1η Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος Εργαζομένων για
Κατάρτιση και Πιστοποίηση

Για πληροφορίες Τερψιχόρης 11, Χολαργός, 210 6521112, espa@psem.gr

10 Δεκεμβρίου 2019

Οδηγίες Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής
για την Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση
Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο Μόνωσης»
1) Υποβολή ηλεκτρονικής
αίτησης συμμετοχής μέσω της ιστοσελίδας του
Π . Σ . Ε .Μ . ( h t t p s : / /
katartisipsem.gr) με καταληκτική ημερομηνία την
31η Δεκεμβρίου 2019 και
ώρα 23:59.
2) Εκτύπωση της αίτησης η
οποία θα σταλεί στο email που έχει δηλώσει ο
υποψήφιος κατά την υποβολή της αίτησής του.
3) Αποστολή σφραγισμένου
φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής ιδιοχείρως ή με
ταχυδρομείο ή courier
εντός 5 εργάσιμων ημερών από τη λήξη της υποβολής αιτήσεων συμμετοχής (31/12/2019), δηλαδή έως δηλαδή έως την 9η
Ιανουαρίου 2020 στα
γραφεία του Π.Σ.ΕΜ.. Ο
φάκελος πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1

Αίτηση Συμμετοχής όπως έχει σταλεί στο e-mail του
υποψήφιου ωφελούμενου ως συνημμένο αρχείο .pdf

2

Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή
άλλου πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας

3

Αντίγραφο Αποδεικτικού Εκπαιδευτικού Επιπέδου (π.χ.
Απολυτήριο Γυμνασίου, απολυτήριο Λυκείου, Βεβαίωση ΙΕΚ, πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλπ.),
σε περίπτωση τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εξωτερικού αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ

4

Αντίγραφο τελευταίας Μισθοδοσίας ή άλλο ισοδύναμο
έγγραφο απ’ όπου θα προκύπτει η ιδιότητα του εργαζόμενου, που πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφιοι/ες

5

Αντίγραφο του «Εντύπου 3: Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας
Πρόσληψης» ή άλλο έγγραφο (π.χ. βεβαίωση εργοδότη) από το οποίο να αποδεικνύεται η σχέση εργασίας
(πλήρης, μερική, εκ περιτροπής, κ.α.)

6

Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης
εργασίας, που εκδίδεται από τον αρμόδιο ασφαλιστικό
φορέα – ΕΦΚΑ (όπου αναγράφονται το ΑΜΑ και το
ΑΜΚΑ του υποψήφιου ωφελούμενου) ώστε να αποδεικνύεται η διάρκεια επαγγελματικής εμπειρίας

7

Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται το
Α.Φ.Μ. του υποψήφιου ωφελούμενου

8

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι αντίγραφα των πρωτοτύπων

Ένδειξη Σφραγισμένου Φακέλου
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΜΟΝΩΣΗΣ (ΠΣΕΜ)
Τερψιχόρης 11, Τ.Κ. 15562 Χολαργός, Ισόγειο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 02/2019
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: _____________________________________________________________________
ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: _______________________________________________________
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (όπως δηλώθηκε στην Αίτηση): _________________________________________

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης διατίθεται μέσω
του Διαδικτύου στην ιστοσελίδα της Πράξης

https://katartisipsem.gr/2019/12/06/
προκήρυξη-για-την-επιλογή-ωφελουμένων/

Πληροφορίες σχετικά με το κείμενο και τους όρους
της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος στο
e-mail espa@psem.gr και στο τηλέφωνο

210 6521112 (ώρες επικοινωνίας 11:00 –
13:00).

Ηλεκτρονική Υποβολή Αιτήσεων από
6/12/2019 έως 31/12/2019
https://katartisipsem.gr/
______________________________
Αποστολή Δικαιολογητικών
έως 9/1/2020
Ενδεικτική ημερομηνία έναρξης προγραμμάτων: Φεβρουάριος 2020

