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ΘΕΜΑ: «Οικοδόµηση της Ευρώπης δια µέσου των συνόρων»: Βραβείο 
για Ευρωπαϊκούς Οµίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2016 
 

1. Γενικά 

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) θέσπισε στις 7 Οκτωβρίου 2013 ευρωπαϊκό 
βραβείο µε τίτλο «Οικοδόµηση της Ευρώπης δια µέσου των συνόρων», µε 
σκοπό την αναγνώριση και την προβολή της βέλτιστης πρακτικής ενός 
Ευρωπαϊκού Οµίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) που σχετίζεται µε τη 
δηµιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας στην Ευρώπη (Στρατηγική 
«Ευρώπη 2020»). Το βραβείο απονέµεται ανά διετία, και  το 2016 θα 
απονεµηθεί για δεύτερη φορά.  

  
2. Στόχος του Βραβείου 

Με το βραβείο αυτό επιδιώκεται η ανάδειξη των δυνατοτήτων των ΕΟΕΣ ως 
µέσου προώθησης της ανάπτυξης και των ευκαιριών, δεδοµένου ότι η 
οικονοµική ανάπτυξη και η εφαρµογή της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» 
συνιστούν κορυφαία προτεραιότητα της τρέχουσας Προεδρίας της ΕτΠ.  Το 
βραβείο θεσπίζεται για να αναγνωριστούν συγκεκριµένα επιτεύγµατα 
υφιστάµενων ΕΟΕΣ, να καταδειχθεί η προστιθέµενη αξία του εν λόγω µέσου και 
να χρησιµεύσουν οι όµιλοι ως παράδειγµα για άλλους οµίλους παρόµοιας 
διάρθρωσης. 
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3. Κριτήρια επιλεξιµότητας 

3.1 Επιλεξιµότητα αιτούντων 

∆ικαίωµα συµµετοχής έχουν µόνο οι ΕΟΕΣ που συστάθηκαν, το αργότερο, κατά 
το έτος που προηγείται της δηµοσίευσης της πρόσκλησης και η σύσταση των 
οποίων έχει κοινοποιηθεί στην Επιτροπή των Περιφερειών σύµφωνα µε το 
άρθρο 5 του κανονισµού αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου. Στην προκειµένη περίπτωση, µόνο ΕΟΕΣ που έχουν 
δηµιουργηθεί πριν από τις 31 ∆εκεµβρίου 2014. 

      3.2 Επιλεξιµότητα δράσεων 

Όσον αφορά το Βραβείο για Ευρωπαϊκούς Οµίλους Εδαφικής Συνεργασίας θα 
ληφθούν υπόψη δράσεις και έργα που υλοποιούνται από ΕΟΕΣ και 
συµβάλλουν στους ακόλουθους τοµείς: 

� αντίκτυπος και αποτελέσµατα της δράσης που αξιολογούνται µε βάση 
µετρήσιµους δείκτες και σε συνάρτηση µε το µέγεθος του ΕΟΕΣ και τις 
πραγµατικές ανάγκες της εκάστοτε περιοχής· 

� καινοτόµος προσέγγιση, µε διακρατική διάσταση και ευρωπαϊκή 
προστιθέµενη αξία λόγω του γεγονότος ότι η δράση έχει σχεδιαστεί και 
εκτελείται από έναν ΕΟΕΣ· 

� εφαρµογή της αρχής της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και υιοθέτηση 
προσέγγισης από τη βάση προς τα άνω· 

� αποτελεσµατική συµβολή στην υλοποίηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» σε τοµείς που συνδέονται µε τη δηµιουργία ανάπτυξης και θέσεων 
εργασίας· 

� βιωσιµότητα και διάρκεια της δράσης, ένταξη των δράσεων σε ευρύτερη 
στρατηγική για την περιοχή· 

� προβολή στους πολίτες της περιοχής· 
� δυνατότητα µεταφοράς και αντιγραφής ως βέλτιστης πρακτικής. 

 

      4. Υποβολή αίτησης, προθεσµία και πληροφορίες 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: egtc@cor.europa.eu  
µέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016. Το έντυπο της αίτησης και το πρότυπο 
ενηµερωτικού δελτίου, καθώς και  περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στην 
ιστοσελίδα για τον ΕΟΕΣ:  
 

www.cor.europa.eu/egtc 
 
και από το ΥΠΕΣ∆Α, εθνικό σηµείο επαφής για τους ΕΟΕΣ (υπόψιν κ. Α. 
Καρβούνη). Περαιτέρω, σας γνωρίζουµε ότι το έντυπο της αίτησης πρέπει να 
υπογράφεται από το διευθυντή του ΕΟΕΣ, ενώ τα έγγραφα που σχετίζονται µε 
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το βραβείο συντάσσονται στην αγγλική γλώσσα, προκειµένου να διευκολύνεται 
το έργο της επιτροπής και να εξασφαλίζεται η µεγαλύτερη δυνατή δηµοσιότητα 
και διάδοση των δράσεων. Οι υποψήφιοι θα παρέχουν αγγλική µετάφραση των 
εγγράφων σε άλλες γλώσσες (εγκριτικές επιστολές, εξωτερική αξιολόγηση, 
δηµοσιεύσεις που σχετίζονται µε τη δράση ή το έργο κ.λπ.) ή περίληψη του 
περιεχοµένου τους στην αγγλική γλώσσα. 

 
Παραµένουµε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 

 

                                             H ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
 

     

                   ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Μόνιµη Αντιπροσωπεία της 
Ελλάδας στις Βρυξέλλες  
2) Κ.Ε.∆.Ε. 
Ακαδηµίας 65 και Γεναδίου 8, Τ.Κ 10678 Αθήνα 
(E-mail: info@kedke.gr) 
3) Ε.Ν.Π.Ε. 
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα 
(E-mail: info@enpe.gr) 
4) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής    
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ   ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ 104 36 ΑΘΗΝΑ 
(E-mail: info@eetaa.gr) 
5) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα 
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα  
(α) Αναπληρωτή Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη  
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)  
(β) Επικεφαλής Συντονισµού ∆ικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu) 
6) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα 
Λεωφ. Αµαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα                                
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu) 
Προϊστάµενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο         
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu) 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού 
- Γραφείο κ. Υφυπουργού 
- Γραφείο κ. Γενικού Γραµµατέα 



 4 

-Γραφείο κ. Γενικού ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιών και ∆ιοικητικής 
Υποστήριξης 
-∆/νση  Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (µε την παράκληση να αναρτηθεί στο 
site του Υπουργείου, στη διαδροµή: To Υπουργείο-Πολιτικές και ∆ράσεις-
∆ιεθνή και Ευρωπαϊκά Θέµατα ΟΤΑ-Προγράµµατα & Συνεργασίες- 
Ενηµερώσεις-Ανακοινώσεις) 
-∆/νση Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
Τµήµα Αναπτυξιακών Προγραµµάτων και Κρατικών Ενισχύσεων 

 

 

 


