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1. Αποφάσεις Συνεδρίασης Συγκλήτου ΑΠΘ, αριθμ 2862/26-6-13 
 

http://www.auth.gr/news/anouncements/16109 

 
 

2. Μήνυμα Συμβουλίου Ιδρύματος ΑΠΘ, Παρ 28/6/2013 4:51 μμ 
 

http://www.auth.gr/council/docs/news_organismos_29_6_2013.pdf 
 

 
3. Μήνυμα Πρυτανικών Αρχών ΑΠΘ για την Έκτακτη Σύνοδο Πρυτάνεων, Σαβ 

29/6/2013 12:35 πμ 
 

http://www.auth.gr/news/anouncements/16118 

 
 

4. Απόφαση ΓΣ Νομικής ΑΠΘ 2/7/2013, Επιστολή Προέδρου Τμήματος 
Νομικής 3/7/2013 

 
http://www.law.auth.gr/index.php?rm=0&mn=0&lang=el&nid=4678 
 

 
5. Ενημέρωση του Πρύτανη σχετικά με τη σύνταξη του Οργανισμού και του 

Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος, Πεμ 4/7/2013 7:08 μμ 
 

http://www.auth.gr/news/anouncements/16138 
 

 
6. Ενημέρωση για τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου ΑΠΘ, αριθμ. 2863/04-07-13, 

Παρ 5/7/2013 12:58 μμ 
 

http://www.auth.gr/news/anouncements/16144 

 

 

 Στη συνέχεια, παρατίθενται αυτούσια τα κρίσιμα αποσπάσματα των παραπάνω 
κειμένων, με την χρονολογική σειρά που εκδόθηκαν ή κοινοποιήθηκαν στην 
Πανεπιστημιακή Κοινότητα του ΑΠΘ. 
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1. Αποφάσεις Συνεδρίασης Συγκλήτου ΑΠΘ, αριθμ 2862/26-6-13 
 

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, 

Στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ, χθες, Τετάρτη 26 Ιουνίου 2013, 
συζητήθηκαν και αποφασίστηκαν μεταξύ πολλών θεμάτων και τα εξής: 

…………………………………… 

 Για το θέμα της οργάνωσης και σύνταξης του Οργανισμού και Εσωτερικού 
Κανονισμού Λειτουργίας του ΑΠΘ, ο Πρύτανης ενημέρωσε τη Σύγκλητο για 
τις νεότερες εξελίξεις επί του θέματος από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων. Η επιτροπή 
που συγκρότησε η Σύνοδος των Πρυτάνεων των ελληνικών ΑΕΙ και στην οποία 
συμμετέχει το ΑΠΘ, έχει ήδη συντάξει ένα προσχέδιο προτύπου Οργανισμού για 
τα πανεπιστήμια της χώρας υπό τον τίτλο «Βασικά στοιχεία επιχειρησιακού 
σχεδιασμού και στρατηγικής», το οποίο θα συζητηθεί εκτενώς στην έκτακτη 
Σύνοδο των Πρυτάνεων, αύριο, Παρασκευή 28 Ιουνίου, στην Αθήνα. 

 

Η σύνταξη ενός προτύπου Οργανισμού για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας προκύπτει 
από τη διαπίστωση ότι το 50-60% των προβλέψεών του είναι κοινές για όλα τα 
πανεπιστήμια, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε 
ιδρύματος. Η Σύνοδος των Πρυτάνεων θα προχωρήσει στην επεξεργασία του 
προτύπου αυτού, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να δοθεί ένα προσχέδιο 
οργανισμού, το οποίο στη συνέχεια θα εξειδικευτεί σύμφωνα με τις ανάγκες και τις 
ιδιαιτερότητες του κάθε πανεπιστημίου. 

 

Μέχρι τη συγκρότηση της νέας σύνθεσης της Συγκλήτου την επόμενη ακαδημαϊκή 
χρονιά, συστάθηκε από τη Σύγκλητο επιτροπή παρακολούθησης αποτελούμενη από 
τους: 

 
- Γιάννη Μυλόπουλο, Πρύτανη ΑΠΘ, καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 
- Δέσπω Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Προσωπικού), καθηγήτρια Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 
- Σοφία Κουίδου-Ανδρέου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις, Πρόεδρος Ειδικού 
Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, Συντονιστής Προγραμμάτων ΕΠΕΑΕΚ), καθηγήτρια 
Ιατρικής Σχολής 
- Νικόλαο Παρασκευόπουλο, Κοσμήτορα της Σχολής Νομικών Οικονομικών και 
Πολιτικών Επιστημών, καθηγητή Τμήματος Νομικής 
- Σπυρίδωνα Παυλίδη, Κοσμήτορα Σχολής Θετικών Επιστημών, καθηγητή Τμήματος 
Γεωλογίας 
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2. ΜΗΝΥΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΠΘ Παρ 28/6/2013 4:51 μμ 

Το Συμβούλιο Ιδρύματος ενημέρωσε έγκαιρα τον Πρύτανη ότι θεωρεί τον 

Οργανισμό ιδιαίτερης σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του ΑΠΘ και του 

ζήτησε εγγράφως, στις  27/3/13, την έναρξη σύνταξής του. Στη συνέχεια, ζήτησε 

επανειλημμένα ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών, ώστε από την 

επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά η λειτουργία του Ιδρύματος να διέπεται από σαφείς 

κανόνες. Επιπλέον, κατέστησε σαφές ότι επιδιώκει εκθύμως τη συνεργασία με τη 

Σύγκλητο και την Πρυτανεία, έχοντας ως στόχο την επίτευξη των καλύτερων 

αποτελεσμάτων προς όφελος του Πανεπιστημίου. 

Το Συμβούλιο πληροφορήθηκε, από το μήνυμα της Πρυτανείας (μέσω ΚΗΔ) 

προς την πανεπιστημιακή κοινότητα, ότι στην τελευταία συνεδρίαση της Συγκλήτου 

ορίστηκε επιτροπή παρακολούθησης για τον Οργανισμό. Αναμένει ακόμη 

ενημέρωση σχετική με σαφές χρονοδιάγραμμα σύνταξης του Οργανισμού. 

Το Συμβούλιο θεωρεί ότι οι εργασίες σύνταξης του Οργανισμού ΑΠΘ πρέπει 

να προχωρήσουν το ταχύτερο και ανεξάρτητα από τα όποια χρονοδιαγράμματα 

άλλων φορέων, όπως η άτυπη σύνοδος των Πρυτάνεων, που έχουν ήδη εισαγάγει 

σημαντικές καθυστερήσεις. 

Για τους λόγους αυτούς, το Συμβούλιο, περιμένοντας σύμφωνα με τον νόμο 

την εισήγηση του Πρύτανη, και για να προετοιμαστεί κατάλληλα για τις εγκριτικές 

ενέργειές του, όρισε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από μέλη του και 

συναδέλφους της πανεπιστημιακής κοινότητας, που άρχισε την επεξεργασία των 

κατευθύνσεων του Οργανισμού, όπως προκύπτουν από το Άρθρο 5 του Ν. 4009/11.  
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3. ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΥΤΑΝΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΠΘ Σαβ 29/6/2013 12:35 πμ 

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, 

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας το ψήφισμα της έκτακτης συνόδου Πρυτάνεων 
& Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων, που πραγματοποιήθηκε την 
Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013, στο Λαύριο. 

Οι Πρυτανικές Αρχές 

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ 
Ιωάννης Δ. Παντής,  Αναπληρωτής  Πρύτανη (Αντιπρύτανης Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 
Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
και Προσωπικού) 
Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Έρευνας) 

---------------------------------------------- 

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ & ΠΡΟΕΔΡΩΝ Δ.Ε. 

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

Λαύριο, 28.06.2013  

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων επανειλημμένα έχει διαπιστώσει τις δυσλειτουργίες και τα 
προβλήματα που δημιουργεί το νέο θεσμικό πλαίσιο και έχει προτείνει αλλαγές.  

Η επίλυση των κατωτέρω προβλημάτων κρίνεται ως άμεση προτεραιότητα για την 
αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών των Πανεπιστημίων. Συγκεκριμένα και κατ' 
ελάχιστον προτείνεται:  

•  Η επαναλειτουργία του Πρυτανικού Συμβουλίου ή άλλου ευέλικτου συναφούς 
οργάνου.  

•  Η αποκατάσταση της συμμετοχής των εκλεγμένων Αντιπρυτάνεων στη 
Σύγκλητο με δικαίωμα ψήφου.  

•  Εκλογή των αναπληρωτών Πρύτανη μέσω καθολικής ψηφοφορίας.  

•  Επανεξέταση της σύνθεσης της Συγκλήτου, ώστε να εξασφαλίζεται η 
συμμετοχή όλων των Τμημάτων.  

•  'Αμεση εκλογή Πρύτανη και Κοσμήτορα μεταξύ όλων των υποψηφίων από το 
σώμα των εκλεκτόρων.  

•  Ρητή και σαφής διάκριση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Συγκλήτου, Πρυτάνεως 
και Συμβουλίου Ιδρύματος.  
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•  Διεύρυνση των επταμελών επιτροπών εκλογής μελών ΔΕΠ ώστε να αυξηθεί ο 
αριθμός των εκλεκτόρων, η δε διαδικασία να πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
της Συνέλευσης του Τμήματος.  

•  Διορισμός των εκλεγμένων λεκτόρων και καθηγητών ιδιαίτερα ενόψει του 
αυξημένου αριθμού εισακτέων.  

Τέλος,  

η Σύνοδος συντάσσει σχέδιο Οργανισμού και Κανονισμού που περιλαμβάνει τις κοινές 
αρχές λειτουργίας όλων των Πανεπιστημίων.  

……………… 
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5. Ενημέρωση του Πρύτανη σχετικά με τη σύνταξη του Οργανισμού και του 

Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος Πεμ 4/7/2013 7:08 μμ 

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει 

«…εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε ιδρύματος, ύστερα από πρόταση του πρύτανη, η 

οποία διατυπώνεται μετά από γνώμη της Συγκλήτου και εγκρίνεται από το 

Συμβούλιο». Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 του ίδιου νόμου «Με απόφαση του 

οικείου Συμβουλίου, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του πρύτανη και σύμφωνη 

γνώμη της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 

εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε ιδρύματος…». 

Με το θέμα της σύνταξης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού 

των πανεπιστημίων ασχολήθηκε η Σύνοδος των Πρυτάνεων σε επανειλημμένες 

συνεδριάσεις της, καταλήγοντας στην ανάγκη σύνταξης ενός προτύπου Οργανισμού 

για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, μετά τη διαπίστωση ότι το 50-60% των 

προβλέψεών του θα πρέπει να είναι κοινές για όλα τα πανεπιστήμια, ανεξάρτητα από 

το μέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ιδρύματος.  

Για το λόγο αυτό η Σύνοδος των Πρυτάνεων έχει ήδη συγκροτήσει από τον 

Απρίλιο του 2013 επιτροπή εκπόνησης και σύνταξης προτύπου Οργανισμού. Στην 

επιτροπή αυτή, στην οποία συμμετέχουν Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Προσωπικού από τα Πανεπιστήμια της χώρας, εκ μέρους του ΑΠΘ συμμετέχει η 

Αναπληρώτρια Πρύτανη κ. Δέσπω Λιάλιου Καθηγήτρια του Τμήματος Ποιμαντικής και 

Κοινωνικής Θεολογίας (Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού). 

Στην τελευταία έκτακτη Σύνοδο των Πρυτάνεων της 28/06/2013 η ως άνω 

επιτροπή, κατέθεσε κείμενο προσχεδίου προτύπου Οργανισμού με τίτλο  «Βασικά 

στοιχεία επιχειρησιακού σχεδιασμού και στρατηγικής». 

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων ενέκρινε το προσχέδιο και αποφάσισε τη 

συγκρότηση επιτροπών ανά θεματική ενότητα από καθηγητές με συναφή πείρα και 

επιστημονική εξειδίκευση από όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, οι οποίοι θα 

επεξεργαστούν το προσχέδιο και θα συντάξουν το τελικό κείμενο του προτύπου 

Οργανισμού. 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.3 και 6 παρ.2 

του Ν.4009/2011 προβλέπεται ότι με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση 

του Υπουργού Παιδείας ύστερα από γνώμη του Ε.ΣΥ.Π. μπορεί να εγκριθεί πρότυπος 

Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός οι οποίοι εφαρμόζονται σε όλα τα ΑΕΙ έως 

την έκδοση των οικείων Οργανισμών και Εσωτερικών Κανονισμών. Η πρόβλεψη αυτή 

δεν υλοποιήθηκε ποτέ. 
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Με την ευκαιρία γίνεται γνωστό ότι το ΑΠΘ, πρώτο από όλα τα πανεπιστήμια 

της χώρας, έχει καταθέσει πρόταση, ύστερα από επεξεργασία των δεδομένων από 

ειδικές ομάδες, αποτελούμενες από τις Πρυτανικές Αρχές, μέλη της Συγκλήτου και 

του Συμβουλίου, καθηγητές και λέκτορες, γενικούς διευθυντές και διοικητικούς 

υπαλλήλους. Οι ομάδες αυτές ασχολήθηκαν με την ανάπτυξη οδικού χάρτη για την 

αναβάθμιση της λειτουργίας  των διοικητικών υπηρεσιών, που αποτελεί τα 

προδρομικά στάδια για τη σύνταξη του Οργανισμού. Αναμένεται η έγκριση της 

πρότασης αυτής από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προκειμένου η 

εκτέλεση του ως άνω έργου να υποστηρίξει και το έργο της εκπόνησης του 

Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού του ΑΠΘ. 

Η σύνταξη του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού αποτελεί 

κορυφαία διεργασία και ύψιστη ανάγκη για την εύρυθμη λειτουργία του 

Πανεπιστημίου. Ως εκ τούτου οφείλει να θεμελιωθεί εξαρχής σε στέρεες βάσεις και να 

προχωρήσει με μεγάλη προσοχή ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.    

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου αποφάσισε να 

συγκροτήσει επιτροπή εκπόνησης και συντονισμού των διαδικασιών του έργου της 

σύνταξης Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού, αποτελούμενη από τους: 

-Γιάννη Μυλόπουλο, Πρύτανη ΑΠΘ, καθηγητή Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, 

-Δέσπω Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανι Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Προσωπικού), καθηγήτρια Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας 

-Σοφία Κουίδου-Ανδρέου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανι, Πρόεδρο Ειδικού 

Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, Συντονίστρια Προγραμμάτων ΕΣΠΑ), καθηγήτρια 

Ιατρικής Σχολής 

-Νικόλαο Παρασκευόπουλο, Κοσμήτορα της Σχολής Νομικών Οικονομικών και 

Πολιτικών Επιστημών, καθηγητή Τμήματος Νομικής 

-Σπυρίδωνα Παυλίδη, Κοσμήτορα Σχολής Θετικών Επιστημών, καθηγητή Τμήματος 

Γεωλογίας. 

  

Ο Πρύτανης 

  

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος 
Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών 
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6. Ενημέρωση για τη Συνεδρίαση της Συγκλήτου ΑΠΘ, αριθμ. 2863/04-07-

13 Παρ 5/7/2013 12:58 μμ 

Αγαπητά μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, 

Η Σύγκλητος του ΑΠΘ, στην έκτακτη συνεδρίασή της (συνεδρίαση αριθμ. 2869/04-

07-2013) την Πέμπτη, 4 Ιουλίου 2013, ασχολήθηκε μεταξύ άλλων και με τα εξής 

θέματα: 

…………………………… 
 
Η Σύγκλητος ενημερώθηκε για την πορεία του έργου της εκπόνησης του Οργανισμού 
και του Εσωτερικού Κανονισμού. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι η Σύνοδος των 
Πρυτάνεων των ελληνικών ΑΕΙ έγκαιρα διαπίστωσε την ανάγκη σύνταξης ενός 
προτύπου Οργανισμού για όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, δεδομένου ότι το 50-
60% των προβλέψεών του θα είναι κοινές για όλα τα πανεπιστήμια, ανεξάρτητα από 
το μέγεθος και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε ιδρύματος. Για το λόγο αυτό 
συγκροτήθηκε από τη Σύνοδο Πρυτάνεων των ελληνικών ΑΕΙ επιτροπή εκπόνησης 
και σύνταξης προτύπου Οργανισμού αποτελούμενη από Αντιπρυτάνεις Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων, ήδη από τον Απρίλιο του 2013 και στην οποία συμμετέχει, εκ μέρους του 
ΑΠΘ, η Αναπληρώτρια Πρύτανη κ. Δέσπω Λιάλιου Καθηγήτρια του Τμήματος 
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 
Προσωπικού). 
 
Η Επιτροπή αυτή εκπόνησε και παρουσίασε στην πρόσφατη έκτακτη σύνοδο των 
Πρυτάνεων, στις 28 Ιουνίου 2013, το πρώτο προσχέδιο με τίτλο: «Βασικά στοιχεία 
επιχειρησιακού σχεδιασμού και στρατηγικής». Η Σύνοδος ενέκρινε το προσχέδιο και 
αποφάσισε τη συγκρότηση επιτροπών ανά θεματική ενότητα του προσχεδίου, από 
καθηγητές με συναφή πείρα και επιστημονική εξειδίκευση από όλα τα πανεπιστήμια 
της χώρας, οι οποίοι θα επεξεργαστούν το προσχέδιο και θα συντάξουν το τελικό 
κείμενο του προτύπου Οργανισμού και Εσωτερικού Κανονισμού.  
 
Όταν ολοκληρωθεί το έργο της σύνταξης του προτύπου θα αποδοθεί στα 
πανεπιστήμια τα οποία θα το εξειδικεύσουν και θα το προσαρμόσουν στις 
ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες του κάθε ιδρύματος. Μέλη της Συγκλήτου 
υπογράμμισαν ότι το έργο αυτό, το οποίο είναι γιγάντιο και αφορά στη λειτουργία 
των ελληνικών πανεπιστημίων, οφείλει να δρομολογηθεί εξαρχής σωστά και να 
θεμελιωθεί σε στέρεες βάσεις. 
 
Η Σύγκλητος ακόμη ενημερώθηκε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ.3 
και 6 παρ.2 του Ν.4009/2011 προβλέπεται ότι με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται 
με πρόταση του Υπουργού Παιδείας ύστερα από γνώμη του Ε.ΣΥ.Π. μπορεί να 
εγκριθεί πρότυπος Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός οι οποίοι εφαρμόζονται σε 
όλα τα ΑΕΙ έως την έκδοση των οικείων Οργανισμών και Εσωτερικών Κανονισμών, 
καθώς και ότι η πρόβλεψη αυτή του νόμου 4009 δεν υλοποιήθηκε ποτέ. 
 
Η Σύγκλητος αποφάσισε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε στην προηγούμενη τακτική 
συνεδρίασή της να είναι "Επιτροπή εκπόνησης και συντονισμού των διαδικασιών του 
έργου της σύνταξης του Οργανισμού και του Εσωτερικού Κανονισμού", αρμοδιότητα 
που σύμφωνα με το Νόμο ανήκει στη Σύγκλητο και τον Πρύτανη. 
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Όταν η Επιτροπή ολοκληρώσει το έργο της και αφού η Σύγκλητος διατυπώσει γνώμη, 
τα τελικά κείμενα θα υποβληθούν προς έγκριση στο Συμβούλιο του Ιδρύματος. 
 

………………………… 

Οι Πρυτανικές Αρχές, 

Ιωάννης Α. Μυλόπουλος, Πρύτανης ΑΠΘ 

Ιωάννης Δ. Παντής,  Αναπληρωτής  Πρύτανη (Αντιπρύτανης Οικονομικού 

Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

Δέσπω Αθ. Λιάλιου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 

και Προσωπικού) 

Σοφία Α. Κουίδου-Ανδρέου, Αναπληρώτρια Πρύτανη (Αντιπρύτανις Έρευνας) 

   
 

 


