Αθήνα, 01 Ιουλίου 2019
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για το Εξειδικευμένο Σεμινάριο - workshop της ΠΕΕΓΕΠ με θέμα : “Διαχείριση Αστικών
Δένδρων” .
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Το ΔΣ της ΠΕΕΓΕΠ εκτιμώντας την εξαιρετική σημασία που έχει για το Αστικό και Περιαστικό
Πράσινο το Δένδρο σε όλες τις πτυχές του, από τον σχεδιασμό - μελέτη, την προστασία και
διαχείριση του,
αλλά ταυτόχρονα ενστερνιζόμενο ένα επίκαιρο αίτημα
επιστημόνων
επαγγελματιών που εμπλέκονται με το Αστικό Δένδρο , μελών της ΠΕΕΓΕΠ, αποφάσισε στην
τελευταία του συνεδρία την διοργάνωση εξειδικευμένου σεμιναρίου για το Αστικό Δένδρο.
Επισημάνσεις:




Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί, στην Αθήνα τα Σαββατοκύριακα 12- 13 Οκτώβριου και
19 -20 Οκτωβρίου 2019.
Η συνολική χρονική διάρκεια του σεμιναρίου είναι δύο οκτάωρα θεωρία και δύο οκτάωρα
πρακτική άσκηση, Σάββατο θεωρία και Κυριακή πρακτική.
Σαν εισηγητές θα συμμετέχουν καθηγητές πανεπιστημίων, εκπρόσωπος του European
Arboricultural Council, ερευνητές από το Ινστιτούτο δασικών ερευνών, αλλά και
επαγγελματίες που γνωρίζουν πολύ καλά το αντικείμενο (σύντομα θα ανακοινωθούν).

Το σεμινάριο απευθύνεται:
 σε γεωτεχνικούς δημοσίου και ιδιωτικού τομέα
 σε εταιρείες πρασίνου
 σε εργαζόμενους στο χώρο του πρασίνου
 σε φοιτητές

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ :
1. Βασική Νομοθεσία για το Αστικό Δένδρο.
Υπάρχουσα νομοθεσία, Προβλήματα, Προτάσεις
2. Η συμβολή των δένδρων στο σχεδιασμό του τοπίου. Λειτουργικά, οικολογικά και αισθητικά
χαρακτηριστικά προς διερεύνηση
3. Γενικές αρχές κλάδευσης Αστικών Δένδρων αναφορά σε Διεθνής Προδιαγραφές, βασικές αρχές
Ασφάλειας εργασίας σε ύψος

4. Ασθένειες δένδρων στο αστικό χώρο.
Αναγνώριση - Κλείδες , Χειρισμοί
5. Εκτίμηση ασφάλειας δένδρων
Δόκιμοι Μέθοδοι Εκτίμησης
6. Αστικό Δένδρο και Κατασκευή
Υπάρχουσα κατάσταση, Προδιαγραφές, Προτάσεις
7. Οικονομική αποτίμηση δέντρων – δεντροστοιχιών
8. Διαχείριση Φυτικών Υπολειμμάτων
9 . Tree management – επιτυχημένες πρακτικές
10.Η αναγκαιότητα επικαιροποίησης των τιμών της υπηρεσίας κλάδευσης.
11 .Μηχανήματα διαχείρισης δέντρων
12. Workshops
Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο εν λόγω Σεμινάριο-Workshop ,θα πρέπει να αποστείλουν
συμπληρωμένη την σχετική αίτηση ενδιαφέροντος, και το αποδεικτικό πληρωμής της συμμετοχής
τους, στο e-mail της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.
info@peegep.gr
Ως καταληκτική ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής στο Σεμινάριο –Workshop, έχει
οριστεί η Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου του 2019.
Το κόστος συμμετοχής για το εν λόγω Σεμινάριο-Workshop ανέρχεται στα 350 ευρώ ανά
συμμετέχοντα. Για τα μέλη της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. ,τους ανέργους και τους φοιτητές το κόστος συμμετοχής
είναι 250 ευρώ.
Ο
αριθμός συμμετεχόντων στο εν λόγω Σεμινάριο, θα είναι 30 άτομα (θα τηρηθεί σειρά
προτεραιότητας)
Η κατάθεση του ποσού συμμετοχής θα πρέπει να γίνει στον λογαριασμό της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.
Αριθμ.Λογ.: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 110/465400-57
ΙΒΑΝ: GR 8401101100000011046540057
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή του Σεμιναρίου, μπορείτε να
απευθύνεστε στην υπεύθυνη της ομάδας εργασίας για την διοργάνωση του σεμιναρίου κα
Δέσποινα Καραλή στο τηλέφωνο : 6941588939.

Σημείωση: Η Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π. είναι μια Ένωση που προασπίζεται και κατοχυρώνει τα δικαιώματα των
μελών της, εκπαιδεύει και πιστοποιεί τα μέλη της, μελετά ζητήματα για τη διατήρηση και την
προστασία του περιβάλλοντος, προωθεί σύγχρονες τεχνολογίες στο επαγγελματικό αντικείμενο,

συνεργάζεται με φορείς που προάγουν την επιστημονική γνώση και παρεμβαίνει σε μια
σειρά θεμάτων που αφορούν το πράσινο και το περιβάλλον.

Για την ΠΕΕΓΕΠ,
η Πρόεδρος

ο Γεν. Γραμματέας

Αλέξιος Σπανέλλης
Σταυρούλα Κατσογιάννη

