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Ειζαγωγή
Η Εμσηεξηθή Αμηνιφγεζε1 είλαη ε ηειεπηαία θάζε θάζε θχθινπ δηαδηθαζίαο γηα ηε
Δηαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο θαη ζπλίζηαηαη ζηελ θξηηηθή-αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ
απνηειεζκάησλ ηεο Εζσηεξηθήο Αμηνφγεζεο απφ Επηηξνπή Αλεμάξηεησλ
Εκπεηξνγλσκφλσλ.
Η Εμσηεξηθή Αμηνιφγεζε είλαη κία πεξηνδηθά επαλαιακβαλφκελε δηαδηθαζία, θαη
απνζθνπεί ζηε κειέηε ησλ ζηνηρείσλ ηεο Έθζεζεο Εζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο απφ
Επηηξνπή αλεμάξηεησλ εκπεηξνγλσκφλσλ, χζηεξα απφ επηηφπηα επίζθεςε ζηελ ππφ
αμηνιφγεζε αθαδεκατθή κνλάδα, θαη κεηά απφ ζπδεηήζεηο θαη επαθέο κε κέιε ηνπ
δηδαθηηθνχ-εξεπλεηηθνχ, εθπαηδεπηηθνχ θαη ηνπ ινηπνχ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ,
ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ θαη θνηηεηέο ή ζπνπδαζηέο.
Η Εμσηεξηθή Αμηνιφγεζε νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε απφ ηελ Επηηξνπή ηεο
Έθζεζεο Εμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο. Η Έθζεζε
πεξηιακβάλεη αλαιχζεηο, δηαπηζηψζεηο, ζπζηάζεηο θαη ππνδείμεηο ησλ αλεμάξηεησλ
εκπεηξνγλσκφλσλ γηα ηα κέηξα βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο ηνπ δηδαθηηθνχ,
εξεπλεηηθνχ ή άιινπ έξγνπ, γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηπρφλ αδπλακηψλ θαη απνθιίζεσλ
πνπ εληνπίζζεθαλ ζε ζρέζε κε ηε θπζηνγλσκία, ηνπο ζηφρνπο θαη ηελ απνζηνιή θάζε
αθαδεκατθήο κνλάδαο.
Σν έξγν ηεο Εμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο πξαγκαηνπνηείηαη ππφ ηελ επνπηεία ηεο
Α.ΔΙ.Π. απφ πεληακειή, εηδηθή γηα θάζε αθαδεκατθή κνλάδα, Επιηποπή Εξωηεπικών
Εμπειπογνωμόνων. Tα κέιε ηεο Επηηξνπήο πξνέξρνληαη απφ ην Μηηπώο Ανεξάπηηηων
Εμπειπογνωμόνων πνπ ζπγθξνηεί, ηεξεί θαη ελεκεξψλεη ε Α.ΔΙ.Π., ζχκθσλα κε ην
άξζξν 8 ηνπ Ν. 3374/2005.
Σο Μηηπώο Ανεξάπηηηων Εμπειπογνωμόνων (Ν. 3374/2005, Άξζξν 8, § 2-5)
ην Μηηπώο Ανεξάπηηηων Εμπειπογνωμόνων εγγξάθνληαη εκεδαπνί θαη αιινδαπνί
επηζηήκνλεο αλαγλσξηζκέλνπ θχξνπο, θαζεγεηέο ζε αλψηαηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα
ή δηαθεθξηκέλνη εξεπλεηέο ζε εξεπλεηηθά ηδξχκαηα ηεο εκεδαπήο ή ηεο αιινδαπήο,
θαηά πξνηίκεζε κε εκπεηξία ζε ζέκαηα αμηνιφγεζεο ηδξπκάησλ αλψηαηεο
εθπαίδεπζεο, νη νπνίνη ππνδεηθλχνληαη απφ ηα Ιδξχκαηα Αλψηαηεο Εθπαίδεπζεο θαη
απφ ηελ Αξρή. ην Μεηξψν εγγξάθνληαη επίζεο εθπξφζσπνη επαγγεικαηηθψλ ή
άιισλ επηζηεκνληθψλ νξγαλψζεσλ κε ζεκαληηθή επηζηεκνληθή θαη πείξα ή/θαη
αθαδεκατθή εκπεηξία, νη νπνίνη είλαη ζε ζέζε λα εθηηκήζνπλ ηε ζπκβνιή ησλ
ζπνπδψλ ζηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο, κεηά απφ ππφδεημε ηεο Αξρήο, είηε κε δηθή
ηεο πξσηνβνπιία, είηε κεηά απφ αίηεζε ησλ αληίζηνηρσλ νξγαλψζεσλ.
Απφ ην Μεηξψν απνθιείνληαη ηα κέιε ηεο Αξρήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζεηείαο ηνπο
ζε απηήλ, θαζψο επίζεο ην πάζεο θχζεσο εηδηθφ επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ πνπ
απαζρνιείηαη ζηελ Α.ΔΙ.Π. κε νπνηαδήπνηε ζρέζε.
ςγκπόηηζη ηηρ Επιηποπήρ Εξωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ (Ε.Ε.Α.)
Η Επηηξνπή Εμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζπγθξνηείηαη γηα θάζε αθαδεκατθή κνλάδα
αλψηαηεο εθπαίδεπζεο απφ πέληε (5) αλεμάξηεηνπο εκπεηξνγλψκνλεο απφ ηνλ εηδηθφ
γηα θάζε επηζηεκνληθφ πεδίν θαηάινγν ηνπ Μεηξψνπ. Εμ απηψλ, ηέζζεξεηο (θαη
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ηζάξηζκνη αλαπιεξσκαηηθνί) πξνθχπηνπλ απφ θιήξσζε θαη έλαο (κε ηνλ
αλαπιεξσκαηηθφ ηνπ), ππνδεηθλχεηαη απφ ηελ ππφ αμηνιφγεζε αθαδεκατθή κνλάδα.
Αλ ε αθαδεκατθή κνλάδα επηζπκεί ηε ζπκκεηνρή ζηελ Επηηξνπή αιινδαπψλ
εκπεηξνγλσκφλσλ, νη νπνίνη δελ γλσξίδνπλ ηελ Ειιεληθή, πξέπεη ε Οκ.Ε.Α. λα
κεξηκλήζεη λα κεηαθξαζζεί ε Έθζεζε Εζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζηελ Αγγιηθή
γιψζζα θαη λα δηαβηβαζζεί εγθαίξσο ζηελ Α.ΔΙ.Π..
Η πξάμε ζπγθξφηεζεο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο εθδίδεηαη απφ ηνλ
Πξφεδξν ηεο Αξρήο, ν νπνίνο νξίδεη θαη ηνλ πληνληζηή ηεο Επηηξνπήο κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο. Η πξάμε ζπγθξφηεζεο θνηλνπνηείηαη ζε φια ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο θαη,
δηα ηεο ΜΟ.ΔΙ.Π. ηνπ νηθείνπ ηδξχκαηνο, ζηελ ππφ αμηνιφγεζε αθαδεκατθή κνλάδα.
Η Αξρή ιακβάλεη πξφλνηα, ψζηε ηα κέιε θάζε Επηηξνπήο Εμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο
λα ζπγθεληξψλνπλ ηα ερέγγπα ακεξφιεπηεο θξίζεο θαη, ηδίσο, λα κε ζπληξέρεη
πεξίπησζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Πξνο ηνχην, πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο πξάμεο
ζπγθξφηεζεο ηεο Επηηξνπήο Εμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, ε Αξρή δεηεί απφ ηα
πξφζσπα πνπ ππνδείρζεθαλ ή θιεξψζεθαλ σο κέιε ηεο λα ππνβάινπλ γξαπηή
δήισζε φηη δελ αλήθνπλ θαη δελ έρνπλ – νχηε είραλ θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία νπνηαδήπνηε εθπαηδεπηηθή, εξεπλεηηθή, ππεξεζηαθή ή νηθνλνκηθή ζρέζε κε ηελ ππφ
αμηνιφγεζε αθαδεκατθή κνλάδα.
Σν ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο Εμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο
νξηζηηθνπνηείηαη απφ ηελ Α.ΔΙ.Π. ζε ζπλελλφεζε κε ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο
Εμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαη κε ηελ ππφ αμηνιφγεζε αθαδεκατθή κνλάδα, ε νπνία
θαη είλαη ππεχζπλε λα ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηελ ΜΟ.ΔΙ.Π. ηνπ νηθείνπ Ιδξχκαηνο..
ε φια ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο δηαβηβάδεηαη απφ ηελ Α.ΔΙ.Π. ε Έθζεζε Εζσηεξηθήο
Αμηνιφγεζεο θαη ν Οδεγφο πνπδψλ ηεο ππφ αμηνιφγεζε αθαδεκατθήο κνλάδαο.
Η Επίζκεψη ηηρ Επιηποπήρ Εξωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ ζηην Ακαδημαϊκή
Μονάδα
ε πξνζπκθσλεκέλν ρξφλν πνπ νξίδεηαη απφ θνηλνχ απφ ηελ Α.ΔΙ.Π., ηα κέιε ηεο
Επηηξνπήο Εμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο θαη ηελ ππφ αμηνιφγεζε αθαδεκατθή κνλάδα, ε
Επηηξνπή πξαγκαηνπνηεί επίζθεςε ζηελ αθαδεκατθή κνλάδα, κε βάζε ζπγθεθξηκέλν
πξφγξακκα.
Σελ ηαθηή εκεξνκελία, ν Πξφεδξνο ή Πξντζηάκελνο ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο θαη
ηα κέιε ηεο ΟΜ.Ε.Α., καδί κε ηνλ Πξφεδξν ηεο ΜΟ.ΔΙ.Π. θαη εθπξνζψπνπο ηεο
Δηνίθεζεο ηνπ Ιδξχκαηνο ππνδέρνληαη ζηελ έδξα ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο ηα κέιε
ηεο Επηηξνπήο, κε ηα νπνία θαη ζπλεξγάδνληαη ζε φιε ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςήο
ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα παξέρνπλ ζηελ Επηηξνπή θάζε απαηηνχκελε δηεπθφιπλζε γηα
ηελ απξφζθνπηε θαη απνηειεζκαηηθή δηεθπεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο.
ηε δηάζεζε ηεο Επηηξνπήο ηίζεληαη απφ ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Σκήκαηνο φια ηα
ζηνηρεία πνπ ζπγθεληξψζεθαλ γηα ηε ζχληαμε ηεο Έθζεζεο Εζσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο
θαη απνηππψλνπλ ηε ιεηηνπξγία ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο θαη ησλ κειψλ ηεο, θαζψο
επίζεο δείγκαηα γξαπηψλ εμεηάζεσλ δηαθφξσλ επηπέδσλ ζε δηάθνξα καζήκαηα,
δείγκαηα θνηηεηηθψλ εξγαζηψλ θιπ..
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, ε Επηηξνπή ή κέιε ηεο κπνξνχλ λα δεηνχλ
δηεπθξηλίζεηο γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ ζίγνληαη ζηελ Έθζεζε Εζσηεξηθήο
Αμηνιφγεζεο ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο, λα πξνθαινχλ ζπλαληήζεηο κε
ζπγθεθξηκέλα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αθαδεκατθήο κνλάδαο ή θαη κε θνηηεηέο θαη
λα επηζθέπηνληαη φινπο ηνπο ρψξνπο δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο κεηά απφ ζπλελλφεζε
κε ηνπο ππεπζχλνπο.
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Η Έκθεζη Eξωηεπικήρ Aξιολόγηζηρ2
Σν Σσέδιο ηεο Έθζεζεο Εμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζπληάζζεηαη απφ ηελ Επηηξνπή
Εμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο κεηά ην πέξαο ηεο επίζθεςεο (θαηά θαλφλα ζηελ Αγγιηθή
γιψζζα) θαη θνηλνπνηείηαη κέζσ ηεο Α.ΔΙ.Π. ζηελ ππφ αμηνιφγεζε αθαδεκατθή
κνλάδα, ε νπνία κπνξεί λα ππνβάιεη ζηελ Επηηξνπή δηά ηεο Α.ΔΙ.Π. παξαηεξήζεηο
κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία 15 εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ Σσεδίος.
Οη παξαηεξήζεηο ηεο ππφ αμηνιφγεζε αθαδεκατθήο κνλάδαο δηαβηβάδνληαη απφ ηελ
Α.ΔΙ.Π. ζηελ Επηηξνπή, ε νπνία πξνβαίλεη ζε δηνξζψζεηο ή ζπκπιεξψζεηο θαηά ηελ
απφιπηε θξίζε ηεο. Η ηελική Έκθεζη δηαβηβάδεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Επηηξνπήο
ζηελ ΜΟ.ΔΙ.Π. ηνπ Ιδξχκαηνο θαη κέζσ απηήο ζηελ αθαδεκατθή κνλάδα πνπ
αμηνινγήζεθε, θαζψο επίζεο θαη ζηελ Α.ΔΙ.Π., ε νπνία θξνληίδεη γηα ηε κεηάθξαζε
(ζηελ Ειιεληθή ή ζηελ Αγγιηθή γιψζζα αληίζηνηρα) θαη ηε δεκνζηνπνίεζή ηεο.
Δημοζιοποίηζη ηηρ Έκθεζηρ Εξωηεπικήρ Αξιολόγηζηρ
Οη Εθζέζεηο Εμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο δεκνζηνπνηνχληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο
θαηά ηξφπν πνπ επηηξέπεη ζηνπο επηζθέπηεο ηελ απνζήθεπζή ηνπο ζηνλ ππνινγηζηή
ηνπο, θαζψο θαη ηελ εθηχπσζή ηνπο. Σν θείκελν ησλ Εθζέζεσλ δεκνζηνπνηείηαη ζηε
γιψζζα ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί3 θαη νπσζδήπνηε ζηελ Ειιεληθή, κε επζχλε ηεο
Αξρήο. ε θάζε πεξίπησζε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί επξχηεξε θαη νπζηαζηηθή
δηεζλήο δεκνζηφηεηα ηεο πνηφηεηαο ηεο ειιεληθήο αλψηαηεο εθπαίδεπζεο, ε έθζεζε
εμσηεξηθήο αμηνιφγεζεο δεκνζηνπνηείηαη θαη ζηελ Αγγιηθή γιψζζα.
Η δαπάλε ηεο κεηάθξαζεο ηεο Έθζεζεο Εμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο βαξχλεη ηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο Αξρήο.

2
3

Νφκνο 3374/2005, άξζξν 9 § 2.
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Εξωηεπική Αξιολόγηζη Ακαδημαϊκών Μονάδων Ανώηαηηρ Εκπαίδεςζηρ – Ενημεπωηικό Φςλλάδιο

02.2010

5
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΧΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ
ΕΠΙΣΟΠΙΑ ΕΠΙΚΕΨΗ
ΣΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΞΩΣΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ
Κςπιακή :
Άθημε ζηελ Αζήλα, πξψηε ζπλάληεζε ησλ κειψλ ηεο Επηηξνπήο ζην μελνδνρείν ην
βξάδπ (αλάινγα κε ηελ ψξα άθημεο ησλ κειψλ)
Δεςηέπα:
9:30 - 11:00

12:00

Ελεκεξσηηθή ζπλάληεζε ησλ κειψλ ηεο Επηηξνπήο ζηα γξαθεία ηεο
Α.ΔΙ.Π.
(πποκειμένος για Τμήμαηα πος εδπεύοςν εκηόρ Αθηνών)
Αλαρψξεζε απφ ην μελνδνρείν, κεηαθνξά ζηελ
αμηνινγνχκελνπ Ιδξχκαηνο.

έδξα

ηνπ

Άθημε ζηνλ ηφπν πξννξηζκνχ, ζπλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν θαη κέιε
ΔΕΠ ηνπ αμηνινγνχκελνπ Σκήκαηνο θαη κεηαθνξά ησλ κειψλ ηεο
Επηηξνπήο ζην μελνδνρείν ηνπο.
χληνκε ζπλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνλ Πξχηαλε
θαη Αληηπξχηαλε Αθαδεκ Τπνζέζεσλ (πνπ είλαη θαη Πξφεδξνο ηεο
ΜΟ.ΔΙ.Π. ηνπ Ιδξχκαηνο). χληνκε ζπλάληεζε κε ηελ ΟΜ.Ε.Α. ηνπ
Σκήκαηνο.
χληνκε ζχζθεςε ησλ κειψλ ηεο Επηηξνπήο ζην Ξελνδνρείν γηα λα
ζπδεηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη λα πξνεηνηκαζζνχλ γηα ηηο
ζπλαληήζεηο ησλ δχν επφκελσλ εκεξψλ.
Ή

(πποκειμένος για Τμήμαηα πος εδπεύοςν ζηην Αθήνα)

12:00

Επίζθεςε ζηνλ Πξφεδξν ηνπ αμηνινγνχκελνπ Σκήκαηνο θαη
ζπλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο ΟΜ.Ε.Α.

16:00 - 16:30 πλάληεζε κε ηνλ Πξχηαλε θαη ηνλ Αληηπξχηαλε Αθαδεκατθψλ
Τπνζέζεσλ (πνπ είλαη θαη Πξφεδξνο ηεο ΜΟ.ΔΙ.Π. ηνπ Ιδξχκαηνο).
17:00 - 19:00 χληνκε ζπζθεςε ησλ κειψλ ηεο Επηηξνπήο ζην μελνδνρείν γηα λα
ζπδεηήζνπλ ηηο ιεπηνκέξεηεο θαη λα πξνεηνηκαζζνχλ γηα ηηο
ζπλαληήζεηο ησλ δχν επφκελσλ εκεξψλ.
Σπίηη : Οι λεπηομέπειερ ηος ππογπάμμαηορ θα οπιζηικοποιηθούν από ηο αξιολογούμενο
Τμήμα.
9:00 - 16:30

πλαληήζεηο κε:
Μέιε ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ
Φνηηεηέο
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Μέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ πξνζσπηθνχ
Επίζθεςε δηάθνξσλ εξγαζηεξίσλ θαη ππνζηεξηθηηθψλ κνλάδσλ ηνπ
Σκήκαηνο
17:00 - 19:00 χζθεςε ησλ κειψλ ηεο Ρπηηξνπήο ζην μελνδνρείν γηα λα αληαιιάμνπλ
ηηο εληππψζεηο ηεο εκέξαο θαη λα θαηαγξάςνπλ ηηο παξαηεξήζεηο θαη
ζεκεηψζεηο ηνπο.
Σεηάπηη:
9:00 - 14:00

πλέρεηα ησλ ζπλεληεχμεσλ, ζπλαληήζεσλ θαη επηζθέςεσλ ζηηο
δηάθνξεο κνλάδεο ηνπ Σκήκαηνο (βηβιηνζήθε, εξγαζηήξηα
ππνινγηζηψλ, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ.).
Απνραηξεηηζηήξηα ζπλάληεζε κε ηνλ Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη ηνλ
Πξφεδξν ηεο ΜΟ.ΔΙ.Π.

κ.κ.:

Επιζηποθή ζηην Αθήνα.
χζθεςε ησλ κειψλ ηεο Επηηξνπήο ζην μελνδνρείν γηα λα
θαηαγξάςνπλ ηα ζρφιηα θαη ηηο εληππψζεηο ηνπο απφ ηηο επηζθέςεηο θαη
ζπλαληήζεηο ηεο εκέξαο.
Η παπαμονή ηηρ Επιηποπήρ μποπεί να σπειαζθεί να παπαηαθεί μέσπι ηο
μεζημέπι ηηρ Πέμπηηρ, αν αξιολογούνηαι πεπιζζόηεπα ηος ενόρ
ππογπάμμαηα ζποςδών.

Πέμπηη:
9:00 - 18:00

χληαμε ηνπ ρεδίνπ ηεο Έθζεζεο Εμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο, ζε ρψξν
πνπ δηαηίζεηαη απφ ηεο Α.ΔΙ.Π.

Παπαζκεςή:
9:00 - 18:00 πλέρεηα ηεο επεμεξγαζίαο ηνπ ρεδίνπ ηεο Έθζεζεο Εμσηεξηθήο
Αμηνιφγεζεο ζηελ Αζήλα.
άββαηο:
9:00 – 14:00 Οξηζηηθνπνίεζε, ππνγξαθή θαη θαηάζεζε ηνπ ρεδίνπ ηεο Έθζεζεο
Εμσηεξηθήο Αμηνιφγεζεο ζηελ Α.ΔΙ.Π.
Απνρψξεζε ησλ κειψλ ηεο Επηηξνπήο απφ ηελ Αζήλα.
ημειώζειρ :
(A) Σν νξηζηηθφ πξφγξακκα θαη νη ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπλαληήζεσλ κε εθπξνζψπνπο
ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο ηνπ αμηνινγνχκελνπ Σκήκαηνο, απφ ηελ Δεπηέξα ην
απφγεπκα κέρξη ηελ Σεηάξηε ε ηελ Πέκπηε ην πξσί, ζα νξηζηηθνπνηεζεί απφ ηνλ
Πξφεδξν ηνπ Σκήκαηνο θαη ηελ Α.ΔΙ.Π. πξηλ απφ ηελ Επηηφπηα Επίζθεςε.
(B) Σα απαξαίηεηα δηαιείκκαηα γηα θαθέ θαη γεχκαηα ζα πξνγξακκαηηζζνχλ απφ ηα
κέιε ηεο Επηηξνπήο.
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