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Ι. Εισαγωγή

Η πολιτική της συνοχής έχει ως στόχο να προσφέρει σε όλους τους ευρωπαίους πολίτες τις 
ίδιες ευκαιρίες.

Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής, η Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία συμβάλλει στην 
«διαρκώς στενότερη ένωση των λαών της Ευρώπης», επειδή επιτρέπει τον περιορισμό των 
εμποδίων μεταξύ των εδαφών και των περιφερειών, ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν 
από μαζί στις κοινές τους προκλήσεις.

Η Εδαφική συνεργασία οφείλει να θέσει τους πολίτες στο κέντρο των προτεραιοτήτων της.

Το παρόν έγγραφο εργασίας φιλοδοξεί να συλλέξει τις ιδέες όλων των μελών της επιτροπής 
REGI όσον αφορά το Στόχο 3, βάσει υπενθύμισης της σημερινής  του οργάνωσης.

ΙΙ. Η προστιθέμενη αξία της εδαφικής συνεργασίας

Σήμερα, το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης το συνθέτουν 27 κράτη μέλη και 271 
περιφέρειες.

ΙΙ.Α) Ιστορικό

Τα θεσμικά σύνορα μεταξύ των κρατών δεν εξαφανίσθηκαν. Με την πάροδο των ετών όμως, 
χάρη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα σύνορα αυτά έφθιναν μέχρι να γίνουν σχεδόν αόρατα, 
διευκολύνοντας έτσι διάφορες μορφές συνεργασίας.

Η προοδευτική μείωση του «φαινομένου σύνορα» είναι κατά κύριο λόγο έργο των τοπικών 
και περιφερειακών αρχών οι οποίες, μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, αποφάσισαν να 
συνεργασθούν με τη μορφή άτυπων διασυνοριακών μορφών συνεργασίας, οι οποίες 
ανταποκρίνονται συγκεκριμένα στις ανάγκες των αντιστοίχων πολιτών και των εδαφών,

Παρά το γεγονός ότι τέθηκαν οι βάσεις της εδαφικής συνεργασίας, παραμένουν ακόμη 
πολλές προκλήσεις. Η φύση των προκλήσεων αυτών εξαρτάται από την ιστορία και το βαθμό 
ωρίμανσης των διαφόρων τύπων συνεργασίας. Μετά την «κατάργηση» των συνόρων στις 
συνθήκες, είναι σημαντικό σήμερα να περιορισθούν και στην καθημερινή ζωή των πολιτών.

Η διασυνοριακή συνεργασία εξακολουθεί να είναι, ακόμη και σήμερα, ένα σημαντικό 
στοιχείο της ολοκλήρωσης της εσωτερικής αγοράς. Πράγματι, τα σύνορα εξακολουθούν να 
είναι ζώνες με καταφανείς ενίοτε προκλήσεις στον τομέα του ανταγωνισμού. 

Το έλλειμμα αυτό καταδεικνύει την αλληλεξάρτηση μεταξύ της εδαφικής συνεργασίας και 
άλλων ευρωπαϊκών πολιτικών πέραν της πολιτικής για τη συνοχή (στους τομείς των 
μεταφορών, της απασχόλησης, του ανταγωνισμού, της πολιτικής γειτονίας, της υγείας, του 
περιβάλλοντος, κτλ.).

Οι άτυπες μορφές συνεργασίας, οι ευρωπεριφέρειες, οι διαδοχικές συνθήκες και το παράγωγο 
δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέβαλαν από κοινού στη δημιουργία ενός εκ των τριών 
πυλώνων της πολιτικής της ΕΕ για τη συνοχή: του στόχου «εδαφική συνεργασία».  Τα 
διάφορα αυτά στάδια άνοιξαν το δρόμο στη δημιουργία στερεότερων και σταθερότερων 
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δεσμών μεταξύ των εδαφών.
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ΙΙ. Β) Επιτυχίες

Οι Έλληνες και Βούλγαροι πολίτες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες 
υπηρεσίες μπορούν να χρησιμοποιούν τους δρόμους που κατασκευάσθηκαν στο πλαίσιο της 
διασυνοριακής συνεργασίας. Οι κάτοικοι των γαλλικών και ισπανικών Πυρηναίων της 
Μεσογείου θα έχουν σύντομα πρόσβαση στο ίδιο νοσοκομείο που κτίστηκε και διευθύνεται 
από ευρωπαϊκό όμιλο εδαφικής συνεργασίας.

Τοπικές αρχές από διάφορα κράτη μέλη που αναζητούν λύσεις διοικητικής μέριμνας τις 
βρίσκουν στο πλαίσιο διακρατικής πρωτοβουλίας υπό το συντονισμό μιας ιταλικής 
περιφέρειας.

Τοπικοί εκπρόσωποι από διάφορες χώρες μοιράζονται τις εμπειρίες και τις βέλτιστες 
πρακτικές τους στο πλαίσιο διαπεριφερειακών προγραμμάτων συνεργασίας και ανταλλαγών. 

Ιδού ορισμένα απλά παραδείγματα, εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιτυχιών που 
κατέστησαν εφικτές χάρη στο στόχο της "εδαφικής συνεργασίας" αλλά οι οποίες 
καταδεικνύουν με πειστικό τρόπο την προστιθέμενη αξία που έχει αυτός ο στόχος για το 
ευρωπαϊκό σχέδιο.

 1.030 έργα υποδομών και περισσότερα από 18.000 χλμ. δρόμων που δημιουργήθηκαν ή 
συντηρήθηκαν.

 115.200 θέσεις απασχόλησης, 5.800 νεοσύστατες και επιχειρήσεις που δημιουργήθηκαν 
ή διατηρήθηκαν άμεσα ή έμμεσα

 δημιουργία περίπου 12.000 δικτύων και υποδομών συνεργασίας, συμμετοχή σε 
μαθήματα, κατάρτιση, σεμινάρια, εργαστήρια, συνεδριάσεις ή άλλες εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες1, περισσότερων από 544.000 ατόμων (περιλαμβανομένων των 
φοιτητών) 

III. Το ζητούμενο της συζήτησης

III. A) Γενικά χαρακτηριστικά

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών, ο γενικός κανονισμός των διαρθρωτικών 
ταμείων, καθώς και η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας έχουν αυξήσει σημαντικά 
τη σημασία της εδαφικής συνεργασίας. 

Το δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2007-2013 κατέστησε την "εδαφική συνεργασία" 
έναν από τους τρεις πυλώνες της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη συνοχή, ως 
συνέχεια της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG.

Στη συνέχεια, η "εδαφική συνοχή" αποτέλεσε, στο άρθρο 174 της Συνθήκης, μία από τις τρεις 
συνιστώσες της πολιτικής για τη συνοχή, παράλληλα με την οικονομική και την κοινωνική 
πολιτική.  Η θέση της έχει ως αποτέλεσμα ο στόχος αυτός να ορίζεται σταθερά  ως μία από 

                                               
1 Κοινοτική πρωτοβουλία INTERREG III (2000-2006) Ex-Post αξιολόγηση (αριθ. 2008.CE.16.0.AT.016) 
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τις κύριες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η εδαφική συνεργασία αποσκοπεί στην άρση των φυσικών, διοικητικών και ρυθμιστικών 
εμποδίων  που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών και των περιοχών ώστε να μπορέσουν να 
απαντήσουν συλλογικά στις κοινές προκλήσεις τους, είτε αυτές είναι εδαφικές (υπηρεσίες, 
υποδομές, πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός), οικουμενικές (παγκοσμιοποίηση, 
αλλαγή του κλίματος), οικονομικές ή κοινωνικές. 

Το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο διαθέτει 7,5 δισ. ευρώ στο στόχο αυτό (που 
αντιπροσωπεύουν 2,5 % των διαρθρωτικών δαπανών της ΕΕ).

Ποιες είναι οι μελλοντικές στρατηγικές μας φιλοδοξίες για το στόχο της "εδαφικής 
συνεργασίας";

 Οι τρεις πτυχές: 

Η διασυνοριακή συνεργασία χρηματοδοτεί την εφαρμογή κοινών στρατηγικών για τις 
περιφέρειες που βρίσκονται κατά μήκος των εσωτερικών συνόρων (και ενίοτε των 
εξωτερικών) των κρατών μελών (και δεν απέχουν η μία από την άλλη περισσότερα από 150 
χιλιόμετρα). Η πτυχή αυτή αποσπά τη μερίδα του λέοντα στον προϋπολογισμό 2007-2013 του 
στόχου 3 (5,5 δισ. ευρώ, ήτοι 73 % ). Η διαχείρισή της έχει εδαφικό χαρακτήρα στο επίπεδο 
NUTS3. Η πτυχή αυτή είναι επίσης, από νομική και οργανωτική άποψη, η πιο δεσμευτική 
από τις τρεις. 

Η διακρατική συνεργασία σε ευρύτερη κλίμακα, έχει ως στόχο να προωθήσει τη 
συνεργασία μεταξύ γειτονικών περιοχών που ανήκουν στην ίδια γεωγραφική περιοχή, τις 
στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης, όπως η έρευνα και ανάπτυξη, η κοινωνία της 
πληροφορίας, το περιβάλλον, η τριτοβάθμια εκπαίδευση, η κινητικότητα και η αειφόρος 
αστική ανάπτυξη, καθώς και η διαχείριση των φυσικών καταστροφών (1,5 δισ. ευρώ, ήτοι 
20%) για την τρέχουσα περίοδο δημοσιονομικού προγραμματισμού. 

Η διαπεριφερειακή συνεργασία αφορά τη συνεργασία μεταξύ όλων των περιφερειών των 
27 κρατών μελών, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση, και είναι αφιερωμένη 
αποκλειστικά στην ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών (0,3 δισ. 
ευρώ, ήτοι 4%). 
Υπάρχουν τρία ακόμη προγράμματα στήριξης με συνολικό κονδύλιο περίπου 150 εκατ. ευρώ:  
το URBACT II (ανταλλαγή πληροφοριών για την προαγωγή μιας αειφόρου αστικής 
ανάπτυξης), το INTERACT (εντοπισμός, περιγραφή και διάδοση των ορθών πρακτικών στον 
τομέα της εδαφικής συνεργασίας) και το ESPON (διάθεση μελετών και βάσεων δεδομένων 
για την περιφερειακή συνεργασία).

Η σημερινή διάρθρωση του στόχου σε τρεις πτυχές πρέπει να διατηρηθεί και εάν ναι, 
σύμφωνα με ποια δομή και με ποια δημοσιονομική αναλογία; 

ΙΙΙ.Β) Η θέση της "εδαφικής συνοχής" στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή

Ο στόχος της "εδαφικής συνοχής" δεν μπορεί να γίνει ορθώς κατανοητός χωρίς να ληφθούν 
υπόψη οι δύο άλλοι στόχοι, οι οποίοι προηγούνται χρονικά.
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Ο στόχος 1 "Σύγκλιση" είναι αφιερωμένος στην τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης 
στις λιγότερο αναπτυγμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες, με προϋπολογισμό 251 δισ. ευρώ 
(81,54 % των διαρθρωτικών δαπανών για την περίοδο 2007-2013).

Ο στόχος 2 "Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα και απασχόληση" αφορά την προετοιμασία 
των άλλων περιφερειών της ΕΕ ενόψει των μελλοντικών προκλήσεων, με προϋπολογισμό  
49 δισ. ευρώ την περίοδο 2007-2013 (15,95 % των διαρθρωτικών δαπανών της εν λόγω 
περιόδου).

Καθένας από τους στόχους αυτούς καλύπτει διαφορετικές περιφέρειες και από μόνοι τους 
μονοπωλούν το 97% των χρηματοδοτήσεων. Ως εκ τούτου, επισκιάζουν το στόχο της 
"εδαφικής συνεργασίας", όχι τόσο σε νομικό επίπεδο, όπου όλοι οι στόχοι είναι ισότιμοι, 
αλλά σε δημοσιονομικό.

Ωστόσο, ο στόχος 3 απευθύνεται σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ και η δυναμική του στην 
προσέγγιση και την από κοινού εργασία διαφορετικών πολιτών, περιοχών και χωρών (καθώς 
και τα αποτελέσματα που καταγράφονται ήδη στον τομέα αυτό) αντιπροσωπεύει σημαντική 
προστιθέμενη αξία για την Ευρώπη στο σύνολό της. 

Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί ότι ο στόχος της "εδαφικής συνεργασίας" είναι εξίσου 
"μελλοντοστρεφής" με το στόχο 2, διότι συμμετέχει στην οικοδόμηση μιας "ολοένα 
στενότερης ένωσης μεταξύ των λαών", η οποία αποτελεί ζητούμενο της Ευρώπης από τη 
Συνθήκη της Ρώμης το 1957. 

Η θέση του στόχου της "εδαφικής συνεργασίας" στο πλαίσιο της πολιτικής για τη συνοχή και 
των προσεχών δημοσιονομικών προοπτικών αποτελεί, κατά συνέπεια, μείζονα πρόκληση. 

Ποιες θα πρέπει να είναι οι σχέσεις (σε δημοσιονομικό, μεταξύ άλλων, επίπεδο) των 
στόχων της "σύγκλισης" και της "περιφερειακής ανταγωνιστικότητας και απασχόλησης" 
σε σχέση με το στόχο της "εδαφικής συνεργασίας"; 

III. Γ) ΕΕ 2020, μακροπεριφέρειες και συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα.

Είναι σημαντικό να εξετάσουμε τις σχέσεις που μπορεί να ο στόχος της "εδαφικής 
συνεργασίας" με άλλες πρωτοβουλίες της ΕΕ. 

Εδαφική συνεργασία και ΕΕ 2020
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπενθύμισε1 ότι η πολιτική της συνοχής (και, κατ’ επέκταση, ο 
στόχος «εδαφική συνεργασία» της πολιτικής αυτής) δεν υπάγεται στη στρατηγική ΕΕ2020, 
αλλά ότι συνιστά έναν από τους κύριους μηχανισμούς της. Κατά συνέπεια, εάν οι 
προτεραιότητες της Πολιτικής για τη συνοχή οφείλουν να ευθυγραμμισθούν με τους στόχους 
της στρατηγικής ΕΕ2020, η ευθυγράμμιση αυτή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τρόπον 
ώστε να διατηρηθεί η αναγκαία ευελιξία επειδή:

                                               
1 έκθεση σχετικά με τη Συμβολή της πολιτικής συνοχής στην επίτευξη των στόχων της Λισαβόνας και της 
EE2020 (2009/2235(INI)) Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εισηγητής: Ricardo Cortés Lastra
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- ο στόχος «εδαφική συνεργασία», ειδικότερα, είναι πιο περίπλοκος και έχει επίσης 
μια άλλη σκοπιμότητα: την ολοκλήρωση της ΕΕ,
- ορισμένες περιφέρειες πιο αδύναμες και λιγότερο πλούσιες καλούνται να 
υπερπηδήσουν διάφορα εμπόδια (κοινωνικο-οικονομικά, φυσικά ή άλλα), τα οποία 
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή.

Παράλληλα, θα πρέπει να απομακρυνθεί ο πειρασμός της δημιουργίας νέων θεματικών 
ταμείων, διαφορετικών για τη στρατηγική ΕΕ 2020.

Η Εδαφική συνεργασία και η μακροπεριφερειακή προσέγγιση
Η λογική των μακροπεριφερειών, κατόπιν πρωτοβουλίας του Συμβουλίου, είναι μια λογική 
συντονισμού γύρο από κοινά σχέδια που αφορούν μια ευρεία εδαφική οντότητα. Έχει ως
στόχο να θέσει σε εφαρμογή τα πλεονεκτήματα μιας ολοκληρωμένης και πολυτομεακής 
προσέγγισης, με άξονα κοινές στρατηγικές δράσεις με πόρους ταμείων που ήδη υπάρχουν. 

Εδαφική συνεργασία και συνεργασία στα εξωτερικά σύνορα
Το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ), καθώς και το Μέσο 
Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ) ενέχουν αμφότερα πτυχές για ενίσχυση της διασυνοριακής 
συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα. 

Πώς είναι δυνατόν να ευθυγραμμισθεί η εδαφική συνεργασία, ως συνισταμένη της 
πολιτικής για τη συνοχή και στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων, με τη στρατηγική 
ΕΕ 2020 διατηρώντας συγχρόνως την ευελιξία της; Ποια μπορεί να είναι η διαδικασία 
συντονισμού μεταξύ της μακροπεριφερειακής προσέγγισης και του Στόχου 3; Θα ήταν 
ευκταίες συνεργικές και συντονιστικές δράσεις μεταξύ του Στόχου 3 και των 
μηχανισμών συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα;

III.Δ). Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ)

Το 2006, δημιουργήθηκε μέσω ειδικού κανονισμού ένα νομικό μέσο που διευκολύνει την 
εδαφική συνεργασία, ήτοι ο Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας (ΕΟΕΣ). Ο ΕΟΕΣ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τις τρεις πτυχές της εδαφικής συνεργασίας και συνιστά ένα 
ενιαίο μέσον εδαφικής διαχείρισης. Η θέσπιση του μέσου αυτού επιτεύχθηκε στο πλαίσιο των 
διαπραγματεύσεων σχετικά με τη νομοθετική δέσμη για το σημερινό πολυετές 
δημοσιονομικό πλαίσιο (2007-2013)

Ο εν λόγω κανονισμός επιτρέπει στις εθνικές, περιφερειακές ή τοπικές αρχές να συστήσουν 
κοινούς ομίλους με ιδία νομική προσωπικότητα, με στόχο την εφαρμογή προγραμμάτων και 
σχεδίων συνεργασίας. Συμβάλλει έτσι σημαντικά στο πρότυπο πολυεπίπεδης διακυβέρνησης. 

Η εμπειρία των ΕΟΕΣ που έχουν ήδη συσταθεί ή τελούν υπό σύσταση αποδεικνύει ότι το 
μέσο αυτό λειτουργεί ικανοποιητικά. Πρόκειται για ένα μέσο το οποίο, για τις περιφερειακές 
και τοπικές αρχές, ανταποκρίθηκε στις ανάγκες διαρθρωμένης συνεργασίας, τόσο από 
δημοσιονομική άποψη όσο και από άποψη νομικών καθεστώτων και πολυεπίπεδης 
διαχείρισης – ξεπερνώντας μάλιστα τις προσδοκίες του ευρωπαίου νομοθέτη. 

Ωστόσο, αποδεικνύεται αναγκαία μια καλύτερη γνώση των ΕΟΕΣ μεταξύ των τοπικών και 
περιφερειακών αρχών εντός της ΕΕ. Πέραν τούτου, οι ΕΟΕΣ οφείλουν να ανταποκριθούν σε 
έναν μη αμελητέο αριθμό προκλήσεων νομικής και οργανωτικής κυρίως φύσης, αλλά και 
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όσον αφορά την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, ειδικότερα στην εναρκτήρια φάση τους 
(όπως τα προβλήματα που συνδέονται με τις χώρες εγκατάστασης και τις μακροχρόνιες 
διαδικασίες καταχώρησης).

Είναι ο νομικός χαρακτήρας του ΟΑΕΣ αρκετά ακριβής έχοντας υπόψη τις σοβαρές 
διαφορές εφαρμογής μεταξύ των κρατών μελών; Θα ήταν σκόπιμο να ληφθεί υπόψη η 
ιδιάζουσα φύση των ΟΕΟΣ στους κανόνες πρόσβασης στα ταμεία;

ΙΙΙ.Ε) Κανόνες υλοποίησης

Ο στόχος 3 επιτρέπει περίπλοκες και πολυδιάστατες μορφές συνεργασίας μεταξύ εταίρων από 
διάφορα κράτη μέλη. Παρά ταύτα η διάθεση των πόρων πραγματοποιείται περισσότερο σε 
εθνική βάση, παρά ανά προγράμματα (εξαιρούμενης της διεθνικής πτυχής). Η εν λόγω 
μέθοδος διάθεσης συνεπάγεται πολλαπλασιασμό των κριτηρίων επιλεξιμότητας, των 
λογιστικών και λοιπών ελέγχων.

Ο χρηματοδοτικός μηχανισμός του στόχου αντικατοπτρίζει επίσης τον περίπλοκο χαρακτήρα 
του, δεδομένου ότι οι πόροι χορηγούνται όχι στο συνήθη ετήσιο δημοσιονομικό ορίζοντα, 
αλλά στη βάση των δύο (κανόνας N+2), ή ακόμη και των τριών ετών (N+3) μετά τη 
δρομολόγηση του προγράμματος.

Είναι αυτονόητο ότι το σύστημα αυτό δεν είναι τέλειο, αλλά έχει ανάγκη περισσότ4ρο από 
εξέλιξη παρά από επανάσταση. 

Πώς θα ήταν δυνατόν να διευκολυνθεί η υλοποίηση του στόχου "εδαφική συνεργασία" 
Θα μπορούσε να μειωθεί ο αριθμός των κριτηρίων επιλεξιμότητας; Μήπως θα έπρεπε 
να χορηγούνται οι χρηματοδοτικοί πόροι ανά πρόγραμμα για το σύνολο του στόχου 
"εδαφική συνεργασία"; 

II.5. Ορατότητα

Η εδαφική συνεργασία πάσχει από μια ιδιαίτερα οξεία μορφή του γενικότερου προβλήματος 
που πλήττει τα διαρθρωτικά ταμεία : την έλλειψη ορατότητας.

Ούτε οι πολίτες στην καθημερινή τους ζωή, ούτε οι κεντρικές, περιφερειακές ή τοπικές 
δημόσιες διοικήσεις των κρατών μελών, ούτε ο προγραμματισμός των μακροπρόθεσμων 
πολιτικών των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, έχουν στη σκέψη τους στόχους και τα ζητούμενα 
της εδαφικής συνεργασίας. Θα πρέπει να αναληφθεί δράση σε κάθε ένα από τα ως άνω τρία 
επίπεδα, εάν θέλουμε να καταστεί η εδαφική συνεργασία πιο "ορατή". Η απάντηση στην εν 
λόγω πρόκληση θα πρέπει να λάβει δύο μορφές: 

- η εδαφική συνεργασία, η μεγάλη αυτή ευρωπαϊκή ιδέα, οφείλει να καταστεί η 
συμβολική ενσάρκωση της ΕΕ για όλους τους πολίτες.
- οι αρμόδιοι για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων και οι παντός επιπέδου δημόσιοι 
υπάλληλοι θα πρέπει να εξοικειωθούν με τις πρακτικές πτυχές της εδαφικής 
συνεργασίας που ενδέχεται να σχετίζονται με το έργο ή την εργασία τους.

Πώς θα ήταν δυνατόν να βελτιωθεί η ορατότητα της εδαφικής συνεργασίας μεταξύ των 
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ως άνω ομάδων στόχων; 


