
 

 

 

Ίδρυση 

 Η «Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε.» (ΠΑΡΝΩΝΑΣ Α.Ε.) 

ιδρύθηκε το 1995 και έλαβε τη μορφή της Ανώνυμης 

Εταιρείας, με κύριο σκοπό την οικονομική και πολιτιστική 

ανάπτυξη της περιοχής του Πάρνωνα.  Με την από 25/5/2007 Γενική Συνέλευση των μετόχων της έλαβε 

την επωνυμία «Αναπτυξιακή Πάρνωνα. Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.». 

Η Εταιρεία είναι επιχείρηση των Ο.Τ.Α., αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. και διέπεται από τις διατάξεις περί Ανωνύμων 

Εταιρειών. Επίσης αποτελεί την Ομάδα Τοπικής Δράσης του προγράμματος CLLD/LEADER 2014-2020 

για την Ανατολική Πελοπόννησο και έδρα της είναι το Λεωνίδιο Αρκαδίας. 

Σκοποί της Εταιρείας είναι: 

α) η επιστημονική και τεχνική στήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους καθώς και της 

αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, 

β)  η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. της 

Περιφέρειας Πελοποννήσου, ήτοι των Νομών Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας, Μεσσηνίας και 

Κορινθίας, 

γ)  η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, 

δ)  η συμμετοχή της σε προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε διαδημοτικό επίπεδο ή 

σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. 

Οι κύριοι τομείς δραστηριότητάς της αφορούν την υλοποίηση και διαχείριση εθνικών και 

συγχρηματοδοτούμενων έργων και προγραμμάτων, την παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης των 

Ο.Τ.Α. και των φορέων της περιοχής, την εκπόνηση μελετών και προγραμμάτων αναπτυξιακών έργων 

και υπηρεσιών σε Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους δημόσιους φορείς, την υλοποίηση δράσεων 

κοινωνικής πολιτικής και δράσεων προβολής-προώθησης.  

Η εταιρεία, από το έτος ίδρυσής της, υλοποιήσει με επιτυχία το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 

(LEADER) για τις Προγραμματικές Περιόδους 1994-2000 (LEADER II), 2000-2006 (LEADER +) και 2007-

2013 (Άξονας 4 ΠΑΑ) στην Ανατολική Πελοπόννησο, συμβάλλοντας στην: 

• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας 

• Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις αγροτικές περιοχές 

• Βελτίωση των δημόσιων υποδομών της υπαίθρου 

• Διαφύλαξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς 

• Βελτίωση των υποδομών στον πρωτογενή τομέα 

• Εξωστρέφεια και προβολή της περιοχής 

 

Λίγα λόγια για την εταιρεία 

 



Συγκεντρωτικά, μόνο μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (LEADER) έχουν ενισχυθεί 290 

επενδυτικά σχέδια στην Ανατολική Πελοπόννησο, συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ~21.500.000€, 

δημιουργώντας/ διατηρώντας 514 θέσεις εργασίας (μη συμπεριλαμβανομένης της Π.Π. 2007-2013).  

 

 

 

 

Σε συνέχεια της επιτυχημένης εικοσαετούς διαδρομής στην Ανατολική Πελοπόννησο, η Αναπτυξιακή 

Πάρνωνα με το Τοπικό Πρόγραμμα: «Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας και 

Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας», πέτυχε την πρωτιά στους εγκεκριμένους πόρους από το 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνολικής δημόσιας δαπάνης 11.700.000€, στο 

πλαίσιο υποβολής των Τοπικών Στρατηγικών του CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 

2014-2020 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. 

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.  

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

νότιας και καταλαμβάνει το 45,26% της έκτασης της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Η προτεινόμενη 

περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονο μεσογειακό τοπίο με κυρίαρχα στοιχεία το σημαντικό φυσικό 

περιβάλλον και την έντονη και αναγνωρίσιμη ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά. Ο συνδυασμός 

χερσαίων και θαλάσσιων παραγωγικών περιοχών, η ύπαρξη περιοχών ιδιαίτερου οικολογικού και 

πολιτιστικού ενδιαφέροντος σε συνδυασμό με την παρουσία διατηρητέων και παραδοσιακών 

οικισμών, συνθέτουν τον όρο «Απόθεμα Βιόσφαιρας» που έχει δώσει η UNESCO, απολύτως συμβατό 

με την περιοχή. Επιπρόσθετα η περιοχή, καθ’ ότι γεωργική, παράγει αλλά και εξάγει προϊόντα υψηλής 

ποιότητας και προϊόντα που έχουν χαρακτηριστεί ως ΠΟΠ. 

Σε ό,τι αφορά τον τουριστικό τομέα της περιοχής, το μικρό μέγεθος των τουριστικών επιχειρήσεων, η 

μικρή διάρκεια της τουριστικής περιόδου, οι ανεπαρκείς συγκοινωνιακές δομές πρόσβασης στην 

περιοχή αλλά και η έλλειψη τουριστικών υποδομών, συντελούν στην εφαρμογή μιας στρατηγικής που 

θα στοχεύει στην αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων υποδομών αλλά και στη 

 Τοπικό Πρόγραμμα CLLD 2014-2020 

“Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας” 



δημιουργία νέων, όπως π.χ. αναβάθμιση λιμενικών υποδομών, δημιουργία εναλλακτικού τουρισμού, 

εκπαίδευση και εξειδίκευση των απασχολούμενων στις τουριστικές επιχειρήσεις της περιοχής. 

Η Τοπική Στρατηγική επικεντρώνεται σε 2 στόχους: 

1. Η 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. Η προώθηση της τοπικής επιχειρηματικότητας με τη συνεργασία, τη μεταφορά τεχνογνωσίας 

και την ενίσχυση της καινοτομίας και της εξωστρέφειας. 

! Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η 1η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων Δημοσίου Χαρακτήρα, όπου 

σημείωσε υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον με την υποβολή 65 επενδυτικών σχεδίων, συνολικού 

προϋπολογισμού 9.200.000€! Τους προσεχείς μήνες, αναμένεται η δημοσίευση της Πρόσκλησης για 

την υποβολή επενδυτικών σχεδίων/προτάσεων Ιδιωτικού Χαρακτήρα. Περισσότερες πληροφορίες 

ακολουθούν παρακάτω και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε.: 

www.parnonas.gr   

 

 

Οι  δράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, διαμορφώνονται στις παρακάτω κύριες κατηγορίες: 

• Κατάρτιση 

• Μεταποίηση γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων 

• Εμπόριο 

• Τουρισμός και τουριστικές υπηρεσίες 

• Εστίαση και αναψυχή 

• Παροχή υπηρεσιών 

• Οικοτεχνία & πολυλειτουργικά αγροκτήματα 

• Συνεργασία για ανάπτυξη νέων προϊόντων και πρακτικών 

Ειδικότερα οι υποδράσεις στις οποίες μπορούν να υποβληθούν επενδυτικές προτάσεις είναι οι 

ακόλουθες: 

19.2.1.1 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης στο γεωργικό και το δασικό τομέα 

19.2.1.2 Μεταφορά γνώσεων & ενημέρωσης σε ΜΜΕ αγροτικών περιοχών 

19.2.2.1 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

19.2.2.2 Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

19.2.2.3 Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής. 

19.2.2.4 Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών μετά την 

1η μεταποίηση, και του εμπορίου 

19.2.2.5 Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του αγροτικού πληθυσμού 

(παιδικοί σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κλπ) 

19.2.2.6  Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και πολυλειτουργικών αγροκτημάτων  

Δράσεις Ιδιωτικού Χαρακτήρα 

http://www.parnonas.gr/


19.2.3.1 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν 

19.2.3.2 Οριζόντια εφαρμογή μεταποίησης, εμπορίας και/ή ανάπτυξης γεωργικών προϊόντων με 

αποτέλεσμα μη γεωργικό προϊόν 

19.2.3.3 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού 

19.2.3.4 Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 

παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου 

19.2.6.2 Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στην επεξεργασία, κινητοποίηση και εμπορία 

δασικών προϊόντων 

19.2.7.2 Ανάπτυξη νέων προϊόντων, πρακτικών, διεργασιών και τεχνολογιών στον τομέα των τροφίμων 

και της δασοπονίας 

! Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης στήριξης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να 

υπερβεί τις 600.000€ για πράξεις που αφορούν σε υποδομές ή / και εξοπλισμό και τις 100.000€ για 

άυλες πράξεις, ενώ το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 45% έως 65% ανάλογα με την υποδράση. 

 

 

Δράση Τ.Π. Υποδράση Ποσοστό Ενίσχυσης 

19.2.1 

Μεταφορά γνώσεων & 

ενημέρωσης 

19.2.1.1 100% 

19.2.1.2 

60% - Για προϋπολογισμό πράξης>20.000€ και μεσαίες 

επιχειρήσεις 

70% - Για προϋπολογισμό πράξης >20.000€ και μικρές ή 

πολύ μικρές επιχειρήσεις 

100% - Για προϋπολογισμό πράξης <20.000€ 

19.2.2 

Ανάπτυξη / βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας 

και  ανταγωνιστικότητας της 

περιοχή εφαρμογής σε 

εξειδικευμένους τομείς, 

περιοχές ή δικαιούχους 

19.2.2.1 

65% - Για πολύ μικρές επιχειρήσεις 

19.2.2.2 

19.2.2.3 

19.2.2.4 

19.2.2.5 

19.2.2.6 

19.2.3  

Οριζόντια ενίσχυση στην 

ανάπτυξη / βελτίωση της 

επιχειρηματικότητας και 

ανταγωνιστικότητας της 

περιοχής εφαρμογής 

19.2.3.1 50% 

19.2.3.2 
45% -  Για μεσαίες επιχειρήσεις 

50% - Για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις 

19.2.3.3 
45% -  Για μεσαίες επιχειρήσεις 

55% - Για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις 

19.2.3.4 
45% -  Για μεσαίες επιχειρήσεις 

55% - Για μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις 

19.2.6 

Ανάπτυξη και βελτίωση 

βιωσιμότητας δασών 

19.2.6.2 50% 

19.2.7 

Συνεργασία μεταξύ 

διαφορετικών παραγόντων 

19.2.7.2 65% 

 

 

Ποσοστά ενίσχυσης ανά Υποδράση 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποδράσεις ιδιωτικού χαρακτήρα, τις επιλέξιμες και 

μη δαπάνες, τα ποσοστά ενίσχυσης κτλ, μεταβείτε στην ιστοσελίδα της Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε. 

(www.parnonas.gr) στην κατηγορία “CLLD”. 

 

 

Επενδυτικά Σχέδια που υλοποιήθηκαν μέσω των Τ.Π.LEADER 

Λεωνίδιο Αρκαδίας, 22300 
Τηλ. +3027570 22807 
Fax. +3027570 23230 

eMail: info@parnonas.gr  
Web: www.parnonas.gr 

Το παρόν υλοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του 

Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER, Μέτρο 19 του ΠΑΑ 

2014-2020 και Προτεραιότητα 4 του ΕΠΑΛΘ 2014-2020. 
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

http://www.parnonas.gr/
mailto:info@parnonas.gr
http://www.parnonas.gr/

