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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Αριθμός Πρωτοκόλλου: 566/26-01-2018 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Απόσπασμα Πρακτικού 4/25-01-2018 

Σήμερα 25 Ιανουαρίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30, στο γραφείο του Προέδρου 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Τσόχα 36 Αθήνα, συνεδρίασε το Διοικητικό 

Συμβούλιο, υπό την προεδρία του Αντιπροέδρου του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.) κ. Παύλου Χαραμή. 

Παρόντες: Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται μετά από πρόσκληση τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου κ.κ.: Κώστας Βρατσάλης, Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ιωάννης Ρουσσάκης, 

Μαρία-Τατιάνα Σπανέλλη και Γεωργία Φέρμελη. 

Απουσιάζει ο κ. Γεράσιμος Κουζέλης, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

(Ι.Ε.Π.). 

Χρέη Γραμματέως ασκεί η κ. Κυριακή Σημαιοφορίδου, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο 

Ι.Ε.Π. 

Αφού διαπιστώνεται απαρτία, αρχίζει η συνεδρίαση. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

.................................................................................................................................................... 

Θέμα: Έγκριση των υπ’ αρ. 1/10-01-2018 και 2/23-01-2018 Πρακτικών της Επιτροπής 

Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση 

Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών 

προσκλήσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 8005/23.11.2017 (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ) 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη 

σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (04) Πτυχιούχους 

Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες για την κάλυψη των αναγκών 

διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 

«Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας»  

Ο Αντιπρόεδρος ενημερώνει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ο κ. Ιωάννης 

Μπαθιανάκης, Προϊστάμενος της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας και του Τμήματος 

Διαγωνισμών και Συμβάσεων, διαβιβάζει προς έγκριση τα υπ’ αρ. 1/10-01-2018 και 2/23-01-

2018 Πρακτικά (αρ. πρωτ. 507/24-01-2018) της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή 

Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων 

και λοιπών προσκλήσεων σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 8005/23.11.2017 (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ) 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (αρ. πρωτ.: 201/24-01-2018): 
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«Σας διαβιβάζουμε λόγω αρμοδιότητας τα υπ’ αρ. 1/10-01-2018 και 2/23-01-2018 Πρακτικά (αρ. 

πρωτ. 507/24-01-2018) της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για 

την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων 

σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 8005/23.11.2017 (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου 

με έως τέσσερις (04) Πτυχιούχους Ανώτατης εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες για την 

κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου 1 

«Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/ εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020. 

 

«ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1/10-01-2018 

Συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων, υποψηφίων 

για την υπ’ αρ. πρωτ. 8005/23-11-2017 (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που αφορά την υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου 

ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις (04) Πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης ελεύθερους 

επαγγελματίες για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης 

του Υποέργου  1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης 

«Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 στο πλαίσιο 

του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

Σήμερα, στις 10-01-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ.μ. συνεδριάζει στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτική Πολιτικής, επί της οδού Τσόχα 36, Αθήνα, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου, η 

συσταθείσα Επιτροπή με την 15/12-05-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. [αρ. πρωτ. 3677/17-05-2016 

(ΑΔΑ: 60ΚΤΟΞΛΔ-794)], όπως αυτή ανασυγκροτήθηκε με την 37/21-09-2017 Πράξη του Δ.Σ. του 

Ι.Ε.Π. [αρ. πρωτ. 6346/26-09-2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ)] για την αξιολόγηση των υποψηφίων προς 

σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 8005/23-

11-2017 (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ)  Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν: 

 Κουτίδου Ευαγγελία, Σύμβουλος Γ’ Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος της Επιτροπής 

 Βεκρής Ελευθέριος, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π., ως μέλος  

 Καρπούζου Φωτεινή, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος 

 

Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε η Κακαρά Αλεξάνδρα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός, κλάδου 

ΠΕ17.04, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Μετά από τη διαπίστωση της κατά τον νόμο απαρτίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης άρχισε τις εργασίες 

της με την εξέταση των φακέλων-αιτήσεων που απέστειλαν ταχυδρομικά οι υποψήφιοι.  

Η Επιτροπή Αξιολόγησης προέβη στην αποσφράγιση των εμπρόθεσμων φακέλων-αιτήσεων  και 

ταξινόμησε τις αιτήσεις των υποψηφίων ανά κωδικό θέσης, Κ.Θ.1, Κ.Θ.2, Κ.Θ.3.  

 

Σχετικά με τον κωδικό θέσης ΚΘΕ διαπιστώθηκε ότι δεν υποβλήθηκε καμία αίτηση. 

 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα, όπως συγκληθεί εκ νέου, προκειμένου να 

ξεκινήσει η διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των προσόντων των υποψηφίων. 

Μετά ταύτα, η Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν πρακτικό στα μέλη της Επιτροπής, έγινε ομόφωνα 

αποδεκτό και υπογράφεται ως ακολούθως. 
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Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:00, έληξε η συνεδρίαση. 

 

ΠΠΑΚΤΙΚΟ 2/23-01-2018 

Συνεδρίαση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσόντων Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υπ’ 

αρ. πρωτ.: 8005/23-11-2017 (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ)  πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 

υποβολή αιτήματος προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου με έως τέσσερις 

(04)πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, ελευθέρους επαγγελματίες για την κάλυψη των αναγκών 

διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου  1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για 

την υλοποίηση της επιμόρφωσης»  της Πράξης «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε 

θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. 

 

Σήμερα, την 19-01-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:00π.μ. συνεδρίασε στο Ινστιτούτο 

Εκπαιδευτικής Πολιτικής επί της επί της οδού Τσόχα 36, Αθήνα, ύστερα από πρόσκληση της 

Προέδρου, η συσταθείσα Επιτροπή με την 15/12-05-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. [αρ. πρωτ. 

3677/17-05-2016 (ΑΔΑ: 60ΚΤΟΞΛΔ-794)], όπως αυτή ανασυγκροτήθηκε με την 37/21-09-2017 Πράξη  

του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π. [αρ. πρωτ. 6346/26-09-2017 (ΑΔΑ: 65ΥΡΟΞΛΔ-Α9Θ)] για την αξιολόγηση των 

υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου σύμφωνα με την υπ’ αρ.  

πρωτ. 8005/23-11-2017 (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ)  Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. 

 

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής παρέστησαν: 

 Κουτίδου Ευαγγελία, Σύμβουλος Γ’ Ι.Ε.Π., ως Πρόεδρος της Επιτροπής 

 Βεκρής Ελευθέριος, Σύμβουλος Α’ του Ι.Ε.Π., ως  μέλος  

 Καρπούζου Φωτεινή, αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π., ως μέλος 

 

Καθήκοντα Γραμματέως άσκησε η Κακαρά Αλεξάνδρα, αποσπασμένη εκπαιδευτικός, κλάδου 

ΠΕ17.04, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. 

Μετά τη διαπίστωση της κατά τον νόμο απαρτίας, η Επιτροπή Αξιολόγησης προχώρησε στις εργασίες 

της με την εξέταση των αιτήσεων που απέστειλαν ταχυδρομικά οι υποψήφιοι. 

Η επιτροπή ξεκίνησε τις εργασίες της για τη διαπίστωση της υποβολής της προβλεπόμενης αίτησης, 

του βιογραφικού σημειώματος και των λοιπών στοιχείων, όπως αυτά ορίζονται στη σελ.11 της υπ’ 

αρ.  πρωτ. 8005/23-11-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π. 

Μετά από διεξοδικό έλεγχο του περιεχομένου των φακέλων των υποψηφίων κατά τα οριζόμενα στην 

σελίδα 11 της με υπ’ αρ.  πρωτ. 8005/23-11-2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος  

προχώρησε στον έλεγχο των αιτήσεων υποψηφιότητας λαμβάνοντας υπόψη: 

α) τα Πρακτικά της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής που έγινε στις 10-01-2018, με Πρόεδρο την κ. 

Ευαγγελία Κουτίδου, σύμβουλο Γ’ του Ι.Ε.Π. και μέλη τον κ. Βεκρή Ελευθέριο, Σύμβουλο Α’ του Ι.Ε.Π. 

και την κ. Φωτεινή Καρπούζου, αποσπασμένη εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ13 στο Ι.Ε.Π., 

β) τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια τα οποία ορίζονται στη με αρ. πρωτ. 8005/23-11-

2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π., 

γ) τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά των ενδιαφερομένων, που υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα μετά τη 

δημοσίευση της ανωτέρω Πρόσκλησης,  

δ) το γεγονός ότι οι υποβληθείσες αιτήσεις επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 1599/1986, 

σύμφωνα με την οποία οι υποψήφιοι δηλώνουν ότι όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο 

φάκελο είναι ακριβή και αληθή. 

Με βάση τα παραπάνω, η Επιτροπή έκρινε ότι όλοι οι υποψήφιοι κατέθεσαν εμπρόθεσμα φάκελο 

δικαιολογητικών προς εξέταση για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, η 
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οποία αφορά έως τέσσερις (04) πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, ελεύθερους επαγγελματίες, 

για την κάλυψη των αναγκών διοικητικής, διαχειριστικής και τεχνικής υποστήριξης του Υποέργου  1 

«Υποστηρικτικές ενέργειες για την υλοποίηση της επιμόρφωσης» της Πράξης «Επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών/εκπαιδευτών σε θέματα μαθητείας» με MIS 5008057 στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-

2020.  

Ως εκ τούτου οι υποψήφιοι για κάθε προκηρυχθείσα θέση είναι οι εξής: 

Α) ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ1 

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

2 ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

3 ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 

4 ΚΑΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 

5 ΜΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

6 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 

7 ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 

8 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

 

Β) ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ2 

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 

1 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 

Στη συνέχεια, προκειμένου να διαμορφώσει την τελική κρίση της, η επιτροπή ζήτησε 

συμπληρωματικά δικαιολογητικά, όπως αυτό ορίζεται στη σελίδα 15 της με αρ. πρωτ. 8005/23-11-

2017 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, από τους 

κάτωθι υποψηφίους: Δήμα Αθανάσιο (υποψήφιο για τη θέση ΚΘ1) και Παπανικολάου Ιωάννη 

(υποψήφιο για τη θέση ΚΘ2).  

Ο κ. Δήμας Αθανάσιος προσκόμισε τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν ενώ ο κύριος 

Παπανικολάου Ιωάννης  δεν προσκόμισε αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. 

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή έκρινε ότι οι παρακάτω υποψήφιοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα 

προσόντα, όπως αυτά ορίζονται στις σελίδες 5, 6 της με αρ. πρωτ. 8005/23-11-2017 Πρόσκλησης 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ι.Ε.Π.: 

 

α/α 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΘΕΣΗΣ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ 

1 Κ.Θ.1 ΤΣΙΚΑΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

2 Κ.Θ.2 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΛΛΙΠΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

Κατόπιν τούτων, η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση και βαθμολόγηση των συνεκτιμώμενων 

προσόντων των υποψηφίων προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα 

με τη βαθμολόγηση Κριτηρίων Αξιολόγησης, όπως αυτά αποτυπώνονται στους πίνακες των σελίδων 

13, 14 της ως άνω αναφερθείσας Πρόσκλησης. Από την αξιολόγηση και βαθμολόγηση των 

απαιτούμενων και επιπρόσθετων προσόντων των υποψηφίων, πλην της συνέντευξης, προκύπτουν 
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οι παρακάτω προσωρινοί πίνακες υποψηφιοτήτων κατά κωδικό θέσης υποψηφιότητας και με 

φθίνουσα σειρά κατάταξης: 

Α) ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΚΩΔΙΚΟ ΘΕΣΗΣ ΚΘ1 

 

α/α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ/ 

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

1 ΚΑΠΝΙΑΡΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ 60 10 70 

2 ΜΗΚΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 60 10 70 

3 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ 53 10 63 

4 ΤΖΑΜΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 18 10 28 

5 ΔΑΛΑΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 09 10 19 

6 ΚΑΩΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ 6 10 16 

7 ΔΗΜΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0 10 10 

 

Μετά ταύτα, η Πρόεδρος ανέγνωσε το παρόν πρακτικό στα μέλη της Επιτροπής, έγινε ομόφωνα 

αποδεκτό και υπογράφεται ως ακολούθως. 

Στο σημείο αυτό, και ώρα 15:00, έληξε η συνεδρίαση». 

Ακολουθεί συζήτηση επί του θέματος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τα υπ’ αρ. 1/10-01-2018 και 2/23-01-

2018 Πρακτικά (αρ. πρωτ. 507/24-01-2018) της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσόντων 

Φυσικών ή Νομικών προσώπων για την υλοποίηση Χρηματοδοτούμενων και 

Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων και λοιπών προσκλήσεων, σχετικά με την υπ’ αρ. πρωτ. 

8005/23.11.2017 (ΑΔΑ: 69ΣΠΟΞΛΔ-ΛΜΙ) Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 

ομόφωνα, αποφασίζει να εγκρίνει τον παραπάνω προσωρινό Πίνακα αξιολόγησης για τον 

κωδικό θέσης υποψηφιότητας ΚΘ1. 

Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων ή την απόρριψη 

τυχόν υποβληθεισών, ο προσωρινός Πίνακας των αποτελεσμάτων καθίσταται οριστικός 

σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π.  

.................................................................................................................................................... 

Στο σημείο αυτό, και ώρα 14:15, λήγει η συνεδρίαση. 

Ο Αντιπρόεδρος Η Γραμματέας 

του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής  

  

Παύλος Χαραμής  Κυριακή Σημαιοφορίδου 

  αποσπασμένη εκπαιδευτικός στο Ι.Ε.Π. 

Ακριβές Απόσπασμα 

Ψηφιακά Υπογεγραμμένο 

ΑΔΑ: ΨΣ7ΖΟΞΛΔ-Λ02


		2018-01-26T14:58:16+0200
	Athens




