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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. 11 της 31ης Μαρτίου 2022 

 

Στο Μαρούσι, την 31η Μαρτίου 2022, ημέρα Πέμπτη, 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 τον ν. 

3027/2002, άρθρο 4, παρ. 2.δ., πραγματοποίησε, ύστερα από πρόσκληση 
του Προέδρου της, Σπυρίδωνα Πανέτσου, συνεδρίαση μέσω τηλεδιάσκεψης. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα μέλη και πήραν μέρος οι:  

1. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Αριστείδης Παπαγρηγορίου, Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου 

Δυτικής Αττικής, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
3. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, μέλος της Επιτροπής 
4. Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 

Πελοποννήσου, μέλος της Επιτροπής 
5. Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος 

της Επιτροπής. 
 

Απουσίαζαν τα μέλη της Επιτροπής Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής 
Καθηγητής ΕΜΠ. 
 

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 8: 
Πρακτικό κλήρωσης για τον καθορισμό της σειράς στον τελικό 

αξιολογικό πίνακα των ισοβαθμήσαντων υποψηφίων στο πλαίσιο της 
αριθ. πρωτ. 19490_2021/2-12-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης  έργου 

ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Υποέργου (1) της Πράξης: 
«Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη 
της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ». 
 

Για το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη: 
 

1. Toν ν. 3027/2002 [ΦΕΚ 152/τ.Α’/28-06-2002] «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. Τον 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», όπως έχει τροποποιηθεί 
και ισχύει 

5. Τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού 
Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ [αριθ. 23/16-6-2021 (Θ. 3.1) Πράξη της 

Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ (ΦΕΚ 3365/τ. Β’/28-7-2021)] 
6. Την αριθ. 80685/19-7-2021 Απόφαση Ένταξης της Πράξης «Αναβάθμιση 
της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη 

λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ» (MIS: 5123951) στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση 

και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ)  
7. Την αριθ. 25/28-7-2021 (Θ. 9) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ ανάληψης διαχείρισης της Πράξης από 
τον ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

8. Την αριθ. 40/25-11-2021 (Θ. 6) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ «α) Πρόσκληση εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος στο πλαίσιο της Πράξης “Αναβάθμιση της ποιότητας της 

ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – 
Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ” (MIS: 5123951) του ΕΠ “Ανάπτυξη 

Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020”, το 
οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) β) Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης 

προτάσεων στο πλαίσιο της Πράξης» 
9. Την αριθ. πρωτ. 19490_2021/2-12-2021 Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) 
συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο του Υποέργου (1) 
της Πράξης: «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την 

αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της 
ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5123951, του Επιχειρησιακού 
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Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), σύμφωνα με την οποία: 
«Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η πρόταση του 
ενδιαφερόμενου με την υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο με α/α 1 του 

πίνακα μοριοδοτούμενων προσόντων και, σε περίπτωση ισοβαθμίας και σε 
αυτό το κριτήριο, επιλέγεται ο υποψήφιος με την υψηλότερη βαθμολογία στο 

κριτήριο με α/α 4 του πίνακα μοριοδοτούμενων προσόντων και, σε περίπτωση 
ισοβαθμίας και σε αυτό το κριτήριο, επιλέγεται ο υποψήφιος με την 
υψηλότερη βαθμολογία στο κριτήριο με α/α 5 του πίνακα μοριοδοτούμενων 

προσόντων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας των υποψηφίων και στο κριτήριο με 
α/α 5 του πίνακα μοριοδοτούμενων προσόντων, η σειρά κατάταξης θα 

καθορίζεται μέσω δημόσιας κλήρωσης όπου θα παρευρίσκονται οι 
ενδιαφερόμενοι και η Επιτροπή Αξιολόγησης. Η Επιτροπή Αξιολόγησης ορίζει 
τον ακριβή τόπο και χρόνο της κλήρωσης και κάθε άλλο σχετικό θέμα, 

περιλαμβανομένων των θεμάτων που αφορούν στη δημοσιότητα της 
κλήρωσης.» 

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

11. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΛ/361/20-1-2022 Πρακτικό αξιολόγησης προτάσεων 
της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων 

12. Την αριθ. 3/3-2-2022 (Θ. 6) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 
Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης του ανωτέρω Πρακτικού  
13. Την από 4/2/2022 ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην Ιστοσελίδα του 

ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
14. Το γεγονός ότι δόθηκε προθεσμία 5 εργάσιμων ημερών από την επομένη 

της ανάρτησης–ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων αξιολόγησης στην 
ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ 

15. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΛ/2116/20-12-2022 πρακτικό ενστάσεων της 
αρμόδιας Επιτροπής ενστάσεων 
16. Την αριθ. 8/8-3-2022 (Θ. 6) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών και 

Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ έγκρισης του ανωτέρω Πρακτικού 
17. Την αριθ. 9/15-3-2022 (Θ. 1) Πράξη της Επιτροπής Ερευνών έγκρισης 

τελικών αξιολογικών πινάκων για την ανάθεση έργου στο πλαίσιο της αριθ. 
πρωτ. 19490/2-12-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τις 
ανάγκες υλοποίησης της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ 

για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη 
της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5123951  του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας 
και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΚΤ - Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου) 

18. Το αριθ. πρωτ. ΕΛ/4335/29-3-2022 Πρακτικό κλήρωσης για τον 
καθορισμό της σειράς στον τελικό αξιολογικό πίνακα των ισοβαθμήσαντων 

υποψηφίων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19490_2021/2-12-2021 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων 
μίσθωσης  έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Υποέργου (1) της 

Πράξης: «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της 

ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ» της αρμόδιας Επιτροπής  
 

μετά από διαλογική συζήτηση  
 

 
  

ΑΔΑ: 6ΔΨΡ46Ψ8ΧΙ-5Σ6



4 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

εγκρίνει το αριθ. πρωτ. ΕΛ/4335/29-3-2022 Πρακτικό κλήρωσης για τον 
καθορισμό της σειράς στον τελικό αξιολογικό πίνακα των ισοβαθμήσαντων 

υποψηφίων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19490_2021/2-12-2021 
Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων 
μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Υποέργου (1) της 

Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της 

ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5123951 του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης (ΕΚΤ - Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου της αρμόδιας Επιτροπής, το 
οποίο έχει ως ακολούθως: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΝΩΤΑΤΗ 
ΣΧΟΛΗ 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

              Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
 

Διεξαγωγή ανοιχτής και δημόσιας κλήρωσης για τον καθορισμό της σειράς που θα 
καταλάβουν, στον τελικό αξιολογικό πίνακα, οι υποψήφιοι που ισοβάθμησαν στη θέση 5 
του πίνακα που συντάχθηκε στα πλαίσια της 19490/2-12-2021 Πρόσκλησης του Ε.Λ.Κ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (που αφορά την Πράξη «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για την 
αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ», MIS: 5123951)  
 

Μαρούσι, 28/3/2022 
 

ΘΕΜΑ: Πρακτικό διεξαγωγής ανοιχτής και δημόσιας κλήρωσης για τον καθορισμό της σειράς 
που θα καταλάβουν, στον τελικό αξιολογικό πίνακα, οι υποψήφιοι που ισοβάθμησαν στη 
θέση 5 του πίνακα ο οποίος συντάχθηκε στα πλαίσια της 19490/2-12-2021 Πρόσκλησης του 
Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (που αφορά την Πράξη «Αναβάθμιση της ποιότητας της ΑΣΠΑΙΤΕ για 
την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη της ΜΟΔΙΠ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ», MIS: 5123951). 
 

Σήμερα 28/3/2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ., συνήλθε, στο χώρο του ΚΕΛΔΔΙ, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης για τη διεξαγωγή ανοιχτής και δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να 
καθοριστεί η σειρά που θα καταλάβουν, στον τελικό αξιολογικό πίνακα, οι υποψήφιοι που 
ισοβάθμησαν στη θέση 5 του πίνακα ο οποίος συντάχθηκε στα πλαίσια της 19490/2-12-2021 
Πρόσκλησης του Ε.Λ.Κ.Ε. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. (που αφορά την Πράξη «Αναβάθμιση της ποιότητας 
της ΑΣΠΑΙΤΕ για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της – Υποστήριξη 
της ΜΟΔΙΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ», MIS: 5123951). Ο λόγος για την αλλαγή στο χώρο και το χρόνο της 
κλήρωσης (για την οποία οι υποψήφιοι ενημερώθηκαν τηλεφωνικά) ήταν το γεγονός ότι τα 
γραφεία του Ε.Λ.Κ.Ε. δεν ήταν προσβάσιμα λόγω κατάληψης.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης (η οποία διενήργησε την κλήρωση) είχε συγκροτηθεί με την 
Πράξη 40/25-11-2021 (θέμα 6) της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ε.Λ.Κ.Ε. της 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. Στην Επιτροπή, συμμετέχουν οι εξής: 
Τακτικά μέλη  
• Γεράσιμος Παγιατάκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Υπεύθυνος Πράξης, Πρόεδρος  
• Γεώργιος Μαυρόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, μέλος  
• Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος, Επίκ. Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, μέλος  

Οι υποψήφιοι θα καταλάβουν την ανάλογη θέση σύμφωνα με την αύξουσα σειρά με την 
οποία θα κληρωθούν (ο πρώτος που θα κληρωθεί τίθεται πρώτος μεταξύ των 
ισοβαθμούντων, ο δεύτερος τίθεται δεύτερος, κ.ο.κ.).  
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Στη διαδικασία κλήθηκαν (με ηλεκτρονικά μηνύματα που εστάλησαν στις 21-3-2022) να 
παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω Skype οι υποψήφιοι που ισοβάθμησαν, με 20 
μόρια, στην θέση 5 του αξιολογικού πίνακα και συγκεκριμένα οι: 
•  ο/η υποψήφιος/α με Α.Π. αίτησης: ΕΛ/24555/20-12-2021)  
•  ο/η υποψήφιος/α με Α.Π. αίτησης: ΕΛ/24557/20-12-2021) 
•  ο/η υποψήφιος/α με Α.Π. αίτησης: ΕΛ/24445/15-12-2021) 
•  ο/η υποψήφιος/α με Α.Π. αίτησης: ΕΛ/24532/17-12-2021) 

Την κλήρωση παρακολούθησαν, μέσω Skype, οι υποψήφιοι/ες με Α.Π. αίτησης 
ΕΛ/24555/20-12-2021, ΕΛ/24557/20-12-2021 και ΕΛ/24532/17-12-2021. 

Τα ονοματεπώνυμα των ισοβαθμούντων υποψηφίων αναγράφηκαν σε πανομοιότυπους 
κλήρους με το πλήρες ονοματεπώνυμο εκάστου. Στη συνέχεια, οι κλήροι διπλώθηκαν με ίδιο 
τρόπο (έτσι ώστε να μη διακρίνεται το ονοματεπώνυμο  του υποψηφίου) και τοποθετήθηκαν 
μέσα στην κληρωτίδα (μετά από έλεγχό της κατά τον οποίο διαπιστώθηκε ότι ήταν κενή).  

Κατά την κλήρωση, οι κλήροι τραβήχτηκαν ένας προς ένας καθορίζοντας την θέση του/της 
υποψηφίου στον τελικό πίνακα (ο πρώτος που κληρώθηκε, τοποθετείται  πρώτος μεταξύ των 
ισοβαθμούντων στη θέση 5, ο δεύτερος τίθεται δεύτερος, κ.ο.κ.) 

 Ο πρώτος κλήρος ήταν αυτός του/της υποψήφιου/ας με Α.Π. αίτησης ΕΛ/24557/20-12-
2021, ο/η οποίος/α κατατάσσεται πέμπτος/η (5ος/η) στον αξιολογικό πίνακα.  

 Ο δεύτερος κλήρος ήταν αυτός του/της υποψήφιου/ας με Α.Π. αίτησης ΕΛ/24445/15-12-
2021, ο/η οποίος/α κατατάσσεται έκτος/η (6ος/η) στον αξιολογικό πίνακα.  

 Ο τρίτος κλήρος ήταν αυτός του/της υποψήφιου/ας με Α.Π. αίτησης ΕΛ/24532/17-12-
2021, ο/η οποίος/α κατατάσσεται έβδομος/η (7ος/η) στον αξιολογικό πίνακα.  

 Ο τέταρτος κλήρος ήταν αυτός του/της υποψήφιου/ας με Α.Π. αίτησης ΕΛ/24555/20-12-
2021, ο/η οποίος/α κατατάσσεται όγδοος/η (8ος/η) στον αξιολογικό πίνακα.  
Μετά τη διεξαγωγή της κλήρωσης, ο τελικός αξιολογικός πίνακας διαμορφώνεται ως εξής: 

Ονοματεπώνυμο 
υποψηφίου 

Αριθ. πρωτ. πρότασης 
υποψηφίου 

Συνολική βαθμολογία 
υποψηφίου/ας 

Θέση στον πίνακα 
αξιολόγησης 

 ΕΛ/24495/16-12-2021 60 1 

 ΕΛ/24533/17-12-2021 50 2 

 ΕΛ/24240/7-12-2021 20 3 

 ΕΛ/24558/20-12-2021 20 4 

 ΕΛ/24557/20-12-2021 20 5 

 ΕΛ/24445/15-12-2021 20 6 

 ΕΛ/24532/17-12-2021 20 7 

 ΕΛ/24555/20-12-2021 20 8 

 ΕΛ/24534/17-12-2021 8 9 

 ΕΛ/287/17-1-2022 0 10 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη 

  
Γεράσιμος Παγιατάκης Γεώργιος Μαυρόπουλος 

 
 

 
Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ 
της ΑΣΠΑΙΤΕ 

Ο Αντιπρόεδρος 

  
  

Σπυρίδων Πανέτσος Αριστείδης Παπαγρηγορίου 
  
  

Τα Μέλη 
 
 

Γεώργιος Χατζαράκης 
 
 

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη 

 
 

Παντελής Μαλατέστας 

 
 

Η Γραμματέας 
 
 

Αργυρώ Μεντάκη 
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