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Θέμα: Ανάθεση αξιολόγησης  του έργου  των υποψηφίων για την πλήρωση μίας θέσης 

καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή  στο Τμήμα Κινηματογράφου 
του ΑΠΘ  με γνωστικό αντικείμενο «Σενάριο Κινηματογράφου». 

 (υποψήφιοι : Παναγιώτης Ιωσηφέλης, Νικόλαος Βεζυργιάννης, Μαρία Πουλάκη) 
 
Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, 
 

Σας γνωστοποιούμε ότι η Ειδική Επταμελής Επιτροπή Κρίσης η οποία συνεδρίασε στις 1 
Νοεμβρίου 2016, σας όρισε αξιολογητές  του έργου των υποψηφίων για την πλήρωση μιας 
θέσης καθηγητή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, με γνωστικό αντικείμενο «Σενάριο 
Κινηματογράφου» του Τμήματος Κινηματογράφου του ΑΠΘ, λαμβάνοντας υπόψη: α) τα άρθρα 
19 και 77  του Ν. 4009/11, β) την «Κανονιστική Απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ, κατ’ άρθρον 
77 παρ. 3 του Ν. 4009/2011 για τις εκλογές μελών ΔΕΠ του ΑΠΘ»  (συνεδρ. αριθ. 2842/14-12-
2011, ΦΕΚ 31/19-1-2012 τ. Β΄) και γ) το άρθρο 34, παρ. 13 του Ν. 4115/2013. Η Επιτροπή 
συγκροτήθηκε  με την Π.Π. 25785/26-8-2016, ύστερα από την απόφαση της Συγκλήτου στη 
συνεδρίαση υπ' αριθμ. 2929/19-7-2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3255/04 (Ιδρυτικός 
Νόμος του Τμήματος), σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 77 παρ.3 του Ν.4009/2011, του άρθρου 9 
παρ.5ε του Ν.4009/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε από το άρθρο 3, παρ. 4 του Ν.4076/12 και 
την «Κανονιστική απόφαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ, κατ’ άρθρον 77  (παρ. 3) του Ν. 4009/11 
για τις εκλογές μελών ΔΕΠ του Α.Π.Θ.» (ΦΕΚ 31/19-1-2012 τ. Β΄), και του άρθρου 39, παρ.2 και 
30 του Ν. 4186/2013, αφού έλαβε υπ' όψιν της το έγγραφο με αρ. πρωτ. 741/14-7-16 της 
Κοσμητείας  Σχολής Καλών Τεχνών με το οποίο διατυπώθηκε η γνώμη της (συνεδρίαση  υπ' 
αριθμ. 120/16-6-2016). 
 
Παρακαλούμε εντός αποκλειστικής προθεσμίας 40 ημερών (ημερ. έναρξης 1-11-2016), να 
καταθέσετε στη Γραμματεία της Κοσμητείας της Σχολής, προσωπική γραπτή αξιολόγηση του 
έργου των υποψηφίων. 
Tα βιογραφικά σημειώματα  και τα αναλυτικά υπομνήματα  των υποψηφίων  είναι διαθέσιμα 
στον ιστότοπο του ΑΠΕΛΛΑ. 
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες ευχαριστώντας σας εκ των προτέρων.  
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                                                                                           Καθηγητής Ξενοφών Σαχίνης 

 

Το πρωτότυπο βρίσκεται υπογεγραμμένο στο αρχείο της Κοσμητείας. 

 


