
 

 

 
 
 
Επιστημονική Ομάδα ΑΜΚΕ    Καβάλα, 21/06/2022 

“Οψόμεθα εις Φιλίππους”    

Προς:  - ΜΜΕ Δράμας, Καβάλας 
-Λοιπό έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Πρόγραμμα των πρώτων εκδηλώσεων υλοποίησης του έργου με τίτλο: “Ευαισθητοποίηση και 

ενημέρωση αγροτών σχετικά με την Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων και τη Διαχείριση των 

Κενών Δοχείων Φυτοπροστατευτικών στον Δήμο Δοξάτου” 

Αξιότιμοι κύριοι, 

Σε συνέχεια της προηγούμενης ενημέρωσής μας, η Επιστημονική Ομάδα ΑΜΚΕ “Οψόμεθα εις 

Φιλίππους” σας ενημερώνει για τον προγραμματισμό των δεύτερων εκδηλώσεων του έργου 

“Ορθολογική Χρήση Γεωργικών Φαρμάκων και Διαχείριση Κενών Δοχείων 

Φυτοπροστατευτικών στον Δήμο Δοξάτου” το οποίο υλοποιείται στα πλαίσια του Μέτρου 19 «Τοπική 

Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER», Υπομέτρο 19.2: «Στήριξη για την 

υλοποίηση δράσεων υπό την τοπική στρατηγική ανάπτυξης για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα» 

του ΠΑΑ 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης. Το έργο υλοποιείται με την τεχνική υποστήριξη της ΠΥΘΙΑ Κοιν.Σ.Επ. και την ευγενική 

υποστήριξη του Δήμου Δοξάτου, του Φορέα Διαχείρισης Οροσειράς Ροδόπης και του Αγροτικού 

Συνεταιρισμού Παραγωγών Οπωροκηπευτικών Αγίου Αθανασίου Δράμας (ΑΣΟΠ Αγίου Αθανασίου). 

Συγκεκριμένα έχουν προγραμματιστεί οι παρακάτω εκδηλώσεις:  

● Δευτέρα 27 Ιουνίου 2022 και ώρα 20:00 στο καφέ-ουζερί Μυλωνά στην Κοινότητα 

Νεροφράκτη. 

● Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 και ώρα 20:00, στο καφενείο καφενείο Αμανατίδη Γεωργίου στην 

Κοινότητα Καλαμώνα. 
● Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022 και ώρα 20:00, στο καφενείο Δαλαλά Παντελή στην Κοινότητα 

Φτελιάς. 

Σας υπενθυμίζουμε ότι το περιεχόμενο των εν λόγω ενημερώσεων – περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης των αγροτών, αναλυτικότερα θα περιλαμβάνει τα παρακάτω κεφάλαια α) 

Περιβαλλοντική αξία και ιδιαιτερότητες της περιοχής, β) Πιέσεις στο περιβάλλον από την αγροτική 

δραστηριότητα, γ) Ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων και αποθήκευσή τους, δ) Ασφάλεια χρήσης 

και μέσα προστασίας γεωργικών φαρμάκων ε) Καινοτόμα συστήματα διαχείρισης των γεωργικών 

φαρμάκων (π.χ. HELIOSEC, ΚΤΕΟ ψεκαστικών κ.α.), στ) Ενημέρωση για την αποτροπή της καύσης 

των υπολειμμάτων των καλλιεργειών, ζ) Σωστή διαχείριση των κενών δοχείων φυτοπροστατευτικών 

προϊόντων από τους αγρότες κ.α. σχετικά θέματα. 



 

 

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή για κάθε ενδιαφερόμενο. Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής σε όσους το 

επιθυμούν. Περιμένουμε τη συμμετοχή σας και παραμένουμε πάντοτε στην διάθεση σας για 

οποιαδήποτε διευκρίνιση και πληροφορία. 

 

Με εκτίμηση, 

 

 

 

Η Επιστημονική Ομάδα «Οψόμεθα εις Φιλίππους 
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