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Όπως είναι γνωστό κάθε χρόνο η 
5η Ιουνίου είναι αφιερωµένη στο 

Περιβάλλον. Η ηµέρα αυτή αποτελεί 
ένα µέσον µε το οποίο ο ΟΗΕ 
παρακινεί την παγκόσµια κοινότητα 
να βρίσκεται σε εγρήγορση σε 
σχέση µε το περιβάλλον, ενώ 
ταυτόχρονα αναδεικνύει την πολιτική 
διάσταση του θέµατος και καλεί 
τις κυβερνήσεις να αναλάβουν 
δράση. 

Η Παγκόσµια Ηµέρα 
Περιβάλλοντος 
καθιερώθηκε 
από την Γενική 
Συνέλευση 
του ΟΗΕ το 
1972 για να 
σηµατοδοτήσει 
την έναρξη της 
Συνδιάσκεψης 
της Στοκχόλµης 
για το Περιβάλλον 
και τον Άνθρωπο. 
Την ίδια µέρα αποφασίστηκε 
η ίδρυση του Περιβαλλοντικού 
Προγράµµατος του ΟΗΕ (UNEP). 

Έκτοτε, κάθε χρόνο η Παγκόσµια 
Ηµέρα Περιβάλλοντος αφιερώνεται 
σε ένα φλέγον περιβαλλοντικό 
ζήτηµα. Εφέτος αναφέρεται στο 
λιώσιµο των πάγων µε σκοπό να 
στηρίξει το ∆ιεθνές Έτος για τους 
Πόλους, αναδεικνύοντας τις

επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής 
στα πολικά οικοσυστήµατα και τις 

ανθρώπινες κοινότητες των Πόλων 
αλλά και τις ευρύτερες επιπτώσεις 

σε όλο τον πλανήτη. 

Ο κεντρικός εορτασµός της ηµέρας 
θα γίνει στην πόλη Troms∅ της 

Νορβηγίας και στοχεύει στην 
ενεργοποίηση πολιτών και 
φορέων για µια δίκαιη και 

βιώσιµη ανάπτυξη. 
Αποσκοπεί επίσης 

στην κατανόηση 
των προβληµάτων 

και την ανάγκη 
αλλαγής 

συµπεριφορών 
καθώς και 

την ανάπτυξη 
συνεργασιών που 

θα δώσουν την 
δυνατότητα για ένα 

ασφαλέστερο µέλλον 
σε όλους τους λαούς. 

Η ηµέρα εορτάζεται σε όλο τον 
κόσµο µε διάφορα δρώµενα όπως 

συµβολικές δενδροφυτεύσεις, 
εκδηλώσεις στα σχολεία, 

ποδηλατοδροµίες, σχολικούς 
διαγωνισµούς έκθεσης, ζωγραφικής, 
δράσεις ανακύκλωσης, εκστρατείες 

καθαρισµού κ.λπ.

5 Ιουνίου 2007 - Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος
Αφιερωµένη στο καυτό θέµα

της τήξης των πάγων
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Θερµική καταπόνηση των εργαζοµένων
κατά το θέρος

Κατά τη διάρκεια του θέρους και ιδιαίτερα στην 
περίοδο που δηµιουργούνται ειδικές συνθήκες µε 
αύξηση της θερµοκρασίας και της σχετικής υγρασίας 
(συνθήκες καύσωνα), η θερµική καταπόνηση µπορεί 
να προκαλέσει σοβαρές βλάβες στην υγεία των εργα-
ζοµένων και προβλήµατα στην παραγωγική διαδι-
κασία.

Για την αντιµετώπιση της θερµικής καταπόνησης 
των εργαζοµένων, σε κλειστούς ή υπαίθριους χώρους, 
βάσει του Νόµου 1568/1985 και τις Εγκυκλίους 140120/
24-7-89 και 13042/26-6-90 του Υπουργείου Εργασίας, 
απαιτείται:

Σύνταξη σχεδίου αντιµετώπισης της θερµικής 
καταπόνησης των εργαζοµένων σε επίπεδο επι-
χείρησης.

•  Το σχέδιο συντάσσεται µε την συνεργασία του 
εργοδότη, του Τεχνικού Ασφάλειας, του Ειδικού 
Γιατρού Εργασίας και της Επιτροπής Υγιεινής 
και Ασφάλειας της Εργασίας.

•  Στο σχέδιο αυτό εξειδικεύονται τα οργανωτικά 
και τεχνικά µέτρα που παίρνει η επιχείρηση µε 
στόχο τη µείωση της θερµικής καταπόνησης των 
εργαζοµένων.

•  Επισηµαίνεται ότι κατά τη σύνταξή του πρέπει 
να λαµβάνεται ιδιαίτερη µέριµνα για τις οµάδες 
εργαζοµένων µε ιδιαίτερα προβλήµατα υγείας 
(οµάδες υψηλού κινδύνου).

Α. Οργανωτικά µέτρα

1.  ∆ηµιουργία διαλειµµάτων κατάλληλης 
διάρκειας, για τη µείωση της θερµικής 
καταπόνησης των εργαζοµένων.

2.  ∆ιαµόρφωση κατάλληλων κλιµατισµένων χώρων, 
κυλικείων ή άλλων, για την ανάπαυση των εργα-
ζοµένων.

3.  ∆ιάθεση στους εργαζόµενους πόσιµου 
δροσερού νερού 10ο - 15οC.

4.  Προγραµµατισµός των εργασιών που 
καταπονούν θερµικά, εκτός θερµοκρασιακών 
αιχµών.

Β. Τεχνικά µέτρα

1.  Επαρκής γενικός εξαερισµός µε εγκατάσταση 
ανεµιστήρων στα ψηλά σηµεία των αιθουσών και 
αερισµός ζωνών εργασίας µε φυγοκεντρικούς 
ανεµιστήρες.

2.  Επαρκής ανανέωση του αέρα των εργασιακών 
χώρων µε προσαγωγή νωπού αέρα (µη κλιµατι-
σµένου) και σύγχρονη απαγωγή του αέρα του 
χώρου εργασίας.

3.  Απαγωγή των ρύπων και του θερµού αέρα στο 
πλησιέστερο δυνατό σηµείο προς την πηγή 
τους.

4.  Επιθυµητή είναι η ύπαρξη και λειτουργία κλιµα-
τιστικών στους χώρους εργασίας, όταν αυτό 
είναι δυνατό.

5.  Θερµοµόνωση, βάψιµο µε λευκό, βρέξιµο της 
πλάκας ή στέγης.

6. Κατασκευή σκιάστρων.

7. Μόνωση των πηγών θερµότητας.

Γ. Οµάδες υψηλού κινδύνου
Κατά του θερινούς µήνες οι εργαζόµενοι, που µε τη 

γνωµάτευση Γιατρού Εργασίας ανήκουν σε µία από 
τις παρακάτω οµάδες υψηλού κινδύνου, χρειάζονται 
ιδιαίτερη φροντίδα και συνιστάται η αποχή τους από 
την εργασία για το χρονικό διάστηµα της επικράτησης 
συνθηκών καύσωνα:

•  Καρδιοπαθείς: µε στεφανιαία νόσο, 
βαλβιδοπάθειες, µυοκαρδιοπάθειες.

•  Πνευµονοπαθείς: µε αναπνευστική 
ανεπάρκεια, πνευµονικό εµφύσηµα, άσθµα.

•  Εργαζόµενοι µε: σακχαρώδη διαβήτη, 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, διαταραχές της 
ηπατικής λειτουργίας, του θυρεοειδούς και της 
αρτηριακής πίεσης, αναιµία, ψυχικά νοσήµατα, 
δερµατοπάθειες, παχυσαρκία.

•  Εργαζόµενοι που παίρνουν φάρµακα: 
διουρητικά, αναστολείς ιόντων ασβεστίου, 
αντιχολινεργικά, ψυχοφάρµακα, αντιεπιληπτικά, 
αντιδιαβητικά, ορµόνες.

• Εγκυµονούσες.

Με την εξαγγελία επικράτησης συνθηκών καύσωνα, 
πρέπει επίσης να παρθούν τα ακόλουθα µέτρα:

•  Μείωση της απασχόλησης σε υπαίθριες εργασίες 
από τις 12:00 έως τις 15:00.

•  Μείωση της απασχόλησης σε ιδιαίτερα επιβα-
ρυµένους θερµικά χώρους, όπως µηχανοστάσια, 
χυτήρια, υαλουργίες, κεραµοποιίες, ναυπηγικές 
εργασίες κ.λ.π., από τις 12:00 έως τις 15:00.

• Μείωση των ιδιαίτερα βαρέων εργασιών.
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Ο Υπουργός ΠΕΧΩ∆Ε κ. Γιώργος Σουφλιάς υπέγραψε το σχέδιο 
Προεδρικού ∆ιατάγµατος µε το οποίο ρυθµίζονται οι διαδικασίες για την 
εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και 
Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ). 

Για την αξιοποίηση των αποβλήτων από κατασκευές, εκσκαφές και 
κατεδαφίσεις τίθενται οι ακόλουθοι συγκεκριµένοι ποσοτικοί στόχοι : 
α)  µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2010, να αξιοποιείται κατ’ ελάχιστο το 30% 

σε βάρος, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 50%. 
β)  µέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015, να αξιοποιείται τουλάχιστον το 60 % σε 

βάρος, από το οποίο να ανακυκλώνεται τουλάχιστον 50%.
Το 2003 ανακυκλώθηκε µόλις το 6% της συνολικής ποσότητας 

παραγόµενων αποβλήτων, το 2006 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 20%, 
δηλαδή ανακυκλώθηκαν 886 χιλιάδες τόνοι. Φέτος, προβλέπετε ότι το 
ποσοστό θα φτάσει το 23%, δηλαδή περίπου 1 εκατ. τόνοι. 

Αναλυτικότερα, ενθαρρύνονται κατά προτεραιότητα:
•  Τα συστήµατα επαναχρησιµοποίησης, καθώς και ανάκτησης υλικών και 

ανακύκλωσής τους, ώστε να µειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και πρω-
τογενών πρώτων υλών.

•  Η ανάκτηση ενέργειας ως αποτελεσµατικό µέσο αξιοποίησής τους.
•  Τον καθορισµό ποσοτικών στόχων για την ανακύκλωση και άλλες ερ-

γασίες αξιοποίησης των ΑΕΚΚ, καθώς και µεσοπρόθεσµων και µακρο-
πρόθεσµων χρονικών ορίων.

•  Την πρόβλεψη µέτρων για τη συνεργασία όλων όσων προβαίνουν στη 
διαχείριση των ΑΕΚΚ στα πλαίσια της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» και 
της συµµετοχής τους στην ευθύνη .

•  Την καθιέρωση συστηµάτων ενηµέρωσης του κοινού για την προσαρµογή 
της στάσης και συµπεριφοράς του κατά τη διαχείριση των ΑΕΚΚ.
Με το Π.∆. για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών, 

κατασκευών και κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) τίθενται συγκεκριµένοι όροι και 
προϋποθέσεις για την συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία και αξιοποίηση 
των ΑΕΕΚ.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι στα ιδιωτικά έργα το Σχέδιο ∆ιαχείρισης Απο-
βλήτων θα υποβάλλεται στις αρµόδιες πολεοδοµικές υπηρεσίες µαζί µε 
τα άλλα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση ή αναθεώρηση 
σχετικών αδειών για ανέγερση κτιρίων, κατεδαφίσεις, επισκευές κ.ά. Στα 
δηµόσια έργα οι υποχρεώσεις των διαχειριστών θα περιλαµβάνονται ως 
όρος είτε στην απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων του έργου 
είτε στη σύµβαση ανάθεσης του έργου. 

Γενικές κατευθύνσεις Προγράµµατος
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης ΑΕΚΚ

Το πρόγραµµα εναλλακτικής διαχείρισης αναφέρεται στη θέσπιση ει-
δικών µέτρων και στον προσδιορισµό συγκεκριµένων δράσεων και δια-
δικασιών για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΕΚΚ και περιλαµβάνει κατά 
κύριο λόγο:
α)  Μέτρα για την οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΕΚΚ, 

συµπεριλαµβανοµένης της εξεύρεσης χώρων για εγκαταστάσεις 
µονάδων επεξεργασίας και για την αξιοποίηση ή/και εναπόθεση των 
ΑΕΚΚ. 

β)  Μέτρα για την ενθάρρυνση της αξιοποίησης - ανακύκλωσης των ΑΕΚΚ.
γ)  Μέτρα για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή ή του 

τελικού χρήστη.
δ) Μέτρα για την επίτευξη των ποσοτικών στόχων 
ε)  Κατευθυντήριες γραµµές και τεχνικές οδηγίες για τη συλλογή και µετα-

φορά των ΑΕΚΚ.

Ιδρύεται ο Εθνικός Οργανισµός  
Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών

και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕ∆ΣΑΠ) 

Υπεγράφη το σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος για την 
οργάνωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισµού Εναλ-
λακτικής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(ΕΟΕ∆ΣΑΠ). Σκοπός του Εθνικού Οργανισµού Εναλλακτι-
κής ∆ιαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων 
(ΕΟΕ∆ΣΑΠ) είναι η εφαρµογή της πολιτικής για την εν-
αλλακτική διαχείριση στην χώρα µας. 

Αναλυτικότερα, ο Οργανισµός Εναλλακτικής ∆ιαχείρισης 
µεταξύ των άλλων: 
1.  Εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε τα προγράµµατα 

εναλλακτικής διαχείρισης, τα εθνικά πρότυπα, την έκδο-
ση κανονισµών, τον καθορισµό όρων και προϋποθέ-
σεων για την εναλλακτική διαχείριση, τους ποσοτικούς 
στόχους, την απαγόρευση ή περιορισµό της χρήσης 
ορισµένων υλικών, την επιβολή κυρώσεων, τη λήψη 
αναγκαίων νοµοθετικών και διοικητικών µέτρων καθώς 
και προγραµµάτων επενδύσεων για την προστασία του 
περιβάλλοντος προκειµένου να γίνει χρηµατοδότηση 
από το ∆ηµόσιο ή διεθνείς οργανισµούς. 

2.  Χορηγεί τις εγκρίσεις των συστηµάτων ατοµικής ή συλ-
λογικής εναλλακτικής διαχείρισης και των πιστοποιητικών 
εναλλακτικής διαχείρισης.

3.  Απευθύνει οδηγίες ή συστάσεις στους διαχειριστές και 
τα συστήµατα εναλλακτικής διαχείρισης. 

4. Γνωµοδοτεί για θέµατα εναλλακτικής διαχείρισης. 
5.  ∆ηµιουργεί βάσεις δεδοµένων και συστήµατα πληροφό-

ρησης του κοινού.
6.  Εκπονεί ή αναθέτει µελέτες και χρηµατοδοτεί έρευνες 

που εξυπηρετούν το σκοπό του.
7.  Οργανώνει τακτικούς και έκτακτους ελέγχους για την τή-    

ρηση και εφαρµογή των προγραµµάτων εναλλακτικής 
διαχείρισης, τη νόµιµη διακίνηση των προϊόντων, τη χρή-
ση σήµανσης κ.α.

8.  Εκτελεί και εφαρµόζει κάθε είδους εθνικών ή κοινοτικών 
προγραµµάτων, συντονίζει τη δραστηριότητα άλλων 
αρµοδίων φορέων του ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού τοµέα, 
συνάπτει συµφωνίες µε τα εγκεκριµένα συστήµατα εν-
αλλακτικής διαχείρισης, συνεργάζεται µε οµοειδή όργανα 
ή οργανισµούς άλλων χωρών, οργανώνει συνέδρια και 
εκπαιδευτικά προγράµµατα και ασκεί όποια αρµοδιότητα 
ανατίθεται σε αυτόν από τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε.
Η επιλογή του Οργανισµού ως νοµικής µορφής του 

φορέα έγινε µε κριτήριο την απαιτούµενη ευελιξία του 
Οργάνου, την δυνατότητα διαχείρισης πόρων, την διοι-
κητική αυτοτέλεια, ενώ ελήφθη υπόψη και η εµπειρία άλλων 
Κρατών Μελών της ΕΕ, οι οποίες προηγήθηκαν χρονικά 
της Ελλάδας µε τη δηµιουργία φορέων για την προώθηση 
της ανακύκλωσης – αξιοποίησης διαφόρων ρευµάτων απο-
βλήτων, αρχής γενοµένης µε τα απόβλητα συσκευασιών 
(Γερµανία, Αυστρία Γαλλία κ.ά.).

Το σχέδιο Προεδρικού ∆ιατάγµατος προβλέπει την σύ-
σταση 28 οργανικών θέσεων για την στελέχωση του Ορ-
γανισµού. 

Ξεκινά η ανακύκλωση µπάζων 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΕΑ
Aπό την Eλλάδα και όλο τον κόσµο

Η καινοτοµία στην υπηρεσία της 
προστασίας του περιβάλλοντος

Οι οικοβιοµηχανίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν ανα-
πτυχθεί τα τελευταία χρόνια και έχουν αναδειχθεί 
σε βιώσιµη και σηµαίνουσα δύναµη της ευρωπαϊκής 

οικονοµίας. Σήµερα αντιπροσωπεύουν το 2,1% περίπου του 
ΑΕΠ και σχεδόν 3,5 εκατοµµύρια θέσεις απασχόλησης. Πε-
ρίπου τα τρία τέταρτα από τις θέσεις αυτές καταµετρούνται 
στον τοµέα της διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων 
και οι υπόλοιπες σε άλλους τοµείς, όπως η καταπολέµηση της 
ατµοσφαιρικής ρύπανσης, η αποκατάσταση του εδάφους, οι 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας και η ανακύκλωση.

Σε διεθνές επίπεδο, ο συγκεκριµένος ευρωπαϊκός κλάδος 
βρίσκεται σε πολύ καλή θέση και κατέχει σχεδόν το ένα τρίτο 
του µεριδίου των οικοβιοµηχανιών στην παγκόσµια αγορά. 

Προς ένα αειφόρο µέλλον
To Σχέδιο ∆ράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Περι-

βαλλοντικές Τεχνολογίες (Σ∆ΤΠ) δροµολογήθηκε το 2004, 
προκειµένου να κατευθύνει τις προσπάθειες της ΕΕ και των 
κρατών µελών στην θέσπιση κοινών στόχων και να χρησιµεύσει 
ως καταλύτης αλλαγής. Στόχος του Σ∆ΤΠ είναι η προώθηση 
της οικοκαινοτοµίας και η ενθάρρυνση της υιοθέτησης των 
περιβαλλοντικών τεχνολογιών σε ευρεία κλίµακα. Το σχέδιο 
επικεντρώνεται στην ενίσχυση της ζήτησης για περιβαλλοντικές 
τεχνολογίες και στη δηµιουργία πρόσφορου εδάφους για 
οικοκαινοτοµία.

Έως το 2013, το Σ∆ΤΠ θα έχει συµβάλει στη διοχέτευση 
άνω των 12 δισ. ευρώ σε έργα οικοκαινοτοµίας. Τα έργα αυτά 
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη βιοµηχανικών διεργασιών και 
επιχειρηµατικών πρακτικών σύµφωνα µε την προσέγγιση του 
κύκλου ζωής. Επίσης, επικεντρώνονται στην ανάπτυξη προϊό-
ντων περισσότερο φιλικών προς το περιβάλλον. 

Μέτρα όπως οι Οικολογικές προµήθειες και η τυποποίηση 
µπορούν να δώσουν ώθηση στη ζήτηση περιβαλλοντικών 
τεχνολογιών. Βραχυπρόθεσµα, οι πολιτικές αυτές πρέπει να 
επικεντρωθούν στους τοµείς µε υψηλές περιβαλλοντικές επι-
πτώσεις και οι οποίοι µπορούν να αποδώσουν µεγάλα περι-
βαλλοντικά οφέλη γρήγορα και εύκολα. Στους τοµείς αυτούς 
περιλαµβάνονται τα κτίρια, τα τρόφιµα και τα ποτά, οι ιδιωτικές 
µεταφορές και η ανακύκλωση. Εκτιµάται ότι στους τοµείς αυτούς 
οφείλεται το 70 έως 80% των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ΘΕΡΙΝΟ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ο ΟΡΕΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ & ΤΑ ∆ΑΣΗ
ΘΑΣΟΣ: 2-20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2007

Το 9ο Θερινό Οικολογικό Πανεπιστήµιο (ΘΟΠ) φιλοξενείται 
φέτος στη Θάσο (Λιµένας, Καλογερικό). ∆ιευθύνεται και 
συντονίζεται από τον Ηλία Ευθυµιόπουλο και τον Μιχάλη 
Μοδινό και διοργανώνεται σε συνεργασία µε το Τµήµα 
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδοµίας και Περιφερειακής 
Ανάπτυξης του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και τελεί υπό 
την αιγίδα του ΥΠΕΧΩ∆Ε. Απευθύνεται σε ενηλίκους µε 
ένα γενικό (κατά προτίµηση πανεπιστηµιακό) υπόβαθρο 
γνώσεων. 
1Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 2/7 - 6/7:
Η ΦΥΣΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ - ∆. Μουντράκης: Γεωτεκτονική και 
ορογένεση – Π. Ματσούκα, Τ. Αδαµακόπουλος: Τα Ελληνικά 
βουνά - Γ. Φωτιάδης: Οικολογία και βλάστηση δασών των 
ορεινών και ηµιορεινών περιοχών - Α.Τριχάς: Η “νησιωτική” 
βιογεωγραφία των Ελληνικών βουνών – Μ. Αριανούτσου: 
Μεσογειακά οικοσυστήµατα. Σχολιάζει ο ∆. Τσαντίλης.
2Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 9/7 – 13/7:
Ο ΟΡΕΙΝΟΣ ΧΩΡΟΣ- Λ. Λουλούδης: Η δυναµική της τοπικής 
επιβίωσης στις ορεινές και µειονεκτικές περιοχές – Γ. 
Ντούρος: Η νοµική προστασία των δασικών εκτάσεων – Α. 
Λουκάκη: Το ορεινό τοπίο ως υπέρβαση & κορύφωση: Η 
περίπτωση της Ίδης – Γ. Μπλιώνης: Τα δάση της Θάσου και 
ο ορεινός τουρισµός - Ε. Αλεξάκης: Κτηνοτρόφοι νοµάδες 
& ορεινός χώρος. Σχολιάζει ο Κ. Χατζηµπίρος.
3Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α 16/7 - 20/7:
∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ - Α. Γερασιµίδης: Αναπαράσταση 
της ιστορικής εξέλιξης της βλάστησης – Κ. Περάκης: 
Τηλεπισκόπηση και ΓΣΠ στη διαχείριση του ορεινού χώρου 
- Ν. Κούτσιας: Ζώνες επικινδυνότητας δασικών πυρκαγιών 
– Κ. Καλαµποκίδης: Φωτιά, άνθρωπος & περιβάλλον – Α. 
Παπαγεωργίου: Αποκατάσταση δασικών οικοσυστηµάτων 
στη Μεσόγειο. Σχολιάζει ο ∆. Οικονόµου.
Απογευµατινές διαλέξεις: Μ. Αράπογλου: Η αρχιτεκτονική 
του Ζαγορίου – Γ. Ευτυχίδης: Ολοκληρωµένο σύστηµα 
πρόληψης δασικών πυρκαγιών.
Οργάνωση: ∆ιεπιστηµονικό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών 
Ερευνών (∆ΙΠΕ) Χαρ.Τρικούπη 65, Αθήνα 10681, Τηλ. 210 
8848055-6, φαξ: 210 8846278, e-mail: thop@dipe.gr


