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Κ Α Λ Ε Ι 

Τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων :  

 ΟΤΑ Α & Β βαθμού και φορείς τους 

 Φορείς Δημοσίου Τομέα 

 Iδιωτικοί φορείς με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς και φυσικά 

ή νομικά πρόσωπα, σύμφωνα και με την επιλεξιμότητα που καθορίζεται σε κάθε τοπικό 

πρόγραμμα της ΟΤΔ.  

Για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν 

στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου 19.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου 

χαρακτήρα) και για τις πιο κάτω Δράσεις, Υποδράσεις : 

Δράση 19.2.4 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές, η οποία 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις: 

Υποδράση 19.2.4.1 Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: ύδρευση, αποχέτευση, 

οδοποιία εντός οικισμού), συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε χρησιμοποιούμενα 

δημόσια κτίρια. 

Η υποδράση αφορά σε υποδομές μικρής κλίμακας εντός οικισμών. Οι πράξεις που μπορούν να 

υλοποιηθούν βάσει της υποδράσης αφορούν σε έργα κατασκευής / βελτίωσης δικτύων ύδρευσης και 
αποχέτευσης, διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, οδοποιίας, καθώς και έργα ενεργειακής 

αναβάθμισης δημόσιων κτηρίων. Στην παρούσα υποδράση δύναται να ενταχθούν και λοιπές σχετικές 
πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται εντός οικισμών και αφορούν σε βασικές υποδομές για την βελτίωση 

της διαβίωσης του τοπικού πληθυσμού (ενδεικτικά: διευθετήσεις χειμάρρων, έργα αντιστήριξης 

πρανών).   

Ορισμένες από τις παρεμβάσεις που μπορούν να ενισχυθούν στο πλαίσιο της υπο-δράσης είναι: 

1. στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας όπως δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης,  

2. λοιπές υποδομές εντός οικισμού (πχ αντιδιαβρωτικά έργα, έργα διευθέτησης χειμάρρων)   

3. Βελτιώσεις οδών, ασφαλτοστρώσεις υφιστάμενων, και γενικά έργα αποκατάστασης οδοποιίας σε 

εντός οικισμών περιοχές. 

4. έργα διαχείρισης απορριμμάτων  κ.λπ. 

5. αναβάθμιση ενεργειακής απόδοσης δημόσιων κτιρίων 

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 

600.000,00 € και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:  

 Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου 

 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

 Λοιπός Εξοπλισμός 

 Εξοπλισμός ΑΠΕ 

 Μελέτες 

 Διαμόρφωση Χώρων 

 Δαπάνες για απόκτηση γης 

 Δαπάνες απαλλοτριώσεων  

Υποδράση 19.2.4.2 Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών 
για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, 

αγροτικά ιατρεία). 

Η υποδράση αφορά σε δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση βασικών υπηρεσιών, με σκοπό την 

εξυπηρέτηση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του τοπικού πληθυσμού. Στην παρούσα υποδράση 

δύναται να ενταχθούν πράξεις όπως παιδικοί σταθμοί, αγροτικά ιατρεία, κέντρα απασχόλησης και 
φροντίδας νέων, ηλικιωμένων ή ΑμεΑ, αθλητικοί χώροι. 

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην υπο-δράση, αναμένεται να βελτιώσουν 
τις βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και σχετικές υποδομές για τον  αγροτικό πληθυσμό και να 

αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να 

ενισχυθούν στο πλαίσιο της υπο-δράσης είναι: 

1. Παιδικοί σταθμοί και αίθουσες δημιουργικής απασχόλησης για φύλαξη και απασχόληση 

παιδιών προσχολικής ηλικίας 
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2. Αγροτικά ιατρεία με σκοπό την αμεσότερη πρόληψη και φροντίδα του αγροτικού πληθυσμού 

3. Δημιουργία ή εκσυγχρονισμός Κέντρων φροντίδας ηλικιωμένων με σκοπό την ιατρική 

φροντίδα και την κοινωνική προστασία ατόμων 3ης ηλικίας, καθώς και ΚΑΠΗ 

4. Δημιουργία Κέντρων Νεότητας, που θα παρέχουν ποικίλες δραστηριότητες και διεξόδους 

στους νέους (χορωδία, αθλητικές δραστηριότητες, εκμάθηση χορού, ζωγραφική, γλυπτική, 

διοργάνωση εκδρομών, κλπ) 

5. Αθλητικές εγκαταστάσεις και χώροι αθλητισμού 

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσεις  το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 
600.000,00 € και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:  

 Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου 

 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

 Λοιπός Εξοπλισμός 

 Εξοπλισμός ΑΠΕ 

 Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με 

εκτέλεση του έργου 

 Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας  

 Αξιοποίηση διαδικτύου 

 Διαμόρφωση Χώρων 

 Δαπάνες για απόκτηση γης 

 Αγορά μεταφορικών μέσων για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων 

Υποδράση 19.2.4.3 Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες και υποδομές 

αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές 
μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή προώθηση περιοχών, 

ποδηλατικές διαδρομές). 

Η υποδράση αφορά σε έργα μικρής κλίμακας που συμβάλουν / στοχεύουν στη βελτίωση της 

ελκυστικότητας της περιοχής όπως άλση, πάρκα/πλατείες, μονοπάτια, διαδρομές, αξιοθέατα, 

καταφύγια, παρατηρητήρια, θέσεις θέας. Παράλληλα, μέσω της υποδράσης μπορούν να υλοποιηθούν 
πράξεις οι οποίες αφορούν στην τουριστική ενημέρωση και εξυπηρέτηση της περιοχής εφαρμογής 

όπως η δημιουργία, βελτίωση και εκσυγχρονισμός των τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης, 
η δημιουργία ιστοσελίδων, παραγωγή πληροφοριακού και τουριστικού υλικού, δημόσιες υποδομές που 

κρίνονται απαραίτητες για την αύξηση της προσβασιμότητας σε επισκέψιμους χώρους. Οι πράξεις που 
θα ενταχθούν μπορούν να έχουν συμπληρωματικό χαρακτήρα και με ιδιωτικές επενδύσεις.   

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην υπο-δράση, όπως αυτές καταγράφηκαν 

σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής, περιλαμβάνουν έργα όπως ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών αναψυχής καθώς και των σχετικών υποδομών, 

όπως μονοπάτια περιπατητικού τουρισμού, ποδηλατικές διαδρομές, υποδομές ορεινής αναψυχής 
(ορειβατικά καταφύγια σε ορεινές περιοχές), διάνοιξη αναρριχητικών διαδρομών κ.ά. 

2. δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση υπηρεσιών τουρισμού καθώς και δημιουργία σχετικών οδηγών 

τουριστικής ενημέρωσης αλλά και γενικότερα σχετικές ενέργειες προβολής. 

3. ανάδειξη τοπίων  της υπαίθρου με τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και πληροφόρησης, 

σύνδεση αρχαιολογικών και πολιτιστικών χώρων  με  περιβαλλοντικούς  σε ενιαία αξιοποιήσιμα 
σύνολα μέσω περιπατητικών ή άλλων  θεματικών διαδρομών (διαδρομές με θεματικό 

χαρακτήρα της ελιά) κ.λπ. 

4. στήριξη για επενδύσεις δημόσιας χρήσης όπως αναπλάσεις πλατειών, πεζόδρομων κλπ 

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 

600.000,00 € ή μέχρι 50.000,00€ όταν αφορά την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα 
και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:  

 Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου 

 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

 Λοιπός Εξοπλισμός 

 Εξοπλισμός ΑΠΕ 

 Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες που σχετίζονται με 

εκτέλεση του έργου 

 Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας  
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 Ανάπτυξη λογισμικού 

 Διαμόρφωση Χώρων 

Στο πλαίσιο της υποδράσης δεν είναι επιλέξιμη η διοργάνωση και η συμμετοχή σε εκθέσεις, η 

διοργάνωση ,η συμμετοχή με τουριστικούς operators, και η εκτύπωση ενημερωτικού υλικού. 

Υποδράση 19.2.4.4 Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 

Η υποδράση αφορά στη διατήρηση της πολιτιστικής παράδοσης ή άλλων στοιχείων της περιοχής 

εφαρμογής, τα οποία προβάλλονται μέσα από τις τοπικές εκδηλώσεις. Οι πράξεις που δύναται να 
υλοποιηθούν θα πρέπει να συνδέονται με άμεσο τρόπο με την προβολή / διατήρηση των τοπικών 

στοιχείων της περιοχής όπως για παράδειγμα η παράδοση, τα έθιμα, η λαογραφία, η ιστορία, τα 
τοπικά προϊόντα και επαγγέλματα. Η ενίσχυση αφορά σε πράξεις άυλου χαρακτήρα. 

Η Υποδράση στοχεύει στη διατήρηση, ανάδειξη και προβολή των στοιχείων της πολιτιστικής 
παράδοσης της περιοχής εφαρμογής.  

Ειδικότερα, ορισμένες από τις επενδύσεις που μπορούν να χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της υπο-

δράσης είναι: 

1. Παραδοσιακές πολιτιστικές εκδηλώσεις (ανταμώματα παραδοσιακών συγκροτημάτων 

χορού, Πανηγύρια, Κουρμπάνια, κλπ) 

2. Πολιτιστικά Δρώμενα (τραγουδιού, διαφόρων ειδών χορού, θεάτρου, κλπ) 

3. Εκθέσεις (ζωγραφικής, γλυπτικής,  video εγκαταστάσεων, λαογραφίας  κλπ) 

4. Αθλητικές εκδηλώσεις (αθλητικές συναντήσεις (meetings), τοπικές αθλητικές 
εκδηλώσεις) 

5. Πολιτιστικοί Διαγωνισμοί με θεματολογία σχετική με την παράδοση και τον πολιτισμό 
του τόπου 

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 

50.000,00 € (καθώς αφορά ενέργειες άυλου χαρακτήρα) και θα καλύπτουν δαπάνες που 
ενδεικτικά θα αφορούν σε:  

 Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού  

 Διαφημιστικές καταχωρήσεις 

 Αξιοποίηση διαδικτύου 

 Διεξαγωγή ημερίδων εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής  

 Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού 

 Διαμόρφωση χώρων 

 Συμμετοχή άμεσα εμπλεκόμενων φορέων -προσώπων σε εκδηλώσεις 

 Οργάνωση πολιτιστικών δρώμενων 

Υποδράση 19.2.4.5 Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που συνδέονται με τον 

πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 
των χωριών, των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών κοινωνικό-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, γεφύρια).  

Μέσω της υποδράσης δύναται να υλοποιηθούν πράξεις που συνδέονται με: 

 Την πολιτιστική κληρονομιά, όπως για παράδειγμα μελέτες καταγραφής, ενίσχυση 

πολιτιστικών συλλόγων μέσω της προμήθειας μουσικών οργάνων, παραδοσιακών φορεσιών, 

δημιουργία εκθετηρίων – συλλογών, πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, μουσείων, 
βιβλιοθηκών, παρεμβάσεις για τη διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου 

– μύλοι, γεφύρια.  

 Την φυσική κληρονομιά, όπως μικρής κλίμακας τεχνικά έργα καθαρισμού, προστασίας ή 

αποκατάστασης / αναβάθμισης τοπίων και χώρων. 

Την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, όπως δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης, διοργάνωση 

συναντήσεων, ημερίδων, σχεδίαση ενημερωτικού υλικού και υλικού προώθησης. 

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις που θα συμπεριληφθούν στην υπο-δράση, όπως αυτές καταγράφηκαν 

σύμφωνα με τις ανάγκες της περιοχής, περιλαμβάνουν έργα όπως ενδεικτικά αναφέρονται: 

1. αξιοποίηση κτιρίων που συνδέονται με την ιστορία και την παράδοση και παρουσιάζουν 

ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, ή μετατροπή αυτών σε εστίες προβολής των πολιτιστικών 
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χαρακτηριστικών της τοπικής κληρονομιάς της περιοχής για κοινωφελή χρήση ή μικρά μουσεία 
(όπως λαογραφικά ή τοπικής παράδοσης), 

2. διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου, (όπως 
γεφύρια, βρύσες, αναπλάσεις οικισμών πολιτιστικού ενδιαφέροντος, αποκαταστάσεις 

νερόμυλων, λιοτρίβια, κ.λπ.) 

3. ανάδειξη τοπίων  της υπαίθρου με δημιουργία παρατηρητηρίων σε ιδιαιτέρου ενδιαφέροντος 
σημεία, υλοποίηση εργασιών καθαρισμού και προφύλαξης ακτών, δημιουργία υποδομών για την 

προώθηση της οικολογικής αξίας των γεωργικών συστημάτων, (όπως φυτεύσεις, τεχνικά έργα 
προστασίας/ διευθέτησης εδάφους ή υδάτων), αποκατάσταση υποδομών παραδοσιακού 

χαρακτήρα π.χ. διαμόρφωση λοιπών πράσινων υποδομών κ.λπ. Στην παρούσα δράση 

περιλαμβάνεται και η διασφάλιση λειτουργικότητας πολιτιστικών δομών 

4. στήριξη για μελέτες και επενδύσεις, που συνδέονται με τη διατήρηση, αποκατάσταση, 

αξιοποίηση και αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, των 
αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, συμπεριλαμβανομένων των σχετικών 

κοινωνικο-οικονομικών πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης. 

5. παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια θεματικού ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μουσείων και 

επισκέψιμων χώρων (π.χ. μετατροπή σχολείου σε χώρο εκθέσεων, κ.λπ.) 

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 
600.000,00 € ή μέχρι 50.000,00€ όταν αφορά την υλοποίηση ενεργειών άυλου χαρακτήρα 

και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:  

 Κτιριακές εγκαταστάσεις και έργα υποδομής και περιβάλλοντος χώρου 

 Μηχανολογικός Εξοπλισμός 

 Λοιπός Εξοπλισμός 

 Εξοπλισμός ΑΠΕ 

 Μελέτες εφαρμογής και πιστοποίησης συστημάτων και σημάτων ποιότητας  

 Ανάπτυξη λογισμικού 

 Διαμόρφωση Χώρων 

 Μελέτες έρευνας αγοράς, μάρκετινγκ προώθησης προϊόντων  

 Μελέτες για έκδοση οικοδομικής άδειας και λοιπές μελέτες για την εκτέλεση του έργου  

 Σχεδιασμός και παραγωγή πληροφοριακού και διαφημιστικού υλικού για την 

ενημέρωση των επισκεπτών 

 Δημιουργία ντοκιμαντέρ 

 Μίσθωση χώρων και εξοπλισμού 

 Εξοπλισμός και οπτικοακουστικά μέσα 

 Παραγωγή-αγορά εκθεσιακού υλικού 

 Έρευνα / καταγραφή πολιτιστικών, λαογραφικών και ιστορικών στοιχείων  

 Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών φορεσιών 

 Κατασκευή – αγορά παραδοσιακών μουσικών οργάνων  

Δράση 19.2.5 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα, η οποία 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποδράσεις: 

Υποδράση 19.2.5.1 Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. 

Η υποδράση αφορά στην βελτίωση της σύνδεσης των κτηνοτροφικών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων 
με τις μεταποιητικές μονάδες της περιοχής, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, για την ταχύτερη και 

ασφαλέστερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων καθώς και τη μείωση του κόστους μεταφοράς τους 

και με τελικό σκοπό την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Βασική προϋπόθεση για την 
υλοποίηση μίας πράξης εντός της υποδράσης είναι η ύπαρξη και εξυπηρέτηση 

μεταποιητικών μονάδων (τουλάχιστον μίας) που δραστηριοποιούνται στην περιοχή εφαρμογής 
του ΤΠ, παράλληλα με την εξυπηρέτηση του συνόλου των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής.   

Για τις επιλέξιμες δαπάνες της υποδράσεις το συνολικό επιλέξιμο κόστος θα ανέρχεται μέχρι 

600.000,00 € και θα καλύπτουν δαπάνες που ενδεικτικά θα αφορούν σε:  

 Συνολική δαπάνη κατασκευής έργου   

Για όλες τις υποδράσεις το Ποσοστό Επιχορήγησης είναι:    

α)  για επενδύσεις χωρίς κέρδη, έως 100% 
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β) για επενδύσεις που παράγουν κέρδη το ποσό της επιχορήγησης δεν υπερβαίνει τη διαφορά μεταξύ 
των επιλέξιμων δαπανών και του κέρδους εκμετάλλευσης της επένδυσης. Το κέρδος εκμετάλλευσης 

αφαιρείται από τις επιλέξιμες δαπάνες εκ των προτέρων, βάσει εύλογων προβλέψεων. Εναλλακτικά, 
στις περιπτώσεις εφαρμογής των άρθρων 53 και 55 του Καν. 651/2014, το μέγιστο ποσοστό 

ενίσχυσης δύναται να καθοριστεί στο 80% των επιλέξιμων δαπανών χωρίς την διεξαγωγή 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

Πεδίο και γεωγραφικές περιοχές εφαρμογής των Δράσεων 19.2.4 & 19.2.5  

 Το σύνολο της περιοχής παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος της ΟΤΔ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., ήτοι οι κάτωθι Δήμοι της Π.Ε. 

Μεσσηνίας : 

 Δήμος Δυτικής Μάνης 

 Δήμος Μεσσήνης 

 Δήμος Οιχαλίας 

 Δήμος Πύλου – Νέστορος 

 Δήμος Τριφυλίας 

 Δήμος Καλαμάτας (εκτός της Καλαμάτας, δηλ. το όριο της εκτός σχεδίου πόλης 

περιοχής) 

Δημόσια δαπάνη 1ης Πρόσκλησης 

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται 
ενδεικτικά σε 1.290.000,00€ με την παρούσα πρόσκληση και κατανέμεται κατά υποδράση  ως 

ακολούθως: 

Πίνακας 1 

Α/Α ΥΠΟΔΡΑΣΗ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ 

ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

(1) (2) (3) 

1 

19.2.4.1 : Στήριξη για υποδομές μικρής κλίμακας (ενδεικτικά: 
ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία εντός οικισμού), 
συμπεριλαμβανομένης της εξοικονόμησης ενέργειας σε 
χρησιμοποιούμενα δημόσια κτίρια. 

260.000,00€ 

2 

19.2.4.2 : Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση 
τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και 
των σχετικών υποδομών (ενδεικτικά: παιδικοί σταθμοί, αγροτικά 
ιατρεία). 

200.000,00€ 

3 

19.2.4.3 : Στήριξη για επενδύσεις για δημόσια χρήση σε υπηρεσίες 
και υποδομές αναψυχής, ανάπλασης χώρων εντός οικισμών, 
τουριστικές πληροφορίες και τουριστικές υποδομές μικρής κλίμακας 
(ενδεικτικά: σημάνσεις, δημόσιοι κοινόχρηστοι χώροι, προβολή 
προώθηση περιοχών, ποδηλατικές διαδρομές). 

450.000,00€ 

4 19.2.4.4 : Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων. 80.000,00€ 

5 

19.2.4.5 : Στήριξη για μελέτες, υπηρεσίες και επενδύσεις, που 
συνδέονται με τον πολιτισμό, με τη διατήρηση, αποκατάσταση και 
αναβάθμιση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς των χωριών, 
των αγροτικών τοπίων και των τόπων με υψηλή φυσική αξία, 
συμπεριλαμβανομένων των σχετικών κοινωνικό-οικονομικών 
πτυχών, καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης 
(συμπεριλαμβανομένων πολιτιστικών / συνεδριακών κέντρων, 
μουσείων, πολιτιστικών χαρακτηριστικών της υπαίθρου – μύλοι, 
γεφύρια). 

150.000,00€ 

6 
19.2.5.1 : Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις. 

150.000,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ 1.290.000,00€ 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  

H αίτηση στήριξης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣΑΑ (www.opsaa.gr/RDIIS) 

συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά/έγγραφα για τα οποία ορίζεται ως υποχρεωτική η ηλεκτρονική 

υποβολή. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται τα στελέχη του δυνητικού δικαιούχου, να διαθέτουν ατομικό 

κωδικό πρόσβασης στο ΟΠΣΑΑ. 

Ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης : 25.05.2018 

Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής πρότασης :  03.08.2018 

Επιπλέον, η υπογεγραμμένη αίτηση στήριξης και όλα τα δικαιολογητικά/έγγραφα υποβάλλονται στην 

ΟΤΔ : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., στη 

διεύθυνση ΟΜΗΡΟΥ & ΜΑΙΖΩΝΟΣ 50, ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΤΚ 24131, εντός πέντε εργάσιμων 

ημερών και έως ώρα 14.00 από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης στήριξης. 

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των 

αιτήσεων στήριξης και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνοι είναι οι κ.κ. Σπαρτιάνος Ηλίας, Κομματάς 

Μιχάλης, Τσαντύλα Αθηνά, τηλέφωνο 2721096120, e-mail: anmess@otenet.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες για το ΠΑΑ 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του ΠΑΑ 2014-2020, το 

θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο ΠΑΑ 2014-2020, τους κανόνες 

επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των 

αιτήσεων στήριξης, βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.agrotikianaptixi.gr ή στην 

ιστοσελίδα της ΟΤΔ http://www.anmess.gr/ . 

Η πλήρης πρόσκληση με τα παραρτήματά της και όλο το αναλυτικό πληροφοριακό υλικό, τίθεται στη 

διάθεση των ενδιαφερομένων σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή, είτε από την έδρα της ΟΤΔ, είτε 

μέσω του διαδικτύου. 
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