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Πράξη
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης
του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
Αριθ. 80 της 30ης Νοεμβρίου 2017
Στο Μαρούσι, την 30η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη, η Επιτροπή Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., όπως συγκροτήθηκε με την αριθ.
21/14-4-2016 (Θ. 1.1) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., και σύμφωνα με το Ν.
3027/2002, άρθρο 4, παρ. 2.δ., πραγματοποίησε, ύστερα από πρόσκληση του
Προέδρου της, Σαριδάκη Ιωάννη, συνεδρίαση.
Στη συνεδρίαση αυτή, στην οποία κλήθηκαν νόμιμα όλα τα μέλη,
παρουσιάστηκαν και πήραν μέρος οι:
1. Σαριδάκης Ιωάννης, Καθηγητής της Σχολής Μηχανικών Παραγωγής και
Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, ως Πρόεδρος
2. Αντωνίου Ευαγγελία, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Μαιευτικής του ΤΕΙ
Αθήνας, ως Αντιπρόεδρος
3. Normand Pascal, Διευθυντής Ερευνών στο Ινστιτούτο Νανοεπιστήμης και
Νανοτεχνολογίας του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος», ως Μέλος
4. Ρίζος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός ΠΕ02, ως Μέλος.
Τo μέλoς της Επιτροπής κ. Βασίλειος Ρίζος έλαβε μέρος μέσω τηλεδιάσκεψης.
Από τη συνεδρίαση απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Χριστόφορος
Κροντηράς, Γεώργιος Μουστάκας και Αναστασία Κωστάκη.
Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Αργυρώ Μεντάκη, Προϊσταμένη της Μονάδας
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., που
ορίστηκε με την αριθ. 138/13-11-2013 (Θ. 3.1) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
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ΘΕΜΑ 7.5:Έγκριση:
α. πρακτικού αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ.
ΕΛ/14014/2-11-2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
β. ανάθεσης εργασιών για τις ανάγκες του Προγράμματος «Erasmus+
2017-18 (2017-1-EL01-KA103-035276)»
γ. σύναψης και υπογραφής των σχετικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης.
Για το θέμα 7.5 της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη:
1. To N. 3027/28-06-2002 [ΦΕΚ 152/τ.Α’/2002] που αφορά «Ρύθμιση θεμάτων
Οργανισμών ……. και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 4 σχετικά με την
Ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης –
Κατάργηση της ΣΕΛΕΤΕ
2. Το άρθρο 4, παρ.6 του Ν.3027/2002 που αναφέρεται σε μεταφορά και
μετονομασία του Ειδικού Λογαριασμού της ΣΕΛΕΤΕ σε Ειδικό Λογαριασμό της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τη λειτουργία του έκτοτε σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω
νόμου και εν γένει με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους Ειδικούς
Λογαριασμούς των ΤΕΙ
3. Την αριθ. 54591/Ζ1 (ΦΕΚ 191/τ. ΥΟΔΔ/11-4-2016) Υπουργική Απόφαση
ανασυγκρότησης της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
4. Την αριθ. 21/14-4-2016 (Θ. 1.1) Πράξη της Δ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
συγκρότησης Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
5. Το Ν. 4485/2017 [ΦΕΚ 114/τ. Α΄/4-8-2017] «Οργάνωση και λειτουργία της
ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις», Κεφ. Η΄
«Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων,
Ερευνητικά και Τεχνολογικά Κέντρα», με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 87
«Τελικές και μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄»
6. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
7. Την αριθ. Δ/297/7-2-2017 [ΦΕΚ 662/τ. Β΄/2-3-2017] Απόφαση της ΔΕ της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. περί ίδρυσης αυτοτελούς Τμήματος Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων
Έρευνας της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
8. Την αριθ. 28/1-9-2016 (Θ. 4.3) Πράξη της Επιτροπής Εκπαίδευσης και
Ερευνών της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ανάληψης διαχείρισης του Προγράμματος
9. Την αριθ. 72/6-10-2017 (Θ. 5.9) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και
Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου μερικής
απασχόλησης για τις ανάγκες του Προγράμματος και συγκρότησης Επιτροπών
αξιολόγησης προτάσεων και εξέτασης ενστάσεων
10. Την αριθ. πρωτ. ΕΛ/17014/2-11-2017 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
11. Το γεγονός ότι τηρήθηκε προθεσμία 15 ημερολογιακών ημερών για την
υποβολή προτάσεων από τη δημοσίευση την 2/11/2017 της Πρόσκλησης στην
ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..
12. Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/17653/23-11-2017 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων της
αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης
13. Το γεγονός ότι για τις θέσεις με κωδ. (Α) και (Γ) υποβλήθηκε μόνο μια
πρόταση για κάθε θέση, και, σύμφωνα με το πρακτικό αξιολόγησης, οι
υποψηφιότητες πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος
14. Την αριθ. πρωτ. ΕΛ/17689/27-11-2017 εισήγηση της Επιστημονικής
Υπεύθυνης του Προγράμματος
15. Το γεγονός ότι μετά από έλεγχο της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής
Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. η δαπάνη προβλέπεται στον εγκεκριμένο
προϋπολογισμό του Προγράμματος και καλύπτεται από τα διαθέσιμα του
Προγράμματος
μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της
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ομόφωνα αποφασίζει
εγκρίνει:
α. Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/17653/23-11-2017 Πρακτικό Αξιολόγησης Προτάσεων στο
πλαίσιο της αριθ. πρωτ. ΕΛ/17014/2.11.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου μερικής απασχόλησης για τις ανάγκες του Προγράμματος «Erasmus+
2017-2018 (2017-1-EL01-KA103-035276)», το οποίο έχει ως ακολούθως:
«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Στο Μαρούσι σήμερα, 23/11/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30π.μ.,συνήλθε η
Επιτροπή Αξιολόγησης που ορίστηκε με την αριθ. 72/06-10-2017 (Θ. 5.9) Πράξη
της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για την
αξιολόγηση των προτάσεων που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ.
ΕΛ/17014/2.11.2017 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη τριών
(3) συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (άρθρο 24 του ν.4386/2016) μερικής
απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Erasmus+ 2017-2018 (2017-1EL01-KA103-035276)».
Η Επιτροπή αποτελείται από τους:
-Καντωνίδου Μαρία, Καθηγήτρια Εφαρμογών Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως Πρόεδρο,
-Παγιατάκη Γεράσιμο, Καθηγητή Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως Μέλος ,
-Μουντρίδου Μαρία, Επίκ. Καθηγήτρια Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., ως Μέλος
Τα μέλη της Επιτροπής συνεδρίασαν και διαπίστωσαν τα εξής:
α. Προτάσεις υποβλήθηκαν από τους παρακάτω έξι (6) υποψηφίους, όπως
αναφέρονται με αλφαβητική σειρά :
1. Γαλανοπούλου
Αναστασία
του
Σπυρίδωνα,
με
αριθ.
πρωτ.
ΕΛ/17398/22.11.2017, κωδ.: Β
2. Καρατζά Αθηνά Μαρία του Χριστόφα, με αριθ. πρωτ. ΕΛ/17303/15.11.2017,
κωδ.: Β
3. Λεονάρδου Πολυξένη του Γεωργίου, με αριθ. πρωτ. ΕΛ/17330/20.11.2017,
κωδ.: Β
4. Σεργιάννη Μελίνα του Θεμιστοκλή, με αριθ. πρωτ. ΕΛ/17315/16.11.2017, κωδ.:
Α
5. Τίγκας Οδυσσέας του Ιωάννη, με αριθ. πρωτ. ΕΛ/17126/7.11.2017, κωδ.: Γ
6. Χριστόπουλος Θωμάς του Χρήστου, με αριθ. πρωτ. ΕΛ/17329/20.11.2017,
κωδ.: Β
β .Οι προτάσεις
εμπρόθεσμα.

και

των

έξι

(6)

υποψηφίων

κατατέθηκαν

/απεστάλησαν

Στη συνέχεια τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησαν τις προτάσεις των έξι (6)
υποψηφίων με βάση τους φακέλους που κατατέθηκαν. Διαπίστωσαν και
αποφάσισαν τα εξής:
α. Οι προτάσεις των παρακάτω τριών (3) υποψηφίων απορρίπτονται, διότι οι
υποψήφιοι δεν διαθέτουν «ένα ή περισσότερα εκ των απαιτούμενων προσόντων»,
όπως ορίζεται στην αριθ. πρωτ. ΕΛ/17014/2.11.2017 Πρόσκληση.
Αναλυτικά:
Κωδικός: Β
 Γαλανοπούλου Αναστασία του Σπυρίδωνα, διότι δεν έχει συναφή με το
αντικείμενο της θέσης εμπειρία σε προγράμματα του ΙΚΥ (ERASMUS+)
επιχορήγησης κινητικοτήτων, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση
 Λεονάρδου Πολυξένη του Γεωργίου, διότι δεν έχει συναφή με το αντικείμενο της
θέσης εμπειρία σε προγράμματα του ΙΚΥ (ERASMUS+) επιχορήγησης
κινητικοτήτων, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση
 Χριστόπουλος Θωμάς του Χρήστου, διότι δεν έχει συναφή με το αντικείμενο της
θέσης εμπειρία σε προγράμματα του ΙΚΥ (ERASMUS+) επιχορήγησης
κινητικοτήτων, όπως αναφέρεται στην πρόσκληση
β. Οι υπόλοιποι τρεις (3) υποψήφιοι πληρούν τα οριζόμενα στην αριθμ.
ΕΛ/17014/2.11.2017 πρόσκληση.
Αναλυτικά:
Κωδικός: Α
1. Σεργιάννη Μελίνα του Θεμιστοκλή:
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – απαιτούμενο
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- Έχει γνώση χειρισμού Η/Υ (ECDL) – απαιτούμενο
- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα του ΙΚΥ
(ERASMUS+) επιχορήγησης κινητικοτήτων – απαιτούμενο
Κωδικός: Β
1. Καρατζά Αθηνά Μαρία του Χριστόφα:
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - απαιτούμενο
- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα του ΙΚΥ
(ERASMUS+) επιχορήγησης κινητικοτήτων – απαιτούμενο
Κωδικός: Γ
1. Τίγκας Οδυσσέας του Ιωάννη:
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης - απαιτούμενο
- Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα του ΙΚΥ
(ERASMUS+) επιχορήγησης κινητικοτήτων - απαιτούμενο
-Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις - απαιτούμενο
Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή εισηγείται θετικά για τη σύναψη συμβάσεων με
τους τρεις (3) ανωτέρω αναφερόμενους υποψηφίους, επειδή πληρούν τα οριζόμενα
από την ΕΛ/17014/2.11.2017 Πρόσκληση προσόντα, με την κάτωθι μοριοδότηση:
Κωδικός: Α
Σεργιάννη Μελίνα του Θεμιστοκλή :
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – απαιτούμενο
- Έχει γνώση χειρισμού Η/Υ (ECDL) – απαιτούμενο
-Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα του ΙΚΥ
(ERASMUS+) επιχορήγησης κινητικοτήτων – απαιτούμενο
-Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στην υποστήριξη Έργων και Προγραμμάτων
συγχρηματοδοτούμενων ή χρηματοδοτούμενων από Ευρωπαϊκούς, διεθνείς, ίδιους
πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια σε Ειδικό Λογαριασμό Τριτοβάθμιων Εκπαιδευτικών
Ιδρυμάτων (2 μονάδες/μήνα μέγιστο 40 μονάδες) – συνεκτιμώμενο: 40 μόρια
- Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (PROFICIENCY) – συνεκτιμώμενο: 10
μόρια
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 50 μόρια
Κωδικός: Β
Καρατζά Αθηνά Μαρία του Χριστόφα:
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – απαιτούμενο
-Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα του ΙΚΥ
(ERASMUS+) επιχορήγησης κινητικοτήτων - απαιτούμενο
-Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στην υποστήριξη δράσεων προβολής και
δημοσιότητας (2 μονάδες/μήνα μέγιστο 40 μονάδες) – συνεκτιμώμενο: 40 μόρια
- Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (PROFICIENCY)– συνεκτιμώμενο: 10
μόρια
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 50 μόρια
Κωδικός: Γ
Τίγκας Οδυσσέας του Ιωάννη:
- Έχει πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – απαιτούμενο
-Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης σε προγράμματα του ΙΚΥ
(ERASMUS+) επιχορήγησης κινητικοτήτων - απαιτούμενο
-Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις - απαιτούμενο
-Έχει τεκμηριωμένη εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (2 μονάδες/μήνα μέγιστο
40 μονάδες) – συνεκτιμώμενο: 40 μόρια
- Έχει άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (TOEIC με βαθμό 905) –
συνεκτιμώμενο: 10 μόρια
ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ: 50 μόρια»

Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση μέσα σε προθεσμία πέντε (5)
εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση της παρούσας στην ιστοσελίδα του Ε.Λ.Κ.Ε.
της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
β. Την ανάθεση εργασιών
- για τη θέση με κωδικό (Α) στην κ. Σεργιάννη Μελίνα
- για τη θέση με κωδικό (Γ) στον κ. Τίγκα Οδυσσέα
γ. Τη σύναψη των σχετικών συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου
χρόνου (άρθρο 24 του ν. 4386/2016) μερικής απασχόλησης και την υπογραφή
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τους από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., την Επιστημονική Υπεύθυνη του Προγράμματος, την Προϊσταμένη
της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ε.Λ.Κ.Ε. της
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και τους απασχολούμενους, στο πλαίσιο του Προγράμματος
«Erasmus+ 2017-2018 (2017-1-EL01-KA103-035276)», σύμφωνα με τον κάτωθι
πίνακα:
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΣΕΡΓΙΑΝΝΗ
ΜΕΛΙΝΑ
(ΑΦΜ:
133308223)

ΤΙΓΚΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ
(ΑΦΜ:
130217368)

ΕΡΓΑΣΙΕΣ
Παροχή διοικητικής και λοιπής υποστήριξης για
τις ανάγκες του Προγράμματος «Erasmus+
2017-2018 (2017-1-EL01-KA103-035276)» και
συγκεκριμένα:
1. Εγκατάσταση και διαχείριση του Λογισμικού
του Προγράμματος Erasmus+/KA1 της ANOVA
(http://www.anova.gr/pages/Erasmus.htm) για
το 2017/18 και τη δημιουργία, τήρηση και
τακτική ενημέρωση του σχετικού αρχείου των εκ
του Προγράμματος απαιτούμενων στοιχείων
εξερχόμενων και εισερχόμενων φοιτητών και
προσωπικού ανά κατηγορία μετακίνησης.
2. Διαχείριση
και
τακτική
ενημέρωση
της
διαδικτυακής πλατφόρμας Mobility Tool της
Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
για
το
ανωτέρω
Πρόγραμμα και έλεγχος υποβολής Τελικής
Έκθεσης (on line EU Survey) εξερχομένων
φοιτητών και προσωπικού.
3. Διαχείριση της διαδικτυακής πλατφόρμας OLS
2017/18 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το
ανωτέρω Πρόγραμμα και έλεγχος υποβολής τεστ
γλωσσικής αξιολόγησης εξερχόμενων φοιτητών,
χορήγηση αδειών παρακολούθησης on line
μαθημάτων γλωσσικής υποστήριξης εξερχόμενων
φοιτητών.
4. Σύνταξη
και
παρακολούθηση
αιτημάτων,
εισηγήσεων, εντολών πληρωμής αμοιβών και
μετακινήσεων, και λοιπών εγγράφων.
5. Σύνταξη ενδιάμεσων και τελικού οικονομικού
απολογισμού του Προγράμματος.
Παροχή τεχνικής υποστήριξης για τις ανάγκες του
Προγράμματος «Erasmus+ 2017-2018 (2017-1EL01-KA103-035276)» και συγκεκριμένα:
1. Συντήρηση και τακτική ενημέρωση της
Ελληνικής
και
Αγγλικής
Ιστοσελίδας
Erasmus+/ΚΑ1 στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.
2. Δημιουργία/μετατροπή ψηφιακών εγγράφων
για τις ανάγκες της ιστοσελίδας του ανωτέρω
Προγράμματος.
3. Εξυπηρέτηση εισερχομένων φοιτητών Erasmus
για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Σχολής.
4. Συντήρηση ηλεκτρονικού εξοπλισμού του
Γραφείου Erasmus.
5. Τεχνική
υποστήριξη
των
ενημερωτικών
ημερίδων
και
άλλων
εκδηλώσεων
του
Προγράμματος στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΟΣΟ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ*

Μερικής
απασχόλησης

Από την
ημερομηνία
έγκρισης της
ανάθεσης
έως τις
30/09/2018

2.000,00€

Μερικής
απασχόλησης

Από την
ημερομηνία
έγκρισης της
ανάθεσης
έως τις
30/09/2018

1.000,00€

*Στο ποσό έκαστης σύμβασης συμπεριλαμβάνονται πάσης φύσεως κρατήσεις, φόροι και
εισφορές (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου και
εργοδότη), όπως θα ισχύουν κατά την υπογραφή της σύμβασης και κατά τη διάρκεια
ισχύος της.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος.
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ΑΔΑ: ΩΟΙΗ46Ψ8ΧΙ-Υ4Ι
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Ερευνών και Διαχείρισης του
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.

Η Αντιπρόεδρος

Ιωάννης Σαριδάκης

Ευαγγελία Αντωνίου
Τα Μέλη
Pascal Normand
Βασίλειος Ρίζος
Η Γραμματέας
Αργυρώ Μεντάκη

6

