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Αποστολή φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, θα πρέπει να αποστείλουν
τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά συμμετοχής το αργότερο εντός 5 εργάσιμων ημερών από την καταληκτική
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, δηλαδή
μέχρι τις 5/2/2021 με έναν από τους εξής δύο τρόπους:
Α) Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) στο espa@psem.gr με θέμα
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 02/2020 ΤΟΥ/ΤΗΣ ……………. (ονοματεπώνυμο
υποψηφίου)»
Β) Ιδιοχείρως ή μέσω ταχυδρομείου ή courier στα γραφεία του ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ, Τερψιχόρης 11, ΤΚ 15562, Χολαργός. Ο φάκελος
δικαιολογητικών να φέρει την παρακάτω ένδειξη (*)
(*) ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΠΣΕΜ) Τερψιχόρης 11, Τ.Κ. 15562
Χολαργός, Ισόγειο
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2020
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: __________________________________________________
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: ________________________________________
Η έντυπη υποβολή των δικαιολογητικών απαιτείται για την πιστοποίηση των όσων
δηλώνουν στην ηλεκτρονική αίτηση και για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και η κατάταξή
τους. Η μη εμπρόθεσμη αποστολή τους καθιστά τη σχετική αίτηση άκυρη.
Δικαιολογητικά Συμμετοχής Υποψήφιων Ωφελούμενων
Ο φάκελος δικαιολογητικών θα φέρει απαραίτητα τα ακόλουθα:
1) Αίτηση Συμμετοχής (τυποποιημένο έντυπο, όπως αποστέλλεται αυτόματα από το
σύστημα υποβολής αιτήσεων στο e-mail του υποψήφιου ωφελούμενου ως συνημμένο
αρχείο .pdf)
2) Αντίγραφο Αστυνομικής
Ταυτοπροσωπίας

Ταυτότητας, Διαβατηρίου

ή

άλλου

πιστοποιητικού

3) Αποδεικτικό Εκπαιδευτικού Επιπέδου (π.χ. Απολυτήριο Γυμνασίου, απολυτήριο
Λυκείου, Βεβαίωση ΙΕΚ, πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ.), σε περίπτωση τίτλου
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ
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4) Αντίγραφο τελευταίας Μισθοδοσίας ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο απ’ όπου θα προκύπτει
η ιδιότητα του εργαζόμενου, που πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφιοι/ες. Για τους
Εργαζόμενους σε αναστολή (λόγω περιορισμού της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19): Αντίγραφο
βεβαίωσης αναστολής της επιχείρησης/εργοδότη, όπως αυτή αντλείται αυτόματα από το
Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) «ΕΡΓΑΝΗ» ή η εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη
χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ.

5) Αντίγραφο του «ΕΝΤΥΠΟΥ 3: ΕΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ» ή άλλο
έγγραφο (π.χ. βεβαίωση εργοδότη) από το οποίο να αποδεικνύεται η σχέση εργασίας
(πλήρης, μερική, εκ περιτροπής, κ.α.)
6) Εκτύπωση Ενσήμων ΕΦΚΑ (Χρονικής Περιόδου από «ΑΡΧΗ» έως «ΤΕΛΟΣ») ώστε να
αποδεικνύεται η διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας. Η εκτύπωση γίνεται από την σελίδα:
https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml με τους κωδικούς του taxisnet του ενδιαφερόμενου

7) Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου
ωφελούμενου
8) Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, (είτε σε ψηφιακή μορφή από το www.gov.gr, είτε
χειρόγραφη) ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι αντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.

