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Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης
(σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμό 3380/07.12.2018 - ΑΔΑ: 6ΨΟΗ46Ψ8ΝΖ-ΘΕΧ,
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού
δικαίου με Πτυχιούχο Ανωτάτης Εκπαίδευσης, για την κάλυψη των αναγκών της Πράξης
«Υποστήριξη της λειτουργίας των Δομών Διαχείρισης της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών
για την υλοποίηση παρεμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων έργων» με ΜΙS 5029179 στο
πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020)
Σήμερα, 03 Ιανουαρίου 2019, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 πμ έλαβε χώρα στα γραφεία
της Πρυτανείας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών επί της οδού Πατησίων 42, η
συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης που ορίστηκε από την Επιτροπή Ερευνών στις
26/11/2018 στο Θέμα 3ο, κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της, Επίκουρη Καθηγήτρια κ.
Καλλιρόη Λινάρδου με θέμα: «Διενέργεια συνεντεύξεων των υποψηφίων για τη θέση
Στελέχους Οικονομικής - Διοικητικής Υποστήριξης Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων,
Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και διαμόρφωση του τελικού
αξιολογικού πίνακα», προκειμένου να αξιολογήσουν τους υποψηφίους, αναφορικά με την
προσωπικότητά τους και το αντικείμενο του υπό ανάθεση έργου.
Παρόντα στη Συνεδρίαση ήταν τα τρία τακτικά μέλη της Επιτροπής, ήτοι η Πρόεδρος της
επιτροπής, Επίκουρος Καθηγήτρια του Τμήματος Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της
Α.Σ.Κ.Τ. κα. Καλλιρόη Λινάρδου, ο Επίκουρος Καθηγητής του τμήματος Εικαστικών
Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. κ. Κωνσταντίνος Χριστόπουλος και η Διοικητικός Υπάλληλος της
Α.Σ.Κ.Τ. Ευγενία Σωτήρη.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώνεται από την Πρόεδρο της επιτροπής, ότι
υπάρχει απαρτία καθώς και ότι όλα τα μέλη εκλήθησαν σύμφωνα με το νόμο .
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τη Γραμματέα της Τριμελούς Επιτροπής, κα. Κωνσταντίνα
Ιωάννου - Σαρτζή, Γραμματέας της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ.
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Η Πρόεδρος της Επιτροπής κα Καλλιρόη Λινάρδου, ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της
ανωτέρω πρόσκλησης υποβλήθηκαν δυο (2) αιτήσεις εντός της οριζόμενης από την
πρόσκληση ενδιαφέροντος προθεσμίας, ενώ όλοι οι υποψήφιοι έχουν κληθεί στη διαδικασία
προσωπικής συνέντευξης, ως ακολούθως:
11.15 πμ
12.00 πμ

Αρ. πρωτ. Αίτησης 3461/19-12-2018
Αρ. πρωτ. Αίτησης 3442/18-12-2018

Από τους κληθέντες, προσήλθαν όλοι στη διαδικασία της συνέντευξης.
Ακολουθεί η διενέργεια των συνεντεύξεων με τη σειρά και τον χρόνο που έχουν καθοριστεί.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης των συνεντεύξεων, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας
υπόψη τα δικαιολογητικά που προσκόμισαν οι υποψήφιοι όπως αυτά ορίζονται στην
πρόσκληση ενδιαφέροντος, η Επιτροπή Αξιολόγησης διαπιστώνει ότι:
Ο υποψήφιος με αρ. πρωτ. Αίτησης 3461/19-12-2018 ανακοίνωσε στην Επιτροπή κατά την
είσοδό του στη συνέντευξη ότι θα υποβάλει αίτηση απόσυρσης της υποψηφιότητας του προς
τη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας της Α.Σ.Κ.Τ.. Όπως και την
υπέβαλε με αριθμό πρωτ. 1/3-1-2019.
Επομένως, ο συγκεκριμένος υποψήφιος αποκλείεται από τη διαδικασία βαθμολόγησης στη
συνέντευξη.
Εν συνεχεία, η Επιτροπή προχωρά στη βαθμολόγηση του άλλου υποψηφίου που πληρεί τα
απαραίτητα προσόντα. Η βαθμολογία διαμορφώνεται σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:
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Όπως προκύπτει από την συνολική μοριοδότηση, με 110 μόρια προσωρινός ανάδοχος της
πράξης ορίζεται ο υποψήφιος με αριθμός αίτησης 3442/18-12-2018.
Στο σημείο αυτό η Πρόεδρος ρωτάει τα μέλη της Επιτροπής εάν θέλουν να λάβουν το λόγο.
Δεν λαμβάνει το λόγο κανείς.
Κατόπιν των ανωτέρω η Πρόεδρος κηρύσσει τη λήξη της συνεδρίασης.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης

Η πρόεδρος
Καλλιρόη Λινάρδου

Τα μέλη

Η γραμματέας

Κωνσταντίνος Χριστόπουλος Κωνσταντίνα Ιωάννου - Σαρτζή

Ευγενία Σωτήρη

