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ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τoν Kανονισμό (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 22ας Μαΐου 2012 σχετικά με τη διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων και
συγκεκριμένα το άρθρο 40.
2. To άρθ. 2 του ν. 721/1977 (Α' 298) «Περί εγκρίσεως κυκλοφορίας και ελέγχου των
γεωργικών φαρμάκων, ως και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων».
3. Τoν κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014 της Επιτροπής της 7ης Μαρτίου
2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες για την ανανέωση των
αδειών για βιοκτόνα προϊόντα που υπόκεινται σε αμοιβαία αναγνώριση.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 16ης 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 την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016) «Καθορισμός
συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Μαΐου 2012, σχετικά με τη
διάθεση στην αγορά και τη χρήση βιοκτόνων».
6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 34/2012 (ΦΕΚ72/Α/5-4-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση
διατάξεων του π.δ. 205/2001 (Α΄ 160) «Έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχος
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βιοκτόνων προϊόντων σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 98/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» όπως ισχύει, σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες
2011/10/EE, 2011/11/ΕE, 2011/12/EE, 2011/13/ΕE, 2011/66/ΕΕ, 2011/67/ΕΕ, 2011/69/ΕΕ,
2011/71/EE, 2011/78/ΕΕ, 2011/79/ΕΕ, 2011/80/ΕΕ, 2011/81/ΕΕ της Επιτροπής» σύμφωνα
με το οποίο καταχωρήθηκε στα Παραρτήματα Ι και ΙΑ του Π.Δ. 205/2001 η δραστική
ουσία fipronil.
7. Την έγκριση του προϊόντος FOURMIDOR/FUNXIO που έλαβε στην Ελλάδα με αριθμό
έγκρισης ΤΠ18-0223 (R4BP3 Asset No: GR-0011585-0000) σύμφωνα με την υπ’ αριθ
10906/119644 ΠΕ /04-01-2017 απόφαση μας όπως ισχύει.
8. Την ανανέωση της έγκρισης του προϊόντος FOURMIDOR που έλαβε στη Γαλλία (R4BP3
Asset No: FR-0008570-000), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 528/2012.
9. Τις διατάξεις του Ν. 4622/Α’133/2019 με θέμα «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία
και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας
διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 παρ. 1.
10.Το άρθ. 87 του ν. 3528/Α΄26/2007 με θέμα «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων
Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ», όπως ισχύει.
11.Τη με αριθ. 1881/286212 (Β’ 4612/19-10-2020) Y.A. μεταβίβασης της εξουσίας
υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων
οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση.
12.Τη αριθ. BC-FT055849-04 αίτηση στο μητρώο βιοκτόνων (R4BP3) και τη συμπληρωματική
αίτηση με αρ. πρωτ. 6111/159595/17-06-2021 της ενδιαφερόμενης εταιρίας.
Αποφασίζουμε
I. Ανανεώνουμε την έγκριση διάθεσης στην αγορά με αριθμό ΤΠ18-0223 (R4BP3 Asset No: GRGR-0011585-0000) στο βιοκτόνο (εντομοκτόνο) με τα ακόλουθα στοιχεία:
1. Εμπορικό όνομα: FOURMIDOR, FUNXIO
2. Mορφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή γέλης (RB).
3. Εγγυημένη σύνθεση: Fipronil 0.05 % β/β
βοηθητικές ουσίες: 99.95% β/β
Περιέχεται πικραντικός παράγοντας
4. Ελάχιστη περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας, σε καθαρή δραστική
ουσία: 95 %
5. Παρασκευαστής της δ.ο: BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch, Ελβετία
6. Κάτοχος της έγκρισης: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.., Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25 Μαρούσι
7. Παρασκευαστής του σκευάσματος: Evergreen Garden Care France SAS, (Γαλλία)
8. Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος: Evergreen Garden Care France SAS, (Γαλλία)
9. Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος: Evergreen Garden Care France SAS, (Γαλλία)
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ΙΙ. Ανανέωνουμε την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, όπως αυτή
επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης απόφασης
ΙΙΙ. Καταστήματα πώλησης
Επιτρέπεται η πώληση μόνο από καταστήματα εμπορίας γεωργικών φαρμάκων.
Το προϊόν θα πρέπει να πωλείται μόνο σε συνεργεία απεντομώσεων-μυοκτονιών που έχουν
άδεια από το Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
IV. ΗΜ . ΛΗΞΗΣ – ΟΡΟΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
α. Η παρούσα έγκριση ισχύει μέχρι 10-06-2026.
β. Πριν τη λήξη της παρούσας έγκρισης, υποβάλλεται από τον κάτοχο αυτής, εφ’ όσον
ενδιαφέρεται, αίτηση ανανέωσης, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012 και σύμφωνα με τον κατ’εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 492/2014.
γ. Για την προστασία και κοινοχρησία των δεδομένων εφαρμόζονται τα άρθρα 59 έως και 64
του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 528/2012.
δ. Η παρούσα έγκριση μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την
απόκτηση της έγκρισης δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν
πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.
V. ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1. Ο κάτοχος της έγκρισης είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να
ενημερώνει την Αρμόδια Αρχή για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιδράσεις στον άνθρωπο
ή/ και το περιβάλλον που περιήλθαν σε γνώση του 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 Αρμόδια Αρχή με βάση τα νεότερα επιστημονικά
δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφόσον είναι σύμφωνη με τους όρους
της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
4. Η ετικέτα θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το άρθρο 69 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.
528/2012 και με την συνημμένη Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που αποτελεί
αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας απόφασης.
Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που
προβλέπονται από τα άρθρα 8 και 9 της ΚΥΑ 4616/52519 (ΦΕΚ 1367/Β/16-5-2016).
«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/νσης
Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ κ.α.α
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΚΤΟΝΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Δρ Δ. ΓΚΙΛΠΑΘΗ
ΚΟΙΝ: BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας,
151 25 Μαρούσι
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
FOURMIDOR
Στην παράγραφο 1.1 μπορεί να αναφέρονται περισσότερες εμπορικές ονομασίες
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1. Διοικητικές πληροφορίες
1.1 Εμπορική ονομασία του προϊόντος
Εμπορική ονομασία

Χώρα (κατά περίπτωση)

FOURMIDOR
FUNXIO

Ελλάδα

1.2 Κάτοχος της άδειας
Όνομα και διεύθυνση του
κατόχου της έγκρισης

Όνομα
Διεύθυνση

Αριθμός έγκρισης

ΤΠ18-0223

Ημερομηνία έκδοσης

04-01-2017

Ημερομηνία λήξης έγκρισης

10-06-2026.

BASF Ελλάς Μονοπρόσωπη
Α.Β.Ε.Ε.
Παραδείσου 2 & Κηφισίας, 151
25 Μαρούσι

1.3 Παρασκευαστής του προϊόντος
Όνομα παρασκευαστή

Evergreen Garden Care France SAS

Διεύθυνση παρασκευαστή

4 allee des Sequoias, 69760 Limonest Γαλλία

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

Usine de Fourneau, 27580 Bourth Γαλλία

1.4 Παρασκευαστής (ές) της (των) δραστικής (ών) ουσίας (ιών)
Δραστική ουσία

fipronil

Όνομα παρασκευαστή

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Freienbach Branch

Διεύθυνση παρασκευαστή

Huobstrasse 3, 8808 Pfaffikon SZ, Switzerland

Διεύθυνση εργοστασίου
παρασκευής

BASF AGRI Production SAS, 32, rue de Verdun
76410
St.-Aubin-les-Elbeuf
France (Γαλλία)
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2. Σύνθεση προϊόντος και τύπος σκευάσματος
2.1 Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για την σύνθεση του προϊόντος
Κοινό όνομα
Fipronil

Ονομασία
Δράση
κατά IUPAC
(±)-5-aminoΔραστική
1-[2,6
ουσία
dichloro-α,α,α
– trifuoro-ptolyl)-4trifluorometh
ylsulfinylpyraz
ole-3carbonotrile

CAS
number
120068-373

EC
number
424-610-5

Περιεκτικότητα
(%)
0.05

2.2 Τύπος σκευάσματος : RB (δόλωμα έτοιμο προς χρήση).
Το προϊόν περιέχει πικραντικό παράγοντα.

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης
Ταξινόμηση και επισήμανση του προϊόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008
Ταξινόμηση
Επισήμανση

Προειδοποιητική λέξη

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δηλώσεις
επικινδυνότητας

Η410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με
μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης

Ρ273: Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.
P391: Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα.
P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους
τοπικούς κανονισμούς

Παρατήρηση

EUH208: Περιέχει 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να
προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

4. Εγκεκριμένες χρήσεις
Πίνακας 1. Χρήση #1 Εσωτερικοί χώροι-Επαγγελματική χρήση
Τύπος προϊόντος

ΤΠ18 – Εντομοκτόνο.
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Όπου είναι σχετικό,
ακριβής περιγραφή της
εγκεκριμένης χρήσης
Στόχος
(συμπεριλαμβανομένου
και του σταδίου
ανάπτυξης)

-

• Lasius niger (Κοινή ονομασία: Μαύρο μυρμήγκι)
• Linepithema humile (Κοινή ονομασία: Αργεντίνικο
Μυρμήγκι)
• Lasius neglectus (Κοινή ονομασία: Μυρμήγκι του κήπου)
• Tapinoma erraticum (Κοινή ονομασία: Πλανόδιο
μυρμήγκι)
• Tetramorium caespitum (Κοινή ονομασία: Μυρμήγκι
του πεζοδρομίου)
Στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και προνύμφες.

Πεδίο εφαρμογής

Εσωτερικοί και εξωτερικοί χώροι (γύρω από κτίρια)

Μέθοδος (οι)
εφαρμογής

Μέθοδος εφαρμογής:
Δολωματική εφαρμογή

Λεπτομερής περιγραφή:
Δόλωμα σε μορφή γέλης έτοιμο για χρήση
Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, το προϊόν θα πρέπει να
εφαρμόζεται μέσα σε δολωματικούς σταθμούς.
Μέση διάρκεια δράσης της εφαρμογής: 1 έως 4 εβδομάδες
Χρόνος δράσης: περίπου 3 ώρες μετά την πρόσληψη του
δολώματος από τα μυρμήγκια

Δόση και συχνότητα
εφαρμογής

Δοσολογία εφαρμογής:
3 σταγόνες ανά τετραγωνικό μέτρο ή εντός κάθε δολωματικού
σταθμού (η κάθε σταγόνα ζυγίζει 0,03 γραμ. και έχει διάμετρο
3-4 χιλιοστά περίπου).
(α) Εσωτερικοί χώροι:
Έως 3 σταγόνες (βάρους 0,03 g η καθεμία, διαμέτρου περίπου
3-4 mm) ανά μέτρο, εναποτίθενται κατά μήκος της διαδρομής
που ακολουθούν τα μυρμήγκια μέσα στο σπίτι/κτίριο.
(β) Γύρω από κτίρια:
Έως 3 σταγόνες ανά δολωματικό σταθμό και ένας σταθμός ανά
μέτρο, για εφαρμογή σε εξωτερικούς δολωματικούς σταθμούς.
Μετά από μία εβδομάδα, ελέγξτε εάν το δόλωμα έχει
καταναλωθεί πλήρως. Εάν υπάρχουν ζωντανά μυρμήγκια,
απαιτείται δεύτερη εφαρμογή.

Σελίδα 7 από 9

ΑΔΑ: Ω8Ψ64653ΠΓ-ΕΤΨ

Κατηγορία (ες) χρηστών

Επαγγελματίες χρήστες

Μέγεθος και είδος
συσκευασίας

Φιάλες ή φυσίγγια, και τα δύο κατασκευασμένα από
πολυαιθυλένιο (PE) χωρητικότητας από 25 έως 50 mL.

5. Οδηγίες για τη χρήση
5.1 Οδηγίες χρήσης
- Διαβάζετε πάντα τη σήμανση ή το φυλλάδιο πριν από τη χρήση και ακολουθείτε τις οδηγίες
χρήσης.
- Ενημερώστε τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας σε περίπτωση μη αποτελεσματικής
εφαρμογής.
- Τα φυσίγγια έχουν σχεδιαστεί για χρήση με το πιστόλι δολώματος και με το παρεχόμενο
άκρο του εφαρμογέα.
- Το προϊόν είναι ένα δόλωμα σε μορφή υγρής γέλης, οπότε οι εφαρμογές απαιτούν μόνο
ελαφριά πίεση της σκανδάλης.
- Προϊόν σε φιαλίδια: ανοίξτε τη φιάλη με το χέρι και φυλάξτε το καπάκι σε ένα ασφαλές
μέρος για να κλείσετε ξανά τη φιάλη μετά τη χρήση. Πιέστε τη φιάλη εφαρμόζοντας έως και
3 σταγόνες ανά μέτρο στα μονοπάτια των μυρμηγκιών. Μετά τη χρήση, κλείστε προσεκτικά
τη φιάλη.
- Όταν χρησιμοποιείται εσωτερικά, η γέλη μπορεί να εφαρμόζεται απευθείας με ένα πιστόλι
εφαρμογής, χωρίς να απαιτείται η χρήση δολωματικού σταθμού.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε απορροφητικές επιφάνειες.
- Μην εκθέτετε σταγόνες δολώματος στο φως του ήλιου ή σε πηγή θερμότητας (π.χ. κάτω
από καλοριφέρ).
- Εφαρμόστε ορθές πρακτικές υγιεινής: αφαιρέστε ή αποτρέψτε την πρόσβαση σε όλες τις
πηγές τροφής. Το δόλωμα πρέπει να είναι η κύρια πηγή τροφής που έχουν στη διάθεσή τους
τα μυρμήγκια.
- Στο τέλος της διαδικασίας εφαρμογής, συλλέξτε τυχόν εναπομείναν προϊόν και απορρίψτε
το.
- Αποφύγετε τη συνεχή χρήση προϊόντων.

5.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνων
- Μην εφαρμόζετε σε περιοχές που έχουν πρόσβαση νήπια και παιδιά, κατοικίδια ζώα ή
άλλα ζώα μη στόχοι, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος δηλητηρίασης.
Εφαρμόστε αυστηρά μέτρα υγιεινής: μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε ενώ χειρίζεστε το
προϊόν.
- Μην καταστρέφετε τα φυσίγγια ή τη φιάλη, ακόμη και όταν είναι άδεια.
Μην εφαρμόζετε απευθείας επάνω ή κοντά σε τρόφιμα, ζωοτροφές ή ποτά ούτε σε
επιφάνειες ή σκεύη μαγειρικής που ενδέχεται να έρθουν σε άμεση επαφή με τρόφιμα,
ζωοτροφές, ποτά και ζώα.
Εφαρμόστε μόνο σε σκληρές επιφάνειες, κάτω από οροφές, σε περιοχές που δεν
ενδέχεται να πλημμυρήσουν ή να βραχούν από βροχή ή από νερό καθαρισμού.
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- Σε εξωτερικούς χώρους, χρησιμοποιήστε μόνο σε δολωματικούς σταθμούς. Όταν αυτό δεν
είναι πρακτικά δυνατό, επιτρέπονται επίσης εφαρμογές σε ρωγμές και εσοχές, με μέγιστη
διάμετρο ρωγμής/εσοχής 5 mm.
- Αυτό το βιοκτόνο προϊόν περιέχει fipronil που είναι επικίνδυνο για τις μέλισσες.

5.3 Αναλυτικά στοιχεία για τις πιθανές άμεσες ή έμμεσες παρενέργειες και για τις οδηγίες
πρώτων βοηθειών καθώς και για έκτατα μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
- Σε περίπτωση Κατάποσης: Ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό. Επικοινωνήστε αμέσως με
το κέντρο δηλητηριάσεων. Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή εάν εμφανιστούν
συμπτώματα ή/και έχει γίνει κατάποση μεγάλων ποσοτήτων.
- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα και παπούτσια.
Πλύνετε το μολυσμένο δέρμα με σαπούνι και νερό. Επικοινωνήστε αμέσως με το κέντρο
δηλητηριάσεων εάν εμφανιστούν συμπτώματα.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό, ανοιγοκλείνοντας
τα βλέφαρα. Ελέγξτε εάν υπάρχουν και αφαιρέστε τυχόν φακούς επαφής, εάν σας είναι
εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε με χλιαρό νερό για τουλάχιστον 10 λεπτά. Ζητήστε ιατρική
βοήθεια εάν εμφανιστεί ερεθισμός ή μειωμένη όραση.
- Σε περίπτωση ζάλης: καθίστε σε θέση ανάπαυσης και ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή.
Μην χορηγήσετε υγρά και μην προκαλέσετε εμετό σε άτομο που χάνει τις αισθήσεις.
- Διατηρήστε το δοχείο ή την ετικέτα διαθέσιμη.
Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777
5.4 Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του
- Απορρίψτε το αχρησιμοποίητο προϊόν, τη συσκευασία και όλα τα υπόλοιπα απορρίμματα,
σύμφωνα με τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
- Μην αδειάζετε το αχρησιμοποίητο προϊόν στο έδαφος, σε τρεχούμενα ύδατα, σε αγωγούς
υδάτων (νεροχύτης, τουαλέτα,…) και στις αποχετεύσεις.
5.5 Συνθήκες αποθήκευσης και χρόνος ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες
αποθήκευσης
- Μην το αποθηκεύετε σε θερμοκρασίες άνω των 35°C .
- Να φυλάσσεται μακριά από το φως.
- Διάρκεια ζωής του προϊόντος: 2 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες
---
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