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Θέμα: Εκλογή του κύριου Χαράλαμπου Σαββόπουλου του Κωνσταντίνου, σε θέση της βαθμίδας του 

καθηγητή , με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης από την 
Αναγέννηση έως και την Τέχνη των Ημερών μας». 
 
Αξιότιμε κύριε Πρύτανη, 
 Σας γνωρίζουμε ότι η Ειδική  Επταμελής Επιτροπή  κρίσης υπεύθυνη για την κρίση των 
υποψηφίων και  για την πλήρωση μίας θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του πρωτοβάθμιου 
καθηγητή του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων  Τεχνών με γνωστικό 
αντικείμενο «Ζωγραφική»  την Τρίτη 21η Φεβρουάριου 2017,   αποφάσισε με πέντε (5) θετικές 
ψήφους, σε σύνολο επτά (7) μελών και παρόντων πέντε (5), την εκλογή του κύριου Χαράλαμπου 
Σαββόπουλου  του Κωνσταντίνου σε θέση της βαθμίδας  του  πρωτοβάθμιου καθηγητή, με γνωστικό 
αντικείμενο «Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης από την Αναγέννηση έως και 
την Τέχνη των Ημερών μας» του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της 
Σχολής Καλών Τεχνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις 
συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 15, του Νόμου 1268/82,  6 του Νόμου 2083/92 και με 
διατάξεις του άρθρων 19 και 77  του Ν. 4009/2011, του άρθρου 9 παρ.5ε του Ν. 4076/2012, 
όπως αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 παρ.4 του Ν.4076/2012, των άρθρων 3 και τελευταίου της 
κανονιστικής απόφασης της Συγκλήτου του ΑΠΘ  κατ’ άρθρον 77 παρ.3 του Ν.4009/2011 για τις 
εκλογές μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ (αριθμ. Συν. 2842/14-12-2011, ΦΕΚ 31/19-01-2012 τεύχος 
Β΄». 
Επίσης σας γνωρίζουμε τα εξής: 
-Η θέση είναι από εκείνες που δόθηκαν στο Τμήμα μας στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού, του 
πανεπιστημιακού έτους 2001-2002 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1456/20-11-2002 τ. Β΄ 
Ο κύριος Χαράλαμπος Σαββόπουλος του Κωνσταντίνου, διορίσθηκε στη βαθμίδα του αναπληρωτή 
καθηγητή σύμφωνα με την Πρυτανική Πράξη 28271/14-6-2012, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 
656/10-7-2012 τεύχος Γ΄, ανέλαβε καθήκοντα στις 24 Ιουλίου 2012, στο γνωστικό αντικείμενο 
«Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Τέχνης από την Αναγέννηση έως και την Τέχνη των ημερών 
μας». 
Ορκίσθηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 24 Ιουλίου 2012. 
Ο υποψήφιος  έχει συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή και 
είχε το δικαίωμα να ζητήσει την  εξέλιξη του στη βαθμίδα του καθηγητή. 
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Η προκήρυξη της θέσης αποφασίστηκε στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, αριθμός συνεδρίασης 
36/25-01-2016 και δημοσιεύθηκε ΦΕΚ 329/8-4-2016 τ. Γ΄ αναρτήθηκε στο πληροφορικό 
σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός θέσης 00001180053)  
Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών έληγε την 21η Ιουνίου 2016. 
Ο αναπληρωτής καθηγητής κύριος Χαρ. Σαββόπουλος υπέβαλε υποψηφιότητα με τα υπό του νόμου 
οριζόμενα δικαιολογητικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ την 8η Ιουνίου 2016 και στη  
Γραμματεία του Τμήματος την 16η  Ιουνίου 2016.  
 Επισημαίνουμε ότι  ο υποψήφιος δεν είχε προηγούμενη αρνητική κρίση 
     

Σας αποστέλλουμε αποσπάσματα πρακτικών των συνεδριάσεων: 

 α) Tης Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, αριθμός συνεδρίασης 36/25-01-2016, 

για την προκήρυξη της θέσης. 

β) Της Συνέλευσης του Τμήματος  αριθμός συν.  206/05-07-2016 για την υποβολή πρότασης 

συγκρότησης της ΕΕΕ. 

γ) Της Κοσμητείας αριθμός συνεδρίασης 121/13-07-2016, έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη 

συγκρότηση της ΕΕΕ. 

δ) Της Συνέλευσης του Τμήματος  αριθμός συν.  207/ 14-07-2016    για τη συγκρότηση της ΕΕΕ. 

ε) Της συνεδρίασης της Ειδικής  Επταμελούς Επιτροπή  κρίσης  της 2ης Δεκεμβρίου 2016 για 

τον ορισμό των αξιολογητών  και 

 ζ) Της   συνεδρίασης της Ειδικής  Επταμελούς Επιτροπής  κρίσης  της 21ης Φεβρουαρίου 

2017 για την κρίση του μόνου  υποψήφιου  κυρίου Χαράλαμπου Σαββόπουλου. 

   Την αίτηση, τα δικαιολογητικά του κύριου Χαράλαμπου Σαββόπουλου του Κωνσταντίνου καθώς και 
τις αξιολογήσεις και σας παρακαλούμε να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για τον διορισμό του σε θέση 
της βαθμίδας του καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης 
Τέχνης από την Αναγέννηση έως και την Τέχνη των Ημερών μας» 
 

Όλη η διαδικασία της εξέλιξης αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της Σχολής www.arts.web.auth.gr , 
καθώς και στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ σύμφωνα με τις διατάξεις της υπουργικής 
απόφασης Φ122-1/1137/145793/Β2/9-10-2013, ΦΕΚ 2619/16-10-2013 τ.Β’.  
 

 
 

   Με τιμή, 
                          Ο Κοσμήτορας  

                  
 
            

 Ξενοφών Σαχίνης, Καθηγητής   
Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών  ΑΠΘ 

 

 
 
Κοινοποίηση :  Ενδιαφερόμενο      

    Το πρωτότυπο βρίσκεται υπογεγραμμένο στο αρχείο της Κοσμητείας 
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