
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                           Σύμφωνο Συνεργασίας  Ε.Ο.Ε.Σ. – Ε.Ε.ΤΑ.Α. 

Αθήνα, 3/2/2022 

Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη, την 

Τετάρτη 2 Φεβρουαρίου 2022, μεταξύ της 

Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.) και των 

Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικής Συνεργασίας 

«Ε.Ο.Ε.Σ. – Αμφικτυονία», «Ε.Ο.Ε.Σ. Εύξεινη 

Πόλη» και «Ε.Ο.Ε.Σ. ΕΛΙΚΑΣ». 

 

Οι Ευρωπαϊκοί  Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας με 

τις επωνυμίες «Ε.Ο.Ε.Σ. – Αμφικτυονία», «Ε.Ο.Ε.Σ. 

Εύξεινη Πόλη»  και «Ε.Ο.Ε.Σ. ΕΛΙΚΑΣ» έχουν 

συσταθεί με σκοπούς κυρίως:  

α) τη διευκόλυνση και την προαγωγή της διακρατικής, διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και 

υπερπόντιας συνεργασίας, με στόχο την ενίσχυση της άυλης και υλικής ανάπτυξης και την 

προώθηση της κοινωνικής συνοχής των μελών του. 

β) την υλοποίηση δράσεων εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των μελών του και την παροχή 

υπηρεσιών και τεχνογνωσίας προς αυτά στο πλαίσιο των καταστατικών του σκοπών. 

γ) την αναζήτηση και υλοποίηση προγραμμάτων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

δ) Τη συνεργασία με επιστημονικά κέντρα, ιδρύματα και διεθνείς αυτοδιοικητικούς ή μη 

οργανισμούς. 

 

Η συνεργασία των τεσσάρων φορέων αποβλέπει στη διαμόρφωση προϋποθέσεων για την 

αποτελεσματική εκπλήρωση των σκοπών των ανωτέρω Ε.Ο.Ε.Σ., με την τεχνική και 

επιστημονική υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης  

καθώς και με την ανάπτυξη κοινών δράσεων. 

 

Το Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν, ο 

Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της 

Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και 

Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Δημήτρης 

Μαραβέλιας και Σπύρος Σπυρίδων αντίστοιχα, 

για τον «Ε.Ο.Ε.Σ. Αμφικτυονία», ο Πρόεδρος 

του Δ.Σ., Δημήτρης Αργιανάς, για τον «Ε.Ο.Ε.Σ. 

Εύξεινη Πόλη», ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Δήμαρχος 

Βάρης -Βούλας - Βουλιαγμένης Γρηγόρης 

Κωνσταντέλλος και για για τον «Ε.Ο.Ε.Σ. 

ΕΛΙΚΑΣ», ο Πρόεδρος του Δ.Σ., Δήμαρχος 

Νεάπολης – Συκεών, Συμεών Δανιηλίδης. 

 



Την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας χαιρέτισαν όλοι οι παρευρισκόμενοι, τονίζοντας 

ότι, είναι μια σημαντική πρωτοβουλία που προάγει τους κοινούς σκοπούς των εμπλεκόμενων 

φορέων. «Η σύζευξη των δυνατοτήτων και των δράσεων, της Ε.Ε.Τ.Α.Α. ως τεχνικού και 

επιστημονικού συμβούλου της αυτοδιοίκησης από τη μια και  των Ευρωπαϊκών Ομίλων 

Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) με το ευρύ πεδίο σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών στο 

πλαίσιο της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής των Περιφερειών της Ευρώπης, 

από την άλλη, ανοίγει καινούργιους δρόμους, προς όφελος  της κοινωνίας των πολιτών», 

υπογράμμισαν.  

 

 


