
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης  

και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου  

(European Public Law Organization) 

 

για την επιστημονική υποστήριξη  

στο πλαίσιο της υλοποίησης του σχεδιασμού και της εφαρμογής 

των πολιτικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης 

 

 

Στην Αθήνα, σήμερα την  9η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, 

μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :  

 

1. Του Υπουργού Δικαιοσύνης που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου 

Μεσογείων αρ. 96, Τ.Κ. 11526, με ΑΦΜ 090169674 και εκπροσωπείται 

νόμιμα από τον Υπουργό, κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα και 

 

2. Του διεθνούς οργανισμού με την επωνυμία «Ευρωπαϊκός Οργανισμός 

Δημοσίου Δικαίου» (στο εξής: ΕυρΟΔΔ), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της 

οδού Αχαιού 16, Τ.Κ. 106 75, με ΑΦΜ 997936415 και εκπροσωπείται 

νόμιμα από την κ. Βασιλική Λύκουρα, Γενική Διευθύντρια Management, 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το π.δ. 96/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (Α΄ 136), 

2. Το ν.δ. 1017/1971 «Περί συστάσεως Ταμείου Χρηματοδοτήσεως    

Δικαστικών    Κτιρίων» (Α΄209) και ειδικότερα το άρθρο 2 παρ. 1 περ. στ΄ 

υποπερ. αα΄ αυτού, 

3. Τη Συμφωνία για την Ίδρυση και το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 

27.10.2004 και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3398/2005 (ΦΕΚ Α΄ 

248) και ιδίως το άρθρο ΙΙ παρ. 1 αυτού, στο οποίο ορίζεται ότι «(…) ο 

Οργανισμός οργανώνει και υποστηρίζει επιστημονικές, ερευνητικές, 

εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, διδακτικές και άλλες δραστηριότητες 

συμπεριλαμβανομένης και της υποστήριξης δημιουργίας θεσμών και 

παρέχει βοήθεια για δημοκρατικούς θεσμούς στην Ευρώπη και 

παγκοσμίως» καθώς και το άρθρο IV αυτού, στο οποίο ορίζεται ότι «για την 

περαιτέρω επιδίωξη των σκοπών και των δράσεων του, (…)» ο Οργανισμός 
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μπορεί, μεταξύ άλλων, «(…) να συνάπτει συμβάσεις και άλλου τύπου 

συμφωνίες. (…)». 

4. Τη Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας 

και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου που υπογράφηκε στην 

Αθήνα στις 30.01.2008 και κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 

3774/2009 (ΦΕΚ Α΄ 121) και ιδίως το άρθρο XIV παρ. 5 αυτού, στο οποίο 

ορίζεται ότι « (…) ελληνικοί δημόσιοι θεσμοί και δημόσιες υπηρεσίες και 

γενικά θεσμοί του Ελληνικού δημόσιου τομέα του ν. 1232/1982, μπορούν 

να συνάπτουν οικονομικές ή άλλες συμφωνίες με τον ΕυρΟΔΔ και να 

προσχωρούν στις δομές του, κατά το Καταστατικό, με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου τους. Οι ίδιοι θεσμοί μπορούν να προσφέρουν 

οικονομική υποστήριξη ή να επιχορηγούν τον ΕυρΟΔΔ με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου τους ακόμη και εκτός της κατά ανωτέρω διαδικασίας 

προσχωρήσεως», καθώς και το άρθρο VI παρ. 10 αυτού, στο οποίο ορίζεται 

ότι «σε εκτέλεση της διατάξεως του Άρθρου 21, παράγραφος 8 του 

Καταστατικού, νομοθεσία που επιτρέπει στο Κράτος ή σε άλλα δημόσια 

νομικά πρόσωπα να προσφέρουν γη ή οποιαδήποτε άλλο είδος ιδιοκτησίας 

ή οικονομική υποστήριξη οποιουδήποτε είδους σε κρατικούς οργανισμούς, 

ή σε νομικά πρόσωπα με παρόμοιο χαρακτήρα και σκοπούς με εκείνους του 

ΕυρΟΔΔ, ή σε οργανισμούς δημόσιου ή εθνικού συμφέροντος, ή σε μη 

κυβερνητικούς οργανισμούς, ή άλλους, θα εφαρμόζεται επίσης στον 

Ευρωπαϊκό Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου. Επιπλέον, οι χορηγίες προς τον 

ΕυρΟΔΔ ή τις δραστηριότητες του είναι ελεύθερες από άμεση ή έμμεση 

φορολογία και δασμών, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς να περιορίζεται 

σε αυτά, του ΦΠΑ, φορολογίας εισοδήματος, παρακράτησης φόρου, και 

κάθε άλλων φόρων ή επιβαρύνσεων ισοδυνάμου αποτελέσματος και ο 

χορηγός απαλλάσσεται του φόρου γι’ αυτές. Το ίδιο εφαρμόζεται σε όλα τα 

είδη δωρεών, κληροδοτημάτων, κληρονομιών και κάθε άλλη μορφή 

προσφορών στον ΕυρΟΔΔ.». 

5. Το από 4/12/2020 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης και του Ευρωπαϊκού  Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου 

(ΕυρΟΔΔ/EPLO), αντικείμενο της οποίας είχε οριστεί η υποστήριξη από τον 

ΕυρΟΔΔ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης στην επεξεργασία και υλοποίηση 

δράσεων συγχρηματοδοτούμενων από τα διαρθρωτικά ταμεία ή άλλες 

πηγές χρηματοδότησης (π.χ. ενδεικτικά ΕΣΠΑ 2014-2020, Ανταγωνιστικά 

Προγράμματα της Ε.Ε. κ.λπ.) που θα του υποδειχθούν. Παράλληλα, 

εγκαθιδρύθηκε η συνεργασία μεταξύ των φορέων, αποσκοπώντας στη 

διασφάλιση της επίτευξης του κοινού τους στόχου, αποκλειστικά για 

σκοπούς δημόσιου συμφέροντος.  

6. Την υπ’ αριθμ. 150/29.6.2016 Απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου, με την οποία εξουσιοδοτείται η 

κ. Βασιλική Λύκουρα, Γενική Διευθύντρια Management του Οργανισμού για 

την υπογραφή της Παρούσας Συμφωνίας Συνεργασίας.  
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο πλαίσιο της συνεργασίας του με άλλους 

φορείς και της διαρκούς προσπάθειάς του για την επιτέλεση της αποστολής 

του κατά το άρθρο 1 του π.δ. 96/2017 και τη βελτίωση της ποιότητας 

απονομής δικαιοσύνης, προτίθεται να αξιοποιήσει τη συνδρομή φορέων 

που διαθέτουν την επιστημονική γνώση που απαιτείται για την οργάνωση 

και υλοποίηση των ανωτέρω πολιτικών. Μεταξύ των πολιτικών αυτών 

περιλαμβάνονται και έργα που εμπίπτουν στους σκοπούς του ν.δ. 

1017/1971, για τα οποία δύναται το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. να προβαίνει στην 

επιχορήγηση του Υπουργείου Δικαιοσύνης.  

Οι ανωτέρω αρμοδιότητες σχετίζονται στενά με τους σκοπούς του ΕυρΟΔΔ, 

ο οποίος είναι ένας διεθνής οργανισμός που επικεντρώνεται στη δημιουργία 

και διάδοση της γνώσης στον τομέα του δημοσίου δικαίου με την ευρεία 

έννοια, που εστιάζει, μεταξύ άλλων, σε θέματα εθνικού, συγκριτικού και 

ευρωπαϊκού δημοσίου δικαίου, δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 

περιβαλλοντικού δικαίου, με στόχο την ανάδειξη μιας νέας, καλύτερης 

γενιάς νομικών επιστημόνων και δημοκρατικών θεσμών παγκοσμίως. 

Για τον σκοπό αυτόν, τα ως άνω μέρη προβαίνουν στη σύναψη της 

παρούσας συμφωνίας συνεργασίας, με την οποία προσδιορίζουν το γενικό 

πλαίσιο και τους ειδικούς όρους για την εκτέλεση του αντικειμένου της. 

 

ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

Αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας είναι η από κοινού 

συνεργασία, μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, διά της συμβολής 

καθενός εξ αυτών κατά το μέρος των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με 

την παρούσα συμφωνία, προκειμένου να επιτευχθεί ο κοινός τους στόχος 

της υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και 

του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ιδίως δε στους τομείς των συμπράξεων δημοσίου – 

ιδιωτικού τομέα, της νομικής υποστήριξης σε ζητήματα που άπτονται της 

Τεχνικής Βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της προώθησης των 

ηλεκτρονικών διαδικασιών στη δικαιοσύνη, της επίλυσης  νομικών θεμάτων 

σχετικά με τα δικαστικά κτίρια προς τον σκοπό, μεταξύ άλλων, της 

συντήρησης και επισκευής αυτών, της υποβοήθησης για την εκκαθάριση 

των εκκρεμών αιτήσεων στο πλαίσιο χορήγησης νομικής βοήθειας, καθώς 

και της εν γένει επικουρίας για την άσκηση των προβλεπομένων στο άρθρο 

22 του π.δ. 96/2017 αρμοδιοτήτων του Γραφείου Νομοθετικής 

Πρωτοβουλίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Τα συμβαλλόμενα μέρη 

εκκινούν από κοινή αφετηρία και συμπράττουν ισόρροπα για την 

υλοποίηση στο πλαίσιο του ως άνω κοινά εξυπηρετούμενου δημοσίου 

σκοπού. 

 

ΑΡΘΡΟ 2 
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ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 

Οι συμβαλλόμενοι φορείς αναλαμβάνουν τις παρακάτω δεσμεύσεις: 

 

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης δεσμεύεται και μεριμνά για: 

 

 Την διευκόλυνση, με κάθε τρόπο, του επιστημονικού προσωπικού που θα 

απασχοληθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 

συμφωνίας, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και 

πληροφοριών. 

 Την παροχή στον ΕυρΟΔΔ της έγκαιρης και αναγκαίας πληροφόρησης για 

θέματα που τυχόν επηρεάζουν την υλοποίηση του ως άνω αντικειμένου.  

 Την παροχή οποιασδήποτε βοήθειας απαιτηθεί, προκειμένου να 

προχωρήσουν απρόσκοπτα οι διαδικασίες υλοποίησης του έργου.   

 Τον ορισμό των εκπροσώπων του με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 

 

Ο ΕυρΟΔΔ δεσμεύεται και μεριμνά για: 

 

 Την υλοποίηση του αντικειμένου που περιγράφεται στο άρθρο 1 της 

παρούσας συμφωνίας. 

 Την απασχόληση και διάθεση επαρκούς αριθμού επιστημονικού 

προσωπικού, οριζομένου σε οκτώ (8) άτομα, με τα απαραίτητα και ανάλογα 

προσόντα, ήτοι πτυχιούχων Νομικής Σχολής, Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι. 

Οικονομικών/Λογιστικής και Πληροφορικής ή άλλων κλάδων, τόσο με 

καθημερινή φυσική παρουσία στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και το 

ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., όσο και εξ αποστάσεως, προκειμένου να διασφαλισθεί η 

υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας συμφωνίας με τον βέλτιστο 

τρόπο. 

 Τον ορισμό του εκπροσώπου του με τον αναπληρωτή του στην Κοινή 

Επιτροπή Παρακολούθησης που προβλέπεται στο άρθρο 5 της παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΟΥ 

Ο προϋπολογισμός για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας 

συμφωνίας συνεργασίας ανέρχεται σε 195.000 ευρώ και βαρύνει ως 

επιχορήγηση τις πιστώσεις του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.. Το ως άνω ποσό θα καταβληθεί 

τμηματικά, ανά μήνα, αρχής γενομένης από το τέλος του πρώτου μήνα από 

την υπογραφή της συμφωνίας, κατόπιν βεβαίωσης της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης περί της προσήκουσας υλοποίησης του αντικειμένου της 

συμφωνίας. 

Ο ΕυρΟΔΔ απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α., λοιπούς φόρους και κρατήσεις, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο VI παρ. 10 του ν. 3774/2009. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
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Η διάρκεια της παρούσας συμφωνίας ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες και 

άρχεται από 4 Ιανουαρίου 2021 έως 31 Δεκεμβρίου 2021, με δυνατότητα 

ισόχρονης ανανέωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

1. Για την παρακολούθηση εκτέλεσης της παρούσας συμφωνίας συστήνεται 

όργανο με την επωνυμία «Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης», με έδρα την 

Αθήνα. 

 

2. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι τριμελής και αποτελείται από: 

 

- δύο (2) εκπροσώπους του Υπουργείου Δικαιοσύνης, με τους αναπληρωτές 

τους, εκ των οποίων ο πρώτος έχει την ιδιότητα του Προέδρου της Κοινής 

Επιτροπής και 

- έναν (1) εκπρόσωπο του ΕυρΟΔΔ, με τον αναπληρωτή του. 

 

3. Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης και τον ΕυρΟΔΔ, τα μέλη της Κοινής 

Επιτροπής Παρακολούθησης θα ορισθούν μετά την υπογραφή της 

συμφωνίας συνεργασίας. 

 

4. Αντικείμενο της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης είναι ο συντονισμός 

και η παρακολούθηση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την 

εκτέλεση της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας και ειδικότερα: η τήρηση 

των όρων της, η διαπίστωση της ολοκλήρωσης των εκατέρωθεν 

δεσμεύσεων, η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα των συμβαλλομένων 

μερών κάθε αναγκαίου μέτρου και ενέργειας για την υλοποίηση του 

αντικειμένου της παρούσας καθώς και η επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ 

των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει σχετικά με την ερμηνεία των 

όρων της παρούσας συμφωνίας. 

 

5. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συγκαλείται από τον Πρόεδρό της. 

Στην πρόσκληση, η οποία μπορεί να αποστέλλεται και με ηλεκτρονικό 

τρόπο, αναγράφονται τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Στην ημερήσια 

διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και εισάγονται προς συζήτηση και τα 

θέματα που θα ζητήσει εγγράφως ή ηλεκτρονικώς έστω και ένα από τα 

μέλη της. Χρέη γραμματέα εκτελεί μέλος της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης, που θα εκλεγεί στην πρώτη της συνεδρίαση.  Η 

Επιτροπή συνεδριάζει όπου ορισθεί από τον Πρόεδρο ή μέσω 

τηλεδιάσκεψης. 

 

6. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης είναι δυνατό να πλαισιώνεται και 

από ειδικό προσωπικό που έχει γνώση του αντικειμένου της συμφωνίας, 

όταν και εφόσον ζητηθεί από κάποιο από τα μέλη της. Οι σχετικές 

γνωμοδοτήσεις, εισηγήσεις ή απόψεις του ειδικού προσωπικού δεν είναι 

δεσμευτικές για την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης. 
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7. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται τακτικά μία φορά κάθε 

μήνα και έκτακτα όταν το ζητήσει εγγράφως ή ηλεκτρονικώς ένα από τα 

μέλη της. Κάθε μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μπορεί, κατά 

την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα 

από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην υλοποίηση 

του αντικειμένου της συμφωνίας. Τα πρακτικά της Κοινής Επιτροπής 

Παρακολούθησης, κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη προκειμένου να 

υπογραφούν. 

 

8. Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνεδριάζει νόμιμα όταν είναι 

παρόντα όλα τα μέλη της. Οι αποφάσεις της πρέπει να είναι 

αιτιολογημένες, λαμβάνονται δε κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών και 

δεσμεύουν όλους τους συμβαλλόμενους φορείς.  

 

9. Για την ολοκλήρωση όλου του συμβατικού αντικειμένου της παρούσας 

συμφωνίας θα συνταχθεί σχετικό πρωτόκολλο. 

 

10. Οι λοιπές λεπτομέρειες που ενδεχομένως απαιτηθούν για τη λειτουργία 

της Κοινής Επιτροπής, θα καθορισθούν με αποφάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΡΗΤΡΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους της παρούσας συμφωνίας, οι 

οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή η παράβαση των διατάξεων του νόμου 

και της καλής πίστης από οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα μέρη, παρέχει 

στο άλλο μέρος το δικαίωμα να καταγγείλει τη συμφωνία. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα έγγραφα και στοιχεία που θα 

συνταχθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης της συμφωνίας θα αποτελούν 

ιδιοκτησία του Υπουργείου Δικαιοσύνης και θα είναι πάντοτε στη διάθεση 

των νομίμων εκπροσώπων του. 

 

2. Εμπιστευτικότητα. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας 

συμφωνίας, αλλά και  μετά τη λήξη ή λύση αυτής, τα συμβαλλόμενα μέρη 

αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μη γνωστοποιήσουν σε τρίτους, χωρίς 

την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του έτερου συμβαλλόμενου, 

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση τους 

κατά την υλοποίηση του αντικειμένου της συμφωνίας και την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών τους και έχουν λάβει διαβάθμιση εμπιστευτικής 

πληροφορίας. 

ΑΔΑ: 6ΧΖΖΩ-8ΒΑ



 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που αφορά στην 

εκτέλεση και ερμηνεία των όρων της παρούσας συμφωνίας και που δεν θα 

επιλύεται από την Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, θα επιλύεται 

σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 3774/2009. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

1. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας συμφωνίας συνεργασίας 

γίνεται μόνον εγγράφως, με κοινή συμφωνία των συμβαλλομένων μερών, 

μετά από σχετική έγκριση των αρμοδίων οργάνων εκπροσώπησης των 

συμβαλλομένων. 

2. Η μη άσκηση δικαιωμάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από 

οποιοδήποτε συμβαλλόμενο μέρος ή η ανοχή καταστάσεων αντίθετων προς 

την παρούσα συμφωνία συνεργασίας, καθώς και η καθυστέρηση στη λήψη 

μέτρων που προβλέπει η συμφωνία αυτή από οποιοδήποτε συμβαλλόμενο 

μέρος, δεν μπορεί να θεωρηθεί ως παραίτηση των συμβαλλομένων μερών 

από δικαίωμα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις τους ή αναγνώριση 

δικαιωμάτων στα συμβαλλόμενα μέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή 

την συμφωνία συνεργασίας. 

Αυτά συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα 

συμβαλλόμενα μέρη, σε απόδειξη των οποίων συντάχθηκε η παρούσα και 

υπογράφεται σε δύο πρωτότυπα, έλαβε δε κάθε συμβαλλόμενος από ένα, 

που υπογράφονται όπως ακολουθεί: 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

 

 

 

 

 

ΚΩΣΤΑΣ ΤΣΙΑΡΑΣ 
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Για τον ΕΥΡΩΠΑΐΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

 

 

 

 

 

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ MANAGEMENT 

Βασιλική Λύκουρα 
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