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ΜΟΝΤΕΛΟ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 2018 

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ  

ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

 
Η ΔΙΑΡΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΣΥΖΗΤΑ ΤΟ ΑΚΟΛΟΥΘΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
 

Άρθρο 1 
Σκοπός & Πεδίο Εφαρμογής 

Σκοπός των ακολούθων προτάσεων είναι η επίτευξη της αναδιοργάνωσης της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής και ελληνικής πολιτιστικής διπλωματίας. 
 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ 
ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 

 
Άρθρο 2 

Ενιαία Ψηφιακή Αγορά 
1.  Η ενιαία ψηφιακή αγορά στοχεύει στην πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας ψηφιακής 

εποχής για την ανάπτυξη της οικονομίας, της βιομηχανίας και της κοινωνίας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.  

2.  Προωθείται η δημιουργία μιας ελεύθερης και ασφαλούς ενιαίας ψηφιακής αγοράς, στην οποία θα 
δύναται η πραγματοποίηση διασυνοριακών αγορών μέσω του διαδικτύου και η επέκταση της 
επιχειρηματικής δράσης σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές αρχές της ελευθερίας εγκατάστασης, της 
ελευθερίας παροχής υπηρεσιών και της ελευθερίας κυκλοφορίας εμπορευμάτων.  

3.  Ως χαρακτηριστικά επιτεύγματα της ενιαίας ψηφιακής αγοράς νοούνται κυρίως: 
(α)  Η κατάργηση των τελών περιαγωγής. 
(β)  Ο εκσυγχρονισμός της προστασίας των δεδομένων. 
(γ)  Η διασυνοριακή φορητότητα του περιεχομένου στο διαδίκτυο. 
(δ)  Η συμφωνία για την άρση των φραγμών του ηλεκτρονικού εμπορίου απαγορεύοντας τον 

αδικαιολόγητο γεωγραφικό αποκλεισμό. 
(ε)  Η περαιτέρω επέκταση της ψηφιακής οικονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η άρση των 

ρυθμιστικών εμποδίων μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
4.  Στηρίζονται πρωτοβουλίες και υπηρεσίες με στόχο την προώθηση της ψηφιακής ομογενειακής 

επιχειρηματικότητας, τοποθετώντας στο επίκεντρο τον απόδημο ελληνισμό και οργανώνοντας 
μία ολοκληρωμένη διαδικτυακή δράση, με στόχο να φέρει σε επαφή τις επιχειρήσεις των Ελλήνων 
στο εξωτερικό με την επιχειρηματική κοινότητα, την δημιουργία ταμείων επιχειρηματικών 
συμμετοχών και την προσέλκυση επενδύσεων σε νεοσύστατες καινοτόμες μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. 
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Άρθρο 3 
Περί Άμυνας & Ασφάλειας 

1.  Ως κράτος-μέλος του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
επισημαίνεται η σημασία της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας (άρθρο 42 παράγραφος 7 ΣΕΕ) και της 
ρήτρας αλληλεγγύης (άρθρο 222 ΣΛΕΕ), αναγνωρίζοντας τη σημασία ενός κατάλληλου επιπέδου 
στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την ταυτόχρονη διασφάλιση της 
συμπληρωματικότητα των μέσων των δύο αυτών οργανισμών. 

2.  Απαραίτητες προϋποθέσεις της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της 
ενίσχυσης της εταιρικής σχέσης αυτής με τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου και τις 
διατλαντικές σχέσεις συνιστούν: 
(α)  Η συμπληρωματικότητα και η συμβατότητα των αποστολών τους και συνεπώς, των 

διαθέσιμων μέσων τους. 
(β)  Οι συνεργατικές και μη ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ αυτών. 
(γ)  Η ικανοποίηση των κρατών-μελών της ΕΕ των περί ικανοτήτων στόχων που έχει θέσει τον 

Οργανισμό Βορειοατλαντικού Συμφώνου, οι οποίοι απαιτούν κατ’ ελάχιστον αμυντικές 
δαπάνες σε ποσοστό 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. 

3.  Η Ελληνική Δημοκρατία δεσμεύεται να συμβάλει ενεργά στα μελλοντικά σχέδια, όπως αυτά 
προβλέπονται σχετικά με την ασφάλεια και την άμυνα στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής 
της ΕΕ, μετά τη γνωστοποίηση της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας (PESCO), αναφορικά με 
τομείς όπως η εκπαίδευση, η ανάπτυξη ικανοτήτων και η επιχειρησιακή ετοιμότητα στον τομέα 
της άμυνας.  

4.  Συνεπώς, ενισχύεται η συμμετοχή των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδας, και πιο συγκεκριμένα 
ναυτών και σμηνιτών, σε στρατιωτικές ασκήσεις του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου 
και του επικείμενου Ευρωστρατού. 

 
Άρθρο 4 

Άμυνα στον Κυβερνοχώρο 
1.  Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εμβάθυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την άμυνα στον κυβερνοχώρο και την διασφάλισης πλήρους 
κυβερνοανθεκτικότητας των αποστολών Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας κρίνεται η 
άμυνα στον κυβερνοχώρο ως αναπόσπαστο μέρος και σημαντική ανάγκη για εθνικές στρατηγικές 
στον τομέα αυτόν. 

2.  Συνεπώς, κρίνεται αναγκαία η πλήρης αξιοποίηση των μέτρων οικοδόμησης ικανοτήτων στον 
κυβερνοχώρο στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας (ΕΟΑ), καθώς 
και η αξιοποίηση του Συνεργατικού Κέντρου Αριστείας για την Άμυνα στον Κυβερνοχώρο 
(CCDCOE) του Οργανισμού Βορειοατλαντικού Συμφώνου. 

3.  Ως «δραστηριότητα κυβερνοεπίθεσης» ορίζεται κάθε ατομική ή συλλογική, από επίσημη ή 
ανεπίσημη οντότητα ή οργανισμό, πράξη, δραστηριότητα, δράση, κίνηση, οργανωμένη εκ 
προθέσεως ή μη όχι, η οποία εκθέτει οποιοδήποτε υπολογιστικό σύστημα ή δίκτυο το οποίο 
εξυπηρετεί οποιαδήποτε ηλεκτρονική ή μη υποδομή, ή δίκτυο υποδομών, ή τομέα της Ελληνικής 
επικράτειας, ή προκαλεί προσωρινή ή μόνιμη βλάβη, φυσική ή ηλεκτρονική, ή διαταράσσει την 
διαθεσιμότητα, ή προκαλεί υπεξαίρεση κεφαλαίων ή οικονομικών πόρων, εμπορικών μυστικών, 
αναγνωριστικών στοιχείων προσωπικών δεδομένων ή οικονομικών πληροφοριών για εμπορικό 
ή ανταγωνιστικό πλεονέκτημα ή ιδιωτικό ή συλλογικό οικονομικό όφελος, τέτοιου συστήματος ή 
δικτύου ή μέσω αυτού. 

4.  Σε περίπτωση που εντοπισθούν από την Ε.Υ.Π., την Ελληνική Αστυνομία, ή οποιοδήποτε άλλο 
Σώμα Ασφαλείας της Ελληνικής Δημοκρατίας κακόβουλες δραστηριότητες κυβερνοεπιθέσεων 
προερχόμενες ή κατευθυνόμενες από πρόσωπα ή οργανισμούς που βρίσκονται, ολικά ή εν μέρη, 
εκτός της Ελληνικής επικράτειας: 
(α)  Aυτές οι δραστηριότητες καθιστούν μια ασυνήθιστη και έκτακτη απειλή για την εθνική 

ασφάλεια, την εξωτερική πολιτική και την οικονομία· 
(β)  O Πρωθυπουργός, μετά από εισηγήσεις των Υπουργού Εξωτερικών, Υπουργού Οικονομικών 

Υπουργού Δικαιοσύνης, Διοικητή της Ε.Υ.Π., και Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 
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Άμυνας, έχει την υποχρέωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών να διατάξει τον 
Υπουργό Οικονομικών να αποκλείσει όλα τα περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαια, καθώς και 
τα συμφέροντα σε περιουσιακά στοιχεία και κεφάλαια που βρίσκονται εντός της 
δικαιοδοσίας της Ελληνικής επικράτειας των υπαίτιων για αυτές τις παραβιάσεις 
προσώπων ή οργανισμών.  

(γ)  O Πρωθυπουργός, μετά από εισηγήσεις των Υπουργού Εξωτερικών, Υπουργού 
Οικονομικών, Υπουργού Δικαιοσύνης, Διοικητή της Ε.Υ.Π., και Αρχηγού του Γενικού 
Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, έχει το δικαίωμα να εισηγηθεί εντός ενδεικτικής προθεσμίας 90 
ημερών έναντι οικονομικών κυρώσεων σε διμερές ή πολυμερές επίπεδο, ή σε επίπεδο 
διεθνών οργανισμών, μέσω του Υπουργού Οικονομικών ή του Υπουργού Εξωτερικών 
αντιστοίχως· Στην πρώτη περίπτωση, υποχρεούται το Ελληνικό Κοινοβούλιο να εγκρίνει ή 
να απορρίψει την πράξη του αρμόδιου Υπουργού αφού τεθεί προς ψήφιση σε αυτό, εντός 
αποκλειστικής προθεσμίας 15 ημερών από την έκδοσή της. 

 
Άρθρο 5 

Ενεργειακή Διπλωματία & Περιβάλλον 
1.  Προτεραιότητα της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής είναι η εξεύρεση, η εξασφάλιση και η 

διαχείριση ενεργειακών πόρων, με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής, ομαλή, αδιάλειπτη 
και αξιόπιστη κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της χώρας, σε όλη της την επικράτεια και με τους 
καλύτερους δυνατούς όρους για τους πολίτες,υπό το πρίσμα της προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος. 

2.  Πρώτος και κύριος στόχος της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής είναι η ανάδειξη της Κύπρου σε 
τερματικό υγροποίησης ισραηλινού φυσικού αερίου και η παράλληλη προώθηση ελληνικών 
επενδύσεων σε όλους του τομείς της αναπτυσσόμενης κυπριακής αγοράς, συμπεριλαμβανομένης 
της διαμετακόμισης κυπριακού αερίου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και της κάλυψης έως και του 
1/3 των μακροπρόθεσμων ελληνικών εισαγωγών σε συνεργασία με χώρες σύμμαχους όπως 
Η.Π.Α., Ισραήλ, Ιταλία, Αίγυπτο. 

3.  Ανάμεσα στους περαιτέρω στόχους της ελληνικής ενεργειακής πολιτικής ορίζεται η εξομάλυνση 
των Ελληνο-Ρωσικών ενεργειακών σχέσεων μέσω της επαναπροώθησης των σχεδίων για την 
κατασκευή των αγωγών Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη (ΒΑΡ) και South Stream, δημιουργώντας τις 
προϋποθέσεις για πιθανή συνεργασία με ρωσικές εταιρείες για το στρατηγικό πρόγραμμα 
ιδιωτικοποιήσεων. 

4.  Αναπόσπαστο στοιχείο της δημιουργίας μιας Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Ένωσης αποτελεί η συνετή 
χρήση της ενέργειας με την παράλληλη προσπάθεια για την καταπολέμηση της κλιματικής 
αλλαγής.  

5. Οι δράσεις περιλαμβάνουν το Σύστημα Εμπορίας Εκπομπών της ΕΕ (EU ETS), με την 
συνεπακόλουθη θέσπιση εθνικών στόχων προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του 
θερμοκηπίου κατά 40% ως το 2030 και να επιτευχθούν η άντληση τουλάχιστον του 27% της 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 27-30% και η 
διασύνδεση της ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 15%. 

 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ 
 

Άρθρο 6 
Ο Τουρισμός ως Παράγοντας Διπλωματίας 

1.  Αναγνωρίζεται ο ρόλος του τουρισμού και επιδιώκεται πλαίσιο οριζόντιας συνεργασίας με το 
Υπουργείο Τουρισμού και κάθετης με τις περιφέρειες. Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η συνεργασία 
μεταξύ των συναρμόδιων φορέων και των εποπτευομένων οργανισμών τους, όπως της Ένωσης 
Περιφερειών Ελλάδος και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων στο Εθνικό Συμβούλιο 
Εξωτερικής Πολιτικής. 

2.  Κρίνεται αναγκαία η στενή συνεργασία των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Εξωτερικών με 
τη Γενική Γραμματεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού αλλά και των πρεσβειών και 
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προξενείων με τα γραφεία του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού με στόχο την ανάπτυξη κοινής 
στρατηγικής. 

3.  Κύριο μέλημα αποτελεί η απελευθέρωση των τεράστιων αναξιοποίητων ως τώρα δυνατοτήτων 
της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε τομείς όπως είναι η ενέργεια (ηλιακή, αιολική, κυματική), η 
δημιουργία ενός ασφαλούς επενδυτικού περιβάλλοντος, ο πράσινος και ποιοτικός τουρισμός σε 
συνδυασμό με τον ελληνικό πολιτισμό αλλά και η μεσογειακή διατροφή ως βασική συνιστώσα 
του πολιτισμού μας. 

4.  Προκρίνεται ησυμμετοχή σε όργανα όπως είναι η Επιτροπής Νήσων της CRPM για την ανάληψη 
δράσεων στο πλαίσιο της μεταναστευτικής κρίσης και στο πλαίσιο της Διάσκεψης των 
περιφερειακών παράκτιων περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή Περιφερειών (CoR), η 
Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή Τοπική Συνέλευση (ARLEM), το δίκτυο Islenet για τη Δια-
Μεσογειακή συνεργασία των νησιωτικών περιοχών σε θέματα αειφόρου ανάπτυξης και την 
προώθηση του Συμφώνου των Νησιών (Pact of Islands). 

 
Άρθρο 7 

Συνεργασία Συναρμόδιων Υπουργείων για Εκτέλεση Μορφωτικών Συμφωνιών και Συμφωνιών 
Πολιτιστικής Συνεργασίας 

1.  Απαραίτητη κρίνεται η κρατική εποπτεία επί της εκτέλεσης των μορφωτικών προγραμμάτων και 
της πολιτιστικής συνεργασίας, η πραγματοποίηση πολιτιστικών προγραμμάτων ανταλλαγής, 
καθώς και η εποπτεία της δραστηριότητας των πολιτιστικών και επιστημονικών ιδρυμάτων και 
επιτροπών, με έμφαση στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας. 

2.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην διαπραγμάτευση και υπογραφή των Μορφωτικών Συμφωνιών και 
συμφωνιών πολιτιστικής συνεργασίας με τα ξένα κράτη, ιδίως της Βαλκανικής Χερσονήσου με 
στόχο αξιοποίηση των κοινών ιστορικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών καταβολών μεταξύ των 
λαών αυτών. 

3.  Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που λαμβάνονται από το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτείνεται: 
(α)  Η εποπτεία της εκτέλεσης των προγραµµάτων περί πολιτιστικής ανταλλαγής, σε 

συνεργασία µε τα συναρμόδια υπουργεία, υπηρεσίες και οργανισµούς καθώς και των 
µορφωτικών σχέσεων και δραστηριοτήτων της Ελλάδας µε διεθνείς μορφωτικούς 
οργανισµούς. 

(β)  Η υποβοήθηση των εκτελεστικών φορέων της διοίκησης, για την πραγµατοποίηση των 
υποχρεώσεων και των σκοπών που καθορίζονται από συναφθείσες μορφωτικές συµφωνίες 
και προγράµµατα.  

(γ)  Η ενίσχυση και πραγµατοποίηση πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και γενικά κάθε φύσης 
ανταλλαγών και εκδηλώσεων, εκτός μορφωτικών προγραµµάτων. 

(δ)  Η ενημέρωση σε συνεργασία µε τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, πάνω στις 
δραστηριότητες άλλων χωρών στον τοµέα της επιστηµονικής έρευνας και τεχνολογίας. 

(ε)  Η εποπτεία και ενίσχυση των σπουδών ελληνικού ενδιαφέροντος σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύµατα του εξωτερικού. 

 
Άρθρο 8 

Γραµµατείς & Σύµβουλοι Επικοινωνίας 
1.  Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελληνικής Δημοκρατίας καλείται να επανεξετάσει, εντός 

αποκλειστικής προθεσμίας έξι μηνών από τη θέση σε ισχύ του παρόντος, τη λειτουργία των 
γραφείων Τύπου και Επικοινωνίας στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στις πόλεις  
(α)  Λος Άντζελες,  
(β)  Βοστόνη,  
(γ)  ∆ουβλίνο,  
(δ)  Λισαβόνα,  
(ε)  Πράγα,  
(στ)  Ζάγκρεµπ,  
(ζ)  Κοπεγχάγη,  
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δύο προξενείων, στη Νις και στο Ντέρµπαν, καθώς και τη µόνιµη αντιπροσωπεία της Ελλάδας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, στα οποία εργάζονται οι Γραµµατείς και Σύµβουλοι 
Επικοινωνίας, ως υπηρεσίες εξωτερικού του Υπουργείου Τύπου και Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης.  

2.  Οι τελευταίες υπάγονται στη Γενική Γραµµατεία Ενηµέρωσης του Υπουργείου, λειτουργούν στις 
έδρες των ελληνικών διπλωµατικών και προξενικών αρχών και ασκούν τις αρµοδιότητές τους σε 
άµεση συνεργασία µε αυτές, η οποία είχε ανασταλεί από τον Οκτώβριο του 2010. 

 
Άρθρο 9 

Πρόγραμμα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας για μετανάστες και πρόσφυγες 
Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επιβάλλεται η υιοθέτηση ενός 
οργανωμένου προγράμματος εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας σε μετανάστες και πρόσφυγες, κυρίως 
των τέκνων αυτών εντός του σχολικού χώρου, με στόχο την καταπολέμηση του κοινωνικού 
αποκλεισμού αυτών και την ομαλή ένταξή τους στην ελληνική κοινωνία. 
 

Άρθρο 10 
Περί της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας της Ομογένειας 

1.  Προτείνεται η χορήγηση «υποτροφίας επιστροφής» στην χώρα για την ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναμικού κυρίως στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, σε συνεργασία με 
το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, το οποίο, ως εθνικός φορέας υποτροφιών, χορηγεί υποτροφίες 
και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της ελληνικής επιστημονικής κοινότητας.  

2.  Κατόπιν οδηγιών του Υπουργείου Εξωτερικών, όλες αυτές οι ενέργειες θα πραγματοποιούνται 
μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης Αποδήμων από τη Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού. 

 
Άρθρο 11 

Έναρξη Ισχύος 
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός 
αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του. 
 

Αθήνα, 3 Μαρτίου 2018 
 
 

Η ΚΑΤΑΘΕΤΟΥΣΑ  
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 

Αικατερίνη-Παρασκευή Καραμανλή 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Μαρία-Ινές Σαντιάγο 
 
 
 
 

 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ  
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Φιλίππα Βρυώνη 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

Χριστίνα Κολοτούρου 
 


