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Η Επιτροπή των Περιφερειών θα υποστηρίξει το έργο της Ελληνικής Προεδρίας στο 
περιφερειακό και στο τοπικό επίπεδο.

Η Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ξεκινά σε μία κρίσιμη 
περίοδο, λίγους μόλις μήνες πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την 
έναρξη της νέας περιόδου προγραμματισμού (2014-2020) των περιφερειακών και των 
επενδυτικών ταμείων, στη διάρκεια της οποίας ελπίζουμε ότι θα δούμε το τέλος της κρίσης 
στην Ευρώπη. Οι μεταρρυθμίσεις στις οποίες προέβησαν ορισμένα κράτη μέλη φαίνεται 
ότι άρχισαν να αποδίδουν καρπούς και έχω την πεποίθηση ότι η Ελληνική Προεδρία θα 
συντελέσει ώστε η Ευρώπη να κάνει περαιτέρω βήματα προόδου στον δρόμο προς μία 
βιώσιμη ανάκαμψη. 

Δεν μπορώ, δε, παρά να συμφωνήσω με την Ελληνική Προεδρία ότι η ανάπτυξη και η 
απασχόληση έχουν καθοριστική σημασία για τη στροφή της οικονομίας της ΕΕ προς τη 
σωστή κατεύθυνση. Είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε προσπάθεια τόσο δημοσιονομικής 
εξυγίανσης όσο και παραγωγικών επενδύσεων στα κράτη μέλη να προϋποθέτει τη 
συμμετοχή των περιφερειακών και των τοπικών αρχών. Ταυτόχρονα, χρειάζονται 
περαιτέρω βήματα προόδου προς την ολοκλήρωση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής 
Ένωσης. Η Ελληνική Προεδρία έχει την πλήρη υποστήριξη της Επιτροπής των Περιφερειών 
στις προσπάθειές της να σημειωθεί πρόοδος στον τομέα αυτό.

Τα πρόσφατα τραγικά συμβάντα στη Μεσόγειο ώθησαν τους Ευρωπαίους ηγέτες να 
επανεξετάσουν το ζήτημα της διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, ιδίως δε τις προκλήσεις που συνδέονται με τη διαδικασία μετανάστευσης. Είμαι 
βέβαιος ότι η Ελλάδα, όντας μία από τις παραμεθόριες χώρες της ΕΕ, θα διαδραματίσει 
καθοριστικό ρόλο στον τομέα αυτό. 

Με τις πιο πάνω προτεραιότητες συνδέεται στενά η ανάπτυξη της θαλάσσιας πολιτικής 
της ΕΕ. Πρόκειται για μία καινοτόμο διατομεακή πολιτική και η Επιτροπή των Περιφερειών 
χαιρετίζει το γεγονός ότι η Ελλάδα αναγνωρίζει πως οι δράσεις της πολιτικής αυτής 
έχουν μεγάλη δυνατότητα να ωφελήσουν, κατά τρόπο βιώσιμο, την οικονομία της ΕΕ στο 
σύνολό της.  

Θα ήθελα να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι, σε μία προσπάθεια 
διασφάλισης της συνέχειας και της σταθερότητας των δραστηριοτήτων του Συμβουλίου 
το επόμενο έτος, θα δοθεί σε ορισμένες από αυτές τις προτεραιότητες –όπως η 
απασχόληση, η μετανάστευση και η πολιτική για τη θάλασσα– σημαίνουσα θέση, εντός 
του 2014, τόσο από την Ελληνική όσο και από την Ιταλική Προεδρία. 

Επιπλέον, το 2014 θα σηματοδοτηθεί από μία σειρά γεγονότων καίριας σημασίας. Οι 
Ευρωπαίοι πολίτες θα κληθούν να συμμετάσχουν στις όγδοες εκλογές για το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και η Προεδρία θα εργαστεί σκληρά, σε συνεργασία με τους εταίρους και 
τα όργανα της ΕΕ, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω μία ολοκλήρωση της ΕΕ που θα 
τηρεί πλήρως την αρχή της επικουρικότητας. Συμμεριζόμαστε τον στόχο της Ελληνικής 
Προεδρίας να διασφαλιστεί η δημοκρατική νομιμότητα και λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα 
λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη. Κατά συνέπεια, προσβλέπουμε στη συνεργασία μαζί 
σας έτσι ώστε η Διακοινοβουλευτική Διάσκεψη για την Οικονομική και Χρηματοπιστωτική 
Διακυβέρνηση, που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 2014, να στεφθεί με επιτυχία.

Πρόλογος του Προέδρου της Επιτροπής των Περιφερειών01

Ramón Luis Valcárcel SisoR ó L i V l á l Si
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Η Επιτροπή των Περιφερειών επικροτεί, επίσης, τις προσπάθειες της Ελληνικής Προεδρίας 
να εξασφαλίσει, μέσω των αιτήσεων γνωμοδότησης, τη συμβολή του Οργάνου μας σε 
θέματα όπως η στρατηγική για τη μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου και η οικονομικά 
προσιτή ενέργεια για όλους. 

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η Επιτροπή των Περιφερειών θα διοργανώσει την 6η 
Σύνοδο κορυφής των Περιφερειών και των Πόλεων της Ευρώπης στην Αθήνα, στις 7 και 
8 Μαρτίου 2014, την παραμονή του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και λίγους μόλις 
μήνες πριν από τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κατά την εν λόγω Σύνοδο, 
θα γίνει απολογισμός της οικονομικής ανάκαμψης των περιφερειών και των πόλεων, θα 
υποβληθούν προτάσεις για την αναθεώρηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και θα 
συζητηθεί το μέλλον της Ένωσης. Η ελληνική εθνική αντιπροσωπία στην Επιτροπή των 
Περιφερειών και η περιφέρεια Αττικής υποστήριξαν με ουσιαστικό και ευσυνείδητο τρόπο 
τη διοργάνωση της Συνόδου αυτής.

Εύχομαι στην Ελληνική Προεδρία να έχει μία επιτυχή θητεία στο τιμόνι  του Συμβουλίου 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι πεπεισμένος ότι θα υιοθετήσει τις ιδέες και τις προτάσεις 
της Επιτροπής των Περιφερειών για την προώθηση μιας πιο βιώσιμης, έξυπνης και χωρίς 
αποκλεισμούς Ευρώπης.

Ramón Luis Valcárcel Siso
Πρόεδρος της Επιτροπής των Περιφερειών
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02 Μήνυµα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας

Η τοπική διακυβέρνηση, 
καταλύτης για την ανάπτυξη
Το πρώτο εξάμηνο του 2014 η Ελλάδα αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια κρίσιμη περίοδο για την Ευρώπη και τους πολίτες της. Το 2014 οι 
ευρωπαϊκές εκλογές και η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιουργούν νέες ευκαιρίες και χαράσσουν 
το πλαίσιο για μια νέα εποχή, στην οποία θα πρέπει να ληφθούν οριστικές λύσεις για έξοδο από 
την τρέχουσα κρίση. Η ανάπτυξη, η μεγέθυνση, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς 
και η οικονομική και κοινωνική συνοχή αποτελούν τις απαραίτητες συνθήκες για βιώσιμη 
δημοσιονομική εξυγίανση και περαιτέρω ολοκλήρωση της ΟΝΕ και της ευρωζώνης. Οι εν 
λόγω δύο πτυχές της ολοκληρωμένης απάντησης στην οικονομική κρίση αποτελούν βασικές 
προτεραιότητες της ελληνικής Προεδρίας. 

Η τοπική και περιφερειακή διοίκηση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην τόνωση της 
ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Τα τοπικά έργα και πρωτοβουλίες που 
προσαρμόζονται στην κάθε περίπτωση προσφέρουν λαμπρές προοπτικές ανάπτυξης, τόσο 
στις μικρές χώρες με συγκεκριμένα γεωγραφικά χαρακτηριστικά, όσο και στις μεγάλες, στις 
οποίες η αποκέντρωση αποτελεί παραδοσιακό τρόπο διοικητικής οργάνωσης. 

Η Ελλάδα ανήκει και στις δύο παραπάνω κατηγορίες: πρόκειται για μια ορεινή και ταυτόχρονα 
νησιωτική χώρα μεσαίου μεγέθους, η οποία όμως έδωσε σημασία στην τοπική ανάπτυξη 
από τα πρώτα κιόλας χρόνια της νεότερης ιστορίας της. Από το 2010 η Ελλάδα έθεσε σε ισχύ 
ένα τοπικό και περιφερειακό σύστημα διακυβέρνησης, το οποίο έχει στόχο την ανάπτυξη 
της ικανότητας των δήμων, των κοινοτήτων και των περιφερειών, καθώς και την ενίσχυσή 
τους, προκειμένου να αξιοποιήσουν τη στενή σχέση με τους πολίτες τους. Στόχος είναι να 
ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών τους με τον πιο στοχευμένο και αποτελεσματικό 
δυνατό τρόπο, καθώς και να χρησιμοποιήσουν την τοπική εμπειρογνωμοσύνη ως παράγοντα 
καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. 

Χαίρομαι διότι  κατά τη διάρκεια της λιθουανικής Προεδρίας του Συμβουλίου καταφέραμε - 
μετά από σημαντικές διαπραγματεύσεις, οι οποίες διήρκεσαν δυόμιση χρόνια - να καταλήξουμε 
σε συμφωνία όσον αφορά τη νομοθετική δέσμη της πολιτικής συνοχής. Κατά την  ελληνική 
Προεδρία, τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία και προγράμματα, καθώς και τα αντίστοιχα 
εθνικά ταμεία, θα χρησιμοποιήσουν σημαντικό τμήμα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, για 
την υποστήριξη της οικονομικής ανάκαμψης της ΕΕ και της μακροπρόθεσμης ατζέντας για την 
ανάπτυξη. Με αυτή τη μεταρρύθμιση, η πολιτική συνοχής αποτελεί ξανά το κύριο επενδυτικό 
εργαλείο για την τόνωση της ευρωπαϊκής οικονομίας και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
όλων των πολιτών της ΕΕ, ιδίως σε περιοχές που παρουσιάζουν καθυστέρηση στην ανάπτυξη. 
Στη διάρκεια της ελληνικής Προεδρίας, πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στο να 
ολοκληρώσουμε έγκαιρα την έγκριση των πολυάριθμων εκτελεστικών και κατ’ εξουσιοδότηση 
πράξεων, οι οποίες αποτελούν σημαντικά στοιχεία της νομοθεσίας για τη συνοχή, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η ομαλή υλοποίηση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών μας.

Η πολιτική συνοχής χρηματοδοτεί σημαντικά έργα για τη διαχείριση των αποβλήτων, 
της ενέργειας και των υδάτινων πόρων, την τουριστική ανάπτυξη και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Αυτά έχουν ως αποτέλεσμα ότι οι ΜΜΕ γίνονται περισσότερο καινοτόμες 
και “εξωστρεφείς”, οι ερευνητικές δυνατότητες της ΕΕ ενισχύονται, οι περιφερειακές περιοχές 
συνδέονται καλύτερα με το κέντρο της ΕΕ, κλπ. Αυτές είναι μερικές μόνο από τις περιπτώσεις 
στις οποίες η τοπική και περιφερειακή διοίκηση μπορεί να κάνει τη διαφορά. 

Η νέα πολιτική συνοχής παρέχει πολλές ευκαιρίες στις περιφέρειές μας. Δίνω ιδιαίτερη σημασία 
σε δύο πολύ σημαντικά νέα εργαλεία της πολιτικής συνοχής από τα οποία μπορούν να 
επωφεληθούν οι τοπικές και περιφερειακές κοινότητες: την τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία 
των τοπικών κοινοτήτων (CLLD) και τις ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις (ITI). Τόσο το ένα, 
όσο και το άλλο είναι μοναδικά, καθώς συνεπάγονται τη συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό 
επίπεδο για την εύρεση λύσεων στις κοινωνικές, περιβαλλοντικές και οικονομικές προκλήσεις 
με τις οποίες ερχόμαστε αντιμέτωποι σήμερα. Η τοπική ανάπτυξη με πρωτοβουλία των 

Αντώνης ΣαμαράςΑ ώ Σ ά



02 Μήνυµα του Πρωθυπουργού της Ελλάδας

5

τοπικών κοινοτήτων είναι μια προσέγγιση που απαιτεί χρόνο και προσπάθεια, αλλά η οποία 
μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στη ζωή των ανθρώπων και να συμβάλει στη σύλληψη 
νέων ιδεών, καθώς και στην ανάληψη κοινής δέσμευσης για εφαρμογή τους στην πράξη. 
Πιστεύω ότι, κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα καλυφθούν καλύτερα όχι μόνο οι ανάγκες των τοπικών 
κοινοτήτων και των περιφερειών, αλλά και το δημοκρατικό έλλειμμα της ΕΕ.

Εξάλλου, οι πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρώπη - οικονομικές, περιβαλλοντικές 
και κοινωνικές - φανερώνουν την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη και εδαφική προσέγγιση, με 
στόχο την αποτελεσματική αντίδραση. Μια ολοκληρωμένη και εδαφική προσέγγιση είναι 
πολυδιάστατη και προσαρμοσμένη στα τοπικά χαρακτηριστικά και αποτελέσματα. Κάτι τέτοιο 
μπορεί να απαιτήσει την υπέρβαση των παραδοσιακών διοικητικών ορίων και μεγαλύτερη 
προθυμία των διαφορετικών επιπέδων κυβέρνησης να συνεργαστούν και να συντονίσουν τις 
δράσεις τους για την επίτευξη των κοινών στόχων. Αυτό συνάδει με τον νέο στόχο εδαφικής 
συνοχής που εισήγαγε η Συνθήκη της Λισαβόνας, με τον οποίο αναγνωρίζεται ότι η οικονομική 
και κοινωνική συνοχή δεν μπορούν να επιτευχθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο χωρίς ισχυρότερη 
εστίαση στον εδαφικό αντίκτυπο των ευρωπαϊκών πολιτικών.

Οι πρόσφατες εμπειρίες της ΕΕ αποδεικνύουν ότι το πλαίσιο μιας μακροπεριφερειακής 
στρατηγικής μπορεί να προσφέρει έναν άλλο τρόπο συντονισμού των προσπαθειών μας 
και να τονώσει την περιφερειακή ανάπτυξη. Αυτό το πλαίσιο προσφέρει τη δυνατότητα 
συντονισμένης απάντησης σε ζητήματα που αντιμετωπίζονται καλύτερα από κοινού, παρά 
χωριστά, ενώ ταυτόχρονα προάγει και ενισχύει τη συνοχή μιας ευρύτερης λειτουργικής 
περιοχής. Έχοντας αυτά κατά νου και ακολουθώντας τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 
Δεκεμβρίου του 2012, η ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου προσδίδει ιδιαίτερη σημασία στην 
ανάπτυξη της στρατηγικής της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής Θάλασσας και του Ιονίου 
Πελάγους (EUSAIR) και, ως εκ τούτου, παρέπεμψε το ζήτημα στην Επιτροπή των Περιφερειών, 
ζητώντας της να καταρτίσει γνωμοδότηση επί του θέματος. Στις 6 και 7 Φεβρουαρίου 
2014 η ελληνική Προεδρία πρόκειται να πραγματοποιήσει στην Αθήνα ευρεία διάσκεψη 
ενδιαφερόμενων φορέων γύρω από τη στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής 
Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους. 

Επαναλαμβάνουμε ότι μέσω της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της τοπικής 
συνεργασίας, η μακροπεριφερειακή προσέγγιση προσφέρει μοναδική δυνατότητα ρύθμισης 
σημαντικών ζητημάτων με τα οποία έρχονται αντιμέτωπες οι τοπικές κοινότητες στη 
λεκάνη της Μεσογείου, ενώ, ταυτόχρονα, συμβάλλει στη βέλτιστη χρήση των υφιστάμενων 
χρηματοδοτικών πηγών. Επιπλέον, η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή της Αδριατικής 
Θάλασσας και του Ιονίου Πελάγους μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την ένταξη στην 
ΕΕ των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και - στο μέλλον - της Μεσογειακής μακροπεριφέρειας. 

Δεδομένων των παραπάνω, πιστεύω ότι η Επιτροπή των Περιφερειών διαδραματίζει 
σημαντικότατο ρόλο. Η ΕτΠ συνδέει τις τοπικές και τις περιφερειακές κοινότητες με τα θεσμικά 
όργανα της ΕΕ που είναι αρμόδια για την έγκριση νομοθεσίας με αντίκτυπο σε εκατοντάδες 
εκατομμύρια πολιτών. Ο συνεχής διάλογος, ο οποίος καθιερώθηκε από τη Συνθήκη της 
Λισαβόνας, εξασφαλίζει ότι οι ανησυχίες που εκφράζουν οι τοπικές και οι περιφερειακές 
αρχές λαμβάνονται υπόψη από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, πριν την έγκριση οποιασδήποτε 
σχετικής νομοθεσίας. Επιπλέον, η ΕτΠ παρουσιάζει πολλές φορές νέες ιδέες οι οποίες μπορεί 
να μετουσιωθούν σε νομοθετικές προτάσεις. Η ελληνική Προεδρία θα συμβάλει στο συνεχή 
διάλογο, με στόχο να τονώσει περαιτέρω τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Για 
την επίτευξη αυτού του σκοπού, πραγματοποιούνται ήδη διαβουλεύσεις και επαφές με την 
Επιτροπή των Περιφερειών, οι οποίες θα ενταθούν τους επόμενους μήνες.

Είμαι πεπεισμένος ότι η Ελλάδα θα αξιοποιήσει τις εμπειρίες που έχει αποκομίσει ως χώρα στα 
εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να ανταποκριθεί στην επόμενη πρόκληση 
που τίθεται στην Ευρώπη: την εκ νέου χάραξη του πλαισίου για μια οικονομικά και κοινωνικά 
βιώσιμη και αναπτυσσόμενη Ευρώπη, η οποία στρέφεται προς το μέλλον και δεν φοβάται να 
κοιτάξει τους πολίτες της στα μάτια.

Αντώνης Σαμαράς
Πρωθυπουργός της Ελλάδας
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Επεξήγηση του έργου της Επιτροπής των Περιφερειών
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές είναι υπεύθυνες για την εφαρμογή του μεγαλύτερου 
μέρους της πολιτικής της ΕΕ, εφόσον περίπου τα δύο τρίτα της ενωσιακής νομοθεσίας τίθενται 
σε εφαρμογή σε περιφερειακό επίπεδο. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο συστάθηκε η Επιτροπή 
των Περιφερειών (ΕτΠ) το 1994, προκειμένου να παρασχεθεί στις τοπικές και περιφερειακές 
αρχές η δυνατότητα να εκφέρουν γνώμη σχετικά με την προτεινόμενη νομοθεσία της ΕΕ, 
με σκοπό την ορθότερη προσαρμογή της στις ανάγκες των πολιτών. Οι Συνθήκες της ΕΕ 
ορίζουν ότι επιβάλλεται να ζητείται η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών επί προτάσεων 
που ενδέχεται να έχουν τοπικό ή περιφερειακό αντίκτυπο. Στην πράξη, αυτό σημαίνει 
ότι η γνώμη της ΕτΠ ζητείται σχετικά με την πλειονότητα των ενωσιακών νομοθετικών 
πράξεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν 
επίσης να συμβουλεύονται την ΕτΠ και πέραν των εν λόγω τομέων, εφόσον θεωρούν ότι το 
έργο τους επισύρει τοπικές ή περιφερειακές επιπτώσεις. Η ΕτΠ έχει επίσης τη δυνατότητα 
να θέτει τις προτεραιότητές της στο πρόγραμμα δράσης της ΕΕ, προβαίνοντας στην 
έκδοση γνωμοδοτήσεων πρωτοβουλίας και στην κατάρτιση εκθέσεων σχετικά με θέματα 
ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Η ΕτΠ διαθέτει επίσης δικαίωμα αμφισβήτησης της Επιτροπής, 
του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε περίπτωση μη συνεκτίμησης των απόψεών της 
εκ μέρους τους και, σε ακραίες περιπτώσεις, δικαίωμα προσφυγής στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον θεωρεί ότι δεν έχει ζητηθεί δεόντως η γνώμη της.

Τρόπος λειτουργίας της Επιτροπής των Περιφερειών
Η ΕτΠ απαρτίζεται από 353 τακτικά μέλη και ισάριθμους αναπληρωτές που διορίζονται από 
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, έπειτα από πρόταση των κρατών μελών, για πενταετή ανανεώσιμη 
θητεία. Τα μέλη της οφείλουν να είναι είτε κάτοχοι αιρετού αξιώματος είτε πολιτικώς υπεύθυνοι 
ενώπιον εκλεγμένης συνέλευσης, με αποτέλεσμα τα μέλη των οποίων η εντολή εκπνέει στη 

χώρα τους να χάνουν αυτομάτως την έδρα τους 
στην Επιτροπή των Περιφερειών. Κάθε κράτος μέλος 
μπορεί να υποδείξει τα μέλη και τις αντιπροσωπείες 
του σύμφωνα με τη δική του μέθοδο επιλογής, η 
οποία συχνά αντικατοπτρίζει την επιδίωξη πολιτικής 
και γεωγραφικής ισορροπίας, καθώς και τη δέουσα 
εκπροσώπηση τόσο του περιφερειακού όσο και του 
τοπικού επιπέδου.

03 Ο ρόλος και οι δραστηριότητες της 
Επιτροπής των Περιφερειών
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Κυριότερες Συνθήκες που βοήθησαν να ακουστεί η φωνή 
των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην Ευρώπη

Συνθήκη του Μάαστριχτ (1992) – Η ΕτΠ θεσπίστηκε με τη 
Συνθήκη του Μάαστριχτ η οποία όριζε πέντε τομείς υποχρεωτικής 
διαβούλευσης: οικονομική και κοινωνική συνοχή, διευρωπαϊκά 
δίκτυα, υγεία, εκπαίδευση και πολιτισμός.

Συνθήκη του Άμστερνταμ (1997) – Η Συνθήκη του Άμστερνταμ 
προσέθεσε άλλους πέντε τομείς υποχρεωτικής διαβούλευσης: 
πολιτική απασχόλησης, κοινωνική πολιτική, περιβάλλον, 
επαγγελματική κατάρτιση και μεταφορές.

Συνθήκη της Λισαβόνας (2009) – Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας 
κατέστη νομικά δεσμευτικό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την 
Επιτροπή και το Συμβούλιο να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ κατά τη 
θέσπιση νόμων με δυνητικό περιφερειακό αντίκτυπο· στους τομείς 
υποχρεωτικής διαβούλευσης με την ΕτΠ προστέθηκε επίσης η 
κλιματική αλλαγή και η ενέργεια.
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Αναλυτική παρουσίαση της Επιτροπής των Περιφερειών
Τα μέλη της ΕτΠ εκλέγουν δικό τους Πρόεδρο – επί του παρόντος καθήκοντα Προέδρου ασκεί 
ο κ. Ramon Luis Valcarcel Siso που είναι επίσης Πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης της 
Μούρθια στην Ισπανία.

Το έργο της ΕτΠ επιτελείται από 6 επιτροπές:

• επιτροπή «Πολιτική εδαφικής συνοχής» (COTER)

• επιτροπή «Οικονομική και κοινωνική πολιτική» (ECOS)

• επιτροπή «Περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενέργεια» (ENVE)

• επιτροπή «Εκπαίδευση, νεολαία, πολιτισμός και έρευνα» (EDUC)

• επιτροπή «Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις» (CIVEX)

• επιτροπή «Φυσικοί πόροι» (NAT)

Οι εν λόγω επιτροπές, οι οποίες απαρτίζονται από μέλη της ΕτΠ, καταρτίζουν σχέδια 
γνωμοδότησης για την προτεινόμενη νομοθεσία της ΕΕ. Τα σχέδια γνωμοδότησης τίθενται 
σε ψηφοφορία, στην οποία συμμετέχει το σύνολο των μελών της ΕτΠ, κατά τη διάρκεια 
μιας από τις έξι συνόδους ολομέλειας που πραγματοποιούνται ετησίως. Οι υιοθετούμενες 
γνωμοδοτήσεις κοινοποιούνται εν συνεχεία στα υπόλοιπα όργανα της ΕΕ, καθώς και σε άλλους 
ενδιαφερόμενους φορείς που συμβάλλουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ.

Στην Επιτροπή των Περιφερειών εκπροσωπούντα επίσης πέντε πολιτικές ομάδες:

• η ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP)

• η ομάδα του Κόμματος των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES), που συμπεριλαμβάνει και 
μέλη του ευρύτερου αριστερού χώρου και των Πρασίνων

• η ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την Ευρώπη (ALDE)

• η ομάδα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας (EA)

• η ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών (ECR)

Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο 
κοντά στους πολίτες της
Παρότι το έργο της ΕτΠ συνίσταται ως επί το πλείστον 
στη συμμετοχή της στη νομοθετική διαδικασία, 
ωστόσο η αποστολή της δεν σταματά εκεί. Τα 
μέλη της ΕτΠ ζουν και εργάζονται σε καθημερινή 
βάση στις περιφέρειες και στις πόλεις τους, πράγμα 
το οποίο τους επιτρέπει να αφουγκράζονται τις 
ανησυχίες των πολιτών που εκπροσωπούν και να 
μεταφέρουν, όταν έρχονται στις Βρυξέλλες, αυτές τις 
απόψεις ακριβώς εκεί όπου χτυπά η καρδιά της ΕΕ. 
Η ΕτΠ μεριμνά για την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης σχετικά με τις περιφέρειες, προβαίνοντας 
στη διοργάνωση διασκέψεων, εκδηλώσεων και 
σεμιναρίων και παρέχοντας, συγχρόνως, στα μέλη 
της τη δυνατότητα να προβάλουν το έργο τους, να 
μοιραστούν τις γνώσεις τους και να εντρυφήσουν 
περαιτέρω στην πολιτική της ΕΕ.

Οι τρεις κατευθυντήριες αρχές της Επιτροπής των Περιφερειών

Αρχή της επικουρικότητας: οι αποφάσεις απαιτείται να λαμβάνονται 
στο επίπεδο διακυβέρνησης που εξυπηρετεί καλύτερα το δημόσιο 
συμφέρον. Η ΕΕ δεν πρέπει να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες οι 
οποίες μπορούν να τεθούν καλύτερα σε εφαρμογή από τις εθνικές, 
περιφερειακές και τοπικές αρχές.

Αρχή της εγγύτητας: όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης οφείλουν 
να εργάζονται με τη μέγιστη δυνατή διαφάνεια και όσο το 
δυνατόν πιο κοντά στο κοινό, έτσι ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν 
ποιος είναι αρμόδιος για τι, αλλά και με ποιον τρόπο μπορούν να 
γνωστοποιήσουν τις απόψεις τους.

Αρχή της εταιρικής σχέσης: οι ευρωπαϊκές, εθνικές, περιφερειακές 
και τοπικές αρχές πρέπει να εργάζονται από κοινού σε όλα τα στάδια 
της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, καθώς και για την υλοποίηση της 
αντίστοιχης πολιτικής της ΕΕ.
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04 Η Ελληνική αντιπροσωπεία στην Επιτροπή των Περιφερειών

Η Ελληνική Αντιπροσωπεία 
στην ΕτΠ αποτελείται 
από 12 τακτικά και 12 
αναπληρωματικά μέλη, 
αιρετοί εκπρόσωποι των 
ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.

Η Ελληνική αντιπροσωπεία 
συμμετέχει στο Προεδρείο της 
ΕτΠ με δύο τακτικά και δύο 
πάγια αναπληρωματικά μέλη.

Τα 12 τακτικά μέλη είναι τα εξής :

ΑΡΝΑΟΥΤΑΚΗΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2011

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
NAT, ENVE, ARLEM ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PES

Νησιωτικές περιοχές, ορεινές 
περιοχές, αποµακρυσµένες περιοχές: η Επιτροπή 
των Περιφερειών ενθαρρύνει τη συµµετοχή των 
τοπικών και των περιφερειακών αρχών και τους 
δίνει φωνή σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Μαζί επιδιώκουµε να ενισχύσουµε τη συνοχή, να 
προωθήσουµε τη διαπεριφερειακή συνεργασία. 
Μέσω των εργασιών µας στοχεύουµε ιδιαίτερα 
στην ώθηση της ανάπτυξης στις περιοχές µας, στην 
καλή ποιότητα ζωής για όλους τους πολίτες µας, 
και στη βελτίωση των ευκαιριών για περισσότερες 
και καλύτερες θέσεις εργασίας. Εν ολίγοις, αυτό 
που ουσιαστικά θέλουµε να πετύχουµε είναι 
να προστατεύσουµε τις φιλοδοξίες των νέων 
ανθρώπων για ένα φωτεινότερο µέλλον.

Η Επιτροπή των Περιφερειών 
στους κόλπους της οποίας 
ανήκω από το 2009, ως η 
Συνέλευση των περιφερειακών 
και τοπικών αντιπροσώπων 
της ΕΕ. συµµετέχει στη 
διαδικασία  διαµόρφωσης των αποφάσεων της, 
µε τις γνωµοδοτήσεις που επεξεργάζεται για όλα 
σχεδόν τα θέµατα που  απασχολούν την Ένωση.

Ως εισηγητής 2 γνωµοδοτήσεων τον τελευταίο 
χρόνο για την  «Ενίσχυση της αλληλεγγύης εντός 
της ΕΕ στην πολιτική ασύλου» και την «Έκθεση για 
την Ιθαγένεια 2013» αλλά και ως Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής για την αναθεώρηση του εσωτερικού 
κανονισµού της ΕτΠ, συµµετέχω ενεργά στις 
εργασίες της.

Όµως πιστεύω ότι η ΕΕ έχει σοβαρό έλλειµα 
δηµοκρατίας, αφού  η µεγάλη πλειοψηφία των 
ευρωπαίων πολιτών αισθάνεται ξεκοµµένη από τα 
τεκταινόµενα στις Βρυξέλλες. Στην προσπάθεια που 
πρέπει να καταβληθεί για την ουσιαστική ενίσχυση 
των εκλεγµένων οργάνων της Ένωσης, η ΕτΠ ως 
εκφραστής της Αυτοδιοίκησης,  οφείλει να εξελιχθεί 
σε ένα πολιτικό όργανο συνδιαµόρφωσης µε το 
Ευρωκοινοβούλιο αποφάσεων, ειδικά εκείνων που 
αφορούν την περιφερειακή ανάπτυξη, τη συνοχή, 
την ενδυνάµωση της τοπικής δηµοκρατίας, την 
ανάδειξη των πολιτών ως των κύριων παραγόντων 
στη διαδικασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης.

Μόνο έτσι µπορεί να αναπτυχθεί η ΕΕ, µόνο 
έτσι µπορούµε να αντιµετωπίσουµε την βαθιά 
οικονοµική κρίση και να αντικρούσουµε τις 
νεοφιλελεύθερες επιλογές που κυριαρχούν 
τα τελευταία χρόνια, προχωρώντας στην 
δηµοκρατική, οικονοµικά ισχυρή, κοινωνικά 
αλληλέγγυα Ευρώπη των λαών. 

ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΑΛΛΗΝΗΣ, ΑΤΤΙΚΗ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2009

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
COTER ΚΑΙ CIVEX

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
AD HOC ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PES
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Η Ευρώπη, η νέα µεγάλη 
πατρίδα µας, διέρχεται τα 
τελευταία χρόνια µια βαθιά και σύνθετη κρίση, όχι 
µονάχα οικονοµική.

Μια κρίση που δυσχεραίνει την καθηµερινότητα των 
Ευρωπαίων πολιτών, και υπονοµεύει την “αβλαβή” 
διέλευση προς ένα καλύτερο µέλλον, µε επίκεντρο 
την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Η Ελλάδα βρέθηκε στη δίνη αυτής της κρίσης, χωρίς 
να είναι η µόνη χώρα που αντιµετωπίζει τέτοια 
προβλήµατα. Χωρίς το πρόβληµα να είναι µονάχα 
ελληνικό. 

Η υπέρβαση της κρίσης στηρίζεται και στη θέρµη µε 
την οποία θα αγκαλιάσουµε νέες ιδέες, καινούριες 
πρωτοβουλίες, καινοτόµες παρεµβάσεις. 

Σε µια εποχή κατά την οποία οι νέες τεχνολογίες 
µας προσφέρουν άπειρες και πολυεπίπεδες 
δυνατότητες, µπορούµε να µοιραστούµε κοινές 
εµπειρίες, να συνθέσουµε και να αναδείξουµε 
καινούριες προτεραιότητες στον χώρο της έρευνας. 
Η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων και προτάσεων 
της έρευνας µπορεί να δηµιουργήσει «ευνοϊκό» 
περιβάλλον ανάπτυξης και εφαρµογής καινοτόµων  
διαδικασιών, δράσεων και προϊόντων και συνεπώς τη 
δηµιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Η έµφαση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση των 
δράσεων της νέας γενιάς. Της γενιάς που θα πάρει 
στα χέρια της την υλοποίηση του κοινού οράµατος 
για την Ευρώπη των λαών. 

Η Αυτοδιοίκηση αποτελεί 
βασικό  πυλώνα στη 
λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Η  αποκέντρωση των 
εξουσιών και η λειτουργία 
του Κράτους µε παρόντες 
τις Περιφέρειες και τους 
Δήµους φέρνει την πολιτική 
πιο κοντά στους πολίτες. 
Μεταφέρει ταυτόχρονα τις 
επιλογές για την ανάπτυξη από το κέντρο στην 
Περιφέρεια. Καθιστά έτσι την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωµένη Διοίκηση  πυλώνα ανάπτυξης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Στην προσπάθεια αυτή,  η Επιτροπή των 
Περιφερειών (ΕτΠ),  που εκπροσωπεί το σύνολο  
των τοπικών κοινωνιών έχει καθοριστικό ρόλο µετά 
τη Συνθήκη της Λισσαβόνας καθώς λειτουργεί 
ως  γνωµοδοτικό όργανο προς το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Στα 20 χρόνια της λειτουργίας της η ΕτΠ έχει 
προσφέρει σηµαντικό έργο που έχει αναγνωριστεί 
από όλα τα θεσµικά όργανα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σήµερα, που η Ευρώπη αντιµετωπίζει  την 
παγκόσµια οικονοµική κρίση, ο ρόλος και  λόγος 
της ΕτΠ αποκτά ακόµα πιο κρίσιµη σηµασία σε 
ό,τι αφορά την Περιφερειακή  Ανάπτυξη και την 
κοινωνική συνοχή.  Άλλωστε, ο ρόλος της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης είναι όχι µόνον αναπτυξιακός, αλλά 
και  ανθρωποκεντρικός. Αφορά άµεσα  τη ζωή 
και την καθηµερινότητα των ευρωπαίων πολιτών. 
Σήµερα, που οι Έλληνες αντιµετωπίζουµε τεράστιες 
οικονοµικές δυσκολίες και υποβαλλόµαστε σε 
αβάσταχτες πλέον θυσίες προσβλέπουµε σε 
ουσιαστική κοινωνική αλληλεγγύη.

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2007

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
EDUC, CIVEX, ARLEM ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ EPP

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2007

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ CIVEX, NAT, ΤΗΝ 
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ EPP
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Η αιρετή Περιφέρεια, ως 
θεσµός κοντά στον πολίτη, 
εργάζεται για την κοινωνική 
συνοχή, µεριµνά για τις πλέον ευαίσθητες και 
αδύναµες κατηγορίες, παρέχει ελπίδα για το µέλλον, 
ενώ στον σκληρό πυρήνα των αρµοδιοτήτων της 
είναι η ανάπτυξη.

Και όσο και αν η πρωτοφανής κρίση, που πλήττει 
τη Χώρα µας αλλά και την Ευρώπη, επισκιάζει 
παραδοσιακές πρακτικές και επαναχαράσει 
πολιτικές, παραµένει αδιαµφισβήτητο το ότι η 
αντιµετώπιση τόσο των προκλήσεων όσο και των 
ευκαιριών πρέπει να γίνει µέσω των πολιτικών, που 
προσαρµόζονται στις ανάγκες των Περιφερειών.

Περίπου, το 75% της Νοµοθεσίας της ΕΕ έχει 
εφαρµογή στο Τοπικό ή Περιφερειακό επίπεδο. 
Μέσω της ΕτΠ οι εκπρόσωποι των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών έχουν λόγο στο σχεδιασµό 
της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας, εξασφαλίζοντας έτσι 
ότι οι αποφάσεις λαµβάνονται όσο το δυνατό 
πλησιέστερα προς τους πολίτες.

ΚΑΤΣΙΦΑΡΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2011

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
EDUC, COTER, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ 
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PES

Πιστεύω ότι έφθασε πλέον η ώρα να αποκτήσουν 
οι µεγαλουπόλεις και οι πρωτεύουσες της Ευρώπης 
έναν ανεξάρτητο ρόλο στα πλαίσια µιας ευρωπαϊκής 
πολιτικής αστικής ανάπτυξης. Μια ενισχυµένη “από 
τη βάση προς τα άνω προσέγγιση”  είναι ο µόνος 
τρόπος για να βρεθούν εγκαίρως οι απαντήσεις  
στα πιεστικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν 
σήµερα τα αστικά κέντρα. Για τον Δήµο Αθηναίων, η 
Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί σηµαντικό εταίρο. Όχι 
µόνο στα λόγια, αλλά και στα έργα.

ΚΑΜΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2011

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ECOS ΚΑΙ CIVEX

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PES
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ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2011

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ  
ENVE ΚΑΙ EDUC

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PES

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2011

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
NAT ΚΑΙ ECOS

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ECR

ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2003

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ENVE ΚΑΙ EDUC ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕτΠ

ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕτΠ

MΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΤΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ PES

Η Επιτροπή των Περιφερειών είναι ένα σηµαντικό 
εργαλείο της ΕΕ µέσα από το οποίο οι περιφέρειες 
της χώρας µπορούν να εκφραστούν  και να φτάσουν 
κοντά στην ΕΕ.

Η Συµµετοχή µου στην Επιτροπή είναι για µένα 
ιδιαιτέρως σηµαντική και ενδιαφέρουσα µιας 
και µου δίνεται η ευκαιρία να συµβάλλω στη 
διαµόρφωση της Περιφερειακής Πολιτικής της ΕΕ.

ΚΟΤΡΩΝΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΜΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2003

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
ENVE ΚΑΙ ECOS

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ EPP
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ΣIΜΙΤΣΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2009

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ECOS, COTER, ΤΗΝ 
ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ 
ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ,  ΤΗΝ ΜΙΚΤΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕτΠ-
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΙΚΤΗ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΕτΠ-ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PES

Η Επιτροπή των 
Περιφερειών είναι το 
«Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο» 
της Αυτοδιοίκησης. Για 
τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης 
των 28 Κρατών Μελών, αποτελεί τον κοινό χώρο 
διαβούλευσης, ανταλλαγής εµπειριών, καθώς και 
διαµόρφωσης κοινής πολιτικής και σχεδιασµού 
αειφόρου ανάπτυξης για κάθε γωνιά της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, κάθε Δήµο και κάθε Περιφέρεια. 

Με τη δεκαετή περίπου συµµετοχή µου στον 
κορυφαίο Ευρωπαϊκό αυτοδιοικητικό θεσµό, 
φιλοδοξώ να συµβάλω στο χτίσιµο της νέας 
Ευρώπης, της Ευρώπης της κοινωνικής συνοχής, των 
ίσων ευκαιριών και της ισόρροπης ανάπτυξης.

Πρόσφατα, είχα την τιµή να οριστώ εισηγητής για 
σηµαντικές γνωµοδοτήσεις, όπως για τη νέα Δασική 
Στρατηγική, την Πολιτική για τους Καταναλωτές, και 
το Ρόλο της Αναγέννησης των Πόλεων στην Αστική 
Ανάπτυξη της ΕΕ.

Επίσης, εξελέγην Πρόεδρος της ad hoc Επιτροπής 
για την αναθεώρηση του κανονισµού λειτουργίας 
της Επιτροπής των Περιφερειών, θέση από την οποία 
θα επιδιώξω την ουσιαστικότερη συµβολή των 
εκπροσώπων των τοπικών και περιφερειακών αρχών 
στη λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2006

ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ 
NAT ΚΑΙ COTER

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
AD HOC ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ 
ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ 
ΤΗΣ ΕτΠ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ EPP

Την τελευταία 20ετία η 
Επιτροπή των Περιφερειών έχει 
εξελιχθεί στο κύριο πολιτικό 
βήµα της Αυτοδιοίκησης 
στο θεσµικό στερέωµα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Αποτελεί 
τη φωνή των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών, 
συµµετέχοντας µε τον τρόπο 
αυτό ενεργά σε όλη τη νοµοθετική διαδικασία των 
θεσµικών οργάνων της ΕΕ  που αφορούν θέµατα 
κοινού ενδιαφέροντος των περιφερειών της 
Ευρώπης. 

Στόχος της είναι να αναδείξει µε τεκµηριωµένες 
και συνεκτικές θέσεις την εδαφική διάσταση της 
διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, 
πράγµα που γίνεται από την φάση του αρχικού 
σχεδιασµού του συνόλου των ενωσιακών πολιτικών, 
ώστε να λαµβάνονται υπόψιν οι παράµετροι που 
διασφάλιζουν την ισόρροπη, βιώσιµη και κοινωνικά 
δίκαιη ανάπτυξη. 

Η ΕτΠ είναι ένας χώρος διαλόγου όπου το κάθε 
Μέλος µπορεί ισότιµα να υποστηρίξει την δική 
του άποψη περί του δικαίου,χρήσιµου και αγαθού, 
και αποτελεί ένα βασικό θεσµικό εργαλείο για την 
επίτευξη των ευρύτερων συµφωνιών που θα µας 
επιτρέψουν να συνδιαµορφώσουµε το δρόµο της 
γόνιµης και ειρηνικής συµβιώσης.
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ΑΛΤΙΝΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΜΕΛΟΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2011

ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΤΩΝ ΜΗ 
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ

ΓΙΑΚΑΛΗΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2011

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PES

Η ανάπτυξη δεν είναι µόνο στεγνά στατιστικά 
στοιχεία. Πρωτίστως είναι η εγγύηση της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας στον χώρο και στον χρόνο. Η Ευρώπη 
θα έχει κοινό µέλλον µόνο εάν οικοδοµηθεί πάνω 
στους ενεργούς της  πολίτες. Αυτοί θα σµιλέψουν το 
νέο Ευρωπαϊκό της όνειρο.

ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2011

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PES

ΔΡΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2007

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PES

Τα 12 αναπληρωματικά μέλη είναι τα εξής .
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Με την ιδιότητα του Δηµάρχου Χίου, ενός 
ακριτικού νησιού του Αιγαίου πελάγους, που 
συνορεύει µε τα παράλια της Τουρκίας, στα 
ανατολικά σύνορα της Ευρώπης, αλλά και ως 
µέλος της Επιτροπής Περιφερειών της Ε.Ε., ενώνω 
τη φωνή µου µε όλους τους εκπροσώπους των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών της Ευρώπης, 
για να διεκδικήσουµε από κοινού τη στήριξη για 
την ανάπτυξη των περιοχών µας.

Η συµµετοχή µας στο Δ.Σ. της Επιτροπής των 
Περιφερειών της Ε.Ε. δίνει τη δυνατότητα στις 
τοπικές αυτοδιοικητικές αρχές και στους πολίτες, που 
εκπροσωπούµε, να συµµετέχουµε στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων της ΕΕ., που αφορούν τις 
περιφέρειες και τους δήµους. 

Η δυνατότητα αυτή µας επιτρέπει να ενισχύσουµε 
την περιφερειακή πολιτική για κάθε ζήτηµα, που 
αφορά την περιοχή µας κι αποτελεί πράγµατι 
σηµαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη της. Η στήριξη 
της νησιωτικής περιοχής µας, η λήψη µέτρων για τις 
παράκτιες περιοχές, η ενίσχυση της ασφάλειας των 
συνόρων µας, είναι µερικά από τα βασικά ζητούµενα 
για την περιφέρεια µας, ώστε όλοι οι ευρωπαίοι 
πολίτες να απολαµβάνουµε τα ίδια προνόµια στην 
ενωµένη Ευρώπη.

ΛΑΜΠΡΙΝΟΥΔΗΣ 
ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2003

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PES

Στις βασικές προτεραιότητες των µελών της 
Επιτροπής είναι η υποχρέωση να µεταφέρουν στα 
κράτη µέλη και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την 
ανάγκη για διεύρυνση  των µέτρων  που ενισχύουν 
την ανάπτυξη και την απασχόληση στην τοπική 
Αυτοδιοίκηση, που αποτελεί εκ των πραγµάτων 
την πλησιέστερη Αρχή προς τον πολίτη.

 Η ανάγκη αυτή είναι πιο επιτακτική σήµερα, 
λόγω της οικονοµικής συγκυρίας και της βαθειάς 
ύφεσης που αντιµετωπίζει ο Ευρωπαϊκός Νότος,  
και που απειλεί µε κατάρρευση τον εργασιακό και 
κοινωνικό του ιστό. Οι αυξηµένες και στοχευµένες 
χρηµατοδοτήσεις σ΄αυτούς τους τοµείς είναι 
καίριο ζητούµενο και οφείλουν να το λάβουν 
σοβαρά υπόψη οι Βρυξέλλες.

ΚΟΥΡΑΚΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2003

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PES
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Πίστευα και πιστεύω ότι οι Ιδρυτές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είχαν στο µυαλό τους ότι αυτή η Ένωση 
θα λειτουργήσει υπέρ των λαών της Ευρώπης, 
διευρύνοντας τους δηµοκρατικούς θεσµούς 
και παράλληλα θα εξασφαλίσει την οικονοµική 
ανάπτυξη της.

Ως Δήµαρχος Χαϊδαρίου, µιας πόλης που φιλοξενεί 
το στρατόπεδο Χαϊδαρίου ένα µέρος µεγάλης 
ιστορικής µνήµης που θυµίζει εγκλήµατα που 
συντελεύτηκαν ενάντια στην δηµοκρατία, 
ευαισθητοποιούµαι ιδιαιτέρα µε τις αξίες και τα 
ιδανικά που προτάσσει η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση .

Είναι ιδιαίτερα σηµαντική η συµµετοχή µου στην 
Επιτροπή Περιφερειών και αυτό µε κάνει να είµαι 
προσηλωµένος σε αυτόν τον υπαρκτό στόχο που 
θέλει την Ευρώπη του αύριο να οδηγεί δηµοκρατικά 
τους πολίτες της προς την ευηµερία την ισονοµία 
και την ισοπολιτεία.

ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2010

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ EPP

Βαδίζοντας το δρόµο της ενηλικίωσής της 
(γεννήθηκε µε τη Συνθήκη του Μααστριχτ το 
1992), η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) ατενίζει 
τους µακροπρόθεσµους στόχους της, της ύψιστης 
επίδοσης της Διοικητικής και Θεσµικής της 
ικανότητας, µε αισιοδοξία και έναν σηµαντικό βαθµό 
ικανοποίησης. 

Συµµετέχοντας, µε συµβουλευτικού χαρακτήρα 
γνωµοδοτήσεις, σ’ ένα πολυεπίπεδο σύστηµα 
διακυβέρνησης, µπορεί να συµβάλλει στην 
περαιτέρω αναγνώριση της κοινωνικής συνοχής, 
ως σηµαντικού παράγοντα στην ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας, όπως και 
της έρευνας. Μπορεί ν’ αναδείξει τη συνέργεια των 
τοµεακών πολιτικών µε την περιφερειακή ανάπτυξη 
· να ενισχύσει το ενδιαφέρον µεταξύ των αστικών και 
αγροτικών περιοχών και µια πιο ισχυρή αναγνώριση 
των ανθρώπινων δικαιωµάτων. Διεκδικεί ακόµη 
πιο ενεργό συµµετοχή των Ο.Τ.Α. ά  βαθµού στις 
Συµβάσεις Εταιρικής Σχέσης.

Οι παρεµβάσεις της και η ευαισθησία της ΕτΠ για 
την κοινωνική συνοχή, την κλιµατική αλλαγή, τη 
διαµόρφωση περιβαλλοντικής στρατηγικής, οι 
υποδοµές, ο πολιτισµός και ο στόχος της αειφόρου 
ανάπτυξης ήταν σηµαντικές πρωτοβουλίες που πήρε 
κατά το παρελθόν.

Χρειάζεται µεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην 
ίδια κατεύθυνση…

ΛΑΠΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2011

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PES
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H ΕτΠ µπορεί να διαδραµατίσει καθοριστικό ρόλο 
στην διαµόρφωση ενός άλλου οδικού χάρτη 
για την πολιτική και οικονοµική ενοποίηση της 
Ευρώπη, συµβάλλοντας στην δηµιουργία ενός 
Ευρωπαικού Δηµόσιου κοινωνικού χώρου ,που θα 
διεκδικεί  την ουσιαστική συµµετοχή των πόλεων 
και των περιφερειών και τον αποφασιστικό ρόλο 
των πολιτών  στα κέντρα λήψης αποφάσεων, 
καθιστώντας κυρίαρχα τα αλληλέγγυα, 
δηµοκρατικά, κοινωνικά και οικολογικά, 
χαρακτηριστικά της.

ΜΠΙΡΜΠΑΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΑΙΓΑΛΕΩ

MΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2011

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΟΜΑΔΑΣ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ-ΙΟΝΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PES
Η Επιτροπή των Περιφερειών οφείλει να 
διασφαλίσει την οικονοµική µεγέθυνση και την 
ανάπτυξη όλων των ευρωπαϊκών περιφερειών 
και δήµων, λαµβάνοντας υπ’ όψη τον γεωγραφικό 
και δηµογραφικό χαρακτήρα ακόµη και των πιο 
αποµακρυσµένων περιοχών της Ευρώπης. Ως 
αντιπρόεδρος της Επιτροπής Νήσων της CRPM, 
πιστεύω ακράδαντα ότι θα πρέπει να προβλεφθούν 
ρεαλιστικά µέτρα που να εγγυώνται περαιτέρω την 
επιτυχία της µελλοντικής πολιτικής συνοχής στις 
νησιωτικές Περιφέρειες της Ευρώπης.

 ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΝΟΤΙΟΥ 
ΑΙΓΑΙΟΥ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2003

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ PES
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Σε µια εποχή που η οικονοµική κρίση οδηγεί 
σταδιακά την Ευρώπη σε κρίση ταυτότητας, ο ρόλος 
των Τοπικών Αυτοδιοικήσεων και της Επιτροπής των 
Περιφερειών καθίσταται ολοένα σηµαντικότερος. 

Ο µόνος σίγουρος τρόπος να υπερνικήσουµε τις 
εθνικές διαφορές είναι να συνεργαστούµε σε τοπικό 
επίπεδο και να ενισχύσουµε τους δηµοκρατικούς 
θεσµούς στο πιο κοντινό στον πολίτη επίπεδο. 

Να αξιοποιήσουµε τα εργαλεία που τόσα χρόνια 
δηµιουργήσαµε µετουσιώνοντας επιτέλους τις καλές 
πρακτικές σε ουσιαστική πράξη και να διεκδικήσουµε 
από τις εθνικές και ευρωπαϊκές διοικήσεις, το µερίδιο 
συναπόφασης που µας αναλογεί. 

Γιατί έτσι η Ευρώπη των Περιφερειών θα είναι 
µια πιο ενωµένη, πιο δηµιουργική και πιο 
δηµοκρατική Ευρώπη. 

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2012

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ EPP

Η ΕτΠ θεωρητικά αλλά και ουσιαστικά 
αντιπροσωπεύει όλες τις Περιφέρειες της Ευρώπης. 

Τα µικρά νησιά της Ευρώπης, ένα εκ των οποίων 
εκπροσωπώ, υπολογίζουν στη βοήθειά της. Οι 
τοµείς που είναι πιο σηµαντικοί για αυτά, είναι 
το περιβάλλον και ο τουρισµός. Το περιβάλλον 
είναι η ζωή µας, γι αυτό η προστασία του είναι 
κεφαλαιώδους σηµασίας. Ο τουρισµός είναι ο 
ισχυρότερος τοµέας της οικονοµίας για αυτό και 
είναι απαραίτητη η στήριξή του. 

Συνεπώς αυτοί οι δύο τοµείς ενδιαφέροντος 
των Περιφερειών της Ευρώπης πρέπει να 
τύχουν µεγαλύτερης προσοχής, µελέτης και 
αποτελεσµατικότητας για ένα ευοίωνο µέλλον 
των Κοινωνιών.

ΠΡΕΒΕΖΑΝΟΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΣΚΙΑΘΟΥ 

MΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕτΠ ΑΠΟ ΤΟ 2003

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ EPP
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Σγουρός ΙωάννηςΣ ό Ι ά

Μήνυμα του κ. Ιωάννη Σγουρού, επικεφαλής 
της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην ΕτΠ, 
Περιφερειάρχη Αττικής και Προέδρου της ΕΝ.ΠΕ

Είναι ιδιαίτερη τιµή και χαρά για τη χώρα µου και την Περιφέρεια Αττικής να 
φιλοξενεί την 6η Διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Δήµων και Περιφερειών στην 
Αθήνα. Η Διάσκεψη αυτή συµπίπτει µε τη συµπλήρωση 20 ετών από την ίδρυση 
της Επιτροπής των Περιφερειών, αλλά και την ανάληψη από την Ελλάδα της 
Προεδρίας του Συµβουλίου της ΕΕ. Στα 20 αυτά χρόνια έχουν γίνει πολλά µε 
στόχο την αναβάθµιση του θεσµικού ρόλου των Περιφερειών και την ενδυνάµωση 
της παρουσίας τους στις Ευρωπαϊκές εξελίξεις.

 Η ΕτΠ συνέβαλε αποφασιστικά στην εµβάθυνση  της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης 
και της αλληλεγγύης µεταξύ των λαών της Ευρώπης. Μέσω των συνεργασιών 
µεταξύ των τοπικών και περιφερειακών αρχών αποτέλεσε βασικό πυλώνα σθεναρής 
υποστήριξης της αναγκαιότητας ενίσχυσης των πολιτικών που στοχεύουν στη 
µείωση των οικονοµικών και κοινωνικών ανισοτήτων µεταξύ των Περιφερειών, της 
ανταγωνιστικότητας της οικονοµίας αλλά και της βελτίωσης της νοµοθεσίας της ΕΕ.

Στην εξαιρετικά κρίσιµη περίοδο που διανύουµε για το µέλλον της Ευρώπης και 
του κοινού µας νοµίσµατος καλούµαστε να επανεξετάσουµε της ρόλο της ΕτΠ. Η 
παρατεταµένη ύφεση που αντιµετωπίζουν τα κράτη µέλη, η πρωτοφανής ανεργία, 
η φτώχια και ο κοινωνικός αποκλεισµός όλο και µεγαλύτερων κοινωνικών οµάδων 
αποτελεί ένα γεγονός που απαιτεί στοχευµένες θεσµικές και πολιτικές παρεµβάσεις 
µε στόχο τη βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ να αντιµετωπίσει την πολύπλευρη 
οικονοµική, κοινωνική και πολιτική κρίση και να ενισχύσει τη δηµοκρατική 
λειτουργία των θεσµών. Υπό την έννοια αυτή, ο διάλογος που έχει ξεκινήσει 
µε αφορµή τη συµπλήρωση 20 ετών από την ίδρυση της ΕτΠ είναι πολύ 
σηµαντικός και ευπρόσδεκτος. 
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Η ενίσχυση του ρόλου της ΕτΠ απαιτεί την ενδυνάµωση της συνεργασίας της µε τα 
λοιπά θεσµικά όργανα, δηλαδή την Επιτροπή, το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο.

Είναι πλέον φανερό ότι η κρίση που αντιµετωπίζουµε στην Ευρώπη δεν είναι 
µόνο οικονοµική. Είναι κυρίως πολιτική και σαφώς θεσµική. Αναδεικνύει την 
τεράστια απόσταση µεταξύ της πολιτικής ηγεσίας και των λαών της Ευρώπης. 
Πολύ φοβάµαι ότι αυτό θα αποτυπωθεί στις επερχόµενες ευρωεκλογές. 
Ποτέ άλλοτε η αποστασιοποίηση και ο σκεπτικισµός των πολιτών ως προς τα 
τεκταινόµενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ήταν τόσο έντονα. Η Ευρώπη πρέπει 
σήµερα κιόλας να πάρει µια µεγάλη απόφαση: να αλλάξει πολιτική, δηλαδή 
τρόπο σκέψης και δράσης, για να µπορέσει να επανακτήσει την αξιοπιστία 
και την εµπιστοσύνη των πολιτών. Ένα πρώτο δείγµα θα είναι οι στρατηγικές 
µας επιλογές για την Ευρώπη που θέλουµε το 2020. Θα είναι µια Ευρώπη της 
κοινωνικής αλληλεγγύης και της εργασίας ή µια Ευρώπη της λιτότητας, της 
φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού; 

Αυτά είναι τα κρίσιµα ζητήµατα που πρέπει να απαντηθούν και ευελπιστούµε ότι 
η Διάσκεψη αυτή θα συµβάλλει ουσιαστικά στην εµβάθυνση του διαλόγου µεταξύ 
των θεσµικών οργάνων και των πολιτών της Ευρώπης. 

Η Διάσκεψη αυτή γίνεται στο τέλος της πρώτης θητείας του νεοσύστατου 
θεσµού των αιρετών Περιφερειών στην Ελλάδα. Στα τρεισήµισι περίπου χρόνια 
λειτουργίας τους οι 13 Ελληνικές Περιφέρειες έχουν συµβάλλει σηµαντικά 
στην περιφερειακή ανάπτυξη. Παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε λόγω 
των σοβαρών περικοπών στη χρηµατοδότηση µας και τα σηµαντικότητα 
γραφειοκρατικά εµπόδια, έχουµε αποδείξει ότι οι Περιφέρειες αποτελούν το 
κατάλληλο επίπεδο διοίκησης για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη 
διαχείριση των διαθρωτικών πολιτικών της ΕΕ. Για εµάς  που διανύουµε 
την εµβρυακή περίοδο η Διάσκεψη αυτή αποτελεί µια µεγάλη 
ευκαιρία για την ενδυνάµωση του νέου θεσµού και της 
πολυεπίπεδης διακυβέρνησης στην Ελλάδα.
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05 Το Ελληνικό Πρότυπο Αποκεντρωµένης Διοίκησης

Η Ελληνική Δημοκρατία αποτελεί ενιαίο κράτος οργανωμένο βάσει της αρχής της 

αποκέντρωσης. Διαθέτει δύο επίπεδα διακυβέρνησης: ένα κεντρικό –την κρατική 

διακυβέρνηση, και ένα τοπικό –την τοπική αυτοδιοίκηση. Η κεντρική διακυβέρνηση 

ασκείται, αφενός, σε κεντρικό επίπεδο (κυβέρνηση-υπουργεία) και, αφετέρου, σε 

αποκεντρωμένο (αποκεντρωμένη διοίκηση), ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση ασκείται, 

αφενός, σε περιφερειακό επίπεδο (περιφέρειες) και, αφετέρου, σε δημοτικό (δήμοι).

Στο παρελθόν η διακυβέρνηση της χώρας είχε πιο συγκεντρωτικό χαρακτήρα, τις 

τελευταίες δεκαετίες, όμως, αποτέλεσε αντικείμενο μεταρρυθμίσεων, οι οποίες 

κατέληξαν, το 2010, στην υιοθέτηση μιας εκτενούς διοικητικής μεταρρύθμισης με 

την ονομασία «Καλλικράτης». Η διαδικασία αποκέντρωσης εγκαινιάστηκε το 1986, 

με τη δημιουργία 13 περιφερειών. Η αποκέντρωση ενισχύθηκε περαιτέρω το 1994, 

με τη σύσταση αιρετών νομαρχιακών φορέων και την επέκταση των αρμοδιοτήτων 

των δήμων.

Από 1ης Ιανουαρίου 2011 –ημερομηνία κατά την οποία τέθηκε σε εφαρμογή το 

πρόγραμμα «Καλλικράτης»– η Ελληνική Δημοκρατία συνίσταται από 7 αποκεντρωμένες 

διοικήσεις, 13 περιφέρειες και 325 το δήμους. Οι αποκεντρωμένες διοικήσεις συνιστούν 

ενιαίες κρατικές μονάδες (αποκεντρωμένο κράτος) και οι επικεφαλής τους διορίζονται 

από την κεντρική κυβέρνηση. Οι περιφέρειες και οι δήμοι συνιστούν το πρώτο και το 

δεύτερο επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η κοινότητα του Αγίου Όρους αποτελεί, βάσει του Συντάγματος, αυτόνομο έδαφος 

με ιδιαίτερο καθεστώς (Ιερή Κοινότητα),  ισχύουν δε σε αυτό ειδικές ρυθμίσεις για την 

εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ.

Οι περιφέρειες έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των υποθέσεων στο έδαφός τους. 

Διαμορφώνουν, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο, 

στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, τηρώντας τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης 

και της κοινωνικής συνοχής της χώρας και λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές και τις 

ευρωπαϊκές πολιτικές.

Οι δήμοι έχουν την ευθύνη της διαχείρισης των τοπικών υποθέσεων. Διαχειρίζονται και 

ρυθμίζουν όλα τα τοπικά ζητήματα τηρώντας τις αρχές της επικουρικότητας και της 

εγγύτητας, και επιδιώκοντας την προστασία, την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωση των 

συμφερόντων και της ποιότητας ζωής της τοπικής κοινωνίας τους.

Δεν υφίσταται ιεραρχικός έλεγχος ή σχέση μεταξύ των περιφερειών και των δήμων.
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Συστήματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης

Εκπροσώπηση: Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και η Ένωση 

Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τα 

οποία εκπροσωπούν τα περιφερειακά και τα τοπικά, αντιστοίχως, συμφέροντα 

ενώπιον της κεντρικής κυβέρνησης, επιβλέπονται δε από τον Υπουργό Εσωτερικών.

Ενημέρωση και διαβούλευση: Οι κεντρικές αρχές ζητούν τη γνώμη των 

περιφερειακών και των τοπικών αρχών σχετικά με μέτρα που συνδέονται με την 

προστασία του περιβάλλοντος και χωροταξικά σχέδια. Επίσης, περιφερειακοί 

και τοπικοί εκπρόσωποι καλούνται, ενίοτε, να λάβουν μέρος στις συνόδους του 

Κοινοβουλίου.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας συνεργάζεται στενά με το Συμβούλιο των 

Ευρωπαϊκών Δήμων και Περιφερειών (ΣΕΔΠ) και εκπροσωπείται στο Κογκρέσο 

Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών της Ευρώπης  (ΚΤΠΑΕ).
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΄Εργα στην Ελλάδα µε χρηµατοδότηση 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης06

Johannes HAHNJ h HAHN

Η περιφερειακή πολιτική της ΕΕ µπορεί να συµβάλει τα µέγιστα στην ανάκαµψη 
της ελληνικής οικονοµίας µέσω της αναβάθµισης του βιοτικού επιπέδου του 
λαού και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας της χώρας χάρη στις επενδύσεις 
στην πραγµατική οικονοµία. Εν µέσω οικονοµικής κρίσης η περιφερειακή 
πολιτική είναι η κύρια αν όχι η µοναδική πηγή κρατικών επενδύσεων υπέρ της 
ανταγωνιστικότητας, της απασχόλησης και της οικονοµικής ανάπτυξης.

Τα τελευταία χρόνια οι υπαγόµενες στην περιφερειακή πολιτική της ΕΕ επενδύσεις 
ενίσχυσαν ουκ ολίγα έργα στην Ελλάδα και σε διάφορους τοµείς: από µεγάλης 
κλίµακας δηµόσια έργα µέχρι πιο τοπικής εµβέλειας πρωτοβουλίες. Τα έργα 
ενωσιακής συγχρηµατοδότησης έχουν επιφέρει ουσιαστικές βελτιώσεις σε τοµείς 
όπως οι συγκοινωνίες, το περιβάλλον, οι επιχειρήσεις, η καινοτοµία, η έρευνα και 
η τεχνολογική ανάπτυξη. Επίσης, έχουν στηρίξει µέτρα υπέρ της συµµετοχής του 
ατόµου στην αγορά εργασίας, στην εκπαίδευση και σε πρωτοβουλίες επιµόρφωσης. 
Συν τοις άλλοις, κονδύλια της περιφερειακής πολιτικής της ΕΕ έχουν επενδυθεί 
σε οικονοµικές δραστηριότητες και κοινότητες τόσο της περιφέρειας όσο και των 
πόλεων της ελληνικής επικράτειας. Κονδύλια από τα ενωσιακά Διαρθρωτικά Ταµεία 
έχουν χρησιµοποιηθεί για την ενίσχυση της οικονοµικής βάσης και την ενθάρρυνση 
της οικονοµικής δραστηριότητας των µικρών και µεσαίων επιχειρήσεων ανά τις 
περιφέρειες. Τα κονδύλια αυτά συµβάλλουν αφ’ ενός µεν στην ανάπτυξη νέων 
αλλά και ήδη υφιστάµενων επιχειρήσεων, αφ’ ετέρου δε στη δηµιουργία σταθερών 
θέσεων εργασίας για τη νεολαία.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται στενά µε την ελληνική κυβέρνηση για 
τη λήψη µέτρων υποβοήθησης της χώρας να αξιοποιήσει όσο το δυνατόν 
καλύτερα αυτές τις επενδύσεις. Οι υπηρεσίες µου και εγώ προσωπικά 
παραµένουµε προσηλωµένοι στην προσπάθεια συνδροµής των 
ελληνικών περιφερειών πολλές από τις οποίες έχω ήδη επισκεφθεί, 
ενώ σκοπεύω να επισκεφθώ και τις υπόλοιπες µέχρι τη λήξη της 
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θητείας µου να εντοπίσουν τις σηµαντικές δυνατότητες και πλεονεκτήµατά 
τους και να τις αξιοποιήσουν µε τη βοήθεια των ενωσιακών επενδύσεων.

Βεβαίως, έχουµε ακόµα µπροστά µας πολύ δρόµο πριν καταστεί η ελληνική 
οικονοµία πραγµατικά ανταγωνιστική και ικανή να δηµιουργεί βιώσιµη ανάπτυξη 
και θέσεις εργασίας, αλλά πιστεύω ότι συντρέχουν αρκετοί λόγοι αισιοδοξίας. 
Υπό αυτήν την έννοια, η νέα περιφερειακή πολιτική της ΕΕ για την περίοδο 
2014-2020 αποτελεί ευκαιρία συνέχισης αυτών των προσπαθειών µέσα σε ένα 
πιο προσεκτικά χαραγµένο πλαίσιο στρατηγικής, στο επίκεντρο του οποίου θα 
βρίσκονται οι ίδιες οι περιφέρειες.

Johannes HAHN
Επίτροπος για την Περιφερειακή Πολιτική
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06 ΄Εργα στην Ελλάδα µε χρηµατοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Τίτλος του έργου: Αποκατάσταση της Νέας Παραλίας 
Θεσσαλονίκης – Τµήµα από το Βασιλικό Θέατρο µέχρι τον Όµιλο 
Θαλασσίων Αθληµάτων

Περιγραφή του έργου: 

Η Θεσσαλονίκη είναι η 2η µεγαλύτερη πόλη της Ελλάδας, µε πληθυσµό 
πάνω από 850.000 κατοίκους. Πρόκειται για ένα σηµαντικό έργο, 
που συµπληρώνει την αρχική παρέµβαση και περιλαµβάνει την 
ανάπτυξη 80.000 τ.µ. στη νέα παραλία της πόλης, µε πεζόδροµους 
και ζώνες πρασίνου και νερού, καθώς και άλλες κατασκευές 
όπως γήπεδα αθλοπαιδιών, αναψυκτήρια, υπαίθριο αµφιθέατρο, 
γλυπτοθήκη, υδάτινες επιφάνειες και παιδότοπους. Επιπροσθέτως, θα 
κατασκευαστεί αλέα (δενδροστοιχία) σε µήκος 1.103 µ. του παραλιακού 
πεζόδροµου µε τη φύτευση 870 νέων δένδρων και θα επεκταθούν οι 
ποδηλατόδροµοι. Ανάδοχος του έργου είναι ο Δήµος Θεσσαλονίκης.

Το έργο ανάπλασης της παραλίας έχει αναγνωριστεί από την Επιτροπή 
και τις ελληνικές αρχές ως έργο προτεραιότητας, που θα ενισχύσει τον 
έντονα τοπικό χαρακτήρα της περιοχής και τον ρόλο της ως παράγοντα 
«έλξης» ντόπιων και επισκεπτών εξίσου και θα συνδέσει την πόλη µε τη 
θάλασσα, εντάσσοντας τη ζωή στη Νέα Παραλία στον συνολικό αστικό 
ιστό και τονίζοντας παράλληλα τον οικολογικό χαρακτήρα της περιοχής 
και τον ρόλο της ως «πράσινου πνεύµονα» της Θεσσαλονίκης. Πρόκειται, 
δηλαδή, για ένα έργο που εµφυσά ζωή στην πόλη.

Χρηµατοδοτείται από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 
Μακεδονίας-Θράκης 2007-2013.

Συνολικός προϋπολογισµός:  ____________22.031.920,57 ευρώ
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 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ  ΘΡΑΚΗ

Τίτλος του έργου: Αξιοποίηση του γεωθερµικού πεδίου του Ερατεινού Χρυσούπολης 
Καβάλας από τον Δήµο Νέστου

Περιγραφή του έργου:

Σκοπός του έργου είναι η κατασκευή συστήµατος τηλεθέρµανσης µε την αξιοποίηση του γεωθερµικού 
πεδίου του Ερατεινού, στον Δήµο Νέστου, πρωτίστως για γεωργικές και αγροτικές εφαρµογές.

Ένας από τους στόχους του έργου είναι να αποτελέσει πιλοτικό σχέδιο για όλη την περιφέρεια. Ο 
κύριος στόχος είναι η αξιοποίηση µιας βάσιµης περιφερειακής πηγής ανανεώσιµης ενέργειας. Όταν 
ολοκληρωθεί το έργο, η εισαγωγή της γεωθερµικής ενέργειας στην τοπική αγροτική οικονοµία θα 
αλλάξει ριζικά τις µεθόδους καλλιέργειας, αλλά και το όλο σύστηµα παραγωγής του πρωτογενούς 
τοµέα, το οποίο θα γίνει πιο ελεγχόµενο και εντατικό και θα προσφέρει νέες ευκαιρίες εργασίας και 
µεγαλύτερη προστιθέµενη αξία στα γεωργικά προϊόντα. Η σύµβαση έχει συναφθεί, αλλά το έργο 
δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη.

Συνολικός προϋπολογισµός:  ______________ 10.600.000 ευρώ

 ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Τίτλος του έργου: Κατασκευή Δηµοτικού Σχολείου 
Χιλιοδένδρου-Ποριάς στην Καστοριά

Περιγραφή του έργου:

Το έργο αφορά την κατασκευή ενός σύγχρονου σχολικού 
συγκροτήµατος, µε εργαστήρια πληροφορικής και  φυσικοχηµείας και 
γυµναστήριο.

Εξυπηρετεί τους οικισµούς Ποριάς, Χιλιοδένδρου, Τσάκωνης και 
Πενταβρύσου του Δήµου Καστοριάς, συνολικού πληθυσµού περίπου 
2.500 κατοίκων. Πριν από την οικοδόµηση του σχολείου, υπήρχαν τρία 
(3) σχολεία χτισµένα στα τέλη της δεκαετίας του ΄60, χωρίς βοηθητικές 
εγκαταστάσεις και µε υψηλό κόστος λειτουργίας.

Το σχολείο, που είναι ένα από τα 181 έργα προτεραιότητας, άνοιξε 
τις πόρτες του τον Σεπτέµβριο του 2013 και λειτουργεί ως εξαθέσιο 
ολοήµερο σχολείο µε 90 περίπου µαθητές.  

Συνολικός προϋπολογισµός:  _______________ 1.036.575 ευρώ
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 ΗΠΕΙΡΟΣ

Τίτλος του έργου: Νέα Γνώση

Περιγραφή του έργου:

Το πρόγραµµα «Νέα Γνώση» άρχισε τον Νοέµβριο του 2011 µε στόχο την 
ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και της οικονοµικής 
ανάπτυξης µέσω της έρευνας στην τεχνολογική καινοτοµία σε τοµείς 
ειδικού ενδιαφέροντος για την περιφέρεια.

Το πρόγραµµα, το οποίο περιλαµβάνεται στον κατάλογο των έργων 
προτεραιότητας, προωθεί τα αποτελέσµατα της έρευνας και ανάπτυξης 
των περιφερειακών ερευνητικών φορέων, µε τον σκοπό να παράσχει 
στον παραγωγικό τοµέα και στην τοπική κοινωνία συγκεκριµένες 
λύσεις βασισµένες στα ευρήµατα αυτών των ερευνών. Επιλέξιµες για 
χρηµατοδότηση είναι οι προτάσεις περιφερειακών ερευνητικών φορέων 
που είναι σε θέση να αποδείξουν ότι τα ευρήµατά τους µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν από τοπικές επιχειρήσεις ή άλλον τοπικό ιδιωτικό 
ή δηµόσιο φορέα. Οι θεµατικοί τοµείς της έρευνας είναι: τεχνολογία 
της πληροφορίας και των επικοινωνιών, γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία, 
βιοτεχνολογία των τροφίµων, περιβάλλον, ενέργεια, υδατικοί πόροι, 
µεταφορές, υγεία ή πολιτιστική κληρονοµιά. Μέχρι σήµερα έχουν 
χρηµατοδοτηθεί 27 διαφορετικά έργα, µεταξύ των οποίων ένας νέος 
έλεγχος ποιότητας για την παραδοσιακή τέχνη της αργυροχοΐας, ο 
προσδιορισµός της αυθεντικότητας της βοτανικής και γεωγραφικής 
προέλευσης των προϊόντων διατροφής, ώστε να επιτευχθεί µια πιθανή 
Προστατευόµενη Ονοµασία Προέλευσης (ΠΟΠ) ή Προστατευόµενη 
Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ), και ένα ερευνητικό πρόγραµµα σχετικά µε µια 
καινοτόµο θεραπευτική αγωγή για τη ρήξη συνδέσµου, βασισµένη στα 
βλαστοκύτταρα και στη µηχανική των ιστών.

 Συνολικός προϋπολογισµός:  ______________ 3.848.236 ευρώ
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Αιγ

 ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Τίτλος του έργου: Κατασκευή τµηµάτων της εθνικής οδού Λάρισας-Τρικάλων

Περιγραφή του έργου:

Το έργο αφορά την κατασκευή νέων τµηµάτων µήκους 7,8 χλµ. και την αναβάθµιση υφιστάµενων τµηµάτων µήκους 
16,2 χλµ. της εθνικής οδού που συνδέει τη Λάρισα µε τα Τρίκαλα. Θα ωφελήσει γύρω στα 400.000 άτοµα, καθώς και 
την οικονοµία των περιφερειών της Θεσσαλίας και της Ηπείρου. Ειδικότερα, το έργο θα συµβάλει στη διευκόλυνση 
της σύνδεσης του λιµένα της Ηγουµενίτσας (Ήπειρος, Ιόνιο πέλαγος) µε τον λιµένα του Βόλου (Θεσσαλία, Αιγαίο).

Το έργο συγκαταλέγεται στα έργα που έχουν χαρακτηριστεί από την Επιτροπή και τις ελληνικές αρχές ως έργα 
προτεραιότητας και θα βελτιώσει τη συνδεσιµότητα των περιφερειών, παρέχοντας στους πολίτες καλύτερες 
και ασφαλέστερες συνθήκες µετακίνησης. Η επένδυση προέρχεται από το περιφερειακό πρόγραµµα της ΕΕ 
«Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» και τον άξονα προτεραιότητας «Υποδοµές και υπηρεσίες βελτίωσης της 
προσπελασιµότητας».

Συνολικός προϋπολογισµός:  ______________ 49.300.000 ευρώ

 ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ 

Τίτλος του έργου: Προµήθεια συστήµατος τηλε-ελέγχου για τη 
βελτιστοποίηση της διαχείρισης του πόσιµου ύδατος από τη 
ΔΕΥΑ Λαµίας

Περιγραφή του έργου:

Το έργο προβλέπει την προµήθεια και εγκατάσταση ενός συστήµατος 
τηλε-ελέγχου και τηλεχειρισµού, το οποίο θα συµπληρώσει και θα 
βελτιώσει ριζικά τη λειτουργία του δικτύου ύδρευσης της πόλης της 
Λαµίας και των Δηµοτικών Διαµερισµάτων του Δήµου Λαµιέων.

Πρόκειται για έργο προτεραιότητας, το οποίο έχει ως στόχο τη 
συνεχή παρακολούθηση και επίβλεψη σηµαντικών παραµέτρων 
της λειτουργίας του συστήµατος ύδρευσης (παροχή, πίεση, 
ηλεκτρική κατανάλωση), τη συλλογή και αποθήκευση των σχετικών 
ιστορικών δεδοµένων και τον έλεγχο των ενεργών στοιχείων του 
συστήµατος ύδρευσης. Αυτές οι λειτουργίες αποτελούν τη βάση για τη 
βελτιστοποίηση της λειτουργίας του συστήµατος ύδρευσης, σε σχέση 
µε τεχνικά και ποιοτικά κριτήρια (εξυπηρέτηση της ζήτησης, λειτουργία 
της ΔΕΥΑΛ) και σε σχέση µε την οικονοµική απόδοση της επιχείρησης. 

Συνολικός προϋπολογισµός:  _______________ 2.213.100 ευρώ
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Ι
Ν
ΙΙ

 ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ

Τίτλος του έργου: Patras InnoHub (Κόµβος Καινοτοµίας Πατρών): 
Ελληνική πρωτοβουλία δηµιουργίας και λειτουργίας τεχνολογικών 
συνεργατικών σχηµατισµών

Περιγραφή του έργου:

Ο κόµβος καινοτοµίας «Patras InnoHub» βρίσκεται στα περίχωρα του 
τρίτου µεγαλύτερου αστικού κέντρου της Ελλάδας και πρωτεύουσας της 
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, 215 χλµ. δυτικά της Αθήνας και πολύ κοντά στην 
Πανεπιστηµιούπολη της Πάτρας. 

Ο κόµβος φιλοδοξεί να συµβάλει στην επίσπευση της επιτυχηµένης ανάπτυξης 
καινοτόµων εταιρειών στη Δυτική Ελλάδα,  µέσω ευρέος φάσµατος πόρων 
στήριξης των επιχειρήσεων και υπηρεσιών µιας στάσης (one-stop shop), που έχει 
αναπτύξει και παρέχει ο φορέας Corallia.

Το InnoΗub διαθέτει τους πόρους του πρωτίστως σε υπό σύσταση ή 
νεοσύστατες επιχειρήσεις· ωστόσο, και µικροµεσαίες επιχειρήσεις ή µεγάλες 
εταιρείες µπορούν επίσης να βρουν εδώ έναν οικονοµικό χώρο για να 
εγκαταστήσουν υποκατάστηµα, προκειµένου να έχουν πρόσβαση στις αγορές 
της δυτικής Ελλάδας και στο απόθεµα δεξιοτήτων της Πάτρας.

Το InnoHub παρέχει γραφειακούς χώρους 2.400 τ.µ., δίπλα σε ένα κέντρο 
εφοδιαστικής 10.000 τ.µ. και χώρο στάθµευσης 100 θέσεων για τους 
εργαζοµένους και τους επισκέπτες του.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην ιστοσελίδα http://www.corallia.org/

Συνολικός προϋπολογισµός:  ____________ 2.776.328,00 ευρώ

 ΙΟΝΙΟΙ ΝΗΣΟΙ 

Τίτλος του έργου: Προβλήτα για τα κρουαζιερόπλοια στον λιµένα του 
Αργοστολίου στην Κεφαλονιά

Περιγραφή του έργου:

Το έργο προβλέπει την κατασκευή προβλήτας για κρουαζιερόπλοια στον λιµένα του 
Αργοστολίου. Περιλαµβάνει τρεις θέσεις αγκυροβόλησης για την πρόσδεση των 
κρουαζιερόπλοιων, δύο µεταλλικές γέφυρες για πεζούς για τη σύνδεση των παραπάνω 
θέσεων, ηλεκτροφωτισµό της προβλήτας για τη φωτοσήµανση του λιµένα, καθώς και κτίριο 
για τις ανάγκες εξυπηρέτησης των κρουαζιερόπλοιων και την υποδοχή και εξυπηρέτηση 
των επιβατών τους. Το έργο θα συµβάλει στην ανάπτυξη των παράκτιων µετακινήσεων και, 
ως εκ τούτου, στην τόνωση του τουρισµού, τόσο στην Κεφαλονιά όσο και στην Ιθάκη.

Συνολικός προϋπολογισµός:  _______________ 5.638.900 ευρώ
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 ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τίτλος του έργου: Διαµόρφωση της οδού Απλωταριάς στη Χίο

Περιγραφή του έργου:

Το έργο αφορά τη διαµόρφωση της οδού Απλωταριάς στον Δήµο Χίου, µε σκοπό την ανάδειξη των πολιτιστικών 
στοιχείων της οδού. Η οδός Απλωταριάς είναι ο πιο σηµαντικός και πιο πολυσύχναστος εµπορικός δρόµος της νήσου 
Χίου. Το έργο αποτελεί τµήµα ενός δικτύου έργων αστικής ανάπτυξης και συνδυάζεται µε τις παρεµβάσεις στο 
κάστρο της Χίου και σε άλλες αστικές υποδοµές της πόλης. Συµβάλλει στη γενικότερη βελτίωση και λειτουργικότητα 
της πόλης, ενώ αυξάνει παράλληλα και την αξία των υφιστάµενων κτιρίων.

Συνολικός προϋπολογισµός:  _________________871.500 ευρώ

 ΚΡΗΤΗ

Τίτλος του έργου: Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) – Κατασκευή 
Κτιρίου Διάχυτης Νοηµοσύνης
Περιγραφή του έργου:
Το Ίδρυµα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) άρχισε να λειτουργεί το 1983 και είναι ένα 
από τα µεγαλύτερα και πιο άρτια οργανωµένα, εξοπλισµένα και στελεχωµένα 
ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας. Οι ερευνητικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις 
του ΙΤΕ επικεντρώνονται σε τοµείς µεγάλου επιστηµονικού, κοινωνικού και 
οικονοµικού ενδιαφέροντος, όπως: Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες, Ροµποτική, 
Εφαρµοσµένα και Υπολογιστικά Μαθηµατικά, Βιοπληροφορική και Βιοϊατρικές 
Τεχνολογίες, Μοριακή Βιολογία, Λέιζερ και Προηγµένα Υλικά, Μικροηλεκτρονική, 
Χηµική και Βιολογική Μηχανική, Ανθρωπιστικές Επιστήµες και Πολιτισµό.

Με την πάροδο των ετών, το ΙΤΕ αναδείχθηκε σε ένα από τα µεγαλύτερα 
ευρωπαϊκά ερευνητικά κέντρα, µε ερευνητικά αποτελέσµατα υψηλού αντικτύπου 
και πολύτιµη κοινωνική και οικονοµική συµβολή.

Το Κτίριο Διάχυτης Νοηµοσύνης του ΙΤΕ συγκαταλέγεται στα 181 έργα 
προτεραιότητας που επελέγησαν για χρηµατοδότηση από τις ελληνικές αρχές µε τη 
συνεργασία των υπηρεσιών της Επιτροπής. Το έργο συνίσταται στην κατασκευή ενός 
κτιρίου που θα στεγάσει τις δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης του Ινστιτούτου 
Πληροφορικής του ΙΤΕ στο πεδίο της διάχυτης νοηµοσύνης και του ευφυούς 
περιβάλλοντος. Το νέο κτίριο, το οποίο θα κατασκευαστεί στην Πανεπιστηµιούπολη 
του Ηρακλείου σε απόσταση περίπου 10 χλµ. από το κέντρο της πόλης, περιλαµβάνει 
χώρους εργαστηρίων έρευνας και ανάπτυξης και χώρους προσοµοίωσης 
δραστηριοτήτων και εφαρµογών. Αποτελείται από τρία επίπεδα: πρώτο όροφο, 
ισόγειο και υπόγειο. Το κτίριο καλύπτει 1.300,29 τ.µ., πέραν της διαµόρφωσης του 
τοπίου (δρόµοι πρόσβασης, χώροι στάθµευσης και ζώνες πρασίνου).

Συνολικός προϋπολογισµός:  ____________ 4.273.193, 96 ευρώ
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 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Τίτλος του έργου: Αρχαιολογικός χώρος του κάστρου Λάρισα του Δήµου 
Άργους-Μυκηνών του Νοµού Αργολίδας

Περιγραφή του έργου:

Το έργο περιλαµβάνει το σύνολο του αρχαιολογικού χώρου του κάστρου στον 
λόφο της Λάρισας στο Άργος, που αποτελεί πολύ σηµαντικό παράδειγµα 
µεσαιωνικής αρχιτεκτονικής και τοπόσηµο της πόλης του Άργους. Λόγω 
των παλαιότερων ανασκαφών που πραγµατοποιήθηκαν µέχρι τα µέσα 
του περασµένου αιώνα, της διάβρωσης και των ανεπαρκών προσπαθειών 
στερέωσης τη δεκαετία του 1970, το κάστρο κινδύνευε να καταρρεύσει και 
ήταν επικίνδυνο για τους επισκέπτες.

Στόχος των προβλεπόµενων οικοδοµικών επεµβάσεων είναι να βελτιώσουν 
τη σταθερότητα και την προβολή του µνηµείου, προκειµένου να µπορέσει να 
λειτουργήσει σαν υπαίθριος αρχαιολογικός χώρος, ανοικτός στους επισκέπτες, 
µε όλες τις απαραίτητες απαιτήσεις ασφαλείας και οργάνωσης. Στις επεµβάσεις 
αυτές περιλαµβάνονται εργασίες για τη βελτίωση της πρόσβασης στο κάστρο, τη 
δηµιουργία βασικών υποδοµών ασφαλείας και υποδοµών για τους επισκέπτες, τη 
βελτίωση της σταθερότητας και την αποκατάσταση και προβολή του κάστρου.

Συνολικός προϋπολογισµός:  ________________ 945.000 ευρώ
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 ΑΤΤΙΚΗ 

Τίτλος του έργου: Εργασίες βελτίωσης του οδικού τµήµατος «Κόµβος 
Ιππικού Κέντρου - Καλύβια - Λαγονήσι - Ανάβυσσος» 

Περιγραφή του έργου:

Το έργο αφορά εργασίες κατασκευής και βελτίωσης του τµήµατος της λεωφόρου 
Καλυβίων-Αναβύσσου, µε αφετηρία τον κόµβο της λεωφόρου Λαυρίου «Ιππικό 
Κέντρο-Σκοπευτήριο” και σε απόσταση 170 µ. από αυτόν, όπου είναι η χ.θ. 0+000, 
και πέρας τον κόµβο Κερατέας-Αναβύσσου. Περιλαµβάνει επίσης την κατασκευή 
του δρόµου σύνδεσης των Καλυβίων (1131 µέτρα), καθώς και έργα βελτίωσης 
του ήδη υπάρχοντος τµήµατος της λεωφόρου Καλυβίων-Λαγονησίου επί 2084 
µέτρα, µε αφετηρία τη συµβολή της παραλιακής οδού «Βάρκιζα-Σούνιο» και 
πέρας τη διασταύρωση µε την οδό Καλυβίων-Αναβύσσου.

Το έργο συµβάλλει σηµαντικά στη βελτίωση της καθηµερινής ζωής των κατοίκων 
της περιοχής και στη διευκόλυνση της διέλευσης οχηµάτων και αποτελεί σηµαντικό 
έργο για την ανάπτυξη της περιφέρειας.

Συνολικός προϋπολογισµός:  ______________ 18.895.464 ευρώ

 ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

Τίτλος του έργου: Διαµόρφωση χερσαίων χώρων 
παραπλεύρως του παλαιού λιµένα Μυκόνου

Περιγραφή του έργου:

Το έργο αφορά την κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου, 
χώρων στάθµευσης και κτιρίων εξυπηρέτησης στη βόρεια 
πλευρά του παλαιού λιµένα της Μυκόνου.

Συνάδει µε τους ευρύτερους µελλοντικούς στόχους της νήσου 
στους τοµείς του τουρισµού και της αναπτυξιακής πολιτικής 
και συµβάλλει στην αποσυµφόρηση της κυκλοφορίας και 
στην κατάργηση της άναρχης στάθµευσης των οχηµάτων. Η 
κατασκευή του αλιευτικού καταφυγίου συντελεί στην καλύτερη 
προστασία των αλιευτικών σκαφών και στην υποστήριξη του 
πρωτογενούς τοµέα, ενώ οι κτιριακές υποδοµές θα συµβάλουν 
στην καλύτερη οργάνωση και λειτουργία του λιµένα.

Συνολικός προϋπολογισµός:  ______9.148.605 ευρώ
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6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των Πόλεων

Ευρωπαϊκή Ανάκαμψη-Τοπική Υλοποίηση
Στις 7 και 8 Μαρτίου 2014, η 6η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Περιφερειών και των Πόλεων 
στην Αθήνα θα συγκεντρώσει πολιτικούς, εμπειρογνώμονες και διαμορφωτές της κοινής 
γνώμης από όλη την Ευρώπη για τον απολογισμό των προσπαθειών σε ευρωπαϊκό, εθνικό, 
περιφερειακό και τοπικό επίπεδο προς μια ανάκαμψη πλούσια σε θέσεις εργασίας. Τι λειτουργεί; 
Τι καθορίζει την επιτυχημένη συνεργασία μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα; Ποια 
τα διδάγματα για τη βελτίωση της διακυβέρνησης της ΕΕ; Ποιες είναι οι τοπικές λύσεις στις 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε σήμερα;

Η διάσκεψη, την οποία διοργανώνει η Επιτροπή των Περιφερειών - που συμπληρώνει 20 
χρόνια ως η συνέλευση των τοπικών και των περιφερειακών αρχών της ΕΕ - σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Αττικής και με τη στήριξη της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, 
πραγματοποιείται σε κρίσιμη συγκυρία για την Ευρώπη. 

Στις 22 και 25 Μαΐου, 350 εκατομμύρια πολίτες θα ψηφίσουν στις Ευρωεκλογές, συμβάλλοντας 
στη διαμόρφωση του μέλλοντος της Ευρώπης.  Κατά τη διάσκεψη, μία ομάδα πολιτικών  υψηλού 
επιπέδου θα συζητήσουν τα διαφορετικά οράματά τους για την Ευρώπη. Περιφερειακοί 
και τοπικοί άρχοντες θα συμμετάσχουν στη συζήτηση επί των κύριων προκλήσεων και 
προοπτικών της Ένωσης.

Χρονοδιάγραμμα εκδηλώσεων

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
1316 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Σύνοδος ολοµέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

29 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Προεδρείο της Επιτροπής των Περιφερειών

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

3031 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
Σύνοδος ολοµέλειας

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
3 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Επιτροπή EDUC της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

36 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Σύνοδος ολοµέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

6 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ
Επιτροπή NAT της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

10 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Επιτροπή  CIVEX της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

12 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Επιτροπή ENVE της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Επιτροπή BUDG της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

13-14 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Επιτροπή ECOS της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Επιτροπή COTER της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

24-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Κύριες εκδηλώσεις – Χρονοδιάγραµµα07
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ΜΑΡΤΙΟΣ
7 ΜΑΡΤΙΟΥ

Προεδρείο της ΕτΠ

 ΑΘΗΝΑ

7-8 ΜΑΡΤΙΟΥ

6η Ευρωπαϊκή ∆ιάσκεψη των 
Περιφερειών και των Πόλεων

 ΑΘΗΝΑ

10-13 ΜΑΡΤΙΟΥ

Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

20-21 ΜΑΡΤΙΟΥ

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ
1Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Προεδρείο της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

2-3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Σύνοδος ολοµέλειας της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Επιτροπή CIVEX της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

8 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Επιτροπή NAT της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Επιτροπή EDUC της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

14-17 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Σύνοδος ολοµέλειας του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

Επιτροπή ENVE της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΜΑΙΟΣ
5 ΜΑΪΟΥ
Επιτροπή COTER της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

15-16 ΜΑΪΟΥ

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

16 ΜΑΪΟΥ

Επιτροπή ECOS της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

22-25 ΜΑΪΟΥ

 ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

25 ΜΑΪΟΥ

 ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΒΕΛΓΙΟ

ΙΟΥΝΙΟΣ
5-6 ΙΟΥΝΙΟΥ

Επιτροπή NAT της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

12 ΙΟΥΝΙΟΥ

Επιτροπή EDUC της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

16-17 ΙΟΥΝΙΟΥ

Επιτροπή CIVEX της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

19-20 ΙΟΥΝΙΟΥ

Επιτροπή ENVE της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

24 ΙΟΥΝΙΟΥ

Προεδρείο της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

25-26 ΙΟΥΝΙΟΥ

Σύνοδος ολοµέλειας της ΕτΠ

 ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

26-27 ΙΟΥΝΙΟΥ

 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Οι ημερομηνίες καταχωρήθηκαν όπως ίσχυαν κατά τη στιγμή της εκτύπωσης – ενδέχεται να 
προκύψουν ορισμένες τροποποιήσεις
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Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Μ. Καραολή και Α.Δημητρίου 80, 

185 34 Πειραιάς

Τηλ. +30 210 4142000
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Τηλ. +30 25310 27265

Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Τ.Θ. 14, 551 02 Θεσσαλονίκη

Τηλ. +30 2310 486914

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου – 74 100 Ρέθυμνο
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Πανεπιστήμιο Αιγαίου
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Τηλ. + 30 22510 36522

Κέντρο Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης στην Βουλή των Ελλήνων

Βασιλ. Σοφίας 2, Αθήνα

Τηλ. +30 210 3707212

Ενωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝ.ΠΕ)
Μεσογείων 15, 115 26 Αθήνα

Τηλ. +30 213 2144700

www.enpe.gr

Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ)
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα

Τηλ. +30 213 2147500, 210 3820807

www.kedke.gr
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