
Διυπουργική Επιτροπή 

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Συνεργαςιών 

Δήμων και Περιφερειών 

 

 

Σφμφωνα με το Άρκρο 4 παρ. 2β του ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Αϋ) ςυγκροτικθκε θ αρμόδια 

Διυπουργικι Επιτροπι Διεκνϊν και Ευρωπαϊκϊν Συνεργαςιϊν των Διμων και των 

Περιφερειϊν.  

Βαςικι αρμοδιότθτα τθσ Διυπουργικισ Επιτροπισ είναι θ διαδικαςία χορήγηςησ 

ςφμφωνησ γνώμησ για όλεσ τισ διεθνείσ και ευρωπαϊκζσ ςυνεργαςίεσ των Δήμων και των 

Περιφερειών τησ χώρασ.  

 

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων 219 παρ.3 και 220 παρ.3 του ν.3463/2006, κακϊσ και 

τισ όμοιεσ διατάξεισ του άρκρου 203 παρ.4 του ν.3852/2010 για τθ ςυμβατότθτα 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 απαιτείται θ 

προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ διυπουργικισ Επιτροπισ του άρκρου 4 παρ. 

2β του ν.3345/2005 (ΦΕΚ 138 Αϋ), όπωσ κάκε φορά ιςχφει.  

 

Η διαδικαςία υποβολήσ των αιτημάτων των Δήμων και Περιφερειών προσ τθν εν λόγω 

Επιτροπι για τθ χοριγθςθ τθσ ςχετικισ ςφμφωνθσ γνϊμθσ, οφείλει να πλθροί τουλάχιςτον 

τισ ακόλουκεσ προχποκζςεισ:  

i. Κάκε πρόταςθ Διμου ι Περιφζρειασ για τθ ςυμμετοχι τουσ ςε μια από τισ ανωτζρω 

μορφζσ ςυνεργαςίασ, κρίνεται ςκόπιμο να ςυνοδεφεται από απόφαςθ του οικείου 

Δθμοτικοφ ι Περιφερειακοφ Συμβουλίου.  

ii. Η απόφαςθ του Συμβουλίου πρζπει να είναι επαρκϊσ αιτιολογθμζνθ. Η αιτιολογία τθσ 

απόφαςθσ του Συμβουλίου πρζπει να αποτυπϊνει με αναλυτικό τρόπο τθν προςτικζμενθ 

αξία και τουσ τομείσ τθσ εν λόγω ςυνεργαςίασ με τον αλλοδαπό ΟΤΑ, οι οποίοι δεν κα 

πρζπει να υπερβαίνουν το εφροσ των αρμοδιοτιτων που ο νόμοσ ζχει προβλζψει για τουσ 

Διμουσ και τισ Περιφζρειεσ, τουσ ςκοποφσ, τα κζματα κοινοφ ενδιαφζροντοσ, τισ 

προβλεπόμενεσ δαπάνεσ και να ςυνοδεφεται με κάκε δυνατι λεπτομζρεια από ςτοιχεία για 

τον αντίςτοιχο οργανιςμό με τον οποίο υπάρχει θ βοφλθςθ ςυνεργαςίασ ι του δικτφου ςτο 

οποίο προτίκεται να ςυμμετάςχει. Ειδικότερα, ςτθν περίπτωςθ των αδελφοποιιςεων 

πόλεων, κα πρζπει να υπογραμμιςτεί ότι οι αδελφοποιιςεισ αποτελοφν το επιςτζγαςμα και 

όχι τθν απαρχι μιασ ςυνεργαςίασ μεταξφ δφο ΟΤΑ.  

 

 



 

iii. Η απόφαςθ των οικείων Συμβουλίων, με όλα τα ςυνοδευτικά ζγγραφα, πρζπει να 

αποςτζλλεται άμεςα και ζγκαιρα ςτθ Γραμματεία τθσ τριμελοφσ Επιτροπισ. Τοφτο είναι 

απαραίτθτο, προκειμζνου, προ τθσ χοριγθςθσ τθσ αιτοφμενθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ, να 

καταςτεί δυνατι ενδεχόμενθ επικοινωνία των μελϊν τθσ Επιτροπισ με τουσ 

ενδιαφερόμενουσ φορείσ για παροχι περαιτζρω διευκρινίςεων. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ 

Επιτροπι δεν κα εξετάηει αίτθμα που αποςτζλλεται ςτθ Γραμματεία τθσ κακυςτερθμζνα ι 

ςυνοδευόμενο από ελλιπι ςτοιχεία.  

iv. Σε περίπτωςθ που θ Επιτροπι κρίνει αιτιολογθμζνα πωσ θ ςυμμετοχι τυχόν 

ενδιαφερομζνου θμεδαποφ Διμου ι/και 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 δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι γενικισ πολιτικισ τθσ χϊρασ, με απόφαςι τθσ δφναται να 

απορρίψει το ςχετικό αίτθμα.  

v. Μετά τθ λιψθ τθσ ςφμφωνθσ γνϊμθσ και τθν υλοποίθςθ τθσ προτεινόμενθσ 

ςυνεργαςίασ, οι εμπλεκόμενοι Διμοι και 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 των ςχετικϊν 

εγγράφων ι παραδοτζων (π.χ. τελικά κείμενα ςυμφωνιϊν ι πρωτοκόλλων αδελφοποίθςθσ, 

ζντυπα και οδθγοί ςτο πλαίςιο ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων).  

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

ςυνεργαςίεσ ΟΤΑ, εκτόσ τθσ παρεπίπτουςασ πεικαρχικισ ευκφνθσ των αιρετϊν οργάνων 

τουσ (άρκ.233, ν.3852/2010), 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).  

 

Σχετικά με τισ  μετακινήςεισ εκπροςώπων ΟΤΑ ςτο εξωτερικό,  

Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 220 παρ.3 του ν.3463/2006, για τθ μετακίνθςθ κάκε 

εκπροςϊπου Διμου ςτο εξωτερικό για τισ ανάγκεσ των αδελφοποιιςεων απαιτείται 

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

ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ ανωτζρω Επιτροπισ.  

Επίςθσ, όςον αφορά τισ λοιπζσ μετακινιςεισ εκπροςϊπων των ΟΤΑ ςτο εξωτερικό, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 18 παρ.15 του ν.4071/2012, ο Γενικόσ Γραμματζασ 

τθσ οικείασ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ είναι αρμόδιοσ για τθν ζγκριςθ τθσ μετακίνθςθσ 

αιρετϊν και υπαλλιλων των ΟΤΑ ςε χϊρεσ εκτόσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

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).  



 

 

Με επιςτολή του ςτισ αρχζσ του 2015 προσ τουσ Δήμουσ και τισ Περιφζρειεσ, ο Γενικόσ 

Γραμματζασ του Υπουργείου Εςωτερικών και Διοικητικήσ Αναςυγκρότηςησ, κ. Κώςτασ 

Πουλάκησ, επιςημαίνει 

τθν υποχρζωςθ να ζχουν τθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του Υπουργείου 

Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ ςε περιπτϊςεισ διεκνϊν ςυνεργαςιϊν ΟΤΑ αϋ 

και βϋ βακμοφ, ενϊ τουσ καλεί να απευκφνονται για περαιτζρω διευκρινίςεισ, πλθροφορίεσ 

και ενδεχόμενθ ςυνεργαςία ςε κζματα διεκνϊν ςυνεργαςιϊν ςτον Πρόεδρο (κ. Α. 

Καρβοφνθ, τθλ.213 136 4710) και ςτθ Γραμματζα (κα Ι. Βαρβιτςιϊτθ, τθλ. 213 136 4727) τθσ 

Επιτροπισ του άρκ.4 παρ.2β του ν.3345/2005. 

Επιπλζον, τονίηει ότι οι φορείσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ δεν ζχουν τθν αρμοδιότθτα 

εφαρμογισ και χάραξθσ τθσ εξωτερικισ πολιτικισ. 

Ειδικότερα, ο κ. Πουλάκθσ αναφζρει ςτθν επιςτολι του προσ τουσ Διμουσ και τισ 

Περιφζρειεσ ότι «το τελευταίο χρονικό διάςτημα, το Υπουργείο Εςωτερικϊν και Διοικητικήσ 

Αναςυγκρότηςησ ζχει διαπιςτϊςει την υλοποίηςη ςυνεργαςιϊν μεταξφ φορζων τησ τοπικήσ 

αυτοδιοίκηςησ με αντίςτοιχουσ οργανιςμοφσ τησ αλλοδαπήσ χωρίσ την προηγοφμενη 

ενημζρωςη και ζγκριςη των αρμοδίων οργάνων τησ κεντρικήσ διοίκηςησ.  Ωσ γνωςτόν, η 

παρακολοφθηςη, η αξιολόγηςη, ο ςχεδιαςμόσ και η εφαρμογή τησ εξωτερικήσ πολιτικήσ τησ 

χϊρασ είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Εξωτερικϊν, και όχι των εκπροςϊπων των ΟΤΑ ή 

των ενϊςεϊν τουσ. Καθ’ φλη δε αρμόδιο όργανο για την ζγκριςη όλων των διεθνϊν 

ςυνεργαςιϊν (πρωτόκολλα ςυνεργαςίασ, αδελφοποιήςεισ πόλεων, δίκτυα δήμων και 

περιφερειϊν, ΕΟΕΣ, ςυμμετοχή ςε διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίεσ) 

των ΟΤΑ αϋ και βϋ βαθμοφ και των νομικϊν τουσ προςϊπων είναι η Επιτροπή του άρθ.4 

παρ.2β του ν.3345/2005, η οποία λειτουργεί ςτο ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α. και ςτην οποία ςυμμετζχουν 

εκπρόςωποι του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., του Υπουργείου Εξωτερικϊν και των ενϊςεων των οργανιςμϊν 

τησ τοπικήσ αυτοδιοίκηςησ (ΚΕΔΕ, ΕΝΠΕ). Εν προκειμζνω, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

άρθρων 219 παρ.3 και 220 παρ.3 του ν.3463/2006, καθϊσ και τισ όμοιεσ διατάξεισ του 

άρθρου 203 παρ.4 του ν.3852/2010, για τη ςυμβατότητα όλων των ευρωπαϊκϊν και 

διεθνϊν δράςεων των δήμων και περιφερειϊν με τισ εθνικζσ πολιτικζσ, την εθνική και 

κοινοτική νομοθεςία, ςε ςχζςη με το εφροσ των αρμοδιοτήτων τουσ και με την επιφφλαξη 

των διεθνϊν υποχρεϊςεων τησ χϊρασ απαιτείται η προηγοφμενη ςφμφωνη γνϊμη τησ 

ανωτζρω Επιτροπήσ. Η μη λήψη τησ ςχετικήσ ςφμφωνησ γνϊμησ τησ Επιτροπήσ από τουσ 

δήμουσ, τισ περιφζρειεσ και τα νομικά πρόςωπα αυτϊν ςυνεπάγεται, αφενόσ, την αδυναμία 

δικαιολόγηςησ των ςχετικϊν δαπανϊν για την υλοποίηςη δράςεων (π.χ. μετακινήςεισ ςτο 

εξωτερικό, ανταλλαγζσ αποςτολϊν), ςτο πλαίςιο των διεθνϊν ςυνεργαςιϊν τουσ, κατά τον 

προβλεπόμενο ζλεγχο από τισ οικείεσ Υπηρεςίεσ Επιτρόπων του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου, και 

αφετζρου, τον πειθαρχικό ζλεγχο των αιρετϊν οργάνων τουσ». 

 

 

 



Προςαρμοςμζνα αποςπάςματα από δημόςιεσ αναφορζσ του κ. Αντώνη Καρβοφνη1, 

Επικεφαλή τησ Επιτροπήσ του  Άρθρου 4 παρ. 2β του ν.3345/2005: 

 

Με το ν.3852/2010 («Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ»), το τότε  Υπουργείο Εςωτερικϊν, Αποκζντρωςθσ και 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΥΠΕΣΑΗΔ) ςυνζβαλε ςτθν προςαρμογι των δομϊν 

διακυβζρνθςθσ του κράτουσ, τόςο ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςφγχρονων προκλιςεων τθσ 

πολυςχιδοφσ τρζχουςασ ευρωπαϊκισ και παγκόςμιασ κρίςθσ (κλιματικι αλλαγι, 

μετανάςτευςθ, ανεργία, περιφερειακζσ ανιςότθτεσ, δθμοςιονομικι κρίςθ) όςο και ςτθν 

υλοποίθςθ των προτεραιοτιτων τθσ Ε.Ε., που αποτυπϊνονται ςτθ Στρατθγικι Ε.Ε. 2020, 

κακιςτϊντασ μ’ αυτόν τον τρόπο τουσ διμουσ και τισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ ιςότιμουσ 

εταίρουσ με τισ άλλεσ τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ τθσ Ε.Ε. ςτθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων, τόςο για το ςχεδιαςμό όςο και για τθν εφαρμογι των πολιτικϊν ςτισ 

προςπάκειεσ πραγμάτωςθσ των ςτόχων τθσ Κοινότθτασ.  

Ωςτόςο, θ άςκθςθ των αυξθμζνων αρμοδιοτιτων που προβλζπονται ςτο «Πρόγραμμα 

Καλλικράτθσ» για τουσ διμουσ και τισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ και θ εν γζνει ανάγκθ 

διατιρθςθσ ςε υψθλά επίπεδα τθσ ποιότθτασ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν προσ τουσ 

κατοίκουσ τουσ, προχποκζτουν ςθμαντικοφσ οικονομικοφσ πόρουσ.  

Λαμβάνοντασ, λοιπόν, υπόψθ τθ δυςμενι οικονομικι ςυγκυρία που ζχει ςοβαρό αντίκτυπο 

ςτουσ ιδίουσ πόρουσ, όχι μόνο των ελλθνικϊν αλλά και των ευρωπαϊκϊν ΟΤΑ, τα 

ευρωπαϊκά προγράμματα ςυνιςτοφν μια διττι πρόκλθςθ και ςυνάμα μια ευκαιρία για τουσ 

διμουσ και τισ περιφζρειεσ τθσ χϊρασ.  

Αφενόσ, διότι ενιςχφουν τισ επιχειρθςιακζσ τουσ ικανότθτεσ για τθν άςκθςθ των 

αρμοδιοτιτων τουσ και τθν αναβάκμιςθ ι, τουλάχιςτον, τθ διατιρθςθ ςε αξιοπρεπζσ 

επίπεδο των παρεχόμενων υπθρεςιϊν τουσ μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ς’ ζνα 

χρθματοδοτικό πλαίςιο. Και αφετζρου, διότι θ ςυμμετοχι αυτι ςυνεπάγεται για τουσ ΟΤΑ 

ζνα νζο μοντζλο τοπικισ διακυβζρνθςθσ, ζναν καινοφριο τρόπο αντιμετϊπιςθσ των τοπικϊν 

υποκζςεων μζςα από ςτοχευμζνεσ εταιρικζσ ςχζςεισ και δίκτυα (π.χ. διμερείσ ι πολυμερείσ 

αδελφοποιιςεισ, δίκτυα τοπικϊν και περιφερειακϊν αρχϊν). 
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Ωσ γνωςτόν, οι τρόποι διοχζτευςθσ των κοινοτικϊν πόρων που προζρχονται κυρίωσ μζςω 

των Διαρκρωτικϊν Ταμείων ςε περιφερειακζσ και τοπικζσ αρχζσ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ε.Ε. 

είναι οι εξισ:  

(α) τα Ενωςιακά Πλαίςια Στιριξθσ, πλζον Σφμφωνα Εταιρικισ Σχζςθσ  

(β) οι Ενωςιακζσ Πρωτοβουλίεσ, των οποίων οι πόροι προζρχονται από τον ενωςιακό και 

τον κρατικό προχπολογιςμό και  

(γ) τα Ανταγωνιςτικά Προγράμματα, των οποίων οι πόροι προζρχονται αποκλειςτικά από 

τον ενωςιακό προχπολογιςμό.  


