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Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή των Δήμων και Περιφερειών της
Πρωτοβουλίες της ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης
ΣΧΕΤ: To υπ’αριθ.143/1-10-2014 έγγραφό μας

Χώρας

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου και κατόπιν σχετικών
ερωτημάτων που δέχθηκε η Γραμματεία της τριμελούς Επιτροπής, σας
γνωρίζουμε τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 219 παρ.1 εδαφ.β΄ του
ν.3463/2006 και τις όμοιες διατάξεις του άρθρου 203 παρ.1 εδαφ.β΄ του
ν.3852/2010, οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας συνεργάζονται με
αντίστοιχους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της αλλοδαπής, στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους και υπό την επιφύλαξη των διεθνών
υποχρεώσεων της Χώρας …. σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για τη συμμετοχή τους
σε δίκτυα, προγράμματα και πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του
Συμβουλίου της Ευρώπης και σε λοιπούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
Εν προκειμένω, αναφέρουμε ενδεικτικά πρόσφατες πρωτοβουλίες της
ΕΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης, άμεσου εθνικού ενδιαφέροντος:
(α) Μακροπεριφερειακή Στρατηγική ΕΕ Αδριατικής Θάλασσας και
Ιονίου Πελάγους
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τον περασμένο Ιούνιο μια νέα
στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια της Αδριατικής και του Ιονίου (EUSAIR).
Στόχος της στρατηγικής είναι να βοηθήσει τα 70 εκατ. κατοίκους της εν λόγω
περιφέρειας να επωφεληθούν από τη στενότερη σε τομείς όπως η προώθηση
της θαλάσσιας οικονομίας, η διατήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντας, η
ολοκλήρωση των μεταφορικών και ενεργειακών δικτύων και η προαγωγή του
βιώσιμου τουρισμού.
Η στρατηγική θα αποτελέσει επίσης πολύτιμη ευκαιρία για δυνητικά
κράτη μέλη της ΕΕ και υποψήφιες προς ένταξη χώρες να εργαστούν στο
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πλευρό ορισμένων κρατών μελών, συμβάλλοντας, συγκεκριμένα, στην
ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Πρόκειται για την πρώτη «μακροπεριφερειακή στρατηγική» της ΕΕ
στην οποία συμμετέχει μια τόσο μεγάλη αναλογία τρίτων χωρών (Αλβανία,
Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Μαυροβούνιο και Σερβία) σε συνεργασία με κράτη μέλη
της ΕΕ (Κροατία, Ελλάδα, Ιταλία και Σλοβενία). Η στρατηγική αφορά κατά
κύριο λόγο τις ευκαιρίες που παρέχει η θαλάσσια οικονομία - «γαλάζια
ανάπτυξη», συνδυασμό χερσαίων και θαλάσσιων μεταφορών, ενεργειακή
συνδεσιμότητα, προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμο τουρισμό – τομείς
που είναι σίγουρο ότι θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης και στην τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης της
περιφέρειας. Το σημείο εκκίνησης για την επίτευξη των παραπάνω στόχων
είναι η Θαλάσσια στρατηγική για την Αδριατική θάλασσα και το Ιόνιο πέλαγος,
η οποία εκδόθηκε από την Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2012 και τώρα
ενσωματώνεται πλέον στη στρατηγική.
Η στρατηγική EUSAIR δεν συνεπάγεται επιπλέον χρηματοδότηση της
ΕΕ, αλλά θα κινητοποιήσει και θα ευθυγραμμίσει υφιστάμενα ευρωπαϊκά και
εθνικά κονδύλια, ενώ, παράλληλα, θα προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις.
Ειδικότερα, στην υλοποίηση της στρατηγικής θα συμβάλουν τα ευρωπαϊκά
διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία (ΕΔΕΤ) και ο προενταξιακός μηχανισμός
(IPA).
Ένα δίδυμο χωρών - ένα κράτος μέλος της ΕΕ και μία τρίτη χώρα συντόνισε την εκπόνηση κάθε πυλώνα του σχεδίου δράσης:
 Ελλάδα και Μαυροβούνιο για τη «Γαλάζια Ανάπτυξη»,
 Ιταλία και Σερβία για τη «Σύνδεση της περιοχής» (Μεταφορικά
και Ενεργειακά Δίκτυα),
 Σλοβενία και Βοσνία-Ερζεγοβίνη για την «Ποιότητα του
Περιβάλλοντος»,
 Κροατία και Αλβανία για τον «Βιώσιμο Τουρισμό».
Επιπλέον, υπάρχουν και οριζόντια θέματα, όπως η οικοδόμηση
ικανοτήτων, η έρευνα, η καινοτομία και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η
άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτή καθώς και η
διαχείριση του κινδύνου αποτελούν οριζόντιες αρχές που αφορούν και τους
τέσσερις πυλώνες.
Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη Στρατηγική, οι
ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική ιστοσελίδα της
(http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/adriat_ionian/index_en.cfm).
(β) Σύμφωνο των Δημάρχων και Mayors Adapt
Μετά την έγκριση, το 2008, της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την
ενέργεια της ΕΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε το Σύμφωνο των
Δημάρχων προκειμένου να προωθήσει και να υποστηρίξει τις προσπάθειες
που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή πολιτικών
σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια. Πράγματι, οι τοπικές κυβερνήσεις παίζουν
καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των
εκπομπών CO2 συνδέονται με την αστική δραστηριότητα.
Χάρη στα μοναδικά χαρακτηριστικά του, καθώς πρόκειται για τη
μοναδική κίνηση του είδους της που κινητοποιεί τοπικούς και περιφερειακούς
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φορείς γύρω από την εκπλήρωση των στόχων της ΕΕ, το Σύμφωνο των
Δημάρχων παρουσιάζεται από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ως ένα
εξαιρετικό μοντέλο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης.
Προκειμένου να μετατρέψουν την πολιτική δέσμευσή τους σε
συγκεκριμένα μέτρα και έργα, οι υπογράφοντες το Σύμφωνο αναλαμβάνουν
κυρίως να συντάξουν μια Βασική Απογραφή Εκπομπών και να υποβάλουν,
εντός ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής του Συμφώνου, ένα Σχέδιο
Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στο οποίο περιγράφονται οι βασικές δράσεις
που σχεδιάζουν να αναλάβουν.
Εκτός από την εξοικονόμηση ενέργειας, τα αποτελέσματα των
δράσεων των υπογραφόντων είναι ποικίλα: δημιουργία εξειδικευμένων και
σταθερών θέσεων εργασίας που δεν υπόκεινται σε μετεγκατάσταση,
υγιέστερο περιβάλλον και ποιότητα ζωής, βελτιωμένη οικονομική
ανταγωνιστικότητα και μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. Οι δράσεις αυτές
λειτουργούν ως παραδείγματα προς μίμηση, κυρίως μέσω της αναφοράς στις
«Συγκριτικές Αξιολογήσεις Επιδόσεων Αριστείας», μια βάση δεδομένων
βέλτιστων πρακτικών που υποβάλλονται από τους υπογράφοντες το
Σύμφωνο. Ο Κατάλογος με τα Σχέδια Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια είναι
άλλη μια μοναδική πηγή έμπνευσης, καθώς παρουσιάζει συνοπτικά τους
φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί από άλλους υπογράφοντες και τα
βασικά μέτρα που έχουν λάβει για να τους επιτύχουν.
Η πρωτοβουλία Mayors Adapt («Οι Δήμαρχοι προσαρμόζονται») –
πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για την Προσαρμογή στην
Κλιματική Αλλαγή - έχει συσταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να
κινητοποιήσει τις πόλεις στην ανάληψη δράσης για την προσαρμογή στην
κλιματική αλλαγή. Οι πόλεις που υπογράφουν την πρωτοβουλία δεσμεύονται
να συμβάλουν στο βασικό στόχο της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή
στην κλιματική αλλαγή, με την ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης τοπικής
στρατηγικής προσαρμογής ή την ενσωμάτωση της προσαρμογής στην
κλιματική αλλαγή σε σχετικά υφιστάμενα σχέδια. Το Mayors Adapt αποσκοπεί
στο να ενδυναμώσει την υποστήριξη των τοπικών δραστηριοτήτων, να
παρέχει μια πλατφόρμα για την μεγαλύτερη εμπλοκή και δικτύωση των
πόλεων, καθώς και να ευαισθητοποιήσει το κοινό για την προσαρμογή στην
αλλαγή του κλίματος και τα μέτρα που απαιτούνται.
Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τις δράσεις του
Συμφώνου και του Mayors Adapt, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να
επισκεφθούν τις σχετικές ιστοσελίδες τους (http://www.covenantofmayors.eu/
index_el.html & http://mayors-adapt.eu/).
(γ) Διαπολιτισμικές Πόλεις
Το εμβληματικό πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης στοχεύει
στην ανάπτυξη δομών, πολιτικών και πρακτικών που θα επιτρέψουν στις
πόλεις να διαχειριστούν την πολιτιστική τους πολυμορφία ως κεφάλαιο και όχι
ως απειλή, και να αναδείξουν το πολιτιστικό τους δυναμικό ως πηγή
δημιουργικότητας, καινοτομίας και παράγοντα οικονομικής ανάπτυξης,
κοινωνικής συνοχής και βελτίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η
διαπολιτισμική ένταξη συνεπάγεται ένα στρατηγικό αναπροσανατολισμό της
αστικής διακυβέρνησης και των πολιτικών για την ενθάρρυνση της
πολυμορφίας σε επίπεδο διοίκησης, της θετικής διαπολιτισμικής ανάμειξης και

3

της θεσμικής ικανότητας για τη διαχείριση των πολιτιστικών συγκρούσεων. Οι
διαπολιτισμικές πόλεις προσφέρουν μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία που
βοηθά τις πόλεις να αναπτύξουν τις στρατηγικές πολυμορφίας και ένα εύρος
αναλυτικών εργαλείων, όπως ο δείκτης των πολύ επιτυχημένων
διαπολιτισμικών πόλεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη δράση των
διαπολιτισμικών πόλεων, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επισκεφθούν
τη σχετική ιστοσελίδα τους (http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/
culture/Cities/Default_en.asp).
(δ) Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας για Έξυπνες Πόλεις και
Κοινότητες
Η Ευρωπαϊκή Σύμπραξη Καινοτομίας (ΕΣΚ) για τις Έξυπνες Πόλεις
και Κοινότητες αφορά την επένδυση στη βιώσιμη ανάπτυξη σε όσο το
δυνατόν περισσότερες πόλεις. Η δημιουργία ισότιμων συμπράξεων μεταξύ
πόλεων και εταιρειών με συνδυασμένες δράσεις στους τομείς των ΤΠΕ, της
ενέργειας και της κινητικότητας θα οδηγήσει σε έργα που θα βελτιώσουν
ουσιαστικά την καθημερινή μας ζωή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαθέτει 200
εκατ. ευρώ περίπου για τις Έξυπνες Πόλεις και Κοινότητες από τον
προϋπολογισμό (2014-2015) του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας
«Ορίζοντας 2020», προκειμένου να επιταχυνθεί η πρόοδος και να υπάρξουν
περισσότερες λύσεις για τις έξυπνες πόλεις. Προβλέπονται επίσης
δυνατότητες χρηματοδότησης από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά
κονδύλια.
Η ΕΣΚ για έξυπνες πόλεις και κοινότητες εστιάζει στους τομείς όπου οι
ΤΠΕ, η ενέργεια και η κινητικότητα συγκλίνουν, και προσδιορίζει τις
αποτελεσματικότερες κοινές προσεγγίσεις και λύσεις. Οι ευρωπαϊκές πόλεις
και περιφέρειες διαφέρουν μεταξύ τους, αλλά έχουν και πολλές παρόμοιες
ανάγκες που μπορούν να αντιμετωπισθούν καλύτερα μέσω μιας κοινής
προσέγγισης. Σε αυτό ακριβώς το σημείο μπορεί η σύμπραξη να προσδώσει
προστιθέμενη αξία.
Φέρνοντας σε επαφή τοπικές αρχές, επιχειρηματίες και εκπροσώπους
κοινοτήτων, η σύμπραξη προσφέρει ένα φόρουμ όπου οι διάφοροι
συμμετέχοντες μπορούν να προτείνουν, να επεξεργαστούν και να
αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις και στη συνέχεια να τις κάνουν πράξη. Η ΕΣΚ
για τις έξυπνες πόλεις και κοινότητες θα επικεντρωθεί στη βιώσιμη αστική
κινητικότητα, στις βιώσιμες γειτονιές και στο βιώσιμο δομημένο περιβάλλον,
καθώς και στις ολοκληρωμένες υποδομές και διαδικασίες στους τομείς
ενέργειας, ΤΠΕ και μεταφορών. Στο πλαίσιο της σύμπραξης προβλέπονται
επίσης δράσεις για ενίσχυση της θέσης του πολίτη και ενθάρρυνση της
συμμετοχής του στα κοινά, καθώς και ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών και
χρηματοδοτικών μοντέλων που θα συμβάλουν στην ευρεία διάδοση και
ανάπτυξη λύσεων υπέρ των έξυπνων πόλεων.
Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη δράση της ΕΣΚ, οι
ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική ιστοσελίδα της
(http://ec.europa.eu/eip/smartcities/).
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(ε) Η Ευρωμεσογειακή Περιφερειακή και Τοπική Συνέλευση
(ARLEM)
Αμέσως μετά από την ίδρυση της Ένωσης για τη Μεσόγειο στη Σύνοδο
Κορυφής του Παρισιού Ιουλίου 2008, η Επιτροπή των Περιφερειών υπέβαλε
πρόταση προς τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για τη δημιουργία, με
τη μορφή της Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευση, με
χωρική διάσταση στην εταιρική σχέση. Η πρόταση αυτή προωθείται και
υποστηρίζεται από τις χώρες εταίρους Αρκετές οργανώσεις, μεταξύ των
οποίων η Διεθνής Ένωση των Τοπικών Αρχών (UCLG) , η Μεσόγειος
Διαπεριφερειακή Επιτροπή του UCLG, προώθησε τη δημιουργία της ARLEM
τον Ιανουάριο του 2010, προκειμένου να διευκολυνθεί η δημιουργία επαφών,
ανταλλαγή ορθών πρακτικών μεταξύ των πόλεων και των περιφερειών και την
προώθηση της διαδημοτικής και διαπεριφερειακής συνεργασία. Ο στόχος της
ARLEM είναι να δοθεί στις τοπικές και περιφερειακές εκπροσώπους της
ευρωμεσογειακής εταιρικής σχέσης μια ευκαιρία για τη δημιουργία άμεσου
διαλόγου με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και την Ένωση για τη Μεσόγειο.
Η ARLEM ενσαρκώνει την εδαφική διάσταση στη διακυβέρνηση της Ένωσης
για τη Μεσόγειο και παρέχει στους πολιτικούς εκπροσώπους των τριών ακτών
της Μεσογείου τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν την πολιτική εκπροσώπηση
των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, να συναντώνται σε τακτική βάση
για να συµµετέχουν σε διαρκή πολιτικό διάλογο και να ενθαρρύνουν τη
διαπεριφερειακή συνεργασία. Η σηµασία της συµµετοχής των τοπικών και
των περιφερειακών αρχών µέσω της ARLEM έχει αναγνωριστεί ως αναγκαία
για τη διασφάλιση των δηµοκρατικών διαδικασιών στη Μεσόγειο.
Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη δράση της
Συνέλευσης, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική
ιστοσελίδα της (http://cor.europa.eu/en/activities/arlem/Pages/arlem.aspx).
(στ) Ευρωπαϊκή Συμμαχία των Πόλεων και των Περιφερειών για
την ένταξη των Ρομά
Ευρωπαϊκή Συμμαχία Πόλεων και Περιφερειών για την κοινωνική
ενσωμάτωση των Ρομά είναι μια πρωτοβουλία του Κογκρέσου των τοπικών
και περιφερειακών αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σε συνεργασία με
τον ειδικό αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για θέματα Ρομά. Η Συμμαχία
στοχεύει στην προώθηση της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών
σε θέματα ένταξης των Ρομά μεταξύ των συμμετεχουσών πόλεων και
περιφερειών, καθώς και στην παροχή πλατφόρμας για την ανάδειξη των
θεμάτων που αφορούν την ένταξη των Ρομά σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο.
Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη δράση της
Συμμαχίας, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική
ιστοσελίδα της (http://www.roma-alliance.org/).
Η

(ζ) Πλατφόρμα παρακολούθησης της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020
Η ΠΠ ΕΥΡΩΠΗ 2020 (πρώην Πλατφόρμα παρακολούθησης της
στρατηγικής της Λισαβόνας) της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι ένα
δίκτυο 113 οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης
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από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, το οποίο διαχειρίζεται η ΕτΠ και αποσκοπεί
στα ακόλουθα:


Να στηρίξει τις συμβουλευτικές δραστηριότητες της Επιτροπής των
Περιφερειών που έχουν ως αντικείμενο το σχεδιασμό και την
εφαρμογή της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 υπό το φως της
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης,
 Να συνεκτιμηθούν οι απόψεις των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης και περιφερειακής διοίκησης στις καθοριστικές
αποφάσεις της ΕΕ σχετικά με τη βιώσιμη ανάπτυξη και την
απασχόληση αλλά και την εφαρμογή τους,
 Την ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών σε όλους τους
τομείς που καλύπτονται από τη στρατηγική ΕΥΡΩΠΗ 2020.
Σε ό,τι αφορά τα κεντρικά σημεία της συζήτησης για τη στρατηγική
ΕΥΡΩΠΗ 2020 και τις συναφείς συμβουλευτικές δραστηριότητες της ΕτΠ, η
ΠΠ ΕΥΡΩΠΗ 2020:
 διενεργεί έρευνες και διαβουλεύσεις με τους ΟΤΑ της ΕΕ γύρω από
τις προτεραιότητες της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020. Τα
αποτελέσματα των δραστηριοτήτων αυτών συνεκτιμώνται στις
γνωμοδοτήσεις που εκπονούνται ή παρακολουθούνται από την
ΕτΠ·
 από το 2006, διοργανώνει τον ετήσιο εδαφικό διάλογο, στο πλαίσιο
του οποίου οι πολιτικοί εκπρόσωποι των φορέων που είναι μέλη
της συζητούν τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της
Πλατφόρμας παρακολούθησης με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής και της Προεδρίας του Συμβουλίου·
 διοργανώνει ημερίδες εργασίας για τη συζήτηση θεμάτων που
σχετίζονται με την εφαρμογή και την παρακολούθηση της
στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020·
 μέσω του δικτυακού της τόπου και του ηλεκτρονικού ενημερωτικού
δελτίου ΕΥΡΩΠΗ 2020 Brief, παρέχει συστηματική ενημέρωση και
χορηγεί πρόσβαση σε βασικά έγγραφα σχετικά με το σχεδιασμό και
την εφαρμογή της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 αλλά και για τις
δραστηριότητες και το πρόγραμμα της Πλατφόρμας, καθώς και
χώρους αποκλειστικής πρόσβασης στους οποίους τα μέλη της
μπορούν να ανταλλάσουν πληροφορίες επί συγκεκριμένων
θεμάτων, να συνεργάζονται για την εκπόνηση εγγράφων και να
προετοιμάζουν συνεδριάσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη δράση της
πλατφόρμας, οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική
ιστοσελίδα της (https://portal.cor.europa.eu/europe2020/Pages/ welcome.
aspx).
(η) Δίκτυο Παρακολούθησης της Επικουρικότητας
Από τη Συνθήκη του Μάαστριχτ το 1994, η Επιτροπή των Περιφερειών
αναγνωρίζεται από τα όργανα της ΕΕ ως "θεματοφύλακας" της αρχής της
επικουρικότητας . Το 2009, η Συνθήκη της Λισσαβώνας παγίωσε το ρόλο της
Επιτροπής των Περιφερειών ως θεματοφύλακα αυτής της αρχής, δίνοντάς της
το δικαίωμα να προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εφόσον φρονεί πως η

6

αρχή δεν τηρείται. Το Δίκτυο Παρακολούθησης της Επικουρικότητας αποτελεί ένα
ουσιαστικό νέο μέσο για τη βελτίωση της δημοκρατικής ευθύνης και την
ευρύτερη συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη νομοθετική
διαδικασία της ΕΕ. Το δίκτυο παρακολούθησης της επικουρικότητας αποσκοπεί στη διευκόλυνση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των
τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των
οργάνων της ΕΕ όσον αφορά έγγραφα και νομοθετικές προτάσεις της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν άμεσο αντίκτυπο στις περιφερειακές και
τοπικές αρχές. Το δίκτυο επιτρέπει την πολιτική συμμετοχή των τοπικών και
περιφερειακών αρχών στην παρακολούθηση της εφαρμογής των αρχών της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας. Επίσης, το δίκτυο
 ευαισθητοποιεί όσον αφορά την πρακτική εφαρμογή των αρχών της
επικουρικότητας και της αναλογικότητας,
 κρατά τους εισηγητές και
τα μέλη της ΕτΠ ενήμερους για
τις παρατηρήσεις των τοπικών και περιφερειακών φορέων,
 βοηθά
στον
εντοπισμό
των
πράξεων
που βελτιώνουν
τη νομοθεσία, ενισχύει τις γνώσεις των πολιτών για τις πολιτικές της ΕΕ
και συμβάλλει στην αποδοχή τους.
Στόχος του Δικτύου είναι, συνεπώς, να αποτελέσει ένα σημείο
πρόσβασης που να δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές και περιφερειακές αρχές
όχι μόνο να ενημερώνονται αλλά και να εκφράζουν τις απόψεις τους για τις
πολιτικές και τις νομοθετικές προτάσεις της ΕΕ. Η πλατφόρμα
παρακολούθησης της αρχής της επικουρικότητας έχει έναν πολιτικό
συντονιστή, μέλος της ΕτΠ, ο οποίος δίνει ώθηση στα ζητήματα στην ατζέντα
της πλατφόρμας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με το έργο της στο Προεδρείο
και τα άλλα Όργανα.
Για περισσότερες πληροφορίες, αναφορικά με τη δράση του δικτύου, οι
ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να επισκεφθούν τη σχετική ιστοσελίδα του
(https://portal.cor.europa.eu/subsidiarity/Pages/default.aspx).
Κατόπιν τούτου, σας υπενθυμίζουμε ότι, σύμφωνα με το ανωτέρω
θεσμικό πλαίσιο, για τη συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στις εν
λόγω πρωτοβουλίες απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της
αρμόδιας διυπουργικής Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του
ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση επί των ανωτέρω
θεμάτων.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1) Yπουργείο Εξωτερικών
(α) Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και
Πολιτιστικών Υποθέσεων (E-mail: e01@mfa.gr)
(β) Ειδική Νομική Υπηρεσία
Ζαλοκώστα 10, Τ.Κ.10671 Αθήνα
2) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του
Κράτους
Γραφεία κκ. Γενικών Γραμματέων
3) Ελεγκτικό Συνέδριο
Βουρνάζου 4 & Τσόχα
Τ.Κ.11521 ΑΘΗΝΑ
(Ε-mail: couraudi@otenet.gr &
grammatia.gen.epitropou@elsyn.gr)
4) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
(E-mail: amfiktio@otenet.gr)
5) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
(E-mail: epolis@efxini.gr)
6) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8,
Τ.Κ 10678 Αθήνα
(E-mail: info@kedke.gr)
7) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, Τ.Κ 11526 Αθήνα
(E-mail: info@enpe.gr)
8) ΠΕΔ της Χώρας
9) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, Τ.Κ. 104 36 ΑΘΗΝΑ
(E-mail: info@eetaa.gr)
10) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής στην Ελλάδα
Βασ.Σοφίας 2, Τ.Κ 10674 Αθήνα
(α) Αναπληρωτή Επικεφαλής της
Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
στην Ελλάδα, κ. Ά. Περουλάκη
(E-mail: Argyris.Peroulakis@ec.europa.eu)
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct, κα
Κ. Σόκολη (E-mail: Katerina.SOKOLI@ec.europa.eu)
11) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8, Τ.Κ 10557 Αθήνα
(E-mail: epathinai@europarl.europa.eu)
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου,
κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(E-mail: leonidas.antonakopoulos@europarl.europa.eu)
(β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ.
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Α. Καϊλή
Εσωτερική Διανομή:
-Γραφείο κ. Υπουργού
-Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
-Γραφείο κ. Υφυπουργού
-Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
-Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
- Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο
site του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και δράσειςΔιεθνή & Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Νομικό πλαίσιο διεθνούς δράσης ΟΤΑΕγκύκλιοι)
-Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής
Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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