
Σελίδα 1 από 2 

 

 

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 

Γραμματεία Συγκλήτου  

Ταχ. Δ/νση: Πανεπιστημίου 30 Αθήνα   22-10-2019 

Πληροφορίες: Καλλιόπη Κολόβη   

Τηλέφωνο: 210 368. 9764 Αρ. Πρωτ.: 1920006410/23-10-19 

   

 ΠΡΟΣ:  -Τμήμα Βιολογίας 

   

 ΚΟΙΝ: -Κοσμητεία Σχολής Θετικών  

   Επιστημών 

 

ΘΕΜΑ:  Επικαιροποίηση μητρώων Τμήματος Βιολογίας. 
 

ΣΧΕΤ: Το 1920005893/18-10-19 έγγραφο. 
  

 Σας γνωρίζουμε ότι η Σύγκλητος στη συνεδρία της 22
ας

-10-2019 αφού έλαβε 

υπόψη:  

1. Τις διατάξεις της παρ. 3ζ άρθ. 3 της Υ.Α. Φ.122.1/6/14241/Ζ2 /31-1-2017 «Τα 

Τμήματα καταρτίζουν με απόφαση της Συνέλευσης ένα μητρώο εσωτερικών και ένα 

μητρώο εξωτερικών μελών, επιλέγοντας τα μέλη τους από το γενικό μητρώο. Στο 

μητρώο εσωτερικών μελών περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και 

μόνιμοι επίκουροι καθηγητές του οικείου Τμήματος. Στο μητρώο εξωτερικών μελών 

περιλαμβάνονται καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και μόνιμοι επίκουροι καθηγητές 

άλλων Τμημάτων του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής και ομοταγών Α.Ε.Ι. της 

αλλοδαπής καθώς και αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικών ιδρυμάτων της 

ημεδαπής και της αλλοδαπής, που καλύπτουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του 

Τμήματος. Οι πράξεις συγκρότησης και επικαιροποίησης των μητρώων εσωτερικών 

και εξωτερικών μελών αναρτώνται αμελλητί στο πληροφοριακό σύστημα με ευθύνη της 

Γραμματείας του Τμήματος ή της Σχολής κατά περίπτωση».  

2. Τη διάταξη της παρ. 3 άρθ. 30 του ν. 4452/2017 «Τα μητρώα των εσωτερικών και 

εξωτερικών μελών…. επικαιροποιούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα και το 

αργότερο ανά εξάμηνο με απόφαση της Συγκλήτου ….» 

3. Τις διατάξεις του άρθρ. 13 παρ. 2ιγ ν. 4485/2017 σύμφωνα με της οποίες η 

Σύγκλητος «...εγκρίνει, ύστερα από εισήγηση της οικείας Κοσμητείας, μετά από 

απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, τα καταρτιζόμενα για πρώτη φορά και τα 

επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών, τα οποία τηρούνται για 

της διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης και ανανέωσης της θητείας μελών 

Δ.Ε.Π..» 
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4. Την εισήγηση της Κοσμητείας της Σχολής Θετικών Επιστημών της συνεδρίας 17-

10-2019 (αρ. πρωτ. εγγράφου 1920005893/18-10-19) που ελήφθη μετά απόφαση της 

Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας 

Ενέκρινε, μετά εισήγηση του Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και 

Φοιτητικής Μέριμνας κ. Δ. Καραδήμα, τα επικαιροποιημένα μητρώα εσωτερικών 

μελών και εξωτερικών μελών του Τμήματος Βιολογίας, όπως αυτά καταρτίστηκαν 

με απόφαση της Συνέλευσης (συνεδρία 26-9-2019) του Τμήματος.  
 

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας. 

 

 

 Ο Πρύτανης 

  

  

  

 Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος 

 

Εσωτερική διανομή 

-Γραμματεία Συγκλήτου 
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