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Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε. - Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε) 
EL 024 
 
Η Αναπτυξιακή Φωκική Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. (ΑΝ.ΦΩ. Α.Ε) είναι φορέας υλοποίησης του 

Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD του Μέτρου 19 «Τοπική Ανάπτυξη με 

Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, ΤΑΠΤοΚ» του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης 2014 – 2020 για περιοχές εντός της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας και 

ειδικότερα των Δήμων Δελφών και Δωρίδος. 

Ο προϋπολογισμός της δημόσιας δαπάνης του Τοπικού Προγράμματος LEADER/CLLD 

που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

(Ε.Γ.Τ.Α.Α.) ανέρχεται σε 5.280.000 ευρώ.  

Δικαιούχοι δύναται να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υφιστάμενες ή/και υπό ίδρυση 

επιχειρήσεις, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, καθώς και φορείς 

τους, Φορείς Δημοσίου Τομέα, Φορείς εκτός Δημόσιου Τομέα (όπως σωματεία, 

Α.Μ.Κ.Ε., λοιπές Μ.Κ.Ο. – Ν.Π.Ι.Δ.) με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων 

έργων, όπως κάθε φορά εξειδικεύονται στην πρόσκληση της Ομάδας Τοπικής Δράσης 

για την αντίστοιχη δράση  (ιδιωτικού ή δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις). 

Οι δημοσίου χαρακτήρα παρεμβάσεις χρηματοδοτούνται στο 100% του συνολικού 

προϋπολογισμού της επένδυσης, ενώ οι ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων 

αντιστοιχούν στο …  και … της συνολικής επένδυσης. 

 

1. Περιοχή Παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος 

Η περιοχή παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος παρουσιάζεται αναλυτικά στον 

παρακάτω πίνακα, όπου περιλαμβάνονται οι Καλλικρατικοί Δήμοι και οι αντίστοιχες 

Δημοτικές Ενότητες και Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες. 
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Συνολικός πληθυσμός Περιοχής  Παρέμβασης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.): 36.302 κατ. 

Συνολική έκταση Περιοχή  Παρέμβασης (Ε.Γ.Τ.Α.Α.): 1.871,88 τετ. χλμ. 
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Παρατήρηση – διευκρίνηση : όλη η έκταση του Νομού Φωκίδας καλύπτεται από το 

ΕΓΤΑΑ  μέσω του Μ.19  CLLD LEADER του ΠΑΑ 2014-2020 από δύο Τοπικά 

Προγράμματα. Συγκεκριμένα  ανατολικό τμήμα του νομού  Φωκίδας που γειτνιάζει με 

τον νομό Φθιώτιδας και το οποίο περικλείεται από τα διοικητικά όρια των Δημοτικών 

ενοτήτων Παρνασσού και Γραβιάς του Δήμου Δελφών αποτελεί τμήμα της περιοχής 

παρέμβασης του Τοπικού Προγράμματος CLLD LEADER του ΟΑΑΣΕ Α.Ε (Οργανισμού 

Αγροτικής Ανάπτυξης Στερεάς Ελλάδας), ενώ όλη η υπόλοιπη περιοχή του Νομού 

Φωκίδας  καλύπτεται από το Τοπικό Πρόγραμμα CLLD LEADER της ΑΝΦΩ Α.Ε.  όπως 

αυτή  καταγράφεται  στον παρακάτω πίνακα. 

 

Περιφέρεια:  Στερεάς Ελλάδας 

Περιφερειακή Ενότητα: Φωκίδα 

Δήμος 
Δημοτική 

Ενότητα 

Δημοτική 

Κοινότητα 
Τοπική Κοινότητα 

Δελφών Αμφίσσης Αμφίσσης 

Άμφισσας, Αγίας Ευθυμίας, Αγίου Γεωργίου, Αγίου 

Κωνσταντίνου, Δροσοχωρίου, Ελαιώνα, Προσηλίου, 

Σερνικακίου 

Δελφών Γαλαξιδίου Γαλαξιδίου Γαλαξιδίου, Αγίων Πάντων, Βουνιχώρας, Πεντεορίων  

Δελφών Δελφών Δελφών Δελφών, Χρισσού (Χρυσού) 

Δελφών Δεσφίνας Δεσφίνας Δεσφίνης 

Δελφών Ιτέας Ιτέας Ιτέας, Κίρρας, Τριταίας 

Δελφών Καλλιέων Καλλιέων 
Μαυρολιθαρίου, Αθανασίου Διάκου, Καστριωτίσσης, 

Μουσουνίτσης, Πανουργιά, Πυράς, Στρόμης 

Δωρίδος Ευπαλίου Ευπαλίου 

Ευπαλίου, Δροσάτου, Κάμπου, Καστρακίου, Κλήματος 

Ευπαλίου, Μαλαμάτων, Μαναγούλης, Μαραθιά, 

Μοναστηρακίου, Παλαιοξαρίου, Ποτιδάνειας (τ. Ποτιδανίας), 

Πύργου, Σεργούλας, Τειχίου, Τρικόρφου, Φιλοθέης 
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Δήμος 
Δημοτική 

Ενότητα 

Δημοτική 

Κοινότητα 
Τοπική Κοινότητα 

Δωρίδος Βαρδουσίων Βαρδουσίων 

Κροκυλείου, Αλποχωρίου (Αλεποχωρίου), Αρτοτίνας, 

Διχωρίου, Ζοριανού, Κερασεών, Κοκκίνου, Κουπακίου, 

Κριατσίου, Πενταγιών, Περιβολίου, Τριστένου, Υψηλού 

Χωρίου 

Δωρίδος Λιδορικίου Λιδορικίου 

Λιδορικίου, Αβόρου, Αμυγδαλιάς, Βραϊλας, Δάφνου, 

Διακοπίου, Δωρικού, Καλλίου, Καρουτών, Κονιάκου, 

Λευκαδιτίου, Μαλανδρίνου, Πενταπόλεως, Περιθιωτίσσης, 

Στίλιας, Συκέας, Σωταίνης 

Δωρίδος Τολοφώνος Τολοφώνος 
Ερατεινής, Γλυφάδας, Ελαίας, Καλλιθέας, Μακρινής, Μηλέας, 

Πανόρμου, Τολοφώνος, Τριζονίων 

 
 
 
 

2. Στρατηγικές Κατευθύνσεις και δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Η αναπτυξιακή στρατηγική για την περιοχή παρέμβασης εκκινεί από την αντίληψη ότι 

τα γεωγραφικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της περιοχής, σε συνδυασμό με τους 

διαθέσιμους παραγωγικούς πόρους, τη φυσική κληρονομιά και την πολιτιστική 

παράδοση, προδιαγράφουν τις κατευθύνσεις που μπορεί να ακολουθήσει η ανάπτυξη 

της. Με την συνεκτίμηση αυτών των διαστάσεων, καθώς και των δυνατοτήτων και 

των περιορισμών της περιοχής όπως προέκυψαν από τα προηγούμενα, η πρόταση 

αναπτυξιακής στρατηγικής δομείται σε ένα σχέδιο κατευθυνόμενης, ισόρροπης 

ανάπτυξης, στη βάση δραστηριοτήτων και παρεμβάσεων προσαρμοσμένες  στην  

κλίμακα της περιοχής. 

Με τον όρο ισόρροπη κι ενδογενώς στηριζόμενη ανάπτυξη δεν νοείται μία πολιτική 

ανάπτυξης η οποία στοχεύει σε ισομέρεια όλου του φάσματος των οικονομικών 

δραστηριοτήτων. Υποδηλώνει κυρίως έναν τρόπο ανάπτυξης, ο οποίος στηρίζεται 

στους διαθέσιμους – και σε όσους μπορούν να δημιουργηθούν – αναπτυξιακούς 
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πόρους, ο οποίος είναι σε θέση να 

αναπαράγει τις προϋποθέσεις τοπικής αυτοδυναμίας χωρίς να τίθενται  εμπόδια στον 

ή από τον εθνικό και διεθνή ανταγωνισμό. Η πρόταση εκκινεί από τρεις παραδοχές: 

α)  από την παραδοχή ότι η ανάπτυξη της περιοχής δεν πρέπει να αφεθεί μόνον 

στις δυνάμεις της αγοράς.  

β) από την αντίληψη ότι οποιαδήποτε αναπτυξιακή πρωτοβουλία θα πρέπει να 

συμπεριλαμβάνει αναπτυξιακές παρεμβάσεις προσαρμοσμένες στη κλίμακα της 

περιοχής. 

γ) ότι δεν πρέπει να στοχεύσουμε σε απλή αναπαραγωγή του οικονομικού 

σχηματισμού της περιοχής, αλλά σε αναπαραγωγή συνοδευόμενη από 

ελεγχόμενες διαρθρωτικές αλλαγές στο σύνολο των τομέων και κλάδων 

οικονομικής δραστηριότητας.  

Η προτεινόμενη στρατηγική ανάπτυξης της περιοχής αναφέρεται σε ένα μοντέλο που 

θα έχει σαφείς στόχους και καθορισμένο πλαίσιο και παράλληλα συμπληρωματικό με 

τα άλλα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου από τα οποία ο νομός 

μπορεί να αντλήσει πόρους. Οι ιδιαιτερότητες της περιοχής, απαιτούν παρεμβάσεις 

τέτοιας μορφής, που θα εναρμονίζονται με τα ειδικά χαρακτηριστικά της, αλλά κυρίως 

θα λαμβάνουν υπόψη τους το ευρύτερο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. 

Ο μακροπρόθεσμος στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η ολοκληρωμένη και 

βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής με τρόπο τέτοιο ώστε να εξασφαλιστεί η οικονομική 

και κοινωνική αναβάθμιση και συνοχή και η ένταξή της σε νέα αποδοτικά και 

ανταγωνιστικά παραγωγικά πρότυπα, η διαφύλαξη των φυσικών πόρων και η 

ανάδειξη των στοιχείων που συνθέτουν την φυσική και πολιτιστική του κληρονομιά. 

Η ανάπτυξη της περιοχής εξαρτάται από τα ειδικά χαρακτηριστικά και τους πόρους 

που διαθέτει, καθώς και τις δυνατότητες που έχουν οι φορείς να αξιοποιήσουν τις 

ευκαιρίες που κάθε φορά τους παρουσιάζονται. Από την άλλη πλευρά όμως δεν πρέπει 

να παραγνωρίζει κανείς το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται η γεωγραφική 

έκταση  της περιοχής παρέμβασης και τις επιδράσεις, άμεσες και έμμεσες, που δέχεται 
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και τα νέα δεδομένα που 

δημιουργούνται από την ανάπτυξη των μεγάλων έργων και προγραμμάτων σε 

περιφερειακό επίπεδο.    

Οι Στρατηγικοί Στόχοι για την προώθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας με σκοπό την 

ανάπτυξη της περιοχής με όρους αειφορίας, βασιζόμενη στα τοπικά γενικά 

χαρακτηριστικά της (μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα), τα οποία αποτυπώθηκαν 

στην υφιστάμενη κατάσταση, διαμορφώνονται παρακάτω:  

 ΣΣ1: Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των 

παραγωγικών τομέων (δευτερογενή και τριτογενή) και ιδιαίτερα του 

αγροδιατροφικού τομέα (συγκεκριμένων γεωργικών προϊόντων) καθώς και της 

καινοτομίας, για την ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας με την κινητοποίηση 

και ενδυνάμωση των τοπικών παραγωγικών πόρων  και του ενδογενούς 

δυναμικού.  

 ΣΣ2: Δημιουργία των προϋποθέσεων, με την ανάπτυξη υποδομών και 

υποστηρικτικών υπηρεσιών που θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης του 

τοπικού πληθυσμού, θα άρουν τις τοπικές (εσωτερικές) ανισότητες και θα 

μειώσουν ή/ και θα αναστρέψουν τις τάσεις πληθυσμιακής συρρίκνωσης και της 

δημογραφικής γήρανσης. 

 ΣΣ3: Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού, πολιτισμικού και 

δομημένου περιβάλλοντος σε συνδυασμό με την ενίσχυση του τουρισμού για 

την βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής έτσι  ώστε να επιτευχθούν οι 

όροι εκείνοι που θα επιτρέψουν την αειφόρο ανάπτυξή της. 

 ΣΣ4: Προώθηση της συμμετοχής, της συνεργασίας, της δικτύωσης και της 

ανταλλαγής τεχνογνωσίας. 

 ΣΣ5: Δημιουργία των συνθηκών για την διάχυση της πληροφόρησης και των 

σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την υποστήριξη του 

ανθρώπινου δυναμικού για την βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την 

αναβάθμιση των μηχανισμών εκείνων που παρέχουν υποστήριξη στον πολίτη. 
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2.1 Δράσεις του Τοπικού Προγράμματος 

Για την υλοποίηση του Τοπικού Προγράμματος προβλέπονται οι ακόλουθες δράσεις 

ιδιωτικού και δημόσιου χαρακτήρα με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. Οι δικαιούχοι των δράσεων εξειδικεύονται σε κάθε πρόσκληση. 

 

Ο αναλυτικός χρηματοδοτικός πίνακας των δράσεων του Τοπικού Προγράμματος ανά 

υπό – δράση (Ε.Γ.Τ.Α.Α.) διαμορφώνεται ως εξής: 

 

 

Δ Η Μ Ο Σ Ι Ο Υ  Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Α  Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ  

KΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

19.2 
Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων 

(CLLD/LEADER) 

19.2.4 

Βασικές υπηρεσίες και 

ανάπλαση χωριών σε 

αγροτικές περιοχές 
    

19.2.4.1 

Στήριξη για υποδομές μικρής 

κλίμακας (ύδρευση, 

αποχέτευση, οδοποιία εντός 

οικισμού κ.λπ.) 

συμπεριλαμβανομένης της 

εξοικονόμησης ενέργειας σε 

χρησιμοποιούμενα δημόσια 

κτίρια 

60.000,00 έως και 100% 

 

ΟΤΑ Α ή Β βαθμού, 

τα νομικά τους 

πρόσωπα και άλλοι 

φορείς τοπικής 

αυτοδιοίκησης ή και 

λοιποί Δημόσιοι 

φορείς, που έχουν 

την αρμοδιότητα 

έναρξης και 

υλοποίησης της 

σχετικής πράξης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ 

(Εκτός των Δ.Ε 

19.2.4.2 

 

Στήριξη για τη δημιουργία, 

βελτίωση ή επέκταση 

τοπικών βασικών 

υπηρεσιών για τον αγροτικό 

620.000,00 έως και 100% 

Φορείς εντός 

Δημοσίου Τομέα 

(όπως ΟΤΑ Α ή Β 

Βαθμού, άλλοι 

τοπικοί δημόσιοι 
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KΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

πληθυσμό, καθώς και των 

σχετικών υποδομών 

(παιδικοί σταθμοί, αγροτικά 

ιατρεία, κλπ) 

 

φορείς). 

Φορείς εκτός 

Δημόσιου Τομέα 

(όπως σωματεία, 

σύλλογοι, ιδιωτικοί 

φορείς μη 

κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα, με 

καταστατικό σκοπό 

την υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων) 

Γραβιάς και 

Παρνασσού 

του Δήμου 

Δελφών) 

 

 

19.2.4.3 

 

Στήριξη για επενδύσεις για 

δημόσια χρήση σε υπηρεσίες 

και υποδομές αναψυχής, 

ανάπλασης χώρων εντός 

οικισμών, τουριστικές 

πληροφορίες και 

τουριστικές υποδομές 

μικρής κλίμακας (π.χ. 

σημάνσεις, κοινόχρηστοι 

χώροι, προβολή προώθηση 

περιοχών, ποδηλατικές 

διαδρομές κ.λπ.) 

 

540.000,00 

19.2.4.4 

 

Ενίσχυση πολιτιστικών 

εκδηλώσεων 

 

 

30.000,00 

19.2.4.5 

Στήριξη για μελέτες, 

υπηρεσίες και επενδύσεις, 

που συνδέονται με τον 

πολιτισμό, με τη διατήρηση, 

αποκατάσταση και 

αναβάθμιση της 

πολιτιστικής και φυσικής 

κληρονομιάς των χωριών, 

των αγροτικών τοπίων και 

των τόπων με υψηλή 

φυσική αξία, 

συμπεριλαμβανομένων των 

σχετικών 

90.000,00 έως και 100% 

 

Φορείς εντός 

Δημοσίου Τομέα 

(όπως ΟΤΑ Α ή Β 

Βαθμού, άλλοι 

τοπικοί δημόσιοι 

φορείς). 

Φορείς εκτός 

Δημόσιου Τομέα 

(όπως σωματεία, 

σύλλογοι, ιδιωτικοί 

φορείς μη 

κερδοσκοπικού 
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KΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

κοινωνικοοικονομικών 

πτυχών, καθώς και δράσεις 

περιβαλλοντικής 

ευαισθητοποίησης 

(συμπεριλαμβανομένων 

πολιτιστικών / συνεδριακών 

κέντρων, μουσείων, 

πολιτιστικών 

χαρακτηριστικών της 

υπαίθρου - μύλοι, γεφύρια 

κ.λπ.) 

χαρακτήρα, με 

καταστατικό σκοπό 

την υλοποίηση 

αντίστοιχων έργων 

19.2.5 

Παρεμβάσεις για τη 

βελτίωση υποδομών στον 

πρωτογενή τομέα 
    

19.2.5.1 

Βελτίωση πρόσβασης σε 

γεωργική γη και 

κτηνοτροφικές 

εκμεταλλεύσεις 

250.000,00 έως και 100% 

Δικαιούχος είναι 

αποκλειστικά 

δημόσιος φορέας 

(ΟΤΑ Α ή Β βαθμού), 

που έχει την 

αρμοδιότητα 

έναρξης και 

υλοποίησης της 

σχετικής πράξης 

Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ 

(Εκτός των Δ.Ε 

Γραβιάς και 

Παρνασσού 

του Δήμου 

Δελφών) 

19.2.6 
Ανάπτυξη και βελτίωση 

βιωσιμότητας δασών     

19.2.6.1.1 

Πρόληψη δασών και 

δασικών εκτάσεων από 

πυρκαγιές και άλλες φυσικές 

καταστροφές και 

καταστροφικά συμβάντα. 

20.000,00 έως και 100% 

Δικαιούχοι είναι 

αποκλειστικά: 

1.Δημόσιες 

Υπηρεσίες α. 

Δασικές 

Υπηρεσίες. 

β. Δήμοι κάτοχοι η 

διαχειριστές 

δασών και 

δασικών 

εκτάσεων και οι 

ενώσεις τους 

Π.Ε ΦΩΚΙΔΑΣ 

(Εκτός των Δ.Ε 

Γραβιάς και 

Παρνασσού 

του Δήμου 

Δελφών) 
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KΩΔΙΚΟΣ ΔΡΑΣΕΙΣ-ΥΠΟΔΡΑΣΕΙΣ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ 

ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ 

ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ 

γ. Περιφέρειες 

κάτοχοι η 

διαχειριστές 

δασών και 

δασικών 

εκτάσεων και οι 

ενώσεις τους 

2. Ιδιώτες α. 

Κάτοχοι δασών 

και δασικών 

εκτάσεων, φυσικά 

πρόσωπα ή 

νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου 

και οι ενώσεις 

τους. 

 
ΣΥΝΟΛΟ 1.610.000,00 

   
 

 

Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ο Υ   Χ Α Ρ Α Κ Τ Η Ρ Α  Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ι Σ  ( Ι Δ Ι Ω Τ Ι Κ Ε Σ  Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ι Σ )  

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

19.2.2 

Ανάπτυξη / βελτίωση της 
επιχειρηματικότητας και  
ανταγωνιστικότητας της 
περιοχή εφαρμογής σε 
εξειδικευμένους τομείς, 
περιοχές ή δικαιούχους 

19.2.2.2 

Ενίσχυση επενδύσεων στην μεταποίηση, 
εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών 

προϊόντων με αποτέλεσμα μη γεωργικό 
προϊόν για την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων 

της τοπικής στρατηγικής. 

 

200.000,00 

19.2.2.3 
Ενίσχυση επενδύσεων στον τομέα του 
τουρισμού με σκοπό την εξυπηρέτηση 

ειδικών στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

280.000,00 

19.2.2.4 

Ενίσχυση επενδύσεων στους τομείς της 
βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, παραγωγής ειδών 

μετά την 1η μεταποίηση, και του εμπορίου με 
σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 

τοπικής στρατηγικής. 

530.000,00 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ 

ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 
ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΥΠΟΔΡΑΣΗΣ 
ΤΙΤΛΟΣ ΥΠΟ-ΔΡΑΣΗΣ 

ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ 

(€) 

19.2.2.5 

Ενίσχυση επενδύσεων παροχής υπηρεσιών 
για την εξυπηρέτηση του αγροτικού 

πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι 
αθλητισμού, πολιτιστικά κέντρα, κ.λπ.) με 

σκοπό την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 

150.000,00 

19.2.2.6 

Ενίσχυση επενδύσεων οικοτεχνίας και 
πολυλειτουργικών αγροκτημάτων με σκοπό 

την εξυπηρέτηση ειδικών στόχων της 
τοπικής στρατηγικής. 

 

105.000,00 

19.2.3 

Οριζόντια ενίσχυση στην 
ανάπτυξη /  βελτίωση 

της επιχειρηματικότητας 
και ανταγωνιστικότητας 
της περιοχή εφαρμογής 

19.2.3.1 

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

αποτέλεσμα γεωργικό προϊόν με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

 

375.000,00 

19.2.3.3 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων 
στον τομέα του τουρισμού με σκοπό την 

εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 
στρατηγικής. 

 

340.000,00 

19.2.3.4 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων 
στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, 
παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση, 

και του εμπορίου με σκοπό την 
εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής 

στρατηγικής. 

 

 

280.000,00 

19.2.3.5 

Οριζόντια εφαρμογή ενίσχυσης επενδύσεων 
παροχής υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση 

του αγροτικού πληθυσμού (παιδικοί 
σταθμοί, χώροι αθλητισμού, πολιτιστικά 

κέντρα, κ.λπ.) με σκοπό την εξυπηρέτηση 
των στόχων της τοπικής στρατηγικής. 

 

 

150.000,00 

19.2.6 
Ανάπτυξη και βελτίωση 

βιωσιμότητας δασών 
19.2.6.2 

Επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και 
στην επεξεργασία, κινητοποίηση και 

εμπορία δασικών προϊόντων. 
40.000,00 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ   2.450.000,00 
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3. Στοιχεία Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) 

H Επιτροπή Διαχείρισης του Τοπικού Προγράμματος (Ε.Δ.Π.) CLLD-LEADER της 

Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας, η οποία είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή και 

διαχείριση του Τοπικού Προγράμματος αποτελείται από τοπικούς φορείς δημοσίου και 

ιδιωτικού τομέα και συγκεκριμένα από τους ακόλουθους: 

Α/Α Δημόσιοι Φορείς Συνολικό Ποσοστό Δημόσιου Φορέα 

1. 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας/Περιφερειακή 

Ενότητα Φωκίδας 

42,9% 
2. Δήμος Δελφών  

3. Δήμος Δωρίδος 

Α/Α Ιδιωτικοί φορείς Συνολικό ποσοστό Ιδιωτικού Φορέα 

1. 
ΕΜΠΟΡΙΚΟ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ 

ΦΩΚΙΔΑΣ 

57,1% 
2. 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ  
ΑΜΦΙΣΣΑΣ 

3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΩΚΙΔΑΣ 

4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ 
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4. Στοιχεία υπηρεσιακού πυρήνα Ομάδας Τοπικής Δράσης 

Συντονιστής Προγράμματος: Χρήστος Γάτος  - Γενικός Διευθυντής / Γεωπόνος Π.Ε 

 
Στελέχη Ομάδας Έργου: 
 

Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

E - mail Τηλ. Επικοινωνίας 

1. 
 

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΠΑΤΡΙΝΟΥ 
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε 

anfokiki@gmail.com 

+30 22 650 79 281 

2. 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΠΑΠΟΥΤΣΗ 
Οικονομολόγος Π.Ε 

 
+30 22 650 79 281 

3. ΙΩΑΝΝΑ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 

Διοίκησης & 
Οικονομίας/Τμήμα Διοικ. 

Επιχ/σεων Τ.Ε 
Γραμματειακή Στήριξη/ 

Γραφείο τύπου 

 
 

+30 22 650 79281 

 
 
 
 

5. Στοιχεία επικοινωνίας Ο.Τ.Δ.: 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας Ομάδας Τοπικής Δράσης AN.ΦΩ. Α.Ε. 

Διεύθυνση Ο.Τ.Δ. Γιδογιάννου 37,Τ.Κ. 33 100, Άμφισσα Φωκίδας 

Τηλέφωνο  Επικοινωνίας +30 22 650 79 281 / 22 653 50 696  

Fax  

E - mail anfokiki@gmail.com   

Website http://www.anfok.gr 
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