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ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

ΚΡΗΤΗΣ ΣΤΙΣ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  ΤΟΥ ΠΚ 

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ Α.Π. 2614/28-01-2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτήσεων, που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της με αριθμό 

πρωτ. 2614/28-01-2020 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση 

τεσσάρων προπτυχαικών φοιτητών/φοιτητριών του Πολυτεχνείου Κρήτης στις 

Αθλητικές Εγκαταστάσεις της Πολυτεχνειούπολης, συνεδρίασε στα Χανιά, σήμερα, την   

4-5-2020, προκειμένου να εξετάσει τις αιτήσεις που κατατέθηκαν στο πλαίσιο της ως 

άνω Πρόσκλησης και να συντάξει το παρόν Πρακτικό Αξιολόγησης.  

Η πρόσκληση αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Πολυτεχνείου Κρήτης στη διεύθυνση  

www.tuc.gr  και της Εταιρείας Αξιοποίησης www.eadip.tuc.gr. 

Η επιτροπή αξιολόγησης, η οποία ορίστηκε από την 4η/2020 Συνεδρίαση του ΔΣ, 

αποτελείται από τους υπογράφοντες:  

α. Γεώργιο Καρυστινό 

β. Δέσποινα Βάμβουκα 

γ. Κωνσταντίνο Ζοπουνίδη  

 

Στα πλαίσια της προσκλησης υποβλήθηκαν συνολικά 8 αιτήσεις. Οι υποβληθείσες 

αιτήσεις ήταν εμπρόθεσμες και συνοδεύονταν από δικαιολογητικά έγγραφα, τα οποία 

σχετίζονταν με την απόδειξη των προσόντων των υποψηφίων.  

To υποψήφιο άτομο με αρ. πρωτ. αίτησης 2639 δεν προσκόμισε την απαιτούμενη 

εκκαθαριστική δήλωση των γονέων, όντας κάτω των 25 ετών, με αποτέλεσμα η αίτηση 

του υποψήφιου ατόμου να απορριφθεί. 

To υποψήφιο άτομο με αρ. πρωτ. αίτησης 2635 δεν προσκόμισε την απαιτούμενη 

βεβαίωση σπουδών με αποτέλεσμα η αίτηση του υποψήφιου ατόμου να απορριφθεί.  

Βάσει αυτών και με βάση τα κριτήρια επιλογής και τους συντελεστές βαρύτητάς τους 

σύμφωνα με την πρόσκληση, διαμορφώθηκε ο παρακάτω πίνακας. 
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                          Η συνολική βαθμολογία των υποψηφίων είναι η εξής: 

  

Α/Α 
Αρ. πρωτ. 
αίτησης 

Συνολική 
Βαθμολογία 

1 2642 5.50 

2 2634 5.47 

3 2626 3.65 

4 2641 1.90 

5 2631 1.77 

6 2625 1.50 

  
  

Σύμφωνα με τα ως άνω, με βάση τα κριτήρια και τους συντελεστές βαρύτητας 

(με μοριοδότηση βάσει των δικαιολογητικών) όπως προσδιορίστηκαν στην 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την θέση αυτή, προτείνεται 

ομόφωνα από την Επιτροπή Αξιολόγησης η επιλογή των υποψήφιων ατόμων 

με αρ. πρωτ. αίτησης 2642, 2634, 2626 και 2641. 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Χανιά, 04/05/2020 

 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης 

 

(*υπογραφές) 

Γεώργιος Καρυστινός  
 
 

    Δέσποινα Βάμβουκα Κωνσταντίνος  Ζοπουνίδης 

   
(*) Έχουν τεθεί στο πρωτότυπο που παραμένει στο αρχείο μας. 

 

 


