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1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
Δ/νσεις Διοίκησης
2) Δήμους και Περιφέρειες της
Χώρας

ΘΕΜΑ: Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 &
έναρξη της
διαδικασίας υπογραφής του Χάρτη για την Πολυεπίπεδη
Διακυβέρνηση
1. Η Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση ως κατευθυντήρια αρχή στη νέα
προγραμματική περίοδο 2014-2020
Σύμφωνα με το άρθρο 5 του υπ’αριθ.1303/2013 Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) για
τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ, «σύμφωνα με την προσέγγιση της
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, τα κράτη μέλη προωθούν τη συμμετοχή των
αρμόδιων αστικών και δημόσιων φορέων, των οικονομικών και κοινωνικών
εταίρων, καθώς και των φορέων που εκπροσωπούν την κοινωνία πολιτών,
περιλαμβανομένων των περιβαλλοντικών εταίρων, μη κυβερνητικών
οργανώσεων και φορέων που είναι υπεύθυνοι για την προώθηση της
κοινωνικής ένταξης, της ισότητας των φύλων και την καταπολέμηση των
διακρίσεων στην εκπόνηση συμφώνων εταιρικής σχέσης και τη σύνταξη
εκθέσεων προόδου σε όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας και της εφαρμογής
των προγραμμάτων, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής στις επιτροπές
παρακολούθησης των προγραμμάτων».
Δεδομένου, επομένως, ότι η πολυεπίπεδη διακυβέρνηση αναγνωρίζεται ως
κατευθυντήρια αρχή στους νέους κανόνες της ΕΕ για τη διαχείριση των
διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων κατά την περίοδο 2014-2020, αποκτά
ιδιαίτερη σημασία η πρόσφατη υιοθέτηση, δημοσίευση και έναρξη υπογραφής
(9 Μαΐου τ.ε.) από τις τοπικές/περιφερειακές του Χάρτη για την Πολυεπίπεδη
Διακυβέρνηση από την Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ), ως συνέχεια της
Λευκής Βίβλου για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση που δημοσίευσε το 2009.
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2. Έννοια του Χάρτη για την Πολυεπίπεδη Διακυβέρνηση στην Ευρώπη
Ο «Χάρτης για την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στην Ευρώπη» είναι ένα
πολιτικό μανιφέστο των ευρωπαϊκών δήμων και περιφερειών, που καλεί όλες
τις δημόσιες αρχές να εφαρμόζουν πραγματικά την «πολυεπίπεδη
διακυβέρνηση» κατά την καθημερινή χάραξη και υλοποίηση των πολιτικών
τους. Αυτό σημαίνει, κατά πρώτο λόγο, σύμπραξη των διάφορων διοικητικών
επιπέδων (του τοπικού, του περιφερειακού, του εθνικού και του ευρωπαϊκού)
για τη διαμόρφωση αποτελεσματικών δημόσιων πολιτικών, με την εφαρμογή
μιας σειράς αρχών όπως η συμμετοχή, η συνεργασία, η διαφάνεια, η
καθολικότητα και η συνέπεια, που αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για
την εξασφάλιση της επιτυχίας των πολιτικών αυτών προς όφελος των
πολιτών. Αν και δεν είναι νομικά δεσμευτικός, ο Χάρτης θα δεσμεύει τους
υπογράφοντες να εφαρμόζουν την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στη διαχείριση
των δημόσιων πολιτικών, να συνάπτουν εταιρικές σχέσεις για την υλοποίηση
έργων τόσο με τον δημόσιο όσο και με τον ιδιωτικό τομέα, να αναπτύσσουν
περαιτέρω την εδαφική συνεργασία και να εκσυγχρονίσουν τις διοικητικές τους
υπηρεσίες. Όλα αυτά αποτελούν τμήμα της δέσμευσης της ΕτΠ να
διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της « επικουρικότητας», η οποία προκρίνει τη
λήψη αποφάσεων στο πλέον αποτελεσματικό επίπεδο και όσο το δυνατόν
εγγύτερα στους πολίτες.
3. Οι Υπογράφοντες του Χάρτη
Ο Χάρτης μπορεί να υπογραφεί από
 τις ευρωπαϊκές τοπικές και περιφερειακές αρχές: δήμους, νομαρχίες,
διοικητικά διαμερίσματα, μητροπολιτικές περιοχές, επαρχίες,
περιφέρειες κλπ.
 τις ευρωπαϊκές και εθνικές ενώσεις τοπικών και περιφερειακών αρχών,
καθώς και τα δίκτυά τους,
 τους αιρετούς εκπροσώπους όλων των επιπέδων διακυβέρνησης.
4. Οι Σκοποί του Χάρτη
Προσχωρώντας στον Χάρτη, οι υπογράφοντες αναλαμβάνουν τη δέσμευση:
 να χρησιμοποιούν την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση για την προώθηση
ενός «ευρωπαϊκού προσανατολισμού» στο δήμο ή την περιφέρειά τους
και να συνεργάζονται με όλα τα πολιτικά όργανα και τις διοικητικές
αρχές, από το τοπικό επίπεδο ως το ευρωπαϊκό και αντιστρόφως·
 να προωθούν τη διασυνοριακή συνεργασία με άλλους δήμους και
περιφέρειες, πέραν των διοικητικών εμποδίων και των γεωγραφικών
ορίων·
 να εκσυγχρονίσουν τις διοικητικές τους υπηρεσίες με πλήρη
αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής τεχνολογίας και άλλες
καινοτόμους λύσεις, για να αυξηθεί η διαφάνεια και να παρέχονται
ποιοτικές και ευπρόσιτες δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες·
 να προωθούν τη συμμετοχή των πολιτών και της κοινωνίας των
πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, αναπτύσσοντας έτσι
περαιτέρω τη συμμετοχική δημοκρατία.
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5. Τα Οφέλη του Χάρτη
Η προσχώρηση στο Χάρτη θα δώσει μεγαλύτερη προβολή στις πρωτοβουλίες
που θα αναλάβουν οι υπογράφοντες σύμφωνα με το Χάρτη. Οι πρωτοβουλίες
αυτές θα παρουσιάζονται στον ιστότοπο του Χάρτη και σε εκδηλώσεις υψηλού
επιπέδου που θα διοργανώνονται από τις τοπικές και περιφερειακές αρχές, τα
κράτη μέλη και τα όργανα της ΕΕ.
 Ο ιστότοπος και οι εκδηλώσεις θα αποτελέσουν χώρους ανταλλαγής
ιδεών με στόχο:
o τον εντοπισμό ορθών πρακτικών και καινοτόμων σχεδίων που
έχουν αναπτυχθεί από άλλους υπογράφοντες·
o την αναζήτηση δυνητικών εταίρων πριν από την έναρξη κοινών
πρωτοβουλιών·
o την προετοιμασία και την παρακολούθηση της εφαρμογής των
πολιτικών της ΕΕ στο τοπικό και το περιφερειακό επίπεδο, αλλά
και σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά όργανα.
6. Διαδικασία υπογραφής του Χάρτη
Οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα δίκτυα ή οι ενώσεις τους που επιθυμούν να
υπογράψουν ή να υποστηρίξουν τον Χάρτη πρέπει να συμπληρώσουν ένα
σύντομο ηλεκτρονικό έντυπο που θα βρουν στη διεύθυνση:
www.cor.europa.eu/mlgcharter
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και τυχόν
διευκρινίσεις.
H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΑΡΙΑ ΝΙΚΟΥ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1) Μόνιμη Αντιπροσωπεία της
Ελλάδας στις Βρυξέλλες
2) Yπουργείο Εξωτερικών
Ε1 Δ/νση Μορφωτικών και Πολιτιστικών
Υποθέσεων
(υπόψη κ. Δ. Τζανάκη)
3) ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ
Βύρωνος 29, Τ.Κ. 10558 Αθήνα
4) ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ
Σ. Πέτρουλα 3, ΤΚ 13341 Άνω Λιόσια
5) ΠΕΔ της Χώρας
6) Κ.Ε.Δ.Ε.
Ακαδημίας 65 και Γεναδίου 8, 10678 Αθήνα
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7) Ε.Ν.Π.Ε.
Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα
8) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ
9) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Βας.Σοφίας 2, 10674 Αθήνα
(α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και
Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe
Direct, κα Κ. Σόκολη
10) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα
Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο
(β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή
Εσωτερική Διανομή:
1.
Γραφείο κ. Υπουργού
2.
Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού
3.
Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
4.
Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών
5.
Δ/νση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ (υπόψιν
Σιδηρόπουλου & Δ. Νάσαινα)
6.
Δ/νση Οικονομικής και
Αναπτυξιακής Πολιτικής
Αυτοδιοίκησης (σε 2 αντίγραφα)

κκ.

Κ.

Τοπικής
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