  
  
  
Πιλοτικά  Εκπαιδευτικά  Σεμινάρια  του  
έργου  Pest  Practice  στην  Ελλάδα  
Το διήµερο 3-4 Ιουνίου 2015, στο Κέντρο Επαγγελµατικής Κατάρτισης του Δήµου
Αθηνών (Κ.Ε.Κ. Δ.Α.) το ευρωπαϊκό συγχρηµατοδοτούµενο έργο PEST PRACTICE
διοργάνωσε εκπαιδευτικό σεµινάριο για τη διαχείριση επιβλαβών οργανισµών. Το σεµινάριο έγινε
σε συνεργασία µε τον Σύνδεσµο Εταιρειών Απεντοµώσεων Μυοκτονιών Ελλάδος (Σ.Ε.Α.Μ.Ε.)
και συµµετείχαν εισηγητές από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Μ.Φ.Ι.), το
Σ.Ε.Α.Μ.Ε., το Υπερ-Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας
και το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας (Τµήµα Γεωπονίας). Αξίζει να σηµειωθεί ότι όλοι οι
συµµετέχοντες του σεµιναρίου ήταν επαγγελµατίες του χώρου, οι οποίοι εργάζονται σε εταιρείες
διαχείρισης επιβλαβών οργανισµών.
Η συνολική εντύπωση των εκπαιδευόµενων ήταν ικανοποιητική, αναφορικά µε το υλικό
των παρουσιάσεων και µετά την ολοκλήρωση του σεµιναρίου οι οργανωτές συγκέντρωσαν όλα
τα σχόλια και τις παρατηρήσεις προκειµένου να προβούν στην τελική διαµόρφωση του
εκπαιδευτικού υλικού. Το περιεχόµενο του σεµιναρίου στόχευε στην ευαισθητοποίηση των
επαγγελµατιών αναφορικά µε την ασφάλειά τους µε παράλληλη ενηµέρωση σε επίκαιρα θέµατα
που αφορούν στα βιοκτόνα, στην εντοµολογία και ζωολογία καθώς και στη νοµοθεσία που διέπει
τον επαγγελµατικό τους χώρο.
Αξίζει να σηµειωθεί ότι για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του σεµιναρίου
χρησιµοποιήθηκε εκπαιδευτικό υλικό µέσω νέων τεχνολογιών µε τη δηµιουργία ηλεκτρονικής
πλατφόρµας, λαµβάνοντας θετικά σχόλια από τους εκπαιδευόµενους. Η ηλεκτρονική πλατφόρµα
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είναι

διαθέσιµη

στο

κοινό

στην

εξής

ηλεκτρονική

διεύθυνση:

http://pestpractice-

training.gg.dev.militos.org/main_el.html.
Από τα βασικότερα συµπεράσµατα του σεµιναρίου ήταν η ανάγκη και η αξία της
συνεχιζόµενης ενηµέρωσης και κατάρτισης. Η ολοκληρωµένη εκπαιδευτική κατάρτιση των
άµεσα ενδιαφερόµενων έχει άµεση συσχέτιση τόσο µε την ασφάλειά τους όσο και µε τη δηµόσια
υγεία. Επιπλέον, η συµµετοχή των επαγγελµατιών του χώρου οδήγησε στη δηµιουργία
εποικοδοµητικού διαλόγου µε τους αρµόδιους φορείς.
Παρόλο που τα σεµινάρια ολοκληρώθηκαν, το έργο PEST PRACTICE, κατόπιν
απαίτησης των εκπαιδευόµενων, θα αναλάβει να καταγράψει τόσο τις ελλείψεις του χώρου, όπως
αυτές διατυπώθηκαν από τους επαγγελµατίες, όσο και τις προτεινόµενες ενέργειες για την επίλυσή
τους.

Στόχοι του έργου PEST PRACTICE
Το PEST PRACTICE µε γενικότερο τίτλο «Προστασία και ασφάλεια στην εργασία για τους
επαγγελµατίες στη διαχείριση επιβλαβών οργανισµών» (Advancing work safety for pest
control workers) συγχρηµατοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συντονίζεται από το
Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα. Ο σκοπός του έργου είναι να αναπτύξει
καινοτόµο εκπαιδευτικό υλικό για τους επαγγελµατίες διαχείρισης επιβλαβών οργανισµών. Τέλος,
στα πλαίσια του έργου έχει δηµιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρµα, η οποία είναι διαθέσιµη προς
όλους (http://pestpractice-training.gg.dev.militos.org/main_el.html). Με τον τρόπο αυτό το έργο
PEST PRACTICE στοχεύει στην ενίσχυση της εργασιακής ασφάλειας και παράλληλα να
βοηθήσει στην κατανόηση και την απόκτηση γνώσεων για τους κινδύνους στη διαχείριση
επιβλαβών οργανισµών. Επίσης, στοχεύει στην ευαισθητοποίηση των εταιρειών απεντόµωσης
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αλλά και των φορέων πολιτικής και επαγγελµατικής κατάρτισης και πιστοποίησης, προωθώντας
τον διάλογο για τη συγκρότηση κοινών στόχων.
Επιστηµονικός Υπεύθυνος του έργου είναι ο Δρ Αντώνιος Μιχαηλάκης, Ερευνητής στο Τµήµα
Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας του Μπενάκειου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου,
ενώ στη διεθνή κοινοπραξία του έργου συµµετέχουν φορείς και οργανισµοί τόσο από την Ελλάδα
όσο και από τη Γερµανία, την Ιταλία και την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες µπορείτε
να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.pestpractice.eu και τη σελίδα στο Facebook, ή
να επικοινωνήστε στο info@pestpractice.eu.
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