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Θέμα: «Ππόζκληζη εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ για ηην ζςμμεηοσή Γευηεσνικών ζε
ζεμινάπια για ηα απυμαηικά θςηά»
Μεηά από πποηάζειρ μελών μαρ η ΓΔ ηος Παπαπηήμαηορ Αναηολικήρ Μακεδονίαρ ηος
Γευηεσνικού Δπιμεληηηπίος Δλλάδαρ, αποθάζιζε να διεπεςνήζει ηην δςναηόηηηα
διοπγάνυζηρ εκπαιδεςηικών ζεμιναπίυν ζε ζσέζη με ηα Απυμαηικά θςηά για ηα μέλη ηος.
Σα πιθανά ανηικείμενα ενόρ ηέηοιος ζεμιναπίος είναι:
Α) Δπιμόπθυζη-Καηάπηιζη ζηην Παπαγυγή Φαπμακεςηικών Απυμαηικών Φςηών (ΦΑΦ)
και Αιθέπιυν Δλαίυν (ΑΔ)
Β) Διδικόηεπα, θα αποκηήζοςν ηην ηεσνογνυζία ώζηε να εθαπμόζοςν ηιρ πλέον
καηάλληλερ μεθόδοςρ και ηεσνικέρ για ηιρ ιδιαίηεπερ απαιηήζειρ ηηρ καλλιέπγειαρ ηυν
Φαπμακεςηικών Απυμαηικών Φςηών, ηηρ ζςγκομιδήρ, ηηρ επεξεπγαζίαρ και ηηρ
παπαλαβήρ αιθέπιυν ελαίυν. Παπάλληλα, οι εκπαιδεςόμενοι θα αποκηήζοςν γνώζειρ και
πληποθοπίερ για ηιρ σπήζειρ και εθαπμογέρ ηυν ΦΑΦ και ηοςρ ηομείρ αξιοποίηζηρ αςηών,
καθώρ και ηιρ μεθόδοςρ και διαδικαζίερ για ηην παπαγυγή πποφόνηυν ςτηλήρ
πποζηιθέμενηρ αξίαρ από ΦΑΦ, όπυρ είναι ηα Αιθέπια Έλαια και οι πποδιαγπαθέρ
ποιόηηηαρ αςηών. Σαςηόσπονα ηοςρ δίνεηαι η δςναηόηηηα να έλθοςν ζε επαθή και με ηα
βαζικά ζηοισεία επισειπημαηικόηηηαρ ζσεηικά με ηα ΦΑΦ και ηα ΑΔ.
Γ) Οηιδήποηε ηςσόν άλλο θέμα αθοπά ηα θαπμακεςηικά –απυμαηικά θςηά και θέλεηε να
ζςμπεπιληθθεί ζηο ζεμινάπιο.
Για να μποπέζοςμε όμυρ να διοπγανώζοςμε ένα ηέηοιο ζεμινάπιο θα ππέπει να μαρ
δηλώζεηε καηαπσάρ ηο ενδιαθέπον ζαρ (μη δεζμεςηικό) για να ζςμμεηάζσεηε, να
ζςγκενηπυθεί έηζι έναρ ικανόρ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν, ώζηε καηόπιν να διεπεςνήζοςμε
ηιρ λεπηομέπειερ ςλοποίηζηρ ενόρ ηέηοιος ζεμιναπίος (κόζηορ, ηοποθεζία, διάπκεια και
ανηικείμενα ζεμιναπίος κ.α.), έσονηαρ όμυρ ήδη κάνει μια πποεπγαζία επ’ αςηού.

Οι ενδιαθεπόμενοι ζςνάδελθοι πος θέλοςν να ζςμμεηάζσοςν ππέπει να μαρ ηο
δηλώζοςν είηε με email είηε με θαξ ζηο 2510838952 ή και ηηλεθυνικώρ (ζηο 2510222942)
και να μαρ δώζοςν ηα παπακάηυ ζηοισεία.
1) Ονομαηεπώνςμο,
2) Διδικόηηηα,
3) Σηλέθυνα επικοινυνίαρ,
4) Σόπορ καηοικίαρ
5) Παπαηηπήζειρ-επυηήμαηα επί ηος ζεμιναπίος.
ηην ζςνέσεια και εθόζον ζςγκενηπυθεί ικανόρ απιθμόρ ζςμμεηεσόνηυν θα ζαρ
ενημεπώζοςμε για ηην ποπεία ηος εγσειπήμαηορ πος θα εξαπηηθεί ζε μεγάλο βαθμό από
ηην ζςμμεηοσή ζαρ.
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