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ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

Αριθμ. 6435 
  Προκήρυξη θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή 

πρώτης βαθμίδας, του Τμήματος Πολιτικής Επι-

στήμης και Ιστορίας, της Σχολής Πολιτικών Επι-

στημών, του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινω-

νικών και Πολιτικών Επιστημών, με γνωστικό 

αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη- Συγκρουσια-

κή Πολιτική: Πολιτικά και Κοινωνικά Κινήματα 

στην Ελλάδα και την Ευρώπη»

Η Πρύτανης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών 
και Πολιτικών Επιστημών μετά από εισήγηση της Συνέ-
λευσης του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας 
στη συνεδρίαση στις 13-01-2021, λαμβάνοντας υπόψη 
την υπ’ αρ. 16233/26-11-2020 αίτηση εξέλιξης Αναπλη-
ρωτή Καθηγητή και σύμφωνα με:

1. Τις διατάξεις της παρ. 3 του αρθρ. 77 του ν. 4009/2011 
(Α΄195),

2. Την παρ. 10 του άρθρου 4 του ν. 4405/2016 (Α΄ 129),
3. Την παρ. 1 του άρθρου 16 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195,
4. Το άρθρο 15, παρ. 15, εδάφιο ζ’ του ν. 4485/2017 

(Α’ 114),
5. Τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4009/2011,
6. Τις διατάξεις του π.δ. 134/1999 (Α΄ 132).
7. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4009/ 

2011,
8. Τις διατάξεις του εδαφίου ιδ της παρ. 2 του άρθρου 

21 του ν. 4485/2017 (Α’114,
 9. Τις διατάξεις των παρ. 9 και 10 του άρθρου 84, του 

ν. 4485/2017 (Α’ 114),
10. Τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4452/2017 

(Α’ 117),
11. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/ 

2007,
12. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2017 

(Β΄ 225) υπουργική απόφαση,
13. Τις διατάξεις του Κεφ. Γ’ του άρθρου 9 του ν. 4521/ 

2018 (Α’ 38),
14. Τις διευκρινίσεις της υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/

Ζ2/04-04-2018 της Διεύθυνσης Προσωπικού Ανωτάτης 
Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ,

15. Την υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-06-2020 
(Β΄ 2657) υπουργική απόφαση,

16. Την υπό στοιχεία Φ.121/Ζ2/32295/22-03-2021 
υπουργική απόφαση έγκριση πίστωσης για προκηρύ-
ξεις εξέλιξης (15) θέσεων καθηγητών Πανεπιστημίων 
αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για την 
πλήρωση μιας (1) θέσης στη βαθμίδα του Καθηγητή ως 
εξής:

ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙ-
ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
Μια θέση στη βαθμίδα του Καθηγητή πρώτης βαθμί-

δας, με γνωστικό αντικείμενο «Πολιτική Επιστήμη- Συ-
γκρουσιακή Πολιτική: Πολιτικά και Κοινωνικά Κινήματα 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη» Καλούνται οι ενδιαφε-
ρόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υπο-
ψηφιότητάς τους μέσω του συνδέσμου https://apella.
minedu.gov.gr/μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τρι-
άντα (30) ημερών από την ημερομηνία του εγγράφου 
της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκήρυξης 
αυτής στον Ημερήσιο Τύπο, όπως αυτή αναφέρεται 
στο πληροφοριακό σύστημα μαζί με όλα τα αναγκαία 
για την κρίση δικαιολογητικά (οδηγίες για την υποβολή 
υποψηφιότητας αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο 
https://apella.minedu.gov.gr/aei-reg4) και οδηγίες για 
την εγγραφή καθώς και για τη χρήση της εφαρμογής 
αναφέρονται αναλυτικά στο σύνδεσμο https://apella.
minedu.gov.gr/manual. Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι 
στο πληροφοριακό σύστημα θα συνδέονται με τον ήδη 
υπάρχοντα λογαριασμό τους και δεν θα απαιτείται η εκ 
νέου πιστοποίησή τους.

Μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση πρέπει να αναρτη-
θούν:

1. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δια-
βατηρίου, το οποίο καταχωρείται ηλεκτρονικά.

2. Για άρρενες υποψηφίους, υπεύθυνη δήλωση του 
ν. 1599/1986, όπου δεσμεύονται ότι θα έχουν εκπληρώ-
σει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή θα έχουν απαλ-
λαγεί νόμιμα από αυτές πριν την έκδοση της πρυτανικής 
πράξης διορισμού τους.

3. Βιογραφικό σημείωμα.
4. Αντίγραφο πτυχίων και τίτλων σπουδών. Αν οι τίτλοι 

σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. εξωτερικού θα πρέ-
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πει να αναρτηθούν και οι σχετικές βεβαιώσεις ισοτιμίας 
από ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση 
της ισοτιμίας.

5. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπό-
μνημα αυτών. (Θα δίνεται επιπλέον και η δυνατότητα 
αναφοράς στο έργο που δεν είναι δυνατόν ή εύκολο να 
αναρτάται ηλεκτρονικά).

6. Διδακτορική Διατριβή.
Οι ανωτέρω πολίτες οφείλουν να υποβάλουν, εκτός 

των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχι-
ακό τίτλο σπουδών Ελληνικού ΑΕΙ ή απολυτήριο Ελλη-
νικού Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό 
ελληνομάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώ-
ση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

Ο υποψήφιος που θα επιλεγεί για τη συγκεκριμένη 
θέση υποχρεούται να καταθέσει:

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης - 
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ (για 
άρρενες υποψηφίους)

- Πιστοποίηση υγείας για διορισμό, με προσκόμιση 
ιατρικών πιστοποιητικών κατόπιν παραπεμπτικού εγγρά-
φου της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 και ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2021

 Η Πρύτανης 

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΗ

I

    ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Αριθμ. 11456 
Προκήρυξη μιας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού 

Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας ΠΕ, 

εισαγωγικής βαθμίδας Δ’ με θητεία, του Τμήμα-

τος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής 

Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων στο γνω-

στικό αντικείμενο: «Προωθημένες Υπολογιστι-

κές Μέθοδοι και Εφαρμογές στο Σχεδιασμό και 

την Παραγωγή». 

 Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ύστερα 
από την εισήγηση της Προσωρινής Συνέλευσης του Τμή-
ματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συν. αριθμ. 66η/20-01-
2021), και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του π.δ 746/1970, «Ίδρυση του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων» (Α’ 267).

2. Τις διατάξεις του π.δ. 173/2009, «Ίδρυση Τμήματος 
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» 
(Α’ 206), του π.δ. 105/2013 «Μετονομασία Τμήματος και 
ίδρυση - συγκρότηση, κατάργηση και ανασυγκρότηση 
Σχολών στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 137), τις δια-
τάξεις του άρθρου 27 του ν. 4452/2017 «Ίδρυση Πολυτε-

χνικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» (Α’ 17) και 
τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του ν. 4485/2017 
(Α’ 114).

3. Τις διατάξεις του ν. 4559/2018 «Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α’ 142).

4. Την υπό στοιχεία 131955/Ζ1/03.08.2018 (Υ.Ο.Δ.Δ. 
465) διαπιστωτική πράξη εκλογής Πρύτανη και τριών 
(3) Αντιπρυτάνεων του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων του 
Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

5. Τις διατάξεις των περ. ιγ) και ιδ) της παρ. 2 του άρ-
θρου 5 του ν. 3469/2006 (Α’ 131).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3861/2010 (Α’ 112).
7. Τις διατάξεις των άρθρων 29, 79, 80 και 81 του 

ν. 4009/2011(Α’ 195).
8. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4210/2013 (Α’ 254).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 4305/2014 

(Α’ 237).
10. Τις διατάξεις των άρθρων 15 και 84 του ν. 4485/2017 

(Α’ 114).
11. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του ν. 4386/2016 

(Α’ 83) καθώς και της υπό στοιχεία 126603/Ζ2/29-07-2016 
εφαρμοστικής εγκυκλίου (ΑΔΑ: Ω73Λ4653ΠΣ-Ψ6Θ).

12. Τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. 4559/2018 
(Α’ 142).

13. Το π.δ. 134/99 (Α’ 132).
14. Το π.δ. 118/2002 (Α’ 99).
15. Τις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του π.δ. 147/2009 

(Α’ 189).
16. Την υπ’ αρ. 20378/17-6-2020 απόφαση της Συγκλή-

του του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων «Προσωρινή ρύθμιση 
των όρων και προϋποθέσεων προκήρυξης θέσεων, της 
διαδικασίας επιλογής και περιοδικής αξιολόγησης των 
κατηγοριών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Ε.Ε.Π.),του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού(Ε.
ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσω-
πικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (Β΄ 2664).

17. Το υπό στοιχεία 89185/Ζ2/04-06-2019 έγγραφο του 
ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Προκηρύξεις θέσεων μελών Ε.Ε.Π., 
Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.Ε.Π.».

18. Η θέση διατέθηκε στο Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μη-
χανικών με την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων (συν. αριθμ. 1097/05.11.2020) έχο-
ντας υπόψη την υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/ 
13657/16.07.2020 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής της 
Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 του Υπουργεί-
ου Εσωτερικών σύμφωνα με την οποία διατίθενται στο 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για το Πανεπι-
στήμιο Ιωαννίνων δύο (02) θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, 
κατηγορίας εκπαίδευσης ΠΕ, στον κλάδο-ειδικότητας 
«Ειδικό Εργαστηριακό ή Διδακτικό ή Ειδικό Τεχνικό προ-
σωπικό Πανεπιστημίων και ΤΕΙ».

19. Την απόφαση της Προσωρινής Συνέλευσης του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (συν. αριθμ. 66η/
20-01-2021) της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημί-
ου Ιωαννίνων για την προκήρυξη μιας κενής θέσης της 
κατηγορίας ΕΔΙΠ.

Αποφάσισε την προκήρυξη (ανοικτή προκήρυξη) για 
την πλήρωση μίας (1) κενής θέσης Εργαστηριακού Διδα-
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κτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής 
βαθμίδας Δ’ με θητεία, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μία (1) κενή θέση Εργαστηριακού Διδακτικού Προ-

σωπικού (Ε.ΔΙ.Π) κατηγορίας ΠΕ, εισαγωγικής βαθμίδας 
Δ’ με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο: «Προωθημένες 
Υπολογιστικές Μέθοδοι και Εφαρμογές στο Σχεδιασμό 
και την Παραγωγή».

Συνοπτική περιγραφή γνωστικού αντικειμένου:
Το γνωστικό αντικείμενο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα 

που αφορά στην ένταξη καινοτόμων υπολογιστικών, 
αλγοριθμικών διαδικασιών στον σχεδιασμό και την 
παραγωγή αντικειμένων που άπτονται του σύγχρονου 
σχεδιασμού. Το αντικείμενο άπτεται της συστηματικής 
αναπαράσταση της σχεδιαστικής μελέτης με αλγοριθ-
μικά μοντέλα που ενσωματώνουν την εσωτερική οργά-
νωση, τις τοπολογικές σχέσεις και αλληλεξαρτήσεις των 
επιμέρους στοιχείων της σύνθεσης, ενεργοποιώντας το 
τρίπτυχο ανάλυση, σύλληψη και αξιολόγηση του σχεδι-
αστικού έργου.

Το μέλος ΕΔΙΠ αναμένεται να προσφέρει διδακτικό 
έργο κυρίως στα σχετικά εργαστηριακά μαθήματα και 
φροντιστήρια, καθώς και σε συναφή μαθήματα σεμι-
ναριακού χαρακτήρα, να (συν)επιβλέπει διπλωματικές 
εργασίες και να συντελεί στην ορθή λειτουργία του 
αντίστοιχου εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος στο 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Τέλος, προβλέπεται η 
δυνατότητα απασχόλησής του, στο σχετικό Εργαστήριο 
του Τμήματος για σκοπούς ερευνητικής φύσης.

Οι προϋποθέσεις για την πλήρωση της θέσεις είναι:
• Κατοχή διπλώματος ή πτυχίου ΑΕΙ συναφούς με το 

αντικείμενο που αφορά το διδακτικό έργο για το οποίο 
προορίζεται η θέση.

• Συναφής μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπου-
δών.

Δικαιολογητικά για την υποβολή της υποψηφιότητας 
είναι:

1. Αίτηση υποψηφιότητας.
2. Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου
3. Αντίγραφα τίτλων πτυχίων και λοιπών τίτλων σπου-

δών. Σε περίπτωση έκδοσης πτυχίων από Α.Ε.Ι της αλ-
λοδαπής συνυποβάλλονται και οι σχετικές πράξεις ή βε-
βαιώσεις ισοτιμίας και αντιστοιχίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 
(ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α) ή αντίγραφο της αίτησης για αναγνώριση 
της ισοτιμίας. Προκειμένου για πολίτες άλλων κρατών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πτυχίο ή μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών Ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυτήριο ελληνικού 
Λυκείου ή εξατάξιου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνο-
μάθειας Γ1’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 
από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνε-
τη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (σε ηλεκτρονική 
και έντυπη μορφή).

5. Αντίγραφο της διδακτορικής διατριβής ή της διπλω-
ματικής εργασίας, εφόσον πρόκειται για μεταπτυχιακό 
τίτλο σπουδών, αντίστοιχα (σε ηλεκτρονική μορφή).

6. Αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων (σε ηλε-
κτρονική μορφή).

7. Πιστοποιητικά προϋπηρεσίας.
- Τα δικαιολογητικά πρέπει να φέρουν αρίθμηση, να 

είναι τοποθετημένα μέσα σε φάκελο και να συνοδεύ-
ονται από τυχόν επιστημονικό και συγγραφικό έργο ή 
δημοσιεύσεις.

- Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά πρέπει να συνοδεύο-
νται από επίσημες μεταφράσεις και να φέρουν σφραγίδα 
γνησιότητας υπογραφής και ιδιότητας του υπογράφο-
ντος.

- Συμπλήρωση των δικαιολογητικών της προκήρυξης 
μετά την κατάθεση και πρωτοκόλληση των αιτήσεων 
υποψηφιότητας, επιτρέπεται μόνο αν πρόκειται για δια-
σαφηνιστικά στοιχεία που ζητήθηκαν συμπληρωματικά 
από την οικεία εισηγητική επιτροπή και αφορούν σε δι-
καιολογητικά που κατατέθηκαν εμπρόθεσμα.

Επιπλέον απαιτούνται:
- Γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού και 

(β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, που να 
πιστοποιούν την υγεία των υποψηφίων προκειμένου 
να ασκήσουν τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης, οι 
οποίες θα κατατεθούν από τον υποψήφιο που θα εκλε-
γεί, πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού 
του και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7 του 
ν. 4210/2013 (Α’ 254).

- Πιστοποιητικό γέννησης, στο οποίο θα αναγράφεται 
ο τρόπος και ο χρόνος απόκτησης της Ελληνικής Ιθαγέ-
νειας και το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την 
υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής 
πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες κρατών - 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται πιστοποιη-
τικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθαγένεια του 
οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου δικαστικής χρήσης, 
το οποίο θα αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την υπηρε-
σία που θα προβεί στην έκδοση της Πρυτανικής πράξης 
διορισμού.

-Εφόσον πρόκειται για άρρενες υποψηφίους, πιστο-
ποιητικό στρατολογικής κατάστασης του αρμόδιου 
στρατολογικού γραφείου από το οποίο προκύπτει ότι 
ο ενδιαφερόμενος δεν έχει στρατολογική ή χρηματική 
υποχρέωση, άλλως υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, 
όπου δεσμεύεται ότι θα έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
του υποχρεώσεις ή θα έχει απαλλαγεί νόμιμα από αυτές, 
πριν την έκδοση της Πρυτανικής πράξης διορισμού του. 
Το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υπο-
χρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες άλλου κράτους-μέλους 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο οποίο δεν προβλέπεται 
όμοιο κώλυμα διορισμού.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της τε-
λευταίας δημοσίευσης της προκήρυξης στον ημερήσιο 
τύπο, να υποβάλουν την αίτησή τους με τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτε-
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κτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων.

Η δαπάνη θα καλυφθεί από πιστώσεις του ενιαίου φο-
ρέα 1019-905 της ομάδας λογαριασμών 2120 και 2190 
του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων.

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Ιωάννινα, 4 Φεβρουαρίου 2021

Ο Πρύτανης

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΑΛΜΠΑΝΗΣ   

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

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *03012510106210004*
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