ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

17 Νοεμβρίου 2020
Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ τα προσωρινά αποτελέσματα των αιτημάτων για το
πρόγραμμα κατάρτισης «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ»

Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου των αιτημάτων των υποψηφίων κατάρτισης του
Προγράμματος «ΟΙΝΟΓΝΩΣΙΑ», που έχει προκηρύξει η ΚΕΟΣΟΕ, αναρτήθηκαν σήμερα στην
ιστοσελίδα της ΚΕΟΣΟΕ (www.keosoe.gr/) τα προσωρινά αποτελέσματα επιτυχόντων,
επιλαχόντων και απορριφθέντων δικαιούχων.

Να επισημανθεί ότι σε σύνολο 981 εργαζομένων που μπορούν να συμμετέχουν στο
πρόγραμμα κατάρτισης, υπεβλήθησαν 577 αιτήματα, από τα οποία απορρίφθηκαν 17, ενώ
επιλαχόντες είναι 87.

Επειδή οι εγκρίσεις των αιτημάτων είναι λιγότερες του αριθμού εργαζομένων που
προβλέπονται από το πρόγραμμα, το επόμενο χρονικό διάστημα θα προκηρυχθεί και
δεύτερος κύκλος υποβολής αιτημάτων για όλες τις Περιφέρειες της χώρας πλην της
Αττικής και Κρήτης.

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:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:161/472 ΑΠΟ
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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

(Χρονικής Περιόδου Υποβολής Αιτήσεων: 08/07/2020- 15:00 έως 31/08/2020 -15:00)

Σε συνέχεια της από 09/11/2020 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 .

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
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.

Οι κατάλογοι επιτυχόντων(ΠΙΝΑΚΑΣ Α), επιλαχόντων(ΠΙΝΑΚΑΣ Β) και
απορριφθέντων(ΠΙΝΑΚΑΣ Γ) έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την κατηγορία
Περιφερειών(ΥΠΟΕΡΓΑ 2,3,4,5 & 6).

Οι επιτυχόντες θα λάβουν οδηγίες μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων.
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Για να δείτε τα προσωρινά αποτελέσματα πατήστε στην κορυφή της ιστοσελίδας της
ΚΕΟΣΟΕ
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