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Πράξη: «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»  

 

Newsletter Δεκεμβρίου 2019  

Το έργο   

                  

Σε εξέλιξη παραμένουν οι διαδικασίες 
αξιολόγησης στο πλαίσιο του  Ανοικτού Διεθνή 
Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου, για το 
έργο «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων 
στο πλαίσιο της Πράξης ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ», με 
κριτήριο κατακύρωσης της πλέον συμφέρουσα 
από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής. Ο 
διαγωνισμός διεξήχθη με την ανοικτή 
διαδικασία του άρθρου 27 του  Ν.4412/2016  
Έχει αναδειχθεί ο προσωρινός ανάδοχος αλλά 
παραμένουν σε εξέλιξη οι διαδικασίες 
ολοκλήρωσης της κατακύρωσης 
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας 
κατακύρωσης και του προσυμβατικού ελέγχου 
από πλευράς Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης θα 
προχωρήσει ο ΣΕΒΙΤΕΛ και στην έκδοση της 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 
συμμετοχής ωφελουμένων σε 5 προγράμματα 
κατάρτισης.: 

1. Υπεύθυνος Διαχείρισης 
Περιβαλλοντικών Συστημάτων,  

2. Υπάλληλος Επεξεργασίας και 
Τυποποίησης Ελαιολάδου,  

3. Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 
Ελαιοκομικών Προϊόντων,  

4. Στέλεχος Εξαγωγικού-Διεθνούς 
Εμπορίου Ελαιοκομικών Προϊόντων και  

5. Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών 
Προϊόντων. 

Μετά την ολοκλήρωση κάθε προγράμματος 
κατάρτισης θα ακολουθήσει διαδικασία 
πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων/ 
δεξιοτήτων για το σύνολο των ωφελουμένων, 
από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης 
προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο 
ISO/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ. 

  

          

          

          

 
 
 
 
Ενέργειες σε εξέλιξη….. 

                   
 

 

  

 

Σε συνέχεια σχετικών αναθέσεων και 

τηρώντας τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016 

για τις απευθείας αναθέσεις βρίσκονται σε 

εξέλιξη : 

 

 ο σχεδιασμός και η εκτύπωση του 

προωθητικού υλικού για την Πράξη.  

 

Συγκεκριμένα έχει ήδη ολοκληρωθεί ο 

σχεδιασμός της Αφίσας της Πράξης καθώς και 

το τρίπτυχο ενημερωτικό έντυπο για την 

Πράξη  
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Προσεχώς       

Αναμένεται η οριστική κατακύρωση του έργου «Κατάρτιση και πιστοποίηση εργαζομένων στο 
πλαίσιο της Πράξης ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ», ενώ παράλληλα θα λάβουν χώρα και μια σειρά ενεργειών 
δημοσιότητας, ενημέρωσης και προσέλκυσης ωφελουμένων για συμμετοχή στο έργο παράλληλα με 
την έκδοση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην Πράξη.. 

      
 

 


