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ΠΡΟΓΡ ΜΜ ΝΠΡ ΚΣΙΚΗΝ ΚΗΗ 
Επδ βηοθδεσμΝΤπ τγυθομμΝεαγέΝ έ ου δθΪμ 

 
Ν ΚΟΙΝΩΗΝΠΡΟΝΦΟΙΣΗΣΕ 

 
 
Τπ θγυηέα αδΝ κυμΝφκδ β ΫμΝπκυΝ πδγυηκτθΝθαΝ υηη Ϊ ξκυθΝ κΝΠλσΰλαηηαΝΠλαε δεάμΝ

Ά εβ βμΝεα ΪΝ κΝ δΪ βηα Ικτζδκμ- τΰκυ κμΝβί1θΝππμΝβΝ δα δεα έαΝ πθΝαδ ά πθ πκυΝ

αεκζκυγ έ αδΝ έθαδΝβΝ ιάμμ 

 

1) θααά β βΝ βμΝαέ β βμ ( ΙΣ  ΝΤΜΜ ΣΟΧ ΝΓΙ ΝΠΡ ΚΣΙΚ Ν Κ  )ΝαπκΝ

βΝ ζέ αΝΠΡ ΚΣΙΚ Ν Κ  Ν κθΝδ σ κπκΝ κυΝΣηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθΝ

εαδΝ υΰε ελδηΫθαΝ βθΝεα βΰκλέαΝΠλαε δεάΝΆ εβ βΝβί1η-2016.  

2) ΛάοβΝ κυΝαλξ έκυΝεαδΝαπογάε υ β κθΝπλκ ππδεσΝ υπκζκΰδ άΝ κυΝφκδ β ά η Ν βθΝ

κθκηα έαΝ ΠΩΝΤΜΟΝΦΟΙΣ Σ _ ΙΣ   

3) υηπζάλπ βΝ βζ ε λοθδεΪ βμΝ αέ β βμ,Ν υηπζβλυθκθ αμΝ σζαΝ αΝ κδξ έαΝ πκυΝ

αβ κτθ αδέΝ Σκθέα αδΝ κΝ ιάμμΝ β έ αδΝ βΝ υηπζάλπ βΝ κυΝ ΜΟΝ εαδΝ κυΝ αλδγηκτΝ πθΝ

ηαγβηΪ πθΝ πκυΝ ΫξκυθΝ ι α γ έΝ πδ υξυμΝ ΫπμΝ κΝ ΣΝ ιΪηβθκΝ εαγυμΝ θΝ έξ Ν

κζκεζβλπγ έΝ βΝ αθΪλ β βΝ πθΝ ίαγηκζσΰδπθΝ κΝ progress ΫπμΝ βθΝ πλκεάλυιβΝ κυΝ

πλκΰλΪηηα κμέΝ Ό κδΝ φκδ β Ϋμ,Ν ΫξκυθΝ ά βΝ θβη λπγ έΝ αθαφκλδεΪΝ η Ν βθΝ ίαγηκζκΰέαΝ

κυμΝ Ν ηαγάηα αΝ κυΝ ξ δη λδθκτΝ ιαηάθκυΝ κυΝ ζκυ Ϋ κυμ,Ν παλαεαζκτθ αδΝ θαΝ

υηπζβλυ κυθΝαθΪζκΰαΝ βθΝαέ β βΝεαδΝ θαΝ ΰλΪοκυθΝ κΝ email πκυΝ γαΝ έζκυθΝπσ αΝ

ηαγάηα αΝ εαδΝ πκδα,Ν αθαηΫθ αδΝ αεσηαΝ θαΝ αθαεκδθπγκτθέΝ εκπσμΝ έθαδΝ θαΝ ΰέθ δΝ

δα ατλπ βΝ η Ν βθΝ πέ βηβΝ αθαζυ δεάΝ πκυΝ γαΝ ε κγ έΝ απσΝ βΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ

ηάηα κμέ πέ βμ,ΝγαΝ υηπζβλυθ αδΝΜΟΝΟΝ κΝemail κυΝupnet. 

4) έ β βΝ ο Ε-ΰλαηηα έα/progress ΰδαΝΫε ο βΝαθαζυ δεάμΝίαγηοζοΰέαμ  

5) ΛάοβΝ δΰηδσ υπου (screenshot)ΝαπσΝ οΝprogress κΝκπκέκΝ γαΝφαέθ αδΝ κΝΜΟΝ πθΝ

πδ υξυμΝ ι α γΫθ πθΝ ηαγβηΪ πθ.  βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ θΝ απκ υπυθκθ αδΝ σζαΝ αΝ

κδξ έαΝ Ν ηδαΝ δεσθα,Ν έθαδΝ απκ ε άΝ εαδΝ ββ δεσθαΝ υ Ν θαΝ υπΪλξ δΝ πζβλΫ λβΝ

θβηΫλπ βέΝ 

6) ΟΝ εΪγ Ν θ δαφ λση θκμΝ φκδ β άμ,Ν γαΝ απκ έζ δΝ ΜΟΝΟΝ απσΝ κΝ email πκυΝ Ϋξ δΝ κΝ

upnetήάΝupatras πμΝ πδ υθαπ ση θαΝαλξ έα,Ν αΝ ιάμμΝα)Ν βθΝ ΙΣΗΗΝΤΜΜΕΣΟΧΗΝ

ί)Ν βθΝ δεσθαή δμΝ δεσθ μΝΝαπσΝ οΝprogress ΰ)γαΝΰλΪο δΝηΫ αΝ οΝemail ποτΝ πδγυη έΝ



θαΝ υζοποδά δΝ βθΝ Πλαε δεάΝ ουΝ Ά εβ β,Ν αθαΰλΪφοθ αμΝ εαδΝ βθΝ π λδοξάΝ βθΝ
π λέπ π βΝπουΝβΝ πδξ έλβ βΝ δαγΫ δΝ ΰεα α Ϊ δμΝ Νπ λδ σ λ μΝπ λδοξΫμΝ δμΝ
ξυλαμ.. βη έπ βμΝ βθΝ π λέπ π βΝ πκυΝ εΪπκδκμΝ φκδ β άμΝ Ϋξ δΝ ξΪ δΝ κθΝ επ δεσΝ

πλσ ία βμΝ κΝ υΰε ελδηΫθκΝ email,Ν θαΝ απ υγτθ αδΝ κΝ ΚΫθ λκΝ δε τπθ,Ν κθΝ 1κ 

σλκφκ,Ν κΝ ε έλδκΝ βμΝ  Κ θ λδεάμΝ δίζδκγάεβμΝ ( ιδΪ)Ν πλκε δηΫθκυΝ θαΝ ζΪί δΝ θΫκυμΝ

επ δεκτμέΝ 

 

 

Ετλ βΝ αδλ δυθμ 
ΟδΝηΫγκ κδΝ τλ βμΝ αδλ δυθΝ έθαδΝκδΝ ιάμμ 

)Ν πδζκΰάΝαπσΝ βθΝζέ αΝπκυΝΫξ δΝαθαεκδθπγ έΝ βθΝαθ έ κδξβΝ ζέ αΝ βμΝΠλαε δεάμΝ

Ά εβ βμ 

) αθααά β βΝ ηΫ πΝ βμΝ πζα φσληαμ ΣΛ Ν (http://atlas.grnet.gr/ ) ίΪακθ αμΝ πμΝ

φέζ λα,Ν « δκέεβ βΝ πδξ δλά πθ»,Ν άΝ πδγυηβ άΝ π λδκξά,Ν άΝ πδγυηβ σΝ ηάηαή ξκζάέΝ

 βθΝπ λέπ π βΝπκυΝίλ γ έΝβΝ πδγυηβ άΝγΫ β,Νεαζ έ αδΝκΝεΪγ Νφκδ β άμ,ΝθαΝ ζΫΰι δΝ Ν

πκδαΝ π λέκ κΝ αθαφΫλ αδΝ κΝ τ βηαΝ βΝ υΰε ελδηΫθβΝ γΫ βΝ εαδΝ αθΝ θΝ

π λδζαηίΪθ αδΝ κΝ δΪ βηαΝ1ήιήβί1θ-γ1ήκήβί1θΝθαΝ πδεκδθπθ έΝη Ν βθΝ πδξ έλβ βΝΰδαΝ

πδί ίαέπ βΝ βμΝ δαγ δησ β αμΝ βμΝγΫ βμέΝ 

Γ) τλ βΝ πδξ έλβ βμΝη ηκθπηΫθα,Ν βζα άΝ πδξ έλβ βΝη Ν βθΝκπκέαΝΫξ δΝά βΝΫλγ δΝ Ν

παφάΝκΝφκδ β άμΝεαδΝβΝκπκέαΝ Ϋξ αδΝθαΝ δαγΫ δΝγΫ βΝΰδαΝΠλαε δεάΝΆ εβ βέΝ βθΝ

π λέπ π βΝ αυ ά,Ν κΝ φκδ β άμΝ υπκξλ κτ αδΝ θαΝ ΰλΪο δΝ κΝ email πκυΝ γαΝ έζ δΝ αΝ

κδξ έαΝ πδεκδθπθέαμΝ βμΝ πδξ έλβ βμ,Ν βθΝ ππθυηέαΝ εαγυμΝ εαδΝ η Ν πκδσθΝ

υθ θθκάγβε έΝ, 

 

 

βη έπ βμ ΌποδαΝαπσΝ δμΝαδ ά δμΝ(email η Ν αΝ πδ υθαπ ση θαΝΫθ υπαΝπουΝΫξουθΝ
ά βΝπ λδΰλαφ έ)Ν έθαδΝ ζζδπάμ,Ν θΝγαΝζβφγ έΝυπσοβέ  

http://atlas.grnet.gr/

