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ΚΟΙΝ,: -Κοσμητεßα ΣχολÞòΕπιστημþν
Υγεßαò

ΦΕΜΑ 6ο: Επικαιροποßηση μητρþων εσωτερικþν και εξωτερικþν μελþν του

ΤμÞματοò },JοσηλευτικÞò, μετÜ εισÞγηση τηò οικεßαò Κοσμητεßαò και
απüφαση ΣυνÝλευσηò του ΤμÞματοò.

ΣΧΕΤ: Το 5 95 0ß2-2-2α21 Ýγγραφο.

. -Σαò ι\ιαβτβÜζουμs -- α;τüσπασßτ.Ü - πρΕßòτικþ."'' τ:ßò Σ,,:γC-;ßτσ:,;, τßjò

συνεδρßαò τηò 18ηò-2-202Ι, που αφορÜ στο ανωτÝρω θÝμα, για να λÜβετε γνþση
και παρακαλοýμε για τιò ενÝργειεò τηò αρμοδιüτητÜò σαò.

Ο Πρýτανηò
*

}τΙελÝτιοò-ΑθανÜσιοò Κ, Δημüπουλοò

* Η υτογραφÞ του παρüντοò εγγρÜφου Ýχει τεθεß στο πρωτüτυπο, το οποßο παραμενει mο αρχεßο τηò
Γραμμmεßαò ΣυγκλÞτου και η διεκτεραßωση του θα ),ßνει ηλεκτρονικÜ
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ΑΔΑ: ΨΙθνΙΛ46ΨΖ2Ν-2Ρ9

Απüσπασμα πραιòτικþν ΣυγχJÞτου τηò συνεδρßαò τηò 18-2-2Ο21

(Ι ΒΙ συνεδρßα -με τηλεδιÜσκεψη- ακαδημα!"κσ,σÝτουò 2020-21)
ΦÝμα 6ο

Επικαιροποßηση μητρþων εσωτερικþν και εξωτερικþν μελþν του ΤμÞματοò

ΝοσηλευτικÞò, μετÜ εισÞγηση τηò οικεßαò Κοσμητεßαò και απüφαση ΣυνÝλευσηò

του ΤÞματοò.
, '1 } ι' ',

Η Σýγκλητοò αφοý Ýλαβε υπüψη:

t. Τιò διατÜξειòτº,ιòπαρ.3ζ Üρθ,3 τηò Υ.Α. Φ.|22.|Ι6ΙΙ424ΙΙΖ2 Ι31t-Ι-20Ιº «Τα

Τμηματα 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 ταυ οικεßου ΤμÞματοò. Στο μητρþο εξωτερικþν μελþν
περιλαμβÜνονται καθηγητÝò, αναπληρωτÝò καθηγητÝò και μüνιμοι επßκουροι

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

ομοταγþν Α.Ε.Ι, τηò αλλοδαπÞò καθþò και αντßστοιχηò βαθμßδαò ερευνητÝò

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

γνωστικÜ αντικεßμενα του ΤμÞματοò, Οι πρÜξειò συγκρüτησηò και επικαιροποßησηò
των μητρþων εσωτερικþν και εξωτερικþν μελþν αναρτþνται αριελλητß mο

πληροφορισ"κü σýστημα με ευθýνη τη _ζ Γραμματεßαò του ΤμÞματοò Þ τηò ΣχολÞò κατÜ

περßτττ_οσι7 ».
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εξωτερικþν μελþν.,,. επι-καιροποιοýνται ανÜ τακτÜ γρονικÜ διαστιßυατα και τ0

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

3. Τιò διατÜξειò του Üρθρ. 13 παρ. 2η ν.4485Ι2OΙº σýμφωνα με τιò οποßεò η
Σýγκλητοò <<..,εγκρßνει, ýστερα απü εισÞγηση τηò οικεßαò Κοσμητεßαò, μετÜ απü

απüφαση τηò ΣυνÝλευσηò του ΤμÞματοò, τα καταρτιζüμενα για πρþτη φορÜ και τα
επικαιραποιημÝνα μητρþα εσωτερικþν και εξωτερικþν μελþ,-, τα οποßα τηροýνται

για τιò διαδικασßεò εκλογÞò, εξÝλιξηò, μονιμοποßησηò και ανανÝωσηò τηò θητεßαò

μελþν Δ.Ε.Π,.»
4. Την εισÞγηση τηò Κοσμητεßαò τηò ΣχολÞò Επιστημþν Υγεßαò τηò συνεδρßαò2-2-
202L (αρ, πρωτ. 5950Ι2-2-202Ι) που ελÞφθη μετÜ απüφαση τηò ΣυνÝλευσηò του

ΤμÞματοò Νοσηλευτ,,òÞ ò .η ò συνεδρßαò 2Ι -72-2α20.

Εγκρßνει, τα επικαιροποιημÝνα μητρþα εσωτερικþν μελþν και εξωτερικþν μελþν
του ΤμÞματοò ΝοσηλευτικÞò, üπωò αυτÜ καταρτßστηκαν με την ωò Üνω απüφαση
τηò ΣυνÝλευσηò του ΤμÞματοò.
Τα εγΚεκριμενα διÜ τηò παρüýσηò μητριßια προσαρτþνται στο παρüν 7-ιρακτικü

ΑθÞνα, 22-2-202Ι
Ο Πρýτανηò
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ΜελÝτιοò-ΑθανÜσιοò Κ. Δη μüποιιλοò
* Η υτοl,ραφÞ του παρüντοò εγγρÜφου Ýχει τεθεß mο τρωτüτυτο, το οποßο παρατιΛιεΖ στο αρχεßο τηò

Γραυματεßσ"ò Συlικfußrο, και η διεκπεραßωσÞ του θα, γßνει η)εκτρονικÜ


