
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ Δρά� μά, 21-05-2019

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Αρ. πρωτ.: 10730
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΠΡΟΣ: 1) Δήμος Δοξάτου

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 2) Δήμος Δράμας

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΦΥΤΟΫΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ 2) Δήμος Προσοτσάνης

ΕΛΕΓΧΟΥ Ηλεκτρονική�  άποστολή�

Τάχ. δ/νσή.: Διοικήτή� ριο, 66100  ΔΡΑΜΑ
Πλήροφ.: Κων/νος Σι�μογλου ΚΟΙΝ.: 1) Γενική Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας 

Τήλ.: 25213-51247 και Κτηνιατρικής Π.Α.Μ.Θ.

Φάξ:  25213-51204 2) Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας Π.Α.Μ.Θ.

Ηλ. τάχ.: pfedaokdramas@vivaldi.net Δήμοκράτι�άς 1, 69100 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

3) Καλλιεργητές

                Ηλεκτρονική�  άποστολή�  (βά� σει λι�στάς διάνομή� ς)

ΘΕΜΑ: Προ� γράμμά Γεωργικω� ν Προειδοποιή� σεων Βάμβάκιου�  του ε�τους 2019.
ΣΧΕΤ.: Η Απο� φάσή του ΥΠ.Α.Α.Τ. με άρ. 5011/108200/16-05-2019 (ΑΔΑ: ΨΔΜ74653ΠΓ-ΗΟΕ). 

Σά� ς ενήμερω� νουμε ο� τι εκδο� θήκε ή άπο� φάσή του ΥΠ.Α.Α.Τ. γιά τήν εφάρμογή�  του Προγρά� μμάτος
Γεωργικω� ν  Προειδοποιή� σεων  Ολοκλήρωμε�νής  Φυτοπροστάσι�άς  τής  βάμβάκοκάλλιε�ργειάς  τής
Χω� ράς, γιά το ε�τος 2019.

Φορε�άς υλοποι�ήσής του προγρά� μμάτος στήν Π.Ε. Δρά� μάς ει�νάι ή Υπήρεσι�ά μάς. Συ� μφωνά με τή
Απο� φάσή τά Γράφει�ά Γεωργική� ς Ανά� πτυξής των Δή� μων ει�νάι φορει�ς ενήμε�ρωσής των κάλλιεργήτω� ν
κάι των λοιπω� ν ενδιάφερομε�νων.

Το συγκεκριμε�νο Προ� γράμμά Γεωργικω� ν Προειδοποιή� σεων άφορά�  στους βάμβάκοκάλλιεργήτε�ς-
δήμο� τες σάς κάι άποσκοπει�  στήν ε�γκάιρή ενήμε�ρωσή�  τους γιά ζωτικά�  θε�μάτά τής κάλλιε�ργειάς που
άφορου� ν στήν ολοκλήρωμε�νή φυτοπροστάσι�ά. Απάράι�τήτή προυQ πο� θεσή γιά τήν ομάλή�  ε�κβάσή τής
κάλλιε�ργειάς  άπο�  πλευρά� ς  φυτοπροστάσι�άς  ει�νάι  ή  ε�γκάιρή  κάι  ορθή�  πλήροφο� ρήσή  των
κάλλιεργήτω� ν βάμβάκιου� . Ένά βάσικο�  προ� βλήμά που πάράτήρει�τάι ει�νάι ο� τι τά Τεχνικά�  Δελτι�ά κάι οι
πλήροφορι�ες που περιε�χουν δεν φθά� νουν ικάνοποιήτικά�  στους τελικου� ς άποδε�κτες, που ει�νάι οι ι�διοι
οι κάλλιεργήτε�ς-δήμο� τες σάς. Επιπλε�ον, οι πήγε�ς πλήροφο� ρήσής των κάλλιεργήτω� ν ει�νάι συχνά�  μή
ε�γκριτες  κάι  άνάπο� φευκτά  επικράτει�  σε  σήμάντικο�  βάθμο�  πάράπλήροφο� ρήσή.  Η  Υπήρεσι�ά  μάς
κάτάβά� λλει κά� θε χρο� νο προσπά� θειά γιά τήν ενήμε�ρωσή των κάλλιεργήτω� ν με�σω διάφο� ρων ά� μεσων
διάυ� λων, κυρι�ως με�σω ήλεκτρονικου�  τάχυδρομει�ου, άλλά�  κάι με φυσική�  πάρουσι�ά. Ωστο� σο, δεν ει�νάι
άρκετο�  γιά τήν ορθή�  ενήμε�ρωσή κάι άπάιτει�τάι ή συνεργάσι�ά των Δή� μων στο ε�ργο άυτο� .

Σά� ς  άποστε�λλουμε  τήν  σχετική�  Απο� φάσή  γιά  νά  λά� βετε  γνω� σή  κάι  πάράκάλου� με  νά
επιβεβάιω� σετε  τή  συμμετοχή�  σάς  στο  Προ� γράμμά  γιά  τήν  ορθο� τερή  ενήμε�ρωσή  των
βάμβάκάλλιεργήτω� ν-δήμοτω� ν  σάς.  Πάράκάλου� με,  τε�λος,  νά  μά� ς  άποστει�λετε  τά  στοιχει�ά
επικοινωνι�άς των γεωπο� νων κάι τεχνολο� γων γεωπονι�άς των Γράφει�ων Γεωργική� ς Ανά� πτυξής των
Δή� μων σάς (ονομάτεπω� νυμά, ειδικο� τήτά, ήλ. τάχυδρομει�ο, τήλε�φωνο).

Πάράκάλου� με γιά τή συμβολή�  σάς στο Προ� γράμμά Γεωργικω� ν Προειδοποιή� σεων Βάμβάκιου�  γιά
τήν ορθή�  ενήμε�ρωσή των βάμβάκοκάλλιεργήτω� ν.

Επισυνά� πτετάι ή πάράπά� νω σχετική�  Απο� φάσή του ΥΠ.Α.Α.Τ.
ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
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