
 

ΑΘΗΝΑ 

1) ΚΑΛΑΜΠΑΛΗ ΔΑΝΑΗ-ΒΑΡΒΑΡΑ 

 

Διαπολιτισμική συμβουλευτική με παιδιά δημοτικού σχολείου με τη χρήση 

εργαλείων της δραματικής τέχνης στην εκπαίδευση 

 

 

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Καραντζή Αναστασία , 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 29/9/17], 2017.dan.kal.pdf 

 

2) ΝΤΑΦΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ 

 

Συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού στο πλαίσιο της κοινωνικής 

υποστήριξης στην τοπική αυτοδιοίκηση. Η περίπτωση του δήμου Περίπτωση του 

δήμου Πειραιά. 

 

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Χριστακόπουλος Ιωάννης, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 29/9/17], 2017.ath.nta.pdf 

 

3) ΒΟΛΚΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ- ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΖΩΗ 

 

Απόψεις επαγγελματιών ειδικής αγωγής για τη δεκτικότητα και την αποτελεσματικότητα 

της συμβουλευτικής σε γονείς παιδιών ΑΜΕΑ ανάλογα με το πολιτισμικό τους πλαίσιο 

 [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Βλαχάδη Μαρία, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 30/6/17], 2017.mih.vol.zoi.ior.pdf 

 

 

4) ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΣΕΠΕΤΖΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 

Η ενσυναίσθηση στην εκπαίδευση   

 

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Θεοδοσάκης Δημήτριος, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 15/3/2017], 

2017.dim.kap.aik.sep.2017 
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5) ΚΑΡΑΣΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

 

Αυτόνομη παρακίνηση και καινοτομική συμπεριφορά στον εργασιακό χώρο  

 

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Παπαχριστόπουλος 

Κωνσταντίνος, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 5/7/17], 

2017.ana.kar.pdf 

6) ΠΑΠΠΑ ΕΙΡΗΝΗ 

 

Συμβουλευτική κρατουμένων 

 

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Χριστακόπουλος Ιωάννης, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 26/6/2017], 2017.iri.pap.pdf 

 

7) ΧΑΝΙΩΤΗ ΜΑΡΟΥΣΩ 

 

Η συμβολή της καθοδήγησης του Σχολικού Συμβούλου Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης στον επαγγελματισμό των εκπαιδευτικών. Μύθος ή 

πραγματικότητα? 

 

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Γαλανάκης Μιχαήλ, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 22/6/2017], 2017.mar.han.pdf 

 

8) ΛΑΓΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 

 

20 χρόνια μετά:  

εφτά συνεντεύξεις αξιολόγησης της επίδρασης παρεμβάσεων Υποστήριξης,  

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού που παρασχέθηκαν σε 

νέους και νέες που "διαβιούσαν σε κίνδυνο" και απειλούνταν από "κοινωνικό 

αποκλεισμό" κατά την περίοδο 1995-2000 

 

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Κατσαμπούρη Φωτεινή, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 26/6/2017], 2017.pin.lai.pdf 
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ΆΡΓΟΣ 

1) ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΞΑΝΘΗ 

Η Συμβουλευτική στο ποιητικό έργο του Κ. Π. Καβάφη 

 

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Μιχαλόπουλος Γεώργιος, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 27/06/2017], 2017.xan.fot.pdf 

 

ΒΟΛΟΣ 

1) ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ    

Η Συμβουλευτική στη Διά Βίου Ανάπτυξη: Καλές Ευρωπαϊκές Πρακτικές 

 

 [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Βούλγαρη Αικατερίνη, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 11/07/2017], 2017.xar.pol.pdf 

 

 

 

ΚΟΖΑΝΗ 

 

1) ΓΑΤΣΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  

Η συμβουλευτική σε ΑΜΕΑ   

 

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Μανωλοπούλου Ανθή, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 30/06/2017] 2017.ath.gat.pdf 

 

 

 

 

 

2) ΠΕΤΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ  

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός με την οπτική της ανάπτυξης δεξιοτήτων δια βίου 

διαχείρισης σταδιοδρομίας  

 

 

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Βαρσαμίδου Αθηνά, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 30/06/2017] 2017.ioa.pet.pdf 
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3) ΛΑΠΑΤΟΥΡΑ ΧΑΡΟΥΛΑ  

Η Ενιαία-ολιστική προσέγγιση της γνώσης και των καθηκόντων ενός ηγέτη-διευθυντή 

στα πλαίσια ενός συνεχώς μεταβαλλόμενου εκπαιδευτικού πλαισίου 

 

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Ευσταθιάδου Αννίτα, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 4/7/2016] 2017.har.lap.pdf 

 

 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

1) ΜΑΪΔΑΤΣΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 

Χαρακτηριστικά ναρκισσιστικής προσωπικότητας σε σύγχρονα απαιτητικά 

περιβάλλοντα εργασίας νέων τεχνολογιών: πιθανότητες τηλεσυμβουλευτικής  

 
 [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Παλαιολόγου Άντζυ, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 13/06/2017] 2017.mar.alef.pdf 

 
 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 

1) ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΥ ΜΑΡΙΑ  

Εθισμός στο Διαδίκτυο και οι Σπουδαστές/-στριες του ΠΕΣΥΠ Κρήτης 

 [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Πατεράκη Μαρία, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 13/06/2017] 2017.mar.alef.pdf 
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

1) ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΦΑΡΑΖΑ ΣΟΦΙΑ - ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ,  

 

Ανάπτυξη δυνητικών εαυτών στη Συμβουλευτική Επαγγελματικού Προσανατολισμού 

στην εκπαίδευση 

  

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Οικονόμου Ανδρέας, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 19/6/2017] 

2017.kyr.the.sof.far.ale.xai.pdf 

 

2) ΜΑΤΘΙΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ - ΣΑΠΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 

ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΟΘΩΝ,  

 

Nudge theory 

  

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Οικονόμου Ανδρέας, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 19/6/2017] 

2017.mix.mat.oth.pap.kon.sap.pdf 

 

 

3) ΠΑΚΛΑΤΖΟΓΛΟΥ ΣΟΦΙΑ,  

 

Η διαχείριση της ετερότητας στη συμβουλευτική πράξη 

  

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Οικονόμου Ανδρέας, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 20/6/2017] 2017.sof.pak.pdf 
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4) ΚΑΡΟΛΙΔΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ,  

 

Η αλληλεπίδραση της συναισθηματικής νοημοσύνης και της επαγγελματικής εξέλιξης. 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) Λαγκαδά - Μελέτη Περίπτωσης 

  

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Φρόση Λαμπρινή, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 20/6/2017] 2017.sot.kar.pdf 

 

5) ΜΟΥΡΑΤΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,  

 

Διαδυκτιακή συμβουλευτική 

  

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Φρόση Λαμπρινή, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 20/6/2017] 2017.nik.mou.pdf 

 

6) ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΛΛΙΡΟΗ - ΜΑΝΤΖΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ,  

 

Η συμβουλευτική στην ανάπτυξη αυτογνωσίας και τη λήψη απόφασης 

  

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Μενεξές Γεώργιος, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 21/6/2017] 2017.fot.man.kal.nik.pdf 
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7) ΛΙΟΛΙΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ,  

 

Το φαινόμενο του σχολικού εκφοβισμού και ο συμβουλευτικός ρόλος των 

εκπαιδευτικών στην προσπάθεια αντιμετώπισής του 

  

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Οικονόμου Ανδρέας, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 21/6/2017] 2017.aqda.lio.pdf 

 

8) ΠΑΤΕΝΙΔΟΥ ΘΑΛΕΙΑ-ΜΕΝΤΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ,  

 

Εργασιακό άγχος 

  

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Εμμανουηλίδου Καλλιόπη, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 17/3/2017] 

2017.kon.men.tha.pat.pdf 

 

9) ΟΡΦΑΝΟΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ,  

 

Από τη σχέση δασκάλου-μαθητή στη σχέση δασκάλου-συμβουλευόμενου 

  

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Οικονόμου Ανδρέας, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 17/3/2017] 2017.pro.orf.pdf 
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10)  ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΕΡΠΗ,  

 

Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο, η τρέχουσα κατάσταση και ο ρόλος της 

ψυχολογικής στήριξης 

  

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Ασκητοπούλου Βασιλική, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 20/3/2017] 2017.eft.ter.pdf 

 

 

11)  ΤΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ,  

 

Οι αφηγηματικές προσεγγίσεις στη συμβουλευτική & τον επαγγελματικό 

προσανατολισμό των εφήβων 

  

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμός της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Γρηγορόπουλος Ηρακλής, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 7/4//2017] 2017.ele.tak.pdf 

 

 

ΠΑΤΡΑ 

 

1) ΖΑΦΕΙΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΡΙΑ 

Εκτιμήσεις των μαθητών λυκείου για τη σημασία του ΣΕΠ  

[διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: Σπηλιωτοπούλου 

Βασιλική, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 15/06/2017] 

2017.ioa.zaf.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.eft.ter.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.eft.ter.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.eft.ter.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.eft.ter.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.eft.ter.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.eft.ter.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.eft.ter.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.eft.ter.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.ele.tak.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.ele.tak.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.ele.tak.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.ele.tak.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.ele.tak.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.ele.tak.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.ele.tak.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.ele.tak.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.ioa.zaf.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.ioa.zaf.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.ioa.zaf.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.ioa.zaf.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.ioa.zaf.pdf.pdf
http://files.aspete.gr/eppaikpesyp/diplomatikes/2017/2017.ioa.zaf.pdf.pdf


2) ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- ΛΟΥΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΝΘΗ 

 

Δημιουργία ιστοσελίδας συμβουλευτικής υπηρεσίας εκπαιδευτικού 

προσανατολισμού για σπουδές στο εξωτερικό. Το παράδειγμα της Γερμανίας και 

της Κύπρου.  

 

 [διπλωματική εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης καθηγητής: Αρμακόλας Στέφανος, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 23/06/2017] 

2017.nik.dim.mar.lou.pdf 

 

 

ΛΙΒΑΔΕΙΑ 

1.) ΚΑΓΙΑ ΗΡΩ,  

 

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ/ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 

 

[ Διπλωματική Εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: ΛΕΖΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 29/6/2017] 2017.hrw.kag.pdf 

 

2.) ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΖΩΗ,  

 

[ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΓΟΝΕΙΣ-ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ ΣΤΗ 

ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: ΣΥΝΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, 

Διπλωματική Εργασία Προγράμματος Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον 

Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτρια καθηγήτρια: ΛΕΖΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, 

παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς επιτροπής στις 29/6/2017] 2017.zwi.kar.pdf 

 

 

 

3.) ΚΑΡΑΒΑΣΙΛΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, 

 

[ΟΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 

ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, Διπλωματική Εργασία Προγράμματος 

Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ, επόπτης 

καθηγητής: ΜΑΝΟΛΗΣ ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΣ, παρουσιάστηκε ενώπιον τριμελούς 

επιτροπής στις 28/6/2017] 2017.mar.kar.pdf 
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