
 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων 

ωφελουμένων εργαζομένων του 

ιδιωτικού τομέα 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε 

στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Η ένταξη στο Μητρώο Ωφελουμένων πραγματοποιείται ως εξής: 

Ι. Συμπλήρωση και υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικά μέσω αυτού του ιστότοπου. Κάθε 

ενδιαφερόμενος μπορεί να υποβάλει την αίτηση του από 19/03/2019 έως 18/04/2019 και 

ώρα 23:59:59. 

ΙΙ. Έως και 5 ημερολογιακές ημέρες μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής των 

ηλεκτρονικών αιτήσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στον Πανελλήνιο 

Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων 

Τεχνολογιών, Μακεδονομάχων & Ιωαννίδη 1, Τ.Κ. 503 00 Σιάτιστα Κοζάνης, κλειστό 

φάκελο με τα δικαιολογητικά όπως περιγράφονται παρακάτω, ώστε να πιστοποιήσουν τα 

όσα δηλώνουν στην αίτησή τους και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση και κατάταξή τους. Ο 

φάκελος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχει υποβληθεί μέχρι και τις 

23/04/2019 και ώρα 15:00. Η μη εμπρόθεσμη υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης (μετά τις 

18/04/2019), όπως και η παραλαβή των δικαιολογητικών μετά τις 24/04/2019, καθιστά 

τη σχετική αίτηση άκυρη. 

ΙΙΙ. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι ενδιαφερόμενοι, αριθμημένα με την 

παρακάτω σειρά, είναι: 

1    Αίτηση Συμμετοχής (Εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας 

ηλεκτρονικά αίτησης, η οποία απεστάλη στην ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που 
δήλωσε ο υποψήφιος) 

2 Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού 

Ταυτοπροσωπίας. 

3 Αντίγραφο τίτλου σπουδών: απολυτήριο Δημοτικού για τους αποφοιτήσαντες έως το 

1980 ή τριτάξιου Γυμνασίου για τους αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα ή 

απολυτήριο Λυκείου ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του 

εξωτερικού αναγνωρισμένο από το από το ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο ισοδύναμο τίτλο 

σπουδών 

http://061.ep.uhc.gr/webdocs/prosklisi_061_5011435.pdf
https://061.ep.uhc.gr/aitisi.aspx


 

4   Αντίγραφο τελευταίας μισθοδοτικής κατάστασης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο απ’ 

όπου θα προκύπτει η ιδιότητα του εργαζόμενου, που πρέπει να έχουν όλοι οι 

υποψήφιοι/ες  

5  Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας  

6  Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται από 

τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα –ΙΚΑ (όπου αναγράφονται το ΑΜΑ και το ΑΜΚΑ 

του υποψήφιου ωφελούμενου) 

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

ωφελούμενου. 

8  Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στον Πανελλήνιο Σύνδεσμο 

Επιχειρήσεων Ηλεκτρονικών Εφαρμογών, Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών), 

ότι τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων 

Σημείωση: Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν αριθμημένα (1-8) με 

βάση την προαναφερόμενη σειρά. 

Ο φάκελος με τα ως άνω δικαιολογητικά υποβάλλεται με την ένδειξη: 

-  Δικαιολογητικά για την Πράξη «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον 

κλάδο των ΤΠΕ» 

-  Ονοματεπώνυμο 

-  Κωδικός Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΣ) 

- Περιφέρεια Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση) 

- Περιφερειακή Ενότητα Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση). 
 

Κάντε ΤΩΡΑ την αίτηση σας 
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