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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η 

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΥΤΟΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ  ΜΕ ΘΕΜΑ: 

 
‘’ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ- ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ - ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΕΡΙΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:  

ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ’’ 
 
Το Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας / Σχολή Γεωπονικών Επιστηµών θα πραγµατοποιήσει αυτοχρηµατοδοτούµενο εκπαιδευτικό 
σεµινάριο επαγγελµατικής κατάρτισης και ενηµέρωσης µε τίτλο «Απεντοµώσεις- Μυοκτονίες- Απολυµάνσεις στο Αστικό και 
Περιαστικό Περιβάλλον: από τη Θεωρία στην Πράξη», την Παρασκευή /Σάββατο /Κυριακή, 14, 15 και 16 Μαρτίου 2014 
στην Αµαλιάδα. Εκπαιδευτές στο ως άνω σεµινάριο θα είναι Πανεπιστηµιακοί Καθηγητές, στελέχη Υπουργείων & Ερευνητικών 
Ιδρυµάτων και Αναγνωρισµένοι Ειδικοί Επιστήµονες και Επαγγελµατίες 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 ∆ηµόσιας Υγείας κα). Ιδιαίτερη 
βαρύτητα θα δοθεί στις εφαρµογές και στην επαγγελµατική κατάρτιση και  ενηµέρωση των εκπαιδευοµένων. Τα αντικείµενα του 
σεµιναρίου σχετίζονται µε: 

• την αντιµετώπιση όλων των κατηγοριών των ζωικών εχθρών στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (έντοµα, ακάρεα, 
τρωκτικά κλπ) 

• 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 
 
Το σεµινάριο, διάρκειας 26 ωρών, θα πραγµατοποιηθεί στην Αµαλιάδα. Στους εκπαιδευόµενους θα χορηγηθεί έντυπο και 
ψηφιακό υλικό, σειρά δειγµάτων, καθώς και βεβαίωση επιτυχούς συµµετοχής στο σεµινάριο. 
 
Το δικαίωµα συµµετοχής στο σεµινάριο ανέρχεται σε 250 Ευρώ ανά εκπαιδευόµενο. Ειδικά για νέους Πτυχιούχους όλων των 
ειδικοτήτων (µε Πτυχίο µετά την 01/01/2009) και για Μεταπτυχιακούς Φοιτητές γίνεται έκπτωση 20 % (δικαίωµα συµµετοχής σε 
αυτή την περίπτωση είναι 200 Ευρώ). Η ίδια έκπτωση προσφέρεται επίσης αφενός σε όσους συναδέλφους έχουν 
παρακολουθήσει  αντίστοιχα σεµινάρια του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας και του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών και 
αφετέρου σε επιχειρήσεις που θα συµµετάσχουν στο σεµινάριο µε περισσότερα από ένα  στελέχη τους.   
Το ποσό του δικαιώµατος συµµετοχής θα πρέπει να κατατεθεί, µέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2014, στον Τραπεζικό Λογαριασµό 
της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας:  
 
ALPHA BANK, Ιάσονος 60, Βόλος 
Αριθµός Λογαριασµού: 310-00-2002-020898 -    IBAN: GR9301403100310002002020898-       SWIFT: CRBAGRAAXXX 
ΚΑΤΟΧΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ,  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ, Αργοναυτών και Φιλελλήνων, 
Βόλος 
 
ΣΤΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ: ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΚΩ∆ΙΚΟ 4433, καθώς και το 
ονοµατεπώνυµο, τα τηλέφωνα και το e-mail του καταθέτη (µαζί µε σκαναρισµένο Αντίγραφο Πτυχίου, εάν είναι νέος 
Πτυχιούχος ή Πιστοποιητικό Σπουδών, εάν είναι Φοιτητής ή Μεταπτυχιακός Φοιτητής).  Παράκληση, το αντίγραφο του 
καταθετηρίου να αποστέλλεται µε fax στο 2421006465 και τηλ.: 2421006408 (υπ’ όψιν κ. Νίκης Γεροτόλιου) ή  σκαναρισµένο 
στο e-mail ngerotoliou@uth.gr. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Για την κατάθεση θα εκδίδεται σχετικό τιµολόγιο από την 
Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστηµίου Θεσσαλίας. Για πληροφορίες µπορείτε να απευθυνθείτε στα τηλέφωνα: 2421093195,  
6944240805, 6945173607, 6944780123 και στο e-mail: seminaria.apentomoseon@gmail.com  
 
Ο Επιστηµονικός Υπεύθυνος του Σεµιναρίου 
∆ρ. Χρήστος Αθανασίου 
Επ. Καθηγητής Εντοµολογίας, Εργαστήριο Εντοµολογίας και Γεωργικής Ζωολογίας 
Τµήµα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Γεωπονική Σχολή, Πανεπιστήµιο Θεσσαλίας 


