηεηα δσήο  



Λόγοι αναζηολής ηων έργων λίθινης επένδσζης ζηον 

πσθμένα ηοσ ρέμαηος ηης Πικροδάθνης (απόθαζη ηΔ) 

ΆΜΔΟΗ ΚΗΝΓΤΝΟΗ:  

 Καηαζηξνθήο ηεο ρισξίδαο (εθζθαθέο, μήξαλζε) 

 Καηαζηξνθήο ηεο παλίδαο (ζπάζηκν ηεο ηξνθηθήο αιπζίδαο 

– κηθξννξγαληζκνί, βάηξαρνη, ρειώλεο, πηελά) 

 Αιιαγήο ηνπ κηθξνθιίκαηνο  

 Πηώζεο ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα (ε θπζηθή θνίηε  επηηξέπεη 

ηελ απνξξόθεζε ηνπ λεξνύ από ην έδαθνο θαη ηνλ 

εκπινπηηζκό ησλ ππόγεησλ πδάησλ)  

 Αιινίσζεο ηεο θπζηθήο κνξθήο ηνπ ρώξνπ  

 Βιάβεο ηεο πγείαο ησλ θαηνίθσλ  ιόγσ θαηάξγεζεο  ηνπ 

θπζηθνύ θηιηξαξίζκαηνο ησλ όκβξησλ  πδάησλ θαη 

θπθινθνξίαο αθάζαξησλ ηνμηθώλ πδάησλ  

 Δπέιεπζεο πιεκκπξώλ θαζώο ην ζθπξόδεκα εληζρύεη ηελ 

ηαρύηεηα ξνήο ησλ πδάησλ  

 



  Μειέηε αλάπιαζεο ηνπ Ρέκαηνο ηεο Πηθξνδάθλεο 

  Πεγή: Σερληθή ππεξεζία Γήκνπ Ζιηνύπνιεο    



Πξνγξάκκαηα αλαδάζσζεο  

 

• πκκεηέρνπλ: πνιηηηζηηθνί  ζύιινγνη, 

ζρνιηθέο νκάδεο, ζηξαηόο, πξόζθνπνη, 

πεξηβαιινληηθέο νξγαλώζεηο θαη ν ΠΑΤ 

(ύλδεζκνο Πξνζηαζίαο Αλάπηπμεο Τκεηηνύ) 

– 9 δήκνη  

 

• Σα ηειεπηαία ρξόληα νη δελδξνθπηεύζεηο 

ζηνλ Τκεηηό απμήζεθαλ θαηά 60% 



Πξνγξάκκαηα αλαδάζσζεο 

Πξνηάζεηο:  

 
• Οη εζεινληέο λα θαζνδεγνύληαη από εηδηθνύο ώζηε λα κελ 

«πνδνπαηνύλ» ηε θπζηθή αλαβιάζηεζε ηνπ θακέλνπ δάζνπο 

 

• Αλαπαξαγσγή ηεο πξνϋπάξρνπζαο βιάζηεζεο θαη 

ζύκθσλα κε ηηο νηθνινγηθέο αλάγθεο ηεο πεξηνρήο 

 

• Φύηεπζε ζπόξσλ πνπ αλαπηύζζνπλ νκαιά ηηο ξίδεο ηνπο 

θαη πξνζαξκόδνληαη θαιύηεξα ρσξίο πόηηζκα  



Πξνγξάκκαηα αλαδάζσζεο 

 
Οη βειαληδηέο: 

 

• Καίγνληαη πην αξγά , πξάγκα πνπ δίλεη ρξόλν ζηελ 

ππξνζβεζηηθή λα πξνιάβεη θάπνηα ππξθαγηά  

• Απνζεθεύνπλ λεξό ράξε ζην ξηδηθό ηνπο ζύζηεκα  

• Φέξλνπλ βξνρέο – Οη κεγάιεο εθηάζεηο κε δξπνδάζε 

θέξλνπλ βξνρή βνεζώληαο ζηνλ πδξνινγηθό θύθιν θαη ζηνλ 

εκπινπηηζκό ηνπ πδξνθόξνπ νξίδνληα  

•Αλαπηύζζνληαη γξήγνξα  αλ θανύλ ιόγσ ηνπ ξηδηθνύ ηνπο 

ζπζηήκαηνο θαη δελ ρξεηάδεηαη αλαδάζσζε  

•Δπλννύλ ηελ βηνπνηθηιόηεηα –θξαμνί, θνπηζνππηέο θ.ά 

θπηξώλνπλ εύθνια ζην έδαθνο γύξσ από ηε βειαληδηά   

 

Σα βειαλίδηα θπηξώλνπλ παληνύ εύθνια ρσξίο λα ρξεηάδεηαη 

πνιύ δνπιεηά   

 

Αλαδάζσζε κε βειαληδηέο 



Σα πξνγξάκκαηα αλαδάζσζεο 

ζπκβάιινπλ: 

 
•  ηελ αλάπηπμε ηεο ρισξίδαο  

 

•  ηελ πξνζηαζία ηεο παλίδαο  

 

•  ηελ αλάδεημε ηνπ όξνπο σο ηόπνπ αλαςπρήο 

  

•  ηνλ εκπινπηηζκό ηνπ Αηηηθνύ ηνπίνπ  

 

 

  



ΠΡΟΣΑΔΙ: 

 Απζηεξέο πεξηβαιινληηθέο κειέηεο επηπηώζεσλ  

ζην ζρεδηαζκό κεγάισλ έξγσλ ππνδνκήο. 

 Παξαθνινύζεζε πεξηβαιινληηθώλ επηπηώζεσλ. 

 πληνληζκόο όισλ ησλ αξκόδησλ θνξέσλ γηα ηελ  

πξνζηαζία θαη αλάδεημε ηνπ όξνπο ηνπ Τκεηηνύ 

θαη ηνπ ξέκαηνο ηεο Πηθξνδάθλεο. 

 Αμηνιόγεζε ησλ νξίσλ έθζεζεο ζηελ  

ειεθηξνκαγλεηηθή αθηηλνβνιία (αξρή ηεο πξνθύιαμεο)  

 Δλεξγή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηώλ ζηε  ιήςε  

απνθάζεσλ ζεκάησλ ηνπηθνύ ελδηαθέξνληνο. 

 Δλίζρπζε ησλ εζεινληηθώλ νκάδσλ δαζνπξνζηαζίαο.  

 Δπηκόξθσζε πνιηηώλ ζε ζέκαηα βηώζηκεο αλάπηπμεο.   



  

ΕΤΧΑΡΙΣΟΤΜΕ   ΠΟΛΎ   ΓΙΑ    

ΣΗΝ   ΠΡΟΟΧΗ   Α.  
1ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης 


