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Πράξη: «ΕΛΑΙΟΤΕΧΝΙΑ»  

 

Newsletter Δεκεμβρίου 2021  

Οι ωφελούμενοι του έργου…..   

                  

 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης 

και επιλογής ωφελουμένων σε συνέχεια και 

της πρόσθετης πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που εξέδωσε ο ΣΕΒΙΤΕΛ για 

την κάλυψη κενών θέσεων συμμετοχής στην 

πράξη. 

Συγκεκριμένα  στο  πλαίσιο της 2ης 

πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

προς τους υποψήφιους (αρ. πρωτ. . 

08/17.05.21), η οποία παρέμενε ενεργή από 

τη την Τετάρτη 19 Μαΐου 2021 ώρα 15:00  

έως και την Παρασκευή 16η Ιουλίου 2021 

και ώρα 15:00 υπεβλήθησαν, εξετάστηκαν 

και αξιολογήθηκαν από την Επιτροπή 

Επιλογής ωφελουμένων  982 αιτήσεις από 

τις οποίες 475 ωφελούμενοι κρίθηκαν ως 

επιλεγέντες/επιτυχόντες για ένταξη στις 

δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της 

Πράξης, 502 ωφελούμενοι κρίθηκαν ως 

επιλαχόντες και 5 ως απορριπτέοι επειδή 

δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις για 

δικαίωμα συμμετοχής που έθετε η 

πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

(ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ). Σε συνέχεια ανάρτησης 

(15/10/2021) των προσωρινών 

αποτελεσμάτων στην επίσημη ιστοσελίδα 

   

 

 

          

          

          

 
Η πορεία υλοποίησης του έργου….. 

                   
 

 

 
Εντός του πρώτου κιόλας εξαμήνου του 2021 είχε ξεκινήσει η 

υλοποίηση 18 συνολικά τμημάτων κατάρτισης με 330 

ωφελούμενους. Περί τα μέσα του μηνός Σεπτεμβρίου τα 18 

προγράμματα είχαν ολοκληρωθεί μα την εικόνα υλοποίησης 

να  αποτυπώνεται ως κάτωθι: 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ 

Στέλεχος Εξαγωγικού - Διεθνούς Εμπορίου 

Ελαιοκομικών Προϊόντων 6 111 103

Στέλεχος Πωλήσεων Ελαιοκομικών Προϊόντων 1 21 19

Στέλεχος Υποστήριξης Marketing 

Ελαιοκομικών Προϊόντων 3 63 54

Υπάλληλος Επεξεργασίας και Τυποποίησης 

Ελαιολάδου 2 46 41

Υπεύθυνος Διαχείρισης Περιβαλλοντικών 

Συστημάτων 6 89 80

ΣΥΝΟΛΑ 18 330 297 . 

Την ίδια χρονική περίοδο έλαβαν χώρα οι απαιτούμενες 

ενέργειες για την παράταση της σύμβασης με την 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) έως και την 23η 

Μαίου 2022 καθώς και συνολική παράταση της Πράξης έως την 

30η Οκτωβρίου 2022 προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και 

άρτια υλοποίηση της Πράξης 
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του ΣΕΒΙΤΕΛ (https://sevitel.gr/) και 

αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας στο σύνολο των υποψηφίων  

ασκήθηκαν 5 ενστάσεις  με αποτέλεσμα τα 

οριστικά αποτελέσματα να διαμορφώνονται 

ως κάτωθι: Επιτυχόντες 501, Επιλαχόντες 

475 και Απορριφθέντες 5 ενώ ένας 

ωφελούμενος αιτήθηκε την πλήρη διαγραφή 

των στοιχείων του από τις λίστες των 

συμμετεχόντων.  

Τα οριστικά αποτελέσματα  ανακοινώθηκαν 

στις 16/11/2021 στην επίσημη ιστοσελίδα 

του φορέα https://sevitel.gr/ και 

παράλληλα κοινοποιήθηκαν στους 

συμμετέχοντες μέσω μηνύματος 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας 

 

      

                                 

                                                                    

 

Εντός του β΄ εξαμήνου του 2021 ξεκίνησε η υλοποίηση περί των 

14 επιπλέον τμήματων κατάρτισης με 278 ωφελούμενους να 

εντάσσονται σε αυτά ενώ υπάρχει και προγραμματισμός για 

έναρξη επιπλέον 22 τμημάτων εντός του Α τριμήνου του 2022 

 

      

                                 

                                                                    

 

 
                  

                    
 

 

Προσεχώς       

Αναμένεται η υλοποίηση από πλευράς Αναδόχου περί των 22 επιπλέον προγραμμάτων κατάρτισης 

και πιστοποίησης ενώ ο αριθμός των τελικά ωφελουμένων από ενέργειες κατάρτισης και 

πιστοποίησης διαφαίνεται ότι θα ανέλθει στον εγκεκριμένο αριθμό της Πράξης ήτοι τους 981 

ωφελούμενους. 

      
 

 

https://sevitel.gr/

