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A∆A: 9ΤΗΞ46ΨΖ2Ν-Α3∆
ΕΚΠΑ 05/07/2021
Α. Π.: Εισερχ. 46743
Απάντηση στο έγγραφο: 43838

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Αθήνα,
5-7-2021
Γραμματεία Συγκλήτου
Ταχ. Δ/νση:
Πανεπιστημίου 30
Πληροφορίες: Μαρία Παπαρρηγοπούλου
Τηλέφωνο:
210 368.9757
e-mail:
marpaparrig@uoa.gr
ΠΡΟΣ: -Διεύθυνση Κληροδοτημάτων
(Τμήμα Υποτροφιών & Βραβείων)
ΘΕΜΑ 31ο: Χορήγηση χρηματικού βραβείου 1.000€ σε φοιτητή του Τμήματος
Βιολογίας για την επίδοσή του κατά το πανεπιστημιακό έτος 201920 από το θεσμοθετημένο βραβείο «Ορέστης-Κωνσταντίνος
Μυλωνάκης».
ΣΧΕΤ:

Το 43838/25-6-2021 έγγραφο.

Σας διαβιβάζουμε απόσπασμα πρακτικών της Συγκλήτου, της
συνεδρίας της 29ης-6-2021, που αφορά στο ανωτέρω θέμα, για να λάβετε γνώση
και παρακαλούμε για τις ενέργειες της αρμοδιότητάς σας.
Ο Πρύτανης
*
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
* Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της
Γραμματείας Συγκλήτου και η διεκπεραίωσή του θα γίνει ηλεκτρονικά

A∆A: 9ΤΗΞ46ΨΖ2Ν-Α3∆

Απόσπασμα πρακτικών Συγκλήτου της συνεδρίας της 29-6-2021
(32η συνεδρία -με τηλεδιάσκεψη- ακαδημαϊκού έτους 2020-21)
Θέμα 31ο
Χορήγηση χρηματικού βραβείου 1.000€ σε φοιτητή του Τμήματος Βιολογίας για
την επίδοσή του κατά το πανεπιστημιακό έτος 2019-20 από το θεσμοθετημένο
βραβείο «Ορέστης-Κωνσταντίνος Μυλωνάκης».
Η Σύγκλητος, δεδομένων των αποφάσεων της με ΑΔΑ: ΒΛ4Ψ46ΨΖ2Ν-ΗΥΔ και
Ω0ΛΕ46ΨΖ2Ν-ΜΣΤ περί θεσμοθέτησης και απονομής βραβείου με την επωνυμία
«Βραβείο Ορέστης-Κωνσταντίνος Μυλωνάκης» και λαμβάνοντας υπόψη αναφορικά
προς το θέμα:
 Τα αναγραφόμενα επί εγγράφου της Διεύθυνσης Κληροδοτημάτων με αρ. πρωτ.
43838/25-6-2021,
 Την απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος Βιολογίας της συνεδρίας 23-4-2021
-που διαβιβάζεται στη Διεύθυνση Κληροδοτημάτων διά εγγράφου του Προέδρου
του Τμήματος με αρ. πρωτ. 24809/1-6-2021- με την οποία προτείνεται η απονομή
του εν λόγω βραβείου «…στον φοιτητή Καλύβα Διονύσιο-Νεκτάριο του Βασιλείου,
για την καλύτερη επίδοση στο Α΄ έτος σπουδών 2019-2020»,
Αποδέχεται, μετά εισήγηση του Αντιπρύτανη Οικονομικών, Προγραμματισμού και
Ανάπτυξης κ. Δ. Τούσουλη, την πρόταση του Τμήματος και αποφασίζει ομόφωνα
την απονομή χρηματικού βραβείου ποσού 1.000,00€ με την επωνυμία «Βραβείο
Ορέστης-Κωνσταντίνος Μυλωνάκης» στον φοιτητή Καλύβα Διονύσιο-Νεκτάριο του
Βασιλείου.
Αθήνα, 5-7-2021
O Πρύτανης
*
Μελέτιος-Αθανάσιος Κ. Δημόπουλος
* Η υπογραφή του παρόντος εγγράφου έχει τεθεί στο πρωτότυπο, το οποίο παραμένει στο αρχείο της
Γραμματείας Συγκλήτου και η διεκπεραίωσή του θα γίνει ηλεκτρονικά

