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Προς την Πρυτανεία του ΑΠΘ  

 

Θέμα: Εξέλιξη του κ. Χρήστου Γούσιου στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με θητεία  
του Τμήματος Κινηματογράφου  του ΑΠΘ 

 

 

            Αξιότιμε κύριε Πρύτανη, 

             Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι στη συνεδρίαση της Ειδικής Επταμελούς 
Επιτροπής Κρίσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12 Απριλίου 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
και ώρα 11.00,  εξελίχθηκε ομόφωνα επί των παρόντων στη βαθμίδα του επίκουρου 
καθηγητή  στο Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών, ο κ. Χρήστος Γούσιος, με 
γνωστικό αντικείμενο «Ηχος στον κινηματογράφο». Η προκήρυξη της θέσης δημοσιεύθηκε 
στο ΦΕΚ 815/14-8-2015 τ.Γ’. και αναρτήθηκε στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (κωδικός 
θέσης 00000749052). Η όλη διαδικασία διενεργήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.3255/04,  τις διατάξεις των άρθρων 19 και 77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011, του άρθρου 9 
παρ. 5ε του Ν. 4009/2011, 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» (συνεδρ. 
αριθμ. 2842/14-12-2011, ΦΕΚ 31/19-01-2012, τ. Β΄, την παρ. 2 και 30 του άρθρου 39 του 
Ν.4186/2013. 
           Κατά την ψηφοφορία για την εξέλιξη του  κ. Χρήστου Γούσιου ήταν παρόντα τα έξι  
(6) μέλη της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής Κρίσης και ψήφισαν και τα έξι  (6) μέλη. Ο 
υποψήφιος έλαβε έξι (6) θετικές ψήφους.  
            

Σας διαβιβάζουμε σε ένα (1) αντίγραφο ,μαζί με τα συνημμένα τους. 

 

Πρόταση σχετικά με την απόφαση  
συγκρότησης της Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής  Συνεδρίαση Κοσμητείας 109/18-11-2015 

Συγκρότηση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής  Συνεδρίαση Συγκλήτου 2919/11-12-2015  

Ορισμός Αξιολογητών Συνεδρίαση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής  
08-2-2016 

mailto:info@arts.auth.gr


Κρίση εξέλιξης  
 

Συνεδρίαση Ειδικής Επταμελούς Επιτροπής  
12-04-2016 

Τις αξιολογήσεις των υποδειχθέντων αξιολογητών  
για τον υποψήφιο.  
 

 

 

 
 
«Ο κύριος  Χρήστος Γούσιος του Αστερίου, μόνος υποψήφιος για την πλήρωση της θέσης 
αυτής, έχει διορισθεί στο Τμήμα Κινηματογράφου που ιδρύθηκε με το Ν.3255/22-7-2004 
(138Α΄) της Σχολής Καλών Τεχνών, σε κενή οργανική θέση μέλους ΔΕΠ, που δόθηκε στο 
Τμήμα στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού 2005-2006 από το σύνολο των κενών 
οργανικών θέσεων ΔΕΠ που μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστήμιο με το άρθρο 14 παρ. 5α του 
Ν. 2817/2000 με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου αριθμ. 1217/4-11-2005 και 
δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1635/25-11-2005 τ.Β΄., αριθμ. βεβ. Της Υ.Δ.Ε του Υπ. Παιδ., Δια Βίου 
Μάθ. Και Θρησκ. 29528/15-12-2008, της βαθμίδας του λέκτορα με θητεία, σύμφωνα με την 
αριθμ. 2777/8-3-2006 απόφαση της Συγκλήτου , που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 156/30-8-2006 
τεύχος παράρτημα, στο γνωστικό αντικείμενο «Ήχος στον Κινηματογράφο» ύστερα από 
προκήρυξη της θέσης στο ίδιο ΦΕΚ.  
Ο κ. Χρήστος Γούσιος διορίστηκε στη βαθμίδα του λέκτορα με το ΦΕΚ1159/29-12-08 τ.Γ΄. 
Ορκίσθηκε και ανέλαβε καθήκοντα στις 13/1/2009.» 
 
Επισημαίνεται ότι ο υποψήφιος δεν είχε προηγούμενη αρνητική κρίση. 

 
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’.  
 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. 
 

 
   Με τιμή, 

                          Ο Κοσμήτορας  
                  
 
            

 Ξενοφών Σαχίνης, Καθηγητής   
Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών  ΑΠΘ 

 
 

 
Κοινοποίηση :  Ενδιαφερόμενος      

    Το πρωτότυπο βρίσκεται υπογεγραμμένο στο αρχείο της Κοσμητείας 
                                                                                                                                                                    

http://www.arts.web.auth.gr/

