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« ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ  

ΦΑΚΕΛΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ 2ης ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 3» 

 

1. Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης και την υπ΄ αριθ. 9175/23-04-2013  οι υποψήφιοι 

επενδυτές θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις ενίσχυσης – φάκελοι 

υποψηφιότητας έως την 24/05/2013 ημέρα Παρασκευή στην ιστοσελίδα 

www.agrotikianaptixi.gr και να καταθέσουν τους φυσικούς φακέλους (πρωτότυπο και 

αντίγραφο) υποχρεωτικά στους Φορείς Υποδοχής εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από 

την ημέρα της οριστικοποίησης της ηλεκτρονικής υποβολής. Μέχρι την Δευτέρα 03/06/2013 

και ώρα 16.00μ.μ το  Δίκτυο του Υποστηρικτικού Μηχανισμού Δυτικής Ελλάδας θα 

παραλαμβάνει φυσικούς φακέλους υποψηφιότητας.  

  

2. Φορείς Υποδοχής για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είναι το δίκτυο του Υποστηρικτικού 

Μηχανισμού Δυτικής Ελλάδας. Τα σημεία υποβολής είναι:  

 

ΣΗΜΕΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΑΧ. ΚΩΔ. ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε (έδρα) Αγ. Αλεξίου & Ασημάκη Φωτήλα, Καλάβρυτα 25001 
26920 2442-3 

ΑΧΑΪΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε (υποκατάστημα) Πατρέως 16, Πάτρα 26221 
2610 243042 

ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ Α.Ε 

Δημοτικό κατάστημα Καινούριου (1ος όροφος), 

πλατεία Δημαρχείου, Καινούργιο Δήμου 

Αγρινίου 
30005 

26410 39007 
26410 79344 

ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Εθνική Οδός Αντιρρίου – Ναυπάκτου 30020 
26340 38110 
26340 29926 

ΑΝ.ΕΤ.ΠΕΡ.Δ.Ε. 28ης Οκτωβρίου 54 (2ος όροφος), Πύργος 27100 
26210 37146 
26210 37194 

       

3. Κατά την υποβολή του φυσικού φακέλου στα σημεία υποβολής του Υποστηρικτικού Μηχανισμού 

Δυτικής Ελλάδας ο υποψήφιος επενδυτής θα πρέπει να προσκομίζει και την Αίτηση εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος που θα έχει εκτυπώσει από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής υποβολής. Η αίτηση 

αυτή είναι το αποδεικτικό στοιχείο ότι ό φάκελος υποψηφιότητας έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά. Η 

αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και η πλήρη εκτύπωση του φακέλου υποψηφιότητας θα πρέπει 

να έχουν την υπογραφή του επενδυτή. Ο υποψήφιος επενδυτής λαμβάνει αριθμό πρωτόκολλου 

από τον Υποστηρικτικό Μηχανισμό για την υποβολή του φυσικού φακέλου. Το συγκεκριμένο 

http://www.agrotikianaptixi.gr/
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πρωτόκολλο είναι αυτό το οποίο λαμβάνεται αποκλειστικά υπόψη για την απόδειξη του 

εμπρόθεσμου της υποβολής της αίτησης ενίσχυσης. 

 

4. Σε περίπτωση υποβολής με ταχυμεταφορά θα πρέπει ο φάκελος της πρότασης να περιέλθει στο 

δίκτυο του Υποστηρικτικού Μηχανισμού μέχρι την προβλεπόμενη από τους όρους της 

προκήρυξης ημέρα και ώρα με αποκλειστική ευθύνη των ενδιαφερομένων. Σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε λόγο κάποια πρόταση υποβληθεί ή περιέλθει στο πρωτόκολλο εταιρείας του 

Υποστηρικτικού Μηχανισμού μετά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής δεν γίνεται 

δεκτή ως ουδέποτε υποβληθείσα και επιστρέφεται σε αυτούς που την υπέβαλαν. 

 

    

 

 


