Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου, Ταχ. ∆/νση: Ξενοφώντος 15Α , 10557, Τηλέφωνο : 210 3238856, Email : info@sevitel.gr, www.sevitel.gr

Αθήνα, 09/07/2020
Αρ. πρωτ.: 116

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ/ΕΡΓΟ
«Ε
ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»
(με Κωδικό ΟΠΣ:5003115)
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου ως Δικαιούχος του Έργου/Πράξης
«ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους, θα υλοποιήσει προγράμματα κατάρτισης που οδηγούν σε
πιστοποίηση και
ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ:
Τους εργαζόμενους σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα
απασχόλησης)

να υποβάλλουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της παραπάνω
πράξης, και ειδικότερα στα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα:
1.

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων,

2.

Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιολάδου,

3.

Στέλεχος Υποστήριξης Marketing Ελαιοκομικών Προϊόντων,

4.

Στέλεχος Εξαγωγικού-Διεθνούς Εμπορίου Ελαιοκομικών Προϊόντων

5.

Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών Προϊόντων.

Α. Γενικά Στοιχεία Πράξης/Έργου
Σκοπός της Πράξης είναι η ενίσχυση της επαγγελματικής ικανότητας 981 εργαζομένων του ιδιωτικού
τομέα (ανεξαρτήτως κλάδου και επιχείρησης που απασχολούνται), μέσω της αναβάθμισης των
γνώσεων και δεξιοτήτων τους, καθώς και τον εφοδιασμό τους με πρόσθετες γνώσεις, δεξιότητες &
ικανότητες προσαρμοσμένες στις συνεχείς αλλαγές και τις νέες αναπτυξιακές προκλήσεις που
δημιουργούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον και την αγορά εργασίας στη βάση 5 θεματικών
αντικειμένων.
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Όλα τα αντικείμενα κατάρτισης θα οδηγήσουν σε πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα
προγράμματα προσόντων/ δεξιοτήτων, μέσω αξιολόγησης των γνώσεων και δεξιοτήτων από
διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024.
Η διάρκεια των προγραμμάτων ανά θεματικό αντικείμενο έχει ως εξής:
α/α
1.
2.
3.
4.
5.

Θεματικό Αντικείμενο

Διάρκεια σε ώρες

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων,

100

Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης Ελαιολάδου,

100

Στέλεχος Υποστήριξης Marketing Ελαιοκομικών Προϊόντων,

80

Στέλεχος Εξαγωγικού-Διεθνούς Εμπορίου Ελαιοκομικών Προϊόντων και

100

Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών Προϊόντων.

80

Αναλυτικά η περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού ωφελουμένων
αντιστοίχως, αποτυπώνεται στον πίνακα που ακολουθεί:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΓΙΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 100 ΩΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ
ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
ΩΦΕΛΟΥΜΕ
ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ80
ΝΩΝ
ΩΡΩΝ

Α/Α

ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

485

99

584

1

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ

105

20

125

2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

150

40

190

3

ΗΠΕΙΡΟΣ

25

0

25

4

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

70

19

89

5

ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

135

20

155

Α/Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΕ ΣΤΑΔΙΟ
ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ

144

73

217

6

ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ

20

0

20

7

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

30

13

43

8

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

15

0

15

9

ΚΡΗΤΗ

44

60

104

12

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

20

0

20

10

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

15

0

15

Α/Α

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΝΕΠΤΥΓΜΕΝΕΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

119

40

180

11

ΑΤΤΙΚΗ

119

40

159

13

ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

0

21

21

748

212

981

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΕΡΓΩΝ
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Τα προγράμματα κατάρτισης ανεξαρτήτως διάρκειας (100 ή 80 ωρών) θα περιλαμβάνουν μόνο
θεωρητική εκπαίδευση και θα υλοποιηθούν εξολοκλήρου με τη μέθοδο της τηλεκατάρτισης και
αντίστοιχα η πιστοποίηση θα διενεργηθεί καθ’ ολοκληρία εξ αποστάσεως (θα χρησιμοποιηθεί
διαδικτυακό σύστημα επιτήρησης, οι προδιαγραφές του οποίου θα έχουν διαπιστευθεί από το
Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης)1
Όλα τα πρόγραμμα επιδοτούνται για τους συμμετέχοντες με 5€(μικτά) ανά ώρα κατάρτισης

Β. Παρουσίαση Προγραμμάτων Κατάρτισης
Τα Προγράμματα Κατάρτισης, οι θεματικές ενότητες και οι συνολικές ώρες εκπαίδευσης
περιλαμβάνονται στους Πίνακες που ακολουθούν.
1ο Πρόγραμμα Κατάρτισης
Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών Συστημάτων
Σύνολο Ωρών Κατάρτισης
100
Ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης
100
1. Έναρξη προγράμματος -Υποδοχή καταρτιζομένων -Εισαγωγή
– Ενημέρωση για την πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης
2. Σκοπός και αντικείμενο του σεμιναρίου - έννοιες και ορολογία
3. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων
4. Εισαγωγή στις έννοιες της ποιότητας, πιστοποίησης και
ολικής ποιότητας
5. Βασικές αρχές Διαχείρισης Περιβάλλοντος
Θεματικές Ενότητες
6. Πρότυπα Ποιότητας Περιβάλλοντος και
Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης
7. Ανάλυση του ISO 14001- Πρακτική εφαρμογή του Διεθνές
προτύπου
8. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
9. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου και λειτουργίας των
επιχειρήσεων
10. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
11. Ολοκλήρωση - Αξιολόγηση προγράμματος
2ο Πρόγραμμα Κατάρτισης
Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης ελαιόλαδου
Σύνολο Ωρών Κατάρτισης
100
Ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης
100
1

Η επιλογή της μεθόδου της τηλεκατάρτισης γίνεται με γνώμονα τα νέα δεδομένα που έχει δημιουργήσει η πανδημία covid 19, τα
μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 που ανακοίνωσε η Κυβέρνηση (ΠΝΠ με ΦΕΚ Α' 75/30-03-2020 και ΦΕΚ Α'
64/14-03-2019) και την από 03/04/2020 «Ενημέρωση Δικαιούχων ΕΚΤ» από την ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ
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Θεματικές Ενότητες

1. Έναρξη προγράμματος -Υποδοχή καταρτιζομένων Εισαγωγή – Ενημέρωση για την πλατφόρμα ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης
2. Γενικά - εισαγωγικά στοιχεία περί ελιάς
3. Η καλλιέργεια της ελιάς
4. Ελαιόλαδο - από τον ελαιώνα στο ελαιουργείο
5. Τυποποίηση και Συσκευασία ελαιόλαδου
6. Εισαγωγή στις έννοιες της ποιότητας, πιστοποίησης και
ολικής ποιότητας
7. Διεθνή πρότυπα ποιότητας
8. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
9. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου και λειτουργίας των
επιχειρήσεων
10. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
11. Ολοκλήρωση - Αξιολόγηση προγράμματος

3ο Πρόγραμμα Κατάρτισης
Στέλεχος Εξαγωγικού – Διεθνούς Εμπορίου Ελαιοκομικών Προϊόντων
Σύνολο Ωρών Κατάρτισης
100
Ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης

Θεματικές Ενότητες

100
1. Έναρξη προγράμματος -Υποδοχή καταρτιζομένων Εισαγωγή – Ενημέρωση για την πλατφόρμα ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης
2. Γενικά στοιχεία τομέα εξαγωγικού εμπορίου
3. Βασικές γνώσεις μεθόδων εξαγωγών
4. Μεθοδολόγια έρευνας αγοράς και διαδικασίες συλλογής
δεδομένων
5. Βασικές έννοιες και διαδικασίες Marketing
6. Βασικές Διαδικασίες εξαγωγικού και διεθνούς εμπορίου
7. Διαδικασίες Πιστοποίησης
8. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
9. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου και λειτουργίας των
επιχειρήσεων
10. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
11. Ολοκλήρωση - Αξιολόγηση προγράμματος

4ο Πρόγραμμα Κατάρτισης
Στέλεχος Υποστήριξης Marketing ελαιοκομικών προϊόντων
Σύνολο Ωρών Κατάρτισης
80
Ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης
80
Θεματικές Ενότητες
1. Έναρξη προγράμματος -Υποδοχή καταρτιζομένων –
4
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Εισαγωγή – Ενημέρωση για την πλατφόρμα ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης
2. Βασικές αρχές Marketing
3. Marketing και επικοινωνία
4. Marketing και πωλήσεις
5. Digital Marketing
6. Βασικές γνώσεις Δημιουργίας ιστοσελίδων
7. Βασικές γνώσεις δημιουργίας ηλεκτρονικού καταστήματος
(e-shop)
8. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
9. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου και λειτουργίας των
επιχειρήσεων
10. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
11. Ολοκλήρωση - Αξιολόγηση προγράμματος
5ο Πρόγραμμα Κατάρτισης
Στέλεχος πωλήσεων Ελαιοκομικών προϊόντων
Σύνολο Ωρών Κατάρτισης
Ώρες Θεωρητικής Κατάρτισης

Θεματικές Ενότητες

80
80
1. Έναρξη προγράμματος -Υποδοχή καταρτιζομένων –
Εισαγωγή – Ενημέρωση για την πλατφόρμα ασύγχρονης
τηλεκπαίδευσης
2. Γενικά στοιχεία τεχνικών πωλήσεων
3. Βασικές γνώσεις Marketing στις πωλήσεις
4. Τεχνικές διαχείρισης πελατών
5. Οι εφαρμογές των νέων τεχνολογιών πληροφόρησης και
επικοινωνίας (ΤΠΕ) στις πωλήσεις
6. Οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων πώλησης προϊόντων
7. Βασικά Αρχές Λογιστικής
8. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας
9. Βασικές αρχές εργατικού δικαίου και λειτουργίας των
επιχειρήσεων
10. Ενημέρωση για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης
11. Ολοκλήρωση - Αξιολόγηση προγράμματος

Γ. Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν Αίτηση Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην Πράξη έχουν οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,
ανεξαρτήτως κλάδου ή τομέα απασχόλησης, προερχόμενοι από το σύνολο των περιφερειών της
χώρας.
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Για τη συμμετοχή τους στην Πράξη οι υποψήφιοι θα πρέπει απαραιτήτως:

 Να

είναι εργαζόμενοι2 του ιδιωτικού τομέα γενικά, ανεξαρτήτως τομέα ή κλάδου

απασχόλησης
Από τη συμμετοχή στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης εξαιρούνται οι αυτοαπασχολούμενοι κάθε
μορφής - συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες και εκείνων,
που για τους σκοπούς της φορολογίας εισοδήματος, το εισόδημα τους θεωρείται ως εισόδημα από
μισθωτή εργασία (περίπτ. στ, παράγρ. 2, άρθρο 12 του ΚΦΕ).
Ειδικά για τις κατηγορίες εργαζομένων με εποχική απασχόληση, αυτοί δύνανται να είναι
ωφελούμενοι ακόμα κι αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα.
Επισημαίνεται ότι από τη συμμετοχή στην συγκεκριμένη Πρόσκληση αποκλείονται όσοι είναι
άνεργοι ή/και λαμβάνουν επίδομα τακτικής ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

Δ. Οφέλη από τη συμμετοχή και αντικείμενο της Πράξης
Οι ωφελούμενοι με την παρακολούθηση των προγραμμάτων Κατάρτισης
✓ Θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα το οποίο αντιστοιχεί σε 5,00 € μικτά ανά ώρα
κατάρτισης. Για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος, απαιτείται τόσο η
παρακολούθηση του προγράμματος κατάρτισης από τον ωφελούμενο όσο και η
υποχρεωτική συμμετοχή του στις εξετάσεις (ή επανεξετάσεις, εφόσον απαιτηθεί)
πιστοποίησης γνώσεων και δεξιοτήτων.
✓ Θα αποκτήσουν πρόσθετες δεξιότητες και επίκαιρες γνώσεις, οι οποίες θα ενισχύσουν τη
δυνατότητα απασχόλησής τους, την προοπτική βελτίωσης των όρων απασχόλησής τους και
την επαγγελματική τους κινητικότητα για την εξασφάλιση προσφορότερων εργασιακών
όρων και την προσαρμογή τους στις αλλαγές του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

✓ Θα αποκτήσουν πιστοποίηση των αποκτηθέντων από τα προγράμματα προσόντων/
δεξιοτήτων από διαπιστευμένους φορείς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Η συμμετοχή στις
εξετάσεις για τη λήψη πιστοποίησης των αποκτηθεισών γνώσεων και δεξιοτήτων είναι

2

Εργαζόμενος θεωρείται το φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες σε εργασιακή σχέση που υφίσταται: α) στο πλαίσιο σύμβασης
εργασίας, σύμφωνα με το εργατικό δίκαιο, β) βάσει σύμβασης, προφορικής ή έγγραφης, με την οποία το φυσικό πρόσωπο αποκτά σχέσ η
εξαρτημένης εργασίας με άλλο πρόσωπο, το οποίο έχει το δικαίωμα να ορίζει και να ελέγχει τον τρόπο, το χρόνο και τον τόπο εκτέλεσ ης
των υπηρεσιών, γ) εφ’ όσον το ακαθάριστο εισόδημα των υπηρεσιών των εργαζομένων καταχωρείται στον Πίνακα 4 – ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΑ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.
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υποχρεωτική και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην κινητικότητα των εργαζομένων και
στην ενίσχυση της απασχολησιμότητάς τους.
Ε. Κριτήρια επιλογής
Τα κριτήρια επιλογής των ωφελούμενων στη βάση συγκεκριμένη μοριοδότησης είναι τα εξής:
1.

Χρόνος προϋπηρεσίας

2.

Σχέση εργασίας – Καθεστώς απασχόλησης

3.

Ηλικία

4.

Συνάφεια εκπαίδευσης με το θεματικό αντικείμενο των προγραμμάτων

Αναλυτικά, η μοριοδότηση θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
A/A

Κριτήριο

1.

Μόρια

Βαθμός
υποψηφίου

Μέγιστος Βαθμός

Χρόνος προϋπηρεσίας

1.α

0-2 έτη

35

1.β

3-5 έτη

25

1.γ

6-10 έτη

15

1.δ

11 έτη και άνω

10

35

2.
2.α

Σχέση εργασίας
Εκ περιτροπής απασχόληση

35

Σύμβαση ορισμένου χρόνου
2.β

πλήρους απασχόλησης*

30

Σύμβαση ορισμένου χρόνου
2.γ

μερικής απασχόλησης*

20

35

Σύμβαση αορίστου χρόνου
2.δ

μερικής απασχόλησης

15

Σύμβαση αορίστου χρόνου
2.ε

πλήρους απασχόλησης

10

3

Ηλικιακή ομάδα

3.α

18-29

20

3.β

30-54

15

20
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ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ
A/A

Κριτήριο

Μόρια

Βαθμός
υποψηφίου

3.γ

Άνω των 55

4

Συνάφεια εκπαίδευσης με το θεματικό αντικείμενο των προγραμμάτων
Συνάφεια εκπαίδευσης με

4.α

αντικείμενο κατάρτισης
Μη συνάφεια εκπαίδευσης με

4.β

αντικείμενο κατάρτισης

Μέγιστος Βαθμός

10

10

10

0

0

ΤΕΛΙΚΟΣ ΒΑΘΜΟΣ

-

100

*Συμπεριλαμβάνεται και η εποχική απασχόληση

Η μέγιστη βαθμολογία που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος είναι 100 μόρια.

Ε. Υποβολή Αιτήσεων – Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Παραλαβή και έλεγχος
πληρότητας & ορθότητας αίτησης

Η υποβολή των Αιτήσεων συμμετοχής θα γίνεται ηλεκτρονικά και συγκεκριμένα στην ηλεκτρονική
διεύθυνση http://elaiotexnia.sevitel.gr/, όπου ο υποψήφιος θα δηλώνει κατά σειρά προτίμησης το
πρόγραμμα κατάρτισης στο οποίο θέλει να συμμετέχει. Η τελική επιλογή του προγράμματος θα
γίνετε ανάλογα με τη σειρά προτίμησης του ωφελούμενου και το σύνολο αιτήσεων ανά Διοικητική
Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη την περιφερειακή κατανομή των προγραμμάτων και του αριθμού
ωφελουμένων.
Κάθε ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει μία αίτηση συμμετοχής (σε μία μόνο Περιφέρεια), η
οποία και θα λαμβάνει ένα μοναδικό αύξοντα αριθμό. Ο αριθμός αυτός θα «συνοδεύει» την αίτηση
σε όλα τα στάδια όπου αυτή είναι ενεργή.
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στην Πράξη θα πρέπει να καταθέσουν (να
υποβάλλουν ηλεκτρονικά) μαζί με την Αίτησή τους, η οποία και θα επέχει θέση Υπεύθυνης
Δήλωσης, και τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά:
•

Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας.

•

Αντίγραφο του τίτλου εκπαίδευσης που τεκμηριώνει τη συνάφεια με τα αντικείμενα
κατάρτισης.
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•

Αντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, για την επιβεβαίωση του IBAN, στον οποίο θα είναι
κύριος δικαιούχος ο/η Αιτών/ούσα

Και

•

Για τους εργαζόμενους:
1.

Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας: Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης / βεβαίωση κατάσταση ενσήμων από το ΙΚΑ/ΕΦΚΑ με ημερομηνία εκτύπωσης έως και 1 μήνα
πριν την ανακοίνωση της πρόσκλησης (https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml).

2.

Αποδεικτικό Μισθοδοσίας τελευταίου μήνα πριν την ανακοίνωση της πρόσκλησης
και Ε4 του Ωφελούμενου https://employees.yeka.gr/)3 . 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
εκτύπωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Εργαζόμενου για τη χορήγηση έκτακτης
οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού, από το ΕΡΓΑΝΗ4

Για τους εποχικά εργαζόμενους:
1.

Δικαιολογητικά προϋπηρεσίας: Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης / βεβαίωση κατάσταση ενσήμων από το ΙΚΑ/ΕΦΚΑ με ημερομηνία εκτύπωσης έως και 1 μήνα
πριν την ανακοίνωση της πρόσκλησης (https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml).

2.

Αντίγραφο της Κάρτας Ανεργίας σε ισχύ. Προκειμένου να αποδειχτεί η
εποχικότητα5, η Κάρτα Ανεργίας πρέπει να συνοδεύεται:

Από το Έντυπο Καταγγελίας Σύμβασης Εργασίας (Ε6) υπογεγραμμένο από
τον Άνεργο και τον Εργοδότη, ή από τη Βεβαίωση Λήξης Σύμβασης Ορισμένου
Χρόνου (Ε7) υπογεγραμμένη από τον Εργοδότη και

από Βεβαίωση Εποχικότητας από την Επιχείρηση, ή από Αντίγραφο της
“Απόφασης Υπαγωγής” στην επιδότηση από τον ΟΑΕΔ (είτε πρόκειται για το ειδικό

3

Πρόσβαση Χρηστών με χρήση της Υπηρεσίας της ΓΓΠΣ και εισάγετε τους κωδικούς του TAXISNET → Προσωποποιημένη
Πληροφόρηση → Στη λίστα με τα έντυπα κατεβάζετε όλα τα PDF → Ε4 ΕΤΗΣΙΟΣ (2019)
4
Δύναται να εξαχθεί ατομικά με τους κωδικούς taxisnet στο link https://supportemployees.services.gov.gr/
5 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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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)
Ο αιτών/ούσα θα πρέπει να είναι απόλυτα σίγουρος/η για την ορθότητα των στοιχείων που
καταχωρεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Αιτήσεων. Οποιαδήποτε απόκλιση
/ διαφορά με τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν, θα οδηγεί στον αποκλεισμό του/της από την
αξιολόγηση και απόρριψη της αίτησης.
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έλεγχος πληρότητας και ορθότητας της αίτησης. Ο έλεγχος αυτός
έχει ως στόχο να διασφαλίσει ότι:
•

για την υποβολή της αίτησης έχει χρησιμοποιηθεί το Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης
της Δράσης,

•

τα στοιχεία που καταχωρούνται ηλεκτρονικά είναι ορθά και έγκυρα (δεν υπάρχουν
διαφορές μεταξύ των καταχωρημένων ηλεκτρονικά στοιχείων και των αντίστοιχων
εγγράφων που έχουν επισυναφθεί) και σε πλήρη συνέπεια με το περιεχόμενο της Αίτησης.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου του Φακέλου της Αίτησης, η Αίτηση θα κρίνεται «Ορθή» ή
«Απορριπτέα».
Οι μη επιλεγέντες ωφελούμενοι έχουν το δικαίωμα υποβολής αντιρρήσεων εντός αποκλειστικής
προθεσμίας επτά (7) ημερών από της αναρτήσεως του πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και
απορριφθέντων ανά κατηγορία περιφερειών. Οι αντιρρήσεις αποστέλλονται με e-mail στο
info@sevitel.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει
ορισθεί από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ).. Η
Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων εξετάζει το εμπρόθεσμο και το βάσιμο των αντιρρήσεων και
γνωμοδοτεί για την έκδοση απόφασης, την οποία κοινοποιεί μέσω της ιστοσελίδας του έργου. Η
Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων, δύναται να ζητήσει διευκρινίσεις από τον Αιτούντα και
γενικώς να ενεργήσει οτιδήποτε απαιτείται προκειμένου να αξιολογήσει τους ισχυρισμούς του
Αιτούντα. Η Επιτροπή Ενστάσεων και Αντιρρήσεων πρέπει να αποφανθεί επί των αντιρρήσεων,
εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία λήξης των
ενστάσεων.
Σε περίπτωση ισοβαθμιών κατά τη μοριοδότηση, προηγούνται οι υποψήφιοι με την προγενέστερη
ημερομηνία και ώρα υποβολής της αίτησης.
Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των ωφελουμένων θα αναρτηθούν στην
επίσημη ιστοσελίδα του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ).
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Ζ. Προσωπικά δεδομένα
Η υποβολή αίτησης συμμετοχής παρέχει εξουσιοδότηση στο ΣΕΒΙΤΕΛ και τους συνεργάτες του για
χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος αποκλειστικά για τους σκοπούς
του παρόντος προγράμματος. Όλα τα στοιχεία της ηλεκτρονικής αίτησης των υποψηφίων
θεωρούνται εμπιστευτικά και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αξιολόγηση τους στο πλαίσιο
της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Ο ΣΕΒΙΤΕΛ ως Ανάδοχος του έργου «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5003115 στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» είναι Υπεύθυνος
Επεξεργασίας σύμφωνα με τους ορισμούς του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων
679/2016/ΕΕ και το Ν. 4624/2019 για την Προστασία Δεδομένων. Ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας
προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των συμμετεχόντων στην εν λόγω
Πρόσκληση.
Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται ο ΣΕΒΙΤΕΛ στo πλαίσιo και αποκλειστικά
για το έργο «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ» με κωδικό ΟΠΣ 5003115 είναι τα όσα αναγράφονται στην αίτηση του
υποψηφίου. Οι επεξεργασίες που λαμβάνουν χώρα είναι: (1) Συλλογή, (2) Καταχώρηση, (3)
Αξιολόγηση, (4) Αποθήκευση, (5) Διαβίβαση σε αρμόδιους φορείς ελέγχου του παρόντος έργου, (6)
διαβίβαση στους φορείς κατάρτισης που αναδείχθηκαν ανάδοχοι για την παροχή των
εκπαιδευτικών υπηρεσιών.
Ο σκοπός επεξεργασίας είναι η επιλογή των συμμετεχόντων με βάση τη μοριοδότηση τους, η
υλοποίηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και η ολοκλήρωση του έργου. Η νόμιμη βάση
επεξεργασίας των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων είναι η εκτέλεση σύμβασης καθώς και η
τήρηση έννομης υποχρέωσης. Η επεξεργασία πραγματοποιείται αποκλειστικά και μόνο για το
χρονικό διάστημα που επιβάλλουν οι όροι του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων δεν διαβιβάζονται, δεν κοινοποιούνται και δεν
διατίθενται καθ’ οιονδήποτε τρόπο σε τρίτους με την επιφύλαξη των περιπτώσεων που αυτό
απαιτείται για τον σκοπό της συμμόρφωσης του ΣΕΒΙΤΕΛ προς έννομη υποχρέωση και για τον σκοπό
της εκτέλεσης του παρόντος έργου. Σε σχέση με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα, τα φυσικά υποκείμενα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα έχουν όλα τα
δικαιώματα που προβλέπονται στο Κεφάλαιο ΙΙΙ του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων
(ΓΚΠΔ) και ειδικότερα τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της
επεξεργασίας, φορητότητας και εναντίωσης, εφόσον πληρούνται οι αντίστοιχες προϋποθέσεις του
ΓΚΠΔ. Τα ως άνω δικαιώματά τα φυσικά πρόσωπα μπορούν να τα ασκήσουν υποβάλλοντας σχετικό
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αίτημα στο Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποιήσεως Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ)στο email
info@sevitel.gr ή αυτοπροσώπως στη διεύθυνση: Ξενοφώντος 15Α, 10557 Αθήνα. Επίσης τα φυσικά
υποκείμενα έχουν το δικαίωμα προσφυγής στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα εφόσον θεωρήσουν ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά τους δυνάμει του ΓΚΠΔ.
Η. Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής
Η

περίοδος

υποβολής

των

αιτήσεων

μέσω

της

ηλεκτρονικής

διεύθυνσης

η

http://elaiotexnia.sevitel.gr/, ξεκινά από την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 ώρα 15:00 και λήγει τη
Δευτέρα 31η Αυγούστου 2020 και ώρα 15:00. Για τυχόν απορίες ή περισσότερες πληροφορίες
σχετικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και τις Αιτήσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι θα
μπορούν να επικοινωνούν με την κα Θεοδοσίου Στέλλα στο info@sevitel.gr

ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥΣΕΒΙΤΕΛ

Ο νόμιμος εκπρόσωπος

Ανανίας Καραχανίδης
Πρόεδρος Δ.Σ
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