Ορισμένες
ημερομηνίες

1992 – Συνθήκη του Μάαστριχτ

Οι ηγέτες της ΕΕ αποφασίζουν την
ίδρυση της Επιτροπής των Περιφερειών
(ΕΤΠ) η οποία θα λειτουργεί ως συμβουλευτική συνέλευση όπου οι περιφέρειες
και οι δήμοι της ΕΕ μπορούν να εκφράζουν τη γνώμη τους κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
και ως άμεσος σύνδεσμος μεταξύ Βρυξελλών και πολιτών. Η
Συνθήκη καθιστά υποχρεωτική τη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου Υπουργών με την ΕτΠ για
σημαντικά θέματα περιφερειακού ενδιαφέροντος. Τα μέλη
της ΕτΠ διορίζονται από τις κυβερνήσεις των κρατών μελών
για τετραετή θητεία. Τον Μάρτιο του 1994, η ΕτΠ διεξάγει την
πρώτη της σύνοδο ολομέλειας στις Βρυξέλλες.

1995: Διεύρυνση της EΕ

Με την προσχώρηση της Αυστρίας, της Φινλανδίας και της
Σουηδίας, τα μέλη της ΕτΠ αυξάνονται από 189 σε 222.

1997: Συνθήκη του Άμστερνταμ

Η Συνθήκη του Άμστερνταμ επεκτείνει τις αρμοδιότητες της
ΕτΠ με αποτέλεσμα αυτές να καλύπτουν τα δύο τρίτα περίπου
των νομοθετικών προτάσεων της ΕΕ. Η Συνθήκη προβλέπει
επίσης τη διαβούλευση της ΕτΠ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

2001: Συνθήκη της Νίκαιας

Υπογραμμίζει τη δημοκρατική νομιμοποίηση της ΕτΠ διότι
προβλέπει την υποχρέωση τα μέλη της ΕτΠ είτε να είναι
αιρετοί αντιπρόσωποι, είτε να λογοδοτούν πολιτικά ενώπιον
μιας εκλεγμένης τοπικής ή περιφερειακής συνέλευσης. Καθορίζει, επίσης, μέγιστο αριθμό 350 μελών.

2002-2003: Συνέλευση για το μέλλον της Ευρώπης

Τα μέλη της ΕτΠ συμμετέχουν στη Συνέλευση την αρμόδια
για την κατάρτιση σχεδίου Συντάγματος για την ΕΕ. Το κείμενο
αναγνωρίζει ρητά τον ρόλο και τις εξουσίες των τοπικών και των
περιφερειακών αρχών. Παρέχει επίσης στην ΕτΠ δικαίωμα να
προσφεύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εάν κρίνει ότι η ευρωπαϊκή νομοθεσία δεν τηρεί την αρχή της επικουρικότητας.

Μάϊος 2004: Διεύρυνση της ΕΕ

Ο αριθμός των μελών της ΕτΠ αυξάνεται από 222 σε 317, μετά
την ένταξη των δέκα νέων κρατών μελών στην ΕΕ.

Ιανουάριος 2007: Διεύρυνση της ΕΕ

Με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, ο αριθμός
των μελών της ΕτΠ αυξάνεται από 317 σε 344.

Δεκέμβριος 2009: Συνθήκη της Λισσαβώνας

Η Συνθήκη της Λισσαβώνας επιβεβαιώνει το δικαίωμα της
Επιτροπής των Περιφερειών να προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να προασπίσει τα

δικαιώματά της και την αρχή της επικουρικότητας. Αυτό το
νέο δικαίωμα ενισχύει τον πολιτικό ρόλο της ΕτΠ, παρέχοντάς
της τη δυνατότητα να δρα αποτελεσματικότερα σχετικά σε
επίπεδο ΕΕ προς όφελος των περιφερειακών και των τοπικών
αρχών. Η Συνθήκη της Λισσαβώνας υποχρεώνει επίσης το
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ζητά τη γνώμη της ΕτΠ και επεκτείνει την διάρκεια της θητείας των μελών της ΕτΠ από
τέσσερα σε πέντε έτη. Επιπλέον, διευρύνει το πεδίο εφαρμογής των αρμοδιοτήτων της ΕτΠ - για παράδειγμα με την
προσθήκη της πολιτικής προστασίας και της αλλαγής του κλίματος στον κατάλογο των τομέων πολιτικής για τους οποίους
πρέπει να ζητείται η γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών.

κλιματική αλλαγή και ενέργεια, πολιτισμός, εκπαίδευση και
έρευνα, ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές και εξωτερικές υποθέσεις. Τα μέλη καταρτίζουν σχέδια γνωμοδοτήσεων και διεξάγουν διασκέψεις και σεμινάρια για ζητήματα αρμοδιότητάς τους.
Κάθε επιτροπή απαρτίζεται από 100 περίπου μέλη και υποστηρίζεται από γραμματεία.

Επιτροπή Δημοσιονομικών και Διοικητικών Θεμάτων
(ΕΔΔΘ)

Η οκταμελής αυτή επιτροπή συμβουλεύει το Προεδρείο για
διοικητικά και δημοσιονομικά θέματα.

Οι πολιτικές ομάδες

Εσωτερική
διάρθρωση της
Επιτροπής των
Περιφερειών

Πρόεδρος

Ο/Η Πρόεδρος διευθύνει τις εργασίες
της ΕτΠ, προεδρεύει στις συνόδους
ολομέλειας και εκπροσωπεί επισήμως
την ΕτΠ. Η θητεία του/της είναι διάρκειας 30 μηνών.
Η κ. Mercedes Bresso , Σύμβουλος της
Περιφέρειας του Piémont , εκλέχθηκε
Πρόεδρος τον Φεβρουάριο του 2010.

Πρώτος Αντιπρόεδρος

Σε περίπτωση απουσίας του/της Προέδρου, την ΕτΠ εκπροσωπεί ο/η πρώτος Αντιπρόεδρος, ο/η οποία εκλέγεται από τη
σύνοδο Ολομέλειας επίσης για θητεία 30 μηνών.
Ο κ. Ramón Luis Valcárcel Siso, Πρόεδρος της αυτόνομης κοινότητας
Murcia , εκλέχθηκε 1ος Αντιπρόεδρος τον Φεβρουάριο του 2010.

Προεδρείο

Το Προεδρείο είναι ο φορέας λήψης αποφάσεων της ΕτΠ. Αποτελείται από 60 μέλη: τον Πρόεδρο, τον Πρώτο Αντιπρόεδρο, τους
27 αντιπροέδρους (έναν από κάθε κράτος μέλος), τους προέδρους
των τεσσάρων πολιτικών ομάδων της ΕτΠ και 27 ακόμη μέλη, ούτως
ώστε να αντικατοπτρίζει τις διάφορες εθνικές και πολιτικές ισορροπίες. Το Προεδρείο συνεδριάζει συνήθως επτά φορές ετησίως,
καταρτίζει το πολιτικό πρόγραμμα της ΕτΠ και δίδει οδηγίες στη
διοίκηση για την εκτέλεση των αποφάσεων που λαμβάνει.

Σύνοδος ολομέλειας

Τα 344 μέλη της ΕτΠ συνέρχονται σε σύνοδο ολομέλειας πέντε
φορές ετησίως στις Βρυξέλλες για να εξετάσουν και να υιοθετήσουν γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις και ψηφίσματα. Οι Ευρωπαίοι
Επίτροποι και οι εκπρόσωποι της Προεδρίας της ΕΕ είναι συχνά
προσκεκλημένοι στις συνόδους ολομέλειας προκειμένου να
σχολιάσουν ζητήματα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους
δήμους και τις περιφέρειες.

Οι επιτροπές της ΕτΠ

Τις εργασίες της ΕτΠ επιτελούν έξι επιτροπές που ειδικεύονται
στους παρακάτω τομείς: πολιτική εδαφικής συνοχής, οικονομική και κοινωνική πολιτική, φυσικοί πόροι, περιβάλλον,

Η ΕτΠ διαθέτει τέσσερις πολιτικές ομάδες: το Ευρωπαϊκό Λαϊκό
Κόμμα (PPE), το Κόμμα των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PSE), την
Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και Δημοκρατών για την
Ευρώπη (ALDE) και την Ευρωπαϊκή Συμμαχία (EA). Ορισμένα
μέλη είναι ανεξάρτητα. Τα μέλη κάθε πολιτικής ομάδας συναντώνται πριν από τις σημαντικές συνεδριάσεις προκειμένου να
υιοθετήσουν κοινές θέσεις. Ο Πρόεδρος της ΕτΠ, ο Πρώτος Αντιπρόεδρος και οι πρόεδροι των πολιτικών ομάδων συναντώνται
επίσης πριν από κάθε σύνοδο ολομέλειας και άλλες σημαντικές
συνεδριάσεις με σκοπό την επίτευξη πολιτικής συναίνεσης επί
βασικών θεμάτων.

Εθνικές αντιπροσωπείες

Στην ΕτΠ συμπεριλαμβάνονται, επίσης, 27 εθνικές αντιπροσωπείες. Τα μέλη της ΕτΠ συνεδριάζουν, περαιτέρω, και στο πλαίσιο
των εθνικών τους αντιπροσωπειών πριν από τις συνόδους ολομέλειας και άλλες εκδηλώσεις με σκοπό τη διαμόρφωση κοινών
θέσεων.

Γενικός Γραμματέας

Ο Γενικός Γραμματέας διορίζεται για πενταετή θητεία από το
Προεδρείο. Ο κ. Gerhard Stahl,γερμανικής εθνικότητας , διορίστηκε στη θέση αυτή τον Απρίλιο του 2004 η οποία ανανεώθηκε
τον Απρίλιο του 2009. Ο Γενικός Γραμματέας είναι επικεφαλής
της διοίκησης της ΕτΠ και επομένως δεν μπορεί να κατέχει
κανένα πολιτικό αξίωμα. Είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή των
αποφάσεων του Προεδρείου και την εύρυθμη λειτουργία της
διοίκησης.

Γενική Γραμματεία

Η Γενική Γραμματεία αποτελείται από τέσσερις διευθύνσεις: Διοίκηση, Συμβουλευτικές εργασίες, Μητρώο, Νομική Υπηρεσία και
συνδρομή στα μέλη, και Επικοινωνία, Τύπος και Πρωτόκολλο.
Οι διοικητικές μονάδες που είναι αρμόδιες για τον προϋπολογισμό, το προσωπικό, τις εργασίες των επιτροπών και τις διοργανικές σχέσεις λειτουργούν στο πλαίσιο της δομής αυτής. Η
Γενική Γραμματεία περιλαμβάνει τις γραμματείες των πολιτικών
ομάδων, την υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου και μια μονάδα
εκπόνησης μελετών για την παρακολούθηση διατομεακών
προτεραιοτήτων.

Οι εργασίες της
Επιτροπής των
Περιφερειών

Γνωμοδοτήσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητούν τη γνώμη
της Επιτροπής των Περιφερειών
όταν καταρτίζουν νομοθετικά
κείμενα (οδηγίες, κανονισμούς
κλπ.) που αφορούν διάφορους τομείς ενδιαφέροντος των περιφερειακών και των τοπικών αρχών. Οι νομοθετικές προτάσεις
διαβιβάζονται στην αρμόδια επιτροπή της ΕτΠ. Στη συνέχεια,
ορίζεται εισηγητής για την κατάρτιση της γνωμοδότησης της
ΕτΠ. Το σχέδιο γνωμοδότησης πρέπει να υιοθετηθεί από την
αρμόδια επιτροπή της ΕτΠ πριν συζητηθεί στη σύνοδο ολομέλειας. Μόλις υιοθετηθεί από την Ολομέλεια, η επίσημη γνωμοδότηση διαβιβάζεται σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και
δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Ψηφίσματα

Τα ψηφίσματα παρέχουν τη δυνατότητα στην ΕτΠ να εκφράζει
την άποψή της για σημαντικά και επίκαιρα θέματα. Κατά καιρούς,
ψηφίσματα καταρτίζουν και οι πολιτικές ομάδες της ΕτΠ.

Διερευνητικές γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις
αντικτύπου

Το έργο της ΕτΠ δεν είναι μόνο να ανταποκρίνεται σε νομοθετικές προτάσεις αλλά και να συμβάλλει με την εμπειρία των μελών
της στη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ. Οι διερευνητικές γνωμοδοτήσεις δίνουν τη δυνατότητα στην ΕτΠ να
συμμετέχει στην διαμόρφωση πολιτικής σε πρώιμο στάδιο και,
συνεπώς, να επιτυγχάνει μεγαλύτερο αντίκτυπο. Παρομοίως, η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από την Επιτροπή των
Περιφερειών να καταρτίσει μια έκθεση αντικτύπου. Εξυπακούεται ότι οι εκθέσεις αυτές αφορούν την αξιολόγηση του αντικτύπου μιας πολιτικής σε τοπικό ή σε περιφερειακό επίπεδο.

Μελέτες και άλλες δημοσιεύσεις

Η ΕτΠ εκπονεί μελέτες για διάφορες πτυχές της περιφερειακής
και της τοπικής διάστασης της ΕΕ (εκπαίδευση, μεταφορές,
κοινωνικά θέματα, διεύρυνση κλπ). Τα έγγραφα αυτά καταρτίζονται με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων. Η ΕτΠ
παράγει επίσης δημόσια έγγραφα τόσο για το ευρύ κοινό όσο
και για τους περιφερειακούς και τους τοπικούς φορείς, με στόχο
την επεξήγηση των δραστηριοτήτων της και την περιγραφή
των τρεχουσών πολιτικών εξελίξεων.

Η ΕτΠ, ως τόπος συνάντησης των δήμων και των περιφερειών,
διοργανώνει συνέδρια, σεμινάρια και εκθέσεις σε συνεργασία
με τους τοπικούς και τους περιφερειακούς εταίρους και τα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια φορά το
χρόνο, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης OPEN DAYS: Ευρωπαϊκή
εβδομάδα των περιφερειών και των πόλεων, η ΕτΠ καλωσορίζει
στην έδρα της χιλιάδες επισκέπτες που συμμετέχουν σε ζωντανές συζητήσεις ή αναζητεί εταίρους για συνεργασία επί κοινών
σχεδίων.

Διάρθρωση
της τοπικής
αυτοδιοίκησης και
της περιφερειακής
διοίκησης των
κρατών μελών
Αυστρία
9 ομόσπονδα κρατίδια
99 διοικητικά διαμερίσματα (εκ
των οποίων 15 πόλεις)
2.357 κοινότητες
Βέλγιο
3 περιφέρειες
3 κοινότητες
10 επαρχίες
589 κοινότητες
Βουλγαρία
6 περιφέρειες σχεδιασμού
28 περιφέρειες, διοικητικά διαμερίσματα (Oblasti)
264 δήμοι (Obshtini)
3 850 δήμοι και διαμερίσματα
Γαλλία
26 περιφέρειες (22 μητροπολιτικές και 4 υπερπόντιες)
100 διαμερίσματα (96 και
4 υπερπόντια)
36.781 κοινότητες
Γερμανία
16 ομόσπονδα κρατίδια
± 12.900 τοπικές αρχές (301 αγροτικά και αστικά διαμερίσματα,
πόλεις, κοινότητες)

Δανία
5 περιφέρειες
98 κοινότητες
Ελλάδα
7 Αποκεντρωμένες Διοικήσεις
13 Αυτοδιοικούμενες Περιφέρειες
325 κοινότητες
Eσθονία
15 επαρχίες
226 κοινότητες (33 αστικές και
193 αγροτικές)
Ηνωμένο Βασίλειο
4 έθνη (Αγγλία, Βόρεια Ιρλανδία,
Σκωτία, Ουαλία)
Αγγλία
9 περιφέρειες (στις οποίες συμπεριλαμβάνεται η Εκτελεστική
Αρχή του Μείζονος Λονδίνου)
34 κομητείες
46 ενιαίες αρχές
308 διοικητικά διαμερίσματα
(239 μη αστικά συμβούλια, 36
αστικοί αυτόνομοι δήμοι,
32 αυτόνομοι δήμοι του Λονδίνου και η Πόλη του Λονδίνου)
Βόρεια Ιρλανδία
26 συμβούλια
Σκωτία
32 συμβούλια
Ουαλία
22 συμβούλια
Ιρλανδία
2 περιφερειακές συνελεύσεις
8 περιφερειακές αρχές
29 κομητείες
5 πόλεις
80 κοινότητες

Ισπανία
17 αυτόνομες περιφέρειες
2 αυτόνομες πόλεις (Ceuta και
Melilla)
50 επαρχίες
8.114 κοινότητες
Ιταλία
20 περιφέρειες (15 «κοινές περιφέρειες» και 5 «περιφέρειες με ειδικό
καθεστώς»)
2 αυτόνομες επαρχίες (Bolzano
και Trento)
104 επαρχίες
14 μητροπολιτικές ζώνες
8.102 κοινότητες
Κάτω Χώρες
12 επαρχίες
430 κοινότητες
Κύπρος
6 διοικητικά διαμερίσματα
33 δήμοι
486 κοινότητες
Λετονία
5 περιφέρειες
9 πόλεις
109 κοινότητες
Λιθουανία
60 κοινότητες
Λουξεμβούργο
3 διοικητικά διαμερίσματα
12 καντόνια
116 κοινότητες
Μάλτα
5 διοικητικές ενότητες που συγκεντρώνουν τα τοπικά συμβούλια
68 τοπικά συμβούλια
16 Διοικητικές Κοινότητες
Ουγγαρία
7 στατιστικές περιφέρειες και
περιφέρειες σχεδιασμού
19 κομητείες
3.152 κοινότητες (3.128 πόλεις και
χωρία, 23 πόλεις-κομητείες και η
πρωτεύουσα Βουδαπέστη με 23
δημοτικά διαμερίσματα)

Πολωνία
16 περιφέρειες
314 διοικητικά διαμερίσματα
±2.500 κοινότητες (πόλεις και
αγροτικές κοινότητες)
64 κοινότητες με ειδικό καθεστώς
διοικητικών διαμερισμάτων
Η πόλη της Βαρσοβίας διαθέτει
ειδικό καθεστώς
Πορτογαλία
2 αυτόνομες περιφέρειες (Αζόρες
και Μαδέρα)
18 διοικητικά διαμερίσματα
308 κοινότητες
4.260 ενορίες
2 μητροπολιτικές ζώνες (Λισαβόνα και Πόρτο)
Ρουμανία
8 αναπτυξιακές περιφέρειες
41 διαμερίσματα (judete) συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας
Βουκουρεστίου
103 δήμοι (municipii),
217 πόλεις (orase)
2.861 αγροτικές κοινότητες
(comune)
Σλοβακία
58 αποκεντρωμένες κρατικές
διοικητικές οντότητες
193 κοινότητες (συμπεριλαμβανομένων 11 πόλεων)
Σλοβενία
2 περιφέρειες (Skåne και δυτική
Götaland)
18 κομητειακά συμβούλια
290 κοινότητες

Τα καθήκοντα της
Επιτροπής των
Περιφερειών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το
Συμβούλιο Υπουργών οφείλουν να διαβουλεύονται με την
ΕΤΠ ως προς καίριους τομείς
περιφερειακού ενδιαφέροντος
όπως η οικονομική και κοινωνική συνοχή, η δημόσια υγεία,
η απασχόληση, η κατάρτιση, το
περιβάλλον, η εκπαίδευση και η νεολαία, τα διευρωπαϊκά δίκτυα
υποδομών, οι μεταφορές, ο πολιτισμός, η πολιτική προστασία, η
αλλαγή του κλίματος, η ενέργειας και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας όπως οι υπηρεσίες ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών. Οι
τομείς αυτοί αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα περίπου της νομοθετικής παραγωγής της ΕΕ. Ακόμη, η ΕτΠ μπορεί να διαβουλεύεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καθώς και να καταρτίζει
γνωμοδοτήσεις πρωτοβουλίας, προκειμένου να προωθούνται,
σε επίπεδο ΕΕ, θέματα που αφορούν την τοπική και την περιφερειακή διακυβέρνηση.

Κατανομή των μελών ανά εθνική αντιπροσωπεία
Κράτη μέλη

Αριθμός μελών

Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο
Πολωνία και Ισπανία
Ρουμανία
Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχική Δημοκρατία, Ελλάδα
Ουγγαρία, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία και Σουηδία
Δανία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία και Σλοβακία
Εσθονία, Λετονία και Σλοβενία
Κύπρος και Λουξεμβούργο
Mάλτα

24
21
15
12
9
7
6
5

Σουηδία
2 περιφέρειες (Skåne και δυτική
Götaland)
18 κομητειακά συμβούλια
290 κοινότητες

CDR-660/2011/EL

Εκδηλώσεις

Τσεχική Δημοκρατία
14 περιφέρειες
6.250 κοινότητες
Φινλανδία
18 περιφερειακά συμβούλια
1 αυτόνομη επαρχία ( αυτή του
Åland με 16 δήμους)
336 κοινότητες
Τελευταία ενημέρωση: 01.01.2011
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