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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 
 
Η Μεσόγειος, η θάλασσά μας, είναι η λίμνη των Λαών της. Οι Λαοί της πορεύτηκαν 
μέσα στον χώρο και τον χρόνο, μόνοι, άλλοτε ως νομάδες και φυλές, αργότερα ως 
ανεξάρτητες αυτεξούσιες οντότητες, ή στη σκιά μεγάλων αυτοκρατοριών, με 
περιόδους ειρηνικής συνύπαρξης, με αντιπαλότητες, φιλίες, ήττες και νίκες 
αναδεικνύοντας πολιτισμούς που οι ρίζες τους απαντώνται σε ολόκληρο τον 
σύγχρονο κόσμο, πάντα με κοινό παρανομαστή την ιστορία που γράφτηκε στο 
συγκεκριμένο σημείο του πλανήτη. 
  
Η Ευρώπη, η γηραιά ήπειρος, είναι η κοινή πατρίδα των λαών της. Οι λαοί της 
καλούνται πέρα από τις όποιες φυλετικές, πολιτικές, κοινωνικές, οικονομικές, 
θρησκευτικές, πολιτιστικές προκαταλήψεις του παρελθόντος να πορευθούν κάτω από 
την σκέπη της, στον δρόμο του σήμερα και του αύριο σε κλίμα διαρκούς ειρήνης, 
βαθιάς δημοκρατίας, δικαιοσύνης, ισότητας, συνεργασίας, αλληλεγγύης και 
ανάπτυξης με σεβασμό στο φυσικό, δομημένο και ανθρώπινο περιβάλλον. Με 
κατανόηση στην ετερότητα και με ανάδειξη του διαπολιτισμικού διαλόγου ως 
συστατικών της κοινωνικής της συνοχής και της μιας ιθαγένειας. Πρόσημό της το 
«Πάντων μέτρον άνθρωπος». 
Οι Αδελφοποιημένοι Δήμοι, Ενώσεις και Περιοχές, της Μεσογείου διατηρώντας 
σχέσεις συνεργασίας και αδελφοποίησης μεταξύ τους, θεωρούν ότι είναι θέμα 
υψίστης σημασίας για τους Λαούς τους, η διαβίωση σε περιβάλλον διαρκούς ειρήνης 
και αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικά αποτελεσματικής, κοινωνικά δίκαιης και 
περιβαλλοντικά βιώσιμης, με συνοχή και ασφάλεια των περιοχών τους. 
Οι Αδελφοποιημένοι Δήμοι, Περιοχές και Ενώσεις αυτών της Μεσογείου, μέλη του 
Δικτύου Αδελφοποιημένων Πόλεων και Περιοχών ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ, της Μεσογείου 
που συστήθηκε με το από το 1997 καταστατικό, διαπιστώνοντας την ανάγκη 
προσαρμογής του υπάρχοντος καταστατικού στον Κανονισμό ΕΚ 1082/2006 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον 
Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας, αποφασίζουν την τροποποίηση του 
Καταστατικού της ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑΣ ως ακολούθως, προκειμένου να μετεξελιχθεί 
το Δίκτυο σε Ε.Ο.Ε.Σ . 
 



AΡΘΡΟ 1 
ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 
Η επωνυμία του υπό σύσταση Ε.Ο.Ε.Σ είναι «ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Αδελφοποιημένων 
Πόλεων και Περιοχών της Μεσογείου, Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας», 
ο οποίος εν συντομία θα καλείται «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» . 
Ο «Ε.Ο.Ε.Σ. ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» συνίσταται από Αδελφοποιημένους 
Αυτοδιοικητικούς οργανισμούς, Ενώσεις Αυτοδιοικητικού χαρακτήρα, Νομαρχίες, 
καθώς και Περιφέρειες των χωρών της Μεσογείου και οργανώνεται ως αστική 
εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διεπόμενη από τις διατάξεις των άρθρων 741 
– 784 του Αστικού Κώδικα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1082/2006 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ε.Ο.Ε.Σ. 
(εφεξής΄Κανονισμός΄΄) και του παρόντος καταστατικού. 
 
ΑΡΘΡΟ 2 
ΕΔΡΑ 
Ως έδρα του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», ορίζεται η Αθήνα. 
 
ΑΡΘΡΟ 3 
ΕΔΑΦΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ 
Το έδαφος, επί του οποίου ο «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», μπορεί να ασκήσει τα 
καθήκοντά του και να οργανώσει τη συνεργασία μεταξύ των μελών του, είναι εκείνο 
που προσδιορίζεται από το σύνολο της εδαφικής έκτασης της διοικητικής – χωρικής 
ευθύνης ή δικαιοδοσίας των επί μέρους μελών του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». 
 
ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 
4.1 Κύριος στόχος του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», είναι η διαβίωση των λαών της 
Μεσογείου σε περιβάλλον διαρκούς ειρήνης και αειφόρου ανάπτυξης, οικονομικά 
αποτελεσματικής, κοινωνικά δίκαιης και περιβαλλοντικά βιώσιμης, με συνοχή και 
ασφάλεια των περιοχών τους. 
4.2 Τα επιμέρους καθήκοντα και οι λειτουργικοί στόχοι του «Ε.Ο.Ε.Σ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» που συνεισφέρουν στην επίτευξη της αποστολής του είναι τα 
εξής: 
• Η κοινή δράση και συνεργασία μεταξύ των μελών της. 
• Ο σεβασμός σε όλα τα επίπεδα των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της 
δικαιοσύνης, της ασφάλειας και της προστασίας του περιβάλλοντος. 
• Η διευκόλυνση και η προαγωγή της διασυνοριακής, διακρατικής ή/και 
διαπεριφερειακής συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της οικονομικής και 
κοινωνικής συνοχής των μελών της. 
• Η υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
(Ε.Ε), μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, του Ευρωπαϊκού 
Κοινωνικού Ταμείου ή/και του Ταμείου Συνοχής. 
• Η υλοποίηση δράσεων εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών της με ή χωρίς την 
οικονομική συνεισφορά της Ε.Ε. 
• Η συνεργασία με επιστημονικά κέντρα και ιδρύματα που είναι εγκατεστημένα στις 
χώρες της Μεσογείου, με τους θεσμούς της Ε.Ε. και τους Διεθνείς Αυτοδιοικητικούς 
και μη οργανισμούς. 
• Η ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών, προβολής και εφαρμογής επιτυχών 
πρακτικών μεταξύ των μελών της. 



• Η πρόσβαση στην πληροφόρηση και την γνώση με την αξιοποίηση τραπεζών 
δεδομένων, νέων τεχνολογιών και την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας. 
• Η έρευνα, την αναζήτηση, την διαφύλαξη, προβολή και αξιοποίηση του συνόλου 
της πολιτισμικής ταυτότητας των Λαών της Μεσογείου, στην κατεύθυνση της 
διασφάλισης του διαπολιτισμικού διαλόγου, της ανάπτυξης δεσμών φιλίας, 
συνεργασίας, σεβασμού και αποδοχής της διαφορετικότητας. 
• Η ενίσχυση της συμμετοχής του Πολίτη και των φορέων των Τοπικών Κοινωνιών 
στο πλαίσιο της εδαφικής οικονομικής και κοινωνικής συνεργασίας μεταξύ των 
μελών της. 
4.3 Η διάρκεια του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» συμφωνείται σε 25 έτη, με 
δυνατότητα παράτασής της, μετά από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του 
(Γ.Σ), σύμφωνα με το άρθρο 17 του καταστατικού του. 
4.4 Η λύση του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», επέρχεται : 
α. Μετά από απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 του 
συνόλου των μελών του, μετά από αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων. 
β. Ύστερα από αίτηση οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής που διαθέτει έννομο συμφέρον, 
το αρμόδιο δικαστήριο ή η εποπτεύουσα αρχή, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του 
Κανονισμού, αποφασίζει τη λύση του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», για τους λόγους 
που αναφέρονται στο άρθρο 14 παρ. 1 του Κανονισμού . Το αρμόδιο δικαστήριο ή η 
διοικητική αρχή, μπορούν να τάξουν προθεσμία για θεραπεία της κατάστασης. Εάν 
δεν συμμορφωθεί, το αρμόδιο δικαστήριο ή η αρμόδια διοικητική αρχή, αποφασίζει 
την λύση του. Σε περίπτωση λύσης, τα υφιστάμενα περιουσιακά στοιχεία, κινητά ή 
ακίνητα, κατανέμονται μεταξύ των μελών του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» κατά το 
λόγο της οικονομικής συμμετοχής καθενός εξ αυτών. 
 
ΑΡΘΡΟ 5 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕΛΩΝ 
5.1 Μέλη του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι τα εξής: 
ΕΛΛΑΔΑ  
Δήμοι: 
Αγίων Αναργύρων – Καματερού (Από Δήμο Αγίων Αναργύρων), Αγίας Βαρβάρας 
Αττικής, Αγίου Δημητρίου Αττικής, Αλίμου, Αλμωπίας (Από Δήμο Αριδαίας), 
Αχαρνών (Από Δήμο Αχαρνών και Δήμο Θρακομακεδόνων), Δάφνης – Υμηττού 
(Από Δήμο Υμηττού), Διονύσου (Από Δήμο Αγίου Στεφάνου), Δυτικής Αχαΐας, 
Ελληνικού – Αργυρούπολης (Από Δήμο Αργυρούπολης), Ιλίου, Καρδίτσας (Από 
Δήμο Ιτάμου), Λαυρεωτικής (Από Δήμο Κερατέας), Λοκρών (Από Δήμο Αταλάντης 
και Δήμο Δαφνουσίων), Λειψών, Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου (Από Δήμο 
Καμένων Βούρλων), Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη (Από Δήμο Αγίου Ιωάννη 
Ρέντη), Νέας Προποντίδας (Από Δήμο Τρίγλιας), Ορεστιάδας (Από Δήμο Βύσσας), 
Παιανίας, Παλαιού Φαλήρου, Πρέβεζας, Πυλαίας – Χορτιάτη (Από Δήμο 
Πανοράματος), Ραφήνας – Πικερμίου (Από Δήμο Ραφήνας), Σαρωνικού (Από Δήμο 
Καλυβίων), Σκύρου , Σοφάδων, Στυλίδας,  Ύδρας, Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας (Από 
Δήμο Νέας Χαλκηδόνας),Φυλής(Από Δήμο Άνω Λιοσίων), Χαλκιδέων και Χίου. 
  
Περιφερειακές Ενώσεις: 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) 
  
ΚΥΠΡΟΣ  
Δήμοι: Κερύνειας, Λάρνακας, Λευκάρων, Λύσης, Μόρφου, Παραλιμνίου, Κοινότητα 
Βορόκλινης. 



  
ΙΤΑΛΙΑ 
Comunita Montana della Murgia Tarantina, Comunita Montana Murgia Barese, 
Comune Di Bova Marina. 
  
ΓΑΛΛΙΑ  
Commune De Garons 
  
5.2 Συμφωνείται ότι, μέλη του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» μπορούν στο εξής να 
γίνουν Αδελφοποιημένοι Αυτοδιοικητικοί οργανισμοί, Ενώσεις αυτοδιοικητικού 
χαρακτήρα, καθώς και Περιφέρειες των χωρών της Μεσογείου, που ανήκουν στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), σύμφωνα και με τα όσα προβλέπονται από τον Κανονισμό 
(άρθρο 4) και το καταστατικό του, καθώς και τρίτων χωρών της Μεσογείου, όπως 
διαλαμβάνει το προοίμιο του ανωτέρω Κανονισμού και το καταστατικό του «Ε.Ο.Ε.Σ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». 
5.3 Όσοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ενώσεις και Περιφέρειες από τις 
χώρες της Μεσογείου, κατά τα ανωτέρω, επιθυμούν να καταστούν μέλη του «Ε.Ο.Ε.Σ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ»,  οφείλουν να υποβάλουν αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, το 
οποίο εισηγείται σχετικά, στην πρώτη Γενική Συνέλευση, μετά την υποβολή της 
αίτησης. Η τελευταία εξετάζει το αίτημα για είσοδο νέου μέλους, υπό την 
προϋπόθεση της προηγούμενης σχετικής έγκρισης της οικείας εθνικής αρχής, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού. 
5.4 Πέραν των περιπτώσεων που προβλέπει το άρθρο 13 του Κανονισμού, παύουν να 
είναι μέλη του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» όσα για δύο συνεχή έτη δεν 
εκπληρώνουν χωρίς σπουδαίο λόγο τις καταστατικές και οικονομικές τους 
υποχρεώσεις ή δεν ανταποκρίνονται στις εργασίες που αναλαμβάνουν, ή δρουν 
αντίθετα με τους στόχους και τους σκοπούς του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». 
Αρμόδιο όργανο για την απόφαση περί άρσεως της ιδιότητας μέλους του «Ε.Ο.Ε.Σ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι η Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει με την πλειοψηφία 
του συνόλου των μελών της. 
Το μέλος που επιθυμεί να αποχωρήσει, οφείλει να το γνωστοποιήσει γραπτά και 
αιτιολογημένα στο Δ.Σ τουλάχιστον έξη (6) μήνες νωρίτερα από την ετήσια Τακτική 
Γενική Συνέλευση. Η απόφαση για αποχώρηση δεν απαλλάσσει το μέλος από τις 
οικονομικές του υποχρεώσεις προς τον «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». 
 
ΑΡΘΡΟ 6 
ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Εφαρμοστέο δίκαιο για την ερμηνεία και εφαρμογή της παρούσας σύμβασης, τον 
προσδιορισμό των σχέσεων του «Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» με τα μέλη του και την 
επίλυση των οποιωνδήποτε ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη λειτουργία του, είναι 
το δίκαιο της έδρας του, δηλ. το Ελληνικό Δίκαιο, με την επιφύλαξη της εφαρμογής, 
όπου τούτο επιβάλλεται, των κανόνων του κοινοτικού δικαίου. 
 



ΑΡΘΡΟ 7 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
Ο έλεγχος της διαχείρισης των δημοσίων κεφαλαίων του «Ε.Ο.Ε.Σ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», διενεργείται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθ.36808/2008 (ΦΕΚ 1262/Β΄/1-7-
2008) Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και 
Οικονομικών και Εξωτερικών περί Ρύθμισης θεμάτων για την εφαρμογή του 
Κανονισμού (ΕΚ) 1082/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ). 
Ο έλεγχος της διαχείρισης, ειδικότερα των κοινοτικών πόρων, διενεργείται κατά τα 
προβλεπόμενα στην οικεία εθνική ή κοινοτική νομοθεσία. 
Όλοι οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σύμφωνα με διεθνώς αποδεκτά πρότυπα 
λογιστικού ελέγχου. 
 
ΑΡΘΡΟ 8 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Οποιαδήποτε τροποποίηση της σύμβασης, εγκρίνεται από τα οικεία κράτη μέλη, 
σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 4 του Κανονισμού. 
Η μη εμπρόθεσμη δημοσίευση της ανακοίνωσης σύστασης του «ΕΟΕΣ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» στην επίσημη εφημερίδα της Ε.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 5 του 
Κανονισμού, δεν συνεπάγεται ακυρότητα της σύστασής του. 
 
ΑΡΘΡΟ 9 
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ 
Όργανα του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι - η Γενική Συνέλευση  
- το Διοικητικό Συμβούλιο  
- ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  
- η Εκτελεστική Επιτροπή  
- η Ελεγκτική Επιτροπή 
 
ΑΡΘΡΟ 10 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 
10.1 Η Γενική Συνέλευση των μελών του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι το 
ανώτατο όργανο αυτής, το οποίο εκλέγει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Ελεγκτική 
Επιτροπή. Εγκρίνει τον διοικητικό και οικονομικό απολογισμό του Διοικητικού 
Συμβουλίου, τον ετήσιο προϋπολογισμό, την είσοδο νέων μελών ως και την διαγραφή 
τους, καθώς και την απονομή της ιδιότητας του παρατηρητή. 
Καθορίζει τη γενική πολιτική του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» και γενικά αποφασίζει 
για κάθε θέμα που παραπέμπεται σε αυτήν. 
10.2 Η Γ. Σ. του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» αποτελείται από το σύνολο των 
εκπροσώπων των μελών της, οι οποίοι είναι υποχρεωτικά μόνον αιρετοί και 
εκλέγονται για όλη τη διάρκεια της Δημοτικής περιόδου, από το Συλλογικό όργανο 
του μέλους ως ακολούθως: 
Κάθε Αυτοδιοικητικός Οργανισμός, Νομαρχία, Ένωση ή Περιφέρεια με πληθυσμό, 
α. έως 10 χιλιάδες κατοίκους εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από ένα εκπρόσωπο και αυτός 
είναι αντίστοιχα ο Δήμαρχος, ο Νομάρχης, ο Πρόεδρος της Ενώσεως, ο 
Περιφερειάρχης ή αιρετός προτεινόμενος από αυτόν. 
β. έως 30 χιλιάδες κατοίκους εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από δύο, κατά τα ανωτέρω, 
εκπροσώπους. 



γ. ανω των 30 χιλιάδων κατοίκων εκπροσωπείται στη Γ.Σ. από τρεις εκπροσώπους. 
Στις ανωτέρω περιπτώσεις β’ και γ’ τουλάχιστον ο ένας εκπρόσωπος προέρχεται από 
την μειοψηφία. 
Στη Γ.Σ συμμετέχουν πέραν των ανωτέρω και οι διατελέσαντες μέλη του Δ.Σ του 
«ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», εφόσον έχουν τη ιδιότητα του αιρετού.   
Κάθε εκπρόσωπος διαθέτει στη Γ.Σ. μία ψήφο. 
  
10.3 Η Γ.Σ. συνέρχεται τακτικά, μια φορά τον χρόνο στην έδρα της και εκτάκτως, 
όποτε το αποφασίσει το Δ.Σ. ή το ζητήσει το 1/3 των μελών της Γ.Σ. με αίτηση που 
υποβάλλει προς το Δ.Σ. ορίζοντας και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Η Γ.Σ. 
είναι δυνατόν να συνέλθει και σε πόλη – έδρα μέλους του «ΕΟΕΣ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», εφόσον τούτο έχει προταθεί από το αντίστοιχο μέλος και έχει 
γίνει δεκτή η πρόταση από το Δ.Σ. του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». 
Για τη σύγκληση της Γ.Σ. επιδίδεται στα μέλη αυτής πρόσκληση, στην οποία 
αναγράφονται και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ο χρόνος επίδοσης της 
πρόσκλησης δεν μπορεί να είναι μικρότερος από τριάντα (30) ημέρες από την 
ημέρασύγκλησης της ετήσιας τακτικής Γ.Σ. και δεκαπέντε (15) ημέρες για τις 
έκτακτες Γ.Σ. 
10.4 Η Γ.Σ. είναι σε απαρτία, αν παρευρίσκονται τα μισά συν ένα των ταμιακά 
τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται την 
επόμενη ημέρα και ίδια ώρα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. 
Καθήκοντα Προέδρου της Γ.Σ. ασκεί προσωρινά ο Πρόεδρος του Δ.Σ. μέχρι την 
εκλογή Προεδρείου της Γ.Σ. 
Οι εκλογές διενεργούνται με ενιαίο ψηφοδέλτιο. 
 
ΑΡΘΡΟ 11 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) αποτελείται από δεκατρία (13) μέλη, τα οποία 
εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τη Γ.Σ. και τα οποία εν συνεχεία σε 
συνεδρίαση εκλέγουν με απόλυτη πλειοψηφία τον Πρόεδρο, τους Α΄ και Β΄ 
Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα και τον Ταμία. 
Τα πέντε (5) πρώτα μέλη στην προτίμηση ψήφων μετά την εκλογή των δέκα τριών 
(13) μελών του Δ.Σ. αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. 
Η θητεία των μελών του Δ.Σ. ακολουθεί τη Δημοτική θητεία της έδρας του «ΕΟΕΣ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». Η θητεία των μελών του Δ.Σ. μπορεί να παραταθεί μέχρι την 
εκλογή του νέου Δ.Σ. και πάντως όχι πέραν των τριών (3) μηνών. 
Εάν κατά την διάρκεια της θητείας του ένα μέλος του Δ.Σ. αποβιώσει η παραιτηθεί 
από την ιδιότητά του αυτή, ή παύσει για τον οποιοδήποτε λόγο να είναι αιρετός, 
αντικαθίσταται από το πρώτο κατά σειρά προτεραιότητας αναπληρωματικό μέλος. 
Πέρα των ανωτέρω περιπτώσεων, εκπρόσωπος ο οποίος έχει εκλεγεί στο Δ.Σ. δεν 
δύναται να αντικατασταθεί κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ. 
Το Δ.Σ. για να υποβοηθηθεί στο έργο του μπορεί να συστήνει επιτροπές εργασίας από 
τα μέλη του ή από τα μέλη της Γ.Σ. ή και από τρίτους, που έχουν αποδεδειγμένη 
εμπειρία ή ειδικές γνώσεις σε σχέση με τα ζητήματα που εκάστοτε απασχολούν τον 
«ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». Στις επιτροπές αυτές είναι δυνατή η συμμετοχή και 
εργαζομένων των μελών του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». 
 



ΑΡΘΡΟ 12 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί τον «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» ενώπιον παντός 
δικαστηρίου, κάθε αρχής εθνικής ή κοινοτικής και κάθε διεθνούς οργάνου ή 
οργανισμού. Ενεργεί για λογαριασμό της κάθε αναγκαία πράξη δεσμεύοντας αυτήν 
έναντι των τρίτων. Υπογράφει κάθε έγγραφο, καθώς και τα εντάλματα πληρωμών. 
Με απόφασή του δύναται να αναθέτει στους Αντιπροέδρους μέρος των αρμοδιοτήτων 
του, στον δε Διευθυντή το δικαίωμα υπογραφής συγκεκριμένων κατηγοριών 
εγγράφων. 
 
ΑΡΘΡΟ 13 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
Την ευθύνη για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του «ΕΟΕΣ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», έχει ο Διευθυντής αυτής. 
Ο Διευθυντής παράλληλα διαχειρίζεται όλα τα ζητήματα που του έχουν ανατεθεί 
εγγράφως από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., εισηγείται προς αυτό μέτρα και δράσεις, 
φροντίζει για την πιστή εφαρμογή των αποφάσεών του και μεριμνά για τον 
συντονισμό των δράσεων του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». Ο Διευθυντής ορίζεται με 
απόφαση του Δ.Σ και δεν απαιτείται να είναι αιρετός.  
 
ΑΡΘΡΟ 14 
ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
  
Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από τρία (3) μέλη, τα οποία εκλέγονται 
ταυτόχρονα με τα μέλη του Δ.Σ και έχουν θητεία δύο (2) ετών. Τα δύο (2) πρώτα 
μέλη στην προτίμηση ψήφων, μετά την εκλογή των τριών (3) μελών της Ελεγκτικής 
Επιτροπής, αποτελούν τα αναπληρωματικά μέλη της. 
Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία σε συνεδρίαση των μελών της μετά την 
εκλογή τους εκλέγει τον Πρόεδρό της, είναι ο έλεγχος της διαχείρισης των 
οικονομικών στην λήξη του οικονομικού έτους και πριν την έγκριση από την Γ.Σ. του 
νέου οικονομικού προϋπολογισμού. Ο έλεγχος αυτός είναι δυνατόν επίσης να 
διενεργηθεί και κατά πάντα χρόνο μετά από παραγγελία του Δ.Σ. 
Η σχετική έκθεση υποβάλλεται στη Γ.Σ., καθώς και στο Δ.Σ., στην περίπτωση που 
αυτό έχει προκαλέσει τον ανωτέρω έλεγχο. 
 
ΑΡΘΡΟ 15 
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Την Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) συγκροτούν, ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας, και ο 
Ταμίας του Δ.Σ. 
Αρμοδιότητα της Ε.Ε. είναι η διαχείριση των τρεχουσών υποθέσεων του «ΕΟΕΣ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». Περί του χαρακτήρα υποθέσεων ως τρεχουσών αποφασίζει το 
Δ.Σ., το οποίο με απόφασή του είναι δυνατόν να μεταβιβάσει στην Ε.Ε. ορισμένες 
αρμοδιότητές του, προκειμένου να διευκολύνει την αποτελεσματική λειτουργία του, 
όπως είναι η έγκριση των δαπανών που γίνονται εντός των ορίων του εγκεκριμένου 
από την Γ.Σ. προϋπολογισμού κ.λ.π. 
Η Ε.Ε. υποχρεώνεται να ενημερώνει το Δ.Σ. για τις ενέργειες, στις οποίες έχει προβεί 
στο πλαίσιο των μεταβιβαζομένων αρμοδιοτήτων στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση 
του Δ.Σ. από τότε που οι ενέργειες αυτές έλαβαν χώρα. Το Δ.Σ. εγκρίνει ή όχι τις 
ενέργειες της Ε.Ε. Τυχόν μη έγκριση του Δ.Σ. δεν μπορεί να αντιταχθεί στους 
καλόπιστους τρίτους. 



 
ΑΡΘΡΟ 16 
ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΑ ΟΡΓΑΝΑ 
16.1 Τον Πρόεδρο επικουρούν δύο Αντιπρόεδροι. Οι Αντιπρόεδροιαναπληρώνουν 
κατά σειρά ορισμού τους τον Πρόεδρο του Δ.Σ., όταν αυτός κωλύεται, καθώς επίσης 
ασκούν τις μεταβιβασθείσες σε αυτούς αρμοδιότητες. 
16.2 Ο Γραμματέας επιμελείται την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης του Δ.Σ 
και επεξεργάζεται, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο, τα θέματα ημερήσιας διάταξης. 
16.3 Ο Ταμίας έχει την ευθύνη του ταμείου, προβαίνει σε πληρωμές με ένταλμα που 
φέρει την υπογραφή του καθώς και αυτήν του Προέδρου του Δ.Σ. Παρακολουθεί και 
ενημερώνεται για τον λογαριασμό του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» που τηρείται στην 
εκάστοτε Τράπεζα. 
 
ΑΡΘΡΟ 17 
ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
  
Ως επίσημες γλώσσες του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» αναγνωρίζονται όλες οι 
γλώσσες των μελών της. 
Γλώσσες εργασίας ορίζονται η Ελληνική, η Αγγλική, η Γαλλική και η Ιταλική. 
 
ΑΡΘΡΟ 18 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΕΟΕΣ 
  
18.1 Ο «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» απασχολεί προσωπικό με σχέση εξαρτημένης 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου, το οποίο προσλαμβάνεται σύμφωνα με τους κανόνες που 
διέπουν τις αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των ελληνικών ΟΤΑ. 
18.2 Παράλληλα, είναι δυνατή η απόσπαση προσωπικού στον «ΕΟΕΣ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», το οποίο υπηρετεί με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε φορείς του 
Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία. 
18.3 Ο «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» περαιτέρω μπορεί να συνάπτει συμβάσεις έργου ή 
παροχής υπηρεσιών για ειδικότερα ζητήματα με τρίτα πρόσωπα με αντίστοιχες 
ειδικές γνώσεις ή εμπειρία, καθώς επίσης να αξιοποιεί προσωπικό μέσω 
προγραμματικών συμβάσεων για την εκτέλεση προγραμμάτων και έργων εδαφικής 
συνεργασίας με φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και του δημοσίου τομέα. 
18.4 Για την γραμματειακή της υποστήριξη, εφαρμογή έχουν τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 219 του ν. 3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» του Ελληνικού 
Κράτους. 
 
ΑΡΘΡΟ 19 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ 
Οι οικονομικοί πόροι του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι οι εξής : 
(α) Η ετήσια εισφορά των μελών της, το ύψος της οποίας καθώς και τα κριτήρια του 
υπολογισμού της καθορίζει με απόφασή της η Γ.Σ. μετά από οικονομοτεχνική μελέτη 
και εισήγηση του Δ.Σ. 
(β) Επιχορηγήσεις, κρατικές, είτε προερχόμενες από φορείς της Αυτοδιοίκησης, είτε 
προερχόμενες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ή εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς. 
(γ) Χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση ειδικότερα προγραμμάτων εδαφικής 
συνεργασίας που προέρχονται από την Κοινότητα, ιδίως από τα διαρθρωτικά ταμεία 
στο πλαίσιο του κανονισμού (Ε.Κ) 1083/2006 και του κανονισμού (Ε.Κ) 1080/2006 



του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006 για το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. 
(δ) Δωρεές ή τυχόν περιουσία που παραχωρείται από φορείς ή ιδιώτες, τις οποίες 
αιτιολογημένα αποδέχεται το Δ.Σ. 
(ε) Πόροι που προέρχονται από την εκμετάλλευση της κινητής και ακίνητης 
περιουσίας του «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». 
 
ΑΡΘΡΟ 20 
ΕΥΘΥΝΗ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 
20.1 Ο «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι υπεύθυνος για τα πάσης φύσεως χρέη του. 
20.2 Ο «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» φέρει την ευθύνη για τις πράξεις των οργάνων του 
έναντι τρίτων, ακόμη και όταν οι πράξεις αυτές δεν εμπίπτουν στα καθήκοντα του 
«ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ». 
20.3 Τρίτοι, οι οποίοι θεωρούν ότι ζημιώνονται από πράξεις ή παραλείψεις του 
«ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», δικαιούνται να διεκδικήσουν τις απαιτήσεις τους 
δικαστικώς. Κατά το βαθμό που τα στοιχεία του ενεργητικού του «ΕΟΕΣ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» δεν επαρκούν για να ανταποκριθεί στις οικονομικές του 
υποχρεώσεις, τα μέλη του φέρουν την ευθύνη για τα κάθε φύσεως χρέη του «ΕΟΕΣ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ», το δε μερίδιο της ευθύνης εκάστου μέλους ορίζεται ανάλογα με 
τη συνεισφορά του. 
20.4 Αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση των διαφορών που προκύπτουν σε σχέση 
με τον «ΕΟΕΣ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» είναι εκείνα που καθορίζονται από τη κοινοτική 
νομοθεσία περί δικαιοδοσίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση αρμόδια θα είναι τα 
αντίστοιχα δικαστήρια των Αθηνών, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 
15, παρ.2, εδάφιο γ΄ του Κανονισμού. 
 
ΑΡΘΡΟ 21 
ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 
  
21.1 Το παρόν Καταστατικό, καθώς και οι οιεσδήποτε τροποποιήσεις αυτού, 
καταχωρούνται και δημοσιεύονται σύμφωνα με τις σχετικές προβλέψεις του 
ελληνικού και κοινοτικού δικαίου, από το χρόνο δε αυτό αποκτά ο «ΕΟΕΣ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» νομική προσωπικότητα. 
21.2 Το Καταστατικό αυτό,  εγκρίνεται από την Γ.Σ. των μελών του «ΕΟΕΣ 
ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ» και τροποποιείται με απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαμβάνεται με 
πλειοψηφία 2/3   των μελών της. Εάν οι τροποποιήσεις είναι ουσιώδεις, απαιτείται 
και η σχετική έγκριση των κρατών μελών, σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 4 
του Κανονισμού. 
 



ΑΡΘΡΟ 22 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Το υφιστάμενο κεφάλαιο του Δικτύου καθίσταται κεφάλαιο της Αστικής Εταιρείας, 
από το χρόνο συστάσεως αυτής. 
  
Τα μέλη του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ 
  
ΕΛΛΑΔΑ  
Δήμοι  
  
Αγίων Αναργύρων-Καματερού, 
Αγίας Βαρβάρας Αττικής, 
Αγίου Δημητρίου Αττικής, 
 Αλίμου,  
Αλμωπίας, 
 Αχαρνών,  
 Δάφνης-Υμηττού,  
Διονύσου,  
Δυτικής Αχαΐας 
Ελληνικού-Αργυρούπολης,  
Ιλίου,  
Καρδίτσας,  
Λαυρεωτικής, 
Λειψών, 
Λοκρών  
Μώλου –Αγίου Κωνσταντίνου, 
Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη 
Νέας Προποντίδας, 
Ορεστιάδας,  
Παιανίας,  
 Παλαιού Φαλήρου, 
Πρέβεζας,  
Πυλαίας-Χορτιάτη,  
Ραφήνας-Πικερμίου,  
Σαρωνικού 
Σκύρου, 
 Σοφάδων,  
Στυλίδας,  
 Ύδρας,  
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, 
Φυλής, 
 Χαλκιδέων και 
Χίου. 
  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ 
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ) 
  

ΚΥΠΡΟΣ   
Δήμοι 
Κερύνειας,  
Λάρνακας,  
Λευκάρων,  
Λύσης,  
Μόρφου,  
Παραλιμνίου, 
Κοινότητα Βορόκλινης 
  
ITAΛΙΑ 
Comunita Montana della Murgia Tarantina 
Comunita Montana Murgia Barese 
Comune di Bova Marina 
ΓΑΛΛΙΑ 
Commune de Garons 

  


