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ΓΕΝΙΚΑ 
 
 Σκοπός της Δράσης C2 του έργου LIFE ARCPROM είναι η παροχή στοχευμένης 
θεωρητικής και κυρίως πρακτικής εκπαίδευσης στα στελέχη των Φορέων Διαχείρισης (ΦΔ) των 
Εθνικών Πάρκων Β. Πίνδου, Πρεσπών και Ροδόπης, με αντικείμενο τη διαχείριση των 
συγκρούσεων αρκούδας και ανθρώπου και την αναίρεση των συνθηκών που προκαλούν την 
εκδήλωση τους. Απώτερος στόχος της δράσης, είναι τα στελέχη των ΦΔ να αποκτήσουν μία 
όσο γίνεται πιο ολοκληρωμένη γνώση γύρω από τη συνύπαρξη αρκούδας και ανθρώπων, την 
οποία θα μεταλαμπαδεύσουν στους κατοίκους και τους επαγγελματίες που 
δραστηριοποιούνται εντός των Εθνικών Πάρκων. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της 
υποδράσης C2.1 προβλέπεται η διοργάνωση και πραγματοποίηση ολιγοήμερων πρακτικών 
σεμιναρίων σε μείζονα πρακτικά θέματα για την διευκόλυνση ή την επαύξηση της συμβολής 
των στελεχών των ΦΔ σε περιστατικά συγκρούσεων αρκούδας και ανθρώπου. Επιστήμονες 
διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων του Τμήματος Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας (ΠΘ), καθώς και ειδικοί επιστήμονες και στελέχη με αποδεδειγμένη μακροχρόνια 
εμπειρία στο αντικείμενο, θα επιλεγούν για να συνδράμουν με τις γνώσεις τους στην ευόδωση 
των εκπαιδεύσεων.  
  
 Καθώς τα τελευταία δύο έτη η χώρας μας, και ο πλανήτης γενικότερα , πλήττεται από 
την πανδημία που προκάλεσε ο ιός COVID-19, και ως συνέπεια των αυστηρών περιορισμών 
που επιβλήθηκαν σχετικά με τις συναθροίσεις, αποφασίσθηκε τον Οκτώβριο του 2020 να 
πραγματοποιηθεί εξ΄ αποστάσεως διαδραστική κατάρτιση/ ενημέρωση των στελεχών των ΦΔ. 
Η παραπάνω ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 10 Νοεμβρίου 2020 και η συντριπτική 
πλειοψηφία των στελεχών των ΦΔ παρακολούθησε το σύνολο της ημερίδας. 
 
 Σε συνέχεια των παραπάνω, το ΠΘ σε συνεργασία με στελέχη της Περιβαλλοντικής 
Οργάνωσης Καλλιστώ, θα διοργανώσει, το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, πρακτικές 
ασκήσεις/επιδείξεις των θεμάτων που παρουσιάστηκαν στο θεωρητικό μέρος της 
εκπαίδευσης. Η διεξαγωγή των σύντομων πρακτικών σεμιναρίων θα πραγματοποιηθεί σε 
ολιγομελή τμήματα, αποκλειστικά σε εξωτερικό χώρο και σύμφωνα με τις ισχύουσες 
κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ (χρήση μάσκας, αρνητικά COVID-19 self-test, κ.α.). 
 
 Η θεματολογία και το πρόγραμμα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, διαμορφώθηκε ως 
εξής: 
 

1η ημέρα: Μετάβαση στην έδρα του ΦΔ, το προσωπικού του οποίου πρόκειται να συμμετάσχει 
στην πρακτική άσκηση. Προετοιμασία του εξοπλισμού και του εκπαιδευτικού υλικού.  
 

2η ημέρα: (έδρα ΦΔ) 
 

➢ Σύντομος χαιρετισμός των συμμετεχόντων από τον καθηγητή κ. Μπιλλίνη Χαράλαμπο, 
Κτηνίατρο με Ειδίκευση στη Διαχείριση Υγείας της Άγριας Πανίδας και επικεφαλής της 
επιστημονικής ομάδας του ΠΘ (διάρκεια 20 λεπτά) 
 

➢ Σύντομη αξιολόγηση της εμπειρίας και του γνωστικού υποβάθρου του προσωπικού που 
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θα συμμετάσχει στην πρακτική κατάρτιση - Διανομή εκπαιδευτικού υλικού στους συμμεέχοντες – 
Επίλυση τυχόν αποριών (διάρκεια 20 λεπτά) 
 

➢ Εισαγωγή στις μεθόδους και τα αποτρεπτικά μέτρα για τη διαχείριση προβληματικών 
καταστάσεων λόγω αλληλεπίδρασης αρκούδας και ανθρώπου (Δρ. Γιώργος Μερτζάνης, διάρκεια 
30 λεπτά) 

 
➢ Μορφολογική Εκτίμηση & Σημεία Αξιολόγησης των σκύλων φύλαξης κοπαδιών (ΣΦΚ). 

Η πρακτική άσκηση θα εκτελεστεί παρουσία ενός νεαρού ΣΦΚ (Δρ. Αλέξιος Γιαννακόπουλος, 30’ 
λεπτά). 

 
➢ Στοιχεία εκπαίδευσης ΣΦΚ. Η πρακτική άσκηση θα εκτελεστεί παρουσία ενός 

εκπαιδευμένου σκύλου εργασίας. Επίδειξη Βασικής Υπακοής (Εμμανουήλ Μπατσαράς, διάρκεια 
40 λεπτά) 

 
➢ Προληπτική Κτηνιατρική – Πρώτες Βοήθειες σε ΣΦΚ – Επίδειξη χρήσης AntiPoison Kit. Η 

πρακτική άσκηση θα εκτελεστεί παρουσία ενός νεαρού ΣΦΚ (Δρ. Δημήτριος Χατζόπουλος, 
διάρκεια 40 λεπτά) 

 
➢ Επίδειξη Εφαρμογής Μέτρων Βιοασφάλειας & Επίδειξη Συλλογής, Συσκευασίας και 

Αποστολής δειγμάτων βιολογικού υλικού για εργαστηριακές εξετάσεις από ζωντανό και νεκρό ζώο 
με ύποπτη, πιθανή ή επιβεβαιωμένη λοίμωξη. H πρακτική άσκηση περιλαμβάνει δειγματοληψία 
από ζωντανό ζώο και από νεκρό άγριο πτηνό (Δρ. Μαρίνα Σοφία, διάρκεια 40 λεπτά)  

 
3η ημέρα: (έδρα ΦΔ) 

 
➢ Επίδειξη και Πρακτική άσκηση νεκροτομής σε άγριο ζώο. Εκτίμηση τρόπου και χρόνου 

θανάτου νεκρού ζώου. Η πρακτική άσκηση περιλαμβάνει προπλάσματα και χρήση αρχειακού 
πτωματικού υλικού. (Δρ. Δημήτριος Δούκας, διάρκεια 60 λεπτά).  

 
➢ Εντοπισμός και απομάκρυνση δηλητηριασμένων δολωμάτων ή/και ζώων από την 

ύπαιθρο (Δρ Γιαννακόπουλος, διάρκεια 40 λεπτά). 
 

➢ Επίσκεψη σε Κτηνοτροφική Μονάδα της περιοχής για την αξιολόγηση της μορφολογίας, 
της υγείας και της συμπεριφοράς των ΣΦΚ (Δρ Γιαννακόπουλος Αλέξιος, Μπατσαράς Εμμανουήλ, Δρ 
Χατζόπουλος Δημήτριος, διάρκεια 60 λεπτά). 
 

➢ Επίλυση Αποριών – Συζήτηση. 
 
 
 


