
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ 
 

       

  

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Ημερομηνία:   30 /11/ 2020    

Τόπος κατάρτισης:  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων- Πανεπιστημιούπολη 

Συμβαλλόμενοι: 

 

 

1. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθηγητής Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης, 

νόμιμος εκπρόσωπος αυτού  

Και 

2. Ο/Η …………………………………………… μεταπτυχιακός φοιτητής/τρια του 

Τμήματος …………………………………………………… Κάτοικος …………………, 

οδός ……………………………………………….., αριθμ. ……, τηλ. …………………., 

κάτοχος του Α.Δ.Τ….…………. Α.Φ.Μ.: …………………. ΑΜ ΙΚΑ …………............., 

Α.Μ.Κ.Α…………………………………. 

 

Συμφώνησαν και αποδέχθηκαν το παρακάτω: 

 

Ο πρώτος συμβαλλόμενος έχοντας υπόψη του: 

1. Την αριθμ. 86068/Ζ1/6-7-2020 ΚΥΑ - ΦΕΚ 2848 τ.Β’/13-7-2020  

2. Τη ληφθείσα στην αριθμ. 537/26.11.2020 Συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης 

Ειδικής Σύνθεσης Απόφαση, περί επιλογής του παραπάνω ως μεταπτυχιακού 

φοιτητή και ανάθεσης επικουρικού έργου στο Τμήμα Φυσικής 

3. Την υπ’αριθμ. 1635/13-11-2020 απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου. 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 28 παρ. 7 του Ν. 2083/92 και άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 

2327/95, 

 

Προσλαμβάνει τον δεύτερο συμβαλλόμενο, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου 

ορισμένου χρόνου, με τους κάτωθι όρους, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα: 

 

1. α.  Να επικουρεί τα μέλη ΔΕΠ του παραπάνω Τμήματος κατά τις ειδικότερες 

οδηγίες τους:    

Ι. Στην άσκηση των φοιτητών και τη διεξαγωγή φροντιστηρίων και 

εργαστηριακών ασκήσεων και  

ΙΙ. Στην εποπτεία των εξετάσεων και διόρθωση ασκήσεων.  (Εξεταστικές 

περίοδοι άρθρο 25 παρ. 3 Ν. 1268/82). 

β.  Ο αριθμός των ωρών εβδομαδιαίας απασχόλησης καθορίζεται μέχρι έξη (6) 

ώρες εβδομαδιαίως για την περίπτωση (Ι) και μέχρι δέκα (10) ώρες εβδομαδιαίως 

για την περίπτωση (ΙΙ). 

2. Η ωριαία αντιμισθία ορίζεται σε 8,00 ΕΥΡΩ (πλέον των εργοδοτικών εισφορών) 

και καταβάλλεται κατόπιν βεβαίωσης του Προέδρου του Τμήματος, περί 

πραγματοποίησης του ανατεθέντος ως άνω έργου. 

3. Η παρούσα σύμβαση αρχίζει από 01.12.2020 και λήγει στις 30.12.2020



Όταν λήξει η σύμβαση αυτή, ο δεύτερος συμβαλλόμενος απαλλάσσεται, χωρίς 

αξίωση αποζημίωσης, από κάθε υποχρέωση που θα προκύψει από αυτή την 

εργασιακή σχέση. 

4. Ο πρώτος συμβαλλόμενος διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει χωρίς 

αποζημίωση τη σύμβαση, για οποιοδήποτε σπουδαίο λόγο κατά την κρίση του 

Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και πριν λήξει η συμφωνημένη διάρκειά της. 

5. Ρητώς συμφωνείται ότι, η παρούσα σύμβαση θεωρείται ότι λύεται αυτοδικαίως 

με το πέρας της ανατεθείσης εργασίας και ο δεύτερος συμβαλλόμενος είναι 

υποχρεωμένος να αποχωρήσει χωρίς προειδοποίηση ή αποζημίωση. 

 

Η σύμβαση αυτή έγινε σε τέσσερα (4) αντίγραφα και υπογράφεται από τους 

συμβαλλόμενους. 

 

 

 

                                           ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 

         Ο Πρύτανης      Ο Μεταπτυχιακός Φοιτητής 

 

 

     Τριαντάφυλλος Α.Δ. Αλμπάνης      

                                                                            (Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή) 

 

 

 

    

 

 


