
Ο Πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Έχοντας υπόψη το νόμο της 23ης Αυγούστου 1988. αριθμ. 400 που αναφέρεται στις Ρυθμίσεις για τη 

Λειτουργία της Κυβέρνησης και τον Κανονισμό της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Έχοντας υπόψη το Νομοθετικό διάταγμα της 30ης Ιουλίου 1999, αρ..303 περί <<Κανονισμού της 

Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου της 15ης Μαρτίου 1997, 

αριθμ..59 και τις επακολουθήσασες τροποποιήσεις αυτού. 

Έχοντας υπόψη το Διάταγμα του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 2009, με 

το οποίο εξουσιοδοτήθηκε το Τμήμα Περιφερειακών Υποθέσεων να προβλέψει ενέργειες, οδηγίες και ότι 

συνεπακόλουθα απαιτείται σχετικά με τη σύσταση και τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής 

Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) καθώς και για την καταχώριση στο μητρώο των Ευρωπαϊκών Ομίλων Εδαφικών 

Συνεργασιών. 

Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ΄αριθμ 108/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας.  

Έχοντας υπόψη το νόμο της 7ης Ιουλίου 2009 αριθμ. 88 << Διατάξεις για εναρμόνιση και τήρηση 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή της Ιταλίας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα- Κοινοτικός 

Νόμος 2008 >> και ειδικότερα το Κεφάλαιο ΙΙΙ <<Υλοποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 108/2006 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό Όμιλο Εδαφικής 

Συνεργασίας.  

Έχοντας υπόψη τον Κανονισμό (ΕΚ) υπ΄ αριθμ 1302/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, με τον οποίο τροποποιήθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ΄αριθμ 

108/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2006 για τον Ευρωπαϊκό 

Όμιλο Εδαφικής Συνεργασίας με στόχο την αποσαφήνιση, απλοποίηση και βελτίωση των διατάξεων που 

αφορούν στην σύσταση και λειτουργία αυτών των Ομίλων. 

Έχοντας υπόψη την Κοινοποίηση της 23ης Οκτωβρίου 2018, με την οποία η Αναπτυξιακή Επιχείρηση 

<< Η πόλη της Γνώσης >> γνωστοποίησε στη Προεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου -Τμήμα 

Περιφερειακών και Αυτοδιοικητικών Υποθέσεων- το σχέδιο σύμβασης και το Καταστατικό του ΕΟΕΣ << 

ΕΓΓΥΤΗΤΑ >>. 

Επειδή, το Τμήμα των Περιφερειακών και Αυτοδιοικητικών Υποθέσεων προέβη σε εξέταση και 

αξιολόγηση των πράξεων για τη σύσταση του ΕΟΕΣ <<Εγγύτητα>> λαμβάνοντας υπόψη τις γνώμες και τις 

παρατηρήσεις των Διοικητικών Αρχών που προβλέπονται στα άρθρο 47 παρ.1 του νόμου της 7ης Ιουλίου 



2009 αριθμ. 88 καθώς και τον αντίλογο της Αναπτυξιακής Επιχείρησης << Πόλη της Γνώσης >>. 

Έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της 17ης Ιουνίου 2019, με την οποία η Αναπτυξιακή Επιχείρηση 

<<Πόλη της Γνώσης>> κοινοποίησε τα κείμενα της σύμβασης και του καταστατικού του ΕΟΕΣ <<Εγγύτητα 

>> με τις τροποποιήσεις των, όπως αυτές προέκυψαν και επιβεβαιώθηκαν κατά τη διαδικασία του 

ελέγχου. 

Έχοντας υπόψη τις σύμφωνες γνώμες που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων και 

Διεθνούς Συνεργασίας, από το Υπουργείο Εσωτερικών, από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

(Γενικό Λογιστήριο του Κράτους), από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, από το Υπουργείο Αγροτικής 

Πολιτικής Τροφίμων, Δασών και Τουρισμού, από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Προστασίας του χώρου 

και της θάλασσας, από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Πανεπιστημίων, από το Υπουργείο 

Πολιτιστικών δραστηριοτήτων και αγαθών, από το Υπουργείο Υγείας, από το τμήμα Ευρωπαϊκών 

Υποθέσεων και το Τμήμα για τις πολιτικές συνοχής. 

Έχοντας υπόψη το διάταγμα του Προέδρου του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 6 Ιουνίου 

2018, με το οποίο εξουσιοδοτήθηκε ο Γραμματέας της Προεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου Κος 

Giancarlo Giorgetti να υπογράψει τα διατάγματα, τις διοικητικές πράξεις και τις αποφάσεις αρμοδιότητας 

του Προέδρου Υπουργικού Συμβουλίου, εκτός εκείνων, για τις οποίες απαιτείται να προηγηθεί απόφαση 

του Υπουργικού Συμβουλίου.  

 

    ΕΓΚΡΙΝΕΙ 

σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4 παρ.3 του Κανονισμού (ΕΚ) υπ΄αριθμ 1082/2006, όπως 

αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 1032/2013, τη συμμετοχή της Περιφέρειας 

Basilicata στον ΕΟΕΣ <<Εγγύτητα>> καθώς και τη σχετική σύμβαση που κοινοποιήθηκε με την 

προαναφερθείσα Ανακοίνωση της 17 Ιουνίου 2019.  

  

     Για τον Πρόεδρο του Υπουργικού Συμβουλίου 

     Ο Γραμματέας του Κράτους  

     Αξ. Giancarlo Giorgetti 

  
 

  


