Πρωτόκολλο Συνεργασίας
της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. & της Ανωτάτης
Σχολής Καλών Τεχνών
*****
ΑΡ.ΠΡ. 1222 / 29.3.2018
Σήμερα την 29η του μηνός Μαρτίου 2018 στο Μαρούσι Αττικής,
1.
Η Ανώτατη Σχολή των Καλών Τεχνών, με έδρα την Αθήνα, Πατησίων 42, 106
82 Αθήνα, που εκπροσωπείται από τον Πρύτανη, Καθηγητή κ. Παναγιώτη
Χαραλάμπους, και
2.
η εταιρεία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε., με έδρα το Μαρούσι Αττικής,
Ηρώδου Αττικού 12Α, 151 24 που εκπροσωπείται από τον Γενικό Διευθυντή
Διοικητικού και Ανθρώπινου Δυναμικού, κ. Θεοφάνη Βουτσαρά,
οι οποίοι θα καλούνται εφεξής «συμβαλλόμενοι», στο πλαίσιο της εδραίωσης της
μεταξύ τους συνεργασίας,

συμφώνησαν και συναποδέχονται τα ακόλουθα:
Άρθρο 1
Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν στην ανάληψη κάθε απαραίτητης
πρωτοβουλίας και δραστηριότητας για την υποστήριξη της ενεργούς συμμετοχής των
πτυχιούχων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών
στην καλλιτεχνική διεργασία, στην έρευνα, και στην παρακολούθηση των πρόσφατων
εξελίξεων της σύγχρονης τέχνης.
Άρθρο 2
2.1 Η δεύτερη συμβαλλόμενη χορηγεί μια υποτροφία, διάρκειας ενός έτους,
ποσού ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€), σε απόφοιτο του Τμήματος
Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με σκοπό την κάλυψη των
αναγκών εκπαίδευσης και εξειδίκευσης για πραγματοποίηση μεταπτυχιακών
σπουδών στο γνωστικό πεδίο των εικαστικών τεχνών, σε πανεπιστήμιο της
αλλοδαπής.
Για την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ χορηγεί στον υπότροφο το
ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€), που θα καταβάλλεται ως εξής:
α) είτε απευθείας στον υπότροφο συνολικά ή τμηματικά σε τρεις δόσεις
β) είτε καλύπτοντας τα δίδακτρα του Πανεπιστημίου καθώς και έξοδα μετακινήσεων
και διαβίωσης.
Οι προαναφερόμενοι τρόποι καταβολής του ποσού της υποτροφίας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. σωρευτικά, χωρίς να

αποκλείεται και οποιοσδήποτε άλλος τρόπος κριθεί από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)
Α.Ε. σκόπιμος για την υλοποίηση της διδόμενης υποτροφίας.
Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. θα έχει την ευθύνη της σύναψης σύμβασης
υποτροφίας με τον υπότροφο χωρίς τη διαμεσολάβηση ή περαιτέρω ευθύνη επ’αυτού
της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών. Το σχέδιο της σύμβασης υποτροφίας έχει
συζητηθεί και συμφωνηθεί και από τους δύο συμβαλλόμενους. Επισυνάπτεται δε της
παρούσης τροποποίησης και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής.
2.2. Η δεύτερη συμβαλλόμενη χορηγεί άπαξ τα χρηματικά βραβεία των 4.000 ευρώ
και 2.000 ευρώ αντίστοιχα στον δεύτερο και τρίτο κατά σειρά επιλεχθέντα από την
επιτροπή αξιολόγησης υποψήφιο, ως επιβράβευση αυτών με την προϋπόθεση ότι
έχουν γίνει δεκτοί σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στον τομέα των εικαστικών
τεχνών και θα πραγματοποιήσουν τις συγκεκριμένες μεταπτυχιακές σπουδές. Η
επίδοση των χρηματικών βραβείων θα πραγματοποιείται με έμβασμα στους
τραπεζικούς λογαριασμούς που θα υποδείξουν ο δεύτερος και τρίτος κατά σειρά
επιλεχθείς. Οι βραβευθέντες δεν έχουν καμία περαιτέρω υποχρέωση προς την
δεύτερη συμβαλλόμενη.
Άρθρο 3
Η δεύτερη συμβαλλόμενη δεσμεύεται και γνωστοποιεί εγγράφως στην
Α.Σ.Κ.Τ. κατά τους μήνες Μάρτιο ή Απρίλιο, ότι θα χορηγήσει μια υποτροφία,
διάρκειας ενός έτους, ποσού ύψους δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€), σε απόφοιτο
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, με σκοπό
την κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης και εξειδίκευσης για πραγματοποίηση
μεταπτυχιακών σπουδών στο γνωστικό πεδίο των εικαστικών τεχνών, σε
πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, καθώς και την χορήγηση χρηματικών βραβείων, όπως
αυτή περιγράφεται στο άρθρο 2.2.
Άρθρο 4
Η πρώτη συμβαλλόμενη ανακοινώνει και δημοσιοποιεί στον πίνακα ανακοινώσεων
και στην ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ. την χορήγηση της υποτροφίας και των
χρηματικών βραβείων και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτημα
υποψηφιότητας μέχρι 16 Ιουνίου εκάστου έτους. Τα δικαιολογητικά κατατίθενται
στη Γραμματεία της Α.Σ.Κ.Τ. καθημερινά, κατά τις ώρες 9.30 πμ – 2.00 μ.μ. και τα
έργα προς κρίση στις εγκαταστάσεις της ΑΣΚΤ στην οδό Πειραιώς 256.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας της υποτροφίας έχουν αποκλειστικά και
μόνο οι πτυχιούχοι (Προπτυχιακού κύκλου σπουδών) του Τμήματος Εικαστικών
Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. με ειδίκευση στη Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική.
Δικαιολογητικά υποψηφίων :

Αίτηση υποψηφιότητας

Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου του προπτυχιακού κύκλου σπουδών
του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. με ειδίκευση στη
Ζωγραφική ή Γλυπτική ή Χαρακτική.

Επικυρωμένο αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου ή άλλου απολυτηρίου
τίτλου σπουδών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ισότιμου του
απολυτηρίου Λυκείου

Έγγραφο από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής με το οποίο θα βεβαιώνεται
ότι ο υποψήφιος έχει γίνει δεκτός για μεταπτυχιακές σπουδές στο

γνωστικό πεδίο των εικαστικών τεχνών. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος
δεν έχει το έγγραφο αποδοχής ως την ημερομηνία κατάθεσης του
φακέλου υποψηφιότητας του (Ιούνιος) και ανακηρυχθεί υπότροφος,
υποχρεούται να το καταθέσει έως τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.
Σε διαφορετική περίπτωση η υποτροφία δίνεται στον 2ο επιλαχόντα
κ.ο.κ.

Υπεύθυνη δήλωση ότι στην οποία δηλώνει ότι:
α. δεν λαμβάνει άλλη υποτροφία από άλλο Ίδρυμα ή Κληροδότημα ή
Οργανισμό ή Εταιρεία ή γενικά από άλλο φορέα για πραγματοποίηση
μεταπτυχιακών σπουδών, για το ίδιο χρονικό διάστημα που θα
λαμβάνει την παρούσα υποτροφία.
β. έχει λάβει γνώση και αποδέχεται τους όρους–άρθρα, όπως αυτά
περιγράφονται στο πρωτόκολλο συνεργασίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)
Α.Ε και Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, το οποίο βρίσκεται στη
διάθεση των υποψηφίων.
γ. γνωρίζει και συναινεί πως εάν επιλεχθεί ως υπότροφος, ένα εκ των
έργων που έχει καταθέσει θα αποτελεί εφεξής περιουσία της ΜΟΤΟΡ
ΟΙΛ.
 Ηλεκτρονικό αρχείο στο οποίο περιέχεται αναλυτικά το καλλιτεχνικό
έργο του υποψήφιου καθώς και κείμενα του ίδιου που αφορούν σε αυτό.
 Τρία έως τέσσερα εικαστικά έργα (τα οποία επιλέγονται από τον
ηλεκτρονικό αρχείο του υποψηφίου κατόπιν συνεννόησης με το
Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ) και τα οποία λαμβάνουν μέρος σε
έκθεση διάρκειας έξι μηνών στους χώρους της εταιρίας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ,
(Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι Αττικής). Τα έργα παραμένουν στη
διάθεση της ΑΣΚΤ και της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ για διάστημα δώδεκα μηνών
από την ημερομηνία κατάθεσης τους.
 Βιογραφικό σημείωμα
Συνυπολογίζεται από την Επιτροπή Επιλογής του υποτρόφου η γνώση ξένης
γλώσσας, ιδιαίτερα της γλώσσας που ομιλείται στην χώρα της αλλοδαπής στην
οποία θα μεταβεί για μεταπτυχιακές σπουδές.


Υποχρεώσεις υποψηφίων υποτρόφων :
Ο υπότροφος που θα αναδειχθεί υποχρεούται στην παράδοση ενός έργου εκ
των κατατιθέμενων έργων του, το οποίο θα επιλεγεί από την εξαμελή
Επιτροπή Επιλογής υποτρόφου και θα αποτελεί εφεξής περιουσία της
εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.

Άρθρο 5
Η εξαμελής Επιτροπή Επιλογής του υποτρόφου και των δύο βραβευθέντων
συγκροτείται κάθε έτος με την λήξη της κατάθεσης των αιτήσεων, και αποτελείται
από δύο μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. και τρία
διακεκριμένα μέλη της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ καθώς και έναν διακεκριμένο
επιμελητή εικαστικών εκθέσεων του οποίου την επιλογή και την αμοιβή αναλαμβάνει
αποκλειστικά η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε, με σκοπό την εξέταση των

δικαιολογητικών και την κρίση επί του υποβληθέντος καλλιτεχνικού εικαστικού
φακέλου των υποψηφίων, και κυρίως με σκοπό την ανάδειξη/επιλογή του υποτρόφου.
Η εξαμελής Επιτροπή Επιλογής του υποτρόφου και των δύο βραβευθέντων
συνεδριάζει σε χώρο που συνομολογείται, εντός ενός μηνός το αργότερο από την
λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, προκειμένου να αναδείξουν τον
υπότροφο. Η απόφασή της δημοσιοποιείται στον πίνακα ανακοινώσεων και στην
ιστοσελίδα της Α.Σ.Κ.Τ.

Άρθρο 6
Οι συμβαλλόμενοι συναποφασίζουν ότι θέματα προκύψουν σχετικά με την
έκθεση των έργων των υποψηφίων. Η έκθεση έχει διάρκεια δώδεκα μηνών και
πραγματοποιείται στους χώρους του κτιρίου που στεγάζεται η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ,
(Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι Αττικής). Τα έργα που παρουσιάζονται στην
δωδεκάμηνης διάρκειας έκθεση, επιλέγει η εξαμελής Επιτροπή Επιλογής υποτρόφου,
από αυτά του υποβληθέντος φακέλου. Όσα δεν επιλεγούν μπορούν μετά από
απόφαση της προαναφερόμενης Επιτροπής να επιστραφούν άμεσα στους υποψήφιους
υπότροφους. Την δημοσιοποίηση, προβολή, καθώς και τα έξοδα προσκλήσεων και
καταλόγου βαρύνουν την δεύτερη συμβαλλόμενη. Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ευθύνεται για τη
μεταφορά και τη φύλαξη των έργων κατά την διάρκεια της έκθεσης.
Τα υποβληθέντα έργα των υποψηφίων παραμένουν στην κατοχή της δεύτερης
συμβαλλόμενης για περίπου δώδεκα μήνες, από την ημερομηνία κατάθεσης της
αίτησης υποψηφιότητας. Μετά το πέρας αυτού του διαστήματος τα έργα
επιστρέφονται στους υποψήφιους υπότροφους, εκτός ενός εκ των υποβληθέντων
έργων του υποψηφίου που αναδείχθηκε υπότροφος. Το έργο αυτό επιλέγεται από την
εξαμελή Επιτροπή Επιλογής υποτρόφου, παραμένει στην κατοχή της δεύτερης
συμβαλλόμενης, και μετά την υπογραφή της σύμβασης υποτροφίας αποτελεί
περιουσία της εταιρείας ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ.
Άρθρο 7
Κάθε συμβαλλόμενος ορίζει έναν εκπρόσωπο για το συντονισμό της
συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών και την επιτυχή υλοποίηση του παρόντος
Πρωτοκόλλου. Πέραν αυτού, οι ανωτέρω αναγραφόμενοι συμβαλλόμενοι
αναλαμβάνουν τη δέσμευση για τη στενότερη δυνατή συνεργασία και την
αντιμετώπιση κοινών θεμάτων.
Άρθρο 8
Κάθε τροποποίηση των άρθρων του παρόντος Πρωτοκόλλου απαιτεί την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση αμφότερων των συμβαλλόμενων.
Άρθρο 9
Το παρόν Πρωτόκολλο θα ισχύει από την ημέρα της υπογραφής του.
Συνάπτεται για μια μέγιστη περίοδο δύο ετών, εφόσον δεν θα καταγγελθεί από το ένα
ή το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, με προειδοποίηση που θα κατατεθεί έξι μήνες πριν.

Σε περίπτωση ανανέωσης για περίοδο πέραν της διετίας, ή τροποποίησής του,
χρειάζεται η αμοιβαία συγκατάθεση των δυο συμβαλλόμενων μερών.
Άρθρο 10
Όλες οι διαφορές μεταξύ των μερών που προκύπτουν από την ερμηνεία ή την
υλοποίηση των άρθρων αυτού του Πρωτοκόλλου θα επιλύονται μέσω συζητήσεων ή
διαβουλεύσεων μεταξύ των συμβαλλομένων. Εάν δεν επιτευχθεί τέτοια συμφωνία
και επίλυση, αρμόδια ορίζονται τα Δικαστήρια Αθηνών.

Άρθρο 11
Το παρόν Πρωτόκολλο, που υπογράφεται σε δυο πρωτότυπα αντίγραφα,
θεωρείται υπό ισχύ μετά την υπογραφή του από τους ανωτέρω αναγραφόμενους
συμβαλλόμενους.

Αθήνα, 29 Μαρτίου 2018
Ο Εκπρόσωπος της εταιρείας
Ο Πρύτανης
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.
της Ανώτατης Σχολής
των Καλών Τεχνών

Θεοφάνης Βουτσαράς

Παναγιώτης Χαραλάμπους

