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Ταχ. Δ/νση: Μαρούσι 151 22   

(Σταθμός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ)  

 

Απόσπασμα Πράξης 

Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 
του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Αριθ. 6 της 24ης  Φεβρουαρίου 2021 
 

Στο Μαρούσι, την 24η Φεβρουαρίου 2021, ημέρα Τετάρτη, η Επιτροπή 
Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, όπως συγκροτήθηκε με την 
αριθ. 32/2-9-2020 (Θ. 2.1) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, και σύμφωνα με το 

Ν. 3027/2002, άρθρο 4, παρ. 2.δ., πραγματοποίησε, ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου της, Σπυρίδωνα Πανέτσου, συνεδρίαση. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα Μέλη και πήραν μέρος με 
τηλεδιάσκεψη, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό της 
εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID-19, οι:  

1. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής της ΑΣΠΑΙΤΕ, Μέλος της Επιτροπής 

3. Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, Μέλος της Επιτροπής 
4. Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής του ΕΜΠ, Μέλος της Επιτροπής 

5. Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
Μέλος της Επιτροπής. 
 

Απουσίαζαν ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Αριστείδης Παπαγρηγορίου, 

Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, και το μέλος της 
Επιτροπής Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 

Χρέη γραμματέα εκτέλεσε η Αργυρώ Μεντάκη, Προϊσταμένη της Μονάδας 
Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ. 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΝΩΤΑΤΗ  
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ& 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
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ΘΕΜΑ 3: α. Πρακτικό εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 
22736_2020/9-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 

χρόνου μερικής απασχόλησης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο 
Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα 

Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» 
για το ακαδ. έτος 2020-2021. 
β. Ανάθεση εργασιών και σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού 

δικαίου ορισμένου μερικής απασχόλησης για τη γραμματειακή 
υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στην πόλη της 

Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 

2020-2021. 
 

Για το 3ο θέμα 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 και την παρ. 6, που αναφέρεται σε 
μεταφορά και μετονομασία του Ειδικού Λογαριασμού της ΣΕΛΕΤΕ σε Ειδικό 

Λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ 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 
2. Την αριθ. 105277/Ζ1/2020 (ΦΕΚ 650/τ. ΥΟΔΔ/19-8-2020) Υπουργική 
Απόφαση ανασυγκρότησης της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

3. Την αριθ. 32/2-9-2020 (Θ. 2.1) Πράξη της ΔΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ συγκρότησης 
Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

4. 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» 
5. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας 

της ΑΣΠΑΙΤΕ 
6. Την αριθ. 17/21-5-2015 (Θ. 1.7) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της 
ΑΣΠΑΙΤΕ για τη διαχειριστική λειτουργία του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ 

από τον Ειδικό Λογαριασμό της ΑΣΠΑΙΤΕ 
7. Την αριθ. 18/18-5-2020 (Θ. 3.2) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της 

ΑΣΠΑΙΤΕ [ΑΔΑ: ΡΩ7Ω46Ψ8ΧΙ-ΧΨ1], με την οποία εγκρίθηκε η λειτουργία του 
Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και 
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» 

για το ακαδ. έτος 2020-2021 
8. Την αριθ. 22/31-5-2019 (Θ. 4.2) Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της 

ΑΣΠΑΙΤΕ «Κανονισμός λειτουργίας του ΕΠΠΑΙΚ» [ΦΕΚ Β/2551/2019] 
9. Την αριθ. 38/21-11-2020 (Θ. 1β) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου 
ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για τη γραμματειακή υποστήριξη του 

Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στην πόλη της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και 
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 

(ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2020-2021 
10.Την αριθ. πρωτ. 22736_2020/9-12-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου 
χρόνου μερικής απασχόλησης (6 ώρες ημερησίως για 5 ημέρες εβδομαδιαίως) 

για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στην 
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πόλη της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα 
Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2020-

2021 [ΑΔΑ: ΩΕΞΑ46Ψ8ΧΙ-ΗΣΝ] 
11.Την από 9/12/2020 ανάρτηση της Πρόσκλησης στην Ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ 

12.Το γεγονός ότι τηρήθηκε προθεσμία 16 ημερολογιακών ημερών για την 
υποβολή προτάσεων από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του 
ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

13.Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/222/22-1-2021 Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης των 
υποβληθεισών στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης προτάσεων  

14.Την αριθ. 2/27-1-2021 (Θ. 4) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης Πρακτικού αξιολόγησης 
προτάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 22736_2020/9-12-2020 Πρόσκλησης 

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
15.Την από 1/2/2021 ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του 

ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
16.Το γεγονός ότι δόθηκε στους υποψηφίους προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών 
από την επομένη της ανάρτησης – ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων 

αξιολόγησης στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ 
17.Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/691/19-2-2021 Πρακτικό εξέτασης των υποβληθεισών 

στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης ενστάσεων  
18.Την αριθ. πρωτ. ΕΛ/704/22-2-2021 εισήγηση της Επιστημονικής 

Υπεύθυνης ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ, σύμφωνα με την οποία η κατατεθείσα ένσταση 
υποψήφιας απορρίπτεται, ως εκ τούτου οι πίνακες κατάταξης του αριθ. πρωτ. 
ΕΛ/222/22-1-2021 Πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης των υποβληθεισών στο 

πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης προτάσεων, σύμφωνα με το οποίο μοναδική 
υποψήφια που πληροί τα απαιτούμενα εκ της Πρόσκλησης προσόντα είναι η κ. 

Θεοδώρα Πεοβίτη, η οποία αξιολογείται με σύνολο μορίων 63, δεν 
τροποποιούνται 
19.Την αριθ. 30/2021 [ΑΔΑ: 9ΗΧ346Ψ8ΧΙ-ΓΘΖ] Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης 
 

μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της 
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

α. Εγκρίνει το αριθ. πρωτ. ΕΛ/691/19-2-2021 Πρακτικό Εξέτασης ενστάσεων 

της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 
22736_2020/9-12-2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη 
σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης 

για τη γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα 

Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην 
Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2020-

2021, το οποίο έχει ως ακολούθως: 

  
Μαρούσι 11/2/2021 

«Σχετικά 
1. Το Υπ. Αριθ. 40 / 9-12-2020 Θ. 3α Απόσπασμα Πράξης Συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της ΑΣΠΑΙΤΕ για τη συγκρότηση τριμελούς 
Επιτροπής ενστάσεων που αφορούν διοικητικό, τεχνικό και λοιπό έργο (πλήν 
εκπαιδευτικού έργου) στο πλαίσιο Προσκλήσεων Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις 
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ανάγκες των Προγραμμάτων τη διαχείριση των οποίων έχει αναλάβει ο Ειδικός 
Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ για το έτος 2021. 

2.  Η με αριθ. πρωτ. αριθ. 22736_2020/9-12-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
για τη σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής 
απασχόλησης (6 ώρες ημερησίως για 5 ημέρες εβδομαδιαίως) στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και 
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για το 
ακαδ. έτος 2020-2021. 

3. το με α.π. ΕΛ/222/22-1-2021 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης 
προτάσεων της εις το σχ.2 Πρόσκλησης.  

4. Η με α.π. ΕΛ/11743/29-12-2020 κατατεθείσα πρόταση στο πλαίσιο της εις το σχ.2 
Πρόσκλησης. 

5.  Η με α.π. ΕΛ/400/8-2-2021 κατατεθείσα ένσταση στο αποτέλεσμα της εις το σχ. 3 
αξιολόγησης. 

 
Θέμα:  Πρακτικό εξέτασης κατατεθεισών ενστάσεων επί της αξιολόγησης των προτάσεων 

που υπεβλήθησαν στο Πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για 
υποβολή προτάσεων προς σύναψη Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη 
σύναψη μίας σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής 
απασχόλησης (6 ώρες ημερησίως για 5 ημέρες εβδομαδιαίως) στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και 
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ)» για 
το ακαδ. έτος 2020-2021. 

 

Σήμερα 11/2/2021, ώρα 11:00 π.μ, και με σκοπό την εξέταση της με το σχετικό 5 κατατεθείσας 
ενστάσεως, συνεδρίασε, με τηλεδιάσκεψη, η με το σχ.1 συγκροτηθείσα, τριμελής Επιτροπή 
ενστάσεων αποτελούμενη από τους/τις κ.κ.: 
- Παύλο Ζαλιμίδη, Επίκ. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, ως Πρόεδρος 
- Αικατερίνη Παπαγιαννάκη, Διοικητική Υπάλληλος ΑΣΠΑΙΤΕ, ως μέλος 
- Μαρία Παρθενοπούλου, Διοικητική Υπάλληλος ΑΣΠΑΙΤΕ, ως μέλος 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής θέτει υπόψη στα μέλη τα ως άνω σχετικά. 
Η επιτροπή συνεδριάζει εξετάζοντας τη με το σχ.5 κατατεθείσα ένσταση στο αποτέλεσμα της 
εις το σχ. 3 αξιολόγησης η οποία ισχυρίζεται πως το πρακτικό κακώς αναφέρει ότι δεν πληροί 
το απαραίτητο προσόν της εμπειρίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα ΑΕΙ συναφούς με το 
αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης, καθώς στα δικαιολογητικά που επισύναψε στην 
πρότασή της, περιλαμβάνεται η βεβαίωση προϋπηρεσίας (μεταφρασμένη και επικυρωμένη 
από δικηγόρο), η οποία, όπως ισχυρίζεται, αναφέρεται στην επί δέκα μήνες συναφή με το 
αντικείμενο της προκηρυχθείσας θέσης επαγγελματική   εμπειρία της.  
Η επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση προτείνει την απόρριψη της με το σχ.5 κατατεθείσας 
ενστάσεως δεδομένου ότι κανένα από τα κατατεθέντα δικαιολογητικά δεν αναφέρεται σε 
απασχόλησή της με καθήκοντα συναφή με αυτά που περιλαμβάνονται στο Αντικείμενο του υπό 
ανάθεση έργου της εις το σχ.2 πρόσκλησης. Στις βεβαιώσεις που κατέθεσε, αναφέρεται πως 
απασχολήθηκε ως «ανώτερος βοηθός» χωρίς όμως να περιλαμβάνεται σε αυτή ανάλυση των 
καθηκόντων της, εκ της οποίας να συνάγεται πως αυτά ήταν όντως συναφή με αυτά που 
περιλαμβάνονται στο Αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου. Μόνο στο βιογραφικό της 
σημείωμα, το οποίο κατέθεσε, προβαίνει η ίδια σε αναλυτική περιγραφή των καθηκόντων 
αυτών. 
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος για συζήτηση, η συνεδρίαση της επιτροπής περαιώνεται. 
 

Η Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων  
 

Παύλος Ζαλιμίδης    
 

Αικατερίνη Παπαγιαννάκη   
 

Μαρία Παρθενοπούλου 
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β. Εγκρίνει την ανάθεση εργασιών για τη γραμματειακή υποστήριξη του 
Προγράμματος ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στην πόλη της Θεσσαλονίκης στην κ. 
Θεοδώρα Πεοβίτη, μοναδική υποψήφια που πληροί τα απαιτούμενα εκ της 

Πρόσκλησης προσόντα, η οποία αξιολογείται με σύνολο μορίων 63, τη σύναψη 
της σχετικής σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής 

απασχόλησης (6 ώρες ημερησίως για 5 ημέρες εβδομαδιαίως) στο πλαίσιο του 
Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (ΕΠΠΑΙΚ) και 
Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό 

(ΠΕΣΥΠ)» για το ακαδ. έτος 2020-2021 και την υπογραφή της από τον 
Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, την 

Επιστημονική Υπεύθυνη ΕΠΠΑΙΚ και ΠΕΣΥΠ και την απασχολούμενη, 
σύμφωνα με τον κάτωθι πίνακα: 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩ-
ΝΥΜΟ 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

ΘΕΟΔΩΡΑ 
ΠΕΟΒΙΤΗ 

Γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος 

ΕΠΠΑΙΚ-ΠΕΣΥΠ στην πόλη της Θεσσαλονίκης 

σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 22736_2020/9-12-2020 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος [ΑΔΑ: ΑΔΑ: 

ΩΕΞΑ46Ψ8ΧΙ-ΗΣΝ] 

Μερικής 
απασχόλησης 

(6 ώρες ημερησίως 

για 5 ημέρες 
εβδομαδιαίως) 

ΧΡΟΝΙΚΟ 
ΔΙΑΣΤΗΜΑ 

Από την ημερομηνία ανάρτησης της απόφασης της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ανάθεσης των εργασιών έως τις 

30/6/2021, με δυνατότητα παράτασης σε περίπτωση παράτασης του 

Προγράμματος 

ΑΜΟΙΒΗ 

Η αμοιβή θα καθορίζεται βάσει των διατάξεων του Κεφαλαίου Β του ν. 

4354/2015 (ΦΕΚ Α' 176/16-12-2015) και τις σχετικές οδηγίες της με αριθ. 

πρωτ. 2/31029/ΔΕΠ/6-5-2016 [ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ] εγκυκλίου του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους, και όποιες άλλες σχετικές οδηγίες τεθούν σε ισχύ 

αναφορικά με την εφαρμογή του Κεφαλαίου Β΄ του ν. 4354/2015 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Προγράμματος ακαδ. έτους 

2020-2021 [Κατηγορία δαπάνης ΓΛΚ: 60-00 «Αποδοχές Προσωπικού με 
σύμβαση εργασίας (ΙΔΟΧ)», Κατηγορία Δαπάνης στο Έργο: «Αμοιβές 
γραμματειών πόλεων»]. 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

  
  

Σπυρίδων Πανέτσος 
  
  

Τα Μέλη 
 
 

Γεώργιος Χατζαράκης 
 
 

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη 

 
 

Αθανάσιος Ζήσης 

 
 

Παντελής Μαλατέστας 

 
 

Η Γραμματέας 
 
 

Αργυρώ Μεντάκη 

ΑΔΑ: ΩΥΓΥ46Ψ8ΧΙ-ΩΑΝ
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