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Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ Η 

 
ΘΕΜΑ: «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, για τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη 

εκπροσώπου των μελών του Ε.ΔΙ.Π. και του/της αναπληρωτή/ώτριάς του/της στη Συνέλευση του Τμήματος 
Φιλολογίας και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής 

Σχολης του Πανεπιστημιου Κρητης, κατ΄ εφαρμογη των διαταξεων του ν.4485/2017 (Α΄ 114)». 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 
 
   Έ χ ο ν τ α ς  υ π ό ψ η: 

[1] Το ν.δ. 87/1973 (Α΄ 159) περι ιδρυσεως Πανεπιστημιων εις Θρακην και εις Κρητην, οπως τροποποιηθηκε, 
συμπληρωθηκε και ισχυει με το ν.δ. 114/1974 (Α΄ 310), και το Ν.259/1976 (Α΄ 25), το π.δ. 296/1973 (Α΄ 239) 
περι καθορισμου του τιτλου και της εδρας του εν Κρητη ιδρυθεντος Πανεπιστημιου, το π.δ. 103/1983 (Α΄ 48) 
περί διαδικασίας ένταξης καθηγητών, διάρθρωσης σε Σχολές Τμήματα και Τομείς και προϋποθέσεις για την 
αυτοδύναμη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κρήτης, καθώς και τη λοιπή νομοθεσία περί ιδρύσεως, 
μετονομασίας ακαδημαϊκών μονάδων αυτού. 

[2] Το π.δ. 655/1976 (Α΄ 241) «Περι ιδρυσεως Φιλοσοφικης Σχολης εις το Πανεπιστημιον Κρητης, το π.δ. 
1067/1980 (Α΄ 270) «Περι ιδρυσεως Τομέων, Σπουδαστηρίων, Εργαστηρίων, Ινστιτούτων και συστάσεως 
θεσεων Διδακτικου Προσωπικου παρα τη Φιλοσοφικη Σχολη του Πανεπιστημιου Κρητης, το π.δ. 103/1983, (Α΄ 
48) περί διάρθρωσης του Πανεπιστημίου Κρήτης σε Σχολές, Τμήματα και Τομείς, κ.ά. . 

[3] Τις  διαταξεις  του  ν.4485/2017  (Α΄ 114)  περι  οργανωσης  και  λειτουργιας  της  ανωτατης εκπαιδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις, και ειδικότερα: άρθρο 1 «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης 
‐ Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», άρθρο 2 «Ορισμοί», άρθρο 9 «Σχολές, Τμήματα, Τομείς», άρθρο 10 «Ίδρυση  και  
μεταβολές  Σχολής,  Τμήματος  και  Τομέα»,  άρθρο 20 «Όργανα του Τμήματος»  περίπτωση α) και περίπτωση 
β), άρθρο 21 «Συνέλευση Τμήματος» παράγραφος 1 περίπτωση δ) εδάφιο α και εδάφιο β), άρθρο 25 «Όργανα 
του Τομέα» παράγραφος 1 περίπτωση α), άρθρο 26 «Γενική Συνέλευση Τομέα» παράγραφος  1,  περίπτωση  δ)  
και  εδαφιο  1  και  εδαφιο  2,  αρθρο  84  «Τελικες  και  μεταβατικες  διαταξεις Κεφαλαιων Α΄ εως Ε΄» 
παράγραφος 8, παράγραφος 11, παράγραφος 12, παράγραφος 13, παράγραφος 15, και άρθρο 88 
«Καταργούμενες διατάξεις». 

[4] Το γεγονος οτι δεν εχει εκδοθει ο Εσωτερικος Κανονισμος του Ιδρυματος κατ΄αρθρο 8, του ν.4485/2017 (Α΄ 
114). 

[5] Την υπο στοιχεια 147084/Ζ1/16.11.2021 (Β΄ 5364) Αποφαση των Υπουργων Παιδείας και Θρησκευμάτων, και 
Επικρατείας «Καθορισμός του τρόπου διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας των εκλογικών διαδικασιών 
των οργάνων των Α.Ε.Ι.‐Ρύθμιση των τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων σχετικά με τη διεξαγωγή της 
διαδικασίας και την προστασία δεδομενων προσωπικου χαρακτηρα», η οποια εκδοθηκε κατ΄ εξουσιοδοτηση 
των διαταξεων της παρ. 4 του αρθρου 192 του ν. 4823/2021 (Α΄136). 

[6] Την υπό στοιχεία 153348/Ζ1/15.9.2017 Υπουργική Απόφαση (Β' 3255) για τον τρόπο διεξαγωγής των 
εκλογικών διαδικασιών για την ανάδειξη των μονοπρόσωπων οργάνων των Α.Ε.Ι. και τη διαδικασία ορισμού 
και ανάδειξης εκπροσώπων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., των διοικητικών υπαλλήλων και των 
φοιτητων, κ.α, η οποια εκδοθηκε κατ΄ εφαρμογη των διαταξεων της παραγραφου 11 του άρθρου 84 του 
ν.4485 /2017 (Α΄114), οπως τροποποιηθηκε με την 191014/Ζ1/13.11.2017 (Β΄ 3969) 

[7] Την υπ΄ αριθμ. 5204/11.11.2021 (B΄ 5244) Αποφαση του Υπουργειου Επικρατειας με τιτλο: «Λειτουργια 
ψηφιακής κάλπης «ΖΕΥΣ» 

[8] Τον ν. 4823/2021 (Α΄ 136) «Αναβάθμιση του Σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις», 
ιδίως το άρθρο 192 «Χρήση ηλεκτρονικών μέσων για τη διενέργεια εκλογικών διαδικασιών και συνεδριάσεων 
των οργάνων των Α.Ε.Ι.», παρ. 1, παρ. 2 περίπτωση α), παρ. 4, και το άρθρο 205 «Εξουσιοδοτικές διατάξεις». 
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[9] Την υπ΄αριθμ. Γενικου Πρωτοκολλου 8867/4.8.2020 (ΥΟΔΔ’ 694 & ΑΔΑ: 9Ν3Ξ469Β7Γ‐Π60) πράξη του 
Πρύτανη του Ιδρύματος για την εκλογή του μέλους ΔΕΠ του Τμήματος Φιλολογίας κ. Στυλιανού Παναγιωτάκη 
στη θέση του Πρόεδρου του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, με 
διετή θητεία, από 1.9.2020 έως 31.8.2022. 

[10] Την αριθμ. 17366/486/27.8.2022 [ΑΔΑ: 6ΒΙΚ469Β7Γ‐ΨΔΡ] πράξη συγκρότησης της Συνέλευσης του Τμήματος 
Φιλολογίας και την αριθμ. 23296/719/21.10.2022 [ΑΔΑ: 6ΝΜΓ469Β7Γ‐0Τ1] πράξη συγκρότησης της Γενικής 
Συνέλευσης του Τομέα των Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. 

[11] Την υπ’ αρ. Γενικού Πρωτοκόλλου 14755/504/27.6.2022 [ΑΔΑ: 6Η97469Β7Γ‐72Ε] Προκήρυξη Διενέργειας 
Εκλογών και Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών Ε.ΔΙ.Π. και 
του/της αναπληρωτή/ώτριάς του/της στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας και στη Γενική Συνέλευση του 
Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

[12] Τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα 
Διαύγεια» και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.  

[13] Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 2016/679 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ τα 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι τα επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, όπως ισχύει, και τον Οδηγό 
Συμμόρφωσης στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ/GDPR) που ακολούθησε από τη 
Υπεύθυνη Προστασίας Δεδομένων του Πανεπιστημίου Κρήτης, Δικηγόρο κα Ε. Βενεδίκτου, και το ν. 4624/2019 
(Α’ 137).  

[14] Τον ν. 4876/2021 (Α΄251) «Ρυθμισεις για την αντιμετωπιση της πανδημιας του κορωνοϊου COVID‐19 και την 
προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες διατάξεις», όπως ισχύει.  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Συγκροτούμε την παρακάτω Τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, ως Όργανο Διενέργειας Εκλογών για την 
ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και των αναπληρωτών αυτών στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας 
και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία θα έχει την ευθύνη της διεξαγωγής και περάτωσης της εκλογικής 
διαδικασίας που προκηρύσσεται και θα διεξαχθεί στις 21 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη μέσω του ειδικού 
πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του ελληνικού 
δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και για το 
χρονικό διάστημα από τις 10:00 το πρωί έως τις 13:00 το απόγευμα, για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών 
ΕΔΙΠ και των αναπληρωτών αυτών στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας και στη Γενική Συνέλευση του 
Τομέα Κλασικών Σπουδών του Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του  Πανεπιστημίου Κρήτης για 
το χρονικό διάστημα από 1.9.2022 έως 31.8.2023, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 21 «Συνέλευση 
Τμηματος»  και του αρθρου 26 «Γενικη Συνελευση Τομεα»  του ν. 4485/2017 (Α΄ 114), σε συνδυασμο με την υπο 
στοιχεια 147084/Ζ1/16.11.2021 (Β΄5364) κοινη υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση 
των διαταξεων της παρ. 4 του αρθρου 192 του ν. 4823/2021 (Α΄136), και τις διαταξεις της υπο στοιχεια 
153348/Ζ1/15.09.2017 (Β΄3255) υπουργικης αποφασης, οπως ισχυει, ως ακολουθως: 

 

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Ευαγγελία Αστυρακάκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας 
2. Νικόλαος Λίτινας, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας 
3. Ιωάννης Μητροφάνης, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1. Ελένη Παπαδογιαννάκη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος Φιλολογίας 
2. Αλέξανδρος Μαριδάκης, μέλος Ε.Δ.Ι.Π. του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
3. Παναγιώτα Σαμιώτη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. της Φιλοσοφικής Σχολής 

 
Σημειώνεται ότι για την ανάδειξη του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής διεξάγεται κλήρωση μεταξύ των 
μελών της Εφορευτικής Επιτροπής [άρθρο 3 παρ. 1 προτελευταίο εδάφιο της υπ’ αριθ. 153348/Ζ1/15.9.2017 (Β΄ 
3255) Υπουργικής Απόφασης ] 
 
Τη γραμματειακή υποστήριξη στην επιτροπή, θα παρέχει η κα Αικατερίνη Αποστολάκη, διοικητική υπάλληλος 
της Φιλοσοφικής Σχολής, και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος, η κα Χρυσούλα Κελαϊδή, Αναπληρώτρια 
Προϊσταμένη της Γραμματείας  του Τμήματος Φιλολογίας. 
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Η Εφορευτική Επιτροπή, αφού της παραδοθούν οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, εξετάζει την εκλογιμότητα, 
ανακηρύσσει τους/τις υποψήφιους εκπροσώπους του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος 
Φιλολογίας και στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κλασικών Σπουδών μέσα σε δύο (2) εργάσιμες ημέρες από τη 
συγκρότησή της, επιβλέπει τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας και εκδίδει το αποτέλεσμα. 

 
Οι ενστάσεις υποβάλλονται εγγράφως, ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής έως τη σύνταξη του πρακτικού 
εκλογής, χωρίς να διακόπτεται η ψηφοφορία. Επί των ενστάσεων αποφαίνεται αιτιολογημένα η Εφορευτική 
Επιτροπή, στην οποία απευθύνονται [αριθμ. 153348/Ζ1/15.09.2017 (Β΄ 3255) Υπουργική Απόφαση]. 

 
Με απόφασή του, το οικείο Ο.Δ.Ε. ορίζει τον Διαχειριστή ή την Διαχειρίστρια της συγκεκριμένης Εκλογικής 
Διαδικασίας. Ο/Η Διαχειριστής/ίστρια προμηθεύεται τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη 
ΖΕΥΣ» από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος το οποίο αποστέλλεται στην Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@zeus.grnet.gr και κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής 
Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση egovgram@minedu.gov.gr,  όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία 
147084/Ζ1/16.11.2021 (Β΄ 5364) Κοινης Υπουργικης Αποφασης.  
Η διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης υπογραφής 
Συμφωνητικού Επεξεργασίας, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του  άρθρου 3 της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α.  
Για τους σκοπούς της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: α) Το Ο.Δ.Ε. είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνο για τη συλλογή, τήρηση και οποιασδήποτε μορφής επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που σχετίζονται με την ψηφοφορία σύμφωνα με την ισχύουσα πολιτική κάθε Α.Ε.Ι. για 
την προστασία προσωπικών δεδομένων, τον Κανονισμό (ΕΕ) 679/2016 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του 
Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και τον ν. 4624/2019 (Α΄ 134) και επιτελει ρολο υπευθυνου επεξεργασιας 
από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κρήτης λειτουργώντας ως από κοινού υπεύθυνοι επεξεργασίας. Ορίζεται δε ως 
σημείο επικοινωνίας των υποκειμένων, των οποίων τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της 
διαδικασίας ηλεκτρονικών ψηφοφοριών. β) Η Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε., μέσω του συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ», 
επιτελεί ρόλο εκτελούσας την επεξεργασία, κατά την έννοια της περ. 8 του άρθρου 4 του Γ.Κ.Π.Δ. και ενεργεί 
αυστηρώς με βάση τις οδηγίες του εκάστοτε Ο.Δ.Ε. .  

 
Τα μέλη των Ο.Δ.Ε. (Όργανα Διενέργειας Εκλογών) εν προκειμένω τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής οφείλουν 
να διασφαλίζουν την ουσιαστική και ακώλυτη άσκηση του εκλογικού δικαιώματος των μελών του εκλεκτορικού 
σώματος, όπως αυτό εκάστοτε ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία, να παρακολουθούν την ορθή και ομαλή 
διεξαγωγή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, να υποβοηθούν και να επιλύουν οιοδήποτε ζήτημα προκύπτει κατά τη 
διάρκεια αυτής, καθώς και να συντάσσουν και να υπογράφουν τα πρακτικά της εκλογικής διαδικασίας.  

 
Το σύστημα «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» καταμετρά τα ψηφοδέλτια και εξάγει τα τελικά αποτελέσματα. Το Ο.Δ.Ε. 
μέχρι τη στιγμή της εξαγωγής των αποτελεσμάτων παρακολουθεί την κανονική λειτουργία του συστήματος. 
Μετά τη λήξη της εκλογικής διαδικασίας ανακοινώνει τα   αποτελέσματα.  
Το Ο.Δ.Ε. για την καταμέτρηση των ψήφων τηρεί πρακτικό καταμέτρησης ψήφων το οποίο υπογράφεται από 
όλα τα μέλη του. Για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ στη Συνέλευση του Τμήματος Φιλολογίας και 
στη Γενική Συνέλευση του Τομέα Κλασικών Σπουδών του οικείου Τμήματος συντάσσει το τελικό πρακτικό 
εκλογής το οποίο υποβάλλεται στον Πρόεδρο του οικείου Τμήματος (ως τον έχοντα την αρμοδιότητα της 
προκήρυξης εκλογών).  

 
Τέλος, διευκρινίζεται ότι το Ο.Δ.Ε. έχει τη δυνατότητα να μεταθέσει τον χρόνο λήξης της ψηφοφορίας, εφόσον 
κρίνει ότι αυτό διευκολύνει την πληρέστερη εκτέλεση της εκλογικής διαδικασίας. Επίσης, μπορεί να ακυρώσει ή 
να επαναλάβει την εκλογική διαδικασία, μετά από σχετική αιτιολογημένη απόφαση, εφόσον δεν έχει 
ολοκληρωθεί κανονικά η έκδοση αποτελεσμάτων κατόπιν ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε. για τη 
διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και σύμφωνη γνώμη αυτής και χωρίς την εκ νέου υπογραφή 
Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [αριθμ. 147084/Ζ1/16.11.2021 (Β΄5364) 
κοινή υπουργική απόφαση]. 

 
Σε περιπτωση επαναληπτικης ψηφοφοριας, εφαρμοζονται αναλογως οι διαταξεις ΚΥΑ (Β΄5364), κατοπιν 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε για τη διαθεσιμότητα ημερομηνιών διεξαγωγής και χωρίς την εκ 
νέου υπογραφή Συμφωνητικού Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα [άρθρο 3 παρ. 5 της 
147084/Ζ1/16.11.2021 (Β΄5364) κοινής υπουργικής απόφασης]. 

 
 

Η παρούσα απόφαση, πέραν των προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις, θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της 
Σχολής και σε αυτή του οικείου Τμήματος, και θα καταχωρηθεί στο πρόγραμμα ΔΙ@ΥΓΕΙΑ.   
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Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Η: 
‐Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής 
Κ Ο Ι Ν Ο Π Ο Ι Η Σ Η: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
‐Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης 
‐Αντιπρυτάνεις 
‐Πρόεδρο Τμήματος Φιλολογίας 
Σ Υ Ν Η Μ Μ Ε Ν Α:  
‐Σχετική νομοθεσία 
Ε Σ Ω Τ Ε Ρ Ι Κ Η  Δ Ι Α Ν Ο Μ Η: 
(με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
‐Τμήμα Γραμματεία Πρυτανείας 

       ‐Κοσμητεία Φιλοσοφικής Σχολής 
‐Γενική Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών 

Υπηρεσιών 
‐Διεύθυνση Διοικητικού 
‐Υποδιεύθυνση Διοικητικού  
‐Τμήμα Πανεπιστημιακών Αρχών 
‐Ειδικό φάκελο εκλογών 

 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 
 
 

 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ 
ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ 
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