
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1 Μετονομασία Εργαστηρίου ‘’Εφαρμοσμένης Γεω-
φυσικής’’ σε Εργαστήριο “Εκμετάλλευσης Υδρο-
γονανθράκων και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής’’ 
του Τομέα Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών 
Μεταλλείων - Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

2 Αντικατάσταση της 20184256/4-7-2018 (ΦΕΚ 3464/
τ.Β΄/21-8-2018) απόφασης Συγκλήτου που αφορά 
στην επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχι-
ακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ναυτιλιακών 
Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο «Ναυτιλία» 
(M.Sc. in Shipping).

 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Αριθμ. 17305 (1)

Μετονομασία Εργαστηρίου ‘’Εφαρμοσμένης Γεω-
φυσικής’’ σε Εργαστήριο “Εκμετάλλευσης Υδρο-
γονανθράκων και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής’’ 
του Τομέα Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών 
Μεταλλείων - Μεταλλουργών Ε.Μ.Π.

  Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.  4386/2016

(Α΄ 83) και των άρθρων 28 και 29 του ν.  4485/2017
(Α΄ 114).

2. Την εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα 
Μεταλλευτικής συνεδρίαση 4/2-04-2018, καθώς και της 
Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-
Μεταλλουργών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στις 
2-4-2018.

3. Την απόφαση της Συγκλήτου του Εθνικού Μετσόβι-
ου Πολυτεχνείου (αριθμ. απόφασης 10 στη συνεδρίαση 
της 05.3.2020)

4. Το γεγονός ότι δεν έχει εκδοθεί ο Οργανισμός του 
Ιδρύματος.

5. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε 
βάρος του Προϋπολογισμού του Εθνικού Μετσόβιου Πο-
λυτεχνείου, σύμφωνα με το άρθρο 90 του π.δ. 63/2005, 
αποφασίζουμε:

Τη Μετονομασία του Εργαστηρίου “Εφαρμοσμένης 
Γεωφυσικής’’ σε Εργαστήριο “Εκμετάλλευσης Υδρογο-
νανθράκων και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής’’ του Τομέα 
Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Με-
ταλλουργών Ε.Μ.Π. και έγκριση του Εσωτερικού Κανονι-
σμού Λειτουργίας του, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Αποστολή

Το Εργαστήριο Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων και 
Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Τομέα Μεταλλευτικής 
της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξυπηρετεί τις εκπαι-
δευτικές και ερευνητικές ανάγκες στο γνωστικό αντικεί-
μενο της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων 
(σχεδιασμό, όρυξη, έλεγχο και ασφάλεια γεωτρήσεων πε-
τρελαίου και φυσικού αερίου, αξιολόγηση υπόγειων τα-
μιευτήρων υδρογονανθράκων και γεωθερμικών πεδίων, 
ιδιότητες ρευστών σε ταμιευτήρες υδρογονανθράκων, 
στατικά και δυναμικά μοντέλα, προσομοίωση παραγω-
γικής συμπεριφοράς και απόδοσης ταμιευτήρων, περι-
βαλλοντική διαχείριση και προστασία), καθώς και στο 
γνωστικό αντικείμενο της Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής 
(ανάπτυξη γεωφυσικών μεθόδων, εκτέλεση μετρήσεων, 
ανάλυση, επεξεργασία και ερμηνεία γεωφυσικών δεδο-
μένων με εφαρμογή στη μεταλλευτική έρευνα, έρευνα 
υδρογονανθράκων, γεωτεχνική έρευνα, την υδρογεω-
λογία και το περιβάλλον, τον εντοπισμό γεωθερμικών 
πεδίων, τον εντοπισμό ενταφιασμένων κατασκευών 
αρχαιολογικού ενδιαφέροντος κ.λπ.).

Άρθρο 2
Σκοπός

Το Εργαστήριο έχει ως σκοπό:
1) Την υποστήριξη των εκπαιδευτικών αναγκών της 

Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών του 
Ε.Μ.Π. και άλλων Σχολών σε θέματα σχετικά με τα γνω-
στικά αντικείμενα του Εργαστηρίου, όπως ορίζεται στο 
άρθρο 1 του παρόντος εγγράφου, αλλά και με την ευ-
ρύτερη περιοχή του Τομέα Μεταλλευτικής της Σχολής 
Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών.
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2) Την διεξαγωγή και την ανάπτυξη ερευνητικών 
και συναφών δραστηριοτήτων στα οριζόμενα ως άνω 
γνωστικά αντικείμενα σύμφωνα με τις γενικές αρχές και 
κανονισμούς της Επιτροπής Διαχείρισης Ειδικού Λογα-
ριασμού (ΕΔΕΙΛ) του ΕΜΠ, όπως αυτά καθορίζονται από 
την Σύγκλητο.

3) Την ανάπτυξη προγραμμάτων διδασκαλίας και 
έρευνας για μεταπτυχιακούς φοιτητές στο πλαίσιο των 
γνωστικών αντικειμένων του εργαστηρίου.

4) Την οργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων, συνεδρίων, 
διαλέξεων καθώς και την προετοιμασία δημοσιεύσεων 
και εκδόσεων.

5) Την κάθε μορφής ακαδημαϊκή συνεργασία με όλα τα 
κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής 
και της αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί στόχοι συ-
μπίπτουν, συμβαδίζουν ή/και αλληλοσυμπληρώνονται 
με εκείνους του Εργαστηρίου, μέσα σε πνεύμα αμοιβαι-
ότητας και συλλογικής εργασίας.

6) Την συνεργασία με τις αρμόδιες δημόσιες υπηρεσί-
ες, δήμους, κοινότητες και άλλους κοινωνικούς και επι-
στημονικούς φορείς και τη συμβολή του Εργαστηρίου 
στη μελέτη προβλημάτων και ανάπτυξης της χώρας.

7) Την  παροχή υπηρεσιών  κατά τα  προβλεπόμενα 
από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης της 
ΕΔΕΙΛ του ΕΜΠ.

Άρθρο 3
Διοίκηση-Προσωπικό

Στο Εργαστήριο Εκμετάλλευσης Υδρογονανθράκων 
και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Τομέα Μεταλλευτι-
κής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 
του ΕΜΠ εντάσσονται μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ) της Σχολής Μηχανικών Μεταλλεί-
ων-Μεταλλουργών των οποίων το γνωστικό αντικείμε-
νο εμπίπτει στα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα 
του Εργαστηρίου. Επίσης, στελεχώνεται από μέλη του 
Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ), 
μέλη του Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ), 
μέλη του λοιπού επιστημονικού προσωπικού και του 
διοικητικού προσωπικού και ερευνητές με συμβάσεις 
έργου ορισμένου χρόνου. Η ένταξη του προσωπικού στο 
Εργαστήριο γίνεται κατόπιν αιτήσεώς του με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο.

Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των μελών του 
Εργαστηρίου, καθώς και οι διαδικασίες αποχώρησης ή 
διαγραφής τους ορίζονται σύμφωνα με το ισχύον νομο-
θετικό πλαίσιο και τον Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό Λει-
τουργίας Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Το Εργαστήριο διευθύνεται από το Διευθυντή, μέλος 
ΔΕΠ του Τομέα Μεταλλευτικής, ο οποίος πρέπει να εί-
ναι επιστήμονας αναγνωρισμένου κύρους και εμπειρίας 
στους σχετικούς με τη δραστηριότητα του Εργαστηρίου 
τομείς και ο οποίος εκλέγεται σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Διευθυντή

Ο Διευθυντής ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέ-
πονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και ει-
δικότερα:

• Συντονίζει το διδακτικό και ερευνητικό έργο του Ερ-
γαστηρίου σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

• Καταρτίζει το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας του 
Εργαστηρίου.

• Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής την 
έγκριση του ετήσιου προγράμματος λειτουργίας του 
Εργαστηρίου.

• Εισηγείται στη Γενική Συνέλευση της Σχολής τους 
υπόλογους αναλωσίμων υλικών, του εξοπλισμού και 
των χώρων εργασίας.

• Εισηγείται στην Γενική Συνέλευση του Τομέα Μεταλ-
λευτικής για την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλι-
σμού του Εργαστηρίου.

• Μεριμνά για την τήρηση του κανονισμού και του προ-
γράμματος λειτουργίας του Εργαστηρίου.

• Μεριμνά για τη στελέχωση του Εργαστηρίου με το 
αναγκαίο κατάλληλο προσωπικό.

• Μεριμνά για την οικονομική διαχείριση των εσόδων 
του Εργαστηρίου.

• Μεριμνά για την κατανομή των χώρων του Εργαστηρίου.
• Μεριμνά για τη σύνταξη, την παρακολούθηση, το 

συντονισμό και την εκπλήρωση του προγράμματος 
λειτουργίας και δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου στο 
πλαίσιο της αποστολής του.

• Υπογράφει κάθε εξερχόμενο έγγραφο.

Άρθρο 5
Εγκαταστάσεις - Λειτουργία

1) Το Εργαστήριο στεγάζεται στο χώρο 2.25Α και 2.25Β 
του Κτιρίου της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλ-
λουργών στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

2) Το Εργαστήριο λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες 
και ώρες, σύμφωνα με τον Ενιαίο Εσωτερικό Κανονισμό 
Λειτουργίας Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων του Εθνι-
κού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

3) Ο Διευθυντής ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή 
κάθε εργασίας, που γίνεται στο εργαστήριο στα πλαί-
σια ερευνητικού προγράμματος ή άλλου έργου, που 
έχει αποφασισθεί και καθορίζει την προτεραιότητα στη 
χρησιμοποίηση οργάνων και χώρων σε περίπτωση που 
δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

4) Ο Διευθυντής έχει την ευθύνη για την εν γένει λει-
τουργία του Εργαστηρίου, τη χρησιμοποίηση οργάνων 
και υλικών που ανήκουν σε αυτό, την παραμονή των ερ-
γαζομένων (προσωπικού, φοιτητών, επισκεπτών) στους 
χώρους, καθώς και στην προστασία των οργάνων και 
εγκαταστάσεων του εργαστηρίου από βλάβες.

5) Η χρησιμοποίηση ειδικών οργάνων του Εργαστηρί-
ου επιτρέπεται μόνο στο προσωπικό του ή άλλους ερευ-
νητές, που έχουν λάβει ειδική επί των οργάνων αυτών 
εκπαίδευση και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή του 
Εργαστηρίου.

Κινητά όργανα και σκεύη, τα οποία παραδίδονται για 
τη διεξαγωγή εργασιών, επιστρέφονται μετά τη χρησι-
μοποίησή τους, στην κατάσταση που είχαν παραδοθεί.

6) Όλες οι τεχνικές εκθέσεις και δημοσιεύσεις που προ-
κύπτουν από εργασίες πραγματοποιούμενες με χρήση 
του εξοπλισμού του Εργαστηρίου θα πρέπει να αναφέ-
ρουν το όνομα του Εργαστηρίου.
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7) Με εισήγηση του Διευθυντή στα αρμόδια όργανα 
της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών 
Ε.Μ.Π είναι δυνατή η πρόσληψη επιστημόνων σε τομείς 
σχετικούς με τις διδακτικές και ερευνητικές δραστηρι-
ότητες του εργαστηρίου, σύμφωνα με την ισχύουσα 
νομοθεσία.

8) Χρήση των εγκαταστάσεων του Εργαστηρίου μπορεί 
να γίνεται από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτη-
τές, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ή ΕΤΕΠ του ΕΜΠ και άλλων Ιδρυμάτων 
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον Ενιαίο Εσω-
τερικό Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίων και Σπουδα-
στηρίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

9) Ειδικότερα η χρήση των εγκαταστάσεων και του εξο-
πλισμού του Εργαστηρίου γίνεται με την ακόλουθη σειρά 
προτεραιότητας: μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ή ΕΤΕΠ της Σχολής Μη-
χανικών Μεταλλείων-Μεταλλουργών, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ή 
ΕΤΕΠ του ΕΜΠ, μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ή ΕΤΕΠ άλλων ΑΕΙ.

10) Η χρήση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού 
του Εργαστηρίου γίνεται επίσης από προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές με ευθύνη του επιβλέποντος 
μέλους ΔΕΠ: α) για τις διδακτικές ανάγκες μαθημάτων, 
όπως αυτές καθορίζονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα,
β) για την εκπόνηση διδακτορικών και διπλωματικών 
εργασιών, και γ) για την εκτέλεση εργασιών στα πλαίσια 
εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων.

11) Το Εργαστήριο λειτουργεί σύμφωνα με τον Ενιαίο 
Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίων και 
Σπουδαστηρίων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

12) Το Εργαστήριο ακολουθεί τους ειδικούς κανόνες 
ασφάλειας που περιλαμβάνονται στον Ενιαίο Εσωτερικό 
Κανονισμό Λειτουργίας Εργαστηρίων και Σπουδαστηρίων.

Άρθρο 6
Πόροι-Έσοδα

Οι οικονομικοί πόροι-έσοδα του Εργαστηρίου Εκμετάλ-
λευσης Υδρογονανθράκων και Εφαρμοσμένης Γεωφυ-
σικής του Τομέα Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών 
Μεταλλείων-Μεταλλουργών του ΕΜΠ προέρχονται από:

α) Πιστώσεις που προέρχονται από τις Δημόσιες Επεν-
δύσεις, τον Τακτικό Προϋπολογισμό, ή την περιουσία του 
ιδρύματος και οι οποίες διατίθενται σε αυτό σύμφωνα 
με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

β) Έσοδα από παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με τον 
Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης της ΕΔΕΙΛ του 
Ε.Μ.Π.

γ) Έσοδα από συμμετοχή του Εργαστηρίου σε Ερευ-
νητικά Προγράμματα.

δ) Κληρονομιές, κληροδοτήματα, δωρεές και κάθε 
άλλη οικονομική ενίσχυση που προέρχεται από φυσικά 
και νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής 
προς το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τους σκοπούς 
του Εργαστηρίου, εφόσον δεν διατίθενται με όρους που 
αντιβαίνουν στην αποστολή του Εργαστηρίου.

ε) Έσοδα από κάθε άλλη πηγή, ύστερα από απόφαση 
της Γενικής Συνέλευσης της Σχολής Μηχανικών Μεταλ-
λείων-Μεταλλουργών.

Άρθρο 7
Τηρούμενα Βιβλία και αρχεία

Για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Εκμετάλλευσης Υδρο-
γονανθράκων και Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής του Τομέα 

Μεταλλευτικής της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων-Με-
ταλλουργών του ΕΜΠ τηρούνται αρχεία σε έντυπη ή/και 
ηλεκτρονική μορφή, που αφορούν στις δραστηριότη-
τες και στις παρεχόμενες υπηρεσίες του Εργαστηρίου.
Τα βιβλία και τα αρχεία αυτά είναι:

- Βαθμολόγιο φοιτητών.
- Βιβλίο περιουσιακών στοιχείων του Εργαστηρίου.
- Κατάλογος αντιδραστηρίων.
- Κατάλογος επιστημονικών βιβλίων, περιοδικών και 

οργάνων.
- Αρχείο ερευνητικών προγραμμάτων.
- Φάκελος οικονομικών στοιχείων για κάθε έτος.
- Αρχείο εκπαιδευτικής δραστηριότητας.
- Αρχείο τεχνικών εκθέσεων.
- Αρχείο προσωπικού.
Με απόφαση του Διευθυντή του Εργαστηρίου είναι 

δυνατό να ορίζεται αναγκαία η τήρηση και άλλων βιβλί-
ων ή αρχείων, απαραίτητων για την εύρυθμη λειτουργία 
του Εργαστηρίου.

Άρθρο 8
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης αρχίζει από τη δημοσίευσή της 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 27 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ

Ι

    Αριθμ. 20202574 (2)

Αντικατάσταση της 20184256/4-7-2018 (ΦΕΚ 
3464/τ.Β΄/21-8-2018) απόφασης Συγκλήτου που 
αφορά στην επανίδρυση του Προγράμματος Με-
ταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ναυ-
τιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας και Βιο-
μηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο 
«Ναυτιλία» (M.Sc. in Shipping).

  Η ΣΥΓΚΛΗΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(Αριθμ. συνεδρίασης 10η/11-3-2020)

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α΄ 114) «Οργά-

νωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμί-
σεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα 
τα άρθρα 30 έως και 37, 43 έως και 45 και 85 όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν.

2. Την 216772/Ζ1/8-12-2017 (ΦΕΚ 4334/τ.Β΄/
12-12-2017) υπουργική απόφαση: «Τρόπος κατάρτισης 
του αναλυτικού προϋπολογισμού λειτουργίας και της 
έκθεσης βιωσιμότητας των Προγραμμάτων Μεταπτυ-
χιακών Σπουδών».

3. Τις διευκρινιστικές εγκυκλίους του Υπουργείου Παι-
δείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με αριθμό: α) 163204/
Ζ1/29-9-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των διατάξεων 
του ν. 4485/17 (Α΄ 114) για θέματα μεταπτυχιακών σπου-
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δών και εκπόνησης διδακτορικών διατριβών - Λοιπά θέ-
ματα», β) 164530/Ζ1/3-10-2017 ΕΠΕΙΓΟΝ «Άμεσες ενέρ-
γειες και χρονοδιάγραμμα όσον αφορά τη λειτουργία 
των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) 
των Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του ν. 4485/2017 (Α΄ 114)», 
γ) 203446/Ζ1/22-11-2017 «Διευκρινήσεις σχετικά με 
την εφαρμογή διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), και 
δ) 227378/Ζ1/22-12-2017 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ «Εφαρμογή των 
διατάξεων του ν. 4485/2017 (Α΄ 114) για θέματα μετα-
πτυχιακών σπουδών».

4. Τις διατάξεις του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 83), όπως τροπο-
ποιήθηκαν και ισχύουν.

5. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 «Δομή, λειτουργία, 
διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνο-
ποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (ΦΕΚ
Α΄ 195), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.

6. Τις διατάξεις του ν. 3374/2005 και ιδίως τα άρθρα 
14 και 15 (ΦΕΚ 189/τ.Α΄/2.8.2005) «Διασφάλιση της ποι-
ότητας στην ανώτατη εκπαίδευση. Σύστημα μεταφοράς 
και συσσώρευσης πιστωτικών μονάδων. Παράρτημα δι-
πλώματος», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

7. Την 20184256/4-7-2018 (ΦΕΚ 3464/τ.Β΄/21-8-2018) 
απόφαση Συγκλήτου που αφορά στην επανίδρυση του 
Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του 
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτιλίας 
και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς, με τίτλο 
«Ναυτιλία» (M.Sc. in Shipping).

8. Το αριθμ. ΦΕΚ 617/τ.ΥΟΔΔ/23-11-2017 στο οποίο δη-
μοσιεύθηκε η αριθμ. 201656/Ζ1/21-11-2017 διαπιστωτι-
κή πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευ-
μάτων (ΑΔΑ:72Ε34653ΠΣ-ΒΤΨ) περί εκλογής Πρύτανη 
και τριών (3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Πει-
ραιώς με θητεία τεσσάρων (4) ετών, από 1-12-2017 έως 
30-11-2021 και το αριθμ. ΦΕΚ 722/τ.ΥΟΔΔ/12-09-2019
(ΑΔΑ: 9Ο6Ξ4653ΠΣ-ΗΝΒ) στο οποίο δημοσιεύθηκε η 
133541/Ζ1/29-8-2019 υπουργική απόφαση περί παρά-
τασης της θητείας του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς έως 31-08-2022.

9. Την 20199004/23-12-2019 απόφαση Πρύτανη (ΑΔΑ: 
ΩΓΜ6469Β7Τ-7ΔΞ) περί συγκρότησης Συγκλήτου του 
Πανεπιστημίου Πειραιώς.

10. Το απόσπασμα πρακτικού της Συνέλευσης του 
Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς (συνεδρίαση 5/3/2020).

11. Το απόσπασμα πρακτικού της Επιτροπής Μετα-
πτυχιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς (συ-
νεδρίαση 10/3/2020).

12. Το υπ. αριθμ. 1325/24-4-2014 έγγραφο της ΑΔΙΠ 
από το οποίο προκύπτει ότι έχει ολοκληρωθεί η εξωτε-
ρική αξιολόγηση του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς

13. Το αριθμ. 109302/Z1/2-7-2018 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Ίδρυση Προγραμμάτων Μεταπτυχια-
κών Σπουδών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
32 του ν. 4485/17 (Α΄ 114)» που αφορά στην έγκριση της 
ίδρυσης του ΠΜΣ.

14. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων 
της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη 

δαπάνη εις βάρος του τακτικού προϋπολογισμού ή την 

κρατική επιχορήγηση του Πανεπιστημίου Πειραιώς, απο-

φασίζουμε:

Αντικατάσταση της 20184256/4-7-2018 (ΦΕΚ 3464/

τ.Β΄/21-8-2018) απόφασης Συγκλήτου που αφορά στην 

επανίδρυση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπου-

δών (ΠΜΣ) του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών της 

Σχολής Ναυτιλίας και Βιομηχανίας του Πανεπιστημίου 

Πειραιώς, με τίτλο «Ναυτιλία» (M.Sc. in Shipping), ως 

ακολούθως:

Άρθρο 1

Γενικές Διατάξεις

Το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών της Σχολής Ναυτι-

λίας και Βιομηχανίας, του Πανεπιστημίου Πειραιώς θα 

οργανώσει και θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 

2020-2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) 

με τίτλο «Ναυτιλία», (M.Sc. in Shipping), σύμφωνα με 

τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του 

ν. 4485/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 2

Αντικείμενο-Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη 

«Ναυτιλία» (M.Sc. in Shipping), παρέχει θεωρητικές και 

πρακτικές γνώσεις και δεξιότητες σε μεταπτυχιακό επί-

πεδο στους τομείς της Ναυτιλιακής και Λιμενικής Οικο-

νομικής, και της Οργάνωσης και Διοίκησης Ναυτιλιακών 

Επιχειρήσεων, Λιμένων και Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Σκοπός του Προγράμματος είναι:

• Να παράσχει προηγμένη διεπιστημονική γνώση σε 

διασυνδεδεμένα αντικείμενα που αφορούν τη Ναυτι-

λιακή και Λιμενική Βιομηχανία τις Μεταφορές και την 

Εφοδιαστική Αλυσίδα.

• Να αναπτύξει σε βάθος τη διεπιστημονική έρευνα 

στους Τομείς της Ναυτιλίας.

• Να προετοιμάσει ικανά στελέχη που θα μπορούν να 

συνεισφέρουν στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων της 

Ναυτιλιακής και Λιμενικής Βιομηχανίας, των Μεταφο-

ρών και της Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

• Να καλύψει τις ανάγκες για εξειδικευμένες γνώσεις 

μεταπτυχιακού επιπέδου στελεχών επιχειρήσεων του 

ιδιωτικού τομέα και φορέων του δημοσίου.

Άρθρο 3

Μεταπτυχιακοί Τίτλοι

Το ΠΜΣ απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών 

(Δ.Μ.Σ.) στη «Ναυτιλία» (M.Sc. in Shipping).

Άρθρο 4

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύ-

κλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυ-

μάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τμημά-

των ΤΕΙ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του 

ν. 4485/2017. Δεκτοί γίνονται επίσης πτυχιούχοι Ανώ-

τατων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΣΕΙ) 

και απόφοιτοι Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού (AEN) 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
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Άρθρο 5

Χρονική διάρκεια

Η χρονική διάρκεια σπουδών ορίζεται σε τρία (3) εξά-

μηνα για το πρόγραμμα πλήρους φοίτησης (full time) 

και σε δύο επιπλέον εξάμηνα για το πρόγραμμα μερικής 

φοίτησης (part time).

Άρθρο 6

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Μ.Σ. περιλαμβάνει δύο 

εξάμηνα διδασκαλίας και ένα εξάμηνο για εκπόνηση 

διπλωματικής εργασίας ή πρακτικής άσκησης. Η διδα-

σκαλία περιλαμβάνει δέκα (10) μαθήματα υποχρεωτικά, 

δύο (2) επιλογής, τέσσερα (4) μαθήματα σεμιναριακού 

τύπου. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υπο-

χρεωτική και η διδασκαλία γίνεται στην Ελληνική ή/και 

στην Αγγλική γλώσσα, με Ελληνική, Αγγλική ή Διεθνή 

Βιβλιογραφία.

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων που απαιτείται 

για την απόκτηση του Δ.Μ.Σ. ανέρχεται σε 90 πιστωτικές 

μονάδες.

Τα μαθήματα και η κατανομή τους ανά εξάμηνο, πα-

ρουσιάζονται ενδεικτικά στον ακόλουθο πίνακα:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρώτη Περίοδος

1. Ναυτιλιακή Οικονομική και Πολιτική (ECTS 5).

2. Λιμάνια και Συνδυασμένες Μεταφορές (ECTS 4).

3. Τεχνολογική Απόδοση Πλοίου (ECTS 4).

4. Γεωπολιτική, Ενέργεια και Ναυτιλία (ECTS 2).

Δεύτερη Περίοδος

1. Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων 

(ECTS 4).

2. Οικονομική και Διοίκηση Λιμένων (ECΤS 5).

3. Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ECTS 4).

4. Διαχείριση Ανθρώπινου Κεφαλαίου (ECTS 2).

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Τρίτη Περίοδος

1. Ναυτασφαλίσεις (ECTS 4).

2. Λειτουργική Διαχείριση Πλοίου (ECTS 4).

3. Χρηματοοικονομική Λογιστική και Ναυτιλιακή Χρη-

ματοοικονομική (ECTS 5).

4. Ασφάλεια στη Ναυτιλία (ECTS 2).

Τέταρτη Περίοδος

1. Ναυλώσεις (ECTS 5).

2. Θαλάσσιος Τουρισμός (ECTS 2).

(Επιλογή 2 μαθημάτων)

1. Περιβάλλον στη Ναυτιλία και τις Λιμενικές Υπηρε-

σίες (ECTS 4)*

2. Πληροφορική-Εφαρμογές στη Ναυτιλία τα Λιμάνια 

και τα Logistics (ECTS 4)*

3. Ναυτικό Δίκαιο και Θεσμοί (ECTS 4)*

4. Διεθνή Οικονομικά-Θαλάσσιο Εμπόριο (ECTS 4)*

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ B’ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ

Πρακτική Άσκηση ως Μάθημα (30 ECTS)

ή

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (30 ECTS)

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟΥ: 30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΣΠΟΥΔΩΝ: 90

Η τροποποίηση του προγράμματος μαθημάτων και η 

ανακατανομή των μαθημάτων τόσο μεταξύ των εξαμή-

νων όσο και στο επιπλέον εξάμηνο σπουδών του προ-

γράμματος μερικής φοίτησης, μπορεί να γίνει με απο-

φάσεις των αρμοδίων οργάνων και θα περιλαμβάνονται 

στον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Άρθρο 7

Αριθμός εισακτέων

Ο αριθμός των εισακτέων στο ΠΜΣ ορίζεται κατ’ ανώ-

τατο όριο σε 80 άτομα.

Άρθρο 8

Προσωπικό

Στο ΠΜΣ θα απασχοληθούν μέλη ΔΕΠ του Τμήματος 

ή άλλων Τμημάτων του ιδίου Πανεπιστημίου ή άλλων 

Πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και κατηγορίες 

διδασκόντων σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α΄ 112) 

ή την παρ. 7 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, μέλη 

Δ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων του ιδίου Α.Ε.Ι ή άλλων Α.Ε.Ι 

ή ερευνητών από ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής, 

όπως επίσης καταξιωμένοι επιστήμονες της αλλοδα-

πής που έχουν θέση ή προσόντα καθηγητή ή ερευνητή 

σε ερευνητικό κέντρο, επιστήμονες αναγνωρισμένου 

κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία 

στο γνωστικό αντικείμενο του Π.Μ.Σ., για την κάλυψη 

εκπαιδευτικών αναγκών του Π.Μ.Σ. σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4485/2017 όπως τρο-

ποποιήθηκε και ισχύει.

Άρθρο 9

Υλικοτεχνική Υποδομή

Για τη λειτουργία του ΠΜΣ, θα χρησιμοποιηθεί μέρος 

της υφιστάμενης υλικοτεχνικής υποδομής του Πανεπι-

στημίου Πειραιώς (αίθουσες διδασκαλίας, βιβλιοθήκη 

κ.λπ.) και οι απαραίτητες εργαστηριακές υποδομές του 

Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών, της Σχολής Ναυτιλί-

ας και Βιομηχανίας. Σημειώνεται ότι θα χρειαστεί και η 

απόκτηση βάσεων δεδομένων και συνδρομών σε επαγ-

γελματικές βάσεις πληροφοριών.

Άρθρο 10

Διάρκεια Λειτουργίας

Το ΠΜΣ θα λειτουργήσει για 10 έτη μέχρι και το ακα-

δημαϊκό έτος 2029-2030.

Άρθρο 11

Χρηματοδότηση-Κόστος Λειτουργίας

Σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 4485/2017 το 70% του 

κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ που αφορά στις λειτουρ-

γικές δαπάνες εκτιμάται ενδεικτικά στο ποσό των δια-

κοσίων εβδομήντα χιλιάδων και τετρακοσίων ογδόντα 

ευρώ (270.480)€ και αναλύεται σε κατηγορίες δαπανών 

ως εξής:
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Κατηγορίες Λειτουργικών Εξόδων Ποσό σε €

1 Δαπάνες εξοπλισμού και δαπάνες λογισμικού € 5.000 

2 Δαπάνες χορήγησης υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές € 12.000 

3 Δαπάνες αναλωσίμων € 5.480 

4 Δαπάνες μετακινήσεων διδασκόντων του Π.Μ.Σ. € 7.000 

5 Δαπάνες μετακινήσεων φοιτητών του Π.Μ.Σ. για εκπαιδευτικούς σκοπούς € 20.000 

6 
Αμοιβές διδασκαλίας τακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. και ερευνητικών 
κέντρων και ινστιτούτων που συμμετέχουν στην οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

€ 112.000 

7 
Αμοιβές έκτακτου διδακτικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. που συμμετέχουν στην 
οργάνωση του Π.Μ.Σ. 

€ 6.500 

8 
Αμοιβές διδασκαλίας προσωπικού της παρ. 5 του άρθρου 36 του 
ν. 4485/2017 

€ 15.500 

9 Αμοιβές διοικητικής και τεχνικής υποστήριξης € 45.000 

10 Δαπάνες Πρακτικής Άσκησης € 22.000 

11 
Λοιπές δαπάνες, όπως ιδίως έξοδα δημοσιότητας-προβολής, αγοράς 
εκπαιδευτικού υλικού, οργάνωσης συνεδρίου, δαπάνες εργασιών πεδίου 

€ 20.000 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (70%) € 270.480

11 
Λειτουργικά έξοδα Ιδρύματος (30%) με προτεραιότητα στην κάλυψη των 
αναγκών των Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης 

€115.920 

ΣΥΝΟΛΟ € 386.400

Το 30% του κόστους λειτουργίας του ΠΜΣ αφορά στην κάλυψη λειτουργικών εξόδων του Ιδρύματος και εκτιμά-
ται ενδεικτικά στο ποσό των εκατό τριάντα ενός χιλιάδων και σαράντα ευρώ (115.920) € αναλογιζόμενο σε προ-
βλεπόμενα έσοδα 386.400 € ετησίως.

Το κόστος λειτουργίας του Π.Μ.Σ. θα καλύπτεται κυρίως από τέλη φοίτησης το ύψος των οποίων ανέρχεται στο 
ποσό των 6.900 €, χωρίς να αποκλείονται δωρεές, χορηγίες, και άλλοι πόροι χρηματοδότησης.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις

Οι φοιτητές που εισήχθησαν έως και το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 θα ολοκληρώσουν τις σπουδές τους σύμφωνα 
με τις διατάξεις της προηγούμενης απόφασης.

Όσα θέματα δε ρυθμίζονται στην παρούσα απόφαση, θα ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπου-
δών καθώς και από τα αρμόδια όργανα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 27 Απριλίου 2020

Ο Πρύτανης

ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΙΟΣ   
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Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ 

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000) 

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139) 

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: www.et.gr 

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία 
του ιστότοπου: helpdesk.et@et.gr 

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων 
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: 
webmaster.et@et.gr 

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο 
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρ-
νησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των 
Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - 
εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α΄ 131 
και π.δ. 29/2018/Α΄58). 

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ) 

• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστο-
σελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην 
ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αί-
τησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον 
ιστότοπο www.et.gr. 

• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμή-
μα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας 
μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. 
Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον 
οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προ σαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 
1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξά-
νεται κατά 0,30 €.  To τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση: 

Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του 

δημο σίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση 

προηγμέ νης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης. 

Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν 

είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς 

δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων. 

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημε-
ρήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλό-
γους για όλες τις υπη ρεσίες μας, περιλαμβάνονται στoν ιστότοπο (www.et.gr). Επίσης μέσω 
του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με 
βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνι-
κό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης. 

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου 
αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανο-
γραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.  

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,  συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.

Πείτε μας τη γνώμη σας,


