
 

 ΕΕΠΑ   

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ     

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ      

ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΩΝ     

1η  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΑΠΕΝΤΟΜΩΤΩΝ (ΕΕΠΑ) σε συνεργασία με την 

ΠΕΕΓΕΠ διοργανώνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο, διάρκειας 26 ωρών, με θέμα: 

 

 ‘’ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΕΧΘΡΩΝ ΣΕ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ’’ 
 

Τόπος Διεξαγωγής: Αθήνα 

Ημερομηνίες:     Παρασκευή-Σάββατο-Κυριακή,  14-15-16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020 

Εκπαιδευτές στο Σεμινάριο είναι  Καθηγητές ΑΕΙ, Ειδικοί Επιστήμονες Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Στελέχη 

Υπουργείων και οι πλέον αναγνωρισμένοι Επιστήμονες Επαγγελματίες του Κλάδου. 

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε Γεωπόνους, Τεχνολόγους Γεωπονίας, Χημικούς, Χημικούς 

Μηχανικούς, Επόπτες Δημόσιας Υγείας, Υγιεινολόγους και σε κάθε άλλον ενδιαφερόμενο που ασχολείται ή 

θέλει  να ασχοληθεί επαγγελματικά με τις Καταπολεμήσεις Ζωικών Εχθρών στους Κατοικημένους Χώρους. 

Τα αντικείμενα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου αφορούν: 

 Στους  Ζωικούς  Εχθρούς που απαντώνται στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον (έντομα, 

αρθρόποδα, τρωκτικά κ.α.) και στην Ολοκληρωμένη Καταπολέμησή τους 

 Στην Νομοθεσία που διέπει τις Καταπολεμήσεις σε Κατοικημένους Χώρους  

 Στην οργάνωση και πραγματοποίηση  ολοκληρωμένων Πρακτικών  Εφαρμογών  Καταπολέμησης 

όλων των  Ζωικών Εχθρών  που απαντώνται στο Αστικό και Περιαστικό Περιβάλλον (αστικές και 

εξοχικές κατοικίες, κοινόχρηστοι χώροι, σχολεία / εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας, 

ξενοδοχεία, ξενώνες, κατασκηνώσεις, στρατώνες,  μουσεία, εκκλησίες, καταστήματα, εστιατόρια/ 

ταβέρνες, χώροι επεξεργασίας τροφίμων,  αποθήκες, σιλό, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις,  χώροι 

πρασίνου/άλση, εργοστάσια,  λιμενικές εγκαταστάσεις  κλπ) 

 Στις Ειδικές Εφαρμογές Καταπολέμησης 

Κόστος συμμετοχής:  250 ευρώ ανά εκπαιδευόμενο, με πρόβλεψη έκπτωσης (κατά 50 Ευρώ) του ποσού 

αυτού στις εξής περιπτώσεις:  

- Νέοι Πτυχιούχοι (μέχρι δύο έτη από λήψεως Πτυχίου), προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές 

Γεωπονικών Τμημάτων ΑΕΙ και ΑΤΕΙ  

(η αντίστοιχη ιδιότητα επιβεβαιώνεται με την αποστολή σκαναρισμένου του αντίστοιχου 

δικαιολογητικού, π.χ.Πτυχίου, Βεβαίωσης Προπτυχιακής/Μεταπτυχιακής φοιτητικής ιδιότητας, που 

αποστέλλεται μαζί με την αίτηση)  

 -Όσοι έχουν παρακολουθήσει προηγούμενα Σεμινάρια Καταπολεμήσεων των Γεωπονικών Σχολών 

Αθηνών και Θεσσαλίας  

 -Όσοι είναι μέλη της ΕΕΠΑ και της ΠΕΕΓΕΠ 

- 
Η συμμετοχή κάθε ενδιαφερόμενου κατοχυρώνεται με την αποστολή συμπληρωμένης αίτησης συμμετοχής  

και με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού, το αργότερο μέχρι 31/01/2020, σε τραπεζικό λογαριασμό της 

Ελληνικής Εταιρείας Πιστοποιημένων Απεντομωτών (με ΙΒΑΝ: GR3901409930993002330001702). 

Λόγω περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει της αντίστοιχης 

καταβολής του ποσού συμμετοχής στην ALPHA BANK 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Να δώσετε το Ονοματεπώνυμό σας και το Κινητό σας ως καταθέτης 

Να  κρατήσετε για κάθε ενδεχόμενο την πρωτότυπη απόδειξη 

Να  στείλετε σκαναρισμένη  την απόδειξη πληρωμής, (γράφοντας και χειρόγραφα το όνομά σας, το κινητό 

σας και το e-mail σας) στο e-mail: seminaria.apentomoseon@gmail.com  
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνείτε μαζί μας, στα 210 8675640, 6944 780123, 6977 228069, 

6986 799436, e-mail:seminaria.apentomoseon@gmail.com & info@eepa.gr 
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