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Καρδίτσα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 

 
 
Αξιότιμες/οι Κυρίες/Κύριοι, 

 

Με την παρούσα επιστολή, σας ενημερώνουμε ότι το Εργαστήριο Μικροβιολογίας και 

Παρασιτολογίας, του Τμήματος Κτηνιατρικής, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, συμμετέχει σε 

πρόγραμμα LIFE, με τίτλο «LIFE ARCPROM - Improving human-bear coexistence in 4 National 

Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768 - https://lifearcprom.uowm.gr/el/).   

Το έργο LIFE ARCPROM έχει ως στόχο την βελτίωση των συνθηκών συνύπαρξης της καφέ 

αρκούδας με τον άνθρωπο στις περιοχές τριών Εθνικών Πάρκων της Ελλάδας (Πρεσπών, Β. 

Πίνδου, Οροσειράς Ροδόπης) και στο Πάρκο Majella της Ιταλίας. Στους κύριους στόχους του 

προγράμματος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη  δράσεων ενίσχυσης των 

οικονομικών δραστηριοτήτων των περιοχών των Εθνικών Πάρκων, μέσω της ανάδειξης της 

παρουσίας της καφέ αρκούδας στην περιοχή.    

Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο έχει αναλάβει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη 

διαχείριση διακριτικού σήματος αναγνώρισης προϊόντων «Φιλικό προς την Καφέ Αρκούδα», το 

οποίο απευθύνεται αρχικά σε μελισσοκομικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός των 

γεωγραφικών ορίων των τριών Εθνικών Πάρκων.  

Η παρουσίαση της δημιουργίας του σήματος θα πραγματοποιηθεί σε δια ζώσης 

συναντήσεις, οι οποίες θα λάβουν χώρα, όπως παρακάτω: 

 

 Για την περιοχή του Πάρκου Β. Πίνδου, την Παρασκευή 01 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 

10:30, στο Συνεδριακό Κέντρο Άνω Πεδινών Ζαγορίου. 

 Για την περιοχή του Πάρκου Πρεσπών, το Σάββατο 02 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 10:30, 

στο παλιό δημαρχείο Λαιμού του Δήμου Πρεσπών. 

 Για την περιοχή του Πάρκου Οροσειράς Ροδόπης, την Κυριακή 03 Οκτωβρίου και ώρα 

10:30, στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης. 

 

https://lifearcprom.uowm.gr/el/


- 2 - 
 

Μετά την παρουσίαση, θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση με όλους τους 

παρευρισκόμενους.  

Κατά τη διεξαγωγή της συνάντησης θα τηρηθούν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα για την 

ανάσχεση της διασποράς του COVID-19.  

 
 
Με εκτίμηση 
 
 
Χαράλαμπος Μπιλλίνης 

Ειδικευμένος κτηνίατρος στη διαχείριση υγείας της άγριας πανίδας 

Καθηγητής Τμήματος Κτηνιατρικής 

 

 

 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ 
 
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, σε κάθε είδους σεμινάρια/συναντήσεις 

που διενεργούνται με φυσική παρουσία, δύναται να συμμετέχουν ΜΟΝΟ φυσικά πρόσωπα που 

πληρούν υποχρεωτικά μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 

(α) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19. 

(β) έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 

με μία (1) δόση εμβολίου, λόγω προηγούμενης νόσησής τους από κορωνοϊό COVID-19. 

(γ) έχουν νοσήσει από κορωνοϊό COVID-19 και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 

των 20 ημερών και μικρότερο των 180 ημερών από την ημερομηνία διάγνωσής τους ως θετικού 

κρούσματος κατόπιν διεξαγωγής εργαστηριακού ελέγχου. 

(δ) έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί, είτε σε εργαστηριακό έλεγχο για κορωνοϊό COVID-19 με τη 

μέθοδο PCR, είτε σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test). 


