
1 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ταχ. Δ/νση: Μαρούσι 151 22   
(Σταθμός «Ειρήνη» ΗΣΑΠ)  
 

Απόσπασμα Πράξης 
Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης 

του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 
Αριθ. 8 της 8ης Μαρτίου 2022 

 

Στο Μαρούσι, την 8η Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη, 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. 
Στη συνεδρίαση κλήθηκαν νόμιμα όλα τα μέλη και πήραν μέρος οι:  
1. Σπυρίδων Πανέτσος, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Πρόεδρος της Επιτροπής 
2. Γεώργιος Χατζαράκης, Καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, μέλος της Επιτροπής 
3. Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 
Πελοποννήσου, μέλος της Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης  
4. Δημήτριος Ανέστης, Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος 
της Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης 
5. Αθανάσιος Ζήσης, Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΜΠ, μέλος της Επιτροπής, 
μέσω τηλεδιάσκεψης 
6. Παντελής Μαλατέστας, Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, μέλος 
της Επιτροπής, μέσω τηλεδιάσκεψης. 
 

Απουσίαζε ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Αριστείδης Παπαγρηγορίου, 
Αναπληρωτής Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
 

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 6: 
Πρακτικό Επιτροπής ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. 
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 6ο 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 
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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 (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) 
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 
 

μετά από διαλογική συζήτηση των Μελών της  
 

ομόφωνα αποφασίζει 
 

εγκρίνει το υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΛ/2116/20-12-2022 Πρακτικό ενστάσεων της 
αρμόδιας Επιτροπής ενστάσεων στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ. 19490_2021/2-
12-2021 Πρόσκλησης 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 Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), το 
οποίο έχει ως ακολούθως: 
 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ 
Υπ’ αριθμόν  ΕΛ/620/09.02.2022 ένσταση στο πλαίσιο της 19940_2021/02.12.2021 

Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
 

Σήμερα 4 /3/2022 ημέρα Παρασκευή στα γραφεία του Ειδικού Λογαριασμού της ΑΣΠΑΙΤΕ 
(εφεξής ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ) στο Μαρούσι προσήλθαν σε συνεδρίαση τα μέλη της Επιτροπής 
Ενστάσεων που συγκροτήθηκε δυνάμει της απόφασης της 1ης/13.01.2022 συνεδρίασης της 
Επιτροπής Ερευνών (θέμα 1) και, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Οδηγό Χρηματοδότησης και 
Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της ΑΣΠΑΙΤΕ (αριθ. 23/16-6-2021 
θέμα 3.1 Πράξη της Διοικούσας Επιτροπής της ΑΣΠΑΙΤΕ) (ΦΕΚ 3365/τ. Β’/28-7-2021) και την 
αριθ. πρωτ. 19940_2021/02.12.2021 Πρόσκληση Εκδήλωση 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», εξέτασαν την εμπροθέσμως αριθ. 
πρωτ. ΕΛ/620/09.02.2022 υποβληθείσα ένσταση για την αναγνώριση & προσμέτρηση του 
συνόλου της συναφούς εμπειρίας του υποψήφιου, επί του 20/01/2022 Πρακτικού 
Αξιολόγησης Προτάσεων και Επιλογής. 
Παρόντες ήταν τα κάτωθι μέλη της Επιτροπής Ενστάσεων: 
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1. Νεκταρία Κλαδά, Καθηγήτρια Εφαρμογών/Λεκτόρων ΑΣΠΑΙΤΕ αναπληρωματικό μέλος 
ως Πρόεδρος (σε αναπλήρωση του Γεωργίου Μαυρόπουλου, Αναπλ. Καθηγητή 
ΑΣΠΑΙΤΕ, τακτικού μέλους, λόγω κωλύματός του)  

2. Αικατερίνη Παπαγιαννάκη, Διοικητική Υπάλληλος ΑΣΠΑΙΤΕ, μέλος 
3. Μαρία Παρθενοπούλου, Διοικητική Υπάλληλος ΑΣΠΑΙΤΕ, μέλος 

Η Επιτροπή αφού έλεγξε τη νομότυπη συγκρότησή της και την ικανότητα συνεδρίασης και 
λήψης αποφάσεων και κατόπιν διαλογικής συζήτησης μεταξύ των μελών της, εξέδωσε την 
κατωτέρω γνώμη: 
Αφού ελήφθησαν υπόψιν: 

• Η Πράξη 40/25-11-2021 (θέμα 6) της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ με την οποία εγκρίθηκε η 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), για υποβολή προτάσεων προς σύναψη 
τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου. 

• Η υπ’ αριθμ. πρωτ.: 19940_2021/02.12.2021 (ΑΔΑ: 9ΨΑΨΑ46Ψ8ΧΙ-ΙΧΩ) πρόσκληση 
για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) συμβάσεων μίσθωσης έργου 
ιδιωτικού δικαίου (εφεξής Πρόσκληση) 

• Η με αρ. πρωτ. ΕΛ/24558/20-12-2021 (σφραγίδα Γεν. Ταχυδρομικής 17-12-2021) 
πρόταση του ενισταμένου. 

• Η Πράξη 03/03-02-2022 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης  του ΕΛΚΕ της 
ΑΣΠΑΙΤΕ (θέμα 6ο)(ΑΔΑ: Ψ55Φ46Ψ8ΧΙ-ΑΓΟ) με την οποία εγκρίθηκε το με αρ. πρωτ.: 
ΕΛ/361/20-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων  σχετικά με την 
ως άνω πρόσκληση, η οποία αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Ειδικού Λογαριασμού 
την 04.02.2022. 

• Το υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΛ/361/20-01-2022 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης του 
έργου για υποβολή προτάσεων προς σύναψη τεσσάρων (4) 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. 

• Η με αρ. πρωτ.: ΕΛ/620/09-02-2022 ένσταση του υποψηφίου κατά της υπ’ αριθμ. 
03/03-02-2022 Πράξης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ με την οποία 
εγκρίθηκε το πρακτικό αξιολόγησης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. πρωτ. 19940_2021/02-
12-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ειδικότερα για τα κάτωθι 
κριτήρια: 

1. Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις ή/και Ευρωπαϊκά Προγράμματα (1 
μονάδα/μήνα – μέγιστο: 10) 

2. Εμπειρία σε θέματα διασφάλισης ποιότητας (σε τομείς εκτός Εκπ/σης) (10 
μονάδες/έτος – μέγιστο: 20 

• Το αντικείμενο του έργου, καθώς και τα απαιτούμενα και συνεκτιμώμεθα προσόντα 
της πρόσκλησης, για την οποία ο υποψήφιος υπέβαλε ένσταση, περιγράφονται στον 
παρακάτω πίνακα. 

Απαιτούμενα / Μη μοριοδοτούμενα προσόντα 
ΠΡΟΣΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΠΟΔΕΚΤΟ (ΝΑΙ / ΟΧΙ) 

Πτυχίο Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης 

Πτυχίο Τμήματος Γεωγραφίας 
Χαροκοπείου Παν/μίου 

ΝΑΙ 

Καλή (Β2) γνώση Αγγλικής 
γλώσσας 

First Certificate in English ΝΑΙ 

Εκπληρωμένες στρατιωτικές 
υποχρεώσεις ή νόμιμη 
απαλλαγή (για τους άνδρες) 

Πιστοποιητικό Στρατολογικής 
Κατάστασης 

ΝΑΙ 
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Μοριοδοτούμενα προσόντα 
ΠΡΟΣΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Μεταπτυχιακός τίτλος σε 
αντικείμενο συναφές με την 
ποιότητα (Μέγιστος βαθμός: 
20) 

--- ( 1 ) 0 

Άριστη (C2) ή πολύ καλή (C1) 
γνώση Αγγλικής γλώσσας 
(Άριστη: 20, Πολύ καλή: 10) 

--- 0 

Εμπειρία σε 
συγχρηματοδοτούμενες 
πράξεις ή/και Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα (1 μονάδα/μήνα 
– μέγιστο: 10) 

--- 0 

Εμπειρία σε θέματα 
διασφάλισης ποιότητας στην 
Εκπ/ση (10 μονάδες/έτος – 
μέγιστο: 30) 

--- 0 

Εμπειρία σε θέματα 
διασφάλισης ποιότητας (σε 
τομείς εκτός Εκπ/σης) (10 
μονάδες/έτος – μέγιστο: 20 

--- ( 2 ) 0 

ΣΥΝΟΛΟ 0 
( 1 ) Επισυνάπτεται βεβαίωση εγγραφής στο ΠΜΣ (ΕΑΠ) «Διασφάλιση Ποιότητας» χωρίς 
πιστοποιητικό αποφοίτησης.  
( 2 ) Επισυνάπτεται βεβαίωση περί συμμετοχής στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης χωρίς 
άλλα αποδεικτικά έγγραφα και χωρίς να προσδιορίζεται η ακριβής διάρκεια ενασχόλησης. 
 

εκδίδει την ακόλουθη εισήγηση: 
Αφού ελήφθη υπόψιν η υπ’ αριθ.  πρωτ. ΕΛ/620/09.02.2022 ένσταση, που κατέθεσε με 
ηλεκτρονικό μήνυμα ο υποψήφιος, με την οποία αιτείται την αναθεώρηση του υπ’ αριθ. πρωτ. 
ΕΛ/361/20-01-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων και επιλογής, στο 
πλαίσιο της υπ’ αριθ. πρωτ. 19940_2021/02.12.2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
με την αιτιολογία ότι δεν βαθμολογήθηκε σε κανένα κριτήριο και δεν προσμετρήθηκε ορθώς 
η εμπειρία του που αφορούσε στο εκ της προσκλήσεως απαιτούμενο προσόν:  

1. σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις ή/και Ευρωπαϊκά Προγράμματα και  
2. σε θέματα διασφάλισης ποιότητας (σε τομείς εκτός Εκπ/σης). 

Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών που προσκόμισε ο υποψήφιος για μοριοδότηση της 
σχετικής εμπειρίας, η Επιτροπή Ενστάσεων εισηγείται: 

• Την αποδοχή της ένστασης  
• Την τροποποίηση της προσβαλλόμενης με αριθμ. 03/03-02-2022 Πράξης της 

Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ (θέμα 6ο)(ΑΔΑ: 
Ψ55Φ46Ψ8ΧΙ-ΑΓΟ) ως εξής: 

1. Επανεκτίμηση και επαναβαθμολόγηση των προσόντων του υποψήφιου ως 
εξής:  

i. Εμπειρία σε συγχρηματοδοτούμενες πράξεις ή/και Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα (1 μονάδα/μήνα – μέγιστο: 10) : 0 μόρια 

ii. Εμπειρία σε θέματα διασφάλισης ποιότητας (σε τομείς εκτός 
Εκπ/σης) (10 μονάδες/έτος – μέγιστο: 20): 20 μόρια 

• Ανασύνταξη του πίνακα βαθμολόγησης και κατάταξης ως εξής: 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ  

των υποψηφίων που πληρούν τα απαραίτητα κριτήρια 
ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ 

1  ΕΛ/24495/16-12-2021 60 
2  ΕΛ/24553/17-12-2021 50 
3  ΕΛ/24240/7-12-2021 20  
4  ΕΛ/24558/20-12-2021 20 
4  ΕΛ/24555/20-12-2021 20 
4  ΕΛ/24557/20-12-2021 20 
4  ΕΛ/24445/15-12-2021 20 
4  ΕΛ/24532/17-12-2021 20 
8  ΕΛ/24534/17-12-2021 8 
9  ΕΛ/287/17-1-2022 0 

και παραπέμπει την υπόθεση στην Επιτροπή Ερευνών του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ, ώστε να λάβει 
απόφαση. 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Η Πρόεδρος Τα μέλη 
  

Νεκταρία Κλαδά  Αικατερίνη Παπαγιαννάκη 
 

Μαρία Παρθενοπούλου» 
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Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ της ΑΣΠΑΙΤΕ 

  
  

Σπυρίδων Πανέτσος 
  
  

Τα Μέλη 
 
 

Γεώργιος Χατζαράκης 
 
 

Παναγιώτα Παπαδιαμαντάκη 
 
 

Δημήτριος Ανέστης 
 
 

Αθανάσιος Ζήσης 
 
 

Παντελής Μαλατέστας 
 
 

Η Γραμματέας 
 
 

Αργυρώ Μεντάκη 
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