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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ 2014-2020  

• Μϋτρο 19: «τόριξη για τοπικό ανϊπτυξη μϋςω του Leader (ΣΑΠΣΚ – 
Σοπικό Ανϊπτυξη με Πρωτοβουλύα Σοπικών Κοινοτότων)»  

• Τποδρϊςη 19.2.4.5 - τόριξη για μελϋτεσ, υπηρεςύεσ και επενδύςεισ, που 
ςυνδϋονται με τον πολιτιςμό, με τη διατόρηςη, αποκατϊςταςη και 
αναβϊθμιςη τησ πολιτιςτικόσ και φυςικόσ κληρονομιϊσ των χωριών, 
των αγροτικών τοπύων και των τόπων με υψηλό φυςικό αξύα, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των ςχετικών κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, 
καθώσ και δρϊςεισ περιβαλλοντικόσ ευαιςθητοπούηςησ 
(ςυμπεριλαμβανομϋνων πολιτιςτικών / ςυνεδριακών κϋντρων, 
μουςεύων, πολιτιςτικών χαρακτηριςτικών τησ υπαύθρου - μύλοι, 
γεφύρια κλπ.) 



 

Δικαιοϑχοσ Πρϊξησ: Επιςτημονικό ομϊδα “Οψϐμεθα εισ Φιλύππουσ 

 

• Μύα Αςτικό μη Κερδοςκοπικό Εταιρεύα 

• Βαςύζεται ςτην εθελοντικό  εργαςύα και προςφορϊ των μελών τησ καθώσ 
και ςτη ςυνεργαςύα ϊλλων φυςικών και νομικών προςώπων 

 Στοχεϑει ςτη δημιουργύα ενϐσ πρϐτυπου Ολιςτικοϑ Μοντϋλου Ανϊπτυξησ 

    το οπούο θα κινητοποιεύ τουσ ανθρώπινουσ πϐρουσ, θα αναγνωρύζει, θα  

    αξιοποιεύ και θα προωθεύ τον πλοϑςιο περιβαλλοντικϐ, αγροτικϐ και  

    πολιτιςτικϐ πλοϑτο τησ περιοχόσ τησ πεδιϊδασ των Φιλύππων (Τενϊγειεσ  

    και Παρατενϊγειεσ περιοχϋσ) 

 



Περιβαλλοντική αξία και ιδιαιτερότητεσ 
τησ περιοχήσ 

 



Περιβαλλοντική αξία και ιδιαιτερότητεσ 
τησ περιοχήσ 

 



Περιβαλλοντική αξία και ιδιαιτερότητεσ 
τησ περιοχήσ 

 

Ο ηπξθώλαο ηωλ 

ηελαγώλ ήηαλ ν 

ππζκέλαο ηεο 

Πξαζηάδαο ιίκλεο, έλα 

έινο πνπ απνμεξάλζεθε 

ηελ δεθαεηία ηνπ 1930 

γηα λα κεηαηξαπεί  

θαιιηεξγήζηκε γε,  λα 

απνθαηαζηαζνύλ νη 

πξόζθπγεο  θαη λα 

εμαιεθζεί ε εινλνζία 



Γιατί όμωσ είναι τόςο ςημαντικό το 
περιβάλλον τησ περιοχήσ ; 

  Τα Τενϊγη των Φιλύππων αποτελοϑν  ϋκταςη 
100.000 ςτρεμμϊτων περύπου. Πρϐκειται για μύα 
πεδινό καλλιεργοϑμενη ϋκταςη που αποτελεύ 
τερϊςτιο φυςικϐ κεφϊλαιο τησ περιοχόσ. Εύναι 
ο μεγαλϑτεροσ τυρφώνασ των Βαλκανύων και ο 
5οσ μεγαλϑτεροσ ςτον πλανότη με βϊθοσ που 
ξεπερνϊ τα 190 μϋτρα, πρϐκειται δε για το 3ο πιο 
παχϑ ςτρώμα τϑρφησ ςτον κϐςμο το οπούο ϋχει 
ϋκταςη 55km2. Η τϑρφη των Φιλύππων εύναι 
ελαφρώσ αλκαλικό, χαρακτηριςτικϐ επιθυμητϐ 
για την ανϊπτυξη των καλλιεργειών.  



Γιατί όμωσ είναι τόςο ςημαντικό το 
περιβάλλον τησ περιοχήσ ; 

 
 Τα Τενϊγη Φιλύππων και η γϑρω περιοχό του Δόμου μασ φιλοξενεύ πλοϑςια 

χλωρύδα και πανύδα. 

 Στην περιοχό των Τεναγών ςε πρϐςφατη καταγραφό των ειδών ψαριών των 
Παραρτημϊτων ΙΙ, IV και V τησ Οδηγύασ 92/43/ΕΟΚ, βρϋθηκαν 20 εύδη 
ψαριών (Κουτρϊκησ κ.ϊ. 2015). Σε αυτϊ ανόκουν εμπορικϊ εύδη, ϐπωσ το 
Γριβϊδι, ο Γουλιανϐσ και η Τοϑρνα (Esox lucius), αλλϊ το ςημαντικϐτερο 
εύναι ϐτι περιλαμβϊνονται και τρύα ενδημικϊ εύδη, δηλαδό εύδη που 
απαντώνται αποκλειςτικϊ ςτην ευρϑτερη περιοχό των Τεναγών και 
προςτατεϑονται απϐ την Εθνικό και Ευρωπαώκό Νομοθεςύα. 

 Αυτϊ εύναι η Γραμμοβελονύτςα (Cobitis puctilineata) ο Αμμϐκοιτοσ, ϐπωσ το 
λϋνε ντϐπιοι, ό Γκαβϐχελο (Eudontomyzon (Caspiomyzon) hellenicus) και 
η Πετροκαραβύδα.  

 



Γιατί όμωσ είναι τόςο ςημαντικό το 
περιβάλλον τησ περιοχήσ ; 

 



Γιατί όμωσ είναι τόςο ςημαντικό το 
περιβάλλον τησ περιοχήσ ; 

  Η Γραμμοβελονίτςα περιορίηεται ςτθν ευρφτερθ περιοχι των Tεναγών ενώ θ 
εξάπλωςθ του Αμμόκοιτου εκτείνεται περιςςότερο και φτάνει ζωσ τον Άθ Γιάννθ 
Σερρών και τθν Μικρόπολθ τθσ Δράμασ. Είναι όμωσ πολφ ςπανιότεροσ ςτθν 
περιοχι και πολφ πιο ευαίςκθτοσ και απαιτθτικόσ ςτο ενδιαίτθμά του.  

 Η Γραμμοβελονίτςα είναι ενδθμικό είδοσ αποκλειςτικά τθσ περιοχισ των Τεναγών 
των Φιλίππων και του Αγγίτθ ποταμοφ. Χρειάηεται νερό ελαφρώσ τρεχοφμενο και 
πυκμζνα με λάςπθ, άμμο και αρκετι οργανικι ουςία όπου χώνεται για να 
κρυφτεί από τουσ εχκροφσ τθσ και να βρει τθν τροφι τθσ. 

 Ο Αμμόκοιτοσ ι Γκαβόχελο (Eudontomyzon hellenicus) μοιάηει με μικρό χζλι και 
κατατάςςεται ςτουσ κυκλόςτομουσ που αντί για ςτόμα με ςιαγώνεσ, ζχουν ζναν 
κυκλικό δίςκο με δόντια. Είναι ενδθμικό είδοσ και απαντάται μόνο ςτθν ευρφτερθ 
περιοχι και ςε τμιματα παραποτάμων του Αγγίτθ. Χρειάηεται κακαρό 
τρεχοφμενο νερό και αμμολαςπώδεσ ζδαφοσ όπου ηει μονίμωσ κρυμμζνοσ.  

 

 



Γιατί όμωσ είναι τόςο ςημαντικό το 
περιβάλλον τησ περιοχήσ ; 

 
 Το τρύτο απειλοϑμενο εύδοσ υδρϐβιασ πανύδασ τησ περιοχόσ εύναι η 

Πετροκαραβύδα (Austropotamobius torrentium), προςτατευϐμενο εύδοσ 
προτεραιϐτητασ (Οδηγύα 92/43/ΕΟΚ, Παρ. ΙΙ). Το εύδοσ όταν ϊφθονο 
παλιϐτερα, ςόμερα ϐμωσ ζει ςε μικροϑσ απομονωμϋνουσ πλϋον 
πληθυςμοϑσ, ςτα καθαρϊ και ορμητικϊ νερϊ παραποτϊμων που ρϋουν προσ 
τα Τενϊγη. Τϋτοιοι πληθυςμού ϋχουν βρεθεύ ςτον Αγγύτη, ςε τμόματα 
παραποτϊμων του Νϋςτου (Βαθϑτοποσ, Κατϊφυτο), ςτο Παγγαύο και ςτον 
ποταμϐ Ζυγϊκτη ςτισ Πηγϋσ Κεφαλαρύου. 

 

 



Γιατί όμωσ είναι τόςο ςημαντικό το 
περιβάλλον τησ περιοχήσ ; 

 
 Στα ϊλλα εύδη ενδεικτικϊ αναφϋρουμε πλόθοσ θηλαςτικών, ϐπωσ Αλεποϑδεσ, 

Αςβού, Βύδρεσ, το Πετροκοϑναβο, Νυφύτςα και ελϊχιςτα Τςακϊλια. 

 Πολλϊ εύδη αμφιβύων, ερπετών και πουλιών ϐπωσ ο Γερακαετϐσ, , η 
Ποντικογερακύνα, το ΣαϏνι, το Ξεφτϋρι, το Βραχοκιρκύνεζο και η Χαλκοκουροϑνα - 
εύδη κοινοτικοϑ ενδιαφϋροντοσ, αυςτηρϊ προςτατευϐμενα που καθιςτοϑν την 
περιοχό ενδιαφϋρουςα για την παρατόρηςη και φωτογρϊφιςό τουσ.  

 Ακϐμα, η περιοχό εύναι ςημαντικό για υδρϐβια πουλιϊ (γενικϊ πϊπιεσ, χόνεσ) 
αλλϊ και Λευκοϑσ Πελαργοϑσ, Μαυροκιρκύνεζα, Δεντρογϋρακα και πολλϊ ϊλλα 
κατϊ τισ μεταναςτευτικϋσ τουσ μετακινόςεισ. Δεν εύναι ςπϊνιο να δει κανεύσ 
κοπϊδια απϐ  εκατοντϊδεσ Πελαργοϑσ ςτα τϋλη του Αυγοϑςτου και τον 
Σεπτϋμβριο που μεταναςτεϑουν και ϊλλα που διαχειμϊζουν ςτην περιοχό 
(Αργυροτςικνιϊσ,Βαλτϐκιρκοσ,.  

 



Γιατί όμωσ είναι τόςο ςημαντικό το 
περιβάλλον τησ περιοχήσ ; 

 
 Περιςταςιακοί επιςκζπτεσ τθσ περιοχισ κεωροφνται και τα είδθ: 

Σταχτοκτςικνιάσ (Ardea cinerea), Μικροτςικνιάσ (Ixobrychus minutus), 
Αργυροπελεκάνοι (Pelecanus crispus) κ.ά. 

 

 Εναπομείναντα ερπετά τθσ περιοχισ είναι ο Eλαφίτθσ (Λαφιάτθσ) Elaphe 
longissima και 2 είδθ νεροχελώνασ, θ γραμμωτι και θ ςτικτι (οικ. 
Testudinidae). 

 



 Η γεωργία και θ κτθνοτροφία αποτελοφν του κφριουσ τομείσ 
οικονομικισ ανάπτυξθσ τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Διμου Δοξάτου 

 Η γεωργικι γθ ανζρχεται ςε 139.300 ςτρζμματα και καταλαμβάνει το 
57,2% τθσ εδαφικισ επιφάνειασ του Διμου. 

 Στισ Κοινότθτεσ Αγίου Ακαναςίου, Κυργίων, Καλαμπακίου, Αγίασ 
Παραςκευισ, Νεροφράκτθ και Καλαμώνα ζχουν πραγματοποιθκεί 
αναδαςμοί  με παράλλθλα ζργα (αρδευτικά κανάλια, αγροτικοί δρόμοι).  

 Σιμερα δραςτθριοποιοφνται ςτθ περιοχι του Διμου Δοξάτου 2.528 
παραγωγοί και ζχουν ςυγκροτθκεί ςυνεταιριςτικζσ οργανώςεισ 
πρωτοβάκμιασ μορφισ. 

 

 



Αριθμόσ παραγωγών ανά δημοτική και τοπική κοινότητα    Δήμου 
Δοξάτου.  

 



 Καλλιεπγούμενη έκηαζη ζε ζηπέμμαηα ανά δημοηική και ηοπική κοινόηηηα Δήμου Δοξάηου  

Ο αραβϐςιτοσ, ο ηλύανθοσ, τα ελαιϐδεντρα, τα ςιτηρϊ εύναι οι πλϋον 
δυναμικϋσ καλλιϋργειεσ τησ περιοχόσ  



Λανθαςμζνη χρήςη και διάθεςη αποβλήτων γεωργικών 
φαρμάκων 

193.000 ζάλαηνη 

παγθνζκίωο  

 Ανεξϋλεγκτη διϊθεςη κενών ςυςκευαςιών φυτοφαρμϊκων  



Η αςφαλόσ χρόςη και διαχεύριςη των γεωργικών φαρμϊκων 
θεωρεύται επιβεβλημϋνη   



Ορκολογικι χριςθ γεωργικών φαρµάκων και αποκικευςθ τουσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Βαςικζσ υποχρεώςεισ καλλιεργθτών  



Τα γεωργικϊ φϊρμακα θα πρϋπει να χρηςιμοποιοϑνται πϊντοτε ςϑμφωνα 
με τισ οδηγύεσ χρόςησ που αναγρϊφονται ςτην ετικϋτα 

Απαγορεϑεται η χρόςη ςκευαςμϊτων για τα οπούα δεν ϋχει χορηγηθεύ ϊδεια 
κυκλοφορύασ. 

Ο επαγγελματύασ χρόςτησ προμηθεϑεται και χρηςιμοποιεύ γεωργικϊ 
φϊρμακα μϐνον εφϐςον εκδοθεύ ςυνταγό χρόςησ γεωργικών φαρμϊκων. 

Μεγϊλη προςοχό θα πρϋπει να δύδεται ςτην τόρηςη των ελαχύςτων ημερών 
απϐ την εφαρμογό ϋωσ τη ςυγκομιδό. 

Οι επαγγελματύεσ χρόςτεσ οφεύλουν να τηροϑν ημερολϐγιο καταγραφών 
εφαρμογόσ γεωργικών φαρμϊκων 

 



Κατϊ την εφαρμογό τουσ θα πρϋπει η ϋνταςη του ανϋμου ςε ςυνϊρτηςη με 
τουσ ϊλλουσ παρϊγοντεσ (μϋγεθοσ ςταγϐνασ, πύεςη ψεκαςτικοϑ 
μηχανόματοσ, τϑποσ ακροφυςύου) να εύναι τϋτοια που να μην προκαλεύται 
ανεπιθϑμητη διαςπορϊ του ψεκαςτικοϑ νϋφουσ.  

Σε περύπτωςη που προκϑψει μικρό ποςϐτητα ψεκαςτικοϑ διαλϑματοσ τϐτε 
ψεκϊζεται ξανϊ ςε ϐλη την ϋκταςη, αφοϑ αραιωθεύ πρώτα με νερϐ.  

 

 



Έλαο ρώξνο απνζήθεπζεο θ/π πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά 

γηα ην ζθνπό απνζήθεπζεο θ/π θαη λα βξίζθεηαη μερωξηζηά από άιια 

θηίξηα 

Η ειάρηζηε απόζηαζε αλάκεζα ζε κηα απνζήθε θ/π θαη άιιν θηίξην 
είλαη 10 κέηξα 

Η ηνπνζεζία ηεο απνζήθεο πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 10 κέηξα 

καθξηά από νπνηνδήπνηε πδαηόξεπκα, πεγάδη, ζηξαγγηζηηθό θαλάιη ή 

πεγή 



Ο απνηειεζκαηηθόο εμαεξηζκόο, ζπλήζωο κέζω αλνηγκάηωλ ζηα 

αλώηεξα θαη θαηώηεξα κέξε ηωλ ηνίρωλ ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη 

θαηάιιειε αλαλέωζε ηνπ αέξα εληόο ηεο απνζήθεο 

Τα ζηεξεά πξνϊόληα πξέπεη λα απνζεθεύνληαη ζε ξάθηα πάλω από ηα 

πγξά πξνϊόληα. 

Η απνζήθε είλαη επίζεο ηδαληθόο ρώξνο γηα ηε ζπιινγή άδεηωλ 

πεξηεθηώλ ζε θαηάιιειεο γηα ην ζθνπό απηό ζαθνύιεο γηα κεηέπεηηα 
απνθνκηδή κέζω δηαδηθαζηώλ ζπγθέληξωζεο θελώλ 

ζπζθεπαζηώλ/πεξηεθηώλ. 



Προειδοποιητικϐ ςόμα ςτον 
αγρϐ πριν απϐ τον ψεκαςμϐ 
γεωργικών φαρμϊκων  



Αςφάλεια χριςθσ και µζςα προςταςίασ γεωργικών φαρµάκων 

 



Κξαηήζηε ηνπο αλζξώπνπο θαη ηα δώα καθξηά από ηελ πεξηνρή 

εθαξκνγήο. 

Μελ ηξώηε, κελ πίλεηε, κελ θαπλίδεηε θαηά ηελ εθαξκνγή 

Με ρξεζηκνπνηείηε ην ζηόκα γηα ηελ απόθξαμε ηωλ αθξνθπζίωλ 

Μελ εθαξκόδεηε θ/π κε ηζρπξνύο αλέκνπο 



Οριςμϋνα φ/π εκπλϋνονται εϑκολα απϐ τη βροχό, οπϐτε εύναι απαραύτητη 
μύα περύοδοσ ξηραςύασ μετϊ τον ψεκαςμϐ (4-8 ώρεσ). 

Αποφεϑγετε την εφαρμογό φ/π κατϊ τισ πιο θερμϋσ ώρεσ τησ ημϋρασ. 

Η διαςπορϊ του ψεκαςτικοϑ νϋφουσ απϐ τον ϊνεμο μπορεύ να εύναι 
επιβλαβόσ εϊν φυςϊει προσ την κατεϑθυνςη του χρόςτη, ϊλλων 
καλλιεργειών, υδϊτινων πηγών. 

 

 

 



 

 

Οι  χρόςτεσ  των  γεωργικών  φαρμϊκων  πρϋπει  να  φοροϑν  τα  μϋςα  ατομικόσ
προςταςύασ  που  αναγρϊφονται ςτην ετικϋτα κϊθε γεωργικοϑ φαρμϊκου κατϊ   
την εφαρμογό του. Ενδεικτικϊ αναφϋρουμε  τα παρακϊτω μϋςα ατομικόσ προςτ
αςύασ: 



I. Φϐρμα προςταςύασ  

II. Γϊντια νιτριλύου. Τα γϊντια εύναι ςημαντικϐ να εύναι απϐ νιτρύλιο (προςοχ
ό διϐτι τα γϊντια κουζύνασ  δεν παρϋχουν την απαιτοϑμενη προςταςύα) 

III. Λαςτιχϋνιεσ μπϐτεσ   

IV. Καπϋλο   

V. Μϊςκα 

VI. Όλα τα μϋςα ατομικόσ προςταςύασ εκτϐσ απϐ το καπϋλο πρϋπει να φϋρου
ν τη ςόμανςη CE και πρϋπει να υπϊρχει κουτύ πρώτων βοηθειών.   

VII. Οι  βοηθού  των  χρηςτών  των  γεωργικών φαρμϊκων  πρϋπει  επύςησ  να  
εύναι  προςτατευμϋνοι  με  τα  κατϊλληλα μϋςα ατομικόσ προςταςύασ   



Εϊν κϊποιοσ αιςθανθεύ κϊποιο απϐ τα παρακϊτω ςυμπτώματα κατϊ τη διϊρκεια του 
χειριςμοϑ των γεωργικών φαρμϊκων ό μετϊ απϐ αυτό: 

• Υπερβολικό κϐπωςη   

• Ζαλϊδα  

• Πονοκϋφαλο  

• Δυςκολύα ςτην ϐραςη    

• Δϊκρυα ςτα μϊτια  

• Δυςκολύα ςτην αναπνοό    

• Πϐνο ςτο ςτόθοσ ,εμετϐ   

• Πϐνο ςτο ςτομϊχι ό διϊρροια ,ερεθιςμϐ / φαγοϑρα ό κϊψιμο ςτο δϋρμα ςτα μϊτια 
ό ςτο ςτϐμα   

οφεύλει  να  λϊβει  ϊμεςα  μϋτρα  προςταςύασ  τησ  υγεύασ  του.  



Βαςικϋσ  οδηγύεσ  αντιμετώπιςησ δηλητηρύαςησ  ό εϊν αιςθανθοϑμε 
αδιαθεςύα εύναι: 

  Σταματϊμε την εργαςύα και μετακινοϑμαςτε ό μετακινοϑμε τον παθϐντα 
μακριϊ απϐ το χώρο τησ εφαρμογόσ  του  γεωργικοϑ  φαρμϊκου  για  να  
ςταματόςουμε  περαιτϋρω  ϋκθεςη  ςτο  γεωργικϐ φϊρμακο.  Εφϐςον  
απαιτεύται,  καλοϑμε  αμϋςωσ  ιατρικό  βοόθεια.  Ενημερώνουμε  για  τα 
αναγραφϐμενα επύ τησ ετικϋτασ του γεωργικοϑ φαρμϊκου. 

Αφαιροϑμε  τα  ροϑχα  ςτα  οπούα  ϋχει  πϋςει  γεωργικϐ  φϊρμακο.  
Πλϋνουμε  το  δϋρμα  με  ϊφθονο καθαρϐ νερϐ και ςαποϑνι. 

  Σε περύπτωςη επαφόσ με τα μϊτια, πλϋνουμε αμϋςωσ τα μϊτια κρατώντασ 
τα ανοικτϊ με ϊφθονο νερϐ και ζητϊμε ιατρικό ςυμβουλό. 

Σε περύπτωςη ειςπνοόσ μεταφϋρουμε ϊμεςα τον παθϐντα ςτον καθαρϐ 
αϋρα και ενημερωνϐμαςτε απϐ την ετικϋτα του γεωργικοϑ φαρμϊκου για 
περαιτϋρω ενϋργειεσ. 



Η  πρϐκληςη  εμετοϑ  γύνεται  μϐνον  εφϐςον  ενδεύκνυται  ςϑμφωνα  με  
την  ετικϋτα  του  γεωργικοϑ φαρμϊκου και ο παθών ϋχει τισ αιςθόςεισ του. 
Σε περύπτωςη που ο παθών δεν ϋχει τισ αιςθόςεισ του δεν δύνουμε τύποτα 
απϐ το ςτϐμα. 

Κρατϊμε πϊντα τον παθϐντα ζεςτϐ και ςε ανϊπαυςη. 

Η χρόςη αντιδϐτου γύνεται απϐ κατϊλληλα καταρτιςμϋνο προςωπικϐ ό 
μετϊ απϐ ιατρικό ςυμβουλό ςϑμφωνα  με  τισ  οδηγύεσ  που  αναγρϊφονται  
ςτην  ετικϋτα  του  γεωργικοϑ  φαρμϊκου. Αντενδεύκνυνται η ϊμεςη χρόςη 
αντιδϐτου χωρύσ να εύναι βϋβαιο το ποιο γεωργικϐ φϊρμακο εύναι το αύτιο  
τησ  δηλητηρύαςησ ό  χωρύσ να  τηροϑνται  οι   οδηγύεσ που αναγρϊφονται  
ςτην ετικϋτα  του γεωργικοϑ φαρμϊκου. Για αυτϐ η ετικϋτα πρϋπει να εύναι 
ςτα Ελληνικϊ (Προςοχό ςτα παρανϐμωσ ειςαγϐμενα Γεωργικϊ Φϊρμακα) 

Το τηλϋφωνο του Κϋντρου Δηλητηριϊςεων εύναι 210‐77.93.777 



Σε  περύπτωςη  ατυχόματοσ  που  χυθεύ  ποςϐτητα  του  ςκευϊςματοσ  απϐ  
τη  ςυςκευαςύα  του,  ο επαγγελματύασ  χρόςτησ  πρϋπει  να  φορϋςει  τα  
ατομικϊ  μϋςα  προςταςύασ,  που  αναγρϊφονται  ςτην ετικϋτα  του  
γεωργικοϑ  φαρμϊκου  και  να  προβεύ  ςτισ  απαραύτητεσ  ενϋργειεσ  
ςϑμφωνα  με  το  δελτύο δεδομϋνων αςφαλεύασ, το οπούο ζητϊ απϐ τον 
προμηθευτό του γεωργικοϑ φαρμϊκου. 

 

Ωσ ϊμεςη ενϋργεια περιοριςμοϑ τησ ρϑπανςησ του περιβϊλλοντοσ ό τησ 
ϋκθεςησ των διερχομϋνων ςτο γεωργικϐ φϊρμακο, εύναι η προςφϐρηςό του ςε 
αδρανϋσ υλικϐ (ϊμμοσ ό χώμα) και η τοποθϋτηςό του ςε κλειςτϐ δοχεύο.  Εϊν 
το γεωργικϐ φϊρμακο εύναι ςτερεϊσ μορφόσ, ςυγκεντρώςτε το με ςκοϑπιςμα, 

απαλϊ  αποφεϑγοντασ  να  δημιουργόςετε  ςκϐνη.  Λαμβϊνεται  μϋριμνα  να  
αποκλειςτεύ  η  πρϐςβαςη ανθρώπων ό ζώων ςτη ρυπαςμϋνη περιοχό. 



 

 

 

 

Καινοτόµα ςυςτιµατα διαχείριςθσ των γεωργικών φαρµάκων  



ύςτημα Heliosec (1/4) ξεπλύματοσ των ραντιςτικών μηχανημϊτων 

 



ύςτημα Heliosec (2/4) 

Αποτελεύ ϋνα απλϐ ςϑςτημα για την διαχεύριςη των υγρών αποβλότων, που 
προκϑπτουν απϐ το ξϋπλυμα και τον καθαριςμϐ των ψεκαςτικών 
μηχανημϊτων, μετϊ τη χρόςη τουσ ςτο χωρϊφι. 

Αποτελεύται απϐ μια δεξαμενό διαςτϊςεων 3 m3 (3m x 2m x 0,5m). Η 
δεξαμενό αςφαλεύασ ϋχει μϋγιςτη χωρητικϐτητα 2500 λύτρα 

Περιφερειακϊ φϋρει ςιδερϋνιο προςτατευτικϐ πλϋγμα 

Στο εςωτερικϐ τησ δεξαμενόσ υπϊρχει ϋνα φύλμ απϐ ειδικϐ ανθεκτικϐ υλικϐ 
για τη ςυγκϋντρωςη των υγρών αποβλότων 

Μϋςω τησ φυςικόσ διαδικαςύασ εξϊτμιςησ (όλιοσ και αϋρασ) φεϑγει το νερϐ 
και  τα ςτερεϊ υπολεύμματα που παραμϋνουν μαζύ με το φιλμ τησ δεξαμενόσ 
διαχειρύζονται ςτο τϋλοσ τησ ςεζϐν ϐπωσ τα ληγμϋνα γεωργικϊ φϊρμακα. 



ύςτημα Heliosec (3/4) 

 



ύςτημα Heliosec (4/4) 
Οφϋλη και πλεονεκτόματα 

 

Απλό καταςκευό  

Δεν απαιτεύ ιδιαύτερεσ ανϊγκεσ ςε ςυντόρηςη 

Αποτελεςματικό λϑςη για να απαλλαγοϑμε απϐ τα υγρϊ απϐβλητα μετϊ τη 
χρόςη των ψεκαςτικών μηχανημϊτων 

Αςφαλόσ λϑςη αναφορικϊ με τα μϋτρα προςταςύασ των νερών και τη 
μεύωςη του κινδϑνου ςημειακών πηγών ρϑπανςησ 



ύςτημα REMDRY ξεπλύματοσ των ραντιςτικών μηχανημϊτων (1/3)  



ύςτημα REMDRY ξεπλύματοσ των ραντιςτικών μηχανημϊτων (2/3) 

 



ύςτημα REMDRY ξεπλύματοσ των ραντιςτικών μηχανημϊτων (3/3) 

 



Επιθεώρηςη χρηςιμοποιοϑμενου εξοπλιςμοϑ εφαρμογόσ γεωργικών 
φαρμϊκων (1/4) 

 

 

Η τακτικό επιθεώρηςη του εξοπλιςμοϑ εφαρμογόσ γεωργικών φαρμϊκων 
επαγγελματικόσ χρόςησ γύνεται ανϊ τρύα ϋτη . 

 

Ο νϋοσ εξοπλιςμϐσ επιθεωρεύται τουλϊχιςτον μύα φορϊ εντϐσ πϋντε ετών 
μετϊ την αγορϊ. 

 

 

 



Επιθεώρηςη χρηςιμοποιοϑμενου εξοπλιςμοϑ εφαρμογόσ γεωργικών 
φαρμϊκων (2/4) 

Το υπϐ επιθεώρηςη ψεκαςτικϐ Μηχϊνημα κατ’ ελϊχιςτο πρϋπει να διαθϋτει: 

Πλαςτικϐ κϊλυμμα προςταςύασ (προφυλακτόρα) ςτο παρτικϐφ τησ 
αντλύασ του ψεκαςτικοϑ. 

Μετρητό πύεςησ (μανϐμετρο) γλυκερύνησ διαμϋτρου τουλϊχιςτον 6,3 
εκατοςτών ςτο χειριςτόριο. 

Ευανϊγνωςτο δεύκτη ςτϊθμησ τησ ποςϐτητασ του νεροϑ τησ δεξαμενόσ του 
ψεκαςτικοϑ. 

Ύπαρξη διϊταξησ εξιςορρϐπηςησ πύεςησ 

Ύπαρξη διακϐπτη εκκϋνωςησ 



Επιθεώρηςη χρηςιμοποιοϑμενου εξοπλιςμοϑ εφαρμογόσ γεωργικών 
φαρμϊκων (3/4) 

Κεντρικϐ φύλτρο αναρρϐφηςησ μεταξϑ τησ δεξαμενόσ και τησ αντλύασ του 
ψεκαςτικοϑ. 

Φύλτρα κατϊθλιψησ ςτισ ςωληνώςεισ-γραμμϋσ μεταξϑ του χειριςτηρύου και 
των μπεκ. 

Φύλτρο τϑπου ςϊκου ςτην κεντρικό οπό πλόρωςησ με νερϐ τησ δεξαμενόσ 
(ςτο πϊνω μϋροσ τησ). 

Χειριςτόριο με κεντρικϐ μοχλϐ απομϐνωςησ λειτουργύασ ψεκαςμοϑ και 
ρυθμιςτό πύεςησ λειτουργύασ. 

 



Επιθεώρηςη χρηςιμοποιοϑμενου εξοπλιςμοϑ εφαρμογόσ γεωργικών 
φαρμϊκων (4/4) 

Ακροφϑςια - μπεκ ύδιου τϑπου ςυμμετρικϊ κατανεμημϋνα ςε ϐλεσ τισ 
μπϊρεσ βραχύονεσ ςε καλό κατϊςταςη. 

Αντιςταγονικϋσ διατϊξεισ επϊνω ςτη βϊςη των ακροφυςύων - μπεκ. 

Ο παραπϊνω εξοπλιςμϐσ πρϋπει να εύναι ςε καλό λειτουργικό κατϊςταςη 
χωρύσ ςπαςύματα - ςκιςύματα  

Απαγορεϑεται να υπϊρχουν εμφανεύσ διαρροϋσ υγροϑ ςτισ ςωληνώςεισ, ςτα 
ςημεύα ςϑνδεςησ αντλύασ-δεξαμενόσ, ςτο χειριςτόριο, ςτα μπεκ, κ.λπ. 

 



Καϑςη υπολειμμϊτων καλλιεργειών (1/3) 

Η θαύζε ηωλ ππνιεηκκάηωλ ηωλ θαιιηεξγεηώλ: 

 

θαηαζηξέθεη ην έδαθνο πξνθαιώληαο πιεκκύξεο 

 

εμαεξώλεη ηα ιηπάζκαηα ηωλ αγξνηώλ 

 

κεηώλεη ηελ παξαγωγηθόηεηα ηωλ εδαθώλ 

 

δελ θαηαπνιεκάεη ηα έληνκα θαη ηα παζνγόλα ηνπ εδάθνπο  

 

πξνθαιεί κεγάια αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα 



Καϑςη υπολειμμϊτων καλλιεργειών(2/3) 

Η θαύζε ηωλ ππνιεηκκάηωλ ηωλ θαιιηεξγεηώλ: 

Μεηώλεη ηελ νξγαληθή νπζία ηνπ εδάθνπο 

 

Αύμεζε θόζηνπο παξαγωγήο 

 

Καηαζηξέθεη ηα ωθέιηκα έληνκα, βαθηήξηα θαη άιινπο 

κηθξννξγαληζκνύο 

 

Τα ππνιείκκαηα πνιιώλ θαιιηεξγεηώλ απνηεινύλ πεγή εζόδωλ κε ηελ 

παξαγωγή pellet  

 

Σε νξγαληθά εδάθε όπωο ηα Τελάγε Φηιίππωλ πέξαλ ηεο απώιεηαο ηνπ 
ίδηνπ ηνπ εδάθνπο, εθιύνληαη ζηελ αηκόζθαηξά επηθίλδπλα ρεκηθά 



Καϑςη υπολειμμϊτων καλλιεργειών(3/3) 

ΠΡΟΣΕΙΝΟΜΕΝΕ ΛΤΕΙ 

 Τα υπολεύμματα των καλλιεργειών με τη ςωςτό διαχεύριςη μποροϑν να 
προςφϋρουν προςταςύα ςτο χωρϊφι απϐ τη διϊβρωςη και ανακϑκλωςη 
λιπαςμϊτων. 

 

ύμφωνα με την νομοθεςύα πρϋπει να ακολουθηθούν οι εξόσ   
πρακτικϋσ: 

 Άμεςη ενςωμϊτωςη των υπολειμμϊτων των καλαμιών ςτο ϋδαφοσ μετϊ τη 
ςυγκομιδό για την αϑξηςη τησ οργανικόσ ουςύασ του εδϊφουσ ό για την 
διατόρηςη τησ Τϑρφησ. 

 Βϐςκηςη τησ καλαμιϊσ και ενςωμϊτωςη ςτο ϋδαφοσ των υπολειμμϊτων 
μετϊ τη βϐςκηςη. 

 

 



 

Διαχείριςθ κενών αποβλιτων ςυςκευαςίασ γεωργικών φαρμάκων 

 



Οη βαζηθέο αξρέο πνπ δηέπνπλ ην ζύζηεκα δηαρείξηζεο θελώλ πιαζηηθώλ 

ζπζθεπαζηώλ γεσξγηθώλ θαξκάθσλ είλαη:  

 

 

Απνξξύπαλζε ζηελ πεγή: αλάπηπμε ελόο πξσηνθόιινπ γηα ην μέπιπκα 

θαη ηελ απνξξύπαλζε θαηά ηε δηάξθεηα παξαζθεπήο ηνπ ςεθαζηηθνύ 

πγξνύ. 

Έιεγρνο: αλάπηπμε ελόο αζθαινύο κεραληζκνύ επηβεβαίσζεο ηεο 

απνηειεζκαηηθόηεηαο ηεο κεζόδνπ.  

 



 

 

Τν ηξηπιό μέπιπκα είλαη ε πην απιή ζπλήζεηο θαη απνηειεζκαηηθή 

πξαθηηθή πνπ δελ απαηηεί εηδηθό εμνπιηζκό.  

Τν ηξηπιό μέπιπκα είλαη ζθόπηκν λα εθαξκόδνληαη ακέζσο κεηά ην 

άδεηαζκα ηνπ δνρείνπ κε ην γεσξγηθό θάξκαθν ζην ςεθαζηηθό δνρείν. 

Με ην ηξόπν απηό απνθεύγεηαη ε ζηεξενπνίεζε θαη ε ζθιήξπλζε ηνπ 

ππνιείκκαηνο ηνπ γεσξγηθνύ θαξκάθνπ ζηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα θαη 

ζην θαπάθη ηνπ δνρείνπ  

 



Καηά ην ηξηπιό μέπιπκα αθήλνπκε ην πιηθό ζπζθεπαζίαο γηα 30sec λα 

ζηξαγγίζεη ζην ςεθαζηηθό δνρείν ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην ππόιεηκκα 

ηνπ γεσξγηθνύ θαξκάθνπ. 

Καηόπηλ θνξώληαο ηα θαηάιιεια κέζα πξνζηαζίαο (θόξκα, γάληηα, 

κάζθα) γεκίδνπκε κε λεξό έσο 20% ηνπ όγθνπ ηνπ δνρείν.  

Αλαθηλνύκε θαιά πξνο όιεο ηηο πιεπξέο ώζηε ην λεξό λα μεπιύλεη όιε 

ηελ εζσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ δνρείνπ.  

Αθνινύζσο ηα λεξά ηνπ μεπιύκαηνο ηα ξίρλνπκε ζην ςεθαζηηθό πγξό.  

Αθήλνπκε ην δνρείν γηα 30 sec ώζηε λα ζηξαγγίζεη θαη 

επαλαιακβάλνπκε ηε δηαδηθαζία γηα δύν ή πεξηζζόηεξεο θνξέο κέρξηο 

όηνπ ην δνρείν λα εκθαλίδεηαη θαζαξό.  



Πιλοτικό πρόγραμμα «διαχείριςθσ κενών ςυςκευαςιών γεωργικών 
φαρμάκων»  



Επηθνηλσλία κε Δήκνπο γηα πξνγξακκαηηζκό ελεκεξσηηθώλ εκεξίδσλ.  

Δειηία ηύπνπ θαη αλαθνηλώζεηο γηα ηηο πξνγξακκαηηζκέλεο εκεξίδεο 

Πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ γηα ελεκέξσζε αγξνηώλ θαη άιισλ 

ελδηαθεξόκελσλ θνξέσλ κε παξάιιειε επίδεημε κέζσλ αζθάιεηαο 

ρξήζηε (θόξκεο, γάληηα, κάζθεο,κπόηεο, γπαιηά θ.α).  

Παξάδνζε ζε θαηαζηήκαηα γεσξγηθώλ θαξκάθσλ εηδηθώλ πιαζηηθώλ 

ζαθνύισλ, όπνπ ζα ηνπνζεηνύληαη ηα θελά δνρεία από ηνπο ρξήζηεο 

κεηά ην ηξηπιό μέπιπκα. 

Καιό μέπιπκα 3 θνξέο ησλ θελώλ δνρείσλ κεηά ηε ρξήζε θαη 

αλαπνδνγύξηζκα γηα θαιή ζηξάγγηζε 



Τνπνζέηεζε ησλ θελώλ δνρείσλ ζηηο εηδηθέο πιαζηηθέο ζαθνύιεο. 

Τνπνζέηεζε ησλ θαπαθηώλ ησλ κπνπθαιηώλ ζε μερσξηζηή ζαθνύια γηα 

δηαθνξεηηθή κεηαρείξηζε.  

Πξνγξακκαηηζκόο παξάδνζεο θελώλ ζπζθεπαζηώλ θαη ελεκέξσζε κέζσ 

ησλ Δήκσλ γηα ηνλ θαζoξηζκό: α) ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ (ζηηο θαηά 

ηόπνπο θνηλόηεηεο) β) ζπγθεθξηκέλσλ εκεξνκεληώλ (2 αλά έηνο).  

Μαθξνζθνπηθόο έιεγρνο από θαηαζηεκαηάξρεο. Δεηγκαηνιεπηηθόο 

έιεγρνο γηα αλάιπζε ππνιεηκκάησλ θαη ηρλειαζηκόηεηα.  

Απνθνκηδή θελώλ ζπζθεπαζηώλ  



 

 

Δεκαηνπνίεζε θελώλ ζπζθεπαζηώλ ζε δηαθνξεηηθό θαλάιη ζε Κέληξν 

Δηαινγήο Αλαθπθιώζηκσλ Υιηθώλ 

Παξαιαβή πιηθνύ θαη επεμεξγαζία ηνπ από αλαθύθισζε. 

Φνξήγεζε πηζηνπνηεηηθνύ ζπκκεηνρήο ζηνλ παξαγσγό. 

Τα απνηειέζκαηα ηίζεληαη ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε θαη ππνβάιινληαη 

πξνηάζεηο ζην Υπνπξγείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Τξνθίκσλ. 

 



 

 

Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ. 


