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Σύνοψη 

Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι να εκθέσει περιληπτικά την τρέχουσα κατάσταση του 
Ευρωπαϊκού Οµίλου Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ), να επισηµάνει τη συνεισφορά του τόσο σε 
πολιτικό όσο και επίπεδο και να συµβάλει στις συζητήσεις για την αναθεώρηση της νοµοθεσίας, 
καθώς και στις εξελισσόµενες εργασίες µε αντικείµενο την πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Η µέθοδος 
συνδυάζει την έρευνα των γεγονότων και τη µελέτη των ήδη υφιστάµενων ΕΟΕΣ. Η µελέτη 
ενηµερώνει επίσης σχετικά µε την έγκριση των εθνικών διατάξεων, περιλαµβάνει διεξοδική ανάλυση 
10 περιπτώσεων, περίληψη των κυριότερων πορισµάτων, των τάσεων και των προτύπων και 
υποβάλλει συγκεκριµένες συστάσεις.  
 
Η πρόταση για τη συγκρότηση του ΕΟΕΣ προέκυψε όταν αναγνωρίσθηκε πολιτικά ότι χρειάζεται µια 
νοµική δοµή εντός της οποίας θα µπορούν να συνεργάζονται φορείς και οργανώσεις του δηµόσιου 
και ιδιωτικού τοµέα από τα διάφορα κράτη µέλη. Η έλλειψη αυτής της δοµής ήταν ακόµα πιο 
εµφανής σε περιπτώσεις χρηµατοδότησης διασυνοριακών προγραµµάτων από το κράτος. 
 
Πρόοδος της διαδικασίας θέσπισης της εθνικής νοµοθεσίας για τη διευκόλυνση της σύστασης 
νέων ΕΟΕΣ 
 
Ο κανονισµός (ΕΚ) αριθ.1082/2006 του ΕΟΕΣ εκδόθηκε στις 5 Ιουλίου 2006. Ζητήθηκε από τα 
κράτη µέλη να υιοθετήσουν τις εθνικές και περιφερειακές διατάξεις µέχρι την 1η Αυγούστου 2007. 
Ωστόσο, στην πράξη, οι διαδικασίες εφαρµογής διήρκεσαν περισσότερο χρονικό διάστηµα απ’ ό,τι 
αρχικά προβλέφθηκε.  
 
Επί του παρόντος, 23 κράτη µέλη έχουν ήδη ολοκληρώσει τη διαδικασία εφαρµογής. Μια πρώτη 
οµάδα κρατών (BG, HU, UK GR, PT, RO) έχει υιοθετήσει τον κανονισµό ήδη από το 2007. Μια 
δεύτερη οµάδα (DK, EE, ES, FR, LT, PL, SK, SI) ακολούθησε το 2008 για να τη διαδεχθεί µια τρίτη 
(CY, CZ, FI, IE, IT LV, LU, NL, SE) το 2009. Μέχρι τον Μάρτιο του 2010 στην Αυστρία, στη 
Γερµανία και στο Βέλγιο, ο οµόσπονδες οντότητες δεν είχαν φέρει εις πέρας τη σχετική διαδικασία, 
στη δε Μάλτα δεν είχε ακόµα τεθεί σε ισχύ. 
 

Επιτόπιες εξελίξεις - Ο πλουραλισµός των συσταθέντων ΕΟΕΣ  
 

• ΕΟΕΣ Eurométropole Λιλ-Κουρτρέ-Τουρνέ: Πρόκειται για τον πρώτο ΕΟΕΣ που συστήθηκε 
τον Ιανουάριο του 2008 και ο οποίος προσφέρει ένα πλαίσιο συνεργασίας µεταξύ σηµαντικά 
διαφορετικών αρχών από 3 διαφορετικά διοικητικά επίπεδα της Γαλλίας και του Βελγίου. Η 
γεωγραφική έκταση που καλύπτει αποτελεί εκ των πραγµάτων µια διευρυµένη αστική περιοχή µε 
συνολικό πληθυσµό περίπου 2 εκατοµµύρια κατοίκους. Ο συγκεκριµένος ΕΟΕΣ απαρτίζεται από 
145 δήµους, το γαλλικό κράτος, µια γαλλική περιφέρεια και ένα γαλλικό διαµέρισµα, το 
οµοσπονδιακό κράτος του Βελγίου, τις περιφέρειες της Φλάνδρας και της Βαλονίας, καθώς και 
τις βαλονικές και φλαµανδικές κοινότητες. Οι γλώσσες εργασίας του είναι τα ολλανδικά και τα 
γαλλικά. Αν και η έδρα του βρίσκεται στη Γαλλία, οι γαλλικές αρχές δέχθηκαν τον ενωσιακό 
κανονισµό ως πρωταρχική πηγή δικαίου. Με αυτόν τρόπο υπάρχει η δυνατότητα πρόσληψης 
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προσωπικού σύµφωνα µε τη βελγική νοµοθεσία. Οι ρίζες του ΕΟΕΣ ανάγονται στο 1991 και τη 
Μόνιµη διάσκεψη για τη συνεργασία µεταξύ των αρχών της τοπικής αυτοδιοίκησης (COPIT). 

 

• ΕΟΕΣ Ίστερ-Γκράνουµ: Περιλαµβάνει 51 ουγγρικές και 38 σλοβακικές αρχές της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην ευρύτερη µεθοριακή περιοχή της Έστεργκοµ. Συγκροτήθηκε τον Σεπτέµβριο 
του 2008 και είναι ο δεύτερος παλαιότερος ΕΟΕΣ. Πρωταρχικός σκοπός του είναι η υλοποίηση 
προγραµµάτων και έργων διασυνοριακής συνεργασίας µε τη συγχρηµατοδότηση της ΕΕ. 
Επιδιώκει δε να προβάλει ως εκπρόσωπος της περιοχής, συµβάλλοντας στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της ΕΕ και σχεδιάζοντας να εγκαθιδρύσει τη δική του µόνιµη αντιπροσωπεία στις 
Βρυξέλλες.  

  

• ΕΟΕΣ Γαλικίας-Βόρειας Πορτογαλίας: Αποτελεί συνδετικό κρίκο µεταξύ της αυτόνοµης 
κυβέρνησης της Γαλικίας (Ισπανία) και της Επιτροπής Περιφερειακού Συντονισµού και 
Ανάπτυξης του Βορρά (Πορτογαλία). Ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2008 ως διάδοχος της ισπανο-
πορτογαλικής ∆ιασυνοριακής κοινότητας εργαζοµένων, η οποία ιδρύθηκε το 1993. Ο εν λόγω 
ΕΟΕΣ συνενώνει αρχές µε αρµοδιότητες που έχουν εκχωρηθεί σε διαφορετικό βαθµό. ∆ιαθέτει 
µεγάλο εύρος αρµοδιοτήτων και συµµετέχει στη διαχείριση και στην υλοποίηση του 
λειτουργικού υποπρογράµµατος. 

 

• ΕΟΕΣ «Αµφικτυονία»: Συστάθηκε τον ∆εκέµβριο του 2008 προκειµένου να παράσχει το 
νοµικό πλαίσιο για τη συνεργασία 63 αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης από 9 χώρες της Μεσογείου, 
η οποία είχε ήδη ξεκινήσει από το 1991. Στα σηµερινά µέλη του περιλαµβάνονται 42 ελληνικές, 
7 κυπριακές, 3 ιταλικές και 1 γαλλική δηµοτική αρχή. Σχεδιάζει να αυξήσει τα µέλη του και να 
επεκταθεί και σε µη κράτη µέλη της ΕΕ. Τα µέλη του έχουν ήδη καταρτίσει µια λευκή βίβλο 
περιβαλλοντικών θεµάτων όπως η αειφορία και η ενεργειακή απόδοση. 

 

• ΕΟΕΣ Καρστ-Μπόντβα: Καταχωρήθηκε τον Φεβρουάριο του 2009, συνενώνει τις αρχές 
τοπικής αυτοδιοίκησης της ευρύτερης περιοχής Γκέµερ-Τόρνα και της κοιλάδας του Μπόντβα 
στα ουγγρο-σλοβακικά σύνορα. Προκάτοχός του υπήρξε η ευρωπεριοχή Καρστ, η οποία 
συγκροτήθηκε το 2001. Στο ξεκίνηµά του καλείται να βρει λύσεις σε αρκετά προβλήµατα όπως 
για το θέµα της χρηµατοδότησής του, τις σχέσεις του µε τις γειτονικές τοπικές και περιφερειακές 
αρχές και τις εθνικές τους  διοικήσεις. Επίσης έχουν αναφερθεί και προβλήµατα γλωσσικών 
δεξιοτήτων. 

 

• ΕΟΕΣ Duero-Douro: Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2009 ως συνέχεια της ισπανο-πορτογαλικής 
∆ιασυνοριακής κοινότητας εργαζοµένων (1993). Σε αυτόν υπάγονται 188 αρχές τοπικής 
αυτοδιοίκησης (NUTS III), 2 ενώσεις, 1 αυτόνοµος οργανισµός και 2 πανεπιστήµια (πληθυσµός: 
περίπου 120.000 κάτοικοι). Ο συγκεκριµένος ΕΟΕΣ αντιµετωπίζει ορισµένα προβλήµατα 
επιλεξιµότητας σε διάφορα προγράµµατα της ΕΕ (µε εξαίρεση το Interreg). 

 

• ΕΟΕΣ ∆υτικής Φλάνδρας-∆ουνκέρκης-Κοτ ντ’Οπάλ: Καταχωρήθηκε στα τέλη Μαρτίου του 
2009. Στα µέλη από τη Γαλλία συγκαταλέγονται το γαλλικό κράτος, η περιφέρεια Νορ-Πα ντε 
Καλέ, τα διαµερίσµατα Νορ και Πα ντε Καλέ και η αστική κοινότητα ∆ουνκέρκης. Τα δε µέλη 
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του από το Βέλγιο είναι το οµοσπονδιακό κράτος, η περιφέρεια της Φλάνδρας και η επαρχία της 
∆υτικής Φλάνδρας. Αποτελεί προϊόν της διασυνοριακής συνεργασίας που υφίσταται εδώ και 
δεκαετίες και η οποία ενισχύθηκε από τα προγράµµατα Interreg. Ο εν λόγω ΕΟΕΣ θεωρείται 
τρόπον τινά ένα εργαστήριο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και µέσο προώθησης των 
συµφερόντων της περιοχής. 

 

• ΕΟΕΣ της Ευρωπεριφέρειας Πυρηναίων-Μεσογείου: Η δηµιουργία του προέκυψε από την 
ανάγκη εγκαθίδρυσης ενός νοµικού προσώπου για τη συνεργασία και την κοινή δράση δύο 
γαλλικών περιφερειών (Μιντί Πιρενέ και Λαγκεντόκ-Ρουσιγιόν) και δύο αυτόνοµων κοινοτήτων 
της Ισπανίας (Καταλονία και Βαλεαρίδες Νήσοι). Ο ΕΟΕΣ καταχωρήθηκε τον Αύγουστο του 
2009 µε βάση την αντίστοιχη ευρωπεριοχή, η οποία, µε τη σειρά της, υφίσταται από το 20041 για 
την παροχή υπηρεσιών σε 13 εκατοµµύρια κατοίκους. Τα τέσσερα ιδρυτικά µέλη του τον έχουν 
εξουσιοδοτήσει να εκπονεί και να εφαρµόζει προγράµµατα σε διάφορους τοµείς. Αποστολή του 
ΕΟΕΣ είναι η εκπροσώπηση και η προώθηση των συµφερόντων του σε διάφορα επίπεδα και 
δηµόσια βήµατα. 

 

• ΕΟΕΣ Στρασβούργου-Όρτεναου: Συστάθηκε τον Φεβρουάριο του 2010. Ο ΕΟΕΣ έχει ήδη 
ξεκινήσει τη στελέχωσή. Απαρτίζεται από τη γαλλική αστική κοινότητα του Στρασβούργου, τη 
γερµανική διοικητική περιφέρεια του Όρτεναου και τις πόλεις Όφενµπουργκ, Λαρ, Κελ, Άχερν 
και Όµπερκιρχ. Τα µέλη του ΕΟΕΣ διαθέτουν ιδιαίτερα ισχυρούς δεσµούς όσον αφορά την 
οικονοµική ολοκλήρωση, την παρουσία θεσµικών οργάνων της ΕΕ και τις αξιολογότατες 
επιδόσεις τους στο θέµα της συµµετοχής των πολιτών στα κοινά. Οι αρµόδιοι για τη χάραξη 
εθνικής πολιτικής υποστήριξαν σε µεγάλο βαθµό τη συγκεκριµένη πρωτοβουλία.  

 

• ΕΟΕΣ Νοσοκοµείο της Θερδάνια: Συστάθηκε τον Απρίλιο του 2010 και συνιστά ένα άκρως 
ενδιαφέρον όσο και τολµηρό εγχείρηµα. Πρόκειται για έναν νέο τρόπο διοίκησης νοσοκοµείου µε 
άµεσα αποτελέσµατα για τους 30.000 περίπου κατοίκους που συγκεντρώνονται σε µια κοιλάδα 
στα γαλλο-ισπανικά σύνορα (17.000 στην πλευρά της Ισπανίας και 13.000 στην πλευρά της 
Γαλλίας). Στον ΕΟΕΣ συµµετέχουν η αυτόνοµη καταλανική κυβέρνηση και από πλευράς 
Γαλλίας, το Υπουργείο Υγείας, το Εθνικό Σύστηµα Ασφαλίσεων, η Περιφερειακή Υπηρεσία 
Νοσοκοµείων του Λαγκεντόκ-Ρουσιγιόν.  

 

• ΕΟΕΣ Ευρείας Περιφέρειας: Συστάθηκε τον Απρίλιο του 2010 και συνιστά τον πρώτο ΕΟΕΣ 
που λειτουργεί ως διαχειριστική αρχή ενός διασυνοριακού προγράµµατος. Σηµείο αφετηρίας 
αποτέλεσε η απόφαση να δηµιουργηθεί ένα διασυνοριακό πρόγραµµα συνεργασίας µε τη 
συµµετοχή 4 κρατών µελών. Η δε λύση του ΕΟΕΣ προκρίθηκε λόγω της δυσκολίας στον 
καταµερισµό των αρµοδιοτήτων µεταξύ των συµµετεχόντων κρατών µελών. 

 
Η κοινοποίηση της σύστασης των ΕΟΕΣ ZASNET, ARCHIMED  και UTTS έγινε ενώ είχε ήδη 
ολοκληρωθεί η σύνταξη της παρούσας µελέτης. Ο ΕΟΕΣ ZASNET έχει την έδρα του στην 

                                                           
1
  Η συγκεκριμένη ευρωπεριοχή (Euroregion) περιλάμβανε επίσης την αυτόνομη κοινότητα της 

Αραγονίας.  
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Μπραγκάνσα της Πορτογαλίας και οι εταίροι του προέρχονται τόσο από αυτή τη χώρα (ενώσεις 
δήµων της Τέρα Φρία ντο Νορντέστε Τρανσµοντάνο και Τέρα Κουέντε Τρασµοντάνα) όσο και από 
την Ισπανία (επαρχίες της Θαµόρα και της Σαλαµάνκα και τον ∆ήµο της Θαµόρα). Σκοπός του ΕΟΕΣ 
είναι να προαγάγει τις διασυνοριακές σχέσεις των µελών του σε τοµείς όπως το περιβάλλον, ο 
πολιτισµός, ο τουρισµός και η οικονοµική ανάπτυξη. Επίσης µεριµνά για την υλοποίηση κοινών 
προγραµµάτων, την προβολή της ευρύτερης περιοχής και τη σύµπηξη συµπράξεων για την 
αντιστροφή των αρνητικών δηµογραφικών τάσεων στην περιοχή. Τον ΕΟΕΣ ARCHIMED 
(Archipelago Mediterraneo/Αρχιπέλαγος της Μεσογείου) απαρτίζουν η περιφέρεια της Σικελίας 
(Ιταλία), η αυτόνοµη κυβέρνηση των Βαλεαρίδων Νήσων (Ισπανία) και η Αναπτυξιακή Εταιρεία 
Επαρχίας Λάρνακας (Κύπρος) και έχει την έδρα του στην ιταλική πόλη της Ταορµίνας. Αποστολή 
του ΕΟΕΣ είναι η εγκαθίδρυση σταθερής συνεργασίας µεταξύ των µεσογειακών νησιών της Ιταλίας, 
της Ισπανίας και της Κύπρου, η προώθηση των κοινών συµφερόντων τους στην ΕΕ, οι ανταλλαγές 
µεταξύ των µελών τους, καθώς και η υλοποίηση προγραµµάτων, σχεδίων και δράσεων εδαφικής 
συνεργασίας. Οι δραστηριότητες του ΕΟΕΣ αφορούν τους τοµείς της αειφόρου ανάπτυξης και της 
ανάπτυξης της υπαίθρου, της αλιείας, των µεταφορών, του πολιτισµού, του τουρισµού, της 
καινοτοµίας, της εδαφικής συνεργασίας, της ενέργειας και της µετανάστευσης. 
 
Ένταξη εταίρων εκτός της ΕΕ - Ο ΕΟΕΣ UTTS συγκροτήθηκε από τοπικές αρχές της Ουγγαρίας, της 
Σλοβακίας και της Ρουµανίας. Ο συγκεκριµένος ΕΟΕΣ έχει θέσει ως προτεραιότητες την περαιτέρω 
ενίσχυση της οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής και την προώθηση των στόχων σύγκλισης στην 
ευρύτερη γεωγραφική περιοχή που σχηµατίζουν τα µέλη του. Μέσω της ευόδωσης αυτών των 
βασικών στόχων, ο ΕΟΕΣ επιδιώκει την ανάπτυξη της συνεργασίας µεταξύ των εδαφικών οντοτήτων 
και των ποικίλων οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στις παραµεθόριες περιοχές, την αναβάθµιση 
του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της περιοχής, καθώς και τον περιορισµό των περιφερειακών 
αποκλίσεων.  
 
Κοινές τάσεις, ζωτικά θέµατα και µελλοντικές προοπτικές 
 
Το 2010 βρίσκει τους ΕΟΕΣ σε ένα διαφορετικό πολιτικό πλαίσιο σε σχέση µε αυτό που ίσχυε 
την περίοδο που καταρτίσθηκε, προωθήθηκε και υπερψηφίστηκε ο συναφής κανονισµός. Η 
επικύρωση της Συνθήκης της Λισσαβώνας προσέθεσε τις έννοιες της "εδαφικής συνοχής", καθώς και 
της "οικονοµικής και κοινωνικής συνοχής", στους κύριους στόχους της ΕΕ· το δε µέσο των ΕΟΕΣ 
σχεδιάστηκε ειδικά για την καλλιέργεια της "εδαφικής συνεργασίας". Η περίοδος προγραµµατισµού 
των διαρθρωτικών ταµείων 2007-2013 έχει ήδη αρχίσει σε  πλήρεις ρυθµούς και είναι ενδεικτική της 
αυξανόµενης τάσης ανά την ΕΕ να δίνεται µεγαλύτερη έµφαση στην περιφερειακή διάσταση κατά 
τον σχεδιασµό και εκτέλεση προγραµµάτων, προσφέροντας έτσι περισσότερες δυνατότητες στους 
ΕΟΕΣ. Η ενσωµάτωση της πρωτοβουλίας Interreg και η προώθηση των εδαφικών στρατηγικών για 
τις µακροπεριφέρειες (στρατηγική της Βαλτικής, στρατηγική του ∆ούναβη κ.τ.λ.) θα συµβάλουν 
επίσης στη διεύρυνση του φάσµατος των δραστηριοτήτων τους. Τέλος, η στρατηγική «ΕΕ 2020» θα 
πρέπει να καλύψει ορισµένες από τις αδυναµίες της στρατηγικής της Λισσαβώνας, και κυρίως αυτές 
που αφορούν τους µηχανισµούς υλοποίησης των προγραµµάτων, ένα πεδίο όπου οι ΕΟΕΣ διαθέτουν 
ιδιαίτερες προοπτικές.  
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Όσον αφορά τις µακροπεριφερειακές στρατηγικές, αναδεικνύονται νέες δυνατότητες έτσι ώστε 
οι ΕΟΕΣ να λειτουργήσουν τόσο ως πρωταρχικά εχέγγυα για την πραγµατοποίηση των κοινών 
πολιτικών, όσο και ως ειδικό µέσο για την µακροπρόθεσµη εφαρµογή συγκεκριµένων δράσεων. 
Μία από τις κυριότερες συνεισφορές των µακροπεριφερειακών στρατηγικών έγκειται στην έµφαση 
που θα δοθεί έτσι ώστε τα θεσµικά όργανα και οι εταίροι να ηγηθούν της εφαρµογής των δράσεων 
προτεραιότητας. Και σε αυτό επίσης το σηµείο οι ΕΟΕΣ θα µπορούσαν –ως ένα νέο πλαίσιο 
διεξαγωγής διαλόγου και όχηµα υλοποίησης ποικίλων αποστολών– να αποτελέσουν µια λύση για τη 
µεγαλύτερη προσήλωση στην εκπλήρωση νέων κοινών στόχων. 

Οι καθυστερήσεις στην εφαρµογή των εθνικών διατάξεων και η παράλληλη ύπαρξη άλλων 
µηχανισµών συνεργασίας επηρέασαν αρνητικά τους περιφερειακούς σχηµατισµούς και την ευόδωση 
των πρωτοβουλιών των ΕΟΕΣ. Στις περιπτώσεις όπου τα κράτη µέλη, για διάφορους λόγους, 
χρονοτρίβησαν στην υιοθέτηση των απαραίτητων διατάξεων, αυτό απέβη σαφώς εις βάρος της 
αύξησης του αριθµού και της προόδου των νέων πρωτοβουλιών για ΕΟΕΣ.  
 
Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους δεν έχουν τελεσφορήσει εδώ και αρκετά χρόνια οι 
πρωτοβουλίες των ΕΟΕΣ. Ένας αφορά την καθυστέρηση στη διαδικασία θέσπισης της εθνικής 
νοµοθεσίας, ιδίως στην Αυστρία και στην Ιταλία. Οι µεταβολές στο πολιτικό σκηνικό λόγω των 
εκάστοτε εκλογών διαφοροποιούν και την πολιτική στήριξη που παρέχεται κάθε φορά σε αυτές τις 
πρωτοβουλίες. Στις δε περισσότερες υπό εξέταση περιπτώσεις ένα από τα προβλήµατα ήταν η 
συνολικά ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία ανάλυσης και αποτελεσµατικής αξιοποίησης των ΕΟΕΣ. 
 
Οι ήδη υφιστάµενοι ΕΟΕΣ διαγράφουν µια «πορεία συνεργασίας» που ξεκινά από µια λιγότερο 
τυποποιηµένη σύµπραξη και αποκτά µια πιο τυποποιηµένη και συστηµατική µορφή. Οι 
ευρωπεριφέρειες, οι ευρωπεριοχές, οι κοινότητες εργαζοµένων και άλλες τυποποιηµένες µορφές 
συµπράξεων ήταν σηµαντικοί προκάτοχοι ουκ ολίγων ΕΟΕΣ. 
 
Η σύνθεση των ΕΟΕΣ χαρακτηρίζεται από την κυριαρχία αρκετών περιφερειακών ή τοπικών 
εταίρων, µε σαφώς µικρότερη, προς το παρόν, συµµετοχή των εθνικών φορέων. Η πολυεπίπεδη δοµή 
των ΕΟΕΣ συνιστά µάλλον την εξαίρεση στον κανόνα· στην πλειονότητά τους, πρόκειται για 
συµπράξεις µεταξύ εταίρων από το ίδιο διοικητικό επίπεδο. 
 
Ενώ σε αρκετούς ΕΟΕΣ προβλέπεται ένας ισχυρός ρόλος των αντιπροσωπευτικών οργάνων, σε 
ορισµένους άλλους εφαρµόζεται µια ακόµα πιο συµµετοχική προσέγγιση µε µηχανισµούς –ενίοτε– 
για την αρτιότερη σύνδεση µε την κοινωνία πολιτών (π.χ. η Συνέλευση των Πολιτών στο Ίστερ 
Γκράνουµ ή η ∆ιάσκεψη των ∆ηµάρχων στην Eurométropole Λιλ-Κορτρέικ-Τουρνέ). Η διαδικασία 
λήψης αποφάσεων µεταξύ των εταίρων ενός ΕΟΕΣ έχει εξελιχθεί σε παιχνίδι εύθραυστων 
ισορροπιών και ελέγχων σε θέµατα όπως η στελέχωση, η έδρα και οι γλώσσες εργασίας τους. 
 
Στους περισσότερους ΕΟΕΣ δεν έχουν γίνει ακόµα προσλήψεις προσωπικού, αν και είναι κάτι που 
έχει προβλεφθεί για το άµεσο µέλλον. Πρόκειται για µια παράµετρο που καθορίζεται από τον 
προϋπολογισµό του ΕΟΕΣ και από το εκάστοτε εθνικό Εργατικό ∆ίκαιο. 
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Μολονότι η κατάρτιση ετήσιου προϋπολογισµού σε κάθε ΕΟΕΣ καθορίζεται δυνάµει του άρθρου 11 
του κανονισµού (ΕΚ) 1082/2006, δεν προβλέπεται κάτι ανάλογο για τους πολυετείς 
προϋπολογισµούς. Ωστόσο, τούτο είναι αναγκαίο για τη διασφάλιση της στελέχωσης ενός ΕΟΕΣ. 
Αρκετοί ΕΟΕΣ έχουν ήδη ορίσει συγκεκριµένα κονδύλια για την προβολή του έργου τους. 

 
Προτάσεις αναθεώρησης του κανονισµού (ΕΚ) 1082/2006  
 
 
α) Συµµετοχή 
 
Να προωθηθεί η συµµετοχή τρίτων χωρών στους ΕΟΕΣ µέσω σχετικής αναφοράς στα άρθρα 1 και 3 
(φύση και σύνθεση του ΕΟΕΣ) και µέσω σύνδεσής του µε τους κανονισµούς περί ΜΠΒ (µέσο 
προενταξιακής βοήθειας) και ΕΜΓΕΣ (ευρωπαϊκό µέσο γειτονίας και εταιρικής σχέσης). Επίσης, να 
διερευνηθεί περαιτέρω η δυνατότητα συµµετοχής υπό προϋποθέσεις οργανισµών ιδιωτικού δικαίου 
[άρθρο 3 του κανονισµού (ΕΚ) 1082/2006]. 
 
β) Ρόλος των κρατών µελών  
 
Να διευρυνθούν τα περιθώρια δράσης των υφιστάµενων ΕΟΕΣ όσον αφορά το εφαρµοστέο δίκαιο 
(άρθρο 2) µε τεκµηριωµένο σχολιασµό των επιπτώσεων της νοµικής ιεραρχίας όπως αυτή ορίζεται 
στο άρθρο 1. 
Να τονιστεί η σηµασία λήψης απόφασης για την έγκριση ενός ΕΟΕΣ εντός προθεσµίας 3 µηνών που 
προβλέπεται στο άρθρο 4. 
Να παρασχεθεί εκπαίδευση και τεχνική υποστήριξη στις αρµόδιες αρχές. 
Να εξεταστεί το ενδεχόµενο περαιτέρω εναρµόνισης του κανονισµού περί ΕΟΕΣ προκειµένου οι 
τελευταίοι να αποκτήσουν καθεστώς οργανισµού δηµοσίου δικαίου σε όλα τα κράτη µέλη. 
Να αποφεύγεται ο διπλός έλεγχος της διαχείρισης των δηµοσίων κονδυλίων (άρθρο 6) µε την 
κατάλληλη ενηµέρωση της καθ’ ύλην αρµόδιας δηµόσιας αρχής. 
 
γ) Αποστολή και αρµοδιότητες  
 
Να αποφεύγονται οι περιοριστικές ή παραπλανητικές ερµηνείες των καθηκόντων των ΕΟΕΣ, 
προσαρµόζοντας κατάλληλα τη διατύπωση του άρθρου 7 παράγραφος 3.  
Να συµπεριληφθεί η φράση «ανάπτυξη της υπαίθρου» ως εν δυνάµει καθήκοντος ενός ΕΟΕΣ, 
διευρύνοντας τη διατύπωση του άρθρου 7 παράγραφος 3. 
Να προσδιοριστεί ότι οι ΕΟΕΣ δικαιούνται να συµµετέχουν de jure ως υποψήφιοι σε όλα τα 
χρηµατοδοτούµενα προγράµµατα από την ΕΕ, χωρίς την αναγκαστική συνδροµή άλλων εταίρων. 
Να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις ως προς το άρθρο 7 παράγραφος 4 και να διαγραφεί η φράση 
«οι αστυνοµικές και κανονιστικές εξουσίες, η δικαιοσύνη και η εξωτερική πολιτική». 
 
δ) Νοµικό καθεστώς 
 
Να γίνει σαφής διάκριση µεταξύ του περιεχοµένου των συµβάσεων και του καταστατικού είτε 
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αναδιατυπώνοντας τα άρθρα 8 (σύµβαση) και 9 (καταστατικό), είτε απαλείφοντας ένα από τα δύο. 
Να διευκολυνθεί η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού, εξετάζοντας τη δυνατότητα να δηµιουργηθεί 
ένα καθεστώς απασχόλησης που θα υπερβαίνει τις εθνικές νοµοθεσίες. 
Να παρασχεθούν περισσότερες διευκρινίσεις ως προς τη σύσταση ενός ΕΟΕΣ στο άρθρο 10 
(οργανωτική δοµή) µε σκοπό την προαγωγή των αρχών της αναλογικότητας και της συµµετοχικής 
δηµοκρατίας. 
Να επεξηγηθεί ή να αναδιατυπωθεί το άρθρο 10 παράγραφος 3 περί ευθύνης του ΕΟΕΣ («ακόµη και 
όταν οι πράξεις αυτές δεν εµπίπτουν στα καθήκοντα του ΕΟΕΣ»).  
Να δοθούν περισσότερες διευκρινίσεις για τη σύσταση ενός ΕΟΕΣ ως προς το άρθρο 11 
(προϋπολογισµός) και την πρακτική εφαρµογή του στο θέµα των προσλήψεων προσωπικού.  
Να αναδιατυπωθεί το άρθρο 13 (δηµόσιο συµφέρον) προκειµένου να διασαφηνιστούν οι ερµηνείες 
του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 

 
 

_________________ 

 


