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40  Η   ΣΥΝΟΔΟΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΤΟΥ ΣτΕ

α΄ μέρος, 23-24.3.2021, διαδικτυακά

Το  πρώτο  μέρος  της  40ης  Συνόδου   Ολομελείας  του  Κογκρέσου

Τοπικών  και  Περιφερειακών  Αρχών  του  Συμβουλίου  της  Ευρώπης

πραγματοποιήθηκε  στις  23-24.3.2021  διαδικτυακά.  Το  Κογκρέσο  είναι  ένα

διεθνές όργανο με μεγάλο φόρτο εργασιών και πραγματοποιεί 2 Ολομέλειες

ανά έτος. Η πρώτη ολομέλεια του 2021 χωρίστηκε για πρακτικούς λόγους σε

δύο  μέρη.  Το  δεύτερο  θα  πραγματοποιηθεί  τον  Ιουνιο  2021  (και  πάλι

διαδικτυακά καθώς φαίνεται) ενώ το πρώτο, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα

έκθεση, εστίασε στις  εκλογικές διαδικασίες που ανέδειξαν το νέο Προεδρείο

του Κογκρέσου και των επιμέρους θεματικών επιτροπών του, καθώς και στην

έγκριση των προτεραιοτήτων του οργάνου για την περίοδο 2021-2026 και τον

προϋπολογισμό για τη διετία 2022-23.

Η  διαδικτυακή  εκλογική  διαδικασία  διενεργήθηκε  επιτυχώς  σε  δύο

διαφορετικές  ηλεκτρονικές  πλατφόρμες,  KUDO και  SCYTL,  στις  οποίες

μετείχαν όλα τα μέλη της εθνικής μας αντιπροσωπείας.  Η νέα Εθνική μας

Αντιπροσωπεία  ανανεώθηκε  και  εγκρίθηκε  από το  Κογκρέσο του  ΣτΕ στις

αρχές  του  χρόνου  και  τέθηκε  σε  ισχύ  στις  23.3.2021,  πρώτη  ημέρα  της

Ολομέλειας. Έτσι όλα τα τακτικά μέλη είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν

πλήρως στις  αντίστοιχες  εκλογικές  διαδικασίες,  δικαίωμα που  άσκησαν  με

επιτυχία.

Νέος  πρόεδρος  του  Κογκρέσου αναδείχθηκε,  ως  μοναδικός

υποψήφιος  που  έχει  την  αποδοχή  όλων  των  πολιτικών  ομάδων  του

Κογκρέσου, ο  Ολλανδός  Leendert Verbeek.   Η θητεία του είναι  2,5 ετών

ανανεούμενη μέχρι την 5ετία. Μέχρι πρότινος ο κ. Verbeek είχε πολύ ζωντανή

παρουσία  στο  Κογκρέσο  και  επιτέλεσε  πρόεδρος  στην  Επιτροπή

Παρακολούθησης που είναι η πλέον σημαντική εκ των θεματικών επιτροπών

υπο την έννοια ότι διεκπεραιώνει τις έρευνες που καταλήγουν στις Τακτικές

Εκθέσεις για την Τοπική και Περιφερειακή Δημοκρατία των κρατών μελών.
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Στην εναρκτήρια ομιλία του ο νέος πρόεδρος αναφέρθηκε αρχικά στην

αποχώρηση της Τουρκίας από την Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης (2

μέρε πριν) και κάλεσε τις αρχές της χώρας να σκεφτούν την επιστροφή τους

στην  Σύμβαση.  Αναφέρθηκε  στους  2  προκατόχους  του  κ.  Gudrun Mosler

Tornstrom ως την πρώτη γυναίκα πρόεδρο του Κογκρέσου με πολύ δυναμικη

πορεία και στον κ. Anders Knape τελευταίο Πρόεδρο που αντιμετώπισε εκ των

πραγμάτων  την  εποχή  της  πανδημίας  και  των  σημαντικών  μειώσεων  σε

προσωπικό  και  κονδύλια,  ενόσον  –  όπως  τόνισε  και  ως  επικεφαλής  της

επιτροπής  παρακολούθησης  επι  4,5  έτη-  η  εργασία  των  οργάνων  δεν

μειώθηκε  καθόλου  και  η  ποιότητα  των  εκθέσεων  παρέμεινε  στο  γνωστό

επίπεδο. Η πίεση ήταν διαχειρίσιμη από μία Γραμματεία πολύ αποδοτική και

άξια  συγχαρητηρίων  στο  όνομα  του  πολυπράγμονα  Γενικού  Γραμματέα  κ.

Kiefer.

Με πολιτική παρουσία στο κεντρώο σοσιαλιστικό και εκσυγχρονιστικό

χώρο, αλλά και τους πράσινους, τόνισε πως η επιθυμία του είναι να γίνει ο

πρόεδρος όλου του Κογκρέσου δίχως διακρίσεις ανά πολιτική ομάδα

αλλά  και  για  όσους  δεν  έχουν  εγγραφεί  σε  μία  παρόμοια  ομάδα  του

Κογκρέσου.  Άλλωστε  η  μέχρι  σήμερα  πράξη  του  κ.  Verbeek και  η  κοινά

αποδεκτή προσωπικότητα του ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση δείχνουν.

Κάλεσε  όλο  το  προεδρείο  λοιπόν  (14  αντι-πρόεδροι  από  τα  δυο

τμήματα)  να  συνεργαστούν  στενά  στη  βάση  των  αρχών  και  αξιών  του

Κογκρέσου, οι οποίες, κυρίως την περίοδο αυτής της πανδημίας, οφείλουν να

αποτελέσουν  την  ακλόνητη  βάση  κάθε  δράσης  του  Κογκρέσου.  Επίσης

αναφέρθηκε στην πίστη του για την συνεργασία με επιστήμονες και ειδικούς ,

καθώς χαρακτηριστικά ανέφερε οτι στην χώρα καταγωγής του, την Ολλανδία,

έχουν ανατραφεί με αυτό το πρότυπο. Έτσι  η συνεργασία με την Ομάδα

Ειδικών  του  Κογκρέσου  θα  γίνει  ακόμα  εντονότερη καθώς  σταθερά

εξασφαλίζει την ποιότητα των παραδοτέων Εκθέσεων του Κογκρέσου. 

Για να συνεχιστεί αυτό θα πρέπει και ο προϋπολογισμός να επανέλθει

στο  3  %  του  συνολικού  προϋπολογισμού  του  ΣτΕ,  σταθερό  αίτημα  του

οργάνου ήδη από το 2010 οπότε είδε τον προϋπολογισμό του να μειώνεται

συνολικά 13 %. 
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Ο  νέος  πρόεδρος  έκλεισε  την  ομιλία  του  με  μήνυμα  ενότητας  και

αλληλεγγύης  προς  όλα  τα  μέλη  του  Κογκρέσου  τα  οποία  κάλεσε  να

λειτουργούν ως πρέσβεις των αρχών του ΣτΕ,.

Νέος πρόεδρος του Τμήματος Τοπικών Αρχών για τα επόμενα 2,5

έτη –με δικαίωμα ανανέωση για άλλα 2,5 έτη- αναδείχθηκε ο κοινά αποδεκτός

μοναδικός  υποψήφιος,  γερμανός  επικεφαλής  της  Ομάδας  EPP και

δυναμικά παρών κ. Bernd Vohringer. 

Ο επικεφαλής της γερμανικής αντιπροσωπείας με τον οποίον η εθνική

μας αντιπροσωπεία ήδη από την προηγούμενη θητεία είχε στενές και φιλικές

σχέσεις, στην εναρκτήρια ομιλία του αναφέρθηκε στον στόχο της εστίασης στη

διατήρηση και ενδυνάμωση της τοπικής δημοκρατίας στα κράτη μέλη.

Θεματικές  όπως  :  η  ηθική  των  τοπικά  αιρετών  αρχόντων,  η

καταπολέμηση  της  λεκτική  μίσους μέσω  των  κοινωνικών  δικτύων  που

άλλωστε  μπορεί  να  καταλήγει  και  σε  χρήση  σωματικής  βίας  αλλά  και  η

συμμετοχή των γυναικών στα κοινά και στην πολιτική ζωή και η ισόρροπη

σχέση  εργασίας-καθημερινότητας,  θα  συνεχίσουν  να  είναι  στην  πρώτη

γραμμή προτεραιοτήτων και θα απασχολήσουν το τμήμα τοπικών αρχών. 

Συγκεκριμένα θα εστιάσουμε στη διασύνδεση των προτεραιοτήτων του

Κογκρέσου με την τοπική τους διάσταση : 1. Νέες τεχνολογίες, ψηφιοποίηση,

τεχνητή νοημοσύνη 2. Συμμετοχή των πολιτών στα τοπικά κοινά και  χρήση

εργαλείων δημοκρατικοποίησης σε τοπικό επίπεδο 3. Ενεργοποίηση γυναικών

και  ανδρών  για  συμμετοχή  σε  δημόσια  λειτουργήματα,  υπό  δύσκολες

συνθήκες εργασίας.

Τέλος  δεν  θα  μπορούσε,  όπως  τόνισε,  παρά  να  αναφερθεί  στις

επιπτώσεις της πανδημίας σε τοπικό επίπεδο από την οπτική τόσο της

υγείας όσο και  της οικονομικής επίπτωσης με  το  κλείσιμο μικρών τοπικών

μαγαζιών και όσων θα πρέπει να είμαστε σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσουμε

μαζί  τους  επομένους  μήνες.  Κατά  τη  διάρκεια  του  δεύτερου  μέρους  της

Ολομέλειας που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2021 ο κ. Vohringer πρότεινε

να υπάρξει αφιέρωμα σε αυτή τη θεματική. Άλλωστε το Κογκρέσο διατηρεί μάι



4

θεματική ιστοσελίδα όπου έχει συγκεντρώσει τις καλές πρακτικές όλων των

μελών της για την αντιμετώπιση της πανδημίας και σε αυτή τη βάση οφείλει να

κτίσει τις προτεινόμενες λύσεις για τα περίπλοκα θέματα που αναπόφευκτα

αναδεικνύονται ήδη.

Πρόεδρος  του  Τμήματος  Περιφερειακών  Αρχών του  Κογκρέσου

αναδείχθηκε για τα πρώτα 2,5 έτη  ο αυστριακός  Harald Sonderegger. Οι

περιφερειακές αρχές τόσο λόγω της στρατηγικής τους θέσης όσο και λόγω

των  αρμοδιοτήτων  που  τους  έχουν  αποδοθεί  μπορούν  να  διαχειριστούν

θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης που σε εθνικό επίπεδο δεν επιλύονται εύκολα.

Δεν είναι τυχαίο, τόνισε ο νέος πρόεδρος των περιφερειών, ότι  μαζί με τους

συναδέλφους μας από το τοπικό επίπεδο είμαστε οι αιρετοί άρχοντες

στους  οποίους  οι  πολίτες  αποδίδουν  περισσότερη  εμπιστοσύνη,  σε

σχέση με οποιοδήποτε άλλο επίπεδο διακυβέρνησης. 

Η  οικοδόμηση  τοπικών  κοινωνιών  που  θα  τις  χαρακτηρίζει  η

συνεκτικότητα  και  η  βιωσιμότητα θα  αποτελέσει  βασικό  στόχο  των

περιφερειών. Για να πετύχουμε την περιφερειακή δημοκρατία θα πρέπει να

ενδυναμώσουμε  τον  διάλογο  με  το  κεντρικό  κράτος αλλά  και  την

αλληλεγγύη με τις τοπικές αρχές. Για να αντιμετωπίσουμε όποιο πρόβλημα

υπάρχει, αλλά και όποιο νέο προκύψει και να εξασφαλίσουμε στις μελλοντικές

γενεές καλή και λειτουργική τοπική αυτοδιοίκηση χρειάζεται να επενδύσουμε

στην  πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Για να επαναφέρουμε την εμπιστοσύνη

των πολιτών σε μεγαλύτερο ποσοστό θα πρέπει να θεσμοθετήσουμε τρόπους

καθημερινής  εμπλοκής  τους  στα  κοινά  που  να  είναι  ενδιαφέροντες  και

χρήσιμοι παράλληλα.

Είναι τιμή για την ελληνική αντιπροσωπεία ότι 2 τακτικά της μέλη

κατάφεραν να αναδειχθούν μέσα από τις εκλογές ως :

1. 3ος αντιπρόεδρος  του  Τμήματος  Τοπικών  Αρχών  (8ος αντι-

πρόεδρος Κογκρέσου) : κ. ΚΟΥΚΑΣ Κωνσταντίνος, επικεφαλής

Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο ΣτΕ
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2. 3η αντι-πρόεδρος της Επιτροπής Τρεχουσών Υποθέσεων : κ.

ΔΟΥΡΟΥ  Ειρήνη,  αναπληρώτρια  επικεφαλής  Ελληνικής

Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο ΣτΕ.

Καταλαμβάνοντας  τα  μέλη  μας  αυτές  τις  θέσεις,   πέραν  του  ότι

εκπροσωπούμαστε σε προεδρεία ενός διεθνούς οργάνου 47 κρατών μελών,

έχουμε την ευκαιρία να ενημερωνόμαστε εγκαίρως επί των εξελίξεων και να τις

επηρεάζουμε  υπερ  των  συμφερόντων  της  τοπικής  αυτοδιοίκησης  και  της

χώρας.

Παρουσιάστηκαν  και  υιοθετήθηκαν  μετά  από  σχετική  ψηφοφορία  οι

προτεραιότητες του Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του

ΣτΕ για την περίοδο 2021-2016.

Η  εξασφάλιση  της  καλής  λειτουργίας  της  τοπικής  και  περιφερειακής

δημοκρατίας, μέσω της ανάκλησης των κοινωνικών δυσκολιών, η ορθή και

σταθερή χρήση των καταστατικών μέσων του Κογκρέσου, των αποστολών του

για επίβλεψη και παρατήρηση εκλογών και των ποιοτικών του Εκθέσεων ανά

κράτος μέλος, η διατήρηση των εσωτερικών και εξωτερικών συνεργιών του

που έχει εξασφαλίσει τον διεθνή και δικτυακό χαρακτήρα του και τα μεγάλα

κοινωνικά  ζητήματα  όπως  το  περιβάλλον,  οι  κοινωνικές  ανισότητες,  η

ποιότητα της δημοκρατίας και η εξέλιξη της τεχνητή νοημοσύνης, αποτελούν

τους τομείς προτεραιότητας του Σώματος.

Το πλήρες κείμενο υπάρχει αναρτημένο, σε μετάφραση της γράφουσας,

στην  ιστοσελίδα  της  ΚΕΔΕ https://kedke.gr/4oi-synodos-olomeleias-

kogkresou-topikon-kai-perifereiakon-archon-ste-23-24-3-2021-a-meros-

synodou/. Στον ίδιο σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε αντίστοιχη μετάφραση του

κειμένου σχετικά με τον  Προϋπολογισμό του Οργάνου για την περίοδο

2022-2023.

Χαμακιώτη Δέσποινα

Γραμματεία Εθν. Αντ/πείας Κογκρέσο

Διεθνείς Σχέσεις ΚΕΔΕ
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