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ΠΟΗΟ ΔΗΝΑΗ Ο ΣΟΥΟ 

Δίναι όμυρ αζθαλήρ;



ΔΗΝΑΗ ΑΡΚΔΣΟ ΑΤΣO;



ΣΗ ΔΥΟΤΜΔ ΝΑ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΟΤΜΔ

Μειέηε ησλ Yamoah et al (Australian Journal of Entomology, 2008)επηρεηξεί λα θαηαγξάςεη  

πηζαλή χπαξμε κηθξνβίσλ επάλσ ζην εμσζθειεηφ Κνιεφπηεξσλ( Apionidae), 

Λεπηδφπηεξσλ (Tortricidae), Θπζαλφπηεξσλ (Thripidae). 

Σα επξήκαηα είλαη ραξαθηεξηζηηθά: 

* Μχθεηεο(Alternaria, Cladosporium, Corallomycetella, Penicillium,

Phoma, Pseudozyma spp)

* Gram- Βαθηεξίδηα (Methylobacterium aquaticum , Pseudomonas lutea )

* ε κεγαιχηεξε αθζνλία  ε Pseudomonas fluorescens



Μειέηε ησλ Fotedar et al (Epidemiology and Infection ,2009)επηρείξεζε λα θαηαγξάςεη 

κηθξννξγαληζκνχο απφ ηνλ εμσζθειεηφ ζαλφλησλ θαηζαξίδσλ (Blatella Germanica), 

πνπ ζπιιέρζεθαλ απφ λνζνθνκεηαθφ πεξηβάιινλ.

ε πνζνζηφ 99,4% αλεπξέζεζαλ

*βαθηήξηα 

*κχθεηεο 

*παξαζηηηθέο θχζηεο

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη ηα βαθηήξηα ηαπηνπνηνχληαλ σο αλζεθηηθά ζηα αληηβηνηηθά.

ΣΗ ΔΥΟΤΜΔ ΝΑ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΟΤΜΔ



ΣΗ ΔΥΟΤΜΔ ΝΑ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΟΤΜΔ

Μειέηε ησλ Grazsyk et al ( American Journal of tropical Medicine and 

Hygiene ,1999) θαηαγξάθεη παξνπζία ζηνλ εμσζθειεηφ ηεο νηθηαθήο κχγαο    

Musca Domestica , ηνπ δηαξξντθνχ παξαζηηηθνχ ζηειέρνπο

Cryptosporidium parvumm

κέρξη θαη 11 εκέξεο κεηά ηε ζαλάησζή ηεο



ΣΗ ΔΥΟΤΜΔ ΝΑ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΟΤΜΔ

Μειέηε ησλ Junqueira et al( Scientific Reports, 2017) θαηαγξάθεη παξνπζία

ηνπ παζνγφλνπ gram- βαθηεξηδίνπ

Helicobacter pylori

ζηα πφδηα θαη ηα θηεξά δείγκαηνο 116 νηθηαθψλ κπγψλ θαη θξεαηφκπγσλ



ΣΑ ΣΡΩΚΣΗΚΑ ΜΔΣΑΦΟΡΔΗ ΑΘΔΝΔΗΩΝ

«Μαχξνο ζάλαηνο» 1349 κΥ

ηξσθηηθά-ςχιινη-παλψιε-άλζξσπνο

Yersinia pestis

gram-βαθηεξίδην

πλερή θξνχζκαηα ιεπηνζπείξσζεο

ζε ηζηγγαλάθηα

Leptospira

gram- βαθηεξίδην



θφλε, άιαηα, πέηξα λεξνχ Ρύπορ ανόπγανηρ θύζηρ

Πξσηετληθά ππνιείκκαηα ηξνθψλ Ρύπορ οπγανικήρ θύζηρ

Αίκα, νχξα, θφπξαλα αλζξψπσλ ή 

δψσλ, θαηάινηπα εληφκσλ θαη ηξσθηηθψλ

Ρύπορ οπγανικήρ θύζηρ

ε έλα ζηεγλφ πεξηβάιινλ ε  πιεηνςεθία

ησλ νξγαληζκψλ πνπ ζα βξεζνχλ είλαη 

Gram ζεηηθνί θφθθνη πνπ πξνέξρνληαη

απφ ην δέξκα

Gram+ κόκκοι

Δπηθάλεηεο κε απμεκέλν δείθηε πγξαζίαο,  

επηθάλεηεο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ 

ρξεζηκνπνηεκέλα πγξά θαζαξηζκνχ ή 

βξεγκέλα αληηθείκελα εληζρχνπλ ηελ 

αλάπηπμε Gram αξλεηηθψλ βαθίιισλ

Gram- βακηηπίδια

ΣΗ ΔΥΟΤΜΔ ΝΑ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΟΤΜΔ



ΣΗ ΔΥΟΤΜΔ ΝΑ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΟΤΜΔ

ηελ πεξηνρή ησλ WC απνκνλψλεηαη

ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο κπθήησλ:

Aspergillus, Cladosporium, Penicillium, 

Alternaria, Mycosphaerella

Μύκηηερ

ε νπνηαδήπνηε κνξθή αεξνγελνχο

κεηάδνζεο, άκκεζε ή έκκεζε, ηειηθή 

θαηάιεμε ησλ ζηαγνληδίσλ ζα είλαη νη 

επηθάλεηεο (δάπεδν-έπηπια)

κόνη επιβαπςμένη με 

παθογόνοςρ παπάγονηερ

Πηψζε αίκαηνο ή άιισλ ζσκαηηθψλ 

πγξψλ ζην δάπεδν θαηά ηε θηινμελία 

αζζελψλ κε HBV ή HIV

Οπγανικόρ πύπορ με 

παποςζία ιών



Ιφο γξίπεο : 4 ψξεο

Ιφο απινχ έξπεηα : 7 ψξεο     

HIV                       : 8 ψξεο

Ιφο Polio                : 13 ψξεο

Ανηοσή HIV μέζα ζε διάθοπα ςλικά

(Μελέηη Νοζοκομείος Augsburg Γεπμανίαρ, 1985)

Ανηοσή ιών μέζα ζε διάλςμα 5% οππού ζε θεπμοκπαζία 

δυμαηίος (Μελέηη Prince et al. 1991)

Ξεξνί ηνί ζε ελαηψξεκα ιεθηζίλεο: 7 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ

Ξεξνί ηνί ζε 50% πιάζκα αίκαηνο: 7 εκέξεο ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ

Ξεξά ελσκέλα θχηηαξα ηψλ: 1 εκέξα ζε ζεξκνθξαζία 30°C

Λπνθηινπνηεκέλνο Ιφο: 34 ψξεο ζε ζεξκνθξαζία 68°C

ΣΗ ΔΥΟΤΜΔ ΝΑ ΑΝΣΗΜΔΣΩΠΗΟΤΜΔ



ΑΠΑΗΣΖΔΗ

Αναγνώπιζη μικποοπγανιζμού 

Δξαζθάλιζη ηηρ άμεζηρ πποζέγγιζηρ

απολςμανηικού - μικποοπγανιζμού



ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΑΠΟΣΤΥΗΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ

Η δπζθνιία πξνζέγγηζεο ηνπ απνιπκαληηθνχ κε ηα κηθξφβηα 

Η παξνπζία νξγαληθψλ νπζηψλ  

Η παξνπζία αιάησλ ηνπ λεξνχ  



Άπα, ππώηα ππέπει να εξαζθαλιζηεί

η αποππύπανζη



Ζ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΖ

Πποβλήμαηα

Δπίηεπμε ηεο απφιπηεο επαθήο ξχπνπ-απνξξππαληηθνχ

Δπίηεπμε ηεο νινζρεξνχο κεραληθήο απνκάθξπλζεο ηνπ ξχπνπ

Απαιηήζειρ

Μείσζε ηεο επηθαλεηαθήο ηάζεο ηνπ λεξνχ

Πιεξφηεηα ηεο ζχλζεζεο ηνπ απνξξππαληηθνχ



Ζ ΜΔΗΩΖ ΣΖ ΔΠΗΦΑΝΔΗΑΚΖ ΣΑΖ ΣΟΤ ΝΔΡΟΤ

Γιάλςμα με αποππςπανηικό

Νεπό συπίρ αποππςπανηικό



ΣΑ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΣΗΚΑ

Καηηγοπίερ

Αληνληθά Σαζηελεξγά

Με-ηνληθά Σαζηελεξγά

ύνδπομερ βοηθηηικέρ οςζίερ

Απνζθιεξπληηθέο

Γαιαθησκαηνπνηεηηθέο



ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΗ ΡΤΠΟΗ

Αλκάλια

Οξέα



ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΗ ΡΤΠΟΗ

Δίδορ πύπος Βαζικέρ οςζίερ

Απνμεξακέλα θαηάινηπα ξχπσλ νξγαληθήο 

θχζεο:

πξσηεΐλεο

άκπιν

ιίπε

έιαηα 

δάραξε

Τδξνμείδην ηνπ Ναηξίνπ

Τδξνμείδην ηνπ Καιίνπ

Δίδορ πύπος Βαζικέρ οςζίερ

Ρχπνη αλφξγαλεο θχζεο:

άιαηα λεξνχ

Φσζθνξηθφ νμχ

Κηηξηθφ νμχ

Δάλ ν ξχπνο δελ ππνρσξεί, επηιέγνληαη νη παξαθάησ νπζίεο:

Αλκάλια

Οξέα



Ζ ΑΠΟΛΤΜΑΝΖ

Μείσζε ηνπ αξηζκνχ ησλ παζνγφλσλ κηθξννξγαληζκψλ έηζη ψζηε λα κελ
ππάξρεη δπλαηφηεηα κφιπλζεο.

ΑΠΑΙΣΗΗ

Δθζεηηθή κείσζε αξηζκνχ κηθξνβίσλ θαηά 5 log

Καηαζηξέθεη ην 90% ησλ κηθξνβίσλ -90%

Καηαζηξέθεη ην 90% ησλ κηθξνβίσλ- 99%

Καηαζηξέθεη ην 90% ησλ κηθξνβίσλ-99,9%

Καηαζηξέθεη ην 90% ησλ κηθξνβίσλ-99,99%

Καηαζηξέθεη ην 90% ησλ κηθξνβίσλ-99,999%



Ζ ΔΗΡΑ ΑΝΘΔΚΣΗΚΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΜΗΚΡΟΟΡΓΑΝΗΜΩΝ

1. Βαθηεξηαθνί πφξνη – Prions (Bacillus subtilis)

2. Μπθνβαθηεξίδηα (ΜΣΒ)

3. Με-ιηπψδεηο ηνί (Polio-Coxsackie)

4. Μχθεηεο (Trichophyton)

5. Ληπψδεηο ηνί (Herpes, HIV)

6.   Βιαζηηθέο κνξθέο βαθηεξίσλ (Pseudomonas)



ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΔ ΜΔΛΔΣΔ

ΓΗΑ ΣΖ ΓΡΑΖ ΣΟΤ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΟΤ

Μειέηε έλαληη Gram+ βαθηεξηδίσλ (St. aureus)

Μειέηε έλαληη Gram- βαθηεξηδίσλ (Ps. aeruginosa)

Μειέηε έλαληη Μπθήησλ (C. albicans)

Μειέηε έλαληη ηψλ (HIV, HBV)

Μειέηε έλαληη Μπθνβαθηεξηδίσλ (MTB, M. terrae)

Μειέηε έλαληη αλζεθηηθψλ λνζνθνκεηαθψλ ζηειερψλ



ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ

ΣΖ ΓΡΑΖ ΣΩΝ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΩΝ

Ο αξηζκφο ησλ κηθξνβίσλ

Η εγγελήο αληνρή ησλ κηθξνβίσλ

Η ζπγθέληξσζε ηνπ απνιπκαληηθνχ

Η ζεξκνθξαζία

Η δηαθνξνπνίεζε ηνπ ΡΗ

Η παξνπζία νξγαληθνχ ξχπνπ

Ο ρξφλνο έθζεζεο ζην απνιπκαληηθφ

Ο ρξφλνο παιαηφηεηαο ηνπ απνιπκαληηθνχ

Η παξνπζία μέλσλ ζσκάησλ ζην απνιπκαληηθφ δηάιπκα



ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΩΝ ΟΤΗΩΝ

Αιδευδεο Γιπνμάιε

Αιθνφιεο Αηζπιηθή αιθνφιε , Ιζνπξνππιηθή αιθνφιε

,Βνπηαλνδηφιε

Αινγνλνχρεο ελψζεηο Δλψζεηο ρισξίνπ    

Φαηλφιεο Φαηλφιεο                 Triclosan

Υισξνμπιελφιε



ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ ΑΠΟΛΤΜΑΝΣΗΚΩΝ ΟΤΗΩΝ

Σαζηελεξγά Καηηνληθά ηαζηελεξγά 

(Σεηαξηνηαγή άιαηα ακκσλίνπ)

Ακθνιχηεο Ακθνιχηεο

Γηγνπαλίδεο Πνιπεμαλίδην



Γλςοξάλη

Σαςηόηηηα Ηδιόηηηερ

Αηζαλεδηάιε (Αιδευδε) Απνιχκαλζε επηθαλεηψλ 

Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα

Ιδαληθή γηα ηελ εμπγίαλζε θνπδηλψλ

θαη ηελ απνιχκαλζε επηθαλεηψλ

Γξάζε έλαληη Gram- βαθηεξίσλ,

δπκψλ, κπθήησλ

Υακειή ηνμηθφηεηα

Μεδεληθή νζκή

Πήδεη ειάρηζηα ηα πξσηετληθά 

ππνιείκκαηα ηξνθψλ

Αλάγθε ζπλδπαζκνχ ζε ζθεχαζκα 

κε απνξξππαληηθή νπζία γηα 

επίηεπμε θαζαξηζκνχ θαη 

απνιχκαλζεο

ΑΛΓΔΫΓΔ



ΑΛΟΓΟΝΟΤΥΔ ΔΝΩΔΗ

Δνώζειρ σλυπίος

Μοπθέρ κςκλοθοπίαρ Υπήζη

Τγξή ρισξίλε

Γηζθία NaDCC

Τπνρισξηψδεο Νάηξην

Υισξακίλε

Υισξηνχρν Γηνμείδην

Απνιχκαλζε:

επηθαλεηψλ

ζθεπψλ δηαηξνθήο

ιηλψλ πθαζκάησλ

εηδψλ πγηεηλήο κπάληνπ

ζθνπγγαξφπαλσλ

θειίδσλ αίκαηνο

Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα

Δπξχ θάζκα δξάζεο

Υακειφ θφζηνο

Ξεπιέλνληαη εχθνια

Ιδηαίηεξα δηαβξσηηθέο γηα κέηαιια-πιαζηηθά

Δξεζηζηηθά γηα ην δέξκα

Δμαηκίδνληαη εχθνια

πληεξνχληαη δχζθνια

Μεξηθέο κνξθέο αδξαλνπνηνχληαη

απφ νξγαληθνχο ξχπνπο



ΑΛΟΓΟΝΟΤΥΔ ΔΝΩΔΗ

Ττηλή απόδοζη                           Ττηλή 

ζε ελεύθεπο             =          απολςμανηική

σλώπιο                                   δύναμη

Υλώπιο

+

Οπγανικόρ

Ρύπορ

Γέζμεςζη ημήμαηορ

σλυπίος από πύπο

+

Δλεύθεπο

απομένον σλώπιο

Δπιλογή μοπθήρ σλυπίος



ΑΛΟΓΟΝΟΤΥΔ ΔΝΩΔΗ

Μοπθή Απόδοζη ζε 

κςκλοθοπίαρ ενεπγό σλώπιο

Τγξή ρισξίλε 5%

NaDCC (tablets) 60%

Γηρισξντζνθπαλνπξηθφ

Νάηξην

Υισξακίλε 25%

Πλεονεκηήμαηα

NaDCC

(tablets)

Τςειή απνιπκαληηθή απφδνζε

Διάρηζηνο ρψξνο απνζήθεπζεο

Μεγάιε δηάξθεηα απνζήθεπζεο

Γπλαηφηεηα αθξηβνχο δνζνινγίαο

Δνώζειρ σλυπίος



Σαςηόηηηα Ηδιόηηηερ

Αηζπιηθή αιθνφιε

Ιζνπξνππιηθή αιθνφιε

Βνπηαλνδηφιε

Αληηζεςία ρεξηψλ, δέξκαηνο

Απνιχκαλζε κηθξψλ επηθαλεηψλ

Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα

Ιζρπξφ θάζκα δξάζεο

Απνδεθηέο απφ ην ρξήζηε

Σαρχηαηε δξάζε

Γξάζε έλαληη ηψλ κε ιηπνεηδέο 

πεξίβιεκα (γξίππε)

Δχθιεθηεο

Δχθνιε εμάηκηζε

Γχζθνιε απνκάθξπλζε ξχπνπ

ΑΛΚΟΟΛΔ



ΦΑΗΝΟΛΔ

Καηηγοπίερ Υπήζη

Φαηλφιεο

Υισξνμπιελφιε

Δμαρισξνθαίλε

Παξα-ρισξν-κεηα-μπιελφιε

Σξηθινδάλε

Απνιχκαλζε επηθαλεηψλ

Αληηζεςία ρεξηψλ θαη δέξκαηνο

Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα

Καιή βαθηεξηνθηφλνο δξάζε

Καιή κπθεηνθηφλνο δξάζε

Αλελεξγά έλαληη ηψλ-ζπφξσλ

Έληνλε απνξξφθεζε απφ πνξψδε πιηθά

Δξεζηζκφο ζηνπο βιελλνγφλνπο

Αδξαλνπνίεζε απφ ηηο νξγαληθέο νπζίεο

Βιάβεο ζην θεληξηθφ λεπξηθφ ζχζηεκα 

ησλ λενγλψλ (εμαρισξνθαίλε)



ΣΑΗΔΝΔΡΓΑ

Καηιονικά ηαζιενεπγά

Σαςηόηηηα Υπήζη

Σεηαξηνηαγή άιαηα ακκσλίνπ

Οθηεληδίλε

Καζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε επηθαλεηψλ

Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα

πλδπαζκφο απνξξχπαλζεο

θαη απνιχκαλζεο

Απνπζία ηνμηθφηεηαο

Αλνζκία

Δχθνιε εμάηκηζε

πκβαηφηεηα κε ηα πιηθά

Διιηπήο δξάζε έλαληη Gram-

βαθηεξίσλ, ηψλ

Δπεξεαζκφο απφ ηε ζθιεξφηεηα

ηνπ λεξνχ

Μεξηθή εμνπδεηέξσζε απφ ηα 

ππνιείκκαηα ζαπνπληνχ, λάηινλ,

βακβάθη, πιαζηηθψλ



ΑΜΦΟΛΤΣΔ

Σαςηόηηηα Υπήζη

Τδαηηθά δηαιχκαηα 

ππνθαηαζηεκέλσλ ακηλνμέσλ

Καζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε επηθαλεηψλ

Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα

Καζαξηζκφο θαη απνιχκαλζε 

πνιχ αθάζαξησλ επηθαλεηψλ

Μέγηζηε ζπκβαηφηεηα κε ηα πιηθά

Αλνζκία

Δχθνιε εμάηκηζε

ηαζεξφηεηα

Διιηπήο δξάζε έλαληη ηψλ

Αθξηζκφο



ΓΗΓΟΤΑΝΗΓΔ

Πολςεξανίδιο

Σαςηόηηηα Υπήζη

Βηνινγηθά ελεξγφ 

ζπλζεηηθφ πνιπκεξέο

Απνιχκαλζε επηθαλεηψλ θαη επίπισλ 

(ελαιιαθηηθά γηα απνθπγή ρξήζεο αιδευδσλ)

Πλεονεκηήμαηα Μειονεκηήμαηα

Γξάζε έλαληη Gram+

θαη Gram- βαθηεξίσλ

Υακειή ηνμηθφηεηα

Γελ δηαβξψλεη

Αλάγθε ζπλδπαζκνχ ζε ζθεχαζκα

κε απνξξππαληηθή νπζία



Πόζο σπόνο παπαμένει μία επιθάνεια απολςμαζμένη

Μφλν φζν ρξφλν ε επηθάλεηα παξακέλεη πγξή θαη δελ δέρεηαη

λέα επηκφιπλζε (είζνδν αηφκνπ)

Σν απνιπκαληηθφ πξνζηαηεχεη έλαληη λέαο επηκφιπλζεο κέρξη λα 

εμαηκηζηεί

Δξάημιζη Αέπια θάζη   Απγή κίνηζη Brown

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ
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Κόλλημα δαπέδυν μεηά ηη σπήζη απολςμανηικού

Δλδερφκελε ειεθηξνζηαηηθή δηαθνξά κεηαμχ απνιπκαληηθνχ θαη ξχπνπ

Παξάδεηγκα:  Άιαηα ακκσλίνπ      +       θφλε

Θεηηθή θφξηηζε        Αξλεηηθή θφξηηζε

Γελ ππάξρεη επίπησζε ζην απνιπκαληηθφ απνηέιεζκα

Τπάξρεη επίπησζε ζηελ απνηθνδφκεζε ηνπ απνιπκαληηθνχ ζην πεξηβάιινλ (Βηνδηάζπαζε)

Απαιηήζειρ Βιοδιάζπαζηρ

Βηνδηαζπψκελα  Απνπζία αξσκαηηθνχ

φια ηα ζπζηαηηθά δαθηπιίνπ ζηελ

άλσ ηνπ 90% αλζξαθηθή αιπζίδα

c     c

c               c

c     c



Ζ εναλλαγή ηος απολςμανηικού

Μειέηεο θαηαγξάθνπλ ηε δεκηνπξγία αληνρήο ησλ κηθξνβίσλ 

(π.ρ. MRSA          Άιαηα ακκσλίνπ).

Αίηην αληνρήο: Γνλίδην (qacA) ζην πιαζκίδην ησλ κηθξνβίσλ.

Ππακηικά δημιοςπγείηαι ανηοσή;

Πξαγκαηνπνίεζε κειεηψλ βάζεη ησλ ειάρηζησλ  

αλαζηαιηηθψλ ππθλνηήησλ (MIC) ησλ 

απνιπκαληηθψλ.

Πξαθηηθά ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ κεγαιχηεξεο 

ζπγθεληξψζεηο ηνπ απνιπκαληηθνχ.

Γεν είναι αναγκαία η εναλλαγή ηυν απολςμανηικών

ΔΗΓΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ



Δηαιπείερ διακίνηζηρ 

αποππςπανηικών -

απολςμανηικών

Πηζηνπνίεζε εηαηξείαο

κε χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο

Γηαηάμεηο:

ΤΑ Δ3/833/99 (ΦΔΚ 1329/Β/29-6-99)

ΤΑ ΓΤ8/2245/5164 (ΦΔΚ 729/Α/12-6-00)

Νομικό πλαίζιο κςκλοθοπίαρ αποππςπανηικών – απολςμανηικών

Απολςμανηικά επιθανειών

Άδεηα ΔΟΦ Γηάηαμε ΤΓ Τ1Β/νηθ7723
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Αποππςπανηικά                      Καηαρψξεζε Γ.Υ.Κ

.                                             KYA 129/2016/2017



αρ εςσαπιζηώ


