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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 24 ωρών.  
 
Τόπος: Θεσσαλονίκη - Στο εργαστήριο Προστασίας & Αξιοποίησης 
Αυτοφυών & Καλλωπιστικών ειδών Είσοδος ΕΛΓΟ (Πρώην ΕΘΙΑΓΕ) 
Ημερομηνίες:  Αρχές Νοεμβρίου 2013 
Διάρκεια :   3 ημέρες  
Κόστος: 120 ευρώ ( Για τα τακτοποιημένα μέλη & συνδρομητές του συλλόγου) 
      150 ευρώ ( Για τα μη τακτοποιημένα μέλη & συνδρομητές του συλλόγου) &   
          180 ευρώ ( Για όσους δεν είναι μέλη ή συνδρομητές του συλλόγου) 



 
Η πληρωμή του ποσού γίνεται: 
Α)  Στα υποκαταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της πρώην 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΑΤΕ), με κατάθεση σε λογαριασμό του 
Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας Θράκης, με αριθμό  
6402040030339. 
 
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 
 
Β) Στο γραφείο του συλλόγου, μαζί με την κατάθεση της αίτησης 
μπορείτε να πληρώσετε και το αντίστοιχο ποσό, στην υπάλληλο , τις 
εργάσιμες μέρες, από 10:00 έως 14:00, Βενιζέλου 64, στον 5ο όροφο 
(στο κέντρο της Θεσσαλονίκης).   
 

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.  
Τηλ. επικοινωνίας: 2310-272.036 
Εκτάκτως στο κινητό: 6944770568  
               
  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 
 

 



  
 

                                                                                    
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω  Σ Η 

 
Προς 
Για κάθε ενδιαφερόμενο  
 
Ο  ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ έχει 
προγραμματίσει, την πραγματοποίηση σεμιναρίων, στη Θεσσαλονίκη, σε 
συνεργασία με την TUV  AUSTRIA HELLAS, με τα παρακάτω θέματα:  
 
Α) « Εκπαίδευση Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας 
     Τροφίμων  σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000».  
     Διάρκεια : 5 ημέρες, 
    Κόστος: 370 ευρώ 
    Ημερομηνίες:  21, 22, 23, 24, 25/10/2013 
 
Β) «Εκπαίδευση στα  Συστήματα  Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στη  
    Γεωργική Παραγωγή κατά AGRO 2.1, 2.2 και πρωτόκολλο  
    GLOBALGAP».  
    Διάρκεια : 3  ημέρες,  
   Κόστος: 270 ευρώ 
   Ημερομηνίες: 22, 23, & 24/11/2012  
 
Γ)  «Εκπαίδευση Επιθεωρητών Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας – 
       ISO 9001:2008»                                                       
    Διάρκεια : 5  ημέρες,  
   Κόστος: 400 ευρώ 
   Ημερομηνίες: 29, 30/11/2013 & 1/12/2013 και 6, 7/12/2013 
 
►Σειρά προτεραιότητας έχουν όσοι είναι μέλη ή συνδρομητές του 



   συλλόγου, οι οποίοι στη συνέχεια κατατάσσονται με βάση την 
   ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους. Ωστόσο η συμμετοχή τους 
   κατοχυρώνεται με την άμεση κατάθεση των χρημάτων, (ώστε να  
   υπάρχει χρόνος για τις απαιτούμενες ενέργειες πραγματοποίησης του 
  σεμιναρίου). 
 
► Η κατάθεση γίνεται σε λογαριασμό του ΓΣΜ-Θ, στα υποκαταστήματα  
  της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ και όλα της ΠΡΩΗΝ Αγροτικής τράπεζας 
  (ΑΤΕ),  με αριθμό 6402040030339 
 
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 2310-272036, είτε με email: 
geoponia@otenet.gr 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην υπάλληλο 
του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας Θράκης, Βενιζέλου 64 / 5ος 
όροφος.  
Τηλέφωνο & φαξ 2310-272.036  
(Εκτάκτως στο κινητό 6944770568). 
E-mail: geoponia@otenet.gr 

 
 Το κάθε τμήμα δεν θα ξεπερνά τον αριθμό των 25 ατόμων.  
 Θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης (και στα αγγλικά).. 
 
 Επισημαίνεται ότι μετά από πρόταση του Γεωπονικού Συλλόγου 

Μακεδονίας-Θράκης, η οποία  έγινε δεκτή από την  TUV 
AUSTRIA, πέραν της αρχικής συμφωνίας (κόστους σεμιναρίου), 
που αφορά ΜΟΝΟ τα μέλη και τους συνδρομητές του συλλόγου, 
θα έχουν έκπτωση επί του αρχικού ποσού των σεμιναρίων στις 
παρακάτω περιπτώσεις: 

 
1) Όταν κάποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει δύο (2) σεμινάρια η  



      έκπτωση θα είναι το 15% επί του αρχικού ποσού και των δύο. 
2)  Όταν κάποιος επιθυμεί να παρακολουθήσει τρία (3) σεμινάρια η  
      έκπτωση θα είναι το 25% επί του αρχικού ποσού και των  
      τριών. 
 

  Και στις δύο περιπτώσεις το ποσό της  έκπτωσης θα αφαιρείται κατά 
  την κατάθεση του ποσού για το δεύτερο ή  τρίτο σεμινάριο αντίστοιχα. 

 
Η συμμετοχή στα σεμινάρια προϋποθέτει τη συμπλήρωση της σχετικής 
αίτησης και την άμεση αποστολή της, στο σύλλογο.  

 
Για κάθε σεμινάριο, θα αποστέλλεται ξεχωριστή αίτηση 

 
Θα ενημερωθείτε εγκαίρως για το χώρο πραγματοποίησης των σεμιναρίων. 

 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 

 
 
 
 



ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ 
                   Βενιζέλου 64 - 5ος όροφος, ΤΚ 546 31 – Θεσσαλονίκη 
                 email : geoponia@otenet.gr /  www.geoponikos.gr 
                            Τηλ. & φαξ : 2310-272.036  
 

                                                                                                             
 
 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   Σ Ε Μ Ι Ν Α Ρ Ι Ο Υ 
 

 
Ο ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ, 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: 
 
‘’ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ’’ 
 
την Παρασκευή /Σάββατο /Κυριακή, 25, 26 και 27 Οκτωβρίου 2013 
στη Θεσσαλονίκη. 
 
Εκπαιδευτές στο ως άνω σεμινάριο θα είναι Πανεπιστημιακοί 
Καθηγητές, στελέχη Υπουργείων & Ερευνητικών Ιδρυμάτων και 
αναγνωρισμένοι Ειδικοί Επιστήμονες του κλάδου . 
Το σεμινάριο απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο που 
δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στα 
υπόψη αντικείμενα (γεωπόνοι, τεχνολόγοι γεωπονίας, χημικοί, χημικοί 
μηχανικοί, επόπτες δημόσιας υγείας κα). 
 
Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στις εφαρμογές και στην επαγγελματική 
ενημέρωση των εκπαιδευομένων, με αναφορά και σε «νέο υλικό 
ενημέρωσης» που αφορά το χώρο των απεντομώσεων. Τα αντικείμενα 
του σεμιναρίου σχετίζονται με: 
-  την αντιμετώπιση όλων των κατηγοριών των ζωικών εχθρών στο  
   αστικό και περιαστικό περιβάλλον (έντομα, ακάρεα, τρωκτικά κα) 
- τη νομοθεσία που διέπει τις απεντομώσεις, τις μυοκτονίες και τις 
   απολυμάνσεις 



-  την αντιμετώπιση των κυριοτέρων εντομολογικών εχθρών στο αστικό 
   πράσινο 
- την πρακτική εφαρμογή πάνω σε νέες μεθόδους αντιμετώπισης  
  Ζωικών εχθρών δημόσιας υγείας σε κατοικημένους χώρους, εξοχικές  
  κατοικίες, ξενοδοχεία, καταστήματα, μουσεία, εκκλησίες, χώρους 
  επεξεργασίας τροφίμων, εστιατόρια, αποθήκες, κτηνοτροφικές 
  εγκαταστάσεις, περιαστικούς χώρους κλπ.  
- Ειδικές εφαρμογές χώρους 
 
Διευκρινήσεις : 
 
- Το σεμινάριο, διάρκειας 26 ωρών, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της 
βιβλιοθήκης της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής, στη Θεσσαλονίκη. 
-  Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί έντυπο και ψηφιακό υλικό 
καθώς και βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στο σεμινάριο. 
- Το δικαίωμα συμμετοχής στο σεμινάριο ανέρχεται σε 250 Ευρώ ανά 
εκπαιδευόμενο.  
 
Ωστόσο υπάρχει μείωση αυτού του ποσού για: 
1 -τα τακτοποιημένα μέλη & συνδρομητές του συλλόγου, (κατά 30 €) 
2 - τα άνεργα μέλη & συνδρομητές του συλλόγου, (κατά 20 €) 
            (Βεβαιώνεται με φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας) 
3 -όσους παρακολούθησαν προηγούμενο σεμινάριο απεντομώσεων 
    από το σύλλογο (κατά 50 €). 
      Η ίδια έκπτωση προσφέρεται επίσης και στις επιχειρήσεις που θα  
      συμμετάσχουν στο σεμινάριο με περισσότερα από ένα στελέχη τους.  
 
- Σειρά προτεραιότητας έχουν όσοι είναι μέλη ή συνδρομητές του 
   συλλόγου, οι οποίοι στη συνέχεια κατατάσσονται με βάση την 
   ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους. Ωστόσο η συμμετοχή τους 
   κατοχυρώνεται με την άμεση κατάθεση των χρημάτων, (ώστε να  
   υπάρχει χρόνος για τις απαιτούμενες ενέργειες πραγματοποίησης του 
  σεμιναρίου). 
- Η κατάθεση γίνεται σε λογαριασμό του ΓΣΜ-Θ, στα υποκαταστήματα  
  της Τράπεζας ΠΕΙΡΑΙΩΣ και όλα της ΠΡΩΗΝ Αγροτικής τράπεζας 
  (ΑΤΕ),  με αριθμό 6402040030339 



 
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 2310-272036, είτε με email: 
geoponia@otenet.gr 
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στην υπάλληλο 
του Γεωπονικού Συλλόγου Μακεδονίας Θράκης, Βενιζέλου 64 / 5ος 
όροφος.  
Τηλέφωνο & φαξ 2310-272.036  
(Εκτάκτως στο κινητό 6944770568). 
E-mail: geoponia@otenet.gr 
 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. 
 

 
 


