ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ»
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2016-2017
Περίοδος Ηλεκτρονικής Αίτησης: 22/6/2016 έως 31/7/2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Από τα έξι (6) Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών που προσφέρονται για το
ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, κάθε υποψήφιος/α μπορεί να επιλέξει ένα ή δύο, σύμφωνα με τις
αντίστοιχες προϋποθέσεις εισαγωγής. Σε περίπτωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο προγράμματα
σπουδών, κάθε υποψήφια/ος θα πρέπει να δηλώσει ποιο Πρόγραμμα Σπουδών είναι η 1η
προτεραιότητά του και ποιο η 2η.

Γίνονται δεκτοί κατά προτεραιότητα:
1.
2.
3.
4.

Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. των Τμημάτων Δημοσιογραφίας και Επικοινωνίας
Απόφοιτοι Α.Ε.Ι. Τμημάτων Κοινωνικών, Πολιτικών, Οικονομικών και Ανθρωπιστικών
Επιστημών
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. των Τμημάτων Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Διαφήμισης
Απόφοιτοι Τ.Ε.Ι. του Τμήματος Πληροφορικής και ΜΜΕ

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται η καλή γνώση της Αγγλικής σε
επίπεδο Β2 καθώς μέρος του διδακτικού υλικού είναι στα αγγλικά.
Σημείωση:
Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:
α. Αποφοίτους/Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι απόφοιτοι/πτυχιούχοι
τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της
αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.
β. Αποφοίτους/Πτυχιακών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι απόφοιτοι/πτυχιούχοι ελληνικών
Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα.
Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη
Σχολή Καλών Τεχνών.

Η ηλεκτρονική αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών χωρίζεται σε 14 πεδία:
1) Υπεύθυνη Δήλωση, 2) Οδηγίες και προϋποθέσεις Εισαγωγής, 3) Στοιχεία Πιστοποίησης
Ταυτοπροσωπίας 4) Γενικά Στοιχεία Υποψηφίου, 5) Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας και
Αλληλογραφίας, 6) Στοιχεία Επικοινωνίας, 7) Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού Υποψηφίου, 8)
Στοιχεία Σπουδών Υποψηφίου, 9) Άλλοι τίτλοι Σπουδών, 10) Δικαιολογητικά εγγραφής, 11)
Οικονομική Συμμετοχή, 12) Επιλογή Θεματικών Ενοτήτων, 13) Ομαδικές Συμβουλευτικές
Συναντήσεις και 14) Προσωπικά Δεδομένα.

1) Υπεύθυνη Δήλωση: Στο πεδίο αυτό σας γνωστοποιείται ότι η παρούσα δήλωση υπέχει θέση
Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν. 1599/1986 ως προς τη γνησιότητα των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικών
εγγράφων – δικαιολογητικών, σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

2) Οδηγίες και προϋποθέσεις Εισαγωγής:

Στο πεδίο αυτό σας γνωστοποιούνται οι
προϋποθέσεις εισαγωγής και παρακολούθησης του Μ.Π.Σ. Επίσης, μας δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει
τις οδηγίες και τις προϋποθέσεις εισαγωγής στο αντίστοιχο πρόγραμμα σπουδών.

3) Στοιχεία Πιστοποίησης Ταυτοπροσωπίας: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε τον Αριθμό του
Δελτίου Ταυτότητας που κατέχετε. Μόνο στην περίπτωση που δεν διαθέτετε αστυνομική ή άλλου
είδους (π.χ. στρατιωτική ή σωμάτων ασφαλείας) ταυτότητα, συμπληρώστε στο αντίστοιχο πεδίο τον
αριθμό διαβατηρίου ή άλλου εντύπου πιστοποίησης ταυτοπροσωπίας.

4) Γενικά Στοιχεία Υποψηφίου: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε τα ακόλουθα υποχρεωτικά
στοιχεία: Όνομα, Επώνυμο, Ημερομηνία γέννησης, Φύλο, Όνομα πατέρα, Όνομα μητέρας , Επώνυμο
μητέρας, Ιθαγένεια, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΔΟΥ.

5) Διεύθυνση Μόνιμης Κατοικίας και Αλληλογραφίας: Στο πεδίο αυτό συμπληρώνετε τα
ακόλουθα υποχρεωτικά στοιχεία: Οδό, Αριθμό, Πόλη ή Χωριό, Περιοχή, Ταχ. Κώδικα, Νομό, Χώρα.
Σας εφιστούμε την προσοχή σχετικά με τη διεύθυνση κατοικίας σας. Η διεύθυνση την οποία
δηλώνετε στην αίτησή σας αποτελεί το κυριότερο σημείο σύνδεσης και επικοινωνίας με το Ε.Α.Π.

6) Στοιχεία Επικοινωνίας: Στο σημείο αυτό συμπληρώνετε τα ακόλουθα πεδία: Τηλέφωνο, Fax,
Κινητό Τηλέφωνο, Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου – e-mail.

7) Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασμού Υποψηφίου: Στο σημείο αυτό συμπληρώνετε τα
ακόλουθα πεδία: Τραπεζικό Ίδρυμα που ανήκει ο Λογαριασμός, ΙΒΑΝ Λογαριασμού και Δικαιούχο
Λογαριασμού, σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων.
Παρακαλούμε αναγράψετε το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του λογαριασμού όπως αναφέρεται
στην πρώτη σελίδα του βιβλιαρίου τραπέζης σας. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Τραπεζικό Ίδρυμα
με το οποίο συνεργάζεστε ώστε να ενημερωθείτε για το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου του
λογαριασμού.

8) Στοιχεία Σπουδών Υποψηφίου: Στο σημείο αυτό συμπληρώνετε τα ακόλουθα υποχρεωτικά
πεδία: Τριτοβάθμιο Ίδρυμα Αποφοίτησης, Σχολή, Τμήμα, Βαθμό Πτυχίου, Έτος Αποφοίτησης και
Χώρα Αποφοίτησης.

9) Άλλοι τίτλοι Σπουδών: Στο σημείο αυτό επιλέγετε εάν κατέχετε άλλους τίτλους σπουδών.
10) Δικαιολογητικά εγγραφής : Στο πεδίο αυτό ανεβάζετε σκαναρισμένα (αρχεία PDF) τα
παρακάτω δικαιολογητικά:
i.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ ή ισότιμου ή
/και αντίστοιχου πτυχίου της αλλοδαπής, αναγνωρισμένου από το ΔΟΑΤΑΠ (πρώην
ΔΙΚΑΤΣΑ) ή το ΙΤΕ, όπως απαιτείται από τις προϋποθέσεις εισαγωγής. Σε περίπτωση
που πρόκειται για τίτλο της αλλοδαπής θα αποστέλλεται ευκρινές φωτοαντίγραφο
και θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Επίσης, σε περίπτωση που πρόκειται
για τίτλο ΚΑΤΕΕ 2ετούς φοίτησης απαιτείται ισοτιμία από το Τ.Ε.Ι.

ii.

Ευκρινές φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας.

iii.

Σύντομο βιογραφικό μέχρι δύο σελίδες.

iv.

Υπεύθυνη Δήλωση όπου θα μας δηλώνετε τη προτίμησή σας για το Μ.Π.Σ. π.χ. 1η ή
2η προτίμηση

v.

Άλλο στοιχείο ανάλογα με τις προϋποθέσεις εισαγωγής (π.χ. αποδεικτικό καλής
γνώσης της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Β2 προαιρετικά)

Στην ενότητα «Δικαιολογητικά Εγγραφής», καλείστε να υποβάλετε/επισυνάψετε τα αντίστοιχα
αρχεία που απαιτούνται.
Για να γίνει η εισαγωγή του κάθε αρχείου στο αντίστοιχο πεδίο πρέπει είτε να επιλέξετε το πεδίο
είτε να σύρετε και να αφήσετε το αρχείο στο πεδίο της φόρμας, όπως σας προτρέπουν και οι
οδηγίες μέσα στη φόρμα.
Αν επιλέξετε τον πρώτο τρόπο (επιλογή του πεδίου), τότε θα ανοίξει ένα παράθυρο από το οποίο
θα μπορείτε να περιηγηθείτε στον υπολογιστή σας και να επιλέξετε το αρχείο σας. Επιλέγοντας το
αρχείο και μετά το «Άνοιγμα», θα επιστρέψετε αυτόματα στη φόρμα όπου θα υπάρχει το αρχείο
μέσα στο πεδίο.
Αν επιλέξετε το δεύτερο τρόπο, τότε το αρχείο θα φορτωθεί αυτόματα και θα πρέπει να το
βλέπετε μέσα στο πεδίο.
Αφού επισυνάψετε το αρχείο, έχετε τη δυνατότητα να το διαγράψετε επιλέγοντας το «x» δίπλα
από το όνομά του.
Πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στον τύπο του αρχείου (PDF) όπως περιγράφεται στις
οδηγίες, όπως επίσης και στο μέγεθος (έως 2ΜΒ).
Επίσης, στην περίπτωση που χρειάζεται να επισυνάψετε επιπλέον αρχεία από τα
προκαθορισμένα, μπορείτε να επιλέξετε το « + Άλλο στοιχείο ανάλογα με τις προϋποθέσεις
εισαγωγής των Θ.Ε.» τόσες φορές όσα είναι και τα επιπλέον αρχεία ώστε να δημιουργηθούν τα
αντίστοιχα πεδία.

11) Οικονομική Συμμετοχή:
Υπενθυμίζουμε ότι πριν συμπληρώσετε την αίτησή σας για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών,
που πρόκειται να παρακολουθήσετε το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017, θα πρέπει να καταβάλετε την
οικονομική σας συμμετοχή για την/τις Θ.Ε. που θα δηλώσετε. Το κόστος κάθε Θεματικής Ενότητας
ανέρχεται στα 30€ για κάθε πιστωτική μονάδα (ECTS).
Θεματική Ενότητα

ECTS

Συνολικό Κόστος (€)

Δημοσιογραφία και
Επικοινωνία στο Σύγχρονο
Κόσμο

15

450€

Αρχές και Τεχνικές της
Σύγχρονης Δημοσιογραφίας

15

450€

Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους
τρόπους ή με συνδυασμό αυτών.
Στην ηλεκτρονική αίτηση δήλωσης Θ.Ε. υπάρχει το πεδίο «Οικονομική Συμμετοχή» όπου θα
μπορείτε να επιλέξετε Α) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ή Β) ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ
ΚΑΡΤΑ ΣΕ (ΔΟΣΕΙΣ) ή Γ) ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (ΕΦΑΠΑΞ) ή Δ) ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΜΕΣΩ INTERNET BANKING.

Α) ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
Εάν επιλέξετε την καταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής με κατάθεση σε τραπεζικό
λογαριασμό, θα πρέπει να προβείτε στην καταβολή του ποσού για τη/τις Θ.Ε. που επιθυμείτε να
δηλώσετε στον παρακάτω λογαριασμό:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΙΒΑΝ

229/001601-22

GR96 0110 2290 0000 2290 0160 122

Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά το
ονοματεπώνυμο καταθέτη, την ημερομηνία κατάθεσης, το ποσό κατάθεσης και τον κωδικό του
υποκαταστήματος της ΕΤΕ όπου έγινε η κατάθεση (ο κωδικός υποκαταστήματος είναι ο αριθμός που
φαίνεται στο επάνω μέρος του καταθετήριου εντύπου βλ. παρακάτω). Παρακαλούμε θερμά η
κατάθεση να γίνει στο όνομα του υποψηφίου. Το καταθετήριο έντυπο θα πρέπει να το φυλάξετε με
μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να σας ζητηθεί για επιβεβαίωση της κατάθεσής σας.

Τέλος, κατά την προσέλευσή σας στο Τραπεζικό Κατάστημα όπου θα πραγματοποιήσετε την
πληρωμή σας, στην αιτιολογία κατάθεσης ο τραπεζικός υπάλληλος θα πρέπει να συμπληρώσει κατά
σειρά προτεραιότητας μόνο τα κάτωθι:
1.
2.

Επώνυμο Υποψηφίου
Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας

Σημείωση: Σας δίνεται η δυνατότητα αποπληρωμής για κάθε Θ.Ε. σε δύο (2) ισόποσες δόσεις: 1η
δόση με την υποβολή της αίτησή σας και τη 2η δόση έως την 19η Αυγούστου 2016,

Β) ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (ΔΟΣΕΙΣ)
Καταβολή μέσω εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου - Σελίδα Ηλεκτρονικών Πληρωμών
Για να καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή από 2 έως 8 δόσεις με πιστωτική κάρτα Visa ή
Mastercard, που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, για την/τις Θ.Ε. που επιθυμείτε να δηλώσετε επιλέξτε το
σύνδεσμο ΣΕΛΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (http://payments.eap.gr) – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και επιλέγοντας ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ
ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (ΔΟΣΕΙΣ), θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά την ημερομηνία πληρωμής
οικονομικής συμμετοχής και το ποσό πληρωμής.

Γ) ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (ΕΦΑΠΑΞ)
Καταβολή μέσω εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου - Σελίδα Ηλεκτρονικών Πληρωμών
Για να καταβάλετε την οικονομική σας συμμετοχή με πιστωτική κάρτα Visa ή Mastercard ή χρεωστική
κάρτα (ΕΦΑΠΑΞ) που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα, για την/τις Θ.Ε. που επιθυμείτε να δηλώσετε
επιλέξτε το σύνδεσμο ΣΕΛΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ (http://payments.eap.gr) –
ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ. Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και επιλέγοντας
/ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ/ΧΡΕΩΣΤΙΚΗ ΚΑΡΤΑ (ΕΦΑΠΑΞ) θα πρέπει να συμπληρώσετε
υποχρεωτικά την ημερομηνία πληρωμής οικονομικής συμμετοχής και το ποσό πληρωμής.

Δ) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΜΕ INTERNET BANKING
Εάν επιλέξετε την καταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής με μεταφορά ποσού μέσω Internet
Banking, θα πρέπει να προβείτε στη μεταφορά του ποσού για την/τις Θ.Ε που επιθυμείτε να
δηλώσετε στον παρακάτω λογαριασμό:

Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
ΙΒΑΝ: GR96 0110 2290 0000 2290 0160 122
BIC SWIFT code: ETHNGRAA

Κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης και επιλέγοντας ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΥ ΜΕ INTERNET
BANKING θα πρέπει να συμπληρώσετε υποχρεωτικά Ονοματεπώνυμο 1ου δικαιούχου του
λογαριασμού, ημερομηνία μεταφοράς οικονομικής συμμετοχής και το ποσό μεταφοράς.
Σε περίπτωση που διατηρείτε λογαριασμό στην Εθνική Τράπεζα και επιλέξετε να καταβάλετε την
οικονομική σας συμμετοχή με μεταφορά ποσού μέσω Internet Banking (i-bank), θα πρέπει από τη
σελίδα Internet Banking της ΕΤΕ να επιλέξετε τα ακόλουθα βήματα: Πληρωμές-> Θέλω να πληρώσω> Οργανισμός-> Εκπαίδευση-> Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

12) Επιλογή Θεματικών Ενοτήτων: Στο πεδίο αυτό επιλέγετε την/τις Θ.Ε. που επιθυμείτε να
παρακολουθήσετε. Μπορείτε να επιλέξετε από μία (1) έως δυο (2) Θ.Ε. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε
μία (1) Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε την ΣΔΣ50. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε. θα πρέπει να
δηλώσετε την ΣΔΣ50 και την ΣΔΣ51.

13) Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις: Στο πεδίο αυτό επιλέγετε τον επιθυμητό τρόπο
παρακολούθησης ΟΣΣ.

14) Προσωπικά Δεδομένα: Στο πεδίο αυτό μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε το δικαίωμα του ΕΑΠ
για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση των στοιχείων που έχετε υποβάλει (π.χ.
κοινοποίηση σε τρίτους, Συλλόγους, Ομάδες κ.λ.π)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΑΣ ΘΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΣΧΕΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (WWW.EAP.GR) ΚΑΙ ΘΑ ΣΑΣ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ E-MAIL ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.
«Στοιχεία Επικοινωνίας Ε.Α.Π.»
ΜΠΣ

Τηλέφωνο

E-mail

ΣΔΣ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2610 367321
2610 367322
2610 367316

sds@eap.gr

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΥ

2109097222
2109097205

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΣΗΣ
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

2610 367336
2610 367300

info@eap.gr

ΠΥΛΗ-ΠΟΛΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ

25310 30404

anmakedonia@eap.gr

24610 56425

ditmakedonia@eap.gr

2410 685744

thessalia@eap.gr

ΠΥΛΗ-ΠΟΛΟΣ
ΚΟΖΑΝΗ
ΠΥΛΗ-ΠΟΛΟΣ
ΛΑΡΙΣΑ

