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AΠΟΦΑΣΗ  

Ο  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ,  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

 

 
      Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 21ης Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων 
στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και 
ειδικότερα τα άρθρα 40, 41 και 42 αυτού.  

2. Το νόμο 4036/2012 (Α΄ 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση 
αυτών και συναφείς διατάξεις. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) 368/2013 της Επιτροπής, της 22ας Απριλίου 2013 (τεύχος L 
111/23.4.2013), με τον οποίο εγκρίθηκε η δραστική ουσία Helicoverpa armigera 
Nucleopolyhedrovirus.  

4. Τον Κανονισμό 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 “για 
την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την 
τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση 
του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006”, καθώς και τη με αριθ. 7923/87577/12.7.13 εγκύκλιο της 
Διεύθυνσης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.  
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5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 546/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστ. προϊόντων.  

6. Τον Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον 
αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.  

7. Τον κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 
Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα 
και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 
91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου.     

8. Τη με αριθμό 2140144 έγκριση του σκευάσματος στη Γαλλία. 

9. Τη με αριθ. Υ103/2.3.15 (ΦΕΚ 309/Β΄/2.3.15) Απόφαση του Πρωθυπουργού με θέμα 
“Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευάγγελο Αποστόλου, του Δημητρίου”. 

10. Τις με αριθ. πρωτ. 7618/83794/5.7.13, 3946/40868/27.3.14, 1017/13275/3.2.15 και 
2977/35405/27.3.15 σχετικές αιτήσεις της εταιρείας ΧΕΛΛΑΦΑΡΜ Α.Ε. για λογαριασμό της 
εταιρείας Andermatt Biocontrol GmbH, καθώς και τη με αριθ. πρωτ. 6913/75484/18.6.13 
αίτηση της εταιρείας Andermatt Biocontrol AG. 

11. Την εισήγηση της υπηρεσίας. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 
 
Α. Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα με το άρθρο 40 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν HELICOVEX SC (δραστική ουσία: Helicoverpa 
armigera Nucleopolyhedrovirus (HearNPV)) της παρασκευάστριας εταιρείας Andermatt 
Biocontrol AG Ελβετίας, με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 
 

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 

 

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ) 
1.1.α Ημερομηνία χορήγησης 
1.1.β Ημερομηνία λήξης 

14.362  
09-06-2015 
31-05-2024 

 

 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα HELICOVEX 
 

1.2.β Μορφή:  Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) 
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1.3 Δραστική ουσία  

Δραστική ουσία 1  

Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 
ουσίας/ών κατά ISO 

Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus 
(HearNPV) 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

Η περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής σε καθαρή 
δραστική ουσία θεωρείται εμπιστευτική 
πληροφορία και υποβλήθηκε στην αρμόδια 
υπηρεσία απευθείας από την εταιρεία 
Andermatt Biocontrol GmbH.  

Χημική ομάδα Μη εφαρμόσιμο  

Παρασκευαστής Andermatt Biocontrol AG  
Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil  
Switzerland 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της 
επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): 
Andermatt Biocontrol AG  
Stahlermatten 6 
6146 Grossdietwil, Switzerland 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 
υποβλήθηκαν απευθείας από την εταιρεία 
Andermatt Biocontrol GmbH και παρουσιάζονται 
στο Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι 
εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα 
αρχεία της ΣΕΑ 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
   

α) Κάτοχος της άδειας: Andermatt Biocontrol GmbH 
Zellerstr.  9, 79618 Rheinfelden /Baden, Germany 
Tel.: 0041 62 917 51 25, Fax: 0041 62 917 50 06 
E-mail kessler@biocontrol.ch  

 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας: Χελλαφάρμ Α.Ε. 
Φλέμινγκ 15, 15123-Μαρούσι 
Τηλ.: 2106800900, Fax: 2106833488 
E-mail: info@hellafarm.gr 

 

   

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα στη 
χώρα) 

Χελλαφάρμ Α.Ε. 
Φλέμινγκ 15, 15123-Μαρούσι 
Τηλ.: 2106800900, Fax: 2106833488 
E-mail: info@hellafarm.gr 

 

   

γ)Παρασκευαστής σκευάσματος: Andermatt Biocontrol AG 
Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil, Switzerland 

 

 

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 
σκευάσματος 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 
Andermatt Biocontrol AG  
Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil, Switzerland  

 

   

http://wwww.minagric.gr/greek/data/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ-Ι-ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.doc
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ε) Εργοστάσια συσκευασίας του 
σκευάσματος 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 
1. Andermatt Biocontrol AG  
Stahlermatten 6, 6146 Grossdietwil, Switzerland  
2. Χελλαφάρμ ΑΕ, Αγ. Ιωάννης, Φθιώτιδα 

 

 

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος: 

Δραστική ουσία:  
7.5 x 1012 σωματίδια (OB)/L Helicoverpa armigera 
nucleopolyhedrovirus (HearNPV) 
Βοηθητικές ουσίες ως 100% β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως 
αυτή κατατέθηκε απευθείας στην αρμόδια αρχή από την 
εταιρεία Andermatt Biocontrol GmbH, παρουσιάζεται στo 
Παράρτημα Ι της παρούσας. Είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ  

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Φιάλη  10, 20, 30, 40, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 
600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950 κ.εκ. και 1 λίτρο & 5 λίτρα 

PET  

 

3  Οδηγίες χρήσης: 
 

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 

 Τρόπος εφαρμογής: 
Ψεκασμός πλήρους κάλυψης χωρίς απορροή.  
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του 
ψεκαστικού μηχανήματος με το μισό απαιτούμενο νερό. Ανακινήστε καλά 
το σκεύασμα πριν τη χρήση του, προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα 
σκευάσματος  στο ψεκαστικό δοχείο και ξεκινήστε την ανάδευση. 
Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση σε όλη τη 
διάρκεια της μεταφοράς και του ψεκασμού. χρησιμοποιείστε το ψεκαστικό 
διάλυμα την ίδια ημέρα της παρασκευής του. 
Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων: Μετά την εφαρμογή αδειάστε το 
βυτίο του ψεκαστήρα και ξεπλύντε το καλά, με καθαρό νερό μαζί με όλα τα 
μέρη του ψεκαστικού. Αδειάστε τελείως το βυτίο και πλύνετε με νερό. 
Ξεπλύνετε με καθαρό νερό. Μη ρίχνετε τα νερά του καθαρισμού κοντά σε 
υδάτινους πόρους 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος 
και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό 
πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο 
δοχείο του ψεκαστικού) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν 
προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 
εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας 
Συνδυαστικότητα: να χρησιμοποιείται μόνο του.  
Προφυλάξεις για τους χειριστές: βλ. σημείο 11 

  

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Βιολογικό εντομοκτόνο αποκλειστικά για την καταπολέμηση των 
προνυμφών του πράσινου σκουληκιού  Helicoverpa armigera σε 
κηπευτικά, λαχανικά, αρωματικά φυτά, καπνό, αραβόσιτο και 
καλλωπιστικά. Δρα μέσω της κατάποσης. 
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5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 

εφαρμογής 

Μέγιστος 
αριθμός 

εφαρμογών ανά 
καλλιεργητική 

περίοδο 

Κ.εκ. / 
στρέμμα 

(max) 

Κ.εκ. / 100 
λίτρα ψεκ. 

Υγρού 

Όγκος ψεκ. 
υγρού λίτρα 
/ στρέμμα 

Τομάτα, 
μελιτζάνα 
(υπαίθρου & 
θερμοκηπίου) 

Πράσινο 
σκουλήκι 

(Helicoverpa  
armigera) 

20 20-100 20-100 Ψεκασμός 
φυλλώματος λίγο 
πριν την εκκόλαψη 
των αυγών του 
πράσινου 
σκουληκιού.  
Απαιτούνται 2-3 
εφαρμογές ανά 
γενιά.  

Επανάληψη 
εφαρμογής κάθε  8 
ηλιόλουστες ημέρες 

(2 μερικώς 
ηλιόλουστες ημέρες 

αντιστοιχούν σε 1 
ηλιόλουστη).  

12 

Αγγούρι, 
Κολοκύθι, πεπόνι, 
καρπούζι και 
άλλα 
κολοκυνθοειδή με 
εδώδιμο και μη 
εδώδιμο φλοιό 
(υπαίθρου & 
θερμοκηπίου) 

« 

20 20-100 20-100 « 12 

Μαρούλι & άλλα 
σαλατικά 
(Σκαρόλες 
(πικρίδα)/πλατύ-
φυλλα αντίδια, 
ρόκα, κάρδαμο 
και άλλα 
βλαστάρια και 
φύτρες, 
γαιοκάρδαμο, 
λυκοτρίβολο 
κόκκινο σινάπι, 
καλλιέργειες 
νεαρών φύλλων 
(συμπεριλαμβανο
μένων ειδών 
κράμβης) 
(υπαίθρου & 
θερμοκηπίου) 

« 20 20-100 20-100 « 12 

Φασολάκι, 
αρακάς, 

« 20 20-100 20-100 « 12 

Ξηρά φασόλια 
« 20 20-100 20-100 « 12 
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Πράσο 
(υπαίθρου & 
θερμοκηπίου) 

« 20 20-100 20-100 « 12 

Αρωματικά φυτά, 
βότανα και 
μπαχαρικά 
(Βασιλικός, 
μαϊντανός, 
σέλινο, δυόσμος, 
δεντρολίβανο, 
ρίγανη, λεβάντα 
κλπ.) 
(υπαίθρου & 
θερμοκηπίου) 

« 20 20-100 20-100 « 12 

Καπνός « 20 20-100 20-100 « 12 

Καλλωπιστικά 
(υπαίθρου & 
θερμοκηπίου) 

« 20 20-100 20-100 « 12 

Αραβόσιτος, 
γλυκό καλαμπόκι 

« 
20 20-200 10-100 « 12 

 

6  Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, 
φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές 
υπό τις οποίες το 
σκεύασμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί 

Επιτρέπεται η χρήση του Helicovex SC κατά την άνθηση και κατά τις 
περιόδους παραγωγής μελιτωμάτων όταν οι μέλισσες δεν είναι παρούσες. 
Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος για την καταπολέμηση δύο διαδοχικών 
γενεών του εντόμου οπότε θα μειώνεται αντίστοιχα ο μέγιστος αριθμός των 
ψεκασμών  . Εναλλακτικά μπορείτε να το εντάξετε σε  ένα πρόγραμμα όπου η 
χρήση του Helicovex θα εναλλάσσεται με την εφαρμογή άλλων μέτρων 
καταπολέμησης.   

 

 
 

 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  
 - σποράς ή φύτευσης της προσ-  

 τατευόμενης καλλιέργειας Δεν απαιτείται  

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν Δεν απαιτείται  

 - της πρόσβασης του ανθρώπου   
 ή των ζώων στην καλλιέργεια   
 στην οποία έχει εφαρμοστεί το   

 σκεύασμα 6 ώρες  

 

8  Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 
ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 
άλλης παρενέργειας στα φυτά ή 
τα προϊόντα τους. 

Δεν είναι φυτοτοξικό όταν χρησιμοποιηθεί σύμφωνα με 
τις οδηγίες χρήσης 

 

 

9  Σήμανση σκευάσματος: Καμία 
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10  Φράσεις 
επικινδυνότητας 

Καμία 
Περιέχει Helicoverpa armigera Nucleopolyhedrovirus. Μπορεί να 
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση 

 

11  Φράσεις 
προστασίας 

P405+P102:  Φυλάξτε το κλειδωμένο μακριά από παιδιά 
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη 
του προϊόντος ή την ετικέτα. 
P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα 
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 
προϊόν 
SP1: Μη μολύνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην 
πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να 
αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποστράγγισης από τις 
λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους 
SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, αφήστε μία 
αψέκαστη ζώνη προστασίας 5 μέτρων από τα επιφανειακά ύδατα. 
Να φοράτε φόρμα, μπότες, γάντια, ημι-μάσκα με φίλτρο 
αερολυμάτων (FPP3 ή άλλη με φίλτρο P3) και προστατευτικά γυαλιά 
κατά την ανάμιξη/φόρτωση και εφαρμογή. 
 
“Για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης.” 

 

12  Πρώτες βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Γενικά: Σε περίπτωση αμφιβολίας ή εμφάνισης συμπτωμάτων που 
επιμένουν, ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα. 
Πλύνετε αμέσως το δέρμα με άφθονο νερό. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, 
ζητήστε ιατρική συμβουλή. Πλύνετε τα ρούχα πριν τα ξαναφορέσετε. 
 Σε περίπτωση εισπνοής:  Μεταβείτε στον καθαρό αέρα, αναπαυθείτε 
σε ημικλινή θέση και χαλαρώστε την ενδυμασία. Αν εμφανιστεί 
δύσπνοια χορηγήστε οξυγόνο ή κάντε τεχνητή αναπνοή. Ζητείστε 
ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετε ενδελεχώς με άφθονο 
νερό ανασηκώνοντας το βλέφαρο για να επιτευχθεί πλύσιμο σε 
βάθος. Αν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή.  
Σε περίπτωση κατάποσης: ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. 
Τηλέφωνο κέντρου δηλητηριάσεων: 210-7793777 

 

 

13 Προστασία των καταναλωτών  

 Σύμφωνα με το άρθρο 18(1)(b) του κανονισμού 396 / 2005. 
 

13.2 Τελευταία επέμβαση Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

πριν τη συγκομιδή Όλες οι καλλιέργειες 1  

 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος 

Όταν διατηρείται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία 
του στο ψυγείο (θερμοκρασία 5°C), το σκεύασμα 
παραμένει σταθερό για 2 χρόνια.  
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15  Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης 
Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για 
την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή 
παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή. 
 
16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών 
 Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα 

απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, 
παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων. 

 

B. Γενικές υποχρεώσεις 
1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για 

οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους 
από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και 
διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση. 

2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του 
σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε 
μελλοντική επανεξέταση 

3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση 
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης 

του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία. 
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την 

συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά. 
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει  να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που 

εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα 
απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.  

7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

 

 

 

 

 
                Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

            ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, 

           ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

 

 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ  
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