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Είμαι Περιφερειακή Σύμβουλος, επιθυμώ να ενημερωθώ για τα ισχύοντα σχετικά
με τις διεθνείς σχέσεις των Περιφερειών και τις δυνατότητες ανάπτυξης
διαπεριφερειακής συνεργασίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Οι περιφέρειες μπορούν να συνεργάζονται με αντίστοιχους οργανισμούς τοπικής
αυτοδιοίκησης, καθώς και με λοιπούς φορείς της αλλοδαπής, στο πλαίσιο πάντοτε των
αρμοδιοτήτων τους και με την επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας: α) Σε
διεθνές επίπεδο, για την προαγωγή και διευκόλυνση της διακρατικής, διαπεριφερειακής,
διασυνοριακής και εδαφικής συνεργασίας με τη συμμετοχή τους σε δίκτυα κρατικών,
περιφερειακών και τοπικών αρχών και σε λοιπούς διεθνείς και περιφερειακούς
οργανισμούς. β) Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τη συμμετοχή τους σε δίκτυα, προγράμματα,
δράσεις και πρωτοβουλίες των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Συμβουλίου της
Ευρώπης και σε λοιπούς ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Οι περιφέρειες, στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων τους και των ρυθμίσεων της προηγούμενης παραγράφου, μπορούν να
συνάπτουν συμφωνίες ή να συστήνουν δίκτυα για την ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής
και εδαφικής συνοχής τους. Οι περιφέρειες μπορούν να συμμετέχουν σε Ευρωπαϊκούς
Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εθνικό και
κοινοτικό δίκαιο και με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν. 3613/2007 (ΦΕΚ 263 Α΄). Για τη
συμβατότητα όλων των ανωτέρω δράσεων των περιφερειών με τις εθνικές πολιτικές, την
εθνική και κοινοτική νομοθεσία, σε σχέση με το εύρος των αρμοδιοτήτων τους και με την
επιφύλαξη των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, απαιτείται η προηγούμενη σύμφωνη
γνώμη της Επιτροπής του άρθρου 4 παρ. 2β του ν. 3345/2005 (ΦΕΚ 138 Α΄), όπως κάθε
φορά ισχύει.

Για την υλοποίηση των συνεργασιών των ανωτέρω παραγράφων, οι περιφέρειες μπορούν
να προβλέπουν σχετική πίστωση στον κωδικό αριθμό

εξόδων του προϋπολογισμού τους. Οι αρχές των περιφερειών εκπροσωπούνται στην
αντιπροσωπευτική συνέλευση της Επιτροπής των Περιφερειών και στο Κογκρέσο Τοπικών
και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, σύμφωνα με τις διατάξεις του
κοινοτικού και του εθνικού δικαίου.
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