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Εθνικüν και Καττοδιστριακüν
ΠανεπιστÞμιον Αθηνþν

ΑθÞνα 25-Ι0-2αΠ

Αρ. Πρωτ.: 171 8006379/30-10-17

/
ΠΡΟΣ: ν τυÞμο ΝοσηλευτικÞò

ß ΚΟΙΝ: - Κοσμητεßα ΣχολÞò Επισημþν Υγεßαò

εσωτερικþν και εξωτερικþν μελþν του

ΣΧΕΤ: Το 171800459ºΙt3-Ι0-17 Ýγγραφο.

Σαò γνωρßζουμε üτι η Σýγκλητοò στη συνεδρßα ηò 19-10_2017 αφοý Ýλαβε

υπüψη:

1. Τιò διατÜξειò ¹ιò παρ. 3ζ Üρθ. 3 ,ηò Υ.Α. Φ,L22.ΙΙ6ΙΙ424ΙΙΖ2 Ι3Ι-Ι-20Τ7 <<Τα

ΤμÞματα καταρτßζουν με απüφαση τηò ΣυνÝλευσηò Ýνα μητρþο εσωτερικþν και Ýνα

μητρþο εξωτερικþν μελþν, επιλÝγονταò τα μÝλη τουò απü το γενικü μητρþο. Στο

μητρþο εσωτερικþν μελþν περιλαμβÜνονται καθηγητÝò, αναπληρωτÝò καθηγητÝò και

μüνιμοι επßκουροι καθηγητÝò του οικεßου ΤμÞματοò. Στα μητρþο εξωτερικþν μελþν

περιλαμβÜνονται καθηγητÝò, αναπληρωτÝò καθηγητÝò και μüνιμοι επßκουροι

καθηγητÝò Üλλων ΤμημÜτων του Ιδρýματοò Þ Üλλων Α,Ε,Ι. τι7ò ιlμεδαπÞò και

ομοταγþν A.EJ. τηò αλλοδαπÞò καθþò και αντßστοιχηò βαθμßδαò ερευνητÝò

ερευνητικþν ιδρυμÜτων τηò ημεδαπÞò και τηò αλλοδαπÞò, που καλýπτουν üλα τα

γνωστικÜ αντικεßμενα του ΤμÞματοò. Οι πρÜξειò σιιγκρüτησηò και επικαιροποßηοηò

των μητρþων εσωτερικþν και εξωτερικþν μελþν αναρτþνται αμελλητß στο

πληροφοριακü σýστημα με ευθýνη τηò Γραμματεßαò του ΤμÞματοò τj τηò Σχολι!ò κατÜ

περßπτωση».

2. Τη διÜταξη τηò παρ. 3 Üρθ. 30 του ν. 4452Ι2OΙº «Τα μητρþα των εσωτερικþν

και εξωτερικþν μελþν..., επικαιροποιοýνται ανÜ τακτÜ χρονικÜ διαστιßματα και το

αργüτερο ανÜ εξÜμηνο με απüφαση τηò ΣυγκλÞτου ...,»
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3. Τιò διατÜξειò του Üρθρ. 13 παρ. 2ιγ ν. 4485Ι20|º σýμφωνα με τηò οποßεò η

Σýγκλητοò <<...εγκρßνει, ýστερα απü εισÞγηση τηò οικεßαò Κοσμητεßαò, μετÜ απü

απüφαση τηò ΣυνÝλευσηò του ΤμÞματοò, τα καταρτιζüμενα για πρþτη φορÜ και τα
επικαιροποιημÝνα μητρþα εσωτερικþν και εξωτερικþν μελþν, τα οποßα τηροýνται

για τηò διαδικασßεò εκλογÞò, εξÝλιξηò, μονιμαποßησηò και ανανÝωσηò τηò θητεßαò

μελþν Δ.Ε.Π..»
4. Την εισÞγηση τηò Κοσμητεßαò τηò ΣχολÞò Επιστημþν Υγεßαò τηò συνεδρßαò 3-

10-2017 (αρ. πρωτ. εγγρÜφου ß71800459ºΙΙ3-Ι0-Ιº) που ε},Þφθη μετÜ απüφαση

τηò Γ.Σ 2º-9-20Τº του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò.

Ενεκρινε, μετÜ εισÞγηση του αρμüδιου ΑναπληρωτÞ Πρýτανη κ. Κων.
ΜπουραζÝλη, τα επικαιροποιημÝνα μητρþα εσωτερικþν μελþν (αριθμüò μελþν
27) κατ εξωτερικþν μελþν (αριθμüò ψεΧþν 425) του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò,

üπωò αυτÜ καταρτßστηκαν με απüφαση τηò ΓενικÞò ΣυνÝλευσηò (συνεδρßα 2º-9-

20Ιº) του ΤμÞματοò.

Κατüπιν αυτþν παρακαλοýμε για τιò ενÝργειεò τηò αρμοδιüτητÜò σαò.

Ο Πρýτανηò

ΜελÝτιοò-ΑθανÜσιοò Κ. Δημüπουλοò

ΕσωτερικÞ διανομÞ
-Γραμματεßα ΣυγκλÞτου
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