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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, οργανώνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

με τίτλο:

‘’ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ’’

Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη (Θα ενημερωθείτε
Ημερομηνίες: 5, 6, & 7 Δεκεμβρίου 2014
Διάρκεια : 3 ημέρες (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή)

εγκαίρως για το χώρο)

Εκπαιδευτές στο ως άνω σεμινάριο θα είναι Πανεπιστημιακοί
Καθηγητές, στελέχη Υπουργείων & Ερευνητικών Ιδρυμάτων και
αναγνωρισμένοι Ειδικοί Επιστήμονες του κλάδου.
Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε Γεωπόνους, Χημικούς,
Χημικούς Μηχανικούς, Τεχνολόγους Γεωπονίας, Επόπτες Δημόσιας
Υγείας, Υγιεινολόγους και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο που
ασχολείται ή προτίθεται να απασχοληθεί με το υπόψη αντικείμενο.
Το Σεμινάριο στοχεύει τόσο σε νέους όσο και σε πεπειραμένους
επαγγελματίες του χώρου, προσφέροντας γνώσεις και εφαρμογές
πάνω στις τελευταίες σύγχρονες εξελίξεις με καινούριες μεθόδους.

Ενδεικτικά, πέραν όλων των άλλων θα αναπτυχθούν θέματα που
αφορούν σε αντικείμενα που είναι αιχμής σήμερα, όπως:
- Τερμίτες και αντιμετώπισή τους
- Κοριοί και αντιμετώπισή τους
- Ξυλοφάγα και αντιμετώπισή τους
- Legionella και αντιμετώπισή της
- Κουνούπια και αντιμετώπισή τους
- Έλεγχος Ποιότητας Απεντομώσεων
- Ειδικές Καταπολεμήσεις

Γενικότερα δε τα αντικείμενα του σεμιναρίου σχετίζονται με:
- την αντιμετώπιση όλων των κατηγοριών των ζωικών εχθρών στο αστικό και
περιαστικό περιβάλλον (έντομα, ακάρεα, τρωκτικά κα)
- τη νομοθεσία που διέπει τις απεντομώσεις, τις μυοκτονίες και τις
απολυμάνσεις
- την αντιμετώπιση των κυριοτέρων εντομολογικών εχθρών στο αστικό πράσινο
- την πρακτική εφαρμογή πάνω σε νέες μεθόδους αντιμετώπισης
Ζωικών εχθρών δημόσιας υγείας σε κατοικημένους χώρους, εξοχικές
κατοικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα, μουσεία, εκκλησίες, χώρους επεξεργασίας
τροφίμων, εστιατόρια, αποθήκες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, περιαστικούς
χώρους κλπ.
- Ειδικές εφαρμογές

Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί έντυπο και ψηφιακό υλικό
καθώς και βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στο σεμινάριο.
Το σεμινάριο, είναι διάρκειας 26 ωρών.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 250 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο.
Ωστόσο υπάρχει μείωση αυτού του ποσού για:
1 -τα τακτοποιημένα μέλη & συνδρομητές του συλλόγου, (κατά 30 €)
2 - τα άνεργα μέλη & συνδρομητές του συλλόγου, (κατά 20 €)

(Η ανεργία επιβεβαιώνεται με την αποστολή φωτοτυπίας της κάρτας ανεργίας που
αποστέλλεται μαζί με την αίτηση)

3- όσους παρακολούθησαν προηγούμενο σεμινάριο απεντομώσεων από το
σύλλογο (κατά 50 €).

Σειρά προτεραιότητας έχουν όσοι είναι μέλη ή συνδρομητές του
Συλλόγου. Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου κατοχυρώνεται με
την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης και με την άμεση κατάθεση
του αντίστοιχου ποσού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εφόσον συμπληρωθεί τμήμα 25 ατόμων. Το
τμήμα παραμένει ανοικτό και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να στείλουν ΑΜΕΣΑ την αίτησή τους,
με φαξ: 2310272036
ή με e-mail: geoponikosmt@gmail.com
αλλά και ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Βενιζέλου 64 - 5ος όροφος, ΤΚ 54631 – Θεσσαλονίκη

Η κατάθεση του ποσού για το σεμινάριο γίνεται:
Στα υποκαταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της πρώην
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΑΤΕ), σε λογαριασμό του Γεωπονικού
Συλλόγου Μακεδονίας Θράκης, με αριθμό 6402040030339.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

Να δώσετε το όνομά σας ως καταθέτης
Να κρατήσετε για κάθε ενδεχόμενο την πρωτότυπη απόδειξη
Να μας στείλετε την απόδειξη πληρωμής, με φαξ (γράφοντας και
χειρόγραφα το όνομά σας) στο φαξ 2310-272036, είτε με e-mail:
geoponikosmt@gmail.com (Για πιο άμεση επικοινωνία).
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε μαζί μας, με:
e-mail: geoponikosmt@gmail.com
Φαξ: 2310-272.036 &
Εκτάκτως: 6944770568

(η παλιά δ/νση έχει καταργηθεί)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΙΤΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Του /της

ΠΡΟΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Βενιζέλου 64
546 31
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επώνυμο:
Όνομα:
Πατρώνυμο:

Παρακαλώ να με συμπεριλάβετε στο
τμήμα σεμιναρίου που διοργανώνει ο

Ειδικότητα:

Γεωπονικός Σύλλογος Μακεδονίας –
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Βενιζέλου 64 – 5ος όροφος, Θεσσαλονίκη – ΤΚ 54631
geoponikosmt@gmail.com & email : info@geoponikos.gr
www.geoponikos.gr / Τηλέφωνο & φαξ : 2310272036

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
‘’ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ’’

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5, 6, 7 Δεκεμβρίου 2014
Παρασκευή

Θέμα παρουσίασης

14:00-14:30

Παρουσίαση-Επισκόπηση των θεμάτων που θα
αναπτυχθούν. Σύντομο τεστ πολλαπλής επιλογής (για
την αξιολόγηση των γνώσεων των εκπαιδευομένων)
Κατηγορίες οργανισμών υγειονομικής σημασίαςΈντομα (Μορφολογία-Βιολογία), με έμφαση στα είδη
δημόσιας υγείας
Έντομα αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων- Μορφολογία-Βιολογία-Αντιμετώπιση ,
Εργαστηριακό μέρος (παρατήρηση προσβολών,
δειγμάτων και ζώντων ατόμων από εκτροφές)
Διάλειμμα
Παρουσίαση εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο
χώρο των απεντομώσεων-απολυμάνσεων και
μυοκτονιών, καθώς και σχετικών σκευασμάτων
Χρήση παγίδων, σηματοχημικών ουσιών, φερομονών Χρήση Φωσφίνης: Από τη θεωρία στην πράξη
Διάλειμμα
Εργαστηριακό μέρος- δοκιμή ανάφλεξης φωσφίνης,
δοκιμαστική εφαρμογή φωσφίνης, μέτρηση
συγκέντρωσης φωσφίνης, σκευάσματα φωσφίνης

14:30-15:30

15:30-17:00

17:00-17:15
17:15-17:45

17:45-18:45
18:45-19:00
19:00-20:00

Σάββατο
09:00-10:30

10:30-11:15

11:15-11:30
11:30-13:00

Θέμα παρουσίασης
Νομοθεσία για διενέργεια απεντομώσεωναπολυμάνσεων-μυοκτονιών (άδεια ΥΠΑΑΤ, νομοθεσία
για τα βιοκτόνα)
Δίπτερα Υγειονομικής Σημασίας: Βραχύκερα (Μύγες)Μορφολογία-Βιολογία-Αντιμετώπιση-Εφαρμογές σε
Κατοικίες, Χώρους Εστίασης, Αποθήκευσης Τροφίμων
και Ζωοτροφών, Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις κλπ
Διάλειμμα
Δίπτερα Υγειονομικής Σημασίας: Νηματόκερα
(Κουνούπια)- Μορφολογία-Βιολογία-ΑντιμετώπισηΕργαστηριακό Μέρος (παρατήρηση δειγμάτων και

13:00-14:00
14:00-15:00

15:00-15:15
15:15-16:15
16:15-17:30

17:30-17:45
17:45-20:00

Κυριακή
09:00-11:00

11:00-11:15
11:15-13:00

13:00-14:00
14:00-15:00

15:00-16:00
16:00-16:15
16:15-16:45

16:45-17:45

17:45-18:00
18:00-18:15
18:15-20:00

ζώντων ατόμων σε εκτροφές, δειγματοληψία
κουνουπιών)- Εφαρμογές σε κατοικημένους και μη
χώρους – Ειδικές εφαρμογές
Διάλειμμα (για γεύμα)
Ακάρεα αποθηκευμένων γεωργικών προϊόντων και
τροφίμων- Ακάρεα στο αστικό περιβάλλον (ακάρεα
σκόνης κα)-Αιμομυζητικά ακάρεα (τσιμπούρια κα)Μορφολογία-Βιολογία-Αντιμετώπιση-Εφαρμογές
Διάλειμμα
Άλλα αιμομυζητικά έντομα (ψύλλοι, κοριοί, ψείρες κα)Βιολογία-Μορφολογία Αντιμετώπιση
Εντομολογικοί εχθροί στο αστικό πράσινο (ρυγχοφόρος
φοινικοειδών, κάμπια του πεύκου κα)- Μορφολογία Βιολογία-Αντιμετώπιση
Διάλειμμα
Άλλοι εχθροί (αράχνες, σκορπιοί, μυριάποδα,
κεντροφόρα υμενόπτερα κα)- Μορφολογία-ΒιολογίαΑντιμετώπιση-Λοιμώξεις μεταδιδόμενες από
αρθρόποδα

Θέμα παρουσίασης
Τρωκτικά σε κατοικημένους χώρους και αγρούςΜορφολογία-Βιολογία - Αντιμετώπιση - Εφαρμογές σε
Κατοικίες, Χώρους Εστίασης, Αποθήκευσης Τροφίμων
και Ζωοτροφών, Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις κλπ
Διάλειμμα
Πρακτική επίδειξη μέσων για απεντομώσεις και
μυοκτονίες- Εφαρμογή θερμού και ψυχρού εκνεφωτή,
ψεκαστικού μηχανήματος, αερίων εντομοκτόνων,
τοποθέτηση δολωματικών σταθμών, προφυλάξεις
Διάλειμμα (για γεύμα)
Κατσαρίδες- Βιολογία, Μορφολογία, ΑντιμετώπισηΠρακτικές εφαρμογές gel και υγρού εντομοκτόνου σε
κατοικημένους χώρους
Ξυλοφάγα έντομα σε κατοικημένους χώρους (σαράκια,
τερμίτες κα)- Μορφολογία-Βιολογία-Αντιμετώπιση
Διάλειμμα
Ξυλοφάγα έντομα-σε κατοικημένους χώρουςΕργαστηριακό μέρος (εξέταση δειγμάτων και
προσβολών). Εφαρμογές
Ξεκινώντας μια εταιρεία απεντομώσεων (απαιτούμενος
ελάχιστος εξοπλισμός, απαιτούμενα έντυπα,
τιμολόγηση κα)
Διάλειμμα
Videos με απεντομώσεις και μυοκτονίες- προετοιμασία
φακέλου απεντομώσεων μυοκτονιών
Ερωτήσεις-Συζήτηση-Τελικό τεστ πολλαπλής επιλογής
για τους εκπαιδευόμενους

