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Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΟ 

ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΚΑΜΕΡΑ ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ 

ΠΡΟΒΟΛΗ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ & ΣΥΜΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ 

 

1. Εργαστηριακό μικροσκόπιο, με νέο οπτικό σύστημα διορθωμένο στο άπειρο (στα 

χρώματα και στην αντίθεση) (παράλληλη δέσμη ακτινών), που επιτρέπει την προσθήκη 

πρόσθετων εξαρτημάτων χωρίς αλλοίωση στην τελική εικόνα του παρατηρητή και 

παρέχει οπτική υψηλής διακριτικής και διαχωριστικής ικανότητας. 

 

2. Να είναι κατάλληλο για παρατηρήσεις σε φωτεινό πεδίο, αντίθεση φάσης σκοτεινό 

πεδίο και να έχει δυνατότητα επέκτασης και σε άλλες τεχνικές μικροσκόπησης όπως: 

πόλωση, φθορισμό, συστήματα μικρομετρήσεων, σύστημα συμπαρατήρησης με φωτεινό 

δείκτη, διάφορες κάμερες σύνδεση με Η/Υ για προβολή της εικόνας για εκπαιδευτικούς 

σκοπούς καθώς και με προγράμματα ανάλυσης της εικόνας κ.α. 

 

3. Να είναι βαριάς κατασκευής και εργονομικού σχεδιασμού με όλες τις λειτουργίες του 

τοποθετημένες σε μικρή απόσταση μεταξύ τους μεγάλης αντοχής απλού χειρισμού με 

οπτική υψηλής ευκρίνειας 

 

4. Το μικροσκόπιο να συνοδεύεται από ψηφιακό σύστημα φωτογράφησης προβολής και 

συμπαρατήρησης της εικόνας του μικροσκοπίου με ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας 

κατάλληλο για μικροφωτογράφηση, αποθήκευση και διαχείριση εικόνων μικροσκοπίου 

καθώς και προβολή ζωντανής εικόνας μικροσκοπίου για συμπαρατήρηση με άλλους 

παρατηρητές με εικόνα υψηλής ποιότητας (αντίστοιχη του μικροσκοπίου). 

 

 

Α.    Το Εργαστηριακό Μικροσκόπιο να αποτελείτε από: 

 

1. Κορμό βαρέως τύπου, εργονομικής σχεδίασης που να διαθέτει: 

 

1. Κεφαλή με περιστρεπτό τύμπανο προσκοχλίωσης πέντε(5) αντικειμενικών φακών 

τουλάχιστον. 

2. Ενσωματωμένη τροφοδοσία 12V-50W 100...240V AC/ 50...60ΗΖ / 110VA. 

3. Ενσωματωμένη φωτιστική πηγή με λυχνία αλογόνου long-life. Η υποδοχή της λάμπας 

να βρίσκεται στο πίσω μέρος του μικροσκοπίου με δυνατότητα εύκολης εναλλαγής 

από τον χρήστη χωρίς την χρήση εργαλείων. 

4. Να υπάρχει άμεση δυνατότητα άμεσης μετατροπής του υπάρχοντος φωτιστικού με 

απλή εναλλαγή της λυχνίας με LED (και επιλογή μεταξύ warmlight / whitelight). 

5. Ρεοστάτη για την αυξομείωση της έντασης φωτισμού και διακόπτη ON-OFF. 

6. Αμφίπλευρα του κορμού να φέρει δύο κοχλίες για την αδρή και μικρομετρική 

εστίαση, με εύρος κίνησης 30mm περίπου και μεγάλη ακρίβεια στον μικρομετρικό (ο 

μικρομετρικός αντιδρά σε όλο το μήκος διαδρομής της τράπεζας). 

7. Οπτική έξοδο του φωτός με ιριδοδιάφραγμα για την κατά KOHLER επικέντρωση, με 

υποδοχέα φίλτρου. 

8. Φορέα πυκνωτή κινητό σε ύψος, επικεντρούμενο, και φορέα σταυροτράπεζας. 

9. Σταυροτράπεζα μικροσκοπίου με κίνηση Χ-Υ του παρασκευάσματος διαδρομής 

75x30mm περίπου και διαστάσεων 230x145mm περίπου, βερνιέρο με κλίμακα, 
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προστατευτική επίστρωση ανοδίωσης με εργονομικούς κοχλίες χειρισμού που έχουν 

δυνατότητα αυξομείωσης κατά 15mm περίπου (για να εξυπηρετούν τις απαιτήσεις 

του κάθε χειριστή), με δυνατότητα ρύθμισης της σκληρότητας της κίνησης. 

10. Σύστημα συγκράτησης παρασκευασμάτων με ελατήριο. Επιλογή δύο (2) θέσεων θα 

αξιολογηθεί. 

11. Να φέρει ενσωματωμένο στο πίσω μέρος του κορμού υποδοχή καλωδίου και 

εργαλείου μικρορυθμίσεων, και χειρολαβή για την εύκολη και ασφαλή μετακίνηση 

του μικροσκοπίου. 

 

2 Τριοφθάλμια κεφαλή παρατήρησης 30° /23, με ρύθμιση της διακορικής απόστασης και 

της ανισομετρωπίας της οράσεως περιστρεφόμενος κατά 360° σε δύο επίπεδα 

(siedentopf) με δυνατότητα τοποθέτησης σε υψηλή και χαμηλή θέση. Να διαθέτει οπτική 

έξοδο για προσαρμογή ψηφιακής φωτογραφικής ή κάμερας μικροσκοπίας με σταθερή 

κατανομή εικόνας 50%vis στην παρατήρηση και 50% στην κάμερα. 

 

3 Δύο(2) προσοφθάλμιους φακούς υπέρ ευρέος πεδίου 10x/22 foe., επίπεδους, απόλυτα 

διορθωτικούς ρυθμιζόμενους ανεξάρτητα, επιδεχόμενους μικρομετρικές κλίμακες 

κατάλληλους και για διοπτροφόρους με προσοφθάλμιες καλυπτρίδες. 

 

4 Επίπεδους αχρωματικούς αντικειμενικούς φακούς PLAN άριστης ποιότητας με 

χρωματική διόρθωση, υψηλής διακριτικής ικανότητας μεγάλης φωτεινότητας και έντονης 

αντίθεσης που να καλύπτουν όλες τις μεθόδους μικροσκόπησης να εστιάζουν στο άπειρο. 

Οι αντικειμενικοί φακοί που έρχονται σε επαφή με το παρασκεύασμα να φέρουν 

προστατευτικό ελατήρια για την αποφυγή πρόσκρουσης με το παρασκεύασμα: 10x/0,25 – 

20x/0,45 – 40x/0,65 Ph2 – 100x/1,25 oil. 

 

5 Πυκνωτή σύνθετο 0,9/1,25 με ιριδοδιάφραγμα, κατάλληλος για όλους τους 

αντικειμενικούς φακούς με δυνατότητα κατακόρυφης κίνησης και ρυθμιστικά 

επικέντρωσης. Διαθέτει περιστρεφόμενο δίσκο με εξαρτήματα φασικής αντίθεσης και 

σκοτεινού πεδίου κατάλληλο για να καλύψει όλες τις προαναφερόμενες μεθόδους 

μικροσκόπησης. 

 

6 Να επιδέχεται πληθώρα διαφορετικών εργονομικών κεφαλών παρατήρησης 15° - 20° - 

30° και τριοφθάλμιες κεφαλές με συνεχόμενα ρυθμιζόμενη κλίση παρατήρησης και 

εκτεινόμενου μήκους του προσοφθάλμιου συστήματος : 5°-30° 8°-33° (για να 

προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκάστοτε χειριστή και την ελαχιστοποίηση των 

αυχενικών προβλημάτων που προκαλούνται από την πολύωρη χρήση) 

 

7 Όλα τα οπτικά μέρη του μικροσκοπίου να φέρουν προστασία από τους μύκητες (anti-

fungus components). 

 

8 Να συνοδεύεται από μπλε φίλτρο ενίσχυσης του contrast, φίλτρο εξισορρόπησης του 

λευκού white-balance, προστατευτικό κάλυμμα μικροσκοπίου, φιαλίδιο κεδρελαίου και 

ανταλλακτική λυχνία LED για εναλλαγή σε φωτισμό LED. 

 

9 Το μικροσκόπιο θα πρέπει να συνοδεύεται από πιστοποιημένο σύστημα ποιότητας ISO 

9001, ISO 13485 και ένδειξη CE καθώς και από τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές 

ασφαλείας. 

 

10 Ο προμηθευτής να είναι πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008, ΕΝ ISO 13485:2003 και 

να διαθέτει τεχνικό τμήμα γεγονός που θα πρέπει να αποδεικνύεται από σχετική 
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κατάσταση προσωπικού από ασφαλιστικό φορέα. 

 

11 Το μικροσκόπιο να είναι δοκιμασμένο ως προς την ποιότητα και την αντοχή του και να 

προέρχεται από αξιόπιστο εργοστάσιο που θα είναι σε θέση να παρέχει ανταλλακτικά και 

εξαρτήματα για την διασφάλιση της λειτουργίας του και την μελλοντική του αναβάθμιση. 

 

 

Β.  Το σύστημα ψηφιακής προβολής και φωτογράφησης της εικόνας του μικροσκοπίου, 

θα πρέπει να περιλαμβάνει: 

 

1. Ψηφιακή κάμερα μικροσκοπίας κατάλληλη για μικροφωτογράφηση, αποθήκευση και 

διαχείριση εικόνων μικροσκοπίου καθώς και προβολή ζωντανής εικόνας 

μικροσκοπίου για συμπαρατήρηση με άλλους παρατηρητές με εικόνα υψηλής 

ποιότητας (αντίστοιχη του μικροσκοπίου). Η κάμερα να έχει δυνατότητα άμεσης 

σύνδεσης με projector, Η/Υ και οποιοδήποτε monitor. 

 

2. Να διαθέτει οπτικό προσαρμογέα Video-adapter 0,5x C-mount, για προσαρμογή της 

κάμερας σε υπάρχον μικροσκόπιο. 

 

3. Δυνατότητα λειτουργίας σε σύνδεση με Η/Υ ή χωρίς την χρήση Η/Υ. 

 

4. Να είναι κατάλληλο για προβολή της ζωντανής εικόνας του μικροσκοπίου (για 

συμπαρατήρηση - σχολιασμό με άλλους παρατηρητές) όσο και για φωτογράφηση 

εικόνων (capture) μέσω του προγράμματος, αρχειοθέτηση, για μετρήσεις και 

ψηφιακή επεξεργασία εικόνων μέσω λογισμικού, παρέχει μεγάλη ευκρίνεια στην 

απεικόνιση της εικόνας του μικροσκοπίου. 

 

5. Να λειτουργεί και σαν ανεξάρτητο σύστημα για φωτογράφηση και αποθήκευση 

εικόνων σε ενσωματωμένη κάρτα μνήμης SD χωρίς την παρεμβολή Η/Υ και να έχει 

δυνατότητα σύνδεσης με οποιοδήποτε monitor για προβολή των φωτογραφιών αλλά 

και λήψη live- image (PAL/NTSC). Η κάμερα να διαθέτει κουμπί για λήψη 

φωτογραφιών και κουμπί white- balance. 

 

6. Να είναι έγχρωμη ψηφιακή (ειδική για εφαρμογές μικροσκοπίας), υψηλής ευκρίνειας 

που παρέχει εικόνες πραγματικού χρόνου, με ανάλυση 5 Megapixel κατ’ ελάχιστο με 

δυνατότητα ζωντανής απεικόνισης σε οθόνη με μέγιστη ανάλυση 2560x1920 pixel 

(και δυνατότητα μεγάλη συχνότητα ανανέωσης της εικόνας. 

 

7. Να διαθέτει αισθητήρα 1/2.5" CMOS, με μέγεθος pixel 2,2pm χ 2,2pm. 

 

8. Ψηφιοποίηση: 3x8 bit/pixel 

 

9. Χρόνος ολοκλήρωσης: 10 ps up to 2 s 

 

10. Spectral range: Approx. 400 nm-700 nm, IR-Filter 

 

11. Να έχει μικρό μέγεθος (50mm x 50mm περίπου) και ελαφριά κατασκευή με 

προστατευτικό κάλυμμα αλουμινίου (περίπου 150 g). 

 

12. Θύρες: SD card slot, USB 2.0, AV (S-Video for PAL or NTSC signal), HDMI (for 

DVI signal). 
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13. Να διαθέτει τροφοδοτικό για την ανεξάρτητη λειτουργία της. 

 

14. Δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διάφορους τύπους αρχείων (image formats) μεταξύ 

αυτών και BMP, GIF, JPG, JPG2000, TIFF, ZVI κ.α. 

 

15. Να συνοδεύεται από λογισμικό, απόλυτα συμβατό με την λειτουργία της κάμερας όλα 

εξιδανικευμένα για λειτουργία και σε απόλυτη συνεργασία με το μικροσκόπιο. Η 

ταχύτητα λήψης της κάμερας σε πραγματικό χρόνο να επιτρέπει στον χειριστή να 

εστιάσει και να προσαρμόσει το δείγμα του παρακολουθώντας απευθείας την οθόνη 

του υπολογιστή του, μειώνοντας την ανάγκη χρήσης του διοφθάλμιου συστήματος 

παρατήρησης. 

 

16. Το λογισμικό να ενσωματώνει τις λειτουργίες της ψηφιακής κάμερας και του 

λογισμικού σε ένα περιβάλλον εργασίας απλοποιώντας έτσι την διαδικασία ψηφιακής 

απεικόνισης. Να είναι κατάλληλο για την επιλογή παραμέτρων κατά την αποτύπωση 

της εικόνας και για την επεξεργασία της εικόνας (επιλογή ανάλυσης τύπος αρχείου, 

αντίθεση/φωτεινότητα, ισορροπία χρώματος κορεσμός/ χρώμα κ.α), εισαγωγή 

κειμένου και σχολίων, μετρήσεις περιοχής περιμέτρου, μήκος γωνία. 

 

17. Έχει δυνατότητα προβολής ρύθμισης και αποθήκευσης των εικόνων μικροσκοπίας σε 

βιβλιοθήκη αρχειοθέτησης την αρχειοθέτηση των εικόνων μαζί με σχόλια, μετρήσεις 

κ.α.  

 

18. Να διαθέτει δυνατότητα προβολής βαθμονομημένης κλίμακας η οποία μπορεί να 

προβληθεί σε οποιαδήποτε φωτογραφία, μετρήσεις, προβολή σχολίων και δυνατότητα 

επεξεργασίας χρωμάτων στις αποθηκευμένες εικόνας καθώς και προβολή ζωντανής 

εικόνας και την ρύθμιση των παραμέτρων φωτογράφησης. 

 

19. Να συνοδεύεται από Η/Υ με τα παρακάτω τουλάχιστον χαρακτηριστικά: 

 

 Intel Pentium 3.33 GHz,  

 4GB RAM,  

 500GB Hard Disk,  

 Μνήμη κάρτας οθόνης 128 MB,  

 οθόνη 22” TFT, DVD-RW, FDD 3,5, 

 πληκτρολόγιο 102 πλήκτρων,  

 ποντίκι 

 

20. Οποιοδήποτε άλλο σύστημα για κάμερα, λογισμικό και σταθμό εργασίας που θα 

προσφερθεί και θα καλύπτει κατ’ ελάχιστο τα ζητούμενα θα αξιολογηθεί. 

 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

1. Για τα ανωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα 

συνοδεύει την προσφορά. 

 

2. Να χορηγείται εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχόμενη από την τοποθέτηση και 

έλεγχο καλής λειτουργίας, μέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αμοιβή, οι 
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απαιτούμενες συντηρήσεις, βλάβες, και αντικαταστάσεις κατεστραμμένων εξαρτημάτων, 

που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής. 

 

3. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του μηχανήματος, θα εκπαιδευτούν ιατροί και 

τεχνικοί του Νοσοκομείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισμένο 

χρόνο. 

 

4. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης,  λειτουργίας 

και τεχνικής φροντίδας (service manual). 

 

5. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον δεκαετής. 

 

6. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου 

συμμόρφωσης με σαφείς αριθμημένες παραπομπές, στο οποίο θα απαντάται με κάθε 

λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά), και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των 

τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε 

ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, 

αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου 

εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. 

 

 

Β. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ 

ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ MIC 

 

 

 

1. Σύστημα 

1. Πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες εμβολιασμού, επώασης ανάγνωσης και 

απόρριψης των πάνελ εξέτασης. 

 

2. Εργονομικά σχεδιασμένο, συμπαγής σχεδίαση -με αναφορά στοιχείων του συστήματος.  

 

3. Ελαχιστοποίηση χρόνου απασχόλησης προσωπικού και ταχείας έκδοσης 

αποτελεσμάτων- με αναφορά στοιχείων. 

 

4. Με δυνατότητα ανίχνευσης και επισήμανσης μηχανισμών αντοχής στα αντιβιοτικά-με 

αναφορά στοιχείων. 

 

2. Αντιδραστήρια (πάνελ / κάρτες) 

 

1.  Γενικές προδιαγραφές 
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1. Έτοιμα προς χρήση, με τυπωμένα bar code για κάθε τεστ. 

 

2. Χωρίς την προσθήκη πρόσθετων αντιδραστηρίων για την εξαγωγή του 

τελικού αποτελέσματος. 

 

3. Χωρίς την προσθήκη αντιδραστηρίων κατά την προετοιμασία των εξετάσεων  

 

4. Ασφαλή στην χρήση και στις επιμολύνσεις 

 

5. Με μικρό βάρος / όγκο αποβλήτων 

 

2.     Ταυτοποιήσεις 
 

1. Να ταυτοποιούνται Gram (-), Gram (+), Ζυμο-μύκητες αναερόβια και 

απαιτητικό (μεταξύ των οποίων και Neisseria, Haemophilus, Campylobacter, 

Corynobaceria) 

 

2. Οι πλάκες ταυτοποίησης να περιέχουν πάνω από 40 υποστρώματα 

δοκιμασιών. 
 

 

3. Αντιβιόγραμμα 

 

1. Με μεθοδολογία βασιζόμενη στην αραίωση σε ζωμό και προσδιορισμό MIC 

για Gram -, Gram + (στρεπτόκοκκο, σταφυλόκοκκο, πνευμονιόκοκκο) και 

Ζυμο-μύκητες. 

 

2. Οι αραιώσεις των αντιβιοτικών να είναι οι προτεινόμενες από διεθνείς 

οργανισμούς (CLSI, EUCAST) ή και περισσότερες. 

 

3. Να ελέγχεται μεγάλη γκάμα αντιβιοτικών, συμπεριλαμβανομένων και των 

νεότερων, σε όσο το δυνατόν περισσότερες αραιώσεις. 

 

3. Λογισμικό 

 

1. Υπολογιστής πολλαπλών εφαρμογών σε παραθυρικό περιβάλλον λειτουργίας 

 

2.  Με άδικό πρόγραμμα ελέγχου φαινοτύπων και ανίχνευσης μηχανισμών αντοχής. 

 

Να αναφερθούν αναλυτικά οι απαντήσεις για κάθε προδιαγραφή και να τεκμηριώνονται οι 

απαντήσεις με παραπομπές, σε επίσημα εγχειρίδια του κατασκευαστή (φύλλο συμόρφωσης). 

Ο  εξοπλισμός θα πρέπει να συνοδεύεται από σύστημα LIS διαχείρισης αποτελεσμάτων που θα 

πρέπει να συνδεθεί με το κεντρικό σύστημα διαχείρισης εξετάσεων του φορέα με ευθύνη και 
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δαπάνη του προμηθευτή, ώστε να παρέχεται η δυνατότητα συγκεντρωτικών ανά μήνα 

αποτελεσμάτων για τον έλεγχο του κόστους των εξετάσεων που έχουν πραγματοποιηθεί. 

 

 

Ζητούμενα είδη: 
 

Κάρτες ταυτοποίησης: 1000  

Κάρτες αντιβιογράμματος: 1000 

Να προσφέρονται όλα τα απαραίτητα αναλώσιμα και παρελκόμενα υλικά 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

 

7. Για τα ανωτέρω ζητούμενα θα απαιτηθεί ιδιαίτερη δήλωση αποδοχής τους, η οποία θα 

συνοδεύει την προσφορά. 

 

8. Να χορηγείται εγγύηση δύο (2) τουλάχιστον ετών, αρχόμενη από την τοποθέτηση και 

έλεγχο καλής λειτουργίας, μέσα στον οποίο θα εκτελούνται, χωρίς αμοιβή, οι 

απαιτούμενες συντηρήσεις, βλάβες, και αντικαταστάσεις κατεστραμμένων εξαρτημάτων, 

που οφείλονται σε βλάβη της συσκευής. 

 

9. Μετά την εγκατάσταση και παραλαβή του μηχανήματος, θα εκπαιδευτούν ιατροί και 

τεχνικοί του Νοσοκομείου, στην χρήση και συντήρηση αντίστοιχα σε προκαθορισμένο 

χρόνο. 

 

10. Κατά την εκπαίδευση θα παραδοθούν τα πάσης φύσεως εγχειρίδια χρήσης,  λειτουργίας 

και τεχνικής φροντίδας (service manual). 

 

11. Η κάλυψη της συσκευής σε εξαρτήματα ανταλλακτικά και αναλώσιμα θα πρέπει να είναι 

τουλάχιστον δεκαετής. 

 

12. Απαραίτητη προϋπόθεση για να αξιολογηθούν οι προσφορές, είναι η ύπαρξη φύλου 

συμμόρφωσης με σαφείς αριθμημένες παραπομπές, στο οποίο θα απαντάται με κάθε 

λεπτομέρεια, (όχι μονολεκτικά), και με την σειρά που αναφέρονται όλα τα αιτήματα των 

τεχνικών μας προδιαγραφών. Όπου ζητείται ή κρίνεται απαραίτητη η αναδρομή σε 

ξενόγλωσσα φυλλάδια του κατασκευαστή οίκου προς απόδειξη ζητούμενων στοιχείων, 

αυτή θα γίνεται με σαφή αναφορά στην σελίδα και παράγραφο του φυλλαδίου, όπου 

εμπεριέχονται τα στοιχεία αυτά. 

 

 

        

 

 


