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Σκοπός 

Η αναζήτηση ρεαλιστικών και άμεσων αναπτυξιακών ευκαιριών και προτάσεων για την αντιμετώπιση και αναστροφή της 
ερήμωσης της Αρκαδικής Ενδοχώρας.  

Οργάνωση
Οργανωτής του Συνεδρίου είναι ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γορτυνιας - Μεγαλοπολης - Τρίπολης «Αλφειός Μαιναλο 2020». 
Σύλλογος που δημιουργήθηκε το 2014 από επιχειρηματίες και κοινωνικά  δραστήριους πολίτες της περιοχής και 
πρωτοστάτησε στην υλοποίηση του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων) αλλά 
και στον συντονισμό όλων των φορέων της περιοχής για την επεξεργασία απόψεων και προτάσεων για την Μεταλιγνιτική 
περίοδο.  

Μεθοδολογία  
Η αναζήτηση και η συζήτηση θα βασιστεί στην ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και στο προτεινόμενο αναπτυξιακο 
πλαίσιο που έχει επεξεργαστεί ο Αναπτυξιακός Σύλλογος Γορτυνιας - Μεγαλοπολης - Τρίπολης «Αλφειός Μαιναλο 2020» 
κατά την προετοιμασία του προγράμματος ΤΑΠΤοΚ (Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών κοινοτήτων) του ΠΕΠ 
Πελοποννήσου. 

Τόσο η διαδικασία που ακολουθήθηκε για το αναπτυξιακο σχέδιο όσο και η διαδικασία του συνεδρίου, βασίζεται στην ενεργό 
συμμετοχή των πρωταγωνιστών της ανάπτυξης, δηλαδή των τοπικών επιχειρηματιών και των κοινωνικά ενεργών πολιτών σε 
συνεργασία με την επιστημονική κοινότητα (τοπική, ελληνική και διεθνή). 

Η ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης και της δυναμικής της περιοχής προσδιορίζει στην ευρύτερη περιοχή τρεις 
υπό-περιοχές με διαφορετική αλλά συμπληρωματική αναπτυξιακή δυναμική:

Το λεκανοπέδιο και κυρίως η Κωμόπολη της Μεγαλόπολης, με κυρία οικονομική δραστηριότητα το λιγνιτωρυχείο (ΛΚΜ) και 
τις θερμικές μονάδες της ∆ΕΗ, τόσο σαν άμεση απασχόληση όσο και σαν εμπορικές και άλλες υπηρεσίες εξαρτώμενες από 
τη λειτουργία των μονάδων. 
Η Μεγαλόπολη λειτουργεί επίσης ως εμπορικό κέντρο για τα γύρω χωριά κυρίως για προϊόντα άμεσης κατανάλωσης καθώς 
οι κοντινές αγορές της Τρίπολης και Καλαμάτας είναι πολύ μεγαλύτερες. 
Το ΛΚΜ και τα θερμικά εργοστάσια απασχολούν σήμερα περί τους 1.300 εργαζόμενους (1.000 μόνο στο ΛΚΜ) και στηρίζουν 
οικονομικά την ευρύτερη περιοχή.  
Tο ΛΚΜ θα τερματίσει τη λειτουργία του γύρω στο 2040, ήτοι σε μια γενιά περίπου από σήμερα, ενώ θα παραμείνουν 
ένας ή δύο θερμικοί σταθμοί με ελάχιστο αριθμό εργαζόμενων. Η προοπτική ολοκληρωτικής κατάρρευσης του 
οικονομικού μοντέλου πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η ευμάρεια της περιοχής είναι πλέον ορατή. 

Οι πεδιάδες της Μαντινείας, Τεγέας, Ασέας και σε μικρότερο βαθμό της Μεγαλόπολης, στις οποίες υπάρχει πρωτογενής 
παραγωγή και πρώτη μεταποίηση, κυρίως οινοποιία, τυροκομεία, κρεατικά – αλλαντικά και ζυμαρικά. 
Τα παραγόμενα προϊόντα διοχετεύονται κυρίως στην Αθήνα, μιας και η τοπική αγορά είναι μικρή. 
Ωστόσο η παραγωγή είναι περιορισμένη κυρίως λόγω του κατακερματισμού της αγροτικής γης, της έλλειψης αγροτικής 
παιδείας και της έλλειψης επενδυτικής διάθεσης στον πρωτογενή τομέα. 

Ο ορεινός όγκος του Μαινάλου και η κοιλάδα του Λούσιου και Αλφειού, με κύρια δραστηριότητα τον Τουρισμό (κυρίως 
εσωτερικό του ΣΚ), λόγω  των Μοναστηριών στο φαράγγι του Λούσιου, του Χιονοδρομικού Κέντρου Μαινάλου, των 
παραδοσιακών οικισμών Βυτίνας, ∆ημητσάνας, Στεμνίτσας, Ελληνικού, Καρύταινας, τα μουσεία Υδροκίνησης και 
Αργυροχοΐας, τις ποτάμιες δραστηριότητες στο Λούσιο- Αλφειό, και τις πεζοπορίες, ιππασία, εκδρομές με γουρούνες στα 
μονοπάτια και δασικούς δρόμους του Μαινάλου (Menalon Trail). 
Την τελευταία 15ετια, κυρίως με τη στήριξη του προγράμματος Leader, έγιναν σημαντικές επενδύσεις σε ξενοδοχεία (Κάψα, 
Λεβίδι, Βυτίνα, ∆ημητσάνα, Στεμνίτσα, Ελληνικό, Καρύταινα) αλλά και τη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων. 
Υπολογίζουμε ότι υπάρχουν πάνω από 200 ξενοδοχειακές και επισιτιστικές μονάδες στην περιοχή, οι περισσότερες από τις 
οποίες αντιμετωπίζουν σήμερα σοβαρά προβλήματα ρευστότητας και δανεισμού.

Με βαση τον παραπάνω διαχωρισμό προτείνετε να διοργανωθούν 3 τοπικές θεματικές ημερίδες, στις αντίστοιχες περιοχές και εν συνέχεια μια 
κεντρική εκδήλωση που στόχο θα έχει να συνοψίσει και συντονίσει τις ιδέες, προτάσεις και απόψεις που θα έχουν ήδη ακουστεί και συζητηθεί 
καθώς και να αναζητήσει τρόπους χρηματοδότησης και στήριξης των αναγκαίων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών. 
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Πρόγραμμα Ημερίδων 

14 -15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 

Βασικό θέμα η τουριστική ανάπτυξη αλλά παράλληλα θα διερευνηθούν οι δυνατότητες 
ανάπτυξης της κτηνοτροφίας και της αξιοποίησης του δασικού πλούτου του Μαίναλου. 

14 -15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ

Βασικό θέμα η μετά λιγνιτική εποχή και οι δυνατότητες αξιοποίησης των αποκαταστημένων 
εκτάσεων του Ορυχείου, της Ενέργειας των Θερμικών Μονάδων και της Βιομηχανικής 
κληρονομιάς.  Παράλληλα θα αξιολογηθούν οι υπάρχοντες πολιτιστικοί και αγροτικοί πόροι της 
περιοχής. 

14 -15 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

Βασικό θέμα τα προβλήματα και οι προοπτικές μιας αειφόρου αγροτικής αξιοποίησης
της περιοχής και οι δυνατότητες ανάπτυξης ποιοτικής διατροφικής βιοτεχνίας / βιομηχανίας.

16 ΙΟΥΝΙΟΥ 2019
ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

Σκοπός της συζήτησης θα είναι η διαμόρφωση κοινά αποδεκτών αναπτυξιακών προοπτικών για 
την Αρκαδική Ενδοχώρα και η αναζήτηση χρηματοδότησης και στήριξης των αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών. Στην Κ. Εκδήλωση θα παρουσιαστούν και θα γίνει η βράβευση των καλύτερων 
προτάσεων του Αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών για την αξιοποίηση της προβλεπόμενης 
λίμνης Μεγαλόπολης. 

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του συνεδρίου (3 ημερίδες και Κεντρική εκδήλωση) 

προϋπολογίζεται στις 30.000€ τα οποία και θέλουμε να καλύψουμε αποκλειστικά μέσω χορηγιών 
επιχειρήσεων και ιδιωτών αποκλειόμενης κάθε δημόσιας χρηματοδότησης. 

Από τα χρήματα αυτά 6000€ θα διατεθούν για βραβεία σε αρχιτεκτονικό διαγωνισμό ιδεών για 
την ανάπτυξη της λίμνης Μεγαλόπολης και περίπου 10,000€ για έξοδα φιλοξενίας ειδικών από 

την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
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