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ΤΜΦΧΝ ΝΜ ΝΣΟΝΠέ έΝ407/80
ΝυθΫζ υ βΝη Ν δ δεάΝτθγ β βθ υπ’ΝαλδγηέΝ9/14-12-βί1θΝ υθ λέα άΝ βμ,ΝεαγυμΝ
εαδΝ βΝ υθΫζ υ β βθΝ υπ’Ν αλδγηέΝ 1βή1ζ-12-2016 υθ λέα ά βμΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ
πδξ δλά πθ βμΝ ξκζάμ ΟλΰΪθπ βμΝ εαδΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ κυΝ Παθ πδ βηέκυΝ
Πα λυθ,Ν απκφΪ δ Ν βθΝ πλσ ζβοβΝ δ α εσθ πθ,Ν η Ν ξΫ βΝ λΰα έαμΝ δ δπ δεκτΝ δεαέκυΝ
κλδ ηΫθκυΝξλσθκυΝΰδαΝ κΝ αλδθσΝ ιΪηβθκΝ κυΝ εα βηαρεκτΝΈ κυμΝβί1θ-2017,Νεα σπδθΝ βμΝυπ’Ν
αλδγηέΝΦέΝ1βηέηήιή155285ή βή22-9-2016 απσφα βμΝ κυΝ ΤΠέΠέ έΘέ εαδΝ βμΝυπ’ΝαλδγηέΝ1ίζή112-βί1θΝ απσφα βμΝ βμΝ υΰεζά κυ,Ν τηφπθαΝ η Ν δμΝ δα Ϊι δμΝ κυΝ ΪλγλκυΝ ηΝ κυΝ Πέ έΝ
407/1980, σππμΝδ ξτ δ, ΰδαΝ βΝ δ α εαζέαΝ πθΝπαλαεΪ πΝηαγβηΪ πθμ
1. Κκ κζσΰβ βΝΝΧΜ Ν ζ τγ λβμΝ πδζκΰάμΝβκυ ιΪηβθκΨ
2. Υλβηα κκδεκθκηδεάΝΛκΰδ δεάΝΙΙΝΧΤπκξλ π δεσ,Νβκ ιΪηβθκΨ
ΙΚ ΙΟΛΟΓΗΣΙΚ ΤΠΟΦΗΦΙΟΣΗΣ 
ΟδΝ θ δαφ λση θκδΝπαλαεαζκτθ αδΝθαΝυπκίΪζκυθΝ βΝΓλαηηα έαΝ κυΝΣηάηα κμΝηΫξλδΝ
11-1-2017,Ναέ β βΝεαδΝθαΝ βζυ κυθΝ κΝηΪγβηαΝάΝΰθπ δεσΝαθ δε έη θκ,ΝΰδαΝ κΝκπκέκΝδ ξτ δΝβΝ
αέ β άΝ κυμέ
Ναέ β βΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ υθκ τ αδΝαπσμ
1έΝ πδευλπηΫθαΝ αθ έΰλαφαΝ έ ζπθΝ πκυ υθΝ εαδΝ πδ κπκδβ δεΪΝ δ κ δηέαμΝ απσΝ κΝ
Ο Σ Π,Ν φσ κθΝκδΝ έ ζκδΝ πκυ υθΝαπκε άγβεαθΝ κΝ ιπ λδεσέΝ
βέΝ δκΰλαφδεσΝ βη έπηαΝ εαδΝ υπσηθβηαΝ πθΝ λΰα δυθΝ Ν ΫθαΝ Χ1ΨΝ αθ έ υπκ,Ν Ν Ϋθ υπβΝ
ηκλφάΝεαδΝ λέαΝΧγΨΝαθ έ υπαΝ Νβζ ε λκθδεάΝηκλφάΝΧCD,Νπλκ δηυη θβΝηκλφάΝαλξ έκυΝPDF).
γέΝ πδ βηκθδεΫμΝ λΰα έ μΝ Ν λέαΝΧγΨΝαθ έ υπα,Ν Νβζ ε λκθδεάΝηκλφάΝΧCD,Νπλκ δηυη θβΝ
ηκλφάΝαλξ έκυΝPDF).
ζέΝ δ αε κλδεάΝ δα λδίάΝεαδΝΪζζαΝ πδ βηκθδεΪΝ βηκ δ τηα αέ
5έΝ ΓθπηΪ υ βΝ ΧαΨΝ ΠαγκζσΰκυΝ άΝ Γ θδεκτΝ Ια λκτΝ εαδΝ ΧίΨΝ ΦυξδΪ λκυΝ έ Ν βησ δκυΝ έ Ν
δ δπ υθ,Ν πκυΝ θαΝ πδ κπκδκτθΝ βθΝ υΰ έαΝ κυΝ υπκοβφέκυ,Ν πλκε έη θκυΝ θαΝ α εά κυθΝ αΝ
εαγάεκθ αΝ βμΝαθ έ κδξβμΝγΫ βμ,ΝηόθοΝαπόΝτοθΝεπιζεγΫθτα.
6έΝΦπ κ υπέαΝεαδΝ πθΝ τκΝσο πθΝα υθκηδεάμΝ αυ σ β αμέ
7έΝ υηπζβλπηΫθκΝ κΝ υθβηηΫθκΝ ΝΣΤΠΟΝ ΣΟΙΥ ΙΧΝΝ ΠΡΟΛ ΦΘ ΝΣΟΝ ΓΓ ΛΙ ΝΠΡΟΛ Φ Ν κυΝ υ άηα κμΝ« ΡΓ Ν »έ
έ ΣκΝπδ κπκδβ δεσΝ κυΝαλησ δκυΝ βηΪλξκυ,Ν κΝκπκέκΝγαΝαθαΰλΪφ αδΝκΝ λσπκμΝεαδΝκΝ
ξλσθκμΝ απκε ά πμΝ βμΝ ζζβθδεάμΝ ΙγαΰΫθ δαμ,Ν γαΝ αθααβ βγ έΝ αυ παΰΰΫζ πμΝ απσΝ βθΝ
Τπβλ έαΝπκυΝγαΝπλκί έΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝ ζδεάμΝΠλΪιβμΝΠλσ ζβοβμέ
Πλκε δηΫθκυΝΰδαΝπκζέ μΝελα υθ-η ζυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμ,ΝυπκίΪζζ αδΝαθ έ κδξκΝ
πδ κπκδβ δεσΝ βμΝαλησ δαμΝαλξάμΝ κυΝ ΚλΪ κυμ,Ν βθΝδγαΰΫθ δαΝ κυΝ κπκέκυΝΫξ δΝκΝυπκοάφδκμΝ
η Ν βη λκηβθέαΝ εα Ϊγ βμΝ ηΫξλδΝ βθΝ βη λκηβθέαΝ δ ιαΰπΰάμΝ βμΝ ξ δεάμΝ δα δεα έαμΝ
πδζκΰάμέ

έ ΣκΝαθ έΰλαφκΝΠκδθδεκτΝΜβ λυκυΝ δεα δεάμΝΥλά βμΝεαδΝ κΝΠδ κπκδβ δεσΝΣτπκυΝ ΄Ν
κυΝ αλησ δκυΝ  λα κζκΰδεκτΝ Γλαφ έκυ,Ν γαΝ αθααβ βγκτθΝ αυ παΰΰΫζ πμΝ απσΝ βθΝ Τπβλ έαΝ
πκυΝγαΝπλκί έΝ βθΝΫε κ βΝ βμΝ ξ δεάμΝΠλΪιβμΝΠλσ ζβοβμέ
Γέ Τπ τγυθβΝ άζπ βΝ κυΝΝέΝ1ηλλήκθ,Νη Ν βθΝκπκέαΝκδΝυπκοάφδκδΝ
η τκθ αδΝσ δΝΫξκυθΝ
επζβλυ δΝ δμΝ λα δπ δεΫμΝ κυμΝυπκξλ υ δμΝάΝΫξκυθΝαπαζζαΰ έΝθσηδηαΝαπσΝαυ ΫμΝεα ΪΝ κΝ
ξλσθκΝυπκίκζάμΝ βμΝυπκοβφδσ β ΪΝ κυμέ
ΣκΝ ευζυηαΝ βμΝ ηβΝ επζάλπ βμΝ πθΝ λα δπ δευθΝ υπκξλ υ πθΝ θΝ δ ξτ δΝ ΰδαΝ πκζέ μηΫζβΝ βμΝ υλππαρεάΝΈθπ βμ,ΝσπκυΝ θΝπλκίζΫπ αδΝσηκδκΝευζυηαΝ δκλδ ηκτέΝ
έ ΟδΝυπκοάφδκδΝπκζέ μΝελα υθ-η ζυθΝ βμΝ υλππαρεάμΝΈθπ βμΝκφ έζκυθΝθαΝυπκίΪζκυθ,Ν
ε σμΝ πθΝπδκΝπΪθπΝ δεαδκζκΰβ δευθΝεαδΝΠ υξέκΝάΝΜ απ υξδαεσΝΣέ ζκΝπκυ υθΝ ζζβθδεκτΝ
έ έΙέΝ άΝ πκζυ άλδκΝ ζζβθδεκτΝ Λυε έκυΝ άΝ ια ΪιδκυΝ Γυηθα έκυΝ άΝ Πδ κπκδβ δεσΝ
ζζβθκηΪγ δαμΝ ΄Ν πδπΫ κυΝ απσΝ κΝ ΚΫθ λκΝ ζζβθδεάμΝ Γζυ αμ,Ν απσΝ κΝ κπκέκΝ γαΝ
απκ δεθτ αδΝβΝπζάλβμΝΰθυ βΝεαδΝΪθ βΝξλά βΝ βμΝ ζζβθδεάμΝΰζυ αμέ
ΟδΝ δ Ϊ εκθ μΝπκυΝγαΝ πδζ ΰκτθ,Ν φσ κθΝεα ΫξκυθΝεαδΝΪζζβΝγΫ βΝ κΝΔβησ δκ,Ν ΝΝΠΔΔΝ
άΝΝΠΙΔΝάΝ κθΝ υλτ λκΝΔβησ δκΝΣκηΫα,ΝγαΝπλΫπ δΝθαΝ ια φαζέ κυθΝαπσΝ βθΝΤπβλ έαΝ κυμΝ
ξ δεάΝ Ϊ δαΝ απκυ έαμΝ ΰδαΝ βθΝ παλκξάΝ κυΝ παλαπΪθπΝ ΫλΰκυΝ εαδΝ θαΝ πλκ εκηέ κυθΝ βθΝ
Γλαηηα έαΝ κυΝ αθ έ κδξκυΝ Σηάηα κμΝ Ϊ δαΝ Ϊ εβ βμΝ δ δπ δεκτΝ ΫλΰκυΝ η Ν αηκδίά,Ν πμΝ
απαλαέ β κΝ δεαδκζκΰβ δεσΝΰδαΝ βθΝπλσ ζβοάΝ κυμέΝ
ΟδΝ Ϋξκθ μΝ βθΝ δ δσ β αΝ κυΝ Δβηκ έκυΝΤπαζζάζκυ,Ν τθαθ αδ,Ν αθ έΝ κυΝ Πδ κπκδβ δεκτΝ
Τΰ έαμΝεαδΝΦυ δεάμΝΚα αζζβζσ β αμ,ΝεαγυμΝεαδΝΰδαΝ κΝαθ έΰλαφκΝ κυΝΠκδθδεκτΝΜβ λυκυΝ
δεα δεάμΝ ξλά βμΝ θαΝ υπκίΪζζκυθΝ υπ τγυθβΝ άζπ βΝ βθΝ κπκέαΝ γαΝ αθαφΫλκυθμΝ δ)Ν βθΝ
κλΰαθδεάΝγΫ βΝ βθΝκπκέαΝΫξκυθΝ δκλδ γ έΝΝεαδΝδδ)Νσ δΝ θΝη κζΪίβ ΝαπσΝ κΝ δκλδ ησΝ κυμ,Ν
ΰ ΰκθσμΝπκυΝγαΝαπκ ζκτ ΝθσηδηκΝευζυηαΝΰδαΝ βθΝπλσ ζβοάΝ κυμ.
ΟδΝ αδ ά δμΝ υπκίΪζζκθ αδΝ βΝ Γλαηηα έαΝ κυΝ Σηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ κυΝ
Παθ πδ βηέκυΝΠα λυθ,ΝΫπμΝ11-1-2017
Ι ΤΘΤΝΗμ Παθ πδ άηδκΝΠα λυθ
Γλαηηα έαΝΣηάηα κμΝ δκέεβ βμΝ πδξ δλά πθ κυΝΠαθ πδ βηέκυΝΠα λυθ
Παθ πδ βηδκτπκζβ,ΝΣέΚέμΝβθηίζ,ΝΝΡΙΟΝΝ Υ Ψ Ν
ΙΣΟΣΟΠΟμ www.bma.upatras.gr
MAIL:
secretar@upatras.gr
ΣΗΛ.:
2610-969974, 997586, 969975
FAX:
2610-969990
ΠΪτρα 22-12-2016
ΗΝΓΡ ΜΜ Σ 
ΣΟΤΝΠ Ν ΠΙΣΗΜΙΟΤΝΠ ΣΡΧΝ

Μ ΡΙΝ ΝΠέΝΚΟΡΦΙ ΣΗ

