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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 κυρίως 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: 21, 22, 23 & 24/11/2014
Διάρκεια : 4 ημέρες
Κόστος:
α) 120 ευρώ (Για τακτοποιημένα μέλη & συνδρομητές του συλλόγου)

β) 150 ευρώ ( Για μη τακτοποιημένα μέλη & συνδρομητές του συλλόγου) &
γ) 180 ευρώ ( Για όσους δεν είναι μέλη ή συνδρομητές του συλλόγου)
Οι άνεργοι σε όλες τις παραπάνω κατηγορίες πληρώνουν ΜΕΙΟΝ, 20 ευρώ.
(Η ανεργία επιβεβαιώνεται με φωτοτυπία της κάρτας ανεργίας μαζί με την αίτηση)

Η πληρωμή του ποσού γίνεται:
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:
geoponikosmt@gmail.com ή info@geoponikos.gr.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί εφόσον συμπληρωθεί τμήμα από 15 έως 25 άτομα.
Το τμήμα παραμένει ανοικτό και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν ΑΜΕΣΑ την
αίτησή τους, με φαξ: 2310272036 ή με e-mail: geoponikosmt@gmail.com.

Συνημμένα αποστέλλονται η αίτηση και το πρόγραμμα του σεμιναρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε μαζί μας, με:
Ε-mail: geoponikosmt@gmail.com
Φαξ:
2310-272.036 &
Εκτάκτως: 6944770568

(η παλιά δ/νση έχει καταργηθεί)

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

