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Πράξη: «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»  

 

Newsletter Δεκεμβρίου 2020  

Ο Διεθνής Ανοικτός Διαγωνισμός   

                  

 

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες 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  

Το έργο κατακυρώθηκε στην Ένωση 

εταιρειών «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ - ΠΛΟΗΓΟΣ» (με 

μέλη: α) ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με 

διακριτικό τίτλο: «ΣΑΡΩΝΙΣ ΑΤΕΒΕ» και 

β)«ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ» με 

διακριτικό τίτλο  «ΠΛΟΗΓΟΣ) με την οποία 

και υπεγράφη (24/11/2020) η σχετική 

σύμβαση για την εκτέλεση της 

δράσης(20SYMV007780964 2020-12-05). 

Στον Ανάδοχο στάλθηκαν οι λίστες 

επιτυχόντων και επιλαχόντων που 

προέκυψαν από τη διαδικασία επιλογής 

συμμετοχής ωφελουμένων στην Πράξη ώστε 

να προχωρήσει στις σχετικές 

  

          

          

          

 
 
 
 
Οι ωφελούμενοι του έργου….. 

                   
 

 

 Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης και 

επιλογής ωφελουμένων σε συνέχεια της 1ης 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς 

τους υποψήφιους (αρ. πρωτ.:116 /09.07.2020), 

η οποία παρέμενε ενεργή από την Παρασκευή  

17η Ιουλίου 2020 ώρα 15:00 έως και  την 30η 

Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 15:00.  

Υπεβλήθησαν 706 αιτήσεις από τις οποίες  

εξετάστηκαν και αξιολογήθηκαν από την 

Επιτροπή Επιλογής ωφελουμένων  697 αιτήσεις 

μιας και 9 αιτούντες αποχώρησαν οικειοθελώς 

πριν τη διαδικασία αξιολόγησης. Από τη 

διαδικασία της αξιολόγησης  490 ωφελούμενοι 

κρίθηκαν ως επιλεγέντες / επιτυχόντες για 

ένταξη στις δράσεις κατάρτισης και 

πιστοποίησης της Πράξης, 186 ωφελούμενοι 

κρίθηκαν ως επιλαχόντες και 21 ως απορριπτέοι 

επειδή δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις που 
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τμηματοποιήσεις και την υλοποίηση των 

προγραμμάτων 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. 

έθετε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

Σε συνέχεια ανάρτησης των προσωρινών 

αποτελεσμάτων (07/12/2020) ασκήθηκε 1 

ένσταση  η οποία απορρίφθηκε  με αποτέλεσμα 

τα οριστικά αποτελέσματα (όπως και 

ανακοινώθηκαν στις 22/12/2020 μέσω της 

επίσημης ιστοσελίδας του ΣΕΒΙΤΕΛ) να 

διαμορφώνονται και να παραμένουν όπως 

ανωτέρω: Επιτυχόντες 490, Επιλαχόντες 186 και 

Απορριφθέντες 21. 

Δεδομένης της μη επίτευξης του στόχου των 981 

ωφελουμένων της Πράξης θα υπάρξει και 2ος 

κύκλος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

για συμμετοχή στην Πράξη ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ 

 
                  

                    
 

 

Προσεχώς       

Αναμένεται η υλοποίηση, από πλευράς Αναδόχου, των προγραμμάτων κατάρτισης και 

πιστοποίησης βάσει των ωφελουμένων που προέκυψαν από την 1η πρόσκληση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος  ενώ παράλληλα προγραμματίζεται και σχεδιάζεται από τον ΣΕΒΙΤΕΛ η έκδοση της 

2ης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος συμμετοχής ωφελουμένων στην Πράξη ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ 

      
 

 


