
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Καθορισμός τομέων ευθύνης και αρμοδιοτήτων 
Αντιπρυτάνεων Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών και καθορισμός σειράς αναπλήρωσης του 
Πρύτανη.

2 Τροποποίηση του άρθρου  8 της υπ’  αρ. 129/56/
29-03-2018 απόφασης της Συγκλήτου που αφορά 
στην έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, με τίτλο: «Αειφορικά συστήματα παρα-
γωγής και περιβάλλον στη γεωργία» (Β΄ 2083) του 
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επι-
στημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρί-
τειου Πανεπιστημίου Θράκης.

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

    Αριθμ. 4793 (1)
Καθορισμός τομέων ευθύνης και αρμοδιοτή-

των Αντιπρυτάνεων Οικονομικού Πανεπιστημί-

ου Αθηνών και καθορισμός σειράς αναπλήρω-

σης του Πρύτανη. 

Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 12 και της παρ. 15 του άρ-

θρου 15 του ν. 4485/2017, «Οργάνωση και λειτουργία 
της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα 
και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114), όπως έχει τροποποιηθεί, 
συμπληρωθεί και ισχύει,

2. τις διατάξεις του άρθρου 65 έως 70 και των άρθρων 
125 και 128 του ν. 4692/2020 «Αναβάθμιση του Σχολείου 
και άλλες διατάξεις» (Α’ 111),

3. την υπό στοιχεία 108159/Ζ1/21-8-2020 (ΑΔΑ: 60
Ζ246ΜΤΛΗΧΓ9) Διαπιστωτική Πράξη της Υπουργού Παι-
δείας και Θρησκευμάτων με την οποία διαπιστώνεται 
η εκλογή του Δημητρίου Μπουραντώνη του Χαραλά-
μπους, Καθηγητή του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπα-
ϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών 

Επιστημών του Ιδρύματος, ως Πρύτανη του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Υ.Ο.Δ.Δ. 677), με θητεία από 
01-09-2020 έως 31-08-2024,

4. την υπ’ αρ. 4703/01.09.2020 (ΑΔΑ: 6ΦΨΧ469Β4Μ-
ΔΝ1-1) πράξη Πρύτανη περί συγκρότησης της Συ-
γκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από 
01.09.2020 έως 31.08.2021,

5. τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9 περί συγκρότησης 
συλλογικού οργάνου διοίκησης του ν. 2690/1999, «Κώδι-
κας Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α’ 45), 

6. τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν.  3861/2010 «Ενί-
σχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 
και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρό-
γραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις» (Α’ 112), όπως 
τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 23 του 
ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 254), καθώς και την κατ’ εξουσιοδότηση 
του προαναφερόμενου νόμου εκδοθείσα απόφαση υπό 
στοιχεία ΥΠΟΙΚ.Δ6.1127865/ΕΞ2010/30.9.2010 και την 
υπό στοιχεία ΥΑΠ/Φ.40/3404/2.6.2014 (ΑΔΑ: ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ) 
εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως ισχύει.

7. την απόφαση της Συγκλήτου Ο.Π.Α. (συνεδρία 
1η/04.09.2020/4) με την οποία εγκρίθηκε η 4705/
01.09.2020 απόφαση Πρύτανη περί τομέων ευθύνης 
και αρμοδιοτήτων κάθε Αντιπρύτανη του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών και σειράς αναπλήρωσης του 
Πρύτανη,

8. τις διατάξεις του άρθρου 8 και της παρ. 2 (θ) του άρ-
θρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς 
της Κυβερνήσεως και άλλες διατάξεις» (Α’ 131),

9. το γεγονός ότι, σύμφωνα με το άρθρο 90 του 
π.δ. 63/2005 «Κώδικας Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 
και τα Κυβερνητικά όργανα», με την εφαρμογή της πα-
ρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 
του Κρατικού Προϋπολογισμού ή του Προϋπολογισμού 
του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αποφασίζει:

Α. Ορίζει τους τομείς ευθύνης και τις αρμοδιότητες 
κάθε Αντιπρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθη-
νών, ως ακολούθως: 

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

E
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1. Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προ-
σωπικού 

α. Την εποπτεία και παρακολούθηση της ακαδημαϊκής 
λειτουργίας του Ιδρύματος.

β. Την μέριμνα για την οργάνωση και εφαρμογή των 
ωρολογίων προγραμμάτων διδασκαλίας καθώς και για 
την  λειτουργία των εκπαιδευτικών υποδομών του Ιδρύ-
ματος.

γ. Την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των διοικη-
τικών υπηρεσιών, των ακαδημαϊκών μονάδων και των 
γραμματειών των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος, 
των οποίων και προΐσταται, 

δ. Την υπογραφή πράξεων χορήγησης χρονοεπιδο-
μάτων, κατάταξης σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο, 
χορήγησης αδειών, εξαιρουμένων των αδειών κατοχής 
Β’ θέσης μελών ΔΕΠ, όλων των κατηγοριών του προσω-
πικού του ΟΠΑ, μονίμου ή με σύμβαση οποιασδήποτε 
μορφής, καθώς και του εκπαιδευτικού προσωπικού, μο-
νίμου ή με σύμβαση οποιασδήποτε μορφής.

ε. Την εποπτεία της λειτουργίας της Μονάδας Διασφά-
λισης Ποιότητας του Ιδρύματος (ΜΟ.ΔΙ.Π.).

στ. Την εποπτεία των δράσεων του Ο.Π.Α. που σχε-
τίζονται με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας 
(Δ.Α.Σ.Τ.Α.).

ζ. Την εποπτεία της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του 
Ο.Π.Α., ως αυτοτελούς και αποκεντρωμένης υπηρεσίας 
του Ιδρύματος.

η. Την υπογραφή πράξεων που αφορούν σε εγγραφές 
και μετεγγραφές φοιτητών, Ελλήνων ή αλλοδαπών και 
κατατάξεων πτυχιούχων.

θ. Την έγκριση αναπαραγωγής και διανομής πανεπι-
στημιακών σημειώσεων.

ι. Την εποπτεία της ενημέρωσης της ιστοσελίδας του 
Ιδρύματος.

Τις ως άνω αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο Καθηγητής 
του Τμήματος Στατιστικής, Βασίλειος Βασδέκης του Γε-
ωργίου, ως Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Προσωπικού.

2. Αντιπρύτανης ‘Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης
α. Την προεδρία της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).
β. Την εκπροσώπηση του ΟΠΑ στη σύναψη συμβάσε-

ων χρηματοδότησης με τρίτους για την εκτέλεση έργων 
και δραστηριοτήτων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυ-
λίων Έρευνας (ΕΛΚΕ).

γ. Την υπογραφή των πάσης φύσεως εγγράφων, 
αιτήσεων, προτάσεων για την ανάληψη υπό του Πα-
νεπιστημίου ερευνητικών έργων στο πλαίσιο προ-
κηρυσσόμενων ερευνητικών προγραμμάτων, συμμε-
τοχής του πανεπιστημίου σε προκηρυχθησόμενους 
διαγωνισμούς, για την ανάληψη ερευνητικών έργων, 
την υπογραφή των σχετικών ΤΔΕ/ΤΔΥ, καθώς και συμ-
βάσεων, συμβολαίων πληρεξούσιων η οιωνδήποτε 
άλλων απαιτουμένων εγγράφων, υπό τη ιδιότητά του 
ως Προέδρου της Επιτροπής Διαχείρισης του Ειδικού 
Λογαριασμού.

δ. Την Προεδρία του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρ-
φωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

Τις ως άνω αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο Αναπληρω-
τής Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης 
και Τεχνολογίας, Γεώργιος Λεκάκος του Δημητρίου, ως 
Αντιπρύτανης Έρευνας και Διά Βίου Μάθησης.

3. Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Υποδομών

α. Την εισήγηση για την κατάρτιση και αναμόρφωση 
του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού και 
του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων καθώς και για 
την  κατάρτιση των σχετικών απολογισμών.

β. Την παρακολούθηση της εκτέλεσης του ετήσιου 
προϋπολογισμού και του προγράμματος δημοσίων 
επενδύσεων.

γ. Την υπογραφή αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης 
δαπανών, διακηρύξεων και συμβάσεων για την εκτέλε-
ση εργασιών, προμηθειών και την παροχή υπηρεσιών 
προς το ΟΠΑ, εφόσον αυτή δεν έχει μεταβιβαστεί σε 
άλλα όργανα.

δ. Την υπογραφή συμβάσεων με μισθωτές και εκμι-
σθωτές του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που 
αφορούν στην εκτέλεση των προϋπολογισμών του Ιδρύ-
ματος, μετά από απόφαση των κατά τον νόμο προβλε-
πομένων οργάνων του Ιδρύματος.

ε. Την υπογραφή των μισθοδοτικών καταστάσεων των 
πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού.

στ. Την υπογραφή πράξεων συγκρότησης επιτροπών 
για την ανάδειξη ανάδοχου που αφορούν προμήθειες, 
υπηρεσίες και έργα, καθώς και πράξεων συγκρότησης 
επιτροπών παραλαβής αυτών.

ζ. Την εποπτεία θεμάτων που αφορούν στην αξιοποί-
ηση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών και 
των εν γένει νέων τεχνολογιών για την αναβάθμιση των 
υπηρεσιών του Ιδρύματος.

η. Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρω-
μής και προπληρωμής που αφορούν στην εκτέλεση των 
προϋπολογισμών του Ιδρύματος, μετά την απόφαση των 
κατά νόμο προβλεπόμενων οργάνων του Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών.

θ. Την εποπτεία της Φοιτητικής Λέσχης και την ευθύνη 
θεμάτων Φοιτητικής Μέριμνας.

Τις ως άνω αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο Καθηγητής 
του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 
Κωνσταντίνος Δράκος του Δημητρίου, ως Αντιπρύτανης 
Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών.

4. Αντιπρύτανης  Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης
α. Τον συντονισμό και την οργάνωση για τις πρωτο-

βουλίες του Ο.Π.Α. για στρατηγικές συνέργειες με Ανώ-
τατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα του εξωτερικού για κοινά 
προπτυχιακά ή/και μεταπτυχιακά προγράμματα και πά-
σης φύσεως διεθνείς συνεργασίες. 

β. Την ανάληψη πρωτοβουλιών για συνεργασίες του 
Ο.Π.Α. με διεθνή Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα.

γ. Την εποπτεία για την εκτέλεση διεθνών και ευρω-
παϊκών προγραμμάτων οποιασδήποτε μορφής κινητι-
κότητας και ανταλλαγών, συμπεριλαμβανομένου του 
ERASMUS.

δ. Την εποπτεία και παρακολούθηση για την εκτέλεση 
των πρωτοκόλλων διεθνούς συνεργασίας (memoranda 
of understanding) του πανεπιστημίου.
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Τις ως άνω αρμοδιότητες αναλαμβάνει ο Καθηγητής 
του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, 
Βασίλειος Παπαδάκης του Μιχαήλ, ως Αντιπρύτανης Δι-
εθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Β. Καθορίζει τη σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη ως 
ακολούθως: Τον Πρύτανη, όταν απουσιάζει, κωλύεται, 
έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε 
λόγο, αναπληρώνει ο Αντιπρύτανης, Καθηγητής Βασίλει-
ος Βασδέκης, τούτου δε απόντος ή κωλυόμενου ή ελλεί-
ποντος ή ακυρωθέντος του ορισμού του, αναπληρώνει ο 
Αντιπρύτανης, Καθηγητής Βασίλειος Παπαδάκης, τούτου 
δε απόντος ή κωλυόμενου ή ελλείποντος ή ακυρωθέντος 
του ορισμού του αναπληρώνει ο Αντιπρύτανης, Καθηγη-
τής Κωνσταντίνος Δράκος, τούτου δε απόντος ή κωλυό-
μενου ή ελλείποντος ή ακυρωθέντος του ορισμού του, 
αναπληρώνει ο Αντιπρύτανης, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Γεώργιος Λεκάκος.

Γ. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως σύμφωνα με το άρθρο 8 και 
την παρ. 2(θ) του άρθρου 5 του ν. 3469/2006 «Εθνικό 
Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και άλλες δι-
ατάξεις» (Α’ 131).

Αθήνα, 4 Σεπτεμβρίου 2020

Ο Πρύτανης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΑΝΤΩΝΗΣ   

Ι

   Αριθμ. απόφ. 37/33/23-07-2020 (2)
Τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 129/56/

29-03-2018 απόφασης της Συγκλήτου που αφο-

ρά στην έγκριση του Προγράμματος Μεταπτυ-

χιακών Σπουδών, με τίτλο: «Αειφορικά συστή-

ματα παραγωγής και περιβάλλον στη γεωργία» 

(Β΄ 2083) του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 

της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολο-

γίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. 

 Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Την υπό στοιχεία 137509/Ζ1/2018 διαπιστωτική 

πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των (Υ.Ο.Δ.Δ. 490), με την οποία διαπιστώνεται η εκλογή 
Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων του Δημοκριτείου Πανεπι-
στήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.) με θητεία τεσσάρων (4) ετών, 
από 01-09-2018 έως 31-08-2022.

2. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 45 του ν. 4485/
2017 (Α΄ 114), η οποία τροποποιήθηκε με την παρ. 3 
του άρθρου 42 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38), σύμφωνα με 
τις οποίες «Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος 
καταρτίζεται ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών 
του Τμήματος κάθε Π.Μ.Σ., ο οποίος εγκρίνεται από τη 
Σύγκλητο, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως, αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος 
και κοινοποιείται στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων».

3. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποί-
ηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» (Α΄ 195), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Την υπό στοιχεία 216772/Ζ1/08-12-2017 υπουργική 
απόφαση, με τίτλο: «Τρόπος κατάρτισης του αναλυτικού 
προϋπολογισμού λειτουργίας και της έκθεσης βιωσιμό-
τητας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών» 
(Β΄ 4334).

5. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα 
Διπλώματος» (Α΄ 189), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα νομοθε-
σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», 
που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του π.δ. 86/2013 «Συγχώνευση Τμημά-
των, ίδρυση - συγκρότηση - ανασυγκρότηση Σχολών στο 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης» (Α΄ 124).

8. Την υπό στοιχεία 284/Β7/10-09-2007 υπουργική 
απόφαση που αφορά στην έγκριση ίδρυσης και λει-
τουργίας του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 
(Β΄ 1877), η οποία έχει αντικατασταθεί με την υπό στοι-
χεία 158947/Β7/03-10-2014 (Β΄ 2748) υπουργική από-
φαση και με την υπ’ αρ. 142/2016 (Β΄ 2355) απόφαση 
Πρύτανη του Δ.Π.Θ.

9. Την απόφαση της Συγκλήτου της υπ’ αρ. 129/56/
29-03-2018 (Β΄ 2083) συνεδρίασης, με την οποία εγκρί-
θηκε η επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, με τίτλο: «Αειφορικά συστήματα παραγωγής 
και περιβάλλον στη γεωργία» του Τμήματος Επιστήμης 
Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου 
Πανεπιστημίου Θράκης σε εφαρμογή του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114).

10. Το απόσπασμα πρακτικών της Συνέλευσης του 
Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκρίτειου Πα-
νεπιστημίου Θράκης (συνεδρία 13/06-06-2020).

11. Την υπ’ αρ. 1/23/23-07-2020 εισήγηση της Επιτρο-
πής Μεταπτυχιακών Σπουδών του Δ.Π.Θ.

12. Το υπό στοιχεία 163204/Ζ1/29-09-2017 έγγραφο 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

13. Το υπ’ αρ. 1262/08-04-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ, από 
το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτερική 
αξιολόγηση του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης του 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση του άρθρου 8 της υπ’ αρ. 129/56/
29-03-2018 (Β΄ 2083) απόφασης της Συγκλήτου, ως ακο-
λούθως:

«Άρθρο 8 
Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) 
το 70% του συνολικού κόστους λειτουργίας του Π.Μ.Σ. 
αφορά στις λειτουργικές δαπάνες και ανέρχεται στο 
ποσό των εκατό τριάντα έξι χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ 
(136.500 €) και αναλύεται ως εξής:
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Κατηγορίες Δαπανών Ποσό Δαπάνης
Αμοιβές, διδακτικού, διοικητικού και τεχνικού προσωπικού 51.000
Δαπάνες μετακινήσεων 8.600
Υποτροφίες 1.200
Δαπάνες Προμηθειών, Συντήρησης Εξοπλισμού και Λογισμικού 48.800
Αναλώσιμα 17.200
Γενικές Δαπάνες 9.700
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΥΨΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (€) 136.500

Οι αμοιβές του τακτικού διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού των Ιδρυμάτων αφορούν εργασία που 
υπερβαίνει τις κατά νόμο υποχρεώσεις τους.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται από δίδακτρα, ερευνητικά προγράμματα, χορηγίες, δωρεές κ.λπ.».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 Κομοτηνή, 23 Ιουλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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