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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ
Σρίτθ, 12/11/2019
H Εταιρεία Προώθηςησ Αειφορικών Καλλιεργητικών υςτημάτων – ΕΠΑΚ, ο Δήμοσ Αμφίπολησ
ερρών και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδασ - Παράρτημα Ανατολικήσ Μακεδονίασ κα
πραγματοποιιςουν ενθμερωτικι εςπερίδα με κζμα:

«Διαζθάλιζη ηης αειθορίας και ηης βιωζιμόηηηας ηων γεωργικών εκμεηαλλεύζεων
με ηο ζύζηημα ηης Γεωργίας Διαηήρηζης ηων Εδαθών»
Η εςπερίδα κα πραγματοποιθκεί το άββατο 16 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 17:30, ςτθν αίκουςα του
Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Αμφίπολθσ ςτο Ροδολίβοσ ερρών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
17:30 – 17:50: φντομοι χαιρετιςμοί από τον Αντιδήμαρχο του Διμου Αμφίπολθσ και τον Πρόεδρο του
ΓΕΩΣΕΕ Ανατολικισ Μακεδονίασ κ. Ζαφείρη Μυςτακίδη.
17:50 – 18:10: Η Γεωργία Διατιρθςθσ και ο ρόλοσ τθσ ΕΠΑΚ.
Δρ. Χρήςτοσ Καβαλάρησ, Πρόεδροσ ΕΠΑΚ
18:10 – 18:30: Ζργα αειφορικών καλλιεργθτικών ςυςτθμάτων και τρόποι διάδοςισ τουσ.
Δρ. Θζνια Χαραλαμπίδου, Γεωπόνοσ Μζλοσ Δ ΕΠΑΚ
18:30 – 18:50: Ακαλλιζργεια και μθχανζσ για απευκείασ ςπορά. Εμπειρία από τθ χριςθ τουσ.
Χρήςτοσ Καραμοφτησ, MSc Γεωπονίασ, Σαμίασ ΕΠΑΚ
18:50 – 19:10: Γεωργία Διατιρθςθσ και αειφορικά ςυςτιματα παραγωγισ – Προοπτικζσ,
μειονεκτιματα και πικανά προβλιματα.
Θεοφάνησ Γζμτοσ, Ομότιμοσ Κακθγθτισ Πανεπιςτθμίου Θεςςαλίασ και επίτιμο μζλοσ
τθσ ΕΠΑΚ
19:10 – 19:30: υηιτθςθ

Ποιά είναι η ΕΠΑΚ
Η Εταιρία Προώθηςησ Αειφορικών Καλλιεργητικών υςτημάτων - ΕπΑΚ (www.haca.gr) είναι ζνα
επιςτθμονικό ωματείο που ιδρφκθκε το 2002 για να προωκιςει ςυςτιματα αειφορικισ γεωργικισ
παραγωγισ ςτθν Ελλάδα, όπωσ το ςφςτθμα τθσ Γεωργίασ Διατιρθςθσ των Εδαφών, να ενκαρρφνει τθν
ζρευνα και τθν εκπαίδευςθ πάνω ςε κζματα αειφορίασ και να διευκολφνει τθν επικοινωνία και τθ
ςυνεργαςία μεταξφ προςώπων, φορζων και οργανιςμών που ενδιαφζρονται για τθ διατιρθςθ των
φυςικών πόρων ςτθ χώρα μασ.
Για το ςκοπό αυτό θ ΕΠΑΚ διοργανώνει εκπαιδευτικζσ θμερίδεσ, ανοιχτζσ θμζρεσ επιδείξεων αγροφ και
ςυμμετζχει ςε διεκνι και εκνικά ςυνζδρια. Ζχει εκδώςει εκπαιδευτικό υλικό και ζχει κατά καιροφσ
δθμοςιεφςει εκλαϊκευμζνα άρκρα ςτον εγχώριο Σφπο για τθν ευρφτερθ ενθμζρωςθ του κοινοφ. Επίςθσ,
μζςω προγραμμάτων, ζχει αποςτείλει Ζλλθνεσ παραγωγοφσ ςτο εξωτερικό για να ενθμερωκοφν για τθ
τεχνικι τθσ Γεωργίασ Διατιρθςθσ των Εδαφών.
Η ΕΠΑΚ είναι ο επίςθμοσ εκπρόςωποσ τθσ χώρασ μασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ομοςπονδία προώκθςθσ τθσ
Γεωργίασ Διατιρθςθσ (European Conservation Agriculture Federation – ECAF) (www.ecaf.org). Η
επωνυμία που χρθςιμοποίει θ ΕπΑΚ για τθν διεκνι εκπροςώπθςι τθσ είναι: Hellenic Association for
promotion of Conservation Agriculture – HACA.
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