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ΘΕΜΑ: «Έγκριςη Πρακτικού Επιτροπόσ Ενςτϊςεων κατϊ των αποτελεςμϊτων τησ υπ’αριθμ. 
1/2019 – MIS 5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ -  Τποϋργο 1 «Επύβλεψη / 
Παρακολούθηςη και ςυντονιςμόσ των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την 
καταπολϋμηςη τησ ϋμφυλησ βύασ κατϊ των γυναικών» με κωδικό ΟΠ 5000490 ςτο Ε.Π. 
«Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα 2014-2020». 
 

ΑΠΟΥΑΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ  ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ  

 Σο Διοικητικό υμβούλιο (Δ..) του Κ.Ε.Θ.Ι. κατϊ την 422η ςυνεδρύαςό του ςτισ 15-05-2019 κατϊ τη 

ςυζότηςη του υπ’αριθμ. 2ου θϋματοσ τησ ημερόςιασ διϊταξησ και ϋχοντασ υπόψη:  

1. Σισ διατϊξεισ των ϊρθρων 3 και 4 τησ υπ΄αριθμ. 18845/10-05-2018 Κοινόσ Απόφαςησ των Τπουργών 
Εςωτερικών και Οικονομικών με θϋμα: «Καθοριςμόσ των οργϊνων διούκηςησ του Κ.Ε.Θ.Ι. και ρύθμιςη 
θεμϊτων οργϊνωςησ και λειτουργύασ των υπηρεςιών του» (Υ.Ε.Κ. 1769/Β’/18.05.2018). 

2. Σην υπ’αριθμ.οικ. 12662/19.04.2018 απόφαςη του Τπουργού Εςωτερικών περύ αναςυγκρότηςησ του 

Διοικητικού υμβουλύου του Κϋντρου Ερευνών για Θϋματα Ιςότητασ (ΚΕΘΙ) - (Υ.Ε.Κ. 

231/ΤΟΔΔ/24.04.2018). 

3. Σισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων, προμηθειών και υπηρεςιών 

(προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

4. Σισ διατϊξεισ του Π.Δ. 2362/1995 «Περύ Δημοςύου Λογιςτικού, ελϋγχου των δαπανών του Κρϊτουσ ςε ϊλλεσ 

διατϊξεισ» (Υ.Ε.Κ. 247/Α’). 

5. Σισ διατϊξεισ του ϊρθρου 30 του Ν. 4314/2014 (Υ.Ε.Κ. 265/Α΄/23.12.2014) «υμβϊςεισ Μύςθωςησ Έργου 

ςε ςυγχρηματοδοτούμενεσ πρϊξεισ». 

6. Σο υπ’αριθμ.πρωτ.11836/25.09.2015 ϋγγραφο του ΑΕΠ ςύμφωνα με το οπούο: «ςυμβάςεισ μίςθωςησ 

έργου που αφορούν ςυγχρηματοδοτούμενα έργα και προγράμματα τησ Ευρωπαΰκήσ Ένωςησ και έργα και 

προγράμματα χρηματοδοτούμενα από διεθνείσ ή ευρωπαΰκούσ πόρουσ, δεν απαιτείται έγκριςη για ΠΥΣ και 

αποςτολή τουσ ςτο ΑΣΕΠ για έκδοςη ςχετικήσ βεβαίωςησ». 

7. Σισ διατϊξεισ του Ν. 3861/2010 (ΥΕΚ 112/Α΄/13.07.2010) «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό 

ανϊρτηςη νόμων και πρϊξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο 

διαδύκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και ϊλλεσ διατϊξεισ». 

8. Σην υπ’αριθμ. πρωτ. 344/24-03-2016 – ΑΔΑ: 64Γ84653Ο7-ΒΓΓ Απόφαςη Ένταξησ τησ πρϊξησ «Οριζόντιεσ 

Παρεμβϊςεισ Εθνικόσ Εμβϋλειασ για την καταπολϋμηςη τησ βύασ κατϊ των γυναικών» με κωδικό ΟΠ 

5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα 2014-2020». 

9. Σην υπ’ αριθμ.πρωτ. 30474/30-05-2016 Ορθό Επανϊληψη – ΑΔΑ: ΧΣΠΒΟΡ9Ζ-0ΚΜ Απόφαςη Τλοπούηςησ 

με ύδια μϋςα τησ Πρϊξησ «Οριζόντιεσ Παρεμβϊςεισ Εθνικόσ Εμβϋλειασ» - Τποϋργο 1 «Επύβλεψη / 

Παρακολούθηςη και ςυντονιςμόσ των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ 

ϋμφυλησ βύασ κατϊ των γυναικών». 
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10. Σην υπ’ αριθμ. πρωτ. 3303/01-11-2016 – ΑΔΑ: Ψ794653Ο7-ΒΕΓ 1η Σροποπούηςη τησ Πρϊξησ 

«ΟΡΙΖΟΝΣΙΕ ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΒΙΑ ΚΑΣΑ ΣΨΝ 

ΓΤΝΑΙΚΨΝ» με Κωδικό ΟΠ 5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα 2014-2020», όπωσ αυτό 

ιςχύει μετϊ τισ υπ’αριθμ. 2438/18-9-2017 – ΑΔΑ: Ψ3Γ465ΦΙ8-ΕΑΚ, 277/29-01-2018 – ΑΔΑ: Ψ324465ΦΙ8-

Μ93, 1387/29-5-2018 – ΑΔΑ: ΧΔΟΒ465ΦΙ8-ΘΥΥ και 2916/13-11-2018 – ΑΔΑ: Ψ4Μ3465ΦΙ8-ΒΟΙ 

τροποποιόςεισ. 

11. Σην υπ’ αριθμ.πρωτ. 39812/22-05-2017– ΑΔΑ: 6ΛΙ5ΟΡ9Ζ-2Υ4 1η Σροποπούηςη Απόφαςησ Τλοπούηςησ με 

ύδια μϋςα τησ Πρϊξησ «Οριζόντιεσ Παρεμβϊςεισ Εθνικόσ Εμβϋλειασ» - Τποϋργο 1 «Επύβλεψη / 

Παρακολούθηςη και ςυντονιςμόσ των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ 

ϋμφυλησ βύασ κατϊ των γυναικών». 

12. Σην υπ’ αριθμ.πρωτ. 1014/30-11-2018– ΑΔΑ: 60ΝΟΡ9Ζ-ΒΥ0/30-11-2018 2η Σροποπούηςη Απόφαςησ 

Τλοπούηςησ με ύδια μϋςα τησ Πρϊξησ «Οριζόντιεσ Παρεμβϊςεισ Εθνικόσ Εμβϋλειασ» - Τποϋργο 1 «Επύβλεψη 

/ Παρακολούθηςη και ςυντονιςμόσ των Δομών του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ 

ϋμφυλησ βύασ κατϊ των γυναικών». 

13. Σην υπ’αριθμ. 1/2019 – MIS 5000490 –  ΑΔΑ: 6ΝΝΓΟΡ9Ζ-6ΕΖ Πρόςκληςη Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ για 

τη ςύναψη μύασ (1) ςύμβαςησ μύςθωςησ ϋργου ςτο πλαύςιο υλοπούηςησ τησ Πρϊξησ «Οριζόντιεσ 

Παρεμβϊςεισ Εθνικόσ Εμβϋλειασ» -  Τποϋργο 1 «Επύβλεψη / Παρακολούθηςη και ςυντονιςμόσ των Δομών 

του δικτύου για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ ϋμφυλησ βύασ κατϊ των γυναικών» με κωδικό ΟΠ 

5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρύθμιςη Δημόςιου Σομϋα 2014-2020». 

14. Σην υπ’αριθμ. 416/23.01.2019/θϋμα 7ο (ΑΔΑ: ΧΡΜ8ΟΡ9Ζ-Κ73)  απόφαςη του Δ.. με την οπούα 
ςυγκροτόθηκε η Επιτροπό Διενϋργειασ και Αξιολόγηςησ τησ ανωτϋρω Πρόςκληςησ. 

15. Σην υπ’αριθμ. 419/18-03-2019/θϋμα 1ο (ΑΔΑ: ΧΠ9ΜΟΡ9Ζ-31Η) απόφαςη του Δ.. με την οπούα 

εγκρύθηκαν τα υπ’αριθμ. 1/05-03-2019 και 2/07-03-2019 Πρακτικϊ τησ Επιτροπόσ Διενϋργειασ και 

Αξιολόγηςησ τησ υπ’αριθμ. 1/2019 – MIS 5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ,  

16. Σην υπ’αριθμ.πρωτ. 238/27-03-2019 ϋνςταςη, κατϊ των αποτελεςμϊτων όπωσ αυτό κατατϋθηκε ςτο ΚΕΘΙ. 

17. Σην υπ’αριθμ. 420/10-04-2019/θϋμα 2ο (ΑΔΑ: 6ΟΝΨΟΡ9Ζ-0ΕΓ/15-04-2019) απόφαςη του Δ.. με την 
οπούα ςυγκροτόθηκε Επιτροπό Ενςτϊςεων κατϊ των αποτελεςμϊτων τησ υπ’αριθμ. 1/2019 - MIS 5000490 
Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ Ενδιαφϋροντοσ. 

18. Σο από 25-04-2019 Πρακτικό τησ Επιτροπόσ Ενςτϊςεων κατϊ των αποτελεςμϊτων τησ υπ’αριθμ. 1/2019 – 

MIS 5000490, όπωσ αυτό κατατϋθηκε ςτο Δ.. προσ ϋγκριςη. 

 
ΟΜΟΥΩΝΩ ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 

 
Εγκρύνει ςτο ςύνολό του και με την αιτιολογύα που αναγρϊφεται ςε αυτό, το από 25-04-2019 Πρακτικό τησ 
Επιτροπόσ Ενςτϊςεων επύ των αποτελεςμϊτων τησ υπ’αριθμ. 1/2019 – MIS 5000490 Πρόςκληςησ Εκδόλωςησ 
Ενδιαφϋροντοσ. 

 
 Η παρούςα απόφαςη επικυρώνεται αυθημερόν. 

 
Αθόνα, 17-05-2019 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ του Δ.. 
ΕΙΡΗΝΗ – ΕΛΕΝΗ ΑΓΑΘΟΠΟΤΛΟΤ 
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1ο ΠΡΑΚΣΙΚΟ 

ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΕΩΝ ΚΑΣΑ ΣΩΝ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΩΝ 

τησ υπ’ αριθμ. 1/2019 – MIS 5000490 

Πρόςκληςησ Εκδήλωςησ Ενδιαφέροντοσ 

 

για τθ ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Οριηόντιεσ 

Παρεμβάςεισ Εκνικισ Εμβζλειασ» - Υποζργο 1 «Επίβλεψθ/Παρακολοφκθςθ και ςυντονιςμόσ των 

Δομϊν του δικτφου για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ κατά των γυναικϊν» 

με κωδικό ΟΠΣ 5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Τομζα 2014-2020»(ΑΔΑ: 6ΝΝΓ0Ρ9Ζ-6ΕΖ) 

ιμερα, Πέμπτη 25 Απριλίου 2019 και ϊρα 10:00 ςτθν ζδρα του Νομικοφ Προςϊπου Ιδιωτικοφ 

Δικαίου με τθν επωνυμία Κζντρο Ερευνϊν για Θζματα Ιςότθτασ (Κ.Ε.Θ.Ι.) επί τθσ οδοφ Πινδάρου 2, 

ςυνεδρίαςε θ Επιτροπή Ενςτάςεων κατά των αποτελεςμάτων τησ υπ’ αριθμ. 1/2019 – MIS 5000490 

Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ, για τθ ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ςτο 

πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Οριηόντιεσ Παρεμβάςεισ Εκνικισ Εμβζλειασ» - Τποζργο 1 

«Επίβλεψθ/Παρακολοφκθςθ και ςυντονιςμόσ των Δομϊν του δικτφου για τθν πρόλθψθ και τθν 

καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ κατά των γυναικϊν» με κωδικό ΟΠ 5000490 ςτο Ε.Π. 

«Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Σομζα 2014-2020», με ςκοπό τθν αξιολόγθςθ τθσ υποβλθκείςασ 

ζνςταςθσ κατά των αποτελεςμάτων τθσ προαναφερόμενθσ Πρόςκλθςθσ (υπ’ αρικμ. 1/2019 – MIS 

5000490).  

Η ανωτζρω Επιτροπι Ενςτάςεων κατά των αποτελεςμάτων τθσ υπ’ αρικμ. 1/2019 – MIS 5000490 

Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ για τθν αξιολόγθςθ τθσ υποβλθκείςασ ζνςταςθσ κατά των 

αποτελεςμάτων τθσ εν λόγω Πρόςκλθςθσ ορίςτθκε ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ.  420/10-04-

2019/κζμα 2ο (ΑΔΑ: 6ΟΝΩΟΡ9Ζ-0ΕΓ / 15-04-2019) απόφαςθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου του Κ.Ε.Θ.Ι 

και απαρτίηεται από τισ κάτωκι: 

 

1. Γκερμότςθ Βικτωρία, υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ του ΚΕΘΙ, ωσ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ. 

2. Μάρθ Ειρινθ, υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ του ΚΕΘΙ,  ωσ τακτικό μζλοσ. 
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3. Θεοφανία Παπαδοποφλου, υπάλλθλοσ ΙΔΑΧ του ΚΕΘΙ,  ωσ τακτικό μζλοσ. 

   

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ κατά νόμο προβλεπόμενθ απαρτία τθσ Επιτροπισ *ευρζκθςαν παρόντα τρία 

(03) μζλθ+ και κρίκθκε ωσ νόμιμθ θ ςυγκρότθςθ και ςυνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ, θ Πρόεδροσ κιρυξε 

τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.  

Αφοφ ελιφκθςαν υπόψθ από τθν Επιτροπι Ενςτάςεων: 

α/ οι διατάξεισ τθσ υπ’ αρικμ. 1/2019 – MIS 5000490 Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ,  για τθ 

ςφναψθ μίασ (1) ςφμβαςθσ μίςκωςθσ ζργου ςτο πλαίςιο υλοποίθςθσ τθσ Πράξθσ «Οριηόντιεσ 

Παρεμβάςεισ Εκνικισ Εμβζλειασ» - Τποζργο 1 «Επίβλεψθ/Παρακολοφκθςθ και ςυντονιςμόσ των 

Δομϊν του δικτφου για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ κατά των γυναικϊν» 

με κωδικό ΟΠ 5000490 ςτο Ε.Π. «Μεταρρφκμιςθ Δθμόςιου Σομζα 2014-2020». 

β/ θ  υπ’ αρικμ.  419/18.03.2019/κζμα 1ο (ΑΔΑ: ΨΠ9ΜΟΡ9Ζ-31Η) απόφαςθ του Δ.. με τθν οποία 

εγκρίκθκαν ςτο ςφνολο τουσ τα αποτελζςματα και με τθν αιτιολογία που αναγράφονται ςε αυτά, τα 

υπ’ αρικμ. 1/5-03-2019 και 2/7-03-2019 Πρακτικά τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ των 

Αποτελεςμάτων τθσ υπ’ αρικμ. 1/2019 – MIS 5000490 Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ με 

τουσ επιςυναπτόμενουσ Πίνακεσ Απορριπτζων και  Πίνακεσ Κατάταξθσ . 

γ/ θ από 20-03-2019 ανάρτθςθ των αποτελεςμάτων ςτθν ιςτοςελίδα του φορζα (www.kethi.gr, 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ). 

δ/ θ υπ’ αρικ. πρωτ. 238/27-03-2019 ζνςταςθ τθσ κ. Χρυςάνκθσ Ζαφειράτου 

ε/ θ προκεςμία υποβολισ ενςτάςεων που ορίςτθκε ςε πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία ανάρτθςθσ των αποτελεςμάτων (κεφ. Δ περ. 2 τθσ υπ’ αρικμ. 1/2019 – MIS 5000490 

Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ). 

 

Η κ. Γκερμότςθ ωσ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ, προχϊρθςε ςτθν ανάγνωςθ τθσ μίασ (1) υποβλθκείςασ 

ζνςταςθσ και ςυγκεκριμζνα τθσ υπ’ αρικ. πρωτ. . 238/27-03-2019 ζνςταςθσ τθσ κ. Χρυςάνκθσ 

Ζαφειράτου για τθ κζςθ «Επιςτθμονικι εποπτεία του ζργου των ςτελεχϊν των δομϊν / 

Παρακολοφκθςθ τθσ δράςθσ των δομϊν» ςτο πλαίςιο του Τποζργου 1 «Επίβλεψθ / Παρακολοφκθςθ 

και ςυντονιςμόσ των Δομϊν του δικτφου για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ ζμφυλθσ βίασ 

κατά των γυναικϊν» τθσ Πράξθσ «Οριηόντιεσ Παρεμβάςεισ Εκνικισ Εμβζλειασ». 

http://www.kethi.gr/
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Η Επιτροπι προχϊρθςε ςτον ζλεγχο του εμπροκζςμου ι μθ χαρακτιρα τθσ ωσ ανωτζρω ζνςταςθσ 

και ζκρινε ομοφϊνωσ ωσ εμπρόκεςμθ τθν υποβλθκείςα ζνςταςθ. 

 

Κατά τθν επανεξζταςθ τθσ υπ’ αρικμ. πρωτ. 050/04/31.01.2019 ςυμμετοχισ τθσ Χρυςάνκθσ 

Ζαφειράτου και τθσ υπϋαρικμ. 050/02/29.01.2019 ςυμμετοχισ τθσ Ειρινθσ Κυριάκθ βάςθ τθσ με αρ. 

πρωτ. 238/27-03-2019 ζνςταςθσ, θ Επιτροπι διαπίςτωςε τα ακόλουκα: 

1. φμφωνα με το κατατεκζν δικαιολογθτικό για το προςόν 1 προκφπτει θ βακμολογία του 

πτυχίου (6.11) ςφμφωνα με τθν οποία βακμολογικθκε. Σο ζργο τθσ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ 

είναι να εξετάςει αποκλειςτικά τα δικαιολογθτικά που κατατίκενται ςτθν Πρόςκλθςθ για τθν 

οποία ορίηεται. Ωςτόςο, αξίηει να ςθμειωκεί ότι θ βακμολογία (5) αποδίδεται ςτισ 

περιπτϊςεισ όπου ςτο δικαιολογθτικό δεν αναγράφεται θ βακμολογία του πτυχίου.   

2. φμφωνα με τισ προςκομιςκείςεσ βεβαιϊςεισ/δικαιολογθτικά τθσ κ. Κυριάκθ για το προςόν 6 

(εξειδικευμζνθ εμπειρία όπωσ απαιτείται από τθν Πρόςκλθςθ) προκφπτει θ βακμολογία των 

οκτϊ (8) βακμϊν που αντιςτοιχεί ςε δφο (2) ζτθ όπωσ αυτι αναφζρεται ςτον πίνακα 

αποτελεςμάτων. Αντίςτοιχα, όςον αφορά τισ προςκομιςκείςεσ βεβαιϊςεισ/δικαιολογθτικά 

τθσ κ. Ζαφειράτου για το προςόν 5 (Εμπειρία ςτο διοικθτικό ό/και επιςτθμονικό ςυντονιςμό 

προγραμμάτων ςυγχρθματοδοτοφμενων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο (ΕΚΣ)  

προκφπτει θ βακμολογία των δεκατεςςάρων (14) βακμϊν που αντιςτοιχεί ςτα επτά (7) ζτθ, 

όπωσ αυτι αναφζρεται ςτον πίνακα αποτελεςμάτων. 

3. Σα αποτελζςματα δεν αμφιςβθτοφν ςε κανζνα ςθμείο τθν επάρκεια τθσ ενιςταμζνθσ. Σα 

αποτελζςματα αφοροφν ςτθ βακμολόγθςθ των κφριων προςόντων ςφμφωνα με τα 

δικαιολογθτικά που προςκομίςτθκαν. 

Ωσ εκ των ανωτζρω θ Επιτροπι Ενςτάςεων κρίνει τθν υπό ςυηιτθςθ ζνςταςθ απορριπτζα, κακ’ τα 

αποτελζςματα και θ κατάταξθ των εγκεκριμζνων υποψθφιοτιτων είναι ςφμφωνα με τα 

δικαιολογθτικά που κατζκεςαν οι δφο υποψιφιεσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα ανωτζρω εξουςιοδοτείται θ Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ όπωσ κατακζςει το 

παρόν Πρακτικό προσ ζγκριςθ ςτο Διοικθτικό υμβοφλιο του Κ.Ε.Θ.Ι.  
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το ςθμείο αυτό και περί ϊρα 12.00 λφεται θ υνεδρίαςθ τθσ Επιτροπισ Ενςτάςεων κατά των 

αποτελεςμάτων τθσ υπ’ αρικμ. 1/2019 – MIS 5000490 Πρόςκλθςθσ Εκδιλωςθσ Ενδιαφζροντοσ  

 

Ακινα, 25-04-2019 

 Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΝΣΑΗ ΣΗ ΤΠ’ΑΡΙΘΜ. 1/2019 – MIS 5000490 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ τθσ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

 

ΒΙΚΣΩΡΙΑ ΓΚΕΡΜΟΣΗ 

ΣΑ ΜΕΛΗ 

  

ΘΕΟΦΑΝΙΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟΤ ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΡΗ 
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