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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
1

Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Κωνσταντίνου Γκατζιώνη, Αναπληρωτή Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Αιγαίου

2

Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες
για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων»
στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα
ΕΦΚΑ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης.

3

Έγκριση τροποποίησης της απόφασης της υπ’ αρ.
36/28.6.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του
Χώρου”, Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών
Επιστημών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Φ.146/58341/Ζ2
(1)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου του Κωνσταντίνου Γκατζιώνη, Αναπληρωτή Καθηγητή του
Πανεπιστημίου Αιγαίου
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. της περ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 21 του
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α’ 114),
β. του άρθρου 79 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις»
(Α΄ 258),
γ. τις διατάξεις της περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 109
του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
(Α΄ 133),
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δ. του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση
της νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά
όργανα» (Α΄ 98), όπως διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ.
22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α΄133).
ε. του π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31),
στ. του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α΄ 119),
ζ. του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123),
η. το υπό στοιχεία 94774/Γ2/08-06-2018 έγγραφο της
Γενικής Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού «Τοποθέτηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης
Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων»,
θ. την υπ’ αρ. 59/07-02-2020 εγκύκλιο του Υπουργού
Επικρατείας «Οδηγίες εφαρμογής του άρθρου 109 του
ν. 4622/2019 (Α’ 133) σχετικά με την αρμοδιότητα των
Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων των Υπουργείων
για την τελική υπογραφή ατομικών διοικητικών πράξεων».
2. Την υπ’ αρ. 9977/08-10-2018 (Γ’ 1291) πράξη της
Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αιγαίου για τον διορισμό του Κωνσταντίνου Γκατζιώνη σε θέση της βαθμίδας
του Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο
«Βιοχημεία Τροφίμων».
3. Την υπ’ αρ. 29026/15-12-2021 αίτηση του Αναπληρωτή Καθηγητή Κωνσταντίνου Γκατζιώνη για τη μεταβολή του γνωστικού του αντικειμένου.
4. Την απόφαση της από 03-02-2022 1ης Τακτικής
Συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Επιστήμης
Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του
Πανεπιστημίου Αιγαίου με την οποία εγκρίνεται κατά
πλειοψηφία η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του
ως άνω Αναπληρωτή Καθηγητή, καθώς και το γεγονός
ότι στο εν λόγω Τμήμα δεν υπάρχουν Τομείς.
5. Το υπ’ αρ. 10314/11-05-2022 (Α.Π. Υ.ΠΑΙ.Θ.55421/
Z2/16-05-2022) έγγραφο της Πρυτάνεως του Πανεπιστημίου Αιγαίου που αφορά στη μεταβολή γνωστικού
αντικειμένου του Κωνσταντίνου Γκατζιώνη.
6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασιζουμε:
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Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου
του Κωνσταντίνου Γκατζιώνη του Αθανασίου, μέλους
ΔΕΠ της βαθμίδας του Αναπληρωτή Καθηγητή στο Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής της Σχολής Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου, από «Βιοχημεία
Τροφίμων» σε «Συμπεριφορά καταναλωτή, αισθητηριακή ανάλυση και βιοχημικές μεταβολές τροφίμων».
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 19 Μαΐου 2022
Ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
Ι

Αριθμ. 19312 ΕΞ 2022
(2)
Διάθεση διαδικτυακής υπηρεσίας «Πληροφορίες για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων» στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα
Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Έχοντας υπόψη,
A. Τις διατάξεις:
1. Του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ)
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο
της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α’ 184)
και, ιδίως, της παρ. 50 του άρθρου 107, σε συνδυασμό
με το άρθρο 84 του ιδίου νόμου.
2. Του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του
Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα» (Α’ 134).
3. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών
και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ.
4. Του ν. 4624/2019 «Αρχή Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην
εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680» (Α’ 137).
5. Του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και
ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α’ 43) και
ιδίως το άρθρο 15.
6. Του π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους - Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
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7. Του π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών (Α’ 121).
8. Του π.δ. 40/2020 «Οργανισμός Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Α’ 85).
9. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, (π.δ. 63/2005,
Α’ 98) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την παρ. 22 του
άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).
B. Την υπό στοιχεία Υ6/2019 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υπουργό Επικρατείας» (Β’ 2902).
Γ. Την υπ’ αρ. 118944 ΕΞ 2019 απόφαση του Υπουργού
Επικρατείας «Λειτουργία Κέντρου Διαλειτουργικότητας
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων
Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης» (Β’ 3990).
Δ. Την υπ’ αρ. 21919/7423 απόφαση του Υπουργού
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός της
ηλεκτρονικής διαδικασίας για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον e-ΕΦΚΑ» (Β’ 2272).
Ε. Την υπό στοιχεία 5322 ΕΞ 2021 απόφαση «Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αίτησης αποζημίωσης
εξόδων κηδείας - ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)» (Β’ 778).
ΣΤ. Το υπ’ αρ. 7508/6-4-2021 του Ηλεκτρονικού Εθνικού
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.), στην Ε.Δ.Α.
του Κέντρου Διαλειτουργικότητας (ΚΕ.Δ.) της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.
Ζ. Το υπό στοιχεία 179334/Σ.57494/20-5-2021 έγγραφο
του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης
(e-Ε.Φ.Κ.Α.), προς την Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. αναφορικά με την έναρξη
της παραγωγικής λειτουργίας της διαδικτυακής υπηρεσίας.
Η. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Διατίθεται η διαδικτυακή υπηρεσία «Πληροφορίες
για την καταβολή εξόδων κηδείας συνταξιούχων» από
το «Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων» της ΓΓΠΣΔΔ στο Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό Σύστημα ΕΦΚΑ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης για την Ηλεκτρονική
εφαρμογή καταβολής εξόδων κηδείας.
Με τη χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας και με βάση
τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του αποθανόντα συνταξιούχου
αντλούνται ειδικότερα πεδία:
- Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
- Αριθμός Φορολογικού Μητρώου
- Επώνυμο
- Όνομα
- Αριθμός Μητρώου Σύνταξης
- Είδος σύνταξης
- Κατηγορία συνταξιούχου
- Υποκατηγορία συνταξιούχου
- Ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης
- Επικουρικό ταμείο
- Κράτηση ΤΑΑΠ
2. Σκοπός διάθεσης της διαδικτυακής υπηρεσίας είναι
η άντληση των στοιχείων της παρ. 1 για την πληρωμή
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των εξόδων κηδείας σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου
15 του ν. 4670/2020 (Α’ 43) και σύμφωνα με την υπ’ αρ.
21919/7423 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Καθορισμός της ηλεκτρονικής
διαδικασίας για τη χορήγηση εξόδων κηδείας από τον
e-ΕΦΚΑ» (Β’ 2272) και την υπ’ αρ. 5322 ΕΞ 2021 «Καθορισμός διοικητικής διαδικασίας αίτησης αποζημίωσης
εξόδων κηδείας ταφής ή αποτέφρωσης και μέσω των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών» (Β’ 778).
3. Η διάθεση των υπηρεσιών διενεργείται μέσω του
Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης
(Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) και σύμφωνα με το ισχύον Πλαίσιο Ασφάλειας
Πληροφοριακών Συστημάτων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την Πολιτική Ορθής Χρήσης των διαδικτυακών υπηρεσιών και τις διατάξεις περί
προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
4. Ο φορέας της παρ. 1 έχει την υποχρέωση λήψης και
διαρκούς τήρησης των κατάλληλων και αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων ασφάλειας των λαμβανόμενων πληροφοριών και κατ’ ελάχιστον, την καταγραφή
και παρακολούθηση των προσβάσεων, τη διασφάλιση
ιχνηλασιμότητας και την προστασία των διακινούμενων
δεδομένων από κάθε παραβίαση, καθώς και από σκόπιμη ή τυχαία απειλή.
5. Η παρούσα απόφαση αρχίζει να ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 19 Μαΐου 2022
Ο Υπουργός
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ
Ι

Αριθμ. 11218
(3)
Έγκριση τροποποίησης της απόφασης της υπ’ αρ.
36/28.6.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του
Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του
Χώρου”, Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών
Επιστημών
Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Αφού έλαβε υπόψη:
- Τις διατάξεις του π.δ. 83/1984 «Ίδρυση Πανεπιστημίου Αιγαίου, Ιονίου Πανεπιστημίου και Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας» (Α’ 31),
- Τη διάταξη του άρθρου 1 του π.δ. 155/2009 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 46 έως 49 του π.δ.
160/2008 (Α΄ 220) και με τις διατάξεις των άρθρων 13 - 15
του «Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας»,
- Τις διατάξεις της περ. ιε της παρ. 2 του άρθρου 13 και
των άρθρων 30 έως και 37, 45 και 85 του ν. 4485/2017
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης,
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114),
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- Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 «Διασφάλιση της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων - Παράρτημα διπλώματος» (Α΄ 189) και ιδίως τα άρθρα 14 και 15 αυτού,
- Την απόφαση της υπ’ αρ. 34/25.04.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου (αρ. 2751/27.4.2018) «Επανίδρυση
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο
«Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου», Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών
του Πανεπιστημίου Αιγαίου» (Β΄ 2822),
- Την απόφαση της υπ’ αρ. 36/28.6.2018 συνεδρίασης
της Συγκλήτου (αρ. 6556/18.07.2018) «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου”, Τμήμα
Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών» (Β΄ 3448),
- Την απόφαση της υπ’ αρ. 9/03/10.10.2019 συνεδρίασης της Συγκλήτου (αρ. 13767/09/10/2019) «Τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 36/28.6.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα
Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με
τίτλο “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός
του Χώρου”, Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών» (Β΄ 3910),
- Την απόφαση της υπ’ αρ. 15/30.03.2022 συνεδρίασης της Συνέλευσης του Τμήματος Γεωγραφίας θέμα
5.Β.2 «Τροποποίηση του Κανονισμού Μεταπτυχιακών
Σπουδών του ΠΜΣ «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και
Σχεδιασμός του Χώρου»,
- Το πρακτικό της υπ’ αρ. 49/13.05.2022 της συνεδρίασης της Συγκλήτου, θέμα 4.5. Έγκριση Τροποποίησης
της απόφασης της υπ’ αρ. 36/28.6.2018 συνεδρίασης της
Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Αιγαίου θέμα Κανονισμός
Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο «Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου»,
Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,
- Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής
δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζει:
την τροποποίηση της απόφασης της υπ’ αρ. 36/
28.6.2018 συνεδρίασης της Συγκλήτου (αρ. 6556/
18.07.2018) «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του
Π.Μ.Σ. με τίτλο “Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώρου”, Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών
Επιστημών» (Β΄ 3448), ως προς το άρθρο 5, ως ακολούθως:
«Άρθρο 5
Αριθμός Εισακτέων
Ο αριθμός εισακτέων κατ’ έτος ορίζεται κατ’ ανώτατο
όριο σε 30 μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, γίνονται δεκτοί/ές ως υπεράριθμοι/
ες οι ισοβαθμούντες/ισοβαθμήσασες με τον/την τελευταίο/α στην κατάταξη εισακτέο/α φοιτητή/τριες. (βλέπετε και παρακάτω άρθρο 8, περιπτ. 8.5 για τα Μέλη των
κατηγοριών Ε.ΔΙ.Π. ΕΕΠ και Ε.Τ.Ε.Π.) Επιπλέον ο μέγιστος
αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών ανά διδάσκοντα/ουσα του Π.Μ.Σ ανέρχεται σε 1:3, ο μέγιστος αριθμός
μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών στα ΠΜΣ του Τμήματος
σε σχέση με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών/
τριών του Τμήματος είναι 1:8 και σε σχέση με τον αριθμό
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των διδασκόντων/ουσων του Τμήματος είναι 1:30 (παρ.
1β του άρθρου 45 του ν. 4485/2017). Τα ανωτέρω στοιχεία δίνονται κατά προσέγγιση και ανταποκρίνονται στα
δεδομένα του έτους σύνταξης του Κανονισμού».
Κατά τα λοιπά, η απόφαση της υπ’ αρ. 36/28.6.2018
συνεδρίασης της Συγκλήτου (αρ. 6556/18.07.2018) «Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Π.Μ.Σ. με τίτλο
“Ανθρωπογεωγραφία, Ανάπτυξη και Σχεδιασμός του Χώ-
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ρου”, Τμήμα Γεωγραφίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών»
(Β΄ 3448), εξακολουθεί να ισχύει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μυτιλήνη, 19 Μαΐου 2022
Η Πρυτάνισσα
ΧΡΥΣΗ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗ
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