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------------------- 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ  
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ 

------------------ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ (ΠΕΚ) ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 
Ηράκλειο,    13/02/14 

 
Αριθμ. Πρωτ. 21   

 
 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

Διεύθυνση : Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος 
    714 10 Ηράκλειο Κρήτης 
Τ.Θ.  : 1924 
Πληροφορίες : Μιχάλης Βαρδαβάς 
τηλ.  : 2810250793, 2810251875 
fax  : 2810251876 
e-mail  : mail@pek.ira. 
Ιστότοπος : https://sites.google.com/site/pekirakl/   

Προς: 
− Πανεπιστήμια 
− Α.Τ.Ε.Ι. 
− Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης 
− Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, Σχολικοί Σύμβουλοι, ΚΕ.Δ.Δ.Υ 
(δια των αντίστοιχων Περιφερειακών Διευθύνσεων 
Εκπαίδευσης) 
− Σχολικές Μονάδες (δια των αντίστοιχων Διευ-
θύνσεων Εκπαίδευσης) 
− Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα 
Κοιν.: 
- ΥΠΑΙΘ/ΕΥΕ Εκπαιδευτικών Δράσεων 
- ΥΠΑΙΘ/Δ/νση Προσωπικού Ετέρων Κλάδων 
- Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής 

 

 
Θέμα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΑ-

ΞΕΩΝ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΤΩΝ ΑΞΟΝΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2, 3 ΤΟΥ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 

Σχετ.: 1. Υπ. αριθμ. 1293/27-01-14 Υ.Α του ΥΠΑΙΘ (ΦΕΚ 156/29-01-14, τ. Β΄) 
2. Υπ. αριθμ. 620/21-01-14 απόφαση του ΥΠΑΙΘ 
3. Απόφαση 1/2014 Συντονιστικού Συμβουλίου του ΠΕΚ Ηρακλείου 

 
Το Π.Ε.Κ Ηρακλείου απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Επι-

μορφωτών στα πλαίσια της πράξης «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθη-
τών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Σημειώνεται ότι θα πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση του Μητρώου που έχει ήδη διαμορφωθεί κατά 
το  προηγούμενο σχολικό έτος, ανά θεματική ενότητα. Για το λόγο αυτό μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι 
έχουν ήδη ενταχθεί στο  Μητρώο και επιθυμούν να υποβάλουν πρόσθετα στοιχεία ή όσοι δεν έχουν υποβάλει 
κατά το προηγούμενο σχολικό έτος αίτηση και δεν έχουν ενταχθεί στο παραπάνω Μητρώο, το οποίο είναι α-
ναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Ηρακλείου.  

Μπορούν να υποβάλουν επίσης αίτηση όσοι επιθυμούν να τροποποιήσουν τις επιλογές θεματικών ενο-
τήτων, σύμφωνα με το νέο περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος που αναφέρεται πιο  κάτω. Δεν  θα  
υποβληθεί αίτηση από όσους έχουν ήδη υποβάλει, έχουν ενταχθεί στο Μητρώο επιμορφωτών του παραπάνω 
προγράμματος και δεν έχουν να προσκομίσουν πρόσθετα στοιχεία που θα τροποποιήσουν την κατάταξή τους 
στο νέο τροποποιημένο πίνακα κατάταξης ούτε επιθυμούν να τροποποιήσουν τις επιλογές θεματικών ενοτή-
των, σύμφωνα με το νέο περιεχόμενο του επιμορφωτικού προγράμματος. 
Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης και δεύτερης φάσης θα είναι διάρκειας τριανταπέντε (35) διδακτικών 
ωρών. 

ΑΔΑ: ΒΙΡ89-Δ86



 
2 / 5 

 
Α. ΣΤΟΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι η επιμόρφωση του εκπαιδευτικού προσωπικού που 
έχει προσληφθεί για την υλοποίηση του προγράμματος της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για έ-
νταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (παράλληλη στήριξη κ.ά.), σε πρώτη (Α) φά-
ση με γενική επιμόρφωση σε θέματα που θεωρούνται βασικά και απαραίτητα για την εφαρμογή του προγράμ-
ματος εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαι-
δευτικές ανάγκες και σε δεύτερη (Β) φάση με τη συστηματική εκπαίδευση και κατάρτιση των επιμορφούμενων 
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων. 
 
Β. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
Οι  θεματικές ενότητες  για το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Α’ και Β’ φάσης είναι οι ακόλουθες: 

 Θεματικές Ενότητες 
Διδακτικές 

ώρες 
Φάση 

Α 
Φάση 

Β 

ΘΕ 1 
1. Ένταξη και ισότιμη εκπαίδευση 
2. Ζητήματα εκπαιδευτικής πολιτικής σε θέματα Ένταξης  

1 ώρα 
1 ώρα 

2  

ΘΕ 2 

1. Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ατόμων με αναπηρία. 
Ιδιαιτερότητες, αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, τελι-
κή) υποστηρικτικές παρεμβάσεις 
2. Νοητική Αναπηρία. Αξιολόγηση και παιδαγωγική αντι-
μετώπιση 

5 ώρες  5 

ΘΕ 3 
Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές. Αξιολόγηση και παι-
δαγωγική  αντιμετώπιση. Μελέτη περίπτωσης 

11 ώρες 11  

ΘΕ 4 
Προβλήματα Συμπεριφοράς και η διαχείρισή τους. Μελέτη 
περίπτωσης 

4 ώρες 4  

ΘΕ 5 
Προβλήματα ακοής –Αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, 
τελική) και παιδαγωγική αντιμετώπιση. Μελέτη περίπτω-
σης 

3 ώρες  3 

ΘΕ 6 
Προβλήματα όρασης-Αξιολόγηση (αρχική, διαμορφωτική, 
τελική) και παιδαγωγική αντιμετώπιση. Μελέτη περίπτω-
σης 

3 ώρες  3 

ΘΕ 7 
Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής με υπερκινητικότητα. 
Αξιολόγηση και εκπαιδευτική αντιμετώπιση. Μελέτη περί-
πτωσης 

7 ώρες  7  

 Γενικό Σύνολο: 35 ώρες 17 18 

 
Γ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης (Α) και δεύτερης (Β) φάσης θα πραγματοποιηθεί κατά το 
σχολικό έτος 2013-2014 στις έδρες των Π.Ε.Κ. και στα εξακτινωμένα τμήματα των Π.Ε.Κ. και θα είναι διάρκειας 
πέντε (5) ημερών και τριάντα πέντε (35) διδακτικών ωρών. Επίσης, το επιμορφωτικό πρόγραμμα της πρώτης 
(Α) και δεύτερης (Β) φάσης θα πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2014-2015 στις έδρες των Π.Ε.Κ. και στα 
εξακτινωμένα τμήματα των Π.Ε.Κ. και θα είναι διάρκειας πέντε (5) ημερών και τριάντα πέντε (35) διδακτικών 
ωρών, με την προϋπόθεση χρονικής παράτασης των Πράξεων «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υ-
ποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες» των Αξόνων Προτεραιότη-
τας 1, 2 και 3. 

Οι ακριβείς ημερομηνίες διεξαγωγής των επιμορφωτικών προγραμμάτων θα ορισθούν από το ΠΕΚ Η-
ρακλείου. 
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Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΩΝ   
Στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της Α΄ και Β΄ φάσης, σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 3966/2011 μπορούν  

να διδάξουν: 
Ειδικοί επιστήμονες, μέλη Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή Εκπαιδευτικού Προσωπι-

κού (Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Σχολικοί Σύμβουλοι, Εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπ/σης καθώς και άλλοι Δημόσιοι υ-
πάλληλοι και Ιδιώτες που έχουν τα απαιτούμενα επιστημονικά και διδακτικά προσόντα.  
 

Οι ανωτέρω θα ενταχθούν σε επικαιροποιημένο μητρώο επιμορφωτών το οποίο θα δημιουργηθεί ανά 
θεματική ενότητα. 
 
Ε. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗ/ΤΡΙΑΣ 

Για την ένταξη στο μητρώο επιμορφωτών, με σειρά προτεραιότητας για κάθε θεματική ενότητα, ο κάθε 
ενδιαφερόμενος θα βαθμολογείται (με βάση το ΦΕΚ 3347/14-12-2012, τ. B) με τα ακόλουθα κριτήρια τα οποία 
μοριοδοτούνται ως εξής: 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Τίτλοι σπουδών στην ΕΑΕ (Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση) και συναφών ειδικοτήτων:  
1. Διδακτορικό Δίπλωμα  12 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  7 

3. Πτυχίο Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι./ΚΑΤΕΕ 
5 για ΑΕΙ/3 για 3ετές ΤΕΙ/ 

2 για 2ετές ΚΑΤΕΕ 

4. Πτυχίο Διδασκαλείου  5 

Άλλοι τίτλοι σπουδών* 
1. Διδακτορικό Δίπλωμα  8 

2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης  4 

3. Πτυχίο Α.Ε.Ι./Α.Τ.Ε.Ι./ΚΑΤΕΕ 
3 για ΑΕΙ/2 για 3ετές ΤΕΙ/ 

1 για 2ετές ΚΑΤΕΕ 

4. Πτυχίο Διδασκαλείου  3 

5. ΣΕΛΜΕ 0,5 

6. ΣΕΛΔΕ 0,5 
*Σε περίπτωση περισσότερων τίτλων σπουδών σε διαφορετικό αντικείμενο μοριοδοτούνται όλοι οι τίτλοι ενώ στο ίδιο αντικείμενο βαθμο-
λογείται ο ανώτερος τίτλος. 

Πρόσθετα προσόντα: 
Ξένες Γλώσσες** (Μέχρι δύο(2) ξένες γλώσσες)  

1. Κατηγορία/Επίπεδο Γ2/C2/Άριστη γνώση 2 

2. Κατηγορία/Επίπεδο Γ1/C1/Πολύ καλή γνώση    1 

3. Κατηγορία/Επίπεδο Β2/Καλή γνώση  0,5 

Τ.Π.Ε.** 
1. Πιστοποίηση Α΄ Επιπέδου 2 

2. Πιστοποίηση Β΄ Επιπέδου  3 
**Τα παραπάνω δεν προσμετρώνται αθροιστικά αλλά λαμβάνεται  υπόψη η μοριοδότηση του ανώτερου προσόντος  

Εμπειρία ως επιμορφωτής (σε διδακτικές ώρες) (έως 20 μόρια)  
 Από 1 έως 20 ώρες 2 

 Από 21 έως 40 4 

 Από 41 έως 60 6 

 Από 61 έως 80 8 

 Από 81 έως 100 10 

 Από 101 έως 200 15 

 Από 201 και άνω 20 

Εμπειρία ως επιμορφωτής στη Γ΄ φάση επιμόρφωσης του προγράμματος της εξειδικευμένης 
εκπαιδευτικής υποστήριξης για μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. 

2 

Εκπαιδευτική προϋπηρεσία (έως 21 μόρια)  
 Από 1 έως 5 έτη 3 

 Από 6 έως 10 6 

 Από 11 έως 15 9 

 Από 16 έως 20 12 

 Από 21 έως 25 15 

 Από 26 έως 30 18 

 Από 31 και άνω 21 
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ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ 

Συγγραφικό και επιστημονικό έργο συναφές με την ΕΑΕ (έως 16 μόρια) 
Βιβλία (2 μόρια ανά βιβλίο και ποσοστό αναλογικά λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των συγ-
γραφέων) 

Έως 6 μόρια 

Άρθρα (0,5 μόρια ανά άρθρο) Έως 4 μόρια 

Συνέδρια (0,5 μόρια ανά εισήγηση σε συνέδριο δημοσιευμένη στα πρακτικά του συνεδρίου) Έως 3 μόρια 

Ερευνητικό έργο (0,5 μόρια ανά έρευνα) Έως 3 μόρια 

Άλλο συγγραφικό και επιστημονικό έργο (έως 6 μόρια) 
Βιβλία (1 μόριο ανά βιβλίο και ποσοστό αναλογικά λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των συγ-
γραφέων) 

Έως 3 μόρια 

Άρθρα (0,25 μόρια ανά άρθρο) Έως 1 μόριο 

Συνέδρια (0,25 μόρια ανά εισήγηση σε συνέδριο δημοσιευμένη στα πρακτικά του συνεδρίου) Έως 1 μόριο 

Ερευνητικό έργο (0,25 μόρια ανά έρευνα) Έως 1 μόριο 

Σε περίπτωση πτυχίων εξωτερικού, για τα παραπάνω προσόντα είναι απαραίτητη η αναγνώριση ισοτι-
μίας και αντιστοιχίας από το ΔΟΑΤΑΠ/ΔΙΚΑΤΣΑ. 

Οι επιμορφωτές για κάθε θεματική ενότητα θα ορίζονται με τη σειρά κατάταξης που θα έχουν λάβει 
στο Μητρώο. Σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής του επιμορφωτή σε συγκεκριμένη θεματική ενότητα προ-
σκαλείται ο επόμενος και ακολουθείται σειριακά η ίδια διαδικασία. 
 
ΣΤ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΗΛΩΣΕΩΝ  
Ι. Διαδικασία υποβολής αιτήσεων -δηλώσεων 

Οι  υποψήφιοι  επιμορφωτές/τριες  για  να  ενταχθούν  στο  Μητρώο Επιμορφωτών οφείλουν 
να καταθέσουν αυτοπροσώπως ή να αποστείλουν ταχυδρομικά (έως και 24/02/2014 σφραγίδα ταχυ-
δρομείου) (Διεύθυνση αποστολής: ΠΕΚ Ηρακλείου, Ι. Κορνάρου, Εσταυρωμένος, 714 10 Ηράκλειο 
Κρήτης, Τ.Θ.: 1924) στη Γραμματεία του ΠΕΚ Ηρακλείου κλειστό φάκελο ο οποίος  θα  περιέχει: 
1. Την αίτηση - δήλωσή τους που θα υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του ιστότοπου του ΠΕΚ Ηρακλεί-

ου (https://sites.google.com/site/pekirakl/) μέχρι 24/02/2014. (οδηγίες υποβολής και εκτύπωσης 
της δήλωσης – αίτησης στον ιστότοπο του ΠΕΚ Ηρακλείου). 

2. Όλα τα δικαιολογητικά επικυρωμένα. Οι ξενόγλωσσοι τίτλοι θα πρέπει να είναι σαφείς ως προς την 
κατηγορία/επίπεδο (βλ. πίνακα κριτηρίων) και να  συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση.  

3. Τα δικαιολογητικά του συγγραφικού έργου θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τα εξής: 
a. τα βιβλία: τον τίτλο του βιβλίου, τον εκδοτικό οίκο, το ISBN, τον αριθμό σελίδων, τα περιε-

χόμενα, την πρώτη και τελευταία σελίδα. 
b. τα άρθρα: τον τίτλο του άρθρου, τον αριθμό σελίδων του άρθρου, το εξώφυλλο του περιο-

δικού, τον πίνακα περιεχομένων, την πρώτη και τελευταία σελίδα του άρθρου, τον τίτλο 
του περιοδικού, το τεύχος. 

4. Τα συνέδρια: τον τίτλο του Συνεδρίου, τον τίτλο της εισήγησης, την πρώτη σελίδα των πρακτικών 
του συνεδρίου, τον πίνακα περιεχομένων των πρακτικών. 

5. Το ερευνητικό έργο: τον τίτλο και τον φορέα υλοποίησης 
6. Το επιμορφωτικό έργο θα αποδεικνύεται με αντίστοιχες βεβαιώσεις και  
7. Η  προϋπηρεσία με βεβαιώσεις υπηρεσιακής κατάστασης. 
Δικαιολογητικά που δε θα τηρούν τις παραπάνω προδιαγραφές δε θα μοριοδοτούνται. 
Μετά την οριστική υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών δεν παρέχεται η δυνατότητα διόρ-

θωσης ή τροποποίησης ή προσθήκης στοιχείων.  Για το λόγο αυτό,  παρακαλούμε  τους ενδιαφερόμενους/νες 
να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωση τους.  

Αιτήσεις που θα υποβληθούν αργότερα από την προαναφερθείσα ημερομηνία, καθώς και εκείνες που 
θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο εκτός από τον παραπάνω, δε θα ληφθούν υπόψη. 

Οι υποψήφιοι Επιμορφωτές μπορούν να δηλώσουν όσες θεματικές ενότητες κρίνουν ότι έχουν τα κατάλ-
ληλα προσόντα να διδάξουν. 
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II. Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων  και ένταξη στο Μητρώο Επιμορφωτών 
Η διαδικασία  επιλογής των επιμορφωτών που θα ενταχθούν στο Μητρώο Επιμορφωτών θα γίνει ως 

ακολούθως: 

 Μοριοδότηση των υποψηφίων από το Συντονιστικό Συμβούλιο του ΠΕΚ Ηρακλείου, βάσει των 
προσόντων που έχουν υποβάλει. 

 Κατάρτιση αξιολογικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων ανά θεματική ενότητα. 

 Ανάρτηση του πίνακα στον ιστότοπο του ΠΕΚ Ηρακλείου για ενημέρωση και υποβολή ενστάσεων. 

 Υποβολή ενστάσεων από τους υποψηφίους μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του πίνακα στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Ηρακλείου.  

 Εξέταση τυχόν ενστάσεων και κατάρτιση οριστικού πίνακα των επιμορφωτών που εντάσσονται στο 
Μητρώο. 

 Ανάρτηση του οριστικού πίνακα κατάταξης ανά θεματική ενότητα στον ιστότοπο του ΠΕΚ Ηρα-
κλείου και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

Η πρόσκληση θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΠΕΚ Ηρακλείου και θα ζητηθεί η ανάρτηση της και σε 
άλλες ιστοσελίδες των Δ/νσων Εκπ/σης της Κρήτης καθώς και σε λοιπές ιστοσελίδες εκπαιδευτικού ενδιαφέρο-
ντος πανελλαδικά. 
 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 
 
 ΠΕΛΛΑ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΑΚΗ 
 Καθηγήτρια Πανεπιστημίου 
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