ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ»
Η επαγγελματική εμπειρία πρέπει να αποδεικνύεται με έναν από τους παρακάτω
τρόπους:
1. Βεβαίωση αρμόδιου τμήματος ή Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ.
2. Βεβαίωση εργοδότη με συνημμένα ευκρινή φωτοαντίγραφα ενσήμων Ι.Κ.Α. ή
σχετική βεβαίωση εργασίας από το Ι.Κ.Α ή μηχανογραφημένη βεβαίωση ενσήμων
ΙΚΑ όπου θα αναγράφεται το σύνολο των ενσήμων. Σε περίπτωση που υπάρχει
Α.Β.Α. πρέπει να στέλνονται ευκρινή φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του Α.Β.Α.
(και οι δύο όψεις των σελίδων).
3. Σε περίπτωση αυτασφάλισης απαιτείται βεβαίωση Ι.Κ.Α. με συνημμένο ευκρινές
φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων ή μηχανογραφημένη βεβαίωση ενσήμων ΙΚΑ
όπου θα αναγράφεται το σύνολο των ενσήμων. Σε περίπτωση που υπάρχει Α.Β.Α.
πρέπει να στέλνονται ευκρινή φωτοαντίγραφα όλων των σελίδων του Α.Β.Α. (και οι
δύο όψεις των σελίδων).
4. Σε περίπτωση άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος απαιτείται ευκρινές
φωτοαντίγραφο βεβαίωσης έναρξης επαγγέλματος από αρμόδια Δ.Ο.Υ. όπου να
αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης και η διάρκεια άσκησης του επαγγέλματος, ή
ευκρινές φωτοαντίγραφο βεβαίωσης κύριου ασφαλιστικού φορέα (Τ.Ε.Β.Ε.,
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε, Τ.Σ.Α.Υ. κ.λ.π.) όπου να αναφέρεται η χρονική περίοδος ασφάλισης.
5. Για την απόδειξη της συγκεκριμένης επαγγελματικής εμπειρίας στη βεβαίωση
του εργοδότη, θα πρέπει (επιπλέον των παραπάνω) να προσδιορίζεται το είδος της
επαγγελματικής εμπειρίας. Στην περίπτωση που υπάρχει αυτασφάλιση ή άσκηση
ελεύθερου επαγγέλματος θα πρέπει ο υποψήφιος να τεκμηριώνει με στοιχεία το είδος
της επαγγελματικής εμπειρίας προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα όπου
προσφέρει τις υπηρεσίες του.
6. Σε περίπτωση μερικής απασχόλησης ή ωρομίσθιας εργασίας η βεβαίωση του
εργοδότη θα πρέπει να αναγάγει την επαγγελματική εμπειρία σε πλήρη απασχόληση.

7. Σε περίπτωση απασχόλησης σε χώρα της αλλοδαπής θα πρέπει να προσκομίζονται
σε ευκρινές φωτοαντίγραφο, η βεβαίωση του εργοδότη και η βεβαίωση του
ασφαλιστικού φορέα, μεταφρασμένες από την ελληνική διπλωματική αρχή στο
εξωτερικό ή από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών της
Ελλάδας ή από δικηγόρο που έχει το δικαίωμα μετάφρασης σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 53 του Ν.Δ. 3026/1954.

