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ΠΑΝΕΠΙΣΉΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 

ΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 

*δυνάμει των διατάξεων του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Αϋ 70)+ 

Σηλ.: 2610 369181       E-mail: dept@upatras.gr 

 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ 

ΣΗ ΑΠΟ ……/…../…….ΕΙΔΙΚΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ  

Σ-ΟΤ, -Η ΦΟΙΣΗΣ-Η, -ΡΙΑ………………………………………………………. 

του Σμήματοσ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ 

του πρώην Σ.Ε.Ι. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

ήδη Πανεπιςτημίου Πατρών 

 

Ε ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΗ 

 

               την Πάτρα,  ςήμερα την  …..……/………..…/202 …………… 

ανάμεςα ςτην Επιχείρηςη με την επωνυμία ……………….………………………………………ΑΦΜ: 

……….……… ΔΟΤ:………………………που εδρεφει ςτη Διεφθυνςη:…………………………………………..και 

εκπροςωπείται νόμιμα από τ-ον/-ην κ. ……………………………………………………..και ςτ-ον/-ην 

Πρόεδρο του Σμήματοσ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ τησ χολήσ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ του Πανεπιςτημίου Πατρϊν κ. 

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ ΩΣΗΡΙΑ ή ςτ-ον,-ην νόμιμ-ο, -ηαναπληρωτ-ή, -τριά του/τησ,  

δυνάμει των διατάξεων του άρθρ. 43 του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Αϋ70/7-5-2019) και τησ υπ’ 

αριθ. 1469/18872/20-6-2019 απόφαςησ τησ υγκλήτου  του Πανεπιςτημίου Πατρϊν επί 

των θεμάτων τησ ακαδημαϊκήσ λειτουργίασ του Προγράμματοσ πουδϊν του Σμήματοσ 

ΔΙΟΙΚΗΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ  του πρϊην Σ.Ε.Ι. Δυτικήσ Ελλάδασ και ςφμφωνα με την υπ’ αριθ. 

Ε5/1797/1986 Κ.Τ.Α. (ΦΕΚ Βϋ 183), όπωσ τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Ε5/4825/1986  

Κ.Τ.Α. (ΦΕΚ  Βϋ 453), ςυμφωνήθηκαν τα ακόλουθα. 

 

     Οι ανωτζρω ζλαβαν υπόψη  τισ ζκτακτεσ ςυνθήκεσ για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, όπωσ είναι 

οι παρόντεσ, λόγω τησ ζξαρςησ τησ πανδημίασ του κορωνοϊοφ COVID 19 ςτη χϊρα και τησ εκ 

του λόγου τοφτου ανάγκησ προςταςίασ τησ Δημόςιασ Τγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω 

διαςποράσ και τισ διατάξεισ: 
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1. Σησ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ (Β΄ 

4899) με θζμα «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο 

περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ Επικράτειασ για το 

διάςτημα από το από το άββατο 7 Νοεμβρίου 2020 ζωσ και τη Δευτζρα 30 

Νοεμβρίου 2020» 

2. Σησ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.76629/28.11.2020 Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ (Β΄ 

5255) με θζμα «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο 

περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ Επικράτειασ για το 

διάςτημα από τη Δευτζρα 30 Νοεμβρίου 2020 ζωσ και τη Δευτζρα 7 Δεκεμβρίου 

2020» 

3. Σησ υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 78363/05-12-2020 Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ (ΦΕΚ 

Β΄ 5350) «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο 

περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ CΟVID - 19 ςτο ςφνολο τησ Επικράτειασ για το 

διάςτημα από τη Δευτζρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ϊρα 6:00 ζωσ και τη Δευτζρα 14 

Δεκεμβρίου 2020 και ϊρα 6:00» 

4. Σησ υπ’ αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 80189/12-12-2020 Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ (ΦΕΚ 

Βϋ 5350) « Έκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο 

περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ Επικράτειασ για το 

διάςτημα από την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 6:00 ζωσ και την Πέμπτη 7 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00» 

5.  Σησ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.: 2/2.1.2021 Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ (ΦΕΚ Β’ 1) 

«Έκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω 

διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ Επικράτειασ για το διάςτημα 

από την Κυριακή 3 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 ζωσ και τη Δευτέρα 11 

Ιανουάριου 2021 και ώρα 6:00». 

6. Σησ υπ’ αριθ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.: 1293/8.1.2021 Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ (ΦΕΚ Β’ 

30) «Έκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω 

διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ Επικράτειασ για το διάςτημα 

από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 ζωσ και τη Δευτέρα 18 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00»  

7. Σησ υπ’ αριθ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 3060/16.1.2021 Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ (ΦΕΚ Β’ 

89) «Έκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω 

διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ Επικράτειασ για το διάςτημα 

https://www.taxheaven.gr/circulars/34702/d1a-g-p-oik-71342-6-11-2020
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από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 ζωσ και τη Δευτέρα, 25 

Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00».  

8. Σησ υπ’ αριθ.  Δ1α/Γ.Π.οικ.: 4992/23.1.2021 Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ (ΦΕΚ 

Β’ 186) «Έκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο 

περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ Επικράτειασ για το 

διάςτημα από τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 ζωσ και τη Δευτέρα, 1 

Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00»,  

9. Σησ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.6877 Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ (ΦΕΚ 

341/τ.Β΄/29.01.2021) με θζμα «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ 

από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ 

Επικράτειασ για το διάςτημα από το άββατο 30 Ιανουαρίου 2021 και ϊρα 6:00 ζωσ 

και τη Δευτζρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 6:00.», 

10. Σησ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.8378 Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ (ΦΕΚ 

454/τ.Β΄/05.02.2021) με θζμα «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ 

από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ 

Επικράτειασ για το διάςτημα από το άββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 6:00 

ζωσ και τη Δευτζρα 15 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 6:00.».  

11. Σησ υπ’ αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.9147 Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ (ΦΕΚ 

534/τ.Βϋ/10.02.2021) με θζμα «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ 

από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ 

Επικράτειασ για το διάςτημα από την Πζμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ϊρα 6:00 

ζωσ και τη Δευτζρα, 1 Μαρτίου 2021 και ϊρα 6:00.» 

12. Σησ υπ’ αριθ.  Δ1α/ΓΠ.οικ.12693 Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ (ΦΕΚ 

793/τ.Βϋ/27.02.2021) με θζμα «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ 

από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ 

Επικράτειασ για το διάςτημα από τη Δευτζρα 1 Μαρτίου 2021 και ϊρα 6:00 ζωσ και 

τη Δευτζρα, 8 Μαρτίου 2021 και ϊρα 6:00.» 

13.  "Σησ υπό ςτοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.13805 Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ (ΦΕΚ 

843/τ.Βϋ/03.03.2021) με θζμα «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ 

από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ 

Επικράτειασ για το διάςτημα από την Πζμπτη 4 Μαρτίου 2021 και ϊρα 6:00 ζωσ και 

την Σρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ϊρα 6:00".  

 

Σησ υπό ςτοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.16320 Κοινήσ Τπουργικήσ Απόφαςησ (ΦΕΚ 
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996/τ.Βϋ/13.03.2021) με θζμα «Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ 

από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τησ 

Επικράτειασ για το διάςτημα από την Σρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ϊρα 6:00 ζωσ και 

τη Δευτζρα, 22 Μαρτίου 2021 και ϊρα 6:00". 

14. ΦΔΚ 1076 η.Β' δημοζιεύηηκε η Αριθμ.Γ1α/Γ.Π.οικ.17698/19-03-2021 Κοινή 

Υποσργική Απόθαζη, ζύμθωνα με ηην οποία παραηείνονηαι ηα έκηακηα μέηρα 

προζηαζίας ηης δημόζιας σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω διαζποράς ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19 ζηο ζύνολο ηης Δπικράηειας για ηο διάζηημα από ηο Σάββαηο, 

20 Μαρηίοσ 2021 και ώρα 6:00 έως και ηη Γεσηέρα, 29 Μαρηίοσ 2021 και ώρα 6:00. 

15. "Της σπό ζηοιτεία Γ1α/ΓΠ.οικ.18877 Κοινής Υποσργικής Απόθαζης (ΦΔΚ 

1194/η.Β΄/27.03.2021) με θέμα «Έκηακηα μέηρα προζηαζίας ηης δημόζιας σγείας από 

ηον κίνδσνο περαιηέρω διαζποράς ηοσ κορωνοϊού COVID-19 ζηο ζύνολο ηης 

Δπικράηειας για ηο διάζηημα από τη Δεστέρα, 29 Μαρτίοσ 2021 και ώρα 6:00 έως 

και τη Δεστέρα, 5 Απριλίοσ 2021 και ώρα 6:00". 

16. ΦΔΚ 1308 η.Β' δημοζιεύηηκε η Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.20651/02-04-2021 Κοινή 

Υποσργική Απόθαζη, ζύμθωνα με ηην οποία παραηείνονηαι ηα έκηακηα μέηρα 

προζηαζίας ηης δημόζιας σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω διαζποράς ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19 ζηο ζύνολο ηης Δπικράηειας για ηο διάζηημα από ηη Γεσηέρα, 

5 Απριλίοσ 2021 και ώρα 6:00 έως και ηη Γεσηέρα, 12 Απριλίοσ 2021 και ώρα 6:00. 

17. ΦΔΚ 1441 η.Β' δημοζιεύηηκε η Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.22439/09-04-2021 Κοινή 

Υποσργική Απόθαζη, ζύμθωνα με ηην οποία παραηείνονηαι ηα έκηακηα μέηρα 

προζηαζίας ηης δημόζιας σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω διαζποράς ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19 ζηο ζύνολο ηης Δπικράηειας για ηο διάζηημα από ηη Γεσηέρα, 

12 Απριλίοσ 2021 και ώρα 6:00 έως και ηη Γεσηέρα, 19 Απριλίοσ 2021 και ώρα 6:00. 

18. ΦΔΚ 1558 η.Β' δημοζιεύηηκε η Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.24489/16-04-2021 Κοινή 

Υποσργική Απόθαζη, ζύμθωνα με ηην οποία παραηείνονηαι ηα έκηακηα μέηρα 

προζηαζίας ηης δημόζιας σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω διαζποράς ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19 ζηο ζύνολο ηης Δπικράηειας για ηο διάζηημα από ηη Γεσηέρα, 

19 Απριλίοσ 2021 και ώρα 6:00 έως και ηη M. Γεσηέρα, 26 Απριλίοσ 2021 και ώρα 

6:00. 

19. ΦΔΚ 1682 η.Β' δημοζιεύηηκε η Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.26380/23-04-2021 Κοινή 

Υποσργική Απόθαζη, ζύμθωνα με ηην οποία παραηείνονηαι ηα έκηακηα μέηρα 

προζηαζίας ηης δημόζιας σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω διαζποράς ηοσ 

κορωνοϊού COVID-19 ζηο ζύνολο ηης Δπικράηειας για ηο διάζηημα από ηη Μ. 

Γεσηέρα, 26 Απριλίοσ 2021 και ώρα 6:00 έως και ηη Γεσηέρα, 3 Μαΐοσ 2021 και ώρα 

6:00. 

20. ΦΔΚ 1814 η.Β' δημοζιεύηηκε η Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ.27683/29-04-2021 Κοινή 

Υποσργική Απόθαζη, ζύμθωνα με ηην οποία παραηείνονηαι ηα έκηακηα μέηρα 

προζηαζίας ηης δημόζιας σγείας από ηον κίνδσνο περαιηέρω διαζποράς ηοσ 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8yNwbRNbiFj0fP1Rf9veiteJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtShlzveDEWsjYXPfRaB8Bc-9j4gzvZKCGz-yz34ND2k4
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8t41p22kte0HuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtQhk7CH-OL9ImYePOwFBkwc4bO0X_M_O1OqSdwBeZJJ3
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8VngElbqsA6AtiDow6HlTE-JInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtRGJ-FduSxoZocdXakAEaYMsiaE33u0pU4AlTzwRt0Eo
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8vQU7OEDJhqTuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtTr9QfKXE5CNoL5oXYKVRPHQ-oYtaot8AQc1cuReJ3kQ
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8Of-xI5h2RujnMRVjyfnPUeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtcdvlEdjoThElygT5819PAodo-u0z0dWTK35w29RLQ1G
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVYeaO2UP0GMhBTNuq-TC-PN4lboY3m039WW2gYruFQY
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κορωνοϊού COVID-19 ζηο ζύνολο ηης Δπικράηειας για ηο διάζηημα από ηη Γεσηέρα, 

3 Μαΐοσ 2021 και ώρα 6:00 έως και ηη Γεσηέρα, 10 Μαΐοσ 2021 και ώρα 6:00. 

 

21. ΦΔΚ 1866 η.Β' δημοζιεύηηκε η Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ28259/07-05-2021 Κοινή 

Υποσργική Απόθαζη, Δθαρμογή ηοσ σποτρεωηικού μέηροσ ηοσ διαγνωζηικού 

έλεγτοσ  νόζηζης από ηον κορωνοιο COVID-19 ζε θοιηηηές , διδακηικό και λοιπό 

προζωπικό ηων ανώηαηων εκπαιδεσηικών ιδρσμάηων  

 

22. ΦΔΚ 1872 η.Β' δημοζιεύηηκε η Αριθμ. Γ1α/Γ.Π.οικ28503/08-05-2021  Κοινή 

Υποσργική Απόθαζη, έκηακηα μέηρα προζηαζίας ηης δημόζιας σγείας από ηον 

κίνδσνο περαιηέρω διαζποράς ηοσ κορωνοϊού COVID-19 ζηο ζύνολο ηης 

Δπικράηειας για ηο διάζηημα από ηη Γεσηέρα,10 Μαιοσ  2021 και ώρα 6:00 έως και ηη 

Παραζκεσή, 14 Μαΐοσ 2021 και ώρα 6:00 

 

 

 

Διαπιςτώνουν ότι: 

Η υλοποίηςη τησ πρακτικήσ άςκηςησ τ-ου/τ-ησ  Αςκοφμεν-ου/-ησ φοιτητ-ή/-ριασ 

………………………………………………….., ςτον προαναφερόμενο εργοδότη, ανεςτάλη κατά το 

διάςτημα από ……………..   ζωσ ……………………. Ή κατά τα διαςτήματα  από ……………………  

ζωσ …………………, από ………… ζωσ ………………. 

 

Και τροποποιοφν την την από ……./…/….. Ειδική φμβαςη, για την Πρακτική Άςκηςη τ-ου/τ-

σ Φοιτητ-ή/-ριασ……………………………………………………………...του…………………………………………. 

Σμήματοσ…………………………………………………………τησ χολήσ……………………………………………… του 

Πανεπιςτημίου Πατρϊν (πρϊην Σ.Ε.Ι. Δυτικήσ Ελλάδασ)  με Αριθμό Μητρϊου ………… και 

Α.Δ.Σ. ……………, ςυνολικήσ διάρκειασ ζξι (6) μηνϊν ωσ προσ τον χρόνο λήξησ αυτήσ και 

ςυμφωνοφμε ότι η από……/….…/……..μεταξφ τουσ ςφμβαςη λήγει ……/……/2021, αντί 

………/….../..202.., προκειμζνου να ολοκληρωθεί ο απαιτοφμενοσ ςυνολικόσ χρόνοσ 

διάρκειασζξι (6) μηνϊν τησ  Πρακτικήσ του/τησ Άςκηςησ, των λοιπϊν  όρων αυτήσ 

τηρουμζνων ωσ ζχουν. 

 

Ο/Ηαςκοφμεν-οσ /-η, ο φορζασ υποδοχήσ και  το Σμήμα….. …………………………………….τησ 

χολήσ………………………………………. του Πανεπιςτημίου Πατρϊν αποδζχονται όλουσ τουσ 

όρουσ τησ παροφςασ τροποποιητικήσ πράξησ και την προςυπογράφουν.  

 

http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVYeaO2UP0GMhBTNuq-TC-PN4lboY3m039WW2gYruFQY
http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEzH9d6xfVpRXdtvSoClrL8RZsdmVE36E9_zJjLAILKFuJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtVYeaO2UP0GMhBTNuq-TC-PN4lboY3m039WW2gYruFQY
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Η παροφςα τροποποίηςη προςαρτάται και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τησ από 

……./……./……… Ειδικήσ φμβαςησ πρακτικήσ άςκηςησ τ-ου/-ησ ωσ άνω αναφερόμεν-ου,-

ησΦοιτητ-ή/-ριασ. Η παροφςα ςυνετάγη ςε τρία (3) πρωτότυπα, ζνα (1) για την  Επιχείρηςη, 

ζνα (1) για τον Πρόεδρο του Σμήματοσ προζλευςησ τ-ου/-ησ Αςκοφμεν-ου/-ησ και ζνα (1) 

για τ-ον/-ην Αςκοφμεν-ο/-ηκαι ζλαβε ο καθζνασ από ζνα (1).         

 

 

 

 

 

 

 

Πάτρα     (ή άλλη πόλη),       ….…/…..…/2021 

 

          ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

 

 

 

 

 

Ο/Η ΑΚΟΤΜΕΝ-Ο/-Η 

(Ονοματεπϊνυμο/ Τπογραφή) 

 

ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΗΜΗ 

ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΑΣΡΩΝ 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ  ΣΜΗΜΑΣΟ 

ΑΝΣΩΝΟΠΟΤΛΟΤ ΩΣΗΡΙΑ 

ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ 

 

 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΠΙΥΕΙΡΗΗ 

………………(Ονοματεπώνυμο) 

……………..(Ιδιότητα) 

…………(Τπογραφή-φραγίδα) 

 

 

 


