ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι, θα πρέπει να αποστείλουν ταχυδρομικά στο Σύνδεσμο
Ελληνικών Βιομηχανιών Επεξεργασίας Κρέατος, Ξενοφώντος (Σ.Ε.Β.Ε.Κ.) 15α, ΤΚ 10557, Αθήνα,
φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής (βλ. επόμενη ενότητα 5.2.2) ή να
αποστείλουν με e-mail, σκαναρισμένα στη διεύθυνση: goikonomou@sevek.gr.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι ωφελούμενοι που κατοικούν μόνιμα στις Περιφέρειες που
αναφέρονται στην Πρόκληση 01/2020 του ΣΕΒΕΚ (σελίδα 8).
Ο φάκελος (έντυπος ή ηλεκτρονικός) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμμετοχής θα
πρέπει να έχει αποσταλεί ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά, έως και 5 ημερολογιακές ημέρες από
την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των
υποψηφίων, δηλαδή έως και 19/10/2020.
Η μη εμπρόθεσμη ηλεκτρονική ή ταχυδρομική υποβολή των δικαιολογητικών καθιστά τη
σχετική αίτηση άκυρη.
Α. Στην Ταχυδρομική αποστολή ο φάκελος με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται με την ένδειξη:
«Δικαιολογητικά υποψηφίου εργαζόμενου για την συμμετοχή στην Πράξη
“Κατάρτιση και Πιστοποίηση Γνώσεων και Δεξιοτήτων στον κλάδο επεξεργασίας
κρέατος»
με κωδικό ΟΠΣ 5002525
Ονοματεπώνυμο
Κωδικό Αίτησης Συμμετοχής (ΚΑΣ)
Περιφέρεια Επιλογής (όπως δηλώθηκε στην αίτηση)

Β. Στην Ηλεκτρονική αποστολή τα δικαιολογητικά αποστέλλονται στη διεύθυνση:
goikonomou@sevek.gr.
Στο θέμα του email πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του αιτούντος (Ονοματεπώνυμο και
Κωδικός Αίτησης Συμμετοχής – ΚΑΣ).
Τα δικαιολογητικά δύναται να αποσταλούν:
 Είτε ως σαρωμένα (Scan)- οκτώ (8) συνημμένα αρχεία στο email, ή
 Σε μορφή zip αρχείου με σαρωμένα (Scan) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Το zip
αρχείο θα πρέπει να φέρει την ονομασία xx-xxxx-xxxx.zip (όπου xx-xxxxx-xxxx ο ΚΑΣ,
Κωδικός Αίτησης Συμμετοχής).

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Από 16.09.2020 έως και 14.10.2020
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
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Η Αίτηση Συμμετοχής της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης η οποία απεστάλη στην
ηλεκτρονική διεύθυνση (email) που δήλωσε ο υποψήφιος.
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Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας, Διαβατηρίου ή άλλου Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
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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 ΙΕΚ ή πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το
ΔΟΑΤΑΠ ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών
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Αποδεικτικά Εργασιακής Εμπειρίας:
Για τους εργαζόμενους, ένα (1) από τα παρακάτω:
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o
o
o

Αντίγραφο τελευταίας απόδειξης πληρωμής μισθοδοσίας, ή
Βεβαίωση εργοδότη ή
άλλο ισοδύναμο έγγραφο απ’ όπου θα προκύπτει η ιδιότητα του εργαζόμενου, που
πρέπει να έχουν όλοι οι υποψήφιοι έως και την ημέρα υποβολής της αίτησης
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Για τους Εποχιακά Εργαζόμενους:
Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η εποχικότητα1, η
Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:
o από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από τον Άνεργο και
τον Εργοδότη, είτε από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου (Ε7)
υπογεγραμμένη από τον εργοδότη,
o από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση,
o από Αντίγραφο της «Απόφασης Υπαγωγής» στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε
πρόκειται για το ειδικό εποχικό βοήθημα ή πρόκειται για την επιδότηση ανεργίας 3
μηνών και 5 ημερών για Ασφαλισμένους, οι οποίοι έχουν απασχοληθεί σε Τουριστικά
και άλλα Επαγγέλματα σε Επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά)
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Βεβαίωση χρόνου (ημερών ασφάλισης) εξαρτημένης εργασίας, που εκδίδεται από τον
αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα–ΙΚΑ ή εκτύπωση από τον ΕΦΚΑ (από την σελίδα:
https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml με τους κωδικούς του taxisnet), όπου αναγράφονται
το ΑΜΑ και το ΑΜΚΑ του υποψήφιου ωφελούμενου], από το 2002 και μετά
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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.ά.)
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Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο όπου αναγράφεται το Α.Φ.Μ. του υποψήφιου ωφελούμενου.

1

Ως εποχική θεωρείται η εργασία που παρέχεται σε επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις, υποκαταστήματα ή παραρτήματα
επιχειρήσεων οι οποίες από τη φύση τους, τις καιρικές ή ιδιαίτερες συνθήκες ή λόγω των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών
λειτουργούν κατά ημερολογιακό έτος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δύο και μικρότερο από εννέα μήνες, κατά το
υπόλοιπο δε χρονικό διάστημα του ημερολογιακού έτους δεν απασχολούν προσωπικό που υπερβαίνει το 25% του μέσου
όρου του προσωπικού, το οποίο απασχολούν κατά την περίοδο αιχμής της δραστηριότητάς τους (άρθρ. 31 ν. 4144/13).
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
1. Υπεύθυνη Δήλωση (η οποία θα απευθύνεται στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών
Επεξεργασίας Κρέατος - ΣΕΒΕΚ), ότι:
α) ο Υποψήφιος εξακολουθεί να είναι Εργαζόμενος/η, ή εποχικά εργαζόμενος έως
και την ημέρα ηλεκτρονικής Υποβολής της Αίτησης,
β) η εταιρεία στην οποία εργάζεται ανήκει στον Ιδιωτικό Τομέα και
γ) τα προσκομιζόμενα έγγραφα είναι γνήσια αντίγραφα των πρωτοτύπων

