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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1η ημέρα:

1. Άφιξη (Το λεωφορείο φτάνει 15:20 το μεσημέρι)
2. Εισαγωγή στο τι είναι το Ελληνικό Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας και η iSea
3. Οδηγίες για τις επόμενες ημέρες
4. Ελαφρύ γεύμα (για όσους το επιθυμούν)
5. Απογευματινό μπάνιο σε παραλία. Καταγραφή θαλάσσιας βιοποικιλότητας 1ης παραλίας
6. Δείπνο

2η ημέρα:

1. Πρωινό
2. Καταγραφή θαλάσσιας βιοποικιλότητας 2ης παραλίας + Εξερεύνηση θαλάσσιας σπηλιάς
3. Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας στην περιοχή
4. Ενημέρωση για τα ξενικά είδη και το πρόγραμμα καταγραφής “Σε ξενίζει …. Μοιράσου το 

μαζί μας!!!”
5. Γεύμα
6. Αναγνώριση των ειδών που καταγράφηκαν (υπάρχουν διαθέσιμοι οδηγοί αναγνωρίσεων) 

και εκπαίδευση για την αποστολή των παρατηρήσεων σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες.
7. Δείπνο

3η ημέρα:

1. Πρωινό
2. Καταγραφή θαλάσσιας βιοποικιλότητας 3ης παραλίας
3. Ενημέρωση για τα υδάτινα απορρίμματα και πιθανός καθαρισμός παραλίας (εάν οι 

συνθήκες βοηθούν)
4. Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας στην περιοχή
5. Γεύμα
6. Τι κάνουμε έτσι και βρούμε εκβρασμένο είδος σε παραλία, τα δεδομένα που καταγράφουμε 

(π.χ. μήκος, πλάτος) και μαθαίνουμε την διαδικασία καταγραφής και αποστολής δεδομένων 
ή και διάσωσης των ειδών. Μαθαίνουμε να χρησιμοποιούμε και την εφαρμογή για τα κινητά
για τους εκβρασμούς.

7. Αναγνώριση των ειδών που καταγράφηκαν και ενσωμάτωση τους σε πλατφόρμα.
8. Δείπνο

4η ημέρα:

1. Πρωινό
2. Καταγραφή θαλάσσιας βιοποικιλότητας 4ης παραλίας + Εξερεύνηση θαλάσσιας σπηλιάς



3. Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας στην περιοχή
4. Ενημέρωση για την κατάσταση των καρχαριών και σαλαχιών στην Ελλάδα 
5. Γεύμα
6. Ερευνητικά προγράμματα για τους καρχαρίες και τις μέδουσες (Αναγνωρίσεις, πλατφόρμες, 

και εισαγωγή δεδομένων)
7. Αναγνώριση των ειδών που καταγράφηκαν και ενσωμάτωση τους σε πλατφόρμα.
8. Δείπνο

5η ημέρα:

1. Πρωινό
2. Καταγραφή θαλάσσιας βιοποικιλότητας 5ης παραλίας
3. Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας στην περιοχή
4. Ολοκλήρωση προγράμματος (Για όσους θέλουν να φύγουν την ίδια ημέρα με το λεωφορείο 

της γραμμής, το λεωφορείο φεύγει στις 15:20)
5. Γεύμα

Σημείωση 1: Η επιλογή της επίσκεψης της εκάστοτε παραλίας θα επιλέγεται το πρωί της κάθε 
ημέρας, ανάλογα με τον καιρό ώστε το πρόγραμμα να είναι πιο αποτελεσματικό.

Σημείωση 2: Στην προετοιμασία των γευμάτων όπως και στον καθαρισμό των πιάτων / ποτηριών 
θα συμμετέχουν όλοι οι συμμετέχοντες (εθελοντές + υπεύθυνοι).

Φωτογραφίες από τις σπηλιές:



ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΜΑΖΙ ΣΑΣ!!!

Η περιοχή έχει μόνο δύο μίνι-μάρκετ σε απόσταση 3,5 χλμ και φαρμακείο σε 
απόσταση 10χλμ.

● Μαγιό + πετσέτα θαλάσσης
● Μάσκα και βατραχοπέδιλα (προαιρετικά. Μπορείτε να αγοράσετε απλά είδη 

του εμπορίου από το μίνι-μάρκετ του διπλανού χωριού)
● Αντισταμινικά (π.χ. fenistil), και κουτί πρώτων βοηθειών (+τα φάρμακα σας, 

εάν παίρνετε)
● Ζακέτα (τα βράδια έχει χαμηλή θερμοκρασία + υγρασία) + Μακρύ παντελόνι
● Σεντόνια ή sleeping bag.
● Πετσέτα μπάνιου
● Καπέλο
● Παγούρι 
● Αντηλιακό 
● Υποβρύχια φωτογραφική μηχανή (προαιρετικό, αλλά το συστήνουμε)

ΠΩΣ ΝΑ ΦΤΑΣΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ

Το χωριό λέγεται “Λύρη” (Κόβετε εισιτήριο για Κατηγιώργης, αλλά κατεβαίνετε στην στάση της 
Λύρης) 



Δρομολόγια: http://www.ktelvolou.gr/el/routes/map/&map=magnesia (Αριθμός τηλεφώνου: 
24210-33254 – 24210-25527)

H στάση στο χωριό “Λύρη” είναι περίπου 300 μέτρα από το σπίτι (χώρος φιλοξενίας).
Συντεταγμένες για όσους έρθουν με αμάξι: 39.193110, 23.329350

Φωτογραφίες από τον χώρο φιλοξενίας:

Μπορεί να προσφερθεί φιλοξενία μέχρι 6 εθελοντές μάξιμουμ (αλλά τα στρώματα είναι 2πλά, 
οπότε πρέπει να μπορείτε να μοιραστείτε το κρεβάτι με άλλα άτομα)

Ο χώρος έχει κανονικά internet και wifi (σε περίπτωση που θέλετε να έχετε tablet ή laptop μαζί 
σας).

Σημείωση: Μπορούν να συμμετάσχουν παραπάνω άτομα, εφ’ όσον φροντίσετε για όλα σας τα 
έξοδα, όπως το να νοικιάσετε ενοικιαζόμενα δωμάτια στο διπλανό χωριό (έχουν περίπου 35 ευρώ 
την βραδιά και μπορούν να φιλοξενήσουν μέχρι 4 άτομα το κάθε δωμάτιο. Αλλά είναι 2πλά 
κρεβάτια) και την διατροφή σας.
 

ΤΙ ΘΑ ΚΕΡΔΙΣΕΤΕ

1. Θα μάθετε από πρώτο χέρι για την δουλειά που κάνουμε στην iSea και στο Ελληνικό 
Παρατηρητήριο Βιοποικιλότητας, και θα μπορείτε να συνεργαστείτε μαζί μας.

2. Θα αποκτήσετε εμπειρία στο πεδίο, πάνω στο θέμα της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Θα 

https://www.google.com/maps/dir/39.1931456,23.3293486/ECO+Farm+Taklis,+%CE%9B%CF%8D%CF%81%CE%B7,+Liri+370+06,+Greece/@39.1931562,23.3283737,18z/data=!3m1!4b1!4m16!1m6!3m5!1s0x0:0xa1d6f85c5eebfa93!2sECO+Farm+Taklis!8m2!3d39.193125!4d23.3294768!4m8!1m1!4e1!1m5!1m1!1s0x14a71f7e85867451:0xa1d6f85c5eebfa93!2m2!1d23.329477!2d39.193125
http://www.ktelvolou.gr/el/routes/map/&map=magnesia


μάθετε να καταγράφετε είδη, να τα αναγνωρίζετε και να βάζετε τις καταγραφές σας σε 
βάσεις δεδομένων και πλατφόρμες.

3. Θα μάθετε για τα υδάτινα απορρίμματα και το πρόβλημα που δημιουργεί στις θάλασσες μας
και στην βιοποικιλότητα.

4. Θα μάθετε για τα ξενικά είδη.

5. Θα μάθετε για τα πρότζεκτ με τους καρχαρίες και τις μέδουσες.

6. Και πάνω απ’ όλα αυτά θα συμμετάσχετε δωρεάν σε ένα πρόγραμμα conservation, σε ένα 
από τα ωραιότερα σημεία της Ελλάδας, το Πήλιο. Και με την συμμετοχή σας θα βοηθήσετε 
τους ντόπιους κατοίκους και τους τουρίστες να εκτιμήσουν περισσότερο την θαλάσσια 
βιοποικιλότητα της περιοχής.


