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Γενικός Διευθυντής 

 

H ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Πελοποννήσου, 

αποτελεί έναν τόπο  προικισμένο από πλούσια 

ιστορία, πολιτισμό, τοπική αρχιτεκτονική, περιοχές 

NATURA 2000, αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα, 

εκτεταμένο δίκτυο παραδοσιακών οικισμών και κέντρα 

πολιτισμού-πληροφόρησης, χαρακτηριστικά τα οποία 

αποτελούν τις ιδανικές προϋποθέσεις για να 

αναδείξουμε την μεγάλη αξία του τόπου μας.  
 

Η υποστήριξη των Δήμων σε θέματα αναπτυξιακού 

προγραμματισμού και ωρίμανσης έργων για την 

αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων καθιστούν 

τον ρόλο της Εταιρείας κομβικό στην ανάπτυξη της 

περιοχής μας. 
 

Η δικτύωση και οι συνεργασίες είναι ένας 

στρατηγικός τομέας στον οποίο έχει επενδύσει η 

Εταιρεία για να στηρίξει την επίτευξη των σκοπών της. 

Διαμέσου της συνεργασίας με τους Δήμους 

Ανατολικής Πελοποννήσου, τους Τοπικούς Φορείς και 

τα Δίκτυα, διασφαλίζεται η συνεχής διάχυση της 

πληροφορίας και της τεχνογνωσίας και δίνεται η 

δυνατότητα στην Εταιρεία να ανταποκρίνεται σε 

οποιεσδήποτε εξελίξεις διαδραματίζονται σε τοπικό, 

περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 
 

Ο τόπος μας το αξίζει και εμείς θα κάνουμε το 

καλύτερο δυνατό για όλους μας! 

 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα μέσα από το έργο και 

τις δραστηριότητές της την τελευταία εικοσαετία, 

έχει  κερδίσει την εμπιστοσύνη των κατοίκων και 

των φορέων της ευρύτερης περιοχής του 

Πάρνωνα.  
 

Η Εταιρεία στηρίζει και προωθεί την 

ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη με την 

αποτελεσματικότητα εκείνη που την χαρακτηρίζει 

ως το πιο αξιόπιστο εργαλείο των ΟΤΑ της 

περιοχής. Αυτό όμως σημαίνει ταυτόχρονα 

ευθύνη για συνέχεια και επέκταση των θετικών 

αποτελεσμάτων προς την κατεύθυνση της 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και της 

ευημερίας των πολιτών.  
 

Το πρόγραμμα LEADER διαχρονικά αποτέλεσε 

τον επιταχυντή της τοπικής ανάπτυξης, έφερε τις 

κοινοτικές πολιτικές και τους πόρους κοντά στις 

απομακρυσμένες περιοχές, αναδεικνύοντας 

πολλές φορές την ελληνική ύπαιθρο 

πρωταγωνιστή καλών πρακτικών για την 

επιχειρηματικότητα. 
 

Τα αξιόλογα παραγωγικά, φυσικά, πολιτιστικά 

και κοινωνικοοικονομικά στοιχεία της περιοχής 

αποτελούν τις προϋποθέσεις για το 

χαρακτηρισμό της περιοχής της Ανατολικής 

Πελοποννήσου ως Απόθεμα Βιόσφαιρας της 

UNESCO, που αποτελεί τον επόμενο σταθμό στο 

όραμα της Εταιρείας για οικονομική και κοινωνική 

ευημερία. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

 

 

 
 

Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. 
 

 

Παρουσίαση της Εταιρείας  

 

Η Εταιρεία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.» ιδρύθηκε το 

1995, αρχικά με το όνομα «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» (ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.).  

Έλαβε τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, με κύριο σκοπό την οικονομική και 

πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα. Έδρα της Εταιρείας είναι το Λεωνίδιο 

Αρκαδίας. Είναι επιχείρηση των ΟΤΑ και αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης 

Ανατολικής Πελοποννήσου. 

Η Εταιρεία αποτελεί μία τοπική συμφωνία για την στρατηγική και το περιεχόμενο της 

ολοκληρωμένης ανάπτυξης μέσα από μία ζωντανή εταιρική σχέση. Αυτό επιτυγχάνεται 

επιχειρησιακά μέσα από την συγκρότηση ενός επιστημονικού μηχανισμού σχεδιασμού 

των δράσεων και των έργων και την συνεχή ανατροφοδότηση της πληροφορίας και 

των αναγκών μέσα από μία ανοιχτή διαφανή λειτουργία. 

 

Σκοπός και στόχοι της Εταιρείας 

Σκοπός της Εταιρείας είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση της τοπικής αναπτυξιακής 

στρατηγικής για την ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη της Ανατολικής 

Πελοποννήσου, με την ανάπτυξη συμπληρωματικών και εναλλακτικών ως προς τη 

γεωργία οικονομικών δραστηριοτήτων στον τουρισμό και τον εξαγωγικό 

προσανατολισμό της αγροτικής παραγωγής, μέσα από την ποιοτική αναβάθμιση και 

ανάδειξη των χαρακτηριστικών στοιχείων της περιοχής (πολιτιστική παράδοση, φυσικό 

περιβάλλον, γαστρονομία, αρχιτεκτονική κληρονομιά, λιμενικές υποδομές).  

Αναλυτικότερα, οι στόχοι της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της περιοχής είναι οι εξής:  

 Η επιστημονική και τεχνική στήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους μέσα από 

την ενίσχυση της συνεργασίας, των μηχανισμών, φορέων και θεσμών της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 Η συμβολή στην προώθηση της ολοκληρωμένης επιχειρηματικής, οικονομικής 

και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. της Περιφέρειας Πελοποννήσου, 

μέσα από την ενίσχυση της συνεργασίας, των μηχανισμών, φορέων και θεσμών 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  

 Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, ενισχύοντας την 

ερευνά, καταγραφή, μελέτη και αξιολόγηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της 

περιοχής. 

 Η διαχείριση και υλοποίηση εθνικών και κοινοτικών επιχειρησιακών και 

αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής 

στην περιοχή δράσης της. 

 

Οι παραπάνω στόχοι επιτυγχάνονται μέσα από την: 

 Στήριξη της αποτελεσματικής λειτουργίας των ΟΤΑ της περιοχής, των τοπικών 

Φορέων, των συνεταιριστικών και επαγγελματικών οργανώσεων, καθώς και των 

λοιπών συλλογικών – κοινωνικών φορέων, μέσω προγραμματικών συμβάσεων 

που συνάπτει με αυτούς.  



   
 

 

 

 Αξιοποίηση της τεχνογνωσίας και των εμπειριών άλλων περιοχών από το 

ανθρώπινο δυναμικό της Εταιρείας, προς όφελος του τοπικού πληθυσμού, μέσω 

της ανταλλαγής και διάδοσης πληροφοριών σε ευρωπαϊκό επίπεδο.  

 Παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις, ιδιώτες και συλλογικούς φορείς.  

 Υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης στον τουρισμό, στη γεωργία, στον 

πολιτισμό και άλλους τομείς ανάπτυξης.  

 

Τομείς δραστηριοποίησης  

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της Αναπτυξιακής Πάρνωνα αφορούν την υλοποίηση 

και διαχείριση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, την 

παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης των ΟΤΑ και των φορέων της περιοχής και την 

εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων και υπηρεσιών σε Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους φορείς.  

 

Μέσα από την πολυετή δραστηριοποίησή της, η Εταιρεία έχει υλοποιήσει με επιτυχία 

πλήθος έργων, υλικών ή άυλων έργων ιδιωτικής πρωτοβουλίας και 

επιχειρηματικότητας ή κοινωφελή δημόσια έργα, τα οποία έχουν χρηματοδοτηθεί από 

εθνικούς ή/και συγχρηματοδοτούμενους πόρους. 

 

 

Περιοχή δράσης/παρέμβασης 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα σήμερα δραστηριοποιείται γεωγραφικά στο σύνολο της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, δηλαδή στους Νομούς Αρκαδίας, Αργολίδας. Λακωνίας, 

Μεσσηνίας και Κορινθίας.  

Η Εταιρεία από την ίδρυσή της μέχρι σήμερα έχει επεκτείνει την περιοχή 

δραστηριοποίησής της, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη των κατοίκων και των 

φορέων της περιοχής, μέσα από την υλοποίηση δράσεων και έργων στοχευμένων 

στην ολοκληρωμένη, υψηλής ποιότητας αειφόρο ανάπτυξη της υπαίθρου. Κατά το 

ξεκίνημά της ανέπτυξε τη δραστηριότητά της στην Νοτιοανατολική πλευρά της 

Πελοποννήσου, που κυριαρχείται από την οροσειρά του Πάρνωνα, περικλείοντας 

μέρος του νομού Αρκαδίας και το μεγαλύτερο μέρος του νομού Λακωνίας. 

Στην πορεία, με την αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων και την 

παροχή υπηρεσιών σε ΟΤΑ, μέσω λειτουργίας οργανωμένης Τεχνικής Υπηρεσίας, η 

περιοχή παρέμβασης της Εταιρείας μεγάλωσε.  

Για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η περιοχή παρέμβασης της Αναπτυξιακής 

Πάρνωνα για την υλοποίηση του τοπικού προγράμματος CLLD/LEADER  περιλαμβάνει 

13 OTA των νομών Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας: Β. Κυνουρίας, Ν. Κυνουρίας, 

Τρίπολης, Μεγαλόπολης, Άργους – Μυκηνών, Επιδαύρου, Ερμιονίδας, Ναυπλιέων, 

Ανατολικής Μάνης, Ευρώτα, Μονεμβασίας, Σπάρτης και Ελαφονήσου (εξαιρουμένων 

των αστικών κέντρων της Σπάρτης, της Τρίπολης, του Άργους και του Ναυπλίου), 

συνολικής έκτασης ~9.500km2 , με πληθυσμό που ανέρχεται σε 149.029 κατοίκους.  



   
 

 

 

 

 

Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της περιοχής Ανατολικής Πελοποννήσου  

Η παραπάνω  περιοχή καλύπτει  την ανατολική πλευρά της  Πελοποννήσου, τμήμα της 

κεντρικής και νότιας. Εκτείνεται βόρεια μέχρι  τη Νέα Επίδαυρο στην Αργολίδα, νότια 

μέχρι τον Κάβο Μαλέα, την Ελαφόνησο  και το ακρωτήρι Ταίναρο στη Λακωνία, ενώ 

ανατολικά ξεκινά από τις ανατολικές ακτές της Πελοποννήσου στην Ερμιονίδα, 

συμπεριλαμβάνει όλη την περιοχή που βρέχεται από τον Αργολικό Κόλπο και το 

Μυρτώο Πέλαγος και φτάνει δυτικά μέχρι το όρος Ταϋγέτου και τα όρια του Νομού 

Μεσσηνίας, καταλαμβάνοντας το 45,26% της έκτασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Η περιοχή παρουσιάζει ιστορική, γεωγραφική, οικονομική και κοινωνική συνέχεια και 

ενότητα.  

Η κύρια ενασχόληση των κατοίκων της περιοχής είναι η γεωργία (οι δενδρώδεις 

καλλιέργειες, η ελιά, τα εσπεριδοειδή, τα βρώσιμα σταφύλια, το κρασί, οι πατάτες, τα 

κτηνοτροφικά φυτά, τα κηπευτικά), η κτηνοτροφία και η αλιεία, με αξιοσημείωτες 

υποδομές τόσο στον κλάδο της γεωργίας και της κτηνοτροφίας όσο και στην αλιεία 

στο σύνολο της περιοχής.  

Οι περισσότερες επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητα στην Ανατολική  

Πελοπόννησο είναι μικρού μεγέθους και ανήκουν στον κλάδο των τροφίμων και των 

ποτών. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η μεταποίηση και εμπορία γεωργικών 

προϊόντων στους τομείς: του κρέατος, του γάλακτος, των αυγών–πουλερικών, 

δημητριακών, ελαιοκομικών προϊόντων, του οίνου, των οπωροκηπευτικών, των 

ζωοτροφών, των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Ως προς την εξαγωγική 

δραστηριότητα, τα προϊόντα που βρίσκονται στην κορυφή της λίστας των εξαγωγών 

της περιοχής είναι η βρώσιμη ελιά, το παρθένο ελαιόλαδο, το κρασί, τα τυροκομικά 

προϊόντα, τα εσπεριδοειδή και οι ιχθείς, κύρια των υδατοκαλλιεργειών. 

Ο σημαντικότερος κλάδος του τριτογενή τομέα είναι ο τουριστικός. Η περιοχή 

συγκεντρώνει σημαντικά πλεονεκτήματα από πλευράς κλίματος, φυσικού - πολιτιστικού 

- ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και γεωγραφικής θέση ώστε να καταστεί μόνιμος και 

δυναμικός πόλος έλξης επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.  



   
 

 

 

Ολόκληρη η περιοχή δραστηριοποίησης της Εταιρείας είναι γεμάτη από στοιχεία 

μοναδικής ομορφιάς, τόσο φυσικά όσο και ανθρωπογενή. Χαρακτηρίζεται από την 

αγροτική παραγωγή, το θαλάσσιο εμπόριο και κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 

(αρχιτεκτονική, γαστρονομία, πολιτισμός, γλώσσα) τα οποία σώζονται μέχρι σήμερα. 

Η αρμονική συνύπαρξη, εδώ και χιλιάδες χρόνια, του ανθρώπινου πολιτισμού και της 

φύσης μπορεί να λάβει διεθνή αναγνώριση και να γίνει μέρος ενός δικτύου παρόμοιων 

σημαντικών περιοχών. 

Η ευρύτερη περιοχή είναι προικισμένη με εξαιρετικά πλούσια φύση, διαθέτει 

χαρακτηριστικό τοπίο (οικολογικό – πολιτιστικό – παραγωγικό), μεγάλο αριθμό 

θεσμοθετημένων προστατευόμενων περιοχών, χερσαίες και θαλάσσιες περιοχές 

NATURA 2000, αξιόλογη χλωρίδα και πανίδα, επισκέψιμα σπήλαια και φαράγγια. Το 

Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα – Μουστού αποτελεί ένα σημαντικό βιότοπο διεθνούς 

σημασίας και ενδιαφέροντος και έναν από τους σημαντικότερους της Ευρώπης, στον 

οποίο ενδημούν και αναπαράγονται πολλά και σημαντικά είδη χλωρίδας και πανίδας. 

Πολλοί παραδοσιακοί οικισμοί, οι περισσότεροι και νομοθετικά χαρακτηρισμένοι ως 

παραδοσιακοί, δείχνουν την εικόνα της τοπικής αρχιτεκτονικής όπως αυτή παγιώθηκε 

τον ι8° και 19° αιώνα. Ενδεικτικοί παραδοσιακοί οικισμοί: Μονεμβάσια, Γεράκι, 

Μυστράς, Άγιος Ανδρέας, Λεωνίδιο.  

Η παραγωγή μεγάλης ποικιλίας ποιοτικών τοπικών προϊόντων συνθέτει έναν μακρύ 

κατάλογο αναγνωρισμένης ποιότητας με α) Προϊόντα Ονομασίας Προέλευσης Π.Ο.Π. 

(όπως ελαιόλαδο Κροκεών Λακωνίας, ελαιόλαδο Φοινίκι Ασωπού Λακωνίας, 

Τσακώνικη Μελιτζάνα Λεωνιδίου, μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Αρκαδίας, Σφέλα Λακωνίας, 

Φέτα Πελοποννήσου), β) Προϊόντα Προστατευμένης Γεωγραφικής Ένδειξης Π.Γ.Ε. 

(ελαιόλαδο Λακωνίας, οίνος Μοσχοφίλερο και Οίνος Μονεμβασία) και γ) 

Παραδοσιακά προϊόντα (όπως παστό χοιρινό και λουκάνικο, γκόγκιες, τσαΐτια και 

σαμουσάδες Λακωνίας).  

Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω αξιόλογων στοιχείων φύσης, πολιτισμού και 

παραγωγικών δραστηριοτήτων συνθέτει τον όρο που έχει δώσει η UNESCO «Απόθεμα 

Βιόσφαιρας», απολύτως συμβατό με την περιοχή. 

 

Μέτοχοι/Διοίκηση της Εταιρείας  

Μέτοχοι της Εταιρείας είναι έντεκα (11) Δήμοι των νομών Αργολίδας, Αρκαδίας και το 

σύνολο του νομού Λακωνίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου, η ΠΕΔ Πελοποννήσου, τα 

Επιμελητήρια Αρκαδίας και Λακωνίας, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Μορφωτικοί και 

Πολιτιστικοί Σύλλογοι και λοιποί Φορείς.  

Το μεγαλύτερο μέρος του μετοχικού κεφαλαίου κατέχουν οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού με 

ποσοστό 96,61%. Το ποσοστό των ιδιωτικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων των 

Επιμελητηρίων, των Ενώσεων Αγροτικών Συνεταιρισμών, των Αγροτικών 

Συνεταιρισμών, των Πολιτιστικών Συλλόγων και των λοιπών φορέων που εκφράζουν 

συλλογικά συμφέροντα του ιδιωτικού τομέα ανέρχεται σε 3,39%.  

Η Εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το 

οποίο είναι 7μελές, εκλεγμένο από τη Γενική Συνέλευση. 

Εκτελεστικές αρμοδιότητες έχουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και ο Γενικός 

Διευθυντής, ο οποίος έχει και την ευθύνη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας. 

 

Οικονομικά στοιχεία  

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε 1.250.427,40€ και αποτελείται από 

42.604 μετοχές με ονομαστική αξία μετοχής 29,35€. 



   
 

 

 

Ο καθαρός κύκλος εργασιών για το έτος 2015 ανήλθε σε 1.008.568,21€ και για το έτος 

2016 σε 447.938,35€.  

Τα έσοδα της Εταιρείας προέρχονται από: 

 Την υλοποίηση και διαχείριση Εθνικών και Κοινοτικών Προγραμμάτων. 

 Την παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης των ΟΤΑ και των φορέων της 

περιοχής. 

 Την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων και υπηρεσιών 

σε Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους φορείς. 

 

Ειδικότερα, για το έτος 2016, ομαδοποιώντας τις πηγές εσόδων της Εταιρείας 

προκύπτει ότι: 

 35% προήλθε από την υλοποίηση του Τοπικού ΠρογράμματοςCLLD/ LEADER 

 63% προήλθε από την Τεχνική Στήριξη των Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ Βαθμού 

 2% προήλθε από την υλοποίηση Λοιπών Προγραμμάτων (Άξονας 3, ΤΟΠΕΚΟ, 

ΤΟΠΣΑ κ.α.) 

 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, έχει 

καθιερώσει να ελέγχεται από Ορκωτούς Λογιστές, παρότι δεν απαιτείται από το νόμο. 

Σκοπός του ετήσιου Οικονομικού Ελέγχου της Εταιρείας είναι η οικονομική διαχείρισή 

της, σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία και η απρόσκοπτη λειτουργία και 

αποδοτικότητά και διαφάνεια, δεδομένου ότι διαχειρίζεται κοινοτικά και εθνικά κονδύλια. 

  



   
 

 

 

 
 

Δραστηριότητες 
 

 

Τοπικό Πρόγραμμα CLLD 2014-2020  

 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία 

της (είκοσι και πλέον έτη) στη διαχείριση και υλοποίηση 

συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, ξεκίνησε δυναμικά 

το σχεδιασμό ενός πολυτομεακού και πολυταμειακού 

προγράμματος που αντιμετωπίζει τα οξυμμένα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα 

στην περιοχή με προσέγγιση “bottom up” - «από κάτω προς τα πάνω», με ενεργή 

συμμετοχή των Τοπικών Κοινοτήτων.  

Με την έγκριση του νέου Τοπικού Προγράμματος με τίτλο «Ανατολική Πελοπόννησος. 

Απόθεμα Βιόσφαιρας και Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», συνολικής δημόσιας 

δαπάνης 11.700.000€, στο πλαίσιο του CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, του 

Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατέλαβε την 1η θέση ανάμεσα σε 47 

πολυταμειακά προγράμματα σε επίπεδο χώρας.  

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ).  

Χρηματοδοτικά Στοιχεία του Τοπικού Προγράμματος CLLD 

Συνολικό Κόστος 11.700.000,00 € 

Δημόσια Δαπάνη ΕΓΤΑΑ 8.900.000,00 € 

Δημόσια Δαπάνη ΕΤΘΑ 2.800.000,00 € 

 

Η τοπική αναπτυξιακή στρατηγική της Εταιρείας για τη νέα περίοδο αποτυπώνεται 

στους εξής στρατηγικούς στόχους:  

1. Ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας με την αναγνώριση, διαχείριση και ανάπτυξη του 

«Αποθέματος Βιόσφαιρας», η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η δημιουργία 

υποδομών τουριστικού προορισμού.   

2. Προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη συνεργασία, τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας και την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.  

 

Βάσει των αναγκών της περιοχής, του τοπικού σχεδιασμού και του προγραμματικού 

πλαισίου 2014-2020, οι παραπάνω στόχοι ειδικεύονται στις παρακάτω δράσεις:  

 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης 

 Ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής σε εξειδικευμένους τομείς, περιοχές ή δικαιούχους 



   
 

 

 

 Οριζόντια ενίσχυση στην ανάπτυξη / βελτίωση της επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της περιοχής εφαρμογής 

 Βασικές υπηρεσίες & ανάπλαση χωριών σε αγροτικές περιοχές 

 Παρεμβάσεις για τη βελτίωση υποδομών στον πρωτογενή τομέα 

 Ανάπτυξη και βελτίωση βιωσιμότητας δασών 

 Συνεργασία μεταξύ διαφορετικών παραγόντων 

 Διακρατικές και διατοπικές συνεργασίες με άλλες αγροτικές περιοχές της 

Ελλάδας και της Ευρώπης.  

 

Σημαντικό νέο στοιχείο του Τοπικού Προγράμματος CLLD αποτελεί η Καινοτομία, μέσω 

της συνεργασίας με Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα για τον σχεδιασμό 

δράσεων έρευνας και καινοτομίας στους τομείς της αγροτικής παραγωγής και 

μεταποίησης (ελαιοκομικά, κτηνοτροφικά, οίνος), της προστασίας του φυσικού και 

ανθρωπογενούς περιβάλλοντος (απόθεμα Βιόσφαιρας, γαστρονομικός πολιτισμός), 

της πράσινης ενέργειας, της κοινωνικής οικονομίας κλπ. 

 

Ποιό είναι το όραμα και το στρατηγικό σχέδιο της Αναπτυξιακής Πάρνωνα για το CLLD 

Ανατολικής Πελοποννήσου 2014-2020; 

Το όραμα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα για το CLLD Ανατολικής Πελοποννήσου 2014-

2020 αποτυπώνεται ως εξής: «Δημιουργούμε απόθεμα βιόσφαιρας και επιχειρηματικές 

ζώνες καινοτομίας στην Ανατολική Πελοπόννησο - Αντιμετωπίζουμε την οικονομική 

κρίση επενδύοντας στη γνώση και δημιουργούμε θέσεις εργασίας και συλλογικά 

κοινωνικά αγαθά». 

 

4η Προγραμματική Περίοδος 2007-2013 

Υλοποίηση της Προσέγγισης LEADER 2007-2013 

Η πρωτοβουλία LEADER, μετά την εμπειρία τριών περιόδων 

προγραμματισμού, έφτασε σε επίπεδο ωριμότητας που έδινε τη 

δυνατότητα στις αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν ευρύτερα την 

προσέγγιση LEADER στο πλαίσιο του Άξονα 4 του ΠΑΑ εξυπηρετώντας 

βασικούς στόχους της.  

Το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER 2007-2013 «Ανατολική Πελοπόννησος - Από την 

Οικοανάπτυξη, στην Καινοτομία», παρόλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε, λόγω 

οικονομικής κρίσης, κινήθηκε επιτυχώς στους άξονες:  

α) Τοπική ανταγωνιστικότητα 

β) Ιδανικός τόπος διαβίωσης, τουριστικός προορισμός υψηλών προδιαγραφών 

ποιότητας 

γ) Εταιρικότητα και Εξωστρέφεια 

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης.  

 

Στόχος του Προγράμματος 

Η υλοποίηση δράσεων για την ενίσχυση της ποιότητας στην παραγωγή και τις 

υπηρεσίες, τη δημιουργία διεξόδων για τα αγροτικά προϊόντα, τη διαφοροποίηση του 

τουριστικού προϊόντος, την αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς 

περιβάλλοντος και την ανάδειξη της τοπικής ταυτότητας, δημιουργούν τις απαραίτητες 



   
 

 

 

συνθήκες για την περιοχή, ώστε να μεταβεί από την οικοανάπτυξη της οποίας έχει ήδη 

θέσει τις βάσεις στην καινοτομία. 

 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

Συνολικό Κόστος 10.469.900,00 € 

Δημόσια Δαπάνη 6.400.000,00 € 

Κοινοτική Συμμετοχή 5.120.000,00 € 

Εθνική Συμμετοχή 1.280.000,00 € 

Ιδία Συμμετοχή 4.069.900,00 € 

 

Στο τοπικό πρόγραμμα LEADER ενισχύθηκαν 127 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 

14.601.940,12€, όπως:  

Ιδιωτικές επενδύσεις, με ποσοστό 50% του προϋπολογισμού τους, όπως: 

 Υποδομές μεταποίησης, τυποποίησης γεωργικών, δασοκομικών και 

αγροτοδιατροφικών προϊόντων 

 Υποδομές διανυκτέρευσης, εστίασης, αναψυχής 

 Επιχειρήσεις τουρισμού υπαίθρου και εναλλακτικού τουρισμού, επισκέψιμα 

αγροκτήματα 

 Μονάδες οικοτεχνίας, χειροτεχνίας, ειδών παραδοσιακής τέχνης και μικρών 

βιοτεχνικών μονάδων 

 Διαφόρων τύπων επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών 

 Δικτύωση επιχειρήσεων 

 

και επενδύσεις δημοσίου ενδιαφέροντος με ποσοστό 50-100% του προϋπολογισμού 

τους, όπως: 

 Κέντρα πληροφόρησης, προβολή και προώθηση περιοχών 

 Έργα υποδομής μικρής κλίμακας, σήμανση αξιοθέατων και μνημείων, βελτίωση 

και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων, αποκατάσταση κτιρίων για κοινωφελή 

χρήση, αποκατάσταση εξωτερικών όψεων κτισμάτων, αποκατάσταση και 

αναβάθμιση παλαιών υποδομών σε επισκέψιμες κ.ά. 

 Κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, 

χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων, μουσεία-εκθετήρια-συλλογές 

 Επεμβάσεις και δράσεις περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος 

 Ενίσχυση εκδηλώσεων πολιτισμού 

 Διατοπικά και διακρατικά σχέδια συνεργασίας 

 

 

3η Προγραμματική Περίοδος 2000-2006 

Υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος LEADER+  

Η εφαρμογή της πρωτοβουλίας συνεχίστηκε κατά την Γ΄ 

Προγραμματική Περίοδο, μέσω του Προγράμματος LEADER+ με 

τίτλο «Οικοανάπτυξη Νοτιοανατολικής Πελοποννήσου», η οποία 

επιδίωξε να ανακαλύψει τρόπους αντιμετώπισης των δυσμενών 

επιπτώσεων των διαρθρωτικών δομών και πολιτικών στον αγροτικό 

χώρο.  

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων.  

 

 



   
 

 

 

Στόχος του Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα LEADER+ στόχευε στην ήπια οικονομική ανάπτυξη της περιοχής 

υλοποίησής του, ως ολοκληρωμένη πολιτική δημιουργώντας το μοντέλο της 

«Οικοανάπτυξης». Σκοπός ήταν η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της 

περιοχής, εντάσσοντάς την στα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πάρκα Προστατευόμενων 

Περιοχών, με επίκεντρο που εστιάζεται στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. 

 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

Συνολικό Κόστος 8.897.545,41 € 

Δημόσια Δαπάνη 6.248.000,00 € 

Κοινοτική Συμμετοχή 4.086.821,67 € 

Εθνική Συμμετοχή 1.213.178,33 € 

Ιδία Συμμετοχή 2.098.006,00 € 

 

Στο τοπικό πρόγραμμα LEADER+ ενισχύθηκαν 83 επενδυτικά έργα, και δημιουργήθηκαν 

ή διατηρήθηκαν περίπου 276 θέσεις εργασίας. Τα έργα αφορούσαν κυρίως ιδιωτικά 

επενδυτικά σχέδια στους τομείς του αγροτικού τουρισμού, των μικρομεσαίων 

επιχειρήσεων και των σύγχρονων τεχνολογιών αλλά και μικρά δημόσια έργα για 

δράσεις αξιοποίησης της φυσικής, πολιτιστικής και αρχιτεκτονικής κληρονομιάς. 

Ενδεικτικά χρηματοδοτήθηκαν υποδομές διανυκτέρευσης, χώροι εστίασης, επισκέψιμο 

αγρόκτημα, κέντρο προώθησης αγροτουρισμού,  επιχειρήσεις στον αγροτικό τομέα,  

επιχειρήσεις στους λοιπούς τομείς, εφαρμογές συστημάτων διασφάλισης ποιότητας, 

επιχειρήσεις εφαρμογής νέων τεχνολογιών, δημόσια έργα ανάδειξης και προστασίας 

του περιβάλλοντος, δημόσια έργα ανάδειξης και προστασίας της αγροτικής 

κληρονομιάς και της πολιτιστικής κληρονομιάς.  

 

2η Προγραμματική Περίοδος 1994-1999 

Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II 

Η Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II αποτέλεσε σημαντικότατο 

«εργαλείο» για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προβλημάτων της 

περιοχής του Πάρνωνα, όπως την ανεπαρκή αξιοποίηση των πόρων 

της περιοχής (φυσικοί, αγροτικοί, πολιτιστικοί, κλπ.), τη σημαντικά 

περιορισμένη ανάπτυξη του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα, την 

πληθυσμιακή συρρίκνωση και απομόνωση της περιοχής.  

Το Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο 

Προσανατολισμού και Εγγυήσεων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. 

 

Στόχος του Προγράμματος 

Το Πρόγραμμα στόχευε στην ολοκληρωμένη αγροτική ανάπτυξη της περιοχής του 

Πάρνωνα μέσα από την ανάπτυξη συμπληρωματικών και εναλλακτικών ως προς τη 

γεωργία οικονομικών δραστηριοτήτων καθώς και στην ποιοτική αναβάθμιση της 

φυσιογνωμίας της περιοχής και στην ανάδειξη των χαρακτηριστικών της στοιχείων – 

πολιτιστική ανάδειξη - πολιτιστική παράδοση - φυσικό περιβάλλον - αρχιτεκτονική 

κληρονομιά. 

Αφορούσε την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου στο σύνολό του με διάφορες δράσεις, 

οι οποίες έπρεπε να έχουν χαρακτηριστικά καινοτομίας και τεχνογνωσίας, 

δημιουργώντας θέσεις εργασίας. 



   
 

 

 

Χρηματοδοτικά Στοιχεία 

Συνολικό Κόστος 7.177.244,31 € 

Δημόσια Δαπάνη 4.660.601,61 € 

Κοινοτική Συμμετοχή 3.790.582,54 € 

Εθνική Συμμετοχή 870.019,08 € 

Ιδία Συμμετοχή 2.516.639,77 € 
 

Μέσω του Προγράμματος ενισχύθηκαν 72 επενδυτικά έργα, και δημιουργήθηκαν ή 

διατηρήθηκαν περίπου 238 θέσεις εργασίας. Τα έργα αφορούσαν την ίδρυση νέων 

ξενοδοχειακών μονάδων και επιπλωμένων διαμερισμάτων, την αναβάθμιση και τον 

εξοπλισμό υφιστάμενων μονάδων, τη δημιουργία παραδοσιακών κέντρων εστίασης, 

μονάδας camping, την ίδρυση ή και εκσυγχρονισμό μικρών επιχειρήσεων και 

βιοτεχνιών, όπως ξυλουργείο και επιχείρηση βαρελοποιίας.  

 

Δράσεις  με εμφανή τα στοιχεία του πολιτισμού και της εξωστρέφειας  

 

Η Εταιρεία έχει οργανώσει δεκάδες δράσεις (εκδηλώσεις, σεμινάρια, ημερίδες και 

συναυλίες/φεστιβάλ), που έχουν χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα LEADER, οι 

οποίες ενισχύουν και προωθούν την πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής. Ενδεικτικά: 

1. Φεστιβάλ Μελιτζάzz Λεωνιδίου 

Υλοποιείται για 12η συνεχή χρονιά, τα τελευταία 7 με τη σημερινή 

του μορφή. Πολύχρωμη, πολυεθνική συνεύρεση πολιτισμών 

από τη Μεσόγειο και όχι μόνο. Εναλλακτική προσέγγιση, 

διαφορετική θεματική ανά έτος, υψηλή ποιότητα σχεδιασμού και 

διοργάνωσης. Πέτυχε έντονη δημοσιότητα, δημιουργία πιστών 

επισκεπτών, διεύρυνση τουριστικής περιόδου, αλλά και ανάδειξη της τοπικής 

παράδοσης, μέσα από ειδικές ενότητες και δράσεις για: 

 Τσακώνικη αρχιτεκτονική 

 Τσακώνικη υφαντική  

 Τσακώνικη παράδοση 
 

Βραβεύτηκε με το ευρωπαϊκό σήμα EFFE εκλεκτών φεστιβάλ. 

Web site: www.melitzazz.gr    

Facebook, Twitter, YouTube: Melitzazz 

 

2. Estella festival Παραλίου Άστρους 

Πρώτη επιτυχημένη υλοποίηση το 2015, στο Κάστρο και το Νησί του 

Παραλίου Άστρους, κατά την πανσέληνο του Αυγούστου, σε συνεργασία 

με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.   

 

Πέτυχε: 

 αξιοποίηση ενός «εγκλωβισμένου» θησαυρού 

 υλοποίηση μικρών παρεμβάσεων υποδομής 

 ενεργοποίηση τοπικών φορέων και προσωπικοτήτων 

http://www.melitzazz.gr/


   
 

 

 

 ξύπνημα μνημών και δυνάμεων 

 νέα κατεύθυνση στα πολιτιστικά της περιοχής 

Web site: www.estellafestival.gr    

Facebook, Youtube: Estella festival 

 

3. Φάμπρικα Πολιτισμού Λεωνιδίου 

Πρόκειται για εμβληματικό έργο ως σχεδιασμός και αποτέλεσμα 

που παραδόθηκε για λειτουργία στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας. 

Αφορά την ανακαίνιση του προβιομηχανικού κτηρίου της 

Φάμπρικας Λεωνιδίου και τη δημιουργία σύγχρονου πολυχώρου, 

με μόνιμη έκθεση για τον πολιτισμό της Τσακωνιάς και της 

Ανατολικής Πελοποννήσου, συνεδριακό κέντρο και υποδομές εκπαίδευσης και 

αποθετηρίου πολιτιστικής κληρονομιάς. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ε.Π. 

«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007-2013», με τη χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ 

μέσα από 6 Υποέργα και αποτέλεσε καλή πρακτική διαχείρισης σύμφωνα με 

πορίσματα των ελέγχων αρμοδίων αρχών. 

Web site: www.fabbricaofculture.gr  

 

4. Φεστιβάλ Πελοποννήσου 

Το φεστιβάλ Πελοποννήσου είχε ως αντικείμενο τη στήριξη θεσμών και 

δομών του τοπικού πολιτισμού. Η υποστήριξη έγινε με την προμήθεια 

εξοπλισμού μουσικών οργάνων, ηχητικών συστημάτων, στολών και 

λοιπού εξοπλισμού για φιλαρμονικές και χορωδίες της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, καθώς και την εκπόνηση ενός προγράμματος με 

πολιτιστικές εκδηλώσεις που κυμαίνονταν από το επίπεδο του Δήμου προς την 

Περιφερειακή Ενότητα, κάνοντας την Περιφέρεια Πελοποννήσου ένα μέρος  

παραγωγής πολιτισμού με εθνική και διεθνή εμβέλεια. Υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του 

Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος - Ιόνιοι Νήσοι 2007-2013», συγχρηματοδοτούμενο 

από το ΕΤΠΑ.  

 

Δικτύωση και Συνεργασίες  

 

Η δικτύωση και οι συνεργασίες είναι ένας στρατηγικός τομέας στον οποίο έχει 

επενδύσει η Εταιρεία για να στηρίξει την επίτευξη των σκοπών της. Η Αναπτυξιακή 

Πάρνωνα είναι μέτοχος των Εταιρειών Πελοπόννησος - Κέντρο Στρατηγικού Σχεδιασμού 

και Ανάπτυξης, Κ.Ε.Τ.Α. Πελοποννήσου, ΠΕΤΑ Α.Ε. Εταιρεία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

Πολιτιστικός Οργανισμός Πάρνωνα (Α.Μ.Κ.Ε.), Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Πάρνωνα 

(Α.Μ.Κ.Ε.) και Συνεταιριστική Τράπεζα Κορίνθου.  

Παράλληλα είναι μέλος των δικτύων HELADA - Ελληνική Ένωση Αναπτυξιακών 

Εταιρειών, Μεσογειακό Δίκτυο W.W.F. Ελληνικό και Ευρωπαϊκό δίκτυο LEADER, Δίκτυο 

Συνεργασίας Δήμων Περιφερειακής Ενότητας Νήσων Αττικής, Δίκτυο Δήμων των 

Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων.  

Ο παραπάνω τομέας υποστηρίζεται από μία σειρά συνεργασίες όπως ενδεικτικά 

παρουσιάζονται: 

 

 

http://www.estellafestival.gr/
http://www.fabbricaofculture.gr/


   
 

 

 

Διακρατικές-Διατοπικές Συνεργασίες 

 
 

1. Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές»  

Το Σχέδιο συνεργασίας υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή 21 

Αναπτυξιακών Εταιρειών της Ελλάδας, με συντονίστρια την 

Αναπτυξιακή Πάρνωνα και χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 

LEADER.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανήλθε σε 373.333,67€ και 

η διάρκεια υλοποίησης ήταν από 1.09.2012 έως 31.12.2015. 

Στόχος του Σχεδίου ήταν η ανάδειξη των εκλεκτών γεύσεων της ελληνικής κουζίνας και 

των ελληνικών προϊόντων από πολλές περιοχές της χώρας, με προτίμηση στα εκλεκτά, 

αναγνωρισμένα, πιστοποιημένα και φημισμένα προϊόντα και κυρίως προϊόντα 

προέλευσης ΠΟΠ - ΠΓΕ, προς όφελος της αγροτικής οικονομίας και του τουρισμού.  

Εργαλείο υλοποίησης του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού ήταν το Δίκτυο Δήμων των 

Εκλεκτών Ελληνικών Γεύσεων που έχουν συστήσει 21 Αναπτυξιακές Εταιρείες, 56 ΟΤΑ 

της χώρας μας, καθώς και λοιποί φορείς και πανεπιστημιακά ιδρύματα, με έδρα το 

Λεωνίδιο Αρκαδίας. Μέσα από τη δραστηριοποίησή του αποσκοπεί στην ανάδειξη της 

γαστρονομικής παράδοσης και των χαρακτηριστικών γεύσεων, που δημιουργούνται 

με πιστοποιημένα και εκλεκτά προϊόντα από κάθε περιοχή της Ελλάδας.  

Οι «Γεύσεις Ελλήνων Εκλεκτές» επιλέχθηκαν ως καλή πρακτική διατοπικής συνεργασίας 

σε ημερίδες που έχει διοργανώσει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος 

Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 καθώς και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο.  

Περισσότερες πληροφορίες: www.finestgreektastes.com 

 

 

 

2. Διατοπικό Σχέδιο Συνεργασίας «Νήσος Πελοπόννησος» 

Το Σχέδιο συνεργασίας υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή των 5 

Αναπτυξιακών Εταιρειών της Πελοποννήσου, Αναπτυξιακή 

Πάρνωνα (Συντονίστρια), Βορείου Πελοποννήσου, Μεσσηνίας, 

Ηλείας και Αχαΐας.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανήλθε σε 223.255,00 ευρώ και η διάρκεια 

υλοποίησης ήταν από 1.03.2012 έως 31.12.2015.  

Το παραπάνω Σχέδιο αποσκοπούσε στην ανάδειξη της ταυτότητας της ενιαίας 

γεωγραφικής Πελοποννήσου ως Ευρωπαϊκή Περιφέρεια οικονομικής, κοινωνικής και 

πολιτιστικής ανάπτυξης.  

Οι δράσεις του Σχεδίου αφορούσαν την εκπόνηση σχεδίου marketing για τον οίνο και 

τον οινικό πολιτισμό της Πελοποννήσου, τη δημιουργία των Δρόμων Κρασιού της 

Πελοποννήσου, την πραγματοποίηση ενημερωτικών / εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και 

συνεδρίου, τη δημιουργία ιστοχώρου και εικαστικού ενθυμίου της Πελοποννήσου.  

 

 

http://www.finestgreektastes.com/
http://www.parnonas.gr/nisos-peloponnisos/


   
 

 

 

3. Διακρατικό σχέδιο "Parks Protection II: Διαχείριση, Προστασία και Οικονομική 

Ανάπτυξη Προστατευόμενων Περιοχών»  

Το Σχέδιο συνεργασίας υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή 3 

Αναπτυξιακών Εταιρειών, που προέρχονταν από 

χώρες με σημαντικές προστατευόμενες περιοχές του 

Πάρνωνα, της Αγγλίας και της Λετονίας.  

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου ανήλθε σε 49.973,00 ευρώ και η διάρκεια 

υλοποίησης ήταν από 1.04.2012 έως 28.02.2014.  

Σκοπός του Έργου ήταν η ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων μέσω του 

εκπαιδευτικού τουρισμού σε σημαντικές προστατευόμενες ζώνες φυσικού 

περιβάλλοντος και μέσω δράσεων που αφορούσαν στην πραγματοποίηση 

εκπαιδευτικών εβδομάδων στις συμμετέχουσες χώρες και τη δημιουργία 

ολοκληρωμένων εργαλείων προβολής του Σχεδίου.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αγροτικής Ανάπτυξης αξιολογώντας το 

σύνολο των δράσεων του διακρατικού προγράμματος παρουσίασε το σχέδιο ως 

παράδειγμα καλής πρακτικής στην επίσημη σελίδα του Δικτύου.  

Περισσότερες πληροφορίες: www.parksprotection.eu  

 

4. Διακρατικό Σχέδιο Συνεργασίας "Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες (SMS): Δράσεις 

Πολιτισμού, Γαστρονομίας και Τέχνης"  

Το Σχέδιο διακρατικής συνεργασίας υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή 4 

Αναπτυξιακών Εταιρειών, Αναπτυξιακή Πάρνωνα (Συντονίστρια), 

Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία Έβρος Α.Ε., Αναπτυξιακή Τροόδους (ΟΤΔ 

Κύπρου), Gal Valle Del Crocchio (ΟΤΔ Ιταλίας). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου για την Εταιρεία ανήλθε σε 38.521,00 ευρώ 

και η διάρκεια υλοποίησης ήταν από 1.04.2012 έως 30.06.2015.  

Στόχος του προγράμματος ήταν η δημιουργία θεσμών και εκδηλώσεων στις 

συμμετέχουσες περιοχές και η αποτελεσματική δικτύωση των περιφερειών μέσω της 

ανάπτυξης συνεργασιών και ανταλλαγών. Βασικό εργαλείο για την υλοποίηση των 

ανωτέρω ήταν η σύσταση του Δικτύου «Μικρές Μεσογειακές Ιστορίες», που μέλη του 

ήταν οι Εταίροι του Σχεδίου, το οποίο μέσα από τις δράσεις του θα αναδείξει τις 

συμμετέχουσες περιοχές και θα συμβάλλει στην προβολή του τουρισμού, της 

γαστρονομίας και του πολιτισμού της κάθε περιοχής.  

Περισσότερες πληροφορίες: www.shortmedstories.com  

 

Αξιοποίηση της τεχνολογίας  

Η Εταιρεία έχει υλοποιήσει έργα αξιοποίησης εφαρμογών της τεχνολογίας προκειμένου 

να συμβάλλει στην ανάδειξη της ταυτότητας της περιοχής. Ενδεικτικά: 

1.Αποθετήριο Φάμπρικας Πολιτισμού 

Για τους επισκέπτες, τους ερευνητές, τους τοπικούς 

φορείς, την εκπαιδευτική κοινότητα και τους 

κατοίκους της περιοχής είναι επίσης διαθέσιμο το 

πληροφοριακό σύστημα Ψηφιακού Αποθετηρίου 

πολιτιστικού και εκπαιδευτικού υλικού, το οποίο προσφέρει ένα ολοκληρωμένο 

περιβάλλον συλλογής και τεκμηρίωσης υλικού που σχετίζεται με την Τσακωνιά, την 

http://www.parksprotection.eu/
http://www.shortmedstories.com/
http://www.parnonas.gr/parks-protection/


   
 

 

 

αγροτική παραγωγή και το εμπόριο, τη φύση και τον πολιτισμό. Η εφαρμογή είναι 

εύχρηστη και προσπελάσιμη μέσω διαδικτύου. 

Web site: http://lt.fabbricaofculture.gr/moodle/    

2. Τουριστικές εφαρμογές 

 Discover Tsakonia «Ανακαλύψτε την Τσακωνιά» 

Δημιουργία τουριστικού portal και mobile app “Discover 

Tsakonia” για την τουριστική προβολή της Τσακωνιάς και -

κατ’ επέκταση- της Κυνουρίας. 

Web site: www.discovertsakonia.gr  

Facebook: Discover Tsakonia 

 

3. Αρχείον Τσακωνιάς 

Ψηφιοποίηση, διάθεση και ανάδειξη του τσακώνικου πολιτιστικού 

πλούτου του πνευματικού ιδρύματος «Αρχείον Τσακωνιάς». 

Web site: www.tsakonianarchives.gr   

Facebook: Tsakonian Archives 

 

 

 

 

 
 

Στοιχεία από την οργάνωση - λειτουργία 

και ενδεικτικά έργα  της Εταιρείας 
 

Ανθρώπινο δυναμικό- Απασχόληση-Συμβουλευτική 

Η Εταιρεία έχει ως βασική αρχή την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο με τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας εξειδικευμένου δυναμικού μέσα από τα έργα και 

προγράμματα που υλοποιεί. Θέσεις εργασίας που αφορούν τη στελέχωση της ίδιας 

της Εταιρείας με νέους επιστήμονες, την υψηλή βαθμολογία στις επενδύσεις στο 

κριτήριο δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά και την αξιοποίηση πόρων του 

Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για Κατάρτιση και Συμβουλευτική μέσα από 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις κατά την τρίτη και τέταρτη προγραμματική περίοδο. 

 

 

 

http://lt.fabbricaofculture.gr/moodle/
http://www.discovertsakonia.gr/
http://www.tsakonianarchives.gr/


   
 

 

 

 

 

Στελέχωση Εταιρείας 

 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα απασχολεί σήμερα σε μόνιμη βάση 21 άτομα διαφόρων 

ειδικοτήτων (Γεωτεχνικούς, Οικονομολόγους, Μηχανικούς, Χημικό, Φυσικό, Φιλόλογο, 

Βιβλιοθηκονόμο, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Νομικό) που χαρακτηρίζονται από αυξημένη 

δυνατότητα διεπιστημονικής προσέγγισης, σε αντιστοιχία με το εύρος και το σύνθετο 

χαρακτήρα των αντικειμένων της Εταιρείας. Στα παραπάνω στελέχη πάνω από τους 

μισούς βρίσκονται στην ηλικία των 30 ετών ενώ 8 από αυτούς κατέχουν τίτλους 

μεταπτυχιακών σπουδών. Επίσης έχει σε ισχύ συμβάσεις παροχής ανεξάρτητων 

υπηρεσιών με 17 εξωτερικούς συνεργάτες για την παροχή συμβουλών, τη μεταφορά 

τεχνογνωσίας και την εκπόνηση ειδικών μελετών για την Τεχνική Στήριξη των Ο.Τ.Α., 

διαμορφώνοντας συνολικά μια επιχειρησιακή δομή 38 ατόμων. 

Στην Εταιρεία, λειτουργούν τα Τμήματα: 

 Τμήμα Διοίκησης, Προγραμματισμού, Κοινωνικού Ταμείου & Επικοινωνίας 

 Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος 

 Τεχνική Υπηρεσία 

 Τμήμα Οικονομικό/ Λογιστήριο 

 Τμήμα Προμηθειών & Παρακολούθησης Συμβάσεων 

 Νομικό Τμήμα 

κατά τη διάρκεια υλοποίησης του τοπικού προγράμματος CLLD. 

Για την καλύτερη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του τοπικού πληθυσμού, του 

παραγωγικού δυναμικού και των τοπικών – περιφερειακών και εθνικών φορέων,  

λειτουργεί Τμήμα Ενημέρωσης-Ευαισθητοποίησης & Πληροφόρησης. 

 

Ολοκληρωμένες δράσεις για την απασχόληση 

 

 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα έχει υλοποιήσει μια σειρά δράσεων απασχόλησης, 

κοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής, τόσο κατά την προηγούμενη προγραμματική 

περίοδο 2000-2006, όσο και στην προγραμματική περίοδο 2007-2013. Κατά τα έτη 2002 

και 2003 υπέβαλε, στην Περιφέρεια Πελοποννήσου σειρά προτάσεων για τη δημιουργία 

και τη λειτουργία υπηρεσιών κοινωνικής στήριξης σε Δήμους της Νοτιοανατολικής 

Πελοποννήσου. Χαρακτηριστικά έργα/δράσεις που υλοποιήθηκαν, είναι τα παρακάτω: 

 Μονάδα Κοινωνικής Μέριμνας «Βοήθεια στο Σπίτι», σε 8 περιοχές της 

Ανατολικής Πελοποννήσου 



   
 

 

 

 Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL 

 Τοπικές πρωτοβουλίες προώθησης της απασχόλησης σε περιοχές που 

αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα ανεργίας 

 Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις υπέρ των Γυναικών 

Κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013, μέσω των παρακάτω κοινωνικών 

δράσεων, ωφελήθηκαν συνολικά 160 άνεργοι. Δεκατέσσερα (14) άτομα  

τοποθετήθηκαν στην αγορά εργασίας και ιδρύθηκαν 2 Κοινωνικές Συνεταιριστικές 

Επιχειρήσεις («Καούρ Εκάνατε» & «Συνοδία»). Αναλυτικότερα: 

 

1. Δίκτυο για την Απασχόληση στην Ανατολική Πελοπόννησο 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ήταν ο συντονιστής εταίρος της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Δίκτυο για την Απασχόληση στην 

Ανατολική Πελοπόννησο». Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη υλοποιεί 

ενέργειες παρέμβασης για την περιοχή της Ανατολικής 

Πελοποννήσου και επικεντρώνεται στην υποστήριξη των δικαιούχων σχετικά με την 

προσφορά και τη ζήτηση της εργασίας. Το έργο είχε ως στόχο την ενίσχυση της 

απασχόλησης, την καταπολέμηση της ανεργίας, την ένταξη των ευάλωτων κοινωνικών 

ομάδων, την τοπική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Ο συνολικός 

προϋπολογισμός των δράσεων αυτών ανήλθε περίπου σε 440.000,00€ και ως  πηγή 

χρηματοδότησης ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Περισσότερες πληροφορίες: www.topeko-parnonas.gr   

 

2. Τοπικό Δίκτυο για την Απασχόληση στην Ανατολική Πελοπόννησο 

Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα ήταν ο συντονιστής εταίρος της 

Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Τοπικό Δίκτυο για την Απασχόληση 

στην Ανατολική Πελοπόννησο". Το έργο περιλάμβανε δράσεις 

όπως προγράμματα κατάρτισης για τους δικαιούχους, 

ηλεκτρονικές και φυσικές δικτυώσεις μεταξύ των φορέων, 

συμβουλευτική των δικαιούχων και των επιχειρήσεων και προετοιμασία των 

επιχειρηματικών σχεδίων με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων 

εργασίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός των δράσεων αυτών ανήλθε σε 315.000,00 € 

και η πηγή χρηματοδότησης ήταν το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ). 

Περισσότερες πληροφορίες: www.topsa-parnonas.gr  

 

Έργα  στους τομείς του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία της Αναπτυξιακής Πάρνωνα, κατά την Προγραμματική Περίοδο 

2007-2013, υλοποίησε μια σειρά δημοσίων έργων για την εξυπηρέτηση των αναγκών 

των ΟΤΑ και των πολιτών, μέσω της υποβολής προτάσεων και της παρακολούθησης 

της υλοποίησης έργων στο πλαίσιο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:  

Ε.Π. Περιβάλλον & Αειφόρος Ανάπτυξη (ΤΣ), Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και 

Επιχειρηματικότητα» (ΕΤΠΑ), Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα - Πελοπόννησος- Ιόνιοι Νήσοι» (ΕΤΠΑ). 

Ενδεικτικά, αναφέρονται  τα παρακάτω έργα: 

http://www.topeko-parnonas.gr/
http://www.topsa-parnonas.gr/


   
 

 

 

 Αποχέτευση Λεωνιδίου και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων → 

10.924.852,65€ 

 Κέντρο προβολής της αγροτικής ιστορίας και των δρόμων της θάλασσας στην 

Ανατολική Πελοπόννησο (φάμπρικα Λεωνιδίου) → 2.883.935,99€ 

 Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου δημοτικού σχολείου Λεωνιδίου - Εγκατάσταση 

μονάδας καύσης βιομάζας  → 337.021,84€ 

 Αποκατάσταση κτιρίου στέγασης κέντρου πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη 

χλωρίδα του ΠΑΡΝΩΝΑ → 600.000,00€ 

 Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κτιρίου (δημαρχείου) Δήμου Νότιας 

Κυνουρίας → 176.631,65 € 

 Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών δημοτικού κτιρίου παιδικού σταθμού   

Λεωνιδίου → 500.000,00€ 

 Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης οικισμών ΜΟΜΑ κάλαμων, Μαραθούσας & 

επέκταση δικτύου ύδρευσης εντός ε.ρ.ς. Δ.Κ. Μεγαλόπολης →1.250.000,00€ 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία  

Στην Εταιρεία λειτουργεί οργανωμένη Τεχνική Υπηρεσία με κατάλληλο αριθμό και 

ειδικότητες τεχνικού προσωπικού, η οποία έχει αναλάβει αρμοδιότητες, κατά τις 

διατάξεις της νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις, και έχουν ορισθεί αρμόδια 

όργανα Αναθέτουσας Αρχής  (Προϊσταμένη Αρχή – Διευθύνουσα Υπηρεσία) και λοιπά 

γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα. 

Η Τεχνική Υπηρεσία προβλέπεται στο οργανόγραμμα της Εταιρείας και στελεχώνεται με 

βάση την κείμενη νομοθεσία. Έχουν ανατεθεί καθήκοντα Προϊσταμένου αυτής, καθώς 

και Προϊστάμενων Τμημάτων Μελετών και Έργων και έχουν ορισθεί αρμόδια όργανα 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Αντικείμενα της Τεχνικής Υπηρεσίας: 

1. Προγραμματισμός για την υποβολή προτάσεων, την ένταξη και την 

παρακολούθηση της υλοποίησης έργων στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων 

προγραμμάτων 

2. Υλοποίηση μελετών-υπηρεσιών-έργων  

 

Quality and Safety 

Από το 2003, η Αναπτυξιακή Πάρνωνα εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά 

το Πρότυπο ISO 9001, με στόχο τη διασφάλιση της υψηλής ποιότητας στις 

δραστηριότητές της και στις παρεχόμενες υπηρεσίες της καθώς επίσης και την 

αναβάθμιση της οργάνωσής της.  

Η Εταιρεία καλύπτει τις απαιτήσεις της διαχειριστικής ικανότητας δυνητικών δικαιούχων 

έργων ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και συγκεκριμένα τις απαιτήσεις για διοικητική ικανότητα μέσα 

από την πιστοποίηση κατά ISO 9001.  



   
 

 

 

 

Βραβεύσεις / Διακρίσεις  

Κτίριο Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Σχεδιασμού  

Το 2014 απονεμήθηκε το 2ο Ευρωπαϊκό Βραβείο Πράσινου Κτιρίου Ολοκληρωμένου 

Ενεργειακού Σχεδιασμού, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος MaTrID, για τη 

μελέτη του κτιρίου Μπασουράκου, στη Σκάλα Λακωνίας. 

 

  
 

Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου 

Το αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου βραβεύτηκε το 2017 από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, στο πλαίσιο του Προγράμματος "Καλές Πρακτικές στους Δήμους της 

Ελλάδας". 



   
 

 

 

 

Το έργο υλοποιήθηκε μέσω του Τ.Π. LEADER με μια αρχική πρόταση που υποβλήθηκε 

από τον Α.Ο.Σ. (Αθηναϊκός Ορειβατικός Σύλλογος) σε συνεργασία με το Δήμο Νότιας 

Κυνουρίας. Πλέον, το Αναρριχητικό Πάρκο Λεωνιδίου, αριθμεί πάνω από 900 

διαδρομές και 51 αναρριχητικά πεδία, με την συμβολή πολλών γνωστών Ελλήνων και 

ξένων αναρριχητών στην επίτευξη του έργου αυτού.  

Περισσότερες πληροφορίες: www.climbinleonidio.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.climbinleonidio.com/
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