
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 
ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 
Γ/ΝΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΚΣΗΝΙΑΣΡΙΚΗ 

ΠΔΡ/ΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΩΣΙΓΑ 
ΣΜΗΜΑ Πνηνηηθνύ & Φπη/θνύ Διέγρνπ 

 

 
 

Λακία   12/06/2017 
 
Αξηζκόο Πξση.: νηθ. 10744/126596 

 
 

ΠΡΟ: Πίλαθαο Απνδεθηώλ 

Σαρ. Γ/ΝΗ                   
Σαρ. Κώδηθαο                
Πιεξνθνξίεο               
Σειέθσλν                    
FAX                               
e-mail                            
 

: 
: 
: 
: 
: 
: 

Δι. Βεληδέινπ 1 - Λακία 
35 132   
Ησάλλεο Εαξκπνύηεο  
2231 3 53171 
2231 3 53127 
yannisz@2450.syzefxis.gov.gr 
  
 

ΘΔΜΑ: "Πξόγξακκα Γαθνθηνλίαο 2017". 
 

αο γλσξίδνπκε όηη θαηά ηε θεηεηλή ειαηνθνκηθή πεξίνδν 2017 ε Γ/λζε Αγξνηηθήο 
Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο Π.Δ. Φζηώηηδαο, ζα εθαξκόζεη ην πξόγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηνπ 
δάθνπ ηεο ειηάο, κε δνισκαηηθνύο από εδάθνπο ςεθαζκνύο, ζηνπο ειαηώλεο ησλ παξαθάησ 
Γήκσλ: 

 
                          ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΦΘΙΩΣΙΓΑ 

Γήκνο 
Μώινπ - Αγίνπ Κσλ/λνπ  
 

Γεκνηηθή Δλόηεηα  Αγ. Κσλ/λνπ 
Άγηνο Κσλ/λνο,  
Γεκνηηθή Δλόηεηα Μώινπ 
Αγ. Σξηάδα, Μώινο,  θάξθεηα, Αγ.εξαθείκ, Αγ.Υαξάιακπνο, 
Αλάβξα, Μελδελίηζα, Κόκλελα, Καιιίδξνκνο 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Κακ. Βνύξισλ 
Κακ. Βνύξια, Καηλνύξην, Ρεγγίλη 
 

Γήκνο  
Ακθίθιεηαο - Διάηεηαο       
 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Ακθίθιεηαο 
Ακθίθιεηα, Γξπκαία, Σηζξώλην  
Γεκνηηθή Δλόηεηα Διάηεηαο 
Διάηεηα, Εέιη, θάθα 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Σηζνξέαο 
Κ. Σηζνξέα, Σηζνξέα, Μόδη, Αγ. Μαξίλα, Αγ. Παξαζθεπή  

 
Γήκνο Λνθξώλ 
 
 
 
 
 

 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Αηαιάληεο 
Αηαιάληε, Καιαπόδη, Κππαξίζζη, Μεγαπιάηαλνο, Σξαγάλα 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Γαθλνπζίσλ 
Ληβαλάηεο,  Αξθίηζα, Γνπιέκη 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Μαιεζίλαο 
Μαιεζίλα, Πξνζθπλά, 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Οπνπληίσλ 
Μαξηίλν, Λάξπκλα  

Γήκνο Λακηέσλ 
 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Λακηέσλ 
Λακία, Αγία Παξαζθεπή, Ληκνγάξδη, Θεξκνπύιεο,  
Κσζηαιέμη, Λπγαξηά, Μεγ. Βξύζε, Ρνδίηζα, ηαπξόο, Φξαληδή 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Γνξγνπνηάκνπ  
Γνξγνπόηακνο, Βαξδάηεο, Γακάζηα, Ζξάθιεηα, Ν. Κξίθειιν 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Τπάηεο              
Κνκπνηάδεο, Μεμηάηεο, Αξγπξνρώξη, Ρνδσληά 
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Γήκνο ηπιίδνο           
 

 
Γεκνηηθή Δλόηεηα ηπιίδνο           
ηπιίδα, Αγ. Μαξίλα, Άλπδξν, Απιάθη, Λνγγίηζη, Νεξάηδα 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Πειαζγίαο 
Πειαζγία, Μύινη, Βαζύθνηιν, Γιύθα 
Γεκνηηθή Δλόηεηα Δρηλαίσλ            
Ράρεο, Αρηλόο, Αριάδη, Καξαβόκπινο, Παιαηνθεξαζηά, παξηηά 

 

Ζ θαηαπνιέκεζε ηνπ δάθνπ ηεο ειηάο κε δνισκαηηθνύο από εδάθνπο ςεθαζκνύο, 
ιόγσ ηεο ρξήζεο ππξεζξηλώλ θαη νξγαλνθσζθνξηθώλ εληνκνθηόλσλ, επηβάιιεη ηελ 
απνκάθξπλζε ησλ κειηζζνζκελώλ από ηηο ςεθαδόκελεο πεξηνρέο ζε απόζηαζε κεγαιύηεξε 
ησλ πέληε (5) ρικ.. Θα πξέπεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ςεθαζκώλ λα κελ θπθινθνξνύλ ζηνλ 
ειαηώλα άλζξσπνη θαη δώα πξνο απνθπγή δειεηεξηάζεσλ. Οη ςεθαζκνί αξρίδνπλ από ηα 
κέζα Ηνπλίνπ θαη ηειεηώλνπλ ζπλήζσο είθνζη (20) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ζπιινγήο ηνπ 
ειαηνθάξπνπ ώζηε λα απνθεπρζεί ε αλίρλεπζε ππνιεηκκάησλ εληνκνθηόλσλ ζην ιάδη θαη ηηο 
επηηξαπέδηεο ειηέο. 

Καη γηα ηε θεηηλή πεξίνδν νη ςεθαζκνί έρνπλ αλαηεζεί κεηά από κεηνδνηηθό 
δηαγσληζκό ζηνλ Αγξνηηθό Διαηνπξγηθό πλ/ζκό Λνθξίδαο “Ζ ΔΝΩΖ” θαη ζηνλ Αγξνηηθό 
Διαηνπξγηθό πλ/ζκό ηπιίδαο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπο αλαζέηνπλ ζε θάζε Σνπηθή Κνηλόηεηα 
ηελ εθηέιεζε ησλ ςεθαζκώλ, ζε ςεθαζηέο κε ηξαθηέξ πνπ κεηαθέξεη βπηίν ησλ 500 ή 1000 
ιίηξσλ. Οη ςεθαζηέο είλαη ειαηνπαξαγσγνί θαη γλσξίδνπλ ηνπο ειαηώλεο ηεο Σνπηθήο 
Κνηλόηεηαο ζηελ νπνία εθηεινύλ ην δνισκαηηθό ςεθαζκό. 

Δπεηδή θαηά ην παξειζόλ παξαηεξήζεθε ην θαηλόκελν νξηζκέλα ζπλεξγεία λα κελ 
θαιύπηνπλ κε ςεθαζκό όιε ηελ πεξηνρή ηνπο, ιόγσ κεγάισλ εδαθνινγηθώλ θιίζεσλ, ζαο 
θάλνπκε γλσζηό όηη, ν εξγνιάβνο αλαιακβάλεη ηελ επζύλε θάιπςεο όινπ ηνπ ειαηώλα κε 
ηξαθηέξ ή κε ςεθαζηήξεο πιάηεο όπνπ θαη όηαλ ρξεηάδεηαη. 

Σν ζέκα απηό ζα πξέπεη ν Δξγνιάβνο λα ην θάλεη ζαθέο θαη θαηαλνεηό ζηνπο 
ππεύζπλνπο παξαθνινύζεζεο – εθηέιεζεο ηνπ ςεθαζκνύ αλά  Σνπηθή Κνηλόηεηα. 

Λόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ ηξαθηέξ πνπ ςεθάδνπλ ηαπηόρξνλα ζε όιε ηελ 
Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα θαη ηνπ κηθξνύ αξηζκνύ ησλ Γεσπόλσλ – Σνκεαξρώλ  πνπ ζα 
πξνζιεθζνύλ, θαζίζηαηαη επηηαθηηθή ε αλάγθε όπσο νη Δξγνιάβνη ζπλδξάκνπλ ην έξγν ηεο 
επίβιεςεο ησλ ςεθαζκώλ κε ππεύζπλνπο ειεγθηέο αλά Σνπηθή Κνηλόηεηα. Καινύκε 
επηπιένλ ηνπο ίδηνπο ηνπο ειαηνπαξαγσγνύο αιιά θαη ηνπο Γήκνπο κε ηνπο Γεσπόλνπο πνπ 
δηαζέηνπλ λα βνεζήζνπλ θη απηνί γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 
δαθνθηνλίαο. 

Δπίζεο απαηηείηαη ζπζηεκαηηθόο έιεγρνο ώζηε ζε θάζε βπηίν ε πνζόηεηα 
εληνκνθηόλνπ θαη πξσηεΐλεο λα είλαη ε πξνβιεπόκελε, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ 
δνζεί κε ηελ παξάδνζε ησλ πιηθώλ ζε θάζε Σνπηθή Κνηλόηεηα ελώ νη θελέο θηάιεο πξέπεη λα 
επαλαηνπνζεηνύληαη ζηα Υ/Β (ραξηνθηβώηηα) αθνύ πξνεγνπκέλσο μεπιπζνύλ. ην ηέινο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο ηα θελά ζπγθεληξώλνληαη από ηελ Τπεξεζία καο. 
 
ΠΡΟΟΥΗ: Οη θαηά ηόπνπο ππεύζπλνη πνπ έρνπλ νξηζηεί από ηνλ εξγνιάβν  
ππνρξενύληαη  λα παξαδίδνπλ όια ηα θελά ζπζθεπαζίαο πνπ παξέιαβαλ. 
 

Σε θεηηλή ρξνληά ζηνπο δνισκαηηθνύο ςεθαζκνύο από εδάθνπο ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ 
ηα παξαθάησ εληνκνθηόλα: 

 Σν ππξεζξηλνεηδέο εληνκνθηόλν 
FASTAC 10SC (Alphacypermethrin 10%  β/ν) 
 

 Σν ππξεζξηλνεηδέο εληνκνθηόλν 
KARATE 10CS (Lambda - cyhalothrin 10,05% β/ν)   

 

 Σν νξγαλνθσζθνξηθό εληνκνθηόλν 
ΝΣΗΜΔΘΟΑΣ (Dimethoate 40% β/ν) 
 

 Σν εληνκνθηόλν – ζπκππθλσκέλν δόισκα SUCCESS 0.24 CB  (Spinosad 0,24% β/ν) 
 

Οη θελέο θηάιεο ησλ εληνκνθηόλσλ πξέπεη λα μεπιέλνληαη 3 θνξέο. Δπίζεο νη 
ρξήζηεο (παξαζθεπαζηέο, ςεθαζηέο) πξέπεη λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνζηαζίαο, 
ιόγσ ηεο απμεκέλεο εξεζηζηηθόηεηαο ησλ ππξεζξηλνεηδώλ εληνκνθηόλσλ. (Μάζθα, γπαιηά, 
γάληηα, θόξκεο θιπ.) 
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ην δνισκαηηθό ςεθαζκό ρξεζηκνπνηνύληαη κπέθ πνπ ςεθάδνπλ ρνληξέο ζηαγόλεο 

θαη ην δόισκα (ςεθαζηηθό πγξό) εθαξκόδεηαη ζην εζσηεξηθό ηεο θόκεο ησλ δέλδξσλ. Οη 
ςεθαζκνί μεθηλνύλ λσξίο ην πξσί (Λπθαπγέο) θαη πξέπεη λα ζηακαηνύλ όηαλ ε 
ζεξκνθξαζία θζάζεη ηνπο  28ν C, ή όηαλ πλέεη ηζρπξόο άλεκνο ή αξρίζεη βξνρή, θαη ΠΟΣΔ ην 
απόγεπκα.  Κάζε ηξαθηέξ ζα ξίρλεη κόλν έλα βπηίν ησλ 1000 ιίηξσλ  εκεξεζίσο θαη όρη 
παξαπάλσ. 

Ο δνισκαηηθόο ςεθαζκόο γίλεηαη ηαπηόρξνλα ζε όιε ηελ Πεξηθεξεηαθή Δλόηεηα θαη 
γηα λα είλαη επηηπρήο πξέπεη λα είλαη ζύληνκνο, λα κελ μεπεξλά ηηο 5 - 6 εκέξεο θαη λα κελ 
ππάξρεη ελδηάκεζε δηαθνπή. 

Γηα θάζε πξόβιεκα πνπ αλαθύπηεη (κε ζσζηόο ςεθαζκόο, ζπαηάιε ςεθαζηηθνύ 
πγξνύ, αθάιππηεο πεξηνρέο) πξέπεη λα επηιακβάλεηαη ν Δξγνιάβνο θαη ν Γεσπόλνο - 
Σνκεάξρεο. 

 

Οη ειαηνπαξαγσγνί πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ ηελ ζνβαξόηεηα ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο 
δαθνθηνλίαο θαη λα παξαθνινπζνύλ, λα ειέγρνπλ θαη λα ελεκεξώλνπλ άκεζα ηνλ 
ππεύζπλν πνπ έρεη νξίζεη ν Δξγνιάβνο θαη ην Γεσπόλν - Σνκεάξρε γηα ηελ πνξεία θαη 
νξζή εθηέιεζε ησλ ςεθαζκώλ. 

Δθηζηνύκε ηελ πξνζνρή ησλ ζπλεηαηξηζκώλ, γηα ηε ζσζηή θύιαμε ησλ εληνκνθηόλσλ 
θαη ηεο πξσηεΐλεο. Φαηλόκελα πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε θάπνηνπο ζπλεηαηξηζκνύο ηα 
πξνεγνύκελα ρξόληα, δειαδή εληνκνθηόλα εθηόο απνζήθεο, ειεύζεξα, ρσξίο θακία θύιαμε 
ή βαξέιηα πξσηεΐλεο ζθνξπηζκέλα  θαη εθηεζεηκέλα ζηνλ ήιην, δελ ζα γίλνπλ αλεθηά. 

Πξέπεη εδώ λα επηζεκαλζεί όηη, ε πνηόηεηα θαη απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο πξσηεΐλεο 
(ειθπζηηθήο νπζίαο) ππνβαζκίδεηαη ζνβαξά όηαλ ηα βαξέιηα είλαη εθηεζεηκέλα ζηνλ ήιην. 

 

Όπνπ παξαηεξεζνύλ ηέηνηεο πεξηπηώζεηο ζα δηαθόπηεηαη άκεζα ην 
πξόγξακκα ζηελ ζπγθεθξηκέλε Σνπηθή Κνηλόηεηα. 

 

Όπσο είλαη γλσζηό ηα ηειεπηαία ρξόληα ν αξηζκόο ηνπ απαζρνινύκελνπ 
πξνζσπηθνύ (παγηδνζέηεο, ηνκεάξρεο) κεηώλεηαη ζπλερώο, παξόια απηά ε ππεξεζία, 
ζα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαιύςεη όιεο ηηο ειαηνθνκηθέο 
πεξηνρέο πνπ πιεξνύλ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνγξάκκαηνο κε απνηέιεζκα 
λα κελ πξνθύςεη ην παξακηθξό πξόβιεκα ζηνλ πξνγξακκαηηζκό  ησλ ςεθαζκώλ θαη 
ηελ πξνζηαζία ηεο ειαηνπαξαγσγήο. 

Γηαβεβαηώλνπκε ηνπο ειαηνθαιιηεξγεηέο όηη ζα θαηαβιεζεί θάζε πξνζπάζεηα 
γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ειαηνπαξαγσγήο πνπ είλαη ν ζθνπόο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 
πξνγξάκκαηνο. 

 

Σέινο πξέπεη όινη καο λα αληηιεθζνύκε όηη γηα λα επηηύρεη ε δαθνθηνλία θαη λα 
πξνζηαηέςνπκε ην θπξηόηεξν πξντόλ ηεο Π.Δ. Φζηώηηδαο, ηελ επηηξαπέδηα ειηά, 
πξέπεη λα γίλεη ζπιινγηθή πξνζπάζεηα όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ κεξώλ, Γ/λζεο 
Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο, Σνκεαξρώλ - Γεσπόλσλ, Δξγνιάβσλ - 
Δλώζεσλ, Αγξνηηθώλ-Διαηνπξγηθώλ πλεηαηξηζκώλ, Γήκσλ θαη Γεκνηηθώλ 
Γηακεξηζκάησλ θαη θπξίσο ησλ ηδίσλ ησλ ειαηνπαξαγσγώλ. 

 

Παξαθαινύληαη νη παξαιήπηεο ηνπ εγγξάθνπ καο, όπσο ελεκεξώζνπλ κε θάζε 
πξόζθνξν κέζν ηνπο ειαηνπαξαγσγνύο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλόηεηαο Φζηώηηδαο. 

 
Οη θ. Γήκαξρνη λα ην θνηλνπνηήζνπλ ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο θαη Σνπηθέο 

Κνηλόηεηεο ηνπ Γήκνπ ηνπο.  
 

Δζση. Γηαλνκή 
1. Φ. Γαθνθηνλία/Πξόγξακκα 2017  
 

                                ΜΔ Δ.Π. 
          Ο Γ/ΝΣΖ ΔΡΓΑΗΩΝ ΓΑΚΟΚΣΟΝΗΑ 
 
 
 
 
                     ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΑΛΔΞΗΟΤ 
                              ΓΔΩΠΟΝΟ 
                              Με Α’ βαζκό 
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 ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ : 

 
1. ΑΓΡΟΣΗΚΟΗ ΤΝ/ΜΟΗ Π.Δ. ΦΘΓΑ 
 

1.1.   ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΜΑΛΔΗΝΑ 
1.2.   ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΣΤΛΗΓΑ 
1.3.   ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΓΛΤΦΑ 
1.4.   ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΔΛΑΣΔΗΑ 
1.5.   ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΛΑΜΗΑ 
1.6.   ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΛΗΑΝΟΚΛΑΓΗΟΤ 
1.7.   ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΜΑΛΔΗΝΑ ΑΘΖΝΑ 
1.8.   ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΜΑΡΣΗΝΟΤ 
1.9.   ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΜΩΛΟΤ 
1.10. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΠΔΛΑΓΗΑ ΤΝ.Π.Δ 
1.11. ΓΔΩΡΓΗΚΟ  ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΟ  ΠΗΣΩΣΗΚΟ  ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΑΓΗΟΤ  ΚΩΝ-ΝΟΤ 
1.12. ΔΛΑΗΟΚΟΜΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΓΤΣΗΚΖ ΛΟΚΡΗΓΑ 
1.13  ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΤΝΔΣΑΗΡΗΜΟ ΑΜΦΗΚΛΔΗΑ 
1.14. ΑΓΡΟΣΗΚΟ ΔΛΑΗΟΤΡΓΗΚΟ ΤΝ/ΜΟ ΛΟΚΡΗΓΑ «Ζ ΔΝΩΖ» 
                                                                                                            ΔΓΡΔ ΣΟΤ 
 
2. Γεκάξρνπο Διαηνθνκηθώλ Πεξηνρώλ   
    Π.Δ. Φζ/δαο -  ΔΓΡΔ ΣΟΤ 
 

3. Κ.Α.Ο - Γ.Α.Ο.  Π.Δ. - ΔΓΡΔ ΣΟΤ 
 

4. Μειηζζνθνκηθνύο πλ/ζκνύο 
    Π.Δ. Φζ/δαο - ΔΓΡΔ ΣΟΤ 
 
5. Έλσζε Γαζηθώλ – Αγξνηηθώλ  
πλεηαηξηζκώλ Δύβνηαο. 
Πειίθα 28, ΥΑΛΚΗΓΑ 341 33 
 

6. Κνηλνπξαμία Μειηζζνθνκηθώλ  
    πλ/ζκώλ Διιάδαο 
    «ΜΔΛΗΟΚΟΜΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ» 
    Βαζηιηθά Σ.Κ. 57006 ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ 
 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 
1. Γξαθείν Πεξηθεξεηάξρε (periferiarxis@pste.gov.gr) 
2. Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε  

θ. Δπζύκηνπ Καξαΐζθνπ (pe.fth@pste.gov.gr) 
3.  Γξαθείν Αληηπεξηθεξεηάξρε 
     θ. Κσλζηαληίλνπ Απνζηνιόπνπινπ (apostolopoulosk@hotmail.com ) 
4.  Γξαθείν Γεληθνύ Γ/ληή  
     θ. ηαύξνπ Σζειά (s.tselas@pste.gov.gr) 
5.  Γξαθείν Πξντζηακέλνπ Γ.Α.Ο. & Κ. Π.Δ. ΦΘ/ΓΑ ( rizos@daaf.gr)  

    6.  Γ/λζε  Γηαθάλεηαο & Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ddhd@pste.gov.gr) 
     (κε ηελ παξάθιεζε όπσο κεξηκλήζεη  γηα    
      ηελ δεκνζηνπνίεζε ηνπ εγγξάθνπ ζηελ  
      ΗΣΟΔΛΗΓΑ ηεο Π.η.Δ.)     
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