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Η ΟΤΔ Πάρνωνας ΑΕ, Αναπτυξιακή Πελοποννήσου

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 Ανατολικής Πελοποννήσου.

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.

Η Μονεμβάσια εκτός από διεθνές τοπόσημο με σημείο αναφοράς την εμβληματική
Καστροπολιτεία, για την Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα αποτελεί την έδρα της
αναπτυξιακής δραστηριότητας και εξωστρέφειας στην ιστορική διαδρομή της
τελευταίας εικοσαετίας.



Σκοποί της Εταιρείας είναι:

η επιστημονική και τεχνική στήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους καθώς και
της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης,
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,
η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος,
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

Συγκεντρωτικά, μόνο μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (LEADER)
έχουν ενισχυθεί πάνω από 290 επενδυτικά σχέδια στην Ανατολική Πελοπόννησο,
συνολικής Δημόσιας Δαπάνης ~21.500.000€, δημιουργώντας/ διατηρώντας ~514
θέσεις εργασίας (μη συμπεριλαμβανομένης της Π.Π. 2007-2013).



Ενημερωτικά, μόνο μέσω του LEADER 4ης ΠΠ του ΠΑΑ (2007-2013),
ενισχύθηκαν 24 έργα στον κλάδο της μεταποίησης στην Ανατολική 
Πελοπόννησο (49,8% της συνολικής Δημόσιας Δαπάνης!)

Κατηγορία Έργου
Αρ. 

Έργων
Δημ. Δαπ. Συν. Κόστος

Συσκευασία & μεταποίηση προϊόντων 21 2.844.821,01 5.689.642,02

Προϊόντα μετά την 1η μεταποίηση 3 82.182,73 164.365,46

Βιοτεχνικές Μονάδες 5 478.393,99 956.787,98

Παροχή Υπηρεσιών 30 1.216.238,25 2.432.476,50

Χώροι εστίασης 24 1.170.720,27 2.341.440,54

Υποδομές διανυκτέρευσης 1 37.539,28 75.078,56

Δικτύωση 1 37.477,58 74.955,16



Τοπικό Πρόγραμμα CLLD 2014-2020

“Ανατολική Πελοπόννησος. Απόθεμα Βιόσφαιρας & Επιχειρηματικές Ζώνες Καινοτομίας”



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.

Ενδεικτικά, το Τοπικό Πρόγραμμα για την Ανατολική Πελοπόννησο την
Π.Π.2007-2013, ξεκίνησε με Δημόσια Δαπάνη 6.400.000€ και μετά από
την έγκριση 4 επιπλέον χρηματοδοτήσεων, ανήλθε στο ποσό των
10.600.000€.



Η συνολική έκταση
και ο μόνιμος πληθυσμός 

της περιοχής παρέμβασης 
της Αναπτυξιακής Πάρνωνα,
υπολογίζεται σε ~9.500km2

και 149.029 άτομα 
αντίστοιχα (εξαιρουμένων 
των αστικών κέντρων της 

Σπάρτης, της Τρίπολης,
του Άργους και του 

Ναυπλίου).

Περιοχή παρέμβασης
Πάρνωνα ΑΕ, Αναπτυξιακή Πελοποννήσου



ΑΡΚΑΔΙΑ 26.438

ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 10.341

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 8.294

ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 2.077

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 5.726

ΑΡΓΟΛΙΔΑ 50.861

ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ - ΜΥΚΗΝΩΝ 10.042

ΔΗΜΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 8.115

ΔΗΜΟΣ ΕΡΜΙΟΝΙΔΑΣ 13.551

ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 19.153

ΛΑΚΩΝΙΑ 71.730

ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 13.005

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ 17.891

ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 21.942

ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ 17.851

ΔΗΜΟΣ ΕΛΑΦΟΝΗΣΟΥ 1.491



Περιοχή παρέμβασης Τ.Π. CLLD/LEADER Ανατολικής Πελοποννήσου 
(ΕΓΤΑΑ-ΠΑΑ 2014-2020)



Περιοχή παρέμβασης Τ.Π. CLLD/LEADER Ανατολικής Πελοποννήσου 
(ΕΤΘΑ-ΕΠΑλΘ 2014-2020)



! 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€!

Σύντομα, αναμένεται να προκηρυχθεί η Πρόσκληση για την υποβολή
προτάσεων/ επενδυτικών σχεδίων Ιδιωτικού Χαρακτήρα, στις παρακάτω
κύριες κατηγορίες:

Κατάρτιση & ενημέρωση
Μεταποίηση γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων
Εμπόριο & βιοτεχνία
Τουρισμός και τουριστικές υπηρεσίες
Εστίαση και αναψυχή
Παροχή υπηρεσιών (Τριτογενής τομέας)
Οικοτεχνία & πολυλειτουργικά αγροκτήματα
Συνεργασία για ανάπτυξη νέων προϊόντων και πρακτικών



Μεταποίηση Αγροτικών & μη 
Προϊόντων

ΠΑΑ 2014-2020



Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, εμπορία και/ή ανάπτυξη 
γεωργικών προϊόντων με αποτέλεσμα γεωργικό ή μη προϊόν 

Ελαιούχα προϊόντα
Οίνος
Γαλακτοκομικά προϊόντα
Κρέας
Αυγά
Μέλι – Σηροτροφία – Σαλιγκάρια
Ζωοτροφές
Δημητριακά
Οπωροκηπευτικά
Άνθη
Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά

Επεξεργασία καπνού
Ζυθοποιία
Προϊόντα κυψέλης (γύρη, πρόπολη,
βασιλικός πολτός)
Αιθέρια έλαια
Μονάδες πυρηνελαιουργείων
Προϊόντα κοσμετολογίας και διατροφής
Προϊόντα θρέψης φυτών
Βαμβάκι και λοιπές κλωστικές ίνες

Γεωργικό προϊόν Μη γεωργικό προϊόν



Ένταση ενίσχυσης

Ενίσχυση πολύ μικρών επιχειρήσεων στο 65% των επιλέξιμων δαπανών.
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, ορίζεται το ποσό των 307.000€
(De Minimis)

Ενίσχυση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στο 50% και 45% των επιλέξιμων
δαπανών, αντίστοιχα.
Μέγιστο ύψος προϋπολογισμού ανά επένδυση, ορίζεται το ποσό των 600.000€

Εν δυνάμει δικαιούχοι

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, κάτοικοι ή μη της περιοχής παρέμβασης του τοπικού
προγράμματος που δύνανται να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα, νέοι
και μη γεωργοί ή ομάδες γεωργών.



Θεσμοί όπως αυτοί του Αγρότη της Χρονιάς, αναβαθμίζουν και αναδεικνύουν

την δουλειά που γίνεται στο αγροτικό χώρο. Φέρνουν στην επιφάνεια καλές

πρακτικές, δίνουν βήμα σε ανθρώπους της δουλειάς και ενισχύουν το

αίσθημα αυτοπεποίθησης στον αγροτικό κόσμο.

Συνοδοιπόρος αυτής της προσπάθειας είναι η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Δίκτυο Δήμων των Ελληνικών

Εκλεκτών Γεύσεων για την ανάδειξη/ προβολή των ΠΟΠ/ΠΓΕ αγροτικών

προϊόντων, με τη συμμετοχή 60 Δήμων, 30 Αναπτυξιακών Εταιρειών και 2

Πανεπιστημίων, υπό την αιγίδα του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης &

Τροφίμων και της ΚΕΔΕ.



Η περιοχή τυγχάνει διεθνούς αναγνώρισης, με εξαιρετικά αγροτικά προϊόντα

(επιτραπέζια ελιά Καλαμών, ελαιόλαδο, τυροκομικά προϊόντα, εσπεριδοειδή,

κρασί), ζωντανή αγροτική ύπαιθρο και εξωστρεφείς επιχειρηματίες.

Με τα παραπάνω δυνατά χαρακτηριστικά και την υποστήριξη της

Αναπτυξιακής Πάρνωνα Α.Ε., μπορούμε να το πετύχουμε!

Επενδύστε στην αγροτική οικονομία και στην

μεταποίηση τροφίμων στην Ανατολική Πελοπόννησο!



Σας ευχαριστώ 
για την προσοχή σας!

! Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα CLLD
2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα, μπορείτε να βρείτε στην
ενότητα «CLLD» της ιστοσελίδας της εταιρείας:

www.parnonas.gr

http://www.parnonas.gr/

