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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
      Αριθμ. Φ.900/13/246448Σ.87 (1)
Τροποποίηση της Φ.351/103/310959/7−8−2012 απόφα−

σης Υπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρυθμίσεις θεμάτων 
λειτουργίας πεδίων βολής του Στρατού Ξηράς και 
διάθεσης αυτών για περιοδική χρήση σε τρίτους» 
(Β΄ 2355).

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. Της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του Ν. 2168/1993 

"Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν όπλα, πυρομαχικά, 
εκρηκτικές ύλες, εκρηκτικούς μηχανισμούς και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 147).

β. Του άρθρο 90 του Κώδικα της νομοθεσίας για την 
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).

γ. Του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 116).

2. Την υπ.αριθ. 23/01−2−2016 εισήγηση του προϊσταμέ−
νου των οικονομικών υπηρεσιών του Υπουργείου Εθνι−
κής Άμυνας.

3. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν 
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο−
λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 
Διάθεση λειτουργούντων πεδίων βολής 

και σκοπευτηρίων για περιοδική χρήση σε τρίτους

Το άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. Φ. 351/103/310959/7−08−2012 
απόφασης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 2355) αντι−
καθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 9

Διάθεση λειτουργούντων πεδίων βολής και σκοπευ−
τηρίων για περιοδική χρήση σε τρίτους

1. Τα πεδία βολής και τα σκοπευτήρια δύνανται να 
διατίθενται, με διαταγή του Αρχηγού ΓΕΣ, δυνάμενη να 
εκχωρηθεί σε κατώτερα κλιμάκια της ιεραρχίας, για πε−
ριοδική χρήση, στην οικεία αθλητική Ομοσπονδία ή και 
σε αθλητικά σωματεία − μέλη της, με σκοπό τη συστη−
ματική καλλιέργεια και ανάπτυξη των δυνατοτήτων των 
αθλητών τους, για τη συμμετοχή τους σε αθλητικούς 
σκοπευτικούς αγώνες. Για τη διάθεση των ανωτέρω σε 
αθλητικό σωματείο − μέλος της Ομοσπονδίας, απαιτεί−
ται η εκ μέρους αυτού προσκόμιση:

α) βεβαίωσης της Ομοσπονδίας ότι είναι ενεργό μέλος 
της, λειτουργεί σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία 
και το Καταστατικό της και διαθέτει ειδική αθλητική 
αναγνώριση και

β) βεβαίωση της αρμόδιας αστυνομικής αρχής ότι δια−
θέτει σε ισχύ νόμιμη άδεια κατοχής όπλων σκοποβολής, 
εξαρτημάτων και φυσιγγίων αυτών.

2. Με εισήγηση της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης του ΓΕΣ 
σε συνεργασία με τις αρμόδιες Διευθύνσεις (Υποδομής, 
Υποστηρίξεως, Οικονομικού και Πληροφοριών Ασφαλεί−
ας), καθορίζεται η διάθεση για περιοδική χρήση και το 
ύψος του μισθώματος, που ορίζεται κατά περίπτωση, 
λαμβάνοντας υπόψη τη διάρκεια της διάθεσης, το μέ−
γεθος των εγκαταστάσεων καθώς και την οικονομική 
δυνατότητα των αιτούντων να ανταποκριθούν σε ανά−
λογες απαιτήσεις.

3. Η αθλητική Ομοσπονδία δύναται να διαθέτει το 
σύνολο ή μέρος του χώρου που της έχει διατεθεί, σύμ−
φωνα με τις διατάξεις της παρούσας, σε αθλητικά σω−
ματεία − μέλη της, χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, για 
τον ίδιο ανωτέρω σκοπό και με τους ίδιους ανωτέρω 



5120 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 

όρους και προϋποθέσεις, μετά από τη σύμφωνη γνώμη 
του ΓΕΣ.

4. Το σύνολο των συμφωνηθέντων όρων και υπο−
χρεώσεων των χρηστών, εμπεριέχονται σε μισθωτή−
ριο συμβόλαιο, το οποίο συντάσσεται με μέριμνα των 
Μειζόνων Σχηματισμών, ενώ τα προκύπτοντα έσοδα 
κατατίθενται υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής 
Ενίσχυσης Μερισματούχων Στρατού Ξηράς (ΕΚΟΕΜΣ) 
και με διαδικασίες που ορίζονται από το εν λόγω τα−
μείο.

5. Τα υφιστάμενα λειτουργούντα πεδία βολής του ΣΞ 
διατίθενται για χρήση, είτε υπό μορφή σκοπευτηρίων 
είτε ως έχουν, χρησιμοποιώντας τις ίδιες γραμμές βο−
λής, βληματοδόχους, κατευθύνσεις βολής κλπ.

6. Η οικεία αθλητική Ομοσπονδία και τα σωματεία 
− μέλη της, στα οποία έχει διατεθεί, σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρούσας απόφασης, η περιοδική χρή−
ση πεδίων βολής ή σκοπευτηρίων, υποχρεούνται να 
συμμορφώνονται με τα καθοριζόμενα, κατά περίπτωση, 
στις διατάξεις των ΚΥΑ υπ’ αριθ. 4325/1999 (Β΄ 400), 
19180/2006 (Β΄ 559) και της εν γένει ισχύουσας νομοθε−
σίας περί όπλων και εκρηκτικών και επιπλέον με τους 
όρους του μισθωτηρίου συμβολαίου της παραγράφου 
4 του παρόντος άρθρου.

7. Για τη διεξαγωγή των αγώνων σκοποβολής, ορίζεται, 
από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, κατόπιν προτά−
σεως της οικείας αθλητικής Ομοσπονδίας, πενταμελής 
επιτροπή αποτελούμενη από ένα (1) μέλος του Διοικητι−
κού Συμβουλίου αυτής και τέσσερα (4) μέλη αθλητικών 
σωματείων −μελών της, στα οποία έχει διατεθεί, σύμφω−
να με τις διατάξεις της παρούσας, η περιοδική χρήση 
πεδίων βολής και σκοπευτηρίων, η οποία είναι υπεύθυνη 
για την τήρηση των υποχρεώσεων, που καθορίζονται 
στην ΚΥΑ υπ’ αριθ. 19180/2006 (Β΄ 559).

8. Η κατά τα ανωτέρω διάθεση των χώρων τελεί υπό 
τους όρους του παρόντος και δύναται να ανακληθεί, 
αζημίως για το δημόσιο όταν:

α. Υπηρεσιακές ανάγκες το επιβάλλουν.
β. Δεν πληρούνται οι συμφωνηθέντες όροι και υπο−

χρεώσεις του μισθωτηρίου συμβολαίου.
γ. Διαπιστωθεί η μη τήρηση των οριζομένων στην 

παρούσα απόφαση καθώς και στις διατάξεις των ΚΥΑ 
υπ’ αριθ. 4325/1999 (Β΄ 400), 19180/2006 (Β΄ 559) και 
στην εν γένει ισχύουσα νομοθεσία περί όπλων και 
εκρηκτικών.

9. Τα πεδία βολής και τα σκοπευτήρια, που διέπονται 
από τις διατάξεις της παρούσας, δύναται να χρησι−
μοποιούνται για την άσκηση στη σκοποβολή, από το 
προσωπικό των σωμάτων ασφαλείας και των λοιπών 
δημοσίων φορέων που ασκούν ενόπλως τα καθήκοντα 
τους, κατόπιν εγκρίσεως του οικείου Σχηματισμού ή 
Σχολής ή Υπηρεσιακής Μονάδας που αυτά ανήκουν, 
χωρίς τις προϋποθέσεις και διαδικασίες που καθορί−
ζονται στο παρόν άρθρο.

10. Αθλητικά σωματεία, στα οποία έχουν ήδη διατεθεί 
προς χρήση χώροι εντός πεδίων βολής ή σκοπευτηρίων 
και δεν έχουν προσκομίσει τις βεβαιώσεις της παρα−
γράφου 1 του παρόντος άρθρου, οφείλουν να τις κατα−
θέσουν εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση 
της παρούσας, ειδοποιούμενοι σχετικά από την αρμόδια 
υπηρεσία. Σε διαφορετική περίπτωση ανακαλείται η 
διάθεση χώρων. »

Άρθρο 2 
Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δη−
μοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως

  Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2016 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ

F

    Αριθμ. Φ. 146/20613/Ζ2 (2)
Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου Καθηγητή του Εθνι−

κού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

  Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ  

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α. του άρθρου 79 του Ν. 4310/2014 « Έρευνα, Τεχνο−

λογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» 
(ΦΕΚ Α΄ 258/8.12.2014),

β. του άρθρου 1 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της 
νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όρ−
γανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/22.4.2005),

γ. του Π.δ. 114/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Παι−
δείας και Θρησκευμάτων» (ΦΕΚ Α΄ 181/29.8.2014), όπως 
ισχύει,

δ. του άρθρου 1 του Π.δ. 70/ 15 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων...» (ΦΕΚ Α΄ 114/22.9.2015),

ε. του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ−
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυ−
πουργών» (ΦΕΚ Α΄ 116/23.9.2015),

στ. Την αριθμ. Υ27 απόφαση του Πρωθυπουργού 
(ΦΕΚ Β΄ 2168/9.10.2015) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην 
Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρη−
σκευμάτων Αθανασία Αναγνωστοπούλου», όπως τρο−
ποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. Υ99/28−12−2015 απόφαση 
του ιδίου (ΦΕΚ Β΄ 2869/29−12−2015),

2. Την αριθμ. 729/25−6−2012 πράξη του Πρύτανη του 
Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, 
(ΦΕΚ Γ΄ 772/2.8.2012) για τον διορισμό του Αθανασίου 
Δουζένη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με 
γνωστικό αντικείμενο «Ψυχοϊατροδικαστική»,

3. Την με αρ. πρωτ. 323/15.10.2015 αίτηση του Αναπλη−
ρωτή Καθηγητή Αθανασίου Δουζένη για τη μεταβολή 
του γνωστικού του αντικειμένου,

4. Την από 5.11.2015 απόφαση της 3ης συνεδρίασης της 
Γενικής Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού 
και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία 
εγκρίνει τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου του 
ως άνω Καθηγητή καθώς και την από 20.10.2015 γνώμη 
του Τομέα Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευ−
ρολογίας,

5. Το αριθ. πρωτ. 1516009877/7.12.2015 έγγραφο της 
Πρυτανείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπι−
στημίου Αθηνών που αφορά στη μεταβολή γνωστικού 
αντικειμένου του Αναπληρωτή Καθηγητή Αθανασίου 
Δουζένη,

6. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, απο−
φασίζουμε:
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Εγκρίνουμε τη μεταβολή του γνωστικού αντικειμέ−
νου του Αθανασίου Δουζένη του Ιωάννη, Αναπληρωτή 
καθηγητή της Ιατρικής Σχολής της Σχολής Επιστημών 
Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, από «Ψυχοϊατροδικαστική» σε «Ψυχιατρική−Ψυ−
χοϊατροδικαστική».

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 8 Φεβρουαρίου 2016

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

F
    Αριθμ. 3133.1 −10229 − 2016 (3)

Καθορισμός Υποδείγματος Ναυλοσυμφώνου.

  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

  Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 (α) του άρθρου 7 του 

Ν. 4256/2014 «Τουριστικά πλοία και άλλες διατάξεις» 
(Α΄ 92).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κω−
δικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα 
κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 103/2014 «Οργανισμός Υπουρ−
γείου Ναυτιλίας και Αιγαίου» (Α΄ 170).

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των 
Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής...» (Α΄ 114).

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέ−
δρου της Κυβέρνησης, Υπουργών αναπληρωτών Υπουρ−
γών και Υφυπουργών» (Α΄ 116).

6. Το Α.Π. 1209/29−6−2015 έγγραφο Ναυτικού Επιμελη−
τηρίου Ελλάδας.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης 
αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού 
Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε το υπόδειγμα και τους βασικούς όρους 
του ΝΑΥΛΟΣΥΜΦΩΝΟΥ όπως παρακάτω:

2. Μέχρι την ολοκλήρωση της εφαρμογής για την ηλε−
κτρονική υποβολή του ναυλοσύμφωνου και ανεξάρτητα 
αν το πλοίο αναψυχής εκναυλώνεται με ή χωρίς πλοί−
αρχο και πλήρωμα, απαιτείται η θεώρηση του ναυλο−
σύμφωνου, με την προσκόμιση του από τον πλοίαρχο ή 
τον κυβερνήτη ή τον πλοιοκτήτη ή τον εφοπλιστή ή τον 
πράκτορα του πλοίου ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο 
από αυτούς πρόσωπο, ως ακολούθως:

(α) Για ναυλώσεις που αρχίζουν από ελληνικό λιμάνι, 
το ναυλοσύμφωνο θεωρείται από οποιαδήποτε ελληνική 
Λιμενική Αρχή, η οποία το αποστέλλει άμεσα, με φαξ ή 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη Λιμενική Αρχή στην περιο−
χή δικαιοδοσίας της οποίας βρίσκεται ο λιμένας έναρξης 
της ναύλωσης, η οποία και το καταχωρίζει στο Ειδικό 
Έντυπο Πληροφοριακών Στοιχείων του Επαγγελματικού 
Πλοίου Αναψυχής (Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.). Η θεώρηση του ναυλο−
σύμφωνου διενεργείται μέσα σε σαράντα οκτώ (48) ώρες 
ή εβδομήντα δύο (72) ώρες, αν μεσολαβεί Σαββατοκύρια−
κο ή επίσημη αργία, πριν από την έναρξη της ναύλωσης.

(β) Για ναυλώσεις που αρχίζουν στην αλλοδαπή, το 
ναυλοσύμφωνο θεωρείται από τη Λιμενική Αρχή του 
πρώτου ελληνικού λιμένα κατάπλου του πλοίου ανα−
ψυχής και ταυτόχρονα καταχωρίζεται από αυτή στο 
Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.

(γ) Για ναυλώσεις που πραγματοποιούνται εξ ολοκλή−
ρου στην αλλοδαπή, τα ναυλοσύμφωνα θεωρούνται, μέ−
χρι το τέλος του έτους που αφορούν, από οποιαδήποτε 
ελληνική Λιμενική Αρχή ή Έδρα Ναυτιλιακού Ακολούθου 
και ταυτόχρονα καταχωρίζονται στην πρώτη διαθέσιμη 
θυρίδα του Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α., ανεξάρτητα αν προηγούνται 
ημερολογιακά της τελευταίας καταχώρισης.

(δ) Στις ανωτέρω (β) και (γ) περιπτώσεις για τη θεώρη−
ση του ναυλοσύμφωνου προσκομίζονται, στις αρμόδιες 
Αρχές θεώρησης του, αποδεικτικά καταβολής τελών 
και λοιπών επιβαρύνσεων των λιμένων της αλλοδαπής. 
Στην περίπτωση που το πλοίο αναψυχής εκναυλώνεται 
με πλοίαρχο και πλήρωμα προσκομίζονται επιπλέον και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα σελίδων του Ημερολογίου και 
των σελίδων του Ναυτολογίου, που αντιστοιχούν σε 
εγγραφές που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό 
διάστημα της ναύλωσης του πλοίου έξω από την ελ−
ληνική επικράτεια.

(ε) Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις, η αρμόδια για τη 
θεώρηση του ναυλοσύμφωνου Αρχή δύναται, κατά τη 
θεώρηση, να ζητά από τους υπόχρεους την επίδειξη των 
κατά την κρίση της ναυτιλιακών εγγράφων του πλοίου.

3. Το ναυλοσύμφωνο καταρτίζεται και υπογράφε−
ται σε πέντε (5) αντίγραφα στην Ελληνική ή Αγγλική 
γλώσσα, τα οποία θεωρούνται κατά τα προβλεπόμενα 
στην παρούσα απόφαση. Από τα αντίγραφα αυτά ένα 
λαμβάνει ο Πλοιοκτήτης / Εφοπλιστής, ένα ο Ναυλο−
μεσίτης / Ναυτικός Πράκτορας/Τουριστικό Γραφείο 
(αν υπάρχει), ένα ο Ναυλωτής και ένα παραμένει στη 
Λιμενική Αρχή θεώρησης του. Ο κατά περίπτωση 
εκναυλωτής, όπως αυτός προσδιορίζεται στην παρ. 5 
του άρθρου 3 του Ν. 4256/2014 ως εκάστοτε ισχύει, 
λαμβάνει ένα επιπλέον αντίγραφο το οποίο υποχρε−
ούται να καταθέσει στις υπηρεσίες της Φορολογικής 
και Τελωνειακής Διοίκησης κατά τα οριζόμενα στις 
οικείες διατάξεις.

4. Το πλοίο αναψυχής καθ’ όλη τη διάρκεια εκναύ−
λωσής του απαιτείται να είναι εφοδιασμένο με ένα εκ 
των ως άνω αντιγράφων ναυλοσύμφωνου ή ευκρινές 
φωτοαντίγραφο αυτού, το οποίο επιδεικνύεται σε κάθε 
έλεγχο Λιμενικής ή άλλης Αρχής.

5. Τα εκ των αναφερομένων στην παρ. 3 της παρούσας 
απόφασης αντίγραφα των ναυλοσύμφωνων και τα κατά 
περίπτωση γι’ αυτό υποβληθέντα δικαιολογητικά φυλάσ−
σονται από τον κατά περίπτωση εκναυλωτή καθώς και 
από τη Λιμενική Αρχή θεώρησης τους για δεκαπέντε 
(15) έτη από την ημερομηνία θεώρησής τους.

6. Οποιαδήποτε αλλαγή/τροποποίηση των βασικών 
όρων του ναυλοσύμφωνου ή ακύρωση αυτού απαιτείται 
να φέρει σφραγίδα και υπογραφή Λιμενικής Αρχής, η 
οποία προβαίνει και σε αντίστοιχη καταχώριση στο 
οικείο Ε.Ε.Π.Σ.Ε.Π.Α.

7. Ναυλοσύμφωνα που έχουν υπογραφεί μέχρι την 
έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής θεωρούνται έγκυ−
ρα. Κάθε άλλος τύπος ναυλοσύμφωνου, πέραν του κα−
θοριζομένου με την παρούσα Υποδείγματος, δεν θα 
γίνεται δεκτός μετά την έναρξη ισχύος της και δεν θα 
θεωρείται από τις αρμόδιες Αρχές.
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8. Στους παραβάτες των διατάξεων της απόφασης 
αυτής επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από 
το άρθρο 13 του Ν. 4256/2014 (Α΄ 92), όπως τροποποιή−
θηκε με το Ν. 4276/2014 (Α΄ 155) και ισχύει.

9. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει δύο (2) 
μήνες από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυ−
βερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Πειραιάς, 4 Φεβρουαρίου 2016

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ  
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