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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

 

Ζ νηθνλνκηθή δηπισκαηία ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο θηλεηήξηνπο κνρινχο αλάπηπμεο 

κηαο ρψξαο θαη έρεη ζηφρν λα πξνάγεη ηελ επεκεξία ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ. ε απηφ ην πιαίζην, ηα ππνπξγεία 

νηθνλνκηθψλ, νη εκπνξηθνί ζχλδεζκνη, ηα επηκειεηήξηα, νη εμαγσγηθνί θνξείο, νη 

πξεζβείεο θαη ηα πξνμελεία αλαγλσξίδνληαη σο νη βαζηθνί θνξείο πξνψζεζεο ηεο 

νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο. Χζηφζν, νη λέεο θνηλσληθννηθνλνκηθέο θαη γεσπνιηηηθέο 

ζπλζήθεο ζε παγθφζκην επίπεδν έρνπλ κεηαβάιεη ηε ζηνρνζεζία αιιά θαη ηνπο 

θνξείο άζθεζεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο. Ζ λέα νηθνλνκηθή δηπισκαηία δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλνλ ζηνπο αλαγλσξηζκέλνπο ζεζκηθνχο θνξείο  ηεο θεληξηθήο 

δηνίθεζεο θαη ηεο αγνξάο. Δλ πξνθεηκέλσ, ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα, ζην ελσζηαθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, έρεη αλαδεηρζεί κε ηδηαίηεξα 

δπλακηθφ ηξφπν, ν ξφινο ησλ Δπξσπατθψλ Οκίισλ Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΟΔ) 

ζηε δηακφξθσζε ελφο επλντθνχ πεξηβάιινληνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο 

λέαο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο. ηφρνο, επνκέλσο, ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη λα 

δηεξεπλεζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ΔΟΔ,  φπσο έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ 

απηή ηε ζηηγκή, απνηεινχλ πξφζζεηα εξγαιεία ηεο λέαο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο 

ζε ελσζηαθφ επίπεδν, ηφζν γηα  ηελ πξνψζεζε ηνπ θαηαζηαηηθνχ ζηφρνπ ηνπο, ήηνη 

ηελ πξναγσγή ηεο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ, φζν θαη γηα ηελ  αχμεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο επηξξνήο ησλ ρψξσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηνχο ηνπο Οκίινπο. Ζ 

δηεξεχλεζε θαη ηα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα πξνθχςνπλ κέζα απφ 

ηελ εμέηαζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαζψο θαη ηεο δξάζεο ησλ ππαξρφλησλ 65 

ΔΟΔ (2016) ζε ελσζηαθφ επίπεδν.  

Λέξειρ-κλειδιά: Δπξσπατθνί Όκηινη Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΟΔ), Οηθνλνκηθή 

Γηπισκαηία, Δδαθηθή πλνρή, Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία, Γηαζπλνξηαθή 

πλεξγαζία, Πνιηηηθή πλνρήο.  
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ABSTRACT 

 

Economic diplomacy is considered to be one of the driving forces behind the 

development of a country and is intended to promote the well-being of the state as 

well as the objectives of its foreign policy. In this context, finance ministries, trade 

associations, chambers, exporters, embassies and consulates are recognized as the 

main promoters of economic diplomacy. However, new socio-economic and 

geopolitical conditions at a global level have changed both the target and the entities 

that exercise economic diplomacy. The new economic diplomacy is not restricted to 

the recognized institutions of the central administration and the market. In this 

respect, the role of the European Groupings of Territorial Cooperation (EGTCs) in 

developing a favorable environment for the achievement of the objectives of the new 

economic diplomacy has emerged in the last ten years in the EU's multi-level 

governance framework. The aim of this study, therefore, is to investigate the extent 

to which EGTCs, as set up and operate at the moment, are additional tools of the 

new economic diplomacy at EU level, both to promote their statutory objective, 

namely to promote territorial cooperation between their members in order to 

strengthen the economic, social and territorial cohesion of the EU, and to increase 

the economic influence of the countries represented in these Groups. The 

investigation and the results of this work will result from an examination of the 

institutional framework and the activities of the existing 65 EGTCs (2016) at the 

Union level. 

Key words: European Groups of Territorial Cooperation (EGTC), Economic 

Diplomacy, Territorial Cohesion, European Territorial Cooperation (INTERREG), 

Cross-border Cooperation, Cohesion Policy.  
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

Ζ ζεκαζία ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο σο κέζνπ θαη δηαδηθαζίαο πνιηηηθήο έρεη 

ηνληζηεί ηδηαίηεξα ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο κεηά ην ηέινο ηεο ςπρξνπνιεκηθήο 

πεξηφδνπ θαη ηελ παγθφζκηα επηθξάηεζε ηνπ δφγκαηνο ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, θαη 

απνηειεί πιένλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θάζε ζχγρξνλνπ 

θξάηνπο. Όκσο ε παγθνζκηνπνίεζε, νη λέεο πεξηθεξεηαθέο ζπλεξγαζίεο θαη 

νινθιεξψζεηο κεηαβάιινπλ ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο, 

θαη έηζη απμάλεηαη θαη δηαθνξνπνηείηαη ν αξηζκφο θαη ε ζεζκηθή κνξθή ησλ 

εζσηεξηθψλ παηθηψλ πνπ δξνπλ ζε ππεξεζληθφ επίπεδν.    

Ζ ηθαλφηεηα ησλ θεληξηθψλ δηνηθήζεσλ λα αλαδεηήζνπλ ιχζεηο γηα ηα κεγαιχηεξα 

πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνλ θφζκν ζήκεξα ακθηζβεηείηαη πιένλ εληφλσο. 

Απηφ, βέβαηα, νθείιεηαη αθελφο ζην γεγνλφο φηη αξθεηά απφ ηα ζχγρξνλα 

πξνβιήκαηα εθθεχγνπλ ηνπ ζθιεξνχ ππξήλα ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο, θαη 

αθεηέξνπ, ζην φηη ηα εζσηεξηθά δεηήκαηα έρνπλ εμφρσο δηεζλνπνηεζεί (TAVARES, 

2016: 228). 

Μεηαμχ ησλ λέσλ παηθηψλ ζπγθαηαιέγνληαη θαη νη ΔΟΔ, νη νπνίνη 

δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηελ Δ.Δ. σο ζεζκηθά εξγαιεία γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

θνηλσληθήο, νηθνλνκηθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο ηεο Έλσζεο. Πξάγκαηη, ν 

Καλνληζκφο 1082/2006 ζέζπηζε ηνλ ΔΟΔ σο έλα πξναηξεηηθφ κεραληζκφ  

ζπλεξγαζίαο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, κεηαμχ θπξίσο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ 

αξρψλ ησλ θξαηψλ – κειψλ θαηά ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαρείξηζε δξάζεσλ 

εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, o oπνίνο ζα απνηειεί απηνηειή λνκηθή νληφηεηα, ζα ελεξγεί 

εμ νλφκαηνο ησλ κειψλ ηνπ θαη ζα έρεη σο ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δπζρεξεηψλ 

πνπ αλαθχνληαη ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ
1
.   

Δηδηθφηεξα,  φπσο νξίδεη ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ,  ν ΔΟΔ απνζθνπεί 

ζηε δηεπθφιπλζε θαη ζηελ πξναγσγή ηεο δηαζπλνξηαθήο, δηαθξαηηθήο ή/θαη 

δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο («εδαθηθή ζπλεξγαζία») κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, κε 

απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. Έηζη, ν 

                                                 
1
 Βι. ηηο εηζαγσγηθέο ζθέςεηο  2-4, 8 θαη  11 ηνπ Καλνληζκνχ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο ζην πιαίζην 

απηψλ ησλ ζπλεξγαζηψλ, ή ζηελ αλεπάξθεηα ησλ πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ (φπσο ν επξσπατθφο φκηινο νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ) γηα 
ηελ νξγάλσζε δξάζεσλ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2000-2006 (θπξίσο ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο  Interreg), θαζψο θαη 

ζηηο λέεο αλάγθεο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε δηεχξπλζε ηεο  Δ.Δ., νη νπνίεο νδήγεζαλ ηνλ  επξσπατθφ 

λνκνζέηε ζηε ζέζπηζε ηνπ ΔΟΔ, σο ελφο ζεζκνχ πνπ ζα ζηνρεχεη, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ εδαθηθψλ ζπλεξγαζηψλ, ζηελ επίηεπμε 

ηνπ ζηφρνπ ηεο θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο  πνπ ζέηνπλ νη Δπξσπατθέο πλζήθεο (άξζξν 127) . 
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ΔΟΔ ελεξγψληαο ζην πιαίζην ησλ θαζεθφλησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ ηα 

κέιε ηνπ, αλαιακβάλεη θπξίσο θαζήθνληα γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή 

έξγσλ εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Κνηλφηεηα, κέζσ 

ηνπ ΔΣΠΑ, ηνπ ΔΚΣ ή / θαη ηνπ Σακείνπ πλνρήο (ΚΑΡΒΟΤΝΖ, 2017
 
α· β· γ). 

Παξάιιεια, είλαη δπλαηφλ ν ΔΟΔ  λα δηεμάγεη (θαη) άιιεο δξάζεηο εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αλσηέξσ ζηφρνπ κε ή 

ρσξίο νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηεο Κνηλφηεηαο
2
. Πξάγκαηη, ν ξφινο ησλ ΔΟΔ δελ 

εμαληιείηαη ζηα δηκεξή θαη πνιπκεξή πξνγξάκκαηα εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο ηεο 

βαζηθήο επελδπηηθήο πνιηηηθήο ηεο ΔΔ, ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, αιιά επεθηείλεηαη 

θαη ζε άιιεο πνιηηηθέο ηεο Δ.Δ. φπσο νη κεηαθνξέο, ε αγξνηηθή αλάπηπμε θαη ε 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, νη νπνίεο ζπλδένληαη άκεζα κε ηελ νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα
3
. 

Με απηφλ ηνλ ηξφπν, νη ΔΟΔ  δεκηνπξγνχλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ γηα 

επελδχζεηο εληφο ησλ νξίσλ ησλ πεξηνρψλ πνπ εθπξνζσπνχληαη ζε απηνχο θαη απηφ 

επηηπγράλεηαη ράξε ζηε ζεζκηθή ζπλέρεηά ηνπο. Ζ πξνζέιθπζε θαη δηαηήξεζε ησλ 

επελδχζεσλ ζηε γεσγξαθηθή επηθξάηεηα θάζε ΔΟΔ θαη ε ζηήξημε λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ΜΜΔ ζπγθαηαιέγνληαη ζηνπο ζηφρνπο ηνπο, γεγνλφο πνπ ηνπο 

θαζηζηά κέζν νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο. Μάιηζηα, αλαγλσξίδεηαη φηη νη ΔΟΔ 

δχλαληαη λα ιεηηνπξγνχλ αθφκε θαη ζε καθξνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν, φπνπ 

πξνβιέπνληαη ηφζν κέηξα γηα επελδχζεηο ζε ππνδνκέο, φζν θαη κέηξα γηα ηελ 

πξνβνιή θαη ηελ ελζάξξπλζε ζπλεξγεηψλ κεηαμχ θνξέσλ γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

«δηεζλνχο δψλεο νινθιήξσζεο» (COMMITTEE OF THE REGIONS, 2001). 

1. τόχοι Εργαςύασ 

Ζ παξνχζα εξγαζία έρεη ζηφρν λα αλαδείμεη ην δπλακηθφ ησλ ΔΟΔ γηα ηελ 

επίηεπμε βαζηθψλ ζθνπψλ ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο ζε ελσζηαθφ επίπεδν. 

Μέζσ ηεο δηεξεχλεζεο ηεο έλλνηαο ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο, ησλ λέσλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ, αιιά 

θαη ηεο πθηζηάκελεο γεσγξαθίαο θαη ησλ δξάζεσλ ησλ Οκίισλ ζε επξσπατθφ 

                                                 
2
 Άξζξν 7 παξ. 1-3. Ζ παξ. 4 ξεηά εμαηξεί απφ ηα θαζήθνληα πνπ κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζηνλ ΔΟΔ εθείλα πνπ αθνξνχλ ζηελ  

άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο θαη αξκνδηνηήησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο ή άιισλ 

δεκνζίσλ αξρψλ (π.ρ. αζηπλνκία, δηθαηνζχλε, εμσηεξηθή πνιηηηθή θ.ι.π.). 
3
 ε θνηλνβνπιεπηηθή εξψηεζε, ζηηο 22 Ηνπλίνπ 2015,  ν ηφηε αλαπιεξσηήο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ αξκφδηνο γηα ηηο Γηεζλείο 

Οηθνλνκηθέο ρέζεηο θαη λπλ Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, θ. Δ. Σζαθαιψηνο, ππνζηήξημε φηη «νηθνλνκηθή δηπισκαηία δελ είλαη κφλν νη 

εμαγσγέο καο, αιιά είλαη θαη ε πξνζέιθπζε επελδχζεσλ, είλαη θαη ε αχμεζε ηνπ ηνπξηζκνχ καο, είλαη θαη ε αλαβάζκηζε ηεο ρψξαο 
ζηνλ δηεζλή ελεξγεηαθφ ράξηε».(Πξαθηηθά Βνπιήο, ΗΣ‘ Πεξίνδνο, Α΄ χλνδνο). 
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επίπεδν επηδηψθεηαη λα αλαδεηρζεί ε ζεκαζία ηνπο γηα ηνπο ζηφρνπο ηεο λέαο 

νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο.  

2. Μεθοδολογύα Εργαςύασ 

Σν πιηθφ γηα ηελ εθπφλεζε ηεο εξγαζίαο πξνέξρεηαη θπξίσο απφ ηελ ελδειερή 

κειέηε ηνπ ελσζηαθνχ θαη ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ησλ Οκίισλ, ζπλεληεχμεηο κε 

εθπξνζψπνπο ησλ ΔΟΔ θαη ηηο ηζηνζειίδεο ησλ ίδησλ ησλ ΔΟΔ θαη ηεο ζρεηηθήο 

Πιαηθφξκαο ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ. 

3. Δομό Εργαςύασ 

ην πξψην θεθάιαην ηεο ζεσξεηηθήο αλάιπζεο ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο 

αλαιχεηαη θαη‘ αξράο ε ζεκαζία ηεο σο κέζνπ θαη δηαδηθαζίαο πνιηηηθήο, θπξίσο 

κεηά ην ηέινο ηεο ςπρξνπνιεκηθήο πεξηφδνπ θαη ηελ παγθφζκηα επηθξάηεζε ηνπ 

δφγκαηνο ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο θάζε ζχγρξνλνπ θξάηνπο. ε απηφ ην πιαίζην, ζα θαηαδεηρζεί φηη ε 

παγθνζκηνπνίεζε, νη λέεο πεξηθεξεηαθέο ζπλεξγαζίεο θαη νινθιεξψζεηο 

κεηαβάιινπλ ηελ παξαδνζηαθή κνξθή ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο κε ηελ αχμεζε 

θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ αξηζκνχ θαη ηεο ζεζκηθήο κνξθήο ησλ «εζσηεξηθψλ 

παηθηψλ» πνπ δξνπλ ζε ππεξεζληθφ επίπεδν. Νέα εξγαιεία θαη λέα πξνγξάκκαηα 

δεκηνπξγνχληαη γηα λα ππεξεηήζνπλ ηηο δηκεξείο θαη πνιπκεξείο εμσηεξηθέο ζρέζεηο 

κέζα απφ δηαθξαηηθά, δηαζπλνξηαθά θαη δηαπεξηθεξεηαθά πξνγξάκκαηα 

ζπλεξγαζίαο, ζην πιαίζην ηεο Δ.Δ. θαη ηεο εζληθήο ζπκκεηνρήο ζε απηήλ.  

ην δεχηεξν θεθάιαην ηεο κειέηεο παξνπζηάδνληαη βαζηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

ζχγρξνλεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο ηεο ΔΔ, φπσο νη έλλνηεο ηεο πνιπεπίπεδεο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο αλάπηπμεο, νη καθξνπεξηθεξεηαθέο 

ζηξαηεγηθέο ηεο ΔΔ θαη ηα ζρεηηθά ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο. 

Μεηά ηελ εηζαγσγή ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο σο αδηάζπαζηνπ κέξνπο ηεο πνιηηηθήο 

ζπλνρήο ηεο Δ.Δ., γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ελζσκαησζεί ε έλλνηα ηνπ «εδαθηθνχ 

θεθαιαίνπ» ζε φιεο ηηο αλαπηπμηαθέο πνιηηηθέο ηεο Έλσζεο. Λακβάλνληαο ππφςε 

ηηο ηδηαηηεξφηεηεο θάζε γεσγξαθηθήο πεξηνρήο, ε Δ.Δ. δεκηνχξγεζε λέα εξγαιεία γηα 

ηελ ηζφηηκε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε, φπσο νη νινθιεξσκέλεο ρσξηθέο επελδχζεηο 

θαη ηα θνηλά ζρέδηα δξάζεο. Οη ΔΟΔ δχλαληαη λα αμηνπνηήζνπλ απηά θαη άιια 

κέζα ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πξνψζεζε ησλ ζηφρσλ ηεο εδαθηθήο αλάπηπμεο θαη ζπλνρήο 
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ηεο Έλσζεο κέζα απφ ζηνρεπκέλεο δξάζεηο, εθπιεξψλνληαο παξάιιεια θαη 

ζθνπνχο ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο. 

ηε ζπλέρεηα (θεθ. 3) γίλεηαη ελδειερήο αλάιπζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ζχζηαζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΟΔ ζε εζληθφ θαη ελσζηαθφ επίπεδν. ε απηφ ην θεθάιαην 

επηρεηξείηαη λα αλαδεηρζνχλ νη ζεζκηθέο δπλαηφηεηεο ησλ Οκίισλ λα ιεηηνπξγήζνπλ 

σο θαηαιχηεο ρσξηθψλ επελδχζεσλ θαη αλαπηπμηαθψλ έξγσλ, επεθηείλνληαο ηελ 

επηξξνή ηνπο θαη ζε ηξίηεο ρψξεο εθηφο ηεο Δ.Δ.  

Σέινο, ζην θεθάιαην 4, εμεηάδνληαη επηιεγκέλεο δξάζεηο ησλ ππαξρφλησλ ΔΟΔ ζε 

ελσζηαθφ επίπεδν, πξνθεηκέλνπ λα θαηαδεηρζεί ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη Όκηινη 

απνηεινχλ εξγαιεία ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο, ρξεζηκνπνηψληαο θάπνηα απφ ηα 

κέζα άζθεζήο ηεο θη εμππεξεηψληαο παξαδνζηαθνχο ζηφρνπο ηεο. 

ηα ζπκπεξάζκαηα επηρεηξείηαη κία ζχλνςε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο κειέηεο, θαη 

θαηαγξάθνληαη πξνηάζεηο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα θαη κειέηε ζην πιαίζην ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο, αιιά θαη ηεο δηεζλνχο καθξννηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.  
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Κεφϊλαιο 1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ 
 

1.1 Γενικϊ 

Μεηά ην ηέινο ηνπ Φπρξνχ πνιέκνπ ε νηθνλνκηθή δηπισκαηία θαίλεηαη λα θεξδίδεη 

έδαθνο ζην πεδίν ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, θαζψο έλα κεγάιν κέξνο ηνπ 

ζηξαηεγηθνχ ελδηαθέξνληνο θαη ηεο πξνζνρήο ησλ θξαηψλ ζηξέθεηαη ζηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ. Ζ επηθξάηεζε ηνπ δφγκαηνο ηνπ 

ειεχζεξνπ εκπνξίνπ, ε πξφνδνο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ επηθνηλσληψλ 

θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ράξε ζηηο 

ηερλνινγηθέο θαη νξγαλσηηθέο θαηλνηνκίεο, έρεη νδεγήζεη ηα θξάηε θαη ηηο 

πεξηθέξεηέο ηνπο ζε κηα θαηάζηαζε απμεκέλεο αιιειεμάξηεζεο
4
. Έηζη, θαζψο ηα 

αληηθεηκεληθά εκπφδηα ειαηηψλνληαη, ην βάξνο πέθηεη ζηηο πξνζπάζεηεο εμάιεηςεο 

ησλ ηερλεηψλ εκπνδίσλ πνπ εγείξνληαη κέζα απφ νπνηαδήπνηε επίζεκε θξαηηθή 

δξάζε θαη δηνηθεηηθή δηαδηθαζία. Ζ αιιειεμάξηεζε, σζηφζν, ησλ νηθνλνκηψλ 

θέξλεη ζην πξνζθήλην ηε ζεσξεηηθή επαλαπξνζέγγηζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ αιιά 

θαη ησλ ζεζκηθψλ ζπλεξγαζηψλ, θαηά ηελ νπνία ε ζηαηηθή ηππνπνίεζε ηνπ ηέιεηνπ 

αληαγσληζκνχ ππνρσξεί, δίλνληαο ηε ζέζε ηεο ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ ζεκαληηθφ 

ξφιν παίδνπλ ηα ζπγθξηηηθά πιενλεθηήκαηα ησλ πεξηνρψλ θαη φπνπ νη 

ζπκπεξηθνξέο ησλ νηθνλνκηθψλ δξψλησλ ζε απηέο δελ ζεσξνχληαη ζηαηηθέο αιιά 

δπλακηθέο θαη αιιεινεμαξηψκελεο (NEUGEBOREN, 2000:306) 

Θα κπνξνχζε θαλείο λα ππνζηεξίμεη φηη ε νηθνλνκηθή δηπισκαηία αζρνιείηαη κε ην 

δηαρσξηζκφ ησλ αγνξψλ
5
, φηαλ αζθείηαη ζε δηεζλέο επίπεδν, θαη κε ηελ ελνπνίεζε 

                                                 
4
 Μία κεξίδα κειεηεηψλ ζεσξεί φηη κε ηελ αχμεζε ησλ επαθψλ θαη ηε επηθνηλσλίαο κεηαμχ αηφκσλ θαη θπβεξλήζεσλ, ην 

αλεκπφδηζην εκπφξην πξνσζεί ηηο ζρέζεηο πνιηηηθήο ζπλεξγαζίαο. Δπίζεο, ζεσξεί φηη κε ηελ εμάπισζε ηνπ εκπνξίνπ αηνλνχλ ηα 
θίλεηξα γηα εδαθηθέο επεθηάζεηο, ηκπεξηαιηζηηθέο ζπκπεξηθνξέο θαη δηεζλείο ζπγθξνχζεηο. Έηζη, ε αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ 

έρεη ζεηηθά απνηειέζκαηα θαη ζηηο δηεζλείο πνιηηηθέο ζρέζεηο εθφζνλ ην θφζηνο ηπρφλ πνιηηηθψλ αλαηαξαρψλ κεηαμχ δχν 

νηθνλνκηθψλ εηαίξσλ απμάλεηαη κέζσ ηεο αιιειεμάξηεζεο ησλ νηθνλνκηψλ ηνπο. Αληίζεηα, κηα άιιε κεξίδα εξεπλεηψλ ζεσξεί φηη 
ε άληζε θαηαλνκή ησλ σθειεκάησλ ηνπ εκπνξίνπ κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ εηαίξσλ νδεγεί ζε ζρέζεηο νηθνλνκηθήο εμάξηεζεο, νη 

νπνίεο κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα ππξνδνηήζνπλ θαη πνιηηηθέο δηακάρεο. Σέινο, ππάξρεη θαη ε άπνςε φηη νη δηεζλείο νηθνλνκηθέο 

ζρέζεηο δελ επεξεάδνπλ ηηο πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο (Βι. J. M F. Blanchard, E. D. Mansfield & N. M. Ripsman, The Political 
Economy of National Security: Economic Statecraft, Interdependence and International Conflict, ζην Power and the Purse. 

Economic Statecraft, Interdependence and National Security,  

Frank Cass, London-Portland Or, 2000, ζ. 7-9). 
5
 Θεσξείηαη, βέβαηα, φηη νη ηερλνινγηθέο θαη θνηλσληθέο εμειίμεηο πηέδνπλ ηηο εζληθέο αγνξέο πξνο κία θαηάζηαζε απμεκέλεο 

αιιειεμάξηεζεο θαη φηη, ζε θάπνην δεδνκέλν ζεκείν, ην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θφζηνο ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ αγνξψλ ζα είλαη 

πνιχ κεγάιν, κε ζπλέπεηα ηα θξάηε λα ζηξαθνχλ ζηε δεχηεξε επηινγή, δειαδή ηελ ελνπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ηνπο (Βι. Pinder, 
1976:317)   
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ησλ πνιηηηθψλ, φηαλ αζθείηαη ζε ζπιινγηθφ θαη ζπλεξγαηηθφ επίπεδν. ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε νπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά κέηξα θαη ε επηβνιή ηνπο είλαη απνηέιεζκα 

δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη ζπληνληζκέλσλ δξάζεσλ κεηαμχ ησλ ζπλεξγαδφκελσλ 

κεξψλ. ηελ Δ.Δ. πνιηηηθέο ζε ζπιινγηθφ επίπεδν είλαη ν ήπηνο δαλεηζκφο, ε 

νηθνλνκηθή αλαπηπμηαθή βνήζεηα, ε ζέζπηζε πεξηθεξεηαθψλ ηακείσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο (PINDER, 1976: 316-317) θαη ε ζεζκνπνηεκέλε ζπλεξγαζία ησλ 

ΔΟΔ.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζην παξφλ θεθάιαην επηρεηξείηαη ε ελλνηνιφγεζε ηεο 

παξαδνζηαθήο δηπισκαηίαο θαη ε αλάιπζε ησλ ηάζεσλ ηεο λέαο νηθνλνκηθήο 

δηπισκαηίαο, ζηηο νπνίεο εληάζζνληαη θαη νη ΔΟΔ.  

1.2 Ο Οριςμόσ τησ Οικονομικόσ Διπλωματύασ 

Ζ νηθνλνκηθή δηπισκαηία ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο κε δχν έλλνηεο. Ζ πξψηε 

αλαθέξεηαη ζηελ άζθεζε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο κε ηε ρξήζε νηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

Τπφ ηελ έλλνηα απηήλ, ε νηθνλνκηθή δηπισκαηία αλήθεη ζηνπο κεραληζκνχο 

δηακφξθσζεο, άζθεζεο θαη πινπνίεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο.  

Ζ δεχηεξε έλλνηα αλαθέξεηαη ζηε ρξήζε δηπισκαηηθψλ κέζσλ γηα ηελ πξνψζεζε 

θαη ηελ επίηεπμε νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. Τπφ απηήλ ηελ έλλνηα, ε νηθνλνκηθή 

δηπισκαηία πξνζιακβάλεη κνξθέο, φπσο ε δηακφξθσζε κηαο ζπγθξνηεκέλεο 

εμαγσγηθήο πνιηηηθήο, ε ελίζρπζε ηεο δηεζλνχο δξαζηεξηφηεηαο κηαο επηρείξεζεο, ε 

πξνζέιθπζε άκεζσλ μέλσλ επελδχζεσλ, ε δηαπξαγκάηεπζε ζε πνιπκεξέο ή δηκεξέο 

επηπεδν κέηξσλ πξνζηαζίαο ηεο εζσηεξηθήο αγνξάο θαη ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ 

αλαπηπμηαθήο βνήζεηαο (JONES, 2001:349-350). 

Όπσο ζα θαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα, ε δξάζε ησλ ΔΟΔ πξνζηδηάδεη ζηνλ 

ελλνηνινγηθφ νξίδνληα ηνπ δεχηεξνπ νξηζκνχ ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο. Σφζν 

ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ Οκίισλ, φζν θαη νη δξάζεηο ηνπο πξνάγνπλ ηε 

ρξήζε πνιηηηθψλ, δηπισκαηηθψλ κέζσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο δηαπεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο θαη ηεο εδαθηθήο αλάπηπμεο. 

1.3 Οι τόχοι τησ Οικονομικόσ Διπλωματύασ 

Καζψο ζεκαληηθέο πξσηνβνπιίεο ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο κπνξεί λα 

εμππεξεηνχλ ηφζν νηθνλνκηθνχο φζν θαη πνιηηηθνχο ζθνπνχο, είλαη δχζθνιν λα 
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γίλεη δηαρσξηζκφο αλάκεζα ζηνπο νηθνλνκηθνχο θαη ηνπο πνιηηηθνχο ζηφρνπο ηεο. Ζ 

Susan Strange αλαθέξεη φηη δελ ππήξμε πνηέ δηαρσξηζκφο κεηαμχ πνιηηηθήο θαη 

νηθνλνκίαο ζηνλ πξαγκαηηθφ θφζκν (STRANGE, 1999:132-133).  

χκθσλα κε ηνλ Baldwin (BALDWIN, 1985:40-41), θάπνηνη απφ ηνπο ζπλήζεηο 

ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο είλαη νη εμήο: 

 i. ε εμαζζέλεζε ή ε ελίζρπζε ηεο εγεζίαο ελφο άιινπ θξάηνπο, 

ii. ε αιιαγή ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ελφο άιινπ θξάηνπο, 

iii. ε αιιαγή εζληθψλ ή εμσηεξηθψλ πνιηηηθψλ ελφο άιινπ θξάηνπο, 

iv. ε κεηαβνιή ησλ δπλαηνηήησλ ελφο άιινπ θξάηνπο, 

v. ε πξνβνιή κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηδενινγίαο, 

vi. ε απνηξνπή ηνπ πνιέκνπ, 

vii. ε πξφζθηεζε ή ε δηαηήξεζε ζπκκάρσλ, 

viii. ε εμαζζέλεζε ή ε ελίζρπζε ησλ ζπκκάρσλ άιισλ ρσξψλ, 

ix. ε παχζε ή ε ειάηησζε ησλ επηπέδσλ βίαο ελφο δηελεξγνχκελνπ πνιέκνπ, 

x. ν επεξεαζκφο ηεο δαζκνινγηθήο πνιηηηθήο κηαο άιιεο ρψξαο, 

xi. ε αιιαγή ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κηαο άιιεο ρψξαο, 

xii. ε κεηαβνιή ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο κηαο άιιεο ρψξαο, 

xiii. ε απφθηεζε πξφζβαζεο ζηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο κηαο άιιεο ρψξαο, 

xiv. ε άξλεζε πξφζβαζεο κηαο άιιεο ρψξαο ζηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο κηαο ηξίηεο 

ρψξαο, 

xv. ε κεηαβνιή ηνπ νηθνλνκηθνχ επηπέδνπ κηαο άιιεο ρψξαο θαη 

xvi. ε επηηάρπλζε ή ε επηβξάδπλζε ηνπ ξπζκνχ νηθνλνκηθήο αλάθακςεο κηαο άιιεο 

ρψξαο κεηά απφ έλα πφιεκν. 
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Δπηπιένλ, ζην πιαίζην ησλ πεξηθεξεηαθσλ ζπλεξγαζηψλ θαη νινθιεξψζεσλ,αιιά 

θαη ησλ ππν-πεξηθεξεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ
6
 (ΜΑΝΧΛΖ, ΜΑΡΖ, 2015:81), 

απμάλεηαη ν αξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ δξψλησλ ζε ππεξεζληθφ θαη ππνεζληθφ 

επίπεδν. Οη θχξηνη πξσηαγσληζηέο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ πεξηθεξεηαθψλ 

ζπλεξγαζηψλ δελ είλαη κφλν ηα θξάηε, αιιά έλαο νινέλα θαη απμαλφκελνο αξηζκφο 

θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, φπνπ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάππμε 

ζπλεξγαηηθψλ ηάζεσλ θαη αιιειεπίδξαζεο. Ζ δηαρείξηζε απηψλ ησλ ζπλεξγαηηθψλ 

ηάζεσλ απαηηεί ζπιινγηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ δνκνχληαη κέζα απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο 

πεξηθεξεηαθνχο ζεζκνχο, νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ ζπιινγηθνχο θψδηθεο 

ζπκπεξηθνξάο, ζπκβάιινληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζηε ζεκειίσζε ηεο παγθφζκηαο 

δηαθπβέξλεζεο (ΣΑΡΓΑΝΗΓΖ,2012:101). 

Ζ νηθνλνκηθή δηπισκαηία σο κέζν άζθεζεο ηεο εμσηεξηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο 

θαη σο δηαδηθαζία κεηαβάιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο πεξηζηάζεηο, ηελ πνιηηηθή 

ηδενινγία θαη ηηο πξνζδνθίεο απηψλ πνπ ιακβάλνπλ ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο.  

Χο κέζν άζθεζεο εμσηεξηθήο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο ε νηθνλνκηθή δηπισκαηία 

ζηνρεχεη ζηελ αχμεζε ησλ εμαγσγψλ ηεο ρψξαο, ζηελ πξνζέιθπζε Ξέλσλ Άκεζσλ 

Δπελδχζεσλ, ζηελ ππεξάζπηζε θαη πξνψζεζε ησλ ζέζεσλ πνπ έρεη δηακνξθψζεη ε 

ρψξα ζε φινπο ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο ζπλεξγαζίεο ζηηο νπνίεο ηπρφλ είλαη κέινο, 

φπσο ε Δπξσπατθή Έλσζε (Δ.Δ.) θαη άιινη ζεζκνί εληφο απηήο, φπσο νη ΔΟΔ. 

ην πιαίζην ηνπ International Business Diplomacy, ε νηθνλνκηθή δηπισκαηία 

ζηνρεχεη ζηελ παξνρή θάζε δπλαηήο βνήζεηαο πξνο ηηο μέλεο επηρεηξήζεηο πνπ 

επηζπκνχλ λα επελδχζνπλ ζηε ρψξα, ζηελ παξνρή θάζε δπλαηήο αξσγήο ζηηο 

εγρψξηεο επηρεηξήζεηο πνπ ζέινπλ λα δξαζηεξηνπνηεζνχλ ζηελ αιινδαπή, ζηελ 

άζθεζε επηξξνήο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλδέζκσλ θαη νξγαλψζεσλ ηφζν ζηελ 

εκεδαπή φζν θαη ζην εμσηεξηθφ (Δπηκειεηήξηα, Δκπνξηθέο θαη Βηνκεραληθέο 

Δλψζεηο θ.ά.). 

Πξάγκαηη, ε νηθνλνκηθή δηπισκαηία σο δηαδηθαζία επηβάιιεη ηα ηειεπηαία ρξφληα 

ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζην ζχζηεκα ιήςεο απνθάζεσλ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο 

θαη επηθέξεη αιιαγέο ζηνλ ηξφπν νξγάλσζήο ηεο. Γεκηνπξγνχληαη ζηαδηαθά λένη 

κεραληζκνί εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, νη νπνίνη δξνπλ ζε πνιππνίθηινπο ηνκείο, φπσο 

                                                 
6
 Ζ ζπλεξγαζία κεηαμχ θξαηψλ κε ζηφρν ηελ ππνζηήξημε ησλ εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο 

νινθιήξσζεο. Ζ δεκηνπξγία κηαο ππν-πεξηνρήο μεθηλά κε γεσγξαθηθνχο πξνζδηνξηζκνχο κε ζηφρν ηελ ελίζρπζε ηεο 
αιιειεμάξηεζεο θαη ηελ αλάπηπμε δηθηχσλ. 
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είλαη ε νηθνλνκία, ν πνιηηηζκφο, ην πεξηβάιινλ θαη ε εθπαίδεπζε, ελψ 

δεκηνπξγνχληαη θαη πξνυπνζέζεηο γηα ηελ απηνλφκεζε ηεο θξαηηθήο 

γξαθεηνθξαηίαο, ε νπνία αλαπηχζζεη αλάινγα κε ην ζέκα ηηο δηθέο ηεο δηαδξάζεηο 

θαη ζρέζεηο ζην εμσηεξηθφ πεδίν (ΚΟΣΕΗΑ, 2003:48). Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα 

λα απμάλεηαη ε γξαθεηνθξαηηθή δηακάρε αλάκεζα ζηα δηάθνξα ππνπξγεία θαη 

ππεξεζίεο πνπ αζρνινχληαη κε ηα δεηήκαηα ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο. 

ε απηφ ην πιαίζην, νη ΔΟΔ θηινδνμνχλ λα αλαδεηρζνχλ σο ζεκαληηθά εξγαιεία 

νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο θαζψο ζηνρεχνπλ ζηελ ππέξβαζε ησλ παξαδνζηαθψλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ θαη αγθπιψζεσλ θαη ηελ αλάδεημε θαη εκπινθή πνηθίισλ 

δξψλησλ. Δηδηθφηεξα, φπσο ζα θαλεί θαη ζηε ζπλέρεηα, ε εκπινθή ησλ ΔΟΔ 

εμππεξεηεί βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ International Business Diplomacy, φπσο  

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ ΜΜΔ, πξνψζεζε βηψζηκσλ κεηαθνξψλ θαη 

βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ δηθηχσλ, πξνψζεζε ηεο βηψζηκεο θαη πνηνηηθήο 

απαζρφιεζεο θαη ζηήξημε ηεο θηλεηηθφηεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ, βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θ.ά., ζην πιαίζην ηεο νινθιεξσκέλεο 

πξνζέγγηζεο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο Δ.Δ. 

πκπεξαζκαηηθά, ζε έλα πιαίζην αιιειεμαξηήζεσλ θαη νινθιήξσζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζρέζεσλ ζε παγθφζκην επίπεδν, ε πξνζνρή ζηξέθεηαη πιένλ ζηελ 

εδαθηθή δηάζηαζε ηεο αλάπηπμεο. Απηή ε δηάζηαζε, φπσο ζα θαλεί, νδήγεζε ηελ 

Δ.Δ, ζηελ εηζαγσγή ζεζκηθψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ επίηεπμε 

ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο. Σέηνηα εξγαιείν ήηαλ θαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο ζχζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΟΔ, θαζψο θαη ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εξγαιείσλ πνπ 

δηεπθνιχλνπλ ην ξφιν ηνπο σο δξψλησλ ζηα Δπηρεηξεζηαθά Πξνγξάκκαηα ηεο 

Πνιηηηθήο πλνρήο. Ζ νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε ησλ ζρεηηθψλ δξάζεσλ 

πξνυπνζέηεη ζπληνληζκφ ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαθνξεηηθψλ επηπέδσλ 

δηαθπβέξλεζεο κε ζηφρν κηα νινθιεξσκέλε ρσξηθή αλάπηπμε ζηελ Δ.Δ., ε νπνία 

απνηειεί ην αληηθείκελν ηνπ επφκελνπ θεθαιαίνπ.  
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Κεφϊλαιο 2 

H OIKONOMIKH ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ ΣΗ ΕΕ 

2.1 Γενικϊ 

ηε ∆ηαθήξπμε επ‘ επθαηξία ηεο πεληεθνζηήο επεηείνπ ηεο ππνγξαθήο ησλ πλζεθψλ 

ηεο Ρψµεο, (Βεξνιίλν, 25 Μαξηίνπ 2007) αλαθέξεηαη: «Τπάξρνπλ πνιινί ζηφρνη πνπ 

δελ µπνξνχµε λα ηνπο πεηχρνπµε µφλνη µαο, αιιά µφλν απφ θνηλνχ. Σα θαζήθνληα 

θαηαλέµνληαη µεηαμχ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ησλ θξαηψλ µειψλ θαη ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ ηνπο». χκθσλα κε ηε Λεπθή Βίβιν ηεο Δπηηξνήο 

ησλ Πεξηθεξεηψλ πνπ εθδφζεθε ιίγνπο κήλεο αξγφηεξα (ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΧΝ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ, 2009) ε δηαθπβέξλεζε είλαη έλαο απφ ηνπο θαζνξηζηηθνχο παξάγνληεο 

γηα ηελ επηηπρία ηεο δηαδηθαζίαο ηεο επξσπατθήο νινθιήξσζεο. Ζ Δπξψπε ζα είλαη 

ηζρπξή, ηα ζεζµηθά ηεο φξγαλα ζα δηαζέηνπλ λνµηµφηεηα, νη πνιηηηθέο ηεο ζα είλαη 

απνηειεζµαηηθέο, νη πνιίηεο ηεο ζα ληψζνπλ φηη ζπµµεηέρνπλ θαη ζα ελδηαθέξνληαη, 

εάλ ν ηξφπνο δηαθπβέξλεζήο ηεο δηαζθαιίδεη ηε ζπλεξγαζία µεηαμχ ησλ δηαθνξεηηθψλ 

επηπέδσλ εμνπζίαο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αηδέληαο θαη ηελ αληηµεηψπηζε ησλ 

παγθφζµησλ πξνθιήζεσλ. 

Σελ επαχξηνλ ηεο πλζήθεο ηεο Ληζαβφλαο, ε ΔΔ πινπνηεί αλάγθεο ηεο νηθνλνκηθήο 

δηπισκαηίαο, πξνάγνληαο ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή ζπλνρή κέζα απφ κηα 

ηνπνθεληξηθή πξνζέγγηζε, ζεζκνζεηψληαο, παξάιιεια, δψλεο επηξξνήο ζε 

καθξνπεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

ην ππφινηπν ηνπ θεθαιαίνπ, ζα αλαιπζεί ε εδαθηθή δηάζηαζε ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο, 

νη λέεο ζθαίξεο επηξξνήο πνπ δηακνξθψλνληαη απφ ηηο καθξνπεξηθεξεηαθέο 

ζηξαηεγηθέο ηεο ΔΔ, θαη ηα λέα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, σο 

πεδίνπ άζθεζεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο ζε ελσζηαθφ επίπεδν. 

2.2 Η Πολυεπύπεδη Διακυβϋρνηςη τησ ΕΕ 

Ζ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν 

ηεο επξσπατθήο πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ηε ζχγρξνλε ρξεζηή δηαθπβέξλεζε. Σν ελ 

εμεηάζεη ζχζηεκα ζπλίζηαηαη ζηε ζπληνληζκέλε δξάζε ηεο Έλσζεο, ησλ θξαηψλ-

κειψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηελ εηαηξηθή 
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ζρέζε θαη ζηνρεχεη ζηε ράξαμε θαη πινπνίεζε ησλ πνιηηηθψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

(ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ, 2009: 3).  

ηελ 80ή χλνδν ηεο Οινκέιεηάο ηεο, πνπ έιαβε ρψξα ζηηο 17 θαη 18 Ηνπλίνπ 2009, ε 

Δπηηξνπή ησλ Πεξηθεξεηψλ ελέθξηλε ηε γλσκνδφηεζε ηεο πξσηνβνπιίαο γηα ηελ 

θχξσζε ηεο Λεπθήο Βίβινπ γηα ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε. Απνηειεί ην 

ζεκειηαθφ θείκελν πνπ αληαπνθξίλεηαη ζηε βνχιεζε ηεο «ζχκπξαμεο γηα ηελ 

νηθνδφκεζε ηεο Δπξψπεο» θαη ζέηεη δχν κεγάινπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο: ηελ 

ελζάξξπλζε ηεο ζπκκεηνρήο ζηελ επξσπατθή δηαδηθαζία θαη ηελ ελίζρπζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο θνηλνηηθήο δξάζεο.  

Ζ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε δελ ζπλνςίδεηαη ζηελ απιή κεηαθνξά επξσπατθψλ ή 

εζληθψλ ζηφρσλ ζην ππνεζληθφ επίπεδν θαη ηε κεηάθξαζή ηνπο ζε κία ηνπηθή ή 

πεξηθεξεηαθή δξάζε, ακθίβνιεο ρξεζηκφηεηαο θαη αληηθηχπνπ, αιιά πξέπεη λα γίλεηαη 

αληηιεπηή σο κία δπλακηθή δηαδηθαζία ελζσκάησζεο ησλ ζηφρσλ πνπ νη ίδηεο νη 

ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο ζέηνπλ θαη πξνσζνχλ ψζηε λα εθαξκνζηνχλ νη 

ζηξαηεγηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Πξφθεηηαη δειαδή  γηα κία bottom-up νξγάλσζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο ιήςεο απνθάζεσλ, πνπ επλνεί ηελ απνζπγθέληξσζε ηεο εμνπζίαο θαη 

ηε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ αθνινπζνχκελσλ πνιηηηθψλ, γηα ηηο ηνπηθέο 

θνηλσλίεο θαη νηθνλνκίεο. 

Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο απνηειεί 

ε ακνηβαία επζχλε ησλ ηξηψλ επηπέδσλ δηαθπβέξλεζεο - ππεξεζληθνχ, εζληθνχ θαη 

ππνεζληθνχ - ελψ ζηεξίδεηαη ζε φιεο ηηο πεγέο δεκνθξαηηθήο λνκηκφηεηαο θαη 

αληηπξνζσπεπηηθφηεηαο, θαζψο θαζέλα απφ ηα ηξία επίπεδα εθθξάδεηαη κέζσ αηξεηψλ 

αληηπξνζψπσλ. 

ηε Λεπθή Βίβιν γηα ηελ Πνιπεπίπεδε Γηαθπβέξλεζε (2009) ε Δπηηξνπή ησλ 

Πεξηθεξεηψλ ππνγξάκκηζε ηελ αλάγθε θαζηέξσζεο ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο σο βαζηθήο 

κεζφδνπ ζπλεξγαζίαο ησλ ηξηψλ επηπέδσλ εμνπζίαο, ηνλίδνληαο φηη ε ζρέζε απηή 

πξέπεη λα πξνζιακβάλεη ηφζν θάζεηε (εδαθηθέο αξρέο – εζληθή θπβέξλεζε - 

Δπξσπατθή Έλσζε) φζν θαη νξηδφληηα έθθαλζε (εδαθηθέο αξρέο – θνηλσλία ησλ 

πνιηηψλ). Ζ ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο αλάιπζεο ηνπ εδαθηθνχ αληηθηχπνπ ηεο εθάζηνηε 

ελσζηαθήο δξάζεο απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θξίθν ζηελ αιπζίδα ηεο εηαηξηθήο 

ζρέζεο, θαζψο θαζηζηά άκεζα αληηιεπηέο ηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη 

πεξηβαιινληηθέο ζπλέπεηεο ησλ ελσζηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ πινπνηνχληαη ζε ηνπηθφ θαη 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 
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2.3 Η Εδαφικό Διϊςταςη τησ Ανϊπτυξησ 

Πξάγκαηη, ε αιιαγή ηνπ κνληέινπ παξαγσγήο πνπ επέθεξε ε αιιειεμάξηεζε ησλ 

νηθνλνκηψλ θαη ε ηερλνινγηθή πξφνδνο, νδήγεζε ζηελ άζθεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο κέζα απφ δίθηπα θαη ζηελ απνθέληξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ππνθεηκέλσλ. Ο 

Castells  (CASTELLS, 1996) θάλεη ιφγν γηα «ρψξν ησλ ξνψλ», φπνπ ε ρσξηθφηεηα δελ 

εμαληιείηαη ζηα γεσγξαθηθά φξηα αιιά εθηείλεηαη αλάινγα κε ηε ρσξηθή δηθηχσζε ησλ 

δξψλησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηηο νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πνιηηηθέο θαη πνιηηηζκηθέο 

ιεηηνπξγίεο ησλ πφιεσλ θαη ησλ πεξηθεξεηψλ (AMIN, 2007). Αθφκα θαη νη επηρεηξήζεηο 

σθεινχληαη απφ ην κνληέιν ηεο ρσξηθήο νξηδφληηαο δηθηχσζεο κε επηρεηξήζεηο ίδηνπ 

ηχπνπ θαη αμηνπνηνχλ ην επηρεηξεκαηηθφ θιίκα νξηζκέλσλ πεξηνρψλ (πρ. θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο) πνπ δεκηνπξγεί νηθνλνκίεο ζπγθέληξσζεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

ψζηε νη επηρεηξήζεηο λα εγθαζίζηαληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρέο. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, δηακνξθψλεηαη ην «εδαθηθφ θεθάιαην», δειαδή ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

κηαο πεξηνρήο πνπ δεκηνπξγνχλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα γηα ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα.  

Όπσο επηζεκαίλεη ν Camagni (2008:34), νη θευλζηαλήο πξνέιεπζεο  

πξνζαλαηνιηζκέλεο ζηελ πιεπξά ηεο δήηεζεο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε, αληηθαζίζηαληαη απφ απηέο ηεο πξνζθνξάο, νη νπνίεο ζέηνπλ ζην επίθεληξν 

ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ παξαγσγηθψλ ζπζηεκάησλ. Σν ελδηαθέξνλ κεηαηνπίδεηαη 

ζε ζπληειεζηέο παξαγσγηθφηεηαο πνπ αθνξνχλ ζηηο ηνπηθέο ζπλέξγεηεο θαη ηε 

δηαθπβέξλεζε (CAMAGNI, 2008: 35), νη νπνίνη πξνζηίζεληαη ζηνπο παξαδνζηαθνχο.  

ην πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ, ζρεηηθά πξφζθαηα  πξνζηέζεθε ε 

παξάκεηξνο ηεο εδαθηθήο δηάζηαζεο (BARCA et al.: 2012) ζηε ρσξηθή αλάπηπμε, 

θαζψο κέρξη πξφηηλνο ε έκθαζε δηλφηαλ θπξίσο ζε ηνκεαθά πξνγξάκκαηα αλάπηπμεο 

ησλ Πεξηθεξεηψλ. Όπσο αλαθέξεη θαη ε Αλδξηθνπνχινπ (1995), ζηαδηαθά ην πιαίζην 

ηεο πεξηθεξεηαθήο πνιηηηθήο ζπλδέζεθε κε απνθεληξσκέλεο ηνπηθέο πξνζεγγίζεηο πνπ 

θηλεηνπνηνχλ έλαλ «απφ ηα θάησ» ηχπν ηνπηθήο αλάπηπμεο, κε ελίζρπζε ησλ ζηνηρείσλ 

ηνπ εδαθηθνχ θεθαιαίνπ θάζε πεξηνρήο ζχκθσλα θαη κε ηελ εδαθηθή δηαθπβέξλεζε. 

Γηα ηελ αλάπηπμε παξεκβαηηθψλ πνιηηηθψλ, πέξα απφ ην δήηεκα ησλ ρσξηθψλ 

αληζνηήησλ, ηίζεηαη θαη ν ιφγνο ηεο νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο, δειαδή ε 

ζεκαζία ηεο πξνψζεζεο θαη ηεο εθαξκνγήο ελφο ζηξαηεγηθνχ ζρεδίνπ γηα ηελ 
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αλάπηπμε κηαο ζπγθεθξηκέλεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο βάζεη ηνπ εδαθηθνχ θεθαιαίνπ 

ηεο.  

Ζ πνιηηηθή ζπλνρήο σο ε βαζηθή πνιηηηθή επελδχζεσλ ηεο ΔΔ, ζηνρεχεη φιεο ηηο 

πεξηθέξεηεο θαη ηηο πφιεηο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα λα ζηεξίμεη ηε δεκηνπξγία 

ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε, 

ηε βηψζηκε αλάπηπμε θαη ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο ησλ πνιηηψλ. Οη 

ζηνρεχζεηο ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ησλ ηειεπηαίσλ εηψλ, δειψλνπλ ηε ζεκαζία ηεο 

εδαθηθήο πξνζέγγηζεο γηα ηελ αλάπηπμε ησλ δηαθφξσλ πφιεσλ θαη πεξηθεξεηψλ. 

Έλλνηα θιεηδί γηα ηελ ελζσκάησζε ηεο εδαθηθήο δηάζηαζεο ζηελ Πνιηηηθή πλνρήο 

είλαη απηή ηεο «εδαθηθήο ζπλνρήο». Ζ εδαθηθή ζπλνρή θαζίζηαηαη µε ηε πλζήθε ηεο 

Ληζαβφλαο ζπληξέρνπζα αξµνδηφηεηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη ησλ θξαηψλ-µειψλ 

(ΛΔΔ άξζξα 174-178). 

Πξνάγγεινο ηεο Πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο Πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020, ε 

έθζεζε Barca (2009) πξφηεηλε κία «ηνπνθεληξηθή» πνιηηηθή σο κία καθξνρξφληα 

ζηξαηεγηθή πνπ επηδηψθεη ηε δηεπζέηεζε ηεο επίκνλεο ππναμηνπνίεζεο ησλ 

δπλαηνηήησλ, ε νπνία θαλεξψλεη έλα επίπεδν αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο,  θαζψο θαη ηε 

κείσζε ηνπ επίκνλνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ ζπγθεθξηκέλσλ πεξηνρψλ, κέζσ 

εμσηεξηθψλ παξεκβάζεσλ θαη ηεο πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο (BARCA, 2009: vii). 

Οη πξνηάζεηο ηεο Έθζεζεο Barca ελζσκαηψζεθαλ ζηελ Πέκπηε Έθζεζε πλνρήο ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, 2010). 

Δπηπιένλ, ζην θείκελν «Δδαθηθή Καηάζηαζε θαη Πξννπηηθέο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

Πξνο κία εληζρπκέλε εδαθηθή ζπλνρή, ππφ ην θσο ησλ Φηινδνμηψλ ηεο Ληζαβφλαο θαη 

ηνπ Γθέηεκπνξγθ» (TSP, 2011) θεληξηθή ζέζε θαηέρεη ε έλλνηα ηνπ εδαθηθνχ 

θεθαιαίνπ. Οη πνιηηηθέο εδαθηθήο αλάπηπμεο αλαγλσξίδνληαη σο κέζν δηεπθφιπλζεο 

ησλ δηάθνξσλ πεξηνρψλ λα αλαπηχμνπλ ην εδαθηθφ ηνπο θεθάιαην, σο κέξνο ηεο 

ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο Δπξψπεο. Όπσο 

αλαθέξεη ην θείκελν, ε δεκηνπξγία πνιηηηθψλ πνπ ελζσκαηψλνπλ ηε ρσξηθή δηάζηαζε 

(πνιηηηθψλ εδαθηθήο αλάπηπμεο ζην πιαίζην ηνπ ζηφρνπ ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο) ζα 

πξέπεη λα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηε δηεπθφιπλζε ηεο αλάπηπμεο θαη ελδπλάκσζεο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εδαθηθνχ θεθαιαίνπ γηα ηε βειηίσζε ηεο ζπλνιηθήο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο εδαθηθήο επηθξάηεηαο ηεο ΔΔ, ελψ επηζεκαίλεηαη φηη ε ρσξηθή 
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δηαθπβέξλεζε είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εδαθηθήο 

πξνζέγγηζεο ηεο αλάπηπμεο. 

Ζ «Δδαθηθή Αηδέληα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 2020»  (ΣΑ 2020, 2011) παξέρεη 

ζηξαηεγηθέο θαηεπζχλζεηο γηα ηελ εδαθηθή αλάπηπμε, ηελ πξνψζεζε ηεο ελζσµάησζεο 

ηεο εδαθηθήο δηάζηαζεο ζηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο ζε φια ηα επίπεδα δηαθπβέξλεζεο θαη 

ηε δηαζθάιηζε ηεο εθαξµνγήο ηεο «ηξαηεγηθήο Δπξψπε 2020», ζχµθσλα µε ηηο αξρέο 

ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο. 

Βαζηθφ φρεκα γηα ηε κείσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ αληζνηήησλ αιιά θαη ηε δεκηνπξγία 

ζπλεξγεηψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε ζηηο πεξηθέξεηεο απνηεινχλ νη 

καθξνπεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο ηεο ΔΔ. Οη καθξνπεξηθέξεηεο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ 

ζηε δηακφξθσζε κηαο νινθιεξσκέλεο ζεψξεζεο ηνπ κέιινληνο ηεο επξσπατθήο 

επηθξάηεηαο θαη  λα θαηαζηνχλ ζεκαληηθφ εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε εδαθηθήο ζπλνρήο 

ζηνπο δηάθνξνπο ηνκείο πνιηηηθήο, ελψ κπνξνχλ επίζεο λα εκπλεχζνπλ παξφκνηεο 

πξνζεγγίζεηο φπσο ην αζηηθφ ζεκαηνιφγην ηεο ΔΔ.  

         2.4  Οι Μακροπεριφερειακϋσ τρατηγικϋσ τησ ΕΕ 

Ζ καθξνπεξηθέξεηα απνηειεί έλα ζρήκα ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ νξάκαηνο ηεο 

πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο ηεο ΔΔ. Ζ ινγηθή πνπ δηαπλέεη ην εγρείξεκα 

νηθνδνκήζεθε σο πξνο ηελ εθθίλεζε ηεο πξσηνβνπιίαο ζηε βάζε ηεο αξρήο «απφ ηε 

βάζε πξνο ηελ θνξπθή» (bottom-up) πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπηζηνχλ νη πξνθιήζεηο 

πνπ ζέηνπλ νη πεξηθέξεηεο θαη λα εληζρπζεί ε θνηλσληθννηθνλνκηθή θαη εδαθηθή 

ζχγθιηζε ηνπο. Ζ ζηφρεπζε είλαη θαη ζε απηήλ ηελ πεξίπησζε πξνο ηελ θαηεχζπλζε 

ελδπλάκσζεο ηεο δεκνθξαηίαο θαη ελίζρπζεο ησλ πξνεξρφκελσλ απφ ηε βάζε 

πξσηνβνπιηψλ.  

Γηα ηελ καθξνπεξηθέξεηα δελ ππάξρεη αθξηβήο νξηζκφο, ελψ έλαο πεξηγξαθηθφο νξηζκφο 

πνπ αλαπηχρζεθε αλαθέξεη πσο πξφθεηηαη γηα «κηα πεξηνρή, πνπ πεξηιακβάλεη εδάθε 

απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο ή πεξηνρέο πνπ έρνπλ θνηλά ζηνηρεία ή αληηκεησπίδνπλ θνηλέο 

πξνθιήζεηο». Ζ ζηφρεπζε πίζσ απφ ηελ αληίζηνηρε ζηξαηεγηθή είλαη λα πξνζθέξεη 

«πξνζηηζέκελε αμία ζε παξεκβάζεηο –αλεμάξηεηα απφ ην αλ πξνέξρνληαη απφ 

επξσπατθέο, εζληθέο ή πεξηθεξεηαθέο αξρέο ή ηξίηνπο ή ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα- κε ηξφπν 

πνπ ζα ελδπλακψλεη ζεκαληηθά ηε ιεηηνπξγία ηεο καθξνπεξηθέξεηαο. Δπηπξφζζεηα, ε 

απφ θνηλνχ αληηκεηψπηζε δεηεκάησλ απφ κηα ζρεηηθά κηθξή νκάδα θξαηψλ ή πεξηνρψλ 

κπνξεί λα αλνίμεη ην δξφκν γηα κεγαιχηεξε ζπλνρή ζε επίπεδν ΔΔ». αθψο, νη ζηφρνη 
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θάζε καθξνπεξηθεξεηαθήο ζηξαηεγηθήο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ησλ 

πεξηνρψλ πνπ ηελ απαξηίδνπλ. Οη καθξνπεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο έρνπλ ζρεδηαζηεί 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε θνηλψλ πξνθιήζεσλ, φπσο είλαη π.ρ. ε αλάπηπμε κε γλψκνλα ηελ 

θαηλνηνκία, ην πεξηβάιινλ ή ε θιηκαηηθή αιιαγή, κε ηελ εθαξκνγή κηαο πξνζέγγηζεο 

απφ ηε βάζε πξνο ηελ θνξπθή, ε νπνία πεξηιακβάλεη ηε ζπκκεηνρή ησλ εζληθψλ, 

πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ θνξέσλ. Μεηά ηελ έγθξηζε ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο ΔΔ γηα ηελ 

πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο (EUSBSR) απφ ην Δπξσπατθφ πκβνχιην ην 2009, 

αλαπηχρζεθαλ ηξεηο αθφκε καθξνπεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο: ε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα 

ηελ πεξηνρή ηνπ Γνχλαβε (EUSDR) ην 2011 , ε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξηνρή ηεο 

Αδξηαηηθήο θαη ηνπ Ηνλίνπ (EUSAIR) ην 2014 θαη ε ζηξαηεγηθή ηεο ΔΔ γηα ηελ πεξηνρή 

ησλ Άιπεσλ (EUSALP) ην 2016. 

Με ηε ζπκκεηνρή 19 ρσξψλ ηεο ΔΔ θαη 8 ηξίησλ ρσξψλ, νη καθξνπεξηθεξεηαθέο 

ζηξαηεγηθέο έρνπλ πιένλ θαηαζηεί αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ πιαηζίνπ πνιηηηθήο ηεο ΔΔ. 

Οη ζηφρνη ηνπο ζπλάδνπλ πιήξσο κε ηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ηεο ΔΔ· εληζρχνπλ 

ηηο ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ πνιηηηθψλ θαη κέζσλ ηεο ΔΔ θαη εδξάδνληαη ζην 

πιαίζην ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή . Οη καθξνπεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο πξνζζέηνπλ 

αμία ζηε δηάζηαζε ζπλεξγαζίαο ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή. Πξνζθέξνπλ κηα 

πιαηθφξκα γηα πνιπηνκεαθή, πνιπεζληθή θαη πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε, ε νπνία 

είλαη επίζεο αλνηθηή θαη ζε ηξίηεο ρψξεο. Μπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ ζεκαληηθφ ξφιν 

ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζηηο ρψξεο απηέο πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζνχλ νη δεζκνί ηνπο κε 

ηελ ΔΔ θαη λα κεηξηαζηνχλ νη ελδερφκελεο αξλεηηθέο επηπηψζεηο ζηα εμσηεξηθά ζχλνξα 

ηεο ΔΔ (Δπξσπατθή Δπηηξνπή 2016). 

Οη ζηξαηεγηθέο έρνπλ εληζρχζεη ηε ζπλεξγαζία ζε νξηζκέλνπο ηνκείο πνιηηηθήο, π.ρ. ην 

γεληθφ ζρέδην γηα ηελ πιντκφηεηα ζηνλ Γνχλαβε, ε επέθηαζε ηνπ ζρεδίνπ δηαζχλδεζεο 

ησλ αγνξψλ ελέξγεηαο ηεο Βαιηηθήο (ΒΔΜΗΡ), ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ πξνζαξκνγή ζηελ 

θιηκαηηθή αιιαγή ζηελ πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο Θάιαζζαο ή νη δηάδξνκνη θεληξηθνχ 

δηθηχνπ θαη νη δηαζπλδέζεηο ηνπο κε βαζηθέο δηαζπλνξηαθέο ππνδνκέο. Έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζηξαηεγηθέο έμππλεο εμεηδίθεπζεο κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε κηαο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο πνιηηηθήο γηα ηελ θαηλνηνκία θαη ηελ πξνψζεζε ηεο 

δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο ζε λέεο αιπζίδεο αμίαο ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν. Ζ 

δηάδνζε ηεο έλλνηαο ηεο καθξνπεξηθέξεηαο κε ηελ ππνζηήξημε ηνπ INTERACT 

νδήγεζε ζπλ ησ ρξφλσ ζηελ αλάδεημε ελφο επξένο θάζκαηνο ζπκθεξφλησλ θαη δηθηχσλ 

ηα νπνία ζρεκαηίζηεθαλ απφ δηάθνξνπο θνξείο κε δηαθνξεηηθέο εμνπζίεο θαη 
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ηθαλφηεηεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ θαηέζηε δπλαηή ε ζπλεξγαζία κεηαμχ εηαίξσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο, φπσο ε έξεπλα θαη ε θαηλνηνκία (π.ρ. ην έξγν Danubalt ζηνλ 

ηνκέα ηεο πγείαο). Οη καθξνπεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο δηαδξακαηίδνπλ επίζεο 

ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ αλάπηπμε δεζκψλ κε ηξίηεο ρψξεο, εηδηθφηεξα κε ηηο ππφ έληαμε 

ρψξεο, εληζρχνληαο ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηελ ΔΔ. 

Έπεηηα απφ επηά έηε πινπνίεζεο, νη καθξνπεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο παξάγνπλ ηα 

πξψηα ηνπο απνηειέζκαηα, αιιά δελ έρνπλ δείμεη αθφκε ην πιήξεο δπλακηθφ ηνπο. Σα 

νθέιε ζα ήηαλ πνιχ κεγαιχηεξα εάλ ηα θξάηε-κέιε πνπ δξνκνιφγεζαλ απηέο ηηο 

δηαδηθαζίεο ζπλεξγαζίαο αλαιάκβαλαλ κεγαιχηεξε επζχλε. Οη ηνκείο ζηνπο νπνίνπο 

απαηηνχληαη ζπλερείο πξνζπάζεηεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ζπζηεκάησλ δηαθπβέξλεζεο, ηελ εζηίαζε ζηα απνηειέζκαηα, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ηε 

ζρέζε κε ηηο ηξίηεο ρψξεο. Σα δεηήκαηα απηά ζα εμεηαζηνχλ ζην πιαίζην ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή κεηά ην 2020. 

 

2.5 Σα Νϋα Φρηματο-οικονομικϊ Εργαλεύα τησ Πολιτικόσ υνοχόσ, 

2014-2020 

 

ε φια ηα θξάηε-κέιε θαη πεξηθέξεηεο, ην επηρεηξεζηαθφ πεξηβάιινλ γηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά εξγαιεία, θαζψο θαη ε δηνηθεηηθή επάξθεηα θαη ηερληθή 

εκπεηξνγλσκνζχλε πνπ απαηηνχληαη γηα επηηπρεκέλε πινπνίεζή ηνπο, πνηθίινπλ 

έληνλα. ε απηφ ην ππφβαζξν, νη λένη θαλνληζκνί πξνζέθεξαλ δηαθνξεηηθέο επηινγέο 

πινπνίεζεο απφ ηηο νπνίεο ηα θξάηε-κέιε θαη νη δηαρεηξηζηηθέο αξρέο κπνξνχλ λα 

επηιέμνπλ ηελ πην θαηάιιειε ιχζε.  

 

 

 

2.5.1 Ολοκληρωμϋνεσ Εδαφικϋσ Επενδύςεισ (ΟΕΕ) 

 

Οη ΟΔΔ είλαη έλα εξγαιείν πινπνίεζεο εδαθηθψλ ζηξαηεγηθψλ κε νινθιεξσκέλν 

ηξφπν, θαζψο επηηξέπνπλ ζε Κξάηε-Μέιε λα πινπνηήζνπλ Δπηρεηξεζηαθά 

πξνγξάκκαηα κε νξηδφληην ηξφπν θαη λα αληιήζνπλ ρξεκαηνδφηεζε απφ δηάθνξνπο 

άμνλεο πξνηεξαηνηήησλ ελφο ή πεξηζζφηεξσλ Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ πξνθεη-
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κέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε πινπνίεζε κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο γηα 

ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή. Ζ χπαξμε ησλ ΟΔΔ  δχλαηαη λα παξέρεη επειημία ζηα Κξάηε- 

Μέιε αλαθνξηθά κε ηε ζρεδίαζε Δπηρεηξεζηαθψλ πξνγξακκάησλ, αιιά θαη ηε 

δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθήο πινπνίεζεο νινθιεξσκέλσλ δξάζεσλ κέζσ απιν-

πνηεκέλεο ρξεκαηνδφηεζεο (Καλνληζκφο (ΔΔ) 1303/2013).  

Σα βαζηθά ζηνηρεία κηαο ΟΔΔ είλαη ηα εμήο: 

• θαζνξηζκέλε πεξηνρή θαη νινθιεξσκέλε εδαθηθή ζηξαηεγηθή αλάπηπμεο, 

• δέζκε δξάζεσλ πξνο πινπνίεζε, θαη 

• ξπζκίζεηο δηαθπβέξλεζεο γηα ηε δηαρείξηζή ηεο. 

Κάζε γεσγξαθηθή πεξηνρή κε ηδηαίηεξα εδαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ζα κπνξεί λα απνηειεί 

αληηθείκελν κηαο ΟΔΔ, μεθηλψληαο απφ επηκέξνπο αζηηθέο γεηηνληέο κε πνιιαπιέο 

ειιείςεηο έσο ην αζηηθφ, κεηξνπνιηηηθφ, αζηηθφ-αγξνηηθφ, ππνπεξηθεξεηαθφ ή 

δηαπεξηθεξεηαθφ επίπεδν. Μηα ΟΔΔ κπνξεί επίζεο λα πινπνηήζεη νινθιεξσκέλεο 

δξάζεηο ζε απνζπαζκέλεο γεσγξαθηθέο κνλάδεο κε παξεκθεξή ραξαθηεξηζηηθά εληφο 

κηαο πεξηθέξεηαο (π.ρ. έλα δίθηπν πφιεσλ κηθξνχ ή κεζαίνπ κεγέζνπο). Δπηπιένλ, κία 

ΟΔΔ είλαη θαηάιιειε γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ζην πιαίζην ηεο Δπξσπατθήο 

εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (ΔΔ).  

Γηα παξάδεηγκα, είλαη δπλαηή ε ρξήζε ησλ ΟΔΔ, ζε δηαζπλνξηαθφ πιαίζην, γηα ηελ 

πινπνίεζε κηαο νινθιεξσκέλεο ζηξαηεγηθήο αζηηθήο αλάπηπμεο ζε δηαζπλνξηαθέο 

πφιεηο.  

Οη δξάζεηο πξνο πινπνίεζε κέζσ ΟΔΔ δχλαληαη λα ζπκβάιινπλ ζηνπο ζεκαηηθνχο 

ζηφρνπο ησλ ζρεηηθψλ αμφλσλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ/ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ 

πξνγξακκάησλ πνπ ζπκκεηέρνπλ, θαζψο θαη ζηνπο αλαπηπμηαθνχο ζηφρνπο ηεο 

εδαθηθήο ζηξαηεγηθήο. Μπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηεζνχλ απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ), ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν (ΔΚΣ) θαη ην 

Σακείν πλνρήο, αιιά δελ είλαη ππνρξεσηηθφο ν ζπλδπαζκφο φισλ ησλ ηακείσλ ζε 

θάζε ΟΔΔ.  

Χζηφζν, ελζαξξχλεηαη ν ζπλδπαζκφο ησλ ΔΣΠΑ θαη ΔΚΣ απφ ηελ ΟΔΔ, θαζψο ε 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε απαηηεί ηε ζχλδεζε θνηλσληθψλ (soft) επελδχζεσλ κε ηελ 

επέλδπζε ζε θπζηθέο ππνδνκέο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξίπησζε πνπ ζηφρνο είλαη ε βηψζηκε 

αζηηθή αλάπηπμε. 

Μηα ΟΔΔ κπνξεί λα πξνζθέξεη ππνζηήξημε, φρη κφλν κε ηε κνξθή εληζρχζεσλ, αιιά 

θαη κέζσ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεραληζκψλ (Άξζξα 32-40 ηνπ Καλνληζκνχ πεξί ησλ 
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θνηλψλ δηαηάμεσλ), αλάινγα κε ηηο δξάζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζηξαηεγηθή 

αλάπηπμεο. 

Όζνλ αθνξά ζηε δηαθπβέξλεζε, ε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο θέξεη ηελ ηειηθή επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε θαη πινπνίεζε ησλ 

ιεηηνπξγηψλ κηαο ΟΔΔ. Γελ απνθιείεηηαη, σζηφζν, ε πεξίπησζε λα κπνξεί λα νξίζεη 

ελδηάκεζνπο θνξείο (πρ. ηνπηθέο αξρέο, θνξείο πεξηθεξεηαθήο αλάπηπμεο, θπβεξλεηηθέο 

ή κε νξγαλψζεηο) γηα ηελ εθηέιεζε κέξνπο ή φισλ ησλ θαζεθφλησλ δηαρείξηζεο θαη 

πινπνίεζεο. 

 

2.5.2  Σοπικό Ανϊπτυξη με Πρωτοβουλύα Σοπικών Κοιονοτότων 

(Community – Led Local Development – CLLD) 

Ζ Σνπηθή Αλάπηπμε κε Πξσηνβνπιία Σνπηθψλ Κνηλνηήησλ απνηειεί κία κέζνδν 

ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηνπηθψλ νινθιεξσκέλσλ αλαπηπμηαθψλ ζηξαηεγηθψλ, κε 

ηε ζπκκεηνρή ησλ εηαίξσλ ζε ηνπηθφ επίπεδν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θνηλσλίαο 

ησλ πνιηηψλ, ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ θνξέσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

αληηκεησπηζζνχλ απνηειεζκαηηθά νη νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο, πεξηβαιινληηθέο θαη 

δεκνγξαθηθέο πξνθιήζεηο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη αγξνηηθέο πεξηνρέο (Καλνληζκφο (ΔΔ) 

1303/2013).  

Σα έξγα ζπλεξγαζίαο ησλ αλσηέξσ θνξέσλ κπνξεί λα είλαη: 

I. Έξγα δηαηνπηθήο ή δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο 

II. Γηθηχσζε νκνεηδψλ ή /θαη ζπκπιεξσκαηηθψλ επηρεηξήζεσλ (Clusters) 

III. Λνηπέο ζπιινγηθέο δξάζεηο θαη έξγα ζπλεξγαζίαο 

 

Σα βαζηθά ζπζηαηηθά κέξε ηνπ εξγαιείνπ είλαη: 

• Οη νκάδεο ηνπηθήο δξάζεο (ΟΣΓ) ζα πξέπεη λα απνηεινχληαη απφ εθπξνζψπνπο 

ηνπηθψλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ (επηρεηξεκαηίεο, 

ηνπηθέο αξρέο, ελψζεηο, νκάδεο πνιηηψλ, θνηλνηηθέο θαη εζεινληηθέο νξγαλψζεηο, θιπ.). 

Ζ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη νη εηαίξνη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πξέπεη λα θαηέρνπλ 
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ηνπιάρηζηνλ ην 50% ηεο εμνπζίαο ζηε ιήςε απνθάζεσλ θαη θακία νκάδα 

ζπκθεξφλησλ δελ πξέπεη λα έρεη πάλσ απφ 49% ησλ ςήθσλ. 

• Οη ζηξαηεγηθέο ηνπηθήο αλάπηπμεο αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή θαη πξέπεη λα 

θαζνξίδεηαη ν πιεζπζκφο πνπ θαιχπηνπλ, λα πεξηιακβάλνπλ αλάιπζε ησλ 

αλαπηπμηαθψλ αλαγθψλ θαη ηεο δπλακηθήο ηεο πεξηνρήο, πεξηγξαθή ησλ ζηφρσλ, 

ππφδεημε ηνπ νινθιεξσκέλνπ θαη θαηλνηφκνπ ραξαθηήξα ηεο ζηξαηεγηθήο, ζρέδην 

δξάζεο φπνπ ζα αλαθέξνληαη ζπγθεθξηκέλα έξγα, ξπζκίζεηο δηαρείξηζεο θαη 

παξαθνινχζεζεο, θαζψο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζρέδην. 

• Ζ θάιπςε πεξηνρήο θαη πιεζπζκνχ κηαο δεδνκέλεο ηνπηθήο ζηξαηεγηθήο νξίδεηαη απφ 

ηηο νκάδεο ηνπηθήο δξάζεο, σζηφζν, πξέπεη λα είλαη ζπλεθηηθή θαη λα πξνζθέξεη 

επαξθή θξίζηκε κάδα γηα ηελ απνηειεζκαηηθή ηεο πινπνίεζε.  

2.5.3 Κοινϊ χϋδια Δρϊςησ (ΚΔ)/Joint Action Plans (JAPS) 

Σα ΚΓ είλαη έλαο ηξφπνο πξνψζεζεο ηεο εζηίαζεο ησλ Σακείσλ ζηα απνηειέζκαηα 

θαη έρνπλ αξθεηά ζαθή πιενλεθηήκαηα (Καλνληζκφο (ΔΔ) 1303/2013, άξζξν 104):  

• κεηαζέηνπλ ηελ εζηίαζε ηεο δηαρείξηζεο απφ ηηο εηζξνέο ζηηο εθξνέο θαη ζηελ 

επίηεπμε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ ζηφρνπ· 

 • Γίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ αλάπηπμε ελφο ζθεπηηθνχ παξέκβαζεο ηνπ ΚΓ σο 

πξφζζεηε εγγχεζε φηη ιακβάλνληαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ελφο 

πθηζηάκελνπ πξνβιήκαηνο· 

 • κπνξεί λα απνηειέζνπλ ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ πξνψζεζε ηεο εηαηξηθήο ζρέζεο 

θαη κηαο νινθιεξσκέλεο πξνζέγγηζεο, δεδνκέλνπ φηη κπνξνχλ λα ππνζηεξίδνληαη απφ 

δηάθνξα πξνγξάκκαηα θαη ηακεία γηα ηελ επίηεπμε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ ζηφρνπ. 

Σν ΚΓ επηηξέπεη ζηα θξάηε-κέιε λα πινπνηήζνπλ ηκήκαηα απφ έλα ή πεξηζζφηεξα 

πξνγξάκκαηα, βαζηδφκελα ζε κηα πξνζέγγηζε πνπ εζηηάδεη ζηα απνηειέζκαηα γηα ηελ 

επίηεπμε ελφο πξνθαζνξηζκέλνπ ζηφρνπ. Ζ εζηίαζε ζηα απνηειέζκαηα είλαη 

εμαζθαιηζκέλε, επεηδή ην ΚΓ αθνινπζεί κηα ζπλεθηηθή ινγηθή παξέκβαζεο θαη θάλεη 

ρξήζε ησλ Απινπζηεπκέλσλ Δπηινγψλ Κφζηνπο. Δπηιεγκέλνη δείθηεο επηδφζεσλ θαη 

απνηειεζκάησλ ζπλδένληαη κε ηα αληίζηνηρα θφζηε θαηά κνλάδα ή θαη‘ απνθνπή 

πνζά, θαη θαηά ηνλ ηξφπν απηφ νη πιεξσκέο κπνξνχλ λα γίλνληαη κε βάζε ηα επίπεδα 
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επηδφζεσλ. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ελδηαθεξφκελα θξάηε-κέιε έλα ΚΓ πξέπεη 

πξψηα λα έρνπλ ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δπηηξνπήο. 
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Κεφϊλαιο 3 

ΣΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΣΩΝ ΕΟΕ 

3.1 Γενικϊ 

Ο Δπξσπατθφο Όκηινο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΟΔ)
7
 απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε 

θαη πξναγσγή ηεο δηαζπλνξηαθήο, δηαθξαηηθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ θαη ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ. ηνλ ΔΟΔ 

είλαη δπλαηφλ λα αλαηεζεί ε πινπνίεζε πξνγξακκάησλ πνπ ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή άιισλ έξγσλ δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο κε ή ρσξίο 

ρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ ΔΔ (Καλνληζκφο (ΔΚ) 1082/2006), ελψ κε ηελ πξφζθαηε 

ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο Οκίινπο λα επεθηείλνπλ ηελ 

επηξξνή ηνπο θαη ζε ηξίηεο ρψξεο. ην παξφλ θεθάιαην απνηππψλεηαη ε ζεζκηθή 

πξαγκαηηθφηεηα ησλ ΔΟΔ κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηνπ αλσηέξσ Καλνληζκνχ, θαζψο 

θαη ησλ εζληθψλ ξπζκίζεσλ. 

3.2 Σο πλαύςιο τησ Εδαφικόσ υνεργαςύασ πριν από τουσ ΕΟΕ 

Οη Perkmann (PERKMANN, 2003) θαη Palermo (PALERMO, 2007) θαη ηα επίζεκα 

θείκελα ηεο Έλσζεο Παξάθηησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο Δπξψπεο  (AEBR, 2001) αλαθέξνπλ 

φηη ηνπηθέο θαη ζπλνξηαθέο αξρέο είραλ θηλεηνπνηεζεί κεηά ην ηέινο ηνπ Β΄ 

Παγθνζκίνπ πνιέκνπ ζε δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο γηα λα ιχζνπλ δηαζπλνξηαθήο θαη 

ηνπηθήο θχζεο δεηήκαηα (εξγάηεο πνπ πεξλνχζαλ ηα ζχλνξα, δηαζπλνξηαθή κφιπλζε, 

ρσξνηαμηθφο ζρεδηαζκφο ή δεηήκαηα αζθάιεηαο), ρσξίο λα απεπζχλνληαη απεπζείαο 

ζηηο πφιεηο ηνπο, ειπίδνληαο φηη ηα αξκφδηα Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ ζα αζρνιεζνχλ κε 

ηα ηνπηθά δεηήκαηά ηνπο (COMMITTEE OF THE REGIONS, 2007:18).  

Σν πκβνχιην ηεο Eπξψπεο ήηαλ ν πξψηνο ππεξεζληθφο θαη κε ελσζηαθφο ζεζκφο πνπ 

αζρνιήζεθε κε ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία. Σν 1980 ε ΔηΠ ζε ζπλεξγαζία κε ηελ 

AEBR ζρεδίαζαλ ηε χκβαζε ηεο Μαδξίηεο, ε νπνία έδηλε ην πξψην λνκηθφ πιαίζην 

γηα ηελ δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία.  

                                                 
7
 ΔΔ C 15 E ηεο 21.1.2010, Jacques Lecarte, 06/2017,ζ. 10 

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.10.html#_ftnref1   

http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/el/displayFtu.html?ftuId=FTU_5.1.10.html#_ftnref1
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Σν 1995 θαη ην 1998 δχν Πξσηφθνιια πξνζηέζεθαλ ζηε χκβαζε Πιαίζην ηεο 

Μαδξίηεο. Σν πξψην έθαλε πην αηρκεξφ ην λνκηθφ κέξνο ηνπ, αληηθαζηζηψληαο ηηο 

πξναηξεηηθέο δηαηάμεηο κε ππνρξεσηηθέο. Δπηπιένλ έθαλε αλαθνξά ζηε δεκηνπξγία 

κφληκσλ ζεζκψλ γηα ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία. Οη ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο 

δελ ήηαλ ππνρξεσκέλεο λα πεξηκέλνπλ ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Κξάηνπο γηα λα εληζρχζνπλ 

θαη λα πξνσζήζνπλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο, αιιά είραλ ηελ πιήξε δηθαηνδνζία κε δηθή 

ηνπο πξσηνβνπιία λα ιάβνπλ δηαζπλνξηαθά κέηξα θαη λα επσθειεζνχλ απφ ην 

δηθαίσκα λα ζπλεξγαζηνχλ πέξα απφ ηα εζληθά ζχλνξα (ε ίδηα αξρή απαληάηαη θαη 

ζηνλ Καλνληζκφ 1082/2006) (EGTC Study, 2007: 30, AEBR, 2001).  Σν δεχηεξν 

Πξσηφθνιιν επεζήκαηλε φηη «ακνηβαίεο απνθάζεηο πνπ ιακβάλνληαη ζην πιαίζην κηαο 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο ζα πξέπεη λα εθαξκφδνληαη απφ ηηο ηνπηθέο θνηλφηεηεο θαη 

αξρέο εληφο ηνπ εζληθνχ θαλνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ζχκθσλα κε ηελ εζληθή 

λνκνζεζία». Σειηθά, ηα θξάηε είραλ ηνλ ηειηθφ ιφγν ζηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία.  

Μειεηεηέο, σζηφζν, ηφληδαλ φηη νη πεξηνρέο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο «απέρνπλ απφ 

ην λα ραξαθηεξηζηνχλ σο πεξηνρέο κε ηε δηθαηαθν-πνιηηηθή έλλνηα» (HAKLI, 

2008:477), επίζεο «δελ εκθαλίδνληαη ηδηαίηεξα πεηπρεκέλεο ζην λα απνηειέζνπλ λέα, 

ππεξεζληθά επίπεδα δηαθπβέξλεζεο» (PERKMANN, 2002:109). Γχν ιφγνη 

παξεκπνδίδνπλ ηε δπλαηφηεηά ηνπο λα δξάζνπλ σο φινλ (PERKMANN, 2002:109). 

Πξψηνλ, ε νξγάλσζή ηνπο σο δηαθξαηηθά δίθηπα πνιηηηθήο δελ ππνζηεξίδεη ηελ 

εγθαζίδξπζε ελφο θνηλνχ ηφπνπ. Οη δξψληεο παξακέλνπλ πξνζαλαηνιηζκέλνη ζηα 

ζπκθέξνληα ηεο δηθήο ηνπο πεξηνρήο θαη δπζθνιεχνληαη λα ζπιιάβνπλ θαη λα 

ζπληνλίζνπλ κία θνηλή αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή. Γεχηεξνλ, νη δηαζπλνξηαθέο πεξηνρέο 

αληηκεησπίδνπλ ηελ πξφθιεζε ηεο πνιηηηθήο λνκηκνπνίεζεο θαη θπξίσο «λα αγγίμνπλ 

ηηο θαξδηέο θαη ην κπαιφ ησλ απιψλ αλζξψπσλ» (HAKLI, 2008:477). 

Ζ αλάγθε πξνψζεζεο ηεο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (INTERREG), ηεο ρσξηθήο αλάπηπμεο 

ησλ αλαπηπμηαθψλ πνιηηηθψλ εληφο ηεο Δ.Δ. θαη ηεο επίηεπμεο νηθνλνκηψλ θιίκαθαο 

απαηηνχζε ηε δεκηνπξγία απφ πιεπξάο Δ.Δ. ελφο ζεζκνχ ν νπνίνο κέζα απφ ηελ 

ζηαζεξφηεηα θαη ηε ζπλέρεηα ηεο χπαξμήο ηνπ ζα θαζηζηά ζπλεθηηθή θαη ζπληνληζκέλε 

ηελ πξνψζεζε ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ.  Σν θίλεηξν δεκηνπξγίαο ησλ ΔΟΔ 

είλαη «ε βνχιεζε δεκηνπξγίαο κηαο νξαηήο θαη κφληκεο δνκήο δηαζπλνξηαθήο 

ζπλεξγαζίαο, ζρεδηαζκνχ θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ αλάπηπμεο, επίηεπμεο νηθνλνκηψλ 

θιίκαθαο, θαζψο θαη δηαρείξηζεο θνηλψλ ζρεδίσλ, ππνδνκψλ ή πεξηβαιινληηθψλ 

πφξσλ» (ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ, 2010:19). Οη δξάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηεο 
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νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ζηελ νπνία ζηνρεχνπλ απφιπηα νη ΔΟΔ δεκηνπξγνχλ ρψξν γηα 

ρεηξηζκνχο νη νπνίνη κπνξνχλ λα εξκελεπηνχλ σο πεδίν πνιηηηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 

αληαγσληζκνχ. Σί κπνξεί λα ζεκαίλεη απηφ γηα ηελ δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία; Πξψηνλ, 

ε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία νδεγεί ζηε ζεζκνπνίεζε ηεο πεξηνρήο δξάζεο ησλ ΔΟΔ,  

θαη δεχηεξνλ, νη ΔΟΔ κπνξνχλ λα θαιιηεξγήζνπλ ηε δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία, 

απνθελψλνληαο ζεκαληηθέο ιεηηνπξγίεο ηνπ έζλνπο-θξάηνπο.  

Απφ ηελ άπνςε ηεο πνιηηηθήο επηζηήκεο, ζηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ δηαπεξηθεξεηαθνχ 

ζεζκνχ κπνξεί λα αληηθαηνπηξηζηεί ε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία σο «κηθξνεμσηεξηθή 

πνιηηηθή» (BECK, 2011), σο κε θσδηθνπνηεκέλε εμσηεξηθή πνιηηηθή. Δηδηθφηεξα, 

ππνγξακκίδεηαη φηη «ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο, ν ΔΟΔ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ 

εθαξκνγή ηνπ θνηλνηηθνχ θεθηεκέλνπ, ζηελ ελζσκάησζε ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ θαη 

ζηελ άκβιπλζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζπλφξσλ. Ο ΔΟΔ δεκηνπξγεί δνκέο ζπλεξγαζίαο 

πνπ ελζσκαηψλνπλ πνιιαπινχο θνξείο θαη αλαπηχζζεη δηαζπλνξηαθέο ζπλέξγεηεο κε 

καθξνπξφζεζκε πξννπηηθή. Πξνσζεί, επίζεο, ην δηάινγν θαη κπνξεί λα απνηξέςεη 

πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο κεηαμχ θξαηψλ κειψλ. Ο ΔΟΔ πξνσζεί ηελ εδαθηθή ζπλνρή, 

φρη κφλν ζε δηαζπλνξηαθφ επίπεδν, αιιά θαη ζε εζληθφ, επεηδή πνιχ ζπρλά νη 

παξακεζφξηεο πεξηνρέο είλαη ηαπηφρξνλα θαη νη ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο κηαο 

ρψξαο» (ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΧΝ, 2010:24). 

Σν γεγνλφο φηη ε εδαθηθή ζπλνρή ελζσκαηψζεθε ζηε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο εληζρχεη 

ην ξφιν ηνπ ΔΟΔ
8
. Ο Καλνληζκφο 1082/2006, δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 175, εδάθην γ΄ ηεο 

ΛΔΔ, ζέηεη ην γεληθφ πιαίζην ζχζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο ΔΟΔ. Ο Καλνληζκφο 

(ΔΚ) 1082/2006 ιακβάλεη ππφςε ηα αηηήκαηα πνπ εμέθξαζε ην Κνηλνβνχιην φζνλ 

αθνξά ζηνλ ζαθή νξηζκφ ηεο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, ηελ αλάγθε θαζνξηζκνχ ηεο 

δεκνζηνλνκηθήο επζχλεο ησλ θξαηψλ-κειψλ, θαζψο θαη ηε δηθαηνδνζία θαη ηνπο 

θαλφλεο φζνλ αθνξά ηε δεκνζίεπζε θαη/ή ηελ θαηαρψξηζε ησλ θαηαζηαηηθψλ ηνπ 

ΔΟΔ. Παξάιιεια, ην πκβνχιην απνδέρηεθε ηελ πξφηαζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, δει. λα 

εθαξκφδεηαη ζηνλ ΔΟΔ ην δίθαην ηνπ θξάηνπο-κέινπο, ζην νπνίν ν ΔΟΔ έρεη ηελ 

θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα. 

                                                 
8
 Άξζξν 3,  παξάγξαθνο 3 ηεο πλζήθεο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε: "Ζ Έλσζε πξνάγεη ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή 

ζπλνρή θαη ηελ αιιειεγγχε κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ". Ο λένο Σίηινο XVIII ηνπ Σξίηνπ Μέξνπο ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηειεί λέν θαη ζεκαληηθφ λνκηθφ ηζρπξηζκφ, θαζψο ε "Οηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή ζπλνρή" έγηλε πιένλ 
"Οηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη εδαθηθή ζπλνρή", φιεο ηνπνζεηεκέλεο ζην ίδην επίπεδν. 
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3.3 Σο ενωςιακό ρυθμιςτικό πλαύςιο λειτουργύασ των ΕΟΕ.  

Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) 1082/2006 ζέζπηζε ηνλ ΔΟΔ σο έλα πξναηξεηηθφ κεραληζκφ  

ζπλεξγαζίαο ζε θνηλνηηθφ επίπεδν, κεηαμχ θπξίσο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ 

αξρψλ ησλ θξαηψλ – κειψλ θαηά ηελ εθαξκνγή θαη ηε δηαρείξηζε δξάζεσλ εδαθηθήο 

ζπλεξγαζίαο, o oπνίνο ζα απνηειεί απηνηειή λνκηθή νληφηεηα, ζα ελεξγεί εμ νλφκαηνο 

ησλ κειψλ ηνπ θαη ζα έρεη σο ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ δπζρεξεηψλ πνπ αλαθχνληαη 

ιφγσ ησλ δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ θαη δηαδηθαζηψλ
9
. Δηδηθφηεξα, φπσο νξίδεη 

ην άξζξν 1 παξ. 2 ηνπ Καλνληζκνχ,  ν ΔΟΔ απνζθνπεί ζηε δηεπθφιπλζε θαη ζηελ 

πξναγσγή ηεο δηαζπλνξηαθήο, δηαθξαηηθήο ή/θαη δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο 

(«εδαθηθή ζπλεξγαζία») κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, κε απνθιεηζηηθφ ζηφρν ηελ ελίζρπζε 

ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο. Έηζη, ν ΔΟΔ, ελεξγψληαο ζην πιαίζην ησλ 

θαζεθφλησλ πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί απφ ηα κέιε ηνπ, αλαιακβάλεη θπξίσο θαζήθνληα 

γηα ηελ εθαξκνγή πξνγξακκάησλ ή έξγσλ εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ 

ζπγρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηελ Κνηλφηεηα, κέζσ ηνπ ΔΣΠΑ, ηνπ ΔΚΣ ή / θαη ηνπ 

Σακείνπ πλνρήο. Παξάιιεια, είλαη δπλαηφ ν ΔΟΔ  λα δηεμάγεη (θαη) άιιεο δξάζεηο 

εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ αλσηέξσ 

ζηφρνπ κε ή ρσξίο νηθνλνκηθή ζπλεηζθνξά ηεο Κνηλφηεηαο
10

.  Πξάγκαηη, νη ΔΟΔ 

δχλαληαη λα πινπνηήζνπλ ηα εμήο: 

 δηαρείξηζε δηαζπλνξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ κεηαθνξψλ ή λνζνθνκείσλ· 

 πινπνίεζε ή δηαρείξηζε δηαζπλνξηαθψλ αλαπηπμηαθψλ έξγσλ· 

 αληαιιαγή εκπεηξίαο θαη νξζψλ πξαθηηθψλ· 

 δηαρείξηζε θνηλψλ δηαζπλνξηαθψλ πξνγξακκάησλ πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεκαηνδνηνχλ ζρέδηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο γηα ηνπο εηαίξνπο ηνπ ΔΟΔ. 

Ο Καλνληζκφο,  παξάιιεια, θαζηζηά ζαθέο φηη ν ΔΟΔ,  θαηά ηελ ηδξπηηθή ηνπ 

«θηινζνθία», δελ απνζθνπεί ζηελ παξάθακςε ησλ πθηζηάκελσλ θαλνληζηηθψλ 

πιαηζίσλ γηα ηε δηαζπλνξηαθή ζπλεξγαζία κεηαμχ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ αξρψλ, 

                                                 
9 Βι. ηηο εηζαγσγηθέο ζθέςεηο  2-4, 8 θαη  11 ηνπ Καλνληζκνχ, νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζηηο   ζεκαληηθέο δπζρέξεηεο ζην πιαίζην απηψλ 

ησλ ζπλεξγαζηψλ, ή ζηελ αλεπάξθεηα ησλ πθηζηάκελσλ κεραληζκψλ (φπσο ν επξσπατθφο φκηινο νηθνλνκηθνχ ζθνπνχ) γηα ηελ 
νξγάλσζε δξάζεσλ ζηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2000-2006 (θπξίσο ζην πιαίζην ηεο πξσηνβνπιίαο  Interreg), θαζψο θαη ζηηο λέεο 

αλάγθεο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ πξνέθπςαλ κεηά ηε δηεχξπλζε ηεο  Δ.Δ., νη νπνίεο νδήγεζαλ ηνλ ελσζηαθφ λνκνζέηε ζηε ζέζπηζε 

ηνπ ΔΟΔ, σο ελφο ζεζκνχ πνπ ζα ζηνρεχεη, κέζσ ηεο ελίζρπζεο ησλ εδαθηθψλ ζπλεξγαζηψλ, ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο 
θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο ζπλνρήο  πνπ ζέηνπλ νη Δπξσπατθέο πλζήθεο (άξζξν 127) .  
10

 Άξζξν 7 παξ. 1-3. Ζ παξ. 4 ξεηά εμαηξεί απφ ηα θαζήθνληα πνπ κπνξνχλ λα αλαηεζνχλ ζηνλ ΔΟΔ εθείλα πνπ αθνξνχλ ζηελ 

άζθεζε δεκφζηαο εμνπζίαο θαη αξκνδηνηήησλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαζθάιηζε ησλ γεληθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ θξάηνπο ή άιισλ 
δεκνζίσλ αξρψλ (π.ρ. αζηπλνκία, δηθαηνζχλε, εμσηεξηθή πνιηηηθή θ.ι.π.). 



41 
 

νχηε ζπλεπάγεηαη ηελ εηζαγσγή ελφο ζπλφινπ ζπγθεθξηκέλσλ θνηλψλ θαλφλσλ, νη 

νπνίνη ζα δηέπνπλ θαζ΄ νκνηφκνξθν ηξφπν φιεο ηηο ζπλαθείο ξπζκίζεηο ζε νιφθιεξε 

ηελ Κνηλφηεηα
11

. 

Ζ ζχζηαζε ελφο ΔΟΔ παξέρεη ζηα κέιε ηνπ πνιιά πιενλεθηήκαηα: 

 επηηξέπεη ζηα κέιε ηνπ λα ζρεκαηίζνπλ εληαία λνκηθή νληφηεηα θαη λα 

πινπνηνχλ θνηλέο πξσηνβνπιίεο ζε δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε-κέιε βάζεη 

εληαίνπ πιαηζίνπ θαλφλσλ, 

  επηηξέπεη ζηα ελδηαθεξφκελα κέξε ζε δχν ή πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε λα 

ζπλεξγάδνληαη ζην πιαίζην θνηλψλ πξσηνβνπιηψλ ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ε 

ππνγξαθή δηεζλνχο ζπκθσλίαο πνπ απαηηεί επηθχξσζε απφ ηα εζληθά 

θνηλνβνχιηα, 

 επηηξέπεη ζηα θξάηε-κέιε λα αληαπνθξίλνληαη απφ θνηλνχ θαη άκεζα ζε 

πξνζθιήζεηο ππνβνιήο πξνηάζεσλ πνπ πξνθεξχζζνληαη, ζην πιαίζην εδαθηθψλ 

πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ θαη λα ελεξγνχλ σο εληαία δηαρεηξηζηηθή αξρή γηα απηά. 

Οη ΔΟΔ ελεξγνχλ εμ νλφκαηνο ησλ κειψλ ηνπο, ηα νπνία εγθξίλνπλ ηα θαηαζηαηηθά 

ηνπο θαη ηηο ζπκβάζεηο ηνπο (βαζηθφ θείκελν γηα ηελ ίδξπζή ηνπο), ζηηο νπνίεο 

πεξηγξάθνληαη ε νξγάλσζε θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ΔΟΔ. Σν εχξνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ πεξηνξίδεηαη ζηνλ ηνκέα ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ επηιέμεη ηα 

κέιε. Δπηπιένλ, νη εμνπζίεο ησλ ΔΟΔ πεξηνξίδνληαη απφ ηηο αληίζηνηρεο εμνπζίεο ησλ 

κειψλ ηνπο. Δμνπζίεο δεκφζηαο αξρήο, π.ρ. αζηπλνκηθέο θαη θαλνληζηηθέο εμνπζίεο, δελ 

κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζε ΔΟΔ. 

Σν εθαξκνζηέν δίθαην γηα ηελ εξκελεία θαη εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο είλαη εθείλν ηνπ 

θξάηνπο-κέινπο, ζην νπνίν ν ΔΟΔ έρεη ηελ θαηαζηαηηθή ηνπ έδξα. Σα κέιε κπνξνχλ 

λα απνθαζίδνπλ θαηά πφζν ν ΔΟΔ είλαη ρσξηζηή λνκηθή νληφηεηα ή εάλ ηα 

θαζήθνληά ηνπ πξέπεη λα αλαηεζνχλ ζε έλα απφ ηα κέιε. 

Σα κέιε εγθξίλνπλ ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ ηνπ ΔΟΔ, ν νπνίνο απνηειεί ην 

αληηθείκελν εηήζηαο έθζεζεο πνπ θαηαξηίδεηαη θαη πηζηνπνηείηαη απφ αλεμάξηεηνπο 

εκπεηξνγλψκνλεο. Σα κέιε θέξνπλ νηθνλνκηθή επζχλε γηα ηπρφλ ρξέε, αλάινγε πξνο ηε 

ζπλεηζθνξά ηνπο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

                                                 
11

 Βι. ηηο εηζαγσγηθέο ζθέςεηο  5,8  ηνπ Καλνληζκνχ 
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ηα ηέιε ηνπ 2013, ν Καλνληζκφο ζρεηηθά κε ηνλ ΔΟΔ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ 

Καλνληζκφ (ΔΔ) 1302/2013. ην πιαίζην ηεο ζεζκηθήο αξρηηεθηνληθήο ηεο πνιηηηθήο 

ζπλνρήο ηεο ΔΔ ηεο πξνγξακκαηηθήο πεξηφδνπ 2014-2020 θαη, ελ πξνθεηκέλσ, ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζ.1302/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 1082/2006 γηα 

ηνλ επξσπατθφ φκηιν εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, επήιζαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην ζεζκηθφ 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ ΔΟΔ, αλαθνξηθά κε ηε ζπκκεηνρή ζε απηνχο θνξέσλ απφ 

ηξίηεο ρψξεο, ηε δηαδηθαζία έγθξηζήο ηνπο, ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα, νη 

νπνίεο αλέδεημαλ ηνλ εμαηξεηηθά αλαβαζκηζκέλν επηρεηξεζηαθφ ξφιν ηνπο ζηελ 

πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο ζηελ ΔΔ. 

Με δεδνκέλν, φπσο θάλεθε θαη αλσηέξσ, φηη ε πλζήθε ηεο Ληζαβφλαο πξνζέζεζε ηελ 

εδαθηθή δηάζηαζε ζηελ πνιηηηθή ζπλνρήο ηεο ΔΔ, ν Καλνληζκφο (ΔΔ) 1302/2013 

ελίζρπζε ηε ζεζκηθή ζεκαζία ησλ ΔΟΔ, απινπζηεχνληαο θαη βειηηψλνληαο ηηο 

δηαδηθαζίεο ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο. Καηά ηνπο φξνπο ηνπ πξννηκίνπ ηνπ 

Καλνληζκνχ, «νη ΔΟΔ κπνξνχλ λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα εληζρχζνπλ ηελ πξνψζεζε 

θαη ηελ επίηεπμε ηεο αξκνληθήο αλάπηπμεο ηεο Έλσζεο ζπλνιηθά θαη ηεο νηθνλνκηθήο, 

θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο ησλ πεξηθεξεηψλ ηεο εηδηθφηεξα, θαη λα ζπκβάιινπλ 

ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζηφρσλ ηεο ζηξαηεγηθήο «Δπξψπε 2020» γηα έμππλε, 

δηαηεξήζηκε θαη ρσξίο απνθιεηζκνχο αλάπηπμε («ηξαηεγηθή Δπξψπε 2020»). Ο 

Καλνληζκφο 1299/2013, πεξί θαζνξηζκνχ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο Δπξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, εθηηκά φηη «γηα λα εληζρπζεί απηή ε πξνζέγγηζε, ε 

ππνζηήξημε απφ ην ΔΣΠΑ ζηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο ζα πξέπεη λα ζπληνλίδεηαη κε 

ηελ ππνζηήξημε απφ ην ΔΓΣΑΑ θαη ην ΔΣΘΑ θαη ζα πξέπεη, θαηά πεξίπησζε, λα 

εκπιέθνληαη νη επξσπατθνί φκηινη εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (ΔΟΔ), νη νπνίνη 

ζεζπίδνληαη κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 1302/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ πκβνπιίνπ, φπνπ ε ηνπηθή αλάπηπμε απνηειεί έλα απφ ηνπο ζηφρνπο ηνπο» 

(1299/2013, θέςε 22). 

Ζ ζεζκηθή  ρξεζηκφηεηα ησλ ΔΟΔ, φπσο επηζεκαίλεηαη, νδήγεζε ηα θξάηε-κέιε λα 

ηνπο ρξεζηκνπνηνχλ επίζεο σο λνκηθφ κέζν θαη ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην 

άιισλ πνιηηηθψλ ηεο Έλσζεο, πιελ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο. ην πιαίζην απηφ, ν 

λνκνζέηεο ηεο Έλσζεο έθξηλε αλαγθαίν λα εληζρχζεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

ΔΟΔ «κε ηε δηεχξπλζε ηνπ ραξαθηήξα ηνπο, ηελ άξζε ησλ εκπνδίσλ πνπ 
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εμαθνινπζνχλ λα πθίζηαληαη θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο ίδξπζεο ησλ ΔΟΔ θαη ησλ 

ελεξγεηψλ ηνπο, δηαηεξψληαο, παξάιιεια, ηε δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ-κειψλ λα 

πεξηνξίδνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηέο πνπ κπνξνχλ λα αλαπηχζζνπλ νη ΔΟΔ ρσξίο ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ζηήξημε ηεο Έλσζεο.  

Αμίδεη λα αλαθεξζεί ε θέςε 33 ηνπ Καλνληζκνχ 1302/2013, φπνπ αλαθέξεηαη φηη ε 

αξκνδηφηεηα γηα ηε δηάδνζε γλψζεο ζρεηηθά κε ηνπο ΔΟΔ ζα κπνξνχζε λα 

θαηαλεκεζεί, κεηαμχ άιισλ, αλάκεζα ζηηο ππεξεζίεο ηεο Δπηηξνπήο θαη ηελ 

Δπξσπατθή Τπεξεζία Δμσηεξηθήο Γξάζεο. Σν πξσηφθνιιν ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ απνβιέπεη ζηε 

ζπλεξγαζία ησλ δχν θνξέσλ ζε απηφ ην ζέκα
12

.  

Βέβαηα, ν επξσπατθφο ζηφρνο γηα αεηθφξν αλάπηπμε κε ζεβαζκφ ζηε δηαηήξεζε, ηελ 

πξνζηαζία θαη ηε βειηίσζε ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί θαη εζληθφ ζηφρν, αθνχ 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηελ πνηφηεηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ πνιηηψλ
13

. Γηα 

παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο, νη ΔΟΔ κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ ζεηηθά 

ζηε κείσζε ησλ εκπνδίσλ ηεο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο 

ρψξαο πνπ πιήηηνληαη απφ ζνβαξά θαη κφληκα νηθνλνκηθά, θνηλσληθά ή δεκνγξαθηθά 

πξνβιήκαηα. ε απηφ ην πιαίζην, θξίλεηαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή ε ζπλεηζθνξά ηνπο 

ζηελ επηρεηξεζηαθή ππνζηήξημε ησλ Γήκσλ θαη Πεξηθεξεηψλ ηεο ρψξαο πξνθεηκέλνπ 

ε ηνπηθή απηνδηνίθεζε λα αμηνπνηήζεη κε βέιηηζην ηξφπν ηνπο ελσζηαθνχο πφξνπο 

ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ, αιιά θαη άιισλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, 

πξνζαξκνζκέλσλ ζηνπο επξσπατθνχο θαη εζληθνχο ζηφρνπο αιιά θαη ζηηο δηθέο ηνπο 

αλάγθεο θαη πξνηεξαηφηεηεο. Ζ βέιηηζηε αμηνπνίεζε ησλ ζεκαληηθψλ αλαπηπμηαθψλ 

πφξσλ πνπ δηαηίζεληαη κέζα απφ ηα ζπγρξεκαηνδνηνχκελα θαη ηα αληαγσληζηηθά 

πξνγξάκκαηα ηεο ΔΔ θαηά ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020 ζα απνηειέζνπλ 

κηα ζεκαληηθή παξάκεηξν αλάπηπμεο ζηελ Διιάδα γηα ηα πξνζερή ρξφληα, θαζψο, ζε 

κεγάιν βαζκφ, είλαη θαη νη κνλαδηθνί δηαζέζηκνη γηα παξνρή θηλήηξσλ αλαπηπμηαθψλ 

επελδχζεσλ, ηνπιάρηζηνλ ζε κεζνπξφζεζκν νξίδνληα. Κξίζηκνο παξάγνληαο γηα ηελ 

επηηπρή ζπκκεηνρή ησλ ειιεληθψλ θνξέσλ, θαη ηδηαίηεξα, ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο ζηα επξσπατθά πξνγξάκκαηα, είλαη ε ηθαλφηεηά ηνπο λα ζρεδηάδνπλ, 

                                                 
12

 Protocol on the Cooperation between the European Commission and the Committee of the Regions, 16 Φεβξνπαξίνπ 2012, 

εκείν 21. 
13

 Αηηηνινγηθή Έθζεζε ζην ρέδην Νφκνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ «Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ 

νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκνηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Ύδξεπζεο Απνρέηεπζεο (Γ.Δ.Τ.Α.) – Ρπζκίζεηο ζρεηηθέο κε ηελ 

νξγάλσζε, ηε ιεηηνπξγία, ηα νηθνλνκηθά θαη ην πξνζσπηθφ ησλ Ο.Σ.Α. – Δπξσπατθνί Όκηινη Δδαθηθήο πλεξγαζίαο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», Μέξνο Σξίην Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία-Δπξσπατθνί Οκηινη Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΟΔ) 
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λα αληαγσλίδνληαη αληίζηνηρνπο νξγαληζκνχο ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο ΔΔ θαη λα 

πινπνηήζνπλ ηα ζρεηηθά έξγα πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ηνπηθή θαη πεξηθεξεηαθή 

αλάπηπμε ηεο ρψξαο. Οη ΔΟΔ, ζην πιαίζην ηνπ θαίξηνπ ξφινπ ηνπο γηα ηελ ελίζρπζε 

ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη εδαθηθήο ζπλνρήο ησλ Πεξηθεξεηψλ ηεο ΔΔ, κέζσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε πξνγξάκκαηα εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, ζε 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα, αιιά θαη ζε άιια επξσπατθά πξνγξάκκαηα
14

, 

αλακέλεηαη λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηηο ζεζκηθέο θαη νξγαλσηηθέο αιιαγέο ζε 

ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, ζηελ ελίζρπζε ηεο επηρεηξεζηαθήο εηνηκφηεηαο ησλ 

δεκνζίσλ θνξέσλ, ησλ ΟΣΑ, ησλ παλεπηζηεκίσλ, ζηελ απφθηεζε ηδηαηηέξσλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ηθαλνηήησλ απφ ην αλζξψπηλν δπλακηθφ ησλ σο άλσ νξγαληζκψλ, 

θαζψο θαη ζηελ εκπέδσζε κηαο δηνηθεηηθήο θνπιηνχξαο εμσζηξέθεηαο θαη ελφο 

ζπλεξγαηηθνχ πλεχκαηνο (ΚΑΡΒΟΤΝΖ, 2017β: 54).  

Ζ Διιάδα, φπσο θαη ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ. θιήζεθαλ λα πξνζαξκφζνπλ 

ην θαλνληζηηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο θαη ζχζηαζεο ησλ ΔΟΔ ζηα φζα νξίδνληαη ζηνλ 

Καλνληζκφ (Δ.Δ.) 1302/2013 κέρξη ηηο 27 Ηνπλίνπ 2014. Ζ ρψξα καο κε ηε ζχζηαζε 

Οκάδαο Γηνίθεζεο Έξγνπ ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ θαη ηελ πεξάησζε ησλ 

εξγαζηψλ ηεο εληφο νιίγσλ εβδνκάδσλ, απνηειεί κία απφ ηηο ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο 

κεηαμχ ησλ θξαηψλ-κειψλ πνπ ζεζκηθά ηνικνχλ λα εληάμνπλ έλα λέν εξγαιείν ζηελ 

αλαπηπμηαθή ζηξαηεγηθή ηνπο, παξακεξίδνληαο παξσρεκέλεο δηνηθεηηθέο λννηξνπίεο 

θαη ζπγθεληξσηηθνχ ραξαθηήξα θαλνληζηηθέο αγθπιψζεηο. Δπηρεηξείηαη θπξίσο ν 

εκπινπηηζκφο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο κε δηαηάμεηο πνπ παξέρνπλ ηα κέζα θαη ηε 

δπλαηφηεηα ζε απηνχο ηνπο Οκίινπο πνπ έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ζηε ρψξα καο, λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ ελσζηαθή λνκνζεζία αλαπηπμηαθφ ξφιν 

ηνπο (ΚΑΡΒΟΤΝΖ, 2017β: 43). 

                                                 
14

 «Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ λα αλαζέζνπλ ηα θαζήθνληα ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ζε έλαλ ΔΟΔ ή λα 

αλαζέζνπλ ζε έλαλ ηέηνηνλ φκηιν ηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο κέξνπο ελφο πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο πνπ αθνξά ην έδαθνο 

πνπ θαιχπηεη ν ελ ιφγσ ΔΟΔ», ΔΚ 1299/2013 πεξη θαζνξηζκνχ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηφρνπ ηεο 

Δπξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο.   
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3.4 Σο εθνικό ρυθμιςτικό πλαύςιο λειτουργύασ των ΕΟΕ 

Με ηνλ Ν. 4483/2017 εηζήρζεζαλ λέεο ξπζκίζεηο εηδηθφηεξα φζνλ αθνξά ηελ 

λνκηθή θχζε,  ηνπο ζθνπνχο, ηε δηαδηθαζία ζχζηαζεο, ην πξνζσπηθφ θαη ηελ 

νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα ησλ ΔΟΔ. Ζ εκπεηξία πνπ είρε απνθηεζεί απφ ηε 

ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ πξψησλ ΔΟΔ ζηε ρψξα καο (Ακθηθηπνλία θαη 

Δχμεηλε Πφιε) απνηέιεζε ηε ζηαζεξή βάζε γηα ηηο ξπζκίζεηο ηνπ ελ ιφγσ λφκνπ.  

   3. 4.1  Η Έννοια και η Υύςη των ΕΟΕ 

 

Οη ΔΟΔ πνπ έρνπλ ηελ θαηαζηαηηθή ηνπο έδξα ζηε ρψξα καο ζπλίζηαληαη σο 

αζηηθέο εηαηξίεο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ άξζξνπ 741 ηνπ Αζηηθνχ 

Κψδηθα. Δπνκέλσο, ν ΔΟΔ ζπληζηά έλα λνκηθφ πξφζσπν ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ 

επηηειεί φκσο απνζηνιή γεληθνχ ζπκθέξνληνο, έηζη φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη 

πξσηαξρηθά απφ ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1082/2006, φπσο ηζρχεη, θαη δεπηεξεπφλησο 

απφ άιιεο πξάμεηο ηεο Έλσζεο, φπσο ν Καλνληζκφο (ΔΔ) 1299/2013 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί 

θαζνξηζκνχ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζηφρνπ ηεο Δπξσπατθήο 

εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο. Ζ 

επηδίσμε απνζηνιήο γεληθνχ ζπκθέξνληνο αλαδεηθλχεηαη κε ελάξγεηα ηφζν απφ ηηο 

δεκφζηεο αξρέο πνπ κπνξνχλ γίλνπλ κέιε ησλ ΔΟΔ (ειιεληθφ δεκφζην, ΟΣΑ, 

παλεπηζηήκηα), φζν θαη απφ ηνλ ιφγν χπαξμεο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπο πνπ ζχκθσλα 

κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 1082/2006, φπσο ηζρχεη, αθνξά, φπσο ηνλίζηεθε παξαπάλσ, 

πξσηίζησο  ζηελ εδαθηθή ζπλεξγαζία θαη ζπλνρή. Ζ επηινγή σο λνκηθήο κνξθήο 

ηεο αζηηθήο εηαηξείαο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα νθείιεηαη ζηελ αλάγθε λα 

πξνζδνζεί επειημία δξάζεο ζηνπο ΔΟΔ, πξνθεηκέλνπ λα επηηεινχλ 

απνηειεζκαηηθά ηελ απνζηνιή ηνπο. Δπίζεο, βάζεη ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 

1082/2006, νη ΔΟΔ έρνπλ ζε θάζε θξάηνο κέινο ηελ επξχηεξε λνκηθή ηθαλφηεηα 

πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηα λνκηθά πξφζσπα βάζεη ηνπ εζληθνχ δηθαίνπ ηνπ ελ ιφγσ 

θξάηνπο κέινπο.  
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3.4.2  Οι κοπού και οι Δραςτηριότητεσ των ΕΟΕ 

 

Καηαξράο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 109, παξ. 1-3 πξνβιέπεηαη ε 

δπλαηφηεηα νη ΔΟΔ λα νξηζζνχλ είηε σο ελδηάκεζνη θνξείο γηα ηελ πινπνίεζε 

νινθιεξσκέλσλ ρσξηθψλ επελδχζεσλ, είηε σο Γηαρεηξηζηηθέο Αξρέο εθαξκνγήο 

πξνγξακκάησλ θαη θνηλψλ ζρεδίσλ δξάζεο, είηε σο ηειηθνί δηθαηνχρνη πινπνίεζεο 

έξγσλ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1299/2013
15

 πεξί 

θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην Δπξσπατθφ 

Γεσξγηθφ Σακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη 

Αιηείαο θαη ζηνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013, πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ 

γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ 

Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη 

γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1083/2006. 

Ζ ΔηΠ θαη ε AEBR γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ ΔΟΔ γηα 

ηελ ηξέρνπζα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν, επηθαινχκελεο ηηο αξρέο ηεο πνιπεπίπεδεο 

δηαθπβέξλεζεο θαη ηεο εηαηξηθφηεηαο, πξνζέιθπζαλ ηελ πξνζνρή ησλ επξσπατθψλ 

ζεζκψλ θαη ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηελ απαξαίηεηε ζπκκεηνρή ησλ ζπλνξηαθψλ 

πεξηνρψλ ζηηο Δηαηξηθέο πκθσλίεο θαη ζηα Πξνγξάκκαηα Γξάζεο θαη θπξίσο ησλ 

ΔΟΔ νη νπνίνη θαινχληαη λα παίμνπλ έλαλ πην ελεξγφ ξφιν κέρξη ην 2020
16

.  

Όζνλ αθνξά ηνλ ξφιν ησλ ΔΟΔ σο δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ θαη σο ειεγθηψλ 

Πξνγξακκάησλ εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο (Άξζξα 21 θαη 22 ηνπ Καλνληζκνχ 

1299/2013 γηα ηελ Δδαθηθή πλεξγαζία) ε ζθέςε 32 ηνπ Καλνληζκνχ ελζαξξχλεη 

ηα θξάηε-κέιε  λα παξαρσξήζνπλ ηηο αξκνδηφηεηεο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο Αξρήο 

ζηνπο ΔΟΔ
17

. Σν Άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ 1082/2006 φπσο ηξνπνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ 1302/2013, επηιχεη ην δήηεκα πνπ είρε ηεζεί απφ πνιινχο ΔΟΔ, ησλ 

                                                 
15

 χκθσλα κε ην Άξζξν 96.3 ησλ θνηλψλ δηαηάμεσλ ηνπ Καλνληζκνχ ηα πξνγξάκκαηα δξάζεο ππφ ηνλ ζηφρν ηεο Δπέλδπζεο ζηελ 

Αλάπηπμε θαη ζηελ απαζρφιεζε ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ δξάζεηο Community-led local Development (CLLD) θαη ηελ 
πξνζέγγηζε LEADER, δξάζεηο βηψζηκεο αζηηθήο αλάπηπμεο, εξγαιεία νινθιεξσκέλεο ρσξηθήο αλάπηπμεο (ΗΣΗ) θαη 

Μαθξνπεξηθεξεηαθέο ηξαηεγηθέο. 
16

 Ζκεξίδα κε ζέκα «The participation of the citizens from Border Regions in the Operational Programmes- The case of the 

EGTC», πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο Βξπμέιιεο ζηηο 19 Ννεκβξίνπ 2013.  
17

 «Σα θξάηε κέιε ζα πξέπεη λα ελζαξξπλζνχλ λα αλαζέζνπλ ηα θαζήθνληα ηεο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ζε έλαλ ΔΟΔ ή λα 

αλαζέζνπλ ζε έλαλ ηέηνηνλ φκηιν ηελ αξκνδηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο κέξνπο ελφο πξνγξάκκαηνο ζπλεξγαζίαο πνπ αθνξά ην έδαθνο 
πνπ θαιχπηεη ν ελ ιφγσ ΔΟΔ.» 
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νπνίσλ ε γεσγξαθηθή πεξηνρή δελ ζπλέπηπηε κε ηε γεσγξαθηθή πεξηνρή ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο ζην νπνίν ζπκκεηείραλ. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα αλαθεξζεί φηη 

δελ είλαη αλαγθαίν φινη νη σθεινχκελνη ηνπ Πξνγξάκκαηνο λα είλαη κέιε ηνπ 

ΔΟΔ. Έλαο κηθξφο αξηζκφο πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ κπνξνχλ λα ζπζηήζνπλ έλαλ 

ΔΟΔ ν νπνίνο ζα δξα σο δηαρεηξηζηηθή αξρή.  

Δπηπιένλ, ζηνλ Καλνληζκφ 1302/2013 αλαθέξεηαη φηη ε εκπεηξία απφ ηνπο ΔΟΔ 

πνπ έρνπλ ζπζηαζεί κέρξη ζήκεξα έρεη θαηαδείμεη φηη νη Όκηινη ρξεζηκνπνηνχληαη 

θαη σο λνκηθφ κέζν θαη ζε ζέκαηα ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην άιισλ πνιηηηθψλ ηεο 

Έλσζεο πιελ ηεο πνιηηηθήο ζπλνρήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθαξκνγήο 

πξνγξακκάησλ ή ηκεκάησλ πξνγξακκάησλ πνπ ιακβάλνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

ζηήξημε απφ ηελ Έλσζε εθηφο ηνπ πιαηζίνπ ηεο πνιηηηθήο γηα ηε ζπλνρή (π.ρ. 

αληαγσληζηηθά πξνγξάκκαηα). Δπίζεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην 

πκβνχιην κε ηνλ Καλνληζκφ 1302/2013 εθηηκνχλ φηη ν ζθνπφο ηνπ ΔΟΔ ζα 

πξέπεη λα επεθηαζεί, ψζηε λα θαιχπηεη ηε δηεπθφιπλζε ηεο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο 

θαη γεληθφηεξα ηελ πξναγσγή ηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη ηνπηθψλ κειεκάησλ, 

ζχκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ζπλνρήο θαη ηηο άιιεο ελσζηαθέο πνιηηηθέο· απηφ ζα έρεη 

ζεηηθφ αληίθηππν ζηε ζηξαηεγηθή Δπξψπε 2020 ή ζηελ πινπνίεζε ησλ καθξν-

πεξηθεξεηαθψλ ζηξαηεγηθψλ (π.ρ. Αδξηαηηθήο- Ηνλίνπ, Γνχλαβε θ.α.). 

Χζηφζν, ην ελδηαθέξνλ λα ρξεζηκνπνηεζεί ν ΔΟΔ σο δηαρεηξηζηηθή αξρή είλαη 

ρακειφ. Ζ επηρεηξεκαηνινγία απέλαληη ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε αλαθέξεη ηελ 

χπαξμε γξαθεηνθξαηίαο, θνξνινγηθά κεηνλεθηήκαηα, θαη ηελ έιιεηςε πνιηηηθήο 

βνχιεζεο. ηελ πξάμε, νη ΔΟΔ ελδηαθέξνληαη λα είλαη είηε νη ελδηάκεζνη θνξείο ή 

σθεινχκελνη ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ, παξφιν πνπ ηα πξνβιήκαηα 

πξνθχπηνπλ φηαλ δηαρσξίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ησλ θξαηψλ κειψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ. Όπσο ζα θαλεί θαη παξαθάησ ζηελ εκπεηξηθή αλάιπζε, ππάξρνπλ 

πεξηπηψζεηο ΔΟΔ, νη νπνίνη ιεηηνπξγνχλ σο κέζα νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο γηα ηε 

επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ θαη ηελ εμάιεηςε γξαθεηνθξαηηθψλ αγθπιψζεσλ ζε 

δηαζπλνξηαθά έξγα ππνδνκήο. 

Ζ επξχηεξε λνκηθή ηθαλφηεηα πνπ αλαγλσξίδεηαη ζηνπο ΔΟΔ βάζεη ηνπ 

Καλνληζκνχ 1082/2006, ζπκπεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα λα ζπλάπηνπλ ζπκθσλίεο 

κε άιινπο ΔΟΔ ή άιιεο λνκηθέο νληφηεηεο, κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε θνηλψλ 
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πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο. Γηα ηε δηεπθφιπλζε ησλ ΔΟΔ κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ην Άξζξν 39 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ ζρεηηθά κε ηηο Γεκφζηεο Πξνκήζεηεο, φπνπ 

ηίζεληαη νη θαλφλεο γηα ηηο Πξνκήζεηεο θαη ηε ζχλαςε ζπκβάζεσλ κε αξρέο απφ 

δηαθνξεηηθά θξάηε κέιε θαη ζπγθεθξηκέλα κε ζχλαςε ζπκθσλίαο πξνκήζεηαο απφ 

ΔΟΔ. Καηά ζπλέπεηα, ε κε δπλαηφηεηα ησλ ΔΟΔ λα ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο 

ζπκβάζεηο αληηζηξαηεχεηαη ηελ απνζηνιή ηνπο πνπ είλαη κεηαμχ άιισλ ε εθηέιεζε 

έξγσλ επίηεπμεο ζπλνρήο, ηδίσο κέζσ  δηαθξαηηθήο, δηαζπλνξηαθήο θαη 

δηαπεξηθεξεηαθήο ζπλεξγαζίαο. ε απηφ ην πιαίζην, γηα ιφγνπο πνπ ζπλέρνληαη 

πξνο ηελ αξρή ηεο αζθάιεηαο ηνπ δηθαίνπ, νη ΔΟΔ πιένλ κπνξνχλ, ζχκθσλα κε ην 

αλσηέξσ άξζξν, λα ζπλάπηνπλ πξνγξακκαηηθέο ζπκβάζεηο, θαζψο θαηά κείδνλα 

ιφγν ν Καλνληζκφο 1299/2013 αλαθέξεηαη ζηε δπλαηφηεηα ησλ θξαηψλ κειψλ λα 

αλαζέζνπλ ζηνπο ΔΟΔ θαζήθνληα δηαρεηξηζηηθήο αξρήο, φπσο αλαθέξζεθε 

αλσηέξσ. Σέινο, πξνο επίξξσζε ησλ αλσηέξσ, ζην παξφλ άξζξν θαηνρπξψλεηαη 

επίζεο ε δπλαηφηεηα εθ κέξνπο ηνπο παξνρήο ηερληθήο βνήζεηαο ζε θνξείο πνπ  

πινπνηνχλ έξγα εληαγκέλα ζε Πεξηθεξεηαθά ή Σνκεαθά Δπηρεηξεζηαθά ηνπ ΔΠΑ. 

3.4.3 Η υμμετοχό ςε ΕΟΕ 

 

ην άξζξν 110 ξπζκίδνληαη ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνπο θνξείο πνπ έρνπλ 

δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε ΔΟΔ, ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηεο ζπκκεηνρήο απηήο θαη 

ηελ θηήζε ηεο λνκηθήο πξνζσπηθφηεηαο ησλ ελ ιφγσ Οκίισλ. χκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε Δ.Ο.Δ..: Γήκνη, 

πεξηθέξεηεο, νη ελψζεηο, νη ζχλδεζκνη θαη ηα δίθηπά ηνπο, ην ειιεληθφ δεκφζην, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνθεληξσκέλσλ δηνηθήζεσλ, ηα παλεπηζηήκηα, 

δεκφζηεο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ ζηνηρείνπ β΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο 

Οδεγίαο 2004/17/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

νξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ θαηά ηελ έλλνηα ηεο Οδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004, θαη 

επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο έρεη αλαηεζεί ε παξνρή ππεξεζηψλ γεληθνχ νηθνλνκηθνχ 

ζπκθέξνληνο, ζχκθσλα κε ην ελσζηαθφ θαη εζληθφ δίθαην, Δπεηδή ν Καλνληζκφο 

(ΔΚ) 1082/2006 επηηξέπεη ζε νξγαληζκνχο ηδησηηθνχ δηθαίνπ λα γίλνπλ κέιε ελφο 

ΔΟΔ ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζεσξνχληαη «νξγαληζκνί δεκνζίνπ δηθαίνπ» θαηά 

ηελ έλλνηα ηεο νδεγίαο 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
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πκβνπιίνπ
18

, νη ΔΟΔ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζην κέιινλ γηα 

ηελ απφ θνηλνχ δηαρείξηζε δεκφζησλ ππεξεζηψλ κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο 

ππεξεζίεο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο ή ππνδνκψλ. Δπνκέλσο, θαη άιιεο 

νληφηεηεο ηδησηηθνχ ή δεκνζίνπ δηθαίνπ ζα πξέπεη λα κπνξνχλ επίζεο λα γίλνπλ 

κέιε ελφο ΔΟΔ. 

Καηλνηνκία ηνπ Καλνληζκνχ (Δ.Δ.) 1302/2013 απνηειεί ε δπλαηφηεηα ζπκκεηνρήο 

νληνηήησλ θαη απφ Σξίηεο ρψξεο ζηνπο ΔΟΔ πνπ ζπληζηψληαη δπλάκεη ηνπ ελ ιφγσ 

Καλνληζκνχ. Έηζη ζηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ Νφκνπ 4483/2017 

αλαθέξεηαη φηη ζηελ πεξίπησζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο κέινπο απφ ηξίηε ρψξα, 

θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 3α ηνπ Καλνληζκνχ, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε Δ.Ο.Δ.. 

πνπ έρεη ηελ θαηαζηαηηθή έδξα ηνπ ζηελ Διιάδα, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο ηνπ άξζ. 4 παξ. 2β ηνπ λ. 3345/2005, ε νπνία είλαη αξκφδηα γηα ηηο 

δηεζλείο ζπλεξγαζίεο ησλ ΟΣΑ θαη σο πξνο ηελ πιήξσζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ηνπ 

Καλνληζκνχ, ν Τπνπξγφο Δζσηεξηθψλ είλαη αξκφδηνο λα εγθξίλεη ηελ έληαμε ηνπ 

κέινπο απηνχ.  

Ο Καλνληζκφο (ΔΔ) αξηζ. 1082/2006 δελ πεξηειάκβαλε ιεπηνκεξείο θαλφλεο 

ζρεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή νληνηήησλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζε ΔΟΔ πνπ ζπληζηψληαη 

δπλάκεη ηνπ ελ ιφγσ Καλνληζκνχ, δειαδή κεηαμχ κειψλ απφ ηνπιάρηζηνλ δχν 

θξάηε-κέιε. Γεδνκέλεο ηεο πεξαηηέξσ επζπγξάκκηζεο ησλ θαλφλσλ πνπ δηέπνπλ ηε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ελφο ή πεξηζζνηέξσλ θξαηψλ-κειψλ θαη ελφο ή πεξηζζνηέξσλ 

ηξίησλ ρσξψλ, θαηά θχξην ιφγν, ζην πιαίζην δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο βάζεη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Γεηηνλίαο (ΔΜΓ) - Καλνληζκφο 232/2014 γηα ηε ζέζπηζε 

Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Γεηηνλίαο - θαη ηνπ Μεραληζκνχ Πξνεληαμηαθήο 

Βνήζεηαο (ΜΠΒ ΗΗ) - Kαλνληζκφο 236/2014 γηα ηνλ θαζνξηζκφ θνηλψλ θαλφλσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ κεραληζκψλ ρξεκαηνδφηεζεο ηεο εμσηεξηθήο 

δξάζεο ηεο Έλσζεο - αιιά θαη ζην πιαίζην ζπκπιεξσκαηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο απφ 

ην Δπξσπατθφ Σακείν Αλάπηπμεο, θαζψο θαη ζην πιαίζην δηαθξαηηθήο ζπλεξγαζίαο 

βάζεη ηνπ ζηφρνπ ηεο επξσπατθήο εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, φηαλ θνλδχιηα απφ ην 

ΔΜΓ θαη ην ΜΠΒ ΗΗ πξέπεη λα κεηαθεξζνχλ πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζνχλ 

ζπλδπαζηηθά καδί κε θνλδχιηα ηνπ Δπξσπατθνχ Σακείνπ Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

(ΔΣΠΑ) ζην πιαίζην θνηλψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, ζα πξέπεη λα πξνβιεθζεί 

                                                 
18

 Οδεγία 2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 πεξί ζπληνληζκνχ ησλ 

δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ (ΔΔ L 134 ηεο 30.4.2004, ζ. 114). 
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ξεηψο ε ζπκκεηνρή κειψλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζπλνξεχνπζεο κε θξάηνο κέινο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εμφρσο απφθεληξσλ πεξηνρψλ ηνπ, ζε ΔΟΔ πνπ έρνπλ 

ζπζηαζεί κεηαμχ ηνπιάρηζηνλ δχν θξαηψλ-κειψλ. Ζ ζπκκεηνρή απηή ζα πξέπεη λα 

είλαη δπλαηή φηαλ επηηξέπεηαη απφ ηε λνκνζεζία ηεο ηξίηεο ρψξαο ή απφ ζπκθσλίεο 

κεηαμχ ηνπιάρηζηνλ ελφο ζπκκεηέρνληνο θξάηνπο-κέινπο θαη κηαο ηξίηεο ρψξαο 

(Καλνληζκφο (ΔΔ) 1302/2013).  

Ο Δλσζηαθφο πλλνκνζέηεο επέιεμε λα θξαηήζεη ην άξζξν 175 ηεο πλζήθεο ηεο 

Ληζαβφλαο σο κνλαδηθή λνκηθή βάζε. Ζ Δπηηξνπή θαη ην πκβνχιην αληηηέζεθαλ 

ζην λα επεθηαζεί ε λνκηθή βάζε θαη ζην άξζξν 205 (ζρεηηθά κε ηελ εμσηεξηθή 

δξάζε ηεο Έλσζεο), ην νπνίν ζα επέηξεπε ζηνπο ΔΟΔ λα ζπκπεξηιακβάλνληαη 

ζηηο ζπκθσλίεο κεηαμχ Δ.Δ. θαη ηξίησλ ρσξψλ, φπσο είρε δεηήζεη ε ΔηΠ. Σν 

πκβνχιην επέκεηλε ζηα απζηεξά θξηηήξηα επηιεμηκφηεηαο, δειαδή ηελ χπαξμε 

θπζηθψλ ζπλφξσλ, δηαζπλνξηαθψλ ή δηαθξαηηθψλ πξνγξακκάησλ ζπλεξγαζίαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζαιάζζησλ ιεθαλψλ (πρ. Μεζφγεηνο, Βαιηηθή θιπ). 

Έηζη απνθιείεηαη ε δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία κε εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε φπνπ ε 

Σξίηε ρψξα έρεη θνηλά ζχλνξα κε κία απφ ηηο ρψξεο πνπ αλήθνπλ ζηνλ ΔΟΔ. Γηα 

παξάδεηγκα, κία Ννξβεγηθή πφιε ή δίθηπν πφιεσλ δελ κπνξεί λα γίλεη κέινο ζηνλ 

ΔΟΔ «Cities of Ceramics», δηφηη ζε απηφλ ηνλ ΔΟΔ ζπκκεηέρνπλ ε Ηζπαλία, ε 

Γαιιία, ε Ηηαιία θαη ε Ρνπκαλία.  
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ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 
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Κεφϊλαιο 4 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΑ ΣΩΝ ΕΟΕ 

4.1 Γενικϊ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2016
19

 πέληε λένη ΔΟΔ θαηαγξάθεθαλ ζην Μεηξψν ηεο 

Πιαηθφξκαο ησλ ΔΟΔ ηεο Δπηηξνπήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, θηάλνληαο ζπλνιηθά ηνπο 65 

ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. ε ζχγθξηζε κε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα ν αξηζκφο ησλ 

λενζπζηαζέλησλ ΔΟΔ είλαη ρακειφο. Απφ ηνλ πξψην ΔΟΔ πνπ ζπζηάζεθε ην 2008 

θάπνηνη ΔΟΔ έρνπλ ράζεη ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπο ή δελ ζπλεηζθέξνπλ 

απνηειεζκαηηθά ζηηο δηαζπλνξηαθέο δξάζεηο πνπ είραλ δεζκεπηεί λα πξνσζήζνπλ. ηε 

ρψξα καο ιεηηνπξγνχλ ηξεηο ΔΟΔ (ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΑ, ΔΤΞΔΗΝΖ ΠΟΛΖ θαη ΔΛΗΚΑ 

ΑΜΚΔ), ελψ ππάξρνπλ βξίζθνληαη ζην ζηάδην πξνεηνηκαζίαο άιινη δχν ζηηο 

Πεξηθέξεηεο Κξήηεο θαη Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο-Θξάθεο.  

ην παξφλ θεθάιαην επηρεηξείηαη λα απνηππσζνχλ νη δξάζεηο ησλ ΔΟΔ πνπ ζπλάδνπλ 

κε ηνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο.  

4.2 Η Γεωγραφύα των ΕΟΕ 

ηελ Κεληξν-Αλαηνιηθή Δπξψπε φπνπ θπξηαξρνχλ θπξίσο ΔΟΔ κε έδξα ηελ 

Οπγγαξία (24 ΔΟΔ) ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ηνπο έρεη κεησζεί. Σν 2016 κφλν έλαο λένο 

ΔΟΔ ζπζηάζεθε ζηελ Οπγγαξία ελ ζπγθξίζεη κε ηνπο δχν θαη ηξεηο πνπ είραλ 

ζπζηαζεί ην 2015 θαη ην 2014 αληίζηνηρα. Πξέπεη φκσο λα αλαγλσξηζηεί φηη εηδηθά 

ζηελ Οπγγαξία ε εδαθηθή θάιπςε ησλ ΔΟΔ είλαη πςειή.  

Οη ΔΟΔ κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο: 

 • Γηαζπλνξηαθνί ΔΟΔ, νη νπνίνη θπξίσο αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα ηνπηθνχ ή 

πεξηθεξεηαθνχ ελδηαθέξνληνο. 

• Γηαθξαηηθνί ΔΟΔ, ε εδαθηθή επηθξάηεηα ησλ νπνίσλ είλαη επξχηεξε απφ ηηο 

πεξηνρέο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο. 

                                                 
19

 EGTC monitoring report 2016 and impacts of Schengen area crisis on the work of EGTCs, European Committee of the Regions, 

EU 2017 
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Πίνακαρ 1: ΔΟΔ και Δςπωπαϊκή Δδαθική ςνεπγαζια 

 

Πεγή: www.interact-eu.net/download/file/fid/377  Interact Fact sheet 

 

• Γηθηπαθνί ΔΟΔ, νη νπνίνη πξνσζνχλ δξάζεηο δηθηπαθνχ ραξαθηήξα κεηαμχ 

ησλ κειψλ ηνπο θαη φπνπ δελ ππάξρεη απαξαίηεηα εδαθηθή ζχλδεζε (πρ. Ακθηθηπνλία, 

φπνπ πξφζθαηα ην 2016 πξνζηέζεθε σο κέινο πφιε ηεο Παιαηζηηληαθήο Αξρήο, ε 

Ρακάια). Ζ Ακθηθηπνλία απνηειεί έλαλ απφ ηνπο πξψηνπο ΔΟΔ πνπ απέθηεζαλ κέινο 

θαη εθηφο Δ.Δ.. Άιινη ηέηνηνη ΔΟΔ είλαη ν Tisza EGTC αλάκεζα ζηελ Οπγγαξία θαη 

ηελ Οπθξαλία, ν EUCOR The European Campus θαη ν ΔΟΔ Interregional Alliance for 

the Rhine-Alpine Corridor, ακθφηεξνη κε κέιε απφ ηελ Διβεηία. 

 

  

http://www.interact-eu.net/download/file/fid/377
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Πίνακαρ 2: Ζ Γεωγπαθία ηων ΔΟΔ 

 

Πεγή: Committee of the Regions (2017), ζ.113. 

 

4.3 Οι Σομεύσ δρϊςησ των ΕΟΕ  

Όπσο θάλεθε θαη πξνεγνπκέλσο ζε ζεσξεηηθφ επίπεδν, νη ΔΟΔ είλαη ην θχξην λνκηθφ 

κέζν ή απνηεινχλ ηνπιάρηζηνλ έλα εμαηξεηηθφ κέζν ηεο ΔΔ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο, θαζψο: 

 Δπηηξέπνπλ ηελ άκεζε ζπκκεηνρή φισλ ησλ θνξέσλ, νη νπνίνη κπνξνχλ λα 

δηαρεηξηζηνχλ ηα πξνγξάκκαηα κε πεξηζζφηεξν απνηειεζκαηηθφ, ζπλεπή θαη 

ζπλεθηηθφ ηξφπν (ιηγφηεξνη πφξνη, απφ θνηλνχ δηαρείξηζε, κνηξαζκέλε επζχλε).  

 Όζνλ αθνξά ηα θξάηε-κέιε, δηεπθνιχλνπλ ηε ζπλεξγαζία, ζην πιαίζην ελφο 

ζεζκηθνχ νξγάλνπ κεηαμχ ησλ θεληξηθψλ αξρψλ θαη απηψλ ζε ηνπηθφ θαη ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν.  



56 
 

 Όζνλ αθνξά ηηο πεξηθέξεηεο, εμηζνξξνπνχλ ηηο δπλαηφηεηεο ησλ δηαθφξσλ 

δηνηθήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ πινπνίεζε πξνγξακκάησλ ηεο ΔΔ θαη 

δαπαλνχλ ρξήκαηα ηεο ΔΔ.  

 ηηο παξακεζφξηεο πεξηνρέο, ν ΔΟΔ κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

ενωσιακού κεκτημένου, ζηελ ελζσκάησζε ιεηηνπξγηθψλ πεξηνρψλ θαη ζηελ 

άκβιπλζε ηεο επίδξαζεο ησλ ζπλφξσλ.  

Πίνακαρ 3: Σα θεμαηικά πεδία ηων δπάζεων ηων ΔΟΔ 

 

Πεγή: Committee of the Regions (2017),  ζ.121. 

 

ε γεληθέο γξακκέο, ηα πεδία πνιηηηθήο ζηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαη νη ΔΟΔ 

ραξαθηεξίδνληαη απφ πνιπκνξθία θαη θηλνχληαη κεηαμχ πνιηηηζκνχ, αζιεηηζκνχ, 

κεηαθνξψλ θαη βηνπνηθηιφηεηαο. Σν ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα ν ηνπξηζκφο θαίλεηαη 

λα απνζπά ηελ πξνζνρή ησλ πεξηζζνηέξσλ ΔΟΔ (39). 35 ΔΟΔ ήδε πινπνηνχλ 

δξάζεηο ζηνλ πνιηηηζηηθφ θαη αζιεηηθφ ηνκέα κε απμεηηθέο ηάζεηο σο πξνο ηνλ αξηζκφ 

εθείλσλ ησλ Οκίισλ πνπ ζρεδηάδνπλ ή ήδε έρνπλ μεθηλήζεη λα πινπνηνχλ έξγα ζηνπο 

ζπγθεθξηκέλνπο ηνκείο.  Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ έξρεηαη ηξίηνο ζηε ζεηξά ησλ 

πξνηηκήζεσλ ησλ Οκίισλ κε ηνπιάρηζηνλ 31 ΔΟΔ λα έρνπλ ήδε επηδείμεη έκπξαθηα 

ηελ ελεξγεηηθφηεηά ηνπο ζε απηφλ.  Δπίζεο, ην πεξηβάιινλ είλαη αξθεηά δεκνθηιέο 

πεδίν ζηηο δξάζεηο ησλ Οκίισλ θαη καδί κε ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε 
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ζπγθεληξψλνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ κηζψλ θαη πιένλ ΔΟΔ. Υακειφ ελδηαθέξνλ 

επηδεηθλχεηαη ζηνπο ηνκείο ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ηεο πνιηηηθήο 

πξνζηαζίαο, θαζψο θαη ζηα ζέκαηα δηεχξπλζεο ηεο ΔΔ θαη ηεο πνιηηηθήο γεηηνλίαο. 

Δπηπιένλ, ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ηηο καθξνπεξηθέξεηεο δελ βξίζθνληαη ζηνλ θχθιν 

ησλ ελδηαθεξφλησλ ησλ ΔΟΔ κέρξη ζήκεξα. Δλ κέξεη απηφ απνδίδεηαη ζην γεγνλφο φηη 

αξθεηέο έδξεο ησλ ΔΟΔ δελ βξίζθνληαη ζηελ εδαθηθή επηθξάηεηα ησλ 

καθξνπεξηθεξεηψλ. Χζηφζν, θάηη ηέηνην νθείιεηαη, αθελφο, ζηελ έιιεηςε 

ζπλεηδεηνπνίεζεο θαη γλψζεο απφ ηελ πιεπξά ησλ ΔΟΔ ηνπ καθξνπεξηθεξεηαθνχ 

ραξαθηήξα αξθεηψλ δξάζεσλ πνπ ήδε πινπνηνχλ, θαη αθεηέξνπ, ζηελ έιιεηςε 

δηάζεζεο ζπληνληζκνχ θαη ζπλεξγαζίαο ησλ αξκφδησλ εζληθψλ αξρψλ πνπ εκπιέθνληαη 

ζηηο καθξνπεξηθεξεηαθέο ζηξαηεγηθέο κε ηνπο επηθεθαιήο ησλ ΔΟΔ 

Ζ δπλεηηθή ζπκβνιή ησλ ΔΟΔ ζηηο καθξνπεξηθέξεηεο ζε κεγάιν βαζκφ πεξηέρεη ηε 

δπλαηφηεηα δηάξζξσζεο ηεο ζπλεξγαζίαο ζην πιαίζην ηεο καθξνπεξηθέξεηαο, θαζψο νη 

ΔΟΔ είλαη κφληκεο δνκέο πνπ κπνξεί λα πεξηέρνπλ πνιινχο θνξείο. Οη ΔΟΔ κπνξεί 

λα ζπλδξάκνπλ ζην λα απνθηήζνπλ πην ζηαζεξή δνκή νη καθξνπεξηθέξεηεο. Οη ΔΟΔ 

ζπκβάιινπλ ζηελ εδαθηθή ζπλνρή, ζηελ ελαξκφληζε ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο, ζηε 

δεκηνπξγία δηνηθεηηθήο ππνδνκήο θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ πφξσλ ηνπ επξσπατθνχ κεραληζκνχ γεηηνλίαο (ΔΜΓ) θαη εηαηξηθήο 

ζρέζεο κέζσ ηνπ Μεραληζκνχ Πξνεληαμηαθήο Βνήζεηαο (ΜΠΒ ΗΗ).  

Σν πνιηηηθφ ζπλπθαίλεηαη κε ην νηθνλνκηθφ θαη αληίζηνηρα νη ζηφρνη θαη ηα κέζα 

νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο ζην πιαίζην ηεο δηαζπλνξηαθήο θαη δηαπεξηθεξεηαθήο 

ζπλεξγαζίαο. ην πιαίζην ηεο Δδαθηθήο Γηαθπβέξλεζεο νη ΔΟΔ ιεηηνπξγνχλ σο λένη 

κεραληζκνί εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ δξνπλ ζε πνιππνίθηινπο ηνκείο φπσο ε 

νηθνλνκία, ε εθπαίδεπζε, ε πξνψζεζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη νη κεηαθνξέο. 

Παξαθάησ κέζα απφ αλάιπζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ ζθνπψλ ζπγθεθξηκέλσλ ΔΟΔ ζα 

θαλεί θαη εκπεηξηθά φηη απηφ ην λνκηθφ εξγαιείν απνηειεί εξγαιείν Οηθνλνκηθήο 

Γηπισκαηίαο.  

4.4 Σα νέα Δπγαλεία ηηρ Πολιηικήρ ςνοσήρ και οι ΔΟΔ ηο 2016 

Σν 2016 ε απνξξφθεζε ησλ λέσλ ρξεκαην-νηθνλνηθψλ εξγαιείσλ ήηαλ πςειφηεξε απφ 

φ,ηη ήηαλ ην 2015. πλνιηθά, ηέζζεξηο ΔΟΔ ρξεζηκνπνίεζαλ ζηελ πξάμε ηνπιάρηζηνλ 

έλα απφ ηα ηξία εξγαιεία ην 2016. Οη ηέζζεξηο ΔΟΔ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην CLLD 

δελ ρξεζηκνπνίεζαλ ΟΔΔ νχηε ΚΓ. Ο Πίλαθαο 4 απαξηζκεί ηνπο ΔΟΔ πνπ εμέηαζαλ 
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ηε ρξήζε ηέηνησλ κέζσλ ην 2015 θαη απηνχο  πνπ ηα ρξεζηκνπνίεζαλ ην 2016. Σξεηο 

απφ ηνπο ηέζζεξηο ΔΟΔ πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ηηο ΟΔΔ  ρξεζηκνπνίεζαλ επίζεο ΚΓ. 

Πίνακαρ 4:ςγκπιηική σπήζη ηων νέων επγαλείων από ηοςρ ΔΟΔ για ηο 2015 και 

2016 

 

 

Πεγή: Spatial Foresight, based on information from EGTC monitoring report 2015 and data collected from EGTCs 

Πίνακαρ 5: Ππόθεζη σπήζηρ ηων νέων επγαλείων από ηοςρ 

ΔΟΔ

 

Πεγή: Spatial Foresight, based on data collected from EGTCs 
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Ζ πξφζεζε ησλ ΔΟΔ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα λέα εξγαιεία γηα ηελ πξνψζεζε ησλ 

ζηφρσλ ηνπο ελδπλακψλεηαη απφ ηελ πξφβιεςε ησλ Κνηλψλ Γηαηάμεσλ ηνπ 

Καλνληζκνχ γηα ηα ΔΓΔΣ, αιιά επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηε δπλακηθή ησλ δξάζεψλ 

ηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο λέαο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο, ζην πιαίζην 

ηεο εδαθηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο αλαιχνληαη ζην κέξνο ηεο εκπεηξηθήο αλάιπζεο. 

 

 

4.5 Εμπειρικό Ανϊλυςη μϋςα από τισ Καλϋσ Πρακτικϋσ των  

υπαρχόντων ΕΟΕ 

 

Ζ θαηεγνξηνπνίεζε πνπ αθνινπζεί έγηλε ηφζν κε βάζε ηνπο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο 

δηπισκαηίαο πνπ πξνσζνχλ νη ΔΟΔ, φζν θαη κε βάζε ην ζεζκηθφ πιαίζην ιεηηνπξγίαο 

πνπ ηνπο παξέρεη ν Καλνληζκφο (ΔΔ) 1082/2006, φπσο ηζρχεη.  

Α. Οι ΔΟΔ ωρ επγαλεία για ηην βεληίωζη ηηρ κινηηικόηηηαρ, ηηρ 

πποζβαζιμόηηηαρ και ηηρ ζύνδεζηρ μέζα από κοινέρ ηπαηηγικέρ Ανάπηςξηρ και 

ηην εμβάθςνζη ηηρ ζςνεπγαζίαρ με ηιρ Πεπιθέπειερ, ηα Δκπαιδεςηικά Ηδπύμαηα, 

ηοςρ Ο.Σ.Α.   

 

Βαζηθή αξρή ηεο Δπξσπατθήο Πνιηηηθήο Μεηαθνξψλ είλαη ε νινθιήξσζε κεγάισλ 

νδηθψλ αμφλσλ κε ζηφρν ηηο απνηειεζκαηηθέο θαη πξνζαλαηνιηζκέλεο ζην κέιινλ θαη 

ζηελ πςειή πνηφηεηα ππεξεζίεο κεηαθνξάο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

δξψληεο.  

ηελ Οπγγαξία, φπνπ νη εζληθέο πνιηηηθέο, φπσο ε αλάπηπμε ησλ κεηαθνξψλ, 

αληηκεησπίδνληαη κε κία δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε (πρ. ε δηαζπλνξηαθή αλάπηπμε ησλ 

ππνδνκψλ κεηαμχ ηνπ γεξκαληθνχ Burgenland θαη ηεο Οπγγαξίαο), ζηφρνο είλαη ε 

ελζσκάησζε θαιψλ πξαθηηθψλ θαη ε εηζαγσγή ησλ ΔΟΔ σο εξγαιείσλ γηα βειηίσζε 

ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο ζχλδεζεο.  

 ΔΟΔ «VIA CARPATIA» (λοβακία-Οςγγαπία) 

Ο Via Carpatia είλαη έλαο νδηθφο Άμνλαο- Γηάδξνκνο πνπ ζπλδέεη ηελ Βαιηηθή 

ζάιαζζα κε ην Αηγαίν. Ζ αλάπηπμε θαη ε ηαρεία θαηαζθεπή ηνπ ζα έρεη ζεκαληηθφ 

αληίθηππν ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ ρσξψλ πνπ δηαηξέρεη θαη ζηελ αλάπηπμε ησλ 
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Μηθξνκεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΜΜΔ), ηεο έξεπλαο θαη ηεο επηζηήκεο, ησλ 

ηερλνινγηθψλ θαη ησλ βηνκεραληθψλ πάξθσλ πνπ ρξεηάδνληαη ηηο ππνδνκέο κεηαθνξψλ 

θαη απνζήθεπζεο.  

ε ζπλάληεζε εθπξνζψπσλ ησλ ππνπξγείσλ κεηαθνξψλ εθηά θξαηψλ ζην Lancut ηεο 

Πνισλίαο ην θζηλφπσξν ηνπ 2012, ε ινβαθία ζπλππέγξαςε ηε «Γήισζε ηνπ Lancut» 

κε ζθνπφ λα θαηαζθεπαζηεί ν ζπληνκφηεξνο δξφκνο πνπ ζα ζπλδέεη ην Βνξξά κε ην 

Νφην ηεο Δπξψπεο. Ο  δξφκνο απηφο πνπ ζα νλνκάδεηαη «Via Carpatia»,  ζα πεξλά απφ 

ην ιηκάλη ηεο Klapeida via Kaunas ηεο Ληζνπαλίαο, ηηο πνισληθέο πφιεηο Bialystok, 

Lublin, Rzeszow, Via Kosice, ηηο νπγγξηθέο Miskolc θαη Debrecen, ζα δηαηξέρεη ηε 

Ρνπκαλία, ηηο βνπιγαξηθέο κεηξνπφιεηο ηεο φθηαο θαη ηνπ Svilengrad θαη ζα θηάλεη 

ζηε Θεζζαινλίθε. Καζψο νη αξκφδηεο αξρέο ηεο Δ.Δ. δελ πξνηίζεληαη λα ζρεδηάζνπλ 

απηφλ ηνλ άμνλα πξηλ ην 2050, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα θαηαλνήζνπλ νη εζληθέο 

θπβεξλήζεηο ηε ζηξαηεγηθή ζεκαζία πνπ ζα έρεη γηα ηηο πεξηνρέο θαηά κήθνο ησλ 

ζπλφξσλ.  

Ο ΔΟΔ «Via Carpatia»  κπνξεί λα αλαιάβεη κία εθ ησλ βάζξσλ πξσηνβνπιία κε 

ζηφρν λα πείζεη ηηο πεξηνρέο θαηά κήθνο ηνπ Γηαδξφκνπ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε 

δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ηελ ππνγξαθή θνηλήο ζπκθσλίαο γηα λα θαηαζθεπαζηεί ε Via 

Carpatia. Ο ΔΟΔ κπνξεί λα παίμεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζπληνληζκφ απηνχ ηνπ 

δχζθνινπ εγρεηξήκαηνο, θαζψο θαη ζηε δηεμαγσγή κειέηεο βησζηκφηεηαο κε ηα 

δπλεηηθά νθέιε θαη γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ. 

ΔΟΔ  CENTRAL  EUROPEAN  TRANSPORT  CORRIDOR (CETC EGTC 

Ltd) (Οςγγαπία, λοβακία, Πολωνία, Κποαηία),  

Ο Central European Transport Corridor είλαη έλαο Κεληξνεπξσπατθφο νδηθφο 

Γηάδξνκνο απφ ηε Βαιηηθή σο ηελ Αδξηαηηθή θαη κε κία πηζαλή επέθηαζε πξνο ηελ 

Μαχξε ζάιαζζα. Ο ΔΟΔ δεκηνπξγήζεθε
20

 γηα λα πξνάγεη ηε δηαζπλνξηαθή, 

δηαθξαηηθή θαη δηαπεξηθεξεηαθή ζπλεξγαζία θαη εηδηθά ηε βειηίσζε ησλ κεηαθνξψλ 

θαηά κήθνο ηνπ Άμνλα Βνξξά- Νφηνπ (επίγεηα θαη ελαέξηα κέζα), θαζψο θαη ηε 

βειηίσζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ κεηαθνξηθψλ ππνδνκψλ ζηηο εκπιεθφκελεο 

πεξηνρέο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί εμαζθαιίδνληαο ηε ζηήξημε θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

                                                 
20

 12/12/2013 ε Δ.Δ απνθηά ηνλ πξψην ΔΟΔ πνπ δξαζηεξηννηείηαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. 
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γηα ηελ αλάπηπμε δηαθνξεηηθψλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ κε ή ρσξίο ζπγρξεκαηνδφηεζε 

απφ ηελ Δ.Δ. 

 Ο ΔΟΔ είλαη ζπλεξγαδφκελνο εηαίξνο ζε ηξία ζηξαηεγηθά ζρέδηα γηα 

κεηαθνξέο, ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην πξφγξακκα INTERREG
21

 ηεο 

Δπξσπατθήο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο (ΔΔ). Γχν απφ απηά (TENTacle
22

, 

NSBCore) είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ελσζηαθήο ζηξαηεγηθήο ζηελ 

πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο. Σν TalkNET είλαη ην εξγαιείν γηα ηε αλάπηπμε 

ζπλεξγαζίαο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο ζην λφηην ηκήκα ηνπ νδηθνχ άμνλα. 

Ο ΔΟΔ ζηεξίδεη πξνγξάκκαηα θαη πξσηνβνπιίεο Μαθξνπεξηθεξεηαθνχ 

ελδηαθέξνληνο θαη ζηνρεχεη λα ιάβεη κέξνο ζε ζηξαηεγηθά ζρέδηα πνπ 

πξνσζνχλ ηε βηψζηκε αλάπηπμε ησλ ηνπηθψλ νηθνλνκηψλ (βειηίσζε ησλ 

δεηθηψλ απαζρφιεζεο, θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ πεξηβάιινληνο). Δπηδηψθεη πην 

πςειή ηαχηηζε θαη κεγαιχηεξε εκπινθή κεηαμχ ησλ κειψλ ηνπ, ηε δεκηνπξγία 

μεθάζαξσλ ππνρξεψζεσλ εληφο ηεο δνκήο ηνπ αλεμάξηεηα απφ πνιηηηθέο 

αιιαγέο (απηνλνκία), θαζψο θαη ηε δεκηνπξγία πξνυπνζέζεσλ πνπ ζα 

θαζηζηνχλ ηελ πξσηνβνπιία πην νξαηή ζε επίπεδν θνηλφηεηαο ράξε ζην 

απνηειεζκαηηθφ lobbying. 

 Ο ΔΟΔ έρεη έλα ηξαηεγηθφ Κέληξν σο εζσηεξηθή νξγαλσζηαθή κνλάδα 

ππεχζπλν γηα ην ζηξαηεγηθφ ζρεδηαζκφ ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. πκκεηέρεη 

ζην δίθηπν ελέξγεηαο ΣΔΝ-Δ ζε ζπλεξγαζία κε ηα δπηηθά Βαιθάληα, ηελ 

Οπθξαλία θαη ηελ Μνιδαβία, σο κέξνο ηεο Δπξσπατθήο ηξαηεγηθήο γηα ην 

Γνχλαβε (EUSDR). Ζ ελέξγεηα κπνξεί λα θαηαζηεί θζελφηεξε θαη 

αζθαιέζηεξε ράξε ζε θαιχηεξεο δεχμεηο θαη ζε ρξήζε ελαιιαθηηθψλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. Ζ δξάζε απηή ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο «Δπξψπεο 

2020». 

 

 

                                                 
21

 INTERREG Baltic sea region programme (TENTacle, NSBCore, TalkNET) θαη INTERREG Central Europe, άμνλαο 4: 

κεηαθνξέο, ηφρνο 4.2: πληνληζκφο κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα αχμεζε ησλ ελαιιαθηηθψλ θηιηθψλ ζην πεξηβάιινλ 

κεηαθνξηθψλ ιχζεσλ. 
22

 Γηάδξνκνο Γηεπξσπατθψλ Μεηαθνξψλ 
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ΔΟΔ International Alliance for the Rhine-Alpine Corridor (Γεπμανία, Ολλανδία, 

Ηηαλία) 

Ο δηάδξνκνο ησλ Άιπεσλ είλαη έλα απφ ηα ελλέα νδηθά δίθηπα πνπ πξνσζεί ε Δ.Δ. γηα 

ηελ πινπνίεζε ηνπ Κεληξνεπξσπατθνχ δηθηχνπ. Οη βαζηθνί εκπιεθφκελνη θνξείο είλαη 

νη εμήο: 

 ν θιάδνο Μεηαθνξψλ, δειαδή νη πξνκεζεπηέο θαη δηαρεηξηζηέο ησλ ππνδνκψλ 

θαη νη επηρεηξήζεηο logistics, 

 ε Δ.Δ. θαη νη εζληθνί δξψληεο:  νη δηακνξθσηέο ησλ πνιηηηθψλ θαη ην Corridor 

Forum,  

 ζε ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν: ν ΔΟΔ, θαη 

 νη Υξήζηεο-σθεινχκελνη: νη επηρεηξήζεηο, νη επηβάηεο, νη πνιίηεο, νη Μ.Κ.Ο. 

Ο ΔΟΔ International Alliance for the Rhine-Alpine Corridor ηδξχζεθε ην 2015 κε 

ζθνπφ λα ελψζεη δπλάκεηο θαη λα εθθξάζεη φια ηα κέιε ηνπ, ιεηηνπξγψληαο σο κία 

πιαηθφξκα πνπ νξηνζεηεί ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ ησλ ζεζκηθψλ εηαίξσλ θαη ηελ 

αλάδπζε κίαο θνηλήο ζέζεο. πλερίδεη ηε ζηξαηεγηθή INTERREG IV B NEW Project 

CODE24
23

 ―Corridor Development Rotterdam-Genoa‖ 2010-2015. Ο ΔΟΔ 

εμαζθαιίδεη κία καθξφβηα δηαθξαηηθή ζπλεξγαζία ησλ ηνπηθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ θαηά κήθνο ηνπ Γηαδξφκνπ. Ο ΔΟΔ ζπκκεηέρεη ζην Corridor 

Forum απφ ην 2015.  

Β. Γεθύπωμα ηων διαθοπεηικών απμοδιοηήηων και ηων γπαθειοκπαηικών 

αγκςλώζεων ζε ςποεθνικό επίπεδο 

Σο παπάδειγμα ηος Γιαζςνοπιακού Νοζοκομείος ηηρ Cerdanya ζηα ζύνοπα 

Γαλλίαρ-Ηζπανίαρ. 
 

Ο ΔΟΔ Cerdanya Cross-border Hospital δεκηνπξγήζεθε γηα ηελ απφ θνηλνχ 

δηαρείξηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν λνκηθφ εξγαιείν ηνπ ΔΟΔ επέηξεςε ηε δεκηνπξγία 

ελφο θνξέα δηαρείξηζεο πνπ ππνζηεξίδεη ηελ πνιπεπίπεδε δηαθπβέξλεζε, 

                                                 
23

 Οη εηαίξνη ηνπ CODE24 έρνπλ αλαπηχμεη κία Κνηλή ηξαηεγηθή γηα ηελ εμέιημε ηνπ Γηαδξφκνπ Ρήλνπ-Άιπεσλ θαη απνηεινχλ 

εξγαιείν γηα ηηο κειινληηθέο εξγαζίεο ηνπ ΔΟΔ. 
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γεθπξψλνληαο δηνηθεηηθέο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δηνηθεηηθά ζπζηήκαηα πγείαο ηεο 

Γαιιίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο (Καηαινλία). 

Ζ δεκηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ ζπλεηζέθεξε ζηε ζηξαηεγηθή ελίζρπζεο ηεο 

απαζρφιεζεο, ζε επζπγξάκκηζε κε ηηο ζηξαηεγηθέο ηεο «Δπξψπε 2020», 

ζπγθξαηψληαο/πξνζειθχνληαο λένπο επηζηήκνλεο ηνπ θιάδνπ ηεο πγείαο. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε θαηαζθεπήο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξνήιζε θαηά 60% απφ ην ΔΣΠΑ
24

 

θαη 40% απφ ίδηνπο πφξνπο. Ζ ρξεκαηνδφηεζε εμνπιηζκνχ θαη ιεηηνπξγίαο πξνέξρεηαη 

θαηά 60% απφ ηελ Καηαινλία θαη 40% απφ ηε Γαιιία.  

ΔΟΔ Mura Region (MNIT) (Οςγγαπία και λοβακία) 

Ο ΔΟΔ έρεη σο ζηφρν ηε δεκηνπξγία ελφο Αλαπηπμηαθνχ ρεδίνπ γηα ηελ πεξηνρή ζε 

ζπλεξγαζία θαη κε Μηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο. Έρεη θαηαζέζεη 3 πξνηάζεηο ζην HU-

HR INTERREG Programme θαη ζην INTERREG Europe καδί κε άιινπο έμη ΔΟΔ. 

Υηίδνληαο έλα ζεζκηθφ δίθηπν ζην νπνίν εκπιέθνληαη δηάθνξνη νηθνλνκηθνί 

παξάγνληεο, πξνζπαζεί λα εμαζθαιίζεη ηε κέγηζηε δπλαηή ρξεκαηνδφηεζε γηα ηηο 

αλαπηπμηαθέο ηδέεο ησλ κειψλ ηνπ.  

ΔΟΔ INTERREG Programme Grande Région (Βέλγιο, Γαλλία, Γεπμανία, 

Λοςξεμβούπγο) 

Ο ζπγθεθξηκέλνο ΔΟΔ ιεηηνπξγεί σο δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ πξνγξάκκαηνο 

INTERREG IV A Programme Grande Région (ζχκθσλα κε ην άξζξν 125 ηνπ ΔΚ 

1303/2013 θαη ην άξζξν 23 ηνπ ΔΚ 1299/2013). Χο θεληξηθή δηαρεηξηζηηθή δνκή ηνπ 

πξνγξάκκαηνο ν ΔΟΔ κπνξεί λα πξνζιάβεη πξνζσπηθφ θαη λα βνεζήζεη ζηε βειηίσζε 

ησλ δεηθηψλ απαζρφιεζεο   ηεο πεξηνρήο πξνο φθεινο φιεο ηεο πεξηνρήο δξάζεο ηνπ.  

Γ. Ο ΔΟΔ ωρ θεζμικό επγαλείο για ηην πποώθηζη ηηρ επισειπημαηικόηηηαρ και 

ηηρ εξωζηπέθειαρ ηων επισειπήζεων 

 

Οη ΔΟΔ σο ζεζκφο κε καθξνβηφηεηα θαη ζπλέρεηα κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζηαζεξφ 

πιαίζην γηα ηελ πξνζέιθπζε θαη ηελ πξνψζεζε ησλ επελδχζεσλ ζηελ πεξηνρή δξάζεο 

ηνπο θαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ΜΜΔ. 

                                                 
24

 INTERREG POCTEFA (Programme de Coopération Territoriale Espagne-France-Andorre) 2007-2013 
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ΔΟΔ Eurodistrict Strasbourg-Ortenau (Γαλλία-Γεπμανία) 

Ζ ζηφρεπζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ΔΟΔ είλαη ε επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ε εμσζηξέθεηα 

ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ πεξηνρή σο κέζν νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη επεκεξίαο. Σν 

ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη αλαπηχμεη ηηο εμήο δξαζηεξηφηεηεο: 

 Γηνξγάλσζε εβδνκάδαο επξσπατθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο γηα φινπο ηνπο 

επηρεηξεκαηίεο απφ ηηο δχν πιεπξέο ηνπ Ρήλνπ, κε εζηίαζε ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο 

απηνχ ηνπ Γαιινγεξκαληθνχ ηνκέα (Eurodistrict). Οη εθδειψζεηο είραλ ζηφρν 

ηνπο επηρεηξεκαηίεο ηεο πεξηνρήο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο παξάγνληεο κε ζθνπφ 

ηελ αλάπηπμε θαη πξνζέιθπζε ακνηβαίσλ επελδχζεσλ θαη επηρεηξεκαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο. 

 Γηνξγάλσζε εθδήισζεο γηα ηελ πξνζέιθπζε ακεξηθαληθψλ επελδχζεσλ: «L‘ 

Eurometropole et les investissements americaines», (Γαιιν-ακεξηθαληθέο 

ζρέζεηο κε ηελ πεξηνρή Grand Est).  

 Πξνψζεζε ηεο γπλαηθείαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο κε ην πξφγξακκα «We 

Connect» 

 Πξνζέιθπζε θαηλνηφκσλ επηρεηξήζεσλ απφ ην εμσηεξηθφ γηα λα επελδχζνπλ 

ζηε Γαιιία ή/θαη ηελ Δπξψπε κε ζηφρν ηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηεο 

Eurometropole de Strasbourg (πξφγξακκα ―X-plore‖). 

 Start-up weekend Strasbourg:  Πιεξνθφξεζε γηα ην ζηήζηκν start-up 

επηρείξεζεο, κε ηε ζπκκεηνρή λνκηθψλ, επηθνηλσληνιφγσλ, εηδηθψλ ζε ζέκαηα 

marketing θαη management. 

 

ΔΟΔ Euroregion Pyrenees-Mediterranean (Occitanie. Καηαλονία, Βαλεαπίδερ 

νήζοι) 

Ζ Δπξσπεξηθέξεηα δεκηνπξγήζεθε ην 2004 θαη ην 2009,  κεηεμειίρζεθε ζε ΔΟΔ ψζηε 

κέζα απφ ην λνκηθφ εξγαιείν ησλ ΔΟΔ λα απνθηήζεη ηε δπλαηφηεηα  λα παξνπζηάζεη 

θνηλέο δξάζεηο θαη ζρέδηα ζε επξσπατθά πξνγξάκκαηα. Σν 2014 αλαγνξεχηεθε απφ ηελ 

ΔηΠ σο «ε θαιχηεξε δνκή εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο ζηελ Δπξψπε». 
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 πκκεηνρή ζηε δξάζε ―Links up‖ ηνπ πξνγξάκκαηνο Sudoe  (Sud-Ouest 

Europeen)  ζην πιαίζην ηνπ INΣERREG. Ζ πεξηνρή απνηειεί έλα πινχζην 

επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ δεθηηθφ ζηε δεκηνπξγία λέσλ start-up ΜΜΔ 

επηρεηξήζεσλ. ηφρνο είλαη ε πξνψζεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο κέζα απφ 3 

άμνλεο: ηε βειηίσζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρξεκαηνδφηεζε, ηε βειηίσζε ηεο 

ζχλδεζεο ησλ πξντφλησλ κε ηηο αλάγθεο ηεο αγνξάο θαη ηε βειηίσζε ηνπ 

επαγγεικαηηζκνχ ησλ start-up επηρεηξήζεσλ κε ηε δεκηνπξγία clusters. Ο ΔΟΔ 

είλαη leader ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηελ Δπξσπεξηθέξεηα θη ν ξφινο ηνπ είλαη απηφο 

ηνπ ζπληνληζηή ησλ δξψλησλ θαηλνηνκίαο θαη νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

(επηκειεηήξηα, Σνπηθέο επηηξνπέο θαηλνηνκίαο θιπ) θαη ησλ δηθηχσλ λενθπψλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Ο ΔΟΔ σο ζπλεξγαδφκελνο εηαίξνο ζην πξφγξακκα ―Erasmus for Young 

Entrepreneurs‖ (EYE): Ο ΔΟΔ σο ζπλεξγαδφκελνο θνξέαο αλαδεηεί 

επηρεηξήζεηο πνπ ζα δερηνχλ λένπο επηρεηξεκαηίεο γηα πεξίνδν 1-6 κελψλ κε 

ζθνπφ λα ηνπο εθπαηδεχζνπλ. Σν πξφγξακκα δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

δηαζπλνξηαθήο αληαιιαγήο λέσλ επηρεηξεκαηηψλ γηα δηάζηεκα 1-6 κελψλ. Ο 

ΔΟΔ είλαη επηθνξηηζκέλνο λα ζέζεη ζε εθαξκνγή ην πξφγξακκα ζηα Δκπνξηθά 

θαη Βηνκεραληθά Δπηκειεηήξηα ησλ πεξηνρψλ Midi-Pyrennees, Languedoc 

Roussillon, Βαξθειψλεο θαη ζην Centre Balears Europa. 

ΔΟΔ «Δύξεινη Πόλη» (Δλλάδα, Κύππορ, Βοςλγαπία) 

Σν έξγν «AristOil» («Δλίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

θιάδνπ ηνπ ειαηνιάδνπ κέζσ ηεο αλάπηπμεο θαη εθαξκνγήο θαηλνηφκσλ κεζφδσλ 

παξαγσγήο θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο επεξγεηηθέο γηα ηελ πγεία ηδηφηεηέο 

ηνπ») ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην INTERREG MED θαη ζπληνλίδεηαη απφ ηνλ ΔΟΔ 

«Δχμεηλε Πφιε», κε εηαίξνπο ηε Φαξκαθεπηηθή ζρνιή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ, 

ηελ Πεξηθέξεηα Πεινπνλλήζνπ θαη ζπλεξγαδφκελνπο θνξείο ειηάο, ηα πξφηππα 

θπηψξηα ειηάο Κσζηειέλνο, ηελ Ακεξηθάληθε Γεσξγηθή ρνιή θαη ηελ Παλειιήληα 

Έλσζε Διαηνηξηβέσλ θαη θνξείο απφ ηελ Κχπξν, ηελ Ηηαιία, ηελ Κξναηία θαη ηελ 

Ηζπαλία (ζπλνιηθά 15). Κχξηνο ζηφρνο είλαη ε ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ 

θιάδνπ ηνπ ειαηνιάδνπ ζηε Μεζφγεην κέζα απφ ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή 



66 
 

θαηλνηφκσλ κεζφδσλ παξαγσγήο θαη ειέγρνπ πνηφηεηαο ζρεηηθά κε ηηο επεξγεηηθέο γηα 

ηελ πγεία ηδηφηεηεο ηνπ ειαηνιάδνπ (ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 432/2012 ηεο Δ.Δ.). Ζ 

αλάπηπμε α) ελφο "cluster" Μεζνγεηαθψλ ειαηνπαξαγσγψλ θαη επηρεηξήζεσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ β) εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε γηα ηελ αλάπηπμε θαηλνηφκσλ κεζφδσλ 

αλίρλεπζεο θαηλνιηθψλ ζπζηαηηθψλ ζην ειαηφιαδν, θαζψο θαη γ) ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ειαηνπαξαγσγψλ κέζσ εηδηθψλ πηζηνπνηεηηθψλ πξντφλησλ, απνηεινχλ ην κείγκα πνπ 

ζα νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ έξγνπ. 

 

 Γ. Οι ΔΟΔ ωρ μοσλοί ανάπηςξηρ ηος ηοςπιζμού και κοινών αναπηςξιακών 

ζσεδίων ζηην πεπιοσή δπάζηρ ηοςρ 

 

ΔΟΔ European Border Cities (Οςγγαπία, Ροςμανία) 

ηφρνο ηνπ ΔΟΔ είλαη ε Αλάπηπμε θαη πξνψζεζε ηνπ ηνπξηζκνχ ζε δηαζπλνξηαθφ 

επίπεδν, πξνσζψληαο θνηλά ζρέδηα γηα ηελ Σνπηθή Αλάπηπμε. Μέζα απφ ηηο 

δπλαηφηεηεο ηεο δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο Οπγγαξίαο-Ρνπκαλίαο θαη Οπγγαξίαο-

ινβαθίαο-Ρνπκαλίαο-Οπθξαλίαο ν ΔΟΔ πξνζπαζεί λα αλαπηχμεη θνηλά ζπκθέξνληα, 

θνηλέο ιχζεηο θαη θνηλή δηαρείξηζε ησλ δηαζπλνξηαθψλ πξνγξακκάησλ πξνο φθεινο 

ησλ κειψλ ηνπ. 

ΔΟΔ «Δύξεινη Πόλη», έπγο Consume less (2016-2019) 

 

Ο γεληθφο ζηφρνο ηνπ έξγνπ CONSUMELESS είλαη ε πξνψζεζε ηεο έμππλεο θαη 

βηψζηκεο αλάπηπμεο ζηηο κεζνγεηαθέο παξάθηηεο ηνπξηζηηθέο πφιεηο θαη βαζίδεηαη ζε 

δχν θχξηεο πξνζπάζεηεο: 

•    Γεκηνπξγία εληαίαο ζηξαηεγηθήο γηα ηηο Μεζνγεηαθέο πφιεηο κε πςειφ αξηζκφ 

ηνπξηζηψλ γηα αεηθφξν δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο, ηνπ λεξνχ θαη ησλ απνξξηκκάησλ κε 

ζθνπφ ηε κείσζε θαηαλάισζεο ησλ κελ θαη ηεο πξφιεςεο δεκηνπξγίαο ησλ δε. 
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•    Πξνψζεζε βηψζηκσλ κνληέισλ ηνπξηζκνχ, βαζηζκέλσλ ζηε βειηίσζε ηεο ηνπηθήο 

πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο, θπζηθψλ πφξσλ θαη πξντφλησλ θαη ηελ ελίζρπζε ππεχζπλεο 

ζπκπεξηθνξάο εθ κέξνπο ησλ ηνπξηζηψλ. 

Ο ξφινο ηνπ ΔΟΔ ΔΤΞΔΗΝΖ ΠΟΛΖ ζην ελ ιφγσ έξγν είλαη ε κεηαθνξά 

ηερλνγλσζίαο ζηνπο δήκνπο – κέιε ηνπ κε ζθνπφ ηε κειινληηθή κεηαθνξά ηνπ 

κνληέινπ βηψζηκεο δηαρείξηζεο πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην έξγν (δηνξγάλσζε 

εθδειψζεσλ δηάδνζεο, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζην πξνζσπηθφ ησλ δήκσλ, θ.α.). 

Δηδηθφηεξα ν ΔΟΔ ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ηνπ κνληέινπ 

CONSUME-LESS ζην Γήκν Νάμνπ θαη Μηθξψλ Κπθιάδσλ θαη ζηελ έληαμε ηνπ 

κνληέινπ CONSUME-LESS ζηηο πνιηηηθέο πξνηεξαηφηεηεο ζην Γήκν Νέαο 

Πξνπνληίδαο. Μέζα απφ ηελ άζθεζε πνιηηηθήο επηξξνήο θαη ηε δηπισκαηία ζηφρνο 

είλαη ε έμππλε θαη βηψζηκε αλάπηπμε θαη ε δεκηνπξγία νηθνλνκηψλ θιίκαθαο. 

ΔΟΔ Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai (Γαλλία- Βέλγιο) 

Ο ΔΟΔ Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai είλαη έλαο Δπξσπατθφο Όκηινο 

Δδαθηθήο πλεξγαζίαο πνπ ζπζηάζεθε ζηηο 28 Ηαλνπαξίνπ 2008. πγθεληξψλεη 152 

γαιιηθέο θαη βειγηθέο θνηλφηεηεο. 

Ο Eurometropolis Lille - Kortrijk - Tournai ζπγθεληξψλεη φια ηα επίπεδα ηεο 

δηαθπβέξλεζεο ηεο Γαιιίαο θαη ηνπ Βειγίνπ κέζσ 14 ηδξπκάησλ, πνπ ζπλεξγάδνληαη 

γηα λα εμαιείςνπλ ην «θαηλφκελν ησλ ζπλφξσλ» θαη λα δηεπθνιχλνπλ ηελ θαζεκεξηλή 

δσή ησλ 2.1 εθαηνκκπξίσλ θαηνίθσλ. 

Ο ΔΟΔ Eurometropolis  ήηαλ ν πξψηνο Δπξσπατθφο Όκηινο Δδαθηθήο πλεξγαζίαο 

(ΔΟΔ) πνπ ηδξχζεθε ζηελ Δπξψπε, σο απνθνξχθσκα κηαο καθξάο παξάδνζεο 

δηαζπλνξηαθήο ζπλεξγαζίαο. 

Ο ΔΟΔ Eurometropolis  είλαη έλαο θφκβνο γηα φιεο ηηο δηαζπλνξηαθέο πιεξνθνξίεο, 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ππεξεζίεο, ππνζηεξίδνληαο ηελ εθκεηάιιεπζή ηνπο θαη ηελ 

αλάπηπμή ηνπο θαη κεξηθέο θνξέο αθφκε θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο. Σα ζεζκηθά φξγαλα, 

νη εηαηξείεο, νη θαιιηηέρλεο, νη ζχιινγνη, νη δηάθνξνη νξγαληζκνί θ.ιπ. θαινχληαη λα 

ζπληνλίζνπλ θαη λα ελψζνπλ ηα ζρέδηά ηνπο, θαη λα εθθξαζηνχλ ζπληνληζκέλα. 

Ο ΔΟΔ Eurometropolis  ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ηξφπσλ πνπ 

βνεζνχλ ηνπο αλζξψπνπο λα ζπνπδάδνπλ, λα εξγάδνληαη, λα ηαμηδεχνπλ, λα 
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απνιακβάλνπλ πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, λα επηζθέπηνληαη ν έλαο ηνλ άιινλ, λα 

δηαζθεδάδνπλ, λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ θνηλσλία θ.ιπ. θαη βνεζά ηηο εηαηξείεο λα 

θαηλνηνκνχλ, λα επελδχνπλ, λα αληαιιάζζνπλ ηδέεο θ.ιπ. 

Ο Eurometropolis Lille - Kortrijk - Tournai, πνπ βξίζθεηαη κεηαμχ Γαιιίαο θαη 

Βειγίνπ, πξνζθέξεη πιεζψξα επθαηξηψλ ζε κηα δίγισζζε (γαιιηθή θαη νιιαλδηθή) θαη 

πνιππνιηηηζκηθή πεξηνρή γεκάηε απφ δηαθνξεηηθά ηνπία. Ζ πεξηνρή ησλ 3500 

ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ αγθαιηάδεη ηε κεηξφπνιε ηεο Λίιιεο, ην λφηην θαη ην 

θεληξηθφ ηκήκα ηεο Γπηηθήο Φιάλδξαο θαη ην δπηηθφ ηκήκα ηεο πφιεο Hainaut. 

Σα κέιε ηνπ ΔΟΔ Eurometropolis Lille-Kortijk-Tournai απνθάζηζαλ λα 

επηθεληξψζνπλ ηηο θνηλέο πξνζπάζεηέο ηνπο ζηηο πξνθιήζεηο πνπ νδεγνχλ ηε 

ζπλεξγαζία ηνπο ζηε δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο ηφζν γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο 

επξσκεηξφπνιεο φζν θαη γηα ηνπο ηνπηθνχο θνξείο: γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020, φρη 

κφλν βάζεη ηεο πνιπεηνχο ζπλεξγαζίαο ηνπο (βιέπε «ηξαηεγηθή γηα ηελ 

Δπξσκεηξφπνιε ηνπ 2020»
25

) αιιά θαη κε βάζε ηηο ππάξρνπζεο επηηπρίεο ηνπο. Ζ 

ζηξαηεγηθή απηή είλαη ην απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο σξίκαλζεο ηεο δηαζπλνξηαθήο 

ζπλεξγαζίαο, ησλ ζπλερψο εμειηζζφκελσλ κεζφδσλ θαη ηεο θηινδνμίαο γηα νηθνδφκεζε 

ηεο Δπξψπεο ζηε γεσγξαθηθή πεξηνρή. 

ΔΟΔ EURO-GO “Territory of municipalities: Gorizia, Mestna občina Nova 

Gorica and Občina Šempeter-Vrtojba”, (Ηηαλία-λοβενία) 

Ο ελ ιφγσ ΔΟΔ ηδξχζεθε γηα λα μεπεξάζεη ηηο δπζθνιίεο αλάπηπμεο θαη δηαρείξηζεο 

ησλ δξάζεσλ εδαθηθήο ζπλεξγαζίαο, ζην πιαίζην δηαθνξεηηθψλ εζληθψλ λνκνζεζηψλ 

θαη δηαδηθαζηψλ.  

Ο ΔΟΔ αληηπξνζσπεχεη ην κφλν εξγαιείν πνπ είλαη ζε ζέζε: 

1) λα εθαξκφζεη κηα νινθιεξσκέλε ζηξαηεγηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ αζηηθή αλάπηπμε, 

2) λα αληηπξνζσπεχεη ηηο αλάγθεο ησλ ηξηψλ δήκσλ κέζσ κηαο αληηπξνζσπεπηηθήο 

ζπλέιεπζεο, ε νπνία εμαιείθεη ηελ απεηιή θπξηαξρίαο απφ νπνηαδήπνηε απφ ηηο ηξεηο 

πφιεηο 

                                                 
25

 http://www.eurometropolis.eu/fileadmin/user_upload/Divers/Documentation/strategy-summary-en.pdf, Οξγαλσκέλε ζε 3 άμνλεο, 

ε ζηξαηεγηθή γηα ηελ Δπξσκεηξφπνιε ηνπ 2020 κεηαθξάδεηαη ζε 11 θηινδνμίεο, εθ ησλ νπνίσλ ε θάζε κία ζπλδηαρεηξίδεηαη απφ 
έλα ή δχν απφ ηα 14 κέιε ηνπ ΔΟΔ Eurometropolis Lille-Kortrijk-Tournai θαη ηνλ Καλνληζκφ ηεο Δπξσκεηξφπνιεο. 

Αλάκεζά ζην 2014 θαη ην 2020, νη εηαίξνη ηνπ Eurometropolis ζα αλαπηχμνπλ ηα ζηξαηεγηθά ζρέδηα ζηνλ ηνκέα απηφ. 

Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηνπ Eurometropolis ζα νξγαλψζεη ηελ επηθνηλσλία πνπ απεπζχλεηαη ζε δηάθνξεο νκάδεο-ζηφρνπο: 
ηνπο θαηνίθνπο, ηα κέιε θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ, ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο πηζαλνχο ηνπξίζηεο. 

http://www.eurometropolis.eu/fileadmin/user_upload/Divers/Documentation/strategy-summary-en.pdf
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3) λα αμηνπνηεί ηηο πξνεγνχκελεο εκπεηξίεο ζπλεξγαζίαο, 

4) λα δηαηεξεί ηε ζπλέρεηα ηεο ζπλεξγαζίαο θαη  

5) λα δξά ζε νιφθιεξε ηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή ρσξίο ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ 

ζπλφξσλ πνπ αληηκεησπίδεη θάζε δήκνο. 

ηε λέα πξνγξακκαηηθή πεξίνδν ηνπ Interreg V-A Italy-Slovenia 2014-2020, ν ΔΟΔ 

ζα δηαδξακαηίζεη θεληξηθφ ξφιν φζνλ αθνξά ζηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε, ηελ εθαξκνγή 

ηνπ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ εθηακίεπζε ησλ θεθαιαίσλ. Ο ΔΟΔ έρεη σο ζηφρν λα 

παξάζρεη έλα λνκηθφ κέζν πνπ κπνξεί λα απινπνηήζεη ηε δηαρείξηζε ησλ 

δηαζπλνξηαθψλ θεθαιαίσλ θαη πξσηνβνπιηψλ. 

Σν ζηξαηεγηθφ ζρέδην πνπ δεκηνχξγεζε ν ΔΟΔ ζπκβάιιεη ζηε καθξνπεξηθεξεηαθή 

ζηξαηεγηθή ηνπ Γνχλαβε, βαζηδφκελν ζηνπο ππιψλεο «Γξάζε γηα ηε ζηδεξνδξνκηθή 

νδηθή θηλεηηθφηεηα», «Δμαζθάιηζε βηψζηκσλ κεηξνπνιηηηθψλ ζπζηεκάησλ κεηαθνξψλ 

θαη θηλεηηθφηεηαο» θαη «Βειηίσζε ησλ πεξηθεξεηαθψλ / ηνπηθψλ δηαζπλνξηαθψλ 

ππνδνκψλ θαη πξφζβαζε ζε αγξνηηθέο πεξηνρέο». Ο ΔΟΔ ζπκβάιιεη, επίζεο ζηε 

καθξνπεξηθεξεηαθή ζηξαηεγηθή Αδξηαηηθήο-Ηνλίνπ κέζσ ηνπ πηινηηθνχ ζρεδίνπ ITI 

(Integrated Territorial Investment ) "Isonzo Soca" θαη ηεο ζηξαηεγηθήο EUSALP κέζσ 

ηεο επζπγξάκκηζεο ησλ ζρεδίσλ κε ηνπο ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο καθξνπεξηθέξεηαο.  

Ο ΔΟΔ ρξεηάδεηαη πεξαηηέξσ αλάπηπμε, δεδνκέλνπ φηη δελ έρεη επηηεπρζεί ν ηξίηνο 

ππιψλαο ηεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο λέεο νηθνλνκηθέο πξννπηηθέο ζηνλ 

ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ θαη ησλ logistics. Ζ δξάζε απηή ρξεηάδεηαη πξνζέγγηζε 

πνιπεπίπεδεο δηαθπβέξλεζεο, δεδνκέλνπ φηη ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία εζληθά, 

πεξηθεξεηαθά θαη ηνπηθά δηνηθεηηθά επίπεδα. 

Ο «EURO-GO» είλαη ζπλεξγαδφκελνο εηαίξνο κε ηνλ Informest
26

, Φνξέαο γηα ηελ 

Αλάπηπμε θαη ηε Γηεζλή Οηθνλνκηθή πλεξγαζία. Ο θνξέαο ηδξχζεθε ην 1991, πεξίνδν 

αλαλέσζεο θαη αλνίγκαηνο πξνο ηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε κεηά ηελ πηψζε ηνπ Σείρνπο 

ηνπ Βεξνιίλνπ. Ο Informest ηδξχζεθε βάζεη ηνπ ηηαιηθνχ λφκνπ 9/1/91 n.19, κε ζηφρν 

ηελ πξνψζεζε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ησλ δηεξγαζηψλ δηεζλνπνίεζεο. 

ηελ Ηηαιία, ν Informest εδξαίσζε ηε θήκε ηνπ γηα ηελ αξηζηεία, θαζψο θαζίζηαηαη κία 

απφ ηηο ηέζζεξηο εζληθέο ππεξεζίεο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο Ννηηναλαηνιηθήο 

                                                 
26

 Βι. http://www.informest.it/db-project/default.aspx 
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Δπξψπεο (L. 84/01). Ο Informest έρεη νινθιεξψζεη ηα έξγα πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ 

ηηο ζηξαηεγηθέο ζπλεξγαζίαο ησλ ζπλεξγαδφκελσλ πεξηνρψλ ηνπ Informest, ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθήο Αλάπηπμεο. 

 

Δ. Δπέκηαζη επιπποήρ ΔΟΔ ζε Σπίηερ σώπερ  

 

ΔΟΔ Tisza (Οςγγαπία-Οςκπανία) 

Ο ΔΟΔ Tisza απνηειεί ηνλ πξψην ΔΟΔ κε θξάηνο εθηφο Δ.Δ θαη κάιηζηα κε θξάηνο 

ηεο Αλαηνιηθήο επξσπατθήο ζρέζεο ζπλεξγαζίαο. Γεκηνπξγήζεθε κε ζθνπφ λα 

πξνσζήζεη ηε ζηαζεξή ζπλεξγαζία θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή θαηά κήθνο ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλφξσλ ηεο Δ.Δ. 

Πξνεηνηκάδεη ην έδαθνο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δπξσπατθνχ Πξνγξάκκαηνο Γεηηνλίαο  

(ΔΠΓ- ENI) HUSHROUA CBC ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 232/2014 γηα ηε ζέζπηζε 

Δπξσπατθνχ Μεραληζκνχ Γεηηνλίαο
27

.  

Δπίζεο, ν ελ ιφγσ ΔΟΔ ζπλεηζθέξεη ζηε Μαθξνπεξηθεξεηαθή ηξαηεγηθή ηνπ 

Γνχλαβε (EUSDR), φπνπ ην δήηεκα ηεο αλάιεςεο επζχλεο γηα ηηο καθξνπεξηθεξεηαθέο 

ζηξαηεγηθέο θεξδίδεη έδαθνο ιφγσ ησλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαη γηα ηελ επίηεπμε 

απνηειεζκάησλ. Λακβάλνληαη επίζεο κέηξα γηα ηε δεκηνπξγία πιαηθνξκψλ 

ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ ζηηο νπνίεο ζα ζπκκεηέρνπλ ε θνηλσλία ησλ πνιηηψλ θαη 

άιιεο νξγαλψζεηο. Σέινο, ν ΔΟΔ εμαζθαιίδεη ηε ζπληνληζκέλε ρξεκαηνδφηεζε 

έξγσλ ππνδνκήο, ηνπξηζκνχ, θαη ππνζηήξημεο ηεο θηλεηηθφηεηαο ζηα ζχλνξα. 

 

ΔΟΔ «ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΑ», (Δλλάδα, Κύππορ. Ηηαλία. Γαλλία και Παλαιζηινιακή 

Απσή) 

Ο ΔΟΔ «ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΑ» πξνέθπςε απφ ηελ εηαηξηθή ζρέζε κεηαμχ Διιάδαο, 

Κχπξνπ, Ηηαιίαο θαη Γαιιίαο, ε νπνία πεξηιακβάλεη πεξίπνπ 500.000 θαηνίθνπο ζε κηα 

πεξηνρή 150.000 ηεηξαγσληθψλ ρηιηνκέηξσλ. Σν 2016 απνηέιεζε ηνλ πξψην κεζνγεηαθφ 

ΔΟΔ κε κέινο εθηφο Δ.Δ., ηελ πφιε Ρακάια ηεο Παιαηζηηληαθήο Αξρήο. Κχξηνο 
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ζηφρνο ηνπ Δ.Ο.Δ. ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΑ είλαη ε δηαβίσζε ησλ ιαψλ ηεο Μεζνγείνπ ζε 

πεξηβάιινλ δηαξθνχο εηξήλεο θαη αεηθφξνπ αλάπηπμεο, νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθήο, 

θνηλσληθά δίθαηεο θαη πεξηβαιινληηθά βηψζηκεο, κε ζπλνρή θαη αζθάιεηα ησλ 

πεξηνρψλ ηνπο. 

 Ο ΔΟΔ ΑΜΦΗΚΣΤΟΝΗΑ, είλαη ν ζπληνληζηήο ηνπ έξγνπ LADDER
28

 ζηελ 

Διιάδα, ην νπνίν αθνξά ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ γηα ζέκαηα 

αλάπηπμεο θαη αλαπηπμηαθήο εθπαίδεπζεο κε ζηφρν ηελ εμνηθείσζε ησλ 

ηνπηθψλ αξρψλ, ησλ θνξέσλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ θαη κεκνλσκέλσλ 

πνιηηψλ κε ηε δηαζχλδεζε θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ κε ηηο 

αλαπηπζζφκελεο. Μεηαμχ ησλ δξάζεψλ ηνπ είλαη νη εμήο: Ζ δηάδνζε ηεο 

βαξχηεηαο ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο ζε ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο, 

φπσο είλαη ε κεηαλάζηεπζε, ε δηαρείξηζε ηνπ θνηλνχ πεξηβαιινληηθνχ πινχηνπ, 

ε εκπινθή θαη ελαζρφιεζε ησλ λέσλ κε ηελ αλαπηπμηαθή ζπλεξγαζία εληφο ηεο 

ΔΔ θαη κε ηηο ηξίηεο ρψξεο ζπλεξγαζίαο. Σν LADDER έρεη ηξηεηή δηάξθεηα 

(Ηαλνπάξηνο 2015 – Γεθέκβξηνο 2017) θαη ε έλαξμή ηνπ ζπλέπεζε κε ην 

Δπξσπατθφ Έηνο γηα ηελ Αλάπηπμε, φπσο είρε ραξαθηεξηζηεί ην 2015. 

πγρξεκαηνδνηείηαη θαηά 85% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (EUROPEAID) θαη 

θαηά 15% απφ ίδηνπο πφξνπο ησλ εηαίξσλ. Σν έξγν LADDER απνηειεί έλα 

εξγαιείν δηαιφγνπ ησλ Σνπηθψλ Αξρψλ κε ηνλ πνιίηε, κε αλαθνξά ζηηο αξρέο 

ηεο ζπκκεηνρηθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ αμία ηεο αλαπηπμηαθήο ζπλεξγαζίαο, 

ζε κηα επνρή κάιηζηα πνπ νη ρψξεο ηεο Δπξψπεο -θαη θπξίσο απηέο ηνπ Νφηνπ- 

πξέπεη λα δηεθδηθήζνπλ ιχζεηο κέζα απφ κηα πην νινθιεξσκέλε γεσγξαθηθή 

θαη ζεκαηηθή πξνζέγγηζε.  

 Έρνληαο ππνγξάςεη ζχκθσλν ζπλεξγαζίαο κε ηελ Διιεληθή Δηαηξία Σνπηθήο 

Αλάπηπμεο θαη Απηνδηνίθεζεο (Δ.Δ.Σ.Α.Α.), ν ΔΟΔ έρεη θαηαζέζεη πξφηαζε, 

ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο INTERRΔG MED ζρεηηθά κε ηελ απφ θνηλνχ 

πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε ηεο ζαιάζζηαο ξχπαλζεο, ε νπνία κπνξεί λα 

πξνθιεζεί απφ ηνπο ππνζαιάζζηνπο αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο 

Μεζνγείνπ. ηφρνο είλαη ε αλαδήηεζε εηαίξσλ απφ πεξηνρέο, φπσο ην Ηζξαήι, ε 

Μάιηα θαη ε Ηηαιία (δηαρεηξηζηηθή αξρή ηνπ INTERRΔG MED). Οη πεξηνρέο 

απηέο κπνξνχλ λα ζπκβάιινπλ κε ηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ, ηερλνγλσζίαο 
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θαη βνήζεηαο ζηα ζέκαηα πξφιεςεο θαη αληηκεηψπηζεο παξφκνησλ 

θαηαζηξνθψλ. Ζ δηθηχσζε είλαη επηηπρεκέλε φηαλ κέζα απφ ηε ρξήζε 

θαηάιιεισλ δηπισκαηηθψλ κέζσλ νη εκπιεθφκελνη θνξείο ζπλεηδεηνπνηήζνπλ 

ηα ακνηβαία νθέιε απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπο. 
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Κεφϊλαιο 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

5.1 ύνοψη Αποτελεςμϊτων 

Ζ παξνχζα εξγαζία επεδίσμε ηελ εμέηαζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ θαηαζηαηηθψλ ζηφρσλ 

ησλ ΔΟΔ ζε ζρέζε κε ηηο επηδηψμεηο ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο, ζην πιαίζην ηεο 

πνιηηηθήο ζπλνρήο ηεο ΔΔ. 

Λεηηνπξγψληαο κέζα απφ δηαζπλνξηαθέο, δηαθξαηηθέο ζπλεξγαζίεο, νη ΔΟΔ δχλαληαη 

λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζεζκηθή ζπλεξγαζία θξαηηθψλ θαη κε θξαηηθψλ δξψλησλ, ζην 

πιαίζην δηαθφξσλ πνιηηηθψλ ηεο Δ.Δ., θαζψο θαη λα πξνσζήζνπλ ζπλέξγεηεο ζε ηνκείο 

εζληθνχ ελδηαθέξνληνο. Δπηπιένλ κε ηε δπλαηφηεηα πνπ ηνπο δίλνπλ ν Καλνληζκφο γηα 

ηηο Κνηλέο Γηαηάμεηο ησλ ΔΓΔΣ (Δ.Δ.) 1303/2013 θαη ν Καλνληζκφο γηα ηελ Δδαθηθή 

πλεξγαζία (ΔΔ) 1299/2013 κπνξνχλ λα δξνπλ σο δηαρεηξηζηηθέο αξρέο θαη σο 

σθεινχκελνη Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ κε ή ρσξίο ζπγρξεκαηνδφηεζε απφ ηελ 

Δ.Δ.. Γεληθά νη ΔΟΔ πξνσζνχλ ηελ Δδαθηθή Γηαθπβέξλεζε, δηφηη σο κία θνηλή δνκή 

επηηξέπνπλ ηελ ηζφηηκε ζπκκεηνρή φισλ ησλ κειψλ ηνπο θαη ηε δηαξθή επαθή κε ηα 

πξνβιήκαηα ηνπ ιανχ θαη ηνπ εδάθνπο ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη.  

Μειεηψληαο δηεμνδηθά ηα πεδία δξάζεο ησλ ΔΟΔ αλαδεηθλχεηαη ν ζεκαληηθφο ξφινο 

ηνπο σο εξγαιείνπ νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο, θαζψο ζηεξίδνπλ ηα ζπκθέξνληα θαη ηνπο 

ζηφρνπο ηεο, ιεηηνπξγψληαο σο κνρινί αλάπηπμεο ηνπ ηνπξηζκνχ θαη θνηλψλ 

αλαπηπμηαθψλ ζρεδίσλ ζηελ πεξηνρή δξάζεο ηνπο, πξνσζψληαο ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ηελ εμσζηξέθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, γεθπξψλνληαο 

δηαθνξεηηθέο αξκνδηφηεηεο θαη ππεξβαίλνληαο γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο ζε 

ππνεζληθφ επίπεδν, ελεξγψληαο σο εξγαιεία γηα ηε βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο, ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο θαη ηεο ζχλδεζεο κέζα απφ θνηλέο ηξαηεγηθέο Αλάπηπμεο θαη ηελ 

εκβάζπλζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηηο Πεξηθέξεηεο, ηα Δθπαηδεπηηθά Ηδξχκαηα, ηνπο 

Ο.Σ.Α. θαη, ηέινο, δηεπξχλνληαο ηελ επηξξνή ησλ εθπξνζσπνχκελσλ ρσξψλ ζε ηξίηεο 

ρψξεο ηεο ΔΔ. 
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5.2 Πολιηικο-διοικηηικέρ Πποεκηάζειρ 

Χζηφζν, νη ΔΟΔ θαινχληαη λα ππεξβνχλ δχν νξαηά δεηήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο ηνπο. Σν πξψην αθνξά ηελ κε επαξθή δεκνζηνπνίεζε 

ησλ ΔΟΔ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηελ κε άκεζε ζχλδεζε κε ηα θαζεκεξηλά ηνπο 

πξνβιήκαηα. Σν δεχηεξν δήηεκα αθνξά ηελ έιιεηςε ζαθνχο εζληθήο αηδέληαο ζρεηηθά 

κε ην ξφιν ησλ ΔΟΔ ζε εζληθφ επίπεδν θαη ηε δηαζχλδεζή ηνπο κε επίζεκνπο θνξείο 

άζθεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο (Τπνπξγείν Δμσηεξηθψλ θαη Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο).  

Όζνλ αθνξά ζην πξψην δήηεκα, ζα ήηαλ ρξήζηκν λα γίλεη επηζηακέλε έξεπλα ζρεηηθά 

κε ην βαζκφ πνπ νη πνιίηεο γλσξίδνπλ ην ζεζκφ ησλ ΔΟΔ θαη πψο πηζηεχνπλ φηη 

κπνξεί λα πξνζθέξεη ζηελ επίιπζε θαζεκεξηλψλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πξνζβαζηκφηεηα ζε ππνδνκέο, ηελ θηλεηηθφηεηα ζηηο ζέζεηο εξγαζίαο θαη ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα. ε απηφ βέβαηα ζεκαληηθφ ξφιν ζα πξέπεη λα δηαδξακαηίζνπλ νη 

ίδηνη νη ΔΟΔ, νξγαλψλνληαο ζε ηνπηθφ επίπεδν εκεξίδεο θαη ζηξνγγπιά ηξαπέδηα κε 

ηε ζπκκεηνρή θνηλσληθψλ θαη νηθνλνκηθψλ νξγαλψζεσλ. 

Αλαθνξηθά  κε ην δεχηεξν δήηεκα, απαηηείηαη ζπληνληζκφο ηεο επίζεκεο εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο κε ηηο επηδηψμεηο θαη ηνπο ζηφρνπο ησλ ΔΟΔ. Με εμαίξεζε ηελ πεξίπησζε 

ηεο Οπγγαξίαο, φπνπ νη ΔΟΔ είλαη αξκνδηφηεηα ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ 

Δμσηεξηθψλ γηα ηελ Οηθνλνκηθή Γηπισκαηία, θάηη ηέηνην δελ είλαη απηνλφεην θαη 

εχθνιν γηα ηα ππφινηπα θξάηε-κέιε, δηφηη εκκέζσο ακθηζβεηνχληαη θάπνηεο 

θπξηαξρηθέο παξαδνρέο θαη αμίεο ελφο θξαην-θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο δηεζλψλ ζρέζεσλ 

(CORNAGO, 2010: 30). Όπσο ζεκεηψλεη ν Duchacek, φζνλ αθνξά ζηε ζπκκεηνρή ησλ 

ππνεζληθψλ δξψλησλ ζηε ράξαμε εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, απηφ νθείιεηαη ζε κεγάιν 

βαζκφ ζηελ έιιεηςε ελεκέξσζεο ησλ αξκφδησλ ρεηξηζηψλ ζεκάησλ εμσηεξηθήο 

πνιηηηθήο αλαθνξηθά κε ηηο δηαζπλνξηαθέο θαη δηαπεξηθεξεηαθέο δξάζεηο ησλ ζρεηηθψλ 

ππεξεζληθψλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο (DUCHACEK, 1984: 24), πνιχ δε πεξηζζφηεξν 

ζηελ πεξίπησζε ησλ ΔΟΔ πνπ είλαη ζρεηηθά πξφζθαηνο ζεζκφο. Μάιηζηα, ν 

Duchacek δηαπίζησζε εθηά παξάγνληεο πνπ νδεγνχλ ηνπο εζληθνχο ρεηξηζηέο ζε απηήλ 

ηελ επηθπιαθηηθή ζηάζε (DUCHACEK, 1984: 22): πξψηνλ, αληίζεζε επί ηεο αξρήο. 

Γειαδή, δηαπηζηψλεηαη κηα αληίδξαζε ηεο θεληξηθήο δηνίθεζεο ζε νηηδήπνηε 

«δηαιπηηθφ» ησλ παξαδνζηαθψλ θαλφλσλ άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Γεχηεξνλ, ν 

θφβνο ηνπ λένπ θαη ε ξήμε κε λφξκεο θαη θαζηεξσκέλνπο θαλφλεο. Σξίηνλ, ν θφβνο 
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πεξηζζφηεξν πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ππνεζληθψλ δξψλησλ ζε 

ζεζκηθά φξγαλα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Σέηαξηνλ, ν θφβνο ησλ ζπλεπεηψλ απφ ηε 

ζπκκεηνρή άπεηξσλ θαη ρσξίο ηηο θαηάιιειεο δεμηφηεηεο εθπξνζψπσλ ηνπηθψλ θαη 

πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ ζε παξαδηπισκαηηθέο ελέξγεηεο. Πέκπηνλ, ν θφβνο ηεο 

εηζρψξεζεο, κέζσ ησλ δηθηχσλ ζπλεξγαζίαο ππνεζληθψλ αξρψλ, «μέλσλ» θνξέσλ ζε 

ζέκαηα εζληθήο πνιηηηθήο. Έθηνλ, ν θφβνο ηνπ εγσθεληξηζκνχ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

ππνεζληθψλ αξρψλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε εληάζεηο. Καη έβδνκνλ, ν θφβνο 

δεκηνπξγίαο απνζρηζηηθψλ ηάζεσλ κέζα απφ νξηζκέλεο πξσηνβνπιίεο ησλ ππνεζληθψλ 

δξψλησλ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ειιεληθή νηθνλνκηθή δηπισκαηία, ε ελεκέξσζε ησλ επίζεκσλ 

θνξέσλ εμαληιείηαη ζηε Γηππνπξγηθή επηηξνπή ηνπ άξζ. 4 παξ. 2β ηνπ λ. 3345/2005 

πνπ είλαη αξκφδηα γηα ηελ έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο θνξέσλ ζε ΔΟΔ. Ζ Β΄ Γεληθή 

Γηεχζπλζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ θαίλεηαη λα κελ εμαληιεί, γηα ιφγνπο πνπ 

αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο, κέρξη ηψξα ηε δπλακηθή ηνπ εξγαιείνπ ησλ ΔΟΔ γηα 

ηελ πξνψζεζε ησλ ζέζεσλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκηθήο δηπισκαηίαο. Σν δε Τπνπξγείν 

Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο ηνπο «μέραζε» εληειψο θαηά ηε δηνξγάλσζε ηφζν ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ αλαπηπμηαθψλ ζπλεδξίσλ γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ επηρεηξεζηαθψλ θαη 

ηνκεαθψλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΠΑ, φζν θαη ηεο πξφζθαηεο εθδήισζεο γηα ηε 

ζηξαηεγηθή ηεο καθξνπεξηθέξεηαο Αδξηαηηθήο-Ηνλίνπ ζηα Ησάλληλα (Μάηνο 2017). 

Χζηφζν δελ ζα πξέπεη λα κελ επηζεκάλνπκε θαη ηηο επζχλεο ησλ επηθεθαιήο ησλ 

Οκίισλ, νη νπνίνη θαίλεηαη λα κελ επηδεηνχλ πάληνηε ηε ζπλεξγαζία ησλ αξκφδησλ 

Τπνπξγείσλ θαη θνξέσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ζηηο δξάζεηο πξνψζεζεο ησλ ζέζεσλ 

ηνπο.  

5.3 Πποηάζειρ Έπεςναρ 

Ζ κέρξη ζήκεξα έξεπλα γηα ηνπο ΔΟΔ έρεη εμαληιεζεί ζε πεξηγξαθηθέο αλαιχζεηο ηνπ 

ζεζκηθνχ πιαηζίνπ θαη θάπνηεο πεξηπησζηνινγηθέο κειέηεο. Απνηειεί επηηαθηηθή 

αλάγθε, ηφζν γηα ηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, φζν θαη γηα ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο 

δηνίθεζεο, λα εθπνλεζνχλ κειέηεο κε κεηξήζηκεο επηπηψζεηο ησλ δξάζεσλ ησλ ΔΟΔ 

ζε ελσζηαθφ επίπεδν. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ν ζεζκφο ησλ ΔΟΔ ζα κπνξεί λα 

επηθνηλσλεζεί θαιχηεξα σο πξνο ηελ αμία θαη ηε γεσπνιηηηθή ρξεζηκφηεηά ηνπ, ηφζν 

πξνο ηνπο επίζεκνπο θνξείο ηεο άζθεζεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θξαηψλ-κειψλ, 

φζν θαη πξνο ηηο ηνπηθέο θνηλσλίεο. 
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Ρςθμίζειρ ζσεηικέρ με ηην οπγάνωζη, ηη λειηοςπγία, ηα οικονομικά και ηο 

πποζωπικό ηων Ο.Σ.Α. - Δςπωπαϊκοί Όμιλοι Δδαθικήρ ςνεπγαζίαρ - Μηηπώο 

Πολιηών και άλλερ διαηάξειρ. 
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