
      
 
 

 

 
 

Η ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ A

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του  

Τοπικού Προγράμματος CLLD/

2020. 

Το σεμινάριο απευθύνεται στους Μελετητές 

Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι δράσεις που προκηρύχθηκαν (συνολικής Δημόσιας 

Δαπάνης 3.131.000,00 εκ. 

οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον διαδικτυακό τόπο https://www.ependyseis.gr. 

Για την καλύτερη οργάνωση τ

δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντα

την Παρασκευή 10.05.2019. 

Ο τόπος και ο χρόνος της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν μετά την οριστική καταγραφή των 

ενδιαφερομένων. 

 

Επισημαίνεται ότι :  

 οι προκηρυσσόμενες 

του Νομού Αχαΐας, εκτός των πόλεων της Πάτρας και του Αιγίου

 η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης 

07/05/2019 και η ημερομηνία λήξης είναι η 

  

Για την ΑΧ
Η Γ.

 

 
Έδρα: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα, 

Υποκατάστημα: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα
Α.Φ.Μ. 094018365 ΑΜΑΕ : 39487/22/Β

 +30-26920-24442-3, 2610-243042   FAX: +30
e-mail: achaiasa@otenet.gr, website: www.achaiasa.gr

 
  

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 
 

A.E. θα πραγματοποιήσει εκπαιδευτικό σεμινάριο 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του  

CLLD/ LEADER του Μέτρου 19 – Υπομέτρου 19.2 

Το σεμινάριο απευθύνεται στους Μελετητές – Γραφεία Συμβούλων

αστούν αναλυτικά οι δράσεις που προκηρύχθηκαν (συνολικής Δημόσιας 

εκ. €), η Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής, καθώς και ο 

οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών 

Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στον διαδικτυακό τόπο https://www.ependyseis.gr.  

τερη οργάνωση του σεμιναρίου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να 

αποστέλλοντας τα στοιχεία τους στο e-mail achaiasa

 

Ο τόπος και ο χρόνος της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν μετά την οριστική καταγραφή των 

προκηρυσσόμενες δράσεις του Τοπικού Προγράμματος εφαρμόζονται στο σύνολο 

εκτός των πόλεων της Πάτρας και του Αιγίου,  

η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης 

/2019 και η ημερομηνία λήξης είναι η 06/09/2019. 

Με εκτίμηση 
Για την ΑΧΑΪΑ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 
. Δ/ντρια & Συντονίστρια CLLD/ LEADER 

 
 

Αργυρώ Μ. Τσιμπρή 
 

 

: Αγ. Αλεξίου & Ασημ. Φωτήλα, 250 01 Καλάβρυτα,  
: Πατρέως 16, 26221 Πάτρα 

Β/97/4 
FAX: +30-26920-24333    

www.achaiasa.gr 

σεμινάριο με θέμα την 1η 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για πράξεις ιδιωτικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του  

Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014 -

Γραφεία Συμβούλων. 

αστούν αναλυτικά οι δράσεις που προκηρύχθηκαν (συνολικής Δημόσιας 

η Πρόσκληση και τα Παραρτήματα αυτής, καθώς και ο 

οδηγός συμπλήρωσης της αίτησης στήριξης στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών 

 

οι ενδιαφερόμενοι να 

haiasa@otenet.gr, έως 

Ο τόπος και ο χρόνος της εκδήλωσης θα ανακοινωθούν μετά την οριστική καταγραφή των 

ρογράμματος εφαρμόζονται στο σύνολο 

   

η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης είναι η  


