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AΠΟΦΑΣΗ  
Ο   

ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.09) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 21ης Οκτωβρίου 2009 και ειδικότερα το άρθρο 53 αυτού. 
2. Την αριθ. 2008/769/ΕΚ απόφαση της Επιτροπής σχετικά με τη μη καταχώριση της ουσίας propanil στο 

παράρτημα I της οδηγίας 91/414/ΕΟΚτου Συμβουλίου και με την απόσυρση των εγκρίσεων 
φυτοπροστατευτικών προϊόντων που περιέχουν την εν λόγω ουσία. 

3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, 
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 δεν 
περιλαμβάνονταν η δραστική ουσία propanil. 

4. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1078/2011 για τη μη έγκριση της δραστικής ουσίας propanil, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. 

5. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 148/2019 για τη μη έγκριση της δραστικής ουσίας propanil, 
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.  

6. Το Νόμο υπ’ αριθ. 4036/2012 (Α΄ 8) με θέμα «Διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική 
χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4625/2019 (Α΄ 139) σε 
συμμόρφωση προς την Οδηγία (ΕΕ) 2019/782 και θεσπίστηκαν εναρμονισμένοι δείκτες κινδύνου για τη 
χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων. Ο συντελεστής στάθμισης των σκευασμάτων με τη δραστική 
ουσία propanil είναι 64 καθώς κατατάσσετε στην υψηλότερη βαθμίδα επικινδυνότητας (ομάδα 4 κατηγορία 
Ζ) στο παράρτημα της οδηγίας (ΕΕ) 2019/782.  

7. Την αριθ. 5171/70387/15-5-2018 (Β΄ 1935) Υπ. Απόφαση “Καθορισμός των αναγκαίων συμπληρωματικών 
μέτρων για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 53 «Επείγουσες καταστάσεις φυτοπροστασίας» του 
Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”, όπως ισχύει.  

8. Τις διατάξεις του ν. 4622/2019 (Α΄ 133) “Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της 
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης” και ειδικότερα το άρθρο 
109 αυτού. 

9. Την αριθ. 4933/75184/25.5.18 (Ω2Η34653ΠΓ-ΡΩΑ) απόφαση διορισμού του Προϊσταμένου Γενικής 
Διεύθυνσης Γεωργίας.  

10.Tο άρθρο 87 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και 
Υπαλλήλων ΝΠΔΔ».   
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11.Τη με αριθ. πρωτ. 918/23460/23.1.20 αίτηση του ΑΣ Χαλάστρας Α΄ και την καταχώριση του αιτήματος 

στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Αιτήσεων για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.   
12.Το από 18-02-2020 Υπηρεσιακό Σημείωμα του Τμήματος Προστασίας Φυτών της Διεύθυνσης Προστασίας 

Φυτικής Παραγωγής. 
13.Το από 13-03-2020 Ενημερωτικό Σημείωμα της Διεύθυνσης Προστασίας  
14.Τις εισηγήσεις των ΔΑΟΚ Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, Πιερίας, Έβρου και Καβάλας. 
15.Την κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά που χορηγήθηκε στο εν λόγω σκεύασμα για το έτος 2020 

από την Ισπανία. 
16.Το με αριθ. ΕΜΠ 300/18.2.20 έγγραφο του Εργαστηρίου Υπολειμμάτων Γεωργικών Φαρμάκων του ΜΦΙ. 
17.Το γεγονός ότι επί της από 23/1 /2020 αίτησης του Α.Σ. Χαλάστρας Α΄ δεν υπήρξε απάντηση εντός της 

νομίμου προθεσμίας από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και επομένως σύμφωνα με το 
άρθρο 109 του ν. 4622/2019 η αρμοδιότητα ασκείται από τον Υπουργό. 

 
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε       

 
Α. 
;; 

Χορηγούμε κατά παρέκκλιση άδεια διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν 
(ζιζανιοκτόνο) STAM FLO 480 SC (δ.ο. propanil) για χρήση στην καλλιέργεια του ρυζιού, για 
χρήση εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων Θεσσαλονίκης, Σερρών, Αιτωλοακαρνανίας, 
Πιερίας, Έβρου και Καβάλας, 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 

70.041 
27/4/2020 
26/8/2020 

 
1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν 
1.2.α Εμπορικό όνομα STAM FLO 480 SC 

1.2.β Μορφή:  Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC) 
 
1.3 Δραστική ουσία  
Κοινή ονομασία της/των δραστικής/ών 
ουσίας/ών κατά ISO 

Propanil 

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής 
δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία 

97 % (β/β) min 

Χημική ομάδα - 
Παρασκευαστής United Phosphorus Limited 

The Centre, Birchwood Park,  
Warrington, WA3 6YN,  
United Kingdom 

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο. United Phosphorus Limited 
India 

Τεχνικές προδιαγραφές της  
δραστικής ουσίας: 

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής 
ουσίας είναι εμπιστευτική πληροφορία και 
παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ. 

 
1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα  
   
α) Κάτοχος της άδειας: ΑΣ ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ Α΄   
   

ΑΔΑ: 92ΡΡ4653ΠΓ-4ΨΙ



 
β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση 
στην αγορά  

BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε. 
Λ. Μεσογείων 449, 153 43 Αγία 
Παρασκευή. 
Τηλ.: 210-6860100 
Fax: 210-6860200 
E-mail: dimitris.theodosiou@basf.com 

 

   
γ) Παρασκευαστής σκευάσματος: United Phosphorus Limited 

The Centre, Birchwood Park,  
Warrington, WA3 6YN,  
United Kingdom 

 

 
δ) Εργοστάσιο παρασκευής του 

σκευάσματος 
United Phosphorus Limited 
Sandbach,  
Cheshire – CW11 3QQ  
United Kingdom 

 

   
ε) Εργοστάσιο(α) συσκευασίας του 

σκευάσματος 
United Phosphorus Limited 
Sandbach,  
Cheshire – CW11 3QQ  
United Kingdom  

 

 
στ) Εγγυημένη σύνθεση του 

σκευάσματος: 
Δραστική ουσία 48% β/o 
Βοηθητικές ουσίες 58,6% β/β 
Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του 
σκευάσματος  είναι εμπιστευτική 
πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της 
ΣΕΑ  

 

 

2 Συσκευασία(ες) 

Α/Α Είδος Μέγεθος Υλικό 
1 Φιάλες ή δοχεία 1 λίτρο μέχρι 25 λίτρα HDPE 
 

3  Οδηγίες χρήσης: Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. 
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  Τρόπος εφαρμογής: Ομοιόμορφος ψεκασμός της επιφάνειας του 

στραγγισμένου ορυζώνα 
 
Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: Αραιώνουμε τη δόση του 
σκευάσματος σε λίγο νερό σε χωριστό δοχείο. Γεμίζουμε το 
ψεκαστικό κατά το 1/3 και προσθέτουμε την προδιάλυση του 
φαρμάκου. Υπό συνεχή ανάδευση προσθέτουμε το υπόλοιπο νερό. 
 
Συνδιαστικότητα:  το STAM FLO μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
μείγμα με τα περισσότερα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στους 
ορυζώνες, πλην των οργανοφωσφορικών και καρβαμιδικών 
λιπασμάτων και εντομοκτόνων και δεν πρέπει να ψεκάζεται πριν και 
μετά από 5 ημέρες από τη χρήση των εν λόγω προϊόντων. Η μη 
τήρηση των εν λόγω προειδοποιήσεων μπορεί να προκαλέσει 
εγκαύματα και άλλα συμπτώματα φυτοτοξικότητας στην 
καλλιέργεια. 
 
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού 
προϊόντος και της συσκευασίας:  
Τα υλικά συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό 
ξέπλυμα με κατάλληλο μηχανισμό (τα νερά του ξεπλύματος τα 
ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια αφού 
καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα ή σχίσιμο, για τη 
διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία 
συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. 

 

4  Κατηγορία και 
τρόπος δράσης: 

Το STAM FLO 480 SC είναι ένα μεταφυτρωτικό εκλεκτικό 
ζιζανιοκτόνο για την καλλιέργεια του ρυζιού. Η δράση του επιτελείται 
τόσο με επαφή (κυρίως) όσο και, δευτερευόντως, δια της 
διασυστηματικής οδού. 

 

 

5  5.1 Φάσμα δράσης 

Πεδίο 
Εφαρμογής 

Στόχος 

Δόσεις σκευάσματος 
 

Τρόπος και 
χρόνος 
εφαρμογής1  

Μέγιστος 
αριθμός 
εφαρμογών 
ανά 
καλλιεργητική 
περίοδο2 

κ.εκ./ 
στρέμ
μα 
 

κ.εκ./ 
100 
λίτρα 
ψεκ. 
Υγρού 

Όγκος 
ψεκ. 
υγρού 
λιτρα / 
στρ. 

Ρύζι  
ORYSA 

Κύπερη 
(Cyperus spp CYPSS) 

100 - 20-50 

Μεταφυτρωτικές 
εφαρμογές στα 
πρώτα στάδια 
ανάπτυξης των 
ζιζανίων 

2 εφαρμογές 
 

Μεσοδιάστημα 
ψεκασμών: 15 

ημέρες 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
- Τα ζιζάνια εμφανίζουν τη μέγιστη ευαισθησία στο STAM FLO όταν βρίσκονται στο στάδιο 
μεταξύ των κοτυληδόνων και του 1ου-2ου πραγματικού φύλλου. Το STAM FLO είναι περισσότερο 
αποτελεσματικό όταν τα ζιζάνια βρίσκονται σε στάδιο ταχείας ανάπτυξης. 
- Η εφαρμογή του ζιζανιοκτόνου πρέπει να γίνεται με τον ορυζώνα στεγνό. Στεγνά πρέπει να είναι 
και τα ζιζάνια και συνεπώς η εφαρμογή δεν πρέπει να γίνεται τις πρώτες πρωινές ώρες ή προς το 
βράδυ, όταν η βλάστηση καλύπτεται από δρόσο. Μετά την εφαρμογή ο ορυζώνας πρέπει να 
παραμείνει στεγνός τουλάχιστον 24 ώρες. Αποφύγετε την εφαρμογή εάν υπάρχει πρόβλεψη 
βροχόπτωσης εντός 6-8 ωρών. 
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6  Ειδικές συνθήκες 
γεωργικές, φυτοϋγείας ή 
περιβαντολλογικές υπό 
τις οποίες το σκεύασμα 
μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ή να 
αποκλειστεί 

Χάρη στον ιδιαίτερο μηχανισμό δράσης της, η δραστική ουσία 
προσφέρεται για τον έλεγχο πληθυσμών ζιζανίων που έχουν 
αποκτήσει αντοχή (ή εκ φύσεως χαμηλής ευαισθησίας) στη δράση 
των αναστολέων ALS και ACCase.  
Τουλάχιστον πέντε (5) μέρες πριν και μετά την εφαρμογή του να μη 
εφαρμόζετε στους ορυζώνες οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά 
φυτοφάρμακα ή λίπασμα. 

 

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και: 
   

 -σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας   
   

 -σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν   
   

 -της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην 
καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα 

Αποφύγετε την πρόσβαση ανθρώπων 
και ζώων το εικοσιτετράωρο μετά την 
εφαρμογή. 

 

 

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

Στις ενδεδειγμένες δοσολογίες χρήσης, το STAM FLO 480 SC δεν 
προκαλεί την εμφάνιση φυτοτοξικών συμπτωμάτων στο ρύζι. Οι 
εφαρμογές πρέπει να πραγματοποιούνται σε ημέρες χωρίς άνεμο, 
έτσι ώστε το νέφος ψεκασμού να μη μεταφέρεται σε ευαίσθητες 
γειτονικές καλλιέργειες: μηδική, τριφύλλι, αρακάς, φασόλι, 
οπωρώνες, αμπέλια και κηπευτικά γενικώς. 

 
 
 
 
 

9  Εικονογράμματα 
κινδύνου: 

 
 

10  Δηλώσεις 
επικινδυνότητας: 

H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς 
EUH401: «Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία 
και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης». 

 

11  Δηλώσεις 
προφύλαξης: 
 

P405+P102 Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά. 
P270 Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. 
P261 Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.  
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα και μέσα 
ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο 
SP1 ΜΗΝ ΡΥΠΑΙΝΕΤΕ ΤΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ Η ΤΗ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΊΑ ΤΟΥ. 

 

12  Πρώτες 
βοήθειες - 
Αντίδοτο 

Σε περίπτωση εισπνοής: Κρατήστε τον παθόντα ήρεμο και μεταφέρετέ τον στον 
καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε αμέσως με άφθονο νερό και 
σαπούνι. Αν αναπτυχθεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική συμβουλή. 
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Πλύνετέ τα αμέσως, κρατώντας τα 
βλέφαρα ανοιχτά κάτω από τρεχούμενο νερό. 
Σε περίπτωση κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα και ζητήστε ιατρική φροντίδα.  
ΓΙΑΤΡΟΙ: Συμπτώματα: Ερεθιστικό για το δέρμα και τους βλεννογόνους. 
Πιθανή ευαισθητοποίηση. Με κατάποση προκαλεί ναυτία, έμετο, κοιλιακό άλγος 
και διάρροια. Πιθανή αιματική δυσκρασία με σκουρόχρωμα ούρα. Θεραπεία 
συμπτωματική 
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 - 77 93 777. 
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13 Προστασία των καταναλωτών  
 
Τελευταία επέμβαση 
πριν τη συγκομιδή  

Φυτικά προϊόντα Ημέρες  

 Ρύζι 90  
 

14  Συνθήκες αποθήκευσης, 
χρονική σταθερότητα του 
σκευάσματος. 

Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν 
αποθηκευθεί στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, 
σε χώρο ξηρό δροσερό και καλά αεριζόμενο σε 
θερμοκρασία πάνω από 0°C. 

 
 
 
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. 

 
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 διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ’ όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της 
έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.  

4. 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.  

5. Στο έντυπο ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης, θα πρέπει να ταυτοποιείται ο ορυζώνας 
στον οποίο θα γίνει η εφαρμογή, π.χ. με γεωγραφικές συντεταγμένες.  

6. Οι αιτούντες την κατά την παρέκκλιση του άρθρου 53 του Κανονισμού 1107/2009 άδεια 
διάθεσης στην αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ορθή εφαρμογή της, ενώ οι ίδιοι και/ή ο 
υπεύθυνος για τη διάθεση στην αγορά, υποχρεούνται να ενημερώνουν την οικεία Περιφερειακή 
Ενότητα και την υπηρεσία μας εάν περιέλθει σε γνώση τους οποιαδήποτε δυσμενή επίπτωση 
από χρήση σύμφωνα με το σημείο 2 παραπάνω. Επισημαίνεται ότι τυχόν απόκρυψη κάθε 
σχετικής πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά. 

7. Σε εφαρμογή του άρθρου 67 του Kαν. 1107/2009, οι αιτούντες και ο κάτοχος της άδειας 
διάθεσης στην αγορά, οφείλουν να συγκεντρώσουν και να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας το 
αργότερο έως 30.11.2020 ξεχωριστές ή από κοινού εκθέσεις με πληροφορίες:  

7.1. Για τη συνολική ποσότητα σκευάσματος που χρησιμοποιήθηκε σε εφαρμογή της παρούσας.  

7.2. Για τη συνολική έκταση σε στρέμματα στην οποία χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα σε 
εφαρμογή της παρούσας.  

7.3. Παρακολούθησης των πληθυσμών για τους εχθρούς στόχους του σημείου 2 παραπάνω.  

7.4. Καταγραφής καλλιεργητικών πρακτικών και λοιπών φυτοπροστατευτικών προϊόντων που 
εφαρμόστηκαν στις εκτάσεις που χρησιμοποιήθηκε το σκεύασμα.  

ΑΔΑ: 92ΡΡ4653ΠΓ-4ΨΙ



 
8. Κάθε επαγγελματίας χρήστης γεωργικών φαρμάκων κάτοχος του σκευάσματος, υποχρεούται να 

παραδώσει στον προμηθευτή μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήξη 
της κατά παρέκκλιση άδειας, κάθε ποσότητα του σκευάσματος που δεν χρησιμοποίησε.  

9. Για τα τυχόν αποθέματα του σκευάσματος στα καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης 
γεωργικών φαρμάκων μετά το πέρας της επιτρεπόμενης περιόδου χρήσης, ισχύουν τα 
αναφερόμενα στο ΠΔ 159/2013 και ειδικότερα το άρθρο 10 σημείο η.  

10. Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την 
ανάρτηση της παρούσας στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
 

  Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ   
                       ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  ΚΑΙ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ  

 
 
 

ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ  ΒΟΡΙΔΗΣ  
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