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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ – ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  

ΣΗ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε.- Α.Α.Ε. ΟΣΑ (Α.Ν.Φ.Ω.Α.Ε.)  

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΕΩΝ  
ΕΝΗΜΕΡΩΗ - ΔΙΑΒΟΤΛΕΤΗ ΓΙΑ ΣΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEADER  

ΠΑΡΕΜΒΑΗ:  Π3-77-4.1 - Σοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Σοπικών Κοινοτήτων 2023-2027 

 

Η ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΦΩΚΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΟΣΑ (Α.Ν.Φ.Ω.Α.Ε.) προςκαλεί τουσ 
τοπικοφσ φορείσ και τον τοπικό πληθυςμό ςτην κεντρική ημερίδα ευρείασ ενημζρωςησ και διαβοφλευςησ, που θα 
πραγματοποιηθεί ςτην Άμφιςςα, ςτην αίθουςα ςυνεδριάςεων του Δημοτικοφ Συμβουλίου του Δήμου Δελφϊν την 
6

η
 Νοεμβρίου 2022 ημζρα Κυριακή και ώρα 10:30 π.μ., καθώσ και ςτισ υπόλοιπεσ ενημερωτικζσ εκδηλώςεισ που 

θα πραγματοποιηθοφν ςτισ Δημοτικζσ Ενότητεσ των 2 Δήμων του Νομοφ, ςτα πλαίςια ςχεδιαςμοφ - υποβολήσ 
φακζλου υποψηφιότητασ για την εφαρμογή του νζου Τοπικοφ Προγράμματοσ (Τ.Π.) “LEADER” ΠΑΡΕΜΒΑΗ: Π3-

77-4.1-Σοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία Σοπικών Κοινοτήτων 2023-2027, ςε περιοχή παρζμβαςησ τησ Π.Ε. 

Φωκίδασ.  
το 1ο

 μζροσ τησ εκδήλωςησ (ϊρα 10:30-11:15) ςτελζχη τησ Α.Ν.Φ.Ω.Α.Ε. θα ενημερϊςουν τουσ 
ςυμμετζχοντεσ φορείσ και τον τοπικό πληθυςμό αναλυτικά για τουσ όρουσ εφαρμογήσ του νζου προγράμματοσ 
ςφμφωνα με την δημοςιευμζνη πρόςκληςη του, ςε ότι αφορά: τουσ φορείσ υλοποίηςησ (εταιρική ςχζςη), την 
επιλεξιμότητα των περιοχϊν παρζμβαςησ, τισ κατηγορίεσ παρεμβάςεων, τα ποςοςτά ενίςχυςησ και τουσ εν δυνάμει 
δικαιοφχουσ, νομικά και φυςικά πρόςωπα, που δφνανται να ενταχθοφν ςτο τοπικό πρόγραμμα.  

το 2ο
 μζροσ τησ εκδήλωςησ (ϊρα 11:15-12:30) βάςει τησ διαχρονικήσ φιλοςοφίασ του LEADER «τησ από 

κάτω προσ τα πάνω προςέγγιςησ», θα διεξαχθεί ευρεία διαβοφλευςη και ανταλλαγή απόψεων με τουσ 
ςυμμετζχοντεσ εκπροςϊπουσ φορζων και τον τοπικό πληθυςμό ςε ότι αφορά: την προτεινόμενη εταιρική ςχζςη 
(Ο.Τ.Δ. Α.Ν.Φ.Ω.Α.Ε.), την προτεινόμενη περιοχή παρζμβαςησ – υλοποίηςησ του Τ.Π. και μζςω ειδικϊν 
ερωτηματολογίων που θα διανεμηθοφν, θα καταγραφεί το επενδυτικό ενδιαφζρον, οι ανάγκεσ και οι προτάςεισ 
των ςυμμετεχόντων για τισ δράςεισ που θα περιληφθοφν ςτον προσ υποβολή φάκελο υποψηφιότητασ  του Τ.Π. τησ 
Α.Ν.Φ.Ω.Α.Ε., ςτον διαγωνιςμό για την ανάληψη εφαρμογήσ του  ςτην Φωκίδα.   

Στο πζρασ τησ εκδήλωςησ (από 12:30 ζωσ 13:00), θα διανεμηθεί προσ ςυμπλήρωςη ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, 

ςχετικό ερωτηματολόγιο. 

Σημειϊνεται ότι ςτην ιςτοςελίδα anfok.gr  τησ Α.Ν.Φ.Ω.Α.Ε. ζχουν αναρτηθεί πληροφοριακά ςτοιχεία και 
ειδικό ερωτηματολόγιο για κάθε ενδιαφερόμενο που θζλει να καταθζςει το ενδιαφζρον του (προτάςεισ-ανάγκεσ). 
Επίςησ, ςτο πλαίςιο τησ ευρφτερησ ενημζρωςησ – διαβοφλευςησ του τοπικοφ πληθυςμοφ και των φορζων, η Ο.Σ.Δ. 

τησ Α.Ν.Φ.Ω.Α.Ε. θα πραγματοποιήςει ενημερωτικζσ εκδηλώςεισ και ςυναντήςεισ ςτισ Δημοτικζσ Ενότητεσ (Δ.Ε.) 

των δφο Δήμων του νομοφ Φωκίδασ. Επιπλζον, ςε καθημερινή βάςη, κατά τισ εργάςιμεσ ημζρεσ και ϊρεσ ςτα 
γραφεία τησ εταιρείασ ςτην Άμφιςςα, ςτην οδό Γιδογιάννου 37 (τηλ. 2265350696, e-mail: anfokiki@gmail.com) ςτον 
3

ο
 όροφο του κτιρίου τησ Π.Ε. Φωκίδασ, ςτελζχη τησ Ο.Τ.Δ. θα παρζχουν εξατομικευμζνη ενημζρωςη ςε κάθε 

ενδιαφερόμενο. Το αναλυτικό Πρόγραμμα των ενημερωτικϊν εκδηλϊςεων που θα πραγματοποιηθοφν ςτισ Δ.Ε., 

είναι αναρτημζνο ςτην ιςτοςελίδα anfok.gr και δημοςιευμζνο ςτα τοπικά μζςα ενημζρωςησ.  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ.. τησ Α.Ν.Φ.Ω.Α.Ε. 

Παναγιώτησ Α. Σαγκαλήσ 

Δήμαρχοσ Δελφών 


