
 

 
 
 
 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  
ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ  

στο Δ.Π.Μ.Σ.«Κλινική Άσκηση και Εφαρμογές της Τεχνολογίας στην Υγεία» 
του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης και 

του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» (Ε.ΚΕ.Φ.Ε. «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ») - 
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 
 

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
 
Τα δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται κατά περίπτωση, για την απόδειξη του είδους και της 
χρονικής διάρκειας της εμπειρίας, είναι τα εξής: 
 
(1) Για τους μισθωτούς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: 
• Βεβαίωση του εργοδότη και 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία να προκύπτει η χρονική διάρκεια 

της ασφάλισης. 
 
Οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα (μόνιμοι και ΙΔΑΧ)  μπορούν, εναλλακτικά, αντί της βεβαίωσης 
του ασφαλιστικού φορέα, να προσκομίσουν βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, 
από την οποία να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας. 
 
(2) Για τους ελεύθερους επαγγελματίες: 
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια 
της ασφάλισης. 
 
(3) Επαγγελματική εμπειρία σε αθλητικούς συλλόγους και ομοσπονδίες:Για την πιστοποίηση 
της επαγγελματικής εμπειρίας απαιτείταιη βεβαίωση του εργοδότη και η κατάθεση 
συμβολαίου, όπου θα αναγράφεται ο ακριβής χρόνος απασχόλησης και το είδος της σχέσης 
εργασίας (για παράδειγμα προπονητής, φυσιοθεραπευτής, αθλητής κά). Τα συμβόλαια θα 
πρέπει να είναι θεωρημένα από την Εφορία ή να συνοδεύονται με επικυρωμένα 
φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ενσήμων για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα. 
 
(4) Διδακτική εμπειρία 
Οι υποψήφιοι που επικαλούνται ως εμπειρία διδακτική απασχόληση, πρέπει να προσκομίσουν: 
• Βεβαίωση του εκπαιδευτικού ιδρύματος ή φορέα, στην οποία να αναφέρονται: η σχέση 

εργασίας, η διάρκεια, το είδος της διδακτικής απασχόλησης (πλήρης ή μερική) και τα 
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα αυτής (ώρες ανά εβδομάδα για χ εβδομάδες ή μήνες και 
σύνολο ωρών διδασκαλίας), καθώς και το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής 

 



 
απασχόλησης που ίσχυε κατά τον χρόνο που παρασχέθηκε το διδακτικό έργο, σύμφωνα με 
τις κείμενες διατάξεις. Το πλήρες ωράριο εβδομαδιαίας διδακτικής απασχόλησης πρέπει να 
αναφέρεται στη βεβαίωση ακόμη και όταν προκύπτει με ανάλογη εφαρμογή διάταξης, κατ’ 
αντιστοιχία προς άλλη βαθμίδα εκπαίδευσης. 

• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία να αναγράφεται η χρονική διάρκεια 
της ασφάλισης. 

 
Προγράμματα STAGE 
Ως χρόνος εμπειρίας θεωρείται και η συμμετοχή στα προγράμματα απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας STAGE του Ο.Α.Ε.Δ. (παρ. 8 άρθρο 24 ν. 3200/2003). Η σχετική βεβαίωση εκδίδεται 
από τον ΟΑΕΔ από την οποία πρέπει να προκύπτει το είδος και η χρονική διάρκεια του 
προγράμματος. 
 
Δικαιολογητικά που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες δεν γίνονται δεκτά ως 
αποδεικτικά επαγγελματικής προϋπηρεσίας και δεν αξιολογούνται. 
 
 
*ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

- Για ασφαλισμένους στο ΙΚΑ (ΕΦΚΑ), οι μήνες εμπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο 
των πραγματοποιηθεισών ημερών ασφάλισης δια του (25). 

- Για ασφαλισμένους σε ασφαλιστικά ταμεία (πλην ΙΚΑ) π.χ. ταμείο Νομικών, ΕΤΑΑ, όταν δεν 
προκύπτουν σαφώς από τα σχετικά πιστοποιητικά οι μήνες εμπειρίας, μετατρέπονται οι ημέρες 
του συνόλου των χρονικών διαστημάτων της εμπειρίας σε μήνες διαιρώντας διά του 30, 
λαμβάνοντας το ακέραιο μέρος του αριθμού που προκύπτει. 

- Ο χρόνος εμπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συμφωνεί με τον χρόνο που 
προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα.  

- Χρόνος εμπειρίας που περιέχεται στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση του υποψηφίου και δεν 
καλύπτεται από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαμβάνεται υπόψη και 
αφαιρείται. 
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