Σεπτέμβριος 2013

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ Β΄2013

Κατά την Β’ περίοδο του 2013 (Σεπτέμβριος 2013 – Ιανουάριος 2014) το
Ινστιτούτο Γεωπονικών Επιστημών προτίθεται να διεξάγει σεμινάρια με
αγροτικά θέματα σύμφωνα με το συνημμένο Πρόγραμμα. Για την αποφυγή
ταλαιπωρίας στους συμμετέχοντες το πρόγραμμα εγγραφών για την Β’
περίοδο του 2013 θα έχει ως εξής:
2 & 3 Σεπτεμβρίου 2013 αυστηρά ΜΟΝΟ για τα τμήματα Μελισσοκομίας

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

4 & 5 Φεβρουαρίου 2013 (και μέχρι να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός
εκπαιδευομένων) τα υπόλοιπα σεμινάρια.
Το μοναδικό κριτήριο συμμετοχής είναι η σειρά προτεραιότητας που θα
χορηγηθεί τις παραπάνω ημερομηνίες. Για να συμμετάσχει ο κάθε
ενδιαφερόμενος πρέπει:
•Να μην έχει κλείσει το τμήμα (το κάθε τμήμα έχει διαφορετικό αριθμό
συμμετεχόντων)
•Αφού έχει πάρει αριθμημένη αίτηση (από τη διοίκηση του Ι.Γ.Ε. την ημέρα της
εγγραφής) να συμπληρώσει σωστά την αίτηση που θα του δοθεί από το
Ινστιτούτο
•Να καταβάλλει το ποσό των διδάκτρων σε τραπεζικό λογαριασμό της
υπηρεσίας (που θα του δοθεί) εντός της ημέρας. Κατάθεση χρημάτων στην
τράπεζα χωρίς πρωτότυπη αίτηση (με τον αριθμό προτεραιότητας) δεν είναι
αποδεκτή και δεν επιστρέφονται χρήματα.
Σημειώνεται ότι όποιος καταθέσει το ποσό στην Τράπεζα, δε θα περιμένει στην
ουρά, θα αφήσει την αίτηση, τον αριθμό προτεραιότητας και το αντίγραφο
πληρωμής και θα φύγει. Πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί
να συμμετέχει σε 2 το πολύ σεμινάρια (αφού βέβαια έχει παραλάβει τις
αντίστοιχες αιτήσεις για το κάθε σεμινάριο). Δεν γίνονται εγγραφές μέσω fax,
internet ή τηλεφώνου. Εντός της ημέρας πρέπει να προσκομισθεί στο
Ινστιτούτο η αίτηση συνοδευόμενη από το αποδεικτικό κατάθεσης για να ισχύει
η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στο τμήμα. Αν δεν προσκομιστούν εντός της
ημέρας, τότε η θέση του δίνεται την επόμενη ημέρα στον 1ο επιλαχών.
Το 10% των θέσεων από κάθε τμήμα καλύπτεται από παιδιά αγροτών, αγρότες,
νέους αγρότες, κηπουρούς.
Αν εντός των τρεχουσών ημερομηνιών δεν καλυφθούν οι ανωτέρω θέσεις, τότε
θα καλυφθούν από τους επιλαχόντες.
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Πρόγραμμα Σεμιναρίων Β΄ 2013
πρόγραμμα σεμιναρίων βραχείας διάρκειας (120 ωρών) απογευματινά
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ

•ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ
•ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ
•ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
•ΕΚΤΡΟΦΗ
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ
•ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ –
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ
•ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
•ΦΥΤΙΚΑ
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ
•ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
•ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ
•ΔΕΝΔΡΟΚΟΜΙΑ
•ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΑ
•ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΓΡ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
•ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

•ΑΓΡΟΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ
•ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤ.
ΑΡΔΕΥΣΗΣ
•ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΙΑ
•ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
•ΕΚΤΡΟΦΗ
ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΩΝ
•ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ
•ΛΑΧΑΝΟΚΟΜΙΑ
•ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ
•ΠΟΤΟΠΟΠΙΙΑ
•ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
•ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ

•ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

πρόγραμμα σεμιναρίων βραχείας διάρκειας (120 ωρών) πρωινά
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΤΕΤΑΡΤΗ

ΤΡΙΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

•ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
•ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΑ

•ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ
•ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ –
ΟΙΝΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΡΙΤΗ

•ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ
(ΤΑΧΥΡΥΘΜΟ)
•ΞΥΛΟ – ΞΥΛΙΝΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
•ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΕΙΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΕΣ

ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

•ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ

13:00 – 16:30
ΤΕΤΑΡΤΗ - ΠΕΜΠΤΗ

17:00 – 20:30

πρόγραμμα ταχύρυθμων σεμιναρίων (60 ωρών)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:00 – 20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

•ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ
ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ
•ΘΡΕΨΗ – ΛΙΠΑΝΣΗ
ΚΑΡΠΟΦΟΡΩΝ
ΔΕΝΔΡΩΝ
•ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

•ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ
•ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ
•ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ
•ΣΑΠΩΝΟΠΟΙΙΑ
•ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΙΚΡΩΝ
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ
•ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ
ΠΡΑΣΙΝΟΥ

πρόγραμμα ταχύρυθμων σεμιναρίων (80 ωρών)
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

17:00
– 20:30
ΣΑΒΒΑΤΟ

•ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
•ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
•ΤΑΡΑΤΣΟΚΗΠΟΙ
•ΑΝΘΟΔΕΤΙΚΗ
•ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΣΤΟΝ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

13:00 – 16:30

•ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

