
 
 
 
 
 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

 (Για υποβολή αίτησης σύναψης σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου) 
 

 
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Προγράμματα διδασκαλίας ελληνικής 
γλώσσας και πολιτισμού», που χρηματοδοτείται από ιδιώτες, με επιστημονικά υπεύθυνη την κ. 
Μαρίνα Ματθαιουδάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
προτίθεται να καταρτίσει μητρώο διδασκόντων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού 
δικαίου και αμοιβή που καθορίζεται από τις ισχύουσες εκάστοτε διατάξεις για τη μισθοδοσία των 
υπαλλήλων ΙΔΟΧ, για το: 
 
Ακαδημαϊκό έτος (2017-2018) 
Διάρκεια ισχύος του μητρώου έως τις 31/12/2018 ημερομηνία λήξης του έργου και σε περίπτωση 
παράτασης του έργου μέχρι τη λήξη αυτής. Στην περίπτωση αυτή θα γίνεται αντίστοιχη 
αναπροσαρμογή του ποσού της σύμβασης.  
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης/ξένης σε αλλοδαπούς και ομογενείς 
σπουδαστές του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.  
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
 Πτυχίο ελληνικής ή ξένης Φιλολογίας ή αντίστοιχο πτυχίο της αλλοδαπής (στην περίπτωση 

αλλοδαπών υποψηφίων απαιτείται η γνώση της ελληνικής σε επίπεδο Γ2) 
 Μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο του έργου  
(συναφές θεωρείται ένα μεταπτυχιακό: α) στη Γλωσσολογία, β) στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση)  
 Αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 500* ωρών στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ 

ξένης γλώσσας σε ενήλικες 
 Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1) μιας ευρωπαϊκής γλώσσας  

 
ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ - ΚΡΙΤΗΡΙΑ  
 Διδακτορικό δίπλωμα συναφές με το αντικείμενο του έργου  

(συναφές θεωρείται ένα διδακτορικό: α) στη Γλωσσολογία, β) στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση)  
 Διδακτική εμπειρία στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας σε φορείς της 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 Δημοσιεύσεις σε διεθνή και με κριτές επιστημονικά περιοδικά και σε πρακτικά επιστημονικών 

συνεδρίων συναφείς με το αντικείμενο του έργου (μοριοδότηση ανά δημοσίευση) 
 Συγγραφικό έργο (μονογραφία/ συγγραφή εκπαιδευτικού υλικού/ συμμετοχή σε συλλογικό τόμο) 

συναφές με το αντικείμενο του έργου (μοριοδότηση ανά τίτλο) 
 Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών (έως και 3 γλώσσες)  
 Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων γ) υπηρεσιών διαδικτύου  

Γραφείο: 
 
Πληροφορίες: 
Τηλ.:  
Φαξ: 
e-mail: 
Αρ. Φακέλου: 

Μον. Διασφάλισης Ποιότητας & 
Ανθρώπινων Πόρων ΕΛΚΕ ΑΠΘ  
Χριστίνα Λιόντα-Μίγγα 
2310-994009 
2310-200392 
Prosk@rc.auth.gr 
81546 

          Θεσσαλονίκη, 14/06/2017 
          Αρ.Πρωτ.:  58083/2017 

 
 
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
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 Παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων συναφών με το αντικείμενο του έργου (ανά ώρα 
επιμόρφωσης) 

 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣΑ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ 

 

 ΠΡΟΣΟΝ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ 
 

1 Βαθμός τίτλου σπουδών  Βαθμός * 50 
2α Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης (βαθμός 

συνάφειας 100%) 100 

2β Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης (βαθμός 
συνάφειας 75%)  75 

2γ Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης (βαθμός 
συνάφειας 50%) 50 

3α Γνώση ξένης γλώσσας (Άριστη) 70 
3β Γνώση ξένης γλώσσας (Πολύ Καλή) 50 
3γ Γνώση ξένης γλώσσας (Καλή) 30 
4α Διδακτορικό δίπλωμα (βαθμός συνάφειας 100%) 200 
4β Διδακτορικό δίπλωμα (βαθμός συνάφειας 75%) 150 
4γ Διδακτορικό δίπλωμα (βαθμός συνάφειας 50%) 100 
5α Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (μοναδικός συγγραφέας) ανά 

δημοσίευση και μέχρι 6 δημοσιεύσεις 40 

5β Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (ένας από τους δύο 
συγγραφείς) ανά δημοσίευση και μέχρι 6 δημοσιεύσεις 30 

5γ Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (ένας από τους τρεις 
συγγραφείς) ανά δημοσίευση και μέχρι 6 δημοσιεύσεις 20 

5δ Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (ένας από τους τέσσερις ή 
περισσότερους συγγραφείς) ανά δημοσίευση και μέχρι 6 δημοσιεύσεις 10 

6α Δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (μοναδικός 
συγγραφέας) ανά δημοσίευση και μέχρι 6 δημοσιεύσεις 20 

6β Δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (ένας από τους 
δύο συγγραφείς) ανά δημοσίευση και μέχρι 6 δημοσιεύσεις 15 

6γ Δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (ένας από τους 
τρεις συγγραφείς) ανά δημοσίευση και μέχρι 6 δημοσιεύσεις 10 

6δ 
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων (ένας από τους 
τέσσερις ή περισσότερους συγγραφείς) ανά δημοσίευση και μέχρι 6 
δημοσιεύσεις 

5 

7α Συγγραφικό έργο (μοναδικός συγγραφέας) (ανά βιβλίο) 60 
7β Συγγραφικό έργο (ένας από τους δύο συγγραφείς) (ανά βιβλίο) 50 
7γ Συγγραφικό έργο (ένας από τους τρεις συγγραφείς) (ανά βιβλίο) 40 
7δ Συγγραφικό έργο (ένας από τους τέσσερις συγγραφείς) (ανά βιβλίο) 20 
8 Σεμινάρια – Επιμορφώσεις (ανά ώρα εκπαίδευσης) και μέχρι 300 ώρες 0,25 
9 Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α) επεξεργασίας κειμένων, β) 

υπολογιστικών φύλλων και γ) υπηρεσιών διαδικτύου  50 
10 Εμπειρία (ανά μήνα) και μέχρι 5 χρόνια * 7 (ανά μήνα) 
 
Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα, τα 
οποία αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα-κριτήρια της 
πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου. 
 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
1. Υποβολή αίτησης (επισυνάπτεται) 
2. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας, εφόσον απαιτείται (επισυνάπτεται) 
3. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα 
4. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών 
5. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας, καθώς 

και κάθε άλλο στοιχείο που θα τεκμηριώνει τα στοιχεία που θα αναφέρονται στο βιογραφικό. 
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Προδιαγραφές φακέλου υποβολής δικαιολογητικών: Φάκελος/κλασέρ μεγέθους Α4 στον οποίο θα 
ενσωματωθούν βιογραφικό σημείωμα τύπου europass cv και βεβαιώσεις/τίτλοι σπουδών 
αριθμημένα αποκλειστικά με τη σειρά των κριτηρίων της Πρόσκλησης.  
 
* Ως αποδεικτικά στοιχεία απόδειξης εμπειρίας στο δημόσιο τομέα θεωρούνται: 
Βεβαίωση του φορέα απασχόλησης ή/και σύμβαση με το φορέα απασχόλησης, από όπου να 
αποδεικνύεται το χρονικό διάστημα και το αντικείμενο απασχόλησης. 
 

*Οι 500 ώρες ουσιαστικά αντιστοιχούν σε 1 χρόνο προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση ενηλίκων. Με 
βάση την Υπουργική Απόφαση αριθμ. ΓΠ/282 από τον ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης 
Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) ο τρόπος υπολογισμού σε έτη πλήρους 
απασχόλησης γίνεται ως εξής: 

  α) για την Τριτοβάθμια εκπαίδευση 210 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους 
απασχόλησης,  

  β) για τα ΙΕΚ, ΚΕΚ, Κ.Μ.Ε., Εργαστήρια Ελευθέρων Σπουδών, Κέντρα Ενδοεπιχειρησιακής Κατάρτισης ή 
άλλους φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης 500 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους 
απασχόλησης.  

  Δεδομένου ότι η προκήρυξη θέτει ως προαπαιτούμενο την προϋπηρεσία στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
γενικότερα, λαμβάνει υπόψη την περίπτωση β, δηλαδή ότι 500 ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος.  

 
 
Οι άνδρες ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να 
έχουν απαλλαγεί νόμιμα απ’ αυτές ή να έχουν λάβει αναβολή για όλο το χρόνο διάρκειας του 
έργου.   
 
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται 
(είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στη διεύθυνση: Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
Α.Π.Θ., έως τις 26/6/2017 και ώρα 14.00 και θα λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου από τη 
Γραμματεία του οικείου Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας.   
 
Για πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται τηλεφωνικά στο 2310- 997475, 997571, ενώ για πληροφορίες σχετικά με τη 
διαδικασία υποβολής πρότασης μπορούν να απευθύνονται στον ΕΛΚΕ ΑΠΘ στα τηλέφωνα 2310- 
994009-82. 
 
Η αξιολόγηση των υποβαλλόμενων προτάσεων θα πραγματοποιηθεί από τριμελή επιτροπή 
αξιολόγησης. 
 
Ο Υποψήφιος που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (απόφαση αποδοχής 
αποτελεσμάτων) δικαιούται να προσφύγει (είτε με φυσική παρουσία είτε ταχυδρομικά) στον Ειδικό 
Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (Κτίριο ΚΕΔΕΑ, 3ης Σεπτεμβρίου -Παν/πολη, Θεσσαλονίκη, 
ΤΚ: 54636, 1ος όροφος, Γραφείο 104) εντός 10 ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την 
επομένη της ημερομηνίας ανάρτησης της απόφασης αποδοχής αποτελεσμάτων στη  Διαύγεια. Ο 
υποψήφιος έχει υποχρέωση να ενημερώνεται για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων από την 
ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List, καθώς και από τη 
Διαύγεια (Φορέας: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Οργ. Μονάδα: Ειδικός Λογαριασμός 
Κονδυλίων Έρευνας, Είδος: Πίνακες Επιτυχόντων, Διοριστέων & Επιλαχόντων). 
 
Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφά τους, καθώς και σε αυτά των 
συνυποψηφίων τους, κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του 
Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄  45/9.3.1999). 
 
 

 
 

https://www.rc.auth.gr/JobPosition/List
https://diavgeia.gov.gr/search?query=decisionType:%5B%22%CE%A0%CE%99%CE%9D%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%A3%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%A4%CE%A5%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22,%22%20%CE%94%CE%99%CE%9F%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%A9%CE%9D%20%26%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22%5D&%20%CE%95%CE%A0%CE%99%CE%9B%CE%91%CE%A7%CE%9F%CE%9D%CE%A4%CE%A9%CE%9D%22&page=0&advanced&fq=organizationUid:%2299202041%22&fq=unitUid:%2272812%22
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Από τις αιτήσεις που υποβάλλονται εμπρόθεσμα και παραδεκτά κατά τα ανωτέρω, επιλέγεται εκείνη που 
κρίνεται πιο κατάλληλη και συνάπτεται σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. 

2. Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι αιτήσεις/ενστάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία και 
ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά το εμπρόθεσμο κρίνεται με 
βάση την αναφερόμενη στο φάκελο αποστολής ημερομηνία, με την προϋπόθεση ότι θα παραληφθεί από τον 
ΕΛΚΕ ΑΠΘ το αργότερο μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της παρούσας. Ο ΕΛΚΕ ΑΠΘ ουδεμία 
ευθύνη φέρει για το περιεχόμενο των φακέλων των αιτήσεων που θα αποσταλούν. 

3. Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων δικαιολογητικών επιτρέπεται 
μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. 

4. Για τους ενδιαφερόμενους, των οποίων οι τίτλοι σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών) αποτελούν απαιτούμενο ή συνεκτιμώμενο τυπικό προσόν και έχουν χορηγηθεί από ιδρύματα 
του εξωτερικού, πρέπει να συνοδεύονται από πιστοποιητικά αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ. Επιπρόσθετα, όταν 
στην πρόσκληση προβλέπεται κλίμακα βαθμολόγησης/μοριοδότησης του βαθμού του τίτλου σπουδών, είναι 
απαιτούμενο να προσκομίζεται και πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας που εκδίδεται από το ΔΟΑΤΑΠ. Σε 
περίπτωση που δεν προσκομίζεται το πιστοποιητικό αντιστοιχίας βαθμολογίας, αλλά μόνο τα πιστοποιητικά 
αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, η αίτηση του ενδιαφερόμενου δεν απορρίπτεται, απλώς δε βαθμολογείται το 
συγκεκριμένο ζητούμενο προσόν. 

5. Η διαδικασία της πρόσκλησης θα ολοκληρωθεί με σύνταξη πίνακα κατάταξης (δεν απαιτείται σύνταξη πίνακα 
κατάταξης, όταν έχει υποβληθεί μόνο μια αίτηση ή όταν μόνο μία αίτηση βαθμολογηθεί), ενώ όσοι επιλεγούν θα 
ειδοποιηθούν κατ’ ιδίαν. Σε περίπτωση ισοβαθμίας επιλέγεται κατά σειρά η αίτηση του ενδιαφερόμενου α) με τη 
μεγαλύτερη εμπειρία β) με το μεγαλύτερο βαθμό στο βασικό τίτλο σπουδών γ) με το μεγαλύτερο βαθμό στο 
μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. 

6. Υποβληθείσα αίτηση, η οποία δεν πληροί τα απαιτούμενα προσόντα της πρόσκλησης, δε βαθμολογείται και 
απορρίπτεται.  

7. Η πιστοποίηση γνώσης του τίτλου γλωσσομάθειας αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 ΠΔ 146/2007 
«Τροποποίηση διατάξεων του ΠΔ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου 
τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 
1ΠΔ 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του ΠΔ 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’). Όσον αφορά 
τους τίτλους γλωσσομάθειας, θα πρέπει να προσκομίζονται φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των αντίστοιχων 
τίτλων γλωσσομάθειας, συνοδευόμενα από φωτοαντίγραφα επίσημης μετάφρασής τους στην ελληνική γλώσσα. 

8. Η πιστοποίηση γνώσης Η/Υ αποδεικνύεται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 6 του ΠΔ 50/2001 
Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ A΄ 
39/5.3.2001, ΦΕΚ Α΄ 24/30.01.2013 και ΦΕΚ Α΄ 63/9.3.2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών 
 
 

Θεόδωρος Λαόπουλος 

Αναπληρωτής Πρύτανη 

Έρευνας & Συντονισμού ΑΠΘ 
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ* 

(με όλες τις συνέπειες του νόμου για ψευδή δήλωση) 
 
 
 

Επώνυμο : ……………………………….…………..…. Όνομα: ………………….…………………………………. 

 

Πτυχίο (ή Δίπλωμα:) ….…….……….……………Τελικός βαθμός (αριθμητικά, προσέγγιση 2 δεκαδικών): …. 

 

Έτος γέννησης: …………… Τόπος γέννησης: ……….……..………… Νομός: …………….…………..……….… 

 

Όνομα και επώνυμο του πατέρα: ………………………………………………………………….…………….....…. 

 

Όνομα και επώνυμο της μητέρας: …………………………………………….…………..……………….........….…. 

 

Διεύθυνση κατοικίας:  Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………….…….. Τηλ.: ……….. 

 

Διεύθυνση εργασίας:  Οδός: ………………….…… Αρ: …….. Τ.Κ.: ……. Πόλη: ………………… Τηλ.:……….. 

 

Κινητό τηλ : ……………………….. e-mail: ..……………………………………Α.Φ.Μ…………………………….... 

 

Να αναγραφούν στην παρούσα αίτηση και στο εξωτερικό του φακέλου τα εξής: 

Ο αριθμός του πρωτόκολλου της  Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος : 

 
 
 

 
 
 
                                                               Δηλώνω υπεύθυνα ότι  οι πληροφορίες που δίνονται  στο σύνολο  
                                                                    των εντύπων αυτής της πρότασης είναι ακριβείς και αληθείς. 
 
 
                                                                                                          ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
 
 
 
Ημερομηνία :   ___/___/______ 
 
 
Συνημμένα υποβάλλω :  1. 
                                        2.  
 
 
 
 
*Η ελλιπής συμπλήρωση της αίτησης αποτελεί κριτήριο αποκλεισμού. 
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ  

(Καταγράφεται από τον ενδιαφερόμενο όλη η σχετική με το αντικείμενο της πρόσκλησης εμπειρία εφόσον απαιτείται) 

α/α Από Έως 

(α) (β) 

Φορέας απασχόλησης – Εργοδότης  Αντικείμενο απασχόλησης 

Μ
ήν

ες
 α

π
ασ

χό
λη

σ
ης

 

Η
μέ

ρε
ς 

απ
ασ

χό
λη

ση
ς 

        

        

        

        

        

        

       
  ΣΥΝΟΛΟ ..........

... 
..........

... 
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ 

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ (1) 
 

 
 (1) Συμπληρώνεται το ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΩΝ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ. Εφόσον στη στήλη (β) προκύπτει εμπειρία, το σύνολο 
των ημερών απασχόλησης διαιρείται διά του 25 (αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως αριθμός ημερομισθίων) ή διά του 30 
(αν η εμπειρία έχει υπολογιστεί ως χρονικό διάστημα από την ημερομηνία έναρξης έως την ημερομηνία λήξης της 
απασχόλησης) και το ακέραιο αποτέλεσμα προστίθεται στο σύνολο των μηνών απασχόλησης της στήλης (α). 
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