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ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση Υποβολής Αιτημάτων για την ένταξη στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» του Πράσινου Ταμείου, που αφορά σε έργα Κατεδάφισης Τελεσίδικων
Αυθαίρετων Κατασκευών, για τα έτη 2019-2020 »
Σχετικά:
1. Η υπ’αριθμ. 148.1/20-12-2018 (ΑΔΑ: ΩΠΨΜ46Ψ844-455) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του
Πράσινου Ταμείου, με την οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2019 του Πράσινου
Ταμείου.
2. Η υπ' αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΑ/97481/2554/28-12-2018 (ορθή επανάληψη), 943/05-03-2019 και 1385/22-032019 αποφάσεις του Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού Π.ΕN. με θέμα "Έγκριση του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Πράσινου Ταμείου", "Πρώτη Τροποποίηση Τακτικού
Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2019" και "Δεύτερη Τροποποίηση
Τακτικού Προϋπολογισμού του Πράσινου Ταμείου, οικονομικού έτους 2019" αντίστοιχα.
3. Η υπ’ αριθμ. 150.1/2019 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου
Ταμείου, με την οποία αποφασίστηκε η κατανομή των προβλεπόμενων πιστώσεων του Πράσινου
Ταμείου του έτους 2019 συνολικού ύψους 104.000.000,00 € σε Χρηματοδοτικά Προγράμματα και
λειτουργικές δαπάνες.
4. Η υπ' αριθμ. 152.1/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία
αποφασίστηκαν οι τροποποιήσεις του Π/Υ 2019 και της κατανομής των προβλεπόμενων πιστώσεων
του Πράσινου Ταμείου του έτους 2019 συνολικού ύψους 122.200.000,00 € σε Χρηματοδοτικά
Προγράμματα και λειτουργικές δαπάνες.
5. Η υπ’ αριθμ. 152.2/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία
αποφασίστηκε η έγκριση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος το Πράσινου Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019»
6. Η με αριθμ. 1386/22-03-2019 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Αναπληρωτή
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας εγκρίθηκε το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του Πράσινου
Ταμείου «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» και η διάθεση πίστωσης ύψους
58.714.026,06 € για την υλοποίηση του παραπάνω χρηματοδοτικού προγράμματος.
7. Η υπ’αριθμ. 154.4/2019 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου, με την οποία
αποφασίστηκε η Έγκριση ανάθεσης έκδοσης πρόσκλησης, συνολικού προϋπολογισμού 6.760.000,00
€, για έργα Κατεδάφισης Τελεσίδικων Αυθαίρετων Κατασκευών στο Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και
Κατεδαφίσεων του ΥΠΕΝ στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019».
8. Το με α.π. 2221/6-5-2019 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου με θέμα «Έκδοση πρόσκλησης, συνολικού
προϋπολογισμού 6.760.000,00€ για έργα Κατεδάφισης Τελεσίδικων Αυθαίρετων Κατασκευών στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του

9.
10.
11.

12.

Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019» του Πράσινου
Ταμείου»
Το Π.Δ. 132/2017 (ΦΕΚ 167 Α’) «Οργανισμός Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ.)»
Ο Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α’/3-11-2017) «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και
άλλες διατάξεις».
Το άρθρο 28 «Ειδική Υπηρεσία Κατεδαφίσεων» του Ν.4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α’/21-9-2011)
«Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με
δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος.»
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Το με α.π. οικ. 344/25-5-2017 ΥΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ έγγραφο με θέμα «Διαβίβαση πρότασης ιεράρχησης και
ροής εργασιών κατεδαφίσεων του άρθρου 38 του Ν.4178/2013»

Το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων (ΤΕΔΚ) του Σώματος Επιθεώρησης της Ειδικής
Γραμματείας Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών, στο πλαίσιο των ανωτέρω σχετικών (8 έως 11), ως αρμόδια
Υπηρεσία για τον συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων για την υλοποίηση
των τελεσίδικων πρωτοκόλλων κατεδάφισης (9 σχετ.), καλεί τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων να υποβάλουν αιτήματα για τη χρηματοδότηση έργων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών στο
πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» του Πράσινου Ταμείου, που
αφορά την Κατεδάφιση Τελεσίδικων Αυθαιρέτων Κατασκευών σε ευαίσθητες περιβαλλοντικά περιοχές (δάση,
δασικές, αναδασωτέες εκτάσεις, αιγιαλό παραλία, ρέματα και εν γένει σε προστατευόμενες περιοχές) της
Ελληνικής Επικράτειας, συνολικού ύψους 6.760.000,00€.
1. ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ, ΣΤΟΧΟΙ, ΔΕΙΚΤΕΣ
Τα αιτήματα που θα υποβληθούν, πρέπει να αφορούν σε τελεσίδικες αποφάσεις κατεδάφισης αυθαιρέτων
κατασκευών που βρίσκονται σε δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό - παραλία, σε ποτάμια,
λίμνες και ρέματα και εν γένει σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας. Τα αιτήματα δύναται να υποβληθούν
κατά προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια ιεράρχησης του (12) σχετικού εγγράφου δεδομένου ότι
δεν έχει εκδοθεί η Κ.Υ.Α. καθορισμού κριτηρίων που προβλέπεται στην παρ.7 του άρθρου 94 του Ν.4495/2017
(10 σχετ.).
Επιπρόσθετα με τα ανωτέρω, προτεραιότητα να δοθεί στις περιπτώσεις αυθαίρετων κατασκευών που
βρίσκονται στις ανωτέρω περιοχές και οι οποίες:
1) κρίνονται έστω και με μακροσκοπικό έλεγχο ως ετοιμόρροπη ή επικίνδυνη για τη σωματική ακεραιότητα
ή την υγεία των χρηστών, περιοίκων ή και διερχομένων.
2) εκ της θέσης τους ή της φύσης του παρεμποδίζουν την έγκριση ή υλοποίηση δημόσιας επένδυσης ή
άλλης με δεσμευμένη χρηματοδότηση από οποιονδήποτε φορέα ή την κατασκευή έργων υποδομής.
3) έχουν παραχωρηθεί οικειοθελώς από τον ανεγείραντα αυτή, προς το δημόσιο.
4) είναι περιφράξεις στον αιγιαλό κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.1337/1983 (Α’
83/1983).
5) αφορούν αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές σε δάση και δασικές εκτάσεις που καταστράφηκαν ή
καταστρέφονται συνεπεία πυρκαγιάς και έχουν κηρυχτεί αναδασωτέες.
6) αφορούν αυθαίρετα κτίσματα και κατασκευές που περιλαμβάνονται σε ρέματα.
7) Εισαγγελικές παραγγελίες.
Τέλος προτεραιότητα μπορεί να δοθεί και όποια άλλη ειδική περίπτωση θεωρεί αιτιολογημένα σκόπιμο και
αναγκαία η αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Στόχος συμμετοχής στο πρόγραμμα αποτελεί η υλοποίηση του μέγιστου δυνατού (σύμφωνα με τις διατιθέμενες
πιστώσεις) αριθμού εκ του συνόλου των τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαίρετων κατασκευών που
καταγράφηκαν και απεστάλησαν σε πίνακες στα ΤΕΔΚ, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων
Διοικήσεων. Η παρούσα πρόσκληση εκδίδεται και προς ικανοποίηση όλων των αιτημάτων που ήδη έχουν
σταλεί στα ΤΕΔΚ για την υλοποίηση αμετάκλητων πρωτοκόλλων κατεδάφισης.
Στον πίνακα που ακολουθεί στο τέλος της παρούσας, καταγράφονται οι αντίστοιχοι δείκτες - στόχοι συμμετοχής
στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ανά Αποκεντρωμένη Διοίκηση. Σε περίπτωση όπου τυχόν δεν υποβληθούν
αιτήματα από κάποιες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, οι δείκτες συμμετοχής θα αναπροσαρμοστούν ανάλογα, για
τις λοιπές Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ
Η πίστωση που έχει εγκριθεί για διάθεση στον άξονα προτεραιότητας 3 «Λοιπές Δράσεις Περιβαλλοντικού
Ισοζυγίου», είναι 6.760.000,00€. Στον πίνακα που ακολουθεί στο τέλος της παρούσας, αναφέρεται το ποσό
χρηματοδότησης ανά Αποκεντρωμένη Διοίκησης, σύμφωνα με το οποίο θα κατατεθούν τα αιτήματα. Το ποσό
προέκυψε από το πλήθος των τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης αυθαιρέτων κατασκευών σε δάση, δασικές
και αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό - παραλία, σε ποτάμια, λίμνες και ρέματα και εν γένει σε
προστατευόμενες περιοχές της χώρας, που απεστάλησαν σε πίνακες στα ΤΕΔΚ. Το ποσό αυτό δύναται να
διαφοροποιηθεί και να αναπροσαρμοστεί στην περίπτωση όπου δεν υποβληθούν ή εγκριθούν αιτήματα σε
κάποιες από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις. Μέρος των χρημάτων προορίζεται για την χρηματοδότηση
υλοποίησης κατεδαφίσεων εντός του 2019 συνεχιζόμενων εργολαβιών ή έργων που δεν υλοποιήθηκαν από
προηγούμενα έτη, έως το αναγραφόμενο ποσό, και με στόχο την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου των διατάξεων
της παρ. 4 του άρθρου 52 του Ν.4552/2018.
3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ
Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των έργων κατεδάφισης, προκειμένου
οι συγκεκριμένες δαπάνες να είναι επιλέξιμες ορίζεται η 15η .07.2019, ενώ η εκτέλεση των έργων κατεδάφισης
πρέπει να προγραμματιστεί εντός του 2019 και του 2020, όπως παρουσιάζεται στον πίνακα.
4. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
1. Η διαδικασία υποβολής των αιτημάτων θα γίνεται μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας του Πράσινου
Ταμείου. Προκειμένου να καταχωρηθούν τα αιτήματα και σε περίπτωση όπου δεν έχει γίνει εγγραφή σε
προηγούμενη πρόσκληση, θα πρέπει αρμόδιος υπάλληλος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να εγγραφεί ως
χρήστης σύμφωνα με τις οδηγίες. Η υποβολή των αιτημάτων στην Ηλ. Πλατφόρμα θα κοινοποιείται ηλεκτρονικά
στα αντίστοιχα ΤΕΔΚ (Τομέας Νοτίου Ελλάδας: eyed-ne@prv.ypeka.gr, Τομέας Βορείου Ελλάδας:
tedkeve@prv.ypeka.gr) από τα οποία θα γίνεται και η αξιολόγηση.
2. Κάθε αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης μπορεί να υποβάλει ένα ή περισσότερα αιτήματα
ανά χωρική ενότητα, με ομαδοποιημένες περιπτώσεις ανά Περιφερειακή Ενότητα ή σε γειτονικές Περιφερειακές
Ενότητες (χωρική ενότητα) και ανά είδος της περιοχής των αιτημάτων (αιγιαλός - παραλία, δασικά, ρέματα, κ.α.),
προκειμένου για κάθε αίτημα στη συνέχεια να διεξαχθεί σχετικός διαγωνισμός με βάση την ισχύουσα
νομοθεσία.
3. Κάθε αίτημα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής, θα πρέπει να είναι ολοκληρωμένο και να
περιλαμβάνει τα εξής:
 Συγκεντρωτικό πίνακα των τελεσίδικων αποφάσεων κατεδάφισης με πλήρη τα αναγκαία στοιχεία για
την οργάνωση, διενέργεια και ολοκλήρωση του έργου της κατεδάφισης των αυθαιρέτων κατασκευών
που περιγράφουν.
 Πίνακα ιεράρχησης ή αξιολόγησης σε ομάδες.
 Εκτιμώμενο κόστος κατεδάφισης ανά πρωτόκολλο, συνολικός προϋπολογισμός έργου - αιτήματος.
 Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του συγκεκριμένου αιτήματος και συσχετισμό του με το
συνολικό πρόγραμμα εκτέλεσης των έργων κατεδάφισης σε περίπτωση όπου έχουν κατατεθεί και άλλα
αιτήματα.
 Έκθεση αναγκαιότητας στις περιπτώσεις του τελευταίου εδαφίου της παρ.1, με αναφορά σε τυχόν
διοικητικά έγγραφα.
5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΡΓΩΝ
1. Τα σχετικά αιτήματα θα ελέγχονται από τα ΤΕΔΚ (τα οποία θα έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του Πράσινου Ταμείου) ως προς την πληρότητα και την ωριμότητα των περιπτώσεων και των σχετικών
υποβληθέντων στοιχείων και θα αξιολογούνται προκειμένου να δοθεί σύμφωνη γνώμη για έγκρισή τους από το
Πράσινο Ταμείο.
2. Μετά τη σύμφωνη γνώμη και τη σχετική έγκριση από το Πράσινο Ταμείο, οι αρμόδιες υπηρεσίες για την
κατεδάφιση, συντάσσουν τα τεύχη δημοπράτησης και διενεργούν διαγωνισμό για κάθε εγκεκριμένο αίτημα και
υπογράφουν σύμβαση με τη μειοδότρια εργοληπτική εταιρεία.
3. Τα ΤΕΔΚ όποτε κρίνουν αναγκαίο δύναται να προβαίνουν μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες των
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και τον ανάδοχο του έργου, από κοινού σε αυτοψία πριν την έναρξη των
εργασιών κατεδάφισης.
4. Τα ΤΕΔΚ συντονίζουν και θα παρακολουθούν, τη διαδικασία της κατεδάφισης για τη συνδρομή των αρμόδιων
υπηρεσιών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι επιμέρους στόχοι, δείκτες και κατανομές πιστώσεων για τις
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ ΣΕ δάση, δασικές και αναδασωτέες εκτάσεις, σε αιγιαλό παραλία, σε ποτάμια, λίμνες και ρέματα και εν γένει σε προστατευόμενες περιοχές της χώρας
α/α Αποκεντρωμένη Διοίκηση
Δείκτης
Αρχική Κατανομή Αρχική Κατανομή
/
συμμετοχής στο
Πιστώσεων 2019 Πιστώσεων 2020
Χρηματοδοτικό
Φορέας
(€)
(€)
Σύνολο
Πρόγραμμα
(€)
Αιγαίου
1
13,8%
235.000
700.000
935.000
2

Αττικής

24,2%

135.000

1.500.000

1.635.000

3

Ηπείρου &
Δυτικής Μακεδονίας

2,2%

50.000

100.000

150.000

4

Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας

9,4%

135.000

500.000

635.000

16,8%

135.000

1.000.000

1.135.000

16,8%

135.000

1.000.000

1.135.000

16,8%

135.000

1.000.000

1.135.000

100%

960.000€

5.800.000€

6.760.000€

5
6

7

Κρήτης
Μακεδονίας Θράκης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίων Νήσων
Σύνολο

Ο Εισηγητής
Επιθ. Δόμησης

Ε. Τούσης

Η Διευθύντρια του
Η Προϊσταμένη του
Σώματος Επιθεώρησης
ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ
Νοτίου Ελλάδας

Ο Ειδικός Γραμματέας
Σώματος Επιθεωρητών και
Ελεγκτών

Δ. Ποδαρά

Σ. Ελευθεριάδου
Η Διευθύντρια του
Ο Προϊσταμένος του
Σώματος Επιθεώρησης
ΤΕΔΚ/ΣΕΒΕ
Βορείου Ελλάδας

Δ. Ιωάννου

Σ. Χριστοφόρου

Δ.Δερματάς

Πίνακας Αποδεκτών:
Α. Αποδέκτες προς ενέργεια:

Α1.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
Γεν. Δ/νση Χωρ/κης & Περ/κης Πολιτικής

Α2.

Α3.

Α4.

Α5.

Α6.

Α7.

Οδ. Αθηνών 105,
264 41, Ρίο Αχαΐας, Τ.Θ. 2532 (Κεντρικό Ταχυδρομείο)
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,
Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Ακτή Μιαούλη & Μπότσαρη 2-8,
185 38, Πειραιάς.
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής,
Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Μεσογείων 239& Ν. Παρίτση,
154 51, Ν. Ψυχικό
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου – Δυτικής Μακεδονίας,
Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Μ. Κοτοπούλη 62, Ριζάρειος Πολιτεία Μονάδα Γ1,
454 45, Ιωάννινα
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας,
Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής,
Σωκράτους 111,
413 36, Λάρισα
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης,
Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής,
Μ. Παρλαμά 2& 62 Μαρτύρων 417,
712 04, Ηράκλειο
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης,
Γενική Δ/νση Χωροταξικής και Περιβαλλοντικής Πολιτικής
Τ. Οικονομίδη 1,
540 08, Θεσσαλονίκη

Β. Αποδέκτες προς κοινοποίηση:

Β1.
Β2.
Β3.
Β4.

Β5.

Β6.

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γραφείο Υπουργού
(μέσω ηλ. πρωτοκόλλου)
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
(μέσω ηλ. πρωτοκόλλου)
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Γραφείο Ειδικού Γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών
(μέσω ηλ. πρωτοκόλλου)
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας
Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης & Κατεδαφίσεων
(tedkeve@prv.ypeka.gr)
Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Διεύθυνση Εφαρμογής Σχεδιασμού
και Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος
Πανόρμου 2,
11523, Αθήνα
(μέσω ηλ. πρωτοκόλλου)
Πράσινο Ταμείο
Βίλα Καζούλη,
Λ. Κηφισίας 241,
14561, Κηφισιά

Εσωτερική Διανομή:
1. Διευθύντρια του Σώματος Επιθεώρησης Ν. και Β. Ελλάδος
2. Χρονολογικό Αρχείο ΤΕΔΚ
3. Αρχείο Φακέλου Υπόθεσης (Φ. ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ)
4. Δ. Ποδαρά
5. Δ. Ιωάννου
6. Ε. Τούσης

