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Θέκα: «Πξνβιήκαηα θαη απαξαίηεηεο δηεπθξηλήζεηο πνπ πξνέθπςαλ ζρεηηθά κε ηελ 

πξνδεκνζίεπζε ηνπ Τπνκέηξνπ 6.1 ‘Δθθίλεζε Δπηρείξεζεο απφ Λένπο Γεσξγνχο’ 

ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο 2014 – 2020 » 

 

 Σν Γεσηερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδαο, σο ν ζεζκνζεηεκέλνο ζχκβνπινο ηεο πνιηηείαο 

ζε ζέκαηα Αγξνηηθήο Πνιηηηθήο θαη επηζπκψληαο λα επηηειέζεη ηνλ ξφιν ηνπ κε ηνλ 

απνηειεζκαηηθφηεξν ηξφπν, ζέιεη λα ζαο επηζεκαίλεη θάπνηα ζεκαληηθά ζέκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ κεηά ηελ πξνδεκνζίεπζε ηνπ Τπνκέηξνπ 6.1 «Δθθίλεζε Δπηρείξεζεο απφ 

Λένπο Γεσξγνχο» ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο (ΠΑΑ) ηεο Διιάδαο 2014 – 

2020. Σν Παξάξηεκά καο πξνθεηκέλνπ λα θαηαγξάςεη φια ηα ζέκαηα πνπ ζαο ζέηνπκε 

παξαθάησ ζπγθάιεζε ζρεηηθή ζχζθεςε Γεσηερληθψλ κειεηεηψλ ζηηο 4-5-2016 ζηελ 

Θαβάια.  

 Ζ επίιπζε φισλ απηψλ ησλ δεηεκάησλ είλαη επείγνπζα θαη απαξαίηεηε, δηφηη ζα 

πξέπεη νη ππνςήθηνη Λένη Αγξφηεο λα ππνβάινπλ απφ ηψξα Αίηεζε Δληαίαο Δλίζρπζεο 

(Α.Δ.Δ. ή δήισζε ΟΓΔ) ε νπνία έρεη ζπγθεθξηκέλε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ζηε 

ζπλέρεηα εθφζνλ ηεξνχληαη θάπνηεο ζρεηηθέο πξνυπνζέζεηο θαη ζπκπιεξψλνπλ ηε βάζε 

ζηε κνξηνδφηεζε λα ππνβάιινπλ αίηεζε έληαμεο ηνπο ζην πξφγξακκα.  

 Ζ επίιπζε, κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν φισλ απηψλ ησλ ζεκάησλ πνπ αλέθπςαλ κεηά 

ηελ πξνδεκνζίεπζε, ζα δηεπθνιχλεη ηελ νκαιφηεξε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνο 

φθεινο ησλ ππνςεθίσλ Λέσλ Αγξνηψλ. Δπίζεο ζα δηεπθνιχλεη ην έξγν ησλ ππαιιήισλ 

ζηηο εκπιεθφκελεο ππεξεζίεο πινπνίεζεο θαζψο θαη ησλ Γλσκνδνηηθψλ Δπηηξνπψλ ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο θαη ησλ ζπλαδέιθσλ ζπληαθηψλ ησλ αληίζηνηρσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πιεξέζηεξε, ηαρχηεξε θαη ρσξίο πξνβιήκαηα δηεθπεξαίσζε ηνπ 
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αλσηέξσ κέηξνπ. Αλαιπηηθφηεξα έρνπκε λα ζαο επηζεκάλνπκε, λα ζαο δεηήζνπκε θαη λα 

ζαο πξνηείλνπκε ηα παξαθάησ: 

 Οη θσδηθνί ησλ νκάδσλ πξντφλησλ αιιά θαη ε θαηεγνξνπνίεζε ησλ θαιιηεξγεηψλ πνπ 

αλαγξάθνληαη ζηελ πξνδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο 

θσδηθνχο θαιιηεξγεηψλ ηεο Α.Δ.Δ. ηνπ ΟΠΔΘΔΠΔ (ΟΓΔ). Θα πξέπεη λα γίλεη ε 

απαξαίηεηε δηεπθξίληζε, πεξηζζόηεξε αλάιπζε ησλ θαιιηεξγεηώλ θαη 

αληηζηνίρεζε ησλ θσδηθώλ κεηαμύ ησλ δύν πξνγξακκάησλ. Δλδερνκέλσο 

ηφηε λα ρξεηαζηεί θαη αληίζηνηρε πξνζαξκνγή ησλ ζπληειεζηψλ ηππηθήο απφδνζεο 

θαηά ηελ εμεηδίθεπζε πνπ πξνηείλνπκε. 

  ηελ πξνδεκνζίεπζε ηνπ πξνγξάκκαηνο δελ γίλεηαη θακία αλαθνξά ζηνλ ζπληάθηε 

ηνπ Επηρεηξεκαηηθνύ ρεδίνπ ηνπ Λένπ Αγξφηε. Δίλαη πξνθαλέο φηη ε ζχληαμε 

απηνχ δελ κπνξεί λα γίλεη απφ ηνλ ίδην ηνλ ππνςήθην θαη πνιχ πεξηζζφηεξν ε 

παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ. Γη΄ απηφ πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη 

ππνρξεσηηθά λα κπεη ε ππνγξαθή Γεσηερληθνύ ζην επηρεηξεκαηηθό ζρέδην 

θαη ζηελ αίηεζε ππαγσγήο ζην κέηξν γεληθόηεξα, φπσο άιισζηε πξνβιέπεηαη 

θαη απφ ην Π.Γ. 344/2000 (ΦΔΘ Α’ 297/29-12-2000) πεξί ηεο «Άζθεζεο ηνπ 

Δπαγγέικαηνο ηνπ Γεσηερληθνχ». 

 Θα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί πνηεο θαιιηέξγεηεο αλήθνπλ ζηηο θαηεγνξίεο πνπ 

κνξηνδνηνύληαη ζην πξόγξακκα γηα λα κπνξεί λα ππνινγηζηεί ε κνξηνδφηεζε ηνπ 

θάζε ππνςεθίνπ ζηε θάζε ηεο δήισζεο ηνπ ΟΓΔ. Θα πξέπεη γηα παξάδεηγκα λα 

δηεπθξηληζηεί πνηα είλαη ηα αλζεθηηθά θπηά ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

 Δπίζεο δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί ε ηειηθή βαζκνινγία ηνπ θάζε δηθαηνχρνπ θαζψο 

δελ έρεη εμεηδηθεπζεί ε βαζκνιφγεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ηνκείο 

πξνηεξαηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηψλ γηα ηελ πθηζηάκελε θαη ηε κειινληηθή θαηάζηαζε. 

πλεπψο, απφ ηψξα, θαηά ηελ δήισζε ηνπ ΟΓΔ ν ππνςήθηνο Λένο Αγξφηεο δελ 

κπνξεί λα ππνινγίζεη ηελ βαζκνινγία ηνπ θαη λα γλσξίδεη αλ ζπκπιεξψλεη ή φρη ηελ 

ειάρηζηε απαηηνχκελε βαζκνινγία. Θαινχκε κε ιίγα ιφγηα ηνπο ππνςεθίνπο λα 

αζρνιεζνχλ άκεζα κε ην αγξνηηθφ επάγγεικα ρσξίο λα γλσξίδνπλ αλ έρνπλ ειπίδεο ή 

φρη λα εληαρζνχλ ζην πξφγξακκα ησλ λέσλ αγξνηψλ. 

 Σν ειάρηζην φξην βαζκνινγίαο γηα ηελ επηιεμηκφηεηα ησλ ππνςεθίσλ έρεη θαζνξηζηεί 

ζην 45% ηεο κέγηζηεο βαζκνινγίαο (45 κφξηα ζηα 100). Κε ηα ππάξρνληα θξηηήξηα 

βαζκνιφγεζεο έλα κεγάιν πνζνζηφ κφληκσλ θαηνίθσλ πεδηλψλ πεξηνρψλ, αδπλαηνχλ 

αθφκα θαη κε ηηο θαιχηεξεο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο λα ζπκπιεξψζνπλ απηή ηελ 



 

ειάρηζηε βαζκνινγία. Γη΄ απηό πηζηεύνπκε όηη, ην ειάρηζην όξην βαζκνινγίαο 

ζα πξέπεη λα κεησζεί θαη πξνηείλνπκε απηό λα κπεη ζην 35% ή θαη πην 

θάησ, δεδνκέλνπ φηη ε ζπγθξηηηθή βαζκνιφγεζε εθ ησλ πξαγκάησλ ζα νδεγήζεη 

ζηελ έγθξηζε ησλ θαιχηεξσλ θαη πινπνηήζηκσλ πξνηάζεσλ θαη ζηελ αζθαιή 

απνξξφθεζε φισλ ησλ πφξσλ ηνπ Κέηξνπ. 

 Απαηηείηαη ε έθδνζε δηεπθξηληζηηθήο εγθπθιίνπ πνπ ζα θαζνξίδεη ηα θξηηήξηα 

– πξνϋπνζέζεηο γηα ηνλ ραξαθηεξηζκό ηνπ Νενεηζεξρόκελνπ Επαγγεικαηία 

Αγξόηε ζην ΜΑΑΕ. Δθεί ζα δηεπθξηλίδνληαη θαη ηα θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο γηα 

ππνςεθίνπο πνπ ππνβάιαλε Α.Δ.Δ. ην 2015 θαη παιηφηεξα κε ηα αληίζηνηρα κεγέζε 

παξαγσγηθήο δπλακηθφηεηαο ηεο εθκεηάιιεπζεο ηνπο. Γηφηη, ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε κε ηελ ππάξρνπζα δηαηχπσζε ζηελ πξνδεκνζίεπζε, ππάξρεη θίλδπλνο λα 

απνθιεηζηεί άδηθα ππνςήθηνο απφ ην πξφγξακκα ν νπνίνο είρε δειψζεη κφλν ην 2015 

κηθξφ κέγεζνο εθκεηάιιεπζεο θαη αληίζεηα λα γίλεη δεθηφο ππνςήθηνο πνπ δήισλε 

επί ζεηξά εηψλ ζεκαληηθφ κέγεζνο εθκεηάιιεπζεο θαη είρε θαη εμσγεσξγηθή 

απαζρφιεζε. πγθεθξηκέλα, έρνληαο ππφςε ηνπο φξνπο εγγξαθήο ζην ΚΑΑΔ, φπσο 

απηνί αλαθέξνληαη ζην Άξζξν 2, παξ. δ ηεο πξνδεκνζίεπζεο, φζνη ππνςήθηνη έθαλαλ 

δήισζε θαιιηέξγεηαο απφ ην 2015 ή θαη λσξίηεξα, θαη δελ είραλ άιιε κφληκε 

απαζρφιεζε, ηφηε πιεξνχζαλ ηνπο φξνπο εγγξαθήο ζην ΚΑΑΔ σο επαγγεικαηίεο 

λενεηζεξρφκελνη αγξφηεο. Αληίζεηα φζνη είραλ ζην παξειζφλ κφληκε εμσγεσξγηθή 

απαζρφιεζε (π.ρ εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα κε αζθάιηζε ζηνλ ΟΑΔΔ) θαη ηαπηφρξνλα 

έθαλαλ θαη δειψζεηο θαιιηέξγεηαο απφ ην 2015 ή θαη λσξίηεξα, δελ πιεξνχζαλ ηνπο 

φξνπο εγγξαθήο ζην ΚΑΑΔ σο επαγγεικαηίεο αγξφηεο ηα πξνεγνχκελα έηε, φκσο ην 

2016 θάλνληαο δηαθνπή ηεο εμσγεσξγηθήο ηνπο απαζρφιεζεο, κπνξνχλ λα γξαθνχλ 

ζην ΚΑΑΔ σο επαγγεικαηίεο λενεηζεξρφκελνη αγξφηεο θαη λα ππνβάιινπλ αίηεζε 

έληαμεο ζην Κέηξν. 

 Γηα ηελ κνξηνδφηεζε ηεο αλεξγίαο ηνπ ππνςεθίνπ (βαζκνινγνχκελν θξηηήξην 3.2.) 

πηζηεχνπκε φηη ζα πξέπεη λα ππάξμεη κηα δηαβάζκηζε ηεο βαζκνιφγεζεο αλά κήλα θαη 

ζηε δηεπθξηληζηηθή εγθχθιην γηα ην ΚΑΑΔ λα νξίδεηαη πφηε ζα γίλεηαη ε δηαθνπή απηήο 

ζηνλ ΟΑΔΓ, έηζη ψζηε λα κελ ράλεη ν ππνςήθηνο απηφ ην θξηηήξην κνξηνδφηεζεο. 

 ρεηηδφκελν κε ηα δχν πξνεγνχκελα είλαη θαη ην βαζκνινγνχκελν θξηηήξην 2.1 πνπ 

αθνξά ηε ζπκκεηνρή ζε νκάδεο ή νξγαλψζεηο παξαγσγψλ. ηελ πεξίπησζε θάπνηνπ 

πνπ εγθαζίζηαληαη γηα πξψηε θνξά θέηνο είλαη πξαθηηθά δχζθνιν λα ζπκκεηέρεη θαη 

ζε νκάδα παξαγσγψλ, αλ θαη εθφζνλ απηέο ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπ. 



 

 Όζνλ αθνξά ηελ κε επηιεμηκφηεηα ππνςεθίνπ δηθαηνχρνπ ησλ ππνκέηξσλ 6.2 θαη 

6.3 ηνπ Π.Α.Α., γίλεηαη αλαθνξά ζε ππνκέηξα πνπ δελ έρνπλ αθφκα πξνθεξπρζεί, 

πφζν κάιινλ λα έρνπλ δηθαηνχρνπο. 

 Αθφκα ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί αλ ζηηο εθκεηαιιεχζεηο Λνκηθψλ Πξνζψπσλ ζα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε δπλακηθφηεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο, εθθξαζκέλε ζε ηππηθή 

απφδνζε, ζην ζχλνιν ηεο εθκεηάιιεπζεο ή ε δπλακηθφηεηα ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ 

αλαινγεί ζηνλ ππνςήθην λέν αγξφηε, ζχκθσλα κε ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ηνπ ζην 

κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο εηαηξίαο. 

 Γηα ηελ επηηπρία ηνπ πξνγξάκκαηνο απαξαίηεηε είλαη ε ζπκβνιή ηνπ ΟΠΔΘΔΠΔ, ησλ 

Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ ηφζν ζε ζπκβνπιεπηηθφ επίπεδν 

φζν θαη ζηνλ ζπληνληζκφ φισλ ησλ θάζεσλ πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

(επηηξνπέο παξαθνινχζεζεο, έθδνζε πξνθήξπμεο, θαηάξηηζε δεηθηψλ απφ ηηο 

πεξηθέξεηεο, παξαιαβή θαη αμηνιφγεζε αηηήζεσλ θ.α.). 

 Δπεηδή έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ηα βαζηθά δηθαηψκαηα ελίζρπζεο γηα ην 2015 ρξεηάδεηαη 

επηπξφζζεηα λα γίλεη θαη ε κεηαβίβαζε δηθαησκάησλ ρσξίο λα έρεη αλνίμεη ή 

αληίζηνηρε εθαξκνγή απφ ηνλ ΟΠΔΘΔΠΔ. Απαηηείηαη έηζη λα γίλεη έλαο ζεκαληηθφο 

φγθνο εξγαζηψλ (κεηαβηβάζεηο δηθαησκάησλ, ζπκβνιαηνγξαθηθέο πξάμεηο, αγνξέο, 

γνληθέο παξνρέο θ.α.), πνπ απαηηνχλ ζεκαληηθφ ρξφλν, γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

ππνςεθίσλ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαηάζεζεο ηεο Α.Δ.Δ. ζηνλ ΟΠΔΘΔΠΔ 

πνπ είλαη ε 15/6/2016. Γηα απηό πηζηεύνπκε όηη πέξαλ ησλ δηεπθξηληζηηθώλ 

εγθπθιίσλ πνπ ζα πξέπεη λα εθδνζνύλ ζύληνκα από ην Τπνπξγείν ζα 

πξέπεη λα δνζεί θαη ε ρξνληθή δπλαηόηεηα ζηνπο ππνςήθηνπο λένπο 

αγξόηεο λα ππνβάινπλ ηελ Α.Ε.Ε. κεηά από ηελ θαηαιεθηηθή πξνζεζκία ηνπ 

ΟΠΕΚΕΠΕ θαη κέρξη ηελ πξνθήξπμε ηνπ κέηξνπ. 

 Τπάξρνπλ ππνςήθηνη λένη γεσξγνί πνπ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο Α.Δ.Δ. θαη 

κέρξη ηεο ππνβνιήο ηεο αίηεζεο ππνςεθηφηεηαο ζπκπιεξψλνπλ ηελ ειηθία ησλ 40 

εηψλ θαη έηζη θαζίζηαληαη κε επηιέμηκνη. Μήπσο ζα έπξεπε σο εκεξνκελία 

πξνζδηνξηζκνύ ηεο ειηθίαο λα ππνινγίδεηαη ε εκεξνκελία ππνβνιήο ηεο 

Α.Ε.Ε. ή ε εκεξνκελία εγγξαθήο ζην ΜΑΑΕ θαη όρη ε εκεξνκελία ππνβνιήο 

ηνπ θαθέινπ ππνςεθηόηεηαο θαη ηελ νπνία δελ γλσξίδνπκε ηελ δεδνκέλε 

ζηηγκή. 

 Σν Τπνπξγείν ζσζηά πξνζπαζεί κέζσ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ κέηξνπ λα πξνσζήζεη θαη 

νξηζκέλνπο θιάδνπο παξαγσγήο ή αγξνηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Όκσο ιφγσ ηεο 



 

δηακνξθσκέλεο θαηάζηαζεο, ηνπ ζπζηήκαηνο πιεξσκήο ησλ επηδνηήζεσλ θαη 

αζαθεηψλ ζηελ πξνδεκνζίεπζε, απηφ δχζθνια κπνξεί λα επηηεπρζεί. Γηα παξάδεηγκα 

ζηελ Αηγνπξνβαηνηξνθία ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί εάλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

Σππηθήο Απφδνζεο ζηελ αηγνπξνβαηνηξνθία ζα ιακβάλνληαη ππφςε δψα ζειπθά 

αλαπαξαγσγήο, ηα νπνία έρνπλ ειηθία κεηαμχ 4 θαη 12 κελψλ, φπσο είρε γίλεη ζηε 

πξνεγνχκελε πξνθήξπμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Αλ λαη, ζε πνηα θαηεγνξία ησλ δεηθηψλ 

Σππηθήο Απφδνζεο ζα θαηαηαρζνχλ; "Πξφβαηα / Αίγεο ζειπθά Αλαπαξαγσγήο" ή 

"Ινηπά Πξνβαηνεηδή / Αηγνεηδή"; Λα ζεκεηψζνπκε εδψ ην πφζν δχζθνιν είλαη λα 

απνθηεζνχλ ελήιηθα δψα (άλσ ησλ 12 κελψλ) απφ ηνπο λένπο αγξφηεο, γηαηί νη 

ηδηνθηήηεο θνπαδηψλ ρξεηάδνληαη ηα ελήιηθα δψα γηα ηελ κίζζσζε βνζθνηφπνπ θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε δηθαησκάησλ εληαίαο ελίζρπζεο, νπφηε δελ πσινχλ ελήιηθα δψα πιελ 

ζπαλίσλ πεξηπηψζεσλ. Αιιά θαη ν αξηζκφο Αξληψλ / θαηζηθψλ είλαη πεξηνξηζκέλνο θαη 

ε θαηάηαμε ηνπο ζηε θαηεγνξία "Ινηπά Πξνβαηνεηδή / Αηγνεηδή" ζα αλεβάζεη ηνλ 

ειάρηζην αξηζκφ δψσλ γηα έληαμε απφ 87 ζε 136 ζηε πξνβαηνηξνθία θαη απφ 97 ζε 

143 ζηελ αηγνηξνθία. Οπόηε ππάξρεη ν θίλδπλνο λα κελ κπνξέζνπλ λα 

εληαρζνύλ θηελνηξόθνη ζε ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό, ζηνλ πξνσζνύκελν 

θιάδν ηεο αηγνπξνβαηξνθίαο. 

 Θιείλνληαο ζέινπκε λα ζαο ηνλίζνπκε γηα αθφκα κηα θνξά ηελ αλαγθαηόηεηα 

πξόβιεςεο ηεο ππνρξεσηηθήο ππνγξαθήο ηνπ Γεσηερληθνύ πκβνύινπ ζηηο 

ππνβαιιόκελεο πξνηάζεηο ηνπ Μέηξνπ. Κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαζθαιίδεηαη ηφζν ε 

νξζφηεηα, ε εγθπξφηεηα θαη ν ξεαιηζκφο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ ζρεδίνπ ηνπ ελ δπλάκεη 

δηθαηνχρνπ, φζν θαη ε παξαθνινχζεζε ηεο νξζήο εθαξκνγήο ηνπ απφ ηνλ Γεσηερληθφ πνπ 

ζα απνηειεί ηαπηφρξνλα θαη επελδπηηθφο ζχκβνπινο ηνπ ππνςεθίνπ. Παξάιιεια δε θαη ην 

Διιεληθφ Γεκφζην ζα εηζπξάηηεη ηα αλάινγα θνξνινγηθά έζνδα, δηφηη ζε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε θαη ιφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, αλαγθαζηηθά δηαθνξεηηθφο ζα 

είλαη ν ζπληάθηεο απφ ηνλ ππνςήθην, κε πνιιά πξνβιήκαηα θαηά ηελ εθαξκνγή θαη κε 

αδηαθαλείο δηαδηθαζίεο ρσξίο λα νινθιεξψλεηαη απνηειεζκαηηθά ην κέηξν θαη λα 

εηζπξάηηεη ην θξάηνο ηα αληίζηνηρα έζνδα. 

 Ο αγξνηηθφο ηνκέαο απνηειεί ζεκαληηθφ ππιψλα πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο θαη κνριφ 

εμφδνπ ηεο ρψξαο καο απφ ηελ θξίζε. Ζ αλαλέσζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζηνλ 

αγξνηηθφ ηνκέα είλαη κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο παξεκβάζεηο πνπ ζα επηθέξεη ηελ 

παξαγσγηθή αλαζπγθξφηεζε ηεο ππαίζξνπ. Σν πξφγξακκα ησλ Λέσλ Γεσξγψλ είλαη ην 

ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν ηνπ λένπ Π.Α.Α. πνπ θηλείηαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε θαη ε 



 

επηηπρήο εθαξκνγή ηνπ είλαη ρξένο φισλ φζσλ αζρνινχληαη κε ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα. ε 

απηφ ην πλεχκα θηλνχληαη θαη νη αλσηέξσ επηζεκάλζεηο καο, πνπ παξαθαινχκε λα ηηο 

ιάβεηε ππφςε ζαο.  

 

Ο Πξφεδξνο ηεο Γ.Δ. 
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