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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Προς τους
Δήμους της Χώρας

Αξιότιμοι συνάδελφοι και συνεργάτες,

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος είναι πάντα προσανατολισμένη στην υποστήριξη της
πορείας των ΟΤΑ της χώρας στη σύγχρονη εποχή της δικτύωσης και των συνεργιών σε
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Είναι δεδομένο ότι με βάση τα σημαντικά εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα για τους ΟΤΑ,
όπως η συμμετοχή σε ευρωπαϊκές ή διεθνείς συνέργιες, Σύμφωνα Συνεργασίας ή Φιλίας,
Αδελφοποιήσεις ή συμμετοχή σε ΕΟΟΣ και ΕΟΕΣ, η οποιαδήποτε είδους δικτύωση με
ξένους εταίρους, σε επίπεδο δήμων ή άλλων φορέων δημόσιας διοίκησης έχει γίνει πλέον
ευκολότερη.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΚΕΔΕ, οφείλει να υπενθυμίσει στα μέλη της, την υποχρέωση τους πριν
από κάθε επισημοποίηση συνεργασίας ή συνέργιας, να υποβάλλουν σχετικό αίτημα
έγκρισης αυτής, από τη Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 2β του ν.3345/2005, για
τις «Διεθνείς Συνεργασίες ΟΤΑ α και β’ βαθμού». Η Επιτροπή στελεχώνεται από
εκπροσώπους

του

Υπουργείου

Εσωτερικών,

Υπουργείου

Εξωτερικών,

Υπουργείου

Ανάπτυξης (αναλόγως της φύσεως του αιτήματος) και των ΚΕΔΕ και ΕΝ.ΠΕ.
Για να ολοκληρωθεί το αίτημα θα πρέπει να σταλεί στην Επιτροπή ένας ενημερωμένος
φάκελος με τα βασικά στοιχεία της συνεργασίας (επικοινωνία, κείμενο συμφωνίας ή σχέδιο
αυτού, ρόλος του δήμου στην συνεργασία, οικονομικά δεδομένα κλπ). Η διαδικασία δεν
είναι χρονοβόρα καθώς η Διυπουργική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά, ανά μήνα και
αναλόγως των αιτημάτων που συγκεντρώνει. Αν κάποιο στοιχείο από το φάκελό σας λείπει,
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η Επιτροπή άμεσα θα σας ενημερώσει για την έλλειψη, πριν καταλήξει στην απόφασή της,
η οποία θα κοινοποιηθεί στον ΟΤΑ.
Η έγκριση της Διυπουργικής Επιτροπής, πέραν του ότι είναι υποχρεωτική, θα εξασφαλίσει
το καλύτερο μέλλον της εκάστοτε συνεργασίας ΟΤΑ της χώρας με φορέα στο εξωτερικό,
καθώς η νομιμότητα της δεν θα αμφισβητηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο εξέλιξης της
συνεργασίας. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί, ότι η έγκριση αφορά σε όλες τις
συνεργασίες, όπως περιγράφονται στην σύντομη εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών. Η
συγκεκριμένη εγκύκλιος έχει σταλεί από το υπουργείο, αλλά και από την ΚΕΔΕ, στις αρχές
της θητείας κάθε δημοτικής αρχής (1.2020).
Δεδομένων

των

ανωτέρω,

παρακαλούμε

να

ενημερωθείτε

για

τη

διαδικασία,

λεπτομερέστερα, μέσω της εγκυκλίου που επισυνάπτεται εκ νέου και να απευθύνεστε στην
Γραμματεία της Επιτροπής στο ΥΠ.ΕΣ (Στυλιανίδη Έλλη, e.stylianidi@ypes.gr
στελέχη

της

ΚΕΔΕ

στη

Διυπουργική

Επιτροπή

(κ.κ

είτε στα

Παναγιωτοπούλου

panagiotopoulou@kedke.gr και Χαμακιώτη Δέσποινα chamakioti@kedke.gr ).

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς,
Δημήτρης Παπαστεργίου
Δήμαρχος Τρικκαίων
Πρόεδρος Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
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