2

Του Μάρκου και του Κωνσταντή

3

4

Ελληνική

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ
«ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ, 2014-2020»

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΠΟΛΕΩΝ ΙΙI
Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ)
των Ελληνικών Δήμων, 2007-2017

Οι εγκρίσεις της Επιτροπής
του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005
Αντώνης Καρβούνης

Αθήνα 2017

5

Σύνταξη-Επιμέλεια Κειμένων:
Δρ. Αντώνης Καρβούνης, Στέλεχος της Δ/νσης Οικονομικής και

Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου
Εσωτερικών, Πρόεδρος της Διυπουργικής Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του
ν.3345/2005, Εθνικό Σημείο Επαφής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος
«Ευρώπη για τους Πολίτες» και των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής
Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), Επιμελητής του Δελτίου Διεθνών και Ευρωπαϊκών
Θεμάτων & Αναπτυξιακού Σχεδιασμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΥΠΕΣ.
Διδάσκει Περιφερειακή Ανάπτυξη και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Σχεδιασμό και
Υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών
Σπουδών ‘Εθνική και Ενωσιακή Διοίκηση’ του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης
του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στην
Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και στο Ινστιτούτο
Επιμόρφωσης του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Μεθοδολογικό υπόμνημα

Τα στοιχεία της παρούσας μελέτης έχουν αντληθεί από τη βάση δεδομένων
της Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005

ISBN: 978-618-83424-0-8
Απαγορεύεται η μερική ή ολική αναδημοσίευση του έργου αυτού, καθώς και η
αναπαραγωγή του με οποιοδήποτε μέσο χωρίς την άδεια του εκδότη.
.

6

ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μέχρι σήμερα, το επιστημονικό και πολιτικό ενδιαφέρον για τις
διπλωματικές δραστηριότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης είναι σχετικά
περιορισμένο. Από την άλλη μεριά, η σύγχρονη διπλωματία
χαρακτηρίζεται από παράδοξες τάσεις1: μια αυξανόμενη διεθνοποίηση,
καθώς οι εθνικές κυβερνήσεις ανταποκρίνονται σε ένα εύρος διεθνών
σχέσεων, στην οικονομική αλληλεξάρτηση (παγκοσμιοποίηση) και σε
αιτήματα που δεν είναι πλέον διαχειρίσιμα στο πλαίσιο των πολιτικών
συστημάτων, αλλά και μια επαγρύπνηση από την πλευρά των
υποεθνικών συμφερόντων, κυβερνητικών και μη κυβερνητικών,
απέναντι σε αυτές τις πιέσεις, αφού οι συνέπειές τους γίνονται ορατές
στο εσωτερικό πεδίο και σε εκείνους που εκπροσωπούν σε τοπικό
επίπεδο. Επομένως, οι πολυπλοκότητες της σύγχρονης διπλωματίας
μπορούν να γίνουν κατανοητές εφόσον γίνει αντιληπτό ότι διεξάγεται
σε πολύπλοκες πολυεπίπεδες πολιτικές δομές και διαδικασίες που
περιλαμβάνουν όλα τα επίπεδα πολιτικής δράσης, από το τοπικό,
μέσω του εθνικού, μέχρι το διεθνές επίπεδο.
Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) από τη
σύστασή τους το 2007 αποτελούν αυτό που η ίδια η Επιτροπή των
Περιφερειών
αποκάλεσε
«εργαστήρια
πολυ-επίπεδης
διακυβέρνησης», καθώς στις τάξεις τους συναντώνται όλα τα επίπεδα
διακυβέρνησης (διεθνές, ενωσιακό, εθνικό, περιφερειακό, τοπικό) σε
εταιρική σχέση με τις οργανώσεις της κοινωνίας πολιτών. O ρόλος
τους δεν εξαντλείται απλώς στην «προώθηση της διασυνοριακής,
διακρατικής και/ή διαπεριφερειακής συνεργασίας», στο πλαίσιο της
«ενίσχυσης της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής», όπως
διακηρυκτικά αναφέρει ο Κανονισμός (ΕΚ) 1082/2006· ούτε
περιορίζεται στο χώρο της οικονομικής διπλωματίας, σύμφωνα με το
παράδειγμα που μας δίνει το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου της
Ουγγαρίας. Το αναπτυξιακό δυναμικό τους διευρύνεται πλέον και σε
γεωπολιτικό επίπεδο με τη δυνατότητα που προβλέπει ο
τροποποιητικός Κανονισμός (ΕΕ) 1302/2013 να φιλοξενούν στους
κόλπους τους και φορείς από τρίτες χώρες, με τις οποίες η ΕΕ
δυσκολεύεται, ορισμένες φορές, να αποκτήσει δίαυλο επικοινωνίας σε
πολιτικό, αλλά πρωτίστως, σε πολιτιστικό επίπεδο.
Βλ. R. Tavares PARADIPLOMACY. Cities and States as Global Players, Oxford University
Press, Oxford 2016.
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Η χώρα μας, από πολύ νωρίς, με τον ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
(2008), αρχικά, και στη συνέχεια, με τον ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
(2012), και πρόσφατα (2017) με τον ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ-Α.Μ.Κ.Ε., έχει
δώσει το παρών στη διαδικασία δημιουργίας αυτών των Ομίλων.
Μάλιστα, δέκα χρόνια μετά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού (ΕΚ)
1082/2006, οι εν λόγω Όμιλοι αποτελούν μια ειδική περίπτωση ΕΟΕΣ
σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που ειδικεύονται στη δικτύωση. Με αυτή τη
λογική, άλλωστε, αντέδρασε και η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση καθόλη
τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Μέσα από τους ανωτέρω Ομίλους, οι
δήμοι της χώρας αναζήτησαν μια διέξοδο για την αντιμετώπιση σε
εταιρικό επίπεδο των τοπικών υποθέσεων. Οι ΕΟΕΣ παρείχαν στην
ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση ένα σύντομο δρόμο δικτύωσης με
φορείς της αλλοδαπής και ένα εργαλείο διαχείρισης των νέων
προκλήσεων σε τομεακό, οργανωτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
Το Υπουργείο Εσωτερικών, και ειδικότερα, η Επιτροπή του
άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005, ως η κατεξοχήν αρμόδια αδειοδοτούσα
αρχή, υποστήριξε αυτό το θεσμό από τα πρώτα του στάδια εξέλιξης,
συνδράμοντας τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και τους
ίδιους ΕΟΕΣ στην επίλυση νομικών και επιχειρησιακών ζητημάτων
που προέκυψαν κατά τη λειτουργία τους.
Σε αυτό το πλαίσιο, με τις διατάξεις των άρθρων 108-114 του
ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31-7-2017), 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 του Κανονισμού (ΕΕ) 1302/2013, 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,
όπως προκύπτει από τη δεκαετή ευρωπαϊκή εμπειρία.
Κατόπιν των ανωτέρω, η παρούσα μελέτη φιλοδοξεί, αφενός,
να αναδείξει το βαθμό συμμετοχής των Δήμων της χώρας σε ΕΟΕΣ
την τελευταία δεκαετία, μέσα από την καταγραφή και ανάλυση των
εγκεκριμένων από τη διυπουργική Επιτροπή του άρθ. 4 παρ.2β του
ν.3345/2005 συμμετοχών τους σε αυτούς τους Ομίλους, και αφετέρου,
να διαφυλάξει τη θεσμική μνήμη, η οποία είναι απαραίτητη για ένα
δημόσιο φορέα της κεντρικής διοίκησης με επιτελικό, ελεγκτικό και
8

συντονιστικό ρόλο στον τομέα των διεθνών συνεργασιών των φορέων
της τοπικής αυτοδιοίκησης.
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 εξεταστεί η προστιθέμενη αξία της συμμετοχής των Δήμων σε
αυτούς τους Ομίλους και η αξιοποίησή της προς όφελος των τοπικών
κοινωνιών αλλά και ως επικουρικού εργαλείου για τους αρμοδίους
χειριστές θεμάτων εξωτερικής πολιτικής της χώρας, κατά τα πρότυπα
άλλων ευρωπαϊκών χωρών.
Αθήνα, Σεπτέμβριος 2017
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1. Η Έννοια των ΕΟΕΣ
Οι Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας δημιουργήθηκαν
βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 (εφεξής ΄Κανονισμός’) 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) 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. Πρόκειται για νομικά πρόσωπα
δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό
δίκαιο. Σκοπός των ΕΟΕΣ είναι η προαγωγή της διασυνοριακής,
διακρατικής ή/και διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταξύ των μελών
του με αποκλειστικό στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και
κοινωνικής συνοχής. Οι ΕΟΕΣ, με έδρα σε κράτος-μέλος βάσει του
οποίου έχει συσταθεί τουλάχιστον ένα από τα μέλη του, συγκροτούνται
από δημόσιες αρχές και/ή νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα, προερχόμενα από τουλάχιστον δύο χώρες. Υπό
συγκεκριμένες προϋποθέσεις, η μία από τις δύο χώρες μπορεί να είναι
είτε όμορη ενός κράτους-μέλους της ΕΕ, είτε να συμμετέχει σε κάποιο
από τα διασυνοριακά, διακρατικά ή διαπεριφερειακά προγράμματα
εδαφικής συνεργασίας. Σε κάθε περίπτωση, τουλάχιστον ένα μέλος
του ΕΟΕΣ θα πρέπει να έχει έδρα σε κράτος-μέλος της ΕΕ.
2. Αναγκαιότητα των ΕΟΕΣ
Οι αρχές της διασυνοριακής συνεργασίας, όπως αυτή
επισημοποιήθηκε με τη Σύμβαση-Πλαίσιο της Μαδρίτης (1980),
χρονολογούνται από τις αρχές της δεκαετίας του 1960, στο πλαίσιο
των αδελφοποιήσεων μεταξύ των Δήμων και των Κοινοτήτων. Το
Συμβούλιο της Ευρώπης διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην
προώθηση των γειτονικών σχέσεων μεταξύ των τοπικών αρχών,
αναγνωρίζοντας τη σημασία της διασυνοριακής συνεργασίας για την
προώθηση της δημοκρατικής σταθερότητας και της αμοιβαίας
κατανόησης μεταξύ κρατών και πληθυσμών μέσα από το διάλογο και
τις συνεργασίες2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της
Ευρώπης, αντλώντας έμπνευση από αυτή την εμπειρία, από το 2004
άρχισαν να συζητούν την εισαγωγή ενός θεσμού ‘διευρωπαϊκής’
Βλ. Συμβούλιο της Ευρώπης Πρακτικός Οδηγός για τη Διασυνοριακή Συνεργασία,
Συμβούλιο της Ευρώπης, Στρασβούργο 2007, σ.9.
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συνεργασίας που θα καλύπτει όλες τις μορφές συνεργασίας μεταξύ
των τοπικών αρχών, και όχι μόνον, καταλήγοντας, τελικά, στο
προσχέδιο του Κανονισμού για τη σύσταση των ΕΟΕΣ και
αναγνωρίζοντας τα εμπόδια για τη διασυνοριακή συνεργασία και την
ανάγκη να ανταποκριθεί στα θέματα που ανέκυψαν μετά τις διαδοχικές
διευρύνσεις.
Έτσι, στις 14 Ιουλίου του 2004 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε
έναν Κανονισμό για τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Ομίλου
Διασυνοριακής Συνεργασίας, ενός εργαλείου συνεργασίας σε κοινοτικό
επίπεδο για τις τοπικές αρχές, αποσκοπώντας, κυρίως, στην εξάλειψη
των εμποδίων και των δυσκολιών που συναντούν οι ΟΤΑ κατά τη
διαχείριση δράσεων διασυνοριακής, διεθνικής ή διαπεριφερειακής
συνεργασίας στο πλαίσιο διαφορετικών νομικών διαδικασιών. Η
έλλειψη, λοιπόν, ενός κατάλληλου νομικού εργαλείου για τη δημιουργία
κοινών διαχειριστικών δομών για την υλοποίηση προγραμμάτων
διασυνοριακής συνεργασίας αποτέλεσε τη βασική αιτία για την έκδοση
του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 για τη σύσταση των ΕΟΕΣ3. Ωστόσο,
ο στόχος του προσχεδίου του Κανονισμού για τη διασυνοριακή
συνεργασία σύντομα εγκαταλείφθηκε και το εύρος του εργαλείου
διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει όλους τους τύπους της εδαφικής
συνεργασίας. Έτσι, το εργαλείο μετονομάστηκε σε Ευρωπαϊκό Όμιλο
Εδαφικής Συνεργασίας και τελικώς εγκρίθηκε, υπό τον τύπο ενός
Κανονισμού του Συμβουλίου Υπουργών και του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου στις 5 Ιουλίου του 2006. Ο κοινοτικός κανονισμός για τον
ΕΟΕΣ αποτελεί καινοτομία από την άποψη ότι επιτρέπει την ίδρυση
ένωσης μεταξύ οργανισμών περιφερειακής και τοπικής διοίκησης των
διαφόρων κρατών-μελών, χωρίς να είναι απαραίτητη η εκ των
προτέρων υπογραφή μιας διεθνούς συμφωνίας που να επικυρώνεται
από τα εθνικά κοινοβούλια.
3. Το νομικό καθεστώς των Ε.Ο.Ε.Σ
Οι Όμιλοι αυτοί ιδρύονται ως φορείς με νομική προσωπικότητα
με πρωτοβουλία των μελών τους και τα καταστατικά όργανά τους
ενεργούν στο πλαίσιο του νομοθετικού πλαισίου της χώρας αυτής, τις
διατάξεις του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον
ευρωπαϊκό
όμιλο
εδαφικής
συνεργασίας
(ΕΟΕΣ),
όπως
τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΕ) 1302/2013 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για την
3

Βλ. Σκέψη 2, του Κανονισμού.
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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, καθώς και τους όρους της
σύμβασης. Οι ΕΟΕΣ αποσκοπούν στη διευκόλυνση και στην
προαγωγή της εδαφικής συνεργασίας, μεταξύ των μελών τους με
αποκλειστικό στόχο την ενίσχυση της οικονομικής, της κοινωνικής και
της εδαφικής συνοχής της Ένωσης. Οι ΕΟΕΣ διαθέτουν σε κάθε
κράτος-μέλος την ευρύτερη δυνατή ικανότητα δικαίου που
αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα από την εθνική νομοθεσία του
οικείου κράτους-μέλους· μπορεί ιδίως να αποκτούν και να διαθέτουν
κινητή και ακίνητη περιουσία, να απασχολούν προσωπικό και να
παρίστανται ενώπιον δικαστηρίου.
Εκτός του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006, όπως ισχύει, εφαρμογή
στους ΕΟΕΣ έχουν και οι διατάξεις των άρθρων 2, 7, 9, 11, 12, 22, 23,
27 του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , περί καθορισμού ειδικών
διατάξεων για την υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής
συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης,
καθώς και εκείνες των άρθρων 36, 48 και 104 του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013 , περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.
4. Στόχοι και καθήκοντα των ΕΟΕΣ
Η σύσταση ενός ΕΟΕΣ δεν θα πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό
αλλά το μέσο για την υλοποίηση άλλων στόχων, όπως η
μακροπρόθεσμη στρατηγική ανάπτυξη, η υλοποίηση ενός
προγράμματος κ.α. Οι στόχοι, όπως και τα καθήκοντα ενός ΕΟΕΣ
τίθενται από τα μέλη του στη σύμβαση και στο πλαίσιο που θέτει ο
ίδιος ο Κανονισμός4. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 7
παρ.3 του Κανονισμού, οι ΕΟΕΣ μπορούν να αναλάβουν τα εξής
καθήκοντα:
4

Βλ. άρθρο 7 του Κανονισμού.
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 την εφαρμογή προγραμμάτων ή έργων εδαφικής
συνεργασίας.
 την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ έργων
στο πεδίο της εδαφικής συνεργασίας μέσω των ΕΔΕΤ
(ΕΤΠΑ, ΕΚΤ, Ταμείο Συνοχής).
 την υλοποίηση άλλων δράσεων εδαφικής συνεργασίας με
την οικονομική συνεισφορά της ΕΕ.
 την πραγματοποίηση δράσεων εδαφικής συνεργασίας
χωρίς ενωσιακή συνεισφορά.
Για την υλοποίηση
Προγραμμάτων Εδαφικής
Συνεργασίας
(Interreg)

ΕΟΕΣ

Για την υλοποίηση
συγχρηματοδοτούμενα
έργων εδαφικής
συνεργασίας μέσω των
ΕΔΕΤ

Για την υλοποίηση δράσεων
εδαφικής συνεργασίας
χωρίς οικονομική
συνεισφορά της ΕΕ

Για την υλοποίηση άλλων
Ενωσιακά επιχορηγούμενων
δράσεων εδαφικής
συνεργασίας

Για παράδειγμα, είναι θεμιτό η σύσταση ενός ΕΟΕΣ να αφορά
την υλοποίηση μιας συγκεκριμένης εκ των ανωτέρω δράσεων, έργων ή
προγραμμάτων (μονολειτουργικός ΕΟΕΣ) ή να λειτουργήσει ως μια
πλατφόρμα συνεργασίας με πολλαπλά καθήκοντα (πολυλειτουργικός
ΕΟΕΣ). Ωστόσο, ένας ΕΟΕΣ δύναται να καθορίσει τους όρους και τις
προϋποθέσεις χρήσης ενός στοιχείου υποδομής το οποίο διαχειρίζεται
ή ακόμη να προσδιορίσει τους όρους παροχής μιας υπηρεσίας γενικού
οικονομικού συμφέροντος.
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 22 του Κανονισμού (ΕΕ)
1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της
17ης Δεκεμβρίου 2013 , περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την
υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, «τα κράτη μέλη που
συμμετέχουν σε ένα πρόγραμμα συνεργασίας δύνανται να κάνουν
χρήση ενός ΕΟΕΣ, αποβλέποντας στο να αναθέσουν στον Όμιλο την
ευθύνη για τη διαχείριση του εν λόγω προγράμματος συνεργασίας ή
μέρους του, ιδίως αναθέτοντάς του τις αρμοδιότητες διαχειριστικής
αρχής».
Στο πλαίσιο της διαπεριφερειακής συνεργασίας, σύμφωνα με
τον ανωτέρω Κανονισμό, προβλέπεται «ανταλλαγή εμπειριών όσον
αφορά τον εντοπισμό, τη μεταφορά και τη διάδοση ορθών πρακτικών
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και καινοτόμων προσεγγίσεων σε σχέση με την υλοποίηση
προγραμμάτων και ενεργειών εδαφικής συνεργασίας καθώς και με τη
χρήση των ΕΟΕΣ» (άρθρο 2 παρ.3 εδαφ.γ΄).
Περαιτέρω, οι ΕΟΕΣ δύνανται να είναι δικαιούχοι Κοινών
Σχεδίων Δράσης5, καθώς και ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης ή
δικαιούχοι σε ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις6.
Αντίθετα, ο ΕΟΕΣ δεν επιτρέπεται να ασκήσει οποιαδήποτε
καθήκοντα αφορούν την άσκηση δημόσιας εξουσίας και αρμοδιοτήτων
που αποσκοπούν στη διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του
κράτους ή άλλων δημοσίων αρχών, όπως είναι οι αστυνομικές και
κανονιστικές εξουσίες, η δικαιοσύνη και η εξωτερική πολιτική7. Επίσης,
ένας ΕΟΕΣ δεν μπορεί να συμμετέχει σε εμπορικές κερδοσκοπικές
δραστηριότητες (π.χ. στη δημιουργία και τη διαχείριση ενός
διασυνοριακού γηπέδου γκολφ).
5. Τα χαρακτηριστικά των ΕΟΕΣ
Οι ΕΟΕΣ χαρακτηρίζονται από τα εξής στοιχεία:
α. Το διακρατικό χαρακτήρα τους, καθώς τα μέλη τους πρέπει να
προέρχονται από δύο τουλάχιστον κράτη-μέλη της Ε.Ε. Με την
τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 είναι δυνατή πλέον και
η συμμετοχή φορέων από τρίτες χώρες.
β. Τη νομική προσωπικότητά τους, αφού ένας ΕΟΕΣ διέπεται από το
ενωσιακό δίκαιο και, ανάλογα με το εύρος των αρμοδιοτήτων που του
απονέμονται από τα μέλη του, μπορεί να αποκτά τη νομική
προσωπικότητα που διαθέτουν τα νομικά πρόσωπα του κράτουςμέλους, στο οποίο έχει την καταστατική του έδρα.
Βλ. άρθρο 104 του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ)
1083/2006 & άρθρο 9 του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013 , περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την
υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης
6
Βλ. άρθρο 11 του Κανονισμού (ΕΕ) 1299/2013, ο.π. & άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ)
1303/2013 ο.π.
7
Βλ. άρθρο 7 παρ.4. του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006, ο.π.
5
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γ. Την καταστατική τους έδρα, η οποία καθορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο
που διέπει έναν Όμιλο και τα όργανά του.
δ. Τη σύμβαση και το καταστατικό τους.
ε. Τα όργανά τους, τα οποία καθορίζονται, χωρίς όμως περιοριστικό
τρόπο, από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1082/2006, όπως ισχύει.
στ. Τον ετήσιο προϋπολογισμό τους.
6. Τα οφέλη από τη συμμετοχή σε ΕΟΕΣ
Αντίθετα με τους φορείς, που, έως σήμερα, χωρίς να διαθέτουν
νομική προσωπικότητα, διαχειρίζονταν προγράμματα εδαφικής
συνεργασίας, και δεδομένων των δυσχερειών που συναντούν τα
κράτη-μέλη και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές τους στον τομέα της
διασυνοριακής
συνεργασίας,
οι
ΕΟΕΣ
διαθέτουν
νομική
προσωπικότητα και συνιστούν ένα νέο όργανο συνεργασίας σε
ενωσιακό επίπεδο.
Γι’ αυτόν το λόγο, η σύσταση των ΕΟΕΣ αποβλέπει, σύμφωνα
με το προοίμιο του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006, όπως ισχύει, κυρίως
στα εξής:
 την
υπέρβαση
των
σημαντικών
δυσχερειών
που
αντιμετωπίζουν τα κράτη μέλη, και ιδίως οι περιφερειακές και
τοπικές αρχές τους, κατά την εφαρμογή και τη διαχείριση
δράσεων εδαφικής συνεργασίας, λόγω των διαφορετικών
εθνικών νομοθεσιών και διαδικασιών. Πολλώ μάλλον,
λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του αριθμού των χερσαίων και
θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ μετά τη διεύρυνση.
 την αντικατάσταση εκείνων των μηχανισμών που αποδείχθηκαν
ανεπαρκείς για την οργάνωση συγκροτημένης συνεργασίας, στο
πλαίσιο του προγράμματος εδαφικής συνεργασίας INTERREG.
 τη συμπλήρωση και όχι την παράκαμψη των δυνατοτήτων για
τη διασυνοριακή συνεργασία των περιφερειακών και τοπικών
αρχών που παρέχει το Συμβούλιο της Ευρώπης, ούτε την
παροχή συνόλου συγκεκριμένων κοινών κανόνων οι οποίοι θα
διέπουν κατά ομοιόμορφο τρόπο όλες τις συναφείς ρυθμίσεις σε
ολόκληρη την ΕΕ.
 τη διευκόλυνση και παρακολούθηση της εφαρμογής
προγραμμάτων ή έργων εδαφικής συνεργασίας που
20

συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ μέσω του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Περιφερειακής Αναπτύξεως, του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Ταμείου ή/και του Ταμείου Συνοχής, αλλά και την
ανάληψη πρωτοβουλιών για δράσεις χωρικής συνεργασίας
μεταξύ των μελών τους χωρίς την οικονομική συμβολή της Ε.Ε..
Επιπλέον, οι ΕΟΕΣ διαθέτουν μια ευέλικτη δομή αφού ο
Κανονισμός προβλέπει ως βασικά οργανωτικά στοιχεία τη συνέλευση
και το διευθυντή, επιτρέποντας τη συμμετοχή διαφορετικών επιπέδων
διοίκησης, έτσι ώστε οι Όμιλοι να αποτελούν «εργαστήρια της
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης»8. Βασικό προτέρημα των ΕΟΕΣ είναι
φυσικά η μόνιμη δομή τους, η μακροπρόθεσμη δέσμευση των εταίρων
και η ενίσχυση της μεταξύ τους συνεργασίας, προσθέτοντας
δημοσιότητα και λογοδοσία στην εδαφική συνεργασία.
Ταυτοχρόνως, οι ΕΟΕΣ μειώνουν τη γραφειοκρατία κατά την
υλοποίηση των έργων, διότι αρκεί η υπογραφή του διευθυντή για την
υποβολή πρότασης σε ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Οι ΕΟΕΣ αποτελούν
μια εταιρική σχέση και ως τέτοια είναι ικανή να υλοποιεί απευθείας
έργα χωρίς τη συνδρομή επιπλέον εταίρων. Από την άλλη μεριά, ο
Κανονισμός προσαρμόζεται στις αλλαγές που επέρχονται στην
εδαφική συνεργασία και στις ανάγκες των ενδιαφερόμενων φορέων.
Περαιτέρω, οι ΕΟΕΣ αξιοποιούν την υφιστάμενη γνώση και
προηγούμενη εμπειρία των εταίρων από την υλοποίηση έργων
εδαφικής συνεργασίας αλλά και ανταγωνιστικών ευρωπαϊκών
προγραμμάτων.
Επίσης, δεν θα πρέπει να παραγνωριστεί η γεωπολιτική
σημασία των Ομίλων αφού μπορούν δυνητικά να αποτελέσουν
χρήσιμο εργαλείο για την υλοποίηση των μακροπεριφερειακών
στρατηγικών της ΕΕ.
Η εκτεταμένη λειτουργία των ΕΟΕΣ στη χώρα μας, η οποία
διαθέτει σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση προγραμμάτων
διασυνοριακής-διακρατικής συνεργασίας μέσω των διμερών και
πολυμερών προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας INTERREG, θα
συμβάλλει στην ενίσχυση του ρόλου της στην ευρύτερη περιοχή,
αναλαμβάνοντας διαμέσου των ενδιαφερόμενων φορέων (Περιφέρειες,
Δήμοι, κ.λ.π.) ενεργό ρόλο στην υλοποίηση έργων εδαφικής
συνεργασίας. Επιπλέον θα προωθήσει τη μονιμοποίηση των δεσμών
συνεργασίας, διευκολύνοντας την εφαρμογή και βελτιώνοντας την
αποτελεσματικότητα των έργων διασυνοριακού ενδιαφέροντος. Τέλος,
Βλ. Α. Alcolea Martinez, ‘Towards a New Generation of European Groupings of Territorial
Cooperation’, EStIF, 2, 2014, σ.90.
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αναμένεται να βελτιώσει την εφαρμογή των συστημάτων διαχείρισης
και ελέγχου στα έργα χωρικής συνεργασίας, λαμβάνοντας υπόψη ότι
είναι πολύ πιο εύκολο να εποπτεύονται δραστηριότητες τελικών
δικαιούχων με ανεξάρτητη νομική οντότητα που εκπροσωπούν όλους
τους συνεργαζόμενους φορείς και έχουν συσταθεί κάτω από
συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις και για συγκεκριμένους
σκοπούς.
7. Η σύνθεση των ΕΟΕΣ
Ένας ΕΟΕΣ αποτελείται από μέλη,
(α) εγκατεστημένα στο έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών-μελών της
Ε.Ε.
(β) εγκατεστημένα στο έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών-μελών της
Ε.Ε. και μίας ή περισσοτέρων τρίτων χωρών9
(γ) εγκατεστημένα στο έδαφος ενός κράτους-μέλους της Ε.Ε. και μίας
τρίτης χώρας,
στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, και τα οποία εμπίπτουν σε μια ή
περισσότερες από τις ακόλουθες κατηγορίες:
α. κράτη-μέλη της Ε.Ε.,
β. περιφερειακές αρχές,
γ. τοπικές αρχές,
δ. οργανισμοί δημοσίου δικαίου,10
9
Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1302/2013, τρίτη χώρα θεωρείται εκείνη που συνορεύει με
ένα κράτος-μέλος, συμπεριλαμβανομένων των εξόχως απόκεντρων περιοχών του, όταν η τρίτη
χώρα έχει κοινά χερσαία σύνορα με αυτό ή όταν, τόσο η τρίτη χώρα 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.
10 Δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν
στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από κρατικούς πόρους
κατά το 50 % τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού των ή των οποίων το εταιρικό κεφάλαιο
ανήκει κατά 51 % τουλάχιστον στο κράτος, τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν
σε νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιασδήποτε βαθμίδας,
συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), σε περιφερειακές
ενώσεις δήμων (ΠΕΔ), καθώς και σε δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, και νομικά
πρόσωπα, ή επιχορηγούνται τακτικά από αυτά, κατά το 50% τουλάχιστον του ετήσιου
προϋπολογισμού των, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις ή με το καταστατικό τους, ή τα
προαναφερόμενα νομικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον το 51% του εταιρικού κεφαλαίου
αυτών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου. Βλ. άρθρο 1 παρ.9 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού
των διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών.
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ε. επιχειρήσεις στις οποίες έχει ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών γενικού
οικονομικού συμφέροντος, σύμφωνα με το εφαρμοστέο ενωσιακό και
εθνικό δίκαιο,
στ. εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές ή οργανισμοί ή δημόσιες
επιχειρήσεις αντίστοιχες με εκείνες που αναφέρονται ανωτέρω τρίτων
χωρών,
ζ. ενώσεις φορέων, οι οποίοι ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις
κατηγορίες αυτές.
8. Πρακτικά βήματα για τη σύσταση ενός ΕΟΕΣ
Η διαδικασία σύστασης ενός ΕΟΕΣ ακολουθεί τα εξής στάδια:
 Καθορισμός Σκοπιμότητας Σύστασης ενός ΕΟΕΣ
Σε αυτό το στάδιο θα πρέπει να αποσαφηνιστούν τα εξής στοιχεία:





Αναγκαιότητα ύπαρξης μόνιμης δομής συνεργασίας.
Αναγκαιότητα πρόβλεψης νομικής προσωπικότητας για τη δομή
συνεργασίας.
Καθορισμός της προστιθέμενης αξίας ενός ΕΟΕΣ.
Διερεύνηση ωριμότητας στη συνεργασία μεταξύ των εταίρων
του.

 Προσδιορισμός βασικών στοιχείων ενός ΕΟΕΣ
Στο δεύτερο στάδιο, οι εταίροι ενός ΕΟΕΣ καλούνται να απαντήσουν
στα εξής ζητήματα:













Ονομασία ΕΟΕΣ.
Τύπος ΕΟΕΣ (διασυνοριακός, διακρατικός, δικτυακός).
Σκοποί του ΕΟΕΣ.
Καθήκοντα του ΕΟΕΣ.
Εδαφική επικράτεια του ΕΟΕΣ.
Μέλη του ΕΟΕΣ.
Έδρα του ΕΟΕΣ.
Ρυθμίσεις εθνικής νομοθεσίας.
Χρηματοδότηση του ΕΟΕΣ.
Ευθύνη του ΕΟΕΣ και των μελών του.
Χρονική διάρκεια του ΕΟΕΣ.
Κατάρτιση της Σύμβασης του ΕΟΕΣ.
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 Σύσταση του ΕΟΕΣ
Στο καταληκτικό στάδιο, οι εταίροι θα πρέπει να συμφωνήσουν στα
εξής θέματα:






Σύνθεση των Οργάνων του ΕΟΕΣ.
Συμβάσεις Προσωπικού του ΕΟΕΣ.
Πρόβλεψη διαδικασιών για την πραγματοποίηση αλλαγών.
Κατάρτιση του Καταστατικού του ΕΟΕΣ.
Πρόβλεψη διαδικασιών για τη χορήγηση εγκρίσεων.
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ΙΙ. Το Θεσμικό Πλαίσιο των ΕΟΕΣ
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Με τις διατάξεις των άρθρων 108114 του ν.4483/2017 (ΦΕΚ
Α΄107/31-7-2017), επιχειρήθηκε,
όχι μόνον η προσαρμογή της
κείμενης
νομοθεσίας
στο
αναθεωρημένο
κανονιστικό
πλαίσιο του Κανονισμού (ΕΕ)
1302/2013,
αλλά
και
ο
εμπλουτισμός της 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, όπως προκύπτει από τη δεκαετή ευρωπαϊκή εμπειρία.
Όπως είχε γίνει σαφές και στο προηγούμενο νομικό καθεστώς
(άρθρο 221 του ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22
του ν.3613/2007), οι ΕΟΕΣ αποτελούν
οργανισμούς δημοσίου
δικαίου, κατά τα οριζόμενα του άρθρου 1 της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31 ης Μαρτίου 2004.
Πράγματι, με την Οδηγία 2004/18/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην
ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/16.3.2007), στην
έννοια του «οργανισμού δημοσίου δικαίου» περιλαμβάνεται κάθε
οργανισμός, ο οποίος α) έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την
κάλυψη αναγκών γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στο
βιομηχανικό ή εμπορικό τομέα, β) έχει νομική προσωπικότητα και γ)
χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος από το κράτος, τις αρχές
τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
Συγκεκριμένα, τα κριτήρια αυτά πληρούνται από κάθε νομικό
πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που ανήκει σε νομικά πρόσωπα δημοσίου
δικαίου ή και σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιασδήποτε
βαθμίδας. Οι οργανισμοί και οι κατηγορίες που πληρούν τα κριτήρια
που αναφέρονται παραπάνω και οι οποίοι προκύπτουν από το
Παράρτημα III της Οδηγίας, για την Ελλάδα είναι οι ακόλουθοι: α) οι
δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιοι φορείς, β) τα νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν στο κράτος ή επιχορηγούνται τακτικά,
σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, από κρατικούς πόρους κατά το 50%
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους ή των οποίων το
εταιρικό κεφάλαιο ανήκει κατά 51% τουλάχιστον στο κράτος, γ) τα
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα
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δημοσίου δικαίου, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης οποιασδήποτε
βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής Ένωσης Δήμων
Ελλάδας (ΚΕΔΕ), σε τοπικές ενώσεις Δήμων, καθώς και σε δημόσιες
επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς, και σε υπό το στοιχείο (β) νομικά
πρόσωπα, ή επιχορηγούνται τακτικά από αυτά, κατά το 50%
τουλάχιστον του ετήσιου προϋπολογισμού τους, σύμφωνα με τις
οικείες διατάξεις ή με το καταστατικό τους, ή τα προαναφερόμενα
νομικά πρόσωπα που κατέχουν τουλάχιστον το 51% του εταιρικού
κεφαλαίου αυτών των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.
Έτσι, στο άρθρο 108 του ν.4483/2017, αναφορικά με τη φύση
των ΕΟΕΣ, προβλέπεται ρητά ότι ΕΟΕΣ που έχουν την καταστατική
τους έδρα στη χώρα μας συστήνονται ως αστικές εταιρίες μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα του άρθρου 741 του ΑΚ – κάτι που είχε
ήδη αποσαφηνιστεί και στο προηγούμενο νομικό πλαίσιο. Επομένως,
ο ΕΟΕΣ συνιστά ένα νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που επιτελεί
όμως αποστολή γενικού συμφέροντος, έτσι όπως αυτή προσδιορίζεται
πρωταρχικά από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1082/2006, όπως ισχύει, και
δευτερευόντως από άλλες πράξεις της Ένωσης, όπως ο Κανονισμός
(ΕΕ) 1299/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού ειδικών διατάξεων για την
υποστήριξη του στόχου της Ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας από
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η επιδίωξη
αποστολής γενικού συμφέροντος αναδεικνύεται με ενάργεια τόσο από
τις δημόσιες αρχές που μπορούν να γίνουν μέλη των ΕΟΕΣ (ελληνικό
δημόσιο, ΟΤΑ, πανεπιστήμια), όσο και από το λόγο ύπαρξης και
λειτουργίας τους που σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1082/2006,
όπως ισχύει, αφορά, όπως τονίστηκε παραπάνω, πρωτίστως την
εδαφική συνεργασία και συνοχή. Η επιλογή ως νομικής μορφής της
αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οφείλεται στην ανάγκη
να προσδοθεί ευελιξία δράσης στους ΕΟΕΣ, προκειμένου να
επιτελούν αποτελεσματικά την αποστολή τους. Στο πλαίσιο αυτό, η
εξομοίωση των ΕΟΕΣ με τις υπόλοιπες αστικές εταιρείες των ΟΤΑ, οι
οποίες σύμφωνα με τις σχετικές κείμενες διατάξεις των νόμων
3274/2004, 3463/2006 και 3852/2010 «συνεχίζουν να λειτουργούν
μέχρι τη λήξη του χρόνου που προβλέπεται στη συστατική τους
πράξη», αγνοεί πρόδηλα τόσο την ειδική νομική του φύση, όσο και την
αποστολή του, η οποία προσδιορίζεται εξ ολοκλήρου από τον
Κανονισμό (ΕΚ) 1082/2006, όπως ισχύει.
Αναφορικά με τους σκοπούς και τις δράσεις των ΕΟΕΣ, στο
άρθρο 109 αποτυπώνονται με σαφήνεια οι καταστατικοί σκοποί των
ΕΟΕΣ και το σύνολο των καθηκόντων τους που περιγράφονται στο
ενωσιακό θεσμικό πλαίσιο της πολιτικής συνοχής της προγραμματικής
32

περιόδου 2014-2020. Η αρμονική ανάπτυξη ολόκληρου του ενωσιακού
εδάφους και η μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή
προϋποθέτουν την ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας και οι ΕΟΕΣ
αποτελούν εκείνους τους οργανισμούς που αποβλέπουν στον
περιορισμό των σημαντικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν τα κράτη
μέλη, και ιδίως οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, κατά την εφαρμογή
και τη διαχείριση δράσεων εδαφικής συνεργασίας λόγω των
διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών και διαδικασιών.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι ΕΟΕΣ ενεργούν εξ ονόματος των μελών
τους, ιδίως των περιφερειακών και των τοπικών αρχών που τους
συγκροτούν και κατά συνέπεια τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητές τους
καθορίζονται με σύμβαση, σύμφωνα με την ενωσιακή και κείμενη
νομοθεσία. Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι δεν μπορούν να
αποτελέσουν αντικείμενο σύμβασης αστυνομικές και κανονιστικές
εξουσίες, η δικαιοσύνη και η εξωτερική πολιτική της χώρας. Παρόλο
που προβλεπόταν στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, όπως
ισχύει, ότι τα καθήκοντα ενός ΕΟΕΣ δεν αφορούν, μεταξύ άλλων,
«ρυθμιστικές εξουσίες», που μπορούν να έχουν διαφορετικές νομικές
συνέπειες σε διάφορα κράτη μέλη, η συνέλευση όλων των μελών του
ΕΟΕΣ έχει τη δυνατότητα να καθορίσει, εφόσον η σύμβαση ΕΟΕΣ το
ορίζει ρητά και σύμφωνα με το ενωσιακό και το εθνικό δίκαιο, τους
όρους και τις προϋποθέσεις της χρήσης ενός στοιχείου υποδομής που
διαχειρίζεται ο ΕΟΕΣ ή τους όρους και τις προϋποθέσεις σύμφωνα με
τις οποίες είναι δυνατή η παροχή μιας υπηρεσίας γενικού οικονομικού
συμφέροντος.
Περαιτέρω, προβλέπεται η στήριξη και η ενθάρρυνση
ανάπτυξης συνεργειών σε διασυνοριακό επίπεδο, η ενδυνάμωση της
συνεργασίας με τρίτες χώρες και η άρση εμποδίων και περιορισμών
μέσω της διευκόλυνσης υλοποίησης έργων, στο πλαίσιο των
ανταγωνιστικών προγραμμάτων της ΕΕ και προγραμμάτων
συνεργασίας εκτός του πλαισίου της πολιτικής συνοχής και εφαρμογής
δράσεων που υποστηρίζονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και
Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ), το Μέσο Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ)
και το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτνίασης (EΜΓ).Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται
η δυνατότητα στους ΕΟΕΣ να ορισθούν είτε ως ενδιάμεσοι φορείς για
την υλοποίηση ολοκληρωμένων χωρικών επενδύσεων, είτε ως
Διαχειριστικές Αρχές εφαρμογής προγραμμάτων και κοινών σχεδίων
δράσης, είτε ως τελικοί δικαιούχοι υλοποίησης έργων, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 1299/2013 και στον Κανονισμό
(ΕΕ) 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό
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Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας
και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο
Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την
κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1083/2006.
Συμφώνως προς τη στρατηγική της Ένωσης για μια έξυπνη,
αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, τα ΕΔΕΤ παρέχουν μια
ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη προσέγγιση της αντιμετώπισης
των τοπικών προβλημάτων και οι ΕΟΕΣ αναγνωρίζονται από τους
σχετικούς Κανονισμούς των ΕΔΕΤ ως οι κατεξοχήν αρμόδιοι φορείς
για την υλοποίηση δράσεων, ιδιαίτερα στις παραμεθόριες περιοχές.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, τα κράτη-μέλη ενθαρρύνονται να
αναθέσουν τα καθήκοντα της διαχειριστικής αρχής σε έναν ΕΟΕΣ ή να
αναθέσουν σε έναν τέτοιον όμιλο την αρμοδιότητα της διαχείρισης
μέρους ενός προγράμματος συνεργασίας που αφορά το έδαφος που
καλύπτει ο εν λόγω ΕΟΕΣ. Η εμπειρία από τους ΕΟΕΣ που έχουν
συσταθεί μέχρι σήμερα έχει καταδείξει ότι οι ΕΟΕΣ αξιοποιούνται και
ως νομικό μέσο και σε θέματα συνεργασίας στο πλαίσιο άλλων
πολιτικών
της
Ένωσης
πλην
της
πολιτικής
συνοχής,
συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής προγραμμάτων ή τμημάτων
προγραμμάτων που λαμβάνουν χρηματοοικονομική στήριξη από την
Ένωση εκτός του πλαισίου της πολιτικής για τη συνοχή (π.χ.
ανταγωνιστικά προγράμματα). Έτσι, ο σκοπός των ΕΟΕΣ διευρύνεται,
ώστε να καλύπτει τη διευκόλυνση της εδαφικής συνεργασίας και
γενικότερα την προαγωγή της, συμπεριλαμβανομένων του
στρατηγικού σχεδιασμού και της αντιμετώπισης των περιφερειακών και
τοπικών μελημάτων, σύμφωνα με την πολιτική συνοχής και τις άλλες
ενωσιακές πολιτικές. Αυτό αναμένεται να έχει θετικό αντίκτυπο στη
στρατηγική Ευρώπη 2020 ή στην υλοποίηση των μακροπεριφερειακών στρατηγικών (π.χ. Αδριατικής-Ιονίου).
Μία από τις βασικές καινοτομίες που επέφερε το νέο θεσμικό
πλαίσιο είναι η αναγνώριση της δυνατότητας στους ΕΟΕΣ να
συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις με τους φορείς του άρθρου
100 του ν.3852/10, δεδομένου ότι και με τις συμβάσεις αυτές ασφαλώς
διευκολύνεται η επιδίωξη των καταστατικών, δημοσίου συμφέροντος,
σκοπών τους. Βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006, όπως ισχύει, οι
ΕΟΕΣ έχουν σε κάθε κράτος-μέλος την ευρύτερη νομική ικανότητα
που αναγνωρίζεται στα νομικά πρόσωπα βάσει του εθνικού δικαίου
του εν λόγω κράτους-μέλους, η οποία συμπεριλαμβάνει τη δυνατότητα
να συνάπτουν συμφωνίες με άλλους ΕΟΕΣ ή άλλες νομικές οντότητες,
με σκοπό την εκτέλεση κοινών προγραμμάτων συνεργασίας.
34

Παράλληλα,
η
πρόβλεψη
σύναψης
προγραμματικών
συμβάσεων μεταξύ των προσώπων, κυρίως δημοσίου δικαίου, που
αναφέρονται στο άρθρο 100 παράγραφος 1.α. επιδιώκει να
διευκολύνει την αποτελεσματική διεκπεραίωση καθηκόντων που
ανατίθενται στα εν λόγω πρόσωπα από τις σχετικές κείμενες διατάξεις.
Πολλά εξ αυτών των καθηκόντων, όπως και των σχετικών δράσεων
και δραστηριοτήτων, ταυτίζονται με τους επιδιωκόμενους σκοπούς
από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1082/2006, όπως ισχύει. Επομένως, η μη
αναγνώριση της δυνατότητας των ΕΟΕΣ να συνάπτουν τις σχετικές
προγραμματικές συμβάσεις έρχεται σε αντίθεση τόσο με το γράμμα
όσο και με το πνεύμα του Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006, όπως ισχύει.
Άλλωστε, πέραν του γεγονότος ότι ο ΕΟΕΣ συγκαταλέγεται στους
«οργανισμούς δημοσίου δικαίου», κατά τη λειτουργική έννοια, όπως
προαναφέρθηκε, το άρθρο 100 παράγραφος 1.α. του ν.3852/2010
διαπνέεται επίσης από λειτουργικό πνεύμα, στο βαθμό που
αναφέρεται και σε αμιγώς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Η
προσέγγιση αυτή αντανακλά την επιθυμία του νομοθέτη περισσότερο
να διαμορφώσει τις ικανές συνθήκες αποτελεσματικής εκτέλεσης των
έργων που αναλαμβάνονται στο πλαίσιο των προγραμματικών
συμβάσεων, παρά να περιορίσει την εκτέλεσή τους από τα
παραδοσιακά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Κατά συνέπεια, η
μη δυνατότητα των ΕΟΕΣ να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις
αντιστρατεύεται την αποστολή τους που είναι, μεταξύ άλλων, η
εκτέλεση έργων επίτευξης συνοχής, ιδίως μέσω διακρατικής,
διασυνοριακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό, η
ερμηνεία του άρθρου 100 παράγραφος 1.α. του ν.3852/2010 οδηγεί
στην αναγνώριση της δυνατότητας των ΕΟΕΣ να συνάπτουν τις εκεί
αναφερόμενες προγραμματικές συμβάσεις, σύμφωνα άλλωστε και με
τη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί
σύμφωνης με το δίκαιο τις Ευρωπαϊκής Ένωσης ερμηνείας μιας
αντίθετης προς αυτό εθνικής διάταξης. Περαιτέρω, για λόγους που
συνέχονται προς την αρχή της ασφάλειας του δικαίου, οι ΕΟΕΣ
μπορούν να συνάπτουν προγραμματικές συμβάσεις, κατά μείζονα
λόγο που ο Κανονισμός (ΕΕ) 1299/2013 αναφέρεται στη δυνατότητα
των κρατών-μελών να αναθέσουν στους ΕΟΕΣ καθήκοντα
διαχειριστικής αρχής, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω.
Τέλος, προς επίρρωση των ανωτέρω, στο παρόν άρθρο
κατοχυρώνεται επίσης η δυνατότητα εκ μέρους τους παροχής τεχνικής
βοήθειας σε φορείς που υλοποιούν έργα ενταγμένα σε Περιφερειακά ή
Τομεακά Επιχειρησιακά του ΕΣΠΑ, δηλ. αναφορικά με τον
προγραμματισμό, το σχεδιασμό, την προετοιμασία, τη διαχείριση, την
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παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιότητα, την εφαρμογή και
τον έλεγχο αυτών των προγραμμάτων.
Στο άρθρο 110 ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τους
φορείς που έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ΕΟΕΣ, τη διαδικασία
έγκρισης της συμμετοχής αυτής και την κτήση της νομικής
προσωπικότητας των εν λόγω Ομίλων. Δήμοι, περιφέρειες, οι ενώσεις,
οι σύνδεσμοι και τα δίκτυά τους, το ελληνικό δημόσιο,
συμπεριλαμβανομένων και των αποκεντρωμένων διοικήσεων, τα
πανεπιστήμια, αλλά και δημόσιες επιχειρήσεις κατά την έννοια της
Οδηγίας 2004/17/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, καθώς επίσης και οι επιχειρήσεις στις οποίες έχει
ανατεθεί η παροχή υπηρεσιών γενικού οικονομικού συμφέροντος, σε
τομείς, όπως η εκπαίδευση και η κατάρτιση, υπηρεσιών 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
ευάλωτων ομάδων, έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ΕΟΕΣ. Ο
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, όπως ισχύει, επιτρέπει σε
οργανισμούς ιδιωτικού δικαίου να γίνουν μέλη ενός ΕΟΕΣ υπό την
προϋπόθεση ότι θεωρούνται «οργανισμοί δημοσίου δικαίου» κατά την
έννοια της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου. Με αυτόν τον τρόπο, οι ΕΟΕΣ δύνανται να
χρησιμοποιηθούν για την από κοινού διαχείριση δημοσίων υπηρεσιών
με ιδιαίτερη έμφαση στις υπηρεσίες γενικού οικονομικού συμφέροντος
ή υποδομών. Επομένως, και άλλες οντότητες ιδιωτικού ή δημοσίου
δικαίου μπορούν επίσης να γίνουν μέλη ενός ΕΟΕΣ.
Στη συνέχεια του άρθρου γίνεται μια διεξοδική ανάλυση της
διαδικασίας έγκρισης της συμμετοχής φορέων σε ΕΟΕΣ και
επιχειρείται η αποσαφήνιση για πρώτη φορά του αντικειμένου της
έγκρισης, αναλόγως της επιλεγόμενης καταστατικής του έδρας. Ο
Υπουργός Εσωτερικών, όπως και στο προηγούμενο νομικό καθεστώς,
ορίζεται ως αρμόδιος για να εγκρίνει τη σύσταση και τη συμμετοχή
φορέων αλλά και για τη λύση ενός ΕΟΕΣ. Ωστόσο, κομβικό ρόλο σε
αυτές τις διαδικασίες διαδραματίζει η Επιτροπή του άρθρου 4 παρ.2β
του ν.3345/2005, η οποία, ως καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για τις
διεθνείς συνεργασίες των δήμων και των περιφερειών της χώρας,
χορηγεί σύμφωνη γνώμη πριν την έκδοση των σχετικών υπουργικών
αποφάσεων και διατηρεί το Μητρώο των Ομίλων (άρθρο 111). Η
Επιτροπή αυτή ορίζεται, εκ νέου, ως η αρμόδια αρχή, κατά τις
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 4 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ.
1082/2006, όπως ισχύει, που παραλαμβάνει τις γνωστοποιήσεις και τα
σχετικά έγγραφα των ενδιαφερόμενων φορέων.
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Πιο συγκεκριμένα, κάθε προτιθέμενος φορέας οφείλει να
αποστείλει στη Γραμματεία της εν λόγω Επιτροπής το αίτημά του,
επισυνάπτοντας σε αυτό αντίγραφο της προτεινόμενης σύμβασης και
του καταστατικού του ΕΟΕΣ στον οποίο επιθυμεί να αποτελέσει μέλος
του. Στην περίπτωση έγκρισης φορέων σε ΕΟΕΣ που έχουν την
καταστατική τους έδρα στο εξωτερικό, εγκρίνεται η συμμετοχή τους
μέσα σε προθεσμία έξι (6) μηνών από την περιέλευση στην Επιτροπή
του σχετικού αιτήματος. Η εμπειρία που αποκτήθηκε από τη σύσταση
των ΕΟΕΣ δείχνει ότι ελάχιστες μόνο φορές τηρήθηκε από τα κράτημέλη η προθεσμία των τριών (3) μηνών για τη διαδικασία έγκρισης που
προέβλεπε ο Κανονισμός (ΕΚ) 1082/2006, όπως ισχύει. Με τον
Κανονισμό (ΕΕ) 1302/2013 η προθεσμία αυτή παρατείνεται σε έξι (6)
μήνες. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, προκειμένου να
υπάρχει ασφάλεια δικαίου, η συμμετοχή του προτιθέμενου μέλους στη
σύμβαση θεωρείται ότι έχει εγκριθεί, με σιωπηρή συμφωνία, κατά
περίπτωση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η εν λόγω προθεσμία
αναστέλλεται σε περίπτωση που ζητηθούν από την Επιτροπή πλείονες
πληροφορίες. Στην περίπτωση έγκρισης φορέων σε ΕΟΕΣ που έχουν
την καταστατική τους έδρα στην Ελλάδα, αυτό που εγκρίνεται από τον
Υπουργό Εσωτερικών,
δεν είναι απλώς η συμμετοχή των
ενδιαφερόμενων φορέων, αλλά υποχρεωτικά και το κείμενο της
σύμβασης. Εδώ, η προθεσμία των έξι (6) μηνών δεν έχει ισχύ.
Μια άλλη καινοτομία που επέφερε ο ν.4483/2017 αφορά τη
συμμετοχή φορέων από τρίτες χώρες. Ο Κανονισμός (ΕΚ) 1082/2006,
όπως ισχύει, δεν περιέλαβε λεπτομερείς κανόνες σχετικά με τη
συμμετοχή οντοτήτων από τρίτες χώρες σε ΕΟΕΣ που συνιστώνται
δυνάμει του εν λόγω Κανονισμού, δηλαδή μεταξύ μελών από
τουλάχιστον δύο κράτη-μέλη. Ωστόσο, 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 ΙΙ), 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 ΙΙ πρέπει να μεταφερθούν προκειμένου να
αξιοποιηθούν συνδυαστικά μαζί με κονδύλια του Ευρωπαίου Ταμείου
Περιφερειακής
Ανάπτυξης
(ΕΤΠΑ),
στο
πλαίσιο
κοινών
προγραμμάτων συνεργασίας, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1302/2013,
προβλέπεται πλέον ρητώς η συμμετοχή μελών από τρίτες χώρες.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1302/2013, «τρίτη χώρα
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ή υπερπόντια χώρα ή εδάφη (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». Σε κάθε
περίπτωση, η συμμετοχή αυτή είναι δυνατή όταν επιτρέπεται από τη
νομοθεσία της τρίτης χώρας ή από συμφωνίες μεταξύ τουλάχιστον
ενός συμμετέχοντος κράτους-μέλους και μιας τρίτης χώρας.
Όσον αφορά τη διαδικασία κτήσης νομικής προσωπικότητας και
καταχώρησης ανακοίνωσης σύστασης ΕΟΕΣ στην Επίσημη
Εφημερίδα της ΕΕ, επειδή τα καταστατικά δεν απαιτείται πλέον να
περιέχουν όλες τις διατάξεις της σύμβασης, θα πρέπει τόσο η
σύμβαση όσο και τα καταστατικά, να καταχωρίζονται ή να
δημοσιεύονται, ή και τα δύο. Επιπλέον, για λόγους διαφάνειας, θα
πρέπει να δημοσιεύεται ανακοίνωση για την απόφαση σύστασης ενός
ΕΟΕΣ στη σειρά C της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. Για λόγους συνοχής, η ανακοίνωση αυτή θα πρέπει να
περιέχει τις λεπτομέρειες που ορίζονται στο παράρτημα του
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006, όπως ισχύει. Οποιαδήποτε
τροποποίηση της σύμβασης και κάθε τροποποίηση του καταστατικού,
που συνεπάγεται αμέσως ή εμμέσως την τροποποίηση της σύμβασης,
εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, με τη διαδικασία
που περιγράφηκε για τη συμμετοχή προτιθέμενου μέλους σε ΕΟΕΣ. Σε
αυτό το σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η τροποποίηση
σύμβασης αναφέρεται κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά, στις
περιπτώσεις ένταξης νέου μέλους.
Μία από τις βασικότερες καινοτομίες που επιφέρει το νέο νομικό
πλαίσιο αφορά το προσωπικό των ΕΟΕΣ. Σύμφωνα με το
προηγούμενο νομικό πλαίσιο του άρθρου 221 του ν.3463/2006, όπως
τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του ν.3613/2007, οι ΕΟΕΣ μπορούσαν
να διαθέτουν προσωπικό αποκλειστικά και μόνον μέσω αποσπάσεων
από φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα. Η εμπειρία από τη
λειτουργία των δύο πρώτων ΕΟΕΣ (Αμφικτυονίας και Εύξεινης Πόλης)
στη χώρα μας κατέδειξε τον ανενεργό χαρακτήρα αυτής της διάταξης,
αφού δεν πραγματοποιήθηκε καμία πρόσληψη βάσει της εν λόγω
διάταξης, με αποτέλεσμα την υποστελέχωση των εν λόγω Ομίλων και
την αδυναμία τους να εκπληρώσουν ικανοποιητικά την αποστολή τους.
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Τώρα πλέον, με το άρθρο 112, δίνεται πλέον η δυνατότητα κατ’ αρχάς
αποσπάσεως κατάλληλου προσωπικού μόνιμου και ιδιωτικού δικαίου
αορίστου χρόνου, από υπηρεσίες κεντρικές ή και περιφερειακές του
Δημοσίου, των Ανεξάρτητων Αρχών, των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, των
Ν.Π.Δ.Δ, των Ν.Π.Ι.Δ., εφόσον ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως
εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο
Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Η απόσπαση διενεργείται με απόφαση
του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου κατά περίπτωση
Υπουργού. Η διάρκεια της απόσπασης είναι διετής με δυνατότητα
ισόχρονης παράτασης, ενώ οι αποδοχές των υπαλλήλων που
αποσπώνται βαρύνουν τον φορέα προέλευσης, κατά παρέκκλιση των
σχετικών διατάξεων του ν. 4354/2015.
Παράλληλα, εισάγεται η δυνατότητα πρόσληψης εξειδικευμένου
προσωπικού σύμφωνα με διαδικασίες που προβλέπονται στο
καταστατικό των Ομίλων. Είναι ρητή, άλλωστε, και η πρόβλεψη του
Κανονισμού (ΕΕ) 1302/2013, «δεδομένης της σημασίας των κανόνων
που εφαρμόζονται στο προσωπικό των ΕΟΕΣ καθώς και των αρχών
που διέπουν τις ρυθμίσεις όσον αφορά τις διαδικασίες διαχείρισης και
πρόσληψής του, ειδικές διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες
διαχείρισης και πρόσληψης προσωπικού θα πρέπει να
περιλαμβάνονται στα καταστατικά τους».
Τέλος, μία ακόμη καινοτομία αποτελεί η ρητή αναφορά,
πρόβλεψη και κατοχύρωση στο άρθρο 113 των οικονομικών εισφορών
των μελών των ΕΟΕΣ ως νομίμων δαπανών. Ειδικότερα, για λόγους
που συνέχονται προς την αρχή της ασφάλειας του δικαίου αλλά και για
την κατοχύρωση της βιωσιμότητας και της δυνατότητας των ΕΟΕΣ να
προγραμματίζουν και να ανταποκρίνονται στα καθήκοντα που τους
έχουν ανατεθεί, προβλέπεται η διαδικασία παρακράτησης και
απόδοσης των εισφορών στην περίπτωση μη καταβολής τους,
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 249 παρ.2 του ν.3463/2006 για
τους Συνδέσμους των Δήμων, των οποίων, σαφώς, η λειτουργική
αποστολή έχει πολύ πιο περιορισμένο εύρος σε σχέση με εκείνη των
Ευρωπαϊκών Ομίλων.
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III. Η Χρηματοδότηση των ΕΟΕΣ
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1. Γενικά
Οι οικονομικές εισφορές των μελών των ΕΟΕΣ αποτελούν την
πρωταρχική πηγή χρηματοδότησης των δράσεων και της λειτουργίας
τους. Ωστόσο, εθνικές και περιφερειακές επιδοτήσεις από τον
προϋπολογισμό των εμπλεκόμενων χωρών συνιστούν επίσης
σημαντικό πόρο για τη βιωσιμότητα των πρωτοβουλιών των Ομίλων.
Ιδιαίτερα, όταν οι ΕΟΕΣ προσλαμβάνονται από τις εθνικές και
περιφερειακές αρχές ως εργαλεία οικονομικής διπλωματίας και
ανάπτυξης. Εκτός, όμως από τις ανωτέρω μορφές χρηματοδότησης, οι
ΕΟΕΣ αξιοποιούν τους πόρους των ΕΔΕΤ, κυρίως των προγραμμάτων
εδαφικής συνεργασίας, αλλά και των ανταγωνιστικών ευρωπαικών
προγραμμάτων.

2. Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας
Τα προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ)
αποτελούν βασικό εργαλείο για την ενδυνάμωση των χωρικών
συνεργασιών στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, αλλά και με τρίτες χώρες και
συνιστούν μια από τις κύριες επιλογές για την προγραμματική περίοδο
2014-2020. Η ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία σε επίπεδο κρατώνμελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται μέσω προγραμμάτων
διασυνοριακής, διακρατικής και διαπεριφερειακής συνεργασίας. Τα εν
λόγω προγράμματα διακρίνονται σε διμερή και πολυμερή.
Τα διμερή προγράμματα διασυνοριακής συνεργασίας στοχεύουν στο
να αντιμετωπίσουν κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι
διασυνοριακές περιοχές, να αξιοποιήσουν τις προοπτικές ανάπτυξης
και φυσικά να ενδυναμώσουν τη συνεργασία προς όφελος της
αρμονικής πορείας της Ένωσης. Τα διμερή προγράμματα
διασυνοριακής συνεργασίας της Ελλάδας με γειτνιάζουσες χώρες είναι
τα εξής:
 Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.
 Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020
 Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020
 Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας (FYROM) 2014-2020
 Διασυνοριακό Πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020
Τα πολυμερή Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας,
συμμετέχουν Περιφέρειες της χώρας μας, είναι τα εξής:

Αδριατικής – Ιονίου (διακρατικό).

MED (διακρατικό).
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στα

οποία






MED ENI CBC (διασυνοριακό).
Black Sea basin ENI CBC (διασυνοριακό).
INERREG EUROPE (διαπεριφερειακό).
Balkan Mediterranean (διακρατικό).

Στα προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας περιλαμβάνονται τα
δίκτυα συνεργασιών URBACT & ESPON, καθώς και το INTERACT, το
οποίο παρέχει τεχνική υποστήριξη σε όλα τα προγράμματα ΕΕΣ στον
ευρωπαϊκό χώρο. Θεματικοί στόχοι αυτών των προγραμμάτων
μπορούν να αποτελέσουν: η έρευνα & καινοτομία, η
ανταγωνιστικότητα, τα ΜΜΕ, η οικονομία χαμηλών εκπομπών
άνθρακα, η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και διαχείριση
κινδύνων, η προστασία του περιβάλλοντος και επάρκεια πόρων, οι
μεταφορές, η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση των
διακρίσεων, η εκπαίδευση και κατάρτιση, η θεσμική ικανότητα
δημόσιων αρχών. Τα προγράμματα εδαφικής συνεργασίας
υλοποιούνται στη βάση προγραμμάτων συνεργασίας, τα οποία
καταρτίζονται από τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη. Οι συμμετέχοντες
ορίζουν μια ενιαία διαχειριστική αρχή που είναι υπεύθυνη για την
υλοποίηση του προγράμματος και τη δημοσίευση των προσκλήσεων
υποβολής προτάσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα κράτη-μέλη μπορούν να
επιλέξουν έναν Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας ως
διαχειριστική αρχή.
2.1 Προγράμματα διμερούς συνεργασίας
Πρόκειται για προγράμματα που προωθούν τη στρατηγική της
Ένωσης για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και
για την επίτευξη οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής μεταξύ
των επιλέξιμων διασυνοριακών περιοχών, (χωρών που συνορεύουν ή
τις ενώνει θάλασσα).
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2.1.1 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A
"Ελλάδα-Κύπρος"

πόρους.

Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του
Προγράμματος ανέρχεται στα 54.072.
416,00 ευρώ, από τα οποία τα
45.961.551 ευρώ προέρχονται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής
Ανάπτυξης - ΕΤΠΑ (85%) και τα
8.110.865 ευρώ (15%) από εθνικούς

Επιλέξιμες περιοχές
Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Κρήτης
(νομοί Ηρακλείου, Λασιθίου, Ρεθύμνου και Χανίων), Βορείου Αιγαίου
(Νομοί Λέσβου, Σάμου και Χίου) και Νοτίου Αιγαίου (Νομός
Δωδεκανήσου, Νομός Κυκλάδων) στην Ελλάδα, καθώς και ολόκληρη
η Κύπρος.
Στόχοι
 Αύξηση της ανταγωνιστικότητας της επιλέξιμης περιοχής με τη
στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη χρήση των τεχνολογιών της
πληροφορίας και των επικοινωνιών.
 Κάλυψη πεδίων ενέργειας, κλιματικής αλλαγής και μεταφορών,
μέσω της προώθησης μιας οικονομίας με χαμηλά επίπεδα
εκπομπών άνθρακα.
 Πρόληψη καταστροφών, την προώθηση της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς και των τεχνολογιών για την προστασία
φυσικών πόρων.
 Χρηματοδοτικές προτεραιότητες με Ειδικούς Στόχους (ΕΣ), οι
οποίοι είναι οι εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας και
επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή.
Άξονας Προτεραιότητας 2: Αποδοτική χρήση ενέργειας και
βιώσιμες μεταφορές.
Άξονας Προτεραιότητας 3: Διατήρηση και προστασία του
περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων.
Άξονας Προτεραιότητας 4: Τεχνική Βοήθεια Προγράμματος.
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Ενδεικτικές Δράσεις
 Δράσεις για την απλούστευση των εσωτερικών διαδικασιών και
λειτουργιών στον δημόσιο τομέα και η αποτελεσματικότερη
εξυπηρέτηση των πολιτών, επισκεπτών, μέσω της αξιοποίησης
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.
 Ψηφιοποίηση και διάθεση με όρους ανοικτής πρόσβασης
δημόσιων δεδομένων.
 Ανάπτυξη συστημάτων αλληλεπίδρασης των Δήμων με τους
δημότες τους στη λογική των «έξυπνων πόλεων».
 Ψηφιοποίηση πολιτιστικού περιεχομένου με σκοπό να
αξιοποιηθεί στη συνέχεια σε δράσεις ολοκληρωμένης τουριστικής
προβολής.
 Δράσεις στήριξης της πολιτιστικής κληρονομιάς, επέκτασης της
χρήσης ΤΠΕ στον τομέα μεταφορών, τουρισμού, εμπορίου, η
υλοποίηση
έξυπνων υπηρεσιών
και
εφαρμογών
τοπικού
ενδιαφέροντος, κλπ.
 Βελτίωση υφιστάμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (εντοπισμός
και αποκατάσταση προβλημάτων προσβασιμότητας), ανάπτυξη
νέων καθολικά προσβάσιμων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και
υποστήριξη εφαρμογής καινοτομικών προσεγγίσεων για την
κατάρτιση ευπαθών ομάδων στην χρήση ΤΠΕ.
 Επενδύσεις στον προγραμματισμό και τη βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας: Ανάπτυξη μακροχρόνιων συνεργασιών
διασυνοριακού χαρακτήρα, με τα ενδιαφερόμενα μέρη για την
υλοποίηση στρατηγικών για την Ψηφιακή Κοινωνία (π.χ. οδικοί
χάρτες, κοινές διατάξεις κτλ) ψηφιακές εφαρμογές διαχείρισης
πολιτιστικού αποθέματος ή/και τουριστικού προϊόντος.
 Ολοκληρωμένες και στοχευμένες δράσεις κατάρτισης στελεχών
δημόσιων τοπικών και λοιπών σχετικών φορέων, για την αξιοποίηση
των ψηφιακών υπηρεσιών, για ταχύτερη, οικονομικότερη και
ποιοτικά αναβαθμισμένη εξυπηρέτηση του πολίτη.
 Δράσεις e-government για μετανάστες.
 Δράσεις «συνολικού ενεργειακού σχεδιασμού» (whole building
design) για δημόσια κτίρια.
 Πιλοτικές δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης για δημόσια
κτίρια.
 Κατασκευαστικά/σχεδιαστικά πρότυπα ενεργειακού σχεδιασμού
και ενεργειακής εξοικονόμησης συμβατά με παραδοσιακές
μορφές αρχιτεκτονικής στη διασυνοριακή περιοχή.
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 Δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης των πολιτών και
ιδιαίτερα ειδικών ομάδων στόχου (π.χ. μαθητές), αναφορικά με την
εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση της κατανάλωσης.
 Βελτίωση της διοικητικής ικανότητας στον σχεδιασμό και την
παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
 Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές βελτίωσης των
μεταφορών/συγκοινωνιών σε οικιστικές περιοχές.
 Αντικατάσταση οχημάτων με οχήματα χαμηλών ή μηδενικών
ρύπων (αστικές συγκοινωνίες).
 Ψηφιακές εφαρμογές ελέγχων ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας,
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου και υπολογισμού του
«ανθρακικού αποτυπώματος» με στόχο τον εντοπισμό περιοχών
που χρήζουν προστασίας και παρέμβασης και της διαχείρισης της
κυκλοφορίας οχημάτων.
 Επενδύσεις στον προγραμματισμό και τη βελτίωση της
διοικητικής ικανότητας (π.χ. ενίσχυση των προδιαγραφών
ασφάλειας στον τομέα των υπεράκτιων δραστηριοτήτων
εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου σύμφωνα με τις
σχετικές κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, υλοποίηση στρατηγικών
δράσεων, οι οποίες στηρίζονται σε ολοκληρωμένους σχεδιασμούς
για πολυτροπικές και βιώσιμες μεταφορές.
 Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές βελτίωσης των
μεταφορών, εξοικονόμησης ενέργειας στις μεταφορές.
 Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές επιτήρησης του
θαλάσσιου χώρου, ενίσχυση της έρευνας και ανάπτυξης υλικών,
τεχνολογιών και συστημάτων για τη επιτήρηση όλων των
δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα στα θαλάσσια ύδατα των
χωρών του Π.Σ.
 Ολοκληρωμένα συστήματα-σχέδια διαχείρισης κινδύνων και
καταστροφών, κοινά ή από κοινού συντονισμένα.
 Επενδύσεις σε πιλοτικά έργα και εφαρμογές πρόληψης
κινδύνων και προστασίας από καταστροφές, όπως Συστήματα
Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS), συστήματα ανίχνευσης και
παρακολούθησης, έγκαιρης προειδοποίησης και συναγερμού,
μελέτες χαρτογράφησης και αξιολόγησης των κινδύνων).
 Εναρμονισμένα πρότυπα και συστήματα στην περιοχή
(συμπεριλαμβανομένων των κοινών ορισμών και την αποτίμηση
των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης) για την καλύτερη πρόβλεψη
και διαχείριση των φυσικών καταστροφών.
 Εκπαιδευτική υποστήριξη (κατάρτιση) που θα ενισχύσει τις
ικανότητες επείγουσας ανταπόκρισης των εμπλεκομένων φορέων,
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συμπεριλαμβανομένων των εθελοντών και της κοινωνίας των
πολιτών.
 Πρωτοβουλίες για την προώθηση της κοινής φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς στη διασυνοριακή περιοχή.
 Κοινές στρατηγικές τουριστικής ανάπτυξης, και σχεδιασμός
κοινών
ή
ολοκληρωμένων
εναλλακτικών
τουριστικών
προϊόντων/προορισμών.
 Ανάπτυξη
κοινών συστημάτων testing και σημάτων
πιστοποίησης για «φιλοπεριβαλλοντικά», «παραδοσιακά» και
«προσβάσιμα για όλους» προϊόντα και υπηρεσίες.
 Επενδύσεις σε έργα και εφαρμογές προστασίας, αύξησης της
φέρουσας ικανότητας, ανάδειξης και προβολής σε τοποθεσίες
φυσικής ή/και πολιτιστικής κληρονομιάς.
 Μοντέλα
και πιλοτικές εφαρμογές για τη διαχείριση
περιορισμένων υδάτινων πόρων σε νησιά.
 Επενδύσεις για την προώθηση συστημάτων και εφαρμογών
ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης (στα υγρά ή στερεά
απόβλητα).
 Προώθηση καινοτόμων μεθόδων επεξεργασίας αποβλήτων.
2.1.2 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A
"Ελλάδα-Βουλγαρία"
Προϋπολογισμός
Ο
συνολικός
προϋπολογισμός
του
Προγράμματος Συνεργασίας ανέρχεται
στα 129.695.572,00 ευρώ, εκ των οποίων
τα 110.241.234 ευρώ προέρχονται από το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής
Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και τα 19.454.338
ευρώ από εθνικούς πόρους της Ελλάδας
και της Βουλγαρίας.
Όραμα
«Μετατροπή της διασυνοριακής περιοχής σε μια ανταγωνιστική,
καινοτόμο,
βιώσιμη,
κλιματικά
προσαρμόσιμη, καλύτερα
διασυνδεδεμένη περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς».
Στόχοι
Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A "Ελλάδα-Βουλγαρία" 20142020, καλύπτει 11 ελληνικές και βουλγαρικές περιφέρειες. Το
Πρόγραμμα στοχεύει στα εξής:
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 Περαιτέρω βελτίωση και ενδυνάμωση της διασυνοριακή
συνεργασίας.
 Ανάπτυξη και προώθηση της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομιάς της διασυνοριακής περιοχής.
 Προστασία του τοπικού πληθυσμού από τον κίνδυνο
φυσικών καταστροφών (π.χ. πυρκαγιές, πλημμύρες).
 Βελτίωση διαχείρισης των υδατικών πόρων.
 Βελτίωση της διασυνοριακής συνδεσιμότητας (π.χ. μείωση
του χρόνου μετακίνησης, βελτίωση της οδικής ασφάλειας).
 Επέκταση
της
κοινωνικής
επιχειρηματικότητας
στη
διασυνοριακή περιοχή, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να
αυξηθεί η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να
αυξηθεί η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες
κοινότητες.
 Ενίσχυση της τουριστικής κίνησης στην παραμεθόρια
περιοχή.
 Δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, με την
τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της
ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διευρύνουν τις
δραστηριότητές τους πέρα από τις τοπικές αγορές.

Ενδεικτικές δράσεις
(α) Προώθηση της επιχειρηματικότητας
 Δίκτυο
παροχής
υποστήριξης
και
συμβουλευτικών
υπηρεσιών σε επιχειρηματίες.
 Υποστήριξη λειτουργίας και εκσυγχρονισμός ή δημιουργία
επιχειρηματικών δομών όπως τεχνολογικά πάρκα, θερμοκοιτίδες,
περιοχές αγορών, εκθεσιακές αίθουσες, αποθήκες, επιστημονικά
εργαστήρια, κλπ.
 Ανάπτυξη
υπηρεσιών
για
την
προώθηση
της
παραγωγικότητας όπως εκπαιδευτικά προγράμματα, εισαγωγή σε
νέες τεχνολογίες και τεχνικές, νέες μέθοδοι οργάνωσης, κλπ.
(β) Ενίσχυση της ανάπτυξης των Mικρο-μεσαίων επιχειρήσεων
 Μεταφορά και ανάπτυξη μοντέλων αγοράς και δημιουργία
δικτύων μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη διασυνοριακή
περιοχή με σκοπό την ανάπτυξη πέρα των συνόρων.
 Συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και μη-επιχειρηματικών
δομών (π.χ. ιδιωτικά μουσεία) για την προώθηση της τουριστικής
και πολιτιστικής περιοχής, των παραδοσιακών προϊόντων κ.α.
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 Κοινές υπηρεσίες υποστήριξης εξαγωγών για επιχειρήσεις
στη διασυνοριακή περιοχή (συμμέτοχη σε εκθέσεις και δρώμενα
επιχειρηματικής προώθησης).

(γ) Προώθηση
καταστροφών

επενδύσεων

για

την

αντιμετώπιση

φυσικών

 Αναθεώρηση
των
εθνικών
σχεδίων
αντιμετώπισης
πλημμυρών για την καλύτερη συνοχή τους και ανάπτυξη κοινών
προδιαγραφών για την εφαρμογή τους στα εθνικά σχέδια
αντιμετώπισης πλημμυρών σε συνοχή με την οδηγία 2007/60/EC.
 Ανάπτυξη
σχεδίων δράσης για την αντιμετώπιση
πλημμυρών.
 Πιλοτικές ενέργειες διαχείρισης φυσικών καταστροφών.
(δ) Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και
πολιτιστικής κληρονομιάς
 Δράσεις ανταλλαγής καλών πρακτικών και μεταφοράς
τεχνογνωσίας για τη διατήρηση της φυσικής και πολιτιστικής
κληρονομιάς.
 Προστασία πολιτιστικών στοιχείων της διασυνοριακής
περιοχής.
 Εφαρμογή τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας για
την προώθηση της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.

(ε) Προστασία και αναδόμηση της βιοποικιλότητας
 Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών για
τη βιώσιμη διαχείριση πόρων, την ανάπτυξη «πράσινων
υποδομών» και την προστασία της βιοποικιλότητας.
 Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών
στην αντιμετώπιση της διαχείρισης εδάφους με σκοπό τη
διαφύλαξη της βιοποικιλότητας.
 Σχεδιασμός
μοντέλων διαχείρισης και αντιμετώπισης
κινδύνων για τις διασυνοριακές προστατευόμενες περιοχές.
(στ) Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της
προστασίας του περιβάλλοντος
 Ανάπτυξη κοινών στρατηγικών και πιλοτικών εφαρμογών για
τη διαχείριση υδάτων.
 Διασυνοριακές συνεργασίες οικο-καινοτομίας και συμμετοχή
σε Ευρωπαϊκές Συνεργασίες Καινοτομίας στη διαχείριση υδάτων.
 Πιλοτικές εφαρμογές, προώθηση καινοτόμων μεθόδων και
ανάπτυξη νέων στη διαχείριση υδάτων.
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(ζ) Ενδυνάμωση της περιφερειακής κινητικότητας
 Κατασκευή
ή
βελτίωση
υποδομών
διασυνοριακής
σπουδαιότητας, κυρίως με τη σύνδεση του Διευρωπαϊκού Δικτύου
Μεταφορών και των υπαρχόντων δικτύων που συνδέονται με
αυτό.
 Κατασκευή ή βελτίωση υπαρχουσών συμπληρωματικών
υποδομών και συνδέσεων (π.χ. διασυνοριακές διαβάσεις).
(η) Επένδυση στην υγεία και στις κοινωνικές υποδομές
 Κέντρα υποστήριξης για κινδύνους υγείας, σπάνιες νόσους,
δωρεά οργάνων κ.α. και ανάπτυξη κοινών διασυνοριακών
σχεδίων και αρχών για την ανταλλαγή ανθρωπίνων πόρων και
πληροφοριών.
 Παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας.
 Ανακαίνιση και εξοπλισμός υπαρχουσών και καινούριων
πρωτοβάθμιων δομών υγείας στη διασυνοριακή περιοχή.
 Ανάπτυξη υπηρεσιών διασυνοριακών κινητών μονάδων,
τηλε-ιατρικής και άλλων μεθόδων παροχής ιατρικών υπηρεσιών
με πυρήνα την τεχνολογία.

(θ) Παροχή υποστήριξης στις κοινωνικές επιχειρήσεις
 Υποστήριξη για τη δημιουργία και ανάπτυξη κοινωνικών
εταιριών που προσφέρουν καινοτόμες λύσεις, οι οποίες
προωθούν τις αγορές εργασίας της διασυνοριακής περιοχής και
που προσφέρουν κοινωνικές υπηρεσίες σε όλη τη διασυνοριακή
περιοχή.
 Υποστήριξη κοινωνικής δικαιοπαροχής (franchising), που
αφορά στη μεταφορά του επιχειρηματικού μοντέλου κοινωνικής
εταιρίας από τη μια μεριά του συνόρου στην άλλη.

2.1.3 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg V-A
"Ελλάδα-Ιταλία"
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του
Προγράμματος ανέρχεται στα 123.
176.896,47 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ),
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με συνολικό ποσό 104.700.362 ευρώ για την περίοδο 2014-2020.
Όραμα
«Στήριξη της στρατηγικής της Διασυνοριακής Συνεργασίας για μια πιο
ευημερούσα και βιώσιμη περιοχή στο Ιόνιο Πέλαγος. Έμφαση στη
δημιουργία μιας δυναμικής οικονομίας που προωθεί την έξυπνη,
βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, με στόχο τη βελτίωση της
ποιότητας ζωής των κατοίκων της επιλέξιμης περιοχής.»
Στόχοι
 Αξιοποίηση του ενδογενούς δυναμικού της διασυνοριακής
περιοχής παρέμβασης με βιώσιμο τρόπο. Προώθηση της
ολοκλήρωσης της διασυνοριακής περιοχής και τη συνδεσιμότητα
των τομέων που είναι σημαντικοί για την ανάπτυξή της, σε
συμπληρωματικότητα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για την Περιοχή Αδριατικής-Ιονίου.
 Δημιουργία οδηγού πολιτικής για την αντιμετώπιση των
κοινών προκλήσεων και των αναγκών σε ειδικούς τομείς
πολιτικής, όπου η διασυνοριακή συνεργασία αναμένεται να έχει
πρακτικά αποτελέσματα.

Eνδεικτικές δράσεις
 Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της
καινοτομίας.
 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
 Προώθηση των επενδύσεων των επιχειρήσεων στην Έρευνα
& Τεχνολογία, την ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών.
! Δράσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων και την
ανάπτυξη νέων υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας, με
έμφαση στους τομείς που παρουσιάζουν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την περιοχή του προγράμματος.
! Δράσεις για την προώθηση της ανάπτυξης clusters
καινοτομίας μεταξύ των περιφερειών, σε τομείς «γαλάζιας
ανάπτυξης», δημιουργικής βιομηχανίας, τουρισμού και
πολιτισμού, αγροτικής οικονομίας και άλλους τομείς που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την περιοχή.
 Προώθηση της επιχειρηματικότητας
! Δράσεις
για
την
προώθηση
καινοτόμων
τεχνολογιών, ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, συμπλήρωση
της γνώσης για τις διαδικασίες (διακυβέρνηση και συνέργεια
των παραγωγικών τομέων) μεταξύ ΜΜΕ.
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! Δράσεις για την υποστήριξη της δημιουργίας
θερμοκοιτίδων νεοφυών επιχειρήσεων σε τομείς που
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την περιοχή.
 Προστασία
του περιβάλλοντος και προώθηση της
αποδοτικότητας των πόρων.
 Η προστασία, ανάδειξη και ανάπτυξη της πολιτιστικής και
φυσικής κληρονομιάς.
! Δράσεις για την ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων σε
τοπικούς οργανισμούς, όσον αφορά τη διάδοση
πληροφοριών και την αξιοποίηση της πολιτιστικής
κληρονομιάς, των ιστορικών μνημείων και τουριστικών
περιοχών (π.χ. εφαρμογές στον τομέα των Τεχνολογιών της
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, προσαρμοσμένες
υπηρεσίες πληροφοριών για τους τουρίστες με εικονικές
δυνατότητες πλοήγησης, κλπ.).
! Δράσεις
για την ανάπτυξη ελκυστικών και
ολοκληρωμένων πολιτιστικών και τουριστικών προϊόντων
που βασίζονται στα φυσικά οικοσυστήματα (π.χ. νησιωτικό
σύστημα,
υποθαλάσσια
πολιτιστική
κληρονομιά),
διασυνοριακά θεματικά αξιοθέατα, διαδρομές, με τη
συμμετοχή κοινωνικών φορέων (π.χ. αγρότες, διαχειριστές
αγροτικού τομέα).
! Δράσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε
φυσικούς και ιστορικούς πόρους, (π.χ. παραλίες,
αρχαιολογικές περιοχές, ιστορικά κέντρα), δίνοντας ιδιαίτερη
προσοχή στα άτομα με ειδικές ανάγκες.
! Δράσεις για την ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή
λύσεων ενεργειακής απόδοσης σε κτίρια που σχετίζονται με
τουρισμό και εισαγωγή υπηρεσιών φιλικών στο περιβάλλον
και την πράσινη ενέργεια σε τουριστικές ΜΜΕ (ΑΠΕ,
οικολογική καινοτομία, χρήση ανακυκλώσιμων υλικών, κλπ),
παρεμβάσεις ελεγχόμενης κυκλοφορίας σε δημόσιους
χώρους (π.χ. ιστορικά κέντρα) και οικολογικά μέτρα εντός
των ΜΜΕ.
 Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του
εδάφους και προώθηση υπηρεσιών οικοσυστήματος
! Δράσεις για την υιοθέτηση κοινών σχεδίων
διαχείρισης
και
διακυβέρνησης
των
παράκτιων
οικοσυστημάτων,
των
προστατευόμενων
θαλάσσιων
περιοχών και των κοινών βιολογικών πόρων τους και
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πρωτοκόλλων για την πρόληψη των φυσικών και
τεχνολογικών κινδύνων.
! Δράσεις για την προώθηση της αποτελεσματικής
ενσωμάτωσης, τυποποίησης και προσβασιμότητας σε
δημόσια δεδομένα και γνώσεις, σχετικά με τη βιοποικιλότητα
της περιοχής του προγράμματος.
! Δράσεις για τη βελτίωση των υποδομών του
δημόσιου τομέα, των διαδικασιών και υπηρεσιών όσον
αφορά τη διάθεση των αποβλήτων, τις εγκαταστάσεις
αποβλήτων υπό πίεση, όπως ο εποχιακός καθαρισμός της
ακτής και του βυθού της θάλασσας, με τη συμμετοχή
περιβαλλοντικών οργανώσεων, καθώς και βελτίωση των
ελέγχων και της επικοινωνίας.
Προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών
! Δράσεις
σχεδιασμού
εγκαταστάσεων
ΜΜΕ
(σχετικών με την υδατοκαλλιέργεια, τις μεταφορές και τον
τουρισμό), για την εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον
βιώσιμων τεχνολογιών και διαδικασιών για τη διαχείριση
λυμάτων (π.χ. υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών για την
πρόληψη της ρύπανσης, ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών
καθαρών τεχνολογιών σε εταιρείες παραγωγής, κλπ.).
! Δράσεις
για την προώθηση προγραμμάτων
κατάρτισης, περιβαλλοντική διαχείριση και ανταλλαγή καλών
πρακτικών για καθαρότερη παραγωγή και δημιουργία
πράσινων δεξιοτήτων και θέσεων εργασίας με στόχο τη
βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος και την
αποδοτικότητα των πόρων στον τομέα των αποβλήτων,
όσον αφορά τη μείωση των υδάτων και της θαλάσσιας
ρύπανσης.
! Δράσεις για την ανάπτυξη τεχνολογιών όσον αφορά
την επεξεργασία των αποβλήτων σε μικρά νησιά, με
δυνατότητα ανακύκλωσης, μειώνοντας την είσοδο δυνητικών
αποβλήτων στα νησιά και αποκαθιστώντας τη βέλτιστη
διαχείριση του κύκλου των αποβλήτων.
 Προώθηση των μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε
υποδομές δικτύου.
 Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της
σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή
του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των
πολυτροπικών κόμβων.


54

! Δράσεις για τη βελτίωση της εξωτερικής και
εσωτερικής προσβασιμότητα στις υποδομές μεταφορών, με
ιδιαίτερη προσοχή σε άτομα με ειδικές ανάγκες (θέσπιση
διαδικασιών check-in σε λιμάνια, παροχή κατάλληλων
λεωφορείων για μεταφορά ατόμων με ειδικές ανάγκες, σε
συντονισμό με τις αφίξεις και αναχωρήσεις, βελτίωση των
ενημερωτικών πινακίδων, κλπ.).
! Δράσεις
παροχής υπηρεσιών σε λιμάνια /
αεροδρόμια για επιβάτες / οχήματα (χώροι στάθμευσης,
ανεφοδιασμός οχημάτων, τράπεζες, ενοικίαση οχημάτων,
εκδοτήρια εισιτηρίων, υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών, ασφαλή
αποθήκευση, κλπ.
! Δράσεις για την εναρμόνιση των διαδικασιών, την
ανταλλαγή δεδομένων και τη θέσπιση μηχανισμών για την
ανταλλαγή πληροφοριών θαλάσσιας κυκλοφορίας μεταξύ
CBC συστημάτων, για τη βελτίωση της θαλάσσιας
ασφάλειας, κλπ.
! Δράσεις για την παροχή υποδομών WIFI σε
κοινόχρηστους χώρους μεταφορών, δημιουργία περιπτέρων
πληροφόρησης και διαδικτύου σε αεροδρόμια, λιμάνια και
σιδηροδρομικούς σταθμούς, όσον αφορά τις περιφερειακές
και διακρατικές συνδέσεις, την κυκλοφορία, τον καιρό, κλπ.
 Ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον και με χαμηλές
εκπομπές άνθρακα συστημάτων μεταφορών
! Δράσεις για το σχεδιασμό και εφαρμογή υποδομών
και μεταφορών υδροπλάνων.
! Δράσεις για χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας
σε λιμάνια / αεροδρόμια / σιδηροδρομικούς σταθμούς.
! Δημόσιες υποδομές και οικολογικές υπηρεσίες σε
οδικές
μεταφορές
(π.χ.
χρήση
οικολογικού
αυτοκινήτου/μοτοσυκλέτας, σημεία ηλεκτρικής τροφοδοσίας,
κλπ.).
! Δράσεις
προώθησης
της
εισαγωγής
στην
παραδοσιακή μεταφορά καινοτόμων οικο-τεχνολογιών, με
περιορισμένες επιπτώσεις στο περιβάλλον (π.χ. ηλεκτρικά
οχήματα και μη ρυπογόνες θαλάσσιες μεταφορές).
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2.1.4 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II
"Ελλάδα-Αλβανία"!
Προϋπολογισμός
Ο συνολικός προϋπολογισμός του
Προγράμματος ανέρχεται στα 42.312.
029 ευρώ, από τα οποία τα 35.965.222
ευρώ
είναι
η
συνεισφορά
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης από τον Μηχανισμό Προ-ενταξιακής Βοήθειας
(Instrument of Pre-accession Assistance -IPA ΙΙ) και τα 6.346.807
ευρώ είναι η αντίστοιχη Εθνική συνεισφορά (Εθνική Δημόσια
χρηματοδότηση).
Όραμα
Η βασική στρατηγική του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας
Interreg IPA II "Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020" είναι να «βρει την
ισορροπία μεταξύ της βιώσιμης περιφερειακής ανάπτυξης και της
ενίσχυσης της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των τοπικών
πληθυσμών και των περιφερειακών οργανισμών, στη βάση των
Ευρωπαϊκών και των Εθνικών πολιτικών, ώστε να αντιμετωπίσει τις
κοινές προκλήσεις μέσα από κοινές παρεμβάσεις».
Στόχοι

 Προώθηση βιώσιμων δικτύων και υπηρεσιών μεταφορών,
πληροφοριών και επικοινωνιών και επένδυση στα διασυνοριακά
συστήματα και παροχές υδάτων, αποβλήτων και ενέργειας.
 Προστασία
του περιβάλλοντος και προώθηση της
προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση
κινδύνων.
 Ενθάρρυνση του τουρισμού και της πολιτιστικής και φυσικής
κληρονομίας.
 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του επιχειρηματικού
περιβάλλοντος και της ανάπτυξης των μικρών και μεσαίων
επιχειρήσεων (ΜΜΕ), του εμπορίου και των επενδύσεων.

Επιλέξιμη περιοχή
Η επιλέξιμη περιοχή του Προγράμματος περιλαμβάνει:
 τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας,
Άρτας, Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Πρέβεζας, Ζακύνθου, Κέρκυρας,
Κεφαλληνίας και Λευκάδας στην Ελλάδα
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 τις Περιφέρειες Vlorë, Gjirokastër, Korçë και Berat στην
Αλβανία.

Δικαιούχοι από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης στην Ελλάδα είναι
επίσης επιλέξιμοι, βάσει του κανονισμού ελαστικότητας (Article 44(2b)
of Regulation (EU) No 447/2014), όπου το συνολικό ποσό που
δεσμεύεται σε δράσεις εκτός της περιοχής προγράμματος δεν μπορεί
να ξεπεράσει το 20% του συνολικού προϋπολογισμού του
προγράμματος.
Ενδεικτικές Δράσεις
(α) Προαγωγή του περιβάλλοντος και βιώσιμες υποδομές
 Σχεδιασμός, κατασκευή, αποκατάσταση υποδομών για
διαχείριση/ παροχή νερού και συστήματα παρακολούθησης της
ποιότητας του πόσιμου νερού.
 Σχεδιασμός, κατασκευή, αποκατάσταση των συνοριακών
πυλών, του οδικού δικτύου και των υποδομών των λιμανιών.
 Έξυπνα μεταφορικά συστήματα και ICT εφαρμογές στους
τομείς των μεταφορών και της ροής ανθρώπων.
 Σχεδιασμός, κατασκευή και δράσεις παροχής για τις
υποδομές/ δράσεις για βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων,
συμπεριλαμβανομένης
της
ανακύκλωσης
και
της
κομποστοποίησης.
 Κοινές πρωτοβουλίες για την προστασία του περιβάλλοντος
(σχεδιασμός και επενδύσεις μικρής κλίμακας).
 Δράσεις
για
την
αποκατάσταση,
προστασία
και
αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών προστατευόμενων
περιοχών (π.χ. περιοχές Natura), με επίκεντρο τα θαλάσσια είδη
υπό εξαφάνιση, τον σχεδιασμό για την προσαρμογή των
οικοσυστημάτων στην κλιματική αλλαγή.
 Μικρής κλίμακας πιλοτικές εφαρμογές για την ενεργειακή
απόδοση και τη χρήση ΑΠΕ σε δημόσια κτίρια και δημόσιους
χώρους.
 Κοινά συστήματα διαχείρισης κινδύνου και έγκαιρης
ειδοποίησης.
 Μικρής κλίμακας εργασίες κατασκευών για την πρόληψη
κινδύνου και την απόκριση σε φυσικές καταστροφές και στις
συνέπειες της κλιματικής αλλαγής (συμπεριλαμβανομένων και
παρεμβάσεων για την πρόληψη κινδύνων σε περιοχές φυσικής
και πολιτιστικής κληρονομιάς).
 Κοινές πρωτοβουλίες για την ευαισθητοποίηση του κοινού.
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(β) Προώθηση της τοπικής οικονομίας
 Προγράμματα συνεργασίας μεταξύ επιχειρηματικών και μηεπιχειρηματικών φορέων στον κλάδο τουρισμού/ πολιτισμού.
 Ανάπτυξη υπηρεσιών υποστήριξης επιχειρήσεων.
 Δράσεις ανάπτυξης ικανοτήτων στον τομέα της συντήρησης/
διαφύλαξης πολιτιστικών πόρων.
 Αποκατάσταση/προστασία/προώθηση
των
σημαντικών
πολιτιστικών πόρων της διασυνοριακής περιοχής.
 Ανάπτυξη
υπηρεσιών
για
την
προώθηση
της
παραγωγικότητας.
 Δημιουργία clusters ή άλλου είδους δικτύων.
 Κοινή/ οριζόντια υποστήριξη εξαγωγών για τις επιχειρήσεις
στη διασυνοριακή περιοχή και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.
 Διασυνοριακά επιχειρηματικά σχέδια για πιλοτικές δράσεις
προγραμμάτων
διασυνοριακής
συνεργασίας
μεταξύ
μεμονωμένων επιχειρήσεων ή/και κλάδων/υπο-κλάδων.
2.1.5 Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Interreg IPA II
"Ελλάδα-FYROM"
Προϋπολογισμός
Συνολικός προϋπολογισμός: 45.470.
066 ευρώ.
Κοινοτικοί πόροι: 38.649.552 ευρώ
(85%
του
συνολικού
Π/Υ)
Εθνικοί πόροι των δύο χωρών που
συμμετέχουν
στο
Πρόγραμμα:
6.820.514 ευρώ (15% του συνολικού
Π/Υ).
Όραμα
«Η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής μέσω της βελτίωσης του βιοτικού
επιπέδου και της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης με σεβασμό
στο περιβάλλον και με τη χρήση των φυσικών πόρων για την
αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος».
Στόχοι
Έχουν επιλεχθεί επτά τομείς προτεραιότητας που παρουσιάζουν
σημαντικές δυνατότητες στη διασυνοριακή περιοχή:
 Δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για πτυχιούχους.
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 Στήριξη υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών
σε παιδιά και ηλικιωμένους.
 Προώθηση του τουρισμού.
 Αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών.
 Διαχείριση αποβλήτων.
 Προστασία των οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας.
 Πρόληψη και διαχείριση του κινδύνου φυσικών καταστροφών.

Ενδεικτικές Δράσεις
 Πρωτοβουλίες για τη στήριξη των ανέργων και των
αυτοαπασχολούμενων στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και
την επιχειρηματικότητα.
 Βραβεία για καινοτόμες ιδέες.
 Υποστήριξη κοινών πρωτοβουλιών στις κοινές αγορές και τη
δικτύωση, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης και του
μάρκετινγκ για τους επιχειρηματίες.
 Δικτύωση των δημόσιων υπηρεσιών, των αρχών και μη
κυβερνητικών πρωτοβουλιών για την ανταλλαγή τεχνογνωσίας
και
την
υποστήριξη
της
απασχόλησης
και
της
επιχειρηματικότητας.
 Κινητές και άλλες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικής φροντίδας
για τα παιδιά και τους ηλικιωμένους κατοίκους των
απομακρυσμένων περιοχών.
 Τηλεϊατρική και έξυπνες εφαρμογές που σχετίζονται με την
υγεία και την κοινωνική πρόνοια.
 Πρωτοβουλίες
για τη στήριξη της κοινωνικής και
οικογενειακής φροντίδας.
 Διασυνοριακές πρωτοβουλίες για την προαγωγή της υγείας
και της ευημερίας των παιδιών.
 Προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στην κοινωνική
μέριμνα.
 Προληπτικά προγράμματα υγείας.
 Προμήθεια εξοπλισμού για την υγειονομική περίθαλψη και
την κοινωνική φροντίδα.
 Κοινές δράσεις για πιθανές εξειδικευμένες τουριστικές
δραστηριότητες και/ή τη ζήτηση για νέους τουριστικούς
προορισμούς.
 Εφαρμογές ΤΠΕ για την προώθηση του αειφόρου τουρισμού
και του διεθνούς branding.
 Κοινές δραστηριότητες για τον εντοπισμό τουριστικών
προϊόντων με δυνατότητες διασυνοριακού branding.
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 Ανάπτυξη τοπικών εμπορικών σημάτων (local brands) με
βάση την φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής.
 Οπτικοποίηση
των
τοπικών
εμπορικών
σημάτων,
συμπεριλαμβανομένης της τρισδιάστατης απεικόνισης, τις κινητές
εφαρμογές, τα κοινωνικά δίκτυα, τις εξειδικευμένες διαδικτυακές
πλατφόρμες και άλλα καινοτόμα εργαλεία.
 Ανάπτυξη καινοτόμων και ποιοτικών τουριστικών προϊόντων.
 Επέκταση της τουριστικής περιόδου καθώς και αύξηση του
τουρισμού των ατόμων άνω των 55 ετών.
 Σχεδιασμός ολοκληρωμένων δράσεων για την υποστήριξη
της δημιουργίας θέσεων εργασίας και επιχειρήσεων για την
προώθηση του τουρισμού και την προστασία του περιβάλλοντος
στη διασυνοριακή περιοχή.
 Πληροφοριακά συστήματα και εξοπλισμός για τη βελτίωση
των υπηρεσιών και των υποδομών στα σύνορα (π.χ. τελωνεία).
 Βελτίωση της διασυνοριακής οδικής πρόσβασης και
κινητικότητας με στοχευμένες παρεμβάσεις σε έργα υποδομής
μικρής κλίμακας.
 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτιρίων
και υποδομών.
 Μικρής κλίμακας επενδύσεις στην ενεργειακή απόδοση, στα
τελωνεία και τα δημόσια κτίρια της διασυνοριακής περιοχής,
συμπεριλαμβανομένων κοινών πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης
για την ενεργειακή αποδοτικότητα.
 Ολοκληρωμένες λύσεις για τη μείωση των εκπομπών
άνθρακα των συστημάτων μεταφορών στη διασυνοριακή περιοχή.
 Συστήματα παρακολούθησης, έγκαιρης προειδοποίησης και
υποστήριξης λήψης αποφάσεων για τη βιώσιμη διαχείριση των
αποβλήτων.
 Πράσινη
διαχείριση
αποβλήτων
και
ανακύκλωση
απορριμμάτων.
 Ανακύκλωση και βελτίωση της αποδοτικότητας των πόρων
μέσω
της
πιλοτικής
χρήσης
των
αποβλήτων
στην
κομποστοποίηση και την παραγωγή βιοαερίου.
 Αειφόρος διαχείριση και ανακύκλωση των στερεών και υγρών
βιοδιασπώμενων αποβλήτων με τη χρήση φιλικών προς το
περιβάλλον μεθόδων και διαδικασιών.
 Ανάπτυξη διαδικασιών για τη διαχείριση των απορριμμάτων
από νοικοκυριά, εστιατόρια, καφετέριες και καταστήματα λιανικής.
 Δράσεις για τη διαχείριση, διατήρηση και αποκατάσταση των
προστατευόμενων περιοχών, των ευάλωτων και απειλούμενων
οικοσυστημάτων.
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 Μέτρα για τη μείωση των απωλειών ύδατος και έργα
αειφόρου διαχείρισης υδατικών πόρων.
 Αποκατάσταση
των
υποβαθμισμένων
εδαφικών
οικοσυστημάτων και διατήρηση της βιοποικιλότητας του εδάφους.
 Παρεμβάσεις για τη διατήρηση των απειλούμενων ή
ενδημικών ειδών χλωρίδας και πανίδας.
 Μείωση
του
περιβαλλοντικού
αποτυπώματος
των
ανθρωπίνων δραστηριοτήτων μέσω της βιώσιμης χρήσης των
φυσικών πόρων και των υπηρεσιών οικοσυστήματος.
 Εφαρμογές ΤΠΕ στην προστασία του περιβάλλοντος, την
παρακολούθηση και τη διαχείριση.
 Δίκτυα συνεργασίας για την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την
ευαισθητοποίηση και τον εθελοντισμό.
 Βελτίωση της λειτουργικής αποδοτικότητας της δημόσιας
διοίκησης και των δημόσιων υπηρεσιών στη διαχείριση των
φυσικών καταστροφών.
 Κινητοποίηση των πολιτών και στήριξη του εθελοντισμού για
την αύξηση της ανθεκτικότητας σε καταστροφές και την
ετοιμότητα σε καταστάσεις έκτακτου ανάγκης.
 Διασυνοριακά δίκτυα συνεργασιών για την αποτελεσματική
πρόληψη και διαχείριση των φυσικών καταστροφών, καθώς και
τους κινδύνους που σχετίζονται με το κλίμα.
 Συστήματα ΤΠΕ για την έγκαιρη προειδοποίηση και
διαχείριση των κινδύνων.

2.2 Πολυμερή Προγράμματα
Πρόκειται για προγράμματα που βασίζονται σε ευρύτερες πολιτικές και
μακροπεριφερειακές στρατηγικές της ΕΕ. Επιδιώκουν να δώσουν
λύσεις σε κοινά προβλήματα που αντιμετωπίζουν χώρες που
βρίσκονται σε μία ευρύτερη περιοχή ή βρέχονται από μία κοινή υδάτινη
λεκάνη. Στοχεύουν σε έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη και εδαφική συνοχή μεταξύ των επιλέξιμων περιφερειών.
Οι επιλέξιμες περιοχές για την περίοδο 2014 – 2020 έχουν ως εξής:
1. ADRION (Αδριατική
Ιόνιο):

–

Το
πρόγραμμα
καλύπτει περιοχές από τέσσερα
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κράτη μέλη της ΕΕ: Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία και περιοχές
από τέσσερεις τρίτες χώρες: Αλβανία, Βοσνία – Ερζεγοβίνη,
Μαυροβούνιο, Σερβία.
2. Balkan – Mediterranean: Στο
πρόγραμμα
συμμετέχουν περιοχές από τρία κράτη – μέλη της ΕΕ: Ελλάδα, Κύπρος,
Βουλγαρία και περιοχές από
δύο
υποψήφιες
χώρες:
Αλβανία
και
Πρώην
Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακε-δονίας.
3. Black Sea Basin: Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περιοχές από
τρία κράτη – μέλη της ΕΕ: Βουλγαρία, Ελλάδα, Ρουμανία και
περιοχές από τις χώρες:
Αρμενία,
Αζερμπαϊτζάν,
Γεωργία, Μολδαβία, Ουκρανία,
Τουρκία, Ρωσία.
4. INTERREG EUROPE: Το
πρόγραμμα
καλύπτει
30
χώρες, τις 28 της ΕΕ συν την
Ελβετία και τη Σουηδία.
5. MED: Στο πρόγραμμα συμμετέχουν περιοχές από τα κράτη
μέλη της ΕΕ: Κύπρος, Ισπανία, Γαλλία,
Ελλάδα, Ιταλία, Μάλτα, Πορτογαλία,
Ηνωμένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ, Σλοβενία,
καθώς και οι υποψήφιες και δυνητικά υποψήφιες χώρες
Κροατία, Μαυροβούνιο, Αλβανία.
6. MED ENI: Περιλαμβάνονται περιοχές από
χώρες
που
επηρεάζονται από τη στρατηγική ΕΝΙ(2*) στην Μεσόγειο, όπως
Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο-Γιβραλτάρ, Πορτογαλία, Γαλλία, Ιταλία,
Μάλτα, Ελλάδα, Κύπρος,
Τουρκία, Μαρόκο, Αλγερία,
Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος ,
Ιορδανία,
Παλαιστίνη,
Συρία.
Οι άξονες προτεραιότητας σε
αυτήν την ομάδα, καθώς και το περιεχόμενο των προτάσεων έχουν
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σημαντικό προσανατολισμό στην υποστήριξη πολιτικών της ΕΕ, όπως
η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και μακροπεριφερειακών στρατηγικών και
συνοψίζονται σε θέματα:
 Προστασίας περιβάλλοντος – Προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή – Μετάβασης σε οικονομίες χαμηλών εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα.
 Έρευνας – Τεχνολογίας – Καινοτομίας – Έξυπνες περιφέρειες.
 Αποδοτικότητας των πόρων – Βιώσιμες περιφέρειες – γαλάζιας
και πράσινης ανάπτυξης.
 Συνδεσιμότητας περιφερειών – εδαφική συνεργασία.
 Επιχειρηματικότητας
και
ανάπτυξης
Μικρο-Μεσαίων
Επιχειρήσεων (ΜΜΕ).
 Υποστήριξης διακυβέρνησης της EUSAIR, CBC – ENI.
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3. Ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά Προγράμματα
ΕΥΡΩΠΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ
Περίληψη
Το
πρόγραμμα
στοχεύει
στην
προώθηση της ενεργούς ευρωπαϊκής
ιδιότητας του πολίτη και τη μείωση του
χάσματος μεταξύ πολιτών και της ΕΕ,
μέσα από τη χρήση χρηματοδοτικών
εργαλείων. Σκοπός του είναι η
ενθάρρυνση της συνεργασίας πολιτών-οργανισμών από διάφορες
χώρες και η προώθηση της Ευρωπαϊκής συνοχής. Το πρόγραμμα
απευθύνεται στην ανάγκη για γνήσιες συζητήσεις σε θέματα που
αφορούν την Ένωση σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο, που
μπορούν να μεταφερθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Περιγραφή Προγράμματος
Το Πρόγραμμα αποτελείται από τους ακόλουθους δύο πυλώνες:



"Ευρωπαϊκή Μνήμη" – στοχεύει στη στήριξη οργανισμών για την
προώθηση συζητήσεων και δραστηριοτήτων σε θέματα
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και ιστορίας σε διακρατικό επίπεδο.
"Δημοκρατική Δέσμευση και Συμμετοχή των πολιτών" – στοχεύει
στην ανάπτυξη της κατανόησης των πολιτών και της ικανότητας
για συμμετοχή στη λήψη πολιτικών της Ένωσης και την
ανάπτυξη ευκαιριών για δημοκρατική συμμετοχή, εθελοντισμός
και αλληλεγγύη.

Οι δύο αυτοί πυλώνες συμπληρώνονται από οριζόντιες δράσεις
ανάλυσης, διάχυσης και αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των έργων.
Συνολικός Προϋπολογισμός: €185,470,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Ενδεικτικά για:
Σκέλος 1 - Ευρωπαϊκή Μνήμη και Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια: μέγιστο
ποσοστό 70%, Σκέλος 2 - Δημοκρατική δέσμευση και συμμετοχή των
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πολιτών: μέγιστο ποσοστό 50-90% Σκέλος 3 - αξιοποίηση: μέγιστο
ποσοστό 50%
Θεματικές Κατηγορίες:
 Μετανάστευση και Ιθαγένεια
Εθνικό Σημείο Επαφής:
Δρ. Αντώνιος Καρβούνης
Υπουργείο Εσωτερικών
Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και Κρατικών Ενισχύσεων
Τηλ.: 213 136 4710
E-mail: a.karvounis@ypes.gr , antonioskarvounis@gmail.com
Ιστοσελίδα Εκτελεστικού Οργανισμού Οργανισμός Εκπαίδευσης,
Οπτικοακουστικών Θεμάτων και Πολιτισμού:
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/index_en.php
Ιστοσελίδα ΥΠΕΣ:
https://efc.ypes.gr/?page_id=30
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ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ
ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (EaSI)
Περίληψη
Το πρόγραμμα για την απασχόληση και την
κοινωνική καινοτομία (EaSI) είναι ένα
χρηματοδοτικό μέσο ευρωπαϊκής κλίμακας,
το οποίο διαχειρίζεται άμεσα η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Το EaSI απαρτίζεται από τρία
προγράμματα της ΕΕ, τα οποία λειτούργησαν
αυτοτελώς μεταξύ 2007 και 2013: τo Progress, το EURES και το
Progress Microfinance. Με αφετηρία τον Ιανουάριο του 2014, αυτά τα
προγράμματα σχηματίζουν τους τρεις άξονες του EaSI και
υποστηρίζουν τα ακόλουθα :

τον εκσυγχρονισμό της απασχόλησης και των κοινωνικών
πολιτικών με τον άξονα του PROGRESS (61% του συνολικού
προϋπολογισμού)

την επαγγελματική κινητικότητα με τον άξονα EURES (18% του
συνολικού
προϋπολογισμού)
-την
πρόσβαση
στη
μικροχρηματοδότηση και κοινωνική επιχειρηματικότητα με τον άξονα
Microfinance and Social Entrepreneurship (21% του συνολικού
προϋπολογισμού).

Περιγραφή Προγράμματος
Οι κύριοι στόχοι του EaSI







Ενίσχυση της οικειοποίησης των στόχων της ΕΕ και του
συντονισμού της δράσης σε επίπεδο ΕΕ και εθνικό επίπεδο
στους τομείς της απασχόλησης, των κοινωνικών υποθέσεων και
της κοινωνικής ένταξης.
Υποστήριξη της ανάπτυξης επαρκών συστημάτων κοινωνικής
προστασίας και πολιτικών για την αγορά εργασίας,
Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας της ΕΕ και διασφάλιση της
αποτελεσματικής εφαρμογής της.
Προώθηση της γεωγραφικής κινητικότητας και αύξηση των
ευκαιριών απασχόλησης μέσω της ανάπτυξης μιας ανοικτής
αγοράς εργασίας.
Ενίσχυση της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας
μικροχρηματοδοτήσεων για ευάλωτες ομάδες και πολύ μικρές
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επιχειρήσεις, και αναβάθμιση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση
για τις κοινωνικές επιχειρήσεις.
Συνολικός Προϋπολογισμός: €919,469,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Άξονας Progress:
ποσά που δεν υπερβαίνουν το 80% της συνολικής επιλέξιμης
δαπάνης. Οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαινει τούτο το
όριο μπορεί να χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες
περιστάσεις. Άξονας EURES: Ποσά που κατά κανόνα δεν
υπερβαίνουν το 95% της συνολικής επιλέξιμης δαπάνης. Οποιαδήποτε
χρηματοδοτική ενίσχυση υπερβαίνει τούτο το όριο μπορεί να
χορηγηθεί μόνο σε δεόντως αιτιολογημένες έκτακτες περιστάσεις.
Άξονας μικροχρηματοδότησης και κοινωνικής επιχειρηματικότητας:
Εκτός από την περίπτωση των κοινών δράσεων, οι χρηματοδοτικές
πιστώσεις που διατίθενται για τον Άξονα αυτό καλύπτουν το πλήρες
κόστος των δράσεων που υλοποιούνται μέσω των χρηματοδοτικών
μέσων, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων πληρωμής προς
τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, όπως οι ζημιές
από εγγυήσεις, τα τέλη των οντοτήτων για τη διαχείριση της
συνεισφοράς της Ένωσης και κάθε άλλη επιλέξιμη δαπάνη.
Θεματικές Κατηγορίες:
 Απασχόληση
 Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
Εθνικά Σημεία Επαφής:
Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης, Αρμόδια υπάλληλος: κα. Ανθή Κρητικού, τηλ.:
2105271409
ΟΑΕΔ , Αρμόδια υπάλληλος: κα Κατερίνα Φλάκα, τηλ.: 210-9989131
Ιστοσελίδα:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1081&langId=en
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ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
Περίληψη
Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη
διασφαλίζει και προωθεί την πολιτιστική
και γλωσσική πολυμορφία και ενισχύει
την ανταγωνιστικότητα του πολιτιστικού
και του δημιουργικού τομέα. Το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη
διαθέτει 1,46 δισεκατομμύρια ευρώ σε διάστημα επτά ετών για την
ενίσχυση των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων της Ευρώπης. Το
Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη συνεχίζει να απευθύνεται στην
οπτικοακουστική βιομηχανία μέσα από το υπο-πρόγραμμα MEDIA και
για τον πολιτιστικό τομέα, μέσω του υποπρογράμματος πολιτισμού.
Επιπρόσθετα το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη περιλαμβάνει ένα
κοινό
δια-τομεακό
σκέλος
(Cross-sectorial
strand)
που
συμπεριλαμβάνει ένα νέο οικονομικό ταμείο εγγυήσεων για τις
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.
Το πρόγραμμα:






Διασφαλίζει και προωθεί την ευρωπαϊκή πολιτιστική και
γλωσσική ποικιλομορφία και ενισχύει τον πολιτιστικό πλούτο της
Ευρώπης.
Συμβάλλει στους στόχους της Ευρώπης για ευφυή, βιώσιμη και
χωρίς αποκλεισμούς οικονομική ανάπτυξη.
Βοηθά τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς να
προσαρμοστούν στη ψηφιακή εποχή και στην παγκοσμιοποίηση.
Δημιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες, αγορές και ακροατήρια.
Οικοδομεί πάνω στην επιτυχία των προγραμμάτων MEDIA,
MEDIA Mundus και Culture.

Περιγραφή Προγράμματος
Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη είναι μέρος του
πολυετούς
δημοσιονομικού
πλαισίου
(Multiannual
Financial
Framework) που ορίζει το όριο για το συνολικό προϋπολογισμό της
Ένωσης για την περίοδο 2014-2020. Η κατανομή του
προϋπολογισμού που έχει συμφωνηθεί είναι τουλάχιστον 56% για το
υπο-πρόγραμμα MEDIA, τουλάχιστον 31% για το υπο-πρόγραμμα
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πολιτισμός και 13% μέγιστο για το δια-τομεακό σκέλος (Cross-sectorial
strand).
Το δια-τομεακό σκέλος περιλαμβάνει το Ταμείο Εγγυήσεων, την
υποστήριξη για γραφεία της Δημιουργικής Ευρώπης που
αντικατέστησαν τα MEDIA Desks και τα πολιτιστικά σημεία επαφής
από το 2014, καθώς και τη στήριξη για διακρατική συνεργασία.
Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη βοηθά τους πολιτιστικούς
και δημιουργικούς τομείς να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες της «ψηφιακής
εποχής», και την παγκοσμιοποίηση. Οι εν λόγω τομείς διαδραματίζουν
σημαντικό ρόλο και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της
στρατηγικής Ευρώπη 2020 για αειφόρο ανάπτυξη, απασχόληση και
κοινωνική συνοχή. Επιπλέον, δημιουργεί νέες διεθνείς ευκαιρίες,
αγορές και ακροατήρια.
Το Πρόγραμμα υποστηρίζει:












Έργα διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ πολιτιστικών
δημιουργικών οργανώσεων εντός της Ε.Ε και πέραν αυτής.
Δίκτυα που βοηθούν τους πολιτιστικούς και δημιουργικούς τομείς
να ενεργοποιηθούν σε διεθνικό επίπεδο και να ενισχύσουν την
ανταγωνιστικότητά τους.
Μετάφραση και προώθηση λογοτεχνικών έργων στις αγορές
ολόκληρης της ΕΕ.
Πλατφόρμες πολιτιστικών φορέων που προωθούν ανερχόμενους
καλλιτέχνες και ενθαρρύνουν ένα πραγματικά ευρωπαϊκό
προγραμματισμό πολιτιστικών και καλλιτεχνικών έργων.
Δημιουργία ικανοτήτων και επαγγελματική κατάρτιση για
επαγγελματίες του οπτικοακουστικού τομέα.
Ανάπτυξη
έργων
μυθοπλασίας,
κινουμένων
σχεδίων,
δημιουργικών ντοκιμαντέρ και βιντεοπαιχνιδιών για τις
ευρωπαϊκές αγορές του κινηματογράφου, της τηλεόρασης και για
άλλες πλατφόρμες.
Διανομή και πωλήσεις οπτικοακουστικών έργων εντός και εκτός
Ευρώπης.
Φεστιβάλ κινηματογράφου που προωθούν τις ευρωπαϊκές
κινηματογραφικές ταινίες.
Κονδύλια για τη διεθνή συμπαραγωγή κινηματογραφικών
ταινιών.
Ανάπτυξη ακροατηρίου για την καλλιέργεια της κινηματογραφικής
παιδείας και για αύξηση του ενδιαφέροντος για τις ευρωπαϊκές
κινηματογραφικές ταινίες μέσα από ένα ευρύ φάσμα
εκδηλώσεων.
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Σήμα Ευρωπαϊκής Πολιτιστικής Κληρονομιάς.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €1,460,000,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50%-80%
Θεματικές Κατηγορίες:
 Οπτικοακουστικός τομέας - ΜΜΕ
 Πολιτισμός
Εθνικά Σημεία Επαφής
Για το υπο-πρόγραμμα για τον Πολιτισμό:
Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Γραφείο «Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδος
Δ/νση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Τμήμα Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Τηλ. επικοινωνίας: 2103230894, 2103230323.
Αρμόδιοι υπάλληλοι: Ειρ. Κομνηνού, Κ. Σπανός και Α.Μ. Φλώρου.
Για το υπο-πρόγραμμα MEDIA:
Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Αρμόδια: Άννα Κασιμάτη
Αρεοπαγίτου 7, 11742 Αθήνα
Τηλ. 210 32 34 414 - Fax 210 3234444
E-mails: info@mediadeskhellas.eu - anna.kasimati@gfc.gr
Ιστοσελίδα
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe_en

70

ERASMUS+
Περίληψη
Erasmus+ είναι το Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα για την Εκπαίδευση,
την Κατάρτιση, τη Νεολαία και τον
Αθλητισμό την περίοδο 2014-2020.
Αποτελεί
συνένωση
των
προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης (Erasmus, Leonardo da Vinci,
Comenius,
Grundtvig), Νεολαία εν Δράσει και πέντε διεθνών
προγραμμάτων συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa,
Edulink,the programme for cooperation with industrialised countries).
Το πρόγραμμα αυτό προσδίδει ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα
και στον αντίκτυπο που έχουν σε άτομα, οργανισμούς και ιδρύματα,
καθώς επίσης στα συστήματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας.
Αποσκοπεί στη βελτίωση των δεξιοτήτων και απασχολησιμότητας,
στον εκσυγχρονισμό της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και εργασίας των
νέων. Γενικά το πρόγραμμα στηρίζει την ανάπτυξη δράσεων,
συνεργασιών και εργαλείων που είναι άμεσα συνδεδεμένα με τη
στρατηγική Ευρώπη 2020 και τις προτεραιότητές της.
Περιγραφή Προγράμματος
Το επταετές πρόγραμμα έχει προϋπολογισμό €14.7
δισεκατομμυρίων. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να
στηρίζει τις προσπάθειες των κρατών-μελών να χρησιμοποιούν
αποτελεσματικά το ανθρώπινο δυναμικό της Ευρώπης, που παραμένει
αναξιοποίητο, επιβεβαιώνοντας συγχρόνως τη σύνδεση μεταξύ των
αρχών δια βίου μάθησης με τυπική και άτυπη μάθηση σε όλο το
φάσμα των τομέων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας. Το
πρόγραμμα παρέχει την ευκαιρία σε περισσότερα από 4 εκατομμύρια
Ευρωπαίους να σπουδάσουν, να εκπαιδευτούν και να αποκτήσουν
εργασιακή πείρα ή να εργαστούν εθελοντικά στο εξωτερικό.
Εκτός από την παραχώρηση επιδοτήσεων σε άτομα, το
πρόγραμμα στηρίζει διακρατικές συνεργασίες μεταξύ ιδρυμάτων και
οργανισμών στους τομείς της Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας
με σκοπό να προωθηθεί η συνεργασία μεταξύ της Εκπαίδευσης και
της εργασίας για καλύτερη αντιμετώπιση των κενών που
παρουσιάζονται στις δεξιότητες στην Ευρώπη. Επίσης στηρίζει εθνικές
προσπάθειας εκσυγχρονισμού των συστημάτων Εκπαίδευσης,
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Κατάρτισης και Νεολαίας. Στον τομέα του Αθλητισμού, στηρίζει βασικά
έργα και διασυνοριακές προκλήσεις όπως είναι η καταπολέμηση των
στημένων παιγνιδιών, το ντοπάρισμα, η βία και ο ρατσισμός.
Για την επίτευξη των στόχων του, το πρόγραμμα Erasmus + υλοποιεί
τις ακόλουθες δράσεις:
 Βασική Δράση 1 – Κινητικότητα ατόμων
(Υποστηρίζει την κινητικότητα των σπουδαστών και του προσωπικού,
κοινές μεταπτυχιακές σπουδές, εγγύηση φοιτητικών δανείων)
 Βασική Δράση 2 – Συνεργασία για την Καινοτομία και Ανταλλαγή
Καλών Πρακτικών
(Υποστηρίζει διακρατικές στρατηγικές συμπράξεις, συμμαχίες
γνώσεων, τομεακές συμμαχίες δεξιοτήτων, ανάπτυξη ικανοτήτων, ΙΤ
πλατφόρμες υποστήριξης)
 Βασική Δράση 3 – Υποστήριξη για μεταρρυθμίσεις πολιτικής
(Υποστηρίζει γνώσεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης
και της νεολαίας, μελλοντικές πρωτοβουλίες, εργαλεία ευρωπαϊκής
πολιτικής, τη συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς, διαλόγους μεταξύ
ενδιαφερομένων μερών, προώθηση της πολιτικής του προγράμματος)
 Δράσεις Jean Monnet
(Υποστηρίζει ακαδημαϊκά ινστιτούτα, ιδρύματα και ενώσεις, έδρες,
κέντρα αριστείας, συζητήσεις για ακαδημαϊκή εργασία, διασκέψεις για
μελέτες)
 Δράσεις για αθλητισμό (Υποστηρίζει συνεργασίες, μη
κερδοσκοπικού χαρακτήρα αθλητικές εκδηλώσεις, ενισχύει στη
βάση αποδεικτικών στοιχείων τη χάραξη πολιτικής και την
προώθηση του προγράμματος, το διάλογο με σχετικούς
ευρωπαϊκούς φορείς, αθλητικές εκδηλώσεις επί Προεδρίας που
οργανώνονται από τα κράτη μέλη).
Συνολικός Προϋπολογισμός: €14,700,000,000
Ποσοστό
Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Διαφέρει
δράση
Θεματικές Κατηγορίες:




Αθλητισμός
Εκπαίδευση και Κατάρτιση
Νεολαία

Εθνικό Σημείο Επαφής
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ανά

Εθνική Μονάδα Συντονισμού:
Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
Λ. Εθνικής Αντιστάσεως 41, T.K.142 34, Νέα Ιωνία – Αττική.
Τηλ.: 210-3726300, Ιστοσελίδα: http://www.iky.gr/erasmusplus
Ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
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ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020
Περίληψη
Ο «Ορίζοντας 2020» έχει ως
γενικό στόχο την οικοδόμηση μιας
κοινωνίας
και
παγκοσμίως
πρωτοπόρας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την
καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, συμβάλλοντας παράλληλα στη
βιώσιμη ανάπτυξη. Στηρίζει τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» και άλλες
πολιτικές της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).
Περιγραφή Προγράμματος
Ο γενικός στόχος του Ορίζοντα 2020 είναι να συμβάλλει στην
οικοδόμηση μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας βασιζόμενης στη
γνώση και την καινοτομία σε ολόκληρη την Ένωση, προσελκύοντας
επιπλέον έρευνα, ανάπτυξη και χρηματοδότηση στην καινοτομία και
συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της έρευνας και της
ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένου του στόχου του 3% του ΑΕΠ για
την έρευνα και την ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ένωση έως το 2020.
Έτσι, στηρίζει την εφαρμογή της στρατηγικής Ευρώπη 2020 και των
άλλων πολιτικών της Ένωσης, καθώς και την επίτευξη και λειτουργία
του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ERA).
Ο Ορίζοντας 2020 είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που
καλύπτει το σύνολο της χρηματοδότησης της έρευνας και της
καινοτομίας που παρείχετο μέσω του Προγράμματος Πλαισίου για την
Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη, την Ανταγωνιστικότητα και την
Καινοτομία (CIP) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και
Τεχνολογίας (ΕΙΤ) κατά την προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο
2007-2013. Οι διάφοροι τύποι χρηματοδότησης που παρέχονταν από
τα προηγούμενα προγράμματα έχει συγκεντρωθεί σε ένα ενιαίο και
συνεκτικό, ευέλικτο πλαίσιο που στόχο έχει να παράσχει
χρηματοδότηση για κάθε στάδιο της διαδικασία της καινοτομίας από τη
βασική έρευνα στην αφομοίωση από την αγορά.

74

μέρη:

Το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 αποτελείται από τα ακόλουθα

Επιστήμη Αριστείας (Προϋπολογισμός: 24.441 εκ. ευρώ)





Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ)
Μελλοντικές και αναδυόμενες τεχνολογίες (ΜΑΤ)
Δράσεις Marie Skłodowska-Curie
Ερευνητικές υποδομές

Βιομηχανική υπεροχή (Προϋπολογισμός: 17.016 εκ. ευρώ);







Υπεροχή στις γενικής εφαρμογής και βιομηχανικές τεχνολογίες
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνίας
Νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά, προηγμένη κατασκευή και
μεταποίηση, και βιοτεχνολογία
Διάστημα
Πρόσβαση σε κεφάλαια κινδύνου
Καινοτομία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Κοινωνικές Προκλήσεις (Προϋπολογισμός: 29.679 εκ. ευρώ);








Υγεία, δημογραφική μεταβολή και ευεξία
Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα
στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών
υδάτων, και βιοοικονομία
Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια
Έξυπνες, οικολογικές και ενοποιημένες μεταφορές
Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα της χρήσης
των πόρων και πρώτες ύλες
Η Ευρώπη σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο – πολυδεκτικές,
καινοτόμες και στοχαστικές κοινωνίες
Ασφαλείς κοινωνίες – προάσπιση της ελευθερίας και εγγύηση
της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €77,030,000,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 20%-100%
Θεματικές Κατηγορίες:


Αγροτική Ανάπτυξη
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Αλιεία/ Υδατοκαλλιέργεια και Θαλάσσια Πολιτική
Άλλες Υπηρεσίες
Βιομηχανία
Διάστημα
Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
Ενέργεια
Ερευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία
Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
Μεταφορές
Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
Νεολαία
Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
Περιφερειακή Ανάπτυξη
Πληροφορική
Τηλεπικοινωνίες
Υγεία

Εθνικό Σημείο Επαφής
Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα "Ορίζοντας 2020"
Bασιλέως Κωνσταντίνου 48, 11635 Αθήνα
τηλ.: 210 7273925
E-mail: horizon2020@ekt.gr
Ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ MΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
(COSME)
Περίληψη
Το πρόγραμμα COSME αποσκοπεί στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της
βιωσιμότητας των επιχειρήσεων της ΕΕ,
στην ενθάρρυνση του επιχειρηματικού
πνεύματος και στην προαγωγή της
δημιουργίας και ανάπτυξης ΜΜΕ. Το εν
λόγω πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται
για χρηματοδότηση της εταιρείας τους, σε πολίτες που ενδιαφέρονται
να ιδρύσουν ή να αναπτύξουν μια επιχείρηση, αλλά και σε κρατικές
αρχές που διαμορφώνουν ή εφαρμόζουν σχετικές πολιτικές. Το
πρόγραμμα αποτελεί τη συνέχεια του Προγράμματος Πλαίσιο για την
Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (CIP) και διασφαλίζει τη
συνέχεια των πρωτοβουλιών και δράσεων που έχουν υιοθετηθεί κάτω
από το πρόγραμμα Επιχειρηματικότητα και καινοτομία (EIP), όπως το
Enterprise Europe Network.
Περιγραφή Προγράμματος
Το πρόγραμμα στοχεύει στην:
Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση.
Δημιουργία ενός περιβάλλοντος ευνοϊκού για τη δημιουργία και
την ανάπτυξη των ΜΜΕ.
 Ενθάρρυνση επιχειρηματικής κουλτούρας στην Ευρώπη.
 Ενδυνάμωση
της
βιώσιμης
ανταγωνιστικότητας
των
ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.
 Υποστήριξη της διεθνοποίησης των ΜΜΕ και βελτίωση της
πρόσβασης τους στις αγορές.



Το πρόγραμμα COSME υποστηρίζει, συμπληρώνει και
συντονίζει δράσεις των κρατών-μελών. Το πρόγραμμα
αγγίζει
ιδιαίτερα προβλήματα διακρατικού χαρακτήρα τα οποία, λόγω των
οικονομιών κλίμακας ή ως αποτέλεσμα της επίδειξης τους, μπορούν
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να αντιμετωπιστούν πιο αποτελεσματικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο,
όπως:
Η αντιμετώπιση του κατακερματισμού της αγοράς στην ενιαία
αγορά.
 Η διευκόλυνση της υιοθέτησης βέλτιστων πρακτικών σε όλα τα
κράτη μέλη.


Κύριες δράσεις στο πλαίσιο του προγράμματος:
Η πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση, μέσω
εξειδικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων. Τα χρηματοδοτικά
εργαλεία στοχεύουν εταιρείες σε διαφορετικές φάσεις του
κύκλου ζωής τους: τη δημιουργία, επέκταση και μεταβίβαση
επιχείρησης. Μια διευκόλυνση μετοχικού κεφαλαίου για την
ανάπτυξη, θα παρέχει επιχειρηματικά κεφάλαια σε επιχειρήσεις,
ιδίως κατά τη φάση ανάπτυξης τους.
 Enterprise Europe Network: Δίκτυο Κέντρων Εξυπηρέτησης
Επιχειρήσεων. Το δίκτυο αυτό είναι ένα «one-stop shop» για τις
επιχειρηματικές ανάγκες των ΜΜΕ στην ΕΕ και πέρα από
αυτήν.
 Επιχειρηματικότητα. Η υποστήριξη δίνεται, για την ενθάρρυνση
των εθνικών δικτύων, την ανταλλαγή ορθών πρακτικών και
εντοπισμό δυνατοτήτων για επέκταση των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων.
 Βελτίωση
του
πλαισίου
των
συνθηκών
για
την
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και πολιτικής ανάπτυξής
τους.
 Διεθνοποίηση των ΜΜΕ.


Το πρόγραμμα COSME παρέχει στις ΜΜΕ υποστήριξη για
διευκόλυνση της επέκτασης επιχειρήσεων στην ενιαία αγορά της ΕΕ
και στις αγορές εκτός της ΕΕ. Διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες
ενισχύονται, ιδίως, για μείωση των διαφορών στο κανονιστικό και
επιχειρηματικό περιβάλλον, μεταξύ της ΕΕ και των κυριότερων
εμπορικών εταίρων της.
Συνολικός Προϋπολογισμός: €2,300,000,000 (τουλάχιστον 60% σε
χρηματοδοτικά μέσα)
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: Ανάλογα με το
ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
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Θεματικές Κατηγορίες:
 Βιομηχανία
 Εμπόριο
 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Ανταγωνιστικότητα
 Οικονομία-Χρηματοπιστωτικά
 Πληροφορική
 Τουρισμός
Εθνικό Σημείο Επαφής
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ
Αρμόδιο στέλεχος: Παναγιώτης Καρνιούρας, Συντονιστής δικτύου
Enterprise Europe Network Hellas, τηλ.: 210 3607690, Email:karniouras@help-forward.gr
Ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/
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LIFE
Περίληψη
Το «Πρόγραμμα LIFE για το Περιβάλλον
και τη Δράση για το Κλίμα» έχει ενωσιακό
προϋπολογισμό €3.4 δισ. για τη στήριξη
περιβαλλοντικών έργων που υλοποιούνται
από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς, την περίοδο 2014-2020.
Περιγραφή Προγράμματος
Οι γενικοί στόχοι το Προγράμματος LIFE είναι οι ακόλουθοι:
 Να συμβάλει στη στροφή προς μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με αποδοτικότητα των πόρων
και ανθεκτικότητα στην αλλαγή του κλίματος, στην προστασία και
στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, καθώς και στην
ανάσχεση και αντιστροφή της απώλειας της βιοποικιλότητας,
συμπεριλαμβανομένης της στηρίξεως του δικτύου Natura 2000, και
στην αντιμετώπιση της υποβάθμισης των οικοσυστημάτων.
 Να βελτιώσει την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την επιβολή της
περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και νομοθεσίας της
Ένωσης καθώς και να ευνοήσει και να προωθήσει την ολοκλήρωση
και την ενσωμάτωση περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων σε
άλλες πολιτικές της Ένωσης και στην πρακτική του δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, μεταξύ άλλων και μέσω της αύξησης των
δυνατοτήτων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
 Να υποστηρίξει τη βελτίωση της περιβαλλοντικής και κλιματικής
διακυβέρνησης σε όλα τα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένης της
βελτιωμένης συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών, των ΜΚΟ και
τοπικών παραγόντων.
 Να υποστηρίξει την υλοποίηση του 7ου Περιβαλλοντικού
Προγράμματος Δράσης.

Επιδιώκοντας τους εν λόγω στόχους, το πρόγραμμα LIFE
συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην επίτευξη των στόχων και
σκοπών της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», του 7ου Περιβαλλοντικού
Προγράμματος Δράσης και άλλων ευρωπαϊκών στρατηγικών και
σχεδίων σχετικών με περιβάλλον και κλιματική αλλαγή. Το Πρόγραμμα
LIFE με δύο υποπρογράμματα: ένα για το Περιβάλλον και άλλο για τη
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Δράση Κλίμα προωθεί τους πιο πάνω γενικούς στόχους. Σημειώνεται
ότι η δημιουργία του υποπρογράμματος για τη Δράση Κλίμα
αναβαθμίζει την πρώην θεματική ενότητα της “κλιματικής αλλαγής”,
στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Πολιτικής και του μέρους της
Διακυβέρνησης του LIFE+ . Το μέρος του «Περιβάλλοντος» του νέου
προγράμματος καλύπτει τρεις τομείς προτεραιότητας: περιβάλλον και
αποδοτικότητα των πόρων,
φύση και βιοποικιλότητα, και
περιβαλλοντική διακυβέρνηση και πληροφόρηση. Το μέρος της
“Δράσης για το Κλίμα» καλύπτει το μετριασμό της κλιματικής αλλαγής,
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, και κλιματική διακυβέρνηση
και πληροφόρηση. Το πρόγραμμα αποτελείται επίσης από μια νέα
κατηγορία έργων, που χρηματοδοτούνται από κοινού, και τα οποία
λειτουργούν σε μεγάλη περιφερειακή κλίμακα. Τα έργα αυτά έχουν ως
στόχο την υλοποίηση της περιβαλλοντικής και κλιματικής πολιτικής και
να ενσωματωθούν καλύτερα σε άλλους τομείς πολιτικής.
Συνολικός Προϋπολογισμός: €3,456,655,000
Ποσοστό
Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 55%-100%
ανάλογα με το είδος του έργου που υποβλήθηκε.
Θεματικές Κατηγορίες:
 Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή
Εθνικά Σημεία Επαφής
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
-για το Περιβάλλον: Γιώργος Πρωτόπαπας,
E-mail: g.protopapas@prv.ypeka.gr, τηλ.: 210-5241903
-για τη Δράση για το Κλίμα: Δημήτρης Νιαβής,
E-mail: d.niavis@prv.ypeka.gr, τηλ.: 210-8665998
Ιστοσελίδα: http://ec.europa.eu/environment/life/about/index.htm
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3ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Περίληψη
Το Πρόγραμμα Υγεία για Ανάπτυξη είναι η τρίτη
δράση της Ένωσης που υποστηρίζει τους
στόχους
της
στρατηγικής
υγείας
της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι γενικοί στόχοι του
Προγράμματος είναι να συμπληρώνει, να
στηρίζει και να προσθέτει αξία στις πολιτικές
των κρατών-μελών που στοχεύουν στη
βελτίωση της υγείας των πολιτών της Ένωσης και στη μείωση των
ανισοτήτων στον τομέα της υγείας, προάγοντας την καλή υγεία,
ενθαρρύνοντας την καινοτομία στον τομέα της υγείας, αυξάνοντας τη
βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας και προστατεύοντας τους πολίτες
της Ένωσης από σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας.
Περιγραφή Προγράμματος
Oι κύριοι στόχοι του Προγράμματος Υγεία για Ανάπτυξη είναι :





Βελτίωση της υγείας, πρόληψη ασθενειών και ενθάρρυνση
υποστηριχτικού περιβάλλοντος για υγιή διαβίωση.
Προστασία πολιτών από σοβαρές διασυνοριακές απειλές στην
υγεία.
Συνεισφορά στην καινοτομία, αποδοτικότητα και βιωσιμότητα
των συστημάτων υγείας.
Διευκόλυνση στην καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στις
υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για τους πολίτες της
Ένωσης.

Συνολικός Προϋπολογισμός: €449,394,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 50%-80%
Θεματικές Κατηγορίες:


Υγεία

Εθνικό Σημείο Επαφής
Υπουργείο Υγείας
Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας,
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Αρμόδια υπάλληλος: Φ. Καλύβα: fkaliva@moh.gov.gr &
Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.),
Θ. Παπαδημητρίου: director@keelpno.gr.
Ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/health/programme/policy/2014-2020/state
_of_play_en.htm
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΙΣΟΤΗΤΑ, ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ, 2014-2020
Περίληψη

Το πρόγραμμα Δικαιώματα και Ιθαγένεια
αποτελεί
συνέχεια
των
τριών
προγραμμάτων της περιόδου 2007-2013:
Θεμελιώδη δικαιώματα, Daphne III, και
του προγράμματος Απασχόλησης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (PROGRESS),
τμήματα “Καταπολέμηση των διακρίσεων
και Διαφορετικότητα” και “Ισότητα των
φύλων”.
Περιγραφή Προγράμματος
To πρόγραμμα υποστηρίζει δράσεις όπως:
 Ανάλυση
δεδομένων,
στατιστικών,
ανάπτυξη
κοινών
μεθοδολογιών, δεικτών, μελετών, ερευνών, αξιολόγησης
αντίκτυπου κλπ.
 Δράσεις κατάρτισης όπως για παράδειγμα ανταλλαγές
προσωπικού, εργαστήρια, σεμινάρια κλπ.
 Δράσεις
αμφίδρομης μάθησης, συνεργασίας, διάχυσης,
ανταλλαγές, καινοτομικές προσεγγίσεις κτλ.
 Παρέχει υποστήριξη σε κύριους εταίρους όπως είναι τα κράτη
μέλη που εφαρμόζουν την ενωσιακή νομοθεσία και πολιτικές.
Συνολικός Προϋπολογισμός: €439,470,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης:
43%-57% σύμφωνα με ομάδα ειδικών στόχων
Θεματικές Κατηγορίες:
 Απασχόληση
 Κοινωνικές Υποθέσεις & Ανθρώπινα Δικαιώματα
 Μετανάστευση και Ιθαγένεια
Ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/
index_en.htm
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ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
Περίληψη
Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις προσπάθειες
της Επιτροπής για τη δημιουργία ενός
πανευρωπαϊκού τομέα για τη δικαιοσύνη και
τα δικαιώματα, με έμφαση σε δραστηριότητες
με
αυξημένη
προστιθέμενη
αξία
σε
ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Το
πρόγραμμα
Δικαιοσύνη
αποτελεί
συνέχεια
των
προγραμμάτων Αστική Δικαιοσύνη, Ποινική
Δικαιοσύνη και πρόληψη της τοξικομανίας και προγράμματα
πληροφόρησης (Civil Justice, Criminal Justice and Drug Prevention
and Information Programmes).
Περιγραφή Προγράμματος
Ο γενικός στόχος του προγράμματος Δικαιοσύνη είναι να
βοηθήσει στη δημιουργία ενός πραγματικά ευρωπαϊκού χώρου
δικαιοσύνης, με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη. Προωθεί τη
δικαστική συνεργασία σε αστικές και ποινικές υποθέσεις, βοηθά στην
εκπαίδευση των δικαστών, των εισαγγελέων και άλλων νομικών
επαγγελματιών, και στηρίζει τη δράση της ΕΕ για την καταπολέμηση
των ναρκωτικών. Η νομοθεσία της Ένωσης για τον τομέα του αστικού
και ποινικού δικαίου καλύπτει ένα ευρύ φάσμα, από το συμβατικό
δίκαιο και αφερεγγυότητα σε δικονομικά δικαιώματα και τα δικαιώματα
των θυμάτων. Το Πρόγραμμα Δικαιοσύνη θα ενισχύσει την
αποτελεσματική και συνεπή εφαρμογή τους, και θα εξασφαλίσει
πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην
Ευρώπη.
Συνολικός Προϋπολογισμός: €378,000,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 5%-35% ανάλογα
με ειδικούς στόχους
Θεματικές Κατηγορίες:
 Δικαιοσύνη - Ασφάλεια
Ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/newsletter_new_eu_progra
mmes_2014_en.htm
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ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Περίληψη
Το Πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ),
υποστηρίζει έργα στους τομείς των μεταφορών,
των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας και
αξιολογεί τη δυνατότητα πιθανών συνεργιών
μεταξύ των τομέων αυτών. Ο συνολικός
προϋπολογισμός
του
Προγράμματος
(21,936,759,000 ευρώ) κατανέμεται ως εξής:
1. Μεταφορές: €14,945,082,000
2. Ενέργεια: €5,850,075,000
3. Τηλεπικοινωνίες: €1,141,602,000
Περιγραφή Προγράμματος
Το πρόγραμμα Συνδέοντας την Ευρώπη (ΔΣΕ) καθιστά δυνατή την
προετοιμασία και υλοποίηση έργων κοινού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο
της πολιτικής των διευρωπαϊκών δικτύων στους τομείς των
μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Ειδικότερα, το
ΔΣΕ υποστηρίζει την υλοποίηση εκείνων των έργων του κοινού
ενδιαφέροντος που στοχεύουν στην ανάπτυξη και κατασκευή νέων
υποδομών και υπηρεσιών, ή στην αναβάθμιση υφιστάμενων
υποδομών και υπηρεσιών, στους τομείς των μεταφορών,
τηλεπικοινωνιών και ενέργειας. Δίνεται προτεραιότητα στους
ελλείποντες κρίκους στον τομέα των μεταφορών. Το ΔΣΕ συνεισφέρει
επίσης στην υποστήριξη έργων με Ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και
σημαντικά κοινωνικά οφέλη τα οποία δεν λαμβάνουν ικανοποιητική
χρηματοδότηση από την αγορά. Οι πιο κάτω γενικοί στόχοι
εφαρμόζονται στους τομείς των μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και
ενέργειας:
(α) συμβάλουν στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς
ανάπτυξη, σύμφωνα με τη
Στρατηγική Ευρώπης 2020,
αναπτύσσοντας μοντέρνα και υψηλής απόδοσης Ευρωπαϊκά δίκτυα τα
οποία λαμβάνουν υπόψη αναμενόμενες μελλοντικές κυκλοφοριακές
ροές, ωφελώντας κατά συνέπεια ολόκληρη την Ευρώπη σε σχέση με
τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στην παγκόσμια αγορά και
οικονομία, κοινωνική και περιφερειακή συνοχή στην εσωτερική αγορά
και δημιουργίας ενός περιβάλλοντος ευνοϊκότερου για δημόσιες ή
ιδιωτικές επενδύσεις ή συμπράξεις δημόσιων – ιδιωτικών επενδύσεων,
μέσω ενός συνδυασμού χρηματοδοτικών εργαλείων και της άμεσης
στήριξης της Ένωσης όπου έργα θα μπορούσαν να επωφεληθούν
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από τέτοιους συνδυασμούς εργαλείων και ανάλογες συνέργειες
αξιοποίησης διαμέσου των τομέων.
(β) καθιστούν δυνατή στην Ένωση την επίτευξη βιώσιμων
αναπτυξιακών στόχων, που περιλαμβάνουν ελάχιστο ποσοστό
μείωσης κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα
επίπεδα του 1990 και μιας αύξησης στην ενεργειακή απόδοση του
20%, καθώς και αύξησης του μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
του 20% μέχρι του 2020, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στους
μεσοπρόθεσμούς και μακροχρόνιους στόχους της Ένωσης για
απεξάρτηση από τον άνθρακα και παράλληλα διασφαλίζοντας
μεγαλύτερη αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών-μελών.
Το ΔΣΕ υλοποιείται με ένα ή περισσότερους τύπους χρηματοδοτικής
βοήθειας που προνοούνται στον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 966/2012,
ειδικά σε χορηγίες, δημόσιες προσφορές και χρηματοδοτικά εργαλεία.
Η Διευκόλυνση τελεί υπό κεντρική διαχείριση από μέρους της
Επιτροπής με την υποστήριξη εκτελεστικού οργανισμού (όπως ο
εκτελεστικός οργανισμός ΔΕΔ-Μ) και ενδιάμεσων χρηματοπιστωτικών
οργανισμών. Η τεχνική εκτέλεση των έργων (π.χ. δημόσιες συμβάσεις
και διαγωνισμοί) γίνεται από τους αναδόχους των έργων. Η
διευκόλυνση συμπληρώνεται με επιπρόσθετο ποσό 11,3 δισεκατ.
ευρώ που διατίθεται αποκλειστικά για συναφείς επενδύσεις σε
υποδομές μεταφορών, στο πλαίσιο του Ταμείου Συνοχής.
Συνολικός Προϋπολογισμός: €21,936,759,000
Ποσοστό Επιχορήγησης/Συγχρηματοδότησης: 20%-75%
Θεματικές Κατηγορίες:




Ενέργεια
Μεταφορές
Τηλεπικοινωνίες

Εθνικό Σημείο Επαφής
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ)
Τηλ: 210 3332546, 3332577
Ε-mail: scos@mnec.gr
Ιστοσελίδα
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility
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ΙV. Οι Εγκριθείσες Συμμετοχές
των Ελληνικών Δήμων σε ΕΟΕΣ,
2007-2017
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ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ

167/8-12-2014

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΡΕΝΤΗ
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

6.

203/25-2-2015
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59/18-7-2008
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59/18-7-2008
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

5.

4.

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΑΠΟΦΑΣΗΣ
59/18-7-2008

606/1-4-2016

ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ

2.

3.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

1.

ΕΟΕΣ

ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΒΡΟΥ
ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ-Α.Μ.Κ.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ-Α.Μ.Κ.Ε.

ΝΟΜΟΣ

ΔΗΜΟΣ

A/A
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ΕΒΡΟΥ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΦΩΚΙΔΑΣ

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΑΦΝΟΥΣΙΩΝ

ΔΕΛΦΩΝ

ΔΟΜΟΚΟΥ

26.

27.

28.

25.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
ΒΥΣΣΑΣ

24.

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

21.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ

20.

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ

19.

23.

ΠΕΛΛΑΣ

ΑΡΙΔΑΙΑΣ

18.

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

17.

ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

16.

22.

ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ

15.
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Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου

605/16-3-2016

605/16-3-2016

59/18-7-2008

59/18-7-2008

178/19-12-2014

59/18-7-2008

261/31-5-2012

59/18-7-2008

864/1-2-2017

261/31-5-2012

59/18-7-2008

59/18-7-2008

59/18-7-2008

887/14-3-2017
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ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ

ΔΩΡΙΔΑΣ

ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΖΙΤΣΑΣ

ΘΕΡΜΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΡΑΚΟΜΑΚΕΔΟΝΩΝ

Ι.Π.ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ

ΙΘΑΚΗΣ

ΙΛΙΟΥ

ΙΤΑΜΟΥ

ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ

ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΘΟΡΙΚΟΥ

ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΚΟΖΑΝΗΣ

29.

30.

31.

32.

33.
34.
35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.
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ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΦΩΚΙΔΑΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΖΑΚΥΝΘΟΥ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ-Α.Μ.Κ.Ε.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ-Α.Μ.Κ.Ε.
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΑΧΑΙΑΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ-Α.Μ.Κ.Ε.

ΑΧΑΙΑΣ

606/1-4-2016

59/18-7-2008

59/18-7-2008

59/18-7-2008

882/14-3-2017

59/18-7-2008

59/18-7-2008

261/31-5-2012

261/31-5-2012

606/1-4-2016
606/1-4-2016
59/18-7-2008

167/8-12-2014

59/18-7-2008

1010/16-10-2017

461/28-2-2013
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ΛΑΜΙΕΩΝ

ΛΕΙΨΩΝ

ΜΕΓΑΛΟΥ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΥΛΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ

ΝΕΣΤΟΥ

ΟΙΧΑΛΙΑΣ

ΠΑΙΑΝΙΑΣ

47.

48.

49.

51.

52.

53.

56.

57.

58.

59.

54.
55.

50.

46.

ΚΟΡΔΕΛΙΟΥΕΥΟΣΜΟΥ
ΚΡΩΠΙΑΣ

45.

ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ-Α.Μ.Κ.Ε.
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ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΠΕΛΛΑΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΡΕΘΥΜΝΟΥ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ-Α.Μ.Κ.Ε.
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΚΑΒΑΛΑΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου

ΑΤΤΙΚΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

59/18-7-2008

261/31-5-2012

261/31-5-2012

59/18-7-2008

606/1-4-2016
261/31-5-2012

261/31-5-2012

605/16-3-2016

203/25-2-2015

261/31-5-2012

59/18-7-2008

461/28-2-2013

261/31-5-2012

167/8-12-2014

606/1-4-2016
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ΣΙΝΤΙΚΗΣ
ΣΚΥΡΟΥ

ΣΚΥΡΟΥ

ΣΟΦΑΔΩΝ

ΣΠΑΡΤΗΣ

71.
72.

73.

74.

75.

ΠΡΕΣΠΩΝ
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ

66.
67.

ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΡΕΒΕΖΑΣ

65.

70.

ΠΟΡΟΥ

64.

ΡΟΔΟΥ

ΠΛΑΤΑΙΩΝ

63.

69.

ΠΗΝΕΙΟΥ

62.

ΡΑΦΗΝΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ

61.

68.

ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ

60.
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ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΗΛΕΙΑΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ-Α.Μ.Κ.Ε.
ΠΙΕΡΙΑΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΣΕΡΡΩΝ
ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ-Α.Μ.Κ.Ε.
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ

ΑΤΤΙΚΗΣ

887/14-3-2017

59/18-7-2008

59/18-7-2008

650/31-5-2016
261/31-5-2012

864/1-2-2017

59/18-7-2008

969/26-6-2017
659/31-5-2016 &
864/1-2-2017
59/18-7-2008

59/18-7-2008

261/31-5-2012

59/18-7-2008

261/31-5-2012

59/18-7-2008

59/18-7-2008
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ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΧΙΟΥ

86.
87.

ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ

82.

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ

ΥΜΗΤΤΟΥ

81.

85.

ΥΔΡΑΣ

80.

ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

ΤΡΙΓΛΙΑΣ

79.

84.

ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

78.

ΦΥΛΗΣ

ΣΤΥΛΙΔΑΣ

77.

83.

ΣΠΑΤΩΝ-ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ

76.
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Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗΔίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗΔίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη
ΕΥΒΟΙΑΣ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ-Α.Μ.Κ.Ε.
ΧΙΟΥ
ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Δίκτυο Αδελφοποιημένων Πόλεων & Περιοχών της Μεσογείου
ΑΤΤΙΚΗΣ
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V. Η Περιφερειακή Ανάλυση των
Ελληνικών
Δήμων-Μελών
των
ΕΟΕΣ, 2007-2017
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VI. Η διακύμανση του αριθμού των
εγκριθεισών ελληνικών Δήμων σε
ΕΟΕΣ, 2007-2017
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VII. Το Προφίλ των ΕΟΕΣ,
2007-2017
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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 ευρωμεσογειακό 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.
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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
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.
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• 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.
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• 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
«Ευρώπη 2020».
2014 α) Από την κρίση στην πρόκληση.
β) Ευρωπαίος Πολίτης, Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια.
γ) Ευρώπη για τους Πολίτες.
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και

η

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
προγραμμάτων που αφορούν την
πολιτιστική
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κληρονομιά, χωρίς ωστόσο οι ίδιοι να έχουν την απαιτούμενη πανεπιστημιακή 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 επαγγελματικά 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 ReGeneration: European Network of Towns):
Οι βασικοί στόχοι του έργου URGENT είναι:
- η εδραίωση ενός διαλόγου και κοινής γνώσης των
πολιτών 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,
- η συμβολή στη δημιουργία ενός βιώσιμου
δικτύου
πόλεων που θα είναι πολύ ενεργοί
πρωταγωνιστές στην
Ευρώπη.
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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
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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
στοιχείων κουλτούρας και πολιτισμικής ταυτότητας σε τοπικό
επίπεδο, αλλά και ενός νέου «μωσαϊκού», που διαμορφώνει η
αυξημένη
εισροή
μεταναστών.
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•
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
(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
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ενεργειακής απόδοσης σε συνδυασμό με τοπικά Σχέδια
Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ.Δ.Α.Ε.).
TEESCHOOLS
Εταίρος

(2016–2019)-

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 (20162019)-Εταίρος
Ο γενικός στόχος του
CONSUMELESS είναι η
προώθηση της έξυπνης και
βιώσιμης ανάπτυξης στις μεσογειακές παράκτιες τουριστικές
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
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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 επαναχρησιμο-ποίησης,
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.

LOCAL AUTHORITIES WASTE
PREVENTION
TRAINING
(LAWPRET) (2014-2016)
Επαγγελματική κατάρτιση στους
εργαζομένους
της
τοπικής
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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 (20132015)
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
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
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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 20072013, Σκοπός 2 ΕΕ, Μέτρο 2.1 «Προστασία και ενίσχυση των
φυσικών
πόρων
και
της
κληρονομιάς»
και
συγχρηματοδοτήθηκε
από
το
Ευρωπαϊκό
Ταμείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Μηχανισμό Προενταξιακής
Βοήθειας και από Εθνικούς Πόρους.
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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 (20122014)
Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων (Εταίρος)
Το έργο «Περιφέρειες για την
Ανακύκλωση» (R4R) ήταν ένα 3ετές Ευρωπαϊκό έργο (20122014), 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.
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
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πρόσβαση σε καλές πρακτικές ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες
κάθε
περιοχής.
4.
Με τη διάχυση της Γνώσης και των αποτελεσμά-των
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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ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ- Α.Μ.Κ.Ε.
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 Ελληνο-βουλγαρική 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,
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 την αμοιβαιότητα και
 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
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ανάγκες και προτεραιότητες, αποσπασματικών καθώς
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
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8. Δήμος Κορδελιού-Ευόσμου
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
επιχειρηματικότητας 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
αμοιβαιότητας.
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 στην 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 της οποίας 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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VIII. Οι δράσεις του Εθνικού
Σημείου Επαφής για τους
ΕΟΕΣ
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Συμμετοχή στις εργασίες του Εργαστηρίου της Επιτροπής
των Περιφερειών για την Εφαρμογή του νέου
Αναθεωρημένου Κανονισμού για τους Ευρωπαϊκούς
Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας-Διάλογος με τις Εθνικές
Αρχές (Βρυξέλλες, 26 Ιουνίου 2014)
ΕΚΘΕΣΗ
Του Αντώνιου Καρβούνη, υπαλλήλου της Δ/νσης
Οικονομικής
και
Αναπτυξιακής
Πολιτικής
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, σχετικά με τις εργασίες του εργαστηρίου με
τίτλο ‘Εφαρμόζοντας τη νέα νομοθεσία για τους ΕΟΕΣ –
Διάλογος με τις Εθνικές Αρχές’ που διοργάνωσε η Επιτροπή
των Περιφερειών (ΕτΠ) υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και πραγματοποιήθηκε στις
Βρυξέλλες στις 26 Ιουνίου 2014, και όπου ορίσθηκε να
συμμετάσχει με την υπ’αριθ.25384/24-6-2014 απόφαση του κ.
Υπουργού Εσωτερικών.

Με τις διατάξεις του νέου Κανονισμού (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 στην αποσαφήνιση, στην
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απλούστευση και στη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και
λειτουργίας αυτών των ομίλων, επέρχονται σημαντικές αλλαγές
στο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των ΕΟΕΣ, τις οποίες τα
κράτη-μέλη της ΕΕ, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του
νέου Κανονισμού, καλούνται να ενσωματώσουν στο εθνικό
τους δίκαιο, τροποποιώντας τις σχετικές εθνικές διατάξεις που
θεσπίστηκαν σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ.1082/2006, και να τις υποβάλλουν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Στόχος του εν θέματι εργαστηρίου που διοργάνωσε η
ΕτΠ με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, των αρμόδιων
εθνικών αρχών για την αδειοδότηση των ΕΟΕΣ, των ίδιων των
ΕΟΕΣ, τοπικών και περιφερειακών αρχών, ενώσεων και
εμπειρογνωμόνων ήταν να συμβάλλει σε μια εναρμονισμένη
εφαρμογή του Κανονισμού σε εθνικό επίπεδο και να
διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των εθνικών αρχών για την
ανταλλαγή καλών πρακτικών αλλά και μεταξύ των εθνικών
αρχών και των ενδιαφερόμενων ΕΟΕΣ.
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Το εργαστήριο διαρθρώθηκε θεματικά σε τρία μέρη: Το
πρώτο μέρος ήταν αφιερωμένο στις βασικές ομιλίες του κ. Α.
Καρβούνη, ως εκπροσώπου της αρμόδιας εθνικής αρχής για
τους ΕΟΕΣ και της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της
ΕΕ˙ του ευρωβουλευτή κ. Joachim Zeller, ως εισηγητή του
αναθεωρημένου Κανονισμού στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
(ΕΚ)˙ και του κ. Βασίλειου Ξένου, ως εκπροσώπου των ΕΟΕΣ
που έχουν την καταστατική έδρα στη χώρα μας. Στο δεύτερο
και τρίτο μέρος ακολούθησαν στρογγυλά τραπέζια που
αφορούσαν την υλοποίηση του αναθεωρημένου Κανονισμού
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και των ρυθμίσεων που αφορούν την πολιτική συνοχής σε
σχέση με τους ΕΟΕΣ με βασικό εισηγητή τον κ. Dirk Peters,
μέλος της νομικής υπηρεσίας της Γενικής Διεύθυνσης
Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.

εξής:

Από τις εργασίες του εργαστηρίου συγκρατούνται τα

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, στην οποία
προήδρευσε ο συντονιστής της πλατφόρμας των ΕΟΕΣ της
ΕτΠ, κ.Herwing Van Staa, ο κ. Α. Καρβούνης, ως εκπρόσωπος
της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ και της
αρμόδιας εθνικής αρχής για τους ΕΟΕΣ υποστήριξε ότι στη
σημερινή συγκυρία που οι ευρωπαϊκές πόλεις και περιφέρειες
αναζητούν τρόπους να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση και
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αναζητούν τρόπους να ξεπεράσουν την οικονομική κρίση και
να θέσουν τις βάσεις για την οικονομική ανάκαμψη, η θεσμική

αρχιτεκτονική της νέας πολιτικής συνοχής της ΕΕ απονέμει
στους ΕΟΕΣ ενεργό ρόλο κατά τη νέα προγραμματική περίοδο
μέσω της αξιοποίησης των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων,
όπως τα Κοινά Σχέδια Δράσης και οι ολοκληρωμένες εδαφικές
επενδύσεις, συνδυάζοντας τη διασυνοριακή συνεργασία και τις
τοπικές πρωτοβουλίες, σχεδιάζοντας μακροπεριφερειακές
στρατηγικές και εμπεδώνοντας τη συνεργασία με φορείς τρίτων
χωρών. Εκτός του νέου αναθεωρημένου Κανονισμού (ΕΕ)
αριθ.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), μια σειρά ρυθμίσεων σε
άλλους Κανονισμούς (τον Γενικό Κανονισμό για τα
διαρθρωτικά Ταμεία, τον Κανονισμό για την Εδαφική
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Συνεργασία, τον Ευρωπαϊκό Κώδικα Δεοντολογίας για την
Εταιρική Σχέση) ανοίγει νέες προοπτικές για τους ΕΟΕΣ ως
δυνάμει διαχειριστικές αρχές και δικαιούχοι έξυπνων
χρηματοδοτικών μέσων.

Στη συνέχεια, ο κ. Καρβούνης έκανε ειδική αναφορά στο
θεσμικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για τους ΕΟΕΣ, στην
κατάσταση των ΕΟΕΣ στη χώρα μας (ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ &
ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ), στην πολύ καλή συνεργασία της αρμόδιας
εθνικής αρχής (Υπουργείο Εσωτερικών) με τους εκπροσώπους
τους μέσω της ενημέρωσης και της ανάληψης κοινών δράσεων
ευαισθητοποίησης για το θεσμό των ΕΟΕΣ σε εθνικό επίπεδο,
αλλά και στις προοπτικές προσαρμογής του ανωτέρω πλαισίου
στις ρυθμίσεις του αναθεωρημένου Κανονισμού. Κλείνοντας ο
κ. Καρβούνης υπογράμμισε τον κίνδυνο να υποτιμηθεί και να
παραγνωριστεί σε πολιτικό επίπεδο η προστιθέμενη αξία
αυτού του εργαλείου με αποτέλεσμα οι νέες ρυθμίσεις τελικά να
αναγνωρίζονται από τα στελέχη των εθνικών διοικήσεων μόνον
σε τεχνικό επίπεδο.
O κ. Joachim Zeller, Ευρωβουλευτής και εισηγητής της
αναθεώρησης του Κανονισμού υποστήριξε ότι πολλοί πολιτικοί
επικαλούνται την ΕΕ αλλά όταν θίγονται εθνικά ζητήματα τότε
αρχίζουν οι αντιδράσεις.
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Από την άποψη αυτή, επεσήμανε ότι δεν ήταν καθόλου εύκολη
η προσπάθεια αναθεώρησης, καθώς δεν έχει γίνει αντιληπτό
ότι οι ΕΟΕΣ δεν λειτουργούν ανταγωνιστικά προς τις εθνικές
αρχές όσον αφορά τον προγραμματισμό, τις συνεργασίες και
τις δικτυώσεις, αλλά αντίθετα συμπληρωματικά. Το έλλειμμα
της πληροφόρησης και το πλεόνασμα καχυποψίας θα πρέπει
να αντιμετωπισθούν και το ΕΚ αποτελεί συμπαραστάτη για την
προετοιμασία του εδάφους προς αυτήν την κατεύθυνση. Εκεί
θα πρέπει να εστιαστούν οι προσπάθειες των επόμενων
μηνών, διότι οι αναθεωρημένες διατάξεις του νέου Κανονισμού
1302/2013 θα πρέπει να μεταφερθούν από το χαρτί στην
πράξη. Ο κ. Zeller αναγνώρισε, ωστόσο, ότι στην Ελλάδα
καταβάλλονται προσπάθειες για την αξιοποίηση των
δυνατοτήτων που προσφέρει αυτή η μορφή συνεργασίας και
πέραν των συνόρων της ΕΕ. Διότι, στην ΕΕ, υπογράμμισε ο κ.
Zeller, «έχουμε σύνορα αλλά αυτά δεν είναι ορατά για τον
πολίτη που κυκλοφορεί ελεύθερα. Ο καθένας μας έχει
συνείδηση ότι όταν μια παραμεθόρια περιοχή αντιμετωπίζει
κάποιο πρόβλημα θα πρέπει να το προσεγγίσει και από την
άλλη μεριά. Η δε νομοθεσία δεν είναι αυτοσκοπός αλλά
εργαλείο για να ξεπεραστούν εμπόδια διοικητικά και πολλοί
προσδοκούν άμεσα την εφαρμογή αυτών των δυνατοτήτων
που προσφέρει η εδαφική συνεργασία». Καταλήγοντας, ο κ.
Zeller τόνισε ότι η δουλειά του ΕΚ δεν τελειώνει εδώ, αφού
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υπάρχει Κανονισμός και πρέπει να περάσουμε στην επόμενη
φάση για την αξιοποίηση των ευκαιριών που δίνονται από
αυτόν.

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο Διευθυντής του ΕΟΕΣ
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, κ. Βασίλειος Ξένος, ως εκπρόσωπος των
ΕΟΕΣ που έχουν την καταστατική έδρα στη χώρα μας. Ο κ.
Ξένος επεσήμανε ότι οι προβλέψεις του νέου Κανονισμού
κινούνται στη σωστή κατεύθυνση αλλά μένει να δούμε αν θα
υλοποιηθούν στην πράξη. Η Ευρώπη προσδοκά από τους
ΕΟΕΣ να αποτελέσουν ένα εργαλείο για την ανάπτυξη σε
διασυνοριακό, και όχι μόνον, επίπεδο. Ωστόσο, αναρωτήθηκε,
απευθυνόμενος στον κ. Zeller και στον υπογράφοντα, ως
εκπρόσωπο της αρμόδιας εθνικής αρχής της χώρας μας, εάν η
πολιτική βούληση που εκφράστηκε από το ΕΚ με τους δύο
Κανονισμούς για τους ΕΟΕΣ υπάρχει και στα κράτη-μέλη;
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«Προσβλέπουν τα κράτη-μέλη στους ΕΟΕΣ ως εταίρους
μελλοντικούς ή θεωρούνται ότι είναι εμπόδια; Έχει γίνει η
αναγκαία εκστρατεία ενημέρωσης ώστε οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές να αντιληφθούν τη δύναμη αυτού του
εργαλείου;». Αυτά ήταν μερικά από τα ερωτήματα που έθεσε ο
κ. Ξένος κατά την αρχική του τοποθέτηση. Θεώρησε ότι η
ευρωπαϊκή συγκυρία στην οποία λειτουργούν οι ΕΟΕΣ
χαρακτηρίζεται από μια βαθύτατη πολιτισμική κρίση, διότι
μπορεί τα θέματα να είναι τεχνικά, αλλά στην ουσία είναι
βαθύτερα και πολιτικά.
Στη
συνέχεια,
ο
κ.
Ξένος
αναφέρθηκε στα προβλήματα που οι ΕΟΕΣ προβάλλουν ως
πιο σημαντικά, στο πλαίσιο ενός ερωτηματολογίου που
μοιράστηκε σε όλους τους εμπλεκόμενους (εθνικές αρχές,
ΕΟΕΣ) από την πλατφόρμα των ΕΟΕΣ της ΕτΠ. Αυτά, όπως
σημείωσε, είναι κυρίως νομικά προβλήματα, το ζήτημα της
συμμετοχής των ΕΟΕΣ στη διαδικασία κατάρτισης των
επιχειρησιακών
προγραμμάτων, η δυνατότητα να
αποτελέσουν οι ίδιοι ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης, η
δυνατότητα να συμμετέχουν σε προγράμματα εδαφικής
συνεργασίας και συνοχής, η δυνατότητα παρέμβασής τους στο
σχεδιασμό των Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών της ΕΕ
όπου για όλα αυτά, στην πλειονότητα των περιπτώσεων,
παρατηρείται ευκαιριακή συνδρομή των ΕΟΕΣ.
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Επίσης, ο κ. Ξένος έθεσε το μείζον ζήτημα του
προσωπικού των ΕΟΕΣ και την αντίφαση σύμφωνα με την
οποία, ενώ τα μέλη των ΕΟΕΣ, κυρίως οι δήμοι, συμμετέχουν
σε μια σειρά δράσεων και προγραμμάτων, οι ίδιοι οι ΕΟΕΣ δεν
δύνανται να το κάνουν αυτό, είτε σε ότι αφορά τις
προγραμματικές συμβάσεις, είτε σε διαβουλεύσεις για
σχεδιαζόμενες διοικητικές μεταρρυθμίσεις. Κατά συνέπεια,
συμπέρανε ο κ. Ξένος, δεν είναι δυνατόν οι ΕΟΕΣ να μπορούν
να ανταπεξέλθουν και να αναλάβουν ένα στρατηγικό ρόλο για
τη Στρατηγική ‘Ευρώπη 2020’ αφού αντικειμενικά δεν μπορούν
να δώσουν πληροφορίες στην πλατφόρμα των ΕΟΕΣ για το τί
ακριβώς συμβαίνει στη γεωγραφική τους επικράτεια.
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Καταλήγοντας, ο κ. Ξένος υπογράμμισε την αγαστή
συνεργασία με την εθνική αρχή της χώρας μας (σ.σ.
Υπουργείο Εσωτερικών) και τον κοινό προβληματισμό που
μοιράζονται για την επόμενη ημέρα των ΕΟΕΣ. Σε αυτό το
πλαίσιο, πρότεινε τα εξής: Πρώτον, οι εθνικές αρχές να
εφαρμόσουν άμεσα τον Κανονισμό (ΕΕ) 1302/2013 χωρίς
εκπτώσεις και περαιτέρω ερμηνείες. Δεύτερον, ο διάλογος με
τις εθνικές αρχές θα πρέπει να καθιερωθεί και μάλιστα οι
συναντήσεις της πλατφόρμας των ΕΟΕΣ να γίνονται περιοδικά
στις χώρες όπου υπάρχουν οι καταστατικές έδρες των ΕΟΕΣ
για να αντιληφθούν οι τοπικές κοινωνίες ότι η Ευρώπη είναι
κοντά τους. Μάλιστα, δηλώνοντας την πλήρη εμπιστοσύνη του
στο θεσμό, ο κ. Ξένος έκανε μνεία σε μια αποστροφή του Jean
Monnet ότι «υπάρχουν δύο κατηγορίες ανθρώπων: αυτοί που
θέλουν να είναι κάποιοι και αυτοί που θέλουν να κάνουν κάτι»,
σημειώνοντας ότι οι εκπρόσωποι των ΕΟΕΣ ανήκουν στη
δεύτερη κατηγορία.
Στρογγυλό Τραπέζι 1: Η εφαρμογή του Κανονισμού για τους
ΕΟΕΣ
Ο κ. Dirk Peters, μέλος της νομικής υπηρεσίας της
Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής σκιαγράφησε τα βήματα που πρέπει
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να ακολουθήσουν οι αρμόδιες εθνικές αρχές για την
προσαρμογή των εθνικών νομοθεσιών τους στις νέες ρυθμίσεις
που εισήγαγε ο αναθεωρημένος Κανονισμός.

Σημείωσε καταρχάς ότι θα δημοσιευθεί άμεσα από τις
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ενιαίος Κανονισμός για
τους ΕΟΕΣ που θα ενσωματώνει τις νέες διατάξεις. Ο
αναθεωρημένος Κανονισμός βρίσκεται σε ισχύ από 22 Ιουνίου
2014, καταληκτική ημερομηνία για την προσαρμογή των
εθνικών νομοθεσιών στις νέες ρυθμίσεις. Μέχρι σήμερα κανένα
κράτος-μέλος της ΕΕ (εκτός από τη Σλοβακία που απηύθυνε
ερώτημα για τον τρόπο υποβολής των εθνικών διατάξεων) δεν
έχει αποστείλει στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το
νέο τροποποιημένο εθνικό πλαίσιο για τους ΕΟΕΣ. Ο κ. Peters
υπογράμμισε ότι το εξάμηνο που μεσολάβησε από τη
δημοσίευση του Κανονισμού ήταν πράγματι σχετικά μικρό
διάστημα για την αναγκαία προσαρμογή των εθνικών
νομοθεσιών. Ωστόσο, χώρες όπως η Γαλλία, η Δανία, οι Κάτω
Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο υποχρεώνονται, λόγω των
δεσμών τους με υπερπόντια εδάφη, να προσαρμοστούν
άμεσα. Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής ανέφερε μια σειρά θέματα που ρυθμίζονται με το
νέο Κανονισμό: (α) Δικαίωμα συμμετοχής σε ΕΟΕΣ, (β)
διαδικασία έγκρισης συμμετοχής φορέων σε ΕΟΕΣ (το θέμα
της σύστασης ενός ΕΟΕΣ αφορά τα μέλη του και όχι την
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εκάστοτε εθνική αρχή, η οποία επιλαμβάνεται μόνον ως προς
τη σύμβαση και τη συμμετοχή των φορέων σε αυτούς, ενώ θα
πρέπει να θεσπιστούν κανόνες για τους φορείς από τρίτες
χώρες), (γ) εφαρμοστέο δίκαιο για ΕΟΕΣ (σε αυτό το σημείο
αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στους κανόνες που αφορούν το
προσωπικό των ΕΟΕΣ και τη δυνατότητα που τους δίδεται από
τον Κανονισμό, και όχι από τις εθνικές αρχές, για την επιλογή
του καθεστώτος πρόσληψης προσωπικού δημοσίου ή
ιδιωτικού δικαίου), (δ) έλεγχος διαχείρισης δημοσίων πόρων
(εκτός κοινοτικών πόρων), (ε) ετήσιες αναφορές, (στ)
περιορισμένη ευθύνη ΕΟΕΣ, (ζ) συνδρομές κτλ.

Ακολούθως, το λόγο έλαβε ο κ. Ελευθέριος
Σταυρόπουλος από τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ελλάδας
στην ΕΕ, ο οποίος προήδρευσε στην αρμόδια Ομάδα
Εργασίας του Συμβουλίου της ΕΕ που διαπραγματεύτηκε με το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη νέα νομοθεσία για τους ΕΟΕΣ,
λαμβάνοντας υπόψη τις συστάσεις και γνωμοδοτήσεις της
Επιτροπής των Περιφερειών για το συγκεκριμένο θέμα. Ο κ.
Σταυρόπουλος τόνισε ότι τα κράτη-μέλη έχουν εκφραστεί
θετικά στο πλαίσιο του Συμβουλίου της ΕΕ για την εφαρμογή
του Κανονισμού.

148

149

Στη συνέχεια, ο εκπρόσωπος του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη,
κ. Νικόλαος Κρημνιανιώτης, απηύθυνε δύο ερωτήματα προς
τον κ. Α. Καρβούνη, αναφορικά με το προσωπικό των ΕΟΕΣ
και τη συμμετοχή των ΕΟΕΣ στη διαβούλευση για τη
Μακροπεριφερειακή Στρατηγική της ΕΕ για την Αδριατική-Ιόνιο
(στην οποία δεν προσκλήθηκαν οι ΕΟΕΣ και δεν συμμετείχαν)
και το νέο διακρατικό πρόγραμμα Βαλκάνια-Μεσόγειος 20142020 (συμμετείχε μόνον ο ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη λόγω
προσωπικών επαφών με την Τεχνική Γραμματεία του
προγράμματος). Ο κ. Κρημνιανιώτης πρότεινε όταν
συζητούνται θέματα εδαφικής συνεργασίας οι ΕΟΕΣ να είναι
επίσημα
στον
κατάλογο
των
συμμετεχόντων
στις
διαβουλεύσεις. Όσον αφορά στο προσωπικό, πρόσθεσε ότι
αφού πλέον είναι στη διακριτική ευχέρεια των ΕΟΕΣ να
επιλέξουν το καθεστώς πρόσληψης ζήτησε από τον κ.
Καρβούνη και τον κ. Σταυρόπουλο να του υποδείξουν τρόπους
να αποφύγουν οι ΕΟΕΣ τη διαδικασία του ΑΣΕΠ που ισχύει
στη χώρα μας, εφόσον οι ΕΟΕΣ είναι δυνάμει, βάσει κοινοτικής
οδηγίας, οργανισμοί δημοσίου δικαίου. Σε αυτό το σημείο ο κ.
Peters υπογράμμισε ότι στον Κανονισμό δεν αναφέρεται αν οι
ΕΟΕΣ είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου
αλλά οι εθνικές αρχές μπορούν να καθορίσουν το ειδικό νομικό
τους καθεστώς. Από την πλευρά του, ο κ. Καρβούνης
υπενθύμισε στον κ. Κρημνιανιώτη την εθνική νομοθεσία για το
προσωπικό των ΕΟΕΣ που τους δίνει τη δυνατότητα να
αποσπούν προσωπικό από τα μέλη τους. Σε ότι αφορά τον
ΑΣΕΠ και τις χρονοβόρες διαδικασίες έγκρισης προσωπικού
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για την υλοποίηση προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας, ο κ.
Καρβούνης επεσήμανε ότι αναγνωρίζει τις δυσκολίες από την
ισχύ του συγκεκριμένου καθεστώτος για τις συμβάσεις έργου
και, ενδεχομένως στο πλαίσιο μιας διυπουργικής επιτροπής
που θα επιληφθεί για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας
στις επιταγές του νέου αναθεωρημένου Κανονισμού, και με τη
συμμετοχή εκπροσώπων των ΕΟΕΣ, να τεθούν αυτά τα
ζητήματα.

Επίσης, ο κ. Καρβούνης τόνισε ότι το Υπουργείο
Εσωτερικών, τουλάχιστον σε διοικητικό επίπεδο, έχει αποδείξει
ότι όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται δίπλα στους ΕΟΕΣ, καθώς
οποιοδήποτε πρόγραμμα και πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής κοινοποιείται από το ΥΠΕΣ άμεσα σε αυτούς. Ο κ.
Σταυρόπουλος από τη μεριά του σημείωσε την ανάγκη
αναζήτησης απαντήσεων σε αυτά τα θέματα στις ανταλλαγές
πρακτικών μεταξύ περιφερειών και κρατών-μελών. Επίσης,
πρόσθεσε ότι τα ίδια προβλήματα όσον αφορά την πρόσληψη
προσωπικού εκτός διαδικασιών ΑΣΕΠ αντιμετωπίζει και η
Τεχνική Γραμματεία για τα διασυνοριακά προγράμματα που και
η ίδια δεν μπορεί να αποφύγει αυτές τις διαδικασίες. Όσον
αφορά στη συμμετοχή των ΕΟΕΣ στις διάφορες διαβουλεύσεις,
ο κ. Σταυρόπουλος έκανε μνεία στον Ευρωπαϊκό Κώδικα
Δεοντολογίας για την Εταιρική Σχέση, στο πλαίσιο των
ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων και εν
προκειμένω στο άρθρο 5 όπου ορίζεται με σαφήνεια ποιος
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πρέπει υποχρεωτικά να συμμετέχει στις διαβουλεύσεις για την
κατάρτιση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς τα
κράτη-μέλη θα πρέπει να περιλαμβάνουν τις ενώσεις των ΟΤΑ,
των
επιμελητηρίων
κτλ,
δηλαδή
τους
πλέον
αντιπροσωπευτικούς εκπροσώπους της κοινωνικής και
οικονομικής ζωής. Οι ΕΟΕΣ δεν αποκλείονται από αυτές τις
διαδικασίες, αλλά δίνεται, σε πρώτη φάση, προτεραιότητα στις
συγκεκριμένες, πλέον αντιπροσωπευτικές ενώσεις χωρίς αυτό
να αποκλείει την προσέγγιση από τους ίδιους τους ΕΟΕΣ των
εθνικών αρχών για να τους θέσουν υπόψη το αίτημά τους.

Στη δευτερολογία του, ο κ. Κρημνιανιώτης υπογράμμισε
ότι το πρόβλημά του ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη αφορά την
πρόσληψη προσωπικού για την υλοποίηση έργου εδαφικής
συνεργασίας, και όχι απλώς τη στελέχωση της γραμματείας
του. Έθιξε εκ νέου τη χρονοβόρο διαδικασία του ΑΣΕΠ για την
έγκριση της πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού κάτι που
σήμαινε απώλεια προγραμμάτων και την αναγκαστική
απασχόληση του μονίμου προσωπικού του δήμου που
φιλοξενεί τον ΕΟΕΣ. Επίσης, ο κ. Κρημνιανιώτης ανέδειξε το
ζήτημα της εταιρικότητας και πρότεινε στα προγράμματα της
εδαφικής συνεργασίας η εταιρικότητα που υφίσταται στους
ΕΟΕΣ να λαμβάνεται υπόψη και όχι να ζητούνται επιπλέον
εταίροι.
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Απαντώντας σε αυτό, ο κ. Peters συμφώνησε ότι δεν
υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι ΕΟΕΣ θα πρέπει, εφόσον
πληρείται το κριτήριο της διακρατικής συνεργασίας μεταξύ των
μελών του, να υποβάλει τις προτάσεις του ως μία ενιαία
οντότητα χωρίς να χρειάζεται επιπλέον εταίρους για τα εδαφικά
προγράμματα. Επίσης, ο κ. Peters τόνισε ότι οποιαδήποτε
αμφιβολία για την εφαρμογή του Κανονισμού θα πρέπει να
κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μην βρεθεί στη
δυσάρεστη θέση να εγκαλέσει το κράτος-μέλος για παραβίαση
του ενωσιακού δικαίου. Σε αυτό το σημείο, συνοψίζοντας, ο Dr.
Norbert Jankai, διευθυντής της Κεντρικής Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας για τις Διασυνοριακές Πρωτοβουλίες (CESCI),
πρότεινε η ΕτΠ να διατηρήσει ενεργό ρόλο στην προώθηση
του θεσμού καθώς ακόμη δεν είναι ευρέως κατανοητός ο ρόλος
του τόσο μεταξύ των κρατών-μελών όσο και μεταξύ των ίδιων
των μελών του. Ορισμένα κράτη-μέλη ζητούν τροποποιήσεις
στο θεσμικό πλαίσιο κάτι που αντίκεινται στον Κανονισμό,
σημείωσε καταλήγοντας.
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Στρογγυλό Τραπέζι 2: Η εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων
της πολιτικής συνοχής της ΕΕ που είναι συναφείς με τους
ΕΟΕΣ
Το δεύτερο μέρος του εργαστηρίου επικεντρώθηκε στον
επιχειρησιακό ρόλο που απονέμεται από τη θεσμική
αρχιτεκτονική της νέας πολιτικής συνοχής στους ΕΟΕΣ,
λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των εργασιών της
ετήσιας συνάντησης της πλατφόρμας των ΕΟΕΣ (18
Φεβρουαρίου 2014)11 και του σεμιναρίου που διοργάνωσε η
ΕτΠ με την Ένωση των Ευρωπαϊκών Παράκτιων Περιφερειών
(19 Νοεμβρίου 2013) με θέμα τη συμμετοχή των πολιτών των
παράκτιων περιφερειών στο σχεδιασμό των Συμβάσεων
Εταιρικής Σχέσης και των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
τους12.

11
Βλ. https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/news/Pages/EGTCs-contributing-tothe-Europe-2020-growth-objectives.aspx
12
Βλ. https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/news/Pages/The-CoR-and-the-AEBRcall-for-more-participation-of-border-regions-and-EGTCs-in-the-OperationalProgrammes.aspx
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Ο κ. Peters έκανε μια αναφορά σε ρυθμίσεις που
περιέχονται σε άλλους Κανονισμούς για την πολιτική συνοχής
και αφορούν το ρόλο των ΕΟΕΣ σε αυτήν. Καταρχάς,
σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κανονισμό, ο ΕΟΕΣ ενεργεί
εντός των ορίων των καθηκόντων που του έχουν ανατεθεί, ήτοι
της διευκόλυνσης και την προαγωγή της εδαφικής συνεργασίας
για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής
συνοχής της Ένωσης, και της άρσης των εμποδίων στην
εσωτερική αγορά. Ένας ΕΟΕΣ μπορεί να διενεργεί ειδικές
δράσεις εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του με ή
χωρίς την οικονομική συνεισφορά της Ένωσης. Τα καθήκοντα
ενός ΕΟΕΣ μπορούν να αφορούν, κατά κύριο λόγο, την
εφαρμογή προγραμμάτων συνεργασίας ή μέρους αυτών ή
εφαρμογή δράσεων που έχουν τη στήριξη της Ένωσης μέσω
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και/ή του Ταμείου Συνοχής.
Αυτό το σημείο αναδεικνύεται μέσα από τους υπόλοιπους
Κανονισμούς:
οι
ΕΟΕΣ
δύνανται
να
αποτελέσουν
διαχειριστικές αρχές σύμφωνα με τον Κανονισμό για την
Εδαφική Συνεργασία (αυτή τη στιγμή μόνον σε μία περίπτωση
ισχύει κάτι τέτοιο στην περιφέρεια του Λουξεμβούργου),
μπορούν να υλοποιήσουν ή να διαχειριστούν εξ ολοκλήρου ή
εν μέρει πρόγραμμα εδαφικής συνεργασίας (εδώ δεν υπάρχει
κάποιο παράδειγμα). Σε αυτό το σημείο, μάλιστα, ο κ. Peters
εξέφρασε την αμφιβολία του για το αν και κατά πόσο τα κράτημέλη γνωρίζουν τις συγκεκριμένες δυνατότητες. Επίσης,
αναφέρθηκε η δυνατότητα υλοποίησης και διαχείρισης (ως
ενδιάμεσος φορέας) ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων.
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Αρκετοί ΕΟΕΣ σχεδιάζουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Επίσης, σε
διαπεριφερειακό επίπεδο οι ΕΟΕΣ καλούνται, στο πλαίσιο
αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων, να αναλάβουν
ενεργό ρόλο, αν και οι περιφερειακές αρχές αντιδρούν προς το
παρόν σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τέλος, ως ενιαίος και
μοναδικός φορέας, ένας ΕΟΕΣ δύναται να υλοποιήσει έργα,
στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων ή ανταγωνιστικών
προγραμμάτων˙ να αποτελέσει δικαιούχο ενός Κοινού Σχεδίου
Δράσης (όχι για υποδομές)˙ και να παρέχει σε διασυνοριακό
επίπεδο υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος (ή
ακόμη δημόσιες υπηρεσίες). Σύμφωνα με τον κ. Peters, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή ευελπιστεί ότι οι ΕΟΕΣ θα αναλάβουν
την παροχή σε διασυνοριακό επίπεδο υπηρεσιών στους τομείς
των μεταφορών, των υδάτινων πόρων, της αποχέτευσης, των
απορριμμάτων και της εκπαίδευσης.

Μετά το πέρας της παρουσίασης του κ. Peters, η κα
Sandra Sodini, διευθύντρια του ΕΟΕΣ Euro-GO παρατήρησε
ότι τα κράτη-μέλη δεν έχουν ευνοήσει τους ΕΟΕΣ, στο πλαίσιο
της πολιτικής συνοχής και αυτό αρχίζει να γίνεται συνείδηση
μόνον σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Όταν γίνει
συνείδηση από τα κράτη-μέλη ότι οι ΕΟΕΣ έχουν θεμελιώδη
ρόλο τότε θα έχει γίνει σημαντικό βήμα για την Ευρώπη.
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Από την πλευρά του, ο κ. Alfonso Alcolea,
εκπρόσωπος της πλατφόρμας των ΕΟΕΣ, αναφερόμενος στο
ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε στους ΕΟΕΣ και στις εθνικές
αρχές πριν τη συνάντηση, και ειδικότερα στο ερώτημα αν τα
κράτη-μέλη είναι διατεθειμένα να αδειοδοτήσουν ορισμένες
αποκλίσεις/εξαιρέσεις σε σχέση με τους ΕΟΕΣ δεύτερης γενιάς
και στα θέματα του προσωπικού, όπως υποστήριξε, πολλά
κράτη-μέλη φαίνεται ότι έχουν άγνοια σε μια σειρά θέματα που
αφορούν τους ΕΟΕΣ. Έτσι δημιουργούνται εμπόδια και
προβλήματα τόσο στην εφαρμογή των κανόνων που έχουν
σχέση με το προσωπικό των ΕΟΕΣ όσο και με τον τρόπο
φορολόγησης των ΕΟΕΣ ή κατά τη προκήρυξη διαγωνισμών
για προμήθειες κτλ. Σε αυτό το σημείο ο κ. Peters σημείωσε ότι
δεν αντιλαμβάνεται τί λόγο μπορούν να έχουν τα κράτη-μέλη,
είτε θετικό είτε αρνητικό, για το προσωπικό που έχει
αποφασίσει να προσλάβει ο ΕΟΕΣ. Βέβαια το θέμα της
φορολογίας δεν θίγεται καθόλου στον Κανονισμό οπότε είναι
ζήτημα των κρατών-μελών. Όσον αφορά τις προμήθειες και
τους διαγωνισμούς, για τους οποίους δεν αναφέρεται κάτι στον
Κανονισμό, ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
αναφέρθηκε στην τροποποιημένη Οδηγία για τις δημόσιες
προμήθειες (2014/24/ΕΕ), την οποία μέσα σε 18 μήνες
οφείλουν τα κράτη-μέλη να μεταφέρουν στο εσωτερικό δίκαιο,
όπου για πρώτη φορά στην παρ.5 άρθρο 39 αναφέρονται
δίπλα στις δημόσιες αρχές και τις κοινοπραξίες και οι ΕΟΕΣ
(«Σε περίπτωση που αναθέτουσες αρχές από διαφορετικά
κράτη μέλη έχουν συστήσει κοινή νομική οντότητα,
συμπεριλαμβανομένων των ευρωπαϊκών ομίλων εδαφικής
157

συνεργασίας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ή άλλων
οντοτήτων που ιδρύονται δυνάμει της νομοθεσίας της Ένωσης,
οι συμμετέχουσες αναθέτουσες αρχές συμφωνούν, μέσω
απόφασης του αρμόδιου οργάνου της κοινής νομικής
οντότητας, επί των εφαρμοστέων εθνικών κανόνων περί
προμηθειών ενός από τα ακόλουθα κράτη μέλη α) οι εθνικές
διατάξεις του κράτους-μέλους όπου έχει την έδρα της η κοινή
νομική οντότητα· β) οι εθνικές διατάξεις του κράτους-μέλους
όπου διεξάγει τις δραστηριότητές της η κοινή νομική
οντότητα»)˙ κάτι που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα
αρμόδια υπουργεία που θα μεταφέρουν την Οδηγία στην
εθνική έννομη τάξη τους. Κάτι ανάλογο θα κάνει η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και για τη φορολογία των ΕΟΕΣ.

Στη συνέχεια η Dr. Nora Ivady, προϊσταμένη του
Υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Δικαιοσύνης της
Ουγγαρίας επεσήμανε ότι στη χώρα της οι ΕΟΕΣ επιλέγουν
απλούστερες λύσεις, εφαρμόζοντας τη νομοθεσία του κράτους
όπου έχουν την καταστατική έδρα τους όσον αφορά την
απασχόληση και τη φορολογία. Η αδειοδοτούσα αρχή στην
Ουγγαρία υποστηρίζει τη σύσταση των ΕΟΕΣ και βρίσκεται σε
διαρκή επικοινωνία με τα αρμόδια υπουργεία. Κατά γενική
ομολογία, πάντως, υποστήριξε, τα κράτη-μέλη επιλέγουν άλλες
μορφές συνεργασίας. Όσον αφορά τα νέα χρηματοδοτικά
εργαλεία της πολιτικής συνοχής, όπως οι ολοκληρωμένες
εδαφικές επενδύσεις, οι κανόνες τους χαρακτηρίζονται
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περίπλοκοι και γι’ αυτό οι ΕΟΕΣ δεν έχουν προχωρήσει σε
αυτές.
Ο κ. Jens Gabbe, επικεφαλής της συμβουλευτικής
επιτροπής της Ένωσης των Ευρωπαϊκών Παράκτιων
Περιφερειών, υποστήριξε ότι στους ΕΟΕΣ δόθηκαν αντικείμενα
και όχι εξουσίες ή αρμοδιότητες των εθνικών αρχών. Οι ΕΟΕΣ,
όπως χαρακτηριστικά είπε, «δεν μπαίνουν στα χωράφια των
δήμων και των περιφερειών». Οι ΕΟΕΣ δεν είναι
ανταγωνιστικοί προς οποιαδήποτε αρχή και το ζητούμενο είναι

η υποστήριξη όχι η τεχνική αλλά η πολιτική εμπιστοσύνη προς
αυτούς. Σε αυτό το σημείο, ο κ. Κρημνιανιώτης επανέλαβε την
πρόταση του κ. Ξένου να πραγματοποιούνται συναντήσεις της
πλατφόρμας των ΕΟΕΣ στα κράτη-μέλη που φιλοξενούν τις
καταστατικές τους έδρες ούτως ώστε οι πολιτικοί και τα
αρμόδια υπουργεία να κατανοούν τί σημαίνει ΕΟΕΣ.
Υπογράμμισε δε την άριστη συνεργασία με το Ελληνικό
Υπουργείο Εσωτερικών και τον κ. Α. Καρβούνη, αλλά, όπως
σημείωσε, σε κάθε αλλαγή πολιτικού προσωπικού προκύπτει η
ανάγκη εκ νέου ενημέρωσης. Μέχρι σήμερα, συνέχισε ο κ.
Κρημνιανιώτης, δεν έχει γίνει κτήμα των πολιτικών το εν λόγω
εργαλείο. Σε αυτό το πλαίσιο, ημερίδες και συναντήσεις υπό
την αιγίδα της πλατφόρμας, θα συνέβαλαν στη διάδοση των
ΕΟΕΣ σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
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Κλείνοντας το εργαστήριο, ο κ. Alfonso Alcolea αναγνώρισε την
ανάγκη ύπαρξης διαλόγου σε εθνικό επίπεδο και από αυτήν
την άποψη η πρόταση της ελληνικής πλευράς βρίσκεται στη
σωστή κατεύθυνση. Βέβαια δεν είναι ο ρόλος της ΕτΠ να
υπαγορεύσει στα κράτη-μέλη ένα συγκεκριμένο τρόπο
ενέργειας αλλά παρ’ όλα αυτά προκύπτει μια συγκεκριμένη
ανάγκη. Τέλος, ευχαριστώντας την Ελληνική Προεδρία, τόνισε,
ότι μαζί με την Επιτροπή των Περιφερειών αντιλήφθηκε τη
σημασία που έχει ο διάλογος μεταξύ των κρατών-μελών για το
θέμα των ΕΟΕΣ, ξεκινώντας έτσι μια διαδικασία για τους ΕΟΕΣ
δεύτερης γενιάς τόσο σε νομοθετικό όσο και σε επιχειρησιακό
επίπεδο. Υπενθυμίζοντας τα εργαστήρια για τους ΕΟΕΣ στην
12η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα των Περιφερειών και των Πόλων,
τόνισε ότι η συζήτηση για τους ΕΟΕΣ δεν σταματά εδώ, καθώς
θα πρέπει να αναδειχθούν οι βασικές προτεραιότητες
διαπεριφερειακής συνεργασίας ενόψει του νέου προγράμματος
Interreg Europe αλλά και των άλλων ανταγωνιστικών
προγραμμάτων.
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Συμμετοχή στις Εργασίες της 4ης Συνάντησης των
Εθνικών Αρχών για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής
Συνεργασίας (Βουδαπέστη, 16-17 Απριλίου 2015)
ΕΚΘΕΣΗ
Του Αντώνιου Καρβούνη, υπαλλήλου της Δ/νσης
Οικονομικής
και
Αναπτυξιακής
Πολιτικής
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, σχετικά με τις εργασίες της 4ης Συνάντησης
Εθνικών Αρχών για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής
Συνεργασίας (εφεξής ΕΟΕΣ) που διοργάνωσε το Υπουργείο
Εξωτερικών
και
Εμπορίου
της
Ουγγαρίας
και
πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις 16-17 Απριλίου
2015, και όπου ορίσθηκε να συμμετάσχει με την
υπ’αριθ.12421/15-4-2015 απόφαση του κ. Υπουργού
Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η Ουγγαρία διοργάνωσε για τέταρτη χρονιά την ετήσια
συνάντηση των αρμόδιων εθνικών αρχών για τους ΕΟΕΣ, στο
πλαίσιο της Πρωτοβουλίας συνεργασίας της Κεντρικής
Ευρώπης (CEI), παρέχοντας μια πλατφόρμα για την
ανταλλαγή εμπειριών, εθνικών ρυθμίσεων και καλών
πρακτικών. Ο φετινός στόχος της εκδήλωσης ήταν πολλαπλός:
Πρώτον, οι εκπρόσωποι των κρατών-μελών και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν
απόψεις για τον αναθεωρημένο Κανονισμό 1302/2013(ΕΕ) του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης
Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ)
αριθ.1082/2006 για τον ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής
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συνεργασίας (ΕΟΕΣ) όσον αφορά στην αποσαφήνιση, στην
απλούστευση και στη βελτίωση της διαδικασίας ίδρυσης και
λειτουργίας αυτών των ομίλων. Δεύτερον, διερευνήθηκε ο
ρόλος των ΕΟΕΣ για την υποστήριξη της οικονομικής
ανάπτυξης και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τέλος,
εμπειρογνώμονες στην εδαφική συνεργασία παρουσίασαν τις
επιτυχημένες πρακτικές και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν
στη διάρκεια της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 και
ανέλυσαν διεξοδικά τις προοπτικές και τις ευκαιρίες της νέας
πολιτικής συνοχής της ΕΕ 2014-2020.
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Από τις εργασίες της συνάντησης συγκρατούνται, μεταξύ
άλλων, τα εξής13:

Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Υπουργός για την
Οικονομική Διπλωματία της Ουγγαρίας, κ. Levente Magyar
τόνισε ότι η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των εκπροσώπων
των αρμόδιων εθνικών αρχών για τους ΕΟΕΣ είναι ουσιαστικός
όρος για την αποτελεσματική εφαρμογή του αναθεωρημένου
Κανονισμού (ΕΕ) 1302/2013, καθώς διευκολύνει την
εναρμόνιση των διαφορετικών εθνικών κανόνων και την
αποδοτική και αμερόληπτη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων.
Προς αυτήν την κατεύθυνση, η ουγγρική κυβέρνηση
προχώρησε το 2012 στην πρωτοβουλία των ετήσιων
συναντήσεων μεταξύ των εθνικών αρχών που είναι αρμόδιες
για να εξουσιοδοτούν τη σύσταση των ΕΟΕΣ. Από την πλευρά
του, ο κ. Giorgio Rosso Cicogna, ειδικός σύμβουλος του Γ.Γ.
της CEI, υπογράμμισε ότι οι ΕΟΕΣ αποτελούν το καλύτερο
δυνατό διαθέσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση μιας σταθερής,
μακροπρόθεσμης συνεργασίας μεταξύ των εδαφικών αρχών
της Ευρώπης και την οικονομική ανάπτυξη. Ο κ. Tamas
Deutsch, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, επεσήμανε την
ανάδειξη του ρόλου των ΕΟΕΣ στην 6η έκθεση για την
οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς και στα
στοιχεία εκείνα του νέου αναθεωρημένου Κανονισμού: τη
13
Οι εισηγήσεις της Συνάντησης είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου της Ουγγαρίας (http://egtc.kormany.hu/4thegtc-conference).
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συνέχεια, τη διαφάνεια και την ευελιξία ως προς τις διαδικασίες
σύστασης των ΕΟΕΣ. Επίσης, αναφέρθηκε στο συμβολικό
στοιχείο που φέρουν οι Όμιλοι, αναδεικνύοντας τα σύνορα
ενοποιητικά και όχι διαχωριστικά στοιχεία των λαών της
Ευρώπης.

Α΄ Συνεδρία: Εμπειρίες από την εφαρμογή του αναθεωρημένου
Κανονισμού για τους ΕΟΕΣ
Στη συνέχεια, έγινε αναφορά στις εμπειρίες των
αρμόδιων εθνικών αρχών από την εφαρμογή του νέου
Κανονισμού. Ο κ. Marek Maga, επικεφαλής της Μονάδας για
τη νομοπαρασκευαστική διαδικασία για την πολιτική συνοχής
στο Υπουργείο Συντονισμού της Σλοβακίας, αναφέρθηκε στη
νομοθετική πράξη (υπ’αριθμ.31/2015) με την οποία
προσαρμόστηκε η εθνική νομοθεσία της χώρας στις επιταγές
του νέου Κανονισμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε,
ο αριθμός των εγκρίσεων στη Σλοβακία ακολουθεί μια
καθοδική πορεία και συνολικά από το 2008 μόλις 4 ΕΟΕΣ
έχουν την έδρα τους στη χώρα αυτή. Το μεγαλύτερο ποσοστό
των μελών τους προέρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση
(93%). Επιπλέον, σημείωσε τη μικρή γεωγραφική κάλυψη των
περισσοτέρων ΕΟΕΣ και την αδράνεια ορισμένων εξ αυτών.
Τέλος, υπογράμμισε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της νέας
πολιτικής συνοχής της ΕΕ για τους ΕΟΕΣ καθώς και τα
διασυνοριακά (με Δημοκρατία της Τσεχίας, Ουγγαρία, Αυστρία,
Πολωνία, Ρουμανία, Ουκρανία), διακρατικά (Κεντρικής
Ευρώπης, Δούναβη) και διαπεριφερειακά προγράμματα
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(INTERREG, ESPON, URBACT,
υποστήριξη των Ομίλων.

INTERACT)

για

την

Η κα Claudia Zdrenghea, εμπειρογνώμονας στο
Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημόσιας Διοίκησης
της Ρουμανίας ανέπτυξε το ρόλο της εθνικής αρχής για την
υποστήριξη των ΕΟΕΣ, καθώς και τις βασικές τροποποιήσεις
της εθνικής νομοθεσίας που επήλθαν με το διάταγμα
αριθ.9/2015, αναφορικά με τις προβλέψεις του αναθεωρημένου
Κανονισμού για τα επιλέξιμα μέλη, τη συμμετοχή φορέων
τρίτων χωρών και τη διαδικασία εξουσιοδότησης. Παρόμοια, ο
κ. Filip Chybalski, εμπειρογνώμονας στο Τμήμα Εδαφικής
Συνεργασίας του Υπουργείου Υποδομών και Ανάπτυξης της
Πολωνίας, καίτοι διατύπωσε την άποψη περί του μικρού
χρόνου των 6 μηνών που προβλέπει ο αναθεωρημένος
Κανονισμός για την πραγματοποίηση των απαραίτητων
τροποποιήσεων των εθνικών νομοθεσιών, ανέλυσε τις βασικές
προκλήσεις από την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ)
1082/2006 (έλλειψη εμπειρίας στη σύσταση νομικών
προσώπων διασυνοριακού χαρακτήρα, μεγάλο εύρος
καθηκόντων για τους ΕΟΕΣ, πολύπλοκες νομικές προβλέψεις),
καθώς και το νέο τροποποιημένο εθνικό πλαίσιο με την
εισαγωγή λεπτομερών διαδικασιών για την εξουσιοδότηση
σύστασης των ΕΟΕΣ, νέων κατηγοριών δυνητικών μελών,
λεπτομερειών για τη διαδικασία καταχώρησης ΕΟΕΣ στο
εθνικό μητρώο κ.α.
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Αντίθετος με τη συλλήβδην τροποποίηση της εθνικής
νομοθεσίας, σε σχέση με τις προβλέψεις του αναθεωρημένου
Κανονισμού εμφανίστηκε ο κ. Martin Lesage, προϊστάμενος
της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικών Αρχών του Υπουργείου
Εσωτερικών της Γαλλίας. Πιο συγκεκριμένα, η εθνική
νομοθεσία της χώρας του δεν εγκρίνει (αντίθετα με όσα
προβλέπει ο Κανονισμός) τη συμμετοχή εθνικών φορέων
(συμπεριλαμβανομένων
νομικών προσώπων ιδιωτικού
δικαίου), νομικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες
γενικού οικονομικού συμφέροντος και τοπικών αρχών από
τρίτες χώρες. Επίσης, το γαλλικό Υπουργείο Εσωτερικών δεν
εγκρίνει τη συμμετοχή τοπικών αρχών σε ΕΟΕΣ εφόσον δεν
είναι αρμόδιοι για τα καθήκοντα που προβλέπει η σχετική
σύμβαση.
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Με τη σειρά της, η κα Maria Puig Pérez, τεχνική
σύμβουλος της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακού και Τοπικού
Συντονισμού του Υπουργείου Οικονομικών και Δημόσιας
Διοίκησης της Ισπανίας περιέγραψε τις τάσεις σύστασης ΕΟΕΣ
στην Ιβηρική χερσόνησο
(22 συνολικά στα ισπανοπορτογαλικά και γαλλο-ισπανικά σύνορα), το χρονικό διάστημα
έγκρισης της σύστασης ΕΟΕΣ (από 11 έως 1124 ημέρες) και
το βασιλικό διάταγμα αριθ.23/2015 της 23ης Ιανουαρίου, όπου
ενσωματώνονται οι κύριες αλλαγές που επέφερε ο
αναθεωρημένος Κανονισμός. Τέλος, αναφέρθηκε στην
αξιολόγηση της διαδικασίας από όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς στο πλαίσιο της αποστολής σχετικών ερωτηματολογίων
από το φορέα της.
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Στη συνέχεια, η Δρ. Patricia Abaffy, επικεφαλής της
μονάδας για τους ΕΟΕΣ, στο Τμήμα για τη Διασυνοριακή
Οικονομική Συνεργασία, το οποίο υπάγεται στον Υπουργό για
την Οικονομική Διπλωματία του Υπουργείου Εξωτερικών και
Εμπορίου της Ουγγαρίας, περιέγραψε τη διαδικασία
προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας (διάταγμα αριθ.2/2014)
στις προβλέψεις του αναθεωρημένου Κανονισμού, όπου
ελήφθησαν υπόψη και οι εμπειρίες από την εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 και οι αντίστοιχες εθνικές
προβλέψεις των άλλων κρατών-μελών. Η κα Abaffy,
κλείνοντας, ανέπτυξε τις δράσεις του φορέα της για τους ΕΟΕΣ
(δημιουργία διαδικτυακού μητρώου, φόρουμ και ιστοσελίδας
για τους ΕΟΕΣ). Στο κλείσιμο της ενότητας αυτής, ο κ. Dirk
Peters, εμπειρογνώμονας και επικεφαλής ομάδας έργου για
τους ΕΟΕΣ στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής και Αστικής
Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε ότι μόνον 4
χώρες έχουν προχωρήσει σε προσαρμογή του θεσμικού τους
πλαισίου: Γερμανία (μόνον 1 από τα 16 κρατίδια), Ουγγαρία
(26/1/15), Ισπανία (23/1/15), Λουξεμβούργο (5/3/15). Ωστόσο,
παρατήρησε αυτήν την απόκλιση της προσαρμογής των
εθνικών νομοθεσιών στις διατάξεις του αναθεωρημένου
Κανονισμού, δίνοντας κάποιες διευκρινίσεις σε επιμέρους
θέματα αναφορικά με την απλούστευση των διαδικασιών
σύστασης ΕΟΕΣ και τις αλλαγές για τις τρίτες χώρες.
Υπογράμμισε, πάντως, ότι ο Κανονισμός δεν προβλέπει
ιδιωτικό/δημόσιο καθεστώς των ΕΟΕΣ˙ εμπλοκή του ιδιωτικού
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τομέα (κερδοσκοπικού χαρακτήρα) και κανόνες κοινωνικής
ασφάλισης.

Στη συνέχεια, ο κ. Peters έκανε μνεία στις δυνατότητες
που παρέχει το θεσμικό πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για
τους ΕΟΕΣ ως διαχειριστών προγραμμάτων (Κανονισμός για
την Εδαφική Συνεργασία), ως παρόχων διασυνοριακών
υπηρεσιών (Γενικός Κανονισμός και Κανονισμός για ΕΟΕΣ) και
ως δικαιούχων για έργα εδαφικής συνεργασίας, για κοινά
σχέδια δράσης και για άλλα προγράμματα και ταμεία.
Β΄ Συνεδρία: Παρουσίαση καλών πρακτικών των ΕΟΕΣ, ο
ρόλος τους στην οικονομική ανάπτυξη στην προγραμματική
περίοδο 2014-2020
Στη δεύτερη ενότητα της συνάντησης, ο κ. Alfonso
Alcolea Martinez, εκπρόσωπος της πλατφόρμας των ΕΟΕΣ
της Επιτροπής των Περιφερειών, παρουσίασε την υφιστάμενη
κατάσταση των ΕΟΕΣ και το ρόλο της Επιτροπής των
Περιφερειών. Αρχικά και εκείνος υπογράμμισε τα στοιχεία της
απλούστευσης των διαδικασιών σύστασης ΕΟΕΣ και της
διεύρυνσης των επιλέξιμων συμμετεχόντων φορέων σε αυτούς
ως κύρια καινοτόμα στοιχεία του αναθεωρημένου Κανονισμού.
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Ειδικότερα, υπογράμμισε τα καθήκοντα των ΕΟΕΣ,
όπως προβλέπονται στο άρθρο 7 του αναθεωρημένου
Κανονισμού «για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και
εδαφικής συνοχής»˙ τους επιλέξιμους συμμετέχοντες φορείς
(νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και ενώσεις (βλ. Οδηγία
2004/18/ΕΚ), ιδιωτικού δικαίου (βλ. Οδηγία 2004/18/ΕΚ) και
φορείς τρίτων χωρών˙ τη διαδικασία εξουσιοδότησης και
σύστασης των ΕΟΕΣ˙ την ευθύνη και το νέο επιχειρησιακό
ρόλο που τους απονέμει η θεσμική αρχιτεκτονική της πολιτικής
συνοχής (διαχειριστικές αρχές ή δικαιούχοι προγραμμάτων˙
ενδιάμεσοι φορείς διαχείρισης για Ολοκληρωμένες Εδαφικές
Επενδύσεις˙ φορείς υλοποίησης Κοινών Σχεδίων Δράσης˙
δικαιούχοι
των
διασυνοριακών,
διακρατικών
και
διαπεριφερειακών
προγραμμάτων˙
καταλύτες
στις
μακροπεριφερειακές στρατηγικές).
Σύμφωνα με τον
εκπρόσωπο της Επιτροπής των Περιφερειών, 53 ΕΟΕΣ είναι
επίσημα καταγεγραμμένοι στο μητρώο της πλατφόρμας,
εκπροσωπώντας πάνω από 950 τοπικές και περιφερειακές
αρχές και περίπου 30 εκατ. ευρωπαίους πολίτες. Μόνον η
Ουγγαρία, η Ισπανία και η Σλοβακία έχουν προσαρμόσει την
εθνική τους νομοθεσία, ενώ σε Αυστρία (4/9) και Γερμανία
(1/16) μόνον ορισμένα κρατίδια έχουν προχωρήσει στις
αναγκαίες προσαρμογές. Μέχρι σήμερα μόνον ένας ΕΟΕΣ
(Greater Region) λειτουργεί ως διαχειριστική αρχή, ενώ οι
βασικοί άξονες όπου γεωγραφικά δραστηριοποιούνται οι ΕΟΕΣ
είναι οι εξής: (α) οι χώρες της BENELUX-Γαλλία-Γερμανία, (β)
η Ουγγαρία, και (γ) η Μεσόγειος. Η διασυνοριακότητα είναι ο
βασικός χαρακτήρας των δράσεών τους.
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Ο κ. Martinez σημείωσε την αποτελεσματικότητα, την
ορατότητα και τη λογοδοσία, το μακροπρόθεσμο στρατηγικό
όραμα και την έλλειψη γραφειοκρατίας ως τα βασικά
πλεονεκτήματα του θεσμού, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί
στα προβλήματα που αφορούν το προσωπικό, το φορολογικό
και το ασφαλιστικό καθεστώς, καθώς και στην έλλειψη
ευαισθητοποίησης από πλευράς των Υπουργείων και των
τοπικών και περιφερειακών αρχών των κρατών-μελών.
Επίσης, επεσήμανε το ρόλο της πλατφόρμας των ΕΟΕΣ που
από το 2011, μέσω ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης,
υποστήριξης, συνεδρίων και εργαστηρίων με όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, συνδράμει στη διάδοση και υποστήριξη
του θεσμού. Τέλος, αναφερόμενος στις προοπτικές των ΕΟΕΣ,
σημείωσε το θέμα της δικτύωσης που υφίσταται σε σημαντικό
βαθμό σε αυτούς, λειτουργώντας ως πηγές αναζήτησης
εταίρων, τη δυνατότητα αξιοποίησης διαπεριφερειακών
προγραμμάτων, την προοπτική δημιουργίας ενός δικτύου
ΕΟΕΣ και φυσικά το διετές βραβείο για τους ΕΟΕΣ της
Επιτροπής των Περιφερειών (επόμενη πρόσκληση υποβολής
προτάσεων το Νοέμβριο 2015).
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Στη συνέχεια της συνεδρίας παρουσιάστηκε από την κα
Mireira Canals Botines, Γενική Γραμματέα του ΕΟΕΣ
Ευρωπεριφέρεια Πυρηναίων-Μεσογείου, το βραβευμένο έργο
από την Επιτροπή των Περιφερειών για τη θερμοκοιτίδα
επιχειρήσεων (Creamed). Πρόκειται για το πρώτο έργο που
υλοποίησε ο εν λόγω ΕΟΕΣ με στόχο τη δημιουργία ενός
ευρωπαϊκού δικτύου επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων. Ένα
έργο με 7 εταίρους (εκτός του ΕΟΕΣ και η Κυβέρνηση της
Καταλονίας), διάρκειας δυόμιση ετών (15/11/2010-30/6/2013)
και προϋπολογισμό ύψους 1.477.249 ευρώ. Εντάσσεται στην
αναπτυξιακή στρατηγική για την ευρωπεριφέρεια και
αναμένεται να ενισχύσει τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων σε
ποσοστό 80% συγκριτικά με τα σχετικά ποσοστά κάτω του
50% του παρελθόντος. Δημιουργήθηκαν 89 δομές
υποστήριξης συνολικά άνω των 1400 καινοτόμων
επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της
βιοτεχνολογίας, της υγείας, των ΤΠΕ, των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, της γεωργίας, του τουρισμού, του εμπορίου
κ.α. Προς αυτήν την κατεύθυνση σχεδιάστηκαν και
υλοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: εδαφική διάγνωση της
ευρωπεριφέρειας˙
δημιουργία
διαδικτυακών
εργαλείων
(κοινωνικής
δικτύωσης)˙
διοργανώθηκαν
διεθνείς
επαγγελματικές εκθέσεις˙ πραγματοποιήθηκαν σεμινάρια
ξένων γλωσσών. Με τις συνολικά 12 δράσεις του, το έργο
συνέβαλε στη δικτύωση των επιχειρήσεων με τις θερμοκοιτίδες
και έθεσε τις βάσεις για το Creamed II.
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Ένα
παράδειγμα
αξιοποίησης
των
νέων
χρηματοδοτικών εργαλείων της πολιτικής συνοχής παρουσίασε
ο εκπρόσωπος του ΕΟΕΣ GO κ. Ivan Curzolo. Πρόκειται για
έναν Όμιλο που συστήθηκε το 2011 στα ιταλο-σλοβενικά
σύνορα με πρωτοβουλία τριών δήμων: Gorizia (Iταλία), Nova
Gorica (Σλοβενία) και
Šempeter-Vrtojba (Σλοβενία). Σε
συνεργασία με την task force του διασυνοριακού
προγράμματος Ιταλία-Σλοβενία 2014-2020, ο εν λόγω ΕΟΕΣ
διέγνωσε στις ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις τη
δυνατότητα για την υλοποίηση ενός έργου για την αειφόρο
ανάπτυξη των τριών πόλεων.
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Στις 11 Νοεμβρίου 2013 συμφωνήθηκε ένα στρατηγικό
σχέδιο που προϋποθέτει τη συμμετοχή όλων των φορέων και
των τοπικών κοινωνιών, την αξιοποίηση των έργων της
προηγούμενης προγραμματικής περιόδου, αναδεικνύοντας
κοινές προκλήσεις, με πολιτιστικό χαρακτήρα και ισχυρή
επικοινωνιακή στήριξη. Το στρατηγικό σχέδιο για την
ολοκληρωμένη ανάπτυξη των οικονομικών πόρων, υπηρεσιών
και υποδομών απέβλεπε στην εγγύηση βασικών υγειονομικών
υπηρεσιών για τον πληθυσμό των τριών πόλεων, στη διάνοιξη
νέων οικονομικών οριζόντων βάσει των μεταφορών και των
εφοδιαστικών αλυσίδων (logistics) και στην επένδυση στην
κοινή πολιτιστική κληρονομιά. Σε αυτό το πλαίσιο, σύμφωνα με
τις προϋποθέσεις των ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων,
οριοθετήθηκε η εδαφική επικράτεια υλοποίησης των έργων
(τρεις πόλεις), συμφωνήθηκε το πακέτο των δράσεων
(διασυνοριακό περιβαλλοντικό πάρκο, δίκτυο διασυνοριακών
υγειονομικών
υπηρεσιών,
διασυνοριακή
πλατφόρμα
εφοδιαστικών αλυσίδων) και προσδιορίστηκαν οι δομές
διακυβέρνησης του έργου (ο ΕΟΕΣ ως ενδιάμεσος φορέας).
Στις 23 Σεπτεμβρίου 2014 η task force του σχετικού
διασυνοριακού προγράμματος απέδωσε το ποσό των 8,5 εκατ.
ευρώ για την ανωτέρω ολοκληρωμένη εδαφική επένδυση,
ορίζοντας τον ΕΟΕΣ ως ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης.

Από τη μεριά της, η κα Valentina Piffer, διευθύντρια του
ΕΟΕΣ Ευρωπεριφέρεια Τιρόλο-Νότιο Τιρόλο-Τρεντίνο ανέλυσε
λεπτομερώς το ρόλο του εν λόγω Ομίλου: σημείο επαφής για
ερωτήσεις, ιδέες, προτάσεις έργων˙ άμεσα διαχειριστής έργων˙
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συντονισμός έργων˙ ευρωπαϊκή δικτύωση. Με προϋπολογισμό
ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, ο Όμιλος απασχολεί 6 συνεργάτες,
φοιτητές, αξιοποιεί πλήρως όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
(internet, facebook, twitter, youtube, instagram) και ειδικεύεται
σε δράσεις που αφορούν την τρίτη ηλικία, τη νεολαία, την υγεία
και την έρευνα.

Τέλος, η διευθύντρια του ΕΟΕΣ Europa-kapu, Δρ.
Timea Kres, ανέδειξε το έργο του εν λόγω ΕΟΕΣ που αρχικά
συγκροτήθηκε από δήμους της Ουγγαρίας και της Ρουμανίας:
Nyíradony, Derecske, Hajdúhadház, Újfehértó (Ουγγαρία) και
Săcueni, Valea lui Mihai, Cherechiu και Carei (Ρουμανία).
Σήμερα αριθμεί 36 δήμους και βασικό συγκριτικό πλεονέκτημα
της περιοχής που γεωγραφικά καλύπτει ο εν λόγω Όμιλος είναι
η υψηλή ποιότητα των γεωργικών εκτάσεων, οι ιαματικές
πηγές και ο δασικός της πλούτος. Το βασικότερο έργο του
ανωτέρω ΕΟΕΣ είναι η δημιουργία γεωργικής θερμοκοιτίδας με
τη συμμετοχή εκπροσώπων από 39 τοπικές ΜΜΕ, οι οποίοι
εργάζονται για την παραγωγή και διανομή γεωργικών
προϊόντων. Με το σύνθημα ‘Μαζί χωρίς σύνορα’
διαμορφώθηκε κατάλογος για τα παραδοσιακά αγροτικά
προϊόντα εκατέρωθεν των συνόρων στην ουγγρική, ρουμανική
και αγγλική γλώσσα, πραγματοποιήθηκε έκθεση προϊόντων και
ένα συνέδριο.
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Στο κλείσιμο της συνάντησης, ο Γενικός Γραμματέας της
Κεντρο-ευρωπαϊκής υπηρεσίας για τις διασυνοριακές
πρωτοβουλίες, κ. Gyula Ocskay υπογράμμισε την εξέλιξη του
ρόλου των ΕΟΕΣ, από απλά εργαλεία υλοποίησης
διασυνοριακών έργων, σε φορείς υλοποίησης ολοκληρωμένων
εδαφικών πρωτοβουλιών. Αυτό αναδεικνύει τους ΕΟΕΣ σε
βασικούς μοχλούς ενίσχυσης της εδαφικής διάστασης της
ευρωπαϊκής στρατηγικής, κάτι που διατυπώθηκε στη
διακήρυξη της Αθήνας για την ενδιάμεση αναθεώρηση της
Στρατηγικής ΕΕ2020.
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Συμμετοχή στις Εργασίες της 5ης Συνάντησης Εθνικών
Αρχών για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής
Συνεργασίας (Βουδαπέστη, 22-23 Σεπτεμβρίου 2016)
ΕΚΘΕΣΗ
Του Αντώνιου Καρβούνη, υπαλλήλου της Δ/νσης
Οικονομικής
και
Αναπτυξιακής
Πολιτικής
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, σχετικά με τις εργασίες της 5ης Συνάντησης
Εθνικών Αρχών για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής
Συνεργασίας (εφεξής ΕΟΕΣ) που διοργάνωσε το Υπουργείο
Εξωτερικών
και
Εμπορίου
της
Ουγγαρίας
και
πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις 22-23 Σεπτεμβρίου
2016, και όπου ορίσθηκε να συμμετάσχει με την
υπ’αριθ.28559/19-9-2016 απόφαση του κ. Γενικού Γραμματέα
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η Ουγγαρία διοργάνωσε για 5η χρονιά την ετήσια
συνάντηση των αρμόδιων εθνικών αρχών για τους ΕΟΕΣ, την
οποία φιλοξένησε το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου. Το
βασικό θέμα της φετινής συνάντησης ήταν οι μεταφορές και η
προσβασιμότητα μεταξύ διασυνοριακών περιοχών και
περιφερειών.

177

Από τις εργασίες της συνάντησης συγκρατούνται, μεταξύ
άλλων, τα εξής14:
Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, ο Υπουργός για την
Οικονομική Διπλωματία της Ουγγαρίας, κ. Levente Magyar
υπογράμμισε ότι η ουγγρική κυβέρνηση υλοποίησε μέχρι
σήμερα έργα στον τομέα των μεταφορών ακόμη και χωρίς
την ενωσιακή συνδρομή. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι ο
ρόλος των ΕΟΕΣ προς αυτήν την κατεύθυνση είναι λιγότερο
σημαντικός.

Α΄ Συνεδρία: Συνδέοντας τις παραμεθόριες Περιφέρειες

14
Οι εισηγήσεις της Συνάντησης είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα του
Υπουργείου Εξωτερικών και Εμπορίου της Ουγγαρίας (http://egtc.kormany.hu/5thmeeting).
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Ο Dr. László Mosóczi, Αναπληρωτής Υπουργός
Μεταφορών του Υπουργείου Εθνικής Ανάπτυξης, ανέπτυξε
διεξοδικά την αναπτυξιακή στρατηγική μεταφορών της χώρας
του από μια διασυνοριακή προοπτική. Ειδικότερα ανέπτυξε το
μεσογειακό διάδρομο μεταφορών που ξεκινά από τη
Βουδαπέστη, διατρέχει την Κροατία, τη Σλοβενία, την Ιταλία, τη
Γαλλία και καταλήγει στη Σεβίλλη της Ισπανίας, καθώς και το
διάδρομο της Ανατολικής Μεσογείου που ξεκινά από το
Αμβούργο και καταλήγει μέσω των κεντρο-ευρωπαϊκών χωρών
στην Πάτρα. Και στους δύο διαδρόμους η Ουγγαρία
διαδραματίζει κομβικό ρόλο (βλ. νομοθετικό πλαίσιο της
χώρας: ν.1696/2014 & ν.1422/2016) αλλά η λειτουργικότητά
τους επαφίεται στη συνδρομή των γειτόνων της και των
περιφερειών τους. Σε αυτό το πλαίσιο, ο επικεφαλής του
τμήματος κρατικού σχεδιασμού της Περιφερειακής Κυβέρνησης
του Κρατιδίου Burgenland της Αυστρίας, κ. Peter Zinggl,
παρουσίασε όλα τα διασυνοριακά έργα υποδομών για τις
μεταφορές μεταξύ του εν λόγω κρατιδίου και της Ουγγαρίας
που ήδη έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της
ολοκλήρωσης. Αυτά τα έργα αποτελούν χαρακτηριστικά
παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών στο πεδίο της
διασυνοριακής συνεργασίας.
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Στη συνέχεια, ο επικεφαλής του γραφείου JASPERS στη
Βιέννη κ. Lothar Zeller ανέδειξε το ζήτημα της στρατηγικής
προσέγγισης στον τομέα των μεταφορών και των βιώσιμων
συνεργατικών
σχημάτων.
Υπογράμμισε
ότι
η
συμπληρωματικότητα των εθνικών έργων – που περιγράφηκαν
σε προηγούμενη εισήγηση – με διεθνείς πρωτοβουλίες απαιτεί
τη
μετάβαση από την
εργο-κεντρική προσέγγιση στη
στρατηγική προσέγγιση και σε συνεργατικά σχήματα βιώσιμα
και όχι σε συμπράξεις που ολοκληρώνουν τη διαδρομή τους με
την παράδοση ενός έργου. Αυτό προϋποθέτει, όχι απλώς
δομές αλλά διαπροσωπικές συνεργασίες, οι οποίες δεν μπορεί
να εξαντλούνται σε συναντήσεις ειδημόνων (μηχανικών,
οικονομολόγων, δικηγόρων). Το ουσιαστικό ζήτημα είναι
άνθρωποι με τη σωστή νοοτροπία (right mindset) για την
αξιοποίηση των πολλών χρηματοδοτικών ευκαιριών της ΕΕ.
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Στο κλείσιμο της πρώτης συνεδρίας, ο κ. Dirk Peters,
ανώτερο νομικό στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με
ειδίκευση στα θέματα των ΕΟΕΣ, ανέδειξε το ρόλο των ΕΟΕΣ
στη σύνδεση των περιφερειών. Αρχικά έγινε αναλυτική
αναφορά στις σχετικές διατάξεις των Κανονισμών για τους
ΕΟΕΣ, την Εδαφική Συνεργασία και τις Κοινές Διατάξεις για τα
ΕΔΕΤ όπου υπογραμμίζεται ο πολυσχιδής ρόλος των Ομίλων
σε θέματα διαχείρισης διασυνοριακών υπηρεσιών.
Β΄ Συνεδρία: Οι ΕΟΕΣ ως κινητήριοι μοχλοί για την ενίσχυση
της κινητικότητας, της προσβασιμότητας και της σύνδεσης σε
διασυνοριακό επίπεδο – Βέλτιστες πρακτικές των ΕΟΕΣ
Στη δεύτερη ενότητα της συνάντησης,
παρουσιάστηκαν βέλτιστες πρακτικές των ΕΟΕΣ στον τομέα των
μεταφορών. Ο κ. Krzysztof Żarna, διευθυντής του ΕΟΕΣ
Central Europe Transport Corridor, ανέλυσε τις δράσεις του εν
λόγω ΕΟΕΣ στον τομέα των μεταφορών (Greener Modality,
TENTacle, NSB Core, TalkNET, N-S Transport).
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Ο
συγκεκριμένος
Όμιλος
συμμετέχει
σε
15
προγράμματα εδαφικής συνεργασίας και η βελτιστοποίηση του
συγκοινωνιακού σχεδιασμού του προσδιορίζεται κυρίως από
τις κοινές προτεραιότητες των συνεργαζόμενων εταίρων και
την ποιότητα του διαλόγου μεταξύ των διαφόρων διοικητικών
επιπέδων. Η κα Julianna Máté Orbán, διευθύντρια του ΕΟΕΣ
Via Carpatia - ενός σχετικά νέου Ομίλου (2015 το έτος
ίδρυσης), ο οποίος συστήθηκε στο πλαίσιο του εν λόγω
συγκοινωνιακού διαδρόμου που ξεκινά από τη Λιθουανία και
καταλήγει στη Θεσσαλονίκη - ανέλυσε τη φιλοσοφία και τις

πρωτοβουλίες του τόσο στον τομέα των μεταφορών όσο και
στην υποστήριξη μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα της
αγροτικής παραγωγής. Παράλληλα, ανέδειξε το ρόλο του
ΕΟΕΣ στην υποστήριξη μικρών έργων στους τομείς του
πολιτισμού, του τουρισμού και του περιβάλλοντος σε
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διασυνοριακό επίπεδο και στην παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών στο πεδίο της περιφερειακής ανάπτυξης. Τέλος, ο
κ. Péter Sárkány, διευθυντής του ΕΟΕΣ Arrabona, αναφέρθηκε
στη λεωφορειακή σύνδεση Velky Meder (Σλοβακία) και Gyor
(Ουγγαρία) και στα προβλήματα ενός τέτοιου έργου
(διαφορετικές διαδικασίες έγκρισης και αδειοδότησης, υψηλό
λειτουργικό κόστος). Παρ’ όλα αυτά, για τον εν λόγω ΕΟΕΣ η
ανάπτυξη
διασυνοριακών
μεταφορών
είναι
βασική
προτεραιότητα, ενώ κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική η εποπτεία
και η υποστήριξη από τις εμπλεκόμενες κεντρικές διοικήσεις
των χωρών αυτών.

Γ. Εργαστήριο εκπροσώπων εθνικών αρχών για τους ΕΟΕΣ
Με συντονιστή τον κ. Dirk Peters, οι εκπρόσωποι των
εθνικών αρχών των ΕΟΕΣ διατύπωσαν τους προβληματισμούς
τους αναφορικά με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού
πλαισίου για τους Ομίλους. Ο κ. Peters, αρχικά, επισήμανε ότι
11 κράτη-μέλη, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, έχουν κάνει
προσπάθειες προσαρμογής στον Κανονισμό 1302/2013.
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Ο κ. Αντώνης Καρβούνης, ως εκπρόσωπος της χώρας,
κατέθεσε την ελληνική εμπειρία από την εφαρμογή του
Κανονισμού και την πρακτική των ήδη λειτουργούντων ΕΟΕΣ
στην Ελλάδα. Αρχικά τονίστηκε ο ρόλος του ΥΠΕΣΔΑ και της
διυπουργικής Επιτροπής του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005,
ως αρμόδιας αρχής για την ίδρυση των ΕΟΕΣ, και στη
συνέχεια έγινε εκτενής αναφορά στο υφιστάμενο θεσμικό
πλαίσιο για τους Ομίλους, και ειδικότερα στην πρόσφατη
διαδικασία προσαρμογής του στις διατάξεις των Κανονισμών
1302/2013, 1303/2013 και 1299/2013, στο πλαίσιο της
λειτουργίας διυπουργικής ομάδας εργασίας που συστήθηκε
στο Υπουργείο για το σκοπό αυτό. Επίσης, αναφέρθηκε
αναλυτικά η δραστηριότητα των ΕΟΕΣ Αμφικτυονία και Εύξεινη
Πόλη, ενώ παρουσιάστηκε και μια πρώτη αξιολόγηση της
λειτουργίας του θεσμού καθώς και προτάσεις για τη βιώσιμη
λειτουργία του.
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Πιο συγκεκριμένα, η έλλειψη ευαισθητοποίησης και
ενδιαφέροντος των δημοσίων αρχών αλλά και του κοινού για
τους Ομίλους, η υλοποίηση αποσπασματικών έργων,
αποσυνδεδεμένων από τον εθνικό σχεδιασμό για την
περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας, η έλλειψη επιχειρησιακής
νοοτροπίας και στοχευμένης επικοινωνίας από την πλευρά των
ΕΟΕΣ αναφέρθηκαν ως μερικά από τα κυριότερα προβλήματα
του θεσμού στη χώρα μας. Οι βασικές προτάσεις για τη
διασφάλιση του βιώσιμου χαρακτήρα τους αφορούν τον
καθορισμό του οράματος για το μέλλον τους (vision), την
εκπόνηση
χρηστο-κεντρικής
στρατηγικής
(user-centric
strategy), την εμπλοκή όλων των ενδιαφερόμενων φορέων
κατά την υλοποίηση έργων (coherent projects) και την
προαγωγή της διαφάνειας και της λογοδοσίας (openness).
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Με αυτούς τους όρους, ο κ. Καρβούνης υποστήριξε ότι
μπορεί να αντιμετωπιστούν τα επιχειρησιακά και επικοινωνιακά
ελλείμματα των ΕΟΕΣ στη χώρα μας. Ακολούθως, η κα
Katarina Serdar, προϊσταμένη του Υπουργείου Δημόσιας
Διοίκησης της Δημοκρατίας της Κροατίας, αναφέρθηκε
συνοπτικά στο θεσμικό πλαίσιο (ΕκΤ 74/14), τη διαδικασία
έγκρισης και τις πρακτικές των ΕΟΕΣ στη χώρα της (ΕΟΕΣ
Panon, Mura Region & CETC Ltd., Euroregio Senza Confini
R.L.-Euroregio Ohne Grenzen MBH), χωρίς όμως να
επισημαίνει τυχόν προβλήματα ή μια κριτική αποτίμηση του
θεσμού. Τέλος, στο κλείσιμο του εργαστηρίου, η κα Edina
Csányi, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων
(ΕΤΕ), έκανε εκτενή αναφορά στις υπηρεσίες του
συμβουλευτικού κόμβου της ΕΤΕ και στη διαδικτυακή πύλη
του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη (γνωστό και ως
«σχέδιο Juncker»).
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Συμμετοχή σε Εκδηλώσεις των Ευρωπαϊκών Ομίλων
Εδαφικής Συνεργασίας

Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ (Αθήνα, 30 Μαρτίου 2017)

Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ (Αθήνα, 17 Μαρτίου 2017)
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Ενημερωτική Ημερίδα των ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ,ΕΕΤΑΑ & ΠΕΔΑ με θέμα:
‘Από την Ιδέα στην Πρόταση. Υποβολή Προτάσεων στα προγράμματα
Ευρώπη για τους Πολίτες και Erasmus+’ (Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2016)

Ενημερωτική Συνάντηση των ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, ΕΕΤΑΑ & ΠΕΔΑ για
τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευρώπη για
τους Πολίτες, 2014-2020’ (Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2015): Με τον Διευθυντή
του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, κ. Β. Ξένο
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Ενημερωτική Συνάντηση των ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, ΕΕΤΑΑ & ΠΕΔΑ για
τις Αδελφοποιήσεις Πόλεων και το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ‘Ευρώπη για
τους Πολίτες, 2014-2020’ (Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2015): Με τον κ. Δημήτριο
Τζανάκη, Εμπειρογνώμονα Πρεσβευτή-Σύμβουλο της Ε΄1 Διεύθυνσης
Μορφωτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εξωτερικών.

Προπαρασκευαστική Συνάντηση φορέων της Βορείου Ελλάδας για τη
σύσταση του ΕΟΕΣ ΕΛΙΚΑΣ-Α.Μ.Κ.Ε. (Θεσσαλονίκη, 29 Ιουνίου 2015)
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Ενημερωτική ημερίδα του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ & της ΠΕΔ Κεντρικής
Μακεδονίας για τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τον τομέα
της ανάπτυξης και διαχείρισης ευρωπαϊκών προγραμμάτων 2014-2020
(Πανόραμα, 18 Μαΐου 2015)

Ενημερωτική Συνάντηση του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ & της ΠΕΔΑ για τα νέα
χρηματοδοτικά εργαλεία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ της περιόδου 20142020 (Αθήνα, 16 Μαρτίου 2015)
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Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ (Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014)

Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ (Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014)
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Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ (Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014):
Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θ. Λεονταρίδη και τον
Πρόεδρο του ΕΟΕΣ κ. Δ. Αργιανά

Γενική Συνέλευση του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ (Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014):
Με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, κ. Θ. Λεονταρίδη
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Ενημερωτική Ημερίδα του ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ για το Ευρωπαϊκό
Πρόγραμμα ‘Ευρώπη για τους Πολίτες, 2014-2020’ (Αθήνα, 8 Ιουλίου 2014)

Διήμερο Διακρατικό Συνέδριο Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Βιώσιμη Ανάπτυξη
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με Εξωστρέφεια» που διοργάνωσε το Δίκτυο
ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ (Αχαρνές, 2 Ιουλίου 2011)
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IΧ. Στοιχεία ΕπικοινωνίαςΧρήσιμοι Σύνδεσμοι
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i. Επιτροπή του άρθ.4 παρ.2β του ν.3345/2005*15
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"#$%&'!!()$*+$,#-.(/0*!
!
Μιχαήλ Αγγελόπουλος (Μέλος της Επιτροπής)
Δήμαρχος Σάμου
Αντιπρόεδρος
του
Κογκρέσου
Τοπικών
και
Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης
Ε-mail: dimvath@otenet.gr
Γρηγόρης Παπαχαραλάμπους
Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας
1"#$%&'!0*.0"2,3+.-.+/0*

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

http://www.ypes.gr/el/Ministry/Actions/DiethEuroThemOTA/ProgramSyn
ergas/EUROOMILEDAFSYNEOES/

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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