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Η ταυτότητα της Επιτροπής των Περιφερειών  
 
Η Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η Συνέλευση των περιφερειακών και τοπικών 
εκπροσώπων της ΕΕ. Αποτελεί πολιτική συνέλευση απαρτιζόμενη από 344 τακτικά και ισάριθμα 
αναπληρωματικά μέλη που προέρχονται από το σύνολο των 27 κρατών μελών και είναι αιρετοί 
εκπρόσωποι ενός οργανισμού περιφερειακής διοίκησης ή τοπικής αυτοδιοίκησης. Τα μέλη της 
ΕτΠ συμμετέχουν σε τέσσερις πολιτικές ομάδες (Ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, 
Ομάδα του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος, Ομάδα της Συμμαχίας Φιλελευθέρων και 
Δημοκρατών για την Ευρώπη και Ομάδα της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας) που αντικατοπτρίζουν τις 
πολιτικές οικογένειες στις οποίες ανήκουν στη χώρα τους. Η ΕτΠ διασφαλίζει τη θεσμική 
εκπροσώπηση του συνόλου των εδαφών, των περιφερειών, των δήμων και των κοινοτήτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έχει ως αποστολή την ενσωμάτωση των περιφερειακών και των 
τοπικών αρχών στην ευρωπαϊκή διαδικασία λήψης αποφάσεων, καθώς και την ενίσχυση της 
συμμετοχής των πολιτών. 
 
Η αποστολή της ΕτΠ 
 
Η ΕτΠ συστάθηκε το 1994 για την αντιμετώπιση δύο βασικών θεμάτων. Πρώτον, τα δύο τρίτα της 
νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφαρμόζονται σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο και 
συνεπώς είναι λογικό να συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και 
περιφερειακής διοίκησης στη διαδικασία θέσπισης νέων νόμων της ΕΕ. Δεύτερον, για να μην 
μένουν οι πολίτες στο περιθώριο των ευρωπαϊκών εξελίξεων, η ΕτΠ ενθαρρύνει τη συμμετοχή 
των αιρετών εκπροσώπων όλων των επιπέδων διακυβέρνησης στη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων, φέρνοντας έτσι την Ευρώπη πιο κοντά στους πολίτες της.  
 
Η Επιτροπή και το Συμβούλιο υποχρεούνται από τις Συνθήκες να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ όποτε 
διατυπώνονται νέες προτάσεις σε τομείς που έχουν αντίκτυπο στο περιφερειακό ή στο τοπικό 
επίπεδο. Η Συνθήκη του Μάαστριχτ όριζε πέντε τέτοιους τομείς: την οικονομική και κοινωνική 
συνοχή, τα διευρωπαϊκά δίκτυα υποδομών, την υγεία, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό. Η 
Συνθήκη του Άμστερνταμ ήρθε να προσθέσει πέντε ακόμη τομείς: την πολιτική απασχόλησης, την 
κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον, την επαγγελματική κατάρτιση και τις μεταφορές. Οι τομείς 
αυτοί καλύπτουν σήμερα το μεγαλύτερο φάσμα των δραστηριοτήτων της ΕΕ. Η Συνθήκη της 
Λισσαβώνας ενισχύει ακόμη περισσότερο τον ρόλο της Επιτροπής των Περιφερειών, καθώς το 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υποχρεούται πλέον να ζητεί τη γνώμη της, η δε συνεισφορά της είναι 
καθοριστική στην προάσπιση της αρχής της επικουρικότητας· πρόκειται για μια από τις βασικές 
αρχές της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία η ΕΕ δεν επιλαμβάνεται θεμάτων που μπορούν να 
διευθετηθούν καλύτερα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Εάν η ΕτΠ κρίνει ότι μια 
νομοθετική πράξη της ΕΕ παραβιάζει την αρχή αυτή, μπορεί να ζητήσει την ακύρωσή της από το 
Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Η δραστηριότητα της ΕτΠ 
 
Η ΕτΠ διεξάγει πέντε συνόδους ολομέλειας ετησίως για τη συζήτηση και την υιοθέτηση των 
γνωμοδοτήσεών της. Οι γνωμοδοτήσεις αυτές εκπονούνται από έναν εισηγητή, τον οποίο ορίζει 
μια από τις έξι επιτροπές της. Οι επιτροπές αυτές επικεντρώνουν τη δραστηριότητά τους σε 
καίριους τομείς πολιτικής: εδαφική συνοχή, οικονομική και κοινωνική πολιτική, περιβάλλον και 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, φυσικοί πόροι, πολιτισμός, παιδεία και έρευνα, θεσμικά 
θέματα και εξωτερικές σχέσεις. Στόχος της ΕτΠ είναι να επηρεάσει τη νομοθετική διαδικασία ήδη 
από τα προπαρασκευαστικά στάδιά της, προτείνοντας πολιτικές προσεγγίσεις και 
προσανατολισμούς με βάση την πείρα και την εμπειρογνωμοσύνη των περιφερειακών και των 
τοπικών αρχών, οι οποίες είναι ως επί το πλείστον αρμόδιες για την εφαρμογή της νομοθεσίας. 
  
Επίσης, η ΕτΠ ενεργεί εξ ονόματος όλων των περιφερειακών και των τοπικών αρχών της 
Ευρώπης, προασπίζοντας το δικαίωμά τους να διαθέτουν επαρκείς χρηματοοικονομικούς πόρους 
για την άσκηση των καθηκόντων τους, προάγοντας τις αρχές και τους μηχανισμούς της χρηστής 
διακυβέρνησης και ενθαρρύνοντας τη διαδικασία αποκέντρωσης. Η ΕτΠ προωθεί επίσης τη EL



συνεργασία μεταξύ τόσο των περιφερειακών και των τοπικών αρχών των κρατών μελών, όσο και 
των ομολόγων τους στις υποψήφιες και τις δυνητικά υποψήφιες χώρες, καθώς και στις γειτονικές 
και τις τρίτες χώρες. Πρωτίστως, όμως, η ΕτΠ και τα μέλη της είναι οι πρέσβεις της Ευρώπης στις 
περιφέρειες, στους δήμους και στις κοινότητές τους, καθώς και οι εκπρόσωποί τους στον 
ευρωπαϊκό διάλογο, συμβάλλοντας στην αποσαφήνιση και την ανάλυση της εφαρμογής και του 
εδαφικού αντικτύπου των κοινοτικών πολιτικών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  
 

_____________ 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της ΕτΠ στην ακόλουθη 
διεύθυνση: www.cor.europa.eu 
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