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ΘΕΜΑ: “Χορήγηση οριστικής άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) 

SMART (malathion 44 % β/β)” 

 

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 21
ης

 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 33, 37.4 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 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης 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. 

4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης 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 στον οποίο έχoυν συμπεριληφθεί οι δραστικές ουσίες 

malathion. 

5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του 

Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις 

απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα. 

6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και συμβολίου 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/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1907/2006. 

7. 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. 

8. Την αξιολόγηση της Ιταλίας καθώς και την άδεια διάθεσης στην αγορά του όμοιου σκευάσματος SMART 

440 EW στην Ιταλία (αριθμ. έγκρισης: 16053/24.11.2015). 
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9. Τις με αριθμ. 4631/50599/30.04.2012, 2160/24830/26.02.2016 και 12889/139643/13.12.2016 αιτήσεις 

του κ. Γ. Γαλένου, ως υπεύθυνου επικοινωνίας της εταιρείας CHEMINOVA A/S. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
 

Α Χορηγούμε οριστική έγκριση διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρο 33, 37.4 του Κανονισμού 

1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν SMART της εταιρείας CHEMINOVA A/S, 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 

14591 
28.12.2016 
30.04.2021 

 

 

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

1.2.α Εμπορικό όνομα SMART 
1.2.β Μορφή:  ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ, ΛΑΔΙ ΣΕ ΝΕΡΟ (EW) 
 
1.3 Δραστικές ουσίες 
 
Δραστική Ουσία  

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO Malathion  

 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής 

ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 
95% (β/β) min  

   

Χημική ομάδα οργανοφωσφορικά  

 

Παρασκευαστής  CHEMINOVA A/S 

P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig 

Δανία 

 

 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης: 

CHEMINOVA A/S  

Thyborønvej 76-78, DK-7673, Harboøre,  

Δανία 

 

Τεχνικές προδιαγραφές της 

δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας malathion 

όπως προσδιορίζονται στο Τμήμα J της αίτησης για οριστική 

έγκριση με ημερομηνία 30.04.2012 (Αρ. Πρ. ΥπΑΑΤ 

4631/50599) και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  

α) Κάτοχος της άδειας: CHEMINOVA A/S 
P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Δανία 

Tel: +45 96909690   Fax: +45 96909691 

E-mail: Kristian.Lystbaek@cheminova.com 
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β) Υπεύθυνος επικοινωνίας: ΓΙΩΡΓΟΣ  ΓΑΛΕΝΟΣ 
Αρτάκης 93, 171 24 Νέα Σμύρνη, Αθήνα 

Τηλ./Fax: 210 56 12 025   

e-mail: George.galenos@fmc.com 

 

   

γ) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 

στην αγορά (εφόσον δεν έχει έδρα 

στη χώρα) 

BASF ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. 
Παραδείσου 2 , 

151 25 Μαρούσι, Αθήνα 

Τηλ.: 210-6860100  Fax: 210-6860200 

 

 

δ) Παρασκευαστής σκευάσματος: CHEMINOVA A/S 
P.O. Box 9, DK-7620 Lemvig, Δανία 

Tel: +45 96909690 Fax: +45 96909691 

E-mail: Kristian.Lystbaek@cheminova.com 

  

ε) Εργοστάσια παρασκευής του 

σκευάσματος:  

 

 

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

 
1) CHEMINOVA A/S  

Thyborønvej 76-78, DK-7673, Harboøre, Δανία   

 

2) Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG,  

Stader Elbstrasse 26-28, D-21683 Stade, Γερμανία   

 

3) Althaller 

Str. Com.le per Campagna, 5, 20078 S.Colombano al 

Lambro (MI), Ιταλία 

 

στ) Εργοστάσια συσκευασίας του 

σκευάσματος: 

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 

 
1) CHEMINOVA A/S  

Thyborønvej 76-78, DK-7673, Harboøre, Δανία   

 

2) Cheminova Deutschland GmbH & Co. KG,  

Stader Elbstrasse 26-28,  D-21683 Stade, Γερμανία        

 

3) Althaller 

Str. Com.le per Campagna, 5, 20078 S.Colombano al 

Lambro (MI), Ιταλία 

 

4) ΕΛΛΑΓΡΕΤ ΑΒΒΕΕ, Μάνδρα Αττικής 

 

5)  K+N ΕΥΘYΜΙΑΔΗΣ, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσ/νικη 

 

6)  ΒASF ΕΛΛΑΣ ΑΒΕ, ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου, Θεσ/νικη 

 

ζ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 

Δραστικές ουσίες: Malathion 44 % β/o 
Βοηθητικές ουσίες :  57.89 % β/β 

 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως αυτή 

κατατέθηκε με την με αριθ. πρωτ. 4631/50599/30.04.2012 

αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας. Είναι εμπιστευτική 

πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 
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2 
Συσκευασίες  

 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 

1. Φιάλη εντός 

χαρτοκυτίου 

5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 300, 

400, 500 κ.εκ. 

HDPE, κουτί από χαρτόνι 

2. Φιάλη 5, 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 300, 

400, 500 κ.εκ. και 1 λίτρο 

HDPE 

3. Δοχείο 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 10, 15 και 20 λίτρα HDPE 

 

3  

 

Οδηγίες χρήσης: 

 

Προορίζεται για επαγγελματίες  χρήστες.  
 
Τρόπος εφαρμογής: Ψεκασμοί φυλλώματος μικρού όγκου. 

 

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Γεμίζουμε το δοχείο του 

ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέτουμε την 

απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. 

Προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.    

 

Καθαρισμός ψεκαστήρα: Μετά τον ψεκασμό, ξεπλύνετε το βυτίο και όλα 

τα εξαρτήματα του ψεκαστικού, τρείς (3) φορές με καθαρό νερό. 

 

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας 

ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του 

ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού 

καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη 

περαιτέρω χρήσης, θα εναποτεθούν όλα σε σημεία συλλογής για 

ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 
Συνδυαστικότητα: Δεν συνδυάζεται με σκευάσματα αλκαλικής αντίδρασης 

 

 

4  

 

Κατηγορία και 

τρόπος δράσης: 

Οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο επαφής, στομάχου και αναπνοής.  

 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

 

Δόσεις σκευάσματος 

Πεδίο Εφαρμογής Στόχος 
Κ.εκ/ 100 

λίτρα ψεκ. 

υγρού 

Όγκος 

ψεκ. 

υγρού 

λίτρα / 

στρέμμα 

κ.εκ/ 

στρέμμα Τρόπος και χρόνος 
εφαρμογής 

Μέγιστος αριθμός 

εφαρμογών ανά 

καλλιεργητική 

περίοδο/ 

Μεσοδιαστήματα 

επεμβάσεων 

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ 

Πορτοκαλιά, Λεμονιά,  

Μανταρινιά, Γκρέϊπ-

φρούτ 

Μύγα 

Μεσογείου 

(Ceratitis 

capitata) 

160-220 50-70 51-112 

Ψεκασμοί καλύψεως 

μικρού όγκου από το 

στάδιο μεγέθυνσης των 

καρπών ως την 

ωρίμανση 

3/10 

Παρατηρήσεις 
Οι μεγάλες δόσεις εφαρμόζονται σε περίπτωση υψηλής πίεσης προσβολής. 
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6  

 

 

 

 

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, 

φυτοϋγείας ή 

περιβαντολλογικές υπό τις 

οποίες το σκεύασμα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί ή να 

αποκλειστεί 

Διαχείριση ανθεκτικότητας 
Για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, συνιστάται η εναλλαγή 

ή συνδυασμός με σκευάσματα διαφορετικού τρόπου δράσης. 

 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας  

 μεταξύ εφαρμογής και:  

 - σποράς ή φύτευσης της προς-  

 τατευόμενης καλλιέργειας - 

 - σποράς ή φύτευσης των  

 καλλιεργειών που ακολουθούν - 

 - της πρόσβασης του 

ανθρώπου ή των ζώων στην 

 

 καλλιέργεια στην οποία έχει  

 εφαρμοστεί το σκεύασμα Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν το ψεκαστικό υγρό 

στεγνώσει και πριν περάσουν 24 ώρες από την εφαρμογή του. 

 

8  

 

 

 

Στοιχεία φυτοτοξικότητας, 

ευαισθησίας ποικιλιών και 

κάθε άλλης παρενέργειας στα 

φυτά ή τα προϊόντα τους 

Δεν είναι φυτοτοξικό στις συνιστώμενες χρήσεις και δόσεις όταν 

τηρούνται οι οδηγίες χρήσης. 

 

9  Εικονογράμματα κινδύνου ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
          GHS09 

 

 

10  Δηλώσεις 

επικινδυνότητας 

H410: Πολύ τοξικό στους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες 

επιπτώσεις.  

EUH208: Περιέχει Malathion. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. 
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11  Δηλώσεις 

προφύλαξης 

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.  

Ρ270: 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 κατάλληλα γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την 

ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή.  

 

Sp1: Μη ρυπαίνεται τα νερά με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. (Μην 

πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να 

αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις  

λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους).  

 

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς, να αφήσετε μια 

αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων με ακροφύσια μειωμένης διασποράς 

(30%) από τα επιφανειακά ύδατα. 

 

Spe8: Επικίνδυνο για τις μέλισσες. Για να προστατέψετε τις μέλισσες και άλλα 

έντομα επικονίασης μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε καλλιέργειες κατά την 

ανθοφορία ή κατά την περίοδο ανθοφορίας των ζιζανίων. Απομακρύνετε 

ή/και καταστρέψετε τα ζιζάνια πριν την ανθοφορία τους. Μην 

χρησιμοποιείται το προϊόν κατά την περίοδο που οι μέλισσες συλλέγουν. 
EUH 401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το 

περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. 
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Πρώτες βοήθειες - 

Αντίδοτο 

Σε περίπτωση εισπνοής: Αν εμφανισθεί κάποια αδιαθεσία, αμέσως 

μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή αν 

εμφανιστούν συμπτώματα.    

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

νερό ή οφθαλμικό διάλυμα, ανοίγοντας περιοδικά τα βλέφαρα, μέχρι να 

εξαφανισθεί κάθε ίχνος χημικού. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής μετά από 

μερικά λεπτά και ξεπλύνετε τα μάτια ξανά. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν 

εμφανιστει ερεθισμός. 

 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αμέσως ξεπλυθείτε με άφθονο νερό 

ενώ απομακρύνετε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια. Πλυθείτε με νερό 

και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική βοήθεια αν εμφανισθούν συμπτώματα. 

 

Σε περίπτωση κατάποσης: Βάλτε το θύμα να ξεπλύνει το στόμα με νερό και 

να πιεί 1-2 ποτήρια νερό ή γάλα, αλλά μην προκαλέσετε εμετό. Αν 

προκληθεί εμετός, ξεπλύνετε πάλι το στόμα και πιείτε υγρά. Μη δίνετε 

τίποτα από το στόμα σε άτομο που έχει χάσει τις αισθήσεις του. Ζητήστε 

αμέσως ιατρική βοήθεια. 

 

Οδηγίες για τον γιατρό: Το malathion πλήττει το κεντρικό νευρικό σύστημα 

και τις απολήξεις του παρασυμπαθητικού, τις προγαγγλιακές συνάψεις, τις 

νευρομυϊκές πλάκες. Συμπτώματα:  

Μουσκαρινικά συμπτώματα (πρώτης εμφάνισης): ναυτία, εμετός, κοιλιακές 

κράμπες, διάρροια, βρογχόσπασμος, βρογχική υπερέκκριση, πνευμονικό 

οίδημα, θολή όραση, συστολή της κόρης των οφθαλμών, σιελόρροια και 

εφίδρωση, βραδυκαρδία (μη ρυθμική).   

Νικοτινικά συμπτώματα (δεύτερης εμφάνισης): αδυναμία και παράλυση 

των μυών, ταχυκαρδία, αρτηριακή υπέρταση, μαρμαρυγή.   

Συμπτώματα αποδιοργάνωσης κεντρικού  νευρικού συστήματος: σύγχυση, 

αταξία, σπασμοί, κώμα. 

Αιτία θανάτου: Γενικά αναπνευστική ανεπάρκεια.  Ορισμένοι φωσφορικοί 

εστέρες, 7-15 ημέρες μετά το οξύ επεισόδιο, μπορούν να προκαλέσουν 

καθυστερημένη νευροτοξική επίδραση. 
 
Αντίδοτο: Ατροπίνη και Pralidoxime σύμφωνα με τις οδηγίες του Κέντρου 

Δηλητηριάσεων. 

 

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων : 210-7793777. 

 

 

13 
Προστασία των καταναλωτών 

 

 

13.1 Τελευταία επέμβαση πριν τη 

συγκομιδή ή πριν τη διάθεση 

στην αγορά όταν πρόκειται για 

μετασυλλεκτικές χρήσεις 

Φυτικά προϊόντα Ημέρες 

 Εσπεριδοειδή 7 ημέρες 
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Συνθήκες αποθήκευσης, 

χρονική σταθερότητα του 

σκευάσματος 

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία  σε χώρο ξηρό, δροσερό και 

καλά αεριζόμενο. Να αποφεύγονται θερμοκρασίες πάγου ή πάνω από 

25
ο
C.  Στις συνθήκες αυτές παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από 

την ημερομηνία παρασκευής του. 

 

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 Προστατευόμενα στοιχεία και μελέτες  

 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. 

 

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 ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ, 
 
 
 

         Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ 
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