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ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας 
δημιουργήθηκαν βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 
2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ), 
ο οποίος τροποποιήθηκε με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1302/2013 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013, για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθ. 1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής 
συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά την αποσαφήνιση, την 
απλούστευση και τη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και 
λειτουργίας αυτών των ομίλων. Σύμφωνα με το ανωτέρω 
ενωσιακό πλαίσιο, ως μέλη των ΕΟΕΣ συμμετέχουν εθνικές, 
περιφερειακές ή τοπικές αρχές, νομικά πρόσωπα δημοσίου 
δικαίου και ενώσεις που βρίσκονται στο έδαφος τουλάχιστον 
δύο κρατών-μελών της ΕΕ. Στόχος των ΕΟΕΣ είναι η 
διευκόλυνση και η προώθηση της διασυνοριακής, διακρατικής 
και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των μελών του για 
την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω της υλοποίησης έργων και προγραμμάτων 
εδαφικής συνεργασίας, συγχρηματοδοτούμενα από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ταμείο Συνοχής. Σε 
αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να προστεθούν και τα 
ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ. Europe for 
Citizens, Life, Horizon2020, Erasmus+ κ.α.), στα οποία 
επιδεικνύεται εκ μέρους των Ομίλων ιδιαίτερο ενδιαφέρον.  
 Μέχρι σήμερα, δέκα χρόνια ακριβώς μετά την έναρξη 
της ισχύος (1 Αυγούστου 2007) του Κανονισμού 1082/2006 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 
Ιουλίου 2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας 
(ΕΟΕΣ),  ο αριθμός των ΕΟΕΣ έχει φθάσει τους 69 σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο με αυξητικές τάσεις βάσει του αριθμού των 
Ομίλων που βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας. Στη 
χώρα μας ο ΕΟΕΣ Αμφικτυονία (2008) και ο  ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ 
ΠΟΛΗ-Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
(2012) προέρχονται από την πρώτη γενιά των Ομίλων που 
αξιοποίησαν προγενέστερες συνεργασίες και δικτυώσεις των 
μελών τους γι’ αυτό και αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτούς προστέθηκε πρόσφατα 
(2017) και ο ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ-Α.Μ.Κ.Ε. 
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 Σε θεσμικό επίπεδο, τρία χρόνια μετά την προθεσμία 
(22 Ιουνίου 2014)  που είχε τεθεί στα κράτη-μέλη της ΕΕ για να 
εξετάσουν τη δυνητική προσαρμογή τους στο αναθεωρημένο 
κανονιστικό πλαίσιο, η χώρα μας, κατόπιν πρωτοβουλίας του 
Υπουργείου Εσωτερικών, με το ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31-7-
2017) προσαρμόστηκε σε όσα ορίζονται σχετικά στον 
τροποποιητικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1302/2013 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013 για τους ΕΟΕΣ, μαζί με 20 κράτη-μέλη της 
ΕΕ που, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, έχουν ήδη κάνει 
προσπάθειες προσαρμογής στο νέο ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο  
για τους Ομίλους. Πράγματι, με τις διατάξεις των άρθρων 108-
114 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31-7-2017) επιχειρήθηκε, όχι 
απλώς η περιττή αναπαραγωγή των όσων προβλέπει η 
θεσμική αρχιτεκτονική της πολιτικής συνοχής της ΕΕ της 
προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για τους ΕΟΕΣ, ούτε 
ασφαλώς η στείρα επικέντρωση στο κανονιστικό πλαίσιο που 
αφορά τη λειτουργία τους, αλλά κυρίως ο εμπλουτισμός της 
κείμενης νομοθεσίας με ρυθμίσεις που παρέχουν τα μέσα και 
τη δυνατότητα σε αυτούς τους Ομίλους που έχουν την έδρα 
τους στη χώρα μας να ανταποκριθούν στον προβλεπόμενο 
από την ενωσιακή νομοθεσία αναπτυξιακό ρόλο τους. Με τις 
νέες διατάξεις ρυθμίστηκαν ζητήματα που αφορούσαν, μεταξύ 
άλλων, τους σκοπούς, τις δράσεις, τη διαδικασία έγκρισης της 
συμμετοχής φορέων σε ΕΟΕΣ, το προσωπικό και τις 
οικονομικές εισφορές των μελών. 
 Κατόπιν των ανωτέρω, στο παρόν εγχειρίδιο αναλύονται 
διεξοδικά οι καινοτομίες του ενωσιακού και εθνικού πλαισίου 
των ΕΟΕΣ, ενώ συνοπτικά γίνεται αναφορά στην εθνική και 
ευρωπαϊκή εμπειρία της δράσης των Ομίλων την τελευταία 
δεκαετία. 
 Κρίνεται σκόπιμο, επομένως, το αποτέλεσμα που 
καταγράφεται σε αυτές τις σελίδες να μελετηθεί από όλους 
τους άμεσα ή έμμεσα εμπλεκόμενους φορείς με μια 
περισσότερο κριτική ματιά προκειμένου να εξεταστούν οι 
δυνατότητες που δίνονται από την κείμενη νομοθεσία για τους 
ΕΟΕΣ προκειμένου να αξιοποιηθούν ως ένα βασικό 
αναπτυξιακό εργαλείο κατά τη διαχείριση των σύγχρονων 
προκλήσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. 
      

    Αθήνα, Σεπτέμβριος 2017 
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I. Εισαγωγικές  παρατηρήσεις 
  
α.  Το άρθρο 221 (παρ. 2,3) του ν.3463/061 περιέχει 

ενδιαφέρουσες ρυθμίσεις για τις ενώσεις δημοσίου 
συμφέροντος, τις οποίες μπορούν να συνιστούν οι ελληνικοί 
ΟΤΑ, με ΟΤΑ  κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.). 
Ενώσεις, οι οποίες έχουν σκοπό  την από κοινού 
πραγματοποίηση δραστηριοτήτων που απαιτούνται για το 
σχεδιασμό και τα προγράμματα της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας ή για την άσκηση δραστηριοτήτων που 
συμβάλλουν στην προαγωγή και πραγματοποίηση 
συνδυασμένων πολιτικών κοινωνικής και αστικής ανάπτυξης.2  
Οι ρυθμίσεις αυτές παρέχουν ένα πρώτο νομοθετικό θεμέλιο, 
ούτως ώστε οι ΟΤΑ να μπορούν να συνεργάζονται με 
αντίστοιχους ΟΤΑ κρατών-μελών της Ε.Ε. για την 
αποτελεσματικότερη πραγματοποίηση προγραμμάτων με το 
προαναφερθέν περιεχόμενο. Βεβαίως, θα πρέπει να 
επισημανθεί ότι η καινοτόμος πρόβλεψη των ανωτέρω 
«ενώσεων δημοσίου συμφέροντος»΄  θα έπρεπε να συνοδεύεται 
και από ένα ελάχιστο εξειδικευτικών ρυθμίσεων, ούτως ώστε να 
διευκολύνεται η σύσταση και λειτουργία τους, υπό την έννοια της 
βεβαιότητας των σχετικών απαιτούμενων ενεργειών των ΟΤΑ. 

β. Η έλλειψη αυτή καλύφθηκε κατ’ αρχάς από την  παρ. 4 
του άρθρου 221 του ν. 3463/06, η οποία, εισαχθείσα 
μεταγενεστέρως με το άρθρο 22 παρ. 2 του ν. 3613/2007, 
θέσπισε μία ειδικότερη μορφή «ενώσεως δημοσίου 
συμφέροντος», αυτήν του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής 
Συνεργασίας  (ΕΟΕΣ).  Κατ΄ ακριβολογία, οι  διατάξεις της 
παραγράφου αυτής εξειδικεύουν τις ρυθμίσεις που είχαν ήδη 

                                                 
1 Η παρ. 1 του άρθρου αναφέρεται σε συμβάσεις μεταξύ  «αδελφοποιημένων» 
(εθνικών και αλλοδαπών) ΟΤΑ,  γεγονός που νομοτεχνικά συνεπάγεται την  ένταξή 
της στην ύλη του προηγούμενου άρθρου, δηλ. του άρθρου 220 του ν. 3463/06, το  
οποίο ακριβώς ρυθμίζει τα ζητήματα των αδελφοποιήσεων. 
2 Η παρ. 3 του άρθρου δεν  είναι, κατά τη γνώμη μας, ακριβής,  αφού ως κανόνας του 
ελληνικού εθνικού δικαίου δεν μπορεί να παρέχει ευχέρεια στους ΟΤΑ άλλων  
κρατών – μελών  να συμμετέχουν σε ενώσεις δημοσίου συμφέροντος. Τούτο είναι 
αντικείμενο ρυθμίσεως του οικείου εθνικού δικαίου ή ενδεχομένως κοινοτικής 
ρυθμίσεως. 
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θεσπισθεί  με τον Κανονισμό 1082/2006/ΕΚ του Ευρωπαϊκού  
Κοινοβουλίου και  του  Συμβουλίου της 5.7.2006.3   

γ. Πράγματι, ο Κανονισμός 1082/2006 θέσπισε τον ΕΟΕΣ 
ως ένα προαιρετικό μηχανισμό  συνεργασίας σε κοινοτικό 
επίπεδο, μεταξύ κυρίως των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
των κρατών – μελών κατά την εφαρμογή και τη διαχείριση 
δράσεων εδαφικής συνεργασίας, o oποίος θα αποτελεί αυτοτελή 
νομική οντότητα, θα ενεργεί εξ ονόματος των μελών του και θα 
έχει ως σκοπό τον περιορισμό των δυσχερειών που σχετικώς 
αναφύονται λόγω των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών και 
διαδικασιών.4  Ειδικότερα,  όπως ορίζει το άρθρο 1 παρ. 2 του 
Κανονισμού,  ο ΕΟΕΣ αποσκοπεί στη διευκόλυνση και στην 
προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας («εδαφική συνεργασία») μεταξύ 
των μελών του, με αποκλειστικό στόχο την ενίσχυση της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής. Έτσι, ο ΕΟΕΣ ενεργώντας 
στο πλαίσιο των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί από τα 
μέλη του, αναλαμβάνει κυρίως καθήκοντα για την εφαρμογή 
προγραμμάτων ή έργων εδαφικής συνεργασίας που 
συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα, μέσω του ΕΤΠΑ, του 
ΕΚΤ ή / και του Ταμείου Συνοχής. Παράλληλα, είναι δυνατόν ο 
ΕΟΕΣ  να διεξάγει (και)  άλλες δράσεις εδαφικής συνεργασίας 
μεταξύ των μελών του για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω 
στόχου, με ή χωρίς οικονομική συνεισφορά της Κοινότητας.5     

Ο Κανονισμός  παράλληλα καθιστά σαφές ότι ο ΕΟΕΣ,  κατά 
την ιδρυτική του «φιλοσοφία», δεν αποσκοπεί στην παράκαμψη 
                                                 
3 Επ. Εφ.  Ευρ.  Ένωσης  L 210/19/31.7.2006. Εφεξής με τον όρο «Κανονισμός» στο 
κείμενο θα νοείται ο Κανονισμός 1082/2006/ΕΚ, όπως αυτός τροποποιήθηκε από τον 
Κανονισμό 1302/2013/ΕΕ.  
4 Βλ. τις εισαγωγικές σκέψεις  2-4, 8 και  11 του Κανονισμού, οι οποίες αναφέρονται 
στις   σημαντικές δυσχέρειες στο πλαίσιο αυτών των συνεργασιών, ή στην   
ανεπάρκεια των υφιστάμενων μηχανισμών (όπως ο ευρωπαϊκός όμιλος οικονομικού 
σκοπού) για την οργάνωση δράσεων στην προγραμματική περίοδο 2000-2006 
(κυρίως στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας  Interreg),  καθώς και στις νέες ανάγκες 
εδαφικής συνεργασίας που προέκυψαν μετά τη διεύρυνση της  Ε.Ε., οι οποίες 
οδήγησαν τον  ευρωπαϊκό νομοθέτη στη θέσπιση του ΕΟΕΣ, ως ενός θεσμού που θα 
στοχεύει, μέσω της ενίσχυσης των εδαφικών συνεργασιών, στην επίτευξη του στόχου 
της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής  που θέτουν οι Ευρωπαϊκές Συνθήκες 
(άρθρο 127) .  
5 Άρθρο 7 παρ. 1-3. Η παρ. 4 ρητά εξαιρεί από τα καθήκοντα που μπορούν να 
ανατεθούν στον ΕΟΕΣ εκείνα που αφορούν στην άσκηση δημόσιας εξουσίας και 
αρμοδιοτήτων, που αποσκοπούν στη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του 
κράτους ή άλλων δημοσίων αρχών (π.χ. αστυνομία, δικαιοσύνη, εξωτερική πολιτική 
κ.λ.π.). 
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των υφιστάμενων κανονιστικών πλαισίων για τη διασυνοριακή 
συνεργασία μεταξύ περιφερειακών και τοπικών αρχών, ούτε 
συνεπάγεται την εισαγωγή ενός συνόλου συγκεκριμένων κοινών 
κανόνων, οι οποίοι θα διέπουν κατ’ ομοιόμορφο τρόπο όλες τις 
συναφείς ρυθμίσεις σε ολόκληρη την Κοινότητα6. 

δ. Εν όψει αυτών, η προαναφερθείσα παρ. 4 του άρθρου 
221 του ν. 3463/06 όρισε  ότι ΟΤΑ α΄ και β΄  βαθμού, καθώς και 
οργανισμοί δημοσίου δικαίου – κατά την έννοια της παρ. 9  του 
άρθρου 1  της Οδηγίας  2004/18/ΕΚ7,  είναι δυνατόν,  μετά από 
έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών και σύμφωνη γνώμη της 
επιτροπής που προβλέπει η παρ. 3 του άρθρου 219 του ν. 
3463/068, να συμμετέχουν σε  ΕΟΕΣ,  σύμφωνα με τις διατάξεις 
του προαναφερθέντος Κανονισμού.9 Παράλληλα, η ανωτέρω 
διάταξη καθόρισε τη νομική μορφή οργάνωσης του ΕΟΕΣ,  η 
οποία είναι αυτή της αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού 
χαρακτήρα, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με την κείμενη εθνική  
νομοθεσία και τις ειδικότερες διατάξεις του Κανονισμού  
1082/2006/ΕΚ.10, 11  
                                                 
6 Βλ. τις εισαγωγικές σκέψεις  5,8  του Κανονισμού.  
7Ως  «Οργανισμοί δημοσίου δικαίου» κατά την Οδηγία αυτή, όπως εν τω μεταξύ έχει 
μεταφερθεί ο σχετικός ορισμός τους στο ν. 4412/2016 (άρθρο 2 παρ.1.4), νοούνται οι 
οργανισμοί που έχουν όλα τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: α) έχουν συσταθεί για το 
συγκεκριμένο σκοπό της κάλυψης αναγκών γενικού συμφέροντος, που δεν έχουν 
βιομηχανικό ή εμπορικό χαρακτήρα, β) έχουν νομική προσωπικότητα και γ) 
χρηματοδοτούνται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, από τις κρατικές αρχές, τις αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου ή η διαχείριση των 
οποίων υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς ή έχουν 
διοικητικό, διευθυντικό ή εποπτικό συμβούλιο, του οποίου περισσότερο από το 
ήμισυ των μελών διορίζεται από τις κρατικές αρχές, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης 
ή από άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.  
8 Για την επιτροπή  αυτή βλ. ειδικότερα στοιχ.  II.1. στ.  του παρόντος κειμένου. 
9 Η ίδια διάταξη επιτρέπει τη συμμετοχή σε ΕΟΕΣ και ενώσεων των ΟΤΑ   (π.χ. 
ΠΕΔ, ΚΕΔΕ,  ΕΝΠΕ κ.λ.π.)  του  Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένων  και των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων. 
10 Με την παρ. 4ε του άρθρου 221 του ν. 3463/06  δίνεται η  δυνατότητα σε ενώσεις 
φορέων, δίκτυα πόλεων και άλλες μορφές συνεργασίας,  με οποιαδήποτε νομική 
μορφή και αν λειτουργούν και έχουν την καταστατική τους  έδρα στην Ελλάδα,  να 
μετατραπούν σε ΕΟΕΣ μετά από απόφαση του οργάνου διοίκησής τους και έγκριση 
του Υπουργείου Εσωτερικών, εφόσον προσαρμόσουν το καταστατικό τους   προς τις 
ρυθμίσεις του Κανονισμού   1080/2006/ΕΚ .  
11 Ο Κανονισμός, ευλόγως, δεν επιβάλλει στα κράτη – μέλη μία συγκεκριμένη μορφή 
οργάνωσης του ΕΟΕΣ καταλείποντας σε αυτά την ευχέρεια της επιλογής του 
εκάστοτε προσφορότερου νομικού σχήματος. Στο άρθρο 1 αυτού ορίζεται απλώς, ότι 
ο ΕΟΕΣ έχει νομική προσωπικότητα (παρ. 3) και ότι   διαθέτει την ευρύτερη δυνατή 
ικανότητα δικαίου που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα απ την νομοθεσία του 
οικείου κράτους- μέλους (παρ. 4 ). 
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ε. Το δημιουργηθέν νομοθετικό πλαίσιο του Κανονισμού 
1082/2006/ΕΚ  τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό 
1302/2013/ΕΕ, ο οποίος εν όψει και του εδαφικού στοιχείου της 
επιδιωκόμενης πολιτικής συνοχής με τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, ενίσχυσε την θεσμική σημασία των ΕΟΕΣ 
βελτιώνοντας τους όρους σύστασης και λειτουργίας τους. Έτσι ο 
κοινοτικός νομοθέτης έκρινε, ότι  οι ΕΟΕΣ  είναι πρόσφορος 
θεσμός,  ο οποίος μπορεί να  ενισχύσει την προώθηση και την 
επίτευξη της αρμονικής ανάπτυξης της Ένωσης συνολικά και της 
οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής των περιφερειών 
της ειδικότερα, και να συμβάλλει στην εκπλήρωση των στόχων 
της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, διατηρήσιμη και 
χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη («Στρατηγική Ευρώπη 2020»)12. 

Παράλληλα ωστόσο, διέκρινε ότι οι ΕΟΕΣ χρησιμοποιούνται 
επίσης ως νομικό μέσο και σε θέματα συνεργασίας στο πλαίσιο 
και άλλων πολιτικών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης της 
εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων προγραμμάτων που 
λαμβάνουν χρηματοοικονομική στήριξη από την Ένωση, εκτός 
του πλαισίου της πολιτικής για τη συνοχή. Εν όψει αυτών, ως 
στόχος του νεότερου αυτού Κανονισμού τέθηκε η ενίσχυση και 
διεύρυνση του χαρακτήρα τους, ή άρση των εμποδίων που 
εξακολουθούν να υφίστανται και ή διευκόλυνση της ίδρυσης των 
ΕΟΕΣ και των ενεργειών τους, διατηρώντας παράλληλα τη 
δυνατότητα των κρατών-μελών να περιορίζουν τις 
δραστηριότητες που μπορούν να αναπτύσσουν οι ΕΟΕΣ χωρίς 
τη χρηματοοικονομική στήριξη της Ένωσης13. 

Έτσι,  ο Κανονισμός 1302/2013/ΕΕ διευρύνει τη σκοποθεσία 
των ΕΟΕΣ  και τον κύκλο των εν δυνάμει μελών του, προβλέπει 
τη δυνατότητα διαχείρισης δημοσίων υπηρεσιών, ενώ 
παράλληλα «τακτοποιεί» και ζητήματα που αφορούν το 
οργανωτικό – ιδρυτικό πεδίο των ΕΟΕΣ,  ρυθμίζοντας 
λυσιτελέστερα θέματα σχετικά  με την ιδρυτική σύμβαση και το 
καταστατικό τους. 

στ. Εν όψει αυτής της νομοθετικής εξελίξεως,  ο πρόσφατος 
ν. 4483/2017 (άρθρα  108-114) διαμόρφωσε ένα πλήρες και 
συνεκτικό κανονιστικό καθεστώς για τους ΕΟΕΣ,  το οποίο 
αφενός έλαβε υπ΄ όψιν του τις επελθούσες τροποποιήσεις του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 από τον Κανονισμό (ΕΕ) 
1302/2013/ΕΕ, αφετέρου ρύθμισε ειδικότερα θέματα  που έχουν 

                                                 
12 Βλ. εισαγωγική σκέψη 4 του Κανονισμού. 
13 Βλ. εισαγωγικές σκέψεις  στο στοιχ.  5 του Κανονισμού. 
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εν τω μεταξύ αναφυεί από τη λειτουργία των υφιστάμενων 
ΕΟΕΣ. 

Παρακάτω θα παρουσιασθούν τα βασικά σημεία που 
αφορούν την οργάνωση και λειτουργία των ΕΟΕΣ, όπως αυτά 
προκύπτουν από τους κανόνες του κοινοτικού και εθνικού 
δικαίου. 

 
II. Ειδικότερα ζητήματα των ΕΟΕΣ 
1. Νομική φύση – ίδρυση  
α. Ο ΕΟΕΣ,  σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού, έχει 

νομική προσωπικότητα και ιδρύεται στο έδαφος της Ένωσης, 
έχοντας ως καταστατική έδρα σε κράτος-μέλος, βάσει του 
δικαίου με το οποίο έχει συσταθεί τουλάχιστον ένα από τα μέλη 
του14. 

Ήδη στο άρθρο 1 παρ. 2 διατυπώνεται, όπως 
προαναφέρθηκε, η γενική σκοποθεσία που καλείται να επιδιώξει 
ένας ΕΟΕΣ, δηλ. η διευκόλυνση και προαγωγή ιδίως της 
εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του για την ενίσχυση 
της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής της Ένωσης.  
Η ίδια αυτή παράγραφος, όπως τροποποιήθηκε από τον 
Κανονισμού 1302/2013/ΕΕ, προσδιόρισε ακόμη περισσότερο τη 
συνεργασία αυτή, συμπεριλαμβάνοντας στο πεδίο της μία ή 
περισσότερες συνιστώσες διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας. 

β. Το άρθρο 108 παρ. 1 του ν. 4483/2017 στο πλαίσιο των 
ανωτέρω σκοπών αναγνωρίζει υπέρ των ΕΟΕΣ  που έχουν την 
καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα εκτεταμένη δυνατότητα 
συμμετοχής και υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων ή εθνικών  
προγραμμάτων και δράσεων  που συνδέονται ή εξυπηρετούν 
του σκοπούς τους.  Υπό την έννοια αυτή ορίζεται (άρθρο 109), 
ότι οι ΕΟΕΣ μπορούν να ορισθούν είτε ως ενδιάμεσοι φορείς για 
την υλοποίηση ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων, είτε ως 
διαχειριστικές αρχές για την εφαρμογή προγραμμάτων και 
κοινών σχεδίων δράσης15, είτε ως τελικοί δικαιούχοι υλοποίησης 
έργων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, καθώς επίσης να 
παρέχουν τεχνική υποστήριξη σε φορείς που υλοποιούν έργα 

                                                 
14 Η ρύθμιση σχετικά για την καταστατική έδρα προστέθηκε με το άρθρο 1 παρ. 1β 
του Κανονισμού 1302/2013/ΕΕ. 
15 Εφόσον στην περίπτωση αυτή οι ΕΟΕΣ αποτελούνται κατά 75% από ΟΤΑ α΄ και 
β΄  βαθμού, όπως εκεί ορίζεται. 
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ενταγμένα σε περιφερειακά ή τομεακά επιχειρησιακά 
προγράμματα του ν. 4314/201416. 

γ. Τα μέλη, τα οποία εν δυνάμει μπορούν να ιδρύσουν ένα 
ΕΟΕΣ προσδιορίζονται στο άρθρο 3 του Κανονισμού, του 
οποίου τα όρια ωστόσο διευρύνθηκαν σημαντικά μετά την 
τροποποίησή από τον Κανονισμό 1302/2013/ΕΕ (άρθρο 1 παρ. 
3). Έτσι σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη, οι οντότητες που 
μπορούν να γίνουν μέλη ΕΟΕΣ είναι τα κράτη μέλη ή αρχές σε 
εθνικό επίπεδο,  περιφερειακές ή τοπικές αρχές, δημόσιες 
επιχειρήσεις ή οργανισμοί δημοσίου δικαίου, καθώς και 
επιχειρήσεις, στις οποίες έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών 
γενικού οικονομικού συμφέροντος (ΥΓΟΣ ), σύμφωνα με το 
ενωσιακό και εθνικό δίκαιο. 

Η προσθήκη των δύο τελευταίων κατηγοριών φορέων είναι 
προφανές, ότι επιδιώκει κατά τρόπο ευθύ την 
αποτελεσματικότερη δράση των ΕΟΕΣ στα θέματα κοινωνικής 
πολιτικής, δεδομένου ότι στο πεδίο δράσης των φορέων αυτών 
κατ΄ εξοχήν εντάσσονται τομείς, όπως    η εκπαίδευση και η 
κατάρτιση, υπηρεσίες ιατρικής περίθαλψης, κοινωνικών 
αναγκών σε σχέση με την υγεία και τη μακροχρόνια μέριμνα, 
φύλαξης παιδιών, πρόσβασης και επανένταξης στην αγορά 
εργασίας, κοινωνικής στέγασης και κοινωνικής ένταξης ευά-
λωτων ομάδων.17 

Περαιτέρω διεύρυνση των εν δυνάμει μελών των ΕΟΕΣ 
επιτυγχάνει ο Κανονισμός 1302/2013/ΕΕ (άρθρο 1 παρ. 4)18, 
όταν σε αυτά συναριθμεί και φορείς αντίστοιχους των 
προαναφερθέντων φορέων που προέρχονται από το έδαφος, 
πέραν των δύο τουλάχιστον κρατών-μελών, και μιας ή 
περισσοτέρων τρίτων χωρών που συνορεύουν με τουλάχιστον 
ένα από τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως 
απόκεντρων περιοχών τους, εφόσον τα εν λόγω κράτη μέλη και 
τρίτες χώρες εκτελούν από κοινού δράσεις εδαφικής 
συνεργασίας ή εφαρμόζουν προγράμματα που στηρίζονται από 

                                                 
16 Αντικείμενο του ν. 4314/2014 είναι, ως γνωστόν, η θέσπιση των κανόνων που 
διέπουν τον συντονισμό, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, ώστε να 
διασφαλιστεί η αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων των Ευρωπαϊκών 
Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) και της εθνικής συμμετοχής 
(άρθρο  1).   
17 Βλ.  εισαγωγικές σκέψεις  Κανονισμού 1302/2013/ΕΕ  στοιχ.  8. 
18 Προσθέτοντας το άρθρο 3α  στον  Κανονισμό 1082/2006/ΕΚ. 
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την Ένωση19 , 20. 
 δ. Οι κατηγορίες των  φορέων που επιτρέπεται να 

συστήνουν ή να συμμετέχουν σε ΕΟΕΣ  καθορίζονται κατά 
τρόπο ταυτόσημο από την αντίστοιχη ρύθμιση του άρθρου 110 
παρ. 1 του ν. 4483/2017. Αυτοί είναι οι δήμοι,  οι περιφέρειες , οι 
ενώσεις, οι σύνδεσμοι και τα δίκτυά αυτών, το ελληνικό δημόσιο, 
συμπεριλαμβανομένων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, 
τα πανεπιστήμια, οι   δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια της 
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ (άρθρο  2 παρ. 1β), οι οργανισμοί 
δημοσίου δικαίου, κατά την έννοια της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ 
(άρθρο 2 παρ.2) και οι επιχειρήσεις, στις οποίες έχει ανατεθεί 
κατά το εθνικό ή ενωσιακό δίκαιο η παροχή υπηρεσιών γενικού 
οικονομικού συμφέροντος.   

ε. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού η απόφαση 
ίδρυσης ΕΟΕΣ  λαμβάνεται με πρωτοβουλία των προτιθέμενων 
μελών του.  Έτσι, κάθε προτιθέμενο μέλος γνωστοποιεί στο 
κράτος-μέλος, δυνάμει του δικαίου του οποίου έχει συσταθεί,  
την πρόθεσή του να συμμετάσχει σε έναν ΕΟΕΣ και αποστέλλει 
στο εν λόγω κράτος-μέλος αντίγραφο της προτεινόμενης 
σύμβασης και του καταστατικού, τα οποία αναφέρονται στα 

                                                 
19 Το ίδιο άρθρο 3α δίδει τον ορισμό της «τρίτης χώρας» ή των «υπερπόντιων χωρών 
ή εδαφών (ΥΧΕ)»  για τους σκοπούς του Κανονισμού, ορίζοντας ότι  τρίτη χώρα ή 
ΥΧΕ θεωρείται ότι συνορεύει με ένα κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένων των 
εξόχως απόκεντρων περιοχών του, όταν η τρίτη χώρα ή η ΥΧΕ έχει κοινά χερσαία 
σύνορα με αυτό ή, όταν τόσο η τρίτη χώρα ή η ΥΧΕ, όσο και ένα κράτος μέλος είναι 
επιλέξιμα βάσει ενός κοινού προγράμματος θαλάσσιας διασυνοριακής ή διακρατικής 
συνεργασίας στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, ή είναι επιλέξιμα 
βάσει άλλου προγράμματος διασυνοριακής ή θαλάσσιας συνεργασίας ή συνεργασίας 
για θαλάσσιες λεκάνες, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που χωρίζονται 
από διεθνή ύδατα.  
Η συμπερίληψη οντοτήτων από τρίτες χώρες κρίθηκε αναγκαία, δεδομένης της 
περαιτέρω ευθυγράμμισης των κανόνων που διέπουν τη συνεργασία μεταξύ ενός ή 
περισσοτέρων κρατών μελών και ενός ή περισσοτέρων τρίτων χωρών, κατά κύριο 
λόγο, στο πλαίσιο διασυνοριακής συνεργασίας βάσει του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Γειτονίας (ΕΜΓ) και του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II), αλλά και 
στο πλαίσιο συμπληρωματικής χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Ανάπτυξης, καθώς και στο πλαίσιο διακρατικής συνεργασίας βάσει του στόχου της 
ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας, όταν κονδύλια από το ΕΜΓ και το ΜΠΒ II 
πρέπει να μεταφερθούν προκειμένου να αξιοποιηθούν συνδυαστικά μαζί με κονδύλια 
του Ευρωπαίου Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο κοινών 
προγραμμάτων συνεργασίας. (Βλ.  εισαγωγικές σκέψεις του Κανονισμού 
1302/2013/ΕΕ στοιχ.  9). 
20 Οι παρ. 2, 4 -6 του άρθρου 3α    καθορίζουν ειδικότερες δυνατότητες ιδρύσεως 
ΕΟΕΣ  από μέλη ενός ή περισσοτέρων κρατών  μελών, τρίτων χωρών ή ΥΧΕ.  
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άρθρα 8 και 9  του Κανονισμού.21  Το εν λόγω κράτος-μέλος, 
κατά λόγο της διοικητικής του οργάνωσης και συνταγματικής του 
δομής, δηλ. κατά το εθνικό αυτού δίκαιο, εγκρίνει ή μη τη 
συμμετοχή του προτιθέμενου μέλους.  

στ. Το άρθρο 110 παρ. 2επ. του ν. 4483/2017, 
ακολουθώντας τις προϋφιστάμενες ρυθμίσεις του άρθρου 221 
του ν. 3463/2006 ,  ορίζει ότι συμμετοχή των ανωτέρω φορέων 
σε ΕΟΕΣ εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών 
ύστερα από σύμφωνη γνώμη της επιτροπής της παρ. 2β΄ του 
άρθρου 4 του ν. 3345/2005, στην οποία συμμετέχει και 
εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (παρ. 
2)22.  Κάθε φορέας από τους ανωτέρω αναφερόμενους που 
επιθυμεί να συμμετέχει σε ΕΟΕΣ γνωστοποιεί εγγράφως τη 
σχετική πρόθεσή του, αποστέλλοντας αντίγραφο της 
προτεινόμενης σύμβασης και του προτεινόμενου καταστατικού 
του ΕΟΕΣ (παρ. 3). 

Ο Υπουργός Εσωτερικών, μετά από αιτιολογημένη απόφαση 
της ανωτέρω επιτροπής,  δύναται να μην εγκρίνει τη συμμετοχή, 
εφόσον κρίνεται, ότι η συμμετοχή ή η σύμβαση δεν είναι 
σύμφωνη με τον Κανονισμό ή άλλες διατάξεις του ενωσιακού 
δικαίου ή διατάξεις του εθνικού δικαίου που αφορούν 
αρμοδιότητες του υποψήφιου μέλους,  ή  ότι η συμμετοχή δεν 
δικαιολογείται για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή δημόσιας 
πολιτικής εκ μέρους του κράτους-μέλους.23 Σύμφωνα με τον 
Κανονισμό  (άρθρο 4 παρ. 3) στην περίπτωση της μη έγκρισης, 
το κράτος-μέλος αναφέρει τους λόγους άρνησης, ενώ είναι 
δυνατόν να προτείνει τις αναγκαίες για την έγκρισή του 
τροποποιήσεις στη σύμβαση. 

ζ. Περαιτέρω, ο Κανονισμός (άρθρο 4 παρ. 3) προβλέπει 
για το κράτος-μέλος  μία προθεσμία έξι μηνών για να εγκρίνει 
την υποψηφιότητα. Αν το διάστημα αυτό  παρέλθει άπρακτο, 
δηλ. δεν διατυπωθούν αντιρρήσεις εκ μέρους της αρμόδιας 
αρχής του κράτους-μέλους, θεωρείται ότι η συμμετοχή του 
υποψήφιου μέλους έχει εγκριθεί. Η παρ. 5  αντιθέτως  του 
άρθρου 110 του ν. 4483/2017, εισάγουσα αυστηρότερη ρύθμιση  

                                                 
21 Βλ. παρακάτω στοιχ.  II.3 του παρόντος κειμένου. 
22 Η Επιτροπή συγκροτείται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών,  
Δημόσιας  Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εξωτερικών. Βλ.  σχετ. ΥΑ οικ.  
45203/2005. 
23 Εν προκειμένω, μεταφέρονται σχετικές ρυθμίσεις του Κανονισμού, ο οποίος 
ωστόσο προβλέπει και άλλον ένα λόγο μη εγκρίσεως: Αν το καταστατικό δεν 
συνάδει με τη σύμβαση. 
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για τους ΕΟΕΣ που έχουν την καταστατική τους έδρα στην 
Ελλάδα, δεν υιοθετεί το τεκμήριο της σιωπηρής έγκρισης, αφού 
απαιτεί οπωσδήποτε την έκδοση της εγκριτικής αποφάσεως του 
Υπουργού Εσωτερικών, χωρίς να θέτει εν προκειμένω κάποια  
προθεσμία. Ειδικότερα όμως για τους ΕΟΕΣ που έχουν την 
έδρα τους στο εξωτερικό, ορίζεται 6μηνη προθεσμία για την 
έγκριση της συμμετοχής των (ελληνικών)  φορέων (παρ. 4). 

η. Σύμφωνα με τον Κανονισμό (άρθρο 4 παρ. 3α), το 
κράτος-μέλος της έδρας οφείλει, σε διαβούλευση με τα άλλα 
ενδιαφερόμενα κράτη-μέλη να εξετάσει,  αν πληρούνται οι 
προϋποθέσεις του άρθρου 3α  του Κανονισμού, στην περίπτωση 
που υπάρχουν υποψήφια μέλη από μία ή περισσότερες τρίτες 
χώρες και ότι αυτές έχουν εγκρίνει τη συμμετοχή του σύμφωνα 
με ισοδύναμους όρους και διαδικασίας με εκείνους που 
θεσπίζονται από τον Κανονισμό ή μέσω συμφωνίας που έχει 
συναφθεί μεταξύ κράτους-μέλους και της τρίτης χώρας. 

Τα μέλη συνομολογούν τη σύμβαση του άρθρου 8 και 
διασφαλίζουν τη συμφωνία αυτής με τις εγκρίσεις  που δίνονται 
από τα κράτη μέλη, ενώ και κάθε τροποποίησή της, εκτός της 
περίπτωσης εισόδου νέου μέλους, χρήζει ομοίως της εγκρίσεως 
αυτών.24   

θ. Ο ΕΟΕΣ αποκτά νομική προσωπικότητα, σύμφωνα με το 
άρθρο 5 του Κανονισμού,  από την ημέρα της καταχώρησης ή 
της δημοσίευσης της συμβάσεως και των καταστατικών, όποια 
από τις δύο ημερομηνίες προηγείται, σύμφωνα με το 
εφαρμοστέο δίκαιο του κράτους-μέλους στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει 
την έδρα του.  

Η παρ. 8 του άρθρου 110 του ν. 4483/2017 ορίζει ειδικότερα, 
ότι ο ΕΟΕΣ που έχει την έδρα του στην Ελλάδα αποκτά νομική 
προσωπικότητα από την ημερομηνία καταχώρησης του 
καταστατικού του στο Πρωτοδικείο της έδρας του, μετά τη λήψη 
της εγκριτικής απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και μετά 
από αίτηση των μελών του. Σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου 

                                                 
24 Σύμφωνα με την νεότερη παρ. 6α  που προστέθηκε στο άρθρο 4  με τον Κανονισμό 
1302/2013/ΕΕ, αν εντάσσεται νέο μέλος από κράτος μέλος που έχει ήδη εγκρίνει τη 
σύμβαση, τότε η ένταξη εγκρίνεται μόνο από τα κράτη μέλη σύμφωνα με την παρ. 3. 
Αν εντάσσεται νέο μέλος από κράτος μέλος που δεν έχει εγκρίνει ακόμη τη 
σύμβαση, τότε εφαρμόζεται η διαδικασία της παρ.  6, δηλ. με την αναζήτηση 
έγκρισης από τα εμπλεκόμενα στη σύμβαση κράτη μέλη.  Περαιτέρω, το προστεθέν  
νέο άρθρο 4α ορίζει, ότι προκειμένου για υποψήφιο μέλος από ΥΧΕ, το κράτος 
μέλος που συνδέεται  με την ΥΧΕ διασφαλίσει ότι πληρούνται οι όροι της παρ. 3α  
του άρθρου  4, όπως αναφέρεται ανωτέρω.    
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άρθρου, ο  ΕΟΕΣ  εντός δέκα ημερών από την καταχώρηση 
αποστέλλει αίτημα στην Επιτροπή Περιφερειών για δημοσίευση 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.  της ανακοίνωσης για τη 
σύσταση του ΕΟΕΣ25,26, κοινοποιώντας το αίτημα αυτό στην  
επιτροπή του άρθρου 4 του ν. 3345/2005. 

Τέλος,  σύμφωνα με την παράγραφο 10 του ίδιου άρθρου, 
οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης και κάθε 
τροποποίηση του καταστατικού, η οποία  συνεπάγεται αμέσως ή 
εμμέσως την τροποποίηση της σύμβασης, εγκρίνεται με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών σύμφωνα με την ανωτέρω 
διαδικασία.  

  
3. Σύμβαση – Καταστατικό 
Ήδη από τα ανωτέρω προκύπτει ότι τα ιδρυτικά κείμενα ενός 

ΕΟΕΣ είναι η σύμβαση και το καταστατικό του. Πρόκειται για δύο 
διακεκριμένα μεταξύ τους νομικά κείμενα, με ξεχωριστό 
περιεχόμενο το καθένα. Για τον Κανονισμό και τα δύο αυτά 
κείμενα είναι αναγκαία για να αποκτήσει ο ΕΟΕΣ, με τη 
καταχώρηση ή δημοσίευσή τους, νομική υπόσταση. 

α. Ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 8 του Κανονισμού η 
σύμβαση συνάπτεται ομοφώνως από τα μέλη του ΕΟΕΣ, αφού 
προηγουμένως έχουν διασφαλίσει, ότι η  σύμβαση συμφωνεί με 
την έγκριση συμμετοχής τους που παρέχει το οικείο κράτος- 
μέλος. Υπενθυμίζεται,  ότι η έγκριση συμμετοχής σε ΕΟΕΣ,  
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 2 και 3  του Κανονισμού, 
παρέχεται στον ενδιαφερόμενο φορέα από το οικείο κράτος- 
μέλος, εφόσον αυτό διά της αρμοδίας αρχής έχει λάβει από τον 
υποψήφιο φορέα αντίγραφο της προτεινόμενης σύμβασης και 
του προτεινόμενου καταστατικού και έχει εγκρίνει το κείμενο της 
προτεινόμενης σύμβασης.  

Η σύμβαση είναι, ως εκ του περιεχομένου της, το βασικό 
ιδρυτικό κείμενο ενός ΕΟΕΣ, αφού περιέχει τα κρίσιμα στοιχεία 
που καθορίζουν την «ταυτότητα» ενός νομικού προσώπου και 
το διακρίνουν από άλλα. Έτσι  και σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 
2 του Κανονισμού, στη σύμβαση αναφέρεται η ονομασία και η 
καταστατική έδρα του ΕΟΕΣ, η έκταση του υπερπόντιου 
εδάφους στην οποία ο ΕΟΕΣ μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του, 
ο στόχος και τα καθήκοντά του, η διάρκεια και οι προϋποθέσεις 

                                                 
25 Η Επιτροπή Περιφερειών διαβιβάζει το εν λόγω αίτημα στην Υπηρεσία Εκδόσεων 
της ΕΕ για τη δημοσίευση στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της EE. 
26 Όμοια ρύθμιση περιέχει το άρθρο 5 του Κανονισμού 
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λύσεώς του, ο κατάλογος των μελών και των οργάνων του με τις 
αντίστοιχες αρμοδιότητές τους, το εφαρμοστέο ενωσιακό και 
εθνικό δίκαιο του κράτους-μέλους της έδρας του ΕΟΕΣ για την 
ερμηνεία και εφαρμογή της σύμβασης και τη λειτουργία των 
καταστατικών του οργάνων, καθώς επίσης το εφαρμοστέο δίκαιο 
που διέπει τις δραστηριότητες του ΕΟΕΣ27. Περαιτέρω, η 
σύμβαση περιέχει ρυθμίσεις για την ευθύνη του ΕΟΕΣ  και των 
μελών του28, τον δημοσιονομικό έλεγχο της διαχείρισης των 
δημοσίων κονδυλίων, τις διαδικασίες έγκρισης του καταστατικού 
και τροποποίησης της σύμβασης, καθώς και τους κανόνες που 
ισχύουν για το προσωπικό του ΕΟΕΣ και τις αρχές σχετικά με τις 
διαδικασίες διαχείρισης και πρόσληψής του. 

 β. Το καταστατικό είναι το δεύτερο ιδρυτικό κείμενο ενός 
ΕΟΕΣ,   το οποίο πρέπει να συνοδεύει τη σύμβαση κατά τη 
σύστασή του και το οποίο ομοίως εγκρίνεται ομοφώνως29 από 
τα μέλη του. Από τη διατύπωση του άρθρου 9 του Κανονισμού 
προκύπτει ότι το  καταστατικό θέτει κανόνες που αφορούν 
πρωτίστως την εσωτερική λειτουργία του ΕΟΕΣ,  δηλ. 
συγκροτούν το «εσωτερικό» κανονιστικό του καθεστώς. Έτσι 
λοιπόν το καταστατικό πρέπει τουλάχιστον30 να καθορίζει τις 
διατάξεις για τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες των διοικητικών 
οργάνων του και τον αριθμό των εκπροσώπων των μελών σε 
αυτά, να διευκρινίζει τις διαδικασίες για τη λήψη αποφάσεων, να 
                                                 
27 Επισημαίνεται εν προκειμένω η βούληση του ενωσιακού νομοθέτη να προβλέψει 
την υποχρέωση για διευρυμένο καθορισμό του εφαρμοστέου δικαίου όχι μόνον εις 
ό,τι φορά την ερμηνεία της συμβάσεως, όπως προέβλεπε  ο Κανονισμός 1082/2006, 
αλλά και για το σύνολο των ζητημάτων που συνδέονται με τις δραστηριότητες του 
ΕΟΕΣ  και τη λειτουργία των οργάνων του. Βλ. παρακάτω στοιχ. II.  5.  
28 Βλ.  παρακάτω στοιχ. II. 6.  Τα ζητήματα της ευθύνης των μελών του ΕΟΕΣ και 
της διοίκησης του προσωπικού του ανήκουν στην ύλη του καταστατικού σύμφωνα 
με τον Κανονισμό 1082/2006/ΕΚ. Ο νεότερος κανονισμός 1302/2013/ΕΕ ωστόσο 
έκρινε, ότι λόγω σπουδαιότητος θα έπρεπε να ρυθμίζονται ήδη στη σύμβαση. 
29 Κατά τη γνώμη μας, ο όρος «ομοφώνως» είναι περιττός, δεδομένου ότι 
οποιαδήποτε διαφωνία περί των όρων αυτό ή θα είχε αρθεί πριν την έγκρισή του 
μετά από διαβούλευση των προτιθέμενων μελών ή , αν τούτο δεν συνέβαινε το 
διαφωνών μέλος δεν θα προήρχετο διόλου στη συνυπογραφή του καταστατικού. 
30 Για το καταστατικό χρησιμοποιείται ο όρος «τουλάχιστον», γεγονός που επιτρέπει 
την  παραδοχή, ότι μπορεί να περιέχει και άλλα στοιχεία πέραν εκείνων της παρ.  2 
του άρθρου 9. Ισχύει όμως το ίδιο και για τη σύμβαση, για την οποία δεν 
χρησιμοποιείται ο όρος αυτός ;  Κατά τη γνώμη μας δεν δημιουργείται ζήτημα 
εγκυρότητας της συμβάσεως, αν περιλαμβάνονται και ρυθμίσεις πρόσθετες συναφείς 
ή συνδεόμενες με τις απαιτούμενες από τον κανονισμό διατάξεις. Δεν θα πρέπει, κατ’ 
επιεική κρίση, να δημιουργείται ζήτημα ακόμη και στην περίπτωση που η σύμβαση 
επαναλαμβάνει ως εκ περισσού, και ρυθμίσεις που ανήκουν στην ύλη του 
καταστατικού.  
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καθορίζει τη γλώσσα των εργασιών του ΕΟΕΣ, να περιέχει 
ρυθμίσεις για τη λειτουργία του, καθώς και για τη διαχείριση και 
πρόσληψη προσωπικού, να  καθορίζει τις οικονομικές 
συνεισφορές των μελών του, τους εφαρμοστέους λογιστικούς και 
δημοσιονομικούς κανόνες για τα μέλη του, τον διορισμό 
ανεξάρτητου εξωτερικού ελεγκτή για τους λογαριασμούς του 
ΕΟΕΣ,  καθώς και ρυθμίσεις που καθορίζουν τις διαδικασίες 
τροποποίησης του καταστατικού. 

γ. Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε την εξής διαφοροποίηση 
μεταξύ των δύο Κανονισμών εις ό,τι αφορά το περιεχόμενο του 
καταστατικού. Η μεν αρχική διατύπωση του άρθρου 9 του 
Κανονισμού 1082/2006/ΕΚ προέβλεπε στην παρ. 2, ότι το 
καταστατικό περιέχει τουλάχιστον όλες τις διατάξεις της 
σύμβασης, καθώς και (πρόσθετες)  ρυθμίσεις για τα εκεί 
αναφερόμενα θέματα. Αντιθέτως, η νεότερη διατύπωση της παρ. 
2 που επιλέγει ο νομοθέτης αναφέρει μόνον ότι το καταστατικό 
του ΕΟΕΣ διευκρινίζει τα ακόλουθα θέματα, όπως παρατέθηκαν 
ανωτέρω, χωρίς ωστόσο να επιτάσσει ρητά την συμπερίληψη σε 
αυτό όλων των διατάξεων της σύμβασης. Κατά συνέπεια, το 
καταστατικό νομίμως έχει καταρτισθεί, όταν περιέχει τουλάχιστον 
τα προαναφερθέντα στοιχεία, χωρίς να υφίσταται υποχρέωση να 
επαναλάβει όλες τις διατάξεις της σύμβασης.31   

δ. Από τη συνδυαστική επισκόπηση των σχετικών για το 
όργανα του ΕΟΕΣ ρυθμίσεων των άρθρων 8 και 9 μετά την 
τροποποίησή τους από τον Κανονισμό 1302/2013/ΕΕ,  
προκύπτει η κύρια διάκριση της συμβάσεως και του 
καταστατικού. Η μεν σύμβαση θεσπίζει τα συστατικά στοιχεία 
του μελλοντικού ΕΟΕΣ, το δε καταστατικό ορίζει κατά βάση τα 
στοιχεία εφαρμογής του βασικού κανονιστικού πλαισίου που 
θέτει η σύμβαση.32  

Η διαφοροποίηση του περιεχομένου της συμβάσεως και του 
καταστατικού, ούτως ώστε η κατανομή των καταστατικών 
κανόνων του ΕΟΕΣ να οργανώνεται αφενός σε σχέση με τις 
βασικές διατάξεις και αρχές, αφετέρου με την εξειδίκευσή τους, 
είχε ως συνέπεια, κάποια στοιχεία που περιλαμβάνονταν στο 

                                                 
31 Επειδή λοιπόν το καταστατικό δεν απαιτείται πλέον να περιέχει όλες τις διατάξεις 
της σύμβασης, ίσως θα έπρεπε για την απόκτηση νομικής προσωπικότητας του 
ΕΟΕΣ να καταχωρείται στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, πέραν του καταστατικού  (άρθρο 
110 παρ. 8 ν. 4483/2017), και η σύμβαση.  (Βλ. εισαγ. σκέψη 18 του Κανονισμού 
1302/2013/ΕΕ). Πολύ περισσότερο μάλιστα που αυτή εγκρίνεται υποχρεωτικά από 
τον Υπουργό Εσωτερικών  (άρθρο 110 παρ. 5 ν. 4483/2017).   
32 Βλ. εισαγωγική σκέψη 12 του Κανονισμού 1302/2013/ΕΕ. 
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καταστατικό σύμφωνα με τον Κανονισμό 1082/2006/ΕΚ να 
μετακινούνται, λόγω της σπουδαιότητάς τους, προς  τη 
σύμβαση, π.χ. οι ρυθμίσεις για την ευθύνη του ΕΟΕΣ και των 
μελών του.  
 Σε άλλα σημεία επιχειρείται, χωρίς τούτο να είναι 
νομοτεχνικά οπωσδήποτε ευχερές ή και πρακτικής 
χρησιμότητας, μία κατανομή της ρυθμίσεως του συγκεκριμένου 
θέματος  μεταξύ συμβάσεως και καταστατικού, όπως στο ζήτημα 
του προσωπικού του ΕΟΕΣ.  Έτσι,  σύμφωνα με τη διατύπωση 
του άρθρου 8 παρ. 2 στοιχ. ια του Κανονισμού η σύμβαση 
περιέχει τους κανόνες που ισχύουν για το προσωπικό και τις 
αρχές που διέπουν τις ρυθμίσεις σχετικά με τις διαδικασίες 
διαχείρισης και πρόσληψής του, ενώ η ρύθμιση των διαδικασιών 
καθ΄ εαυτές είναι αντικείμενο του καταστατικού κατά το άρθρο 9 
παρ. 2 στοιχ.  ε του Κανονισμού.33  Γίνεται κατανοητό, ότι δεν 
είναι εύκολος ο διαχωρισμός μεταξύ των κανόνων που ισχύουν 
για το προσωπικό (σύμβαση) από εκείνους που αναφέρονται 
στις διαδικασίες πρόσληψης και διαχείρισής του. 

ε. Το πρόβλημα της οριοθετήσεως κατά τα ανωτέρω 
εμφανίζεται και στο ζήτημα των οργάνων του ΕΟΕΣ. Πράγματι, 
ο κατάλογος των οργάνων του ΕΟΕΣ και οι αντίστοιχες 
αρμοδιότητές τους είναι ζήτημα που πρέπει να ρυθμιστεί 
σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2στ΄ του Κανονισμού με τη 
σύμβαση, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 2α  αυτού οι 
διατάξεις της λειτουργίας των διοικητικών οργάνων και οι 
αρμοδιότητές τους κατατάσσονται στο κανονιστικό περιεχόμενο 
του καταστατικού. Κατά συνέπεια, το καταστατικό θα πρέπει να 
επαναλάβει τις ρυθμίσεις που αφορούν τα διοικητικά όργανα και 
τις αρμοδιότητές τους, οι οποίες ήδη περιέχονται στη σύμβαση.   

Για τα όργανα σχετικό είναι το πρόβλημα που προκύπτει και 
από την παρ.2 του άρθρου 10 του Κανονισμού. Η παρ.2 
επιτρέπει στο Καταστατικό να προβλέψει και πρόσθετα όργανα, 
με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες, πέραν της γενικής 
συνελεύσεως και του διευθυντή. Η ρύθμιση αυτή, η οποία 
διατηρεί την αρχική της διατύπωση από τον Κανονισμό 
1082/2006/ΕΚ, δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της τη νεότερη εκδοχή του 
άρθρου 8 παρ.2 στ, ότι δηλαδή η σύμβαση περιέχει κατάλογο 
όλων των οργάνων και των αρμοδιοτήτων τους. Άρα τα 
πρόσθετα όργανα που μπορεί να προβλέψει το καταστατικό δεν 
είναι πρόσθετα, αφού ήδη πρέπει να έχουν συμπεριληφθεί στη 

                                                 
33 Βλ. εισαγωγική σκέψη 26 του Κανονισμού 1302/2013/ΕΕ. 
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σύμβαση. Έτσι λοιπόν, στο καταστατικό θα συμπεριληφθούν 
πλέον οι διατάξεις λειτουργίας (όλων) των οργάνων και θα 
επαναληφθούν οι διατάξεις για τις αρμοδιότητές τους. 

στ. Ειδικότερα για τα όργανα του ΕΟΕΣ άξια μνείας είναι και 
η εξής παρατήρηση, ενδεικτική του προβλήματος συντονισμού 
που εμφανίζουν τα άρθρα 8 και 9 του Κανονισμού. 
Συγκεκριμένα: Tο μεν άρθρο 8 του Κανονισμού (σύμβαση)  κάνει 
λόγο γενικά  για όργανα του ΕΟΕΣ, ενώ το άρθρο 9 
(καταστατικό) μόνον για διοικητικά όργανα. Ερωτάται συνεπώς, 
αν η ορολογική αυτή διαφοροποίηση υποκρύπτει και κάποια 
ουσιαστική διάκριση εις ό,τι αφορά το περιεχόμενο των δύο 
αυτών κειμένων για το συγκεκριμένο ζήτημα.  Εν προκειμένω 
σημειώνουμε ότι το άρθρο 10 παρ. 1 του Κανονισμού ορίζει κατ΄ 
ελάχιστον ως όργανα του ΕΟΕΣ τη συνέλευση των μελών του 
και τον  διευθυντή, ενώ η παρ. 2  του ίδιου άρθρου δίδει στο 
καταστατικό τη δυνατότητα να προβλέψει και πρόσθετα 
όργανα.34 Έτσι η μεν σύμβαση πρέπει να καταγράφει, ούτως ή 
άλλως, όλα τα όργανα και τις αρμοδιότητές τους, αφού δεν 
γίνεται σχετική διάκριση στο άρθρο 8, ενώ το καταστατικό 
πρέπει να ρυθμίζει τα ζητήματα της λειτουργίας και των 
αρμοδιοτήτων μόνον  των διοικητικών οργάνων του ΕΟΕΣ.  

Αν ωστόσο θεωρηθεί περαιτέρω ότι διοικητικά όργανα είναι 
αυτά που ασκούν τη διοίκηση του ΕΟΕΣ (π.χ. το Διοικητικό 
Συμβούλιο, ο Διευθυντής, η Ελεγκτική Επιτροπή, οι επιτροπές 
διαγωνισμών κ.λ.π.), ως δε μη  διοικητικό όργανο θεωρηθεί  η 
συνέλευση των μελών του ΕΟΕΣ, δεν προκύπτει από τις 
προπαρατεθείσες διατάξεις, ποιο κείμενο θα ρυθμίσει τον τρόπο 
της λειτουργίας της. Κατά συνέπεια, στο σημείο αυτό υπάρχει 
κενό νόμου, οφειλόμενο κατά τη γνώμη μας στην 
προαναφερθείσα προσπάθεια κατανομής της νομοθετικής ύλης 
μεταξύ συμβάσεως και καταστατικού.   

 
4. Όργανα  
α. Το άρθρο 10 παρ.1 του Κανονισμού περιέχει μια 

ενδιαφέρουσα ρύθμιση σχετικά με τα όργανα του ΕΟΕΣ. Δεν 
περιέχει κάποιο συγκεκριμένο κατάλογο οργάνων, αλλά 
προσδιορίζει, όπως προαναφέρθηκε, ένα υποχρεωτικό ελάχιστο 
της οργανωτικής του συγκρότησης, αναφέροντας ότι ο ΕΟΕΣ 
πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον συνέλευση των μελών του και 
διευθυντή, ο οποίος εκπροσωπεί τον ΕΟΕΣ και ενεργεί για 

                                                 
34 Βλ. παρακάτω στοιχ. II. 4. 
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λογαριασμό του. Έτσι λοιπόν, λογικά, η παρ. 2 του άρθρου 10 
αναγνωρίζει τη δυνατότητα να προβλεφθούν στο καταστατικό 
πρόσθετα όργανα με σαφώς καθορισμένες αρμοδιότητες. Τέτοια 
όργανα, εν όψει και της σχετικής εμπειρίας από αντίστοιχα 
νομικά πρόσωπα, θα μπορούσε να είναι το Διοικητικό 
Συμβούλιο, η Εκτελεστική Επιτροπή, για την αντιμετώπιση της 
τρέχουσας διοικητικής καθημερινότητας, η Ελεγκτική Επιτροπή, 
για τον έλεγχο της διαχείρισης των οικονομικών του ΕΟΕΣ κλπ. 

β. Στο σημείο αυτό να εκφρασθεί μία απορία και συναφώς 
ένας ερμηνευτικός  σημαντικός προβληματισμός: Για ποιο λόγο 
δεν αναφέρει ο Κανονισμός το κατ’ εξοχήν συλλογικό όργανο 
διοικήσεως ενός νομικού προσώπου, δηλαδή το Διοικητικό 
Συμβούλιο, περιοριζόμενος στην αναφορά μόνον του διευθυντή; 
Στον οποίο μάλιστα διευθυντή απονέμει ο ίδιος ο Κανονισμός 
την αρμοδιότητα εκπροσώπησης του ΕΟΕΣ;  Μία πρόχειρη 
εξήγηση θα ήταν, ότι ο Κανονισμός δίνει βαρύτητα στην ύπαρξη 
ενός μονοπρόσωπου οργάνου διοίκησης του ΕΟΕΣ, το οποίο θα 
μπορεί να λαμβάνει γρήγορα αποφάσεις και να ενεργεί για 
λογαριασμό του. Αν αυτός είναι ο σκοπός του Κανονισμού, τότε 
η ανωτέρω αρμοδιότητα προσιδιάζει μάλλον κατά τα ελληνικά 
οργανωτικά δεδομένα στην έννοια του «διευθύνοντος 
συμβούλου» παρά σε αυτή του «διευθυντή», ο οποίος νοείται ως 
το κατ’ εξοχήν όργανο της καθημερινής διοίκησης και εποπτείας 
των υπηρεσιών και του προσωπικού του νομικού προσώπου. 

γ. Το περαιτέρω ωστόσο ερμηνευτικό ζήτημα είναι, πως 
αντιλαμβάνεται ο Κανονισμός γενικότερα τη θέση αυτού του 
«διευθυντή» ενός ΕΟΕΣ. Διότι, αν το όργανο αυτό διεκδικεί 
αυτοδύναμη διοικητική λειτουργία, μοιραία θα τεθεί ζήτημα 
κατανομής των διοικητικών αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτού και του 
Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο, ως γνωστόν, στην ελληνική 
διοικητική πρακτική είναι το κορυφαίο όργανο διοίκησης ενός 
νομικού προσώπου. Διότι, ο πρωτεύων αυτός χαρακτήρας του 
Διοικητικού Συμβουλίου αυτομάτως προσδιορίζει και τις σχέσεις 
του με τα υπόλοιπα όργανα διοίκησης, πειθάρχησης δηλαδή 
αυτών στις αποφάσεις του. 

Έχουμε τη γνώμη, ότι θα πρέπει να ακολουθηθεί και για τον 
ΕΟΕΣ η εγκαθιδρυθείσα και αποδεκτή οργάνωση των 
διοικητικών λειτουργιών ενός νομικού προσώπου, όπου το 
Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη διοίκησης και 
διαχείρισης των υποθέσεών του, ενώ ο «διευθυντής», δηλαδή με 
την τρέχουσα ορολογία ο διευθύνων σύμβουλος, έχει τις 
αρμοδιότητες που αρμόζουν στο ανώτατο μονοπρόσωπο 
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διοικητικό όργανο, μεταξύ των οποίων και εκείνη της 
εκπροσώπησης του ΕΟΕΣ, όπως επιτάσσει ο Κανονισμός. 

δ. Σχετική πάντως για το σύνολο των οργάνων του ΕΟΕΣ 
είναι η  παρ. 3 του άρθρου 10,  η οποία θεσπίζει αντικειμενική 
ευθύνη του ΕΟΕΣ  έναντι των τρίτων από τις πράξεις τους, 
ακόμη και αν αυτές εξέρχονται του πεδίου αρμοδιοτήτων ή 
καθηκόντων του ΕΟΕΣ. Στην περίπτωση αυτή ο τρίτος έχει 
αξίωση κατά του ΕΟΕΣ, χωρίς να απαιτείται η εκ μέρους του 
απόδειξη, ότι συγκεκριμένη ενέργεια οργάνου του ΕΟΕΣ ανήκει 
ή μη στον κύκλο των αρμοδιοτήτων του, παρά μόνον ότι αυτή 
προέρχεται ή τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με τη δράση οργάνου 
του ΕΟΕΣ. 

 
5. Εφαρμοστέο δίκαιο  
α. Σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 1 του Κανονισμού, οι 

κανόνες δικαίου που διέπουν τις πράξεις των οργάνων του 
ΕΟΕΣ35 είναι, κατά προτεραιότητα της τυπικής ισχύος τους, ο 
Κανονισμός, η δυνάμει αυτού καταρτισθείσα σύμβαση, όπου 
τούτο ρητά επιτρέπεται από τον Κανονισμό, και ως ‘’επικουρική’’ 
νομοθεσία για τα ζητήματα που δεν αντιμετωπίζονται από τον 
Κανονισμό ή τη σύμβαση, οι κανόνες του εθνικού δικαίου του 
κράτους της έδρας του ΕΟΕΣ. . 

Στο σημείο αυτό να υπενθυμίσουμε, ότι ανήκει στο 
περιεχόμενο της σύμβασης (άρθρο 8 παρ. 2  Κανονισμού) η 
διευκρίνιση του εφαρμοστέου ενωσιακού και εθνικού δικαίου 
σχετικά με τους σκοπούς της ερμηνείας και εφαρμογής της 
σύμβασης  (στοιχ. ζ΄),36  τη λειτουργία των καταστατικών 
οργάνων του ΕΟΕΣ (στοιχ. η) και τις δραστηριότητές του που 
διεξάγονται στο πλαίσιο των καθηκόντων που ορίζονται στη 
σύμβαση (στοιχ. ι ). 

Σχετική είναι και η ρύθμιση της παρ. 1α του άρθρου 2 του 
Κανονισμού σχετικά με την εκτέλεση καθηκόντων που 
αναφέρονται στο άρθρο 7 παρ. 2, 3 του Κανονισμού, ότι δηλ.  οι 
δραστηριότητες του ΕΟΕΣ που αποσκοπούν στη προαγωγή της 
εδαφικής συνεργασίας και την ενίσχυση της οικονομικής, 
κοινωνικής κ.λ.π. συνοχής της ένωσης ή της διακρατικής, 
διαπεριφερειακής κ.λ.π. συνεργασίας μεταξύ των μελών του 

                                                 
35 Ασφαλώς  ακριβέστερο από  την προϊσχύσασα διατύπωση του Κανονισμού 
1082/2006ΕΚ : «Οι ΕΟΕΣ  διέπονται ….». 
36 Η αρχική διατύπωση του άρθρου 2 παρ. 1  του Κανονισμού 1082/2006/ΕΚ 
προέβλεπε ως νομικό κείμενο που διείπε τις πράξεις του ΕΟΕΣ και το Καταστατικό. 
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διέπονται εντός της Ένωσης από το εφαρμοστέο ενωσιακό και 
το εθνικό δίκαιο, όπως ορίζεται στη σύμβαση.37 

β. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 του 
Κανονισμού θέτει εν συνεχεία τον  ερμηνευτικό κανόνα ότι για τις 
ανάγκες του καθορισμού του εφαρμοστέου δικαίου δυνάμει του 
ενωσιακού δικαίου ή του ιδιωτικού  διεθνούς δικαίου, ο ΕΟΕΣ 
αντιμετωπίζεται ως οντότητα του κράτους-μέλους, στο οποίο έχει 
την καταστατική του έδρα. Τούτο, κατά τη γνώμη μας, 
συντονίζεται με την ανάδειξη του εθνικού  δικαίου του κράτους- 
μέλους της  έδρας του ΕΟΕΣ ως τη νομοθεσία «υποδοχής» 
όλων των θεμάτων, τα οποία δεν ρυθμίζει το Κανονισμός, όπως 
διακηρύσσει η παρ. 1γ του άρθρου αυτού.    

γ. Υπό το φως λοιπόν αυτής της ερμηνευτικής παραδοχής, 
η αρχική διατύπωση του άρθρου 8 παρ. 2 του Κανονισμού 
1082/2006/ΕΚ ρητά  προέβλεπε, ότι στο περιεχόμενο της 
σύμβασης ανήκει και το εφαρμοστέο δίκαιο για την ερμηνεία και 
εφαρμογή της σύμβασης, το οποίο είναι το δίκαιο του κράτους- 
μέλους, στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την καταστατική του έδρα. Δηλ. 
ο Κανονισμός  καθόριζε  απευθείας και expressis  verbis  ως 
εφαρμοστέο δίκαιο για τη νομική αξιολόγηση και μεταχείριση της 
σύμβασης, δηλ. του βασικού ιδρυτικού κειμένου του ΕΟΕΣ, το 
εθνικό δίκαιο. 

Η ανωτέρω σαφής θέση του Κανονισμού 1082/2006/ΕΚ 
φαίνεται να σχετικοποιείται σημαντικά, με τις νεότερες 
διατυπώσεις που προαναφέρθηκαν για τη διευκρίνιση του 
εφαρμοστέου ενωσιακού ή εθνικού δικαίου ως περιεχομένου της 
σύμβασης. Ότι δηλ. στη σύμβαση θα πρέπει να προσδιορισθεί 
το εφαρμοστέο δίκαιο, ενωσιακό ή εθνικό38, για τους σκοπούς 
της ερμηνείας και εφαρμογής της, για τη λειτουργία των 
καταστατικών οργάνων του ΕΟΕΣ και τη νομική αξιολόγηση των 
δραστηριοτήτων τους.  

Σχετικά μάλιστα η εισαγωγική  σκέψη 24 του Κανονισμού 
1302/2013/ΕΕ αναφέρει ότι η σύμβαση πρέπει να  «απαριθμεί»  
ή  να «παραθέτει» το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο που ισχύει για 
τον ΕΟΕΣ και διέπει άμεσα τις δραστηριότητές του, οι οποίες 

                                                 
37 Τούτο ισχύει και στην περίπτωση που οι δραστηριότητες ενός ΕΟΕΣ 
συγχρηματοδοτούνται  από τον ενωσιακό προϋπολογισμό. 
38 Στην εισαγωγική  σκέψη 24 του Κανονισμού 1302/2013/ΕΕ διατυπώνεται η 
μάλλον αυτονόητη  άποψη ότι το εν λόγω εθνικό δίκαιο  «θα πρέπει να είναι εκείνο 
του κράτους μέλους στο οποίο τα καταστατικά όργανα ασκούν την εξουσία τους». 
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διεξάγονται στο πλαίσιο των καθηκόντων του που ορίζει η 
σύμβαση.  

δ. Εν όψει των ανωτέρω έχουμε τη γνώμη, ότι αυτή η 
υποχρέωση των προτιθέμενων μελών να διευκρινίσουν στη 
σύμβαση το εφαρμοστέο ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, δηλ. να 
«παραθέσουν» τους σχετικούς κανόνες που ρυθμίζουν τα 
ανωτέρω ζητήματα ούτε πρακτικό είναι, ούτε σαφήνεια των 
εφαρμοστέων κανόνων συνεπάγεται.  Διότι πράγματι, ποιοί 
άλλοι μπορεί να είναι οι κανόνες του ενωσιακού δικαίου που 
αναφέρονται στα θέματα αυτά,  πέραν εκείνων του Κανονισμού, 
οι οποίοι ισχύουν ούτως ή άλλως, ή ήδη συμπεριλαμβάνονται 
στη σύμβαση; 

Αντιθέτως, είναι προφανές ότι τα θέματα για τα οποία η 
νεότερη ρύθμιση του άρθρου 8 του Κανονισμού παρέχει στα 
μέλη του ΕΟΕΣ διαζευκτική ευχέρεια για το καθορισμό του 
εφαρμοστέου δικαίου, ουσιαστικά  είναι θέματα, τα οποία κατά 
βάση  διέπονται από το εθνικό δίκαιο.  Κατά συνέπεια, η αρχική 
αδιάστικτη και απλή διατύπωση του άρθρου 2 παρ. 1 του 
Κανονισμού 1082/2006/ΕΚ, ότι για όλα τα θέματα που δεν 
ρυθμίζει ο Κανονισμός ή τα ρυθμίζει μόνον εν μέρει εφαρμοστέο 
είναι το δίκαιο του κράτους-μέλους της έδρας του ΕΟΕΣ,  δηλ. το 
εθνικό δίκαιο, θα εξυπηρετείτο λυσιτελέστερα, αν ως προς το 
περιεχόμενο της σύμβασης είχε ακολουθηθεί η αρχική εκδοχή 
του άρθρου 8, δηλ. αν  για το συγκεκριμένα αυτά ζητήματα είχε 
εξ αρχής οριστεί ως εφαρμοστέο δίκαιο εκείνο της έδρας του 
κράτους-μέλους. 

 
6.  Οικονομική  Διαχείριση - Έλεγχος 
α.   Ο ΕΟΕΣ  υποχρεούται κατά τον Κανονισμό (άρθρο 11) 

να καταρτίζει ετησίως προϋπολογισμό που εγκρίνεται από τη 
γενική συνέλευση και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τις τρέχουσες 
και τις λειτουργικές δαπάνες του σε ιδιαίτερα κεφάλαια. 
Συναφώς, η κατάρτιση των λογαριασμών, της ετήσιας 
συνοδευτικής έκθεσης, εφόσον αυτό απαιτείται, η δημοσίευση 
και ο έλεγχός τους διενεργούνται βάσει των κανόνων του 
εθνικού δικαίου της έδρας του ΕΟΕΣ. 

β. Οι διατάξεις του άρθρου 12 του Κανονισμού 
(«Εκκαθάριση, αφερεγγυότητα, παύση πληρωμών και ευθύνη») 
έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού ρυθμίζουν τα ζητήματα 
ευθύνης του ΕΟΕΣ και των μελών του για τα χρέη του. 
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Ήδη, η παρ. 1 του άρθρου 1239 εκκινεί από τον βασικό 
κανόνα, ότι ο ΕΟΕΣ είναι υπεύθυνος για τα πάσης φύσεως χρέη 
του. Η ρύθμιση αυτή, είναι μάλλον διακηρυκτικού – 
επιβεβαιωτικού χαρακτήρα, αφού ο ΕΟΕΣ είναι αυτοτελές 
νομικό πρόσωπο με δική του νομική προσωπικότητα και κατά 
συνέπεια  με αυτοτελή ευθύνη έναντι των πιστωτών του. 

Η παρ. 2 του άρθρου 12, όπως περαιτέρω αντικαταστάθηκε 
από τον  Κανονισμό 1302/2013/ΕΕ,  αφιερώνεται για τη ρύθμιση 
ζητημάτων «συντρέχουσας» ευθύνης και των μελών του ΕΟΕΣ. 
Έτσι κατά τη διάταξη αυτή, αν τα στοιχεία του ενεργητικού του 
ΕΟΕΣ δεν επαρκούν να καλύψουν τις οικονομικές του 
υποχρεώσεις, τότε τα μέλη του φέρουν την ευθύνη για τα χρέη 
του κατά το λόγο της οικονομικής τους συνεισφοράς40.  

Στο επόμενο εδάφιο της παρ.  2 ορίζεται, ότι τα μέλη του 
ΕΟΕΣ μπορούν να προβλέπουν στα καταστατικά ότι ευθύνονται, 
μετά την απώλεια της ιδιότητας του μέλους, για υποχρεώσεις 
που προκύπτουν από δραστηριότητες του ΕΟΕΣ κατά την 
περίοδο που ήσαν μέλη του. Από την ανωτέρω διάταξη 
προκύπτει κατά λογική αντιστροφή, ότι, αν τα μέλη του ΕΟΕΣ, 
απωλέσουν την ιδιότητά τους, δεν  ευθύνονται κατ΄ αρχήν  για τα 
χρέη του οργανισμού κατά την περίοδο που ήσαν μέλη του, 
εκτός και αν υπάρχει αντίθετη πρόβλεψη στο καταστατικό. Κατά 
συνέπεια,  η ρύθμιση αυτή λειτουργεί προφανώς υπέρ των 
μελών του ΕΟΕΣ, αφού η ευθύνη τους περιορίζεται στο βαθμό 
που διατηρούν την ιδιότητα του ενεργού μέλους. 

γ. Περαιτέρω (παρ. 2α ) ο Κανονισμός δίνει τη δυνατότητα 
τα μέλη του ΕΟΕΣ να περιορίσουν μέσω της συμβάσεως (άρθρο 
8 παρ. ιβ) την ευθύνη τους έναντι των τρίτων σε σχέση με τα 
χρέη του ΕΟΕΣ, αλλά μόνον, αν η ευθύνη μέλους  επιτρέπεται 
να περιορίζεται βάσει διατάξεων του οικείου εθνικού δικαίου41. 
Στην περίπτωση ωστόσο που μέλη ΕΟΕΣ  έχουν περιορισμένη 
ευθύνη, είναι δυνατόν κάθε ενδιαφερόμενο κράτος-μέλος να 
απαιτήσει από τον ΕΟΕΣ να συνάψει κατάλληλες ασφαλιστήριες 
συμβάσεις ή να καλυφθεί από εγγύηση τράπεζας ή από μέσο 

                                                 
39 Η παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού 1082/2006/ΕΚ  για την ευθύνη του 
ΕΟΕΣ για τα πάσης φύσεως  χρέη του μετακινήθηκε στην  παρ. 1  του ίδιου άρθρου 
με τον  Κανονισμό 1302/2013/ΕΕ.  
40 Σύμφωνα με την παρ. 2 οι τεχνικές ρυθμίσεις για την συνεισφορά πρέπει να 
ρυθμίζονται από το καταστατικό του ΕΟΕΣ. 
41 Η αρχική διατύπωση της παρ. 2 (τελευταίο εδάφιο) προέβλεπε τη δυνατότητα των 
κρατών μελών να απαγορεύουν την καταχώρηση ΕΟΕΣ στο έδαφός τους, αν μέλη 
αυτού είχαν περιορισμένη ευθύνη. 
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παρεχόμενο ως εγγύηση από δημόσιο φορέα ή από το κράτος- 
μέλος για την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με τις 
δραστηριότητες του ΕΟΕΣ42. 

δ. Το άρθρο 113 του ν. 4483/2017 περιέχει ειδικότερες 
ρυθμίσεις για την οικονομική διαχείριση των ΕΟΕΣ που έχουν 
την έδρα τους στην Ελλάδα. Η παρ. 1 επαναλαμβάνει τις 
ρυθμίσεις του Κανονισμού για την κατάρτιση του ετήσιου 
προϋπολογισμού με τα εκεί προβλεπόμενα κεφάλαια αυτού43, 
ενώ περαιτέρω ορίζει ότι οι ΕΟΕΣ  πρέπει να τηρούν 
διπλογραφικά βιβλία ανεξαρτήτως του ύψους των ετησίων 
ακαθαρίστων εσόδων τους, καθώς και τα προβλεπόμενα από τη 
νομοθεσία Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Εις ό,τι αφορά δε τον 
διαχειριστικό τους έλεγχο, αυτός διενεργείται από ορκωτούς 
ελεγκτές που υποδεικνύονται από τη Γ.Σ. του ΕΟΕΣ, ενώ είναι 
δυνατόν να διενεργείται και έκτακτος διαχειριστικός έλεγχος από 
τους δημοσιονομικούς ελεγκτές του Υπουργείου Οικονομικών.   

ε. Ως προς την οικονομική διαχείριση του ΕΟΕΣ  
αξιοσημείωτη είναι η ρύθμιση της παρ. 2 του άρθρου 113. Εκεί 
ορίζεται κατ’ αρχάς, ότι οι ετήσιες εισφορές των μελών των 
ΕΟΕΣ σύμφωνα με το καταστατικό τους αποτελούν νόμιμες 
δαπάνες αυτών. Η ρύθμιση αυτή ρητά  αποτρέπει πλέον 
σχετικές αμφισβητήσεις ως προς τη νομιμότητα καταβολής τους, 
στο πλαίσιο κυρίως του δημοσιονομικού ελέγχου επί των ΟΤΑ. 

Ομοίως ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η διάταξη αυτή, δεδομένου 
ότι καθιερώνει μία διαδικασία υποχρεωτικής απόδοσης των  
εισφορών από τους  ΟΤΑ μέλη του ΕΟΕΣ, αν αυτές δεν έχουν 
καταβληθεί έως το τέλος του α΄ εξαμήνου  κάθε έτους. Προς 
τούτο παραπέμπει στην παρ. 2 του άρθρου 249 του ν. 3463/06, 
θεσπίζοντας την παρακράτηση και απόδοση αυτών με απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών από τους κεντρικούς αυτοτελείς 
πόρους που προορίζονται για τους αντίστοιχους ΟΤΑ,  μετά από 
πρόταση του Δ.Σ.  του ΕΟΕΣ.44  

 
 

                                                 
42 Το κράτος μέλος είναι κατά βάση εκείνο, στο έδαφος του οποίου είναι 
καταχωρημένος ο ΕΟΕΣ. 
43 Σε ξεχωριστό κεφάλαιο του προϋπολογισμού αναγράφονται οι επενδυτικές και 
λειτουργικές δαπάνες του ΕΟΕΣ. 
44 Εδώ πρέπει να επισημανθεί η έλλειψη κανονιστικής ρύθμισης ως προς τον 
προηγούμενο, αναγκαίο κατά τη γνώμη μας, έλεγχο του Υπουργείου Εσωτερικών 
ως προς την ακρίβεια των «βεβαιούμενων» από το Δ.Σ.  του ΕΟΕΣ  εισφορών, πριν 
την έκδοση της υπουργικής απόφασης.  
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7. Δημόσιο Συμφέρον  
Το άρθρο 13 του Κανονισμού περιέχει ρύθμιση σχετικά με 

δραστηριότητα του ΕΟΕΣ,  η οποία παραβιάζει νομοθεσία 
κράτους-μέλους όσον αφορά τη δημόσια πολιτική, δημόσια 
ασφάλεια, υγεία ή την δημόσια ηθική ή αντίκειται στο δημόσιο 
συμφέρον κράτους-μέλους. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια 
αρχή του κράτους-μέλους μπορεί να απαγορεύσει την αντίστοιχη 
δραστηριότητα στο έδαφός του,  ή να απαιτήσει από μέλη του 
ΕΟΕΣ,  τα οποία έχουν συσταθεί βάσει του δικαίου του κράτους-
μέλους αυτού, να αποχωρήσουν από τον ΕΟΕΣ.   

Ενδιαφέρον έχει η δίκην αυθεντικής ερμηνείας επεξήγηση 
που ακολουθεί στο κείμενο του Κανονισμού, ότι οι ανωτέρω 
απαγορεύσεις δεν συνιστούν «αυθαίρετο ή συγκεκαλυμμένο 
περιορισμό» της εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του 
ΕΟΕΣ. Είναι μάλλον παράδοξο ο ευρωπαϊκός νομοθέτης να 
σπεύδει να προαναγγείλει ότι οι απαγορεύσεις αυτές δεν είναι 
καταχρηστικές ή δυσανάλογες σε σχέση με την απαξία της 
δραστηριότητας του ΕΟΕΣ, αφού εν τέλει η νομιμότητά τους θα 
κριθεί ούτως ή άλλως από αρμόδια δικαστική αρχή, όπως εξ 
άλλου προβλέπει η ίδια ή διάταξη του άρθρου 13. Η αρχή δε 
αυτή σύμφωνα με το άρθρο 15 παρ. 2 του Κανονισμού είναι τα 
αρμόδια δικαστήρια του κράτους-μέλους, ενώπιον των οποίων 
προσβάλλεται η απόφαση διοικητικής αρχής αυτού που 
επιβάλλει την απαγόρευση. 

 
8. Δικαιοδοσία δικαστηρίων  
α. Το άρθρο 15 του Κανονισμού καταστρώνει δικονομικούς 

κανόνες σχετικά με τον προσδιορισμό της δικαιοδοσίας των 
δικαστηρίων, τα οποία είναι αρμόδια για την επίλυση διαφορών, 
στις οποίες εμπλέκεται ΕΟΕΣ. Στο πλαίσιο αυτό η παρ. 1 
θεσμοθετεί την  –   αυτονόητη – δικονομική δυνατότητα τρίτων, 
οι οποίοι θεωρούν ότι ζημιώνονται από πράξεις ή παραλείψεις 
ενός ΕΟΕΣ, να διεκδικήσουν δικαστικά της αξιώσεις τους 
(παρ.1). Για τις διαφορές λοιπόν αυτές, καθώς και για 
οποιεσδήποτε άλλες στις οποίες διάδικο μέρος είναι ο ΕΟΕΣ, 
εφαρμοστέο δίκαιο για τον προσδιορισμό των αρμοδίων για την 
επίλυσή τους δικαστηρίων είναι, σύμφωνα με την παρ. 2 του 
άρθρου 15, καταρχήν το δίκαιο της Ένωσης περί δικαιοδοσίας.  
Δηλ. εν προκειμένω οι διατάξεις του άρθρου 19 της Συνθήκης 
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της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ) και ειδικότερα του τμήματος 5 
της ΣΕΕ (άρθρα 251 επ.)45   

Ή ίδια αυτή παράγραφος εν συνεχεία ορίζει, ότι στην 
περίπτωση που η διαφορά δεν εμπίπτει στο δίκαιο της Ένωσης 
περί δικαιοδοσίας, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα 
δικαστήρια του κράτους-μέλους, στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει την 
καταστατική του έδρα. 

β. Περαιτέρω, τα τελευταία αυτά (εθνικά) δικαστήρια είναι 
αρμόδια κατά ρητή πρόβλεψη του Κανονισμού (άρθρο  15 παρ. 
2) για την εκδίκαση διαφορών που προκύπτουν από τις 
αποφάσεις των εθνικών αρχών σχετικών με την έγκριση της 
σύστασης του ΕΟΕΣ ή της τροποποίησης της σύμβασης ή του 
καταστατικού του (άρθρο 4 παρ. 3, 6 ), ή με την επιβολή των 
ποινών λόγω παράβασης της νομοθεσίας του κράτους-μέλους 
όσον αφορά τη δημόσια πολιτική, δημόσια ασφάλεια ή υγεία ή εν 
γένει του δημοσίου συμφέροντος (άρθρο 13 Κανονισμού)46, 
καθώς επίσης για την εξέταση προσφυγών κατά δημοσίων  
υπηρεσιών που είναι μέλη του ΕΟΕΣ, όσον αφορά διοικητικές 
αποφάσεις σχετικά με δραστηριότητες που ασκεί ο ΕΟΕΣ,   με 
την πρόσβαση στις υπηρεσίες στη γλώσσα τους και την 
πρόσβαση σε πληροφορίες (άρθρο 15 παρ. 3). 
                                                 
45 Το άρθρο 19 της ΣΕΕ ορίζει ότι το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
περιλαμβάνει το Δικαστήριο, το Γενικό Δικαστήριο και τα ειδικευμένα δικαστήρια. 
Η κατανομή των αρμοδιοτήτων μεταξύ αυτών καθορίζεται από τη Συνθήκη και τον 
Οργανισμό του Δικαστηρίου της Ε.Ε.  Σύμφωνα  με το άρθρο 256 ΣΕΕ το Γενικό 
Δικαστήριο (πρώην  Πρωτοδικείο Ευρωπαϊκής Κοινότητας) είναι αρμόδιο να 
αποφαίνεται σε πρώτο βαθμό επί των προσφυγών που αναφέρονται στα  άρθρα 263, 
265, 268, 270 και 272 της ΣΕΕ, με εξαίρεση εκείνες που έχουν ανατεθεί σε 
ειδικευμένο δικαστήριο, το οποίο συστήνεται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 257 ΣΕΕ,  
και αυτές που ο Οργανισμός του ΔΕΕ επιφυλάσσει στο Δικαστήριο.  Δηλ. το Γενικό 
Δικαστήριο είναι κατά βάση αρμόδιο για όλες τις ευθείες προσφυγές, ιδιαίτερα τις  
προσφυγές ακύρωσης  πράξεων των οργάνων τις Ε.Ε. λόγω μη νομιμότητας αυτών  
που  παράγουν έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων (άρθρο 263), κατά παραλείψεων 
αυτών (άρθρο 265), επί διαφορών αποζημιώσεων (άρθρο 268), επί υπαλληλικών 
προσφυγών (άρθρο 270), επί διαφορών αποζημιώσεων (άρθρο 268),  επί 
υπαλληλικών προσφυγών (άρθρο 270) κ.λ.π. Το Δικαστήριο είναι το ανώτατο 
δικαιοδοτικό όργανο της Ε.Ε., το οποίο πέρα από τον αναιρετικό  έλεγχο επί των 
αποφάσεων του Γενικού Δικαστηρίου (άρθρο 256) είναι πρωτίστως αρμόδιο για τις 
διαφορές σχετικά με βασικά θέματα της κοινοτικής έννομης τάξης, κυρίως μέσω της 
διαδικασίας  προδικαστικών θεμάτων, τα οποία τίθενται από τα εθνικά δικαστήρια 
(άρθρο 267 ΣΕΕ). 
46 Το άρθρο 13 του Κανονισμού προβλέπει την έκδοση κατ’ αρχάς σχετικής 
απόφασης από αρμόδιο διοικητικό όργανο ή φορέα, η οποία εν συνεχεία μπορεί να 
επανελεγχθεί, μετά την άσκηση προφανώς ενδίκου βοηθήματος  από την αρμόδια 
δικαστική αρχή.   
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γ. Το γεγονός ότι η παρ. 2 του άρθρου 15 καθιερώνει 
προτεραιότητα εφαρμογής των κανόνων του ενωσιακού δικαίου 
για το ζήτημα της δικαιοδοσίας των δικαστηρίων σχετικά με τις 
διαφορές που αφορούν τους ΕΟΕΣ, δημιουργεί κατ΄ αρχήν 
προβληματισμό, αφού για τις διαφορές αυτές δεν συντρέχουν 
εκείνα τα στοιχεία, τα οποία θεμελιώνουν τη δικαιοδοσία των 
δικαστικών σχηματισμών του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΔΕΕ), όπως αυτή καθορίζεται από τις ανωτέρω 
διατάξεις, δηλ. κατά βάση πράξεις ή παραλείψεις κοινοτικών 
οργάνων. Και τούτο, διότι ο ΕΟΕΣ δεν αποτελεί όργανο της 
κοινοτικής έννομης τάξης.47 

Αν παρόλα  αυτά θεωρηθεί ο ΕΟΕΣ κατά πλάσμα δικαίου 
οργανισμός της Ένωσης, τότε πρέπει να θεωρηθεί ότι το άρθρο 
15 παρ. 2 του Κανονισμού παραπέμπει στο άρθρο 263 της ΣΕΕ, 
το οποίο αναγνωρίζει αρμοδιότητα στο ΔΕΕ (ειδικότερα δε στο 
Γενικό Δικαστήριο βάσει του άρθρου 256 ΣΕΕ) να ελέγχει μεταξύ 
των άλλων τη νομιμότητα των πράξεων των οργάνων ή 
οργανισμών της Ένωσης που προορίζονται να παράγουν 
έννομα αποτελέσματα έναντι τρίτων.  Στο πλαίσιο αυτό κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά 
των πράξεων των οποίων είναι αποδέκτης ή που το αφορούν 
και ατομικά, εντός προθεσμίας 2 μηνών από τη δημοσίευση ή 
κοινοποίηση της πράξεως. Το ΔΕΕ,  εφόσον η προσφυγή είναι 
βάσιμη, κηρύσσει την πράξη άκυρη, προσδιορίζοντας και τα 
αναγκαία αποτελέσματα της ακυρωθείσας πράξης που 
θεωρούνται οριστικά (άρθρα 264, 265 ΣΕΕ).  

δ. Το επόμενο εδάφιο της παρ. 2 ορίζει ότι, για τις 
περιπτώσεις που δεν εμπίπτουν στο δίκαιο της ΕΕ περί 
δικαιοδοσίας, αρμόδια για την επίλυση των ανωτέρω διαφορών 
είναι τα δικαστήρια του κράτους-μέλους, στο οποίο ο ΕΟΕΣ έχει 
την καταστατική του έδρα. Έχουμε την γνώμη, ότι μάλλον αυτός 
πρέπει να είναι ο γενικός δικονομικός κανόνας για το 
                                                 
47 Προφανώς ο ΕΟΕΣ δεν πρέπει να θεωρείται οργανισμός της Ε.Ε., γεγονός που θα 
θεμελίωνε βάσει των ανωτέρω διατάξεις της ΣΕΕ δικαιοδοσία του ΔΕΕ για τον απ’ 
ευθείας έλεγχο των πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων του βάση των σχετικών 
διατάξεων της ΣΕΕ. Η σύστασή του προβλέπεται μεν από τον Κανονισμό 
1082/2006/ΕΚ, αλλά αυτή αποφασίζεται από τα μέλη του και τις οικείες εθνικές 
αρχές και δεν συνδέεται αυτομάτως με κάποιου είδους νομικό ή χρηματοοικονομικό 
πλεονέκτημα σε επίπεδο Ένωσης (Εισαγ.  σκέψη 2 του Κανονισμού 1302/2013/ΕΕ). 
Υπενθυμίζουμε, ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 του Κανονισμού 1082/2006/ΕΚ οι 
πράξεις των οργάνων του ΕΟΕΣ διέπονται από τον ίδιο τον Κανονισμό, τη  σύμβαση 
και το δίκαιο του κράτους μέλους που έχει την έδρα του, χωρίς καμία αναφορά απ’ 
ευθείας στη ΣΕΕ.  
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συγκεκριμένο ζήτημα. Και τούτο, διότι ο ΕΟΕΣ θεωρούμενος 
οντότητα του κράτους-μέλους στο οποίο έχει την έδρα  του 
(άρθρο 2 παρ. 1γ Κανονισμού),48 πρέπει να υπόκειται για τις 
διαφορές που τον αφορούν στη δικαιοδοσία των οικείων εθνικών 
δικαστηρίων, όπως αυτή καθορίζεται από το εθνικό δίκαιο.  Τα 
δικαστήρια αυτά πρέπει να είναι αρμόδια για την επίλυση 
διαφορών που προκύπτουν από ζημιογόνες πράξεις ή 
παραλείψεις των οργάνων του ΕΟΕΣ, οφειλόμενες σε 
παράβαση οιουδήποτε κανόνα του εθνικού ή ενωσιακού δικαίου, 
συμπεριλαμβανομένων προφανώς και του Κανονισμού, της 
συμβάσεως και του καταστατικού του ΕΟΕΣ. Και ασφαλώς είναι 
άλλο το ζήτημα, αν παραπεμφθεί στο ΔΕΕ το επίδικο  θέμα από 
το αρμόδιο δικαστήριο, στο οποίο εκκρεμεί η υπόθεση, για 
ζήτημα σχετικά με την ερμηνεία της Συνθήκης ή πράξεων των 
θεσμικών ή λοιπών οργάνων ή οργανισμών της Ένωσης (άρθρο 
267 ΣΕΕ). 

 
9. Λύση   
α. Στη συστατική σύμβαση του ΕΟΕΣ ορίζεται η διάρκειά 

του και οι προϋποθέσεις λύσης του  (άρθρο 8 παρ. 2δ). Είναι 
προφανές, ότι τα μέλη του ΕΟΕΣ έχουν ευρεία εν προκειμένω 
ευχέρεια να προσδιορίσουν τα ανωτέρω στοιχεία, 
προβλέποντας φερ’ ειπείν λύση με απόφαση της Γ.Σ., η οποία 
λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία των μελών του ή μείωση 
του αριθμού των μελών του κάτω από ένα όριο κ.λ.π. 

 
β. Το άρθρο 14 ωστόσο του Κανονισμού περιέχει 

«εξωτερικούς» της συμβάσεως λόγους που δικαιολογούν ή 
επιβάλλουν τη λύση του ΕΟΕΣ.  Ειδικότερα εκεί προβλέπεται, 
ότι μετά από αίτηση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που έχει 
έννομο συμφέρον μπορεί να ζητηθεί από το αρμόδιο δικαστήριο 
ή την αρχή του κράτους-μέλους της καταστατικής έδρας του 
ΕΟΕΣ η λύση του, εάν ο ΕΟΕΣ  δεν συμμορφώνεται προς τις 
απαιτήσεις του άρθρου 1 παρ. 2 ή του άρθρου 7 του 
Κανονισμού ή αν οι ενέργειές του δεν συνάδουν προς τα 
καθήκοντα του άρθρου 7. 

Υπενθυμίζουμε ότι η παρ. 2 του άρθρου 1 περιέχει τη βασική 
σκοποθεσία που δικαιολογεί τη σύσταση ΕΟΕΣ,  δηλ. τη 
διευκόλυνση και προαγωγή ιδίως της εδαφικής συνεργασίας, 
συμπεριλαμβανομένων μιας ή περισσοτέρων συνιστωσών 

                                                 
48 Βλ. ανωτέρω στοιχ. II. 5 
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διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας 
μεταξύ των μελών του για την ενίσχυση γενικότερα της 
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής της Ένωσης, ενώ το άρθρο 
7 θεσπίζει υποχρέωση του ΕΟΕΣ να εκτελεί τα καθήκοντα που 
του αναθέτουν τα μέλη του σύμφωνα με τον Κανονισμό, όπως 
αυτά προσδιορίζονται στη συστατική σύμβασή του,  υπό τις 
ειδικότερες δυνατότητες ή περιορισμούς που ορίζουν οι παρ. 2-5 
του άρθρου αυτού. 

Αν συνεπώς κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Κανονισμού 
διαπιστωθεί παράβαση ή μη συμμόρφωση προς τα ανωτέρω 
από το αρμόδιο δικαστήριο ή την αρχή του κράτους-μέλους της 
έδρας του ΕΟΕ,Σ αποφασίζεται η λύση του, ακόμη και κατά 
παρέκκλιση των προβλέψεων της συμβάσεως  αυτού.  Βέβαια 
στην περίπτωση αυτή προβλέπεται η δυνατότητα θεραπείας της 
κατάστασης εντός τασσομένης προθεσμίας από  το αρμόδιο 
δικαστήριο ή διοικητική αρχή,  ούτως ώστε να αποφασίζεται η 
λύση,  εφόσον δεν υπάρξει συμμόρφωση εκ μέρους του ΕΟΕΣ 
(άρθρο 14 παρ. 2). 

Στην περίπτωση λύσης, το δικαστήριο ή αρχή που 
αποφασίζει τη λύση ενημερώνει περί αυτού τα κράτη μέλη, βάσει 
του δικαίου των οποίων έχουν συσταθεί ως νομικές οντότητες τα 
μέλη του ΕΟΕΣ (άρθρο 14 παρ. 1). 

γ. Οι  ανωτέρω ρυθμίσεις είναι αναγκαστικού δικαίου, υπό 
την έννοια ότι η ισχύς τους δεν μπορεί να περιορισθεί ή 
σχετικοποιηθεί μέσω της συστατικής συμβάσεως του ΕΟΕΣ. 
Ταυτοχρόνως ωστόσο είναι δεσμευτικές και για τις αρχές του 
κράτους-μέλους που έχει την έδρα του ο ΕΟΕΣ,  οι οποίες 
οφείλουν να εφαρμόσουν τις διατάξεις του Κανονισμού κατά 
τρόπο τέτοιο, ώστε πράγματι να διαφυλάττονται οι βασικοί 
συστατικοί όροι του ΕΟΕΣ,  δηλ. η προαγωγή της εδαφικής 
συνεργασίας, η ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής κ.λ.π. 
συνοχής της  Ένωσης. 

 
Εν όψει αυτών, οι εθνικές αρχές είναι υποχρεωμένες να 

καθορίσουν το κατ΄ εξοχήν δυναμικό κανονιστικό εύρος των 
στόχων αυτών, ούτως ώστε βάσει των συγκεκριμένων 
δεδομένων να καθίσταται κατά το μάλλον ή ήττον δυνατή η 
απόφαση περί της συμμόρφωσης ή μη του ΕΟΕΣ στις 
καταστατικές του δεσμεύσεις.49    

                                                 
49 Είναι προφανές ότι η κρίση περί του εύρους του περιεχομένου των σκοπών ενός 
ΕΟΕΣ σύμφωνα με τον Κανονισμό και την ιδρυτική του σύμβαση, και της 
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III. Ειδικότερες ρυθμίσεις  του  ν. 4483/2017 σχετικά με 

τους ΕΟΕΣ 
 
1. Πρόσληψη  Προσωπικού  
α. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το άρθρο 112 και μάλιστα η 

παρ. 4 του ν. 4483/2017, σύμφωνα με την οποία η πρόσληψη 
του τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού των ΕΟΕΣ 
διενεργείται σύμφωνα με το καταστατικό τους.  Εν προκειμένω ο 
νομοθέτης προέκρινε την ρύθμιση  αυτή, αξιοποιώντας σχετική 
ευχέρεια του Κανονισμού,50 γεγονός που δίνει τη δυνατότητα 
στον ΕΟΕΣ να υιοθετήσει  με το καταστατικό του ιδιαίτερους 
κανόνες πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού, ενδεχομένως  
διαφορετικούς από εκείνους που συγκροτούν το σύστημα 
προσλήψεων που έχει θεσπίσει ο ν. 2190/94. Βεβαίως η 
ρύθμιση αυτή αφορά τις ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που 
προσλαμβάνεται με σύμβαση εργασίας και δεν εκτείνεται και στις 
περιπτώσεις εκείνες που υπάρχει ανάθεση υπηρεσιών51 κατά 
την έννοια του ν. 4412/16, για την οποία κατά τη γνώμη μας θα 
πρέπει να ισχύσουν οι αντίστοιχες διατάξεις του νόμου αυτού. 

β. Παράλληλα, το ίδιο άρθρο εισάγει  ρύθμιση  με την οποία 
δίδεται η δυνατότητα απόσπασης προσωπικού52, που υπηρετεί 
με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορείς του δημόσιου 
τομέα53, για τις ανάγκες εκπλήρωσης των σκοπών του ΕΟΕΣ. Η 
απόσπαση, η οποία είναι διετής με δυνατότητα ισόχρονης 
παράτασης,  διενεργείται με απόφαση του Υπουργού 
Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού, 
ύστερα από αίτηση του ΕΟΕΣ, σύμφωνη γνώμη του οργάνου 
                                                                                                                  
συμφωνίας ή μη δράσεών του προς αυτούς αποτελεί δυσχερές ερμηνευτικό ζήτημα, 
για τη διευκρίνιση του οποίου ασφαλώς θα καταστεί αναγκαία η δικαιοδοτική 
απόφανση εθνικού δικαστηρίου ή και του Δικαστηρίου της ΕΕ. 
50 Βλ. άρθρα 8 παρ. 2ια και 9 παρ. 2ε του Κανονισμού. 
51 Η ανάθεση αυτή δεν πρέπει να συγχέεται με την ανάθεση ανεξαρτήτων υπηρεσιών 
του κοινού εργατικού δικαίου. 
52 Το προσωπικό αυτό, του νόμου μη διακρίνοντος, μπορεί  να είναι οποιασδήποτε 
ειδικότητας ή κλάδου. 
53 Το άρθρο  112  παρ.  1  του ν. 4483/2017  εξειδικεύει  τους  φορείς  αυτούς, 
αναφέροντας ότι το αποσπώμενο προσωπικό υπηρετεί  με οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας σε υπηρεσίες, κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των 
Ανεξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α` και β` βαθμού και των νομικών προσώπων 
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου 
(Ν.Π.Ι.Δ.), εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση όπως εκάστοτε οριοθετείται από 
την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης.  
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διοίκησης του οικείου φορέα και γραπτή συγκατάθεση του 
υπαλλήλου που αποσπάται (παρ. 1). Ειδικότερα, αν η 
απόσπαση αφορά σε υπάλληλο που υπηρετεί σε ΟΤΑ μέλος του 
ΕΟΕΣ, η απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό των Εσωτερικών 
ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου υπαλλήλου, με 
σύμφωνη γνώμη του οικείου δημάρχου ή περιφερειάρχη.  

Η τελευταία αυτή ρύθμιση έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού 
είναι πλέον δυνατόν μέσω μιας σχετικά απλής διαδικασίας να 
αποσπάται προσωπικό από ΟΤΑ – μέλος του ΕΟΕΣ στον 
τελευταίο, διευκολύνοντας την κινητικότητα στελεχών, κατά βάση 
των δήμων, τα οποία κατά τεκμήριο ήδη γνωρίζουν ή έχουν 
συνεργασθεί με τον συγκεκριμένο ΕΟΕΣ.   

 
2. Προγραμματικές  Συμβάσεις  
Τέλος,  σημαντική είναι η ρύθμιση του άρθρου 109 παρ. 2 

του ν. 4483/2017, η οποία, θέτοντας τέλος σε σχετικές 
ερμηνευτικές αμφιβολίες, ρητά αναγνωρίζει στους ΕΟΕΣ τη 
δυνατότητα να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις σύμφωνα 
με το άρθρο 100 του ν. 3852/2010. Οι συμβάσεις αυτές, όπως 
έχει κρίνει το Ελεγκτικό Συνέδριο  «…….. είναι συμφωνίες που 
θέτουν το γενικό πλαίσιο για την οργάνωση και διαχείριση 
δημοσίων υπηρεσιών, ……. διαμέσου των φορέων της Τ.Α.  ή 
της καθ΄ ύλην αποκεντρωμένης διοίκησης, με τη μελέτη και 
εκτέλεση έργων, προγραμμάτων και την παροχή υπηρεσιών 
κάθε είδους» και ότι στο πλαίσιο αυτό  «…. ναι μεν δεν 
πραγματοποιούν μία προσωρινή ισορροπία μεταξύ 
αντιτιθέμενων οικονομικών συμφερόντων, αποτελούν όμως το 
μέσο συνεργασίας μεταξύ των μερών, των οποίων τα 
συμφέροντα συμπίπτουν…….».54   

Πράγματι, από τη συνολική κατάστρωση του άρθρου 100 του 
ν. 3852/10, η οποία κατά βάση ανάγεται στην αρχική ρύθμιση 
του άρθρου 11 του ν. 1416/84, προκύπτει ότι  εννοιολογικό 
στοιχείο προσδιορισμού της έννοιας των προγραμματικών 
συμβάσεων είναι ότι τα συμβαλλόμενα μέρη εκκινούν από κοινή 
αφετηρία, συμπράττοντας κατά το δυνατόν ισόρροπα για την 
υλοποίηση προγραμμάτων ή υπηρεσιών στο πλαίσιο κοινά 
εξυπηρετούμενου δημοσίου σκοπού. Έτσι λοιπόν, οι 
προγραμματικές συμβάσεις αποτελούν συμφωνίες δημοσίων 
φορέων για τον συντονισμό της δράσης τους, προκειμένου να 
επιτευχθούν σκοποί δημοσίου συμφέροντος. Δεν αποτελούν 

                                                 
54 Βλ. Πρακτ. 6ης/6-3-2002 Γ.Σ. της Ολομ. Ελ. Συν. 
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συμβάσεις εξ επαχθούς αιτίας, δεν στηρίζονται στη λογική της 
ανταλλαγής παροχών και την ύπαρξη ανταλλάγματος ή κέρδους, 
αλλά αποτελούν τρόπο οργάνωσης και παροχής δημόσιας 
υπηρεσίας.55 

Υπό την έννοια αυτή η προγραμματική σύμβαση, κατ’ 
απομίμηση συγγενών μορφών συνεργασίας που έχουν 
αναπτυχθεί στον ευρωπαϊκό χώρο,  αποτελεί το απολύτως 
πρόσφορο μέσο για τη συνεργασία δημοσίων φορέων προς το 
σκοπό οργάνωσης και παροχής δημόσιας υπηρεσίας, εκτέλεσης 
έργων κ.λ.π.56  

Συνεπώς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ιδιαίτερα θεσμικά 
χαρακτηριστικά των ΕΟΕΣ, καθώς και τους σκοπούς τους, οι 
οποίοι εξυπηρετούν προφανώς το δημόσιο συμφέρον και 
μάλιστα υπό την ειδικότερη μορφή της διακρατικής ή 
διαπεριφερειακής κ.λ.π. συνεργασίας φορέων στον ευρύτερο 
ευρωπαϊκό χώρο για την ενίσχυση της κοινωνικής και 
οικονομικής συνοχής, κρίνεται ως απολύτως ορθή η επιλογή του 
νομοθέτη να θεωρήσει τους ΕΟΕΣ ως δυνάμει συμβαλλόμενους 
σε προγραμματικές συμβάσεις. Το γεγονός αυτό αναγνωρίζει και 
τυπικά στους ΕΟΕΣ τη δυνατότητα εντατικότερης συνεργασίας 
με φορείς δημοσίου συμφέροντος, κυρίως δε με ΟΤΑ, οι οποίοι 
αναδεικνύονται εκ των πρωταγωνιστών για τα ζητήματα 
εφαρμογής προγραμμάτων και δράσεων που αποτελούν τον 
πυρήνα των σκοπών των ΕΟΕΣ, όπως αυτοί περιγράφονται στα 
ιδρυτικά τους καταστατικά κείμενα.   
                                                 
55 Για τις προγραμματικές συμβάσεις βλ. αντί πολλών Α. Λιγωμένου, 
προγραμματικές συμβάσεις, ΕΔΔΔΔ, τ. 4/2005, σελ. 691επ. και Γ. Μαραγκού,  
προγραμματικές συμβάσεις  και προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,  
Θεωρία και Πράξη Διοικητικού Δικαίου,  τ. 2/2010, σελ. 129 επ. 
56 Η νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 100 ν. 3852/10 ως το κατ’ εξοχήν θεμέλιο 
συμβάσεων μεταξύ φορέων του δημοσίου για την εξυπηρέτηση δημοσίου σκοπού 
αναγνωρίστηκε κατά τρόπο έμμεσο  πλην σαφή, τόσο από τη νομολογία του 
Δικαστηρίου της ΕΕ (υπόθεση Hamburg, C – 480/06), όσο και από τη μεταγενέστερη 
ενωσιακή νομοθεσία (Οδηγία 2014/24/ΕΕ) για της δημόσιες συμβάσεις, η οποία 
κατέστη εθνικό δίκαιο με το ν. 4412/2016. Ειδικότερα το άρθρο 12 του νόμου αυτού 
εγκαθιδρύει ρητώς τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ αναθετουσών αρχών μέσω 
συμβάσεων που αυτές συνάπτουν για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά σκοπών 
δημοσίου συμφέροντος,  μεταξύ αυτών δε συγκαταλέγει και την ειδικότερη 
κατηγορία δημοσίων συμβάσεων, αυτή δηλ. των προγραμματικών συμβάσεων. (Βλ. 
σχετ. Γ. Δανόπουλου, «Οι αναπτυξιακές ανώνυμες  εταιρείες των ΟΤΑ και το 
ζήτημα των αναθέσεων δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν.  
4412/2016», ΕΔΔΔΔ, τ. 4/2016, σελ. 813 επ.    
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ΙΙ. Η Εθνική Εμπειρία των 
ΕΟΕΣ 
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Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος 
Εδαφικής Συνεργασίας 
«Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚ-ΤΥΟΝΙΑ» 
συστάθηκε το 2008 και ανήκει 
στους πρώτους ΕΟΕΣ που 
συστάθηκαν στον ευρω-παϊκό 
χώρο.  
Αποτελεί μετεξέλιξη του 

Δικτύου Αδελφοποιημένων Πόλεων και Περιοχών της 
Μεσογείου «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» που ιδρύθηκε το 1987 και 
αριθμούσε  δεκάδες μέλη (Δήμους, Ενώσεις Δήμων και 
Περιφέρειες) από ολόκληρο τον ευρω-μεσογειακό χώρο.  Ο 
ΕΟΕΣ  στοχεύει στην ανάπτυξη και προώθηση της 
διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας 
ανάμεσα στους λαούς της Ευρώπης και της Μεσογείου.  
 Γιατί η ΕΥΡΩΠΗ, η γηραιά ήπειρος, είναι η κοινή 
πατρίδα των λαών της, που καλούνται πέρα από τις όποιες 
εθνοτικές, φυλετικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, 
θρησκευτικές, πολιτιστικές προκαταλήψεις του παρελθόντος να 
πορευθούν κάτω από την σκέπη της, στον δρόμο του σήμερα 
και του αύριο. 
 Γιατί  η ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ, η θάλασσά μας, είναι η λίμνη των 
λαών της που    πορεύτηκαν μέσα στον χώρο και τον χρόνο,  
άλλοτε ως νομάδες και φυλές, αργότερα ως ανεξάρτητες 
αυτεξούσιες οντότητες ή στη σκιά μεγάλων αυτοκρατοριών, με 
περιόδους ειρηνικής συνύπαρξης, με αντιπαλότητες, φιλίες, 
ήττες και νίκες, αναδεικνύοντας πολιτισμούς που οι ρίζες τους 
απαντώνται σε ολόκληρο τον σύγχρονο κόσμο, πάντα με κοινό 
παρανομαστή την ιστορία που γράφτηκε στο συγκεκριμένο 
σημείο του πλανήτη.  
 Γιατί οι Δήμοι, οι Περιφέρειες και οι Περιοχές της 
Ευρώπης και της Μεσογείου διατηρώντας σχέσεις συνεργασίας 
μεταξύ τους, θεωρούν ότι είναι θέμα υψίστης σημασίας η 
διαβίωση σε περιβάλλον διαρκούς ειρήνης και αειφόρου 
ανάπτυξης με συνοχή και ασφάλεια των περιοχών τους.  
 Ο ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ αποτελεί τον κόμβο αυτής της 
συνεργασίας. Μεταξύ των στόχων του είναι  η εμβάθυνση των 
δημοκρατικών αξιών, της δικαιοσύνης, της  ισότητας, της 
συνεργασίας, της αλληλεγγύης και ενός περιβάλλοντος ειρήνης 
και διαρκούς διαπολιτισμικού διαλόγου, ως συστατικών της 
κοινής πολιτισμικής μας κληρονομιάς, της κοινωνικής 
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συνεργασίας, της συνοχής με 
έμφαση στην οικονομικά 
αποτελεσματική, κοινωνικά 
δίκαιη και περιβαλλοντικά 
βιώσιμη αειφόρο ανάπτυξη.  
  
O ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
επιδιώκει τη  συστηματική 
επαφή με στελέχη της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
φορείς της κοινωνίας των 
πολιτών, σε μια προσπάθεια 
χαρτογράφησης των αναγκών 
τους και οικοδόμησης των 
βάσεων για στέρεη και 
εποικοδομητική χωρική 
αλληλεπίδραση, σε ένα 
περιβάλλον όπου η εδαφική 
συνεργασία και η κοινωνική 
συνοχή αποτελούν 

αναπτυξιακά όσο και πολιτικά διακυβεύματα κομβικής 
σημασίας. «Πράττω τοπικά, σκέφτομαι ευρωπαϊκά» είναι η 
κύρια κατεύθυνση της φιλοσοφίας, των δράσεων και ενεργειών 
του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ. 
 Ο «Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι ενεργό θεσμικό 
μέλος με κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων:  
• Στο διάλογο για την «Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση» που είχε 
διενεργήσει η Επιτροπή των Περιφερειών της ΕΕ. 
• Στην Πλατφόρμα των ΕΟΕΣ, που υπάγεται στην Επιτροπή 
Περιφερειών και συντονίζει τις δράσεις και τις πολιτικές 
πρωτοβουλίες των ΕΟΕΣ. 
 



43 
 

 
 
• Στο Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, ως μόνιμος Παρατηρητής. 
• Στις διαδικασίες του «Συμφώνου των Δημάρχων» και της 
σχετικής διακήρυξης για την κλιματική αλλαγή στον πλανήτη, 
ως Δομή Στήριξης για τους Δήμους – μέλη του. 
• Στο Δίκτυο ANNA LINDH για το διαπολιτισμικό διάλογο στην 
Μεσόγειο. 
• Στην ALDA (Ένωση Οργανισμών Τοπικής Δημοκρατίας). 
• Έχει υπογράψει σύμφωνο συνεργασίας με την Ε.Ε.Τ.Α.Α. 
• Συνεργάζεται με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών, στο 
πλαίσιο των δράσεων του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας για την προώθηση της ιδέας της Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας. 



44 
 

• Συνεργάζεται με την αντιπροσωπεία στην Ελλάδα της Ε.Ε και 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
 Ο ΕΟΕΣ «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» αναπτύσσει πολυδιάστατη 
δραστηριότητα για την προώθηση της ενημέρωσης, της 
δικτύωσης και της τεχνικής υποστήριξης των μελών του με τη 
διοργάνωση: 
• Επισκέψεων αιρετών και στελεχών στις Βρυξέλλες, με 
επιχορήγηση από την ΕΕ.  
 

                                
 
• Πλήθους συνεδρίων, μεταξύ άλλων τα εξής: «Τοπική  
Αυτοδιοίκηση - Από την κρίση στην πρόκληση», «Echopolis», 
«Πολιτιστική  Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση». 
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• Εκπαιδευτικών σεμιναρίων και ημερίδων για την 
ενημέρωση των μελών του αναφορικά με τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία και τις αναπτυξιακές 
προοπτικές, αλλά και τις πολιτικές προκλήσεις που 
ανοίγονται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενδεικτικά αναφέρονται τα 
εξής: 

2011: Πολιτισμός και Νεολαία: Χρηματοδοτικές  δυνατότητες ως    
          το 2020. 
2012: Η Ευρώπη χθες, σήμερα, αύριο. Αυτοδιοίκηση και 
 Ευρωπαϊκή προοπτική. 
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2013  α) Διαχείριση υδάτινων πόρων. 
           β) Η προγραμματική περίοδος 2014-2020 και η 
 «Ευρώπη 2020». 
2014 α) Από την κρίση στην πρόκληση. 
          β) Ευρωπαίος Πολίτης, Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια. 
          γ) Ευρώπη για τους Πολίτες. 
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2015   α) Χρηματοδοτικά εργαλεία 2014-2020. 
           β) Ωρίμανση έργων των Δήμων στο ΕΣΠΑ – Ο  
 ρόλος της διαβούλευσης. 
           γ)  Πλατφόρμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων. 
            δ) Η προγραμματική περίοδος 2014-2020. Μέσα 
 και αναγκαίες προετοιμασίες των Δήμων. 
2016   α) Δύο εθνικά και τέσσερα τοπικά σεμινάρια  στο  
 πλαίσιο του προγράμματος LADDER με θέμα  την 
 ανάπτυξη. 
 β)  Ευρώπη για τους Πολίτες. 
 γ) Erasmus+ με συμμετοχή στο πρόγραμμα DEN  -  
 CuPID (Digital Educational Network for Cultural 
 Projects' Implementation and Direction). 
 

     
  
 Στόχος του είναι η εκπαίδευση και επιμόρφωση 
 ατόμων που ασχολούνται επαγγελματικά με 
 διαχείριση πολιτιστικών προγραμμάτων και  ιδιαίτερα 
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προγραμμάτων που αφορούν την πολιτιστική κληρονομιά, 
χωρίς ωστόσο οι ίδιοι να  έχουν την απαιτούμενη πα-
νεπιστημιακή κατάρτιση. Συγκεκριμένα, η ομάδα-στόχος του 
προγράμματος περιλαμβάνει, κατά κύριο λόγο, στελέχη 
δήμων, συλλέκτες, στελέχη πολιτιστικών συλλόγων, 
υπευθύνους μικρών μουσείων κλπ, αλλά και μέλη της 
κοινωνίας των πολιτών, κύρια  όσους ασχολούνται επαγ-
γελματικά με τον  τουρισμό. Συμμετέχουσες χώρες : Ελλάδα, 
Ιταλία, Ισπανία, Βουλγαρία. 
 

  
 δ) Ετοιμασία ανταγωνιστικών και 
 συγχρηματοδοτούμενων προτάσεων στο πλαίσιο 
 προγραμμάτων της  Ε.Ε. 

ε) Έναρξη προγράμματος URGENT (Urban Re-
 Generation: European Network of Towns): 
Οι βασικοί στόχοι του έργου URGENT είναι: 
 - η εδραίωση ενός διαλόγου και κοινής γνώσης  των πο-
λιτών με διαφορετικές κοινωνικο-οικονομικές καταβολές και 
από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης, 
 - η ενίσχυση της ιδιότητας του ενεργού πολίτη και  η 
κοινή διαμόρφωση πολιτικών και υπηρεσιών σε τοπικές 
κοινωνίες, ειδικότερα για τις ομάδες εκείνες των πολιτών που 
συνήθως εξαιρούνται των διαδικασιών λήψης αποφάσεων, 
 -η ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών αρχών να 
λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στις κοινότητές τους 
προκειμένου να εμπλακούν όλοι οι συνεργαζόμενοι φορείς, 
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 - η συμβολή στη δημιουργία ενός βιώσιμου δικτύου 
πόλεων που θα είναι πολύ ενεργοί πρωταγωνιστές στην 
Ευρώπη. 
 Το 2018, έχει προγραμματιστεί να γίνει στην Αθήνα 
Διεθνής εκδήλωση δύο (2) ημερών με θέμα: Ενεργοποίηση 
ευρωπαϊκής αστικής ιθαγένειας: ένα δίκτυο χωρίς 
αποκλεισμούς. Συμμετέχουσες χώρες είναι οι  εξής: Ιταλία, 
Πορτογαλία, Πρώην  Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας, Αλβανία, Μάλτα, Γαλλία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη και 
Ελλάδα.  
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Βύρωνος 29 Πλάκα, Αθήνα, Τ.Κ.10558 
Τηλ.: 210 3243374, 210 3246139, 
Fax: 210 3243343 
E-mail: amfiktio@otenet.gr 
 



50 
 



51 
 

Ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – 
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 
αποτελεί τη μετεξέλιξη του 
Δικτύου Τοπικών 
Αυτοδιοικήσεων για την 

κοινωνική, πολιτιστική, περιβαλλοντική, τουριστική και αγροτική 
ανάπτυξη, που ιδρύθηκε το 1995 και είχε την επωνυμία 
«ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ». Υπό τη νέα του μορφή ως Ευρωπαϊκός 
Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) δραστηριοποιείται 
από το Σεπτέμβριο του 2012 και έχει ως στόχο τη διαχείριση 
έργων εδαφικής συνεργασίας (Διασυνοριακά, Διαπεριφερειακά, 
Διακρατικά κλπ).  
Σήμερα εν έτει 2017, ο ΕΟΕΣ διαθέτει συνολικά 36 μέλη, εκ 
των οποίων τα 31 είναι δήμοι κυρίως από την Ελλάδα, αλλά 
και το εξωτερικό και τα υπόλοιπα αυτοδιοικητικοί και 
πανεπιστημιακοί φορείς.  
Ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ με τη συνεργασία των μελών του 
στοχεύει στη διαπεριφερειακή, διακρατική και διασυνοριακή 
συνεργασία με στόχο τη δημιουργία αειφόρου ανάπτυξης στις 
περιοχές που καλύπτει το δίκτυο μέσα από τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών.   

Ο ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ διαθέτει εμπειρία 22 ετών στη 
διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, έχει Διαχειριστική 
Επάρκεια για την υλοποίησή τους και διατηρεί ένα ιστορικό 
συνεργασιών με περισσότερους από 800 φορείς, όπως Δήμοι, 
Περιφέρειες και Πανεπιστήμια τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ. 

 Δραστηριότητες 
•    Περιβαλλοντική και Τουριστική ανάπτυξη μέσα από 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, που στοχεύουν στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων με εφαρμογή τέτοιων μοντέλων 
σε τουριστικές πόλεις. 
 
•    Αγροτική Ανάπτυξη μέσα από προγράμματα που εστιάζουν 
στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εν λόγω περιοχών, 
αναδεικνύοντάς τα και ενισχύοντας τη δυναμική τους, ώστε να 
γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικά.  
 
•    Πολιτισμική ανάπτυξη με την ανάδειξη των ιδιαίτερων 
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στοιχείων κουλτούρας και πολιτισμικής ταυτότητας  σε τοπικό 
επίπεδο, αλλά και ενός νέου «μωσαϊκού», που διαμορφώνει η 
αυξημένη εισροή μεταναστών.  
 
•    Πληροφόρηση, Υποστήριξη, Εκπαίδευση, Κατάρτιση, 
Προώθηση στην Απασχόληση Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων 
(Μακροχρόνια Άνεργοι, Μετανάστες, Ρομά, Άτομα με 
Αναπηρία, Ανήλικοι Παραβάτες). 
 
•    Εξωστρέφεια των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και των 
Περιφερειών, αναζήτηση καλών πρακτικών, μεταφορά 
τεχνογνωσίας. 
 
•    Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. 

Έργα 

ARISTOIL (2016-2019)- 
Συντονιστής Εταίρος 
Ο κύριος στόχος του ARISTOIL είναι η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του 
κλάδου του ελαιολάδου στη Μεσόγειο 

μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων 
παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, οι οποίες οδηγούν σε 
παραγωγή προϊόντος με ενισχυμένες προστατευτικές ιδιότητες 
υγείας (σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 432/2012). Η 
ανάπτυξη α) ενός "cluster" Μεσογειακών ελαιοπαραγωγών και 
επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την β) εξειδικευμένη 
εκπαίδευση για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανίχνευσης 
φαινολικών συστατικών στο ελαιόλαδο, καθώς και γ) την 
υποστήριξη των ελαιοπαραγωγών μέσω ειδικών 
πιστοποιητικών προϊόντων,  αποτελούν το μείγμα αυτό που θα 
οδηγήσει επιτυχώς στην επίτευξη των στόχων του έργου. 
 

EDUFOOTPRINT (2016-2019)-Εταίρος 

Το «EduFootprint» στοχεύει στη 
βελτίωση της ικανότητας δημόσιων 

κτιρίων για καλύτερη διαχείριση της ενέργειας. Αυτό θα γίνει, 
λαμβάνοντας υπόψη, όχι μόνο τις άμεσες ενεργειακές 
επιπτώσεις των κτιρίων (κατανάλωση), αλλά και τις έμμεσες 
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(δημόσιες προμήθειες ή γενική ευαισθητοποίηση και 
συμπεριφορά). Οι δράσεις θα επικεντρωθούν στον έλεγχο και 
τη διάδοση ολοκληρωμένης ενεργειακής στρατηγικής με μια 
προσέγγιση Εκτίμησης Κύκλου Ζωής (Ε.Κ.Ζ.) στα σχολεία 
μέσα από την επεξεργασία και υλοποίηση πρακτικών 
ενεργειακής απόδοσης σε συνδυασμό με τοπικά Σχέδια 
Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.). 

TEESCHOOLS (2016–2019)-Εταίρος 

Το TEESCHOOLS στοχεύει στην 
παροχή νέων λύσεων στις Τοπικές 
Αρχές τόσο σε τεχνικούς όσο και σε 
οικονομικούς όρους, προκειμένου να 
υλοποιήσουν δράσεις ανακαίνισης για 

Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας (ΣΜΚΕ) σε 
Σχολεία της Μεσογείου. Η καινοτομία της προσέγγισης του 
έργου συνίσταται στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου 
πακέτου φιλικών προς το χρήστη, αλλά έγκυρων 
επιστημονικών εργαλείων: ένας προληπτικός έλεγχος για την 
απλοποίηση των ενεργειακών ελέγχων, ένας μετρητής 
αποτυπώματος άνθρακα που θα βασίζεται στις πληροφορίες 
του κύκλου ζωής των κτιρίων, μία καινοτόμα βάση δεδομένων 
με τις Καλύτερες Διαθέσιμες Τεχνικές για ανακαίνιση των 
κτιριακών σχολείων,  επεξεργασμένα οικονομικά μοντέλα και 
υψηλού επιπέδου σεμινάρια. Αυτά τα εργαλεία θα ελεγχθούν 
στις χώρες όλων των εταίρων, ώστε να υιοθετηθούν και 
εναρμονιστούν με τους στόχους των τοπικών, περιφερειακών 
και εθνικών ενεργειακών πλάνων. Μία ειδική διακρατική ομάδα 
έργου θα υποστηρίξει τις πιλοτικές δράσεις και μικτά μοντέλα 
μάθησης θα ενισχύσουν την εφαρμογή τους στο δημόσιο 
τομέα. 

 

CONSUME-LESS (2016-
2019)-Εταίρος 

Ο γενικός στόχος του 
CONSUMELESS είναι η 
προώθηση της έξυπνης και 

βιώσιμης ανάπτυξης στις μεσογειακές παράκτιες τουριστικές 
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πόλεις και βασίζεται σε δύο κύριες προσπάθειες: 
•    Δημιουργία ενιαίας στρατηγικής για τις Μεσογειακές πόλεις 
με υψηλό αριθμό τουριστών για αειφόρο διαχείριση της 
ενέργειας, του νερού και των απορριμμάτων με σκοπό τη 
μείωση κατανάλωσης των ανωτέρω και της πρόληψης 
δημιουργίας απορριμμάτων. 
•    Προώθηση βιώσιμων μοντέλων τουρισμού, βασισμένων 
στη βελτίωση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς, φυσικών 
πόρων και προϊόντων και την ενίσχυση υπεύθυνης 
συμπεριφοράς εκ μέρους των τουριστών. 
Ο ρόλος του ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ στο εν λόγω έργο είναι η 
μεταφορά τεχνογνωσίας στους δήμους – μέλη του με σκοπό τη 
μελλοντική μεταφορά του μοντέλου βιώσιμης διαχείρισης που 
θα προκύψει από το έργο (διοργάνωση εκδηλώσεων 
διάδοσης, εκπαιδευτικά προγράμματα στο προσωπικό των 
δήμων, κ.α.). Ειδικότερα ο ΕΟΕΣ θα συνεισφέρει στην πιλοτική 
εφαρμογή του μοντέλου CONSUME-LESS στο Δήμο Νάξου 
και Μικρών Κυκλάδων και στην ένταξη του μοντέλου 
CONSUME-LESS στις πολιτικές προτεραιότητες στο Δήμο 
Νέας Προποντίδας. 

CIRCULAR ECONOMY FROM 
NORTH TO SOUTH EUROPE 
2020: NEW PATHWAYS OF 
CITIZEN DECISION PROCESSES 
(CENSE) (2015-2017)- Εταίρος 

Στόχος του έργου ένα «Δίκτυο 
Πόλεων σε μετάβαση για μια 

κυκλική οικονομία» με προσανατολισμό προς την 
περιβαλλοντική αειφορία μέσω της επαναχρησιμοποίησης, 
που αποτελεί κοινό ευρωπαϊκό όραμα. Οι εκδηλώσεις που 
πραγματοποιήθηκαν, στο πλαίσιο του έργου, στόχευαν στην 
παρουσίαση όλων των ευκαιριών που προσφέρει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση για την αειφόρο ανάπτυξη στις τοπικές 
κοινωνίες. 
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LOCAL AUTHORITIES WASTE 
PREVENTION TRAINING (LAW-
PRET) (2014-2016) 
Επαγγελματική κατάρτιση στους 
εργαζομένους της τοπικής 

αυτοδιοίκησης για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων 
(Εταίρος). 

Το έργο LAWPreT συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα 
Erasmus+ και είχε ως επιδίωξη την παροχή της απαραίτητης 
επαγγελματικής κατάρτισης στους εργαζομένους στην τοπική 
αυτοδιοίκηση για την πρόληψη της δημιουργίας αποβλήτων. 
Αυτό επιτεύχθηκε με τη συνεργασία επτά εταίρων που 
συμπλήρωναν ο ένας τον άλλο με το υπόβαθρο, την εμπειρία 
και την τεχνογνωσία τους σε σχετικά έργα που είχαν 
χρηματοδότηση από την ΕΕ. Ο στόχος του έργου LAWPreT 
ήταν να βοηθήσει τους ΟΤΑ να αντιμετωπίσουν την πρόκληση 
της συμμόρφωσης με την Οδηγία - πλαίσιο της νομοθεσίας της 
ΕΕ για τα απόβλητα, μέσω δράσεων πρόληψης της 
δημιουργίας αποβλήτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό 
επίπεδο. Και οι επτά εταίροι είχαν εμπειρία σε έργα που 
στόχευαν στην επίτευξη των στόχων της περιβαλλοντικής 
πολιτικής της ΕΕ για τα απόβλητα, είτε μέσω πιλοτικών 
εφαρμογών και μελετών, είτε με το εκπαιδευτικό τους έργο 
στον τομέα αυτό. 

ZEROWASTE PRO (2013-
2015) 
Διαχείριση Στερεών 
Αποβλήτων   
(Επικεφαλής Εταίρος) 
Το έργο «Προώθηση του 
ZEROWASTE» με τη 
συντομογραφία «ZeroWaste 
Pro» ξεκίνησε επίσημα τον 
Ιούλιο του 2013, με σκοπό να 

κεφαλαιοποιήσει υπάρχουσες μεθόδους και εργαλεία για τη 
βελτίωση της εναλλακτικής διαχείρισης των αποβλήτων σε 
τοπικό και περιφερειακό επίπεδο και χρηματοδοτήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) μέσω 
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του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 
2007-2013 και Εθνικούς Πόρους. 
 Ο συντονιστής εταίρος, ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη - Δίκτυο 
Ευρωπαϊκών Πόλεων Για Βιώσιμη Ανάπτυξη, με τους 10 
ευρωπαίους εταίρους του Έργου εστίασαν σε τρία βασικά 
ζητήματα: Πρόληψη, Επαναχρησιμοποίηση και Ανακύκλωση. 
Το Έργο ενσωμάτωσε τα καλύτερα αποτελέσματα 
προηγούμενων εμπειριών με σκοπό να παράγει τελικές 
μεθοδολογίες και εργαλεία χρήσιμα για να ενισχύσει τις 
επιδόσεις της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο. 
 Τα παραδοτέα του έργου ήταν τα εξής: 
• «Πράσινος Οδηγός» για την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την 
ενίσχυση της Πρόληψης, της Επαναχρησιμοποίησης και της 
Ανακύκλωσης. 
• Εκπαιδευτικοί οδηγοί και μάθημα «Εκπαίδευσης 
Εκπαιδευτών» στις βιώσιμες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων με 
σκοπό την καλύτερη δυνατή μεταφορά τεχνογνωσίας σε 
άτομα-κλειδιά στην ιεραρχία λήψης αποφάσεων και μετά το 
τέλος του έργου. 
• Εκπαιδευτικό Εργαλείο για την εμπλοκή μαθητών και 
εκπαιδευτικών σε κοινές δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης για την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων. 
• Διασυνδεδεμένη Πλατφόρμα Δικτύωσης για την ανταλλαγή 
κειμένων και αρχείων για τη διαχείριση των αποβλήτων, που 
αναπτύσσονται σε διεθνές επίπεδο και για την ενίσχυση των 
εταιρικών δεσμών και του διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων 
φορέων. 
• «Λευκή Βίβλος» για τις ΜΜΕ και τις Βι.Πε. για τη βελτίωση 
της ανακύκλωσης και τη μείωση παραγωγής αποβλήτων. 
• Υπολογιστής CO2: προωθείται και μεταφράζεται σε αρκετές 
γλώσσες ένα υπάρχον εργαλείο μέτρησης του αποτυπώματος 
διοξειδίου του άνθρακα από τη διαδικασία της διαχείρισης των 
στερεών αποβλήτων, καθώς και του εγχειριδίου χρήσης του. 
• Ένα περιοδικό ηλεκτρονικό δελτίο ενημέρωσης και 
εκδηλώσεις σε εθνικό και διεθνές επίπεδο υποστήριξαν τη 
δημιουργία και την ενίσχυση δικτύων και τη διάδοση των 
αποτελεσμάτων. Το έργο ZeroWaste Pro ανήκε στο 
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2007-
2013, Σκοπός 2 ΕΕ, Μέτρο 2.1 «Προστασία και ενίσχυση των 
φυσικών πόρων και της κληρονομιάς» και 
συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
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Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Μηχανισμό Προενταξιακής 
Βοήθειας και από Εθνικούς Πόρους. 
 

 SAGITTARIUS (2012-2014) 

Ενεργοποίηση επιχειρησιακής 
στρατηγικής και εργαλείων σε επίπεδο 

τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς με σκοπό την ένωση 
δυνάμεων, την προστασία της περιοχής, την κινητοποίηση των 
πολιτιστικών αξιών και τη μεταφορά της εμπειρίας (Εταίρος). 
 

Regions for Recycling - R4R (2012-
2014) 
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Εταίρος) 

Το έργο «Περιφέρειες για την 
Ανακύκλωση» (R4R) ήταν ένα 3ετές Ευρωπαϊκό έργο (2012-
2014), που είχε σαν στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων της 
ανακύκλωσης στις περιοχές των εταίρων μέσω συστηματικών 
συγκρίσεων και ανταλλαγής καλών πρακτικών. Στο έργο R4R 
εμπλέκονταν 13 εταίροι και συγχρηματοδοτήθηκε από το 
πρόγραμμα INTERREG IVC. Ο κύριος στόχος του έργου 
υπήρξε ο προσδιορισμός των συνθηκών εκείνων και των 
εργαλείων (νομικών, οικονομικών, δομικών και εκπαιδευτικών) 
που επιτρέπουν στις τοπικές αυτοδιοικήσεις να 
βελτιστοποιήσουν την ανακύκλωση των δημοτικών 
απορριμμάτων, να υποστηρίξουν την υλοποίηση των 
υποχρεώσεων που πηγάζουν από την ΕΕ και να επιτύχουν 
τους σχετικούς στόχους, συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη των 
διαφορών που σημειώνονται ανάμεσα στις διάφορες περιοχές. 
Αυτός ο γενικός στόχος εξειδικεύεται σε επιμέρους στόχους: 
1.         Με την παροχή της δυνατότητας στις τοπικές 
αυτοδιοικήσεις να συγκρίνουν τις επιδόσεις τους μεταξύ τους, 
αλλά και με τους Ευρωπαϊκούς μέσους όρους. 
2.         Με τον εντοπισμό των υψηλότερων επιδόσεων στον 
τομέα της ανακύκλωσης, την ανάλυση των εργαλείων, τα 
οποία συνέβαλαν στην επίτευξη των υψηλών επιδόσεων και τη 
μελέτη της δυνατότητας μεταφοράς αυτών των εργαλείων και 
μεθόδων σε άλλες περιοχές. 
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3.         Με την παροχή στις τοπικές αυτοδιοικήσεις ενός 
διαδικτυακού εργαλείου, που τους επέτρεψε να εισάγουν τα 
δικά τους δεδομένα και να υπολογίζουν με ευκολία τους 
δείκτες, έχοντας τη δυνατότητα διενέργειας συγκρίσεων μεταξύ 
παρόμοιων περιοχών. Αυτό το εργαλείο παρέχει επιπλέον 
πρόσβαση σε καλές πρακτικές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες 
κάθε περιοχής. 
4.         Με τη διάχυση της Γνώσης και των αποτελεσμάτων του 
έργου. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας: 
Έδρα 
Θεσσαλίας 60, Αχαρναί, Τ.Κ.13671 
Κεντρική Δομή 
Σωτ. Πέτρούλα 3, Άνω Λιόσια, Τ.Κ. 13341 
Τηλ./Fax:210 2486041-5, 210 2486046 
E-mail: epolis@efxini.gr 
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Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος 
Εδαφικής Συνεργασίας 
ΕΛΙΚΑΣ συστήθηκε το 2017, 
στο πλαίσιο του τετραπλού 
έλικα, ως του πεδίου 
συνεργασίας μεταξύ των 
φορέων της δημόσιας 

διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης (κράτος), των φορέων 
συλλογικής εκπροσώπησης του επιχειρείν, δηλαδή των 
επιμελητηρίων (αγορά), των πανεπιστημίων και των 
τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (γνώση) και των 
φορέων της κοινωνίας των πολιτών (κοινωνία).  
 Αρχικά, ομάδα φορέων της Βόρειας Ελλάδας ανέλαβε τη 
διερεύνηση της σκοπιμότητας σύστασης ΕΟΕΣ. Η 
πρωτοβουλία διερεύνησης προέκυψε από τη διαχρονική 
ανάγκη της προσέγγισης και - κατά δυνατόν - ερμηνείας της 
διασυνοριακότητας και της μετατροπής της σε συγκροτημένη 
πολιτική, η οποία θα διακρίνεται για την αμοιβαιότητα, στη 
βάση του ρόλου και των δυνατοτήτων κάθε υποπεριοχής στην 
ευρύτερη διασυνοριακή περιοχή. Η πρόταση δεν περιορίσθηκε 
στην ευρύτερη διασυνοριακή Ελληνοβουλγαρική περιοχή, αλλά 
επεκτάθηκε στο σύνολο των εσωτερικών και εξωτερικών 
συνόρων του ενωσιακού χώρου στη Ν.Α. Ευρώπη, που 
εμφανίζουν υστέρηση σε πολιτικές αξιοποίησης της 
διασυνοριακότητας. Προϋπόθεση αποτελούσε και αποτελεί, ο 
προσδιορισμός του προτύπου μέσω του οποίου μπορεί η 
διασυνοριακότητα να αποτελέσει μήτρα ενδεχόμενων 
αναπτυξιακών ευκαιριών, ερμηνεύοντας τις δυνατότητες που 
ανοίγει το σύγχρονο διεθνοποιημένο περιβάλλον και οι 
πολιτικοοικονομικές εξελίξεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. 
 Η συγκρότηση του προτύπου απαιτεί την πλήρη 
ανάλυση των δεδομένων της ευρύτερης διασυνοριακής 
περιοχής, την αναγωγή στα δεδομένα του ευρύτερου 
εξωτερικού περιβάλλοντος και του ευρύτερου χωρικού 
συνόλου, την αλληλεπίδρασή τους και τη σύνθεσή τους.  
Στα μέσα, που κατ' ανάγκη δεν έπονται του προτύπου, αλλά 
μπορούν να εγγυηθούν τη συγκρότηση του συγκαταλέχθηκε 
και η συγκρότηση ενός ΕΟΕΣ ο οποίος θα αποτελεί ένα 
ικανοποιητικό κατάλληλο μηχανισμό για την εκπλήρωση της 
προϋπόθεσης, σε ένα περιβάλλον που θα χαρακτηρίζεται από: 

 το συστημισμό, 
 την αμοιβαιότητα και 
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 το συγκροτημένο σχεδιασμό.  
 Στο πλαίσιο αυτό, μετά από σχετική πρωτοβουλία του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
πραγματοποιήθηκε σχετική συνάντηση φορέων της Βόρειας 
Ελλάδας, στις 29/06/2015, στην οποία συμμετείχαν 
εκπρόσωποι ΟΤΑ, Επιμελητηρίων, ΑΕΙ και ΤΕΙ και φορέων της 
Κοινωνίας των Πολιτών.   
  

 
Από τη συνάντηση της 29/06/2015 

 
 Η συνάντηση διαπίστωσε πως ο ΕΟΕΣ μπορεί να 
αποτελέσει εκείνο το πεδίο το οποίο θα εξασφαλίσει το διαρκή 
διάλογο ως απαραίτητο συστατικό στοιχείο για την συγκρότηση 
αποτελεσματικής διασυνοριακής συνεργασίας, να 
δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη σύσταση και λειτουργία 
ομάδων εργασίας στους τομείς προτεραιοτήτων, στο πλαίσιό 
του, να εξασφαλίσει την εξωστρέφεια της περιοχής και των 
φορέων που θα απαρτίζουν τη συλλογική πρωτοβουλία, 
ενισχύοντας τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους. 
 Τέλος, αλλά όχι τελευταίο ως προς την ιεράρχηση της 
σημαντικότητάς του, αποτελεί το δεδομένο ότι ο ΕΟΕΣ μπορεί 
να συμβάλει στην αποφυγή της προσέγγισης των 
χρηματοδοτικών δυνατοτήτων της παρούσας προγραμματικής 
περιόδου ως ευκαιριακών που ετεροπροσδιορίζουν τις τοπικές 
ανάγκες και προτεραιότητες, αποσπασματικών καθώς 
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υιοθετούνται ιδέες που δεν αποτελούν μέρος ενός 
ολοκληρωμένου σχεδιασμού ή έστω μιας στοιχειώδους 
ιεράρχησης αναγκών και προτεραιοτήτων, διατηρώντας μια 
σχετική αναποτελεσματικότητα στις δράσεις που υλοποιούνται, 
μειώνοντας την ικανότητα ουσιαστικής επίδρασης στους τομείς 
υστέρησης της διασυνοριακής περιοχής και κατά συνέπεια στη 
διαρκή - εκ του αποτελέσματος πολλές φορές κρινόμενη - 
απώλεια ευκαιριών και δυνατοτήτων. 
 Το σύνολο των παραπάνω, διαπιστώθηκε ότι θα πρέπει 
να προσεγγισθεί στο πλαίσιο της τετραπλής έλικας, ως της 
κεντρικής ιδέας της συλλογικής προσπάθειας.  
 Κεντρική ιδέα αποτέλεσε η επιλογή της συγκρότησης 
ενός ΕΟΕΣ στο πλαίσιο της τετραπλής έλικας ήτοι: 

 η διοίκηση δια της τοπικής αυτοδιοίκησης  
 η οικονομία δια των επιμελητηρίων  
 η γνώση δια των πανεπιστημίων και  
 η κοινωνία των πολιτών.  

 Ως γεωγραφικός προσανατολισμός επιλέχθηκε 
πρωτίστως η Ν.Α. Ευρώπη, επιδιώκοντας την κάλυψη του 
κενού των ΕΟΕΣ που παρατηρείται στην περιοχή, η οποία την 
ίδια στιγμή έχει ένα σημαντικό απόθεμα εδαφικής συνεργασίας, 
στο πλαίσιο των αντίστοιχων διμερών ή πολυμερών 
προγραμμάτων της Ε.Ε.  
 Έχει ήδη ολοκληρωθεί μια συλλογική προσπάθεια 
σημαντικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας που οδήγησε στη 
συγκρότηση Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας, στο 
ανωτέρω πλαίσιο της τετραπλής έλικας, καθώς έχουν ήδη 
πάρει σχετικές αποφάσεις συμμετοχής σε αυτόν, ο οποίος 
φέρει την επωνυμία: Holistic Efficient Local Initiatives for 
Cooperation and Synergy και το διακριτικό τίτλο H.E.L.I.C.A.S. 
(ΕΛΙΚΑΣ ΑΜΚΕ) 
 Οι φορείς που συμμετέχουν ήδη στο εγχείρημα είναι οι 
εξής: 

1. Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα 
Θεσσαλονίκης 

2. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
3. Δήμος Αλεξανδρούπολης  
4. Δήμος Αμπελοκήπων Μενεμένης  
5. Δήμος Θεσσαλονίκης  
6. Δήμος Θέρμης  
7. Δήμος Κοζάνης  
8. Δήμος Κορδελιού Ευόσμου  
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9. Δήμος Νεάπολης Συκεών 
10. Δήμος  Πρεσπών 
11. Δήμος Σιντικής  
12. Δήμος Χαλκηδόνας  
13. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Κοζάνης  
14. Επιμελητήριο Κιλκίς  
15. Πανεπιστήμιο Εθνικής και Παγκόσμιας Οικονομίας 

Σόφιας 
16. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας  
17. Περιφερειακή Ένωση Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας  
18. Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής 

Μακεδονίας  
Το εγχείρημα έχει ήδη παρουσιασθεί: 

 στη Σερβία (σε Βελιγράδι και Νις), 
 στη Βουλγαρία (σε Δήμους όπως αυτούς της Sofia, 

Burgas, Plovdiv, Draguman, στα Πανεπιστήμια WNEU 
Sofia, South West University Blagoevgrad, κλπ.), 

 στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 
Μακεδονίας (στους Δήμους Skopje, Chair, Kumanovo, 
Tetovo στο South West European University, στο 
Επιμελητήριο της FYROM κλπ.), 

 στην Αλβανία (Development Fund of Albania, Region of 
Korca),  

 στην Κύπρο (Ένωση Δήμων Κύπρου, Αναπτυξιακή 
Εταιρία Λάρνακας).  

 Καταστατικοί σκοποί του ΕΟΕΣ αποτελούν οι 11 
θεματικοί στόχοι της Στρατηγικής  «Ευρώπη 2020: Στρατηγική 
για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη», οι 
οποίοι εξειδικεύονται ως ακολούθως: 

 Η συνεργασία στον τομέα της πρόληψης και της 
καταστολής φυσικών καταστροφών. 

 Η συνεργασία στον τομέα της προστασίας του 
διασυνοριακού φυσικού περιβάλλοντος. 

 Η συμβολή στην αειφορική διαχείριση των κοινών 
φυσικών πόρων και οικοσυστημάτων. 

 Η προαγωγή της χρήσης των ΤΠΕ στη διασυνοριακή 
περιοχή, η αναζήτηση τεχνολογικών καινοτομιών, η 
υποστήριξη της έρευνας, κ.λ.π.. 

 Ο σχεδιασμός τοπικών διασυνοριακών πολιτικών 
κινητικότητας του ανθρώπινου δυναμικού. 
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 Η ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας με την 
ενθάρρυνση και υποστήριξη συνεργειών μεταξύ 
επιχειρήσεων, φορέων στήριξης της επιχειρηματικότη-
τας  κ.λ.π 

 Η συγκρότηση διασυνοριακού τουριστικού προϊόντος 
στη βάση των φυσικών και ανθρωπογενών συγκριτικών 
πλεονεκτημάτων. 

 Ο σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών, 
πολιτικών, δράσεων και εργαλείων υποστήριξης των 
νέων, γυναικών και ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 

 Ο σχεδιασμός και υλοποίηση πρωτοβουλιών ενίσχυσης 
και προαγωγής της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 
ιδίως στις απομακρυσμένες περιοχές. 

 Η ενθάρρυνση κοινών πρωτοβουλιών των οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών και η ανάπτυξη δικτύων 
συνεργασίας μεταξύ ομοειδών φορέων. 

 Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών ενίσχυσης της κινητικότητας 
στους τομείς του πολιτισμού και του αθλητισμού. 

 Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας στη διαχείριση 
κρίσιμων ζητημάτων διατήρησης της κοινωνικής 
συνοχής. 

 Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη πολιτικών ενίσχυσης των 
δεξιοτήτων των υπηρεσιακών στελεχών.  

 Η παρατήρηση και ο εντοπισμός καλών πρακτικών 
άλλων διασυνοριακών περιοχών και συνεργασιών στον 
κοινοτικό χώρο και η δημιουργική προσαρμογή στα 
τοπικά δεδομένα. 

 Για την επίτευξη των σκοπών του ο ΕΟΕΣ μπορεί να 
αξιοποιεί δέσμες μέτρων, ενεργειών και πολιτικών, όπως: 

 Η συγκρότηση κοινών ομάδων εργασίας για τη μελέτη 
επιμέρους θεμάτων. 

 Η επεξεργασία και υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο 
προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας. 

 Η ανάπτυξη αυτοχρηματοδοτούμενων δράσεων 
εδαφικής συνεργασίας με ή χωρίς την οικονομική 
συνεισφορά της Ε.Ε. 

 Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, προβολής και 
εφαρμογής επιτυχών πρακτικών μεταξύ των μελών του. 

 Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και τη γνώση με την 
αξιοποίηση τραπεζικών δεδομένων, νέων τεχνολογιών 
και την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας. 
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 Η υπογραφή επιμέρους συμφωνητικών συνεργασίας.  
 Η ανάπτυξη ανταλλαγών, στο πλαίσιο της αμοιβαι-

ότητας. 
 Κάθε άλλο μέσο που συμβάλει στην επίτευξη των 

καταστατικών σκοπών του. 
 

 
Γενική Συνέλευση της 29/06/2017  

 
 Ακριβώς δυο χρόνια μετά από την πρώτη συνάντηση 
και στον ίδιο χώρο του Α.Π.Θ., μετά από σχετική πρόσκληση 
του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, πραγματοποιήθηκε στις 29 
Ιουνίου 2017 η πρώτη Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ 
ΑΜΚΕ με τη συμμετοχή δεκάδων εκπροσώπων των 
συμμετεχόντων φορέων. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών 
της Γενικής Συνέλευσης συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο σε 
συνεδρίαση στη διάρκεια του οποίου εξέλεξε ομόφωνα τους: 

 Γιάννη Μπουτάρη, Δήμαρχο Θεσσαλονίκης ως Πρόεδρο 
του Διοικητικού Συμβουλίου  

 Statty Stattev, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Παγκόσμιας 
και Εθνικής Οικονομίας της Σόφιας ως Αντιπρόεδρο.  

 Παύλο Τονικίδη, Πρόεδρο Επιμελητηρίου Κιλκίς ως 
Αντιπρόεδρο.  
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 Ζαρωτιάδη Γρηγόρη, Αν. Καθηγητή ΑΠΘ ως Γραμματέα. 
 Τοπάλογλου Λευτέρη, Διευθυντή ΠΕΔ Δυτικής 

Μακεδονίας ως Ταμία.  
 

 
Γενική Συνέλευση της 29/06/2017  

 
 Ο ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες 
δημοσιότητας, ενώ απέστειλε στις 18 Σεπτεμβρίου 2017 στην 
Επιτροπή των Περιφερειών το ειδικό έντυπο αναγγελίας της 
σύστασης.   
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ΙΙΙ. Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία 
των ΕΟΕΣ 
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1. Γενικά 
 
 Σύμφωνα με την  πρόσφατη Έκθεση Παρακολούθησης 
της Επιτροπής των Περιφερειών για το έργο των ΕΟΕΣ, αυτή 
τη στιγμή λειτουργούν 69 ΕΟΕΣ σε ευρωπαϊκό επίπεδο ενώ 23 
βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας. Στο παρόν κεφάλαιο 
επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση  των επιμέρους 
διαστάσεων που αφορούν την εδαφική επικράτεια, τα 
λειτουργικά ζητήματα και τους τομείς άμεσου ενδιαφέροντος 
των ΕΟΕΣ. 
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2. Συγκριτική ανάλυση της πορείας επικαιροποίησης 
εθνικών νομοθεσιών και του έργου 
συντονισμού/προβολής των δράσεων των ΕΟΕΣ 
  
 Μέχρι το Δεκέμβριο 2016, 20 από τις 55 εθνικές αρχές57 
υιοθέτησαν και προσάρμοσαν την κείμενη νομοθεσία τους στις 
επιταγές του Κανονισμού 1302/2013. Σε αυτή τη διαδικασία 
που ξεκίνησε το 2015, πρωτοστάτησαν η Ισπανία, η 
Πορτογαλία, η Αυστρία, η Δημοκρατία της Τσεχίας, η 
Ρουμανία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ουγγαρία – χώρες στις 
οποίες εδρεύει ο μεγαλύτερος αριθμός των ΕΟΕΣ. Μετά την 
προσαρμογή της χώρας μας, μόλις 7 κράτη-μέλη δεν έχουν 
ακόμη υιοθετήσει νέες διατάξεις, αλλά βρίσκονται στο στάδιο 
της κατάρτισης νέων ρυθμίσεων. Άλλα κράτη-μέλη, όπως το 
Βέλγιο, η Ιταλία και το Λουξεμβούργο δεν προτίθενται να 
υιοθετήσουν νέες διατάξεις.  
 Όσον αφορά τις δράσεις προβολής των δράσεων των 
ΕΟΕΣ, τα κράτη-μέλη υιοθετούν διαφορετικά μέσα για την 
προώθησή τους ως εργαλείου για την εδαφική συνεργασία και 
το συντονισμό των εμπλεκόμενων αρχών. Η πληροφόρηση 
που παρέχεται από τις εθνικές αρχές διενεργείται μέσω του 
διαδικτύου και ποικίλλει σε ποσότητα και ποιότητα. Κυμαίνεται 
από τη βασική πληροφόρηση για το θεσμικό πλαίσιο των 
ΕΟΕΣ και φθάνει μέχρι την καταχώρηση στοιχείων 
επικοινωνίας και κειμένων για τη διευκόλυνση των 
ενδιαφερομένων φορέων κατά τη σύσταση των Ομίλων. 
Ορισμένα κράτη-μέλη έχουν προχωρήσει σε διμερείς 
συναντήσεις και ανταλλαγές – κυρίως όμορα κράτη – όπως 
στην περίπτωση της Πορτογαλίας, της Ισπανίας και της 
Γαλλίας, οι οποίες συμφώνησαν να υιοθετήσουν κοινές 
διαδικασίες για τη σύσταση των ΕΟΕΣ στο έδαφός τους. Άλλες 
χώρες, όπως το Λουξεμβούργο, η Σλοβακία, η Περιφέρεια της 
Φλάνδρας του Βελγίου ή το γερμανικό κρατίδιο Saarland 
πραγματοποίησαν συναντήσεις ομάδων  εργασίας και άλλων 
επιτροπών με αρμοδιότητα την εδαφική συνεργασία για την 
προβολή του εργαλείου και των δυνατοτήτων των ΕΟΕΣ. 
Μερικές χώρες, όπως η Ιταλία, η Σλοβακία, η Γερμανία, η 
Κύπρος αλλά και η Ελλάδα, μέσω του Υπουργείου 
Εσωτερικών και του αρμοδίου εθνικού σημείου επαφής κ. Α. 

                                                 
57 Σε αυτόν τον  αριθμό περιλαμβάνονται τα 28 κράτη-μέλη και οι περιφερειακές 
αρχές των ομοσπονδιακών κρατών με νομοθετικές αρμοδιότητες. 
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Καρβούνη, διοργάνωσαν σεμινάρια, συνέδρια, ενημερωτικές 
ημερίδες ή σεμινάρια κατάρτισης για τους ΕΟΕΣ στο πλαίσιο 
συγκεκριμένων εκδηλώσεων. Αναμφίβολα, η πλέον δραστήρια 
εθνική αρχή είναι το ουγγρικό Υπουργείο Εξωτερικών και 
Εμπορίου, το οποίο διοργανώνει τακτικές συναντήσεις των 
αρμόδιων εθνικών αρχών στη Βουδαπέστη, ενώ 3-4 φορές το 
χρόνο πραγματοποιεί εργαστήρια με τους υφιστάμενους 
ΕΟΕΣ. 

3. Γεωγραφική προέλευση και τυπολογία ΕΟΕΣ 

 Από το έτος σύστασης των πρώτων ΕΟΕΣ (2008), 
μερικοί ΕΟΕΣ έχουν χάσει το δυναμισμό τους ή δεν κατάφεραν 
να υλοποιήσουν διασυνοριακές δράσεις που αρχικά είχαν 
σχεδιάσει.  Κάποιοι από αυτούς δεν είναι επιχειρησιακά 
ενεργοί (Karst-Bodva EGTC), ενώ άλλων το έργο 
ολοκληρώθηκε (Grande Region EGTC) ή δεν κατάφεραν να 
περάσουν τους εξωτερικούς ελέγχους και έχουν εκδοθεί 
συστάσεις για τη λύση τους (π.χ. UTTS EGTC). Ο αριθμός 
σύστασης των Ομίλων αυξάνει σταδιακά (βλ. Πίνακα 1), ενώ 
ποικίλλουν από άποψη νομικής προσωπικότητας τα μέλη τους: 
εθνικές, περιφερειακές, τοπικές αρχές, ερευνητικά ιδρύματα, 
πανεπιστήμια. 

Πίνακας 1: Αριθμός συσταθέντων ΕΟΕΣ ανά έτος 
 

 
Πηγή: Committee of the Regions (2017) EGTC Monitoring Report 2016 and 
Impacts of Schengen Area Crisis on the work of EGTCs, Brussels: Committee of 
the Regions, σ.112. 
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 Γεωγραφικά, ο αριθμός των ΕΟΕΣ που συστήνονται 
στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη (κυρίως στην Ουγγαρία) 
μειώνεται. Σε αντίθεση με τα προηγούμενα χρόνια, μέσα στο 
2016 μόνον ένας ΕΟΕΣ συστήθηκε στην Ουγγαρία 
(PONTIBUS EGTC). Ωστόσο, η Ουγγαρία παραμένει η χώρα 
στο έδαφος της οποίας λειτουργεί ο μεγαλύτερος αριθμός 
ΕΟΕΣ (22). 
 Οι ΕΟΕΣ κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες (βλ. Πίνακα 
2): 

 Διασυνοριακοί ΕΟΕΣ, οι οποίοι κυρίως αντιμετωπίζουν 
θέματα τοπικού ή περιφερειακού ενδιαφέροντος. 

 Διακρατικοί ΕΟΕΣ, η εδαφική επικράτεια των οποίων 
είναι ευρύτερη από τις περιοχές διασυνοριακής 
συνεργασίας. 

 Δικτυακοί ΕΟΕΣ, οι οποίοι προωθούν δράσεις 
δικτυακού χαρακτήρα μεταξύ των μελών τους. 

Πίνακας 2: Η Γεωγραφία των ΕΟΕΣ 
 

 
Πηγή: Committee of the Regions (2017) EGTC Monitoring Report 2016, ο.π. 
σ.113. 
 
 Μέχρι σήμερα η πλειονότητα των ΕΟΕΣ είναι 
διασυνοριακού χαρακτήρα (56). Ελάχιστοι πλέον έχουν 
διακρατικό ή δικτυακό χαρακτήρα. Εκτός του ΕΟΕΣ 
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Αμφικτυονία, τρεις ακόμη ΕΟΕΣ (Tisza EGTC, EUCOR The 
European Campus & Interregional Alliance for the Rhine-Alpine 
Corridor EGTC) διαθέτουν μέλη από τρίτες χώρες (Ελβετία και 
Παλαιστίνη). 
 Σε επίπεδο εταιρικών σχέσεων, η πλειονότητα των 
φορέων που συμμετέχουν σε ΕΟΕΣ προέρχονται από την 
τοπική αυτοδιοίκηση με τη συμμετοχή 2 έως 20 δήμων (βλ. 
Πίνακα 3). Ο δεύτερος τύπος εταιρικής σχέσης περιλαμβάνει 
κυρίως περιφέρειες, στο πλαίσιο διασυνοριακών συνεργασιών. 
Βασικό μέλημα τουλάχιστον 31 ΕΟΕΣ είναι η διεύρυνση των 
μελών τους σε μεσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα. 

 
Πίνακας 3: Οι Εταιρικές Σχέσεις των ΕΟΕΣ 

 
Πηγή: Committee of the Regions (2017), ο.π. σ.114. 
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4. Προσωπικό, προϋπολογισμοί και έργα των ΕΟΕΣ 
 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής των 
Περιφερειών, 50 από τους 69 ΕΟΕΣ απασχολούν προσωπικό 
που έχει προσληφθεί για την υλοποίηση έργων. Μάλιστα, σε 
διάστημα ενός έτους υπερδιπλασιάστηκε ο αριθμός του 
προσωπικού τους από 180 σε 460 υπαλλήλους. Ο 
μεγαλύτερος αριθμός προσωπικού εντοπίζεται στον ΕΟΕΣ 
Hopital de Cerdanya, ο οποίος απασχολεί 195 άτομα πλήρους 
απασχόλησης. 
 Αναφορικά με τους προϋπολογισμούς των ΕΟΕΣ, οι 
συνδρομές των μελών τους φαίνεται να αποτελούν ακόμη τη 
βασική πηγή χρηματοδότησής τους. 26 από τους 65 ΕΟΕΣ 
δηλώνουν ότι οι οικονομικές εισφορές των μελών τους 
συνιστούν το μεγαλύτερο μέρος ή το σύνολο του 
προϋπολογισμού τους. Αυτός ο αριθμός των ΕΟΕΣ είναι 
ενδεικτικός και πιθανολογείται ότι είναι μεγαλύτερος, καθώς δεν 
παρέχουν όλοι οι Όμιλοι τα ακριβή οικονομικά στοιχεία τους. 
Συνολικά οι ΕΟΕΣ διαχειρίζονται περίπου 65 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων τα 20 εκατ. προέρχονται από τον ΕΟΕΣ Hopital de 
Cerdanya λόγω της ιδιαιτερότητας των καθηκόντων του 
προσωπικού του και δεδομένου ότι είναι ο μοναδικός ΕΟΕΣ 
που διαχειρίζεται υπηρεσίες υποδομών. Παρατηρείται πάντως 
μια αύξηση στους προϋπολογισμούς των Ομίλων, αφενός, 
λόγω της αύξησης τους αριθμού τους, και αφετέρου, επειδή 
αρκετοί ΕΟΕΣ παρέχουν πλέον περισσότερα στοιχεία. 
 Κατά μέσο όρο, ένας ΕΟΕΣ διαχειρίζεται περίπου 
560.000 ευρώ. Φυσικά, εκτός των οικονομικών εισφορών των 
μελών τους, οι ΕΟΕΣ λαμβάνουν επιχορηγήσεις από εθνικές 
και περιφερειακές αρχές. Μάλιστα, ΕΟΕΣ που έχουν την έδρα 
τους στην Ουγγαρία ή που φιλοξενούν φορείς από τη 
συγκεκριμένη χώρα λαμβάνουν επιχορήγηση απευθείας από 
το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της χώρας αυτής. 
Αυτό βέβαια υποδηλώνει μια εθνική στρατηγική προώθησης 
και αξιοποίησης αυτού του εργαλείου, κάτι που δύσκολα 
μπορεί να υποστηριχθεί για κάποια άλλη χώρα στην ΕΕ αυτή 
τη στιγμή.  Εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης των ΕΟΕΣ είναι 
και οι πόροι από τα ΕΔΕΤ αλλά και από τα ανταγωνιστικά 
ευρωπαϊκά προγράμματα (βλ. Πίνακα 3).  
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Πίνακας 4: Αξιοποίηση πόρων και ευρωπαϊκών προγραμμάτων εκτός 
από το ΕΤΠΑ 

 

 
Πηγή: Committee of the Regions (2017), ο.π. σ.117. 
 

5. Θεματικός προσανατολισμός των δράσεων των ΕΟΕΣ 

 Διαπιστώνεται μια τεράστια πολυμορφία των θεμάτων 
δημόσιας πολιτικής που καλύπτουν οι δράσεις των ΕΟΕΣ (βλ. 
Πίνακα 4). Ένας σημαντικός αριθμός Ομίλων υλοποιεί 
πρωτοβουλίες που συνεισφέρουν στην επίτευξη των στόχων 
της Στρατηγικής ΕΕ2020. Για παράδειγμα, ο ΕΟΕΣ EGTC GO, 
στα σύνορα Ιταλίας-Σλοβενίας, υλοποιεί δύο πιλοτικά έργα που 
υποστηρίζουν τις εμβληματικές πρωτοβουλίες της Στρατηγικής 
ΕΕ2020 για μια ‘αποδοτική από άποψη πόρων Ευρώπη’ και 
για την ‘Ευρωπαϊκή πλατφόρμα κατά της φτώχειας’. Πιο 
συγκεκριμένα, το πιλοτικό έργο Isonzo-Soca αποβλέπει στη 
βελτίωση της προσβασιμότητας και της ελκυστικότητας της 
εδαφικής επικράτειας των εμπλεκομένων δήμων μέσα από μια 
σειρά παρεμβάσεων, νέων υποδομών που σχετίζονται με 
πεζοδρομήσεις και ποδηλατοδρόμους για μείωση της 
εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα. Το δεύτερο πιλοτικό έργο 
Health αναδεικνύει και συνδέει την υγεία με τις κοινωνικές 
υπηρεσίες μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου υγειονομικής 
φροντίδας βάσει αναλύσεων των αναγκών υγείας του 
πληθυσμού των συμμετεχόντων δήμων, συμβάλλοντας, έτσι 
στην καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού του 
διασυνοριακού πληθυσμού και στην αναβάθμιση των 
υπηρεσιών υγείας σε μια περίοδο που οι δαπάνες για τις 
υπηρεσίες αυτές έχουν υποστεί σημαντική μείωση.  
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Πίνακας 5: Τα θεματικά πεδία των δράσεων των ΕΟΕΣ 

 
Πηγή: Committee of the Regions (2017), ο.π. σ.121. 
 
 Σε αυτά τα έργα θα πρέπει να προσθέσουμε και εκείνα 
που αφορούν τον τομέα της απασχόλησης. Ο ΕΟΕΣ EGTC 
GNP διοργάνωσε διασυνοριακές Ημέρες Απασχόλησης σε 
διάφορους κλάδους, καλώντας εκπροσώπους του 
επιχειρηματικού κόσμου σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. 
Στον τομέα της εκπαίδευσης, ο ίδιος ΕΟΕΣ υποστήριξε δράσης 
μαθητείας μέσω του προγράμματος lacobus, στο πλαίσιο της 
διασυνοριακής καινοτομίας και έργων έρευνας και ανάπτυξης. 
Σε αυτό σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε το Επενδυτικό Σχέδιο 
της Βόρειας Γαλικίας 2014-2020 (Πορτογαλία). Στο ίδιο μήκος 
κύματος, ο ΕΟΕΣ EGTC TATRY υλοποίησε το έργο Cross-
border specialist and vocational training in EGTC TATRY με 
σκοπό τη βελτίωση των επαγγελματικών προοπτικών των 
νέων. Ο ΕΟΕΣ Hopital de Cerdanya, παρότι δεν αξιοποιεί 
ενωσιακούς πόρους, συμβάλλει στη διατήρηση και 
προσέλκυση νέων επαγγελματιών, ειδικότερα στους τομείς της 
νοσηλευτικής και της υγειονομικής φροντίδας. Παρόμοια ο 
ΕΟΕΣ EGTC Tirolo-Alto Adige-Trentino υποστηρίζει τη 
δημιουργία νέας γνώσης και υψηλών προσόντων θέσεων 
απασχόλησης μέσω του Επιστημονικού Ευρωπεριφερειακού 
Ταμείου. Επίσης, ο ΕΟΕΣ Chaves-Verin επενδύει στον 
εκσυγχρονισμό της διασυνοριακής αγοράς εργασίας μέσω 
εξειδικευμένης κατάρτισης και διασυνοριακής κινητικότητας του 
εργατικού δυναμικού. 
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 Μερικοί ΕΟΕΣ επικεντρώνονται στα θέματα ενέργειας 
και αποδοτικής χρήσης των πόρων (π.χ. ΕΟΕΣ Eurodistrict 
Strasbourg-Ortenau). Ο ΕΟΕΣ NOVUM συμμετέχει σε δύο 
έργα Interreg με αντικείμενο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και την ανανεώσιμη 
ενεργειακή κατανάλωση. Περαιτέρω, ο ΕΟΕΣ TATRY υλοποιεί 
έργα για την προώθηση τουριστικών δραστηριοτήτων, 
υποκινώντας τις τοπικές κοινότητες να αναλάβουν οικονομικές 
πρωτοβουλίες που συνδέονται με τον ποδηλατικό τουρισμό 
που αναμένεται να λειτουργήσει θετικά για την οικονομική και 
κοινωνική ανάπτυξη της διασυνοριακής περιφέρειας στα 
σύνορα Πολωνία-Σλοβακίας. 
 Σε γενικές γραμμές, τα πεδία πολιτικής στα οποία 
δραστηριοποιούνται οι ΕΟΕΣ χαρακτηρίζονται από μια 
πολυμορφία και κινούνται μεταξύ πολιτισμού, αθλητισμού, 
μεταφορών και βιοποικιλότητας. Το τελευταίο χρονικό 
διάστημα ο τουρισμός φαίνεται να αποσπά την προσοχή των 
περισσοτέρων ΕΟΕΣ (39). 35 ΕΟΕΣ ήδη υλοποιούν δράσεις 
στον πολιτιστικό και αθλητικό τομέα με αυξητικές τάσεις ως 
προς τον αριθμό εκείνων των Ομίλων που σχεδιάζουν ή ήδη 
έχουν ξεκινήσει να υλοποιούν έργα στους συγκεκριμένους 
τομείς.  Ο τομέας των μεταφορών έρχεται τρίτος στη σειρά των 
προτιμήσεων των Ομίλων με τουλάχιστον 31 ΕΟΕΣ να έχουν 
ήδη επιδείξει έμπρακτα την ενεργητικότητά τους σε αυτόν.  
Επίσης, το περιβάλλον είναι αρκετά δημοφιλές πεδίο στις 
δράσεις των Ομίλων και μαζί με την εκπαίδευση και την 
κατάρτιση συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον των μισών και πλέον 
ΕΟΕΣ. Χαμηλό ενδιαφέρον επιδεικνύεται στους τομείς των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτικής προστασίας, 
καθώς και στα θέματα διεύρυνσης της ΕΕ και της πολιτικής 
γειτονίας. Επιπλέον τα ζητήματα που αφορούν τις 
μακροπεριφέρειες δεν βρίσκονται στον κύκλο των 
ενδιαφερόντων των ΕΟΕΣ μέχρι σήμερα. Εν μέρει αυτό 
αποδίδεται στο γεγονός ότι αρκετές έδρες των ΕΟΕΣ δεν 
βρίσκονται στην εδαφική επικράτεια των μακροπεριφερειών. 
Ωστόσο, κάτι τέτοιο οφείλεται, αφενός, στην έλλειψη 
συνειδητοποίησης και γνώσης από την πλευρά των ΕΟΕΣ του 
μακροπεριφερειακού χαρακτήρα αρκετών δράσεων που ήδη 
υλοποιούν, και αφετέρου, την έλλειψη διάθεσης συντονισμού 
και συνεργασίας των αρμόδιων εθνικών αρχών που 
εμπλέκονται στις μακροπεριφερειακές στρατηγικές με τους 
επικεφαλής των ΕΟΕΣ. 
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IV. Στοιχεία Επικοινωνίας-
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι 
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i. Επιτροπή του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005*58 

 
Αντώνιος Καρβούνης (Πρόεδρος της Επιτροπής & Εθνικό 
Σημείο Επαφής για τους ΕΟΕΣ) 
Υπουργείο Εσωτερικών  
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής  
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κρατικών 
Ενισχύσεων  
Τηλ.: 213 136 4710  
E-mails: a.karvounis@ypes.gr , antonioskarvounis@gmail.com 
 
Δημήτριος Τζανάκης (Μέλος της Επιτροπής) 
Υπουργείο Εξωτερικών 
Ε΄1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων 
Τηλ.: 2103682280 
Ε-mail: e01@mfa.gr 
 
Χριστίνα Χαρτά (Μέλος της Επιτροπής) 
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Διεύθυνση Διαχείρισης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
Ε-mail:  charta@mnec.gr 
 
Μιχαήλ Αγγελόπουλος (Μέλος της Επιτροπής) 
Δήμαρχος Σάμου 
Αντιπρόεδρος Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών 
Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης 
Ε-mail: dimvath@otenet.gr 
 
Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους  
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας 
E-mail: greg-p@otenet.gr 

ii. Iστοσελίδα του ΥΠΕΣ για το Νομικό Πλαίσιο της 
Διεθνούς Δράσης των ΟΤΑ 

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/NomPlDieth
DrOTA/ 
 

iii. Πλατφόρμα των ΕΟΕΣ-Επιτροπή των Περιφερειών 

                                                 
*Η ανωτέρω σύνθεση της Επιτροπής συνέρχεται αποκλειστικά και μόνον για 
θέματα που αφορούν τους ΕΟΕΣ.. 
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https://portal.cor.europa.eu/egtc/Pages/welcome.aspx 

iv. Πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας INTERACT 

http://www.interact-eu.net/ 
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του νέου Αναθεωρημένου 

Κανονισμού για τους ΕΟΕΣ-
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(Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2014) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 
H Κατάσταση των ΕΟΕΣ, 

(2016)59 
 
 
 
 
 

                                                 
59 Βλ. Committee of the Regions (2017) EGTC Monitoring Report 2016 and 
Impacts of Schengen Area Crisis on the work of EGTCs, Brussels: Committee of 
the Regions. 
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1. Eurométropole Lille-Kotrijk-Tournai 
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2. Ister-Granum European Grouping of Territorial 
Cooperation Ltd 
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3. Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
Galicia –Norte de Portugal 
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4. EGTC Amphictyony of Twinned Cities and Areas 
of the Mediterranean 
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5. Ung-Tisza-Túr-Sajó (Hernád-Bódva-Szinva) 
Limited Liability EGTC 
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6. Limited liability European Grouping of 
Territorial Cooperation Karst-Bodva  
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7. Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
Duero-Douro 
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8. Groupement Européen de Coopération 
Territoriale West Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-
Côte d'Opale 
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9. EGTC Archi-Med 
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10. GECT Pyrénées-Meditérrannée 
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11. GECT Eurodistrict Strasbourg-Ortenau 
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12. Agrupamento Europeu de Cooperação 
Territorial ZASNET, AECT 
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13. Agrupació Europea de Cooperació Territorial 
Hospital de Cerdanya 
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14. GECT INTERREG "Programme Grande 
Région" 
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15. Eurodistrict Saarmoselle 
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16. ABAÚJ - ABAÚJBAN European Grouping of 
Territorial Co-operation Ltd 
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17. Pons Danubii EGTC 
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18. Bánát - Triplex Confinium Limited Liability 
EGTC 
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19. Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai 
Területi Együttműködési Közhasznú Csoportosulás 
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20. "Linieland van Waas en Hulst" Europese 
Groepering voor Territoriale Samenwerking 
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21. GECT Euregio Tirolo - Alto Adige – Trentino 
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22. Territorio dei comuni: Comune di Gorizia (I), 
Mestna Občina Nova Gorica (Slo) e Občina 
Šempeter-Vrtojba (Slo) 
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23. GECT Pirineus – Cerdanya 
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24. Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
"Espacio Portalet" 
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25. Rába-Duna-Vág European Grouping of 
Territorial Cooperation with Limited Liability 
 

 



232 
 

26. GECT Eurorégion Nouvelle Aquitaine-Euskadi-
Navarre 
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27. Európa-kapu Korlátolt Felelösségü Európai 
Területi Együttmüködési Csoportosulás 
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28. BODROGKÖZI Korlátolt Felelősségű Európai 
Területi Együttműködési Közhasznú 
Csoportosulás* 
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29. Novohrad-Nógrád European Grouping of 
Territorial Cooperation with Limited Liability 
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30. Pannon European Grouping of Territorial 
Cooperation Ltd. 
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31. EGTC EFXINI POLI - Network of European 
Cities for Sustainable Development 
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32. European Grouping of Territorial Cooperation 
European Urban Knowledge Network Limited 
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33. GECT "Euregio Senza Confini r.l." 
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34. European Grouping of Territorial Cooperation 
TRITIA Limited 
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35. Sajó - Rima / Slaná - Rimava European 
Grouping of Territorial Cooperation with Limited 
Liability 
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36. European Grouping of Territorial Cooperation 
Via Carpatia Limited 
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37. Parc européen/Parco europeo Alpi Marittime –
Mercantour 
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38. Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale 
(G.E.C.T) Parco Marino Internazionale delle 
Bocche di Bonifacio 
(P.M.I.B.B) 
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39. GECT "Secrétariat du Sommet de la Grande 
Région" 
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40. EGTC TATRY Ltd. 
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41. European Grouping of Territorial Cooperation 
Spoločný región limited 
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42. Torysa European Grouping of Territorial 
Cooperation 
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43. Svinka European Grouping of Territorial 
Cooperation 
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44. GECT Alzette Belval 
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45. Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
Ciudades de la Cerámica, AECT limitada 
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46. European Grouping of Territorial Cooperation 
Eurocity of Chaves-Verín 
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47. European Common Future Building European 
Grouping of Territorial Cooperation with Limited 
Liability 
 

 



257 
 

48. Central European Transport Corridor Limited 
Liability European Grouping of Territorial Co-
operation 
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49. Huesca Pirineos – Hautes Pyrénées 
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50. Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
Faja Pirítica Ibérica 
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51. European Border Cities European Grouping of 
Territorial Cooperation Limited Liability 
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52. ESPON EGTC – European Node for Territorial 
Evidence 
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53. GECT Pays d'Art et d'Histoire Transfrontalier 
Les Vallées Catalanes du Tech et du Ter 
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54. Interregional Alliance for the Rhine-Alpine 
Corridor EGTC 
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55. MASH European Grouping of Territorial 
Cooperation 
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56. European Grouping of Territorial Cooperation 
NOVUM Limited 
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57. Mura Region European Grouping of Territorial 
Cooperation Limited Liability 
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58. Tisza European Grouping of Territorial 
Cooperation Limited Liability 
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59. GECT-Autorité de gestion programme 
INTERREG V A Grande Région 
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60. Agrupación Europea de Cooperación Territorial 
León-Bragança 
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61. PONTIBUS European Grouping of Territorial 
Cooperation Limited Liability 
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62. Eucor The European Campus EGTC 
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63. European Grouping of Territorial Cooperation 
"European Mycological Institute" 
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64. Eisenbahnneubaustrecke Dresden Prag EVTZ 
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65. Groupement Européen de Coopération 
Territoriale Eurodistrict PAMINA 
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