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Διάταξη Σύνοψης Αποφάσεων 

ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ 81ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣ 

ΤΟΥ ΑΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 11/04/2011  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Καθ. Νικόλας Παπαμιχαήλ, Πρόεδρος 

Καθ. Τάσος Χριστοφίδης, Αντιπρόεδρος Ακαδημαϊκών Υποθέσεων   

Γιώργος Χαραλαμπίδης, Αντιπρόεδρος Οικονομικών και Διοίκησης 

Ανδρέας Μαλλούππας, Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών 

 

Τήρηση Πρακτικών 

Στέλλα Ιωάννου, Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός 

 

Α/Α ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

81/ΑΠΣ/2.1 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση επιστολής του Υπουργείου Παιδείας και 

Πολιτισμού αναφορικά με την επίσκεψη εκπροσώπων του China 

Education Association for International Exchange (CEAIE) στην 

Κύπρο με σκοπό τη συζήτηση περαιτέρω τρόπων συνεργασίας σε 

θέματα ανώτερης εκπαίδευσης, αμοιβαίας αναγνώρισης τίτλων 

σπουδών και πανεπιστημίων, ανταλλαγών κτλ.  

 

Το ΑΠΣ αποφάσισε να προωθήσει την επιστολή στον Προϊστάμενο 

ΥΕΔΔΣ, ώστε να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Παιδείας και 

Πολιτισμού για την παροχή περισσότερων πληροφοριών και τη 

διευθέτηση πιθανής επίσκεψης των εκπροσώπων του CEAIE στο 

Πανεπιστήμιο. 

 

Χ. Χρυσοστόμου Άμεσα 

81/ΑΠΣ/3.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης εργοδότησης ορισμένου 

χρόνου της Χριστιάνας Ανδρέου για δώδεκα (12) επιπλέον μήνες. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

81/ΑΠΣ/3.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε την επέκταση του συμβολαίου της Βαλεντίνας 

Παπαθεοδώρου, Βοηθού Βιβλιοθηκονόμου, μέχρι 31/05/11. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.1 Ενόψει του νέου περιστατικού απώλειας εξοπλισμού του 

Πανεπιστημίου, το ΑΠΣ  εξουσιοδότησε το ΔΔΟ όπως: (i) 

επικοινωνήσει με διάφορες ασφαλιστικές εταιρείες αναφορικά με το 

κόστος ασφάλισης εξοπλισμού, και (ii) υποβάλει εισήγηση για 

πιθανή ασφάλιση του εξοπλισμού του Πανεπιστημίου.  

Αποφασίστηκε, επίσης, όπως ενημερωθεί όλο το προσωπικό του 

Πανεπιστημίου ότι αναμένεται από τα άτομα που είναι υπεύθυνα 

για εξοπλισμό που ανήκει στο Πανεπιστήμιο, να λαμβάνουν όλα τα 

ΔΔΟ Άμεσα 
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απαραίτητα μέτρα ασφαλείας για την προφύλαξή του. 

 

81/ΑΠΣ/4.2 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση σημειώματος του ΔΔΟ αναφορικά με το 

Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης.  Το ΑΠΣ αποφάσισε να 

ζητηθούν οι απόψεις του Τμήματος Νοσηλευτικής και της Προέδρου 

της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος Επιστημών 

Αποκατάστασης, ως προς την προτεραιότητα προσφοράς 

προγραμμάτων στις τέσσερις κατευθύνσεις και ως προς τις 

κτηριακές ανάγκες για την υλοποίηση των προγραμμάτων. 

 

Τμήμα 

Νοσηλευτικής/ 

Φώφη 

Κωνσταντινίδου 

Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.3 Το ΑΠΣ ενέκρινε την εκπόνηση μέρους της διδακτορικής διατριβής 

των υποψηφίων διδακτόρων Miren Sequera Mutiozabal, 

Πανεπιστήμιο Βαρκελώνης και Κωνσταντίνου Νικηφόρου, 

Πανεπιστήμιο Πατρών, στα εργαστήρια του Τμήματος Γεωπονικών 

Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, κατά το 

διάστημα 15/04/11 – 31/07/11. 

 

Β. Φωτόπουλος Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.4 Το ΑΠΣ ενέκρινε αίτημα του Καθ. Ερρίκου Κοντογιώργη για 

διδασκαλία του μαθήματος ΜΒΑ503 «Μαθηματικά και Στατιστική 

στη Διοίκηση», το οποίο δίδασκε κατά την εργοδότηση του στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, στα πλαίσια του προγράμματος ΜΒΑ.  Το 

μάθημα διδάσκεται στα τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου σε έξι ημέρες 

(12 ώρες για το Ελληνικό και 12 για το Αγγλικό ακροατήριο) και δεν 

επηρεάζει τα καθήκοντα του κ. Κοντογιώργη στο ΤΕΠΑΚ. 

 

Με αφορμή το πιο πάνω αίτημα, το ΑΠΣ ζήτησε από τον 

Προϊστάμενο ΥΟΑΔ να ερευνήσει ποια είναι η πολιτική του 

Πανεπιστημίου Κύπρου σχετικά με εξωπανεπιστημιακές 

δραστηριότητες του προσωπικού του Πανεπιστημίου σε σύγκριση 

με την πολιτική που ακολουθείται στο ΤΕΠΑΚ. 

 

Ε. Κοντογιώργης 

 

 

 

 

 

 

 

Κ. Χόππας 

Άμεσα 

 

 

 

 

 

 

 

Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.5 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πληρωμή του ποσού ύψους €18,145 που 

αντιστοιχεί σε αποζημίωση 95 ωρών διδασκαλίας για το Εαρινό 

Εξάμηνο 2010 και 96 ωρών διδασκαλίας  για το Χειμερινό Εξάμηνο 

2010 στο πρόγραμμα «Ψυχική Υγεία».  Ενέκρινε, επίσης, την 

πληρωμή ποσού ύψους €5,225 που αντιστοιχεί σε αποζημίωση 55 

ωρών διδασκαλίας για το Εαρινό Εξάμηνο 2010 στο πρόγραμμα 

«Μαιευτική». 

 

Το συνολικό κόστος που προκύπτει θα καλυφθεί από τα έσοδα του 

Προγράμματος Εξομοίωσης ή από άλλα έσοδα του Πανεπιστημίου. 

 

Κ. Χόππας/ 

Α. Μερκούρης 

Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.6 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πληρωμή ποσού που αντιστοιχεί στην 

αποζημίωση 130 ωρών διδασκαλίας για τα Μεταβασικά 

Κ. Χόππας/ 

Α. Μερκούρης 

Άμεσα 
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Προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής για το Εαρινό Εξάμηνο 

2011. 

 

Το συνολικό κόστος που προκύπτει θα καλυφθεί από τα έσοδα του 

Προγράμματος Εξομοίωσης ή από άλλα έσοδα του Πανεπιστημίου. 

 

81/ΑΠΣ/4.7 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πληρωμή του κ. Σοφοκλή Καρπασίτη, Ειδικού 

Επισκέπτη Σύντομης Διάρκειας, για τη διεξαγωγή του εργαστηρίου 

εκμάθησης του λογιστικού προγράμματος “Photoshop” για 

εναλλακτικούς τρόπους επεξεργασίας της εικόνας, συνολικής 

διάρκειας πέντε (5) ωρών το Σάββατο, 19/03/2011.   

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.9 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του κ. Θωμά Φωτιάδη, 

Ερευνητικού Συνεργάτη, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών 

Τεχνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Η χρήση του ανιχνευτή 

οφθαλμικής κίνησης (eye-tracker) σε ψηφιακές/ τηλεοπτικές ή 

έντυπες γραφιστικές/ διαφημιστικές εφαρμογές», στα πλαίσια της 

εναρκτήριας χρηματοδότησης του Επίκουρου Καθ. Ευριπίδη 

Ζαντίδη. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.10 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Άννας Ζαπίτη, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών 

Τεχνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Ανάλυση περιεχομένου/ 

ανάλυση οπτικού περιεχομένου (ανάλυση περιεχομένου video, 

ανάλυση περιεχομένου εικόνας) σε σχέση με την κυπριακή οπτική 

κουλτούρα», στα πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης του 

Επίκουρου Καθ. Ευριπίδη Ζαντίδη. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.11 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Μάρθας Παΐση, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής και 

Δημόσιας Υγείας, στα πλαίσια του εξωτερικού ερευνητικού 

προγράμματος GYTS με υπεύθυνο έργου τον Επίκουρο Καθ. 

Κώστα Χριστοφή. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.12 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Σταυρούλας Κυπαρίσση, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Γεωπληροφορικής, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Βιντεομετρία από κινητούς φορείς», στα πλαίσια της εναρκτήριας 

χρηματοδότησης του Λέκτορα Δημήτρη Σκαρλάτου. 

 

Η έγκριση δίνεται με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 

ΥΕΔΔΣ μέσω του εντύπου Δ. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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81/ΑΠΣ/4.13 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του κ. Χρίστου Γκαζούλη, 

Ερευνητικού Συνεργάτη, στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών 

Τεχνών, στο γνωστικό αντικείμενο «Παιχνίδια Υπολογιστών», στα 

πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος του ΙΠΕ με αρ. 

πρωτοκόλλου ΔΙΕΘΝΗΣ/ΣΤΟΧΟΣ/0609/09 με υπεύθυνο έργου τον 

Αναπλ. Καθ. Παναγιώτη Ζαφείρη. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.14 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της φοιτήτριας Ελένης 

Χριστοδούλου και του Κωνσταντίνου Καπνίση, Ερευνητικού 

Συνεργάτη, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης 

και Μηχανικής Υλικών, στο ερευνητικό πρόγραμμα του ΙΠΕ με αρ. 

πρωτοκόλλου ΔΙΕΘΝΗΣ/ΣΤΟΧΟΣ/0308/04 άνευ απολαβών. 

 

Η απασχόληση της κ. Χριστοδούλου θα είναι για τρεις (3) μήνες, 

αναδρομικά από 01/12/2010 μέχρι 28/02/2011. 

 

Η απασχόληση του κ. Καπνίση θα είναι για δύο (2) μήνες, 

αναδρομικά από 01/08/2010 μέχρι 30/09/2010. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.15 Το ΑΠΣ ενέκρινε την ανανέωση σύμβασης της κ. Φωτεινής 

Καλογήρου, Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο Τμήμα Νοσηλευτικής, 

στο γνωστικό αντικείμενο «Καρδιολογική Νοσηλευτική», στα 

πλαίσια της εναρκτήριας χρηματοδότησης της Λέκτορος 

Αικατερίνης Λαμπρινού.  

 

Η έγκριση δίνεται με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 

ΥΕΔΔΣ μέσω του εντύπου Δ. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.16 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Κωνσταντίνας Τσαούση, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, 

Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, στα πλαίσια του 

προγράμματος του ΙΠΕ με αρ. πρωτοκόλλου 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ/ΠΑΓΙΟ/0308/32, με υπεύθυνο έργου την Λέκτορα 

Χρυσούλα Δρούζα. 

 

Η έγκριση δίνεται με την προϋπόθεση ότι θα δοθεί έγκριση από την 

ΥΕΔΔΣ μέσω του εντύπου Δ. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.17 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της παραίτησης της κ. Ειρήνης Λαζάρου, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο Τμήμα Εμπορίου, 

Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.18 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση της κ. Ιόλης Νικολαΐδου, 

Ερευνητικής Συνεργάτιδας, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών 

Κ. Χόππας Άμεσα 
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Διαδικτύου, στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογικά 

υποστηριζόμενη μάθηση στις φυσικές και περιβαλλοντικές 

επιστήμες», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού 

προγράμματος (FP7) CoReflect με υπεύθυνη έργου τη Λέκτορα 

Ελένη Κύζα. 

 

81/ΑΠΣ/4.19 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του κ. Ανδρέα Χατζηχαμπή, 

Ερευνητικού Συνεργάτη, στο Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών 

Διαδικτύου, στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνολογικά 

υποστηριζόμενη μάθηση στις φυσικές και περιβαλλοντικές 

επιστήμες», στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού ερευνητικού 

προγράμματος (FP7) CoReflect με υπεύθυνη έργου τη Λέκτορα 

Ελένη Κύζα. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.20 Το ΑΠΣ ενέκρινε την απασχόληση του διδακτορικού φοιτητή 

Sathiskumar Jothi, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 

Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών, στο γνωστικό αντικείμενο 

«Σύνθετα, ευφυή σύνθετα και νανοσύνθετα υλικά», στα πλαίσια 

της εναρκτήριας χρηματοδότησης του Επίκουρου Καθ. Τάσου 

Γεωργιάδη. 

 

Η έγκριση δίνεται με τις προϋποθέσεις ότι θα δοθεί έγκριση από 

την ΥΕΔΔΣ μέσω του εντύπου Δ και ότι θα εκδοθεί η άδεια 

εργασίας και παραμονής του Sathiskumar Jothi στην Κύπρο. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.21 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση για τον τερματισμό του συμβολαίου του 

Γιώργου Παπαδαυίδ, Ερευνητικού Συνεργάτη στο Τμήμα Πολιτικών 

Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, λόγω ολοκλήρωσης 

του έργου του ΙΠΕ με αρ. πρωτοκόλλου ΠΕΝΕΚ/ΕΝΙΣΧ/0308/13 

στις 28/02/2011 με υπεύθυνο έργου τον Αναπλ. Καθ. Διόφαντο 

Χατζημιτσή.  Το συμβόλαιο έχει τερματιστεί με τη σύμφωνη γνώμη 

του κ. Παπαδαυίδ και τη σχετική έγκριση του ΙΠΕ. 

 

Κ. Χόππας Άμεσα 

81/ΑΠΣ/4.22 Ο ΔΔΟ ενημέρωσε τα μέλη του ΑΠΣ για τη συμμετοχή του σε 

Ημερίδα που διοργανώθηκε από το Γραφείο Προγραμματισμού σε 

συνεργασία με τη Μονάδα European Research Area – Skills της 

Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας στις 24/03/2011, 

σχετικά με τη Χάρτα και τον Κώδικα Δεοντολογίας του Ερευνητή.  

Επίσημα άτομα αναφοράς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 

Working Group HR Strategy for Researchers έχουν οριστεί οι 

Κώστας Χόππας, Προϊστάμενος ΥΟΑΔ, ο Χαράλαμπος 

Χρυσοστόμου, Προϊστάμενος ΥΕΔΔΣ, η Μαρίλια Παναγιώτου, 

Λειτουργός Έρευνας και η Νάσια Λοΐζου , Λειτουργός ΥΟΑΔ.   

 

Επιτροπή Έρευνας Άμεσα 
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Το ΑΠΣ αποφάσισε να παραπέμψει το σημείωμα του ΔΔΟ στην 

Επιτροπή Έρευνας για τυχόν δικές της ενέργειες και σχόλια. 

 

81/ΑΠΣ/5 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση πρόσκλησης προς τον Πρόεδρο της ΔΕ από 

τον οργανισμό Asia – Talloires Network of Engaged Universities 

(ATNEU) για συμμετοχή του Πανεπιστημίου στο Talloires Network.  

Αποφασίστηκε λόγω του μεταβατικού σταδίου που βρίσκεται το 

Πανεπιστήμιο, το θέμα δεν αποτελεί προτεραιότητα, αλλά μπορεί 

να εξεταστεί από τις πρυτανικές αρχές μετά την αυτονόμηση του 

Πανεπιστημίου. 

 

Πρόεδρος ΔΕ Άμεσα 

81/ΑΠΣ/6 Το ΑΠΣ ενέκρινε τη συνδιοργάνωση με το ΡΙΑΛΤΟ της 

παρουσίασης του θεατρικού έργου του Μιχάλη Πιερή «Το Σπίτι».  

Το Πανεπιστήμιο θα συνεισφέρει €2000 για τη συνδιοργάνωση.  

Θα γίνει συνεννόηση με το Ριάλτο, ώστε να προσφερθούν δωρεάν 

εισιτήρια στο προσωπικό και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. 

 

Δ. Σωφρονίου  Άμεσα 

81/ΑΠΣ/7 Το ΑΠΣ ενέκρινε την επέκταση του συμβολαίου ενοικίασης του 
κτηρίου στο οποίο στεγάζεται η προσωρινή Βιβλιοθήκη του 

Πανεπιστημίου επί της οδού Ελευθερίας για την περίοδο Μαΐου – 

Αυγούστου 2011.   Σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 του 

συμβολαίου ενοικίασης του κτηρίου, αν ο ιδιοκτήτης αποδεχτεί την 

επέκταση ενοικίασης του χώρου, τότε θα του δοθεί αύξηση 8% στο 

μηνιαίο ενοίκιο. 

 

Η έγκριση δίνεται αφού το κτήριο «Paradise” που έχει ενοικιαστεί 

από το Πανεπιστήμιο για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης, θα είναι 

έτοιμο για παράδοση τον Αύγουστο του 2011. 

 

Ζ. Αχιλλίδης Άμεσα 

81/ΑΠΣ/8 Το ΑΠΣ έλαβε γνώση της επιστολής της εταιρείας Climaco Trading 

Co. Ltd για χρήση του λογότυπου του Πανεπιστημίου για 

διαφημιστικούς σκοπούς.  Ενόψει του γεγονότος ότι το 

Πανεπιστήμιο βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο και δεν έχει ακόμα 

υιοθετήσει πολιτική για τέτοιου είδους θέματα, αποφασίστηκε να 

μήν παραχωρηθεί η άδεια χρήσης του λογότυπου. 

 

Ζ. Αχιλλίδης Άμεσα 

81/ΑΠΣ/10 Το ΑΠΣ ανέθεσε την μετάφραση του Στρατηγικού 

Προγραμματισμού Ανάπτυξης του Πανεπιστήμιο 2010 – 2020, από 

τα Ελληνικά στα Αγγλικά, στην κ. Ευθυμία Άλφα πού είχε υποβάλει 

την πιο χαμηλή προσφορά.    Η μετάφραση θα κοστίσει €800 και 

θα είναι έτοιμη μέχρι το τέλος Απριλίου. 

  

Πρόεδρος ΔΕ Άμεσα 

81/ΑΠΣ/11 Το ΑΠΣ ενέκρινε την παραλαβή δωρεάς εξοπλισμού ύψους €131 Λογιστήριο Άμεσα 
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στο CII, από τη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου του 

Harvard, καθώς  και τα έξοδα παραλαβής που ανέρχονται σε 

€46,14. 

 

81/ΑΠΣ/12.1 Το ΑΠΣ ενέκρινε την πληρωμή της κυρίας Φωτεινής Ευθυμίου, 

ωρομίσθιας Ειδικής Επιστήμονος στο Κέντρο Γλωσσών, για τη 

διδασκαλία μαθημάτων Ελληνικών διάρκειας οκτώ (8) ωρών  για 

την περίοδο 10 – 14 Ιανουαρίου 2011.   

 

Κ. Χόππας/ 

Σ. Παπαδήμα 

Άμεσα 

81/ΑΠΣ/12.2 Το ΑΠΣ θεωρεί ότι επιβάλλεται η προσφορά γευμάτων στα μέλη 

των εκλεκτορικών σωμάτων, τα οποία θα καλύπτονται από το 

κονδύλι φιλοξενίας του κάθε Τμήματος, αφού πρώτα ο Συντονιστής 

του εκλεκτορικού Σώματος ενημερώσει τον Συντονιστή του 

Τμήματος.  Γεύμα θα προσφέρεται για κάθε ημέρα εργασιών του 

Εκλεκτορικού Σώματος.  Νοείται ότι: (i) στο γεύμα παρευρίσκονται 

τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και ο Συντονιστής του Τμήματος 

αν το επιθυμεί, και (ii) το κόστος του γεύματος πρέπει να κυμαίνεται 

σε λογικά επίπεδα. 

Πρόεδρος ΔΕ Άμεσα 


