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ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, οργανώνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο

με τίτλο:

‘’ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ’’

Τόπος Διεξαγωγής: Θεσσαλονίκη (Θα ενημερωθείτε
Ημερομηνίες: 5, 6, & 7 Δεκεμβρίου 2014
Διάρκεια : 3 ημέρες (Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή)

εγκαίρως για το χώρο)

Εκπαιδευτές στο ως άνω σεμινάριο θα είναι Πανεπιστημιακοί
Καθηγητές, στελέχη Υπουργείων & Ερευνητικών Ιδρυμάτων και
αναγνωρισμένοι Ειδικοί Επιστήμονες του κλάδου.
Το Εκπαιδευτικό σεμινάριο απευθύνεται σε Γεωπόνους, Χημικούς,
Χημικούς Μηχανικούς, Τεχνολόγους Γεωπονίας, Επόπτες Δημόσιας
Υγείας, Υγιεινολόγους και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο που
ασχολείται ή προτίθεται να απασχοληθεί με το υπόψη αντικείμενο.
Το Σεμινάριο στοχεύει τόσο σε νέους όσο και σε πεπειραμένους
επαγγελματίες του χώρου, προσφέροντας γνώσεις και εφαρμογές
πάνω στις τελευταίες σύγχρονες εξελίξεις με καινούριες μεθόδους.

Ενδεικτικά, πέραν όλων των άλλων θα αναπτυχθούν θέματα που
αφορούν σε αντικείμενα που είναι αιχμής σήμερα, όπως:
- Τερμίτες και αντιμετώπισή τους
- Κοριοί και αντιμετώπισή τους
- Ξυλοφάγα και αντιμετώπισή τους
- Legionella και αντιμετώπισή της
- Κουνούπια και αντιμετώπισή τους
- Έλεγχος Ποιότητας Απεντομώσεων
- Ειδικές Καταπολεμήσεις

Γενικότερα δε 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

Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί έντυπο και ψηφιακό υλικό
καθώς και βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής στο σεμινάριο.
Το σεμινάριο, είναι διάρκειας 26 ωρών.
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 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 €)

(Η ανεργία επιβεβαιώνεται με την αποστολή φωτοτυπίας της κάρτας ανεργίας που
αποστέλλεται μαζί με την αίτηση)

3- όσους παρακολούθησαν προηγούμενο σεμινάριο απεντομώσεων από το
σύλλογο (κατά 50 €).

Σειρά προτεραιότητας έχουν όσοι είναι μέλη ή συνδρομητές του
Συλλόγου. Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου κατοχυρώνεται με
την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης και με την άμεση κατάθεση
του αντίστοιχου ποσού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εφόσον συμπληρωθεί τμήμα 25 ατόμων. Το
τμήμα παραμένει ανοικτό και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν
να στείλουν ΑΜΕΣΑ την αίτησή τους,
με φαξ: 2310272036
ή με e-mail: geoponikosmt@gmail.com
αλλά και ταχυδρομικά στη διεύθυνση:
Βενιζέλου 64 - 5ος όροφος, ΤΚ 54631 – Θεσσαλονίκη

Η κατάθεση του ποσού για το σεμινάριο γίνεται:
Στα υποκαταστήματα της ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και της πρώην
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ (ΑΤΕ), σε λογαριασμό του Γεωπονικού
Συλλόγου Μακεδονίας Θράκης, με αριθμό 6402040030339.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ:

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:
geoponikosmt@gmail.com (Για πιο άμεση επικοινωνία).
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε μαζί μας, με:
e-mail: geoponikosmt@gmail.com
Φαξ: 2310-272.036 &
Εκτάκτως: 6944770568

(η παλιά δ/νση έχει καταργηθεί)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

