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ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Νοέμβριος 2015)

ΑΡΘΡΟ 1: Φύση και γενικοί στόχοι
Η Διαμεσογειακή Επιτροπή δημιουργήθηκε με βάση το ψήφισμα της 13 ης Οκτωβρίου 1989, κατά τη
Συνέλευση της Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειακών Περιοχών της Ευρώπης (CRPM).
Η Διαμεσογειακή Επιτροπή είναι μέλος της CRPM και δρα υπό τον έλεγχο του Πολιτικού Γραφείου της
CRPM.

ΑΡΘΡΟ 2: Σύνθεση
Η Διαμεσογειακή Επιτροπή συγκροτείται από τους Προέδρους –ή τους ασκούντες ανάλογο λειτούργημα–
των Περιφερειών ή αντίστοιχων ενδιάμεσων διοικητικών κλιμακίων μελών και συνδεδεμένων μελών.

ΑΡΘΡΟ 3: Συμμετέχουσες Περιφέρειες
Μέλη της Διαμεσογειακής Επιτροπής μπορούν να γίνουν:
- Όλες οι Περιφέρειες μέλη της CRPM οι οποίες, λόγω της γεωγραφικής, οικονομικής ή πολιτικής τους
θέσης, θεωρούνται μέρος του μεσογειακού χώρου, και
- Οι Περιφέρειες και τα άλλα αντίστοιχα ενδιάμεσα διοικητικά κλιμάκια των Κρατών που συμμετέχουν
στην ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση ή/και στην Ένωση για τη Μεσόγειο, συνδεδεμένα μέλη της
CRPM, μπορούν να είναι μέλη της Διαμεσογειακής Επιτροπής.
Οι Περιφέρειες μέλη και τα συνδεδεμένα μέλη της CRPM που επιθυμούν να προσχωρήσουν στη
Διαμεσογειακή Επιτροπή οφείλουν να ακολουθήσουν την ακόλουθη διαδικασία:
α. Οι αιτήσεις θα απευθύνονται στην Εκτελεστική Γραμματεία της Διαμεσογειακής Επιτροπής που θα τις
υποβάλλει στην ψήφιση του Πολιτικού Γραφείου. Το Πολιτικό Γραφείο αποφασίζει με ομοφωνία.
β. Η απόφαση του Πολιτικού Γραφείου θα πρέπει να επικυρώνεται από την Ολομέλεια.
Όλες οι Περιφέρειες μέλη και συνδεδεμένα μέλη και οι παρατηρητές της CRPM μπορούν να συμμετέχουν
ως παρατηρητές στις εργασίες της Διαμεσογειακής Επιτροπής μετά από πρόσκληση του Πολιτικού
Γραφείου και υπό τους όρους που αυτό καθορίζει.
Το Πολιτικό Γραφείο της Διαμεσογειακής Επιτροπής μπορεί να αναστείλει τη συμμετοχή ενός μέλους της
Διαμεσογειακής Επιτροπής με ομοφωνία. Η αναστολή θα πρέπει να επικυρωθεί από τη Συνέλευση της
Διαμεσογειακής Επιτροπής, με πλειοψηφία δύο τρίτων. Η αναστολή θα πρέπει να είναι δικαιολογημένη.
Ένας από τους λόγους αναστολής είναι η παράλειψη πληρωμής των οφειλόμενων συνδρομών.
Αυτή η απόφαση θα διαβιβάζεται στο Πολιτικό Γραφείο της CRPM προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με
το αν μια Περιφέρεια θα εξακολουθήσει να είναι μέλος της CRPM και να προτείνει τη λήψη της σχετικής
απόφασης στη Συνέλευση της CRPM.
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ΑΡΘΡΟ 4: Στόχοι
Μελέτη των κοινών προβλημάτων και εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων Διαπεριφερειακής Συνεργασίας
στο χώρο της Μεσογείου, που θα αποβλέπουν στην οικονομική, επιστημονική και πολιτιστική ανάπτυξη,
όπως:
1) Προώθηση της ευρωμεσογειακής πολιτικής και του σημαντικού ρόλου των περιφερειακών αρχών.
2) Προώθηση της εδαφικής εστίασης για την ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών της Μεσογείου.
3) Υπεράσπιση των ειδικών συμφερόντων των Περιφερειών της Μεσογείου στις κυριότερες ευρωπαϊκές
διαπραγματεύσεις και τις κοινοτικές πολιτικές.
4) Εντοπισμός και προώθηση διαρθρωτικών προγραμμάτων συνεργασίας σε ό,τι αφορά τα κύρια
προβλήματα του μεσογειακού χώρου.
5) Επίτευξη στενών δεσμών με τα μεσογειακά δίκτυα και τις δομές συνεργασίας.

ΑΡΘΡΟ 5: Όργανα
Η Διαμεσογειακή Επιτροπή είναι οργανωμένη ως εξής:
- ο Πρόεδρος
- Το Πολιτικό Γραφείο
- ο Εκτελεστικός Γραμματέας
- η Ολομέλεια.

ΑΡΘΡΟ 6: Ο Πρόεδρος
Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Διαμεσογειακής Επιτροπής για διετή
θητεία, που μπορεί να ανανεωθεί μία μόνο φορά. Κατά την εκλογή του Προέδρου, η Συνέλευση ορίζει
επίσης έναν Αναπληρωτή Αντιπρόεδρο και τρεις Αντιπροέδρους καθ’ υπόδειξη των μελών του Πολιτικού
Γραφείου.
Τέσσερις μήνες πριν τη λήξη της θητείας του Προέδρου, ο Εκτελεστικός Γραμματέας υποβάλλει στις
Περιφέρειες αίτηση υποψηφιότητας. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να αποστέλλεται στον Εκτελεστικό
Γραμματέα τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της θητείας, και θα συνοδεύεται από συνοπτική δήλωση
που θα αφορά τους προσανατολισμούς του προγράμματος που επιδιώκεται να επιτευχθεί εντός της
Διαμεσογειακής Επιτροπής. Οι υποψηφιότητες θα διαβιβάζονται σε όλες τις Περιφέρειες το αργότερο ένα
μήνα πριν τη λήξη.
Τα καθήκοντα του Προέδρου είναι η διεύθυνση και ο συντονισμός των εργασιών της Επιτροπής. Ο
Πρόεδρος λειτουργεί επίσης ως σύνδεσμος μεταξύ της Επιτροπής και του Πολιτικού Γραφείου της CRPM.
Σε περίπτωση κωλύματος ή παραίτησης του Προέδρου, την προσωρινή προεδρία διασφαλίζει ο Πρώτος
Αντιπρόεδρος. Σε περίπτωση παραίτησης, η Γραμματεία της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CRPM κινεί
διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή υποψηφιοτήτων για την προεδρία. Εάν ο Πρώτος Αντιπρόεδρος
κωλύεται, τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο μεγαλύτερος σε ηλικία από τους Αντιπροέδρους μέχρις
ότου εκλεγεί ο νέος Πρόεδρος.

ΑΡΘΡΟ 7: Το Πολιτικό Γραφείο
Τα μέλη του Πολιτικού Γραφείου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για διετή, ανανεώσιμη θητεία.
Η σύνθεση του Πολιτικού Γραφείου, σε ό,τι αφορά τον αριθμό των Περιφερειών που συμμετέχουν και τα
Κράτη μέλη που εκπροσωπούνται, θα καθορίζεται με τον εξής τρόπο:
- Το Πολιτικό Γραφείο αποτελείται κατ’ ανώτατο όριο από το ήμισυ του αριθμού των μελών της
Διαμεσογειακής Επιτροπής, στρογγυλοποιημένο στην υψηλότερη ακέραιη μονάδα
- Κάθε Κράτος μέλος εκπροσωπείται τουλάχιστον από μία Περιφέρεια
- Ο αριθμός των Περιφερειών που είναι μέλη του Πολιτικού Γραφείου για κάθε Κράτος, υπολογίζεται με
βάση το κριτήριο που λαμβάνει υπόψη τον αριθμό των Περιφερειών μελών της Διαμεσογειακής
Επιτροπής ανά χώρα (ποσοστό 75%) και τον πληθυσμό (ποσοστό 25%)
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- Η αντιστοιχία αυτών των παραμέτρων σε έδρες με βάση το κριτήριο της αναλογικότητας, γίνεται κατά
τη μέθοδο d’Hont.
- Επιπλέον, κάθε εθνική αντιπροσωπεία του Πολιτικού Γραφείου (σύλλογος περιφερειών κάθε κράτους
στο οποίο υπάρχουν μέλη) θα μπορεί να ορίζει ένα αναπληρωματικό μέλος από το οποίο θα ζητείται,
κατ’ εξαίρεση (στην αρχή και/ή κατά τη διάρκεια της θητείας) να συμμετάσχει σε ορισμένες
συνεδριάσεις του Πολιτικού Γραφείου όταν ένα από τα πλήρη μέλη του ίδιου κράτους δεν μπορεί να
παρίσταται.
Σε περίπτωση ισοψηφίας, η ψήφος του Προέδρου είναι καθοριστική.
Το Πολιτικό Γραφείο συνέρχεται μετά από πρόσκληση του Προέδρου ή με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας
των μελών του.
Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης ή ιδιαίτερης σκοπιμότητας και μετά από έκθεση του σχετικού λόγου, ο
Πρόεδρος μπορεί να προτείνει με πρωτοβουλία του ή μετά από αίτημα άλλου μέλους του Γραφείου, την
έγγραφη λήψη απόφασης στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο συνεδριάσεων του οργάνου. Στην
περίπτωση αυτή, ο Πρόεδρος αποστέλλει την πρόταση απόφασης με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) σε
όλα τα μέλη του Γραφείου, ορίζοντας προθεσμία 15 ημερών για την απάντηση. Σε περίπτωση απουσίας
απάντησης εντός αυτής της προθεσμίας, η πρόταση θεωρείται εγκριθείσα από το μέλος. Σε περίπτωση
τροπολογίας/τροπολογιών, η τροποποιημένη εκδοχή του εγγράφου θα αποστέλλεται στα μέλη του
Πολιτικού Γραφείου για την τελική της έγκριση εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών. Εάν δεν υπάρξει
απάντηση εντός αυτής της προθεσμίας των 5 ημερών, η πρόταση θα θεωρείται εγκριθείσα από το μέλος.
Το Γραφείο έχει ως αποστολή:
- να προτείνει στην Επιτροπή τα θέματα προς διερεύνηση
- να καθορίζει τις μεθόδους εργασίας
- να διασφαλίζει την παρακολούθηση των εργασιών που έχει αναλάβει η Επιτροπή
- να προτείνει τις συνόδους της Επιτροπής
- να προτείνει τα ψηφίσματα που υποβάλλονται στη Γενική Συνέλευση της CRPM και να υιοθετεί τις
πολιτικές αποφάσεις στις Γενικές Συνελεύσεις.

ΑΡΘΡΟ 8: Η Γραμματεία της Επιτροπής
Η Γραμματεία αποτελείται από έναν συνεργάτη υπεύθυνο για τις πολιτικές υποθέσεις, διορισμένο από τον
Πρόεδρο εάν είναι αναγκαίο, από έναν/μία εκτελεστικό/-ή Γραμματέα και από μία βοηθό. Η Γραμματεία
έχει την έδρα της στην Rennes όπου εδρεύει και η CPMR.
Το Πολιτικό Γραφείο διορίζει έναν εκτελεστικό Γραμματέα μετά από τη διαδικασία επιλογής που έχει
διοργανωθεί με βάση τη γαλλική νομοθεσία και την οποία έχει διαχειρισθεί ο/η γενικός/ή Γραμματέας της
CRPM. Στην ομάδα διαχείρισης της διαδικασίας συμμετέχει ένας εκπρόσωπος της προεδρίας της
Επιτροπής. Σε περίπτωση που ο εκτελεστικός Γραμματέας τύχει φιλοξενίας εκ μέρους μιας Περιφέρειας, η
εν λόγω Περιφέρεια θα αναλάβει τα έξοδα γραφείου και λειτουργίας.
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας είναι στην υπηρεσία της Ολομέλειας και του Πολιτικού Γραφείου. Οργανώνει
τις εργασίες της Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις της και διασφαλίζει τις σχέσεις με τον Γενικό
Γραμματέα της CRPM.
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας οφείλει να προτείνει στα μέλη του Πολιτικού Γραφείου ετήσιο σχέδιο δράσης,
βάσει ενός εκτιμώμενου προϋπολογισμού.
Ο Εκτελεστικός Γραμματέας αναλαμβάνει το ρόλο του ρυθμιστή κατά τη διάρκεια των παρεμβάσεων στις
συνόδους και είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη των πρακτικών κάθε συνόδου.

ΑΡΘΡΟ 9: Η Ολομέλεια
Η Ολομέλεια συγκροτείται από τους Προέδρους –ή τους ασκούντες ανάλογο λειτούργημα– των
Περιφερειών και των ενδιάμεσων διοικητικών κλιμακίων, μελών και συνδεδεμένων μελών, ή από τους
πολιτικούς εκπροσώπους που έχουν εξουσιοδοτήσει οι Πρόεδροι.
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ΑΡΘΡΟ 10: Συσκέψεις της Ολομέλειας
Η Επιτροπή συνέρχεται σε Ολομέλεια τουλάχιστον μία φορά το χρόνο με πρόσκληση του Προέδρου, μετά
από δική του πρωτοβουλία ή με πρωτοβουλία της πλειοψηφίας των μελών της ή με πρωτοβουλία της
πλειοψηφίας των μελών του Πολιτικού Γραφείου.
Η ημέρα και ώρα της επόμενης συνεδρίασης αποφασίζονται στο τέλος κάθε συνόδου μετά από
προηγούμενη πρόσκληση μιας Περιφέρειας-Μέλους. Η εν λόγω Περιφέρεια αναλαμβάνει τη διοργάνωση
και τα οικονομικά της συνόδου.
Η Γραμματεία της Διαμεσογειακής Επιτροπής αποστέλλει τα πρακτικά της συνόδου το συντομότερο
δυνατόν σε όλα τα μέλη της Επιτροπής.
Η ημερήσια διάταξη καθορίζεται από τον Πρόεδρο μετά από πρόταση του Γραφείου. Λαμβάνεται υπόψη
οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή υπόδειξη των Περιφερειών.

ΑΡΘΡΟ 11: Αποφάσεις
Οι αποφάσεις και τα ψηφίσματα υιοθετούνται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που παρίστανται σε
κάθε σύνοδο.

ΑΡΘΡΟ 12: Ομάδες Εργασίας
Διαρκείς Ομάδες Εργασίας: καθήκον τους είναι να εμπλουτίζουν και να στηρίζουν τις προτάσεις και τις
θέσεις της Επιτροπής σε ό,τι αφορά τα κυρίαρχα προβλήματα των Περιφερειών-Μελών.
Ομάδες Εργασίας ad hoc: έχουν τους ίδιους στόχους με αυτούς των Διαρκών Ομάδων Εργασίας αλλά
αντιμετωπίζουν συγκεκριμένες και επιτακτικές ανάγκες με σκοπό να ανταποκριθούν στις προτεραιότητες
της κοινοτικής ατζέντας.
Μία ή περισσότερες Περιφέρειες προεδρεύουν των Ομάδων Εργασίας και καταρτίζουν φάκελο
καθηκόντων προσδιορίζοντας τους στόχους, τους κανόνες λειτουργίας και τις δράσεις που πρέπει να
αναλάβει η κάθε Ομάδα. Το Γραφείο εγκρίνει τη σύσταση μιας Ομάδας και την ολοκλήρωση των εργασιών
της όταν τα μέλη θεωρήσουν ότι οι στόχοι εκπληρώθηκαν ή ότι έπαψε να υφίσταται το κίνητρο της
ανειλημμένης δραστηριότητας.

ΑΡΘΡΟ 13: Οικονομική διαχείριση
Προκειμένου να διασφαλίσει τη διαχείρισή της, η Επιτροπή διαθέτει τους εξής πόρους:
α) Συμμετοχή των Περιφερειών, με ένα συγκεκριμένο και ενιαίο ποσό που καθορίζει ετησίως η Επιτροπή
β) Περιστασιακές συμμετοχές της CRPM
γ) Εισφορές υπό μορφή ενεργούς συμμετοχής της Επιτροπής σε κοινοτικές πρωτοβουλίες όπως
προγράμματα, διαγωνισμοί, κ.λ.π.
Το Πολιτικό Γραφείο μπορεί να αναλάβει την ευθύνη για τη συμμετοχή της Επιτροπής σε ευρωπαϊκά
προγράμματα που ενδιαφέρουν την ίδια, μετά από πρόταση μιας ή περισσότερων Περιφερειών-Μελών,
που θα υποβάλλεται στον Εκτελεστικό Γραμματέα. Σε κάθε περίπτωση, η συμμετοχή μπορεί να γίνει δεκτή
υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενημερωθεί προηγουμένως όλες οι Περιφέρειες της Επιτροπής και ότι έχει
εξασφαλισθεί η οικονομική κάλυψη μέσω των πόρων που διαθέτει η Επιτροπή και που θα έχει ελέγξει ο
Εκτελεστικός Γραμματέας. Κατά περίπτωση, θα μπορεί να επικαλείται η γραπτή διαδικασία σύμφωνα με
τους όρους του Άρθρου 7. Οποιαδήποτε συμμετοχή σε πρόγραμμα αποφασίζεται και προετοιμάζεται με
βάση τις καθορισμένες προθεσμίες και ενημερώνεται ο Γενικός Γραμματέας, ο οποίος οφείλει να
αποφαίνεται στο όνομα της Διαμεσογειακής Επιτροπής-CRPM.
Η συμμετοχή των Περιφερειών και η χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καταβάλλονται σε ειδικό
λογαριασμό στη Rennes (Γαλλία), τον οποίο διαχειρίζεται ο Γενικός Γραμματέας της CRPM.
Η Περιφέρεια στην οποία διοργανώνονται οι συνελεύσεις του Γραφείου και της Επιτροπής αναλαμβάνει
τα έξοδα της διοργάνωσης και της ταυτόχρονης διερμηνείας.
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