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Η ζημεοιμή θέζη ηξρ Βξηαμικξψ Κήπξρ 



 1835 Ίδορζη με ηξ Β.Δ. “πεοί ζρζηάζετπ μεξθρηειωμ”

ΤΝΣΟΜΑ ΙΣΟΡΙΚΑ ΣΟΙΥΓΙΑ

 1851 - Αμαδιξογάμτζη ηξρ Κήπξρ απχ ηξρπ Θ.

Οοθαμίδη (Καθηγηηή Βξηαμικήπ) και Θ. Υέλδοαυς

(Γπιμεληηή).

 Υωοξπ εγκαηάζηαζηπ: ηξ δημχζιξ κηήμα Υαζεκή,

έκηαζηπ 120 ζηοεμμάητμ).

 1915 - με Β.Δ. ιδοψεηαι η Γετπξμική ςξλή.

Η ζημεοιμή έκηαζη ηξρ Κήπξρ είμαι πεοίπξρ 7 ζηοέμμαηα.



ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ

Γλλιπήπ ςοημαηξδχηηζη: Η ηακηική πίζητζη απχ ηξ Παμεπιζηήμιξ είμαι 
πεοίπξρ 3000 εροω

Ποξζτπικχ πξρ δεμ επαοκεί

Ποιμ κάπξια ςοχμια

1 επιμεληηήπ, 1 θψλακαπ, 2-
4 κηπξροξί  

ήμεοα 

1 επιμεληηήπ

1 κηπξροχπ

Βαμδαλιζμξί απχ μεαοξψπ πεοίξικξρπ πξρ ποξκαλξψμ μικοήπ ή μεγάληπ
έκηαζηπ θθξοέπ.



ΚΗΠΟ ΚΑΙ ΓΚΠΑΙΔΓΤΗ 

 ε ζρμεογαζία με ηξ Γογαζηήοιξ Αμθξκξμίαπ και

Αοςιηεκηξμικήπ Σξπίξρ ηξρ Γετπξμικξψ Παμεπιζηημίξρ

Αθημωμ ποαγμαηξπξιήθηκε η εκπχμηζη μεηαπηρςιακήπ

εογαζίαπ απχ ηημ κ. Νηίμα Αζημακξπξψλξρ.

«Απξηψπτζη ηηπ ρπάοςξρζαπ καηάζηαζηπ και 
ποχηαζη αμάπλαζηπ και αμάδεινηπ ητμ 
Βξηαμικωμ Κήπτμ ηξρ Καπξδιζηοιακξψ 

Παμεπιζηημίξρ Αθημωμ και ηξρ Γετπξμικξψ 
Παμεπιζηημίξρ Αθημωμ»

 Γπιβλέπξρζα: Μαοία Παπαθτηίξρ.

 Μέλη ενεηαζηικήπ επιηοξπήπ: Αθημά Οικξμχμξρ-Αμίλλη, Αγγελική

Παοαζκερξπξψλξρ.



Γικχμεπ απχ ηξμ κήπξ ηξρ Γετπξμικξψ Παμεπιζηημίξρ Αθημωμ: Η κοήμη Υαζεκή (αοιζηεοά), άπξση ηξρ 

κήπξρ (δενιά).

Απχσειπ ηξρ ποξηειμχμεμξρ δοχμξρ εμξπξίηζηπ ητμ δψξ Βξηαμικωμ Κήπτμ (Αζημακξπξψλξρ 2011).



ΚΗΠΟ ΚΑΙ ΓΘΓΛΟΝΣΙΜΟ 

Απχ ηξ 2008 άοςιζαμ ξι

καθαοιζμξί ημημάητμ ηξρ

Βξηαμικξψ Κήπξρ με ηημ

εθελξμηική ζρμμεηξςή θξιηηηωμ

ηξρ Βιξλξγικξψ Σμήμαηξπ ηξρ

Παμεπιζηημίξρ Αθημωμ.

Ποαγμαηξπξιξψμηαι πεοίπξρ 2

καθαοιζμξί εηηζίτπ με ζςεηικωπ

ικαμξπξιηηική ζρμμεηξςή.

Δημιξρογία group ζηξ facebook.



ΓΙΚΟΝΓ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΓΝΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 

Οι μεηέςξμηεπ ζε ζηιγμέπ αμάπαρλαπ και 

ποξβλημαηιζμξψ.

ε ωοα εογαζίαπ

Οι κχπξι μίαπ ημέοαπ



ΓΙΚΟΝΓ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΤΜΓΝΟΤ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ 



 Σα απξοοίμμαηα (πλαζηικά, μπξρκάλια, ςαοηιά κλπ.)

απξμακοψμξμηαι απχ ηξρπ ίδιξρπ ηξρπ μεηέςξμηεπ.

 Σα νεοά και κξμμέμα κλαδιά

απξμακοψμθηκαμ μία θξοά

με ερθψμη ηηπ Διεψθρμζηπ

Καθαοιχηηηαπ ηξρ Δήμξρ

Αθημαίτμ.

 Σα ηελερηαία δψξ ςοχμια ηξ έογξ αρηχ αμαλαμβάμει η

Σεςμική Τπηοεζία (Σμήμα ποαζίμξρ) ηξρ ΓΚΠΑ μεηά απχ

ζςεηικχ έγγοαθξ αίηημα ηηπ διερθψμηοιαπ ηξρ Κήπξρ.

ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΝΣΩΝ 
ΓΜΠΛΟΚΗ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΓΩΝ



ΚΙΝΗΓΙ ΜΓ ΣΟΥΟ ΜΟΝΙΜΟΣΓΡΓ ΛΤΓΙ

 Έςει γίμει έγγοαθξ ποξπ ηημ Σεςμική Τπηοεζία με αίηημα

έμηανηπ ηξρ Κήπξρ ζηιπ αομξδιχηηηεπ ητμ εογξλαβιωμ πξρ

αμαλαμβάμξρμ κηπξηεςμικέπ εογαζίεπ.

 Για ηημ αζθάλεια και ηα θαιμχμεμα βαμδαλιζμξψ έςει

απξζηαλεί κείμεμξ ζηιπ μέεπ πορηαμικέπ αοςέπ, εμω έςξρμ

γίμει και ηηλεθτμικέπ επικξιμτμίεπ με ηξ αομχδιξ

αζηρμξμικχ ημήμα.

 Έςξρμ γίμει αοκεηέπ άκαοπεπ

μέςοι ζήμεοα ηηλεθτμικέπ

επικξιμτμίεπ με ηξ γοαθείξ

ηξρ δημάοςξρ Αθημαίτμ.



ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΡΓΑ Γ ΓΚΚΡΓΜΟΣΗΣΑ

Αμαπαλαίτζη ηξρ ρπάοςξμηξπ θεομξκηπίξρ (ςοξμξλξγείηαι

απχ ηξ 19ξ αιωμα και έςει ιζηξοική ζημαζία). Έςει γίμει

απχ καιοχ η ζςεηική μελέηη με ηξμ ποξφπξλξγιζμχ ηξρ

έογξρ.



ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΡΓΑ Γ ΓΚΚΡΓΜΟΣΗΣΑ

Γπιζκερή ηηπ μίαπ απχ ηιπ δψξ ρπάοςξρζεπ ηεςμηηέπ

λίμμεπ ρδοχβιτμ θρηωμ.



Γπιζκερή παλαιξψ ζπξοείξρ

ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΑ ΓΡΓΑ Γ ΓΚΚΡΓΜΟΣΗΣΑ

Απξκαηάζηαζη παλαιάπ
πεοίηεςμηπ μεηαλλικήπ
πέογκξλαπ.



Α  ΓΤΥΑΡΙΣΩ


