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ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

   Αριθμ. 101398/05-10-2022 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης Αναπληρωτή Καθηγη-

τή του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επι-

στημών Υγείας του Εθνικού και Καποδιστριακού 

Πανεπιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμε-

νο «Ανακουφιστική Φροντίδα». 

 Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Νοσηλευτικής (συν. 24/05/2022), λαμ-
βάνοντας υπόψη την από 14/04/2022 αίτηση εξέλιξης 
καθηγητή και σύμφωνα με:

1) Την παρ. 15 (ζ) του άρθρου 15, την παρ. 2 (ιδ) του άρ-
θρου 21 και την παρ. 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

2) την παρ. 4 του άρθρου 463 του ν.  4957/2022 
(Α΄ 141),

3) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει με 
το άρθρο 70 του ν. 4386/2016 (Α΄ 83), το άρθρο τέταρτο 
του ν. 4405/2016 (Α΄ 129), το άρθρο 30 του ν. 4452/2017 
(Α΄ 17), το άρθρο 9 του ν. 4521/2018 (Α΄ 38) και της παρ. 
3 του άρθρου 32 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13),

4) την παρ.  2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α΄ 159), όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),

5) τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), καθώς 
και το π.δ. 85/2013 (Α΄ 124),

6) το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
7) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 

(Β΄ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β΄ 2657) όμοιας και

8) το υπό στοιχεία Φ. 122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 
έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων

προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση (1) 
μιας θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ - ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΣ
- Μία (1) θέση Αναπληρωτή Καθηγητή με γνωστικό 

αντικείμενο «Ανακουφιστική Φροντίδα»
Συνοπτική περιγραφή του επιστημονικού πεδίου της 

υπό πλήρωση θέσης:
Το γνωστικό αντικείμενο αφορά στην καλλιέργεια των 

απαραίτητων γνώσεων, δεξιοτήτων και πεποιθήσεων 
των νοσηλευτών ώστε να είναι ικανοί να παρέχουν θε-
ραπευτική υποστηρικτική νοσηλευτική φροντίδα σε 
ασθενείς - οικογενειακό περιβάλλον με χρόνια νοσήμα-
τα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάπτυξη ικανότη-
τας συνεργασίας με την διεπιστημονική ομάδα σε κάθε 
ασθενή - οικογένεια και τους εθελοντές, για την αξιολό-
γηση και κάλυψη των οργανικών ψυχοκοινωνικών και 
πνευματικών αναγκών στις ποικίλες υπηρεσίες παροχής 
ανακουφιστικής φροντίδας.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγρα-
φεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ 
(διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr) 
με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρ-
θρου 3 της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β΄ 225) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της 
υπό στοιχεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β΄ 2657) 
όμοιας.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφι-
ότητας για εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύ-
θυνση https://apella.minedu.gov.gr) μέσα σε αποκλει-
στική προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία 
του εγγράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της 
προκήρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, την αίτηση υποψη-
φιότητας μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαι-
ολογητικά:
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1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (Α΄ 38) προσόντα εκλογής,

καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν ανα-
γκαίο οι υποψήφιοι.

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υπο-
βάλουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυ-
χίο ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή 
απολυτήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου 
ή πιστοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδει-
κνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελλη-
νικής γλώσσας.

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και το πιστοποιη-
τικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητη-
θούν αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί 
στην έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα 
της μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
δεν ισχύει για πολίτες κράτους - μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα 
διορισμού.

- Οι γνωματεύσεις: (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, 
υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρε-
σία που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης 
διορισμού.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε 
θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα παραπάνω δικαι-
ολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί 
κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο (άρθρο 3 της 
υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργι-
κής απόφασης - ΦΕΚ Β΄ 225) και όσων δε χρήζουν επι-
καιροποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά (περιπτώσεις Α και Β) υποβάλλονται αποκλει-
στικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού 
συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης υπο-
ψηφιότητας καθώς και των απαιτούμενων για την κρίση 
δικαιολογητικών εντός της ταχθείσης από την προκήρυ-
ξη προθεσμίας συνιστά λόγο απαραδέκτου της αίτησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ 

 

   Αριθμ. 107138/17-10-2022 
Προκήρυξη μιας (1) θέσης καθηγητή πρώτης 

βαθμίδας του Τμήματος Νομικής της Νομικής 

Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-

πιστημίου Αθηνών με γνωστικό αντικείμενο «Φι-

λοσοφία του Δικαίου».

  Ο Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανε-
πιστημίου Αθηνών μετά από εισήγηση της Συνέλευσης 
του Τμήματος Νομικής (συν. 8-6-2022), λαμβάνοντας 
υπόψη την από 30-5-2022 αίτηση εξέλιξης καθηγητή 
και σύμφωνα με:

1) Την παρ. 15 (ζ) του άρθρου 15, την παρ. 2 (ιδ) του άρ-
θρου 21 και την παρ. 10 του άρθρου 84 του ν. 4485/2017 
(Α΄ 114),

2) την παρ. 4 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141),
3) το άρθρο 19 του ν. 4009/2011 (Α΄ 195) όπως ισχύει 

με το άρθρο 70 του ν. 4386/16, το άρθρο τέταρτο του 
ν. 4405/2016, το άρθρο 30 του 4452/2017, το άρθρο 
9 του ν. 4521/2018 και της παρ. 3 του άρθρου 32 του 
ν. 4589/2019,

4) την παρ.  2 του Κεφαλαίου Α’ του άρθρου 6 του 
ν. 2083/1992 (Α΄ 159) όπως αντικαταστάθηκε με την 
παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 3549/2007 (Α΄ 69),

5) τα άρθρα 15 και 16 του ν. 4589/2019 (Α΄ 13), καθώς 
και το π.δ. 85/2013 (Α΄ 124),

6) την υπό στοιχεία Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 
(Β΄ 225) απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
πρώτο της υπό στοιχεία Φ.122,1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 
(Β΄ 2657) όμοιας, 

7) το π.δ. 134/1999 (Α΄ 132),
8) το υπό στοιχεία Φ.122.1/43/55760/Ζ2/4-4-2018 

έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρη-
σκευμάτων και

προκηρύσσει (ανοιχτή προκήρυξη) την πλήρωση την 
πλήρωση μίας (1) θέσης καθηγητή, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Νομική Σχολή 
Τμήμα Νομικής
Τομέας Ιστορίας και Θεωρίας του Δικαίου (Ιστορία, Φι-

λοσοφία, Κοινωνιολογία, Εκκλησιαστικό) (συν. 3-6-2022)
- Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστι-

κό αντικείμενο «Φιλοσοφία του Δικαίου».
Στο γνωστικό αντικείμενο της Φιλοσοφίας του Δικαίου, 

εντάσσονται τρεις επί μέρους γνωστικοί κλάδοι: η Εισα-
γωγή στην Επιστήμη του Δικαίου, η Μεθοδολογία του 
Δικαίου και η υπό στενή έννοια Φιλοσοφία του Δικαίου.

Η εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου έχει ως επίκε-
ντρο το ζήτημα του ορισμού του δικαίου και των συνυ-
φασμένων με αυτό ερωτημάτων ως προς τη διάκριση 
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του δικαίου από άλλους τρόπους ρυθμίσεως των κοι-
νωνικών σχέσεων.

Η υπό στενή έννοια Φιλοσοφία του Δικαίου διδάσκεται 
ως εκτενής ιστορική εισαγωγή στα ζητήματα της φιλοσο-
φίας του δικαίου, τα οποία έχουν ήδη τεθεί στο πλαίσιο 
της Εισαγωγής στην Επιστήμη του Δικαίου.

Η Μεθοδολογία του Δικαίου ερευνά σε βάθος το επι-
στημολογικό καθεστώς της νομικής επιστήμης υπό το 
πρίσμα των διακρίσεων φυσικών, πνευματικών, κοινω-
νικών και πρακτικών επιστημών.

Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν ως υποψήφιοι στη 
διαδικασία εκλογής σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και κα-
θηγητή πρώτης βαθμίδας), οφείλουν να έχουν εγγραφεί 
ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (δια-
δικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr,) με τη 
διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 3 
της υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 (Β΄ 225) 
όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο πρώτο της υπό στοι-
χεία Φ.122.1/86/83263/Ζ2/30-6-2020 (Β΄ 2657) όμοιας.

Α. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιό-
τητας για την εκλογή σε προκηρυχθείσα θέση καθηγητή 
(επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή και καθη-
γητή πρώτης βαθμίδας) υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο 
πληροφοριακό σύστημα ΑΠΕΛΛΑ (διαδικτυακή διεύθυν-
ση https://apella.minedu.gov.gr,) μέσα σε αποκλειστική 
προθεσμία δύο (2) μηνών από την ημερομηνία του εγ-
γράφου της ανακοίνωσης της δημοσίευσης της προκή-
ρυξης στον Ημερήσιο Τύπο, την αίτηση υποψηφιότητας 
μαζί με όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά:

1. Βιογραφικό σημείωμα.
2. Αντίγραφο των πτυχίων και των τίτλων σπουδών 

τους. Αν οι τίτλοι σπουδών έχουν χορηγηθεί από Α.Ε.Ι. 
εξωτερικού θα πρέπει να υποβληθούν και οι σχετικές 
βεβαιώσεις ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ ή αντίγραφο της 
αίτησης για αναγνώριση της ισοτιμίας.

3. Επιστημονικές δημοσιεύσεις και αναλυτικό υπόμνη-
μα αυτών.

4. Όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πιστο-
ποιούν τα προβλεπόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 9 του 
ν. 4521/2018 (ΦΕΚ 38 Α’) προσόντα εκλογής,

καθώς και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνουν ανα-
γκαίο οι υποψήφιοι.

Οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. οφείλουν να υποβά-
λουν, εκτός των πιο πάνω δικαιολογητικών και πτυχίο ή 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ελληνικού Α.Ε.Ι. ή απολυ-
τήριο ελληνικού Λυκείου ή εξαταξίου Γυμνασίου ή πι-
στοποιητικό ελληνομάθειας Γ1 επιπέδου από το Κέντρο 
ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η 
πλήρης γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας.

- Το πιστοποιητικό γέννησης θα αναζητηθεί αυτεπαγ-
γέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην έκδοση 
της τελικής πράξης διορισμού. Προκειμένου για πολίτες 
κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποβάλλεται 
πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής του κράτους την ιθα-
γένεια του οποίου έχει ο υποψήφιος.

- Το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου και το πιστοποιητι-
κό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α’ θα αναζητηθούν 
αυτεπαγγέλτως από την υπηρεσία που θα προβεί στην 

έκδοση της τελικής πράξης διορισμού. Το κώλυμα της μη 
εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων δεν ισχύει 
για πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
στο οποίο δεν προβλέπεται όμοιο κώλυμα διορισμού.

- Οι γνωματεύσεις (α) παθολόγου ή γενικού ιατρού 
και (β) ψυχιάτρου, είτε του δημοσίου είτε ιδιωτών, 
υποβάλλονται από τους υποψηφίους στην υπηρεσία 
που θα προβεί στην έκδοση της τελικής πράξης διο-
ρισμού.

Β. Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση εξέλιξης σε 
θέση επίκουρου καθηγητή, αναπληρωτή καθηγητή ή 
καθηγητή πρώτης βαθμίδας υποβάλλουν ηλεκτρονικά 
την αίτησή τους και καταχωρίζουν τα παραπάνω δικαι-
ολογητικά, εφόσον αυτά δεν έχουν ήδη καταχωρισθεί 
κατά την εγγραφή τους στο Γενικό Μητρώο (άρθρο 3 της 
υπό στοιχεία Φ. 122.1/6/14241/Ζ2/27-1-2017 υπουργι-
κής απόφασης- ΦΕΚ Β΄ 225) και δε χρήζουν επικαιρο-
ποίησης.

Οι αιτήσεις υποψηφιότητας και τα απαιτούμενα δι-
καιολογητικά (περιπτώσεις Α και Β) υποβάλλονται απο-
κλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά μέσω του πληροφορι-
ακού συστήματος ΑΠΕΛΛΑ. Η μη υποβολή της αίτησης 
υποψηφιότητας καθώς και των απαιτούμενων για την 
κρίση δικαιολογητικών εντός της ταχθείσης από την 
προκήρυξη προθεσμίας, συνιστά λόγο απαραδέκτου 
της αίτησης.

Η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 
(Ειδικός Φορέας 19-250 ΚΑΕ 0251).

Η προκήρυξη αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως. 

 Ο Πρύτανης

ΜΕΛΕΤΙΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ

Ι

      ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

 Με την υπ’ αρ. 60809/06-12-2022 πράξη του Πρύτανη 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που εκδόθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 15 του άρθρου 15 
του ν. 4485/2017, των άρθρων 16, 19 και της παρ. 1 
του άρθρου 20 του ν. 4009/2011, του άρθρου 70 του 
ν. 4386/2016, του άρθρου 4 του ν. 4405/2016, του άρ-
θρου 30 του ν. 4452/2017, της παρ. 19 του άρθρου 84 
του ν.  4485/2017, του άρθρου 16 του ν.  4559/2018, 
του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 και της υπό στοιχεία 
Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27.1.2017 υπουργικής απόφασης, 
μονιμοποιείται η Βασιλική Καντερέ του Δημητρίου, Κα-
θηγήτρια της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή στον 
Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών 
της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με 
γνωστικό αντικείμενο: «Διαχείριση Δεδομένων σε Κατα-
νεμημένα Περιβάλλοντα», στη θέση που κατέχει επειδή 
έχει τα νόμιμα προσόντα.

  Ο Πρύτανης

ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΝΤΟΥΒΗΣ 
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     ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Με την υπ’ αρ. 33959/19/12/2022 πράξη του Πρύτανη 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τρο-
ποποιείται η υπ’ αρ. 27715/28-11-2022 (Γ΄ 3019) πρυτα-
νική Πράξη η οποία αφορά την αυτοδίκαιη παραίτηση 
του Κωνσταντίνου Καφέτσιου του Γεωργίου από τη θέση 
της βαθμίδας του καθηγητή πρώτης βαθμίδας του Τμή-
ματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του 
Πανεπιστημίου, από τις 22 Νοεμβρίου 2022, ημερομηνία 
που ορκίστηκε και ανέλαβε καθήκοντα σε κενή οργα-

νική θέση της βαθμίδας του μόνιμου αναπληρωτή κα-
θηγητή του Τομέα Κοινωνικής και Κλινικής Ψυχολογίας 
του Τμήματος Ψυχολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου μας, ως προς τον αριθμό Βεβαίωσης Δια-
γραφής του ενδιαφερόμενου από το Μητρώο Ανθρώπι-
νου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου από τον λανθασμέ-
νο: 1111211281/24-11-2022, στον ορθό: 1241051021/
22-11-2022.

  Ο Πρύτανης

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ   

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