
 
 
 

Αθήνα, 11/7/2022 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
 

Εξειδικευμένο Σεμινάριο - Workshop της ΠΕΕΓΕΠ με θέμα :  
“Εκτίμηση κατάστασης και Διαχείριση Αστικών Δένδρων” 

 
 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών και Επιχειρήσεων Πρασίνου (ΠΕΕΓΕΠ) 
εκτιμώντας την εξαιρετική σημασία που έχει, για το Αστικό και Περιαστικό Πράσινο, το Δένδρο σε 
όλες τις πτυχές του, από τον σχεδιασμό – μελέτη έως και την προστασία και διαχείριση του και, 
ταυτόχρονα, ενστερνιζόμενο ένα επίκαιρο αίτημα επιστημόνων επαγγελματιών μελών της ΠΕΕΓΕΠ 
που εργάζονται με τα Αστικά Δένδρα, αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση την διοργάνωση 
εξειδικευμένου σεμιναρίου για την αρχιτεκτονική, τη μορφο-φυσιολογία, την εκτίμηση της 
σταθερότητας και το κλάδεμα των αστικών δέντρων.   

Επισημάνσεις: 

 Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί, στην Αθήνα, Παρασκευή - Σάββατο – Κυριακή  11-13 
Νοεμβρίου 2022 

 Η συνολική χρονική διάρκεια του σεμιναρίου είναι 24 ώρες: 2 οκτάωρα θεωρία και 1 
οκτάωρο πρακτική άσκηση. 

 Εισηγητές θα είναι οι πιστοποιημένοι δενδροκόμοι της Arboricoltura Estense (AR.ES. s.a.s.) 
Giovani Morelli  και Stefano Tedioli. 

Η γλώσσα διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι τα αγγλικά με ταυτόχρονη διερμηνεία στα ελληνικά.  
 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε γεωτεχνικούς και επαγγελματίες πρασίνου με αντικείμενο εργασίας 
το αστικό δέντρο: 

 γεωτεχνικούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
 εταιρείες πρασίνου 
 εργαζόμενους στο χώρο του πρασίνου 
 φοιτητές 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 
1. Φυσιο-μορφολογική εξέλιξη του δέντρου (χώρος, χρόνος, μορφολογική οργάνωση, στάδια 

ανάπτυξης). 



2. Αρχές αυτό-καθορισμού της διάρθρωσης της δομής του δέντρου (ενεργειακοί, ορμονικοί, 
δομικοί παράγοντες).  

3. Το δέντρο σαν μια αλυσίδα κατανομής φορτίων (πρόσληψη, μετατόπιση, διασπορά και 
διάχυση). 

4. Εκτίμηση δέντρων: η «γλώσσα του σώματος» των δέντρων. 
5. Βασικά διαγνωστικά πρωτόκολλα: μη επεμβατικές και επεμβατικές μέθοδοι (οπτική 

αξιολόγηση, ηχητική τομογραφία, δοκιμές έλξης). 
6. Κύρια παθολογικά αίτια που επηρεάζουν τη σταθερότητα των δέντρων: σήψη και 

αποσύνθεση των δέντρων. 
7. Οι μορφο-φυσιολογικές βάσεις της κλάδευσης των δέντρων. 
8. Κύριες τεχνικές κλάδευσης και η σχέση τους με τις αρχές αυτό-καθορισμού της διάρθρωσης 

του δέντρου: βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις.  
9. Ζητήματα δεοντολογίας στην αξιολόγηση της στατικότητας και στο κλάδεμα των δέντρων.  
10. Πρακτική άσκηση 

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης.  

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 30/9/2022 

Το κόστος συμμετοχής για το εν λόγω Σεμινάριο-Workshop ανέρχεται στα 400 ευρώ ανά 
συμμετέχοντα. Για τα μέλη της Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π., τους ανέργους και τους φοιτητές το κόστος συμμετοχής 
είναι 350 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 110/465400-57ΙΒΑΝ: GR 8401101100000011046540057 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διεξαγωγή του Σεμιναρίου, μπορείτε να 
απευθύνεστε στην υπεύθυνη της ομάδας εργασίας για την διοργάνωση του σεμιναρίου Α. 
Νικολάου στο email natasso.nikolaou@gmail.com 

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. 


