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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ  &  ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
 
Ο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ,  μετά από 
ενδιαφέρον που εκδήλωσαν τα μέλη και οι συνδρομητές του, έχει 
προγραμματίσει την πραγματοποίηση σεμιναρίου με θέμα: 
       
«Εναλλακτικές καλλιέργειες – Αρωματικά & φαρμακευτικά φυτά» 
 
Εκπαιδευτές στο ως άνω σεμινάριο θα είναι, στελέχη Υπουργείων & 
Ερευνητικών Ιδρυμάτων, καθώς και Ειδικοί Επιστήμονες. 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που 
δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στα 
υπόψη αντικείμενα (γεωπόνοι, τεχνολόγοι γεωπονίας, νέοι αγρότες, κα). 
 
Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί έντυπο και ψηφιακό υλικό καθώς 
και βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στο σεμινάριο. 
Το σεμινάριο είναι διάρκειας 28 ωρών.  
 
Τόπος: Θεσσαλονίκη - Στο εργαστήριο Προστασίας & Αξιοποίησης 
Αυτοφυών & Καλλωπιστικών ειδών Είσοδος ΕΛΓΟ (Πρώην ΕΘΙΑΓΕ) 
Ημερομηνίες:  24, 25, 26 & 27/5/2013  
Διάρκεια :   4 ημέρες  
Κόστος:  150 ευρώ   
 
Η κατάθεση γίνεται σε λογαριασμό του ΓΣΜ-Θ,  
στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος (ΑΤΕ) με αριθμό  4020400303387 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
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: 
geoponia@otenet.gr 
 
Ωστόσο σας ενημερώνουμε ότι μπορείτε να καταθέσετε την αίτηση για 
το σεμινάριο, καθώς και το αντίστοιχο ποσό, στην υπάλληλο του 
συλλόγου, τις εργάσιμες μέρες, από 10:00 έως 14:00.   
 

Το τμήμα παραμένει ανοικτό και οι ενδιαφερόμενοι  
μπορούν να στείλουν ΑΜΕΣΑ την αίτησή τους. 

 
Επίσης, για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στη 
Γραμματεία του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας Θράκης,  
Βενιζέλου 64 / 5ος όροφος.  
Τηλέφωνα: 2310-272.036  
και εκτάκτως στο κινητό 6944770568 (Μετά τις 12/4/2013) 
               
 
  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 
 
 

 
Με εκτίμηση, 
Κατερίνα Βρακοπούλου 
Υπάλληλος του ΓΣΜ-Θ 
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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ 
               Θεσσαλονίκη στις  24, 25, 26 & 27/5/2013 
Στο εργαστήριο Προστασίας & Αξιοποίησης Αυτοφυών & Καλλωπιστικών ειδών 

Είσοδος ΕΛΓΟ (Πρώην ΕΘΙΑΓΕ) 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ: 

Δρ. Ε. Μαλούπα  –   Δρ. Κ. Γρηγοριάδου  -  Δρ. Δ. Λάζαρη 
Δρ. Δ.Σταυρίδης – Δρ. Κ.Υψηλάντης  

Δρ. Ν.Γαβαλάς  
&  

  Εργαστηριακός Συν/της  

                                 


