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ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ & 

ΠΡΟΣΑΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΕ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗΝ 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΡΩΜΑΣΙΚΩΝ ΦΤΣΩΝ 

 

 Σν Παξάξηεκα Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο ηνπ Γεσηερληθνύ Δπηκειεηήξηνπ Διιάδαο ζε 

ζπλέρεηα ηνπ ζεκηλαξίνπ πνπ δηνξγάλσζε γηα Γεσηερληθνύο θαη αθνξνύζε ηα Διιεληθά 

Αξσκαηηθά θπηά ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012 ζηε Γξάκα θαη θαηόπηλ αηηήκαηνο πνιιώλ 

ζπλαδέιθσλ, πξνηίζεηαη λα δηνξγαλώζεη δηήκεξε εθπαηδεπηηθή εθδξνκή κε ηδία ζπκκεηνρή 

ησλ εθπαηδεπόκελσλ ζύκθσλα κε ην παξαθάησ πξόγξακκα: 

 Αλαρώξεζε από ηελ πόιε ηεο Καβάιαο κε ιεσθνξείν ην άββαην 20 Απξηιίνπ από 

ηηο ζεκαίεο (θάησ από ην Γεκαξρείν) ζηηο 08:30 ην πξσί. Άθημε ζην εξγαζηήξην 

Αξσκαηηθώλ θπηώλ ηνπ ΔΛΓΟ Γήκεηξα ζηηο 11:00 π.κ. ζηε Θέξκε Θεζζαινλίθεο (δίπια 

ζην αγξόθηεκα ηεο Γεσπνληθήο ρνιήο ηνπ Α.Π.Θ. ζην ΚΔΠΠΤΔΛ Θεζζαινλίθεο). Δθεί ε 

μελάγεζε ζα μεθηλήζεη κε κηα κηθξή ζεσξεηηθή εηζαγσγή ζην αληηθείκελν ηεο αμηνπνίεζεο 

ησλ Διιεληθώλ απηνθπώλ αξσκαηηθώλ θπηώλ, αληηθείκελν ην νπνίν άιισζηε είρε 

αλαπηπρζεί δηεμνδηθόηεξα ηόζν ζην ζεκηλάξην πνπ νξγαλώζακε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012 

ζηελ Γξάκα όζν θαη ζην βηβιίν πνπ εθδώζακε κε ζπγγξαθείο ηηο εθπαηδεύηξηεο ηεο 

παξνύζαο εθδξνκήο & άιινπο έγθξηηνπο επηζηήκνλεο ζηνλ ηνκέα απηό (Γξ. Δι. Μαινύπα, 

Γξ. Κ. Γξεγνξηάδνπ, Γξ. Γηακ. Λάδαξε θαη Γξ. Νηθόιαν Κξίγθα). 

 ηε ζπλέρεηα ε μελάγεζε ζα γίλεη ζε 2 ηκήκαηα ηζάξηζκα. ην πξώην ηκήκα ζα 

παξνπζηαζηεί ε δξαζηεξηόηεηα ηνπ εξγαζηεξίνπ, όπνπ ζπγθεθξηκέλα κε ηε βνήζεηα ζαο ζα 

παξαζθεπαζηνύλ δηάθνξα πξντόληα από Απηνθπή Διιεληθά Αξσκαηηθά Φπηά (ζαπνύληα, 

αθεςήκαηα, απνζηάγκαηα θ.α.). Σν δεύηεξν ηκήκα ζα πεξηεγεζεί ζηνπο ρώξνπο ηνπ 

εξγαζηεξίνπ, όπνπ ζα ηνπο επηδεηρζνύλ νη ππάξρνπζεο κεηξηθέο θπηείεο Διιεληθώλ 

Απηνθπώλ Αξσκαηηθώλ Φπηώλ, ζα παξνπζηαζηεί ν πνιιαπιαζηαζκόο απηώλ ησλ 

αξσκαηηθώλ θπηώλ (κε κνζρεύκαηα, ηζηνθαιιηέξγεηα, ζπνξνπαξαγσγή θ.ι.π.), ν ηξόπνο 
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δηαηήξεζεο ησλ ζπόξσλ, ηα εξκπάξηα (θπηνιόγηα), ε ηαπηνπνίεζε ησλ αξσκαηηθώλ 

θπηώλ (κε κνξηαθέο ηερληθέο), ε εξγαζηεξηαθή απόζηαμε θ.α.. 

 Ζ πξώηε ζεηξά ησλ μελαγήζεσλ ζα νινθιεξσζεί πεξίπνπ ζηηο 13:00 κε 13:30 όπνπ 

ζα γίλεη θαη έλα κηζάσξν δηάιεηκκα γηα ειαθξύ γεύκα (ζάληνπηηο) από ην εξγαζηήξην θαη 

θαηόπηλ ζα αληηζηξαθνύλ ηα ηκήκαηα ώζηε όινη νη ζπλάδειθνη λα κπνξέζνπλ λα 

παξαθνινπζήζνπλ όια ηα πξναλαθεξόκελα. Ζ μελάγεζε απηή ζα νινθιεξσζεί γύξσ ζηηο 

16:00 θαη θαηόπηλ ζα αλαρσξήζνπκε από ηε Θεζζαινλίθε γηα ηα ινπηξά Πόδαξ Αξηδαίαο 

όπνπ ζα αθνινπζήζνπκε ειεύζεξν πξόγξακκα θαη ζα δηαλπθηεξεύζνπκε ζε μελνδνρείν 

ηεο πεξηνρήο. 

 Σελ επόκελε κέξα Κπξηαθή 21 Απξηιίνπ θαη κεηά ηελ ιήςε πξσηλνύ ζα 

αλαρσξήζνπκε από ην μελνδνρείν (ηζεθ ανπη) ζηηο 10:00 θαη ζα επηβηβαζηνύκε ζην 

ιεσθνξείν γηα λα επηζθεθηνύκε ηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε Μύξηηο ζηελ Πνιπθάξπε 

Αξηδαίαο, όπνπ ζα καο γίλεη θαη κηα κηθξή μελάγεζε ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηεο. ηε ζπλέρεηα 

ζα επηζθεθηνύκε ρσξάθη κε αξσκαηηθά θπηά (αλαιόγσο ηνπ θαηξνύ). Δθεί ζα 

ζπκκεηέρνπκε ζηηο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα γίλνληαη εθείλε ηελ επνρή ζε απηά ηα 

ρσξάθηα. Καηόπηλ ζα επηζηξέςνπκε πίζσ ζηελ νηθνγελεηαθή επηρείξεζε Μύξηηο όπνπ ζα 

καο επηδεηρζεί ν καδηθόο πνιιαπιαζηαζκόο αξσκαηηθώλ θπηώλ ζε εκπνξηθή θιίκαθα θαη 

κεηά ζα θάλνπκε κηα πξαγκαηηθή απόζηαμε δηάξθεηαο 2 κε 2,5 σξώλ. Ζ απόζηαμε απηή 

πνπ ζα μεθηλήζεη πεξίπνπ ζηηο 13:30 ζα είλαη κηα θαιή επθαηξία λα πάξνπκε έλα πξόρεηξν 

γεύκα (ζνπβιάθηα θ.ι.π.) ζηνλ ρώξν ηεο απόζηαμεο, λα αληαιιάμνπκε απόςεηο, λα 

θάλνπκε ηα εξσηήκαηα καο θαη λα ιύζνπκε ηηο απνξίεο καο ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο 

εθπαηδεπηηθήο εθδξνκήο. Ζ όιε εθδξνκή ζα νινθιεξσζεί γύξσ ζηηο 16:00 κε 17:00 όπνηε 

θαη ζα πάξνπκε ηνλ δξόκν ηεο επηζηξνθήο θαη εθόζνλ ην επηζπκνύλ νη ζπκκεηέρνληεο 

κπνξνύκε λα θάλνπκε κηα ζηάζε ζηελ όκνξθε Έδδεζα γηα θαγεηό ή θαθέ θαη ζα 

επηζηξέςνπκε ζηελ Καβάια ην βξάδπ. 

 

 Υρήσιμες επισημάνσεις πνπ ζέινπκε λα ζαο θάλνπκε γηα ηελ επηηπρία ηεο 

εθδξνκήο είλαη νη παξαθάησ: 

α) Ο κέγηζηνο αξηζκόο ζπκκεηερόλησλ πνπ ιόγσ ζπλζεθώλ κπνξεί λα ζπκκεηάζρεη ζηελ 

εθδξνκή είλαη ζπλνιηθά ηα 50 άηνκα. Έηζη ζα ηεξεζεί απζηεξή ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο θαη 

ζα πξνεγνύληαη νη Γεσηερληθνί. 

γ) Αζθαιώο θαη ζα κπνξεί ζηελ εθδξνκή λα ζπκκεηέρεη θαη ν/ε ζύληξνθόο ζαο ή έλαο 

θίινο ζαο (γεσηερληθόο ή κε).  Λόγσ όκσο ηνπ ππεξβνιηθά θνξησκέλνπ πξνγξάκκαηνο 

θαη ηνπ πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ ζα ζαο παξαθαινύζακε λα κελ πάξεηε καδί ζαο ηα παηδηά 



   

ζαο δηόηη ζα ηαιαηπσξεζνύλ θαη απηά θαη εζείο καδί ηνπο. Δπίζεο θαιό είλαη λα έρεηε καδί 

ζαο λεξά αλαςπθηηθά θαη πξόρεηξν θαγεηό ηδηαίηεξα κάιηζηα απηνί πνπ λεζηεύνπλ.  

δ) Ζ δηαλπθηέξεπζε ζα γίλεη ζην μελνδνρείν 4 Δπνρέο ζην Λνπηξάθη Αξηδαίαο. Πξόθεηηαη 

γηα έλα μελνδνρείν 3 αζηέξσλ πνπ πξνζθέξεη ππεξεζίεο 5 αζηέξσλ. Πεξηζζόηεξεο 

πιεξνθνξίεο γηα ην μελνδνρείν θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη κπνξείηε λα δείηε ζην 
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ε) Γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο ζέζεο ζπκκεηνρήο ζαο ζηελ εθδξνκή νη ζπλάδειθνη Γεσηερληθνί 

ζα πξέπεη λα καο θαηαζέζεηε ην πνζό ησλ 60 Δπξώ θαηά άηνκν (ζε δίθιηλν δσκάηην, ζε 

κνλόθιηλν ππάξρεη έμηξα ρξέσζε 15 επξώ) στον λογαριασμό της Αγροτικής Σράπεζας 

με αριθμό 201 01 023416 62 θαηαζέηνληαο καο νλνκαζηηθά θαη θαηά άηνκν ηε ζπκκεηνρή 

ζαο θαη ελεκεξώλνληαο καο ηειεθσληθά, κε εκεηι ή θαμ (βιέπε αλσηέξσ ηα ζηνηρεία ηεο 

ππεξεζίαο) θαη γηα ηνλ ζπγθάηνηθν ζαο ζην δσκάηην. Ζ πξνζεζκία πνπ έρεηε είλαη κέρξη 

ηελ Γεπηέξα 15/4/2013 Δάλ θαη εθόζνλ δελ ζπκπιεξσζνύλ νη 50 ζέζεηο κέρξη ηόηε, ηόηε 

θαη κόλν ηόηε όζνη κε Γεσηερληθνί καο δειώζνπλ ζπκκεηνρή ζα θιεζνύλ λα θαηαζέζνπλ 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπο θαη λα πάξνπλ κέξνο ζε απηήλ ηελ εθδξνκή. 

 Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή εξσηήζεηο κπνξείηε λα απεπζπλζείηε θαη ζην 

παξάξηεκα καο ζην ηει. 2510222942. 
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