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Α. Κανονισμός 1082/2006 (ΕΟΕΣ)
Σας

ενημερώνουμε

ότι

στο

ΦΕΚ

263/Α/23-11-2007

δημοσιεύτηκε ο Νόμος 3613/2007, Ρυθμίσεις Θεμάτων Ανεξάρτητων
Αρχών, Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, Σώματος Επιθεωρητών
Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και λοιπών ζητημάτων Υπουργείου
Εσωτερικών.
Στο άρθρο 22 του νόμου αυτού περιλαμβάνονται ρυθμίσεις
για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (στο εξής
«ΕΟΕΣ»), προσαρμόζοντας με αυτόν τον τρόπο την ελληνική

νομοθεσία

στον

Κανονισμό

1082/2006

του

Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006, (στο εξής
«Κανονισμός»).
Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με το άρθρο
159 της Συνθήκης ΕΚ, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής, μπορούν να αναλαμβάνονται
ειδικές δράσεις. Έτσι, καθώς η αρμονική ανάπτυξη ολόκληρου του
κοινοτικού εδάφους και η προαγωγή της συνοχής προϋποθέτουν την
ενίσχυση της εδαφικής συνεργασίας και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:
 τις σημαντικές δυσχέρειες των κρατών μελών, και ειδικότερα των
τοπικών και περιφερειακών αρχών, κατά την εφαρμογή και τη
διαχείριση δράσεων εδαφικής συνεργασίας λόγω των διαφορετικών
εθνικών νομοθεσιών,
 την αύξηση του αριθμού των χερσαίων και θαλάσσιων συνόρων της
κοινότητας μετά τη διεύρυνση,


την ανεπάρκεια των υφιστάμενων μηχανισμών, καθώς επίσης και



την επιθυμία παρακολούθησης της εφαρμογής των δράσεων
εδαφικής συνεργασίας χωρίς την οικονομική συμμετοχή της
κοινότητας,

το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προχώρησαν στην έκδοση
του Κανονισμού 1082/2006 για τον ΕΟΕΣ.
Σύμφωνα με τον ανωτέρω Κανονισμό, ο ΕΟΕΣ προάγει τη
διασυνοριακή, διακρατική ή/και διαπεριφερειακή συνεργασία
μεταξύ των μελών του με τη δημιουργία ομίλων συνεργασίας στο
κοινοτικό έδαφος, με αποκλειστικό στόχο την ενίσχυση της
οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.
Ο Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του, ισχύει
άμεσα σε κάθε κράτος μέλος και τέθηκε σε εφαρμογή από την 1 η
Αυγούστου 2007, πλην του άρθρου 16 που ισχύει από την 1 η Αυγούστου
2006.
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Β. Στόχος και Περιεχόμενο του Κανονισμού 1082/2006
Δεδομένων των δυσχερειών που συναντούν τα κράτη μέλη στον
τομέα της διασυνοριακής συνεργασίας, ο Κανονισμός 1082/2006
θεσπίζει ένα νέο όργανο συνεργασίας σε κοινοτικό επίπεδο, τον ΕΟΕΣ,
στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της περιφερειακής πολιτικής για την
περίοδο 2007 – 2013.
Στόχος του ΕΟΕΣ (άρθρο 1) είναι η διευκόλυνση και η
προαγωγή

της

διασυνοριακής,

διακρατικής

ή/και

διαπεριφερειακής συνεργασίας με αποκλειστικό στόχο την
ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής.

Αποτελεί ένα νέο νομικό εργαλείο, το οποίο προσφέρει τη
δυνατότητα σε τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε κράτη μέλη και σε
οργανισμούς δημοσίου δικαίου (άρθρο 3), να συστήνουν τέτοιους
ομίλους.
Κυρίως όμως, προβλέπει τα αναγκαία χρηματοδοτικά
εργαλεία για την επίτευξη του ανωτέρω στόχου μέσω της
δυνατότητας που προσφέρει για άμεση πρόσβαση των ΕΟΕΣ ως
τελικών δικαιούχων, κατά κύριο λόγο,

στις δράσεις των

διαρθρωτικών ταμείων της ΕΕ, καθώς και σε άλλα προγράμματα
που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ ή από εθνικούς πόρους.

Αντίθετα με τους φορείς που διαχειρίζονταν τέτοιου είδους
συνεργασίες μέχρι το 2007, ο ΕΟΕΣ διαθέτει νομική προσωπικότητα
(άρθρο 1) και δύναται να αποκτά, να διαθέτει κινητή και ακίνητη
περιουσία, να απασχολεί προσωπικό και να παρίσταται ενώπιον
δικαστηρίων.
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 Ένα πρωτοποριακό στοιχείο για τα μέχρι πρότινος
δεδομένα, είναι ότι η θέσπιση του ΕΟΕΣ καθιστά δυνατή τη
σύσταση ομίλου φορέων από διαφορετικά κράτη μέλη χωρίς
προηγουμένως

να

έχει

υπογραφεί

διεθνής

σύμβαση

επικυρωμένη από τα εθνικά κοινοβούλια, αφού όμως τα κράτη
μέλη έχουν συναινέσει στη συμμετοχή των μελών του ΕΟΕΣ που
έχουν συσταθεί δυνάμει του εθνικού τους δικαίου. Τονίζουμε
ότι προϋπόθεση για τη σύσταση ΕΟΕΣ είναι η συμμετοχή μελών
εγκατεστημένων στο έδαφος τουλάχιστον δύο κρατών μελών.
Επιπλέον, από το προοίμιο του Κανονισμού προκύπτει ότι δεν
απαγορεύεται η συμμετοχή στον ΕΟΕΣ και οντοτήτων από τρίτες
χώρες, παρά τις προβλέψεις του Κανονισμού ΕΚ 1080/06 για
τα διαρθρωτικά ταμεία.

Αναλύοντας το περιεχόμενο του Κανονισμού, σας επισημαίνουμε
τα ακόλουθα:
Άρθρο 4  Ίδρυση ενός ΕΟΕΣ:
i.

η απόφαση λαμβάνεται με πρωτοβουλία των μελών του,

ii.

η συμμετοχή του προτιθέμενου μέλους σε ΕΟΕΣ εγκρίνεται
βάσει της νομοθεσίας του κράτους μέλους στο οποίο έχει και
την έδρα του,

iii.

τα κράτη μέλη ορίζουν τις αρμόδιες για τη διαδικασία αυτή
αρχές.

Πιο συγκεκριμένα, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η εξής: α)
τα προτιθέμενα μέλη ενός ΕΟΕΣ αποφασίζουν με δική τους πρωτοβουλία
τη συμμετοχή τους σε ΕΟΕΣ, β) κάθε προτιθέμενο μέλος γνωστοποιεί
στην αρμόδια αρχή που έχει συσταθεί στο οικείο κράτος-μέλος την
πρόθεση για συμμετοχή σε ΕΟΕΣ και αποστέλλει σε αυτήν την
προτεινόμενη σύμβαση και το προτεινόμενο καταστατικό, γ) η αρμόδια
σε κάθε χώρα αρχή λαμβάνει απόφαση σχετικά με την αίτηση κατά
κανόνα εντός τριών μηνών από την παραλαβή αυτής.
Άρθρο 5  Η κτήση της νομικής προσωπικότητας ολοκληρώνεται:
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όταν το καταστατικό του ΕΟΕΣ καταχωρίζεται ή/και δημοσιεύεται
σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο του κράτους μέλους όπου έχει
την έδρα του, ενώ είναι απαραίτητη η δημοσίευση σχετικής
ανακοίνωσης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 6  Αναφορικά με τον έλεγχο των κεφαλαίων που διαχειρίζεται ο
ΕΟΕΣ:
i.

όταν αυτά προέρχονται από εθνικούς πόρους, ο έλεγχος
πραγματοποιείται από την αρμόδια αρχή που υποδεικνύει το
κράτος μέλος όπου εδρεύει ο ΕΟΕΣ,

ii.

όταν οι δράσεις του συγχρηματοδοτούνται από την Κοινότητα,
εφαρμόζεται

η

σχετική

νομοθεσία

περί

ελέγχου

των

κεφαλαίων που χορηγεί η Κοινότητα.
Άρθρο 7  Τα καθήκοντα του ΕΟΕΣ:
i.

ορίζονται στη σύμβαση που διέπει τα μέλη του (η οποία τελεί
υπό έγκριση κατά την αρχική διαδικασία σύστασης ενός
ΕΟΕΣ) ενεργώντας εντός του πλαισίου που θέτει αυτή,

ii.

περιορίζονται πρωτίστως στην εφαρμογή προγραμμάτων ή
έργων εδαφικής συνεργασίας που συγχρηματοδοτούνται από
την Κοινότητα, ενώ δεν αποκλείεται η διεξαγωγή άλλων
δράσεων με ή χωρίς την οικονομική συνεισφορά της
Κοινότητας,

iii.

μπορούν να περιορίζονται από το κράτος μέλος της έδρας του
ΕΟΕΣ,

εάν

δεν

περιλαμβάνουν

κοινοτική

οικονομική

συνεισφορά [με εξαίρεση τις δράσεις που προβλέπονται από
το άρθρο 6 του Κανονισμού 1080/2006 (ΕΚ)].
iv.

δεν αφορούν σε καμία περίπτωση στην άσκηση δημόσιας
εξουσίας

και

σε

αρμοδιότητες

που

αποσκοπούν

στη

διασφάλιση των γενικών συμφερόντων του Κράτους ή άλλων
δημόσιων αρχών (όπως οι αστυνομικές και κανονιστικές
εξουσίες, η δικαιοσύνη και η εξωτερική πολιτική).
Άρθρο 8  Τα μέλη του ΕΟΕΣ συνάπτουν σύμβαση στην οποία
αναφέρονται:
i.

η επωνυμία,
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ii.

η έδρα,

iii.

η έκταση του εδάφους, όπου ασκεί τα καθήκοντα του,

iv.

ο στόχος και τα καθήκοντα του,

v.

ο κατάλογος των μελών του,

vi.

το εφαρμοστέο δίκαιο,

vii.

οι ρυθμίσεις για θέματα δημοσιονομικού ελέγχου,

viii.

οι διαδικασίες τροποποίησης της σύμβασης.

Άρθρο 9  Ο ΕΟΕΣ διαθέτει καταστατικό το οποίο:
i.

όπως και η προαναφερθείσα σύμβαση, τελεί υπό τη
διαδικασία έγκρισης από τα οικεία κράτη μέλη, όπως
αυτή προβλέπεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού,

ii. εγκρίνεται ομόφωνα από τα μέλη του,
iii.

περιέχει τουλάχιστον όλες τις διατάξεις της σύμβασης,

iv.

καθώς επίσης και τις:



διατάξεις λειτουργίας των οργάνων και τις αρμοδιότητες του,



διαδικασίες λήψης αποφάσεων του ΕΟΕΣ,



γλώσσα ή γλώσσες εργασίας,



ρυθμίσεις για τη λειτουργία του (διοίκηση προσωπικού,
προσλήψεις, φύση συμβάσεων προσωπικού),



ρυθμίσεις για τις οικονομικές συνεισφορές των μελών, τους
εφαρμοστέους

λογιστικούς

κανόνες

και

κανόνες

περί

προϋπολογισμού,


ρυθμίσεις για την ευθύνη των μελών,



αρχές που είναι αρμόδιες για το διορισμό ανεξάρτητων
εξωτερικών ελεγκτών,



διαδικασίες τροποποίησης του καταστατικού.

Άρθρα 10 και 11  Όργανα: Ο ΕΟΕΣ
i.

διαθέτει τουλάχιστον συνέλευση και διευθυντή,

ii.

μπορεί

να

προσθέσει

και

άλλα

όργανα

με

σαφώς

καθορισμένες αρμοδιότητες,
iii. φέρει την ευθύνη για τις πράξεις των οργάνων του έναντι
τρίτων.
iv.

Η συνέλευση εγκρίνει και τον προϋπολογισμό του ΕΟΕΣ.
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Άρθρο 12  Αναφορικά με την εκκαθάριση, την αφερεγγυότητα, την
παύση πληρωμών και την ευθύνη:
i. ο ΕΟΕΣ διέπεται από τους νόμους του κράτους μέλους όπου
έχει την καταστατική του έδρα και
ii.

Άρθρο

είναι υπεύθυνος για τα πάσης φύσεως χρέη του.
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Σε

περίπτωση

που

οι

δραστηριότητες

που

πραγματοποιεί ο ΕΟΕΣ είναι κατά παράβαση της νομοθεσίας
κράτους μέλους (όσον αφορά τη δημόσια πολιτική, τη δημόσια
ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, τη δημόσια ηθική και το δημόσιο
συμφέρον), αρμόδιος φορέας του εν λόγω κράτους δύναται να
απαγορεύει τη δραστηριότητα αυτή στο έδαφός του ενώ η
απαγόρευση

αυτή

δε

συνιστά

μέσο

αυθαίρετου

ή

συγκεκαλυμμένου περιορισμού της εδαφικής συνεργασίας.

Άρθρο 14  Τα αρμόδια δικαστήρια ή αρχές του κράτους μέλους όπου
βρίσκεται η καταστατική έδρα του ΕΟΕΣ μπορούν να
αποφασίσουν τη λύση αυτού σε περίπτωση που διαπιστωθεί
αναντιστοιχία ανάμεσα στη δράση του και τις διατάξεις των
άρθρων 1 και 7 του Κανονισμού.
Άρθρο 15  Σε περίπτωση που ο ΕΟΕΣ εμπλέκεται σε διαφορές:
i. εφαρμόζεται η κοινοτική νομοθεσία,
ii.

αρμόδια για την επίλυση είναι τα δικαστήρια του κράτους
μέλους όπου έχει την καταστατική του έδρα ο ΕΟΕΣ.

Παράλληλα, ο Κανονισμός δεν περιορίζει την άσκηση του
δικαιώματος των πολιτών αναφορικά με την προσφυγή τους
κατά δημοσίων υπηρεσιών που είναι μέλη ενός ΕΟΕΣ.
Άρθρο 16  Τα κράτη μέλη:
i.

λαμβάνουν

τα

κατάλληλα

μέτρα

προκειμένου

να

εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού
και
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ii.

για κάθε διάταξη που προκύπτει βάσει του άρθρου 16 του
Κανονισμού, το κράτος μέλος ενημερώνει την Επιτροπή και
τα άλλα κράτη μέλη.

Γ. Προσαρμογή Εθνικού νομικού πλαισίου
Με

τις

διατάξεις

του

άρθρου

22

του

νόμου

3613/2007,

πραγματοποιήθηκε το πρώτο στάδιο προσαρμογής της ελληνικής
νομοθεσίας

στο

περιεχόμενο

και

τις

διατάξεις

του

Κανονισμού

1082/2006, προκειμένου να είναι δυνατή η συμμετοχή των επιλέξιμων
φορέων, και ιδίως των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού της χώρας σε ΕΟΕΣ.
Πιο συγκεκριμένα:
1) με την παράγραφο 1 του άρθρου 22 τροποποιείται ο τίτλος του
άρθρου 221 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), σε
 «Συμβάσεις στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων - Ευρωπαϊκός Όμιλος
Εδαφικής Συνεργασίας» και με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου
προστίθεται τέταρτη παράγραφος στο ίδιο άρθρο του Κώδικα, όπου
προβλέπονται τα ακόλουθα:
 Οι Δήμοι, οι Κοινότητες, οι Ν.Α., οι ενώσεις φορέων, οι
οποίοι ανήκουν σε μία ή περισσότερες από τις ανωτέρω
κατηγορίες, το ελληνικό δημόσιο, συμπεριλαμβανομένων
και των Περιφερειών και οι οργανισμοί δημοσίου δικαίου
κατά την έννοια του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 1
της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου, 31ης Μαρτίου 2004, μπορούν να συμμετέχουν σε
ΕΟΕΣ.
 Σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με την ως άνω Οδηγία, που
ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με το Π.Δ. 60/2007
(ΦΕΚ 64/Α/16-3-2007), ως «οργανισμός δημοσίου δικαίου»,
νοείται κάθε οργανισμός:
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ο οποίος έχει συσταθεί με συγκεκριμένο σκοπό την κάλυψη αναγκών
γενικού συμφέροντος που δεν εμπίπτουν στο βιομηχανικό ή
εμπορικό τομέα,
ο οποίος έχει νομική προσωπικότητα, και
η δραστηριότητα του οποίου χρηματοδοτείται κατά το μεγαλύτερο μέρος
από το κράτος, τις αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλους
οργανισμούς δημοσίου δικαίου, ή η διαχείριση του οποίου
υπόκειται σε έλεγχο ασκούμενο από τους οργανισμούς αυτούς, ή
του οποίου περισσότερο από το ήμισυ των μελών του διοικητικού,
διευθυντικού ή του εποπτικού συμβουλίου του, διορίζεται από το
κράτος,

τις

αρχές

τοπικής

αυτοδιοίκησης

ή

από

άλλους

οργανισμούς δημοσίου δικαίου.
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 δημοσίου δικαίου, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
οποιασδήποτε βαθμίδας, συμπεριλαμβανομένης της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), σε τοπικές
ενώσεις

Δήμων

και

Κοινοτήτων,

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.
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2) Αρμόδια αρχή, κατά τις διατάξεις του άρθρου 4, παρ. 4 του
Κανονισμού,

για

την

έγκριση

της

σύστασης

ΕΟΕΣ

και

της

συμμετοχής σε αυτόν, ορίζεται η Επιτροπή του άρθρου 219 του Ν.
3463/2006. Στην Επιτροπή αυτή συμμετέχει και εκπρόσωπος του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.
3) Η συμμετοχή των φορέων σε ΕΟΕΣ εγκρίνεται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών μετά από σύμφωνη γνώμη της ανωτέρω
Επιτροπής.
4) Ο Υπουργός Εσωτερικών είναι αρμόδιος για την εφαρμογή των
άρθρων 13 και 14 του Κανονισμού (που αφορούν στην προστασία του
δημόσιου συμφέροντος και τη λύση ενός ΕΟΕΣ) μετά από εισήγηση
της ανωτέρω Επιτροπής.
5) Ο ΕΟΕΣ που έχει την καταστατική του έδρα στην Ελλάδα
συστήνεται ως αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα,
η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού
Κώδικα και τις προβλέψεις του Κανονισμού.
6) Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Κανονισμού, ένας ΕΟΕΣ
δύναται να απασχολεί προσωπικό. Προς αυτήν την κατεύθυνση,
μπορεί είτε να προσλαμβάνει προσωπικό είτε να αποσπάται σε αυτόν
προσωπικό που υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορείς
του ευρύτερου δημόσιου τομέα (του άρθρου 1, παρ. 2 και 3 του Ν.
2000/1991,

ΦΕΚ

206/Α)

εφόσον

γίνεται,

κατά

την

κείμενη

νομοθεσία, παραπομπή ή αναφορά σε αυτόν (κατά την παράγραφο 3
του άρθρου 11 του Ν. 3049/2002, ΦΕΚ 212/Α). Η απόσπαση
διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και του αρμόδιου
κατά περίπτωση Υπουργού, ύστερα από αίτηση του ΕΟΕΣ, σύμφωνη
γνώμη του οργάνου διοίκησης του οικείου φορέα και γραπτή
συγκατάθεση του υπαλλήλου που αποσπάται.
7) Υφιστάμενες

ενώσεις φορέων, δίκτυα πόλεων και άλλες

μορφές συνεργασίας με οποιαδήποτε νομική προσωπικότητα
και αν λειτουργούν, που επιδιώκουν σκοπούς συναφείς με
αυτούς του ΕΟΕΣ, και έχουν την καταστατική τους έδρα στην
Ελλάδα, μπορούν να μετατραπούν σε ΕΟΕΣ, μετά από απόφαση
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του οργάνου διοίκησής τους και έγκριση του Υπουργού
Εσωτερικών

κατά

τα

ανωτέρω

οριζόμενα

και

αφού

προσαρμόσουν τη νομική τους μορφή προς τις ρυθμίσεις του
Κανονισμού 1082/2006 και του Ν. 3613/2007.
8) Τέλος, επειδή ο θεσμός του ΕΟΕΣ είναι πρόσφατος και χωρίς
προηγούμενη εμπειρία σε όλα τα κράτη μέλη, θα ήταν χρήσιμη κάθε
παρατήρηση σχετικά με τις δυσχέρειες που έχουν ανακύψει έως
σήμερα

στη

δράση

των

υφιστάμενων

μορφών

συνεργασίας,

προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την έκδοση της προβλεπόμενης
από το εδάφιο στ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 22 του
Ν.3613/2006 ΚΥΑ, καθώς και για πιθανές αναγκαίες μελλοντικές
ρυθμίσεις. Τονίζουμε ότι, για τις προαναφερθείσες υφιστάμενες
μορφές, θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμη για την Υπηρεσία μας η
κοινοποίηση, επιπλέον των

δυσχερειών που θα καταγραφούν, και

στοιχείων που αφορούν στη νομική μορφή τους, τους στόχους και τις
δραστηριότητές τους, προκειμένου να είναι δυνατή στο μέλλον η
συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του νέου
θεσμού στην προαγωγή της οικονομικής και κοινωνικής
συνοχής μέσω των δράσεων των Διαρθρωτικών Ταμείων.
9) Όλες οι επιπλέον θεσμικές παρεμβάσεις για την απρόσκοπτη
εφαρμογή του Κανονισμού 1082/2006 θα ολοκληρωθούν με
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εξωτερικών και
Οικονομίας & Οικονομικών, η οποία και θα σας αποσταλεί.
Παρακαλούμε όπως οι Γενικοί Γραμματείς των Περιφερειών
ενημερώσουν άμεσα τους Δήμους, τις Κοινότητες και τις Νομαρχίες της
χωρικής αρμοδιότητάς τους, τα νομικά πρόσωπα αυτών, καθώς επίσης
και τους οργανισμούς δημοσίου δικαίου, κοινοποιώντας μας το σχετικό
έγγραφο.
Η παρούσα εγκύκλιος και όλα τα έγγραφα που αναφέρονται σε
αυτήν, μπορούν να αναζητηθούν στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου
Εσωτερικών www.ypes.gr.
Μετά την έκδοση της σχετικής ΚΥΑ για τη διευκόλυνση των
ενδιαφερομένων, θα αναρτηθεί ενιαίο κωδικοποιημένο κείμενο που θα
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περιλαμβάνει τον Κανονισμό, τις διατάξεις του Ν. 3613/2007 και τα
προβλεπόμενα στην υπό επεξεργασία ΚΥΑ.
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και
πληροφορίες.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΘΑΝΑΣΗΣ ΝΑΚΟΣ

Κοινοποίηση
1.

Υπουργεία, Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων

2. Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΚΕ), Ακαδημίας
65 & Γενναδίου 8, 10678, ΑΘΗΝΑ, Υπ΄ όψιν Προέδρου κ. Ν.
Κακλαμάνη
3. Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος (ΕΝΑΕ), Μεσογείων 15,
11525, ΑΘΗΝΑ, Υπ΄ όψιν προέδρου κ. Δ. Δράκου
4. Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
5. Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης
6.

Επιμελητήρια Χώρας

7.

Πανεπιστήμια – ΤΕΙ

8. Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ Α.Ε.),
Μυλλέρου 73-77, 104 36, ΑΘΗΝΑ
9.

Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής (ΙΜΕΠΟ), Χάρητος 46, 106 76,
ΑΘΗΝΑ

10. Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΙΤΑ), Αθηνάς 60, 105 51, ΑΘΗΝΑ

Εσωτερική Διανομή
1. Γραφείο κ. Υπουργού
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3.

Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα, Π. Γεωργιάδη
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4. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής
Διακυβέρνησης
5. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης
6. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας
7. Γραφείο κας. Γενικής Γραμματέως Ισότητας
8. Εθνικό Τυπογραφείο, Γραφείο κ. Ειδικού Γραμματέα
9.

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Γραφείο κ.
Γενικού Γραμματέα

10.Γραφείο κ. Νομικού Συμβούλου
11.Γενικό Διευθυντή Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
12.Γενικό Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης
13.Διεύθυνση Οργάνωσης & Λειτουργίας ΟΤΑ
14.Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ
15.Διεύθυνση Οργάνωσης & Απλούστευσης Διαδικασιών
16.Διεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων & Διεθνών Οργανισμών
- Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων
- Τμήμα Σχέσεων με Διεθνείς Οργανισμούς (σε τρία αντίγραφα)
17. Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με ηλεκτρονικά αρχεία με την

παράκληση να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΥΠ.ΕΣ., υπό τον τίτλο
«Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας» )
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