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ηα πιαίζηα ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπ Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Θεζζαινλίθεο σο Πεξηθεξεηαθνύ
πληνληζηή

ζην

Πξόγξακκα

Γεσξγηθώλ

Πξνεηδνπνηήζεσλ

Φπηνπξνζηαζίαο

ηεο

βακβαθνθαιιηέξγεηαο θαη κε βάζε ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ Πξνγξάκκαηνο από ηηο ΔΑΟΚ ησλ
Πεξηθεξεηαθώλ Ελνηήησλ ηεο πεξηθέξεηαο επζύλεο καο, ζαο γλσξίδνπκε ηα παξαθάησ:
Α. Γενικά για ηο ππόγπαμμα
Σν πξόγξακκα ηνπ ΤΠ.Α.Α.Σ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηνπ πξάζηλνπ θαη ηνπ ξόδηλνπ
ζθνπιεθηνύ ζηε βακβαθνθαιιηέξγεηα εθαξκόζζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2018 από ηηο
Δηεπζύλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο & Κηεληαηξηθήο (ΔΑΟΚ) ησλ Ννκώλ Θεζζαινλίθεο, Πηεξίαο,
Ηκαζίαο θαη Κηιθίο, πνπ απνηεινύλ ηκήκα ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Θεζζαινλίθεο. ην Ννκό Υαιθηδηθήο δελ εθαξκόζζεθε ην πξόγξακκα, ιόγσ έιιεηςεο
πξνζσπηθνύ, όπσο αθξηβώο ζπλέβε θαη θαηά ηα έηε 2016-2017 θαη επίζεο δελ είρακε ξνή
πιεξνθνξηώλ γηα ην πξόγξακκα από ην Ννκό Πέιιαο.
Οη γεσπόλνη ησλ θαηά ηόπνπο ΔΑΟΚ είραλ ηελ επζύλε ηεο επηινγήο ησλ αγξώλ
παξαηήξεζεο, ηεο ζπλελλόεζεο κε ηνπο ηδηνθηήηεο παξαγσγνύο, ηεο πξνκήζεηαο ησλ
θεξνκνληθώλ παγίδσλ θαη θεξνκνλώλ θαη ηεο εγθαηάζηαζεο απηώλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαιιηεξγεηηθήο

πεξηόδνπ

επηζθέπηνληαλ

ηνπο

αγξνύο

παξαηήξεζεο,

ιακβάλνληαο

παξαηεξήζεηο γηα ηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηεο θαιιηέξγεηαο, θαηαγξάθνληαο ηηο ζπιιήςεηο
ελειίθσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο γηα ην πξάζηλν θαη ην ξόδηλν ζθνπιήθη ηνπ βακβαθηνύ θαη
θάλνληαο δεηγκαηνιεςίεο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό ησλ πιεζπζκώλ ησλ πξνλπκθώλ ησλ δύν
ζπγθεθξηκέλσλ εληόκσλ. Επίζεο θαηέγξαθαλ όιεο ηηο πξόζζεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ
ηαπηόρξνλε παξνπζία άιισλ εληνκνινγηθώλ ερζξώλ, ην επίπεδν πξνζβνιήο, ηελ παξνπζία
σθέιηκσλ εληόκσλ θαη ηελ επίδξαζε ηνπ πιεζπζκνύ απηώλ ζηνλ έιεγρν ησλ πιεζπζκώλ ησλ
εληνκνινγηθώλ ερζξώλ.
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Σν

Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Θεζζαινλίθεο ζπληόληζε ηηο ελέξγεηεο ησλ ΔΑΟΚ ηεο πεξηνρήο

επζύλεο ηνπ θαη είρε ελεκέξσζε γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπιιήςεσλ θαη ησλ δεηγκαηνιεςηώλ
θαζώο θαη γηα ην ζύλνιν ησλ παξαηεξήζεσλ ησλ γεσπόλσλ ζηνλ αγξό. Επίζεο ππήξμε
ζπλεξγαζία ηνπ Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Θεζζαινλίθεο θαη ησλ γεσπόλσλ ησλ ΔΑΟΚ γηα ηε ζύληαμε
θαη ηελ έθδνζε ησλ Δειηίσλ Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ ελώ ην Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε.
Θεζζαινλίθεο είρε θαη ηελ ππνρξέσζε απνζηνιήο ησλ Δειηίσλ γηα αλάξηεζε ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ ΤΠΑΑΣ.
Β. Γίκηςο θεπομονικών παγίδων
Οη ΔΑΟΚ ησλ Ννκώλ Θεζζαινλίθεο, Πηεξίαο, Ηκαζίαο θαη Κηιθίο ηεο πεξηνρήο επζύλεο
καο εγθαηέζηεζαλ δίθηπν θεξνκνληθώλ παγίδσλ γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο πηήζεο ηνπ
πξάζηλνπ θαη ηνπ ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ ζην βακβάθη. Οη παγίδεο εγθαηαζηάζεθαλ ζε αγξνύο πνπ
επηιέρζεθαλ από ηνπο γεσπόλνπο ησλ ΔΑΟΚ ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ηδηνθηήηεο-παξαγσγνύο,
κε βάζε ηηο ζρεηηθέο ζπλεξγαζίεο ηα πξνεγνύκελα έηε θαη ηελ εκπεηξία ηεο πεξηνρήο ηνπο.
Η εγθαηάζηαζε ζηνπο Ννκνύο έγηλε όπσο θαίλεηαη ζηνλ αθόινπζν πίλαθα αλάινγα κε ηε
δηαζεζηκόηεηα ησλ πιηθώλ. Η παξαθνινύζεζε ηεο πηήζεο ησλ εληόκσλ γηλόηαλ δύν θνξέο
εβδνκαδηαία. Σα ζηνηρεία ησλ ζπιιήςεσλ απνζηέιινληαλ ζηελ Τπεξεζία καο.
Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
Ν. ΠΙΕΡΙΑ
Ν. ΚΙΛΚΙ
Ν. ΗΜΑΘΙΑ
Ν. ΠΕΛΛΑ
Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ

Παγίδεο ζηηο 22/6/18 ζε 4 αγξνύο παξαθνινύζεζεο, ηαπηόρξνλα θαη
γηα ηα δύν έληνκα
Παγίδεο ζηηο 22/6/18 ζε 4 αγξνύο παξαθνινύζεζεο, ηαπηόρξνλα θαη
γηα ηα δύν έληνκα
Παγίδεο ζηηο 4/7/18 ζε 4 αγξνύο παξαθνινύζεζεο γηα ην θαζέλα από
ηα δύν έληνκα. Μόλν ν έλαο αγξόο ήηαλ θνηλό ζεκείν παξαηήξεζεο
θαη γηα ηα δύν έληνκα.
Παγίδεο ηνπνζεηήζεθαλ θαη γηα ηα δύν έληνκα.
Δελ ππάξρεη ελεκέξσζε
Σν πξόγξακκα δελ πξαγκαηνπνηήζεθε

Γ. Δξέλιξη ηηρ καλλιέπγειαρ
Οη δηεξγαζίεο ηεο ζπνξάο θαη ηνπ θπηξώκαηνο ησλ ζπόξσλ παξνπζίαζαλ κόλν ηνπηθά
πξνβιήκαηα ζηνπο Ννκνύο Κηιθίο, Ηκαζίαο, Πηεξίαο θαη Θεζζαινλίθεο.
Η αλάπηπμε ησλ βακβαθνθύησλ ήηαλ γεληθά θαιή. Σα

ρηέληα εκθαλίζηεθαλ ζηηο

θαιιηέξγεηεο από ηα ηέιε Ινπλίνπ θαη θαηά ην 1ν δεθαήκεξν ηνπ Ινπιίνπ ελώ ε εκθάληζε ησλ
αλζέσλ μεθίλεζε γεληθά από ηα κέζα ηνπ Ινπιίνπ κε ην δέζηκν ησλ πξώησλ θαξπδηώλ λα
αθνινπζεί. Αλνηγκα ησλ πξώησλ θαξπδηώλ παξαηεξήζεθε από ηα κέζα ηνπ Απγνύζηνπ θαη κεηά.
Η σξίκαλζε θαη ε ζπγθνκηδή ηνπ ζύζπνξνπ βακβαθηνύ μεθίλεζε από ην ηέινο
επηεκβξίνπ θαη νινθιεξώζεθαλ ρσξίο ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα. Οη απνδόζεηο ζε ζύζπνξν
βακβάθη παξνπζίαζαλ δηαθπκάλζεηο, αλάινγα κε ηελ πεξηνρή, ηε δπλαηόηεηα άξδεπζεο αιιά
θαη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη θπκάλζεθαλ από 400 έσο θαη 500 θηιά ην ζηξέκκα.
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Γ. Δνηομολογικοί εσθποί
ηνπο Ννκνύο ηεο πεξηνρήο επζύλεο ηνπ Π.Κ.Π.Φ. & Π.Ε. Θεζζαινλίθεο πνπ ζπκκεηείραλ
ζην ζπγθεθξηκέλν πξόγξακκα γηα ην 2018, δύν θνξέο εβδνκαδηαία ππήξρε θαηαγξαθή ησλ
ζπιιήςεσλ ελειίθσλ εληόκσλ ζηηο θεξνκνληθέο παγίδεο γηα ην Πξάζηλν θαη ην Ρόδηλν
ζθνπιήθη. Σαπηόρξνλα ζε όιεο ηηο επηζθέςεηο γηλόηαλ ζπζηεκαηηθή επηζθόπεζε ησλ αγξώλ θαη
δεηγκαηνιεςία ζε 100 θπηά βακβαθηνύ γηα πξνλύκθεο πξάζηλνπ θαη ζε 100 θαξύδηα ζε
κεηαγελέζηεξν ρξόλν γηα πξνλύκθεο ξόδηλνπ ζθνπιεθηνύ. Καη νη δύν δηαδηθαζίεο δελ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ κόλν ζε ζπλζήθεο πνπ δελ επέηξεςαλ ηελ πξόζβαζε ζηνπο αγξνύο
παξαηήξεζεο.
Οη παξαηεξήζεηο θαηά ηελ θαιιηεξγεηηθή πεξίνδν 2018 ζπλνςίδνληαη γηα ηνπο Ννκνύο
παξαηήξεζήο καο ζηα παξαθάησ:
 ηηο βακβαθνθαιιηέξγεηεο εκθαλίζηεθαλ πιεζπζκνί από αθίδεο, ζξίπεο, ηεηξάλπρν,
αιεπξώδεηο,

ηδηηδηθάθηα

θαη

ιύγθν.

Οπνπ

ρξεηάζηεθε

έγηλαλ

επεκβάζεηο

κε

θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα, αιιά ε γεληθή εηθόλα είλαη όηη δελ επηιέρζεθε λα
πξαγκαηνπνηεζνύλ γεληθεπκέλνη ή πνιινί ςεθαζκνί μερσξηζηά γηα απηνύο ηνπο ερζξνύο.
 ε όινπο ηνπο Ννκνύο γηα ηνπο νπνίνπο ππάξρνπλ θαηαγξαθέο ησλ επηζθέςεσλ, ζηηο
βακβαθνθαιιηέξγεηεο θαηαγξάθεθαλ αμηόινγνη πιεζπζκνί σθέιηκσλ εληόκσλ θαηά ην
κεγαιύηεξν δηάζηεκα ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ (Coccinellidae, ρξύζσπεο, αξάρλεο,
αξπαθηηθά αθάξεα Phytoseiidae). Οη πιεζπζκνί ησλ σθέιηκσλ επζύλνληαη ζε κεγάιν
βαζκό γηα ηε δηαρείξηζε ησλ δεπηεξεπόλησλ εληνκνινγηθώλ ερζξώλ ρσξίο επεκβάζεηο
κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα.
 Καηαγξάθεθαλ πιεζπζκνί ελειίθσλ θαη ζηηο ηξεηο γεληέο ηνπ Πξάζηλνπ ζθνπιεθηνύ θαη
ζρεδόλ ζε όιεο ηηο πεξηνρέο. Σν πιένλ ζεκαληηθό ζηνηρείν ησλ επηζθέςεσλ ησλ
ζπλαδέιθσλ γεσπόλσλ ζηνπο αγξνύο ήηαλ νη δεηγκαηνιεςίεο γηα θαηακέηξεζε
πξνλπκθώλ ζε 100 θπηά βακβαθηνύ. Από ηα ζρεηηθά δειηία θαηαγξαθώλ δηαπηζηώλνπκε
όηη παξαηεξήζεθαλ πιεζπζκνί πξνλπκθώλ πάλσ από ην αληίζηνηρν όξην επέκβαζεο
ζηνπο Ννκνύο Ηκαζίαο θαη Θεζζαινλίθεο. ηα Δειηία Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ πνπ
εθδόζεθαλ, δόζεθε ηδηαίηεξε βαξύηεηα ζηελ ελεκέξσζε ησλ παξαγσγώλ γηα ηε δηαξθή
επαθή κε ηελ θαιιηέξγεηα ηνπο θαη ηε ζπλερή δεηγκαηνιεςία θαη επίζεο ηελ ελεκεξσζή
ηνπο γηα ην όξην επέκβαζεο, ην νπνίν δηαθνξνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ. Σαπηόρξνλα δόζεθε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηε ζεκαζία ηεο
δεηγκαηνιεςίαο αθόκα θαη γηα ηελ απόθαζε γηα επαλαιεπηηθό ςεθαζκό, ν νπνίνο ζηα
Δειηία καο δελ ζεσξείηαη δεδνκέλνο εάλ δελ ππάξρνπλ επξύκαηα κεηά ηνλ πξώην
ςεθαζκό. Γεληθά ζε όινπο ηνπο Ννκνύο ζπζηήζεθαλ θαη έγηλαλ ςεθαζκνί θαη ζε
κεκνλσκέλεο πεξηπηώζεηο θαη πην γεληθεπκέλνη αλά πεξηνρή, κε ηδηαίηεξε πξνζνρή θαηά
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ην δεύηεξν δεθαήκεξν ηνπ Απγνύζηνπ, πεξίνδν θαηά ηελ νπνία ην όξην επέκβαζεο πνπ
ηζρύεη είλαη θαηώηεξν από ηελ πξνεγνύκελε θαη ηα αλαπαξαγσγηθά όξγαλα πνπ ζα
δεκησζνύλ από ηελ πξνζβνιή δε ζα ππάξρεη επαξθήο ρξόλνο γηα λα αληηθαηαζηαζνύλ
από ην θπηό.
 Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ Πξάζηλνπ θνπιεθηνύ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε κηθξό βαζκό
ππξεζξίλεο επξέσο θάζκαηνο (lambda cyhalothrin), εθηελώο θαη ζε όιεο ηηο πεξηνρέο ε
δξαζηηθή νπζία chlorantraniliprole θαζώο θαη ε δξαζηηθή νπζία spinetoram κε πνιύ θαιά
απνηειέζκαηα. Επίζεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ πην πεξηνξηζκέλα εγθεθξηκέλα γηα ην βακβάθη
βηνινγηθά ζθεπάζκαηα, όπσο Bacillus thurigiensis θαη spinosad.
 Σν Ρόδηλν θνπιήθη εκθαλίδεη πιεζπζκνύο ζε όινπο ηνπο Ννκνύο θαη θαηά ηελ πεξίνδν
ηνπ Απγνύζηνπ απμεκέλνπο αιιά ζηηο πξαγκαηνπνηνύκελεο δεηγκαηνιεςίεο ζε 100
θαξύδηα θαηαγξάθεθε ειάρηζηε παξνπζία πξνλπκθώλ. Γη’απηό ην ιόγν δε ζπζηήζεθαλ
επεκβάζεηο

αιιά

ζπλερήο,

πξνζεθηηθή

παξαθνινύζεζε

θαη

ηπραηνπνηεκέλε

δεηγκαηνιεςία.
 ηα ζηνηρεία ζπιιήςεσλ γηα ην έηνο 2018 είλαη ζαθέο όηη ν αξηζκόο ησλ ζπιιήςεσλ ησλ
ελειίθσλ θαη γηα ηα δύν έληνκα δελ αληηζηνηρίδεηαη απαξαίηεηα ζηνλ αξηζκό ησλ
θαηακεηξνύκελσλ πξνλπκθώλ θαηά ηε δεηγκαηνιεςία. Τπάξρεη πεξίπησζε ν αξηζκόο
ησλ ζπιιήςεσλ λα είλαη απμεκέλνο αιιά λα μην θαηαγξάθεηαη αξηζκόο πξνλπκθώλ ζηε
δεηγκαηνιεςία. Απηόο είλαη θαη ν ιόγνο πνπ ζηα Δειηία πνπ εθδίδνληαη γίλεηαη
πξνζπάζεηα θάζε έηνο λα αλαθεξόκαζηε ζηα ζηνηρεία ησλ Δεηγκαηνιεςηώλ θαη ΟΥΙ ζηνλ
αξηζκό ησλ ζπιιήςεσλ, γηα λα κελ παξαηεξεζνύλ παξαλνήζεηο από ηνπο απνδέθηεο
απηώλ.
Δ. Γενικά ζςμπεπάζμαηα
 Σν 2018 ήηαλ κηα πνιύ θαιή ρξνληά γηα ηε βακβαθνθαιιηέξγεηα ζηνπο Ννκνύο ηεο
πεξηνρήο επζύλεο καο πνπ ζπκκεηείραλ ζην Πξόγξακκα, ρσξίο «πξνβιεκαηηθέο»
εμάξζεηο πιεζπζκώλ γεληθά θαη ρσξίο πξνβιήκαηα επίδξαζεο ησλ εληνκνινγηθώλ
ερζξώλ ζηηο απνδόζεηο ηνπ ζύζπνξνπ βακβαθηνύ.
 Εγηλαλ επεκβάζεηο κε θπηνπξνζηαηεπηηθά πξντόληα ζε πνιιέο πεξηπηώζεηο κε
ζηνρεπκέλε ζπκβνπιεπηηθή θαη κε ηξόπν πξνηεηλόκελν από ηα Δειηία Γεσξγηθώλ
Πξνεηδνπνηήζεσλ γηα ην βακβάθη αιιά έγηλαλ θαη ςεθαζκνί ρσξίο θακηά έλδεημε
αλαγθαηόηεηαο από ηε ζρεηηθή δεηγκαηνιεςία ή απιά θαη κόλν επεηδή θάπνηνη άιινη
είραλ ςεθάζεη ζηελ πεξηνρή. Είλαη όκσο πιένλ γεγνλόο, όηη νη παξαγσγνί αθνινπζνύλ
ηε ζπκβνπιεπηηθή ησλ Δειηίσλ καο γηα ηε δεηγκαηνιεςία θαη ηε ζπλερή επαθή κε ηελ
θαιιηέξγεηα ηνπο.
 Σα Δειηία Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ πνπ εθδόζεθαλ αλά Ννκό ήηαλ ζε αξηζκό:
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Ν. ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ
Ν. ΠΙΕΡΙΑ
Ν. ΚΙΛΚΙ
Ν. ΠΕΛΛΑ, Ν. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ
Ν. ΗΜΑΘΙΑ

ηα

Δειηία

Γεσξγηθώλ
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Πξνεηδνπνηήζεσλ,

εθηόο

από

πνιύ

εκπεξηζηαησκέλε

πιεξνθόξεζε γηα ηελ θαιιηέξγεηα θαη ηνπο εληνκνινγηθνύο ερζξνύο, δίλεηαη ηδηαίηεξε
βαξύηεηα θαη ζε πιεξνθνξίεο γηα δηάθνξεο θαιιηεξγεηηθέο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηε ζθιεξαγώγεζε ησλ βακβαθνθύησλ, ώζηε λα κελ είλαη επάισηα ζηνπο ερζξνύο αιιά
θαη πξνο ην ηέινο ηεο θαιιηεξγεηηθήο πεξηόδνπ ζηε δηαρείξηζε ησλ ππνιεηκκάησλ ηεο
θαιιηέξγεηαο κε ζθνπό ηε κείσζε ησλ δηαρεηκαδόλησλ κνξθώλ ησλ εληόκσλ.
 Είλαη ζαθέο όηη ε επηκνλή ησλ πξνεγνύκελσλ εηώλ θαζώο θαη ε πξνζπάζεηα γηα
πξνζσπηθή επαθή από ηνπο ζπλαδέιθνπο απνδίδεη θάζε ρξνληά θαη έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηε ζπλερώο απμαλόκελε ζεηηθή αληίδξαζε ζε ζπκβνπιέο θαη ζηνρεπκέλεο
δξάζεηο πνπ πξνηείλνληαη κέζα από ηα Δειηία Γεσξγηθώλ Πξνεηδνπνηήζεσλ.
 Υξεηάδεηαη λα δνζεί αθόκα κεγαιύηεξε βαξύηεηα ζην ζέκα ηεο ηθαλόηεηαο αλαγλώξηζεο
ησλ σθέιηκσλ εληόκσλ από ηνπο παξαγσγνύο θαη ηεο πξνζεθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ
θπηνπξνζηαηεπηηθώλ πξντόλησλ , ώζηε λα κελ απεηινύληαη νη πιεζπζκνί ηνπο.
 Απνδεηθλύεηαη ε ηεξάζηηα ζεκαζία ηεο δεηγκαηνιεςίαο θαη ηεο ηαπηόρξνλεο ζπλερνύο
επαθήο κε ηελ θαιιηέξγεηα ηόζν ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ εκπιεθόκαζηε ζην πξόγξακκα
όζν θαη ησλ παξαγσγώλ πνπ είλαη απνδέθηεο ησλ Δειηίσλ, κε ζθνπό λα ππάξρεη
ζπλερήο γλώζε ηνπ επηπέδνπ ησλ πιεζπζκώλ ησλ όπνησλ ερζξώλ θαη ζπλεπώο
ζπλερήο επαγξύπλεζε. Εηζη νη όπνηεο επεκβάζεηο γίλνπλ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ κόλνλ
όηαλ ρξεηάδεηαη θαη ζα απνθεπρζνύλ άζθνπνη θαη άθαηξνη ςεθαζκνί, ζην κέηξν ηνπ
εθηθηνύ.
 Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη ζπλάδειθνη – ζπλεξγάηεο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ
πξαθηηθώλ ζεκάησλ είλαη πνιύ ζνβαξά θαη απνδεηθλύεηαη όηη δπζηπρώο είλαη πην ηζρπξά
από ηελ θαιή δηάζεζε θαη πξόζεζε. Σα νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ πξνθύπηνπλ από ηε
κέρξη ηώξα δηαδηθαζία εθηακίεπζεο ησλ ρξεκάησλ θαζώο θαη ηα ζέκαηα πξνζσπηθνύ
πνπ κπνξεί λα ζπλππάξρνπλ θαηά ην 2018 ιεηηνύξγεζαλ αλαζηαιηηθά γηα θάπνηεο
δηαδηθαζίεο γηα ηνλ θάζε Ννκό μερσξηζηά.
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