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2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ - ΠΑΡΑΤΑΣΗ 

Στο πλαίσιο της με αρ. πρωτ. 618/CL/ΕΓΤΑΑ/25-4-2019 Πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων έργων 

ιδιωτικού χαρακτήρα, η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) ΑΧΑΪΑ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ 

(ΑΧΑΪΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε.), ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους (υποψήφιους δικαιούχους) για τη 2η 

τροποποίηση της Πρόσκλησης σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

Α. Παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων στήριξης 

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης από 06/09/2019 σε 

30/09/2019. 

Β. Τροποποίηση ΚΑΔ της Πρόσκλησης  

Η τροποποίηση προκύπτει κατόπιν κατευθύνσεων της ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020, που αφορά στην τροποποίηση 

ΚΑΔ των Υπηρεσιών συσκευασίας και τυποποίησης και μεταφορά τους από   

 

Συγκεκριμένα, επέρχονται αλλαγές στα κάτωθι αρχεία της Πρόσκλησης:  

  

1. Πρόσκληση Ιδιωτικών Έργων 19.2_2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

1.1. Στις παρατηρήσεις του Πίνακα Υποδράσεων της Πρόσκλησης (Άρθρο 1, πεδίο 1.1, σελ. 11) 

προστίθενται τα ακόλουθα σημεία: 

• Εάν αίτηση στήριξης αφορά μεταποίηση ή/και συσκευασία/τυποποίηση και εμπορία, τότε η αίτηση 

δύναται να κατατεθεί στις Υποδράσεις 19.2.3.1 ή 19.2.2.2, ανάλογα με τη φύση του προϊόντος 

(γεωργικό ή μη γεωργικό).  

• Εάν αίτηση στήριξης αφορά αποκλειστικά ΚΑΔ εμπορίας, αυτή κατατίθεται στις αντίστοιχες 

Υποδράσεις που καλύπτουν τους ΚΑΔ εμπορίας και όχι στις υποδράσεις 19.2.3.1 ή 19.2.2.2.  

1.2. Στο Άρθρο 7 «Διαδικασίες υποβολής αίτησης στήριξης» (σελ. 40) τροποποιείται η καταληκτική 

ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στήριξης, ως εξής: 

Από: Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 

07/05/2019 και ώρα 13:00 έως 06/09/2019 και ώρα 15:00. 

Σε:  Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο ΠΣΚΕ, πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 

07/05/2019 και ώρα 13:00 έως 30/09/2019 και ώρα 15:00. 

 

2. 8. Οδηγός Επιλεξιμότητας Επιλογής & Δικαιολογητικά_2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 
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Στο Κεφάλαιο 4 «Διευκρινήσεις επί των κριτηρίων επιλογής», στο κριτήριο 1 «Προτεραιότητες υπο-δράσης», 

διαγράφεται από τις προτεραιότητες της Υποδράσης 19.2.3.5 ο ΚΑΔ 10.41.99 (σελ. 24). 

 

3. 10. Περιεχόμενο Προκηρυσσόμενων Υποδράσεων_2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Στην Υποδράση 19.2.3.5 (σελ. 42) διαγράφεται από τις προτεραιότητες της Υποδράσης ο ΚΑΔ 10.41.99. 

 

4. 12. Επιλέξιμοι KAΔ ανά Υποδράση_2η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Οι ΚΑΔ 01.63.10.17 «Υπηρεσίες συσκευασίας και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων» και 10.41.99.02 

«Υπηρεσίες επεξεργασίας και τυποποίησης ελαιόλαδου» μεταφέρονται από τις Υποδράσεις 19.2.2.5 & 

19.2.3.5 στην Υποδράση 19.2.3.1. 


