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  Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτημάτων για τον
γ΄ κύκλο αιτημάτων στο  πρόγραμμα κατάρτισης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»
  

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτημάτων των υποψηφίων κατάρτισης του γ΄
κύκλου του Προγράμματος «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», που έχει προκηρύξει η ΚΕΟΣΟΕ (περίοδος
υποβολής αιτημάτων 10/11/2021 έως 25/11/2021), αναρτήθηκαν σήμερα στην ιστοσελίδα
της ΚΕΟΣΟΕ (www.keosoe.gr/)   τα προσωρινά αποτελέσματα επιτυχόντων, επιλαχόντων
και απορριφθέντων δικαιούχων, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την Περιφερειακή κατανομή τόσο
των προγραμμάτων όσο και του αριθμού ωφελουμένων όπως ορίστηκαν στην 3Η
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ και που συνολικά ανέρχονται στους 14 εργαζόμενους αποκλειστικά του
ιδιωτικού τομέα και για την Περιφέρεια Αττικής.

  

Διασφαλίζοντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της μη διάκρισης, εξετάστηκαν και
αξιολογήθηκαν μια προς μια και οι 69 αιτήσεις που παρελήφθησαν από την ΚΕΟΣΟΕ
εμπρόθεσμα, από τις οποίες 14 ωφελούμενοι κρίθηκαν ως επιλεγέντες / επιτυχόντες για
ένταξη στις δράσεις κατάρτισης και πιστοποίησης της Πράξης, 54 ωφελούμενοι κρίθηκαν
ως επιλαχόντες και ένας ως απορριπτέος επειδή δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις για
δικαίωμα συμμετοχής που έθετε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ( ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ).

  

Οι επιτυχούσες και οι επιτυχόντες με την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων (μετά την
υποβολή και αξιολόγηση τυχόν ενστάσεων) θα λάβουν πλήρεις οδηγίες για τις περαιτέρω
διαδικασίες.

  

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση:

  

  

Δικαιούχος:
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ΚΛΑΔΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΟΙΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

  

Πράξη: Κωδ. ΟΠΣ: «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» 5003038

  

  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: 611/1394 ΑΠΟ
09/11/2021 3ης ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  

που αφορούσε την υποβολή Αιτήσεων Συμμετοχής στις δράσεις κατάρτισης και
πιστοποίησης της Πράξης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» με ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5003038 –Πράξη που υλοποιείται
στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020
και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
εθνικούς πόρους.

  

(Χρονική Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 10/11/2021- 15:00 έως 25/11/2021 -15:00)

  

Σε συνέχεια της από 26/11/2021 συνεδρίασης της Επιτροπής Επιλογής Ωφελουμένων (όπως
και είχε οριστεί με το από 26/06/2020 απόσπασμα πρακτικού Δ.Σ της ΚΕΟΣΟΕ) της Πράξης
«ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ» κοινοποιήθηκαν από την ανωτέρω Επιτροπή Επιλογής Ωφελουμένων στο
φορέα υλοποίησης (ΚΕΟΣΟΕ) τα προσωρινά αποτελέσματα αξιολόγησης και μοριοδότησης
των αιτήσεων τα οποία και επικύρωσε το αρμόδιο όργανο διοίκησης (ΔΣ) της ΚΕΟΣΟΕ με
την από 29/11/2021 απόφαση.

  

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 keosoe@otenet.gr και τίθενται αμελλητί ενώπιον της
Επιτροπής Ενστάσεων και Αντιρρήσεων που έχει ορισθεί από τον Κλαδικό Εθνικό Αγροτικό
Συνεταιρισμό Αμπελοοινικών Προϊόντων. 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
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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.

  

Για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα πατήστε στην κορυφή της ιστοσελίδας της
ΚΕΟΣΟΕ
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