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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Στερεά Ελλάδα»
Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ)
και Σχεδίου Δράσης Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ)
στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020»

O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο
του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005).
2. Το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική
περίοδο 2014-2020» (ΦΕΚ 265/Α/23.12.2014), όπως ισχύει.
3. Την ΥΑ 32667/ΕΥΘΥ325/23.03.2015 (ΦΕΚ 717/Β/24.04.2015), με την οποία αναδιαρθρώνεται η ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ,
σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 4314/2015 και αντικαθίσταται η με αρ. 41547/Γ’ ΚΠΣ/282 ΚΥΑ/08.12.2000 (ΦΕΚ
1501/Β) ΚΥΑ, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
4. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης.
5. Το Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως ισχύει.
6. Το άρθρο 4 του Ν. 4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ

Ευρωπαϊκή Ένωση

Σελίδα 1

ΑΔΑ: ΩΓΗ17ΛΗ-6ΙΕ

21/Α/21.02.2016).
7. Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 241/Α/27.12.2010.
8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας
και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1301/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και για τη θέσπιση ειδικών διατάξεων σχετικά με τον στόχο
«Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006.
10. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013,
«για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου», όπως
ισχύει.
11. Το με αρ. απόφασης C(2014) 3542 final/23.5.2014 εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή «Σύμφωνο Εταιρικής
Σχέσης (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020».
12. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2014)10173/18.12.2014 που αφορά την έγκριση του Ε.Π. «Στερεάς
Ελλάδας 2014-2020» (κωδικός CCI 2014GR16M2OP007).
13. Την Απόφαση της Επιτροπής των ΕΚ με αριθμό C(2017)final 8465/6.12.2017 που αφορά στην έγκριση του
αναθεωρημένου Ε.Π. «Στερεάς Ελλάδας» (CCI 2014GR16M2OP007).
14. Την με αρ. πρωτ. 145741/27.01.2015 απόφαση του ΥΠΕΚΑ (ΑΔΑ: ΩΝΔΛ0-ΨΙΜ) για την έγκριση της στρατηγικής
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Ε.Π. της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 2014-2020.
15. Την «Εθνική Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης» (ΕΣΚΕ) και την «Περιφερειακή Στρατηγική Προώθησης της Κοινωνικής
Ένταξης, Καταπολέμησης της Φτώχειας και κάθε μορφής Διακρίσεων στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την
Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» (ΠΕΣΚΕ).
16. Τη με αρ. πρωτ. 110427/ΕΥΘΥ/1020/20.10.2016 (ΦΕΚ3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα
«Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ' αριθ.81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) υπουργικής απόφασης
«Εθνικοί κανόνες επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων
συμβάσεων συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς Διαδικασία ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».
17. Τη με αρ. πρωτ. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30.7.2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και
Τουρισμού για τον «Σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των ΟΧΕ ωε εργαλείων Ολοκληρωμένης Χωρικής
Ανάπτυξης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020».
18. Τη με αρ. πρωτ. 40134/ΕΥΘΥ 373/12.4.2016 Εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Οδηγίες
για την διαχείριση και εφαρμογή των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης».
19. Το με αρ. πρωτ. 115812/ΕΥΘΥ1091/13.11.2015 έγγραφο της ΕΑΣ/ΕΥΘΥ που αφορά στην περιγραφή του Συστήματος
Διαχείρισης και Ελέγχου για τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.
20. Την υπ’ αριθμ. 134453/23.12.2015 (ΦΕΚ Β’ 2857) Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο «Ρυθμίσεις για τις πληρωμές των
δαπανών του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων – ΠΔΕ (Τροποποίηση και αντικατάσταση της ΚΥΑ
46274.26.09.2014 – ΦΕΚ 2573Β’)» (ΑΔΑ ΒΖΚ54653Ο7-ΥΔ6).
21. Την υπ’ αριθμ. 81659/21.7.2017 Υπουργική Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την
τροποποίηση του ποσοστού δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».
22. Την υπ’ αριθμ. 26610/6.3.2018 Υπουργική Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης για την
τροποποίηση του ποσοστού δέσμευσης πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020».
23. Την αριθμ. πρωτ. 1139/24.4.2018 έγκριση μέσω της γραπτής διαδικασίας της Εξειδίκευσης Χωρικών Αναπτυξιακών
Παρεμβάσεων με βάση το Πρότυπο Χωρικής Ανάπτυξης του Ε.Π. Στερεά Ελλάδα (κεφ. 4 του Προγράμματος) και των
κριτηρίων αξιολόγησης και επιλογής των προτεινόμενων Σχεδίων Δράσης Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ΒΑΑ/ΟΧΕ.

ΚΑΛΕΙ
Τους παρακάτω Φορείς, αρμόδιες Αρχές:


Δήμο Λαμιέων



Δήμο Χαλκιδέων



Δήμους Θηβαίων, Λεβαδέων και Αλιάρτου-Θεσπιέων

για την υποβολή Πρότασης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) και Σχεδίου Δράσης
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», σύμφωνα με
τα αναφερόμενα στη Ενότητα 4 -«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα
2014-2020» του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020.
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Οι παραπάνω Αρχές, ως Φορείς Στρατηγικής, καλούνται να σχεδιάσουν και να υποβάλουν κείμενο Στρατηγικής Βιώσιμης
Αστικής Ανάπτυξης, αξιοποιώντας την «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση», σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 1139/24.4.2018
απόφαση έγκρισης της εξειδίκευσης ΟΧΕ από την Επιτροπή Παρακολούθησης. Η Πρόταση θα υποβληθεί από τις «Αστικές
Αρχές» που θα συγκροτήσουν οι αποδέκτες Δήμοι της παρούσας Πρόσκλησης, ως εξής:
1. Αστική Αρχή του Δήμου Λαμιέων,
2. Αστική Αρχή του Δήμου Χαλκιδέων,
3. Αστική Αρχή των Δήμων Θηβαίων, Λεβαδέων και Αλιάρτου-Θεσπιέων.
Η Πρόταση θα ακολουθήσει το πρότυπο του επισυναπτόμενου στην Πρόσκληση «Εντύπου Υποβολής Στρατηγικής
ΒΑΑ/ΟΧΕ».

1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Χωρική Ανάπτυξη και η Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) προσεγγίζεται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 από το Πλαίσιο
της «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης» (place-based) και των «εργαλείων» υλοποίησής της.
Η προσέγγιση της χωρικής και εδαφικής ανάπτυξης χαρακτηρίζεται ως ολιστική, πολύ-τομεακή, πολύ-ταμειακή και
συμμετοχική. Οι Στρατηγικές Κατευθύνσεις της «Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Χωρικής Ανάπτυξης» σχετίζονται με την
επίτευξη της απασχόλησης, της κοινωνικής συνοχής και τη διατήρηση των πόρων δίνοντας, όμως, έμφαση στη φέρουσα
ικανότητα και τις συγκεκριμένες ανάγκες των επιμέρους χωρικών ενοτήτων προωθώντας την ανταγωνιστικότητα και την
επιχειρηματικότητα. Η άμβλυνση ή η εξάλειψη των οικονομικών και κοινωνικών ανισοτήτων αποτελεί προτεραιότητα
στρατηγικής σημασίας και, μάλιστα, προσεγγίζεται ως η βάση
παραγωγικής ανασυγκρότησης και επίτευξης
ανταγωνιστικότητας με συγκεκριμένη χωρική στόχευση.
Συνοψίζοντας τη Συνολική Στρατηγική για τη Χωρική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας θα πρέπει να τονιστεί η
πολυ-επίπεδη προσέγγιση της προτεινόμενης κατεύθυνσης. Έτσι, η Στρατηγική αυτή περιγράφεται από τρία χωρικά και
λειτουργικά επίπεδα.
Το 1ο Επίπεδο χωρικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων περιλαμβάνει την εφαρμογή Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ), ως εξής:

στο αστικό κέντρο του Δήμου Χαλκιδέων,

στο αστικό κέντρο του Δήμου Λαμίας,

στην ενιαία Δια-δημοτική Αστική Λειτουργική Περιοχή που συγκροτείται από τα Αστικά Κέντρα των Δήμων
Λεβαδέων, Θηβαίων και Αλιάρτου-Θεσπιέων.
Ως γενικές προκλήσεις για τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη (ΒΑΑ) στη Στερεά Ελλάδα εντοπίζονται η αποκατάσταση του
οικονομικού ιστού των πόλεων της Περιφέρειας και η προώθηση της λειτουργίας τους ως κινητήριες δυνάμεις στην
ευρύτερη περιοχή επιρροής, η αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης (ιδίως περιοχών
συγκέντρωσης μειονεκτικών κοινωνικών ομάδων, υποβαθμισμένων εμπορικών κέντρων και εγκαταλελειμμένων
βιομηχανικών / βιοτεχνικών / επαγγελματικών ζωνών), η άμεση αντιμετώπιση των κοινωνικών συνεπειών της κρίσης με
αναζωογόνηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και ανασυγκρότηση των κοινωνικών υποδομών, η προώθηση της
σύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στο αστικό περιβάλλον, η αντιστροφή της αστικής διάχυσης, η ανάκτηση
του δημόσιου χώρου και η ανάπτυξη δομών κοινωνικής οικονομίας και στέγασης με την ενεργό συμμετοχή των πολιτών.
Με τους διαθέσιμους πόρους για ΣΒΑΑ/ΟΧΕ στη Στερεά Ελλάδα επιδιώκεται η μεγιστοποίηση των αναμενόμενων ωφελειών
σε συνάρτηση με τη στόχευση των Παρεμβάσεων στις αστικές περιοχές της Περιφέρειας που εμφανίζουν υψηλό βαθμό
αστικότητας, κεντροβαρή λειτουργική θέση ως προς την άμεση ή και ευρύτερη «ζώνη επιρροής» και ταυτόχρονα
ενσωματώνουν ισχυρά πλεονεκτήματα και ευκαιρίες.
Με βάση τον ορισμό της ΕΛΣΤΑΤ ως αστικές περιοχές χαρακτηρίζονται οι Δ.Ε. Λεβαδέων, Χαλκιδέων, Λαμιέων και Θηβαίων.
Οι «Χωρικές Ενότητες της Ευρύτερης Περιοχής» Λαμίας και Χαλκίδας εμφανίζουν αναπτυξιακή και λειτουργική
ενδοπεριφερειακή συσχέτιση μεταξύ τους ως «Ευρύτερες Αστικές Ζώνες 3ου και 3ου Ενισχυμένου εθνικού επιπέδου»1.
Δεδομένης αυτής της πραγματικότητας και εξαιτίας του γεγονότος ότι οι περιοχές χαμηλότερου οικιστικού εθνικού επίπεδου
(Θήβα, Λιβαδειά, Αλίαρτος) συσχετίζονται με τις προαναφερθείσες «Ευρύτερες Αστικές Ζώνες» προσδιορίζεται
«αναπτυξιακή και λειτουργική χωρική-αναπτυξιακή ενότητα» με τη μορφή ενιαίας «Δια-δημοτικής Αστικής Λειτουργικής
Περιοχής» (ΔΑΛΠ) που προσδιορίζεται από τα αστικά κέντρα των Δήμων Θηβαίων, Λεβαδέων και Αλιάρτου- Θεσπιέων, με
την τελευταία να αποτελεί συνδετικό κρίκο μεταξύ των δύο «κύριων» αστικών κέντρων της συγκεκριμένης ΔΑΛΠ, ο οποίος
συμβάλλει στην ενδυνάμωση και στη βιωσιμότητα κοινών πρωτοβουλιών αστικής αναζωογόνησης.

1

ΥΠΕΚΑ, Β1 Στάδιο: ΠΡΟΤΑΣΗ - Αξιολόγηση, αναθεώρηση και ειδίκευση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού
Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Φεβρουάριος 2014
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Η υλοποίηση των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης θα γίνει με εκχώρηση καθηκόντων που συνδέονται
τουλάχιστον με την επιλογή πράξεων, από την ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας προς τις Αστικές Αρχές, οι οποίες
ορίζονται ως Ενδιάμεσοι Φορείς, βάσει των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας και του Συστήματος Διαχείρισης και
Ελέγχου των ΕΔΕΤ της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
Η Αξιολόγηση της Αστικής Αρχής ως Ενδιάμεσου Φορέα με αρμοδιότητα την επιλογή των πράξεων της Στρατηγικής ΒΑΑ, θα
γίνει σύμφωνα με τα υποβαλλόμενα στοιχεία, όπως αναφέρονται στην ενότητα ΣΤ. Στοιχεία σχετικά με την επάρκεια της
Αστικής Αρχής του «Εντύπου Υποβολής Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ» και σύμφωνα με συγκεκριμένα Κριτήρια Αξιολόγησης της
Αστικής Αρχής ως Ενδιάμεσου Φορέα.
Η Δημόσια Χρηματοδότηση που διατίθεται από το ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 για την υλοποίηση πράξεων που
εντάσσονται σε Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης ανέρχεται σε 25.125.000 €:
- 17.085.000 € μέσω του ΕΤΠΑ και
- 8.040.000 € μέσω του ΕΚΤ.
Σε αυτούς τους πόρους, περιλαμβάνοντα ανά ΕΔΕΤ το προβλεπόμενο ποσοστό Τεχνικής Βοήθειας (Εγκύκλιος Υπ.
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30-07-2015).
Συγκεκριμένα, η ΕΥΔ του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020» θα εγκρίνει την παροχή δαπανών τεχνικής βοήθειας στις Αστικές
Αρχές, αποκλειστικά, για την υποστήριξη της εφαρμογής της εγκεκριμένης στρατηγικής. Η Τεχνική Βοήθεια μπορεί να
περιλαμβάνει την κάλυψη λειτουργικών εξόδων της Αστικής Αρχής (π.χ. τεχνικός σύμβουλος, παροχή νομικών υπηρεσιών,
δαπάνες δημοσιότητας, δαπάνες μετακινήσεων, παρακολούθηση σεμιναρίων/ημερίδων, έξοδα δημοσιεύσεων –
ανακοινώσεων, οργάνωση εκδηλώσεων, εξοπλισμός, κ.λπ.) - πλην μισθοδοσίας - ύψους έως 0,5% της συνολικής
εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης της Στρατηγικής.
Τεχνικές μελέτες που κρίνονται απαραίτητες για την ωρίμανση των παρεμβάσεων, που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη
ΒΑΑ/ΟΧΕ, θα μπορούν να καλυφθούν από τους πόρους του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές
δεν υπερβαίνουν σε καμία περίπτωση το 10% του προϋπολογισμού (Δημόσια Δαπάνη) των παρεμβάσεων, για τις οποίες
εκπονούνται και καταλήγουν απαραιτήτως σε υλοποιήσιμα έργα στο πλαίσιο της εγκεκριμένης ΟΧΕ. Οι πόροι για την
ωρίμανση των παρεμβάσεων βαρύνουν τους προϋπολογισμούς των αντίστοιχων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΒΑΑ/ΟΧΕ
2.1 Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη (όπου συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη είναι η επιλέξιμη δημόσια
δαπάνη από το ΕΠ για τον υπολογισμό της κοινοτική συνδρομής) που διατίθεται για την έγκριση των Στρατηγικών
Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) κατανέμεται με την παρούσα Πρόσκληση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα ως
ακολούθως:

Πίνακας 1: Ενδεικτική Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα που
αφορούν σε Στρατηγικές Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης στο πλαίσιο του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020
Θεματικός Στόχος

02-Βελτίωση της
πρόσβασης, της χρήσης
και της ποιότητας των
τεχνολογιών των
πληροφοριών και των
επικοινωνιών

Επενδυτική Προτεραιότητα

2c-Ενίσχυση των
εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα
της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, της
ηλεκτρονικής μάθησης, της
ηλεκτρονικής ένταξης, του
ηλεκτρονικού πολιτισμού
και της ηλεκτρονικής υγείας

Ταμείο

Ενδεικτικά Πεδία Παρέμβασης

078

ΕΤΠΑ

079

Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης (συμπεριλαμβάνονται
οι ηλεκτρονικές δημόσιες συμβάσεις,
τα μέτρα ΤΠΕ για τη στήριξη της
μεταρρύθμισης της δημόσιας
διοίκησης, η ασφάλεια του
κυβερνοχώρου, τα μέτρα εμπιστοσύνης
και προστασίας της ιδιωτικής ζωής, η
ηλεκτρονική δικαιοσύνη και η
ηλεκτρονική δημοκρατία)

Χρηματοδότηση
Δ.Δ.

1.500.000

Πρόσβαση σε πληροφορίες του
δημόσιου τομέα
(συμπεριλαμβανομένων ανοικτών
δεδομένων ηλεκτρονικού πολιτισμού,
ψηφιακών βιβλιοθηκών, ηλεκτρονικού
περιεχομένου και ηλεκτρονικού
τουρισμού)
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Θεματικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

04-Υποστήριξη της
μετάβασης προς μια
οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα σε όλους
τους τομείς

4c-Στήριξη της ενεργειακής
απόδοσης, της έξυπνης
διαχείρισης της ενέργειας
και της χρήσης
ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις δημόσιες
υποδομές,
συμπεριλαμβανομένων των
δημόσιων κτηρίων, και στον
τομέα της στέγασης
4e-Προώθηση στρατηγικών
χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα για
όλα τα είδη περιοχών,
ιδιαίτερα για τις αστικές
περιοχές,
συμπεριλαμβανομένης της
προώθησης της αειφόρου
πολυτροπικής αστικής
κινητικότητας και των
μέτρων προσαρμογής
σχετικά με τον περιορισμό
των επιπτώσεων

05 - Προώθηση της
προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή,
πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων

5a - Στήριξη των
επενδύσεων για
προσαρμογή στην κλιματική
αλλαγή καθώς και των
τεχνικών που βασίζονται
στο οικοσύστημα

Ταμείο

07-Προαγωγή των
βιώσιμων μεταφορών
και εξάλειψη των
σημείων συμφόρησης
σε υποδομές βασικών
δικτύων

6e-Ανάληψη δράσης για τη
βελτίωση του αστικού
περιβάλλοντος, την
ανάπλαση των πόλεων, την
αναζωογόνηση ….. τη
μείωση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και την
προώθηση μέτρων για τον
περιορισμό του θορύβου
7b-Ενίσχυση της
περιφερειακής
κινητικότητας μέσω της
σύνδεσης δευτερευόντων
και τριτευόντων κόμβων με
τις υποδομές ΔΕΔ-Μ,
περιλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων

013

Ενεργειακή απόδοση με ανακαίνιση της
δημόσιας υποδομής, έργα επίδειξης και
υποστηρικτικά μέτρα

044

Έξυπνα συστήματα μεταφορών
(συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής
της διαχείρισης της ζήτησης, των
συστημάτων διοδίων, συστημάτων
παρακολούθησης, ελέγχου και
πληροφοριών ΤΠ)

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

6c-Διατήρηση, προστασία,
προώθηση και ανάπτυξη
της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς
06-Προστασία του
περιβάλλοντος και
προώθηση της
αποδοτικότητας των
πόρων

Ενδεικτικά Πεδία Παρέμβασης

Χρηματοδότηση
Δ.Δ.

1.500.000

3.000.000

090

Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια

087

Προσαρμογή σε μέτρα για την
κλιματική αλλαγή και πρόληψη και
διαχείριση κινδύνων σχετικών με το
κλίμα, π.χ. διάβρωση, πυρκαγιές,
πλημμύρες, καταιγίδες και ξηρασία,
συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της
ευαισθητοποίησης, της πολιτικής
προστασίας και συστημάτων και
υποδομών διαχείρισης καταστροφών

1.500.000

094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή
στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς

2.500.000

090

Ποδηλατόδρομοι και μονοπάτια

094

Προστασία, ανάπτυξη και προβολή
στοιχείων δημόσιας πολιτιστικής
κληρονομιάς

097

Πρωτοβουλίες τοπικής ανάπτυξης υπό
την αιγίδα τοπικών κοινοτήτων σε
αστικές και αγροτικές περιοχές

034

Άλλοι ανακατασκευασμένοι ή
βελτιωμένοι δρόμοι
(αυτοκινητόδρομοι, εθνικοί,
περιφερειακοί ή τοπικοί)

ΕΤΠΑ

ΕΤΠΑ

5.000.000

2.000.000
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Θεματικός Στόχος

Επενδυτική Προτεραιότητα

Ταμείο

08-Προώθηση της
βιώσιμης απασχόλησης
υψηλής ποιότητας και
υποστήριξη της
κινητικότητας των
εργαζομένων

8v-Προσαρμογή των
εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των
επιχειρηματιών στις
αλλαγές

ΕΚΤ

10-Προώθηση της
κοινωνικής ένταξης και
καταπολέμηση της
φτώχειας – ΕΚΤ

9i-Ενεργητική ένταξη,
μεταξύ άλλων και με σκοπό
την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της
δραστήριας συμμετοχής και
τη βελτίωση των
δυνατοτήτων απασχόλησης
9iv-Βελτίωση της
πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και
υψηλής ποιότητας
υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένων των
υπηρεσιών υγειονομικής
περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών
κοινής ωφέλειας
9v-Προώθηση της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και
της επαγγελματικής
ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και
την κοινωνική και
αλληλέγγυο οικονομία ώστε
να διευκολυνθεί η
πρόσβαση στην
απασχόληση

ΕΚΤ

ΕΚΤ

ΕΚΤ

Ενδεικτικά Πεδία Παρέμβασης

Χρηματοδότηση
Δ.Δ.

106

Προσαρμογή των εργαζομένων, των
επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών
στις αλλαγές

1.000.000

109

Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και
με σκοπό την προώθηση των ίσων
ευκαιριών και της δραστήριας
συμμετοχής και τη βελτίωση της
απασχολησιμότητας

3.000.000

112

Ενίσχυση της πρόσβασης σε οικονομικά
προσιτές, βιώσιμες και υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες,
συμπεριλαμβανομένης της
υγειονομικής περίθαλψης και των
κοινωνικών υπηρεσιών κοινής
ωφέλειας

3.000.000

113

Προώθηση της κοινωνικής
επιχειρηματικότητας και της
επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε
κοινωνικές επιχειρήσεις και την
κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία
ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση
στην απασχόληση

1.000.000

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ Θ.Σ. ΕΤΠΑ

17.000.000

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ Θ.Σ. ΕΚΤ

8.000.000

ΥΠΟΣΥΝΟΛΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ

25.000.000

Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

85.000

Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

40.000

ΣΥΝΟΛΑ

25.125.000

Σημείωση: Το προβλεπόμενο ποσοστό Τεχνικής Βοήθειας 0,5% (Εγκύκλιος Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης, Α.Π. 81168/ΕΥΣΣΑ 1796/30-07-2015)
υπολογίζεται από τους πόρους των αντίστοιχων Θ.Σ.

2.2 Η ΕΥΔ του ΕΠ Στερεά Ελλάδα Δ.Α. δύναται να επικαιροποιήσει το συνολικό ύψος της συγχρηματοδοτούμενης
Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας Πρόσκλησης ή/και την κατανομή της ανά άξονα/πεδίο παρέμβασης ή/και να προβεί
σε αιτιολογημένη ανάκληση ισχύος της Πρόσκλησης, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τους Αποδέκτες μέσω της
οικείας ιστοσελίδας του ΕΠ.
2.3 Στο πλαίσιο της παρούσας, ενεργοποιούνται συνολικά έντεκα (11) Ε.Π., εκ των οποίων επτά (7) Ε.Π., με
χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και τέσσερις (4) Ε.Π. με χρηματοδότηση του ΕΚΤ. Κάθε Πρόταση ΣΒΑΑ/ΟΧΕ θα πρέπει να
ενεργοποιεί αντίστοιχα τουλάχιστον έξι (6) Ε.Π. με χρηματοδότηση του ΕΤΠΑ και τρεις (3) Ε.Π. με χρηματοδότηση του
ΕΚΤ.
2.4 Κάθε ενεργοποιούμενη Ε.Π. στο πλαίσιο Πρότασης ΣΒΑΑ/ΟΧΕ θα πρέπει να έχει μέγιστο προϋπολογισμό το 40% της
συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του παραπάνω Πίνακα.
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2.5 Οι δυνητικοί Δικαιούχοι που θα προτείνονται στις Προτάσεις ΣΒΑΑ/ΟΧΕ θα πρέπει να καλύπτουν τις προϋποθέσεις που
θέτει το ΣΔΕ.
2.6 Πέραν του ΕΠ Στερεά Ελλάδα 2014-2020, στις προτεινόμενες ΣΒΑΑ ενδέχεται να συμβάλουν χρηματοδοτικά και άλλα
Επιχειρησιακά Προγράμματα, όπως το «Ε.Π.ΑΝ.Ε.Κ.», το «Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη», το «Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», ίδιοι πόροι των Αστικών Αρχών καθώς και άλλοι δημόσιοι
πόροι σε σύμπραξη με τον ιδιωτικό τομέα (ΣΔΙΤ, Ταμείο Υποδομών, χορηγίες κ.λπ.). Οι πόροι αυτοί θα αξιολογηθούν
ως προς την συνεκτικότητα και την συμβολή τους στην προτεινόμενη ΣΒΑΑ, πλην όμως, η έγκριση της
χρηματοδότησης της ΣΒΑΑ θα αφορά μόνο στην συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη από το Ε.Π.

3.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

3.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η
31/12/2023. Η ολοκλήρωση των ΣΒΑΑ μέσω των αντίστοιχων Σχεδίων Δράσης των Ο.Χ.Ε. θα πρέπει να συντελεστεί
έως την ως άνω ημερομηνία. Επομένως, η διάρκεια των ΣΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. θα έχει αυτόν τον χρονικό ορίζοντα.
3.2 Πράξεις εντός των ΣΒΑΑ/ΟΧΕ που έχουν περατωθεί φυσικά ή εκτελεστεί πλήρως δεν είναι επιλέξιμες, ανεξάρτητα εάν
έχουν εκτελεστεί ή όχι οι σχετικές πληρωμές.
3.3 Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων προσδιορίζονται στην με αρ. Πρωτ.
110427/ΕΥΘΥ 1020/20.10.2016 (ΦΕΚ 3521/Β/01.11.2016) Υπουργική Απόφαση με θέμα Τροποποίηση και
αντικατάσταση της υπ' αριθ. 81986/ΕΥΘΥ712/31.07.2015 (ΦΕΚ Β' 1822) Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί κανόνες
επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 - Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων
συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς - Διαδικασία
ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων», όπως ισχύει και εφαρμόζεται.
3.4 Έργα που περιλαμβάνονται στα εγκριθέντα ΣΒΑΑ/ΟΧΕ με έσοδα
Προκειμένου να καθοριστούν τα δυνητικά «καθαρά έσοδα» που παράγει Πράξη που εντάσσεται σε ΒΑΑ/ΟΧΕ μετά την
ολοκλήρωσή της και ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, διενεργείται από το Δικαιούχο
χρηματοοικονομική ανάλυση σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες που είναι συνημμένες στην παρούσα πρόσκληση
Ο_Ε.Ι_4 Οδηγίες για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

4.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΒΑΑ/ΟΧΕ

Σημαντικό στοιχείο του «εργαλείου» των Ο.Χ.Ε. είναι το «Σύστημα Διακυβέρνησης» και διαχείρισης των παρεμβάσεων στις
συγκεκριμένες περιοχές παρέμβασης των ΣΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. Το «Σύστημα Διακυβέρνησης και Διαχείρισης» των περιοχών Ο.Χ.Ε.,
διαρθρώνεται σε τρία (3) κύρια και διακριτά επίπεδα:
α) Σχεδιασμός της αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας ή Φορείς Στρατηγικής / Αστική Αρχή).
β) Διαχείριση της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας Διαχείρισης).
γ) Υλοποίηση της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας ή φορείς υλοποίησης)
Το προτεινόμενο «Σύστημα Διακυβέρνησης» κάθε Αστικής Αρχής θα προκύπτει από ανοιχτή διαβούλευση με οργάνωση και
πρωτοβουλία της υποψήφιας Αστικής Αρχής και θα συγκροτείται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της περιοχής παρέμβασης,
τη στόχευση των ΣΒΑΑ και τη διάρθρωση του τοπικού κοινωνικού κεφαλαίου. Τα στοιχεία αυτά θα τυγχάνουν αξιολόγησης
στο πλαίσιο της συνολικής αξιολόγησης του προτεινόμενου ΣΒΑΑ.
Οι συγκεκριμένες Ο.Χ.Ε. θα είναι υπό τη διαχειριστική ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ με Φορέα Στρατηγικής τις
«Αστικές Αρχές» των Δήμων και Φορείς Υλοποίησης τους κατά νόμο κύριους Δικαιούχους των έργων / πράξεων που θα
περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης της κάθε περιοχής ΟΧΕ.

5. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι Δήμοι – Επικεφαλής Εταίροι των υποψήφιων Αστικών Αρχών υποβάλλουν εκ μέρους της «Αστικής Αρχής» σε έντυπη και
ηλεκτρονική μορφή (αντίστοιχα σε ένα αντίγραφο και CD) τις Προτάσεις ΣΒΑΑ/Ο.Χ.Ε. στην



ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» στη διεύθυνση Υψηλάντη 12, Λαμία 35100

από την 02/07/2018 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως την 31/10/2018 (ημερομηνία λήξης υποβολής
πρότασης) τις ώρες 08:00 έως 15:00.
O φάκελος της Πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
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•
•
•
•
•

Αίτηση Υποβολής Πρότασης Στρατηγικής ΒΑΑ
Έντυπο Υποβολής της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ
Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την συγκρότηση της Αστικής Αρχής
Αποφάσεις συγκρότησης της Αστικής Αρχής και Εξουσιοδότησης Υποβολής της Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ από τα
Συλλογικά Όργανα των Εταίρων της Αστικής Αρχής
Λοιπά έγγραφα τεκμηρίωσης (λοιπά στοιχεία για την εκπλήρωση των κριτηρίων αξιολόγησης)

Σημειώνεται ότι για την παρούσα πρόσκληση ΔΕΝ εφαρμόζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής μέσω Ο.Π.Σ.

6.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

6.1. Μετά την υποβολή της Πρότασης ΣΒΑΑ/ΟΧΕ από την υποψήφια Αστική Αρχή, η αξιολόγηση των προτάσεων
από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ γίνεται με βάση τις ακόλουθες ενότητες κριτηρίων:
•
•
•

Κριτήρια εκπλήρωσης όρων της Πρόσκλησης
Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγικών ΒΑΑ, τα οποία περιλαμβάνουν βασικά και ειδικά κριτήρια επιλογής τοπικής
στρατηγικής.
Κριτήρια Αξιολόγησης της Αστικής Αρχής ως Ενδιάμεσου Φορέα

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια από την Επιτροπή
Παρακολούθησης, που επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση.
Η αξιολόγηση των προτάσεων ακολουθεί τη μεθοδολογία της άμεσης αξιολόγησης.
6.2. Έκδοση εγκριτικής Απόφασης της ΣΒΑΑ/ΟΧΕ από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας σε συνέχεια
προηγούμενης θετικής εισήγησης του Προϊσταμένου της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ.
6.3. Δημοσιοποίηση της Απόφασης Έγκρισης στην οικεία ιστοσελίδα του Ε.Π..

7.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

7.1

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των Προτάσεων ΣΒΑΑ/ΟΧΕ και άλλες διευκρινίσεις οι
υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στον κ. Ιωάννη Κούτσικο, τηλ. 2231350907, e-mail: gkoutsikos@mou.gr,
στην κ. Μαρία Κουτσούμπα, τηλ. 2231350930, e-mail: mkoutsoumpa@mou.gr και στην κ. Ευαγγελία Καραγιώργου,
τηλ. 2231350941, e-mail: ekaragiorgou@mou.gr.

7.2

Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Στερεά Ελλάδα», το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το
θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των
δαπανών των πράξεων, καθώς και πληροφορίες για την υποβολή των Προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση
του Εντύπου Υποβολής και για άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της Πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.stereaellada.gr. Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας της ΕΥΔ με το
σύνολο των ενδιαφερομένων για το Ε.Π. και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ
Digitally signed by NIKITAS PAPPAS
DN: o=Hellenic Public Administration
Certification Services,
serialNumber=ERMIS-36138135,
ou=YPOURGEIO AGROTIKIS
ANAPTYXIS &TROFIMON,
ou=MINISTRY OF RURAL
DEVELOPMENT AND FOOD, c=GR,
email=npappas@mou.gr, sn=PAPPAS,
givenName=NIKITAS, ou=ΝΙΚΗΤΑΣ
ΠΑΠΠΑΣ, cn=NIKITAS PAPPAS
Date: 2018.06.13 09:18:04 +03'00'

Ευρωπαϊκή Ένωση

Σελίδα 8

ΑΔΑ: ΩΓΗ17ΛΗ-6ΙΕ

Συνημμένα:
- Εγκύκλιος Σχεδιασμού ΟΧΕ
- Οδηγίες Διαχείρισης ΟΧΕ
- Αίτηση Υποβολής Πρότασης Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ
- Έντυπο Υποβολής Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ
- Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ
- Οδηγός Στρατηγικής ΒΑΑ/ΟΧΕ
- Ο_Ε.Ι_4 Οδηγίες για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων για Πράξεις των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020
Τα ανωτέρω συνημμένα βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.stereaellada.gr.

Κοινοποίηση:
- Ειδική Υπηρεσία Θεσμικής Υποστήριξης, Νίκης 10, 105 63 Αθήνα
- Αρχή Πληρωμής, Ν. Νικοδήμου 11 & Βουλής, 105 57, Αθήνα
- Ειδική Υπηρεσία Στρατηγικής, Σχεδιασμού & Αξιολόγησης , Μητροπόλεως 3, Σύνταγμα Αθήνα
- Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ, Αγ. Φιλοθέης 2, 105 56 Αθήνα
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, Νίκης 5 - 7, 105 57 Αθήνα
- Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ε.Κ.Τ., Κοραή 4, 105 64, Αθήνα
- Γραφείο Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Λ. Καλυβίων 2, 35 132, Λαμία

Εσωτερική διανομή:
- Προϊστάμενος ΕΥΔ Ε.Π. Στερεά Ελλάδα
- Προϊστάμενοι Μονάδων ΕΥΔ Ε.Π. Στερεά Ελλάδα
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