
Διαδικαςία χορήγηςησ φμφωνησ Γνϊμησ  

για διεθνείσ και ευρωπαϊκζσ ςυνεργαςίεσ των Δήμων και των Περιφερειϊν τησ χϊρασ 

 

Ειςαγωγή 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.3463/20061 και του ν.3852/20102, απαιτείται θ χοριγθςθ 
Σφμφωνθσ Γνϊμθσ τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Συνεργαςιϊν των 
Διμων και των Περιφερειϊν3 για όλεσ τισ διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ ςυνεργαςίεσ των Διμων 
και των Περιφερειϊν τθσ χϊρασ.  

Στόχοσ τθσ χοριγθςθσ Σφμφωνθσ Γνϊμθσ είναι θ εξαςφάλιςθ τθσ ςυμβατότθτασ όλων των 
διεκνϊν δράςεων και ςυνεργαςιϊν των Διμων και των Περιφερειϊν με τισ εκνικζσ 
πολιτικζσ, τθν εκνικι και κοινοτικι νομοκεςία, ςε ςχζςθ με το εφροσ των αρμοδιοτιτων 
τουσ και με τθν επιφφλαξθ των διεκνϊν υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ. 

Στο παρόν ςημείωμα παρουςιάζονται αναλυτικά τα βθματα που οφείλουν να γίνουν από 
τον Αιτοφμενο Φορέα, προκειμένου να λάβει τη Σφμφωνη Γνώμη τησ Διυπουργικθσ 
Επιτροπθσ Διεινών και Ευρωπαϊκών Συνεργαςιών των Δθμων και των Περιφερειών. 

 

Τποβολή Αιτήματοσ για χορήγηςη φμφωνησ Γνϊμησ 

Ποφ υποβάλλεται το Αίτημα 

Διμοσ ι Περιφζρεια, ο/θ οποίοσ/α επικυμεί να ςυμμετάςχει ςε διεκνζσ και ευρωπαϊκό 
δίκτυο ι ςυνεργαςία, κακϊσ και ςε ευρωπαϊκό ι διεκνζσ πρόγραμμα / πρόςκλθςθ / 
προκιρυξθ οφείλει να υποβάλλει Αίτημα προσ τη Γραμματεία τησ Επιτροπήσ, ωσ 
ακολοφκωσ: 

Προσ Τπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ 

Τπόψη: Γραμματεία Διυπουργικήσ Επιτροπήσ Διεθνϊν και 

Ευρωπαϊκϊν υνεργαςιϊν Δήμων και Περιφερειϊν     

Αρμόδια: κα Ιωάννα Βαρβιτςιϊτη 

(email: i.varvitsioti@ypes.gr)                                                                                             

ταδίου 27 και Δραγατςανίου, Αθήνα ΣΚ 101 83 

                                                           

1
 άρκρα 219 παρ.3 και 220 παρ.3 

2
 άρκρου 203 παρ.4 

3
 άρκρο 4 παρ. 2β του ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Αϋ), όπωσ κάκε φορά ιςχφει. Η Διυπουργικι Επιτροπι 

Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Συνεργαςιϊν των Διμων και των Περιφερειϊν είναι το κακ’ φλθ αρμόδιο 
όργανο για τθν ζγκριςθ όλων των διεκνϊν ςυνεργαςιϊν (πρωτόκολλα ςυνεργαςίασ, αδελφοποιιςεισ 
πόλεων, δίκτυα διμων και περιφερειϊν, ΕΟΕΣ, ςυμμετοχι ςε διεκνι και ευρωπαϊκά προγράμματα 
και πρωτοβουλίεσ) των ΟΤΑ αϋ και βϋ βακμοφ και των νομικϊν τουσ προςϊπων. Λειτουργεί ςτο 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και ςε αυτιν ςυμμετζχουν εκπρόςωποι του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., του Υπουργείου Εξωτερικϊν και 
των Ενϊςεων των Οργανιςμϊν τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ), κακϊσ και του Υπουργείου 
Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ (μόνο όταν ςυηθτοφνται κζματα των Ευρωπαϊκϊν Ομίλων 
Εδαφικισ Συνεργαςίασ - ΕΟΕΣ) 

 



Σι περιλαμβάνει η υποβολή  του Αιτήματοσ 

Το Αίτθμα αποτελείται από ζνα Διαβιβαςτικό του αιτοφμενου (Διμου / Περιφζρειασ), όπου 
αναφζρεται το Δίκτυο/το Πρόγραμμα/θ Πρόςκλθςθ/θ Προκιρυξθ/ο ΟΤΑ, για τα οποία 
υπάρχει το ενδιαφζρον, το αντικείμενο τθσ ςυνεργαςίασ, κακϊσ και το ςθμείο επαφισ από 
τον αιτοφμενο φορζα (όνομα, επϊνυμο, τθλζφωνο, email).  

Τονίηεται ότι ςτο διαβιβαςτικό πρζπει να αναφζρεται το αρμόδιο πρόςωπο επαφήσ από το 
Δήμο / την Περιφζρεια, προκειμζνου, πριν από τθ χοριγθςθ τθσ αιτοφμενθσ ςφμφωνθσ 
γνϊμθσ, να είναι δυνατι ενδεχόμενθ επικοινωνία των μελϊν τθσ Επιτροπισ με τουσ 
ενδιαφερόμενουσ φορείσ για παροχι περαιτζρω διευκρινίςεων. 

Το Αίτθμα ςυνοδεφεται από Απόφαςη του Δημοτικοφ / Περιφερειακοφ υμβουλίου, θ 
οποία πρζπει να είναι επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ.  

Η αιτιολογία τησ απόφαςησ του Συμβουλίου πρζπει να αποτυπϊνει με αναλυτικό τρόπο: 

1. το ςκοπό τθσ ςυνεργαςίασ/ το αντικείμενο του δικτφου/προγράμματοσ/πρωτοβουλίασ, 

2. αναλυτικι παρουςίαςθ και ςτοιχεία του/των  αλλοδαπϊν  φορζων (δίκτυο, ΟΤΑ, 
Ιδρφματα, κ.λπ) με τουσ οποίουσ προτίκεται να ςυνεργαςτεί, κακϊσ και αρμόδιο ςθμείο 
επαφισ ανά φορζα, 

3. τα κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ, 

4. τουσ τομείσ ςυνεργαςίασ, οι οποίοι δεν κα πρζπει να υπερβαίνουν το εφροσ των 
αρμοδιοτιτων που ο νόμοσ ζχει προβλζψει για τουσ Διμουσ και τισ Περιφζρειεσ,   

5. τισ προβλεπόμενεσ δαπάνεσ, 

6. τθν προςτικζμενθ αξία από τθ ςυμμετοχι του Διμου / τθσ Περιφζρειασ ςτθν 
προτεινόμενθ πρωτοβουλία. 

 

ημαντική ημείωςη: Στθν περίπτωςθ των αδελφοποιιςεων πόλεων, κα πρζπει να 

υπογραμμιςτεί ότι οι αδελφοποιιςεισ αποτελοφν το επιςτζγαςμα και όχι την απαρχή μιασ 

ςυνεργαςίασ μεταξφ δφο ΟΤΑ.  

Για το λόγο αυτό και ςφμφωνα με το ν.3463/20064, για τθ μετακίνθςθ κάκε εκπροςϊπου 

Διμου ςτο εξωτερικό για τισ ανάγκεσ των αδελφοποιιςεων, απαιτείται απλϊσ απόφαςθ 

του Δθμοτικοφ Συμβουλίου, εφόςον για τθν αδελφοποίθςθ ζχει προθγθκεί θ ςφμφωνθ 

γνϊμθ τθσ ανωτζρω Επιτροπισ ι άλλου οργάνου τθσ Κεντρικισ Διοίκθςθσ (Υπουργείο 

Εξωτερικϊν για διεκνείσ ςυνεργαςίεσ ΟΤΑ πριν το 2005). 

 

ΠΡΟΟΧΗ: Η Επιτροπι δεν εξετάηει αίτθμα που αποςτζλλεται ςτθ Γραμματεία τθσ, 

κακυςτερθμζνα ι ςυνοδευόμενο από ελλιπι ςτοιχεία ι κατόπιν υπογραφισ πρωτοκόλλων 

ι ςυμφϊνων ςυνεργαςίασ. 

 

 

                                                           

4
 άρκρο 220 παρ.3 



Πότε Τποβάλλεται το Αίτημα 

Το αίτθμα οφείλει να αποςτζλλεται άμεςα και ζγκαιρα. Δθλαδι: 

Σε περίπτωςη Αδελφοποίηςησ ή ςυμμετοχήσ ςε Ευρωπαϊκό ή Διεθνζσ Δίκτυο, πριν τθν 

οριςτικοποίθςθ τθσ αδελφοποίθςθσ ι τθσ ςυμμετοχισ και οπωςδιποτε πριν τθν υπογραφι 

των ςχετικϊν εγγράφων 

Σε περίπτωςη ςυνεργαςιών για υποβολή πρόταςησ ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκών ή διεθνών 

προκηρφξεων, προςκλήςεων, κ.λπ, πριν την υποβολή τησ πρόταςησ. 

 

Αποφάςεισ Διυπουργικήσ Επιτροπήσ  

 

Χρόνοσ Γνωςτοποίηςησ τησ Απόφαςησ τησ Επιτροπήσ 

 

Η Γραμματεία τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Συνεργαςιϊν των 

Διμων και των Περιφερειϊν γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτουσ αιτοφντεσ τθν απόφαςι τθσ ςε 

εφλογο χρονικό διάςτθμα και όχι πζραν των δφο (2)  μθνϊν. 

 

Λήψη φμφωνησ Γνϊςησ από την Επιτροπή 

 

Μετά τθ λιψθ τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ και τθν υλοποίθςθ τθσ ςυνεργαςίασ, οι εμπλεκόμενοι 

Διμοι / Περιφζρειεσ, ςτο πλαίςιο τθσ τακτικισ ενθμζρωςθσ του ςχετικοφ μθτρϊου τθσ 

Επιτροπισ με τισ εγκρικείςεσ πρωτοβουλίεσ, οφείλουν να μεριμνοφν για τθν αποςτολι ςτθ 

Γραμματεία τθσ Επιτροπισ όλων των ςχετικϊν εγγράφων ι παραδοτζων (π.χ. τελικά 

κείμενα ςυμφωνιϊν ι πρωτοκόλλων αδελφοποίθςθσ, ζντυπα και οδθγοί ςτο πλαίςιο 

ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων, παραδοτζα, κλπ).  

 

Μη Λήψη φμφωνησ Γνϊςησ από την Επιτροπή 

 

Στθν περίπτωςθ που θ Επιτροπι κρίνει αιτιολογθμζνα πωσ θ ςυμμετοχι τυχόν 

ενδιαφερομζνου θμεδαποφ Διμου / Περιφζρειασ ςε διεκνείσ ςυνεργαςίεσ δεν είναι 

ςφμφωνθ με το διεκνζσ, κοινοτικό ι εκνικό δίκαιο, λαμβανομζνων υπόψθ των 

αρμοδιοτιτων του ενδιαφερομζνου μζλουσ, ι ότι θ ςυμμετοχι αυτι δεν δικαιολογείται για 

λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ ι γενικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ, με απόφαςι τθσ δφναται να 

απορρίψει το ςχετικό αίτθμα.  

 

 

 

 



 

Η μθ λιψθ τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ τθσ Επιτροπισ από τουσ εμπλεκόμενουσ ςε διεκνείσ 

ςυνεργαςίεσ ΟΤΑ, εκτόσ τθσ παρεπίπτουςασ πεικαρχικισ ευκφνθσ των αιρετϊν οργάνων 

τουσ5, ςυνεπάγεται και αδυναμία υλοποίθςθσ των ςχετικϊν δράςεων (π.χ. μθ κεϊρθςθ των 

ςχετικϊν ενταλμάτων για τισ δαπάνεσ μετακίνθςθσ αιρετϊν και υπαλλιλων των ΟΤΑ από τισ 

αρμόδιεσ υπθρεςίεσ των Επιτρόπων του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ι άρνθςθ ζγκριςθσ των 

μετακινιςεων εκπροςϊπων ΟΤΑ ςε χϊρεσ εκτόσ ΕΕ από τισ υπθρεςίεσ των 

Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων).  

 

  Μετακινήςεισ εκπροςϊπων ΟΣΑ ςτο εξωτερικό 

 

Όςον αφορά γενικά τισ μετακινιςεισ εκπροςϊπων των ΟΤΑ ςτο εξωτερικό για ςυμμετοχι 

του ςε διεκνείσ εκκζςεισ και ςυνζδρια, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4071/20126, ο 

Γενικόσ Γραμματζασ τησ οικείασ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ είναι αρμόδιοσ για τθν 

ζγκριςη τθσ μετακίνθςθσ αιρετϊν και υπαλλήλων των ΟΣΑ ςε χϊρεσ εκτόσ τησ 

Ευρωπαϊκήσ Ζνωςησ.  

Για τθ μετακίνθςθ των αιρετϊν και υπαλλιλων των Διμων και των Περιφερειϊν ςτισ χϊρεσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για υπθρεςιακοφσ λόγουσ δεν απαιτείται θ ωσ άνω ζγκριςθ και 

αρκεί θ απόφαςθ του οικείου Συμβουλίου (για τουσ Διμουσ) και τθσ Εκτελεςτικισ 

Επιτροπισ (για τισ Περιφζρειεσ).  

 

 

                                                           

5
 άρκ.233, ν.3852/2010 

6
 άρκρο 18 παρ.15 


