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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Στερεά Ελλάδα» 

Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την  

«Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»  

με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) 

   

 

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 
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. 
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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. 3490/16-11-2018 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) που 
αφορούν την Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 
Κ Α Λ Ε Ι  

Την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για την υποβολή Πρότασης Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχεδίου 
Δράσης) για την «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με 

αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα 2014-2020», 
σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4 -«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΔΑΦΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΕΠ 
«Στερεά Ελλάδα» 2014-2020. 

Η Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως Φορέας Στρατηγικής, καλείται να σχεδιάσει και να υποβάλει κείμενο Στρατηγικής 
Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 3490/16-11-2018 απόφαση έγκρισης της εξειδίκευσης 
ΟΧΕ από την Επιτροπή Παρακολούθησης.  

Η Πρόταση θα ακολουθήσει το πρότυπο του επισυναπτόμενου στην Πρόσκληση «Εντύπου Υποβολής Στρατηγικού και 
Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχεδίου Δράσης) για την ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας»». 

 

1.   ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

1.1 Γενικά Στοιχεία 

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 
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συμμετοχική. Το εργαλείο της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) εκτός από την εφαρμογή Στρατηγικών Βιώσιμης 

Αστικής Ανάπτυξης προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί και σε περιοχές με ομοιογενή χαρακτηριστικά και κοινά προβλήματα, με 
στόχο την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση πολλαπλών προκλήσεων, την ανασύνταξη των τοπικών παραγωγικών 
συστημάτων, τη σύνδεση σε ενιαίο στρατηγικό ορίζοντα των παρεμβάσεων που είναι τοπικά αναγκαίες για την 
καταπολέμηση των παραγόντων που δημιουργούν τις μακροπρόθεσμες στενώσεις, τη μέγιστη δυνατή μόχλευση και 
αποδοτικότητα πόρων. Συνακόλουθα, η Στρατηγική για τη Χωρική Ανάπτυξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 
εξειδικεύεται σε τρία χωρικά και λειτουργικά επίπεδα . 

Το 3ο Επίπεδο χωρικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων προβλέπει την αξιοποίηση του εργαλείου της ΟΧΕ για την 
ολοκληρωμένη ανάδειξη και δικτύωση σημαντικών αρχαιολογικών χώρων και τη διαμόρφωση ενός διακριτού και επώνυμου 
τουριστικού προϊόντος (Πολιτιστική/ Τουριστική/ Περιβαλλοντική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας). Με την συγκεκριμένη ΟΧΕ 
καλύπτονται αστικές περιοχές χαμηλότερης πυκνότητας της Περιφέρειας που διαθέτουν ισχυρό και αναγνωρίσιμο 
πολιτιστικό πλούτο. Οι Στρατηγικές ΣΒΑΑ/ΟΧΕ θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τις «διεπαφές» με τις προτεινόμενες 
Παρεμβάσεις της ΟΧΕ Πολιτιστικής Διαδρομής Στερεάς Ελλάδας.  

 

1.2 Στρατηγική ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 

Η εικόνα του τομέα του τουρισμού στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δείχνει σημαντικές αδυναμίες, με κύρια 
χαρακτηριστικά τα εξής: 

-  Το μερίδιο της εθνικής τουριστικής αγοράς που αναλογεί στη Στερεά Ελλάδα είναι εξαιρετικά περιορισμένο. 
-  Η τουριστική κίνηση στη Στερεά Ελλάδα αποτελείται κυρίως από ημεδαπούς επισκέπτες, σε αναλογία ημεδαπών προς 

αλλοδαπούς περίπου 2:1. 
-  Ο κατακερματισμός του τουριστικού προϊόντος στη Στερεά Ελλάδα στερεί από την Περιφέρεια τη δυνατότητα να 

αποκτήσει μία ισχυρή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα, ως τουριστικός προορισμός. 

Ωστόσο, η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας έχει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα, προκειμένου να αναπτύξει τον τομέα 
του τουρισμού, και συγκεκριμένα: 

-  Διαθέτει πλούσιο δυναμικό στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, υλικής και άυλης: σημαντικά μνημεία, 

αρχαιολογικοί χώροι και μουσεία συνυφαίνονται με μύθους, αφηγήσεις του αρχαίου δράματος και ιστορικά γεγονότα. 
Διαθέτει δύο μνημεία αναγνωρισμένα στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Παράλληλα, έχουν 
ολοκληρωθεί σημαντικές επενδύσεις στο τομέα του Πολιτισμού που πρέπει να ενταχθούν σε δίκτυα προκειμένου να 
προβληθούν κατάλληλα και να αξιοποιηθούν περαιτέρω. 

-  Διαθέτει περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, οι οποίες είναι προστατευόμενες και οργανωμένες. Επίσης διαθέτει 
περιοχές περιβαλλοντικά αλώβητες με αποτέλεσμα να μπορεί να εξελιχθεί σε έναν ελκυστικό προορισμό οικοτουρισμού 
– φυσιολατρικού τουρισμού. 

-  Προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία διαφορετικών μορφών τουρισμού. 

Συμπερασματικά, η Στερεά Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει ισχυρή και αναγνωρίσιμη ταυτότητα, που θα την διαφοροποιεί και 
θα την αναδεικνύει στην τουριστική αγορά της χώρας, αλλά και διεθνώς. Εξετάζοντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 
Περιφέρειας, αυτή η ταυτότητα μπορεί να στηριχθεί κατά κύριο λόγο στον Πολιτιστικό και Φυσικό της Πλούτο τα οποία 
πρέπει να αξιοποιηθούν με εργαλείο την ΟΧΕ και το δίκτυο «Πολιτιστική – Περιβαλλοντική- Τουριστική διαδρομή 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». 

Ως Περιοχή παρέμβασης της ΟΧΕ ορίζεται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η ταυτότητα που καλείται να διαμορφώσει και να 
προβάλλει η Στερεά Ελλάδα, ως πολιτιστικός - περιβαλλοντικός προορισμός, πρέπει να αφορά το σύνολό της, και όχι μόνο 
μία περιορισμένη γεωγραφικά περιοχή της. Κατά συνέπεια θα οικοδομηθεί ένα ισχυρό και ευρύ δίκτυο θέσεων και 
διαδρομών που θα καλύπτει το σύνολο της Περιφέρειας. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε αναγνωρισμένους προορισμούς, 
όπως ενδεικτικά είναι τα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και οι Εθνικοί Δρυμοί καθώς και οι σημαντικές 
Πολιτιστικές Υποδομές που έχουν δημιουργηθεί στην Περιφέρεια την τελευταία δεκαετία (π.χ. νέες ή αναβαθμισμένες 
πολιτιστικές υποδομές, που έχουν ολοκληρωθεί σε προηγούμενα Προγράμματα κ.λ.π) καθώς και όσες παρεμβάσεις 
πολιτιστικού χαρακτήρα υλοποιούνται ήδη στην τρέχουσα περίοδο.  

Η «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση» (ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας): 

 είναι «Μη Αστικού Χαρακτήρα» (non Urban I.T.I.), 
 έχει καινοτόμο χαρακτήρα, ιδίως από την άποψη της σύνδεσης Παρεμβάσεων RIS / Smart Specialization με την 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο τομέας του τουρισμού στην Περιφέρεαι, με έμφαση στην 
ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτισμικού αποθέματος, 

 ενθαρρύνει και προωθεί τη συνεργασία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. 

Σε σχέση με τη διοίκηση και διαχείριση της Ο.Χ.Ε.: 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας αποτελεί τον «Φορέα Στρατηγικής» (ή τον «Στρατηγικό Φορέα») της ΟΧΕ «Πολιτιστική, 
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Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 

Η Διαχειριστική Αρχή (Δ.Α.) του Ε.Π Στερεά Ελλάδα 2014-2020 αποτελεί την αρμόδια Αρχή για τη διαχείριση, την 
παρακολούθηση και τον έλεγχο της εφαρμογής της Ο.Χ.Ε. «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» (Ο.Χ.Ε. που αφορά σε άλλες χωρικές στρατηγικές). 

Στην πρόταση Στρατηγικής, θα προβλεφθεί το Σύστημα Διακυβέρνησης. Ο Φορέας Στρατηγικής θα προβλέψει επίσης 
τοπική «Εταιρική Σχέση» στο πλαίσιο της ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας». 

Η Δημόσια Χρηματοδότηση που διατίθεται από το ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 για την υλοποίηση Πράξεων που 
εντάσσονται στην ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» ανέρχεται σε 
2.500.000 €, η οποία προέρχεται: 

- 1.500.000 € μέσω του ΕΤΠΑ και 

- 1.000.000 € μέσω του ΕΚΤ. 

Τεχνικές μελέτες που κρίνονται απαραίτητες για την ωρίμανση των παρεμβάσεων, που περιλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 
στρατηγική, 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 «Πολιτιστική, 
Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή». Οι πόροι για την ωρίμανση των παρεμβάσεων βαρύνουν τους προϋπολογισμούς 
των αντίστοιχων Επενδυτικών Προτεραιοτήτων. 

Η Πρόταση που θα υποβληθεί από τον Φορέα Στρατηγικής θα πρέπει να ακολουθεί τη «Λογική Παρέμβασης» του Ε.Π. 
«Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 και να συνεισφέρει στην εκπλήρωση των σχετικών Ειδικών Στόχων και Δεικτών 
Παρακολούθησης. 

 

2.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΧΕ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

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 της ΟΧΕ 
«Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» κατανέμεται με την παρούσα 
Πρόσκληση ανά Επενδυτική Προτεραιότητα ως ακολούθως: 

 
Πίνακας 1: Ενδεικτική Κατανομή Διαθέσιμων Πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα που 
αφορούν στην ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» στο 
πλαίσιο του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020 
 

Θεματικός Στόχος Επενδυτικές Προτεραιότητες (Ε.Π.) ΕΔΕΤ 

Πόροι  
ΟΧΕ 

«Πολιτιστική, 
Περιβαλλοντική, 

Τουριστική 
Διαδρομή 

Περιφέρειας 
Στερεάς 

Ελλάδας»  

Α.Π.2: Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών 

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

2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής 

μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του 
ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής 

υγείας 

ΕΤΠΑ 220.000 

Α.Π.3: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

03 -Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

3c -Στήριξη της δημιουργίας και της επέκτασης 
προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη 

προϊόντων και υπηρεσιών 
ΕΤΠΑ 240.000 

Α.Π.6: Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 
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Θεματικός Στόχος Επενδυτικές Προτεραιότητες (Ε.Π.) ΕΔΕΤ 

Πόροι  
ΟΧΕ 

«Πολιτιστική, 
Περιβαλλοντική, 

Τουριστική 
Διαδρομή 

Περιφέρειας 
Στερεάς 

Ελλάδας»  

06-Προστασία του περιβάλλοντος και 
προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων 

6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και 
ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής 

κληρονομιάς 
ΕΤΠΑ 1.040.000 

Α.Π.8: Προώθηση της βιώσιμης απασχόλησης υψηλής ποιότητας και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων 

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 1.000.000 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΕΤΠΑ 1.500.000 

ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ ΠΟΡΩΝ ΕΚΤ 1.000.000 

ΣΥΝΟΛΑ 2.500.000 

 

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 Οι δυνητικοί Δικαιούχοι που θα προτείνονται στην Πρόταση της ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική 

Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» θα πρέπει να καλύπτουν τις προϋποθέσεις που θέτει το ΣΔΕ. 

2.4 Πέραν του ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, στο προτεινόμενο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την 
ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», θα μπορούν να 
αξιοποιηθούν πρόσθετοι πόροι. 

 

3.  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ 

3.1 Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων πράξεων ορίζεται η 
31/12/2023. Η ολοκλήρωση της ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» μέσω του αντίστοιχου Σχεδίου Δράσης θα πρέπει να συντελεστεί αυτοτελώς έως την ως άνω ημερομηνία. 
Επομένως, η διάρκεια της ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» θα 
έχει αυτόν τον χρονικό ορίζοντα. 

3.2 Πράξεις εντός της ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 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 στην εγκριθείσα ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» με έσοδα.  

Προκειμένου να καθοριστούν τα δυνητικά «καθαρά έσοδα» που παράγει η πράξη μετά την ολοκλήρωσή της και 
ενδεχομένως και κατά τη διάρκεια υλοποίησής της, διενεργείται από τον 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). 
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4.  ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΟΧΕ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ» 

Σημαντικό στοιχείο του «εργαλείου» των Ο.Χ.Ε. είναι το «Σύστημα Διακυβέρνησης» και διαχείρισης των παρεμβάσεων στις 
επιλεγόμενες περιοχές παρέμβασης. Το «Σύστημα Διακυβέρνησης και Διαχείρισης» των περιοχών Ο.Χ.Ε. οφείλει να 
διαρθρώνεται σε τρία (3) κύρια και διακριτά επίπεδα: 

α) Σχεδιασμός της αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας ή Φορείς Στρατηγικής) 

β) Διαχείριση της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας Διαχείρισης) 
γ) Υλοποίηση της εφαρμοζόμενης αναπτυξιακής στρατηγικής (Φορέας ή φορείς υλοποίησης) 

Το προτεινόμενο «Σύστημα Διακυβέρνησης» του Φορέα Στρατηγικής της ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική 
Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» θα προκύπτει από ανοιχτή διαβούλευση με οργάνωση και πρωτοβουλία του 
υποψήφιου Φορέα Στρατηγικής (που μπορεί να έχει προηγηθεί της παρούσας) και θα συγκροτείται ανάλογα με τις 
ιδιαιτερότητες της περιοχής παρέμβασης, τη στόχευση της Στρατηγικής, τις ιδιαιτερότητες των Δράσεων, τις πηγές 
χρηματοδότησης και τη μόχλευση επενδυτικών ή και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων.  

Η συγκεκριμένη Ο.Χ.Ε. θα είναι υπό τη διαχειριστική ευθύνη της Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ με Φορέα Στρατηγικής την 
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Φορείς Υλοποίησης τους κατά νόμο κύριους Δικαιούχους των έργων / πράξεων που θα 
περιλαμβάνονται στο οικείο Σχέδιο Δράσης. 

 

5.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποβάλει εκ μέρους του «Φορέα Στρατηγικής» σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή 
(αντίστοιχα σε ένα αντίγραφο και CD) την Πρόταση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχεδίου 
Δράσης) για την Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με 
αξιοποίηση της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) στην 

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

από την 10/12/2018 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως την 28/02/2019 (ημερομηνία λήξης υποβολής 
πρότασης) τις ώρες 08:00 έως 15:00. 

O φάκελος της Πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

• Αίτηση Υποβολής Πρότασης Στρατηγικής ΟΧΕ 

• Έντυπο Υποβολής της Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσης της ΟΧΕ 

• Απόφαση έγκρισης της Στρατηγικής από το Φορέα 

• Πρωτόκολλο Συνεργασίας για την συγκρότηση της Τοπικής Εταιρικής Σχέσης στο πλαίσιο της ΟΧΕ 

• Αποφάσεις συγκρότησης της Τοπικής Εταιρικής Σχέσης στο πλαίσιο της ΟΧΕ από τα Συλλογικά Όργανα των Εταίρων 
της Τοπικής Εταιρικής Σχέσης 

• 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 ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας» από τον υποψήφιο Φορέα Στρατηγικής, η αξιολόγηση των προτάσεων από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
ΕΠ γίνεται σε δύο στάδια: 

• Α' Στάδιο : Κριτήρια εκπλήρωσης όρων της Πρόσκλησης 

• Β' Στάδιο : Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγικής ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική  Διαδρομή Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας» τα οποία περιλαμβάνουν βασικά και ειδικά κριτήρια επιλογής της συγκεκριμένης στρατηγικής. 

 
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. 
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6.2. Έκδοση εγκριτικής Απόφασης της ΟΧΕ «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική  Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» 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 του Σχεδίου Τοπικής Στρατηγικής ΟΧΕ και άλλες 
διευκρινίσεις οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στη κ. Μαρία Κουτσούμπα, τηλ. 2231350930, e-mail: 
mkoutsoumpa@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 
 

 

 

 

 

 

 

Συνημμένα: 
- Εγκύκλιος Σχεδιασμού ΟΧΕ 
- Οδηγίες Διαχείρισης ΟΧΕ 
- Αίτηση Υποβολής Πρότασης Στρατηγικής 
- Έντυπο Υποβολής Στρατηγικής ΟΧΕ 
- Εξειδίκευση και Κριτήρια Αξιολόγησης Στρατηγικής 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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