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ΥΠΡΟΚΗΡΤΞΗΝ ΚΛΟΓΩΝΝ 

ΓΙΑΝΣΗΝΝΑΝΑ ΙΞΗΝΣΟΤΝ ΚΠΡΟΩΠΟΤΝΣΩΝΝΦΟΙΣΗΣΩΝΝ 
ΣΗΝΝΚΟΜΗΣ ΙΑΝΣΗΝΥΟΛΗΝΟΡΓΑΝΩΗΝΣΝ ΙΟΙΚΗΗΝ ΠΙΥ ΙΡΗ ΩΝ 

ΣΟΤΝΠΑΝ ΠΙΣΗΜΙΟΤΝΠΑΣΡΩΝ) 
 

τη πθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κνΝ ΪλγλκνΝ 4λ,Ν παλέΝ βίΝ κν ΝέΝ 4ίίλήβί11Ν
(Φέ έΚέΝ 1ληήίθέίλέβί11,Ν έΝ ΄Ψ, « κηά,Ν ζ δ κνλΰέα,Ν δα Ϊζδ βΝ βμΝ
πκδσ β αμΝ πθΝ πκν υθΝ εαδΝ δ γθκπκέβ βΝ πθΝ αθπ Ϊ πθΝ επαδ ν δευθΝ
δ λνηΪ πθ»,         

 

ΠΡΟΚΑΛ ΙΝ 
ΣκνμΝ κδ β ΫμΝ κνΝΙ λτηα κμΝθαΝ εζΫικνθΝ κθΝ επλσ ππσΝ κνμΝ βθΝ

Κκ ηβ έαΝ βμΝ ξκζάμΝ ΟλΰΪθπ βμΝ ΣΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ  κνΝ
Παθ πδ βηέκνΝΠα λυθΝηΫξλδΝ βθΝλβ Οε πίλέκνΝβί14,ΝβηΫλαΝΠΫηπ βέ 

ΟΝ επλσ ππκμΝ πθΝ κδ β υθΝ εζΫΰ αδΝαπσΝ κΝ τθκζκΝ πθΝ κδ β υθΝ
(πλκπ νξδαευθΝ κδ β υθ,Ν η απ νξδαευθΝ κδ β υθΝ εαδΝ νπκοά δπθΝ
δ αε σλπθΨ,ΝπκνΝά αθΝ θ λΰκέΝεα ΪΝ βθΝβη λκηβθέαΝ βηκ έ ν βμΝ κνΝΝέΝ

4ίιθήβί1βΝεαδΝπαλαηΫθκνθΝ θ λΰκέΝΝεα ΪΝ βθΝβη λκηβθέαΝ πθΝ εζκΰυθ,Νη Ν
θδαέκΝοβ κ Ϋζ δκΝεαδΝΪη β,ΝεαγκζδεάΝεαδΝην δεάΝοβ κ κλέαέ 

Τπκοά δκδΝηπκλκτθΝθαΝ έθαδΝκδΝπλκπ νξδαεκέΝ κδ β ΫμΝπκνΝΫξκνθΝ
κζκεζβλυ δΝ κΝ πλυ κΝ Ϋ κμΝ εαδΝ ίλέ εκθ αδΝ θ σμΝ κνΝ θ δε δεκτΝ
πλκΰλΪηηα κμΝ πκν υθ,Ν κδΝ η απ νξδαεκέΝ κδ β ΫμΝ εα ΪΝ κΝ πλυ κΝ Ϋ κμΝ
βμΝ κέ β άμΝ κνμ,ΝεαγυμΝεαδΝκδΝνπκοά δκδΝ δ Ϊε κλ μΝπκνΝ δαθτκνθΝ αΝ
λέαΝπλυ αΝΫ βΝαπσΝ βθΝ ΰΰλα άΝ κνμΝπμΝνπκοά δκδΝ δ Ϊε κλ μέΝ 
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ΗΝ γβ έαΝ κνΝ επλκ υπκνΝ πθΝ κδ β υθΝ έθαδΝ ά δαΝ ξπλέμΝ
νθα σ β αΝ παθ εζκΰάμέΝ 

ΟδΝ θ δα λση θκδΝ ηπκλκτθΝ θαΝ εα αγΫ κνθΝ αέ β βΝ νπκοβ δσ β αμΝ
ίΪ δΝ κνΝ νθβηηΫθκνΝ νπκ έΰηα κμΝ βΝ Γλαηηα έαΝ βμΝ Κκ ηβ έαμ βμΝ
ξκζάμΝ ΟλΰΪθπ βμΝ ΣΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ (ε έλδκΝ Κ θ λδεάμΝ
δίζδκγάεβμΝ γκμΝ σλκ κμ,Ν έ κ κμΝ ν δεΪ,Ν πζ νλΪΝ ΓΫ νλαμΨΝ απσΝ βθΝ

30/ίλήβί14,ΝβηΫλαΝΣλέ βΝΫπμΝεαδΝίγή1ίήβί14,ΝβηΫλαΝΠαλα ε νάΝεαδΝυλαΝ
14έίί,Ν πλκ ππδεΪΝ άΝ θαΝ βθΝ Ν απκ έζκνθΝ βζ ε λκθδεΪΝ βΝ δ τγνθ βΝ
badean@upatras.gr (ΫπμΝ14έίίΝ βμΝίγή1ίήβί14Ψ,ΝάΝη Ν ν βηΫθβΝ πδ κζάΝ
απ νγνθση θβΝ βΝ Γλαηηα έαΝ βμΝ Κκ ηβ έαμΝ βμΝ ξκζάμΝ πδ βηυθΝ
Τΰ έαμΝ (ε έλδκΝ Κ θ λδεάμΝ δίζδκγάεβμΝ γκμΝ σλκ κμ,Ν έ κ κμΝ ν δεΪ,Ν
πζ νλΪΝ ΓΫ νλαμΨ,Ν βΝ κπκέαΝ γαΝ πλΫπ δΝ θαΝ π λδΫζγ δΝ Ν αν άΝ ηΫξλδΝ βθΝ
ίγή1ίήβί14Ν εαδΝ υλαΝ 14έίίΝ ( βθΝ π λέπ π βΝ αν άΝ βΝ πδ κζάΝ γαΝ
νθκ τ αδΝ εαδΝ απσΝ π καθ έΰλα κΝ βμΝ α νθκηδεάμΝ αν σ β αμΝ κνΝ

νπκοβ έκνΨέ 

ΗΝ παλκτ αΝ πλσ εζβ βΝ θαΝ βηκ δ ν έ,Ν η Ν νγτθβΝ βμΝ δ τγνθ βμΝ
δε τπθΝεαδΝΜβξαθκλΰΪθπ βμ,Ν κνμΝπαλαεΪ πΝδ σ κπκνμμ 

αΨΝ κνΝΤπκνλΰ έκνΝΠαδ έαμΝεαδΝΘλβ ε νηΪ πθ,Ν 
ίΨΝ κνΝΠαθ πδ βηέκνΝΠα λυθ 

                                        

 ΟΝΚκ ηά κλαμ 

 

βηά λδκμΝεκτλαμ 
Καγβΰβ άμ 
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Κοιν:Ν 
- Σηάηα αΝ βμΝΚκ ηβ έαμΝΟλΰΪθπ βμΝΣΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ 
- νηίκτζδκΝΙ λτηα κμ 
- δ τγνθ βΝ δκδεβ δευθΝΤπβλ δυθ 
- δ τγνθ βΝ δε τπθΝΣΝΜβξαθκλΰΪθπ βμ 
- Φκδ β δεκέΝτζζκΰκδ 
(η Ν νγτθβΝ πθΝΓλαηηα δυθΝ πθΝΣηβηΪ πθΨ 

 

ΑΝΙΝΣΝΗΝΝΗ 
 

 

 

ΘΫηαμΝΝ «Τπκοβ δσ β αΝ ΰδαΝ ηδαΝ
γΫ βΝ επλκ υπκνΝ πθΝ
κδ β υθΝ βθΝ Κκ ηβ έαΝ
βμΝ ξκζάμΝ ΟλΰΪθπ βμΝ ΣΝ
δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ
κνΝ Παθ πδ βηέκνΝ
Πα λυθ»έ 

 

 

 

ΠΝΡΝΟΝΝ: ΣβθΝΓλαηηα έαΝ βμΝΚκ ηβ έαμΝ 
βμΝξκζάμΝΟλΰΪθπ βμΝ 

ΣΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ. 
 

κνή βμΝ(σθκηαΝ- πυθνηκΨΝ…………………………  
……………………………………………………… 
 

 

ΌθκηαΝπα Ϋλα……………………………έέ 
 

ΌθκηαΝηβ Ϋλαμμ…………………………… 
 

Πλκπ νξδαεσμήά 
Μ απ νξδαεσμήάΝ 
Τπκοά δκμΝ δ Ϊε κλαμμ 
 

ξκζάήΣηάηαμ……………………………… 

……………………………………………… 
 

ΣσπκμΝΰΫθθβ βμμ…………………………έέ 
 

Έ κμΝΰΫθθβ βμμ……………………………έ 
 

ΣσπκμΝησθδηβμΝεα κδεέαμμ……………… 
……………………………………………έέ 

           Μ Ν βθΝαέ β άΝηκνΝαν άΝνπκίΪζζπΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝΝ
νπκοβ δσ β αΝ ΰδαΝ ηδαΝ γΫ βΝ επλκ υπκνΝ πθΝ
κδ β υθΝ βθΝ Κκ ηβ έαΝ βμΝ ξκζάμΝ

ΟλΰΪθπ βμΝ ΣΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ κνΝ
Παθ πδ βηέκνΝ Πα λυθ,Ν τη πθαΝ η Ν δμΝ
δα Ϊι δμΝ κνΝ ΪλγλκνΝ 4λ,Ν παλέΝ βίΝ κνΝ ΝέΝ

4009/βί11Ν(Φέ έΚέΝ1ληήίθέίλέβί11,Ν έΝ ΄Ψ. 

 
 



……………………………………………… 

 

 
 

 
                               Πά ρα………………………. 

ΣσπκμΝήΝΗη λκηβθέα                                οΝδηλυνΝ/ΝηΝ
δηλοτ α 

 


