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Αίτηση εγγραφής νέου μέλους Π.Σ.Ε. εξ αποστάσεως - 

Διαδικασία 

Ο ΠΣΕ , παρέχει τη δυνατότητα αίτησης εγγραφής απομακρυσμένα με τους 

εξής τρόπους: 

 
1. Συμπληρώνοντας και υποβάλλοντας τη φόρμα εγγραφής (προτείνεται – 

ταχύτερη διαδικασία) : https://www.pse.org.gr/registration_login.php 

2. Αποστέλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέσω email 
 

Να σημειωθεί, ότι κατά την υποβολή αίτησης ηλεκτρονικά, θα πρέπει  

υποχρεωτικά να συνυποβάλετε και ηλεκτρονική «Υπεύθυνη δήλωση» μέσω 

του gov.gr. 

 
Αιτήσεις οι οποίες ΔΕΝ θα συνοδεύονται με την ως άνω ηλεκτρονική 

δήλωση, ΔΕΝ θα ελέγχονται 

 
Η ηλεκτρονική δήλωση αποτελεί το μέσο ταυτοποίησης  του αιτούντα  και 

σύμφωνα με την ΠΝΠ 20-3-2020/2020 η οποία κυρώθηκε με τον Νόμο 

4682/2020, η υπεύθυνη δήλωση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής 

Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική όσο 

και στην έντυπη μορφή της, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου 

υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45). 

 
Διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικής δήλωσης μέσω 

gov.gr 

• Για να εισέλθετε στην υπηρεσία επιλέξτε εδώ:  

https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/upeuthune-  

delose-kai-exousiodotese/ekdose-upeuthunes-deloses 
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• Μπορείτε , επίσης να εισέλθετε στην υπηρεσία μέσω του https://gov.gr, 

επιλέγοντας κατά σειρά : 

 
1. Πολίτης και καθημερινότητα 

2. Υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση 

3. Έκδοση υπεύθυνης δήλωσης 

4. Στην σελίδα «Τι είδους έγγραφο θέλετε να εκδώσετε;» επιλέγετε 

«Υπεύθυνη δήλωση» 

5. Στην συνέχεια συμπληρώνεται τα προσωπικά σας στοιχεία 

(όνομα, επίθετο, διεύθυνση κ.λ.π.) 

6. Στη συνέχεια, στο πεδίο «Κείμενο», θα πρέπει να εισάγετε (κατά 

περίπτωση αν εργάζεστε ή όχι), το κείμενο : 

 «Επιθυμώ την εγγραφή μου στον ΠΣΕ – ΝΠΔΔ και δεν 

εργάζομαι αυτή τη στιγμή ή εργάζομαι ως ΧΧΧΧΧ. Όλα τα 

στοιχεία και τα συνημμένα δικαιολογητικά που υποβάλω, 

είναι ακριβή και αληθή» 

 Στο πεδίο «ΠΡΟΣ» (στοιχεία αποδέκτη), εισάγετε : 

«ΠΣΕ – ΝΠΔΔ -  Π.Τ. xxxxx (το περιφερειακό τμήμα στο οποίο 
ανήκετε π.χ. Π.Τ. 1ο)"» 

7. Τέλος , μετά την προεπισκόπηση , επιλέγετε «Έκδοση» και στη 

συνέχεια θα πρέπει να αποθηκεύσετε την εκδοθείσα δήλωση σε 

μορφή PDF καθώς τον κωδικού εγγράφου (σε μορφή κειμένου) 

https://gov.gr/
https://pse.org.gr/pages.php?id=30
https://pse.org.gr/pages.php?id=30

	Αίτηση εγγραφής νέου μέλους Π.Σ.Ε. εξ αποστάσεως - Διαδικασία
	Διαδικασία δημιουργίας ηλεκτρονικής δήλωσης μέσω gov.gr

