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 ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Αριθμ. 47785/Ζ2 
   Προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσεως 

ερευνητού Γ΄ βαθμίδος του Κέντρου Ερεύνης 

της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου της Ακαδη-

μίας Αθηνών. 

 Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 Έχοντας υπόψη:
1. Tις παρ. 2 και 4 του άρθρου 1 του ν. 1894/1990 «Για 

την Ακαδημία Αθηνών και άλλες εκπαιδευτικές διατά-
ξεις» (Α΄ 110).

2. Tον ν. 2431/1996 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-
τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημόσια Διοίκηση» 
(Α΄ 175).

3. Την παρ. 11 του άρθρου 10 του ν. 3051/2002 «Συ-
νταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές, τροπο-
ποίηση και συμπλήρωση του συστήματος προσλήψεων 
στο δημόσιο τομέα και συναφείς ρυθμίσεις» (Α΄ 220).

4. Το άρθρο 7 του ν. 4210/2013 «Ρυθμίσεις Υπουργείου 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυ-
βέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α΄ 254).

5. Το άρθρο 28 του ν. 4305/2014 «Ανοικτή διάθεση και 
περαιτέρω χρήση εγγράφων, πληροφοριών και δεδομέ-
νων του δημόσιου τομέα, τροποποίηση του ν. 3448/2006 
(Α΄ 57), προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας στις δια-
τάξεις της Οδηγίας 2013/37/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου, περαιτέρω ενίσχυση της 
διαφάνειας, ρυθμίσεις θεμάτων Εισαγωγικού Διαγωνι-
σμού Ε.Σ.Δ.Δ.Α. και άλλες διατάξεις» (Α΄ 237).

6. Tα άρθρα 13α, 18 και 29 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατά-
ξεις» (Α΄ 258), όπως αντικαταστάθηκαν από τα άρθρα 12, 
16 και 21 αντίστοιχα του ν. 4386/2016 «Ρυθμίσεις για την 
έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 83) και όπως προσετέθη 
στο τελευταίο η παρ. 6 του άρθρου 69 του ν. 4485/2017 
«Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, 
ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» (Α΄ 114).

7. Το άρθρο 17 του ν. 4310/2014 «Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 258), 

όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 92 του 
ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης 
εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες δια-
τάξεις» (Α΄ 114).

8. Το άρθρο 33 του ν. 4590/2019 «Ενδυνάμωση Ανώ-
τατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ενί-
σχυση και αναβάθμιση Δημόσιας Διοίκησης και άλλες 
διατάξεις» (Α΄ 17), όπως συμπλήρωσαν τις διατάξεις του 
άρθρου 9 του ν. 3528/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατά-
στασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων 
και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26).

9. Τον ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσω-
μάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 
2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονι-
κές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 184), 
όπως ισχύει.

10. Tο π.δ. 134/1999 «Διορισμός ή πρόσληψη πολι-
τών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα, Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και λοιπά 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Δημόσιες Υπη-
ρεσίες του χώρου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αρμοδιό-
τητας του ΥΠ.Ε.Π.Θ.» (Α΄ 132).

11. Το π.δ. 18/2018 «Οργανισμός Υπουργείου, Παιδείας 
και Θρησκευμάτων» (Α΄ 31).

12. Την παρ. 1 του άρθρου 4 του π.δ. 81/2019 «Σύστα-
ση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργεί-
ων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους. Μεταφο-
ρά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
(Α΄ 119).

13. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της 
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και 
Υφυπουργών» (Α΄ 121).

14. Το άρθρο 6 του π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάρ-
γηση Γενικών Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών / 
Ενιαίων Διοικητικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).

15. Το π.δ. 2/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω-
τών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 2).

16. Την υπό στοιχεία 122797/Γ1/30.7.2019 απόφαση 
του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και Θρη-
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σκευμάτων, «Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Γραμματέα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων» (Υ.Ο.Δ.Δ. 523).

17. Την υπ’ αρ. 134664/24.12.2019 απόφαση του 
Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Λειτουργία 
ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» για τη διαχείριση 
των διαδικασιών πρόσληψης και προαγωγής του ερευ-
νητικού προσωπικού των ερευνητικών κέντρων και των 
ινστιτούτων τους και των τεχνολογικών φορέων του άρ-
θρου 13Α του ν. 4310/2014, καθώς και κατάρτισης και 
τήρησης μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών 
για τις επιτροπές κρίσης και τις εισηγητικές επιτροπές» 
(Β΄ 695).

18. Τα υπό στοιχεία ΔΙΠΑΑΔ/Φ.Κ/οικ.30391/19.9.2017 
και ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΠ.11/636/8279/1.3.2019 έγγραφα του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

19. Την υπ’ αρ. 8/21.12.2021 απόφαση της Συγκλήτου 
της Ακαδημίας Αθηνών.

20. Το υπ’ αρ. 240/21.1.2022 διαβιβαστικό έγγραφο της 
Ακαδημίας Αθηνών (αρ. πρωτ. εισερχομένου εγγράφου 
στο Υ.ΠΑΙ.Θ. υπό στοιχεία 7747/Ζ2/24.1.2022).

21. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη δαπάνη θα καλυ-
φθεί από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων (Ομάδα Λογαριασμών 21 
του Ενιαίου Φορέα 1019-901), προκηρύσσουμε:

Την πλήρωση μίας (1) θέσεως Ερευνητού Γ΄ βαθμίδος 
του Κέντρου Ερεύνης της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαί-
ου της Ακαδημίας Αθηνών ως εξής:

1. Μία (1) θέση Ερευνητού Γ΄ με τριετή θητεία και 
γνωστικό αντικείμενο «Βυζαντινό Δίκαιο (πολιτειακό 
και κανονικό)».

Oι υποψήφιοι πρέπει:
α) Nα είναι Έλληνες υπήκοοι ή πολίτες άλλου Kράτους - 

Mέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης.
β) Nα είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος
γ) Nα έχουν τουλάχιστον:
Tα προσόντα του Ερευνητού της Γ΄ βαθμίδας, όπως 

αυτά καθορίζονται με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρ-
θρου 18 του ν. 4310/2014 όπως αντικαταστάθηκε και 
ισχύει από την παρ. 2β του άρθρου 16 του ν. 4386/2016: 
«...τεκμηριωμένη ικανότητα σχεδιάζει και να εκτελεί έργα 
ή τμήματα έργων έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, 
να κατανέμει τμήματα ή φάσεις του έργου σε άλλους 
ερευνητές και να τους καθοδηγεί ή επιβλέπει. Επίσης 
απαιτείται να έχει κάνει πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε 
επιστημονικά περιοδικά διεθνώς αναγνωρισμένα».

δ) Oι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή να μην υπέχουν χρηματική υποχρέ-
ωση για αυτές ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές 
κατά τον χρόνο έκδοσης της υπουργικής απόφασης δι-
ορισμού τους. Mε υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
ν. 1599/1986 οι υποψήφιοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις 
στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί 
νόμιμα από αυτές κατά το χρόνο υποβολής της υποψη-
φιότητάς τους, δεσμεύονται ότι θα προσκομίσουν τα 
σχετικά δικαιολογητικά πριν την έκδοση της υπουργικής 
απόφασης διορισμού τους.

Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 του 
ν. 2431/1996 “το κώλυμα της μη εκπλήρωσης των στρα-

τιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει για πολίτες Kράτους - 
Mέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέ-
πεται όμοιο κώλυμα διορισμού ή πρόσληψης” (Α΄ 175).

ε) Nα μην υπάρχει κώλυμα από ποινική καταδίκη ή 
υποδικία ή απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη.

στ) Για τους απασχολούμενους στο παρελθόν στο ελ-
ληνικό δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, να μην 
υπάρχει κώλυμα διορισμού λόγω επιβολής της πειθαρ-
χικής ποινής της οριστικής παύσης ή καταγγελίας της 
σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο οφειλόμενο σε 
υπαιτιότητα του εργαζομένου, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 33 του ν. 4590/2019 (Α΄ 17) όπως συμπλήρω-
σαν τις διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

ζ) Nα είναι υγιείς.
Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρο-

νικά την αίτηση υποψηφιότητας μέσω του ηλεκτρονικού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ (http://apella.minedu.gov.gr) μέσα 
σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από την ανακοί-
νωση της προκήρυξης αυτής στο Σύστημα, μαζί με όλα 
τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:
α) Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή δι-

αβατηρίου.
β) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
γ) Αναλυτικό Υπόμνημα εργασιών για τα υποβαλλό-

μενα επιστημονικά δημοσιεύματα.
δ) Επιστημονικές δημοσιεύσεις.
ε) Γνωματεύσεις / Βεβαιώσεις: α) παθολόγου ή γενικού 

ιατρού και β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών.
στ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι δεν διώκο-

νται ως φυγόποινοι (υπ’ αρ. 11726/21.6.2005 υπουργική 
απόφαση, Β΄ 838), ότι έχουν ολοκληρώσει τις στρατι-
ωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν απαλλαγεί νομίμως 
από αυτές (για τους άνδρες υποψηφίους), ότι δεν εμπί-
πτουν σε κώλυμα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 9 
του ν. 3528/2007 και ότι όλα τα στοιχεία που καταθέτουν 
είναι ακριβή.

ζ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών. Εφόσον πρόκειται για 
τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του Εξωτερικού, για 
τους Έλληνες αλλά και τους πολίτες των άλλων κρατών 
της Ε.Ε., απαιτείται να φέρουν τις νόμιμες θεωρήσεις και 
να συνοδεύονται από την απόφαση ισοτιμίας (ή αντίγρα-
φο της αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας) από τον 
ΔΟΑΤΑΠ (πρώην ΔΙΚΑΤΣΑ).

Oι πολίτες Κράτους - Mέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οφείλουν να υποβάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιο-
λογητικών και πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών 
Ελληνικού A.E.I. ή απολυτήριο Ελληνικού Λυκείου ή εξα-
ταξίου Γυμνασίου ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ΄ επι-
πέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο 
θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της 
Ελληνικής γλώσσας.

η) Το απαιτούμενο αντίγραφο ποινικού μητρώου, θα 
αναζητηθεί αυτεπαγγέλτως από την Υπηρεσία.

θ) Προκειμένου για Έλληνες υπηκόους, το απαιτού-
μενο πιστοποιητικό γεννήσεως, θα αναζητηθεί αυτε-
παγγέλτως από την Υπηρεσία. Προκειμένου για πολίτες 
Κράτους - Mέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να 
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υποβληθεί αντίστοιχο πιστοποιητικό της αρμόδιας αρ-
χής του Κράτους την ιθαγένεια του οποίου έχει ο υπο-
ψήφιος.

ι) Για τους άνδρες υποψηφίους το πιστοποιητικό Τύπου 
Α΄ του αρμόδιου στρατολογικού γραφείου θα αναζητη-
θεί αυτεπάγγελτα.

ια) Η ύπαρξη ή μη του κωλύματος διορισμού του άρ-
θρου 9 του ν. 3528/2007 ελέγχεται αυτεπαγγέλτως.

Tο δικαιολογητικό με στοιχείο ε΄ θα κατατεθεί από τον/
τους προτεινόμενο/ους στην Εισηγητική Έκθεση υποψη-
φίο/ους, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία διεξαγωγής 
της σχετικής διαδικασίας εκλογής κατόπιν παραπεμπτι-
κού εγγράφου της αρμόδιας υπηρεσίας της Ακαδημίας 
Αθηνών.

H προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως.

  Μαρούσι, 27 Απριλίου 2022

Η Υπουργός

ΝΙΚΗ ΚΕΡΑΜΕΩΣ

 

    Με την υπό στοιχεία Φ.361.9/7/45496/Ε2/19.4.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και 
Θρησκευμάτων, που εκδόθηκε σύμφωνα με τις διατά-
ξεις των άρθρων 107 και 109 του ν. 3528/2007, όπως 
ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρθρο 
δεύτερο του ν. 4057/2012 και εν συνεχεία από τα άρ-
θρα 4 και 6 του ν. 4325/2015, τις διατάξεις του άρθρου 
141 του ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε από το 
άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 και τροποποιήθηκε 
από το άρθρο πρώτο του ν. 4152/2013, του άρθρου 142 
του ν. 3528/2007, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή 
του από το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 και από 
τις παρ. 15 και 16 του άρθρου 53 του ν. 4674/2020, του 
άρθρου 144 του ν. 3528/2007 όπως ισχύει μετά την αντι-
κατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, 
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 152 και 156 του 
ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση της ΟΛΓΑΣ 
ΣΠΥΡΗ του Αριστείδη (Α.Μ. 704085), εκπαιδευτικού κλά-
δου ΠΕ06, της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
Δωδεκανήσου, σε εκτέλεση της υπό στοιχεία 1Δ/2021 
απόφασης του Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρ-
χικού Συμβουλίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π.Ε. 
και Δ.Ε. Νοτίου Αιγαίου, με την οποία της επιβλήθηκε η 
πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης, διότι υπέπεσε 
στο πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης απο-
χής από την εκτέλεση των υπηρεσιακών καθηκόντων 
πάνω από είκοσι δύο (22) εργάσιμες ημέρες συνεχώς, 
ήτοι από 1.9.2020 έως και 26.11.2020, που προβλέπε-
ται από τις διατάξεις του άρθρου 107 του ν. 3528/2007, 
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 
6 του ν. 4325/2015 και απολύουμε από την υπηρεσία την 
ανωτέρω εκπαιδευτικό.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1248797371/19.4.2022).

Με την υπό στοιχεία Φ277/116/45512/Ε2/19.4.2022 
απόφαση της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας 
και Θρησκευμάτων, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 107 και 109 του ν. 3528/2007, 
όπως ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους από το άρ-
θρο δεύτερο του ν. 4057/2012 και εν συνεχεία από τα 
άρθρα 6 και 4 του ν. 4325/2015, του άρθρου 141 του 
ν. 3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο δεύ-
τερο του ν. 4057/2012, τροποποιήθηκε από το άρθρο 
πρώτο του ν. 4152/2013 και αντικαταστάθηκε από την 
παρ. 14 του άρθρου 53 του ν. 4674/2020, του άρθρου 
142 του ν. 3528/2007, όπως ισχύει μετά την αντικατάστα-
σή του από το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012 και από 
τις παρ. 15 και 16 του άρθρου 53 του ν. 4674/2020, του 
άρθρου 144 του ν. 3528/2007 όπως ισχύει μετά την αντι-
κατάστασή του από το άρθρο δεύτερο του ν. 4057/2012, 
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 152 και 156 του 
ν. 3528/2007, λύεται η υπαλληλική σχέση της Κρύου Ελέ-
νης του Μενελάου, εκπαιδευτικού κλάδου ΠΕ78 (Α.Μ. 
225276), της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Α΄ Αθήνας, σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 10/29.9.2021 πρά-
ξης (Θέμα 15ο και 16ο) - υπ’ αρ. 38/2021 απόφασης του 
Α΄ Τμήματος του Πρωτοβάθμιου Πειθαρχικού Συμβου-
λίου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, με την οποία της 
επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή της οριστικής παύσης 
για το πειθαρχικό παράπτωμα της αδικαιολόγητης απο-
χής από την εκτέλεση των καθηκόντων, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην περ. ι΄ της παρ. 1 του άρθρου 107 του 
ν. 3528/2007, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του 
άρθρου 6 του ν. 4325/2015, και απολύουμε από την υπη-
ρεσία την εν λόγω εκπαιδευτικό.

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 5312157122/20.4.2022).

Η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης

ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

    Με την υπ’ αρ. 5185/27.4.2022 πράξη της Διευθύντρι-
ας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 35, 147, 148 και 
156 του ν. 3528/2007 «Κώδικας Κατάστασης Δημοσί-
ων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων 
Ν.Π.Δ.Δ.» (Α΄ 26) καθώς και σε εφαρμογή της υπό στοι-
χεία ΔΙΔΑΔ/Φ.20.26/993/18448/15.5.2019 εγκυκλίου του 
Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα «Αυ-
τοδίκαιη παραίτηση υπαλλήλου από την πρώτη θέση σε 
περίπτωση αποδοχής διορισμού σε δεύτερη θέση», με εκ 
παραλλήλου λαμβανομένη υπόψιν την υπ’ αρ. 41/2011 
γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
διαπιστώνεται η αυτοδίκαιη λύση της υπαλληλικής σχέ-
σης της ΚΑΤΣΙΑΝΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ του Αναστασίου, μέλους 
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Ε.Ε.Π. κλάδου ΠΕ29 Εργοθεραπευτών, του Ειδικού Δημο-
τικού Σχολείου Λάρισας, με βαθμό Α΄, Μ.Κ. 16 και Α.Μ. 
606876, αναδρομικά από 9.12.2021, λόγω παραίτησής 
της κατά την ημερομηνία αυτή με ταυτόχρονη αποδοχή 
του διορισμού της σε άλλη(δεύτερη) θέση και συγκεκρι-
μένα σε κενή οργανική θέση Διδακτικού Ερευνητικού 
Προσωπικού (ΔΕΠ) στη βαθμίδα της Επίκουρης Καθη-
γήτριας με θητεία, στο γνωστικό αντικείμενο «Σχολική 
εργοθεραπεία - αισθητηριακή επεξεργασία, προσαρμο-
στική συμπεριφορά και ποιότητα ζωής σε παιδιά με ανα-

πτυξιακές διαταραχές» του Τμήματος Εργοθεραπείας της 
Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας , σύμφωνα με την υπ’ αρ. 1339/26.10.2021 
πράξη του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας (Γ΄ 2938/2021).

(Αρ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 4115831014/10.12.2021).

  Η Διευθύντρια 

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΥ   

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000
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