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Παρά τη σχετική µείωση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης

Μόλις ο υδράργυρος πέφτει κάτω από τους 7 βαθµούς Κελσίου, οι 
συγκεντρώσεις αιωρούµενων σωµατιδίων (ΑΣ) και αιθάλης (µαύρος 
άνθρακας) αυξάνονται κατακόρυφα σε Αθήνα, Ιωάννινα, Ηράκλειο και 
Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα στην πρωτεύουσα τον φετινό χειµώνα καταγράφηκαν 22 

Αιωρούµενος ή αιωρούµενα ;;
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Γίνε Μέλος ή Φίλος του ECOCITY και
στήριξε το έργο και τις δράσεις του.
Για περισσότερες πληροφορίες και για
στοιχεία µπορείτε να επικοινωνήσετε
µαζί µας, είτε στο τηλ. 210 6196757, είτε
στην διεύθυνση : info@ecocity.gr
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Ειδικότερα στην πρωτεύουσα τον φετινό χειµώνα καταγράφηκαν 22 
ηµέρες µε υπέρβαση του ηµερήσιου ορίου των ΑΣ10 (σωµατίδια µε 
διάµετρο 10 εκατοµµυριοστά του µέτρου), ενώ τον περυσινό χειµώνα 
µόνο οκτώ ηµέρες.
Τη νύχτα (όταν πέφτει περισσότερο κρύο και περισσότεροι πολίτες 
ανάβουν τζάκι ή σόµπα) οι οριακές τιµές των σωµατιδίων ξεπέρασαν τα 
80 µg/m3 (µικρογραµµάρια ανά κυβικό µέτρο) για 40 ηµέρες στη 
διάρκεια του φετινού χειµώνα, ενώ πέρυσι αντίστοιχες υπερβάσεις είχαν 
καταγραφεί για 23 νύχτες. Ωστόσο, οι µέγιστες τιµές που 
παρατηρήθηκαν φέτος ήταν αισθητά χαµηλότερες από πέρυσι.
Τα στοιχεία αυτά, τα οποία προέρχονται από επιστηµονικό πρόγραµµα 
του Εθνικού Αστεροσκοπείο Αθηνών, του ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» και του 
Πανεπιστηµίου Κρήτης, ανακοίνωσε σήµερα το µεσηµέρι ο διευθυντής 
Ερευνών του Αστεροσκοπείου κ. Βαγγέλης Γερασόπουλος, σε 
εκδήλωση που οργάνωσε ο µη κυβερνητικός οργανισµός για το αστικό 
περιβάλλον «ECOCITY».
Όπως εξήγησε ο ίδιος, η µείωση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης, 
σε συνδυασµό µε το επίδοµα θέρµανσης, βοηθούµενη και από την 
αύξηση των βροχοπτώσεων, αντισταθµίστηκαν από τον ψυχρότερο 
χειµώνα, µε αποτέλεσµα η κατάσταση φέτος να παραµείνει σχεδόν 
αµετάβλητη, αναφορικά µε τα επίπεδα των ρύπων που οφείλονται στην 
αιθαλοµίχλη.
Η φετινή ψυχρή περίοδος (∆εκέµβριος - Μάρτιος) ήταν κατά 10% 
ψυχρότερη της περσινής (κατά 2 µε 2,5 βαθµούς Κελσίου), µε 35% 
περισσότερες βροχοπτώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Η χαµηλότερες 
θερµοκρασίες συνετέλεσαν σε µεγαλύτερη ανάγκη για θέρµανση, ενώ 
οι περισσότερες βροχοπτώσεις σε φυσικό καθαρισµό της 
ατµόσφαιρας.

Συνέχεια στη σελ. 2
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Όσον αφορά τα ΑΣ2,5 (σωµατίδια µε διάµετρο 10 εκατοµµυριοστά του µέτρου), τα παγκοσµίως αποδεκτά
ηµερήσια όρια ξεπεράστηκαν κατά µέσο όρο στο 37% των ηµερών (περίπου 45 ηµερήσιες υπερβάσεις) στο
διάστηµα Νοεµβρίου - Φεβρουαρίου.
Όσον αφορά ρύπους για τους οποίους υπάρχουν διαθέσιµα µακροχρόνια στοιχεία, όπως είναι το µονοξείδιο
του άνθρακα, παρατηρήθηκε ότι τους τελευταίους τρεις χειµώνες η αιθαλοµίχλη έχει επιστρέψει σε επίπεδα
χειµερινής ρύπανσης προ του έτους 2000.
Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη η καύση βιοµάζας και ξύλου συνεχίζει να οδηγεί σε αυξηµένες συγκεντρώσεις
των αιωρούµενων σωµατιδίων κατά τη χειµερινή περίοδο, ειδικότερα τις απογευµατινές και βραδινές ώρες.
Σύµφωνα µε έρευνα του Εργαστηρίου Μετάδοσης Θερµότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, η
οποία υλοποιείται σε συνεργασία µε το ∆ιεθνές Πανεπιστήµιο της Ελλάδος, τα Σαββατοκύριακα οι τιµές της
χειµερινής περιόδου 2014-15 παρουσιάζονται αυξηµένες σε σύγκριση µε την αντίστοιχη περίοδο 2013-14.
Παρά την πτώση της τιµής του πετρελαίου, η καύση ξύλου και βιοµάζας ως πρώτης ύλης για θέρµανση
συνεχίστηκε και στη Θεσσαλονίκη.
Η ποιότητα του αστικού αέρα στην πόλη δεν βελτιώθηκε στον αναµενόµενο βαθµό αναλογικά µε την
αντίστοιχη µείωση της τιµής του πετρελαίου θέρµανσης. Αναµφίβολα, όπως ανέφερε και ο καθηγητής του
Πανεπιστηµίου Αθηνών και µέλος της επιστηµονικής επιτροπής του ECOCITY κ. ∆ηµοσθένης
Ασηµακόπουλος, το πρόβληµα ανάγεται στην παγίωση του ξύλου και των καυστήρων βιοµάζας στο
ενεργειακό µείγµα της περιοχής λόγω και της οικονοµικής κρίσης. «Ο κόσµος εκπαιδεύτηκε σε µια άλλη λογική
και δύσκολα θα επιστρέψει, ακόµη κι αν η τιµή του πετρελαίου πέσει σηµαντικά» τόνισε ο ίδιος.
Από την πλευρά της, η καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών και πρόεδρος της
επιστηµονικής επιτροπής του ECOCITY κυρία Κλέα Κατσουγιάννη επεσήµανε ότι η επιστροφή στο πετρέλαιο
δεν αποτελεί λύση, διότι δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι, πριν από τα χρόνια της οικονοµικής ύφεσης, το ένα τρίτο
των ρύπων προέρχονταν από την καύση πετρελαίου. ∆εν είναι τυχαίο, όπως τόνισε η καθηγήτρια, ότι στο
Παρίσι η δηµοτική αρχή αποφάσισε να απαγορεύσει την πετρελαιοκίνηση για δύο χρόνια, ενώ στη Βρετανία
το Ανώτατο ∆ικαστήριο απέστειλε ερώτηµα στο αρµόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος και ζητά ενηµέρωση για
τα οξείδια του αζώτου, τα οποία προέρχονται από την καύση πετρελαίου.
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τα οξείδια του αζώτου, τα οποία προέρχονται από την καύση πετρελαίου.
Για την ανάγκη εφαρµογής αποτελεσµατικών στρατηγικών για τον έλεγχο της ατµοσφαιρικής ρύπανσης και
λήψης ουσιαστικών µέτρων από την κυβέρνηση και τις τοπικές Αρχές µίλησε ο κ. Θάνος Ζαφειρόπουλος από
το ECOCITY. Όπως είπε, θα επανακαταθέσουν τις προτάσεις τους για την αντιµετώπιση των προβληµάτων µε
σκοπό την επίτευξη λύσεων. Παρατήρησε ότι πρέπει να δοθεί έµφαση στο υπάρχον πρόβληµα της
αιθαλοµίχλης και στη ζηµιά που προκαλεί η ανεξέλεγκτη καύση βιοµάζας σε συνδυασµό µε την έλλειψη.

Τράτσα Μάχη
ΤΟ ΒΗΜΑ



H Επιτροπή Νέων Επιστηµόνων Βόρειας Ελλάδας του ECOCITY και η Οµάδα Students for Sustainability 
του Μεταπτυχιακού Τµήµατος Environmental Management & Sustainability του ∆ΙΕΘΝΟΥΣ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ, σας προσκαλεί στον ∆ιαγωνισµό φωτογραφίας που διοργανώνει το 
ECOCITY µε θέµα «Εcothess: Περιβάλλον και άνθρωπος».
Η εκδήλωση συνδέεται µε το 1ο∆ιεθνές Συνεδριο για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη του ∆Ι.ΠΑ.Ε και έχει στόχο να 
αναδειχθούν φωτογραφίες που αποτυπώνουν µοναδικά, τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά προβλήµατα 
της Θεσσαλονίκης.

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο διαγωνισµό µπορεί να πάρει µέρος κάθε φωτογράφος ερασιτέχνης ή επαγγελµατίας.
Κάθε διαγωνιζόµενος µπορεί να συµµετάσχει µε µόνο 2 φωτογραφίες.
Από τους συµµετέχοντες ζητείται ένα portfolio φωτογραφιών µε τις οποίες ο φωτογράφος θα 
πραγµατεύεται το θέµα της έκθεσης από την δική του οπτική, επιδιώκοντας την ευαισθητοποίηση από 
την ανάδειξη των προβληµάτων
Γίνονται δεκτές φωτογραφίες κάθε τεχνικής λήψης (αναλογική, ψηφιακή) αρκεί το τελικό αποτέλεσµα να 
είναι φωτογραφικό. Κάθε διαγωνιζόµενος θα πρέπει να στείλει τις δυο φωτογραφίες σε µέγεθος 20x30 
cm και σε µορφή jpg µε πολύ καλή ανάλυση, στο e-mail ecothessphoto@gmail.com. Τα αρχεία πρέπει 
να έχουν ονοµασία ΕπίθετοΌνοµα01.jpg, ΕπίθετοΌνοµα02.jpg. Μαζί πρέπει να αποστείλει το 
ονοµατεπώνυµο και στοιχεία επικοινωνίας.
Η συµµετοχή στον διαγωνισµό είναι ∆ΩΡΕΑΝ. 
Τελευταία µέρα αποστολής ορίζεται η 13η Μαΐου 2015. Πέραν αυτής καµιά συµµετοχή δεν θα γίνεται 
δεκτή.
Η συµµετοχή στον διαγωνισµό συνεπάγεται αποδοχή από τους διαγωνιζόµενους, όλων των όρων της 
προκήρυξης του διαγωνισµού.
H παρουσίαση των 100 καλύτερων φωτογραφιών θα γίνει σε social media, στην κεντρική εκδήλωση 
στις 17 Μαΐου. 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Οι καλύτερες φωτογραφίες θα εκτεθούν στις 17 Μαΐου στην κεντρική εκδήλωση του διαγωνισµού και 
στο ΤΕΕ ΤΚΜ για την Ηµέρα Περιβάλλοντος. 
Η κριτική επιτροπή θα λάβει υπόψη την γνώµη του κοινού έως την 20η Μαΐου και µετά θα ανακοινώσει 
τις βραβευµένες φωτογραφίες.
Οι τρεις πρώτοι διαγωνιζόµενοι θα λάβουν περγαµηνή βραβείου

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Όσοι θέλουν να βοηθήσουν στην διοργάνωση του event θα µπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον 
στην πλατφόρµα: http://goo.gl/forms/lZWnLMVjLA



Μόλις των 3% των Ελλήνων στα µεγάλα αστικά κέντρα χρησιµοποιεί το
ποδήλατο ως βασικό µέσο για τις καθηµερινές του µετακινήσεις,
σύµφωνα µε νέα έρευνα της Public Issue για λογαριασµό του WWF
Ελλάς. Παρόλα αυτά, µε το 27% των ερωτηθέντων να διαθέτει ποδήλατο
και τους µισούς νέους (ηλικίας 18 – 35) να έχουν τα πρωτεία, δράσεις
όπως η πρωτοβουλία «Με ποδήλατο στη δουλειά» και η 8η Πανελλαδική
Ποδηλατοπορεία µπορούν να είναι µια ακόµη «ορθοπεταλιά» για την
υιοθέτηση του πλέον οικολογικού, οικονοµικού και υγιεινού µέσου
µετακίνησης.
Η έρευνα της Public Issue αποδεικνύει ότι έχουµε να κάνουµε ακόµη
πολύ πετάλι. Μόλις το 32% των πολιτών δήλωσε ότι χρησιµοποίησε το
ποδήλατο τον τελευταίο χρόνο. Εξίσου ενδεικτικό της κατάστασης είναι
ότι το 15% των Αθηναίων δήλωσε ότι «δεν έχει κάνει ποτέ/δεν ξέρει»
ποδήλατο, ενώ περίπου το 40% έχει να κάνει ποδήλατο από παλιά ή την
παιδική του ηλικία. Τέλος αναφορικά µε τη συχνότητα χρήσης του
ποδηλάτου, µόλις το 21% των πολιτών δήλωσε ότι το χρησιµοποιεί όσο
συχνά θέλει.
Η περιορισµένη χρήση του ποδηλάτου στις ελληνικές πόλεις έχει όµως
και συγκεκριµένα αίτια, σύµφωνα µε τους πολίτες. Ενδεικτικό είναι ότι το
27% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η έλλειψη υποδοµών και
ποδηλατοδρόµων λειτουργεί αποτρεπτικά. Παράλληλα, η αίσθηση
ανασφάλειας και η επικινδυνότητα – κάτι που οφείλεται εν µέρει και στην
έλλειψη υποδοµών – είναι ο λόγος µη συχνής χρήσης ποδηλάτου για το
23% των πολιτών.
Υπάρχει απάντηση; Η πρωτοβουλία των πολιτών µπορεί να αλλάξει τα
πράγµατα. Για αυτόν ακριβώς τον λόγο, η WWF – Καλύτερη Ζωή µας
καλεί να συµµετέχουµε στην πρωτότυπη δράση «Με ποδήλατο στη
δουλειά» που διοργανώνεται για 4η συνεχόµενη χρονιά, µέχρι τις 31

ΜΟΝΟ ΤΟ 3% 
ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 

ΠΟ∆ΗΛΑΤΟ
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δουλειά» που διοργανώνεται για 4η συνεχόµενη χρονιά, µέχρι τις 31
Μαΐου, από τους ΠΟ∆ΗΛΑΤΕΣ και την ΠοδηλΑΤΤΙΚΗ Κοινότητα. Πρόκειται
για έναν φιλικό διαγωνισµό που καλεί τους εργαζόµενους να πηγαίνουν
µε το ποδήλατο στη δουλειά, προωθώντας την καθηµερινή του χρήση
και τα πολλαπλά του οφέλη.
∆είτε περισσότερα εδώ: http://biketowork.gr/
Όπως προκύπτει και από την έρευνα της Public Issue, οι
ποδηλατόδροµοι και όλες οι σχετικές υποδοµές είναι απαραίτητα
βήµατα προς τη διάδοση του ποδηλάτου και τη βιώσιµη αστική
µετακίνηση. Αυτό είναι και το κεντρικό αίτηµα της 8ης Πανελλαδικής
Ποδηλατοπορείας, στις 10 Μαΐου: “Βάλτε το ποδήλατο σε όλα τα
σχολεία, και ποδηλατόδροµους σε κάθε συνοικία”.
«Οι ποδηλάτες της Αθήνας και της Αττικής, επικεντρώνουµε το
αίτηµα για ποδηλατόδροµους στην άµεση υλοποίηση του
Μητροπολιτικού ∆ικτύου Ποδηλατικών ∆ιαδροµών (Μ∆Π∆) που
περιλαµβάνεται στο Ρυθµιστικό Σχέδιο Αθηνών (ΡΣΑ), και βρίσκεται στην
αρµοδιότητα της Περιφέρειας Αττικής. Η δηµιουργία ενός δικτύου που
θα ενώνει τις γειτονιές και θα δίνει τη δυνατότητα στους ποδηλάτες να
κινούνται µε ασφάλεια από τη µία άκρη της πόλης στην άλλη, θα είναι
καταλυτική παρέµβαση στην αύξηση της χρήσης του µέσου. Άλλωστε,
το ποδήλατο είναι µια καθηµερινή πραγµατικότητα για έναν αρκετά
σηµαντικό αριθµό Αθηναίων. Πρέπει να αποκτήσει και αυτό τον χώρο
του στον δρόµο, όπως όλα τα Μέσα Μετακίνησης», δηλώνει
ο ∆ηµήτρης Σπυρόπουλος µέλος της ΠοδηλΑΤΤΙΚΗΣ κοινότητας και της
οργανωτικής επιτροπής της φετινής Πανελλαδικής Ποδηλατοπορείας.
∆είτε περισσότερα για την 8η Πανελλαδική Ποδηλατοπορεία εδώ:
http://podilattiki.gr/index.php/draseis/item/19-panelladiki-
podilatoporeia-2015
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Το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας «Αρχιπέλαγος», έγινε πρόσφατα µέλος του
Περιφερειακού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου της Ε.Ε. για την Αλιεία στη Μεσόγειο (RAC
MED), ως ο µοναδικός εξειδικευµένος επιστηµονικός φορέας που συµµετέχει στο
συµβούλιο, εκπροσωπώντας τα
συµφέροντα της βιώσιµης αλιείας στην Ελλάδα (σηµείωση: τα µέλη του συµβουλίου
συµµετέχουν αµισθί σε αυτό). Τα Περιφερειακά Γνωµοδοτικά Συµβούλια της Ε.Ε., δίνουν
τη δυνατότητα στους φορείς που σχετίζονται µε την αλιεία, να συµµετέχουν στις
διαδικασίες λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι τιµή µας που
αναγνωρίζεται η σταθερή προσήλωση του Αρχιπελάγους στα θέµατα που σχετίζονται
µε την προστασία και αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων πόρων µας.

ΤΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ 
ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ε.Ε. 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΙΕΙΑ 
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µε την προστασία και αειφόρο διαχείριση των θαλάσσιων πόρων µας.
Αξιοσηµείωτο είναι όµως το γεγονός ότι το Αρχιπέλαγος έγινε µέλος του Συµβουλίου
έπειτα από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ακολούθησε ένας και πλέον
χρόνος υπόγειας και λυσσαλέας αντίδρασης τόσο από στελέχη της προηγούµενης
κυβέρνησης και του αρµόδιου υπουργείου, καθώς επίσης και της ΠΕΠΜΑ (Πανελλήνια
Ένωση Πλοιοκτητών Μέσης Αλιείας – µηχανότρατες, γρι-γρι). Και σε αυτή την
περίπτωση όµως, φαίνεται ότι οι καιροί αλλάζουν και όλοι ελπίζουµε ότι πολλά από τα
κακώς κείµενα που µας έφεραν στην κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα σήµερα,
επιτέλους θα γίνουν/ανήκουν στο παρελθόν.
Πρέπει να αναφέρουµε ότι σε αντίθεση µε τις περισσότερες µεσογειακές χώρες, η
Ελλάδα ήταν ένα από τα ελάχιστα µέλη όπου στο εν λόγω συµβούλιο δεν είχε έως
πρόσφατα εκπροσώπηση από εξειδικευµένους φορείς που εκφράζουν είτε τα
συµφέροντα του περιβάλλοντος, είτε τα συµφέροντα του παράκτιου αλιευτικού κλάδου.
Αυτό αποτελεί ένα ακόµα ενδεικτικό στοιχείο, για τον σκανδαλώδη τρόπο µε τον οποίο
έγινε η διαχείριση των αλιευτικών θεµάτων στην Ελλάδα κατά τις προηγούµενες
δεκαετίες µέχρι και σήµερα, και πως οδηγηθήκαµε στην δραµατική κατάσταση όπου
βρίσκονται τα ιχθυαποθέµατα στις θάλασσές µας. Στο πλαίσιο της συµµετοχής του
Αρχιπελάγους στο RAC MED, εκπρόσωπός µας συµµετείχε στη συνάντηση που έγινε
πρόσφατα στη Ρώµη, ενώ τον επόµενο µήνα θα συµµετάσχει και στη σχετική
συνάντηση που θα γίνει στη Μασσαλία.
Το Αρχιπέλαγος στοχεύει να αξιοποιήσει την ευκαιρία που µας δίνεται ως µέλος του
Περιφερειακού Γνωµοδοτικού Συµβουλίου της Ε.Ε. για την Αλιεία στη Μεσόγειο, και
µέσα από τη συµµετοχή µας θα προσπαθήσουµε να επηρεάσουµε τις αποφάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αλιεία, που καθορίζουν το µέλλον των θαλάσσιων
πόρων στην Ελλάδα και τη Μεσόγειο και την επιβίωση χιλιάδων συµπολιτών µας.
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ΣΧΟΛΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥ∆ΕΣ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΚΑ∆.
ΕΤΟΥΣ 2015-2016
Το Τµήµα Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αιγαίου
ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,
για το ακαδηµαϊκό έτος 2015-2016, για συµµετοχή στα
παρακάτω ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ
ΣΠΟΥ∆ΩΝ:

1. ΠΜΣ στην ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει την
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015.
Επικοινωνία: τηλ: 2251036212, e-mail:
postgrad@env.aegean.gr

Μια ξεχωριστή διασυνοριακή εκδροµή διοργανώνει η
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία για τα µέλη, τους
εθελοντές και τους φίλους της παρατήρησης πουλιών
το τετραήµερο 29 Μαΐου – 1 Ιουνίου. Η εκδροµή είναι
οδοιπορικό σε βιότοπους διεθνούς σηµασίας και τοπία
ιδιαίτερης φυσικής οµορφιάς στην Ανατ. Μακεδονία και
τη Θράκη, ενώ θα επεκταθεί σε περιοχές της Ανατ.
Ροδόπης στη Βουλγαρία.
Αφετηρία θα είναι η Θεσσαλονίκη, αλλά οι χρόνοι
αναχώρησης και επιστροφής θα εξυπηρετήσουν και
όσους αναχωρήσουν από Αθήνα ή άλλες περιοχές. Η
εκδροµή θα ξεκινήσει µε παρατήρηση πουλιών στον
υγρότοπο διεθνούς σηµασίας της λίµνης Βιστωνίδας
και στο Πόρτο Λάγος και στη συνέχεια θα µεταβούµε
στο Εθνικό Πάρκο ∆έλτα Έβρου, έναν πραγµατικό
ορνιθολογικό παράδεισο που φιλοξενεί καθ’ όλη την
περίοδο του χρόνου χιλιάδες πουλιά. Στο ∆έλτα, η
παρατήρηση πουλιών θα γίνει µε βαρκάδα σε
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ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗ 
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 

ΜΕ ΤΗΝ 
ΟΡΝΙΘΟΛΟ-
ΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

postgrad@env.aegean.gr

2. ΠΜΣ στην ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΑΓΗ,
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει την
Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2015.
Επικοινωνία: τηλ: 2251036246, e-mail:
msctheofr@env.aegean.gr

3. M.Sc. in ENVIRONMENTAL SCIENCES
Η προθεσµία υποβολής αιτήσεων λήγει την
Τετάρτη, 10 Ιουνίου 2015.
Επικοινωνία: τηλ: 2251036236, e-mail:
mresearch@env.aegean.gr

παρατήρηση πουλιών θα γίνει µε βαρκάδα σε
επιλεγµένη διαδροµή της προστατευόµενης περιοχής µε
παραδοσιακές πλάβες (βάρκες χωρίς καρίνα).
Στο δάσος ∆αδιάς, το βασίλειο των αρπακτικών
πουλιών, η επίσκεψή µας θα είναι επικεντρωµένη στην
παρατήρηση των αρπακτικών που φιλοξενεί το Εθνικό
Πάρκο, όπως Όρνια, Μαυρόγυπες αλλά και τον
Ασπροπάρη, τον µικρότερο και πιο απειλούµενο γύπα
της Ευρώπης του οποίου ο πληθυσµός στην Ελλάδα,
αλλά και στα Βαλκάνια, έχει υποστεί δραµατική µείωση.
Το αναλυτικό πρόγραµµα και για συµµετοχές στο link
http://ornithologiki.us7.listmanage2.com/track/click?u
=9b3a3a0844aa29fca4d40bc8f&id=5ff111e313&e=336
d587428
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