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Εισαγωγή 

Θα ήταν σκόπιμο πριν αρχίσουμε την οποιαδήποτε ανάλυση του θέματος να δοθεί 

κατά το δυνατό ένας ορισμός για τις Αναπτυξιακές Εταιρείες στις οποίες θέλουμε 

να αναφερθούμε, καθώς συχνά παρατηρείται το φαινόμενο της χρήσης αυτής την 

ονομασίας από Δημοτικές Επιχειρήσεις που ιδρύονται ανεξαρτήτως αντικειμένου 

και σκοπού.  

 

Ιστορικά, οι ΑΝ.ΕΤ εμφανίστηκαν στο τέλος της δεκαετίας του ’80, και ιδρύθηκαν 

με πρωτοβουλία των τοπικών φορέων με τη μορφή των Δημοσυνεταιριστικών 

Ανώνυμων Εταιριών (άρθρο 272 όπως κωδικοποιήθηκε στο ΠΔ 323/89 και 

λειτουργούν σύμφωνα με το Δημοτικό και Κοινοτικό Κώδικα (Π.Δ.410/95) και τον 

Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Π.Δ.30/96) και δημιουργήθηκαν σαν 

αποτέλεσμα τη δράσης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκηση και 

Ανάπτυξης (ΕΕΤΑΑΑ)1.  

 

Σύμφωνα με τον ορισμό που θα υιοθετήσουμε στην παρούσα μελέτη, οι ΑΝ.ΕΤ: α) 

Έχουν επιχειρησιακή λειτουργία και δομή Ανώνυμης Εταιρείας, β) έχουν ως 

περιοχή αναφοράς τουλάχιστον έναν Νομό, γ) Συμμετέχουν οι περισσότεροι 

τοπικοί φορείς και δ) στοχεύουν στην εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης τοπικής 

στρατηγικής ανάπτυξης χωρίς να υποκαθιστούν τους συμβαλλόμενους (Μπέλλης 

Β., 2005). Σύμφωνα λοιπόν με τον ορισμό αυτό, πολλές από τις Δημοτικές 

Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν στον διακριτικό τους τίτλο τον όρο «Αναπτυξιακή» και 

που λειτουργούν για να διευκολύνουν δραστηριότητες και αρμοδιότητες των 

Δήμων, δεν είναι ικανές να εφαρμόσουν ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη και δεν 

νοούνται στο παρόν κείμενο ως ΑΝ.ΕΤ. 

 

Σε θεσμικό επίπεδο η σύσταση και λειτουργία των ΑΝ.ΕΤ περιγράφεται αναλυτικά 

στο άρθρο 265 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 

(http://www.eetaa.gr/kodikas/k_arthra.jsp?arthro=265) 

 

                                                 
1 Μπέλλης Β., 2005. Ο ρόλος των Αναπτυξιακών Εταιρειών στην υποστήριξη της επιχειρηματικότητας 

και της καινοτομίας. Πρακτικά της 1ης επιστημονικής ημερίδας Ο ρόλος των αναπτυξιακών εταιριών στο 
χωρικό σχεδιασμό και στην περιφερειακή ανάπτυξη, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Φοιτητικός Σύλλογος 
ΤΜΧΠΠΑ., 16 Μαρτίου 2005, Βόλος    

 

../../../Administrator/Local%20Settings/Temp/Παράρτημα%201.%20Αναπτυξιακές%20ορεινών%20&%20μειoνεκτικών%20περιοχών.doc
http://www.eetaa.gr/kodikas/k_arthra.jsp?arthro=265


 2 

Μεθοδολογία 

Στον κατάλογο του παραρτήματος 1, αναγράφονται οι ενεργές αναπτυξιακές 

εταιρείες των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που θα αναλύσουμε στη 

συνέχεια. Υπάρχουν και άλλες οι οποίες όμως δεν διαθέτουν διαδικτυακούς 

τόπους. 

 

Η μελέτη διεξάγει αποκλειστικά με βάση τα δημοσιευμένα στοιχεία των 

Αναπτυξιακών Εταιρειών στο διαδίκτυο. Ως εκ τούτου, ελλιπή στοιχεία, μη 

ενημερωμένοι διαδικτυακοί τόποι, δυσλειτουργικές ιστοσελίδες κ.ό.κ ενδεχομένως 

να αλλοιώνουν (αρνητικά ή θετικά) την εικόνα και το πραγματικό έργο και 

δραστηριότητες των υπό μελέτη αναπτυξιακών εταιρειών.  
  

Συνοπτική παρουσίαση Αναπτυξιακών Εταιρειών 

 
1. Δημοσυνεταιριστική εταιρεία Έβρος Α.Ε  

Η Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία "Έβρος Α.Ε." συστάθηκε το Δεκέμβριο του 

1991 από την ανάγκη ύπαρξης συγκεκριμένης αναπτυξιακής πολιτικής στην 

ευαίσθητη αγροτική περιοχή του νοτίου Έβρου, μιας πολιτικής της οποίας κύριος 
μοχλός θα ήταν οι τοπικοί φορείς της περιοχής.  

Στόχοι αυτής της αναπτυξιακής πολιτικής είναι η συντήρηση, προστασία, 

διαχείριση, αξιοποίηση και ανάπτυξη της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς του 
νοτίου Έβρου. 

Δραστηριότητες- διαχείριση--υλοποίηση προγραμμάτων 

Αγροτική Ανάπτυξη Ερεύνα για την καλλιέργεια της Παυλώνια, Leader Ι, 
Leader ΙΙ, Leader +, Interreg III C, Ο.Π.Α.Α.Χ  

Νέες τεχνολογίες- 
καινοτομία 

Δοκιμές στην διαχείριση παράγωγης βαμβακιού, Ερευνά 
αγοράς "Βιολογικά Προϊόντα", Οικονομοτεχνική μελέτη για 

την ίδρυση σφαγείων, Επιχειρηματικότητα στην 
μεθόριο(EQUAL) Γραφείο παροχής κοινωνικών υπηρεσιών 

Κοινωνικά προγράμματα Απασχόληση - Κοινοτική Πρωτοβουλία, Prince,  Youth for 
Europe, Youth Information Action Plan, βοήθεια στο σπίτι 
ορεινού όγκου Δήμων Σουφλίου και Τυχερού, Τοπικές 
πρωτοβουλίες απασχόλησης/συμβουλευτική, 

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών, Τοπικές 
πρωτοβουλίες απασχόλησης/δικτύωσης, Τοπικές 
πρωτοβουλίες απασχόλησης/δημοσιότητα, Συμβουλευτικές 
υπηρεσίες κατοίκων ορεινού όγκου  

Πολιτισμός  

Προστασία και 
ορθολογιστική διαχείριση 
του περιβάλλοντος 

ΕΑΠΤΑ-2, ΕΠΠΕΡ, Ecos Ouverture, Ίκαρος 

 

 
2. Αναπτυξιακή Εταιρεία Ροδόπης Α.Ε 

 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Ροδόπης (ΑΝΡΟ) Α.Ε, συστάθηκε τον Απρίλιο του 

1992 με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Ροδόπης και της 

ευρύτερης περιοχής. Η Αναπτυξιακή Ροδόπης δημιουργεί, στηρίζει, συντονίζει, 

υλοποιεί και διαχειρίζεται  τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης που ανταποκρίνονται 

στις ανάγκες των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) του Νομού Ροδόπης αλλά και 

της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τα 

http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=81
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=37
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=38
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=39
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=77
http://www.dimossin.gr/show.cfm?id=148&obcatid=54
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=73
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=74
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=74
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=75
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=75
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=76
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=76
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=82
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=40
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=45
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=47
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=47
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=48
http://www.dimossin.gr/show.cfm?id=215&obcatid=71
http://www.dimossin.gr/show.cfm?id=215&obcatid=71
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=67
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=67
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=68
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=69
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=69
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=70
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=70
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=72
http://www.dimossin.gr/categ.cfm?obcatid=72
http://www.dimossin.gr/show.cfm?id=136&obcatid=41
http://www.dimossin.gr/show.cfm?id=138&obcatid=43
http://www.dimossin.gr/show.cfm?id=134&obcatid=42
http://www.dimossin.gr/show.cfm?id=139&obcatid=46
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επιχειρησιακά προγράμματα των ΚΠΣ και των άλλων εθνικών και Ευρωπαϊκών 

προγραμμάτων. 

 
Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση αγροτικού 
τομέα 

ARCHIMED – MIDA, LEADER+, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 

Διαχείριση νέων 

τεχνολογιών και της 
καινοτομίας 

Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Δικτύων Ασύρματης Τοπικής 

Πρόσβασης, Εργαστήρια Επίδειξης Ωφελειών της Κοινωνίας 
της Πληροφορίας, Τεχνική Στήριξη Δήμων 

Ενίσχυση δομών τοπικής 
αυτοδιοίκησης και 
κοινωνικών φορέων 

BRIDGES «Γέφυρες Πολιτισμού- Δημιουργία Υλικής και 
Ανθρώπινης Υποδομής για την Ανάδειξη της Διασυνοριακής 
Περιοχής της Ροδόπης-Momchilgrad σε πολιτιστικό 
προορισμό» του Ε.Π Interreg ΙΙΙ A/ Phare CBC Ελλάδα – 

Βουλγαρία, INTERACT FRONTIERS, PROMYLIFE, Εκπόνηση 
Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης Ν. ΡΟΔΟΠΗΣ, Πρόγραμμα 
Αποκατάστασης Σεισμού Μασμαρά (MERP) 

Κοινωνικά προγράμματα ARTICLE 6, CHILDREN’S INCLUSION, MEDPACT, 
Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων, Πολυδύναμα 

Συμβουλευτικά Κέντρα Κέχρου - Οργάνης, Πρόγραμμα 

Προώθησης στην Απασχόληση Ανέργων Παλιννοστούντων, 
Προγράμματα «Βοήθεια στο Σπίτι» Κοινοτήτων Οργάνης -
Κέχρου -Αμαξάδων, Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 

Πολιτισμός Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Κομοτηνής 

Προστασία και 
ορθολογιστική διαχείριση 
του περιβάλλοντος 

FIRETOURIS, HYDRANET - MEDOCC, Ολοκληρωμένη 
Διαχείριση Ιλύος Εγκαταστάσεων Αστικών Λυμάτων και 
Επεξεργασία Υγρών Απόβλητων με Φυσικά Συστήματα 

 

3. Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε 

Η Αναπτυξιακή Καβάλας (ΑΝ.ΚΑ) Α.Ε. συστάθηκε τον Ιούνιο του 1992 και η 

ίδρυση της υπαγορεύτηκε από την ανάγκη διαχείρισης της Κοινοτικής 

Πρωτοβουλίας LEADER, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά 

και από την ανάγκη δημιουργίας ενός αναπτυξιακού μοχλού με ευρεία συμμετοχή 

φορέων που ευθύνονται για την τοπική ανάπτυξη.  

Μέτοχοι της εταιρείας είναι Δήμοι, Κοινότητες, Ενώσεις Αγροτικών και Γεωργικών 

Συνεταιρισμών, Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι, καθώς και Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και 
Ιδιώτες. 

Η περιοχή ενδιαφέροντος της εταιρείας είναι ο Νομός Καβάλας καθώς και η 

ευρύτερη περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Κύριο αντικείμενο της 

εταιρείας ήταν η καταγραφή, η έρευνα, η μελέτη και η προώθηση της οικονομικής, 

κοινωνικής και πολιτιστικής ανάπτυξης της περιοχής. 

 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 

Χώρου 

Leader+, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 

Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) 

Κοινωνικά 

προγράμματα 

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο 

 

4. Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε 
 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας (ΑΝ.Ε.Δ) Α.Ε συστάθηκε το 1996, με αφορμή 

την Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER II, και εξελίσσεται σε ένα καινοτόμο, 

πρωτοποριακό και αξιόπιστο μηχανισμό προσέγγισης της τοπικής ανάπτυξης, με 
συνεχώς διευρυνόμενο φάσμα δραστηριοτήτων. 

http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=3&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=2&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=1&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=1&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=19&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=19&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=20&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=20&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=21&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=47&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=47&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=47&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=47&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=47&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=6&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=46&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=4&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=4&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=5&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=5&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=14&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=13&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=12&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=11&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=10&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=10&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=8&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=8&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=9&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=9&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=7&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=15&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=18&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=16&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=17&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=17&lang_id=0
http://www.anro.gr/articles.asp?action_id=2&project_id=17&lang_id=0
http://www.ankavala.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=33&Itemid=38
http://www.ankavala.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=38
http://www.ankavala.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=38
http://www.ankavala.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=38
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Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε., ιδρύθηκε από φορείς της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης Α' και Β' βαθμού (συμμετέχουν όλοι οι Δήμοι του Νομού), από 

συλλογικούς φορείς του αγροτικού χώρου, των εργατικών και επαγγελματικών 

οργανώσεων και διάφορους συλλόγους. Από την ίδρυσή της θεμελίωσε με μελέτες 

και συγκεκριμένα επιχειρήματα την άποψη ότι η ορεινότητα του Νομού όχι μόνο 

δεν είναι μειονέκτημα αλλά, αντιθέτως, είναι το ισχυρό συγκριτικό του 

πλεονέκτημα, αν συνδεθεί με την παρθένα φύση του και την ποιότητα των 

τοπικών του προϊόντων. Αναζήτησε και σχεδίασε, με συμμέτοχο τον τοπικό 

πληθυσμό, με διαδικασίες «εκ των κάτω προς τα πάνω», την αναπτυξιακή 

στρατηγική των προβληματικών της περιοχών και προχώρησε στην υλοποίηση 

συγκεκριμένων μέτρων, δράσεων, έργων και ενεργειών.  

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader ΙΙ, Leader +, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) 

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Προώθηση της απασχόλησης στην Ορεινή Δράμα, Γραφείο 
Βιομηχανικής Αλλαγής, Τοπικό Σύμφωνο Απασχόλησης, 

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για την Αντιμετώπιση της 
Ανεργίας στους Δήμους Δοξάτου, Καλαμπακίου, 
Νικηφόρου και Σιταγρών,  Κοινωνική Ενσωμάτωση - 
Προώθηση Απασχόλησης Παλιννοστούντων Ομογενών 
Νομού Δράμας, Τοπική Παρέμβαση  για το Μέλλον της  
Απασχόλησης και  Κοινωνικο-Πολιτιστικής Ανάπτυξης 
στους νομούς Σερρών και Δράμας, Πρόγραμμα 

"Τεχνογένεσις" Επανειδίκευση, κατάρτιση και απόκτηση 
εργασιακής 
εμπειρίας ανέργων Νομού Δράμας 

Κοινωνία της 
Πληροφορίας 

Κινητό Εργαστήριο επίδειξης των ωφελειών της ΚτΠ 

Περιβαλλοντικά 
προγράμματα 

Ε.Π.ΠΕΡ, INTERREG II,  INTERREG IIIB,  

 

5. Αναπτυξιακή Εταιρεία Έβρου Α.Ε 
 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Έβρου Α.Ε., συστάθηκε το Σεπτέμβριο του 1996 από 

φορείς του Δημοσίου τομέα, Αναπτυξιακούς φορείς και την Νομαρχιακή και Τοπική 

Αυτοδιοίκηση και από τότε υλοποίησε και υλοποιεί πολλά προγράμματα, έργα και 

πρωτοβουλίες για την περιοχή. Είναι μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρεία Μελετών – 

Management – Χρηματοδοτικής Υποστήριξης – Αναζήτησης Χρηματοδοτικών 

Δυνατοτήτων – Σχεδιασμού, Εφαρμογής, Αξιοποίησης Προγραμμάτων (τόσο σε 

τοπικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο ) και γενικά ένας οργανισμός Συμβούλων 

Επιχειρήσεων, Δημοσίων και άλλων φορέων σε θέματα προγραμματισμού, 

σχεδιασμού, οργάνωσης και ανάπτυξης. 

 
Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης, Κέντρο Υποδοχής 
Επενδυτών 

 
 

6. Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής Α.Ε 
 

Η Αναπτυξιακή Χαλκιδικής Α.Ε. - Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

(ΑΝ.ΕΤ.ΧΑ. Α.Ε), συστάθηκε τον Ιούνιο του 1992, η έδρα της βρίσκεται στην 

πρωτεύουσα του Νομού Χαλκιδικής, τον Πολύγυρο. Η μακρόχρονη εμπειρία της 

και η συμμετοχή της σε δεκάδες προγράμματα την καθιστά ικανή να συμμετέχει με 

σοβαρότητα και αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και την 

http://www.aned.gr/Programs/leader+entagmena.htm
http://www.aned.gr/Programs/opaax.htm
http://www.aned.gr/Programs/opaax.htm
http://www.paod.gr/
http://www.aned.gr/Programs/doxato.htm
http://www.aned.gr/Programs/doxato.htm
http://www.aned.gr/Programs/doxato.htm
http://www.aned.gr/Programs/kepapod.htm
http://www.aned.gr/Programs/kepapod.htm
http://www.aned.gr/Programs/kepapod.htm
http://www.aned.gr/Programs/topmak.htm
http://www.aned.gr/Programs/topmak.htm
http://www.aned.gr/Programs/topmak.htm
http://www.aned.gr/Programs/technogenesis.htm
http://www.aned.gr/Programs/technogenesis.htm
http://www.aned.gr/Programs/softex.htm
http://www.aned.gr/Programs/softex.htm
http://www.aned.gr/Programs/softex.htm
http://www.aned.gr/Programs/ktp.htm
http://www.anee.gr/categ.cfm?obcatid=6
http://www.anee.gr/categ.cfm?obcatid=3
http://www.anee.gr/categ.cfm?obcatid=3
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υλοποίηση χρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. και την Ελληνική Κυβέρνηση έργων 

και προγραμμάτων, έχοντας στη διάθεσή της όλα εκείνα τα στοιχεία που 

απαιτούνται για το σκοπό αυτό. 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader+, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) 

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής Κεντρικής και Βόρειας 

Χαλκιδικής, Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης,  Εqual-
technomatheia 

Περιβαλλοντικά 
προγράμματα 

Life  

 
7. Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε 

Η Αναπτυξιακή Πέλλας (ΑΝ.ΠΕ) Α.Ε συστάθηκε στη Έδεσσα, τον Οκτώβριο του 

1989, αρχικά με το όνομα Αναπτυξιακή Εταιρεία Καϊμάκτσαλαν – Βεγορίτιδα Α.Ε 

και συμμετείχαν 20 τοπικοί φορείς και σύλλογοι με κοινούς σκοπούς και στόχους. 

Οι κύριοι στόχοι της εταιρείας είναι μεταξύ άλλων: η προώθηση της οικονομικής 

και κοινωνικής ανάπτυξης της περιοχής, η συνεργασία μεταξύ των τοπικών 

φορέων, η συνεργασία του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, η προώθηση του 

τουρισμού, η προστασία και διατήρηση του περιβάλλοντος, η εκπαίδευση του 

τοπικού πληθυσμού, η στήριξη πρωτοβουλιών για την παραγωγή και προώθηση 

τοπικών προϊόντων.  

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Υποστήριξης της  Απασχόλησης 
σε Αγροτικές Περιοχές του Ορεινού Όγκου Βόρα-
Βεγορίτιδα, Leader Ι,ΙΙ Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) 

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής, Τοπικές Πρωτοβουλίες 

Απασχόλησης,   

Περιβαλλοντικά 
προγράμματα 

INTERREG II 

*O διαδικτυακός τόπος της ΑΝ.ΠΕ (www.anpe.gr) περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τα παραπάνω 

προγράμματα αλλά λειτουργικά δεν μπορούν να συνδεθούν με συνδέσμους (links), και να 
παρουσιαστούν στην παρούσα μελέτη όπως τα προγράμματα των υπολοίπων αναπτυξιακών 

 

8. Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσσαλονίκης Α.Ε 
 

Η Αναπτυξιακή νομού Θεσσαλονιικης Α.Ε – Αναπτυξιακή Ανώνυμη 

Εταιρεία (ΑΝΕΘ ΑΕ), συστάθηκε τον Ιούλιο του 1992 με πρωτοβουλία των 

φορέων της Αυτοδιοίκησης του Νομού, Συνεταιρισμών και άλλων τοπικών 

φορέων. Στο πλαίσιο αυτό βασικές προτεραιότητες και άξονες δράσης της 

Εταιρείας αποτελούν: ο αναπτυξιακός σχεδιασμός των αγροτικών περιοχών του 

Νομού, η προώθηση και διαχείριση ολοκληρωμένων προγραμμάτων ανάπτυξης της 

περιοχής, η ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα προστασίας και διαχείρισης του 

φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς, η στήριξη των φορέων 

της Αυτοδιοίκησης στον αναπτυξιακό τους ρόλο, η παροχή πληροφόρησης και 

τεχνικής στήριξης στους φορείς και τους κατοίκους της υπαίθρου, η υποστήριξη, 

κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού της περιοχής και η διευκόλυνση της ένταξης 

του στην αγορά εργασίας.  

 

 

 

http://www.anetxa.gr/LEADERplus.htm
http://www.anetxa.gr/OPAAX.htm
http://www.anetxa.gr/OPAAX.htm
http://www.anetxa.gr/gba/start.asp?um=0&lang=el
http://www.anetxa.gr/gba/start.asp?um=0&lang=el
http://www.anetxa.gr/TPA/Html/index_tpa.htm
http://www.anetxa.gr/TECHNOMATHEIA/Html/index.htm
http://www.anetxa.gr/TECHNOMATHEIA/Html/index.htm
http://www.recyclingsympraxis.gr/page/general_info
http://www.anpe.gr/
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Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader Ι, Leader ΙΙ, Leader +, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) 

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, Youthstart, Leonardo 
Da Vinci, ΚΕΣΥΥ, Υποστήριξη Απασχόληση γυναικών, 
Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Υποστήριξης της Απασχόλησης 
σε Αγροτικές Περιοχές των Ορεινών Όγκων Κερδυλλίων - 
Ομβριανού 

 

Περιβαλλοντικά 
προγράμματα 

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, Ε.Π.ΠΕΡ, ΕΤΕΡΠΣ 

 

9. Αναπτυξιακή Εταιρεία ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία ANATOΛIKH A.E. συστάθηκε τoν Μάϊo 1995, με 

βασική πoλιτική στη λειτoυργία της τον συνδυασμό παράλληλων παρεμβάσεων σε 

όλoυς τoυς τoμείς της κoινωνίας και της ανάπτυξης και την ενσωμάτωση στoιχείων 

της oλoκληρωμένης ανάπτυξης σε όλες τις μεμoνωμένες δράσεις της. 

Στόχoι της εταιρείας είναι η αξιοποίηση του ανθρωπίνου δυναμικού και η συμβολή 

της στην προώθηση της oλoκληρωμένης oικoνoμικής, κoινωνικής και πoλιτιστικής 

ανάπτυξης της περιoχής με την ανάδειξη, αξιoπoίηση και πρoστασία των φυσικών 

πόρων, μέσα από: την πρoώθηση της συνεργασίας των φoρέων τoυ δημoσίoυ, τoυ 

ιδιωτικoύ και τoυ κoινωνικoύ τoμέα για την επίτευξη κoινών στόχων ανάπτυξης 
της περιoχής. 

 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leonardo Da Vinci, Green-Plan, Κοινοτική Πρωτοβουλία 

Adapt, Leader ΙΙ 

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

ΚΕ.Σ.Υ.Υ, Κοινοτική Πρωτοβουλία RISI+, Πρωτοβουλία 
«ΑΚΡΙΤΑΣ», Πρόγραμμα «Οι γυναίκες στο Τιμόνι»  
Πρόγραμμα IRIS INITIATIVE, Κοινοτική Πρωτοβουλία 
«Απασχόληση» - Αξονας YOUTHSTART, Διακρατικό 

Πρόγραμμα Vs/2002/0482 : «Αποκλεισμός και Υγεία στις 
Αγροτικές Περιοχές»- Α΄ φάση 

Περιβαλλοντικά 
προγράμματα 

«Καταγραφή μονοπατιών περιοχής Λιμνών Νομού 
Θεσσαλονίκης» Έργο LIFE04/ENV/GR/000099: WATER 
AGENDA, Δίκτυο Γνώσης και Επιμόρφωσης στον τομέα του 

περιβάλλοντος Ερευνητικό πρόγραμμα στο τομέα των 
αποβλήτων, Κοινοτική Πρωτοβουλία ECOS OUVERTURE - 
Πρόγραμμα INTERISK, Έργο LIFE 99/ENV/GR/000590 - 
wastewater reuse - Guιdeline development, Επιχειρησιακό 
πρόγραμμα Περιβάλλοντος 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων 

TELEMATICS APPLICATIONS «CICERO» (Cultural 

Information Computer Exchanged and Routed), 

Telematics Applications Programme IADS4, «EuroTIRA» 
INTERREG, ALTENER VARESEECOS OUVERTURE, 
Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «PACTE», SAVE ΙΙ 

 

 
10. Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε 

 
Η Πιερική Αναπτυξιακή A.E. συστάθηκε τoν Αύγουστο του 1991 και 

δραστηριότητές της εντάσσονται στην ευρύτερη φιλοσοφία για περισσότερη και 

http://www.aneth.gr/181_LeaderI.asp?id=11
http://www.aneth.gr/182_LeaderII.asp?id=11
http://www.aneth.gr/129_entagemena_erga.asp
http://www.aneth.gr/erga_opaax.asp
http://www.aneth.gr/erga_opaax.asp
http://www.aneth.gr/64_topikesProtovoulies.asp
http://www.aneth.gr/61_youthstart.asp
http://www.aneth.gr/62_LeonardoDaVinci.asp
http://www.aneth.gr/62_LeonardoDaVinci.asp
http://www.aneth.gr/63_kesyy.asp
http://www.aneth.gr/65_ginaikes.asp
http://www.aneth.gr/66_apasxolisi.asp
http://www.aneth.gr/66_apasxolisi.asp
http://www.aneth.gr/66_apasxolisi.asp
http://www.aneth.gr/311_Agr_Aksios.asp
http://www.aneth.gr/41_epper.asp
http://www.aneth.gr/44_eterps.asp
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=270&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate#292
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=270&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate#292
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=270&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate#292
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=270&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate#292
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=271&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=632&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=271&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=271&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=271&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=267&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=267&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=267&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=267&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=267&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=267&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=267&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=271&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=271&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=268&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=268&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=268&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=268&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=268&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=268&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=268&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=268&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=268&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=268&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=268&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=271&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=271&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=272&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=271&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=305&pPageCiId=163&targetPage=51&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=269&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=269&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
http://www.anatoliki.gr/anatoliki/_include/asp/newsTemplate.asp?pageCiId=269&pPageCiId=164&targetPage=50&lang=el&from=listTemplate
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ουσιαστική αποκέντρωση, συμβάλλοντας ενεργά στο σχεδιασμό και τη διαχείριση 

των αναπτυξιακών πόρων, συντονίζοντας όλους τους τοπικούς και θεσμικούς 

φορείς του Νομού. Η καταγραφή, η έρευνα, η προώθηση, η υποστήριξη και η 

υλοποίηση ολοκληρωμένων προτάσεων για την ανάπτυξη του Νομού Πιερίας 

επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση των Εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

οικονομικής στήριξης και ανάπτυξης. 

 

Στρατηγική της εταιρείας είναι η συμβολή της στην ανάδειξη, αξιοποίηση, 

προβολή, ανάπτυξη, διαχείριση και προστασία του φυσικού πλούτου, της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και την 

βιοτεχνική ανάπτυξη του Νομού Πιερίας. 

 

 
Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader ΙΙ, Leader+, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ), οικοτουριστική ανάπτυξη 
ορεινού όγκου Ολύμπου 

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Equal, Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, Απασχόληση 
σε αγροτικές περιοχές, Γυναικεία Δυναμική, βοήθεια στο 

σπίτι 

Περιβαλλοντικά 
προγράμματα 

INTERREG III, RURASU, ΕΠΕΡ, ΕΤΕΡΠΣ 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων 

ΚΥΕ Πιερίας 

 
 

11. Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε 

 

Η Αναπτυξιακή Ημαθίας (ΑΝ.ΗΜΑ). Α.Ε. συστάθηκε τον Ιούλιο του 1995 και 

αποτελεί έναν πολυμετοχικό φορέα ο οποίος ιδρύθηκε με πρωτοβουλία των 

Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Νομού Ημαθίας και των 

Αγροτοσυνεταιριστικών Οργανώσεων του Νομού. 

Κύριος σκοπός της ΑΝ.ΗΜΑ. Α.Ε. είναι η πολύπλευρη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη 

του Νομού μέσω μεταξύ άλλων: της υποβοήθησης των φορέων προγραμματισμού 

του Νομού, της σύνταξης ολοκληρωμένων αναπτυξιακών μελετών, της σύνταξης 

κοινωνικών μελετών – ερευνών και της απογραφικής έρευνας, της υποστήριξης 

επενδυτικών πρωτοβουλιών του ιδιωτικού και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της 

μελέτης, τεκμηρίωσης και υλοποίησης πιλοτικών προγραμμάτων, της ίδρυσης σε 

συνεργασία με άλλους φορείς θυγατρικών εταιριών, της εφαρμογής και 

διαχείρισης κάθε προγράμματος εθνικού ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της 

κατάρτισης και υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων, του σχεδιασμού και 

της υλοποίησης επιμορφωτικών προγραμμάτων, της συνεργασίας της εταιρείας με 

αρμόδιες Υπηρεσίες, οργανισμούς κ.λ.π. και της ανάληψης κάθε δραστηριότητας 

που βοηθά στην επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader +, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) Ανατολικού Βερμίου, 
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 
(Ο.Π.Α.Α.Χ), Πιερίων 

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Equal 

Τεχνολογία- Πληροφορική ΚΥΕ Πιερίας 

http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/apot.html
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/leader.html
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/opaax.html
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/opaax.html
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/apot.html
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/apot.html
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/equal.html
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/tpa.html
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/agrotikes.html
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/agrotikes.html
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/agrotikes.html
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/pbs.html
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/pbs.html
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/interreg.html
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/energy.html
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/kye.html
http://www.anhma.gr/leaderplus/index.htm
http://www.anhma.gr/vermio/index.htm
http://www.anhma.gr/vermio/index.htm
http://www.anhma.gr/pieria/index.htm
http://www.anhma.gr/pieria/index.htm
http://www.anhma.gr/equal/
http://www.kyeimathias.gr/index.htm
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– ενίσχυση επιχειρήσεων 

 

 
12. Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε 

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών (ΑΝΕΣΕΡ) Α.Ε συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 

1994 και κύρια δραστηριότητα της είναι η διαχείριση και προώθηση προγραμμάτων 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και Εθνικών, καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα η 

οποία κατά την κρίση του Δ.Σ. μπορεί να συντελέσει στην ανάπτυξη του Νομού 

(μελέτες, έρευνες, έργα). Από τους καταστατικούς σκοπούς της Εταιρείας 

ενδεικτικά αναφέρονται: Η ενεργητική συμβολή στην ανάπτυξη, αξιοποίηση, 

διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων του Ν. Σερρών, η τεχνική και 

συμβουλευτική υποστήριξη των ΟΤΑ, των Συνεταιριστικών Οργανώσεων καθώς 

και των επιχειρήσεών τους και των άλλων Νομικών προσώπων, η ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων διοργάνωσης εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η ανάληψη ή 

υποβοήθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών, η ανάπτυξη κάθε άλλης συναφούς προς 
την ανάπτυξη του Νομού, σε ορθολογική κατεύθυνση, δραστηριότητας. 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader +, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) Κερκίνης, Ολοκληρωμένο 
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) 

Δυτικού Παγγαίου, LIFE 

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων 

ΚΥΕ  

Άλλες δραστηριότητες Παραδείγματα άλλων δραστηριοτήτων 

 

13. Αναπτυξιακή  Κιλκίς Α.Ε 

Αδυναμία ανάκλησης στοιχείων από τον διαδικτυακό τόπο της Αναπτυξιακής Κιλκίς 

(βρίσκεται υπό κατασκευή-αναβάθμιση) 

 

14. Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε 

 

Η Αναπτυξιακή Φλώρινας (ΑΝ.ΦΛΩ). Α.Ε συστάθηκε τον Δεκέμβριο του 1995 

με απόφαση των φορέων της Αυτοδιοίκησης, Συνεταιρισμών, Συλλόγων και 

Ιδιωτών.  

Η ΑΝ.ΦΛΩ. Α.Ε. αποβλέπει στο να διαδραματίζει μαζί με όλους τους φορείς και 

τους πολίτες της περιοχής ενεργό ρόλο στις αναπτυξιακές απαιτήσεις του Νομού 

Φλώρινας, λειτουργώντας ως φορέας κινητοποίησης του ενδογενούς αναπτυξιακού 

δυναμικού. Σκοπός της είναι μεταξύ άλλων η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του 

Νομού, η τουριστική, πολιτιστικής, κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, η 
διαχείριση, συντήρηση και προστασία των φυσικών πόρων. 

 

http://www.aneser.gr/leader+.htm
http://www.aneser.gr/kerkinh.htm
http://www.aneser.gr/kerkinh.htm
http://www.aneser.gr/paggaio.htm
http://www.aneser.gr/paggaio.htm
http://www.aneser.gr/paggaio.htm
http://www.aneser.gr/life_environmenth.htm
http://www.aneser.gr/topikhProtoboylia3.htm
http://www.aneser.gr/kye.htm
http://www.aneser.gr/alles-draseis.htm
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=25
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=25
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=25
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=25
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=25
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=25
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=25
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=25
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=3&Itemid=25
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15. Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Γρεβενών Α.Ε 

 

Η Αναπτυξιακή Γρεβενών (ΑνΓρε) ΑΕ ΟΤΑ έχει συσταθεί με σκοπό τον 

σχεδιασμό και προγραμματισμό της τοπικής ανάπτυξης (οικονομικής, κοινωνικής, 

περιβαλλοντικής), καθώς και την πληροφόρηση, υποβοήθηση πρωτοβουλιών, την 

εκπόνηση μελετών και την υλοποίηση αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων.  
  

 

 

16. Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε 

 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας (ΑΝΚΟ) Α.Ε συστάθηκε το 

1985, αρχικά με την επωνυμία Αναπτυξιακή Εταιρεία Κοζάνης Α.Ε. Στόχος της 

είναι η πρωτοποριακή και καινοτόμος δράση για την προώθηση, τη στήριξη και τη 

συμμετοχή στην ολοκληρωμένη περιφερειακή ανάπτυξη, για την ανάδειξη της 

Δυτικής Μακεδονίας σε περιοχή υγιούς-ασφαλούς διαβίωσης και αειφόρου-

βιώσιμης ανάπτυξης, με κοινωνική συνοχή και όραμα, με νέες ιδέες και 

ανθρώπους. 
 

 
 

 
17. Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader +, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ), Ειδικό Αναπτυξιακό 

Πρόγραμμα Νομού Φλώρινας 

Κοινωνικά προγράμματα  Βοήθεια στο σπίτι, Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Παιδιών, Οι γυναίκες της Δυτικής Μακεδονίας μπροστά σε 
μια ολοκληρωμένη προοπτική, Ανάπτυξη της γυναικείας 
απασχόλησης και επιχειρηματικότητας 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων 

Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΚΕΤΑ) Δυτικής Μακεδονίας, ΚΥΕ, Δικτυωθείτε  

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader +, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ)  

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Equal 

Περιβάλλον Life 

Άλλες δραστηριότητες Παραδείγματα δραστηριοτήτων 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader , Leader +, Δίκτυο φορέων αγροτικής ανάπτυξης, 
Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 
(Ο.Π.Α.Α.Χ), Κέντρο Ενημέρωσης Αγροτών (Κ.Ε.Α), 

ΠΙΝΔΟΣ 

Κοινωνικά προγράμματα  Equal 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων 

Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 

Δυτικής Μακεδονίας (ΚΕΤΑ), Πρόγραμμα K-Clusters, 
SOLVIT, Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών Κοζάνης (ΚΥΕ),   

http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=4&Itemid=30
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=37
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=section&id=6&Itemid=37
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=361&Itemid=6
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=361&Itemid=6
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=20&Itemid=15
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=16
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=21&Itemid=16
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=24&Itemid=20
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=24&Itemid=20
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=334&Itemid=6
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=334&Itemid=6
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=18
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=23&Itemid=18
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=19
http://www.anflo.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=17&Itemid=22
http://www.angre.gr/frontend/articles.php?cid=11
http://www.angre.gr/frontend/articles.php?cid=11
http://www.angre.gr/frontend/articles.php?cid=11
http://www.equal-pindos.gr/
http://www.angre.gr/frontend/articles.php?cid=11
http://www.angre.gr/frontend/articles.php?cid=12
http://hefaistos.anko.gr:7778/pls/portal/anko.program_show?par_prod_id=6&par_lang=1
http://hefaistos.anko.gr:7778/pls/portal/anko.program_show?par_prod_id=101&par_lang=1
http://hefaistos.anko.gr:7778/pls/portal/anko.program_show?par_prod_id=93&par_lang=1
http://hefaistos.anko.gr:7778/pls/portal/anko.program_show?par_prod_id=78&par_lang=1
http://hefaistos.anko.gr:7778/pls/portal/anko.program_show?par_prod_id=78&par_lang=1
http://hefaistos.anko.gr:7778/pls/portal/anko.program_show?par_prod_id=79&par_lang=1
http://hefaistos.anko.gr:7778/pls/portal/anko.program_show?par_prod_id=103&par_lang=1
http://hefaistos.anko.gr:7778/pls/portal/anko.program_show?par_prod_id=88&par_lang=1
http://hefaistos.anko.gr:7778/pls/portal/anko.program_show?par_prod_id=85&par_lang=1
http://hefaistos.anko.gr:7778/pls/portal/anko.program_show?par_prod_id=85&par_lang=1
http://hefaistos.anko.gr:7778/pls/portal/anko.program_show?par_prod_id=110&par_lang=1
http://hefaistos.anko.gr:7778/pls/portal/anko.program_show?par_prod_id=91&par_lang=1
http://hefaistos.anko.gr:7778/pls/portal/anko.program_show?par_prod_id=91&par_lang=1
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Η Αναπτυξιακή Καστοριάς (ΑΝ.ΚΑΣ) Α.Ε. Ο.Τ.Α. συστάθηκε τον Μάιο του 

1995 με σκοπό την προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης του 

Νομού Καστοριάς. Οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησης της Αναπτυξιακής 

Καστοριάς Α.Ε. Ο.Τ.Α. είναι: α) Η έρευνα και η τεκμηρίωση στοιχείων  

β) Η επιτελική - τεχνική υποστήριξη του προγραμματισμού της ανάπτυξης της 

περιοχής γ) Η εκπόνηση μελετών και η υποβολή προτάσεων δ) Η κατάρτιση και η 

επιμόρφωση στ) Η διαχείριση Προγραμμάτων και Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών και 

Εθνικών Προγραμμάτων καθώς επίσης η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στην 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και σε ιδιώτες  

Ενημέρωση ιδιωτών για τα Εθνικά και Ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα. 

 

18.  Αναπτυξιακή Ηπείρου Α.Ε 
 

Η Αναπτυξιακής Ηπείρου (Ήπειρος Α.Ε) συστάθηκε το 1980 και η σημερινή 

μετοχική σύνθεση του συμπεριλαμβάνει την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ιωαννίνων 

την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Θεσπρωτίας, όλους τους Δήμους και Κοινότητες του 

Ν. Ιωαννίνων, τους Δήμους Ηγουμενίτσας και Άρτας, τις ΤΕΔΚ Ν. Ιωαννίνων και 

Πρεβέζης, την Ε.Α.Σ. Ιωαννίνων, την ΕΑΣ Θεσπρωτίας, το Επιμελητήριο 

Ιωαννίνων, το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας και την τράπεζα Πειραιώς.  

Σκοπός της Εταιρείας είναι: α) Η επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και 

των ενώσεων τους και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης, β) Η προώθηση 

της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των ΟΤΑ ή 

της ευρύτερης περιοχής, γ) Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του 

περιβάλλοντος, δ) Η συμμετοχή της σε προγράμματα ή η εφαρμογή σχετικών 
πολιτικών σε διαδημοτική ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. 

 

 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader +, Leader II, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ), INTERREG II, 

Πράσινες Τάξεις 

Κοινωνικά προγράμματα  Equal, Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων 

Κέντρο Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
(ΚΕΤΑ),  Δικτυωθείτε, ΚΥΕ, Γραφείο Βιομηχανικής Αλλαγής 
Ν. Καστοριάς  

Περιβάλλον LIFE,  INTERREG II, Landscape 

Άλλες δραστηριότητες Μελέτες 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader +, Leader I, II, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ)  

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, Ολοκληρωμένες 

Παρεμβάσεις Υπέρ των Γυναικών, Θυρίδες Νεανικής 
Επιχειρηματικότητας, Equal  

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων 

ΚΥΕ  

Περιβάλλον Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) Ευρύτερης Περιοχής 

Τζουμέρκων, Ανάδειξη, Διάδοση & Προβολή του Φυσικού 
Κάλλους και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Επαρχίας 
Κόνιτσας, Κέντρα Ενημέρωσης και Πληροφόρησης 

http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=24
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=16
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=23
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=23
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=18
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=107
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=28
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=133
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=25
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=25
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=27
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=26
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=17
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=17
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=20
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=18
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=84
http://www.ankas.gr/index.php?Language=&articleId=21
http://www.epirussa.gr/leader+/tp/index.htm
http://www.epirussa.gr/leader+/leader%201-2/index.htm
http://www.epirussa.gr/opaax/genika/index.htm
http://www.epirussa.gr/opaax/genika/index.htm
http://www.epirussa.gr/andi/topp/index.htm
http://www.epirussa.gr/andi/olp/index.htm
http://www.epirussa.gr/andi/olp/index.htm
http://www.epirussa.gr/andi/tne/index.htm
http://www.epirussa.gr/andi/tne/index.htm
http://www.epirussa.gr/equal/genika/index.htm
http://www.epirussa.gr/opaax/genika/index.htm
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19. Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσπρωτίας Α.Ε 
 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσπρωτίας (ΑΝΕΘ) Α.Ε είναι μια ανώνυμη εταιρεία 

που συστάθηκε το 1995 με σκοπό την υποβοήθηση προγραμματισμού της 

ανάπτυξης της περιοχής του νομού, την αξιοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης 

Εθνικού και Ευρωπαϊκού Κοινοτικού επιπέδου, την δημιουργία προϋποθέσεων για 

την ενδογενή ανάπτυξη της περιοχής, την μέριμνα για βελτίωση - επέκταση 

τεχνικής και κοινωνικό-πολιτιστικής υποδομής της περιοχής, την προώθηση της 
ανάπτυξης με παράλληλη προστασία του περιβάλλοντος. 

 

 
20. Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού Α.Ε 

 
Η Εταιρεία Ανάπτυξης Νότιας Ηπείρου - Αμβρακικού (ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε.) 

συστάθηκε τον Ιούλιο του 1988, με κύριο στόχο την αξιοποίηση των 

πλουτοπαραγωγικών πόρων ολόκληρης της περιοχής Αμβρακικού, η οποία 

παρουσιάζει σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, καθώς και την ορθολογική 

διαχείριση και προστασία του κόλπου που αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους 

βιοτόπους στην Ελλάδα και προστατεύεται από την συνθήκη Ramsar. 

 

 
 
21. Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Τρικάλων Α.Ε 

 
Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Τρικάλων (ΑΝΕΝΤ) Α.Ε συστάθηκε λόγω της 

αναγκαιότητας ύπαρξης ενός συντονιστικού, ευέλικτου και αποδοτικού εργαλείου 

Ανάπτυξης του Νομού Τρικάλων, για να προωθήσει την οικονομική και κοινωνική 

ανάπτυξη της Περιφέρειας, μέσα από διαδικασίες δημοκρατικού προγραμματισμού, 

με βάση τις τοπικές δυνάμεις και γενικότερα την προώθηση της ενδογενούς 

ανάπτυξης.  

 

 

 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 
(Ο.Π.Α.Α.Χ)  

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Equal, Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων 

ΚΥΕ  

Περιβάλλον Κέντρο Πληροφόρησης Καλαμά, INTERREG II, LIFE 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader ΙΙ, Leader +, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 

Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ) Υπουργείου 
Γεωργίας, Ο.Π.Α.Α.Χ Περιφέρειας Ηπείρου,  

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Equal, Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης.  

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων 

ΚΥΕ Πρέβεζας, ΚΥΕ Άρτας 

Περιβάλλον LIFE 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

http://www.anethesp.gr/opaax.htm
http://www.anethesp.gr/opaax.htm
http://www.anethesp.gr/equal.htm
http://www.anethesp.gr/tpa.htm
http://www.anethesp.gr/kye.htm
http://www.anethesp.gr/kpk.htm
http://users.hol.gr/~etanam/etanamnewdir/metraola.html
http://users.hol.gr/~etanam/etanamnewdir/leaderplus2.htm
http://users.hol.gr/~etanam/opax/opax.html
http://users.hol.gr/~etanam/opax/opax.html
http://users.hol.gr/~etanam/opax/opax.html
http://users.hol.gr/~etanam/etanamnewdir/opaxpep.htm
http://users.hol.gr/~etanam/equal/equal.htm
http://www.kyeprevezas.gr/
http://www.kyearta.gr/
http://users.hol.gr/~etanam/life/index.htm
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22. Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε 

 
Η Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου (Ε.Α.Π) Α.Ε. συστάθηκε το 1991 με στόχο: τον 

συντονισμό των διάσπαρτων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, την τροφοδότηση με 

τις απαραίτητες έρευνες και μελέτες προγραμματισμού των φορέων, ώστε να 

αποκτήσουν ενιαία στρατηγική ολοκληρωμένης ανάπτυξης,  

τη δημιουργία όρων και δυνατοτήτων συγκλίσεων και συνεργασιών του δημοσίου, 

κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα, τη συμβολή στον μακροχρόνιο προγραμματισμό 

των επενδύσεων και στον συντονισμό των επιμέρους προγραμμάτων 

ανάπτυξης, την ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας και των ιδιαίτερα πολιτισμικών 

χαρακτηριστικών, την συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος, την 

υποστήριξη της διασύνδεσης με εθνικά ή διεθνικά δίκτυα τοπικών οργανισμών, την 

εισαγωγή της καινοτομίας στην τοπική κοινωνία, την προβολή της περιοχής και 

των τοπικών προϊόντων και 

την πληροφόρηση, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, εμψύχωση μεμονωμένων 

πολιτών και ομάδων πολιτών. ,  
 

των απομακρυσμένων ορεινών και νησιωτικών περιοχών της Μαγνησίας. 

*O διαδικτυακός τόπος της Ε.Α.Π (www.eapilio.gr) περιέχει αναλυτικά στοιχεία για τα παραπάνω 

προγράμματα αλλά λειτουργικά δεν μπορούν να συνδεθούν με συνδέσμους (links), και να 
παρουσιαστούν στην παρούσα μελέτη όπως τα προγράμματα των υπολοίπων αναπτυξιακών 

 

 

23. Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας Πύλης Α.Ε 
 

H ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε συστάθηκε το 1992 με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του 

Νομού Τρικάλων και της ευρύτερης περιοχής. Έχει όραμα τη δημιουργία μιας 
σύγχρονης, ισχυρής, εξειδικευμένης και οικονομικά αυτοδύναμης εταιρείας, μέσω :  

 της συμμετοχής της στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου  

 της καινοτόμου και πρωτοποριακής δράσης  

 της εξειδίκευσης των στελεχών της  

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου 
(Ο.Π.Α.Α.Χ), Δίκτυο Πληροφόρησης και υποστήριξης 

πληθυσμού της Θεσσαλικής Υπαίθρου  

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων 

SPEKS, INTERREG go Network, Hot spot στα Τρίκαλα 

Περιβάλλον INTERREG MunServNet 

Άλλες δραστηριότητες Άλλες δραστηριότητες και έργα 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader II, Leader +, Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα 
Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ), Δίκτυο 

Πληροφόρησης και υποστήριξης πληθυσμού της 
Θεσσαλικής Υπαίθρου, Πράσινες Τάξεις 

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Πρωτοβουλία NOW 

Περιβάλλον Life, Προστασία Περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη, 
Terra/Lore πρόγραμμα χωροταξικού σχεδιασμού, 
Πρόγραμμα ΕΡΜΗΣ 

http://www.eapilio.gr/
http://www.anent.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=33
http://www.anent.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=33
http://www.thessalia.gr/diktio/
http://www.thessalia.gr/diktio/
http://www.anent.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=22&Itemid=35
http://www.anent.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=41
http://www.anent.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=26&Itemid=39
http://www.anent.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=30&Itemid=44
http://www.anent.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=29&Itemid=42
http://www.anent.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=37
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 του σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος και των παραγωγικών μέσων  

 της σχέσης αμοιβαίας εμπιστοσύνης και κατανόησης τόσο στο εσωτερικό 

(προσωπικό) όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον λειτουργίας (μέτοχοι, 

πελάτες)  

 της ποιοτικής της δράσης  

 

 

 

24. Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε 
 

Η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.  συστάθηκε τον Ιούνιο του 1999 με πρωτοβουλία 

της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Φθιώτιδας. Οι στόχοι της εταιρείας μεταξύ άλλων 

είναι: η έρευνα, καταγραφή, μελέτη και αξιολόγηση των δυνατοτήτων Ανάπτυξης 

του Νομού, η βελτίωση-επέκταση της τεχνικής υποδομής στο Νομό, η αξιοποίηση 

των χρηματοδοτήσεων και επιχορηγήσεων από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους, 

η δυνατότητα σύναψης δανείων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων που 

προωθούν τους σκοπούς της εταιρείας, η διεύρυνση πιθανών χρηματοδοτικών 

σχημάτων για χρηματοδότηση των απαιτούμενων έργων για την ανάπτυξη της 

περιοχής, η υποβοήθηση του προγράμματος ανάπτυξης της περιοχής κά. 

 

*Τα παραπάνω προγράμματα και δράσεις δεν αναλύονται στον διαδικτυακό τόπο της Φθιωτική 
Αναπτυξιακή Α.Ε παρά μόνο αναγράφονται στον κατάλογο των έργων του Γ’ ΚΠΣ της εταιρείας 
(http://www.fthianap.gr/article.php?c=2&a=8) 

 

 

25. Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε 
 
H Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε (ΑΝ.ΦΩ) συστάθηκε τον Σεπτέμβριο του 1997 

στην 'Aμφισσα Φωκίδας με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού και της 

ευρύτερης περιοχής. 

Κύριος στόχος της Εταιρείας αποτελεί η ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών 

μειονεκτικών περιοχών ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί:  

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader I, Leader II, Leader +, Pindos crossing, Leonoardo 

Da Vinci, Δίκτυο ενημέρωσης πληροφόρησης αγροτικού 
πληθυσμού, ΟΠΑΑΧ, INTERREG IIC,   

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Απασχόληση Youthstart, EQUAL, Τοπικές Πρωτοβουλίες 
Απασχόλησης, Βοήθεια στο σπίτι, Τοπική στρατηγική για 
την απασχόληση στη Δυτική Θεσσαλία, Ολοκληρωμένες 

παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών 
 

Περιβάλλον ΕΠΠΕΡ 

Άλλες δραστηριότητες Μελέτες που έχουν υλοποιηθεί 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Ανάπτυξη γυναικείων αγροτουριστικών επιχειρήσεων στην 
Ελλάδα, INTERREGIII B CADSES 

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών,  

ηλεκτρονική κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση του πολίτη,  
Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης, EQUAL 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων 

Περιφερειακά Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα και 
Καινοτόμες Ενέργειες,  Ενίσχυση δράσεων της καινοτομίας 
και της Κοινωνίας της Πληροφορίας, K.Y.E 

http://www.fthianap.gr/article.php?c=2&a=8
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=113&MenuId=85&lang=grhttp://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=113&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=114&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=98&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=115&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=118&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=118&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=119&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=119&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=119&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=102&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=117&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=103&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=104&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=104&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=105&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=130&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=130&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=136&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=136&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=116&MenuId=85&lang=gr
http://www.kenakap.gr/portal/article.asp?ArticleId=96&MenuId=91&lang=gr
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 Με την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας μέσα από τη δημιουργία 

καινοτόμων και τον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρχόντων οικοτεχνιών, 

βιοτεχνιών-μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

 Με την ανάπτυξη του αγροτουρισμού. 

 Με την συγκράτηση των νέων στις αγροτικές περιοχές έτσι ώστε να 

διατηρηθεί η οικονομική και δημογραφική ισορροπία της χώρας μας 

 Με την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και του φυσικού πλούτου 

 Με την ανάπτυξη νέων μορφών και θέσεων απασχόλησης 

 Με καινοτόμες δράσεις, τη μεταφορά εμπειριών και τεχνογνωσίας. 

 

26. Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε 
 
Η ΕΛΙΚΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ Αναπτυξιακή Α.Ε. ΟΤΑ (πρώην Εταιρεία 

Προστασίας Ανάπτυξης Ελικώνα ΑΕ), συστάθηκε το 1995 από την Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.  

 

*O διαδικτυακός τόπος της Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε (http://www.elikonas.gr/) περιέχει 
εν μέρει αναλυτικά στοιχεία για τα παραπάνω προγράμματα αλλά λειτουργικά δεν μπορούν να 
συνδεθούν με συνδέσμους (links), και να παρουσιαστούν στην παρούσα μελέτη όπως τα προγράμματα 
των υπολοίπων αναπτυξιακών 

 

27. Αναπτυξιακή Ελασσόνας – Κισσάβου Α.Ε  

 
H Αναπτυξιακή Ελασσόνας – Κισσάβου Α.Ε (ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ) συστάθηκε τον 

Ιούνιο του 1992 μετά από απόφαση των κυριότερων «κοινωνικών εταίρων» και με 

αφορμή την ανάγκη διαχείρισης - υλοποίησης του προγράμματος LEADER για την 

Επαρχία Ελασσόνας.  Μεταξύ των στόχων της εταιρείας είναι η ενημέρωση 

πολιτικών - τοπικών φορέων για τη δημιουργία αναπτυξιακών πρωτοβουλιών - 

προϋποθέσεων ανάπτυξης, η παροχή τεχνικής στήριξης για την κατάρτιση και 

υποβολή επενδυτικών σχεδίων και προτάσεων, η παροχή τεχνικής βοήθειας και 

εξειδικευμένων τεχνικών με αποδέκτες τους φορείς και τους κατοίκους της 

Επαρχίας και του Νομού. Η συλλογή και τεκμηρίωση στοιχείων για την υπάρχουσα 

κατάσταση και τις υφιστάμενες αναπτυξιακές τάσεις στην περιοχή, η 

παρακολούθηση προγραμμάτων που αφορούν ενίσχυση μειονεκτικών και λιγότερο 

αναπτυγμένων περιοχών της Ένωσης και διερεύνηση των δυνατοτήτων 

απορρόφησης πόρων από Εθνικούς και Οργανισμούς της Ένωσης. η ανάπτυξη 

συνεργασίας με αντίστοιχους φορείς άλλων περιοχών σε Εθνικό και Διεθνές 

επίπεδο, με στόχο τη δημιουργία κοινών δραστηριοτήτων και αμοιβαίων επωφελών 

ανταλλαγών κά. 

 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader+,  

Κοινωνικά προγράμματα - 
επιχειρηματικότητα 

Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων 

Κ.Υ.Ε 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader II, Leader+, ΟΠΑΑΧ 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων 

ΚΕΤΑ 

http://www.elikonas.gr/
http://anfo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid=101
http://anfo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=54&Itemid=74
http://anfo.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=58
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28. Αναπτυξιακή Καρδίτσας Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
Ο.Τ.Α.  

 
H Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ) Α.Ε συστάθηκε το 1989 με στόχο μεταξύ 

άλλων τον συντονισμό των διάσπαρτων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών, την 

τροφοδότηση με τις απαραίτητες έρευνες και μελέτες προγραμματισμού των 

φορέων του Νομού ώστε να αποκτήσουν ενιαία στρατηγική ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης, τη δημιουργία όρων και δυνατοτήτων συγκλίσεων και συνεργασιών 

του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα, την προώθηση της δημιουργίας 

νέων και του εκσυγχρονισμού των θεσμών της τοπικής κοινωνίας, την εισαγωγή 

καινοτομίας στο παραγωγικό, κοινωνικό και πολιτιστικό σύστημα της περιοχής, τον 

συνδυασμός των κοινοτικών χρηματοδοτήσεων με πολιτικές που οδηγούν σε 

βιώσιμες και αποτελεσματικές επενδύσεις, την ανάδειξη της τοπικής κουλτούρας 

και των ιδιαίτερων πολιτισμικών χαρακτηριστικών κά.  

 

29. Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας Α.Ε 
 

Η ιστοσελίδα τους (www.anem.gr) βρίσκεται υπό κατασκευή (αναβάθμιση).   

 

30. Αναπτυξιακή Εταιρεία Εύβοιας Α.Ε  
 
Η Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. συστάθηκε το 1996, από τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση 

Εύβοιας με σκοπό την ορθολογική αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων του 

νομού Εύβοιας, μέσα από δραστηριότητες και ενέργειες που συμβάλουν στη 

δημιουργία πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και συνεργασιών που αναδεικνύουν τα 

συγκριτικά πλεονεκτήματα του Νομού Εύβοιας. 

 

 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader I & II, Leader+, ΟΠΑΑΧ, Mediterritage INTERREG 
IIIC,  

Περιβάλλον ΕΠΠΕΡ 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader II, Leader+,  Ευρωπαϊκό Κέντρο Αγροτικής 
Πληροφόρησης Θεσσαλίας,  

Κοινωνικά προγράμματα -  Υποστήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων Καρδίτσας, 
τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης, Ολοκληρωμένες 
Παρεμβάσεις Υπέρ των Γυναικών, Βοήθεια στο σπίτι 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων- 
επιχειρηματικότητα 

Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών ΚΥΕ Καρδίτσας, εκπαιδευτική 
στήριξη του προγράμματος ‘Δικτυωθείτε’  

Περιβάλλον LIFE 1993-1997, LIFE 1999-2003, E.T.E.Ρ.Π.Σ , Κέντρο 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, έρευνας και ενημέρωσης 

Νεοχωρίου, Βοτανικός Κήπος Νεοχωρίου 

Άλλες δραστηριότητες Μελέτες 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Κοινωνικά προγράμματα -  Πρόγραμμα συνέργια, Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 

Τεχνολογία- Πληροφορική Γραφείο βιομηχανικής αλλαγής για τον νομό Εύβοιας, 

Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ),  

http://www.anem.gr/
http://www.anelkis.gr/leader.htm
http://www.anelkis.gr/leaderplus.htm
http://www.anelkis.gr/opaax.htm
http://www.anelkis.gr/mediterritage.htm
http://www.anelkis.gr/mediterritage.htm
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=7
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=3
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=8
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=8
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=17
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=18
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=19
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=19
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=21
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=9
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=10
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=10
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=2
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=4
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=5
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=11
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=11
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=11
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=4&id=12
http://www.anka.gr/newsite/anka.php?lang=gr&epil=5
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*Συνοπτικά τα παραπάνω προγράμματα παρουσιάζονται στο http://www.anevia.gr/?q=node/5 
 

31. Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α  
 
Η Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α συστάθηκε το 1994. Σκοπός της εταιρείας είναι 

η συμβολή στην αξιοποίηση και προστασία των φυσικών πόρων και γενικότερα 

στην ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασής της, που ορίζεται η ευρύτερη περιοχή 

της αρχαίας Αιτωλίας και σε κάθε περίπτωση η περιοχή των Δήμων - μετόχων της, 

και εφόσον της ζητηθεί και άλλων περιοχών της Ελλάδας. 

 

 
32. Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε  

 
Η Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας (ΑΝΑΙΤ) Α.Ε συστάθηκε το Δεκέμβριο του 

1994, με κύριους μετόχους τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αιτωλ/νίας, την Τ.Ε.Δ.Κ. 

τους δέκα μεγαλύτερους Δήμους του Νομού και τρεις ενώσεις αγροτικών 

συνεταιρισμών. 

Στόχος της ίδρυσης της ΑΝΑΙΤ ήταν η κάλυψη του κενού που υπήρχε στον Νομό 

όσον αφορά την ύπαρξη ενός φορέα διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων και 

Πρωτοβουλιών. 

 

*Επιγραμματικά όλα τα παραπάνω προγράμματα καταγράφονται στο: 
http://www.anait.gr/programmata.html 
 

33. Ηλειακή Α.Ε  

 

Στόχος της Ηλειακή Α.Ε  είναι η προαγωγή, υποβοήθηση και υλοποίηση 

αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του δημοσίου, κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα στη 

μορφή επενδυτικών έργων, επιχειρηματικών εκμεταλλεύσεων, ενεργειών 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της αγοράς εργασίας και η ανάπτυξη 

καινοτομιών στο Νομό Ηλείας, εφόσον αυτό είναι σύμφωνο προς τους σκοπούς της 
Επιχείρησης και είναι προς όφελος των κατοίκων του Νομού.  

– ενίσχυση επιχειρήσεων- 
επιχειρηματικότητα 

Άλλες δραστηριότητες Μελέτες 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader+ 

Κοινωνικά προγράμματα -  Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Υπέρ των γυναικών, Βοήθεια 
στο σπίτι, EQUAL 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων- 
επιχειρηματικότητα 

Pro Agri-tour 

Περιβάλλον WAREMA 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader+, ΟΠΑΑΧ 

Κοινωνικά προγράμματα -  Equal, βοήθεια στο σπίτι 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων- 
επιχειρηματικότητα 

ΚΕΤΑ (Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής 
Ανάπτυξης), ΚΥΕ (Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών) 

Περιβάλλον LIFE 

http://www.anevia.gr/?q=node/5
http://www.aitoliki.gr/index.php/program/category/10
http://www.aitoliki.gr/index.php/program/category/10
http://www.aitoliki.gr/index.php/program/category/8
http://www.aitoliki.gr/index.php/program/category/8
http://www.aitoliki.gr/index.php/program/category/2
http://www.aitoliki.gr/index.php/program/category/7
http://www.aitoliki.gr/index.php/program/category/3
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Επίσης, μεταξύ άλλων στόχος της εταιρείας είναι η  δημιουργία προϋποθέσεων για 

τη σύμμετρη ανάπτυξη του Νομού από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική 

άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους καθώς 
και με πόρους και μέσα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ελληνικού Δημοσίου.  

 

 
34. Αναπτυξιακή Ολυμπίας Α.Ε  

 
Η Αναπτυξιακή Ολυμπίας (ΑΝ.ΟΛ.) Α.Ε συστάθηκε το 1997 με κύριους 

σκοπούς την προώθηση της ανάπτυξης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 

και γενικότερα του Νομού και την τεχνική υποστήριξη των ΟΤΑ και των φορέων 

του Νομού για την αξιοποίηση των τοπικών πόρων. 

 

 
35. ΑΧΑΪΑ Α.Ε  

 
Η ΑΧΑΪΑ Α.Ε. είναι Αναπτυξιακή Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 

συστάθηκε το Δεκέμβριο του 1997 μετά από συνεργασία των φορέων του Ν. 

Αχαΐας. Σήμερα, τα μέλη της Εταιρείας αποτελούν ένα σύνολο φορέων που 

εκπροσωπούν σχεδόν ολόκληρο το Νομό Αχαΐας και που ανεξάρτητα από το νομικό 

καθεστώς τους εκπροσωπούν συμφέροντα τόσο του δημοσίου όσο και ιδιωτικά 

συλλογικά συμφέροντα, (ΟΤΑ , επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., Αναπτυξιακές Εταιρείες, 

Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, Επιμελητήριο, Ένωση Νέων Αγροτών κ.λπ.). 

Στους σκοπούς της εταιρείας περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: α)η προαγωγή, 

υποβοήθηση και υλοποίηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων του δημοσίου, 

κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα στη μορφή επενδυτικών έργων, επιχειρηματικών 

εκμεταλλεύσεων, ενεργειών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και της αγοράς 

εργασίας και η ανάπτυξη καινοτομιών. β) Η δημιουργία προϋποθέσεων για τη 

σύμμετρη και αναλογική ανάπτυξη των περιοχών δραστηριότητας της εταιρείας, 

από οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική άποψη, με βάση τις τοπικές δυνάμεις 

και πόρους ιδιωτικούς και δημόσιους καθώς και με πόρους και μέσα της 

Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Ελληνικού Δημοσίου. γ) Ο συντονισμός των 

δραστηριοτήτων και του αναπτυξιακού σχεδιασμού, φορέων της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και εταιρειών τους. δ) Η εφαρμογή και αξιοποίηση κάθε 

προγράμματος της πολιτείας που αφορά την τοπική ανάπτυξη, την προστασία και 

τη διαχείριση του περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα Υπουργεία, φορείς του 

Δημοσίου και με τις χώρες της Ευρωπαϊκής ΄Ένωσης. ε)Ο σχεδιασμός, η κατάρτιση 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader+, ΟΠΑΑΧ 

Κοινωνικά προγράμματα -  Τοπικές πρωτοβουλίες απασχόλησης, βοήθεια στο σπίτι 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων- 
επιχειρηματικότητα 

ΚΕΤΑ (Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής 

Ανάπτυξης), ΚΥΕ (Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών) 

Περιβάλλον LIFE 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader+, Leader II, RECO-VER  

Κοινωνικά προγράμματα -  Γυναικεία επιχειρηματικότητα 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων- 
επιχειρηματικότητα 

HERODOT 

Περιβάλλον Γης ύδατα 

http://www.ileiaki.gr/programs/leader/leader.htm
http://www.ba-ilia.gr/
http://www.tpa-ilia.gr/
http://www.tpa-ilia.gr/
http://www.ileiaki.gr/programs/keta/keta.htm
http://www.ileiaki.gr/programs/keta/keta.htm
http://www.kye-ilia.gr/
http://www.ileiaki.gr/programs/life/life.htm
http://www.anol.gr/programs.php?id=13
http://www.anol.gr/programs.php?id=14
http://www.anol.gr/programs.php?id=14
http://www.anol.gr/news.php?id=104
http://www.anol.gr/programs.php?id=18
http://www.anol.gr/programs.php?id=21
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προγραμμάτων και η μελέτη για την ανάπτυξη των περιοχών της Αχαΐας. στ) Η 

Αξιοποίηση - εκμετάλλευση πολιτιστικών, τουριστικών και φυσικών πόρων των 

περιοχών με την ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.  

 

 

 
36. Τριχωνίδα Α.Ε  

 

Η Τριχωνίδα Α.Ε. είναι Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Ο.Τ.Α. συστάθηκε το 

και στο κεφάλαιο της μετέχουν Δήμοι της περιοχής Αιτωλοακαρνανίας & 

Ευρυτανίας, Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών, το Επιμελητήριο 
Αιτωλοακαρνανίας και άλλες αναπτυξιακές εταιρείες. 

Σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό της Εταιρείας στους σκοπούς της 

περιλαμβάνεται η αξιοποίηση, διαχείριση και προστασία των φυσικών πόρων και 

γενικότερα η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της περιοχής παρέμβασης της, καθώς και ο 

συντονισμός και η υποβοήθηση μεμονωμένων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. Πιο 

συγκεκριμένα στοχεύει: α) Στην επιστημονική και τεχνική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. 

και των ενώσεων τους της περιοχής δραστηριοποίησης της, β) Στην προώθηση της 

επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης της ευρύτερης 

περιοχής γ) Στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος δ) 

Στην συμμετοχή της σε προγράμματα στην περιοχή παρέμβασης της καθώς και σε 
ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. 

 

 

37. Αναπτυξιακή Βόρειας Πελοποννήσου Α.Ε 
 
Η Αναπτυξιακή Βόρειας Πελοποννήσου Α.Ε (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ) δεν περιλαμβάνει 

στον διαδικτυακό της τόπο (http://www.anvope.gr/) στοιχεία για τα προγράμματα 

που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί, ούτε περιλαμβάνει ευκρινώς στοιχεία για τους 

στόχους και τους σκοπούς της.  

 
38. Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader II, Leader+, ΟΠΑΑΧ, INTERREG IIIB 

Κοινωνικά προγράμματα -  Βοήθεια στο σπίτι, Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων- 
επιχειρηματικότητα 

Rural Market Place 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

INTERREG II Ελλάδας-Ιταλίας, Leader+, ΟΠΑΑΧ 

Κοινωνικά προγράμματα -  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, EQUAL, 
Κοινωνικές Υποστηρικτικές Δομές 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων- 
επιχειρηματικότητα 

WISE 

http://www.anvope.gr/
http://www.achaiasa.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00373&Group=0&current_menu_language_id=1&gui_language_id=1
http://www.achaiasa.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00373&Group=0&current_menu_language_id=1&gui_language_id=1
http://www.achaiasa.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00373&Group=0&current_menu_language_id=1&gui_language_id=1
http://www.achaiasa.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00373&Group=0&current_menu_language_id=1&gui_language_id=1
http://www.achaiasa.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00373&Group=0&current_menu_language_id=1&gui_language_id=1
http://www.achaiasa.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00373&Group=0&current_menu_language_id=1&gui_language_id=1
http://www.achaiasa.gr/1/?data=&preview_mode=&definition_id=00373&Group=0&current_menu_language_id=1&gui_language_id=1
http://www.trihonida.gr/modules.php?name=NukeWrap&page=static/html/programata.html
http://www.trihonida.gr/leader/html/home.html
http://www.trihonida.gr/modules.php?name=NukeWrap&page=static/html/programata.html
http://www.trihonida.gr/modules.php?name=NukeWrap&page=static/html/programata.html
http://www.trihonida.gr/modules.php?name=NukeWrap&page=static/html/programata.html
http://www.trihonida.gr/modules.php?name=NukeWrap&page=static/html/programata.html
http://www.ptapde.gr/projects/index.php?id=8
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Η Αναπτυξιακή Πάρνωνα Α.Ε συστάθηκε το 1995 και είναι το αποτέλεσμα ενός 

γόνιμου προβληματισμού για την ολοκληρωμένη τοπική ανάπτυξη. Η περιοχή όπου 

δραστηριοποιείται η εταιρεία περιλαμβάνει Ο.Τ.Α της Νοτιοανατολικής Αρκαδίας και 
Λακωνίας καθώς και ενός τμήματος της Αργολίδας. 

Σκοποί της Ανώνυμης Εταιρείας είναι: α) η επιστημονική κια τεχνική στήριξη των 

Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους (π.χ. ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, ΤΕΔΚ κ.λ.π.) και της 

αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης. β) η προώθηση της επιχειρηματικής, 

οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Ο.Τ.Α. του Πάρνωνα και της 

ευρύτερης περιοχής των Νομών Αρκαδίας, Αργολίδας, Λακωνίας της Περιφέρειας 

Πελοποννήσου, γ) η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος, 

και δ) η συμμετοχή της σε προγράμματα και η εφαρμογή σχετικών πολιτικών σε 

διαδημοτικό επίπεδο ή σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο. 

 

39. ΑΚΟΜΜ- Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Εταιρεία Α.Ε Ο.Τ.Α 

O διαδικτυακός τόπος της ΑΚΟΜΜ - ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε 

(http://www.psiloritis.eu/) δεν περιλαμβάνει στοιχεία για τον στόχο της εταιρείας 

και τα προγράμματα που έχει υλοποιήσει ή υλοποιεί.  

40. Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ) 

Ο Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης (Ο.Α.ΔΥ.Κ) συστάθηκε. το 1979 με 

πρωταρχικούς στόχος α./ την εκπόνηση προγραμμάτων ανάπτυξης, β./ τη μελέτη, 

τη χρηματοδότηση,  εκτέλεση,  λειτουργία και  αξιοποίηση κοινωφελών έργων. 

Έχει κατασκευάσει, συνεχίζει να κατασκευάζει και λειτουργεί το μεγαλύτερο έργο 

υποδομής της Δυτικής Κρήτης με τίτλο «Αξιοποίηση Υδάτινου Δυναμικού».            

Υποστηρίζει τους Δήμους που προέκυψαν από το σχέδιο Ιωάννης Καποδίστριας, 

αναλαμβάνοντας τον ρόλο του τεχνικού συμβούλου μέσω προγραμματικών 

συμβάσεων. Σχεδιάζει, υποβάλλει και υλοποιεί Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά 

Προγράμματα, συμπράττει με φορείς από την Ελλάδα και την Ευρώπη για την 

υλοποίηση πρωτοβουλιών με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη της Δυτικής Κρήτης και 

μετέχει σε ευρωπαϊκά δίκτυα ενημέρωσης και έρευνας. 

 

 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader+, Leader II, ΟΠΑΑΧ,  

Κοινωνικά προγράμματα -  Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης Αρκαδίας, Τοπικές 
Πρωτοβουλίες Απασχόλησης Λακωνίας, Μονάδες 
Κοινωνικής Μέριμνας, Παρεμβάσεις υπέρ των γυναικών, 

EQUAL 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων- 
επιχειρηματικότητα 

ΚΕΤΑ Πελοποννήσου  

Περιβάλλον Ε.Π. Περιβάλλον, Ε.Τ.Ε.Ρ.Π.Σ, Προστασία περιβάλλοντος 

και βιώσιμη ανάπτυξη, Οικολογικό Πάρκο Πάρνωνα 
Μούστου 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

http://www.psiloritis.eu/
http://www.parnonas.gr/?cat=9
http://www.parnonas.gr/?cat=26
http://www.parnonas.gr/?cat=16
http://www.parnonas.gr/?cat=17
http://www.parnonas.gr/?cat=18
http://www.parnonas.gr/?cat=18
http://www.parnonas.gr/?cat=19
http://www.parnonas.gr/?cat=19
http://www.parnonas.gr/?cat=22
http://www.parnonas.gr/?cat=27
http://www.parnonas.gr/?cat=19
http://www.parnonas.gr/?cat=24
http://www.parnonas.gr/?cat=24
http://www.parnonas.gr/?cat=28
http://www.parnonas.gr/?cat=28
http://www.parnonas.gr/?cat=33
http://www.parnonas.gr/?cat=33
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*Κάποια από τα προγράμματα περιγράφονται στο: 
http://www.oadyk.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=83 

 

41. Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε 

Η Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε συστάθηκε το 1989, με κύριο στόχο την στήριξη 

των Ο.Τ.Α στον αναπτυξιακό τους ρόλο, τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της 

ευρύτερης περιοχής, την αξιοποίηση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό των 

διαθέσιμων εθνικών και κοινοτικών πόρων μέσα από τη διαχείριση σχετικών 

προγραμμάτων, την τεχνική στήριξη των κατοίκων και των φορέων της περιοχής 

στους τομείς επιμόρφωσης, βελτίωσης ποιότητας ζωής και γενικότερα 

κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης και την ανάληψη πρωτοβουλιών σε θέματα 

προστασίας περιβάλλοντος, διατήρησης πολιτιστικής κληρονομιάς και ανάπτυξης 
της εσωτερικής συνοχής της περιοχής 

 

Αξιολόγηση-Συμπεράσματα 

Τα διαφορετικά γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, οι φυσικοί πόροι, οι 

πληθυσμιακές μεταβολές και οι γενικότερες κοινωνικό-οικονομικές 

πραγματικότητες της ελληνικής υπαίθρου, καθιστούν τις περιοχές αυτές  ιδιαίτερες 

και ποικιλόμορφες και χρειάζονται διαφορετική αντιμετώπιση. Επιπλέον, οι τάσεις 

παγκοσμιοποίησης της διεθνούς οικονομίας, οι μεταρρυθμίσεις της Κοινής 

Αγροτικής Πολιτικής και η ενδυνάμωση του ρόλου των Διαρθρωτικών Πολιτικών, 

συντελούν στην περαιτέρω διαφοροποίηση των  οικονομικών και γενικότερα των 
αναπτυξιακών τους επιδόσεων2.  

Επιπρόσθετα, η μελέτη αυτή στηρίχτηκε στις παρουσιάσεις και πληροφορίες των 

αναπτυξιακών εταιρειών στο διαδίκτυο -όσες βέβαια διαθέτουν δικτυακό τόπο-  με 

αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η αντικειμενική αξιολόγηση των προγραμμάτων 

που υλοποίησαν και υλοποιούν οι αναπτυξιακές. 

Η κοινή πάντως δράση όλων των παραπάνω αναπτυξιακών είναι η συμμετοχή τους 

σε δράσεις των προγραμμάτων Leader και μάλιστα στις περισσότερες περιπτώσεις 

το πρόγραμμα αυτό αποτέλεσε το έναυσμα σύστασης τους. Τα αγροτικά 

                                                 
2
 Ευστράτογλου, Σ., Παπαδόπουλος  Α., και Ευστράτογλου Α. Δυναμικές ανάπτυξης των αγροτικών 

περιοχών και παράγοντες που τις επηρεάζουν. 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας Εταιρεία 
Αγροτικής Οικονομίας (ΕΤΑΓΡΟ) 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader I, II, +, ΟΠΑΑΧ, INTERREG 

Κοινωνικά προγράμματα -  EQUAL 

Τεχνολογία- Πληροφορική 
– ενίσχυση επιχειρήσεων- 
επιχειρηματικότητα 

ΚΥΕ 

Περιβάλλον Life, προγράμματα ύδρευσης άρδευσης και αποχέτευσης 

Δραστηριότητες- διαχείριση - υλοποίηση προγραμμάτων 

Διαχείριση Αγροτικού 
Χώρου 

Leader II, Leader+, ΟΠΑΑΧ 

Κοινωνικά προγράμματα -  Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, EQUAL Κ.Π 

Απασχόληση και επαγγελματική Κατάρτιση, Τοπικές 
Πρωτοβουλίες Απασχόλησης 

Περιβάλλον Οικολογικό Πάρκο Γιούχτα, LIFE, INTERREG IIIC 

http://www.oadyk.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=59&Itemid=83
http://www.anher.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=22&Itemid=37
http://www.anher.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=29&Itemid=186
http://www.anher.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=46&Itemid=146
http://www.anher.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=97
http://www.anher.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=30&Itemid=80
http://www.anher.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=45&Itemid=141
http://www.anher.gr/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=45&Itemid=141
http://www.anher.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=152
http://www.anher.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=102&Itemid=152
http://www.anher.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=58&Itemid=98
http://www.anher.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=103&Itemid=153
http://www.anher.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=104&Itemid=154
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Προγράμματα (Leader, ΟΠΑΑΧ,) που υλοποιήθηκαν κατά τις προηγούμενες 

Προγραμματικές Περιόδους είχαν τεράστια σημασία στην πλειοψηφία των 

περιοχών εφαρμογής ενισχύοντας  και υποστηρίζοντας ορεινές και μειονεκτικές 

αγροτικές περιοχές, θέτοντας τις βάσεις για τη δημιουργία παραγωγικών δομών 

και για την ανάπτυξη με σεβασμό στο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον. 

Πιο εξειδικευμένα, για τις ορεινές περιοχές το μεγαλύτερο τμήμα αυτών αποτελεί 

ζωτικούς χώρους με πολλαπλές λειτουργίες και χαρακτηρίζονται από ιδιόμορφες 

συνθήκες ανάπτυξης. Τα ιδιαίτερα γνωρίσματα τους, τα ιδιαίτερα φυσικά και 

πολιτισμικά τους στοιχεία παρά την μοναδικότητα τους και την αξία τους 

παρουσιάζουν αναπτυξιακά προβλήματα  

Το μεγάλο υψόμετρο, οι απότομές κλίσεις και οι δυσμενείς κλιματολογικές 

συνθήκες των ορεινών περιοχών καθιστούν αδύνατη τη χρήση μηχανημάτων με 

αποτέλεσμα τον περιορισμό των δυνατοτήτων χρήσης της γης και την αύξηση του 

κόστους εργασίας. Αυτά οδηγούν σε μειωμένες ευκαιρίες απασχόλησης, μειωμένα 

εισοδήματα προκαλώντας τη μείωση του πληθυσμού, τη χαμηλή πληθυσμιακή 

πυκνότητα, τον περιορισμό των περαιτέρω παραγωγικών δραστηριοτήτων, κ.ά. 

που σε συνδυασμό με την ανταγωνιστικότητα της παγκοσμιοποίησης οδηγούν τις 

ορεινές περιοχές σε συγκριτικά μειονεκτική θέση. 

 

Οι αναπτυξιακές εταιρείες κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά και ιδιαίτερα 

προβλήματα της ελληνικής υπαίθρου. Η διαχείριση προγραμμάτων προστασίας και 

ανάδειξης του περιβάλλοντος, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η εφαρμογή 

πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, η συμβολή στην αξιοποίηση των 

φυσικών πόρων, η συμβολή στη διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης, η 

στήριξη της αυτοδιοίκησης στο δύσκολο έργο της κ.λ.π. αποτελούν ενδεικτικό 

δείγμα της προσφοράς τους. 

Οι Αναπτυξιακές Εταιρείες της Αυτοδιοίκησης (Α’ και Β’ βαθμού) λειτουργούν 

«δίπλα και μαζί με τους θεσμικούς φορείς» και παίζουν το ρόλο «επιταχυντή» της 

αναπτυξιακής διαδικασίας.3 

 
Κοινωνία - Δημογραφικά (φυσική κίνηση, γήρανση, 

ποσοστό ενεργού πληθυσμού, επίπεδο εκπαίδευσης 

- Γεωγραφική απομόνωση 
- Μειωμένη ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τα 
αστικά κέντρα ως προς τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες και ευκαιρίες (π.χ ανεργία) 

- Ανεπάρκεια τεχνικών και κοινωνικών υποδομών 

Οικονομία 
 

- Ανταγωνιστικότητα προϊόντων (μικρή 
παραγωγή, υψηλή τιμή, κόστος μεταφοράς) - Η 
παγκοσμιοποίηση της αγοράς 
- Ελλιπής διαχείριση και αξιοποίηση φυσικών 
πόρων που οδηγεί τελικά σε μειωμένη 
ανταγωνιστικότητα και σπατάλη. 

- Γεωργία – Αλιεία - Κτηνοτροφία: εξάρτηση από 
επιδοτήσεις 
- Εποχικός τουρισμός 
- Σταδιακή εξαφάνιση παραδοσιακών ατομικών 
και συλλογικών επαγγελμάτων  

- Η ελλιπείς και ακριβή συγκοινωνιακή 
εξυπηρέτηση 

- Χαμηλό επίπεδο κατάρτισης – εκπαίδευσης 
και εξειδίκευσης του ανθρώπινου δυναμικού. 
- Μικρός βαθμός δικτύωσης μεταξύ των διαφόρων 
τομέων άσκησης οικονομικής δραστηριότητας 

                                                 
3
 Από ομιλία του προέδρου της Ελληνικής Ένωσης των Αναπτυξιακών Εταιρειών (HEL.A.DA) 

http://hefaistos.anko.gr:7778/images/tabs/anko/leader+/8h/202-h72c.pdf 
 

http://hefaistos.anko.gr:7778/images/tabs/anko/leader+/8h/202-h72c.pdf
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- Εμπόριο: περιορισμένο δίκτυο πιστωτικών 
ιδρυμάτων και σημαντικές ελλείψεις στην παροχή 

υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις. 

- Έλλειψη ποιότητας σε προϊόντα και υπηρεσίες 
 

Περιβάλλον 
 

 

Φυσικό 
 

- Πυρκαγιές 
- Ανεξέλεγκτη κτηνοτροφία- λαθραία βόσκηση 
- Λαθροϋλοτόμηση 
- Γεωργία: Εγκατάλειψη καλλιεργειών ή 
εντατικοποίηση μονοκαλλιεργειών / αλλαγή 
χαρακτηριστικών αγροτικού χώρου 
- Μη ελεγχόμενη εκμετάλλευση δασικού πλούτου 

- Λαθροθηρία  
- Μαζικός – εποχικός τουρισμός 
- Υπερσυγκέντρωση τουριστικών δραστηριοτήτων 
σε ορισμένες περιοχές 
- Μη εφαρμογή χωροταξικού σχεδιασμού 

- Η μη τήρηση των προβλεπόμενων Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) στις κατασκευές  

- Ελλιπής διαχείριση και αξιοποίηση φυσικών 
πόρων που οδηγεί τελικά σε μειωμένη 
ανταγωνιστικότητα και σπατάλη. 
- Αντικρουόμενες χρήσεις γης και παραβάσεις στις 
προστατευόμενες περιοχές γεγονός που εντείνεται και 
από την έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων (π.χ διάνοιξη 

δρόμων – έλλειψη συστηματικής επιτήρησης 
- Λατομεία 

 

Πολιτισμικό 
 

- Εγκατάλειψη αρχαιολογικών και πολιτιστικών 
μνημείων 
- Αλλοίωση της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής  

- Εγκατάλειψη ηθών, εθίμων και παραδόσεων  
 

Πίνακας 1. Σύνοψη των σημαντικότερων προβλημάτων των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών 

(επεξεργασία στοιχείων από τη μελέτη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων., 2004. 
Μεθοδολογία Παρακολούθησης Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινών και Νησιωτικών Περιοχών. 
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

 

Σε συνδυασμό με το σύνολο των υπολοίπων προγραμμάτων που κάθε αναπτυξιακή 

εταιρεία υλοποίησε, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό, με τον καλύτερο ή τον 

μετριότερο τρόπο, η συνολική εικόνα που παρουσιάζει η περιφέρεια της Ελλάδας 

τα τελευταία χρόνια οφείλεται εν μέρη στην δυναμική παρουσία των αναπτυξιακών 

εταιρειών και των δράσεων τους σε όλα τα δυνατά επίπεδα [α) σε επίπεδο 

σχεδιασμού / προγραμματισμού, Δημόσιων Νομαρχιακών και Δημοτικών έργων, 

διαδημοτικής συνεργασίας, ιδιωτικών έργων, ολοκληρωμένων παρεμβάσεων, 

κατάθεσης προτάσεων στην κεντρική διοίκηση και σε Περιφερειακά - Νομαρχιακά 

κέντρα και θεσμούς αποφάσεων, συντονισμού και τεκμηρίωσης αναγκαιοτητών / 

προτεραιοτήτων. β) σε επίπεδο υλοποίησης έργων, ενεργειών, δράσεων, επεν-

δύσεων, μελετών και προτάσεων – αιτήσεων φορέων. γ) σε επίπεδο διαχείρισης 

έργων, ενεργειών, δράσεων, ολοκληρωμένων παρεμβάσεων και προγραμμάτων. 

δ) σε επίπεδο τεχνικής υποστήριξης / συμβουλευτικών υπηρεσιών πληροφόρησης 

– ενημέρωσης, εμψύχωσης, τεχνικής βοήθειας, παροχής εξειδικευμένων 

συμβουλών, μελετών και συντονισμού. ε) σε επίπεδο αξιολόγησης – 

παρακολούθησης αδυναμιών δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, δεικτών τοπικής 

ανάπτυξης, έργων / ενεργειών / δράσεων και προτάσεων]4. 

                                                 
4 Τσαντάκης Μ., Ο ρόλος των αναπτυξιακών εταιρειών,  ΤΟΠΟΣ Επιθεώρηση Χωρικής Ανάπτυξης, 
Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, 20-21/2003 ISSN 1105-3267 σσ. 189-192 
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Η προσπάθεια των αναπτυξιακών εταιρειών θα πρέπει να εντατικοποιηθεί, και να 

συνταχθεί ένα αξιόπιστο σχέδιο Αξιοβίωτης Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης της 

ελληνικής περιφέρειας, με την συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων, για μια 

ανάπτυξη δηλαδή ‘..ταυτόχρονα οικονομική, κοινωνική, τεχνική/τεχνολογική, 

πολιτική και πολιτισμική, σε διαλεκτική αρμονία και με σεβασμό στο συγκεκριμένο 

φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον, του οποίου μέρος είναι ο άνθρωπος’..5 

Βιβλιογραφία – Διαδίκτυο  

 
Άρθρο: Αναγκαία η ενίσχυση των Αναπτυξιακών: 

http://www.alitheia.gr/gr/index.php?view=article&id=134%3A2009-05-08-16-

26-59&option=com_content&Itemid=53 

Γραφείο Διαμεσολάβησης Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης: 

http://innovation.duth.gr/duthvrc/elearn/ideaevaltool2.htm 

 Διαδικτυακός τόπος Αιτωλικής Αναπτυξιακής Α.Ε Ο.Τ.Α: http://www.aitoliki.gr 

Διαδικτυακός τόπος Αναπτυξιακής Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε: http://www.anait.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος Αναπτυξιακής Ελασσόνας – Κισσάβου Α.Ε: 

http://www.anelkis.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος Αναπτυξιακής Εταιρείας Δυτικής Μακεδονίας: 

http://www.anko.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος Αναπτυξιακής Εταιρείας Ευβοίας: http://www.anevia.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος Αναπτυξιακής Εταιρείας Ηπείρου Α.Ε: www.epirussa.gr 

Διαδικτυακός τόπος Αναπτυξιακής Εταιρείας Θεσπρωτίας Α.Ε: 

http://www.anethesp.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος Αναπτυξιακής Εταιρείας Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ) Α.Ε: 

www.anka.gr 

Διαδικτυακός τόπος Αναπτυξιακής Εταιρείας Καστοριάς Α.Ε: 

http://www.ankas.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος Αναπτυξιακής Εταιρείας Μαγνησίας (ΑΝ.Ε.Μ): 

www.anem.gr 

Διαδικτυακός τόπος Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Γρεβενών: 

http://www.angre.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος Αναπτυξιακής Εταιρείας Νομού Τρικάλων: www.anent.gr 

Διαδικτυακός τόπος Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάρνωνας Α.Ε: 

http://www.parnonas.gr/ 

                                                 
5
 Ρόκος, 1963,1964,1697,1970, 1975, 1977, 1980, 1986, 1988, 1993, 1994, 1995, 1998. 

http://www.alitheia.gr/gr/index.php?view=article&id=134%3A2009-05-08-16-26-59&option=com_content&Itemid=53
http://www.alitheia.gr/gr/index.php?view=article&id=134%3A2009-05-08-16-26-59&option=com_content&Itemid=53
http://innovation.duth.gr/duthvrc/elearn/ideaevaltool2.htm
http://www.aitoliki.gr/
http://www.anait.gr/
http://www.anelkis.gr/
http://www.anko.gr/
http://www.anevia.gr/
http://www.epirussa.gr/
http://www.anethesp.gr/
http://www.anka.gr/
http://www.ankas.gr/
http://www.anem.gr/
http://www.angre.gr/
http://www.anent.gr/
http://www.parnonas.gr/
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Διαδικτυακός τόπος Αναπτυξιακής Εταιρείας Σερρών Α.Ε: 

http://www.aneser.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος Αναπτυξιακής Ολυμπίας Α.Ε: http://www.anol.gr/index.php 

Διαδικτυακός τόπος Αναπτυξιακής Φλώρινας Α.Ε:http://www.anflo.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος Εταιρείας Ανάπτυξης Αμβρακικού Α.Ε: www.etanam.gr 

Διαδικτυακός τόπος Εταιρείας Ανάπτυξης Πηλίου: http://www.eapilio.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος Ηλειακής Α.Ε: http://www.ileiaki.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος της «Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε»: http://www.pieriki-

anaptixiaki.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος της ΑΚΚΟΜ Ψηλορείτης Αναπτυξιακή Α.Ε Ο.Τ.Α: 

http://www.psiloritis.eu/ 

Διαδικτυακός τόπος της Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολική Α.Ε: www.anatoliki.gr 

Διαδικτυακός τόπος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δράμας Α.Ε:  

http://www.aned.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Έβρου Α.Ε  

http://www.anee.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Θεσσαλονίκης Α.Ε:  

www.aneth.gr 

Διαδικτυακός τόπος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Ροδόπης Α.Ε:  www.anro.gr 

Διαδικτυακός τόπος της Αναπτυξιακής Εταιρείας Χαλκιδικής Α.Ε:  

www.anetxa.gr 

Διαδικτυακός τόπος της Αναπτυξιακής Ημαθίας Α.Ε: http://www.anhma.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος της Αναπτυξιακής Ηρακλείου: http://www.anher.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος της Αναπτυξιακής Καβάλας Α.Ε:  http://www.ankavala.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος της Αναπτυξιακής Πέλλας Α.Ε:  http://www.anpe.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος της Δημοσυνεταιριστική Εταιρείας «Έβρος Α.Ε»: 

http://www.dimossin.gr/  

Διαδικτυακός τόπος της Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε: 

http://www.elikonas.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε: http://www.fthianap.gr/ 

Διαδικτυακός τόπος της Φωκικής Αναπτυξιακής Α.Ε: http://anfo.gr/ 

http://www.aneser.gr/
http://www.anol.gr/index.php
http://www.anflo.gr/
http://www.etanam.gr/
http://www.eapilio.gr/
http://www.ileiaki.gr/
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/
http://www.psiloritis.eu/
http://www.anatoliki.gr/
http://www.aned.gr/
http://www.anee.gr/
http://www.aneth.gr/
http://www.anro.gr/
http://www.anetxa.gr/
http://www.anhma.gr/
http://www.anher.gr/
http://www.ankavala.gr/
http://www.anpe.gr/
http://www.dimossin.gr/
http://www.elikonas.gr/
http://www.fthianap.gr/
http://anfo.gr/
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Διαδικτυακός τόπος του Οργανισμού Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης: 

http://www.oadyk.gr/ 

Διαδικτυακός τόπου Κέντρου Ανάπτυξης Καλαμπάκας Πύλης Α.Ε: 

www.kenakap.gr 

 

Διακομιχάλης Μ., Κυπριωτέλης Ε., 2003. Συνθήκες και χαρακτηριστικά των 

μειονεκτικών νησιωτικών και ορεινών περιοχών και οι δυνατότητες βελτίωσης της 

ελκυστικότητας τους. Πρακτικά Συνεδρίου: Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές: 

Οικονομικές, Κοινωνικές και Περιβαλλοντικές διαστάσεις και μηχανισμοί 

Υποστήριξης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωγραφίας. 

Διεύρυνση του ρόλου των Αναπτυξιακών Εταιρειών ζητά η ΕΝΑΕ από το ΥΠΑΑΤ 

(19/5/2009): http://www.paseges.gr/portal/cl/co/362c159b-7165-4ed7-b586-

8db8d6897e7e 

Ευστράτογλου, Σ., Παπαδόπουλος  Α., και Ευστράτογλου Α. Δυναμικές 

ανάπτυξης των αγροτικών περιοχών και παράγοντες που τις επηρεάζουν. 7ο 

Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας Εταιρεία Αγροτικής Οικονομίας 

(ΕΤΑΓΡΟ): 

http://www.etagro.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=
1 

Μιχαηλίδου, Ε. και Ρόκος, Δ., 2004. Πολιτική γης για την Ολοκληρωμένη 

Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και 

δασοπονίας, Πρακτικά 3ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του 

Ε.Μ.Π. και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές 

Περιοχές. Θεωρία και Πράξη», 7-10 Ιουνίου 2001, Μέτσοβο, σελ. 209-250. 

Μπαμπάς Σ., Ο θεσμός και ο ρόλος των αναπτυξιακών εταιριών στην 

Περιφέρεια: www.prd.uth.gr/activities/Hmerida_FS_02-

05/Τμήμα%20Χωροταξίας,%20Πολεοδομίας%20...files/1%20Mpampas.doc 

Ο Ρόλος των ΑΝ.ΕΤ στα πλαίσια της 4ης προγραμματικής Περιόδου: 

http://hefaistos.anko.gr:7778/images/tabs/anko/leader+/9h/ANKO-1.pdf 

Παλάσκας Δ., 2002. Οργάνωση κοινωνικό-οικονομικών δεδομένων σε 

Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για σκοπούς ανάπτυξης της ορεινής 

οικονομίας. Μεταπτυχιακή Διατριβή, ΑΠΘ, Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού 

Περιβάλλοντος, Εργαστήριο Δασική Οικονομικής. 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Φοιτητικός Σύλλογος ΤΜΧΠΠΑ. 2005. Ο ρόλος των 

αναπτυξιακών εταιριών στο χωρικό σχεδιασμό και στην περιφερειακή ανάπτυξη, 

πρακτικά της 1ης επιστημονικής ημερίδας, 16 Μαρτίου 2005, Βόλος  

 

Παπαδημάτου, Α. και Ρόκος, Δ., 2004. «Βιώσιμη» και Αξιοβίωτη 

Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις ορεινές περιοχές της Ελλάδας και του κόσμου, 

Πρακτικά 3ου Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. και του 

ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές. Θεωρία 

και Πράξη», 7-10 Ιουνίου 2001, Μέτσοβο, σελ. 141-170. 

 

Ρόκος Δ., 2003. Από τη «βιώσιμη» ή «αειφόρο» στην αξιοβίωτη ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη. Εκδοτικός Οίκος Α.Α. Λιβάνη, Αθήνα 

 

Ρόκος Δ., 2004. Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, Θεωρία και 

Πράξη”, Πρακτικά 3oυ Διεπιστημονικού Διαπανεπιστημιακού Συνεδρίου του Ε.Μ.Π. 

http://www.oadyk.gr/
http://www.kenakap.gr/
http://www.paseges.gr/portal/cl/co/362c159b-7165-4ed7-b586-8db8d6897e7e
http://www.paseges.gr/portal/cl/co/362c159b-7165-4ed7-b586-8db8d6897e7e
http://www.etagro.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
http://www.etagro.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1
http://www.prd.uth.gr/activities/Hmerida_FS_02-05/Τμήμα%20Χωροταξίας,%20Πολεοδομίας%20...files/1%20Mpampas.doc
http://www.prd.uth.gr/activities/Hmerida_FS_02-05/Τμήμα%20Χωροταξίας,%20Πολεοδομίας%20...files/1%20Mpampas.doc
http://hefaistos.anko.gr:7778/images/tabs/anko/leader+/9h/ANKO-1.pdf
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και του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π. «Η Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη στις Ορεινές Περιοχές, 

Θεωρία και Πράξη», 7-10 Ιουνίου 2001, σελ.79-140, Μέτσοβο. 

Σημεία ομιλίας Προέδρου ΕΝΑΕ στην Ημερίδα Αναπτυξιακών Εταιρειών στη 
Λάρισα, 08/05/2009: http://www.reporto.gr/news.asp?ID=8368 

Σπιλάνης Ι., Κίζος Θ., Ιωσηφίδης Θ., Οικονομικές, Κοινωνικές και 

Περιβαλλοντικές διαστάσεις της ανάπτυξης σε λιγότερο ευνοημένες περιοχές., 

Πρακτικά Συνεδρίου: Λιγότερο Ευνοημένες Περιοχές: Οικονομικές, Κοινωνικές και 

Περιβαλλοντικές διαστάσεις και μηχανισμοί Υποστήριξης, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, 

Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωγραφίας. 

Τσαντάκης Μ., Ο ρόλος των αναπτυξιακών εταιρειών,  ΤΟΠΟΣ Επιθεώρηση 

Χωρικής Ανάπτυξης, Σχεδιασμού και Περιβάλλοντος, 20-21/2003 ISSN 1105-3267 

σσ. 189-192: http://www.uehr.panteion.gr/topos/gr/pdf/14_tsantakis-
politikes.pdf 

Τσιατσιάμης Α., Αναπτυξιακές εταιρείες: ένας σύγχρονος επιχειρησιακός θεσμός 

στην τοπικής αυτοδιοίκηση Αναπτυξιακή Εταιρεία Δήμου Αθηναίων: 
http://sky.hua.gr/epixeirein/dihmerida2/Tsiatsiamis.summary_20_5.pdf 

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων., 2004. Μεθοδολογία 

Παρακολούθησης Βιώσιμης Τοπικής Ανάπτυξης Ορεινών και Νησιωτικών Περιοχών. 

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

 

 

 

http://www.reporto.gr/news.asp?ID=8368
http://www.uehr.panteion.gr/topos/gr/pdf/14_tsantakis-politikes.pdf
http://www.uehr.panteion.gr/topos/gr/pdf/14_tsantakis-politikes.pdf
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Α/Α ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ 
ΤΙΤΛΟΣ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ-ΦΑΞ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

1. Έβρος Α.Ε Δημοσυνεταιριστική Εταιρεία Έβρος Α.Ε. Προβατώνας  

680 03  Έβρου 

dimossin@hol.gr 

25540/20090-2 

(*)25540/41800 

http://www.dimossin.gr/ 
 

 

2.  ΑΝΡΟ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε. 691 00 Κομοτηνή 

anro@anro.gr 

25310 34071/2 

(*)25310 34073 

www.anro.gr 
 

 

3.  ΑΝΚΑ Α.Ε. Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. Ύδρας  10 

653 02 Καβάλα 

anka@kav.forthnet.gr 

2510/620459 

2510/620429 
(*)2510/620459 

http://www.ankavala.gr/ 

 

4.  ΑΝΕΔ Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία Δράμας Α.Ε. Κωνσταντινουπόλεως 8 

661 00 Δράμα 

aned@otenet.gr 

25210/47610/11 

(*)25210/47612 

http://www.aned.gr/ 
 

 

5.  Αναπτυξιακή Εταιρεία Έβρου Α.Ε.  Τέρμα Καραολή και Δημητρίου 

681 00 Αλεξανδρούπολη 

aneeae@otenet.gr 

25510/21910, 
36229 

(*)22510/81854 

http://www.anee.gr/ 

 

6. ΑΝΕΤΧΑ Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία Χαλκιδικής Α.Ε. Παπαδιαμάντη 20 

631 00 Πολύγυρος 

anetxa@otenet.gr 

23710/24407 
23710/24507  
23710/22998 

(*)23710/24314 

www.anetxa.gr 

 

7. ΑΝΠΕ Α.Ε. Αναπτυξιακή Πέλλας Α.Ε. Σακελλαροπούλου 14 & Φιλελλήνων, Έδεσσα 58200 

anpe@pel.orthnet.gr 

23810/21000 
23810/24858 

(*)23810/23181 

http://www.anpe.gr/ 

 

8. ΑΝΕΘ Α.Ε. Αναπτυξιακή Νομού Θεσσαλονίκης Α.Ε. –  

Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ 

Πλούτωνος 27               3ος  όροφος 

546 55 Θεσσαλονίκη 

aneth@aneth.gr 

papavasileiou@aneth.gr 

2310/801070 

2310/801050 
(*)2310/403593 

www.aneth.gr 

 

 

9. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
A.E 

Αναπτυξιακή Α.Ε. Ανατολικής Θεσσαλονίκης 1ο χλμ Θέρμης – Τριαδίου (Gold Center, Κτήριο αρ. 9) 
57001 ΤΘ. 60497  

info@anatoliki.gr 

2310/463930 

(*)2310/486203 

www.anatoliki.gr 

 

10.  Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε. 16ης Οκτωβρίου 17β 

2ος όροφος 

23510/27541  
23510/36690 

http://www.pieriki-
anaptixiaki.gr/ 
 

mailto:dimossin@hol.gr
http://www.dimossin.gr/
mailto:anro@anro.gr
http://www.anro.gr/
mailto:anka@kav.forthnet.gr
http://www.ankavala.gr/
mailto:aned@otenet.gr
http://www.aned.gr/
mailto:aneeae@otenet.gr
http://www.anee.gr/
mailto:anetxa@otenet.gr
http://www.anetxa.gr/
mailto:anpe@pel.orthnet.gr
http://www.anpe.gr/
mailto:aneth@aneth.gr
http://www.aneth.gr/
mailto:info@anatoliki.gr
http://www.anatoliki.gr/
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/
http://www.pieriki-anaptixiaki.gr/
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601 00 Κατερίνη 

pieriki@otenet.gr 

23510/45255 

(*)23510/25187 

 

11. ΑΝΗΜΑ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ημαθίας Α.Ε. Θεσσαλονίκης 46 

591 00 Βέροια 

info@anhma.gr 

23310/20321 
23310/20809 

(*)23310/20271 

www.anhma.gr 

 

12. ΑΝΕΣΕΡ Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία Σερρών Α.Ε. Βασ. Αλέξανδρου 2 

621 22 Σέρρες 

leader@aneser.gr 

23210/64402 

23210/64403 

(*)23210/99639 

www.aneser.gr 

 

13. ΑΝΚΙ Α.Ε. Αναπτυξιακή Κιλκίς Α.Ε. Σόλωνος 13 

611 00 Κιλκίς 

anki@anki.gr 

23410/25305  
23410/29384 

(*)23410/28522 

http://www.anki.gr/ 

 

14. ΑΝΦΛΩ Α.Ε. Αναπτυξιακή Φλώρινας Α.Ε. Στ. Δραγούμη 26 

Τ.Θ. 128 

531 00 Φλώρινα 

anflo@anflo.gr 

23850/45745 

23850/45789 

23850/46671 

(*)23850/45745 

www.anflo.gr 
 

 

15. ΑΝΝΓΡΕ Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Γρεβενών Α..Ε. Εμμ. Παππά & Ειρήνης 3 

511 00 Γρεβενά 

angre@grevenanet.gr 

24620/87380 

24620/87386 
(*)24620/22655 

http://www.angre.gr/ 

 

16. ΑΝΚΟ Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. Φον Καραγιάννη 1-3 

501 00 Κοζάνη 

anko@anko.gr 

24610/24022 

(*)24610/38628 

http://www.anko.gr/ 

 

17. ΑΝΚΑΣ Α.Ε.  Αναπτυξιακή Καστοριάς Α.Ε.  Γράμμου 62 

521 00 Καστοριά 

ankas@otenet.gr 

24670/83441/ 
24670/86341 

(*)4670/21348 

www.ankas.gr 

 

18. ΗΠΕΙΡΟΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή ΗΠΕΙΡΟΥ Α.Ε. – Αναπτυξιακή 
Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ  

Πλ. Πύρρου & Μ. Αγγέλου 

453 32 Ιωάννινα 

epirus@epirussa.gr 

26510/36686 

26510/74187 

26510/76102 

(*)26510/33419 

www.epirussa.gr 
 

19. ΑΝΕΘ Α.Ε.  Αναπτυξιακή Εταιρεία Θεσπρωτίας Α.Ε. Π. Τσαλδάρη 16 

461 00 Ηγουμενίτσα 

anethens@otenet.gr 

opaax@anethesp.gr 

26650/25788 

τηλ. & fax 

http://www.anethesp.gr/ 

 

mailto:pieriki@otenet.gr
mailto:info@anhma.gr
http://www.anhma.gr/
mailto:leader@aneser.gr
http://www.aneser.gr/
mailto:anki@anki.gr
http://www.anki.gr/
mailto:anflo@anflo.gr
http://www.anflo.gr/
mailto:angre@grevenanet.gr
http://www.angre.gr/
mailto:anko@anko.gr
http://www.anko.gr/
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http://www.epirussa.gr/
mailto:anethens@otenet.gr
mailto:opaax@anethesa.gr
http://www.anethesp.gr/
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20. ΕΤΑΝΑΜ Α.Ε. Εταιρεία Ανάπτυξης Αμβρακικού Α.Ε. Λασκαράτου  

Περιοχή Υδραγωγείου 

481 00 Πρέβεζα 

etanam@etanam.gr 

26820/89150 

26820/89151    (*) 
28620/22511 

 
www.etanam.gr 
 

 

21. ΑΝΕΝΤ Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία Νομού Τρικάλων Α.Ε. Αγίας Μαρίνας 3          421 00 Τρίκαλα 

anent@acn.gr 

24310/76817  

(*)24310/76117 

http://www.anent.gr/ 

 

22. Ε.Α.Π Εταιρεία Ανάπτυξης Πηλίου Α.Ε. Λαρίσης 191 

Τ.Κ. 38334 

Βόλος 

info@eapilio.gr 

24210/78391 

24210/78395 

(*)24210/78215 

www.eapilio.gr/ 

 

23. ΚΕΝΑΚΑΠ Α.Ε. Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας Πύλης Α.Ε. Κονδύλη 38  

422 00 Καλαμπάκα 

kenakap@kenakap.gr 

24320/75250 

24320/25370 

(*)24320/25343 

http://www.kenakap.gr/ 

 

24.  Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. Υψηλάντου 1 

351 00 Λαμία 

fthan@otenet.gr 

22310/67011 

22310/57128 

(*)22310/21772 

http://www.fthianap.gr/ 

 

25. ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε.  Αναπτυξιακή Φωκική Α.Ε. Αθαν. Γκελεστάθη 13 

331 00 Άμφισσα 

anfokiki@hol.gr 

22650/72340 
22650/72445 

(τηλ. & fax) 

http://anfo.gr 

 

26.  Ελικώνας – Παρνασσός Αναπτυξιακή Α.Ε. Έρκυνας 9 

321 00 Λιβαδιά 

elikona1@otenet.gr 

22610/80661  
22610/80662 

(*)22610/80663 

http://www.elikonas.gr/ 

 

27. ΑΝ.ΕΛ.ΚΙΣ Α.Ε. Αναπτυξιακή Ελασσόνας – Κισσάβου Α.Ε. Δημάρχου Βλαχοδήμου 1 

402 00 Ελασσόνα 

anel-ae@hol.gr 

24930/24222 

24930/23522 
24930/25047 

(*)24930/24222 

    24930/23522 

http://www.anelkis.gr/ 

28. ΑΝΚΑ Α.Ε. Αναπτυξιακή Καρδίτσας Α.Ε. Αλλαμανή & Μπλατσούκα 

431 00 Καρδίτσα / ΤΘ 33 

anka@anka.gr 

24410/42363 

24410/26345 

24410/ 74666 

(*)24410/76623 

www.anka.gr 

 

29. ΑΝΕΜ Α.Ε. Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας Α.Ε. Λαρίσης 215 24210/92600  www.anem.gr 

mailto:etanam@etanam.gr
http://www.etanam.gr/
mailto:anent@acn.gr
http://www.anent.gr/
mailto:info@eapilio.gr
http://www.eapilio.gr/
mailto:kenakap@kenakap.gr
http://www.kenakap.gr/
mailto:fthan@otenet.gr
http://www.fthianap.gr/
mailto:anfokiki@hol.gr
http://anfo.gr/
mailto:elikona1@otenet.gr
http://www.elikonas.gr/
mailto:anel-ae@hol.gr
http://www.anelkis.gr/
mailto:anka@anka.gr
http://www.anka.gr/
http://www.anem.gr/
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383 33 Βόλος 

anem@anem.gr 

24210/92605 

(*)24210/92619 

 

30.  Αναπτυξιακή Εύβοιας Α.Ε. Χαϊνά 89 

341 00 Χαλκίδα 

anevia@otenet.gr 

nimarga@otenet.gr 

22210/89706, 
22210/26626 

(*)22210/77747 

http://www.anevia.gr/ 

 

31.  Αιτωλική Αναπτυξιακή Α.Ε.  Πάνου Ρήγα 23 

303 00 Ναύπακτος 

leader@aitoliki.gr 

26340/29926 
26340/38110 

(*)26340/29927 

www.aitoliki.gr 

 

32. ΑΝΑΙΤ Α.Ε. Αναπτυξιακή Αιτωλοακαρνανίας Α.Ε. Κύπρου 41 

302 00 Μεσολόγγι 

anait@otenet.gr 

26310/51762  
26310/55140 
26310/55146 

(*)26310/26103 

http://www.anait.gr/ 

 

33.  ΗΛΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης Α.Ε. 

28ης Οκτωβρίου 54 

2ος όροφος  

271 00 Πύργος 

ileiaki@hellasnet.gr 

26210/37169 
26210/37194  
26210/37146 

(*)26210/37169 

http://www.ileiaki.gr/ 

 

34.  Αναπτυξιακή Ολυμπίας  270 55 Κρέστενα Ηλείας 

anol@otenet.gr 

26250/24990 

26250/24991 

(*)26250/24991 

http://www.anol.gr/ 

 

35. AXAIA A.E. Αναπτυξιακή Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Α.Ε. 

Αγ. Αλεξίου & Ο. Τσαπάρα 1 

250 01 Καλάβρυτα 

achaiasa@otenet.gr 

26920/24442 

26920/24443 

(*)26920/24333 

http://www.achaiasa.gr/ 

 

36. ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ 
Α.Ε. 

Τριχωνίδα Α.Ε.  Πάροδος Αντωνοπούλου 6 

301 00 Αγρίνιο 

info@trihonida.gr  

26410/49637 

(*)26410/49645 

http://www.trihonida.gr/ 

37. ΑΝΒΟΠΕ Α.Ε. Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου Α.Ε. Λεβίδι Αρκαδίας  22 002 

anvope@tri.forthnet.gr 

27960/22051 
27960/22052 

(*)27960/22050 

http://www.anvope.gr/ 
 

 

38.  Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε. 220 01 Άστρος Κυνουρίας 

 

Info.astros@parnonastros.gr 

27550/24000  
27550/24001 

(*)27550/24001 

http://www.parnonas.gr/ 

 

mailto:anem@anem.gr
mailto:anevia@otenet.gr
mailto:nimarga@otenet.gr
http://www.anevia.gr/
mailto:leader@aitoliki.gr
http://www.aitoliki.gr/
mailto:anait@otenet.gr
http://www.anait.gr/
mailto:ileiaki@hellasnet.gr
http://www.ileiaki.gr/
mailto:anol@otenet.gr
mailto:achaiasa@otenet.gr
http://www.achaiasa.gr/
mailto:info@trihonida.gr
http://www.trihonida.gr/
mailto:anvope@tri.forthnet.gr
http://www.anvope.gr/
mailto:Info.astros@parnonastros.gr
http://www.parnonas.gr/
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39. Α.Κ.Ο.Μ.Μ.–
ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ  
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
Α.Ε.  Ο.Τ.Α. 

Αναπτυξιακό Κέντρο Ορεινού Μυλοποτάμου - 
Μαλεβυζίου Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία 
Ο.Τ.Α. 

Ανώγεια Μυλοποτάμου 

740 51 Ρέθυμνο 

akomm@her.forthnet.gr 

28340/31583  
28340/31402 

(*)28340/31058 

http://www.psiloritis.eu/ 

 

40. ΟΑΔΥΚ Α.Ε. Οργανισμός Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης Α.Ε. Μέγαρο Πάνθεον 

Πλατεία 1866 & Κριάρη γωνία 

731 35 Χανιά 

oadyk@oadyk.gr  

28210/98389  
28210/98391 

(*)28210/93350 

www.oadyk.gr 
 

 

 

41. ΑΝ.Η. Α.Ε. Αναπτυξιακή Ηρακλείου Α.Ε. Αρχάνες   

701 00 Ηράκλειο 

info@anher.gr 

2810/752430 

2810/752111 

(*)2810/753310 

http://www.anher.gr/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:akomm@her.forthnet.gr
http://www.psiloritis.eu/
mailto:oadyk@oadyk.gr
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