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ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 
2014 

Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) δημοσίευσε πρόσφατα πρόσκληση 
υποβολής υποψηφιοτήτων για το διετές βραβείο ΕΟΕΣ με σκοπό την 
αναγνώριση δράσεων και σχεδίων που εφαρμόστηκαν αποτελεσματικά εκ 
μέρους ενός Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας. 
 
1. Γενικά  

 
Η ΕτΠ προχώρησε  στις 7 Οκτωβρίου 2013 στη θέσπιση ευρωπαϊκού 
βραβείου με τίτλο «Βραβείο ΕΟΕΣ», με σκοπό την αναγνώριση και την 
προβολή της βέλτιστης πρακτικής ενός Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής 
Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) που σχετίζεται με την δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων 
εργασίας στην Ευρώπη (στρατηγική «Ευρώπη 2020»). Από την έναρξη 
ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου έχουν συσταθεί 38 ΕΟΕΣ, σύμφωνα με το μητρώο της 
Επιτροπής των Περιφερειών. Στους υπάρχοντες ΕΟΕΣ συμμετέχουν 
περισσότερες από 650 τοπικές και περιφερειακές αρχές σε 19 κράτη μέλη. Η 
σχετική έκθεση παρακολούθησης που η ΕτΠ δημοσιεύει κάθε χρόνο 
καταδεικνύει ότι οι περισσότεροι από τους ΕΟΕΣ εφαρμόζουν στρατηγικές 
δράσεις οικονομικής ανάπτυξης που συνδέονται άμεσα με τη δημιουργία 
ανάπτυξης και θέσεων εργασίας. Η απασχόληση και η επιχειρηματικότητα 
βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών των δράσεων, οι δε ΕΟΕΣ 
δραστηριοποιούνται και σε πολλούς άλλους τομείς – όπως η καινοτομία, η 
επαγγελματική κατάρτιση, η εκπαίδευση, οι μεταφορές, ο τουρισμός, το 
περιβάλλον, η υγεία και ο πολιτισμός – οι περισσότεροι από τους οποίους 

Ελληνική

mailto:a.karvounis@ypes.gr


ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 24/1/2013 

 

 2 

επηρεάζουν άμεσα και με απτό τρόπο την οικονομία των αντίστοιχων 
εδαφών. Επιπλέον, η αναθεώρηση του κανονισμού ΕΟΕΣ (βλ. Κανονισμό 
(ΕΕ) 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης 
Δεκεμβρίου 2013) θα διανοίξει νέες προοπτικές και πεδία δράσης για τους 
ΕΟΕΣ. Κατά την περίοδο έως το 2020, η Επιτροπή των Περιφερειών θεωρεί 
ότι η πλατφόρμα των ΕΟΕΣ θα αποτελέσει έναν από τους κύριους 
μηχανισμούς προώθησης της διασυνοριακής, διακρατικής και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, σύμφωνα με το στόχο της εδαφικής συνοχής, 
δεσμεύτηκε δε να την προωθήσει, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την 
περίοδο 2014-2020. 
 
2. Στόχοι του βραβείου 
 
Σύμφωνα με τη στρατηγική υποστήριξης των ΕΟΕΣ της ΕτΠ, στόχος του 
βραβείου είναι η προαγωγή του ρόλου αυτών των ομίλων ως μοχλών 
οικονομικής ανάπτυξης στα συγκεκριμένα εδάφη, ιδιαίτερα μάλιστα στο 
πλαίσιο της εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Το βραβείο 
θεσπίζεται για να αναγνωριστούν συγκεκριμένα επιτεύγματα των 
υφιστάμενων ΕΟΕΣ, για να καταδειχθεί η προστιθέμενη αξία του εν λόγω 
μέσου και για να χρησιμεύσουν οι όμιλοι ως παράδειγμα για άλλους ομίλους 
παρόμοιας διάρθρωσης. Το βραβείο αναμένεται να έχει ως αποτέλεσμα να 
υποστηριχθούν και να ενθαρρυνθούν οι προσπάθειες από τη βάση που 
καταβάλλουν οι περιφερειακές και οι τοπικές αρχές για τη δημιουργία 
ανάπτυξης και θέσεων εργασίας, μέσω ΕΟΕΣ, προσανατολισμένων στα 
αποτελέσματα. Επιπλέον, προβλέπεται ότι η εδαφική συνεργασία θα γίνεται 
πλέον περισσότερο αντιληπτή ως μέσο βελτίωσης της εδαφικής συνοχής και 
εφαρμογής της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί η 
πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Με το βραβείο επιδιώκεται, επίσης, να γίνει 
καλύτερα κατανοητός ο ρόλος των ΕΟΕΣ εκ μέρους των εθνικών, 
περιφερειακών και τοπικών αρχών της ΕΕ, των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και 
του κοινού. 
 
3. Κριτήρια επιλογής 
 
Το βραβείο αναγνωρίζει συγκεκριμένες δράσεις και σχέδια που υλοποιούνται 
από έναν ΕΟΕΣ στο έδαφός της. Η κριτική επιτροπή λαμβάνει υπόψη την 
προστιθέμενη αξία του ΕΟΕΣ στην θέση σε εφαρμογή της υπό εξέταση 
δράσης, στον αντίκτυπό της στο έδαφος του ΕΟΕΣ και στην αξία της ως 
βέλτιστης πρακτικής, σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια : 
 
 ο αντίκτυπος και τα αποτελέσματα της δράσης αξιολογούνται με βάση 

μετρήσιμους δείκτες και σε συνάρτηση με το μέγεθος του ΕΟΕΣ και τις 
πραγματικές ανάγκες της εκάστοτε περιοχής· 

 η υιοθετηθείσα προσέγγιση πρέπει να είναι καινοτόμος, να έχει υπερεθνική 
διάσταση και ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, δεδομένου ότι η δράση έχει 
σχεδιαστεί και εκτελείται από έναν ΕΟΕΣ· 

 εφαρμόζεται η αρχή της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης και έχει υιοθετηθεί 
μία προσέγγιση από τη βάση προς τα άνω· 
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 η δράση συνεισφέρει κατά τρόπο αποτελεσματικό στην εφαρμογή της 
στρατηγικής «Ευρώπη 2020» στους τομείς που συνδέονται με τη 
δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων εργασίας· 

 η δράση είναι βιώσιμη και έχει διάρκεια, τα δε σχετικά μέτρα αποτελούν 
μέρος μια ευρύτερης στρατηγικής για τη συγκεκριμένη περιοχή· 

 η δράση είναι γνωστή στο κοινό και στα μέσα ενημέρωσης της αντίστοιχης 
περιοχής· 

 η δράση μπορεί να μεταφερθεί και να αντιγραφεί ως βέλτιστη πρακτική. 
 
Το βραβείο αναγνωρίζει συγκεκριμένες δράσεις και σχέδια που υλοποιούνται 
από έναν ΕΟΕΣ στο έδαφός του. Ο υποψήφιος ΕΟΕΣ υποβάλλει λεπτομερές 
υπόμνημα της δράσης ή του έργου του, το οποία εξετάζεται από την κριτική 
επιτροπή. Η κριτική επιτροπή εξετάζει τις υποψηφιότητες και αποκλείει εκείνες 
που δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, εκείνες που δεν είναι κατάλληλα 
τεκμηριωμένες και εκείνες που εμφανώς δεν σχετίζονται με το πεδίο του 
βραβείου. Η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητά πρόσθετες 
πληροφορίες, καθώς και την επαλήθευσή τους, εάν χρειαστεί. Τα σχετικά 
στοιχεία παρέχονται το ταχύτερο δυνατό. Η κριτική επιτροπή αξιολογεί τις 
υποψηφιότητες, σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης της πρόσκλησης και με 
τα γενικά κριτήρια του βραβείου, και αποφασίζει ποιός ΕΟΕΣ θα βραβευθεί.  
 
Η κριτική επιτροπή έχει το δικαίωμα να αποφασίζει κατά πόσον πρέπει να 
αποδοθεί περαιτέρω εύφημος μνεία.  Δράσεις ή σχέδια που δεν βραβεύθηκαν 
μπορούν να υποβληθούν εκ νέου στο πλαίσιο μεταγενέστερων προσκλήσεων 
μόνον εφόσον οι εν λόγω δράσεις ή σχέδια εξακολουθούν να εφαρμόζονται 
και να παράγουν νέα αποτελέσματα κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών. Τα 
έγγραφα που σχετίζονται με το βραβείο συντάσσονται στα αγγλικά, 
προκειμένου να διευκολύνεται το έργο της επιτροπής και να εξασφαλίζεται η 
μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και διάδοση των δράσεων. Οι υποψήφιοι 
ΕΟΕΣ παρέχουν αγγλική μετάφραση των εγγράφων που διαθέτουν σε άλλες 
γλώσσες (εγκριτικές επιστολές, εξωτερικές αξιολογήσεις, δημοσιεύσεις που 
σχετίζονται με την υποβληθείσα δράση ή έργο κ.ά.) ή περίληψη του 
περιεχομένου τους στην αγγλική γλώσσα. 

4. Επιλέξιμοι φορείς 

Μόνον ΕΟΕΣ που συστάθηκαν, το αργότερο, το έτος πριν από την 
δημοσίευση της πρόσκλησης και η σύσταση των οποίων έχει κοινοποιηθεί 
στην Επιτροπή των Περιφερειών σύμφωνα με το άρθρο 5 του κανονισμού 
αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής. 

5. Προθεσμία υποβολής προτάσεων 

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
egtc@cor.europa.eu  μέχρι την 24η Ιανουαρίου 2014. 
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6 Περισσότερες Πληροφορίες 
 
Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων καθώς και το 
έντυπο της αίτησης μπορείτε να αναζητήσετε στη σχετική ιστοσελίδα της 
Επιτροπής των Περιφερειών:  
 

https://portal.cor.europa.eu/egtc/en-US/Platform/Pages/EGTC-
Award.aspx 

 
Παραμένουμε στη διάθεσή σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις. 
. 

                                                         H ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
              κ.α.α. 

                                                          Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ 
              
 
 
          ΣΕΒΑΣΤΗ ΜΠΕΣΙΟΥ 
 

 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
1) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους 
α) Γραφεία κ.κ. Γενικών Γραμματέων 
β) Δ/νσεις Διοίκησης  
2) Δήμους και Περιφέρειες της Χώρας 
3) ΠΕΔ της Χώρας  
4) Κ.Ε.Δ.Ε.  
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα  
5) Ε.Ν.Π.Ε.  
Μεσογείων 15, 11526 Αθήνα  
6) Ελληνική Εταιρεία Τοπικής  
Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ ΑΕ.),  
Μυλλέρου 73-77, 104 36 ΑΘΗΝΑ  
7) Ινστιτούτο ΤοπικήςΑυτοδιοίκησης (ΙΤΑ),  
Χαριλάου Τρικούπη 6 -10 (1ος όρ.), 106 79 Αθήνα  
8) Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα  
Βας.Σοφίας 2, 10674 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο Τμήματος Επικοινωνίας/Εταιρικών Σχέσεων και 
Ευρωπαϊκών Δικτύων της Αντιπροσωπείας, κ. Ά. Περουλάκη  
(β) Επικεφαλής Συντονισμού Δικτύων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe 
Direct, κα Κ. Σόκολη  
9) Γραφείο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα  
Λεωφ. Αμαλίας 8, 10557 Αθήνα  
(α) Προϊστάμενο και επικεφαλής του Γραφείου, κ. Λ. Αντωνακόπουλο  
(β) Αναπληρωτή επικεφαλής του Γραφείου, κ. Α. Καϊλή 
 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο κ. Υπουργού (υπόψιν κας Μ. Παπακωνσταντίνου) 
- Γραφείο κ. Αναπληρωτή Υπουργού 
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- Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα 
- Γραφείο κ. Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών  
-Δ/νση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ. (με την παράκληση να αναρτηθεί στο site 
του Υπουργείου, στη διαδρομή: To Υπουργείο-Πολιτικές και Δράσεις-Διεθνή 
και Ευρωπαϊκά Θέματα ΟΤΑ-Προγράμματα & Συνεργασίες- Ενημερώσεις-
Ανακοινώσεις) 
-Δ/νση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης  
Τμήμα Αναπτυξιακών Προγραμμάτων  
 

 
 

 

 


