ΟΕΦ-36: Τεκµηρίωση 3ετούς προϋπηρεσίας όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 618/43/2005
Υπ. Σύνταξης:
(Υ∆Π του Ε.ΣΥ.∆.) Ηµεροµηνία έκδοσης: 25.10.2011
Υπ. Έγκρισης:
(Πρόεδρος Ε.ΣΥ.∆.) Ηµεροµηνία αναθεώρησης: 22.1.2013

Η τεκµηρίωση της 3ετούς προϋπηρεσίας όπως προβλέπεται στην ΚΥΑ 618/43/2005,
άρθρο 5, παρ.3, για την πιστοποίηση Αρµοδίων Ατόµων, θα πρέπει να βασίζεται σε:
Α) Για τους µισθωτούς (δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα):
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα από την οποία να προκύπτει η διάρκεια
της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν.
1599/1986, στην οποία να δηλώνονται, επακριβώς, ο χρόνος και το είδος της
εµπειρίας καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας
της επιχείρησης αν πρόκειται για νοµικό πρόσωπο.
Οι µισθωτοί του δηµόσιου τοµέα, µπορούν εναλλακτικά αντί της βεβαίωσης του
οικείου ασφαλιστικού φορέα και της υπεύθυνης δήλωσης να προσκοµίσουν βεβαίωση
του οικείου φορέα του δηµόσιου τοµέα από την οποία να προκύπτει η χρονική
διάρκεια και το είδος της εµπειρίας.
Β) Για τους ελεύθερους επαγγελµατίες:
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα στην οποία να αναγράφεται η διάρκεια
της ασφάλισης.
• Υπεύθυνη δήλωση, χωριστή από την αίτηση, κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι
πραγµατοποίησε συγκεκριµένες εργασίες, µελέτες και έργα σχετικά µε το αντικείµενο
της εµπειρίας.
• Μία τουλάχιστον σχετική σύµβαση ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν
ενδεικτικώς τη διάρκεια και το είδος της εµπειρίας.
Γ) Όταν η εµπειρία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή:
Για την απόδειξη εµπειρίας η οποία έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, ο υποψήφιος
προσκοµίζει:
(Γ1) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των
εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι
υποχρεωτική:
• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου και
• Βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού οργανισµού, είτε πρόκειται για αµιγώς κρατική
ή αµιγώς ιδιωτική ή µικτή ασφάλιση.
• Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εµπειρίας του, τα
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν
πρόκειται περί νοµικού προσώπου
(Γ2) Όταν κατά το ισχύον νοµικό καθεστώς του κράτους η ασφάλιση των
εργαζοµένων για συγκεκριµένο επάγγελµα ή συγκεκριµένη σχέση εργασίας είναι
µη υποχρεωτική:
• Βεβαίωση του εργοδότη στον οποίο απασχολήθηκε, στην οποία να αναφέρεται ο
χρόνος και το είδος της απασχόλησης του ενδιαφεροµένου.
• Υπεύθυνη δήλωση του ιδίου κατά το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να
αναγράφονται επακριβώς ο χρόνος απασχόλησης και το είδος της εµπειρίας του, τα
στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυµίας της επιχείρησης αν
πρόκειται περί νοµικού προσώπου και
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• Βεβαίωση της αρµόδιας αρχής του κράτους στο οποίο απασχολήθηκε ότι η
ασφάλιση για το συγκεκριµένο επάγγελµα ή τη συγκεκριµένη σχέση εργασίας δεν
είναι υποχρεωτική, κατά τη νοµοθεσία του κράτους τούτου.
∆) Ειδικές περιπτώσεις
(∆1) ∆ικαστική απόφαση
Η εµπειρία αποδεικνύεται και µε τυχόν υπάρχουσα δικαστική απόφαση, από την
οποία να προκύπτει το είδος της παρασχεθείσας εργασίας και η χρονική διάρκεια της
παροχής της.
(∆2) Στρατιωτική θητεία
Ως χρόνος εµπειρίας αναγνωρίζεται και η εµπειρία που προκύπτει κατά τη διάρκεια
της στρατιωτικής θητείας. Η βεβαίωση των αρµοδίων αρχών πρέπει να αναφέρει το
είδος και τη διάρκεια της απασχόλησης. Στην περίπτωση αυτή η σχετική ειδικότητα
πρέπει να έχει αποκτηθεί πριν την κατάταξη του υποψηφίου, ενώ στην περίπτωση που
η ειδικότητα αποκτάται κατά τη διάρκεια της θητείας, η σχετική εµπειρία
αναγνωρίζεται από την απόκτησή της και µετά.
Λοιπές διευκρινίσεις.
α. Ο χρόνος εµπειρίας που δηλώνει ο κάθε υποψήφιος πρέπει να συµφωνεί µε το
χρόνο που προκύπτει από τη βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα. Χρόνος
εµπειρίας που περιέχεται στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου και δεν καλύπτεται
από ασφαλιστικές εισφορές και το αντίθετο δεν λαµβάνεται υπόψη και αφαιρείται.
β. Εάν η ασφαλιστική κάλυψη (προκειµένου για ασφαλισµένους στο ΙΚΑ) προκύπτει
από ηµεροµίσθια, οι µήνες εµπειρίας υπολογίζονται αν διαιρεθεί το σύνολο των
πραγµατοποιηθέντων ηµεροµισθίων δια του (25).
Οι µήνες εµπειρίας (προκειµένου για ασφαλισµένους σε λοιπά ασφαλιστικά ταµεία,
πλην ΙΚΑ) µπορεί να προκύπτουν και µε αφαίρεση των ηµεροµηνιών έναρξης και
λήξης του χρονικού διαστήµατος εµπειρίας. Στην περίπτωση αυτή εάν οι ηµέρες του
συνόλου των διαστηµάτων της εµπειρίας είναι περισσότερες ή ίσες των 30 ηµερών,
µετατρέπονται σε µήνες διαιρώντας δια του 30 και λαµβάνοντας το ακέραιο µέρος
του αριθµού που προκύπτει.
γ. Ο τρόπος επικύρωσης όλων των απαιτούµενων αντιγράφων γίνεται ως εξής:
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Αλλοδαπής:
Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις της αλλοδαπής, που απαιτούνται, πρέπει να είναι
επικυρωµένα και επίσηµα µεταφρασµένα στην ελληνική γλώσσα.
Όταν προσκοµίζονται σε φωτοτυπία µη επικυρωµένη από την αρχή που τα εξέδωσε,
επικυρώνονται µόνο από δικηγόρο.
Ακριβή αντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων ή εγγράφων που έχουν
εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δηµόσια
αρχή επικυρώνονται από όλες τις διοικητικές αρχές και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π).
Η επίσηµη µετάφρασή τους γίνεται από αρµόδια κατά νόµο αρχή του Υπουργείου
Εξωτερικών ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από
δικηγόρο ή από άµισθο διερµηνέα διορισµένο βάσει του ν. 148/26.12.1913/1.2.1914.
Ηµεδαπής:
α) ∆ηµόσια έγγραφα ηµεδαπής (έγγραφα που έχουν εκδοθεί στα πλαίσια της Εθνικής
έννοµης τάξης, προερχόµενα από ηµεδαπές διοικητικές αρχές ή τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνοµίας, όπως τίτλοι σπουδών– άδειες – πιστοποιητικά – βεβαιώσεις
κ.λ.π.), υποβάλλονται σε πρωτότυπο ή σε ακριβές αντίγραφο του πρωτοτύπου ή σε
αντίγραφο του ακριβούς αντιγράφου της αρχής που εξέδωσε το πρωτότυπο (όχι σε
αντίγραφο το οποίο δεν έχει επικυρωθεί από την αρχή που εξέδωσε το πρωτότυπο). Η
επικύρωση γίνεται από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή τις Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνοµίας ή δικηγόρο ή
συµβολαιογράφο
Ο υποψήφιος µπορεί επίσης να υποβάλει αντίγραφα των δηµοσίων εγγράφων που
απαιτούνται, συνοδευόµενα όµως απαραιτήτως µε υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8
παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα
που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια
του.
β) Ιδιωτικά έγγραφα ηµεδαπής (δηλαδή έγγραφα που δεν εκδίδονται από δηµόσιες
αρχές της ηµεδαπής, όπως αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, βεβαιώσεις ιδιωτών
εργοδοτών κ.λ.π.) υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή σε αντίγραφα συνοδευόµενα µε
υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 παρ. 4 του ν. 1599/1986, στην οποία ο
ενδιαφερόµενος βεβαιώνει ότι τα αντίγραφα που επισυνάπτει αποτελούν γνήσια
αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων που έχει στα χέρια του.
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