
 

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 

ΠΕΡΙ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΛΗΞΑΣΗΣ  

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

Λάρισα, σήμερα ___/___/2021 μεταξύ της Επιχείρησης .............................................................................................................................................(*), 

που εκπροσωπείται από τον/την …………................................................................................................................, του Υπευθύνου Πρακτικής Άσκησης 

του Προγράμματος Σπουδών του τμήματος Ιατρικών εργαστηρίων του Τ.Ε.Ι. Εισαγωγής (Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας), ή του εξουσιοδοτημένου  εκπροσώπου 

του και του Προέδρου του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, (δυνάμει του άρθρου 13 του Ν. 4589/2019 & της με AΠ 

3671/19/ΓΠ/19-2-2019 Απόφασης του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας), κ. Ιωάννη Θεοδωράκη, σε σχέση με την πρακτική άσκηση του/της 

φοιτητή/τριας..........................……………………………….………………………..………………..………………………. του ............................................................., 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής : 

1. Σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση Ε5/1797/20-3-1986 (Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης και ενασχόλησης ασκουμένων φοιτητών στον 

ιδιωτικό τομέα), των Υπουργών Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Εργασίας, συνάφθηκε η από 1/11/2020 Ειδική Σύμβαση Εργασίας για 

Πρακτική Άσκηση. 

2. O  ανωτέρω ασκούμενος φοιτητής εντάχθηκε  αυτοδίκαια στο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του ν.4589/2019 

(ΦΕΚ 13/Α’/29.01.2019)., η δε  εκπαιδευτική λειτουργία του προγράμματος σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτά συνεχίζεται μεταβατικά 

σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 6 του  ν.4589/2019 (ΦΕΚ 13/Α’/29.01.2019). 

3. Απροβλέπτως επιβλήθηκαν μέτρα προς αντιμετώπιση του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού covid-19 με βάση την ΚΥΑ υπ’ αρ. 

Δ1α/ΓΠοικ/71342/6-11-2020 δημοσιευθείσα στο ΦΕΚ 4899Β/6-11-2020 και τις επόμενες αυτής για χρονική επέκταση των μέτρων. 

 Εξ αιτίας του ανωτέρω (§3) στις 7/11/2020 διακόπηκε, άλλως ανεστάλη η πρακτική άσκηση του ως άνω φοιτητή, η οποία μέχρι τότε εξελισσόταν 

ομαλά και εκτελούνταν κανονικά στα πλαίσια της εν λόγω Ειδικής Σύμβασης, με συνέπεια να έχει μέχρι τότε υλοποιηθεί πρακτική άσκηση μόνο 6 

ημερών.  

5. Διαρκούσης της διακοπής, άλλως αναστολής της πρακτικής άσκησης έληξε η χρονική διάρκεια ισχύος της από 1/11/2020 Ειδικής Σύμβασης 

Εργασίας Φοιτητή για Πρακτική Άσκηση του εν λόγω ως άνω φοιτητή και συγκεκριμένα στις 30/4/2021. 

 6. Με το παρόν τα μέρη δηλώνουν ρητά: 

α] ότι ουδεμία ευθύνη φέρουν για την μη ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης εντός του συμβατικού χρόνου 

β] ότι για να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος χρόνος πρακτικής άσκησης του φοιτητή απαιτείται διεξαγωγή πρακτικής άσκησης 177 ημερών. 

γ] ότι θα συνάψουν νέα σύμβαση που θα αφορά το εν λόγω χρονικό διάστημα το οποίο απαιτείται για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου 

για την ολοκλήρωση διεξαγωγής της πρακτικής άσκησης του φοιτητή, με την αντίστοιχη σε αυτό αποζημίωση  και ασφάλιση και με τους λοιπούς 

όρους ίδιους με αυτούς της ληξάσης σύμβασης. 

δ) η πρακτική άσκηση του εν λόγω φοιτητή ολοκληρώνεται επιτυχώς, εφόσον έχει συμπληρώσει τόσο με την μερική εκτέλεση της ληξάσης 

σύμβασης όσο και με την εκτέλεση της νέας που πρόκειται να συναφθεί συνολικά 150 ένσημα ασφάλισης. 

Αυτά συμφωνήθηκαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη συντάχθηκε η τροποποιητική σύμβαση, 

αφού υπογράφηκε, σε τέσσερα (4) όμοια πρωτότυπα, έλαβε κάθε μέρος από ένα. 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για την Επιχείρηση/Φορέα 
 
 
 
(υπογραφή & σφραγίδα) 
Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ένταξης 
 
 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ 
 

ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΕΙ 
Ο/Η ασκούμενος/η  φοιτητής/τρια 

 
 
 

……………………………………………………………………………… 

Για το Πρόγραμμα Σπουδών  
Ιατρικών εργαστηρίων  

Ο Υπεύθυνος Πρακτικής Άσκησης 

 

 
 

Επ. Καθηγητής Παπαγιάννης Δημήτρης 

 


