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Σαò γνωρßζουμε üττ η ΣυνÝλευση του

συνεδρßαση τηò sη/Ζ9-ο º-2ο20 ομüÞωνα αποφÜσισε üπωò εισηγηθεß

στην Κοσμητεßα τηò ΣχολÞò Επισεημþν Υγεßαò ΕΚΠΑ την

9πικαιρüποßηση των Μητρþων Εκλεκτüρων (Εσωτερικþν &

Εξωτερικþν μελþν) σýμÞωνα με την κεßμενη νομοθεσßα,

ßΕπισυνÜπτονται πßνακεò),

'Παρακαλοýμε για τιò ενÝργειεò τηò αρμοδιüτητÜò σαò,
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ΚαδηγÞτρια κα Χρ, Λεμονßδου

ΘÝμα: ¸γκριση Μητρþου Εκ}ιεκτüρων Τ μÞ ματοò Ν οσηλευτεκÞ ò

Η Κοομητεßα τηò ΣχολÞò ΕπιστΙßμþν Υγεßò,ò στη Σ,l.]νεδρßτ'ση, τηò

üa.or.zbzo, ι,αμÝßυοßταò υπüψη τÞν περßπτωòη ιγ' τηc παραγρÜφου
2 του ÜρDρου lj του Ν. 44S5/2017, εισηγεßται, _ηεlÞ 1τÞ:"üφqση τηò

ΣυνÝλευσηò του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò στιò.29.0ι.2ο20 την Ýγκριση

του επικcιιροποιημÝνου Μητρþου Εκλεκτüρων (,Εσωτερικων κcιι

Εξωτερικþν Μελþν).

Σαò δια6ι6Üξουμε συνημμÝνα üλα τα σχετιý με το δÝμτι Ýγγρòιφα

««δdrò «.r, .ü *,««,ροßjιημÝνο Μητρþο Εκλεκτüρωγ του τμÞματοò
l'{οοηß.lr.,«Þò σε ψηþ,««Þ μορφÞ και παρακcιλοýμε üτωò εγκριδεß απü

τη Σýγκλητο του Ιδρýματοò.
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Γ ραμτματεßα ΣυγκλιÞτου

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημßου 30 ΑθÞνα LL-3-2020

Πληροφορßεò: Γεωργßα Νικολοποýλου

ΤηλÝφωνο:2Ι0 368.9º65 Αρ. ΓΙρωτ _: 1920023068/11-3-20
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ΠΡΟΣ: - ΤμÞμα ΝοσηλευτικÞò

ΚΟΙΝ: - Κοσμητεßα ΣχολÞò Επισαημþν

Υγεßαò

ΘΕΝ{Α: Επικαιροποßηση μητρþων του ΤμÞματοò Τ,{οσηλευτικÞò,

ΣΧΕΤ: ºο L9200222º6Ι5-3-20 Ýγγραφο.

Σαò γνωρßζουμε üτι η Σýγκλητοò σΤη συνεδρßα τηò 10ηò-3 _2020 αφοý Ýλαβε

υπüψη:

1. Τιò διατÜξειò τηò παρ. 3ζ Üρθ. 3 τηò Υ.Α. φ.ι22.1ι6ι1424ΙιΖ2 ι3t_\,20]t,7 <<Τα

º|ιÞl_ιατα καταρτßζουν ριε απüφαση τηò ΣυνÝλευσηò Ýνα βÞτρ:þο εσωτερικþν και Ýτα

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

1ιητρþο εσωτερικþν μελþν περιλαμβÜνονται καθηγητÝò, αναπληρωτÝò καθηγητÝò και

1ιüνιριοι επßκουροι καθηγητÝò του οικεßου ΤμÞματοò. Στο μητρþο εξòοτερικþν μελþν

πε ρ ιλαμβÜν ονται καθηγητ Ýò, α ν* απλη ρ ωτÝò καθηγητÝò και μüνι μοι ετßκου ρ ο ι καθηγητ Ýò

Üλλων ΤμημÜτων του Ιδρýματοò Þ Üλλων Α.Ε.Ι. τηò ημεδαπÞò και ομοταγþν Α,Ε,Ι, τηò

αλλοδαπÞò καθþò και αντßστοιχηò βαθμßδαò ερευνητÝò ερευνητικþν ιδρυμÜτòυν τηò

ηριεδαπÞò και τηò αλλοδαπÞò, που καλýπτουν üλα τα γνωστικÜ αντικεßμενα του

ΤμÞματοò. Οι πρÜξειò συγκρüτησηò και επικαιροποßησηò των μητρþων εσωτερικþν

και εξωτερικþν μελþν αναρτþνται αμελλητß στο πληροφοριακü σýστημα με ωθýνη τηò

Γραμματεßαò του ΤμÞματοò Þ τηò ΣχολÞò κατÜ περßπτωση».

2. τη διÜταξη τηò παρ. 3 Üρθ. 30 του ν. 4452Ι2αΙ'/ «Τα μητρþα των εσωτερικþν και

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

αργüτερο ανÜ εξÜμηνο με απüφαση τηò ΣυγκλÞτου ,-.-»)

3. Τιò διατÜξειò του Üρθρ. 13 παρ. 2ι¾ ν. 4485Ι2OΙ7 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, μονιμοποßησηò καΙ ανανÝωσηò τηò θητεßαò μελþν

Δ.Ε,Π..»
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4. Την εισÞγηση τηò Κοσμητεßαò τηò ΣχολÞò Επισττlμþν Υγεßαò τηò συνεδρßαò 4-3-

2020 (αρ. πρωτ. εγγρÜφου L92α0222º6/5-3-20) που ελÞφθη μετÜ απüφαση ττlò

ΣυνÝλευσηò το¼ ΤμιÞματοò Νοσηλευτικηò τηò συνεδρßαò 29-1-2020

ΕνÝκρινε, μετÜ εισÞγηση του Αντιπρýτανη Ακαδημαßκþν ΥποθÝσεων και

ΦοιτητιÞò ΜÝριμναò κ. Δημ. ΚαραδÞμα, ºα επικαιροποιημÝνα μητρþα

εσωτερικþν και εξωτερικþν μελþν του ΤμÞματοò ΝοσηλευτιÞò, üπωò αυτÜ

καταρτßστηκαν με την ωò Üνω απüφαση τηò ΣυνÝλευσηò του ΤμÞματοò.

Κατüπιν αυτþν παρακαλοýμε για, τιò ενÝργειεò τηò αρμοδιüττlτÜò σαò.

Ο Πρýτανηò

ΜελÝτιοò-ΑθανÜσιοò Κ. Δη μüπουλοò

ΕσωτερικÞ διανομÞ
-Γραμματεßα ΣυγκλÞτου
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