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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Η διαχείριση και καταπολέμηση επιβλαβών οργανισμών στις πόλεις, όπως για παράδειγμα
είναι οι κατσαρίδες, έντομα τροφίμων, αιμομυζητικά δίπτερα (πχ. μύγες, φλεβοτόμοι,
κουνούπια) κ.α., αποτελεί πλέον μια αναγκαιότητα που απαιτεί υψηλό βαθμό
επαγγελματισμού και υπευθυνότητας. Η μη ορθολογική χρήση βιοκτόνων σκευασμάτων
είναι δυνατόν να απειλήσει τόσο την υγεία ανθρώπων όσο και ζώων. Η ανάπτυξη και
εφαρμογή ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών θεωρείται
πλέον επιβεβλημένη, εντοπίζοντας και στη συνέχεια εφαρμόζοντας ασφαλείς πρακτικές
που είναι αποτελεσματικές, ενώ ταυτόχρονα ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Για τους λόγους αυτούς, οι επαγγελματίες του χώρου
χρειάζονται την κατάλληλη εκπαίδευση και κατάρτιση που θα αφορά στην βιοοικολογία
των εντόμων, στην αξιολόγηση των κινδύνων, στην κατάλληλη επιλογή βιοκτόνου και στη
συνέχεια στην ορθολογική χρήση του .
Ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός που αφορά στη διάθεση, στην αγορά και τη χρήση
βιοκτόνων, επιχειρεί να συμβάλλει στη βιώσιμη χρήση των βιοκτόνων και να εξετάσει την
ανάγκη εισαγωγής πρόσθετων μέτρων, ιδίως για τους επαγγελματίες χρήστες, με σκοπό
τον περιορισμό των κινδύνων για την υγεία των ανθρώπων και των ζώων καθώς και για
το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, η ανάγκη για την εισαγωγή ειδικών προγραμμάτων
κατάρτισης για τους επαγγελματίες χρήστες βιοκτόνων στα κράτη-μέλη της ΕΕ, και
ειδικότερα σ’ εκείνα όπου τέτοιου είδους προγράμματα απουσιάζουν εντελώς, καθίσταται
επιτακτική.
Το ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο έργο PEST PRACTICE: [Advancing work safety for
pest control workers] θα αναπτύξει καινοτόμο εκπαιδευτικό υλικό για τους επαγγελματίες
χρήστες των εταιρειών απεντόμωσης ακολουθώντας τόσο τις κατευθύνσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και τις ανάγκες των εταιρειών και των επαγγελματιών του
χώρου.
Το PEST PRACTICE ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2013 και οι εργασίες του θα ολοκληρωθούν τον
Οκτώβριο 2015. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα αναπτυχθεί θα αξιοποιήσει υφιστάμενες
εκπαιδευτικές πρακτικές για την ασφάλεια στην εργασία, όπως σχεδιάσθηκαν και
υλοποιήθηκαν από προηγούμενο ευρωπαϊκό έργο, το LABITAS.
Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου PEST PRACTICE, πραγματοποιήθηκε στις 16-17
Ιανουαρίου 2014, στην Αθήνα. Το έργο συντονίζεται από το 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.
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