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ΘΕΜΑ: Χορήγηση οριστικής έγκρισης στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (μυκητοκτόνο) 
PRORADIX® (Pseudomonas sp. στέλεχος DSMZ 13134). 

 

AΠΟΦΑΣΗ 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ  

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 
               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 το άρθρο 40 αυτού.  

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

χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Κανονισμό με αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

16
ης

 Δεκεμβρίου 2008 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. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8
ης

 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.  

5. Τον ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 540/2011 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25
ης

 Μαΐου 2011 

σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών 

ουσιών. 

6. Τον Κανονισμό 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23
ης

 

Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα 

τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της 

οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με το SANCO doc.357 /rev.3/ 

2008. 

7. Την έγκριση της Ιταλίας με την υπ’ αριθμ. 15.260 άδεια διάθεσης στην αγορά για το όμοιο 

φυτοπροστατευτικό προϊόν PRORADIX από τον Ιούνιο 2016. 
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8. Τη με αριθ. πρωτ. 9379/119137/02/11/2015 (ΦΕΚ 2367/Β/04.11.2015) Απόφαση 

Μεταβίβασης του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Αναπληρωτή Υπουργού» στον Γενικό 

Γραμματέα, σε Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και 

Προϊσταμένους Τμήματος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 9821/107060/28.09.2016 αίτηση της ενδιαφερόμενης 

εταιρείας. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 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 

60.593 

13.01.2017 

31.01.2025 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα PRORADIX® 

1.2.β Μορφή:  Βρέξιμη σκόνη (WP) 

1.3 Δραστική ουσία  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO: Pseudomonas sp. στέλεχος DSMZ 13134 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία: 
6,6 x 10

10
 CFU/g   

Χημική ομάδα της δραστικής ουσίας: Μικροοργανισμός 

Παρασκευαστής της δραστικής ουσίας: SP Sourcon Padena GmbH 

Hechinger Strasse 262 

72072 Tübingen, Γερμανία 

Dr. Wolfgang Vogt 

Τηλ. +49 7071 97552-12 

FAX +49 7071 97552-50 

Εργοστάσιο παρασκευής της δραστικής ουσίας: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA 

Via Evangelista Torricelli 2, 48033 Cotignola  

Ravenna, Ιταλία 

Τεχνικές προδιαγραφές της  

δραστικής ουσίας: 

τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας 

Pseudomonas sp. στέλεχος DSMZ 13134 όπως του 

Νotifier (Review Report COM conclusion, 

SANCO/11455/2013, dated 3 June 2013) που 

αξιολογήθηκε από το RMS: Ολλανδία. 
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1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα:  

α) Κάτοχος της άδειας:  SP Sourcon Padena GmbH 

Sindelfinger Strasse 3 

72070 Tübingen, Γερμανία 

Dr. Wolfgang Vogt 

Τηλ. +49 7071 97552-12 

FAX +49 7071 97552-50 

E-mail: wv@sourcon-padena.de 

α) Υπεύθυνος επικοινωνίας:  Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε. «Agribiz» 

Ξενίας 1, 115 27 Αθήνα 

Τηλ.: 210 7471000, 210 6725174 

Fax: 210 7471009 

E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr   

  

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:  Anthesis ΕΠΕ 

Εμ. Μπενάκη 8, 

145 61, Κηφισιά 

Τηλ.: 210 80 123 67 

Fax: 210 62 331 96  

  

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:  SP Sourcon Padena GmbH 

Sindelfinger Strasse 3 

72070 Tübingen, Γερμανία 

  

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA 

Via Evangelista Torricelli 2, 48033 Cotignola  

Ravenna, Ιταλία 

  

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: S.T.I. SOLFOTECNICA ITALIANA SpA 

Via Evangelista Torricelli 2, 48033 Cotignola  

Ravenna, Ιταλία 

  

στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστική ουσία:  

Pseudomonas sp. στέλεχος DSMZ 13134 3% β/β  

που ισοδυναμεί σε min 6,6 x 10
10

 CFU/g  
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Βοηθητικές ουσίες:  97 % β/β 

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος 

παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι. Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ  

 

2 Συσκευασίες 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Κουτί με εσωτερική 

σακούλα 

αεροστεγώς 

κλεισμένη  

5, 10, 20, 40, 50, 60, 80, 100, 200, 240, 300, 

600, 750 γραμμ. και 1 κιλού.  

Σακούλα PET (polyethylenene 

terephtalate) / ALA (aluminium)  

Κουτί χάρτινο  

2.  Σακούλα 

αεροστεγώς 

κλεισμένη 

5, 10, 20, 40, 50, 60, 80, 100, 200, 240, 300, 

600, 750 γραμμ. και 1 κιλού.  

PET (polyethylenene terephtalate) 

/ ALA (aluminium)  
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Οδηγίες χρήσης:  Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.  

Τρόπος εφαρμογής:  

Η εφαρμογή στους κονδύλους γίνεται σε εσωτερικούς χώρους (Πριν τη φύτευση 

ή μετά τη συγκομιδή) ή σε εξωτερικούς χώρους (κατά την φύτευση). 

Πριν τη φύτευση: το Proradix εφαρμόζεται με ψεκασμό χαμηλού όγκου (ULV)  επί 

κυλιόμενου τάπητος σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε επίπεδο παραγωγού 

όταν υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός. 

Κατά την φύτευση: το Proradix εφαρμόζεται με ψεκασμό των κονδύλων κατά τη 

φύτευση, με 6 – 8 λίτρα ψ.υ.  /στρ.  

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού 

μηχανήματος μέχρι τη μέση με νερό. Διαλύστε την συνιστώμενη δόση σε μικρή 

ποσότητα νερού και προσθέστε το μίγμα στο ψεκαστικό υγρό αναδεύοντας καλά 

και συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. 

Χρησιμοποιείται αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού.   

 

Καθαρισμός συσκευής εφαρμογής: Μετά την εφαρμογή ξεπλύνετε καλά με 

άφθονο καθαρό νερό όλα τα μέρη του συστήματος εφαρμογής, ώστε να μην 

απομείνουν υπολείμματα φαρμάκου. Λάβετε όλες τις απαραίτητες προφυλάξεις 

όταν καθαρίζετε το μηχάνημα εφαρμογής.  

 

Συνδυαστικότητα: το σκεύασμα χρησιμοποιείται μόνο του.  

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και 
της συσκευασίας: Τα κενά υλικά συσκευασίας αφού καταστραφούν 

προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, 

εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 
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Κατηγορία και 

τρόπος δράσης:  

Μυκητοκτόνο με ζωντανούς μικροοργανισμούς για επένδυση κονδύλων 

πατάτας για την αντιμετώπιση μυκήτων εδάφους.  Εφαρμόζεται πριν ή 

κατά την φύτευση .   Αποτελείται από φυσικά στελέχη του Pseudomonas 

sp. στέλεχος DSMZ 13134. Δρα συνδυάζοντας διαφορετικούς τρόπους 

δράσης: Ανταγωνίζεται αποτελεσματικά τα φυτικά παθογόνα για το 

χώρο και τα θρεπτικά συστατικά, ενισχύει την φυσική αντίσταση του 

φυτού ενεργοποιώντας  την δράση πρωτεϊνών (PR-Pathogenesis-related 

proteins), ενισχύει την δημιουργία καλλόζης στα κύτταρα της 

επιδερμίδας των ρίζων, αυξάνει την παρουσία σαλικυλικού οξέος και την 

παράγωγη Indol Acetic Acid (ΙΑΑ) στο φυτό  καθώς και την μεταφορά 

ατόμων σιδηρού.  

 

5 5.1 Φάσμα δράσης:  

Δόσεις σκευάσματος Πεδίο 

Εφαρμογής 

Στόχος 

Γραμ. / 

στρέμμα 

 

Γραμ. /100 κιλά 

σπόρο  

 

Χρόνος εφαρμογής Μέγ. αριθμός 

εφαρμογών/ 

καλλιεργητική. 

περίοδο 

 

Πατατόσπορος  Πρόληψη προβολών 

από μύκητες 

εδάφους και ειδικά 

από Rhizoctonia 

solani 

Helminthosporium 

solani  

6  

που ισοδυναμεί 

σε 4 x 10
11

 

CFU/στρ  

2 

που ισοδυναμεί 

σε 1,32 x 10
11

 

CFU/100 κιλά 

πατατόσπορου 

Επένδυση κονδύλων 

με ψεκασμό 

χαμηλού όγκου (ULV)  

πριν ή κατά την 

φύτευση   

1 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κόνδυλοι πατάτας επενδεδυμένοι  με  PRORADIX® που απέμειναν από τη φύτευση  και δεν 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλο χωράφι δεν επιτρέπεται να διατίθενται για τροφή ανθρώπων ή ζώων. 

Το εγκεκριμένο Έντυπο Ορθής Γεωργικής Πρακτικής (GAP) παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ  

 

6 

 

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές 

υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί.  

-- 
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Χρονικό διάστημα ασφαλείας 

μεταξύ εφαρμογής και:  

 

 - σποράς ή φύτευσης της προσ- 

τατευόμενης καλλιέργειας 

Κανένας περιορισμός 

   

 - σποράς ή φύτευσης των  

καλλιεργειών που ακολουθούν  

Κανένας περιορισμός 

   

 - της πρόσβασης του ανθρώπου  

ή των ζώων στην καλλιέργεια  

στην οποία έχει εφαρμοστεί το  

σκεύασμα 

Κανένας περιορισμός 
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Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε 

άλλης παρενέργειας στα φυτά ή 

τα προϊόντα τους.  

Το σκεύασμα δεν επηρεάζει αρνητικά  την φυτρωτική 

ικανότητα του πατατόσπορου  όταν χρησιμοποιείται στις 

συνιστώμενες δόσεις και τρόπο εφαρμογής . 

 

9 Σήμανση 

σκευάσματος: 

CLP: εξαιρείται σήμανσης 

 

10 Δηλώσεις 

επικινδυνότητας: 

CLP: εξαιρείται σήμανσης 

 

11 Δηλώσεις 

προφύλαξης: 

P405+Ρ102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 

P261: Aποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη 

P264: Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. 

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το 

προϊόν. 

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ 

μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. 

Φοράτε κατάλληλη μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση 

SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.  

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 

και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.  

Περιέχει Pseudomonas sp. DSMZ 13134. Μπορεί να προκαλέσει 

ευαισθητοποίηση. 
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Πρώτες βοήθειες – 

Αντίδοτο: 

P304+P341 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Εάν ο παθών έχει δύσπνοια, 

μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε 

στάση που διευκολύνει την αναπνοή. 

P342+P311 Εάν παρουσιάζονται αναπνευστικά συμπτώματα: Καλέστε 

το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό 

P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί 

εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό. 

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε αμέσως όλα τα 

μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε αμέσως την επιδερμίδα με άφθονο νερό. 

Σε περίπτωση κατάποσης: αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή. Μην 

προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα με νερό 

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε τα αμέσως με καθαρό 

νερό για αρκετά λεπτά κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και αναζητήστε 

ιατρική συμβουλή εφόσον παραμένει ο ερεθισμός. 

Αντίδοτο: δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείται συμπτωματική 

θεραπεία.  

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777 
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13 Προστασία των καταναλωτών  

13.1 Μέγιστα όρια 

υπολειμμάτων (MRLs) 

Προϊόντα MRLs 

(mg/kg) 

Pseudomonas sp. στέλεχος 

DSMZ 13134 

0,01 mg/kg σύμφωνα με το άρθρο 18 (1) (β) του καν. 396/2005 

 

 13.2 Τελευταία επέμβαση 

πριν τη συγκομιδή ή πριν 

τη διάθεση στην αγορά 

όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

  Πατάτα-πρώιμες ποικιλίες   65 

  Πατάτα-ημί- πρώιμες ποικιλίες   70 - 80 

  Πατάτα- όψιμες ποικιλίες   90 
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Συνθήκες 

αποθήκευσης, χρονική 

σταθερότητα του 

σκευάσματος.  

Φυλάσσεται κλειδωμένο, στην αρχική του κλειστή συσκευασία, σε μέρος 

ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από απευθείας έκθεση στον ηλιακό 

φως. Σε θερμοκρασία περιβάλλοντος διατηρείται σταθερό για 2-3 

εβδομάδες, σε θερμοκρασία 4 
o
C διατηρείται σταθερό για 3 μήνες, σε 

θερμοκρασία (-20  
o
C) διατηρείται σταθερό για 12 μήνες. 

Κατά την διάρκεια της μεταφοράς και του χειρισμού αποφεύγεται να 

εκτεθεί σε θερμοκρασίες > 30 °C για μεγάλο χρονικό διάστημα  

 

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 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  
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17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών  

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει εντός 2 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 

απόφασης να προσκομίσει στην ΣΕΑ τα ακόλουθα:  

Annex III 
point 

Data 

IIIA 2.1 Appearance (colour, odour and physical state) in GLP 

IIIA 2.3.2 Auto-flammability test 

IIIA 2.8 Microbial contaminant and human pathogens: Applicant should provide the test 

in an internationally validated format (e.g. ISO) which includes statistical 

evaluation. 

IIIA 5.2  5-batch analysis data study in GLP 

Part B 

Section 5 

data and studies on the below mentioned issues: 

- demonstrate that potential transfer of genetic material from Pseudomonas 

sp. strain DSMZ 13134 will not lead to adverse effects on human and animal 

health and will not lead to unacceptable effects on the environment; 

- persistence and multiplication in bulk soil of Pseudomonas sp strain DSMZ 

13134 to fulfil the data requirement as specified in Directive 91/414/EEC; 

- demonstrate that no interferences will be produced with methods for the 

determination of microbiological contamination of water given in Directive 

98/83/EC, in particular with the method for the analysis of Pseudomonas 

aeruginosa in drinking water; metabolites, produced in the environment by 

Pseudomonas sp. strain DSMZ 13134, need to be identified and assessed for 

toxicological and ecotoxicological relevance, in particular the formation and 

fate of pyochelin should be addressed.  
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Β 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. 

 
 
 
 

      

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ 

     ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

    

  Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  
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