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Κεηά ηελ αλάξηεζε ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ηνπ ζρεδίνπ απόθαζεο γηα ην Κέηξν 11 – 

Βηνινγηθή Γεσξγία – ηνπ Π.Α.Α. 2014-2020 από ην ΤΠΑΑΣ θαη ζε ζπλέρεηα ηνπ αλσηέξσ 

ζρεηηθνύ εγγξάθνπ ζαο ην παξάξηεκα καο, ιόγσ θαη ηνπ επείγνληνο ηνπ ζέκαηνο (ε 

δηαβνύιεπζε ηνπ ιήγεη ζηηο 27/10/2016) ζαο απνζηέιιεη παξαθάησ ηηο γεληθέο απόςεηο 

ηνπ επί ηνπ ζέκαηνο. 

Ο βέιηηζηνο θαζνξηζκόο ελόο ιεηηνπξγηθνύ πιαηζίνπ εθαξκνγήο ηνπ Κέηξνπ 11 γηα ηελ 

Βηνινγηθή Γεσξγία είλαη απαξαίηεηνο γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ. Ζ Βηνινγηθή 

Γεσξγία είλαη έλα κέηξν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ηδηαηηεξόηεηεο θαη ζηηο αλάγθεο πνιιώλ 

πεξηνρώλ ηεο Διιεληθήο Τπαίζξνπ, όπνπ θπξηαξρεί ν κηθξόο αγξνηηθόο θιήξνο, ν 

πνιπηεκαρηζκόο απηνύ, ην πινύζην θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηα πνιππνίθηια κηθξνθιίκαηα 

ιόγσ ηνπ αλάγιπθνπ θαη ηεο λεζησηηθήο δηακόξθσζεο ηεο ρώξαο καο. πλεπώο ππό απηέο 

ηηο ζπλζήθεο ζε πνιιέο πεξηνρέο ηεο ρώξαο καο δελ κπνξεί λα εθαξκνζηεί ην ζπκβαηηθό 

γεσξγηθό κνληέιν ηεο κεγηζηνπνίεζεο ηεο παξαγσγήο, κε ηε δεκηνπξγία νηθνλνκηώλ 

θιίκαθαο θαη ηελ ηαπηόρξνλε κείσζε ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο. Οπόηε ζα πξέπεη λα 

αλαδεηεζεί έλα δηαθνξεηηθό παξαγσγηθό κνληέιν πνπ κπνξεί λα ηαηξηάμεη ζε απηέο ηηο 

πεξηνρέο κε ηηο ηδηαηηεξόηεηεο ηνπο θαη ην πινύζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ. Σα 

παξαγόκελα πξντόληα έρνπλ αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ζηηο αγνξέο ιόγσ ησλ ηδηαίηεξσλ 

πνηνηηθώλ θαη βηνινγηθώλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηνπο. ε ηέηνηεο πεξηνρέο έρεη άξηζηε εθαξκνγή 

ε Βηνινγηθή Γεσξγία θαη Θηελνηξνθία ηεο νπνίαο ηελ εθαξκνγή έξρεηαη λα ξπζκίζεη ην ελ 

ιόγσ ζρέδην απόθαζεο.  
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Γηα λα επηηύρεη όκσο ην κέηξν ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο ε ζπγθεθξηκέλε απόθαζε ζα 

πξέπεη λα δίλεη όια ηα αλαγθαία θίλεηξα θαη ερέγγπα ζηνπο αγξόηεο ώζηε λα αζρνιεζνύλ 

κε ηελ Βηνινγηθή Γεσξγία ή Θηελνηξνθία όρη κόλν ιόγσ ησλ πεπνηζήζεσλ ηνπο θαη ηεο 

πίζηεο ηνπο ζε απηό ην κνληέιν παξαγσγήο, αιιά θπξίσο βαζηδόκελνη ζην γεγνλόο όηη ε 

κνξθή απηή ηεο άζθεζεο γεσξγίαο ζα ηνπο εμαζθαιίζεη έλα ηθαλνπνηεηηθό επίπεδν 

δηαβίσζεο. Γηα απηό ηα θίλεηξα απηά ζα πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθήο θύζεσο θαη λα 

πεξηιακβάλνπλ όιεο ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ηηο εθηξνθέο γηα ηηο νπνίεο ππάξρεη εκπνξηθό 

ελδηαθέξνλ, ελώ ηαπηόρξνλα δελ ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ θαζπζηεξήζεηο ζηελ εθαξκνγή 

θαη ζηηο πιεξσκέο ηνπ πξνγξάκκαηνο, όπσο ζπλέβε ζην παξειζόλ. 

πγθεθξηκέλα θαη όζνλ αθνξά ην ζπγθεθξηκέλν ζρέδην απόθαζεο πξέπεη λα ηνλίζνπκε 

ηα παξαθάησ: 

 ηελ παξνύζα απόθαζε δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά γηα ηελ ύπαξμε ζρεδίνπ 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ή θαη θαιιηεξγεηηθνύ ζρεδίνπ (πνπ ππήξρε ζηηο πξνεγνύ-

κελεο πξνγξακκαηηθέο πεξηόδνπο) ην νπνίν δίλεη ζηνλ παξαγσγό ην πιαίζην δηαρείξη-

ζεο ηεο εθκεηάιιεπζεο θαη ηηο νδεγίεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζήζεη. Σαπηόρξνλα ην 

Κέηξν 11 ππνρξεώλεη ηνλ παξαγσγό ζε πιεζώξα δηνηθεηηθώλ θαη άιισλ ππνρξεώ-

ζεσλ θαη δεζκεύζεσλ (αλαθεξόκελνη ζην άξζξν 8, ζηελ πνιιαπιή ζπκκόξθσζε 

θ.α.) νη νπνίεο είλαη δύζθνιν λα ηεξεζνύλ από λένπο βηνθαιιηεξγεηέο αιιά αθόκα θαη 

από παιηνύο, ιόγσ έιιεηςεο ησλ απαξαηηήησλ γλώζεσλ. Ζ κε ηήξεζε όισλ απηώλ 

ησλ δεζκεύζεσλ θαη ππνρξεώζεσλ ζπλεπάγεηαη πξόζηηκα θαη άιιεο πνηλέο.  

 Γίλεηαη ζην ζρέδην ηεο απόθαζεο αλαθνξά ζηελ δεζκεπηηθή παξνρή ζρεηηθήο 

εθπαίδεπζεο ζηνλ βηνθαιιηεξγεηή θαηά ηελ ηξηεηή δέζκεπζε ηνπ. Απηή ε εθπαίδεπζε 

όκσο γηα λα απνδώζεη ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζηνλ παξαγσγό ππνρξεσηηθά ζηελ αξρή 

ηεο έληαμεο ηνπ ζην κέηξν θαη από δεκόζηνπο θνξείο (π.ρ. ΔΙΓΟ Γήκεηξα). Γηα απηό 

πηζηεύνπκε όηη αλ δελ ιεηηνπξγήζεη ζηελ αξρή απηή ε εθπαίδεπζε, ζα πξέπεη λα 

αληηθαηαζηαζεί από ηελ παξνρή ππεξεζίαο από Γεσξγηθό ύκβνπιν πνπ ζα έρεη θαη 

ηελ επζύλε εθπαίδεπζεο θαη θαζνδήγεζεο ηνπ δηθαηνύρνπ. 

 Σν κέηξν πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ ηήξεζε ελόο θαθέινπ δηθαηνύρνπ θαη δηαηήξεζε 

απηνύ γηα αθόκα 3 έηε κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ δεζκεύζεσλ (8 έηε ζπλνιηθά) θαη 

ν νπνίνο θάθεινο ζα πξέπεη λα είλαη δηαζέζηκνο γηα θάζε έιεγρν. Ζ ππνρξέσζε απηή 

καδί κε ηηο πξνεγνύκελεο είλαη πνιύ δύζθνιν λα ηεξεζνύλ από ηνλ κέζν παξαγσγό, 

ηδίσο αλ είλαη λένο βηνθαιιηεξγεηήο. Για αςηό θα ππέπει όπωρ και ζηην 

πποηγούμενη ππογπαμμαηική πεπίοδο να μπει η ύπαπξη πποαιπεηικά ηος 
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Γεωηεσνικού ςμβούλος (Γεσπόλνπ, Θηελίαηξνπ θαη ελδερνκέλσο Γαζνιόγνπ) θαη 

ζα πξέπεη λα είλαη επηιέμηκε ε δαπάλε απηή ηνπιάρηζηνλ γηα ηνπο λενεηζεξρόκελνπο 

ζην κέηξν 11.1.. Γηαθνξεηηθά πνιύ δύζθνια ζα κπνξέζεη έλαο λένο παξαγσγόο ρσξίο 

θαζνδήγεζε θαη ζπκβνπιέο λα κπεη ζην πξόγξακκα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο. 

 Πηζηεύνπκε όηη πξέπεη λα ππάξμεη Γεσηερληθόο ύκβνπινο ζην κέηξν ηεο Βηνινγηθήο 

Γεσξγίαο θαη κέζσ ηνπ Κέηξνπ ησλ Γεσξγηθώλ πκβνύισλ, όηαλ απηό πξνθεξπρζεί 

πνπ ζα πεξηιακβάλεη ηελ εθπαίδεπζε θαη θαζνδήγεζε ηνπ βηνθαιιηεξγεηή κε επζύλε 

θαη ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηόηεηεο γηα ηνλ Γεσηερληθό Γεσξγηθό ύκβνπιν, όπσο ηηο 

αλαθέξακε θαη παξαπάλσ. 

 Γηα ηελ γεληθόηεξε επηηπρία ηνπ κέηξνπ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο ζα πξέπεη πέξαλ ηεο 

επηδόηεζεο λα ππάξρεη ππνζηήξημε πξνο ηνπο βηνθαιιηεξγεηέο κε ηελ δεκηνπξγία από 

ην Τπνπξγείν κηαο ηζηνζειίδαο πνπ ζα παξέρεη ππνζηήξημε ζηνπο βηνθαιιηεξγεηέο θαη 

ζα πεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζε ζέκαηα όπσο: 

 Βάζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηηο δηακνξθσζείζεο ηάζεηο ηεο παγθόζκηαο αγνξάο 

βηνινγηθώλ πξντόλησλ όζνλ αθνξά ηηο ηηκέο παξαγσγνύ 

 Πιεξνθόξεζε ζε ζέκαηα πνηόηεηαο – ζπζθεπαζίαο ησλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ 

 Πξνηάζεηο γηα λέεο βηνινγηθέο θαιιηέξγεηεο (θαη πνηθηιίεο) ζπκβαηέο κε ηηο 

θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο ρώξαο καο γεληθόηεξα θαη εηδηθόηεξα ζηα δηαθνξεηηθά 

κηθξνθιίκαηα πνπ δηακνξθώλνληαη ζηηο δηάθνξεο πεξηνρέο. 

 Γεκηνπξγία ελόο θόξνπκ δηαιόγνπ θαη επηθνηλσλίαο κεηαμύ ησλ 

βηνθαιιηεξγεηώλ όπνπ ζα κπνξνύλ λα επηθνηλσλνύλ, λα αληαιιάζνπλ απόςεηο 

θαη λα ιύλνπλ ηηο απνξίεο ηνπο. 

 Γεκηνπξγία κηαο βάζεο δεδνκέλσλ πιεξνθόξεζεο ησλ βηνθαιιηεξγεηώλ γηα 

ηερληθά δεηήκαηα ησλ βηνινγηθώλ θαιιηεξγεηώλ (θαιιηεξγεηηθέο θξνληίδεο, 

εγθεθξηκέλα θπηνπξνζηαηεπηηθά θαη ιηπάζκαηα θ.α.). 

 Γεκηνπξγία ελόο ρώξνπ κηθξώλ αγγειηώλ γηα ηνπο βηνθαιιηεξγεηέο όπνπ ζα 

κπνξνύλ λα εκπνξεύνληαη ηα πξντόληα ηνπο 

 Θάηη αληίζηνηρν κε απηό πνπ πξνηείλνπκε έρεη δεκηνπξγήζεη ην Τπνπξγείν ζην 

παξειζόλ γηα ηελ κειηζζνθνκία ην www.melinet.gr, ην νπνίν παξά ηελ παιαηό-

ηεηα ηνπ θαη ηελ πιεκκειή ππνζηήξημε ηνπ, αθόκα ρξεζηκνπνηείηαη από ηνπο 

κειηζζνθόκνπο.  

 ηελ ππάξρνπζα απόθαζε δελ εκπιέθνληαη θαζόινπ δηνηθεηηθά ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο νη θαηά ηόπνπο ΓΑΟΘ παξά κόλν ν ΟΠΔΘΔΠΔ. Έηζη δελ αμηνπνηείηαη ε 

http://www.melinet.gr/
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εκπεηξία πνπ έρνπλ απνθηήζεη όια απηά ηα ρξόληα νη ππάιιεινη ησλ ΓΑΟΘ ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ ηεο Βηνινγηθήο Γεσξγίαο, ζηνπο δηνηθεηηθνύο θη επηηόπηνπο 

ειέγρνπο. Αθόκε νη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαθέξνληαη αιινύ 

ρσξίο λα είλαη μεθάζαξν ην πιαίζην εθαξκνγήο ηνπο. Ζ αιιαγή απηή ζα δεκηνπξγήζεη 

θαη άιια πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ πξόζβαζε ησλ βηνθαιιηεξγεηώλ ζηηο 

αξκόδηεο ππεξεζίεο. Όπσο γλσξίδεηε ε βηνινγηθή γεσξγία αλζεί ζηα Διιεληθά λεζηά 

όπνπ ρηιηάδεο ζηξέκκαηα Διηάο θαη άιισλ θαιιηεξγεηώλ είλαη εληαγκέλα ζε απηήλ. 

ηα Διιεληθά λεζηά ππάξρνπλ γξαθεία ησλ ΓΑΟΘ από ηα νπνία εμππεξεηνύληαη νη 

παξαγσγνί. Κε ην λέν όκσο νξγαλσηηθό ζρήκα ζα πξέπεη νη παξαγσγνί λα 

απεπζύλνληαη ζηα γξαθεία ηνπ ΟΠΔΘΔΠΔ ην δίθηπν ησλ νπνίσλ δελ είλαη ηόζν 

εθηεηακέλν όζν απηό ησλ ΓΑΟΘ. Γηα απηό πηζηεύνπκε όηη νη ΓΑΟΘ ζα πξέπεη λα 

επαλέιζνπλ ζην κέηξν σο θνξείο πινπνίεζεο κε αξκνδηόηεηεο παξόκνηεο κε απηέο 

πνπ είραλ ζηελ πξνεγνύκελε πξνγξακκαηηθή πεξίνδν εκπιεθόκελεο ζηελ αμηνιόγεζε 

ησλ αξρηθώλ αηηήζεσλ ζηήξημεο θαη ζηνπο δηνηθεηηθνύο θαη επηηόπηνπο ειέγρνπο.   

 Απνπζηάδεη ε θαιιηέξγεηα ηεο αθηηληδηάο από ηηο εληαζζόκελεο ζην κέηξν 11 

επηρνξεγνύκελεο θαιιηέξγεηεο (πίλαθεο Α θαη Β ζηηο δξάζεηο 11.1.1 θαη 11.2.1.). 

Τπάξρνπλ θάπνηεο θαιιηεξγνύκελεο εθηάζεηο ππό βηνινγηθό θαζεζηώο θαη ππάξρνπλ θη 

άιινη παξαγσγνί πνπ ζα ζέιαλε λα εληαρζνύλ ζην Κέηξν 11. Ζ αγνξά ηνπ 

αθηηληδίνπ, κεηά θαη ην εκπάξγθν θαηά ηεο Ρσζίαο άξρηζε λα παξνπζηάδεη 

πξνβιήκαηα δηάζεζεο ηα ηειεπηαία ρξόληα θαη γηα απηό πηζηεύνπκε όηη ζα πξέπεη λα 

εληζρπζεί ε δηαθνξνπνίεζε ηεο παξαγσγήο ζε λένπο θιάδνπο, όπσο είλαη ε βηνινγηθή 

θαιιηέξγεηα αθηηληδίνπ, ώζηε λα απνξξνθεζεί θαιύηεξα κέξνο ηεο παξαγόκελεο 

πνζόηεηαο αθηηληδίσλ πνπ ζα κεηαηξαπεί ζε βηνινγηθή. 

 Γελ αλαθέξνληαη ζην ζρέδην ηεο απόθαζεο ηα Αθξόδξπα (Θαξπδηά, Ακπγδαιηά, 

Φνπληνπθηά θ.α.) σο επηιέμηκεο θαιιηέξγεηεο ζηνπο πίλαθεο Α θαη Β γηα ηελ δξάζε 

11.1.1 θαη 11.2.1. Δλώ αληίζηνηρα πεξηιακβάλνληαη νη πεξηζζόηεξεο δελδξώδεηο 

θαιιηέξγεηεο. Πξόθεηηαη γηα θαιιηέξγεηεο, κε θάπνηα ζηξέκκαηα ήδε εληαγκέλα ζηελ 

Βηνινγηθή Γεσξγία (ζε Θαβάια θαη έξξεο θαη αιινύ) θαη ελδερνκέλσο αλ ππάξμεη 

ελίζρπζε ζηελ λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν λα ππάξμεη κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ γηα 

ηελ έληαμε θαη λέσλ αγξνηεκαρίσλ κε αθξόδξπα ζην πξόγξακκα. Σα αθξόδξπα 

πνιιέο θνξέο αμηνπνηνύλ νξηαθά εδάθε ζε εκημεξηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ζηα νπνία ν 

παξαγσγόο δελ έρεη πνιιέο ελαιιαθηηθέο θαιιηεξγεηηθέο επηινγέο πνπ λα ηνπ δίλνπλ 

ηθαλνπνηεηηθό εηζόδεκα. Παξνπζηάδνπλ επίζεο ην θαηλόκελν ηεο παξεληαπηνθνξίαο 



 

5 
 

(ηδίσο ε ακπγδαιηά) όπνηε ην εηζόδεκα ηνπ παξαγσγνύ παξνπζηάδεη κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο αλά έηνο. Γηα απηό θαη ζα πξέπεη λα εληζρπζνύλ νη θαιιηέξγεηεο απηέο 

ώζηε λα κελ εγθαηαιεηθζνύλ ηέηνηα αγξνηεκάρηα. Γηα ηα παξαγόκελα πξντόληα 

ππάξρεη αγνξαζηηθό ελδηαθέξνλ θαη ζα πξέπεη λα γίλεη ε κέξηκλα γηα ηελ επηρνξήγεζε 

ηνπο. Γεληθόηεξα ν θιάδνο ηεο δελδξνθνκίαο γηα λα επηηύρεη ζέιεη καθξνπξόζεζκν 

πξνγξακκαηηζκό (νηθνλνκηθό θαη θαιιηεξγεηηθό) θαη δηαρείξηζε. Γηα απηό ην ιόγν νη 

θαιιηέξγεηεο πνπ αλαθέξακε (αθηηλίδηα θαη αθξόδξπα) ζα πξέπεη λα παξακείλνπλ ζην 

πξόγξακκα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, δηόηη κε ηελ απέληαμε ηνπο ζα έρνπκε αλαηξνπή 

απηνύ ηνπ πξνγξακκαηηζκνύ αλαγθάδνληαο ηνπο θαιιηεξγεηέο λα επηζηξέςνπλ ζηελ 

ζπκβαηηθή γεσξγία, ράλνληαο έηζη ηηο ππάξρνπζεο αγνξέο δηάζεζεο ησλ βηνινγηθώλ 

πξντόλησλ ηνπο πνπ κε ηόζν θόπν είραλ εμαζθαιίζεη. 

 Πηζηεύνπκε όηη ζα πξέπεη λα επαλέιζεη μαλά σο επηιέμηκε θαη ε βηνινγηθή 

ρνηξνηξνθία θαη ηα βηνινγηθά θεπεπηηθά. Σα βηνινγηθά θεπεπηηθά είλαη εμαγώγηκν 

πξντόλ κε ηελ ρώξα καο λα είλαη ηδηαίηεξα ειιεηκκαηηθή ζε απηόλ ηνλ ηνκέα θαη ε 

βηνινγηθή ρνηξνηξνθία ρξεηάδεηαη λα αλαπηπρζεί γηα λα εληζρπζεί ν ειιεηκκαηηθόο 

ηνκέαο ηεο ρνηξνηξνθίαο ζηε ρώξα καο.  

 Σέινο, ην ύςνο ηεο επηρνξήγεζεο γηα ηα ρεηκεξηλά ζηηεξά είλαη πνιύ ρακειό (πίλαθεο 

Α θαη Β) είηε πξόθεηηαη γηα λέεο εληάμεηο ζην πξόγξακκα (δξάζε 11.1.1), είηε 

πξόθεηηαη δηαηήξεζε ηνπ βηνινγηθνύ ραξαθηήξα ηεο θαιιηέξγεηαο (δξάζε 11.2.1). Σν 

κέγηζην ύςνο ελίζρπζεο είλαη από ηα 12-12,2 επξώ θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ 

κπνξεί λα απνηειέζεη θίλεηξν γηα λέα έληαμε ή παξακνλή θάπνηνπ παξαγσγνύ ζην 

πξόγξακκα. Απηό ζα έρεη σο ζπλέπεηα όρη κόλν ηελ καδηθή έμνδν παξαγσγώλ από ην 

πξόγξακκα ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο, αιιά θαη ηελ εγθαηάιεηςε ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ 

ρεηκεξηλώλ ζηηεξώλ ζε πεξηνρέο κε νξηαθά εδάθε θαη μεξηθέο ζπλζήθεο θαιιηέξγεηαο. 

Έηζη, ειινρεύεη ν ζνβαξόο θίλδπλνο απηά ηα αγξνηεκάρηα λα κείλνπλ παληειώο 

αθαιιηέξγεηα θαη λα επηηαρπλζεί έηζη ε εγθαηάιεηςε ηεο ππαίζξνπ θαη ε εξεκνπνίεζε 

ηεο. Αθνύ έζησ θαη απηή ε επηδόηεζε πνπ ππήξρε κέζσ ηεο βηνινγηθήο γεσξγίαο 

κέρξη ηώξα ήηαλ θίλεηξν δηαηήξεζεο ηεο θαιιηέξγεηαο ησλ ρεηκεξηλώλ ζηηεξώλ ζε 

μεξηθέο θαιιηέξγεηεο θαη ζε νξηαθά εδάθε. Δπηπξόζζεηα, ε ρώξα καο είλαη 

ειιεηκκαηηθή θαη εμαξηώκελε ζηα ζηηεξά άιισλ ρσξώλ θαη ζε πεξηόδνπο θξίζεο 

(πςειώλ ηηκώλ, μεξαζίαο θ.α.) ζα αληηκεησπίζνπκε κεγάιν πξόβιεκα, θαζόηη ζε 

ηέηνηεο πεξηόδνπο νη εμαγσγηθέο ρώξεο ζηα ζηηεξά κεηώλνπλ ή απαγνξεύνπλ ηειείσο 

ηηο εμαγσγέο ηνπο (όπσο έγηλε ζην πξόζθαην παξειζόλ κε Ρσζία θαη Οπθξαλία). 
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Σν Παξάξηεκα καο πηζηεύεη όηη γηα ηελ επηηπρία ηνπ Κέηξνπ 11 ζα πξέπεη λα ππάξρεη 

κέζα ζε απηό ε επηζηεκνληθή θαζνδήγεζε θαη παξαθνινύζεζε ηνπ, ηαπηόρξνλα κε ηα 

ζρεηηθά θίλεηξα πνπ πξέπεη λα δνζνύλ ζηνπο παξαγσγνύο. Παξάιιεια όκσο δελ ζα πξέπεη 

λα αδηθεζνύλ νη παξαγσγνί θαιιηεξγεηώλ πνπ δελ ζα επηρνξεγεζνύλ από ην πξόγξακκα, 

ιόγσ ηνπ όηη νη θαιιηέξγεηεο ηνπο δελ ζπκπεξηιήθζεζαλ ζηηο επηιέμηκεο. 

Γηα απηό παξαθαινύκε γηα ηηο ελέξγεηεο ζαο ώζηε λα δηνξζσζεί ε ππό δηαβνύιεπζε 

απόθαζε γηα ην Κέηξν 11. 
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