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ΟδΝαδ ά δμΝνπκίΪζζκθ αδ, απόΝ17.3.2015 ΫωμΝ23.3.2015  
η Ν κθΝεΪ πγδΝ λσπκ: 
 

 ΜΫ πΝ βμΝδ κ ζέ αμΝ κνΝΣηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ
εαδΝ αεκζκνγυθ αμΝ βθΝ παλαεΪ πΝ δα δεα έα ίλέ ε Ν αΝ
Ϋθ νπα: 
 

www.bma.upatras.gr →Ν ΦΟΙΣΗΣΙΚΑήERASMUS →Ν
ΠΡΑΚΣΙΚΗΝ ΑΚΗΗΝ ΦΟΙΣΗΣΩΝ →Ν (εΪθ Ν scroll down) 
Πλαε δεάΝΆ εβ βΝ ΑΡΙΝΟΝ ΞΑΜΗΝΟ 2014-2015. 
 
 κΝ βη έκΝαν σ,ΝεΪθ Νdownload εαδΝ νπυθ : 

 

 βθ σληαΝ«ΑΙΣΗΗΝΤΜΜ ΣΟΥΗ»( Νηκλ ά pdf).  
 ΣβθΝ σληαΝ«ΣΟΙΥ ΙΑΝ ΙΚΑΙΟΤΥΟΤ» ( Νηκλ άΝpdf). 

 

 

ΗΝ πλκ δθση θβΝ π λέκ κμΝ Πλαε δεάμΝ Ά εβ βμΝ έθαδ 
01/04/2015-31ήίηή2ί1ηΝ εαδΝ ί1ήίιή2ί1η-31/08/2015. ΘαΝ
πδζΫι Ν Ν πκδαΝ ξλκθδεάΝ π λέκ κΝ πδγνη έ Ν θαΝ εΪθ Ν
πλαε δεάΝΪ εβ βΝενεζυθκθ αμΝ βθΝαθ έ κδξβΝπ λέκ κέ 
 

 

 βθΝ ΑΙΣΗΗΝ ΤΜΜ ΣΟΥΗ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ νηπζβλυ Ν
πλκ ε δεΪΝεαδΝ ναθΪΰθπ α σ αΝ κδξ έαΝ αμΝαβ κτθ αδέΝ 
 

Πλκ κξάκ ΘαΝ βζυ Ν πμΝ email πδεκδθπθέαμ,Ν αν βλΪΝ κΝ
email πκνΝ Ϋξ Ν κΝ upnet άΝ upatras (bmaAM@upnet.gr) 

εαγυμΝ Ν γαΝ ηπκλ έ Ν θαΝ ζΪί Ν εαηέαΝ θβηΫλπ βΝ αθΝ
βζυ Ν δα κλ δεάΝβζ ε λκθδεάΝ δ τγνθ βέΝ 
 

 κΝ βη έκΝπκνΝΰλΪ δΝ«Πλκ δθση θκμΝΦκλΫαμΝΑπα ξσζβ βμ»Ν
γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ νηπζβλυ Ν βθΝ κθκηα έαΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ
σπκνΝ πδγνη έ ΝθαΝεΪθ Νπλαε δεάΝΪ εβ βέΝ βθΝπ λέπ π βΝ
πκνΝ βΝ πδξ έλβ βΝ αν ά,Ν θΝ ίλέ ε αδΝ βΝ ζέ αΝ
πδξ δλά πθΝπκνΝΫξκνθΝαθαεκδθπγ έΝαπσΝ κΝΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ
πδξ δλά πθ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ νηπζβλυ Ν εαδΝ αΝ κδξ έαΝ
πδεκδθπθέαμΝ ΰδαΝ εΪπκδκθΝ νπ τγνθκΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν υ Ν
θαΝ πδεκδθπθά κνη Ν ηααέΝ κνΝ εαδΝ θαΝ πδί ίαδυ κνη Ν σ δΝ
τθα αδΝβΝ πδξ έλβ βΝθαΝ αμΝ ξγ έέ 
 

 

http://www.bma.upatras.gr/
mailto:bmaAM@upnet.gr


*** ΪθΝεΪπκδκμΝ κδ β άμ,ΝγΫζ δΝθαΝπλκ έθ δΝάΝθαΝαδ βγ έΝ
εαδΝ ββμ πδξ έλβ βμή κλΫαΝ πμΝ θαζζαε δεάΝ πδζκΰά,Ν
παλαεαζ έ αδΝθαΝ κΝΰλΪο δΝ κΝπέ πΝηΫλκμΝ βμΝαέ β βμΝη Ν
βθΝ Ϋθ διβκΝ ββ πδζκΰάΝ πδξ έλβ βμ- κδξ έαΝ πδξ έλβ βμΝ
(σπκνΝγαΝΰλΪ δΝ κθΝ έ ζκΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ ΪθΝ έθαδΝ βθΝ
ζέ αΝ άΝ κδξ έαΝ πδεκδθπθέαμΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ ΪθΝ θΝ
έθαδ) 
 

ΪθΝ εΪπκδκμήαΝ κδ β άμή λδαΝ Ϋξ δΝ βΝ νθα σ β αΝ θαΝ
πδεκδθπθά δΝ η Ν βθΝ πδξ έλβ βΝ εαδΝ ια αζέ δΝ σ δΝ
Ϋξ αδΝ βΝ πδξ έλβ βΝ θαΝ νζκπκδά δΝ ε έΝ βθΝ πλαε δεάΝ
κνή βμ,Ν σ Ν κ έζ δΝ θαΝ θβη λυ δΝ κθΝ νπ τγνθκ βμΝ
πδξ έλβ βμ ππμΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ πδεκδθπθά δΝ η Ν κΝ
λΰα άλδκΝ Πζβλκ κλδαευθΝ ν βηΪ πθΝ δκέεβ βμΝ ΣΝ
πδξ δλβηα δεάμΝ Νκβηκ τθβμΝ κνΝ Σηάηα κμ ( αΝ κδξ έαΝ
πδεκδθπθέαμΝ πκνΝ αέθκθ αδΝ παλαεΪ π)Ν εαγυμΝ εαδΝ θαΝ
ΰΰλα έΝ βΝ πδξ έλβ βΝ κΝ τ βηαΝ ΑΣΛΑΝ
(http://atlas.grnet.gr/CompanyRegistration) πκνΝ απκ ζ έΝ
εαδΝαπαλαέ β βΝπλκςπσγ βΝ νηη κξάμΝ βμΝ πδξ έλβ βμ. 
 

 

 αΝ ΣΟΙΥ ΙΑΝ ΙΚΑΙΟΤΥΟΤ, γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ κγ έΝ δ δαέ λβΝ
πλκ κξά σπκνΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ νηπζβλπγκτθΝ ΟΛΑΝ αΝ κδξ έαΝ
πκνΝ αβ κτθ αδ ΚΣΟΝ απσΝ αΝ κδξ έαΝ πκνΝ α κλκτθΝ Ν
Σλαπ αδεΪΝ κηΫθα( ε σμΝ εδΝ αθΝ Ϋξ δΝ εΪπκδκμΝ ά βΝ
ζκΰαλδα ησΝ βθΝ ΘΝΙΚΗΝ λΪπ αα-εαδΝ ησθκΝ ε έ).   βθΝ
π λέπ π βΝπκνΝ θΝ νηπζβλπγ έΝεΪπκδκΝαπσΝ αΝ κδξ έαΝπκνΝ
αβ έ αδ,ΝβΝαέ β άΝ αμΝ θΝγαΝζαηίΪθ αδΝνπσοβ. 
 

! σ κθΝ νηπζβλπγκτθΝεαδΝ αΝ τκΝΫθ νπα,Ν έθαδΝαπαλαέ β κΝ
θαΝ νπκΰλα κτθΝ κΝ βη έκΝ πκνΝ αθαΰλΪ αδΝ «κΝ αδ υθήβΝ
αδ κτ α»Ν ΰδαΝ βθΝ αέ β βΝ εαδΝ «Τπκΰλα ά»Ν ΰδαΝ αΝ  κδξ έαΝ
δεαδκτξκνέ 

 

! ΣαΝ Ϋθ νπαΝ αν Ϊ,Ν γαΝ νθκ τκθ αδΝ νπκξλ π δεΪΝ απσΝ απζάΝ
π κ νπέαΝ κνΝ ζ έκνΝΑ νθκηδεάμΝΣαν σ β αμΝ κνΝ κδ β άΝ
(εαδΝ κδΝ τκ σο δμ),Ν ί ίαέπ βΝ ΑΜΚΑΝ εαδΝ αθαζν δεάΝ
ίαγηκζκΰέα.  
 

ΟδΝ κδ β ΫμΝπαλαεαζκτθ αδΝθαΝνπκίΪζζκνθΝ δμΝαδ ά δμΝ κνμΝ
η Ν αΝ απαλαέ β αΝ δεαδκζκΰβ δεΪ,Ν βθΝ Γλαηηα έαΝ κνΝ
Σηάηα κμ,Ν Ν εζ δ σΝ Ϊε ζκΝ κΝ ιτζδθκΝ εκν έΝ πκνΝ ίΪα Ν
δμΝαδ ά δμ ,εθ όμΝ βμΝπλοβζεπόηεθβμ βηελοηβθέαμ. 
 

πέ βμ,Ν ηπκλ έ Ν θαΝ απκ Ϋζζ Ν βθΝ αέ β άΝ αμΝ κΝ
misbilab@upatras.gr  ,Ν αθαΰλΪ κθ αμΝ κΝ γΫηαΝ email 

«Οθοηα επώθνηο- ΑλδγηόΝ Μβ λώον-Αέ β βΝ Πλαε δεάμΝ Ά εβ βμ» 
εαδΝη Ν βθΝπλκςπσγ βΝσ δΝ βθΝ πση θβΝ λΰΪ δηβΝβηΫλα,ΝγαΝ
πλκ εκηέ Ν εαδΝ σ αΝ δεαδκζκΰβ δεΪΝ απαδ κτθ αδΝ
δα κλ δεΪΝβΝαέ β βΝ ΝγαΝζαηίΪθ αδΝνπσοβέΝ 
 

http://atlas.grnet.gr/CompanyRegistration
mailto:misbilab@upatras.gr


 

 

Μ ΘΟ ΟΝ ΤΡ ΗΝ ΠΙΥ ΙΡΗ ΩΝ 
 

Πλκε δηΫθκνΝ θαΝ αθααβ ά Ν πδξ δλά δμΝ κδΝ κπκέ μΝ νξσθΝ
θαΝΫξκνθΝ ε βζυ δΝ θ δα ΫλκθΝθαΝ ξγκτθΝ κδ β ΫμΝαπσΝ κΝ
ηάηαΝ ηαμΝ ΰδαΝ πλαε δεάΝ Ϊ εβ β,Ν γαΝ ηπ έ Ν κθΝ Ι σ κπκ 

http://atlas.grnet.gr/ υ Ν θαΝ θβη λπγ έ Ν ΰδαΝ βθΝ
δα δεα έα, εαδΝ υΝ  https://submit-atlas.grnet.gr/ ΰδαΝ
θαΝ εΪθ Ν έ κ κΝ πμΝ Πλκπ νξδαεσμΝ κδ β άμΝ εαδΝ θαΝ έ Ν
δμΝ δαγΫ δη μΝγΫ δμέΝΑζζΪακθ αμΝ αΝ δαγΫ δηαΝ έζ λα,ΝγαΝ
πδζΫι Ν Παθ πδ άηδκΝ Πα λυθ-ξκζάΝ ΟλΰΪθπ βμΝ δκέεβ βμΝ
πδξ δλά πθ-ΣηάηαΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ υ Ν θαΝ έ Ν
αθΝ νπΪλξκνθΝ πδξ δλά δμΝ πκνΝ ΫξκνθΝ αβ ά δΝ απκεζ δ δεΪΝ
απσΝ κΝ ΣηάηαΝ ηαμΝ κδ β ΫμΝ ΰδαΝ πλαε δεάΝ Ϊ εβ βέΝ ΪθΝ θΝ
η αθδ κτθΝ δαγΫ δη μΝ πδζκΰΫμ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ εΪθ Ν
νθκζδεάΝ αθααά β β,Ν ίΪακθ αμΝ ν δεΪΝ εαδΝ βθΝ π λδκξάΝ πκνΝ
αμΝ θ δα Ϋλ δέ 
ΚΪθκθ αμΝ εζδεΝ βθΝ πδξ έλβ βΝ άΝ βΝ γΫ βΝ πκνΝ αμΝ
θ δα Ϋλ δ,ΝγαΝ έ Ν αΝ κδξ έαΝ πδεκδθπθέαμΝ ιδΪΝεαγυμΝ
εαδΝ κθΝηκθα δεσΝεπ δεσΝ βμΝγΫ βμΝαλδ λΪέΝΠλκ έθ αδ,Ν
θαΝ αΝ βζυ Ν βθΝαέ β άΝ αμΝσππμΝεαδΝθαΝ πδεκδθπθά Ν
η Ν βθΝ πδξ έλβ βΝυ ΝθαΝ δαπδ υ ΝΝ ΪθΝβΝγΫ βΝ έθαδΝ
αεσηαΝ δαγΫ δηβέ 
  

 

*** βθΝπ λέπ π βΝπκνΝΫξ ΝνπσοβΝ αμΝεΪπκδαΝ πδξ έλβ β βΝ
κπκέαΝ έ Ν θΝ έθαδΝ ΰΰ ΰλαηηΫθβΝ κΝΑΣΛΑΝ έ Ν θΝΫξ δΝ
εα αξπλά δΝ βΝ γΫ βΝ πκνΝ αμΝ α κλΪ,Ν γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ π έ Ν
κθΝ αλησ δκΝ βμΝ πδξ έλβ βμΝ θαΝ εΪθ δΝ ΰΰλα άΝ άΝ θαΝ
πδεκδθπθά δΝη Ν βθΝεαέΝΚα αθ ΪΝ αθΪβΝ κΝβζ1ί-969838) 
ΰδαΝ θαΝ ζΪί δΝ πζβλκ κλέ μ πυμΝ θαΝ εΪθ δΝ εα αξυλβ βΝ βμΝ
γΫ βμέΝξ δεΫμΝκ βΰέ μΝνπΪλξκνθΝεαδΝ κΝsite κνΝΑΣΛΑέΝ 
 

 

 

 

 
 οδξεέαΝ πδεοδθωθέαμ  
λΰα άλδκ Πζβλκ κλδαευθΝ ν βηΪ πθΝ δκέεβ βμΝ ΣΝ πδξ δλβηα δεάμΝ

Νκβηκ τθβμ,ΝΣηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθκ 
 

Σβζ/Φαι: 2610-969838 email: misbilab@upatras.gr  
Πζβλκ κλέ μκΝΚα αθ ΪΝ αθΪβ 

http://atlas.grnet.gr/
https://submit-atlas.grnet.gr/
mailto:misbilab@upatras.gr

