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Απόσπασμα  
 

Από το Πρακτικό της 6ης Συνεδρίασης  (Τακτική)  

της 16ης  Ιουλίου 2020 

του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας  

 
Αριθμός Απόφασης 

194  / 2020 
 
    Στη Λαμία, σήμερα 16 Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ, το Περιφερειακό 

Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας συνήλθε στην 6η τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε 

δια τηλεδιάσκεψης, μέσω της υπηρεσίας τηλεδιασκέψεων για τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα 

e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), δυνάμει α) των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 

10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ  Α’ 55) η οποία κυρώθηκε με 

το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (ΦΕΚ Α’ 76),  β) της αριθμ. 429/12.03.2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 

850/Β/2020) σχετικά με τις τηλεδιασκέψεις στον δημόσιο τομέα και γ) του με αρ. πρωτ. 

33954/02.06.2020 εγγράφου του Τμήματος Οργάνωσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β’ Βαθμού του 

ΥΠΕΣ, κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ.: 136020 /528 /10.07.2020 Πρόσκλησης του Προέδρου, 

κ. Ηλία Σανίδα, η οποία δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 

απεστάλη ηλεκτρονικά στον Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανό καθώς και σε καθέναν από τους 

Περιφερειακούς Συμβούλους για την τοποθέτηση και λήψη αποφάσεων, επί των ακόλουθων 

θεμάτων ημερήσιας διάταξης: 

    

Θέμα 43ο 
ΗΔ 

Έγκριση σύναψης και σχεδίου Πρωτοκόλλου Συνεργασίας Εταιρικού Σχήματος στο 
πλαίσιο της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης "ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ, ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ". 
Eξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή του. 

Εισηγητής Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, κ Φάνης Σπανός 

 
    Από τις συνδέσεις στην υπηρεσία τηλεδιασκέψεων e:Presence.gov.gr 

(https://epresence.gov.gr),  και τις παρουσίες του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και του 

Προεδρείου του Περιφερειακού Συμβουλίου, εντός της αίθουσας τηλεδιασκέψεων της ΠΕ 

Φθιώτιδας , διαπιστώθηκε  ότι από τα 51 μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου συμμετείχαν, και  

ήταν παρόντες, οι κάτωθι:  

 
Παρόντες 
 

➢ Ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνης Σπανός 
➢ Ο  Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας 
➢ Η Αντιπρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Σοφία Αγγελοπούλου- Παπανικολάου 
➢ Ο Γραμματέας του Περιφερειακού Συμβουλίου: κ. Δρόσος Παρασκευάς  

 
➢ Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι ως ακολούθως : 

https://epresence.gov.gr/
https://epresence.gov.gr/
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Α/Α
"Επιμένουμε στην καρδιά

 της Ελλάδας"
Παρών/ούσα Απών/ούσα Α/Α

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"
Παρών/ούσα Απών/ούσα

1 Αναγνώστου Μαρία √ 1 Αγγελοπούλου- Παπανικολάου Σοφία √

2 Αποστολόπουλος Κων/νος √ 2 Αχινιώτης Χριστόφορος √

3 Βαρδακώστας Κων/νος √ 3 Γκάβαλης Σταμάτης √

4 Βουρδάνος Δημήτριος √ 4 Γκλέτσος Απόστολος √

5 Γαλάνης  Κων/νος √ 5 Δαύρης Ανδρέας √

6 Δελμούζος Γεώργιος √ 6 Δούρος Χρήστος √

7 Καλαντζή Αικατερίνη √ 7 Δρένιος Σωτήριος √

8 Καραγιάννης Κων/νος √ 8 Καρύκα Άννα √

9 Καρακάντζας Αθανάσιος √ 9 Κοντού Πηνελόπη √

10 Κελαϊδίτης Γεώργιος √ 10 Κοροπούλη-Κατσιμίχα Βασιλική √

11 Κούκουζας Ευάγγελος √ 11 Πατσιούρας Γεώργιος √

12 Κυρμανίδης Ηλίας √ 12 Σιαλμάς Βασίλειος √

13 Μπακομήτρος Κων/νος √

14 Μπουρμάς Ηλίας √

15 Νικολάου Σπυρίδων √ Α/Α
"Στερεά Υπεροχής" Παρών/ούσα Απών/ούσα

16 Παπαθωμά Φανή √ 1 Ακριώτου Θεοδώρα √

17 Περγαντάς Ιωάννης √ 2 Αναγνωστάκης Δημήτριος √

18 Σανίδας Ηλίας √ 3 Λάμπου Σπυρίδων √

19 Τασιός Αριστείδης √ 4 Μελισσάρης Ιωάννης √

20 Τοουλιάς Ανδρέας √ 5 Μπερμπερής Μωυσής √

20 0 6 Παρασκευάς Δρόσος 
√

Α/Α "Πατρίδα μας η Στερεά" Παρών/ούσα Απών/ούσα 7 Σκούρας Γεώργιος √

1 Βελισσαρίου Αναστάσιος √
7 0

2 Γέμελος Εμμανουήλ √ Α/Α "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας" Παρών/ούσα Απών/ούσα

3 Μπατζελή Κατερίνα √ 1 Καραβασίλη Ιουλία √

4 Μπέτσιος Νικόλαος √ 2 Μπασδέκης Κων/νος √

5 Σωτηρόπουλος Κωνσταντινος √ 3 Χρονάς Αναστάσιος √

6 Φακος Χαράλαμπος √

Α/Α "Ελεύθερη Στερεά" Παρών Απών

Α/Α
"Ελληνική Αυγή για τη Στερεά" Παρών Απών

1 Βούλγαρης Αντώνιος 
√

1 Γιώτης Χαράλαμπος √ 1 0

Α/Α "Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα" Παρούσα Απούσα

1 Πολυζώη Νίκη √

1

3

0

0

Σύνολο Συμβούλων

 "Πατρίδα μας η Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων "Αριστερή Παρέμβαση στη 

Στερεά Ελλάδα"

Σύνολο Συμβούλων "Ελληνική Αυγή για 

τη Στερεά"

Σύνολο Συμβούλων

 "Λαϊκή Συσπείρωση Στερεάς Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

"Ενωτική Περιφερειακή Κίνηση 

Απόστολος Γκλέτσος"

1

0

0

9

3

Περιφερειακές Παρατάξεις Περιφερειακές Παρατάξεις

Σύνολο Συμβούλων

 "Επιμένουμε στην καρδιά της Ελλάδας"

Σύνολο Συμβούλων

 "Στερεά Υπεροχής"

Σύνολο Συμβούλων "Ελεύθερη Στερεά"

6

 
 

  Αφού διαπιστώθηκε η ύπαρξη νόμιμης απαρτίας, καθώς από το σύνολο των πενήντα ενός (51) 

Περιφερειακών Συμβούλων ήταν συνδεδεμένοι στην έναρξη της τηλεδιάσκεψης της συνεδρίασης 

τριάντα επτά (37), ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης. Κατά την διάρκεια των επερωτήσεων και πριν τα θέματα της ημερήσιας 

διάταξης, συνδέθηκαν στην τηλεδιάσκεψη της συνεδρίασης, οι παρακάτω Περιφερειακοί 

Σύμβουλοι: κ. Κων/νος Αποστολόπουλος,  κ. Κων/νος Βαρδακώστας,  κ. Ηλίας Κυρμανίδης,  κ. 

Κων/νος Μπακομήτρος,  κ. Σπυρίδων Νικολάου,  κ. Φανή Παπαθωμά,  κ. Ιωάννης Περγαντάς,  κ. 

Ανδρέας Τοουλιάς,  κ. Βασιλική Κοροπούλη Κατσιμίχα,  κ. Νίκη Πολυζώη και η κ. Μαρία 

Αναγνώστου. Η κ. Βασιλική Κοροπούλη -Κατσιμίχα ενώ βάσει των στοιχείων που παρέχει η  

εφαρμογή τηλεδιασκέψεων ήταν συνδεδεμένη, ενημέρωσε τη Γραμματεία ότι είχε πρόβλημα στη 

σύνδεση και στον ήχο, το οποίο αποκαταστάθηκε πλήρως όπως δήλωσε από το 40ο θέμα της ΗΔ 

και έπειτα, με αποτέλεσμα να ψηφίσει από το θέμα αυτό της ημερήσιας διάταξης και στη συνέχεια. 

Απόντες από την έναρξη της συνεδρίασης έως και τη λήξη της, ήταν οι εξής Περιφερειακοί 

Σύμβουλοι: ο κ. Απόστολος Γκλέτσος, ο κ. Ανδρέας Δαύρης, και η κ. Άννα Καρύκα. Χρέη 

υπηρεσιακού Γραμματέα, άσκησε η υπάλληλος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, κ. Ασημίνα 
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Μπακάρα και παρών μέσω σύνδεσης ήταν και ο αναπληρωτής Γραμματέας κ. Φώτιος 

Παπαευσταθίου, υπάλληλος επίσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.  

 

     Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Ηλίας Σανίδας, έδωσε το λόγο στον εισηγητή 

του 43ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, και στο οποίο ήταν συνδεδεμένοι σαράντα τρεις (43) 

Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας κ. Φάνη Σπανό, ο οποίος έθεσε 

υπόψη του σώματος τη  με αριθμ πρωτ. οικ. 136450/1996/13.07.2020  εισήγησή του και ανέφερε 

τα ακόλουθα:        

Έχοντας υπόψη:  

1.- Το Ν.3852/2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Διοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Β/7-6-2010), όπως ισχύει. 

2.- Το Π.Δ. 148/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» που δημοσιεύθηκε στο 

ΦΕΚ 241/Α/27.12.2010, όπως ισχύει. 

3.- Το Νόμο 4314/2014 για τη Διαχείριση , τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 και ειδικότερα το άρθρο 13 παρ 7α, 

όπως ισχύει 

4.- Την αριθμ. 21/2019 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Λαμίας, με την οποία 

ανακηρύχθηκαν ο Περιφερειάρχης και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας, για την περιφερειακή περίοδο 2019-2023 

5.- Την τελική αναμορφωμένη πρόταση που υποβλήθηκε με το αρ. 294668/2874/30-12-2019 

έγγραφο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

6.- Τη με αρ πρωτ. 132/24-01-2020 σχετική εισήγηση της ΕΥΔΕΠ ΠΣτΕ για την έγκριση της 

Στρατηγικής ΒΑΑ. 

7.- Την αριθμ. 268 Απόφαση έγκρισης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχέδιο 

Δράσης) για την " Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας" με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), με Φορέα 

Στρατηγικής την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τίτλο " Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική 

Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και προϋπολογισμό  Συνολικής Δημόσιας Δαπάνης 

2.500.000,00 ευρώ 

 

Ιστορικό 

Οι "Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις" (ΟΧΕ) αποτελούν ένα από τα εργαλεία για το 

σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών και μπορούν να 

χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ, και το Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων 

επενδύσεων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών 

Προγραμμάτων. 

Η συγκεκριμένη ΟΧΕ αποτελεί ένα καινοτόμο εργαλείο, ολιστικό πρόγραμμα πολιτιστικού 

τουρισμού με σκοπό την ανάδειξη της Περιφέρειας σε ποιοτικό και αναγνωρισμένο τουριστικό 
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προορισμό, μέσα από την έξυπνη προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών και φυσικών 

πόρων που διαθέτει και τη δικτύωση του ανθρώπινου δυναμικού της.  

Στρατηγικός στόχος της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης είναι να δημιουργηθεί με βάση 

τους εφτά βασικούς πόλους της διαδρομής Χαλκίδα-Ερέτρια, Θερμοπύλες, Ορχομενός, Θήβα, 

Δελφοί, Καρπενήσι, Σκύρος που παρουσιάζουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και στοιχεία 

μοναδικότητας, ένα ολοκληρωμένο πλέγμα τουριστικών προορισμών με έργα υποδομής που θα 

διευκολύνουν την πρόσβαση επισκεπτών στα μνημεία της Περιφέρειας και θα δημιουργήσουν 

δικτυώσεις των μνημείων πολιτισμού και φύσης με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα. 

Με την αριθμ. 268 Απόφαση έγκρισης του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχέδιο 

Δράσης) για την « Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), Φορέα Στρατηγικής 

την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τίτλο «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», η ΕΥΔΕΠ-ΠΣΕ ορίζει να υποβληθεί Πρωτόκολλο Συνεργασίας 

για τη Συγκρότηση της Τοπικής Εταιρικής Σχέσης στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ΟΧΕ. 

 

Σύμφωνα με το ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας 2014-2020, η συγκεκριμένη ΟΧΕ θα είναι καταρχήν υπό 

τη διαχειριστική ευθύνη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

με Φορέα Στρατηγικής την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, συνεπικουρούμενη από Φορείς 

Υλοποίησης τους κατά νόμο κύριους δικαιούχους των έργων/ πράξεων που περιλαμβάνονται 

στο σχέδιο δράσης. 

Προκειμένου να διαμορφωθεί και να υλοποιηθεί αποτελεσματικά η Πολιτιστική – Περιβαλλοντική, 

Τουριστική Διαδρομή της Στερεάς Ελλάδας, απαιτείται να συνεργαστούν πολλοί και διαφορετικοί 

φορείς, προερχόμενοι τόσο από τον δημόσιο όσο και τον ιδιωτικό τομέα. Η συνεργασία όλων 

αυτών των φορέων αποτελεί και τον πυρήνα της καινοτομικής προσέγγισης που χαρακτηρίζει τη 

δημιουργία και τη λειτουργία της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής Διαδρομής. Αποτελεί μια 

ουσιαστική πρόκληση για το μέλλον που πρέπει να κατακτηθεί. 

         

       ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ 

Την έγκριση του ειδικού Πρωτοκόλλου Συνεργασίας του άτυπου εταιρικού σχήματος για τη 

Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με τίτλο «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, 

Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας». Οι εμπλεκόμενοι εταίροι διά των δικών 

τους διαδικασιών (Συλλογικά όργανα) θα διαβιβάσουν εγγράφως τη σύμφωνη γνώμη τους, 

ορίζοντας παράλληλα τον εκπρόσωπό τους. 
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

 

ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΦΟΡΕΩΝ 

I. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως φορέας Στρατηγικής και Υλοποίησης της 

συγκεκριμένης ΟΧΕ  

II. Το Υπουργείο Πολιτισμού 

III.  Σωματείο «Διάζωμα» 

IV. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας 

V. Περιφερειακό Γραφείο του ΣΕΤΕ  Στερεάς Ελλάδας, ως φορέας Τουρισμού, 

VI. Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας  

VII. Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

Στην ………. σήμερα … …………….. 20……… και ημέρα ……………………., οι 

εκπρόσωποι των φορέων που αποτελούν το άτυπο εταιρικό σχήμα του Στρατηγικού και 

Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχέδιο Δράσης) για την « Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική 

Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης (ΟΧΕ), Φορέα Στρατηγικής την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τίτλο « 

Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 

 και σύμφωνα με: 

 

➢ την Απόφαση …./ …….  του Περιφερειακού Συμβουλίου ............ περί της 

➢ Την εγκεκριμένη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης  

➢ Έγκρισης ..............., 

➢ την Απόφαση …/ …… του 

➢ την Απόφαση …./ …… του 

➢ την επιστολή αποδοχής υπογραφής του Πρωτοκόλλου από  ................... 

➢ την επιστολή αποδοχής υπογραφής του Πρωτοκόλλου από ................. 

➢ ................... 

 

Οι παραπάνω χαρακτηρίζονται ως συνεργαζόμενοι στο πλαίσιο άτυπου εταιρικού σχήματος, 

καθώς αναγνωρίζουν από κοινού την ανάγκη για την            

- Ανάπτυξη και προβολή της Ιδιαίτερης Ταυτότητας της Στερεάς Ελλάδας  
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- Ενίσχυση των Πολιτιστικών υποδομών, υπηρεσιών και θεσμών  

- Ενίσχυση των Περιβαλλοντικών υποδομών, υπηρεσιών και θεσμών  

- Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Τομέα του Πολιτιστικού - Περιβαλλοντικού 

Τουρισμού.  

       - Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας στον Τομέα του Πολιτιστικού -      

Περιβαλλοντικού Τουρισμού. 

 

και συμφωνούν πάνω στην κεντρική επιδίωξη της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης με τίτλο « Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας 

Στερεάς» και αφορά: 

 

«Την ανάδειξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε ποιοτικό και αναγνωρισμένο τουριστικό 

προορισμό, μέσα από την έξυπνη προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών - φυσικών πόρων 

και τη δικτύωση του ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού της». 

 

Ο παραπάνω κεντρικός στρατηγικός στόχος περικλείει τις κάτωθι επί μέρους αναπτυξιακές 

στοχεύσεις: 

▪ Ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, 

εθνικοί δρυμοί, μνημεία της φύσης): ενίσχυση των υποδομών και των θεσμών που 

συνδέονται με το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον  

▪ Τόνωση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας με έμφαση στο τρίπτυχο Τουρισμός – 

Πολιτισμός – Περιβάλλον  

▪ Ενίσχυση της Καινοτομίας ενδεικτικά σε τομείς όπως η αγροδιατροφή, ο εναλλακτικός 

τουρισμός, οι νέες τεχνολογίες, με στόχο την ανανέωση προϊόντων και υπηρεσιών 

▪ Προώθηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της στοχευμένης κατάρτισης - 

επανακατάρτισης στον τομέα του Πολιτιστικού – Περιβαλλοντικού Τουρισμού.  

▪ Επικοινωνία, Δημοσιότητα και Προβολή της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής 

Τουριστικής Διαδρομής 

 

 

Ειδικότερα, συμφωνούν να συνεργαστούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης και συναποδέχονται τα 

εξής: 
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➢ Στόχος του πρωτοκόλλου συνεργασίας, είναι η αποδοχή και συμφωνία συναντίληψης 

στην υλοποίηση της ΟΧΕ, σύμφωνα με τους όρους της Στρατηγικής και των θεσμικών 

και προγραμματικών κειμένων που διέπουν το περιεχόμενο της. 

➢ Οι φορείς του εταιρικού σχήματος ορίζουν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου λήψης 

αποφάσεων, τον εκπρόσωπό τους που μετέχει και στις συνεδριάσεις του εταιρικού 

σχήματος. 

 

Αυτά συμφώνησαν και αποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος και προς απόδειξη 

υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ακολούθως: 

 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   

Για το Υπουργείο Πολιτισμού  

Για το Σωματείο «Διάζωμα»  

Για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων 

Στερεάς Ελλάδας 

 

Για το Περιφερειακό Γραφείο ΣΕΤΕ 

Στερεάς Ελλάδας 

 

Για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό 

Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας 

 

Για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

 

 

 

Απόντες κατά την ψήφιση του συγκεκριμένου θέματος ήταν οι εξής Περιφερειακοί Σύμβουλοι: ο κ. 

Δημήτριος Βουρδάνος, ο κ. Σταμάτιος Γκάβαλης, ο κ. Απόστολος Γκλέτσος, ο κ. Ανδρέας Δαύρης, 

η κ. Άννα Καρύκα, ο κ. Γεώργιος Πατσιούρας, ο κ. Κων/νος Σωτηρόπουλος, ο κ. Κων/νος 

Μπασδέκης. 

 

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων δια της ψήφου των μελών του, 
 

Αποφασίζει 
 

Kατά πλειοψηφία,  τριάντα οκτώ (38) υπέρ και πέντε (5) κατά, εγκρίνει το ειδικό 

Πρωτοκόλλο Συνεργασίας του άτυπου εταιρικού σχήματος για τη Στρατηγική 

Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με τίτλο «Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, 

Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», το οποίο αποτελεί 
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αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.  Οι εμπλεκόμενοι εταίροι διά των 

δικών τους διαδικασιών (Συλλογικά όργανα) θα διαβιβάσουν εγγράφως τη σύμφωνη 

γνώμη τους, ορίζοντας παράλληλα τον εκπρόσωπό τους. 

Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Επιμένουμε στην καρδιά 
της Ελλάδας» 
Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Ενωτική Περιφερειακή 
Κίνηση Απόστολος Γκλέτσος» εκτός της κ. Βασιλικής Κοροπούλη-Κατσιμίχα η οποία 
ψήφισε κατά. 
Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Στερεά… Υπεροχής!» 
Υπέρ ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Πατρίδα μας η Στερεά» 
Κατά ψήφισαν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση 
Στερεάς Ελλάδας»  
Υπέρ ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελληνική Αυγή για τη 
Στερεά Ελλάδα», κ. Χαράλαμπος Γιώτης. 
Κατά ψήφισε ο Περιφερειακός Σύμβουλος της Παράταξης «Ελεύθερη Στερεά», κ. 

Αντώνιος Βούλγαρη 

Κατά ψήφισε η Περιφερειακή Σύμβουλος της Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη 

Στερεά Ελλάδα» κ. Νίκη Πολυζώη 

 
 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κατωτέρω:   

 
                      Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
Ο  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

         ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

 
 
                   ΗΛΙΑΣ ΣΑΝΙΔΑΣ 

 
 
 

ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ 
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  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ 

ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020 

 

ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΦΟΡΕΩΝ 

VIII. Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως φορέας Στρατηγικής και Υλοποίησης της 

συγκεκριμένης ΟΧΕ  

IX. Το Υπουργείο Πολιτισμού 

X.  Σωματείο «Διάζωμα» 

XI. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας 

XII. Περιφερειακό Γραφείο του ΣΕΤΕ  Στερεάς Ελλάδας, ως φορέας Τουρισμού, 

XIII. Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας  

XIV. Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

Στην ………. σήμερα … …………….. 20……… και ημέρα ……………………., οι 

εκπρόσωποι των φορέων που αποτελούν το άτυπο εταιρικό σχήμα του Στρατηγικού και 

Επιχειρησιακού Σχεδίου (Σχέδιο Δράσης) για την « Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική 

Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με αξιοποίηση της Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης (ΟΧΕ), Φορέα Στρατηγικής την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και τίτλο « 

Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», 

 και σύμφωνα με: 

 

➢ την Απόφαση …./ …….  του Περιφερειακού Συμβουλίου ............ περί της 

➢ Την εγκεκριμένη Στρατηγική Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης  

➢ Έγκρισης ..............., 

➢ την Απόφαση …/ …… του 

➢ την Απόφαση …./ …… του 

➢ την επιστολή αποδοχής υπογραφής του Πρωτοκόλλου από  ................... 

➢ την επιστολή αποδοχής υπογραφής του Πρωτοκόλλου από ................. 

➢ ................... 

 

Οι παραπάνω χαρακτηρίζονται ως συνεργαζόμενοι στο πλαίσιο άτυπου εταιρικού σχήματος, 

καθώς αναγνωρίζουν από κοινού την ανάγκη για την            

- Ανάπτυξη και προβολή της Ιδιαίτερης Ταυτότητας της Στερεάς Ελλάδας  
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- Ενίσχυση των Πολιτιστικών υποδομών, υπηρεσιών και θεσμών  

- Ενίσχυση των Περιβαλλοντικών υποδομών, υπηρεσιών και θεσμών  

- Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον Τομέα του Πολιτιστικού - Περιβαλλοντικού 

Τουρισμού.  

       - Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Περιφέρειας στον Τομέα του Πολιτιστικού -      

Περιβαλλοντικού Τουρισμού. 

 

και συμφωνούν πάνω στην κεντρική επιδίωξη της Στρατηγικής Ολοκληρωμένης Χωρικής 

Επένδυσης με τίτλο « Πολιτιστική, Περιβαλλοντική, Τουριστική Διαδρομή Περιφέρειας 

Στερεάς» και αφορά: 

 

«Την ανάδειξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας σε ποιοτικό και αναγνωρισμένο τουριστικό 

προορισμό, μέσα από την έξυπνη προβολή και αξιοποίηση των πολιτιστικών - φυσικών πόρων 

και τη δικτύωση του ανθρώπινου παραγωγικού δυναμικού της». 

 

Ο παραπάνω κεντρικός στρατηγικός στόχος περικλείει τις κάτωθι επί μέρους αναπτυξιακές 

στοχεύσεις: 

▪ Ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (αρχαιολογικοί χώροι, μνημεία, 

εθνικοί δρυμοί, μνημεία της φύσης): ενίσχυση των υποδομών και των θεσμών που 

συνδέονται με το πολιτιστικό και φυσικό περιβάλλον  

▪ Τόνωση και Ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας με έμφαση στο τρίπτυχο Τουρισμός – 

Πολιτισμός – Περιβάλλον  

▪ Ενίσχυση της Καινοτομίας ενδεικτικά σε τομείς όπως η αγροδιατροφή, ο εναλλακτικός 

τουρισμός, οι νέες τεχνολογίες, με στόχο την ανανέωση προϊόντων και υπηρεσιών 

▪ Προώθηση της απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της στοχευμένης κατάρτισης - 

επανακατάρτισης στον τομέα του Πολιτιστικού – Περιβαλλοντικού Τουρισμού.  

▪ Επικοινωνία, Δημοσιότητα και Προβολή της Πολιτιστικής – Περιβαλλοντικής 

Τουριστικής Διαδρομής 

 

 

Ειδικότερα, συμφωνούν να συνεργαστούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης και συναποδέχονται τα 

εξής: 
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➢ Στόχος του πρωτοκόλλου συνεργασίας, είναι η αποδοχή και συμφωνία συναντίληψης 

στην υλοποίηση της ΟΧΕ, σύμφωνα με τους όρους της Στρατηγικής και των θεσμικών 

και προγραμματικών κειμένων που διέπουν το περιεχόμενο της. 

➢ Οι φορείς του εταιρικού σχήματος ορίζουν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου λήψης 

αποφάσεων, τον εκπρόσωπό τους που μετέχει και στις συνεδριάσεις του εταιρικού 

σχήματος. 

 

Αυτά συμφώνησαν και αποδέχθηκαν οι εκπρόσωποι του εταιρικού σχήματος και προς απόδειξη 

υπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη ως ακολούθως: 

 

Για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας   

Για το Υπουργείο Πολιτισμού  

Για το Σωματείο «Διάζωμα»  

Για την Περιφερειακή Ένωση Δήμων 

Στερεάς Ελλάδας 

 

Για το Περιφερειακό Γραφείο ΣΕΤΕ 

Στερεάς Ελλάδας 

 

Για το Περιφερειακό Επιμελητηριακό 

Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας 

 

Για την Αγροδιατροφική Σύμπραξη 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΛΓΗ7ΛΗ-Ε5Α



Υποστήριξη της ΕΥΔ. του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 στον Προσδιορισμό Χωρικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής  
και Σχέδιο Δράσης για τη «Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας» 

 

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. Δεύτερο Παραδοτέο Σελ. 1 από 4 

ΣΧΕΔΙΟ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

Κανονισμός Λειτουργίας  

Εταιρικού Σχήματος Στρατηγικής  

για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση:  

«Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας» 

 

 

 

 



Υποστήριξη της ΕΥΔ. του Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2014-2020 στον Προσδιορισμό Χωρικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής  
και Σχέδιο Δράσης για τη «Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας» 

 

ΣΤΑΔΙΟΝ Α.Ε. Δεύτερο Παραδοτέο Σελ. 2 από 4 

Άρθρο 1ο 

Μέλη του Εταιρικού Σχήματος 

Το Εταιρικό Σχήμα (στο εξής ΕΣ) της Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση: 

«Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή Στερεάς Ελλάδας» (στο εξής ΟΧΕ) αποτελείται από τους 

εκπροσώπους που έχουν οριστεί με απόφαση του Διοικητικού οργάνου του κάθε εμπλεκόμενου 

φορέα, του εταιρικού σχήματος της ΟΧΕ με πρόεδρο τον  Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Η ΟΧΕ 

συντάχθηκε υπό την ευθύνη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που είναι επικεφαλής του εταιρικού 

σχήματος και φορέας υποβολής της ΟΧΕ στην ΕΥΔ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. Το εταιρικό σχήμα 

έχει υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας που δύναται να τροποποιηθεί. Συνεπώς κάθε αλλαγή του 

εταιρικού σχήματος θα επιφέρει και την ανάλογη αλλαγή στο Συντονιστικό Συμβούλιο. 

 

Άρθρο 2ο 

Αρμοδιότητες του Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) 

Το Εταιρικό Σχήμα: 

1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης της Στρατηγικής ΟΧΕ. 

2. Συζητά τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την υλοποίηση της στρατηγικής, προτείνει 

λύσεις και υποστηρίζει τους τελικούς δικαιούχους για την αντιμετώπισή τους. 

3. Επιλέγει καλές πρακτικές, ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση και διάχυση 

της τεχνογνωσίας από κάθε εταίρο. 

4. Συζητάει και προτείνει λύσεις για προβλήματα που έχουν ανακύψει στην κοινωνία κατά την 

εκτέλεση των έργων. 

5. Γνωμοδοτεί για την επικαιροποίηση και τις τυχόν τροποποιήσεις του σχεδίου της ΟΧΕ. 

6. Γνωμοδοτεί για την ετήσια και τελική έκθεση προόδου του σχεδίου της ΟΧΕ. 

 

Άρθρο 3ο 

Συνεδριάσεις Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ) 

Το Εταιρικό Σχήμα με συμμετέχοντες έναν (1) εκπρόσωπο (ή τον αναπληρωτή του) από κάθε 

εμπλεκόμενο φορέα του εταιρικού σχήματος συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα (ανά τρίμηνο) 

και τυχόν έκτακτα για την παρακολούθηση εφαρμογής και για λήψη αποφάσεων. 

Το ΕΣ συγκαλείται σε συνεδρίαση μετά από πρόσκληση του εκπροσώπου του συντονιστή φορέα, του 

Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, ο οποίος και προεδρεύει των συνεδριάσεων του ΕΣ και 

αναπληρώνεται από τον Συντονιστή ή από τον αναπληρωτή του. Η θεματολογία των συνεδριάσεων 

γνωστοποιείται στα μέλη του, προ της συνεδρίασης, με πρόσκληση, με την προτεινόμενη ημερομηνία 

και ώρα της συνεδρίασης. 

Η γραμματειακή υποστήριξη του ΕΣ γίνεται από τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και 

τηρούνται πρακτικά. Τα Πρακτικά περιέχουν την ουσία των συζητήσεων της συνεδρίασης, 
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περιλαμβάνουν αποφάσεις, συμπεράσματα και το αποτέλεσμα της κάθε ψηφοφορίας. Στο τέλος της 

συνεδρίασης υπογράφονται από όλα τα παρόντα μέλη. 

 

Άρθρο 4ο 

Απαρτία 

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο Συντονιστής διαπιστώνει την ύπαρξη απαρτίας του ΕΣ. Απαρτία 

υφίσταται όταν κατά την έναρξη της συνεδρίασης είναι παρόντα τα 3/5 των μελών του ΕΣ. Σε 

περίπτωση έλλειψης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την αμέσως επόμενη ημέρα, την ίδια 

ώρα οπότε θεωρείται σε κάθε περίπτωση ότι υφίσταται απαρτία. 

 

Άρθρο 5ο 

Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων 

Ο Πρόεδρος μετά την περαίωση της συζήτησης επί του κάθε θέματος της Ημερησίας Διάταξης 

εισάγει τις προτάσεις σε ψηφοφορία. Θέματα εκτός Ημερησίας Διάταξης είναι δυνατόν να 

συζητηθούν μόνον εφόσον δεν αντιλέγει η πλειοψηφία των παρισταμένων μελών του ΕΣ. Οι 

αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, 

προσμετράται διπλή η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του. 

 

Άρθρο 6ο 

Αρμοδιότητες Συντονιστή 

Ο Συντονιστής και ο Αναπληρωτής του είναι φυσικά πρόσωπα μόνιμα στελέχη της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας. Οι αρμοδιότητές του Συντονιστή φυσικού προσώπου (και του αναπληρωτή του) 

είναι οι  εξής: 

1. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Εταιρικού Σχήματος (ΕΣ). 

2. Ενημερώνει τα μέλη του για την πορεία υλοποίησης της ΟΧΕ. 

3. Συνεπικουρεί τον Πρόεδρο του ΕΣ και τον αναπληρώνει σε περίπτωση απουσίας του στις 

συνεδριάσεις του ΕΣ. 

4. Φροντίζει για την παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης της ΟΧΕ, για τη σύνταξη 

και την υποβολή από τους Δικαιούχους των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων (ΤΔΠ) και για την 

παρακολούθηση υλοποίησης των πράξεων συμπεριλαμβανομένων των δελτίων προόδου που 

υποβάλλονται στην ΕΥΔ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

5. Έχει πλήρη εικόνα για όλα τα έργα που υλοποιούνται, διατηρώντας συνεχή επικοινωνία με τους 

Δικαιούχους και με τους αναδόχους των πράξεων, και ενημερώνει την ΕΥΠ του ΠΕΠ Στερεάς 

Ελλάδας για ό,τι σχετικό ζητηθεί αναφορικά με την πορεία υλοποίησης των πράξεων 

αποτελώντας το «σύνδεσμο» μεταξύ της ΕΥΔ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και των Δικαιούχων. 
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6. Ενημερώνει το εταιρικό σχήμα για τα αναγκαία έγγραφα και τις σχετικές οδηγίες της ΕΥΔ του 

ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας για την παρακολούθηση των πράξεων, του φυσικού αλλά και του 

χρηματοοικονομικού αντικειμένου. 

7. Συντονίζει τις επαφές μεταξύ των μελών του εταιρικού σχήματος, όπου απαιτείται. 

8. Συντάσσει την ετήσια έκθεση προόδου την οποία αποστέλλει προς ενημέρωση στο ΕΣ και την 

ΕΥΔ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας. 

 

Άρθρο 7ο 

Λύση Εταιρικού Σχήματος 

Το Εταιρικό Σχήμα θα λυθεί μετά την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 

πράξεων της ΟΧΕ. Μετά από σχετική απόφαση του Εταιρικού Σχήματος είναι δυνατόν να παραταθεί 

η λειτουργία του και κατά το χρόνο λειτουργίας της Πολιτιστικής -  Περιβαλλοντικής Διαδρομής 

Στερεάς Ελλάδας, με αρμοδιότητες και καθήκοντα που προσδιοριστούν αναλόγως.    

 

Άρθρο 8ο 

Ισχύς του Κανονισμού λειτουργίας 

Η ισχύς του παρόντος κανονισμού αρχίζει από την ψήφιση του από το ΕΣ. Για τα θέματα που δεν 

ρυθμίζονται από τον παρόντα κανονισμό, εφαρμόζονται όσα ορίζονται στην «Πρόκληση υποβολής 

Στρατηγικής για την Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση: «Πολιτιστική και Περιβαλλοντική Διαδρομή 

Στερεάς Ελλάδας» που έχει συνταχθεί από την ΕΥΔ του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας και τις εκάστοτε 

τροποποιήσεις του. 
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