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ΕΣΠΑ 2014-2020  
 

Νέο ΕΣΠΑ, Νέα Αρχή! 
 
 

  

 

 

 



 

Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής 

Στρατηγικής   

 

 

 
Αναπτυξιακό όραμα 

«Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας με, 

ανάταξη και αναβάθμιση του παραγωγικού και κοινωνικού 

ιστού της χώρας και τη δημιουργία και διατήρηση βιώσιμων 

θέσεων απασχόλησης , έχοντας ως αιχμή την εξωστρεφή,  

καινοτόμο και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα  και γνώμονα 

την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τις αρχές της 

αειφόρου ανάπτυξης» 

 



Συνοπτικές κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής 

Στρατηγικής  –  Κύριοι άξονες 

1. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των 

επιχειρήσεων, μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα, με αιχμή 

την καινοτομία και αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας 

2. Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – 

ενεργός  κοινωνική ενσωμάτωση 

3. Προστασία του περιβάλλοντος –  μετάβαση σε μία οικονομία φιλική 

στο περιβάλλον 

4. Ανάπτυξη – εκσυγχρονισμός – συμπλήρωση υποδομών για την 

οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη 

5. Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής 

δημόσιας διοίκησης 

 



 Η στρατηγική αυτή πρόκειται να κλιμακωθεί χρονικά, 
ξεκινώντας εμπροσθοβαρώς με το σοβαρότατο πρόβλημα της 
ανεργίας και της αυξανόμενης ανέχειας που μαστίζουν την 
ελληνική κοινωνία και οδηγούν όλο και μεγαλύτερα τμήματα 
του πληθυσμού κάτω από το όριο της φτώχειας.  

 Μια ανεργία που αναμένεται να απορροφηθεί σταδιακά από τη 
διευρυνόμενη οικονομική δραστηριότητα, έως ότου 
περιοριστεί σε κοινωνικώς αποδεκτά επίπεδα.  

 Ωστόσο, τα άμεσα μέτρα για τη διατήρηση της κοινωνικής 
συνοχής δεν θα υποσκιάσουν τη μακροχρόνια προοπτική 
της οικονομίας στο πεδίο της ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας και της ένταξής της στον 
παγκοσμιοποιημένο οικονομικό χώρο.  























Ανατέθηκαν 
εμπειρογνωμοσύνες 
για 10 Θεματικούς 

Στόχους 

Φθινόπωρο 2012 

Ομάδα Εργασίας ΣΕΣ του 
Υπουργείου Ανάπτυξης 

υπεύθυνη για την 
συγκέντρωση και 

επεξεργασία των στοιχείων 
και την κατάρτιση της 

πρότασης 

Σχέδιο πρότασης  –  

31 Αυγούστου 2013 

Το Υπουργείο 
Ανάπτυξης ξεκίνησε την 

προετοιμασία του ΣΕΣ τον 
Απρίλιο 2012 σε 

συνεννόηση με όλους τους 
δημόσιους φορείς και 
κοινωνικούς εταίρους 

1 Εθνικό Συνέδριο 

Απρίλιος 2013 

13 Περιφερειακά 
Συνέδρια  

Μάιος 2013 

Προτάσεις 
Υπουργείων, 

Περιφερειών και 
φορέων  

προτείνονται συγκεκριμένοι 
τομείς και επενδυτικές 

προτεραιότητες McKinsey & 
Company “Greece: 10 

Years Ahead”, 

IOBE-KEPE, 

ΣΕΒ 

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

3η  εγκύκλιος 

10 Ιανουαρίου 2014 



Το χρηματοδοτικό πλαίσιο για την περίοδο  
2014-2020 

  (€ σε τρέχουσες τιμές)               %   

Περιφέρειες Λιγότερο Ανεπτυγμένες 7.201.034.095 34,6% 

Περιφέρειες Μετάβασης 2.360.822.957 11,3% 

Περιφέρειες Περισσότερο Ανεπτυγμένες 2.595.586.609 12,5% 

Ταμείο Συνοχής 3.249.836.729 15,6% 

Ταμείο Συνοχής (στο Ταμείο Υποδομών CEF) 580.000.000 2,8% 

Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 4.200.000.000 20,2% 

Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας 250.000.000 1,2% 

Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία 231.700.000 1,1% 

Πρωτοβουλία για τη Νεανική Απασχόληση 163.000.000 0,8% 

ΣΥΝΟΛΟ 20.831.980.390 100,0% 



 

 

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020 (1) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π/Υ 

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 416.069.729 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 790.667.716 

3 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 328.710.978 

4 ΗΠΕΙΡΟΣ 267.016.991 

5 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 402.343.182 

6 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 271.022.397 

7 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 97.338.435 

8 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 221.537.609 

9 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 185.955.002 

10 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 247.203.968 

11 ΚΡΗΤΗ 356.369.237 

12 ΑΤΤΙΚΗ 934.169.428 

13 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 86.131.827 



 

 

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 – 2020 (2) 

ΤΟΜΕΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ Π/Υ 

1 Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία 

3.735.085.423 

2 Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και 
Αειφόρος Ανάπτυξη 

4.361.588.892 

3 Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 

2.152.201.141 

4 Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 386.425.295 

5 Αγροτική Ανάπτυξη 4.195.972.284 

6 Θάλασσα και Αλιεία  Δεν έχει ακόμα 
οριστικοποιηθεί  

7 Τεχνική Βοήθεια 338.960.169 



 

 

Ενδεικτική κατανομή των πόρων του Ταμείου Συνοχής για το Περιβάλλον 
προς στα ΠΕΠ 

ΠΕΠ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (€) 

1 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 59.813.745 

2 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 186.884.512 

3 ΘΕΣΣΑΛΙΑ 74.378.415 

4 ΗΠΕΙΡΟΣ 24.772.717 

5 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 38.252.121 

6 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 18.677.521 

7 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 69.338.088 

8 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 63.786.240 

9 ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 15.000.000 

10 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 11.414.115 

11 ΚΡΗΤΗ 5.242.983 

12 ΑΤΤΙΚΗ 192.254.185 

13 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 23.516.817 

ΣΥΝΟΛΟ 713.331.459 







 
 
 

Η αναπτυξιακή στρατηγική της 
Περιφέρειας Πελοποννήσου 

 



Όραμα – Στόχος 

 
«Η Πελοπόννησος πρότυπο αειφόρου ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής στην 

Ελλάδα και στην Ευρώπη με την μεγιστοποίηση της αξιοποίησης του ανθρώπινου 

και τεχνολογικού κεφαλαίου», είναι το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου. 

 

Το όραμα αυτό προσδιορίζει και τον Στρατηγικό Στόχο της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, για την περίοδο 2014 – 2020, ο οποίος είναι: «Καινοτόμος και 

αειφόρος αυτοτροφοδοτούμενη εξωστρεφής ανάπτυξη, με διασφάλιση της 

χωρικής και κοινωνικής συνοχής». 

 

Η επίτευξη του Στρατηγικού Στόχου της Περιφέρειας, θα πραγματοποιηθεί με την 

αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων που 

αναλογούν στην Περιφέρεια, από όλα τα Ταμεία της ΕΕ, τα οποία θα 

συγχρηματοδοτήσουν το Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) της 

Χώρας, κατά την περίοδο 2014-2020. 

 



Οι βασικές Αναπτυξιακές Προτεραιότητες της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου για τη περίοδο 2014 – 2020 
 

α) Η διεύρυνση και η αναβάθμιση των ερευνητικών υποδομών της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, καθώς και η λειτουργία ερευνητικών δικτύων με κατεύθυνση της προαγωγής 

της έρευνας και της καινοτομίας. 

β) Ανάσχεση της συρρίκνωσης της παραγωγικής / επιχειρηματικής δραστηριότητας και 

ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με 

παράλληλη προσέλκυση επιχειρηματικών επενδύσεων. 

γ) Ανάπτυξη, αξιοποίηση και αύξηση της συμμετοχής του ανθρώπινου δυναμικού στην 

αγορά εργασίας, ενεργός ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση κοινωνικά και οικονομικά 

ευπαθών ομάδων. 

δ) Συμπλήρωση – ολοκλήρωση διατηρήσιμων υποδομών, για την ανάπτυξη και την 

απασχόληση. 

ε) Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο 

περιβάλλον και με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόλησης και αντιμετώπισης της 

κλιματικής αλλαγής. 

στ) Βελτίωση της θεσμικής επάρκειας στη δημόσια διοίκηση και διοικητική μεταρρύθμιση για 

μια αποτελεσματική δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση. 

ζ) Ενδυνάμωση της χωρικής συνοχής και της ανάπτυξης, για άρση των  ενδοπεριφερειακών 

κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων. 

 



Επιλεγμένοι θεματικοί στόχοι 
 

 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της Καινοτομίας 

 Ενίσχυση της πρόσβασης σε ΤΠΕ και της χρήσης και ποιότητάς τους 

 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ 

 Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 

σε όλους τους τομείς 

 Προαγωγή της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, της πρόληψης και διαχείρισης 

κινδύνων 

 Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προαγωγή της αποδοτικής χρήσης 

των πόρων 

 Προαγωγή των βιώσιμων μεταφορών και εξάλειψη των σημείων συμφόρησης σε 

υποδομές βασικών δικτύων 

 Προώθηση της βιώσιμης  και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας 

της εργασίας 

 Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης 

 Επένδυση στην εκπαίδευση, στην απόκτηση δεξιοτήτων και στην δια βίου μάθηση 

 



Η Στρατηγική Αγροτικής Ανάπτυξης σε 
σχέση με την προσέγγιση CLLD / LEADER 

μετά το 2013  
 
 

  

 

 

 



Κοινό Κανονιστικό Πλαίσιο CLLD  

 Κοινή μεθοδολογία, που αφορά πλέον όλα τα ταμεία : Άρθρα 28-31 Γενικού 

Κανονισμού. Προαιρετική / Κίνητρα για λοιπά Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΕΚΤ και 

ΕΤΘΑ)  

 Για ΕΓΤΑΑ /Προσέγγιση Leader: υποχρεωτικό 5% των πόρων του Ταμείου 

(Κοινοτική Συμμετοχή) Άρθρα 42-45 του Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης .  

 4 Κοινές Αρχές: υπο-περιφερειακές περιοχές, με πρωτοβουλία κοινοτήτων 

/ΟΤΔ, ολοκληρωμένες & πολυτομεακές στρατηγικές βάσει περιοχών, 

καινοτομία – δικτύωση – συνεργασία  

 Μπορεί να υπάρξει υποστήριξη από περισσότερα του ενός Ταμεία 

(Πολύ - ταμειακότητα).  

• Συνεπής & συντονισμένη υποστήριξη μεταξύ Ταμείων  

• Δυνατότητα χρήσης Επικεφαλής Ταμείου (χρηματοδοτεί λειτουργικές 

δαπάνες, συντονισμού και δικτύωσης) 

























H Ανατολική 
Πελοπόννησος…ετοιμάζεται! 

 

 
Από το LEADER II Μέχρι Σήμερα…  



                                 LEADER ΙΙ  (1994-2001) 

 
Στόχος της πρωτοβουλίας ήταν τόσο η εξομάλυνση των δυσμενών 

επιπτώσεων που έχει για την Ελλάδα η εφαρμογή της νέας Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής, όσο και η συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού 

στην ύπαιθρο με παρεμβάσεις που εξασφαλίζουν την αειφόρο ανάπτυξή 

της, δίνουν τη δυνατότητα συμπληρωματικού εισοδήματος και 

συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας, στη διαφύλαξη των φυσικών 

πόρων και την προστασία του περιβάλλοντος. 

 



Τα προγράμματα καταρτίζονται από τοπικούς αναπτυξιακούς φορείς 

(φορείς υλοποίησης) και αφορούν την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου 

στο σύνολο του με διάφορες δράσεις, οι οποίες πρέπει να έχουν 

χαρακτηριστικά καινοτομίας, δυνατότητας μεταφοράς τεχνογνωσίας, 

πολλαπλασιαστικότητας των αποτελεσμάτων, συμπληρωματικότητας με 

άλλες παρεμβάσεις, δημιουργίας θέσεων εργασίας, διαφοροποίησης της 

απασχόλησης και της παραγωγής. 

 

Το πρόγραμμα διαρθρώθηκε σε 6 Μέτρα:  

 Μέτρο 1: Τεχνική Στήριξη  

 Μέτρο 2: Επαγγελματική Κατάρτιση 

 Μέτρο 3: Αγροτικός Τουρισμός 

 Μέτρο 4: Μικρές επιχειρήσεις, βιοτεχνία και υπηρεσίες 

 Μέτρο 5: Αξιοποίηση επί τόπου και εμπορία γεωργικής, δασοκομικής 

παραγωγής 

 Μέτρο 6: Διατήρηση του περιβάλλοντος και του περιβάλλοντος 

χώρου 

 



Εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη : 1.598,990 εκ. δρχ. (4.692.560,53 €) 

Δημόσια Δαπάνη δράσεων/έργων που υλοποιήθηκαν και 

παραλήφθηκαν: 1.588,100 εκ. δρχ. (4.660.601,61 €) 

Δημόσια Δαπάνη που δεν απορροφήθηκε: 10,890 εκ. δρχ. (31.958,91€) 

Ποσοστό απορρόφησης:  99,32% 

  Ποσό (σε εκ. δρχ.) Ποσό (σε €) 
Ποσοστό % επί του 

συνολικού κόστους 

Συνολικό κόστος (επιλέξιμο) 2.445,646 7.177.244,31 100% 

Δημόσια Δαπάνη 1.588,100 4.660.601,61 64,93 % 

Κοινοτική Συμμετοχή 1.291,641 3.790.582,54 52,81% 

Εθνική Συμμετοχή (Υπ. Γεωργίας) 296,459 870.019,08 12,12% 

Ιδία Συμμετοχή 857,545 2.516.639,77 35,06% 

Έργα που χρηματοδοτήθηκαν  80 

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν ή δημιουργήθηκαν ~238 



Εξοικείωση και γνωριμία της περιοχής με το 

πρόγραμμα LEADER 

 

 

Μάθαμε από τα λάθη μας και τις επιτυχίες μας 

 



                                 LEADER + (2000-2006) 
 

Η συνάρθρωση των πολιτικών προστασίας του περιβάλλοντος και του 

μοντέλου της ήπιας οικονομικής ανάπτυξης ως ολοκληρωμένη πολιτική 

δημιούργησε το μοντέλο της «Οικοανάπτυξης», το οποίο αποτέλεσε 

κοινωνική, ιδεολογική και πολιτική σχολή σκέψης. 

 

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. 

 



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΑΚΤΙΚΟΙ (ΕΙΔΙΚΟΙ) ΣΤΟΧΟΙ 

Ολοκληρωμένη ανάπτυξη με διαφοροποίηση της παραγωγικής 

βάσης, αξιοποίηση και προστασία των φυσικών πόρων 

Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης με ενίσχυση του τομέα 

των υπηρεσιών 

Ενίσχυση της νεανικής και γυναικείας επιχειρηματικότητας 

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με βελτίωση 

της οργάνωσης και σταθεροποίησης της ποιότητας της παραγωγής 

Ενίσχυση της εταιρικότητας και της δικτύωσης των επιχειρήσεων 

Ανάδειξη – αξιοποίηση και προστασία των φυσικών και 

πολιτιστικών πόρων 

Ενίσχυση της ταυτότητας, της συνεκτικότητας, της 

προσελκυστικότητας και της εξωστρέφειας της περιοχής με 

δημιουργία προϋποθέσεων για την οικονομική και κοινωνική 

σύγκλιση 

Ενίσχυση της δικτύωσης και των συνεργασιών σε περιφερειακό, 

εθνικό και διεθνές επίπεδο 

Δημιουργία – ενδυνάμωση συλλογικών σχημάτων αναπτυξιακής 

πολιτικής 

Εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην παραγωγή και τον αναπτυξιακό 

σχεδιασμό 



Άξονας 1 :Ολοκληρωμένη και πιλοτικού χαρακτήρα στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης 

Μέτρο 1.1. Τεχνική Στήριξη Φορέα Υλοποίησης 1.103.469,00 € 

Μέτρο 1.2. Ενισχύσεις σε επενδύσεις – στήριξη στην επιχειρηματικότητα  4.838.575,00 € 

Μέτρο 1.3. Υποστηρικτικές ενέργειες  292.812,00 € 

Μέτρο 1.4. Προστασία – ανάδειξη και αξιοποίηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 913.150,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 1 7.148.006,00 € 

  

Άξονας 2 : Στήριξη συνεργασίας μεταξύ αγροτικών περιοχών 

Μέτρο 2.1. Διατοπική – Διαπεριφερειακή συνεργασία 150.000,00 € 

Μέτρο 2.2. Διακρατική συνεργασία 100.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΑΞΟΝΑ 2 250.000,00 € 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ  7.398.006,00 € 



  Ποσό (€)  Ποσοστό % επί του συνολικού 

κόστους 

Συνολικό κόστος 8.897.545,41 100% 

Δημόσια Δαπάνη 6.248.000,00 70,2 % 

Κοινοτική Συμμετοχή (FEOGA) 4.086.821,67 55,2% 

Εθνική Συμμετοχή (Υπ. Γεωργίας) 1.213.178,33 16,4% 

Ιδία Συμμετοχή 2.098.006,0 28,4% 

Έργα που χρηματοδοτήθηκαν  83 

Θέσεις εργασίας που διατηρήθηκαν ή δημιουργήθηκαν ~276 



LEADER 4ης ΠΠ του ΠΑΑ (2007-2013) 

Ανατολική Πελοπόννησος: Από την 

Οικονανάπτυξη στην Καινοτομία 
 

 

Ανάπτυξη στα πλαίσια οικονομικής κρίσης… 

 

Είναι η καινοτομία εφικτή; 

 

Αναθεώρηση στρατηγικής με κατεύθυνση προς την εξωστρέφεια 

 

Μαθαίνουμε να ζούμε σε καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης 

 



Μετά από 19 χρόνια δράσεων και παρεμβάσεων στην Ανατολική 

Πελοπόννησο, σχεδιάζουμε την Νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 

 

Ομιλία -Συζήτηση  





Προετοιμασία Σχεδιασμού Της Τοπικής 
Ανάπτυξης Με Πρωτοβουλία Των Τοπικών 

Κοινοτήτων (CLLD) Για Την Προγραμματική 
Περίοδο 2014-2020 Στην Ανατολική 

Πελοπόννησο 



Μεθοδολογία 

 
• επικεντρώνεται σε επιμέρους υπο-περιφερειακές περιοχές, 

 

• αναπτύσσεται με πρωτοβουλία κοινοτήτων, από ομάδες τοπικής δράσης 

που απαρτίζονται από εκπροσώπους των τοπικών δημόσιων και ιδιωτικών 

κοινωνικοοικονομικών συμφερόντων, 

 

• υλοποιείται μέσω ολοκληρωμένων και πολυτομεακών στρατηγικών 

τοπικής ανάπτυξης ανά περιοχή, σχεδιασμένων να λαμβάνουν υπόψη τις 

τοπικές ανάγκες και δυναμική,  

 

• περιλαμβάνει καινοτόμα χαρακτηριστικά σε τοπικό πλαίσιο, δικτύωση και, 

όπου είναι κατάλληλη, συνεργασία. 

 

Αυτή η ενιαία μεθοδολογία θα επιτρέψει τη συνδεδεμένη και ολοκληρωμένη 

χρήση των Ταμείων για την υλοποίηση στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης.  

 



Οι προτάσεις της CLLD: 

 
 θα ενθαρρύνουν τοπικές κοινότητες να αναπτύξουν ολοκληρωμένες 

προσεγγίσεις από τη βάση  σε περιστάσεις όπου υπάρχει ανάγκη 

απόκρισης σε εδαφικές και τοπικές προκλήσεις που απαιτούν δομικές 

αλλαγές, 
 

 θα ενισχύσουν την συλλογικότητα της κοινότητας και θα τονώσουν την 

καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 
 

 θα προωθήσουν την κοινωνική ιδιοκτησία μέσω της ενίσχυσης της 

συμμετοχής εντός κοινοτήτων και θα αναπτύξουν το αίσθημα συμμετοχής 

και ιδιοκτησίας 
 

 θα υποβοηθήσουν την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση παρέχοντας ένα 

δρόμο για τις τοπικές κοινότητες  
 

 προκειμένου να συμμετάσχουν πλήρως στην υλοποίηση των στόχων της 

ΕΕ σε όλες τις περιοχές. 



Η ΟΤΔ Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε. 
 

1. Κατέχοντας μακροχρόνια εμπειρία επί του αντικειμένου 

2. Επιχειρησιακή ικανότητα 

3. Επιχειρησιακή δομή 33 στελεχών 

• 16 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων  και  

• 17 μόνιμους εξωτερικούς συνεργάτες (μηχανικοί, γεωτεχνικοί, 

οικονομολόγοι κτλ) 

4.  Διαχειριστική επάρκεια τύπου Α,Β και Γ 

 

Ξεκίνησε δυναμικά τον σχεδιασμό της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-

2020, κινούμενη εντός των στόχων και των κατευθύνσεων του προγράμματος, 

σε αρμονία πάντα με τις ανάγκες της περιοχής.  



Προτεινόμενη περιοχή παρέμβασης Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. 
 

Η συνολική έκταση και ο μόνιμος πληθυσμός της περιοχής παρέμβασης της 

Αναπτυξιακής Πάρνωνα, υπολογίζεται σε ~9.500km2 και 148.078 άτομα αντίστοιχα 

(εξαιρουμένων των αστικών κέντρων της Σπάρτης, της Τρίπολης, του Άργους και του 

Ναυπλίου). 

ΑΡΚΑΔΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ  

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ  

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

ΛΑΚΩΝΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ  



 
 
 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας 


