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Ιστορική αναδρομή  
  
 
Ο διεθνής μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός WAGRO (World Academy of Growth 
Factors & Stem Cells in Dentistry) ιδρύθηκε το 2014 με σκοπό την ενημέρωση όσον αφορά τις 
σύγχρονες καινοτόμες κυτταρικές θεραπείες στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη. 
 
Σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, Οδοντιατρικούς συλλόγους και Επιστημονικές εταιρίες  έχει 
πραγματοποιήσει έως σήμερα εκπαιδεύσεις σε προπτυχιακό και μετεκπαιδευτικό επίπεδο σε 
περισσότερα από 44 κράτη. 
Διαθέτει κλινικές σε Ευρώπη, Ινδία και Αφρική όπου ο εκπαιδευόμενος εργάζεται και 
εκπαιδεύεται σε πραγματικές κλινικές συνθήκες χωρίς να γίνεται επιλογή ασθενών. 
 
Το 2017 η WAGRO ανέλαβε την κλινική εκπαίδευση των μεταπτυχιακών φοιτητών του 
Πανεπιστήμιου του Μπάρι “Aldo Moro” σε πολλές χώρες εκτός Ιταλίας. 
Μέχρι σήμερα  περισσότεροι από 12.000 οδοντίατροι έχουν διαβεί την πόρτα της WAGRO 
συμμετέχοντας σε θεωρητικά, eLearning, workshop, κλινικά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς 
και σε συνέδρια της. 
 
Το 2019 της ζητείται να συμμετάσχει ως ισότιμο μέλος σε διεθνή workshop του γκρουπ G20 
των σημαντικότερων οργανισμών παγκοσμίως για τους αυξητικούς παράγοντες και τα 
βλαστοκύτταρα που πραγματοποιήθηκε στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ όπου ο Dr. Ιωάννης 
Γεωργακόπουλος, πρόεδρος της WAGRO International μετά από ψηφοφορία ανακηρύσσεται 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του G20.   
 
Παράλληλα ο οργανισμός έχει αναπτύξει εθελοντικές δράσεις όπου μεταπτυχιακοί φοιτητές 
συμμετέχουν σε εκπαίδευση και κλινική αντιμετώπιση οδοντιατρικών προβλημάτων αγροτών 
χωρίς πρόσβαση σε οδοντιατρική φροντίδα, σε απομακρυσμένες περιοχές της κεντρικής Ινδίας.   
 

Μέλη της WAGRO είναι οι σπουδαιότεροι επιστήμονες παγκοσμίως  με αντικείμενο τους 

αυξητικούς παράγοντες και τα βλαστοκύτταρα με κορυφαίο τον Prof. Dr. Takashi Tsuji του 

Tokyo University of Science ο οποίος πρώτος δημιούργησε το πλήρες λειτουργικό Βιομηχανικό 

δόντι από βλαστοκύτταρα, καταδεικνύοντας με την έρευνα αυτή την σπουδαιότητα των 

βιοτεχνολογικών οργάνων ως την επόμενη γενιά της  αναγεννητικής ιατρικής. 

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της WAGRO χαρακτηρίζονται από την κλινική εκπαίδευση σε 

πραγματικές “Live” συνθήκες και πληθώρα διαφορετικών περιστατικών που προσφέρουν 

μεγάλη κλινική εμπειρία στους συμμετέχοντες σε αυτά οδοντιάτρους, καθώς επίσης από τα 

πανεπιστημιακά διπλώματα και πιστοποιητικά που παρέχονται σε αυτούς. 



 

 

 

 

 

Εκπαίδευση - Εργασίες - Εξετάσεις 

 
Διδάσκουν 120 διεθνείς επιστήμονες, πολλοί από τους οποίους ανήκουν στους 100 καλύτερους 

οδοντιάτρους στον κόσμο σύμφωνα με την ανάδειξη τους την 1η  Ιανουαρίου του 2020 από τον 

αμερικανικό οργανισμό Global Summits. 

  

Σε όλη την διάρκεια των δυο ακαδημαϊκών ετών και σε εβδομαδιαία βάση υπάρχει θεωρητική 

διδασκαλία συνολικά 3.000 διδακτικών ωρών την οποία οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να 

παρακολουθήσουν σε πραγματικό χρόνο η οποιαδήποτε άλλη ώρα μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας του Πανεπιστήμιου. 

 

Μηνιαία, εβδομαδιαία η το ελάχιστο 3 ημερών ανά μήνα υποχρεωτική παρακολούθηση 

πραγματικής ζωντανής κλινικής εκπαίδευσης συνολικής διάρκειας 400 ωρών.  

Κατά την διάρκεια του προγράμματος τοποθετούνται περίπου 800 εμφυτεύματα διαφόρων 

ειδών και διαφορετικών εταιριών. 

Πραγματοποιούνται πολυάριθμες επεμβάσεις GBR, GTR, κλασικής SFE και IPG-DET, 

Ακρορριζεκτομών, αφαίρεση κύστεων, Πέριο, εξαγωγή εγκλείστων, κλπ.  

 

Υπάρχουν εξετάσεις 30 ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής σε κάθε ενότητα της θεωρητικής 

διδασκαλίας που αντιστοιχεί σε κάθε καθηγητή.  

Οι φοιτητές έχουν στην διάθεση τους 1 ώρα για να απαντήσουν στο τεστ των ερωτήσεων.         

Σε περίπτωση αποτυχίας τους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία, εάν αποτύχουν και σε αυτή 

παρατείνεται κατά ένα έτος η εκπαίδευση τους ή αποχωρούν από το πρόγραμμα. 

 

Πρέπει να παρουσιάσουν 10 εργασίες σε p.p. 

 

Ατομική Πτυχιακή εργασία στην οποία συμπεριλαμβάνονται τουλάχιστον 20 περιστατικά. 

 

Ομαδική Δημοσίευση ερευνητικής εργασίας σε επιστημονικό περιοδικό με impact factor 

(Scopus, PubMed)  

 

Τελικές εξετάσεις, παρουσίαση & υποστήριξη πτυχιακής εργασίας καθώς και ορκωμοσία στην 

αίθουσα τελετών του Policlinico-UNIBARI στο Μπάρι της Ιταλίας. 

 

Απαραίτητη η παρουσία του φοιτητή κατά τουλάχιστον 80% του χρόνου εκπαίδευσης του. 



 

 

Στους συμμετέχοντες δίνεται επιπλέον η δυνατότητα σε όσους επιθυμούν, να εκπαιδευτούν σε 

φρέσκες πτωματικές κεφαλές και σε ασθενείς  με ζωντανά χειρουργεία σε άλλες  χώρες. 

 

 

Αίθουσα εκπαίδευσης ανατομίας  

 

 

 

Απονομή μεταπτυχιακού τίτλου σε κύπρια φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Μπάρι στην Ιταλία 

 

 



 

 

1ο Διεθνές Συνέδριο WAGRO Αθήνα 2016 

 

Διακρίνονται έξω από το νέο μουσείο της Ακρόπολης μερικοί από τους συμμετέχοντες στο 

συνέδριο, παγκοσμίου φήμης ομιλητές όπως: 

 

Dong-Seok Sohn, Joseph Choukroun, Mario Imburgia, Sai Kalian, Maher Almasri, Tsuji Takashi, 

Saverio Francesco Martelli,  Irma Theslef,  Ezio Gheno, W. Paul Jang, Andrea Forabosco,    

Francesco Inchingolo, Ahmed Halim Ayou, Andrea Palermo, Andrea Ballini, Samer Srouji, Stefano 

Fiorentino, Ioannis P. Georgakopoulos, Diego Merati, Costas Ioannou, Pina Malcangi, Fisnik 

Kasapi, Melvin Maningky, Gianna Dipalma & Tiziano Batani.  

  



 

 

Χρόνος προγράμματος και γενικές πληροφορίες 
 

2 έτη,  120 ECTS 

Εβδομαδιαία θεωρητική εκπαίδευση μέσω eLearning  

Μηνιαία κλινική εκπαίδευση τουλάχιστον, κατά την διάρκεια ενός 3μερου Module 

 

Ιδιαιτερότητα κλινικής εμπειρίας 

Σε όλα τα Module από το πρώτο έως το τελευταίο πραγματοποιείται κλινική εκπαίδευση σε 

πραγματικές ζωντανές συνθήκες χωρίς επιλογή ασθενών.  

Με αυτό τον τρόπο δύνεται η δυνατότητα αντιμετώπισης πολλών, δύσκολων και πολύπλοκων 

περιστατικών με σύνθετο θεραπευτικό σχεδιασμό. 

 

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τοποθετούν υπό καθοδήγηση τουλάχιστον 10 εμφυτεύματα σε 

ασθενείς της πανεπιστημιακής κλινικής,  αλλά έχουν την δυνατότητα εάν φέρουν δικούς τους 

ασθενείς να τοποθετήσουν όσα περισσότερα εμφυτεύματα επιθυμούν. 

 

Εκτός της εμφυτευματολογίας και της χειρουργικής στόματος ένα μεγάλο κομμάτι του 

προγράμματος Μάστερ αφορά την αισθητική της Περι-Στοματικής περιοχής με επίσης “Live” 

εκπαίδευση σε ασθενείς. 

 

Επισήμανση 
 

Λόγο της κλινικής φύσης του προγράμματος μεγάλο μέρος του οποίου πραγματοποιείται στην 

Αθήνα οι μεταπτυχιακοί φοιτητές είναι απαραίτητο να είναι μέλη Ελληνικού Οδοντιατρικού 

Συλλόγου και να έχουν σε ισχύ ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

 



 

 

Γιατί να επιλέξω το μεταπτυχιακό Μάστερ του UNIBARI; 
 

Μόνο για έναν λόγο, γιατί:  

Αυτό το πρόγραμμα έχει μόνον 1 φοιτητή. ΕΣΕΝΑ!!! 
 

Διάλεξε το εάν ενδιαφέρεσαι  να εργαστείς σκληρά σε πραγματικές κλινικές συνθήκες , να 

αποκτήσεις εμπειρία μέσα από την αντιμετώπιση  πολλών και δύσκολων περιστατικών με όλα 

τα σύγχρονα μέσα σε πραγματικές συνθήκες υπό συνεχή καθοδήγηση. 

 

 

Αλλά και για:  

 

Να μάθεις να κολυμπάς σε “Γαλάζιους Ωκεανούς”! 

 

Να έχεις καλύτερα επιθυμητά  αποτελέσματα στους ασθενείς σου με απλούστερες διαδικασίες. 

 

Να αποκτήσεις εμπειρία σε σύγχρονες αναγεννητικές τεχνικές. 

 



Να μάθεις να χρησιμοποιείς όλες τις καινοτόμες εφαρμογές των κυτταρικών θεραπειών στην 

καθημερινή οδοντιατρική πράξη. 

 

Να εντριφτείς στην 3η γενιά της επιεμφυτευματικής προσθετικής που θα σου δώσει την 

δυνατότητα να αποκαθιστάς με επιτυχία δύσκολα προσθετικά περιστατικά.  

 

Να αποκτήσεις εικόνες και εμπειρίες πού  θα σε οπλίσουν με αυτοπεποίθηση και όχι μόνο θα 

σε εξελίξουν αλλά και θα σε διαφοροποιήσουν στον επαγγελματικό σου βίο. 

 

Να γνωρίσεις διεθνούς κύρους επιστήμονες και να συνομιλήσεις μαζί τους θέτοντας τους 

ερωτήματα.  

 

Να αποκτήσεις ένα Πτυχίο Μάστερ ανεγνωρισμένο σχεδόν σε όλο τον κόσμο που θα σου 

ανοίξει επαγγελματικές πόρτες και θα σου επιτρέψει να εργαστείς στο εξωτερικό ως ειδικός 

στον τομέα σου. 

 

Γιατί αυτό το πρόγραμμα έχει μόνο 1 φοιτητή, ΕΣΕΝΑ, ασχολείται προσωπικά μαζί σου, απαντά 

στις απορίες σου, σε συμβουλεύει, σε καθοδηγεί, είναι πάντα δίπλα σου. 

 

Αλλά και γιατί είναι μαζί σου ακόμα και μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης σου, 

υποστηρίζοντας σε, σε κάθε δύσκολο δικό σου περιστατικό στο μέλλων. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Course Overview 

 

∆ιάρκεια Προγράµµατος:  

2 έτη 

ECTS: 120 

Διδακτικές ώρες:  

3.000 θεωρίας, eLearning και workshop 

400 Live κλινικής εκπαίδευσης  

(2 συμμετέχοντες ανά ασθενή) 

ELearning:  

Σε εβδομαδιαία βάση 

Module: 

14 στην Αθήνα 

3 σε άλλες χώρες  

 

 

Απονομή πιστοποιητικών κατά την διάρκεια κλινικού module 

 

  

Θέµατα που θα αναπτυχθούν - Course Curriculum 
 

Εισαγωγή και ιστορία εμφυτευματολογίας, βιολογία, οστεοενσωμάτωση, αναισθησία, 

φαρμακολογία, αντισηψία, ενδείξεις-αντενδείξεις. Ιστορικό, επιλογή και προετοιμασία 

ασθενούς, προσωπικά δεδομένα, συγκατάθεση, νομικές πληροφορίες.  

 



 

Ειδικές ομάδες ασθενών, διφωσφονικά, ακτινοθεραπεία, αυτοάνοσα,  Οδοντιατρική 

απεικόνιση, προεγχειρητικός ακτινοδιαγνωστικός έλεγχος, προεγχειρητικός σχεδιασμός.  

 

Χειρουργικά και προσθετικά πρωτόκολλα αλλά και  

ατομικές επιλογές σχεδίου θεραπείας ανά περιστατικό. 

Προετοιμασία ασθενούς, ιατρείου, ιατρικού προσωπικού. 

Φωτογραφία στην Οδοντιατρική. Τεχνικές φωτογράφισης και καταγραφής. 

Πανοραμική ακτινογραφία και CBCT.   

Είδη εμφυτευμάτων, kit εξαρτημάτων και  χειρουργικών εργαλείων. Επιλογή εμφυτευμάτων. 

Βασικές χειρουργικές τεχνικές τοποθέτησης και διαχείρισης µαλακών και σκληρών ιστών.  

Τομές και συρραφές. 

 

Αυξητικοί παράγοντες PRP, PRGF, PRF, CGF. Εφαρμογές αυτόλογων CGF Βλαστοκύτταρων και 

CBSC (Cord Blood Stem Cells) στην καθημερινή οδοντιατρική πράξη. 

Κυτταρικές θεραπείες στην σύγχρονη οδοντιατρική. 

Create more with less.  

Swimming in blue oceans. 

 

GBR & GTR, χειρουργικές τεχνικές κατευθυνόμενης οστικής και ιστικής αναγέννησης 

Βιολογικές μεμβράνες, βιοενεργείς μεμβράνες, μοσχεύματα, blocks, ομογενοποίηση 

μοσχευμάτων, Sticky Bone, σύγχρονα βιουλικά. 

Μεμβράνες τιτανίου και κολλαγόνου, βίδες οστεοσύνθεσης. 

Χειρουργική τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε συνδυασμό με αναγεννητικές τεχνικές. 

Μονήρεις εμφυτεύματα, αισθητική ζώνη, ολική αποκατάσταση άνω και κάτω γνάθου, άμεση 

τοποθέτηση εμφυτευμάτων, άμεση φόρτιση.  

Άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε μολυσμένα μετεξακτικά φατνία  

Χρήση των Laser στην εμφυτευματολογία. 

Χρήση Piezotome στην χειρουργική στόματος και εμφυτευματολογία. 

 

Περι-εμφυτευματίτιδα, περιοδοντίτιδα και αντιμετώπιση τους. Σύνδεση βακτηρίων και σχέση 

τους με τον ξενιστή (ασθενή). Μοριακή διάγνωση, Test DNA, μείωση και εξάλειψη μικροβιακού 

φορτίου. Bone Helper, Vitamin D3, Vitamin K2, Gene L1. Εργαστηριακές εξετάσεις και είδη 

θεραπειών. 

Επιπλοκές, προβλήματα και θεραπευτική αντιμετώπιση κατά και μετά την τοποθέτηση των 

εμφυτευμάτων, των επιεµφυτευµατικών αποκαταστάσεων, των περιεµφυτευµατικών ιστών.  

Μυστικά μακροχρόνιας επιτυχίας. 

 

Ζυγωματικά εμφυτεύματα. 

Ανύψωση της μεμβράνης του ιγμορείου SFE (Sinus Floor Elevation), πλάγιο παράθυρο, 

Summers approach. Ανύψωση ιγμορείου άντρου µε τη χρήση Piezotome, υδραυλικά 

συστήματα, τεχνικές Dong-Seok Sohn. 



 

Τεχνική IPG-DET για άμεση τοποθέτηση εμφυτευμάτων σε πολύ προβληματικές οπίσθιες 

περιοχές της άνω γνάθου χωρίς ανύψωση της μεμβράνης του ιγμορείου. 

 

Βασικές αρχές επιεµφυτευµατικής προσθετικής. Αποκατάσταση λειτουργικότητας & αισθητικής 

µε διαφόρων ειδών επιεµφυτευµατικών αποκαταστάσεων.  

 

Κοχλιούµενες & συγκολούµµενες  ακίνητες προσθετικές αποκαταστάσεις και επένθετες 

οδοντοστοιχίες. Αντιμετώπιση σύνθετων περιστατικών. 

3ης Γενιάς Επιεμφυτεματική Προσθετική. Τεχνολογία Seeger, OT βιολογικά abutment. Άμεση 

ολική ακίνητη αποκατάσταση Άνω και Κάτω γνάθου. Αντιμετώπιση μη παραλληλότητας 

μεγαλύτερης των 85 μοιρών, Εντελώς παθητική ακίνητη προσθετική αποκατάσταση κάθε 

είδους, Καλύτερα τα εμφυτεύματα να μην είναι παράλληλα, Οι δυνάμεις δεν εξασκούνται επί 

των εμφυτευμάτων, Εξάλειψη προβλημάτων στην αισθητική ζώνη, Ακίνητη προσθετική χωρίς 

βίδες και χωρίς κόλλες. Διαχείριση νωδούς ασθενούς. 

 

Κινητές προσθετικές αποκαταστάσεις ΟΤ επί εμφυτευμάτων. 

Συστήματα ειδικής κωνικής σύνδεσης για αποτροπή μελλοντικής κινητικότητας του abutment. 

Προσωρινές επιεμφυτευματικές αποκαταστάσεις, τεχνικές αποτύπωσης, υλικά. 

 

Χειρουργική στόματος. Τεχνικές αντιμετώπισης υφίζησης ούλων, εξαγωγή εγκλείστων, 

αφαίρεση κύστεων, ακρορριζεκτομές, τεχνικές GBR, GTR. Αντιμετώπιση ξηρού φατνίου, 

πάρεσης προσωπικού, τραυματισμού κάτω φατνιακού, τραυματισμού αρτηρίας. Επεμβάσεις 

στο ιγμόρειο. 

 

Καθοδηγούμενη εμφυτευματολογία, ρομποτική οδοντιατρική, CAD-CAM, χειρουργικοί 

νάρθηκες. 

Βιομηχανικά όργανα και η επόμενη γενιά αναγεννητικής ιατρικής και οδοντιατρικής. 

Μάρκετινγκ στην οδοντιατρική 

Life Coaching  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Αισθητική Περιστοματικής περιοχής για Οδοντιάτρους. 

Αυτόλογη μεσοθεραπεία, αυτόλογο Filler, APAG, Lips lifting, No more fake faces.  

Προσοχή, επισημαίνεται ότι:  

Η εκπαίδευση αυτή αφορά μόνο περιοχές στις οποίες μπορεί να επέμβει ένας 

Οδοντίατρος. 

 

 

Πρακτική Εξάσκηση - Workshop  
 

 Πρακτική εξάσκηση και γνωριµία µε διάφορες εταιρείες εµφυτευµάτων,  

kit χειρουργικών εργαλείων, μηχανημάτων, μοσχευμάτων σε προκατασκευασµένες 

γνάθους αλλά και σε γνάθους χοίρων. 

 Τύποι κρηµνών, τεχνικές ραφών. Χειρουργική τοποθέτηση εµφυτευµάτων.  

Χειρουργικές τεχνικές GBR, GTR 

 Ανύψωση ιγµορείου άντρου µε τη χρήση Piezotome.   

 Άµεση φόρτιση εµφυτεύµατος 

 Τεχνικές αποτύπωσης,   ανοιχτού- κλειστού δισκαρίου.  

 Πρακτική εξάσκηση στην ψηφιακή φωτογραφία και  στο PowerPoint. 

 Μάρκετινγκ του οδοντιατρείου σας,  Life Coaching  

 Stimulation επίλυσης προβλημάτων του οδοντιατρείου  

 

 



 

Επιδότηση προϊόντων 
 

Οι χορηγοί εταιρείες εµφυτευµάτων του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ 

Εµφυτευµατολογίας και Χειρουργικής Στόματος προσφέρουν δωρεάν όλα τα εμφυτεύματα, 

μοσχεύματα, εργαλεία και υλικά σε όλη την διάρκεια του προγράμματος για τους ασθενείς της 

κλινικής του UNIBARI και τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευόμενους. 

 

Επίσης οι χορηγοί εταιρίες θα προσφέρουν ειδικές τιμές έκπληξη  για όσους εκπαιδευόμενους 

θελήσουν να αγοράσουν εμφυτεύματα, υλικά, μοσχεύματα, εργαλεία και συσκευές για 

προσωπική χρήση κατά την διάρκεια του προγράμματος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Εκπαιδευτές: 
 

 

 

Prof. Francesco Inchingolo 

Πρόεδρος μεταπτυχιακών προγραμμάτων  Master UNIBARI  

 

 

Prof. Dr. Ioannis P. Gergakopoulos 

Head BSBI Dental School, Berlin 

Διευθυντής κλινικής εκπαίδευσης μεταπτυχιακών προγραμμάτων  Master UNIBARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Προαπαιτούμενα για εγγραφή 
  

 Εισαγωγικές εξετάσεις  

(Multiple choice. Δεν δίνονται οδηγίες προετοιμασίας) 

 Άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος.  

 Εγγεγραμμένοι σε Ελληνικό Οδοντιατρικό Σύλλογο 

 Σε ισχύ ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Πλήρες CV 

 2 Φωτογραφίες 

 

Σε διάστημα 3 μηνών από προεγγραφή: 

  

 Πτυχίο Οδοντιατρικής Σχολής με σφραγίδα Apostille *  

 Αναλυτική βαθμολογία με σφραγίδα Apostille* 

 Απολυτήριο λυκείου με σφραγίδα Apostille* 

 Πρόσβαση στην 3βαθμια εκπαίδευση με σφραγίδα Apostille* 

 Όλα τα πιστοποιητικά με σφραγίδα Apostille* μεταφρασμένα στα Ιταλικά από το 

υπουργείο εξωτερικών *και 

 Πιστοποιητικό “Dichiarazione di Valore” *από το ιταλικό προξενείο της κατά τόπου 

σχολής  

 

 

Κόστος 
 

ΧΧ.ΧΧΧ ευρώ (και για τα 2 έτη) 

Η πληρωμή πραγματοποιείται σε 3 ισόποσες δόσεις που πρέπει να έχουν 

εξοφληθεί εντός του πρώτου έτους σπουδών. 

 

Επιπλέων κόστος ιταλικών χαρτοσήμων, χρέωση πιστοποιητικών, χρέωση 

περγαμηνής, χρέωση σφραγίδας Apostille Ιταλίας. 

 

Δωρεάν  

σε κάθε συμμετέχοντα βιβλίο Άτλαντας αυξητικών παραγόντων με 720 φωτογραφίες  

και επεξήγηση χρήσης τους σε κάθε περίπτωση. 

 

 

 



 

 

 

2o Διεθνές συνέδριο WAGRO Loni India 2018  

με 5.000 συμμετέχοντες και 500 εθελοντές 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Πληροφορίες: 
 

Τηλ. +30 210 3624881, 210 3602987 (11:00 – 17:000) 

Email:  wagro.info@gmail.com 
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