ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ ΣτΕ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ Γ.Γ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ Κ. KIEFER
ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΣτΕ
(ΙΟΥΝΙΟΣ 2020- ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2021)

Ο ΓΓ του Κογκρέσου, κ. Kiefer, ενημερώνει σε τακτική βάση και
αναλυτικά τα μέλη της Επιτροπής Υπουργών για τα πεπραγμένα του
Κογκρέσου. Ο ρόλος του αυτός είναι ιδιαιτέρως σημαντικός, καθώς αποτελεί
τον εκπρόσωπο του Σώματος του Κογκρέσου που διατηρεί ζωντανή και
ενεργή την σχέση με το βασικό πολιτικό όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης
που έχει άλλωστε την ευθύνη έγκρισης του προϋπολογισμού του Κογκρέσου
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών.
Η τελευταία ενημέρωση έγινε στο πλαίσιο της 1397 ης συνάντησης της
Επιτροπής Υπουργών, στις 3.3.2021.
Η ενημέρωση περιλαμβάνει αναλυτικά :
-

τις δράσεις κάθε ενός οργάνου του Κογκρέσου : Προεδρείο,
Καταστατικό Φόρουμ, επιμέρους θεματικές επιτροπές Παρακολούθησης

-

/ Τρεχουσών Υποθέσεων / Διακυβέρνησης
τα αποτελέσματα των επισκέψεων και μελετών των αποστολών του

-

Κογκρέσου για παρατήρηση εκλογών
τις Εκθέσεις του Κογκρέσου για την Τοπική και Περιφερειακή

-

Δημοκρατία στα κράτη μέλη
τις θεματικές δράσεις σε τομείς όπως : Νεολαία, Ισότητα Φύλων,
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής Δημοκρατίας, Παγκόσμιο Φόρουμ για

-

τη Δημοκρατία
την συνεργασία με τα υπόλοιπα όργανα του Συμβουλίου της Ευρώπης
τη συνεργασία με ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα
την πρόοδο της σχέσης με τα κράτη (εντός και εκτός ΣτΕ) όπου
εφαρμόζονται ειδικά Σχέδια Δράσης από το Συμβούλιο της Ευρώπης :
Αρμενία, Βοσνία Ερζεγοβίνη, Γεωργία, Κόσοβο, Δημοκρατία της
Μολδαβίας,

Ουκρανία,

Νότια-Μεσογειακή

Τυνησία)

1

Συνέργια

(Μαρόκο

–

Πέραν των ανωτέρω υπάρχει και αναλυτική αναφορά στην πολιτική
ατζέντα και τις σχετικές τοποθετήσεις επισήμων του Κογκρέσου επί θεμάτων
ενδιαφέροντος που περιεκτικά αναφέρονται κάτωθι :

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΤΖΕΝΤΑ



Τοποθέτηση από τους θεματικούς εισηγητές του Κογκρέσου σχετικά με
την υιοθέτηση τροποποιήσεων στον εκλογικό νόμο της Βοσνίας –
Ερζεγοβίνης, στις 9 Ιουλίου 2020 : μετά τη δημιουργία μίας Ομάδας
Σκέψης για το Mostar το 2017, σε συνεργασία με την Επιτροπή των
Περιφερειών, καταλήγουμε πλέον στην προοπτική διεξαγωγής τοπικών
και περιφερειακών εκλογών στην περιοχή, δικαίωμα που είχε



καταργηθεί από το 2008.
Μήνυμα του προέδρου του Κογκρέσου κ. Knape στο Πολιτικό Φόρουμ
Κορυφής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στα Ηνωμένα Έθνη, στις 9 Ιουλίου
2020 : τονίστηκε η ανησυχία του Κογκρέσου για το έλλειμμα
δημοκρατικής

και

οικονομικής

αυτονομίας

των

τοπικών

και

περιφερειακών αρχών των κρατών μελών του ΣτΕ, ειδικά με την



προοπτική των σχεδίων ανάκαμψης και δεδομένης της κρίσης.
Μήνυμα του Προέδρου του Κογκρέσου κ. Knape στην Υπουργική
Συνάντηση Κορυφής του Πολιτικού Φόρουμ Βιώσιμης Ανάπτυξης των
Ηνωμένων Εθνών, στις 14-16 Ιουλίου 2020 : τονίστηκε ότι οι στόχοι
βιώσιμης

παγκόσμιας

ανάπτυξης

εμπλέκουν

όλα

τα

επίπεδα

διακυβέρνησης και ότι η επιτυχία της Ατζέντας 2030 των Η.Ε
εναπόκειται στην πολυεπίπεδη διακυβέρνηση. Το Κογκρέσο σε αυτή την
λογική υπηρετεί 12 από τους 17 στόχους της Ατζέντας 2030 των Η.Ε
και επιπλέον θα εστιάσει στην πρόσκληση της Κλιματικής Αλλαγής και



την επίπτωση της σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
Τοποθέτηση της θεματικής εισηγήτριας του Κογκρέσου για την Ισότητα
των Φύλων, κατά την 6η επέτειο της θέσεως σε ισχύ της Σύμβασης της
Κωνσταντινούπολής, στις 30 Ιουλίου 2020 : ο προβληματισμός για την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδο-οικογενεικαής
βίας γενικότερα, ήρθε και πάλι στην επιφάνεια με τα έντονα γεγονότα
κακοποίησης στην Πολωνία. Το Κογκρέσο θεωρεί επείγουσα ανάγκη
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της ενεργοποίηση της Σύμβασης της Κων/πολης που έχει επικυρωθεί
από το 2011 καθώς και την αναβίωση των εκστρατειών του για την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών που είχε διενεργήσει μεταξύ
2006-2008 υπό το σύνθημα «οι πόλεις και οι περιφέρειες παίρνουν
θέση» και μίας έκθεσης φωτογραφίας με τίτλο «σπάζοντας της σιωπή,



στον τομέα της ενδοοικογενειακής βίας».
Τοποθέτηση του θεματικού εισηγητή

του

Κογκρέσου

για

το

Ολοκαύτωμα των Ρομά, στην Ημέρα του Ολοκαυτώματος, 2 Αυγούστου



2020
Η Γαλλία επικυρώνει το πρόσθετο πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Χάρτη
Τοπικής Αυτοδιοίκησης για το Δικαίωμα Συμμετοχής στα Κοινά σε



Τοπικό Επίπεδο, την 1η Σεπτεμβρίου 2020
Κλήση για έκφραση αλληλεγγύης των τοπικών αρχών στην επείγουσα
κατάσταση

που

επικρατεί

στον

καταυλισμό

μεταναστών

και

προσφύγων στην Μόρια, στις 28 Σεπτεμβρίου 2020 : η εισηγήτρια για
θέματα μετανάστευσης κ. Yoomi RENSTROM (Σουηδία) διαβεβαίωσε
ότι η αλληλεγγύη που επέδειξαν οι ευρωπαϊκοί δήμοι απέναντι στο νησί
της Λέσβου στην Ελλάδα κατά την καταστροφική πυρκαγιά ήταν πέραν
από επαρκής, τόνισε όμως ότι η κατάσταση που επικρατεί στη Λέσβο
είναι ακριβώς το αποτέλεσμα της πρότερης έλλειψης συνέργιας και
αλληλεγγύης στην Ευρώπη. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να επαν-οριστεί η
έννοια το ασύλου στην Ευρώπη βασιζόμενη στα ανθρώπινα δικαιώματα
και το κράτος δικαίου, ενώ κάλεσε επειγόντως τους δήμους ανά την
Ευρώπη να υποστηρίξουν τις ελληνικές αρχές. Στην έκθεση του από το
2017 το Κογκρέσο προειδοποιούσε για την επικινδυνότητα του
υπερπληθυσμού, της υπο-χρηματοδότησης και της υπο-στελέχωσης
των κατασκηνώσεων προσφύγων στην Ελλάδα και ήδη καλούσε προς



βοήθεια υπέρ των ελληνικών αρχών.
Τοποθέτηση του προέδρου του Κογκρέσου κ. Knape για την 35η
Επέτειο του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στις 14
Οκτωβρίου 2020 : πρόκειται για το βασικότερο κείμενο αναφοράς του
Κογκρέσου και ένα από τα 17 κείμενα του ΣτΕ που έχουν υπογραφεί
από το σύνολο των 47 κρατών μελών του. Πέραν από τις υπηρεσίες
που προσφέρει η εφαρμογή των άρθρων του στην καθημερινότητα των
πολιτών,

εντοπίζει

νομικούς

μηχανισμούς
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που

μπορούν

να

υπερασπίσουν τη δημοκρατία και την τοπική αυτοδιοίκηση σε



περιόδους κρίσης, όπως αυτή του COVID – 19.
Συμμετοχή του Προέδρου του Κογκρέσου στην 130 η Σύνοδο της
Επιτροπής Υπουργών στις 4 Νοεμβρίου 2020 : το Κογκρέσο
συνεισέφερε στην συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών των κρατών
μελών του ΣτΕ,

με ένα κείμενο γνωμοδότησης υπό τον τίτλο

«αποτελεσματική απόκριση στην κρίση της δημόσιας υγείας, με πλήρη
σεβασμό στη Δημοκρατία, στους Κανόνες Δικαίου και στα Ανθρώπινα



Δικαιώματα».
Μήνυμα το Προέδρου για την 70η Επέτειο της Ευρωπαϊκής Σύβασης
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις 4 Νοεμβρίου 2020 : ο κ. Knape σε
βιντεοσκοπημένο μήνυμα του προς την Επιτροπή Υπουργών σχολίασε
σχετικά με το όραμα που είχε τόσο το ΣτΕ όσο και οι ηγέτες της εποχής,
καθώς και το κουράγιο και τη δύναμη που τους ώθησε να υιοθετήσουν
ένα δεσμευτικό κείμενο που έκτοτε αποτελεί ένα από τα βασικότερα
εργαλεία προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε παγκόσμιο



επίπεδο.
Δήλωση της προέδρου της Επιτροπής Τρεχουσών Υποθέσεων του
Κογκρέσου σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας των Παιδιών
Κατά της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης και Εκβιασμού, στις 18
Νοεμβρίου 2020 : αναφορά έγινε στο Σύμφωνο Πόλεων και
Περιφερειών του Κογκρέσου για την Καταπολέμηση της Σεξουαλικής
Βίας κατά των Παιδιών που έχει υπογραφεί ήδη από 24 χώρες
διαμορφώνοντας ένα δίκτυο 80 πόλεων, δήμων, περιφερειών και
ενώσεων δήμων, που έχει στόχο τη διάδοση καλών πρακτικών που να
εμπλέκουν πολλούς φορείς και που βασίζεται σε νομικά εργαλεία του
ΣτΕ. Η Πρόεδρος εστίασε την προσοχή της στην αδήριτη και επείγουσα
ανάγκη προστασίας των παιδιών και μάλιστα των ασυνόδευτων



προσφύγων.
Εκλογή των 2 αντι-προέδρων του Σώματος Τοπικών Αρχών του
Κογκρέσου και του Γενικού Γραμματέα του Κογκρέσου, στις 17-18
Νοεμβρίου 2020 : η εκλογή ανέδειξε τον κ. Κουκά Κωνσταντίνο,
επικεφαλής της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στο Κογκρέσο, ως αντιπρόεδρο του Τμήματος Τοπικών Αρχών μέχρι την επόμενη Ολομέλεια
του Μαρτίου 2021. Ως Γενικός Γραμματέας επανεξελέγει ο κ. Kiefer.
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Εκδήλωση για την λήξη της Ελληνικής Προεδρίας της Επιτροπής
Υπουργών του ΣτΕ και πέρασμα στην αντίστοιχη Γερμανική Προεδρία,
στις 18 Νοεμβρίου 2020 : ο Πρόεδρος κ. Knape συνεχάρη τις ελληνικές
αρχές που εκπλήρωσαν τους στόχους της προεδρίας υπό τις δύσκολες
και πρωτοφανείς συνθήκες της υγειονομικής κρίσης και υπογράμμισε
ότι η ελληνική προεδρία ήταν η πρώτη στην ιστορία του θεσμού που
πραγματοποιήθηκε σε ηλεκτρονική μορφή. Παράλληλα καλωσόρισε τις
προτεραιότητες της γερμανικής προεδρίας με ιδιαίτερη αναφορά στην



αντιμετώπιση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών απειλών.
Τοποθέτηση της θεματικής εισηγήτριας του Κογκρέσου για την
Παγκόσμια Ημέρα Καταπολέμησης της Βίας κατά των Γυναικών, στις
25 Νοεμβρίου 2020 : τονίστηκε ότι η βία κατά των γυναικών, από τους
συντρόφους τους αυξήθηκε κατά 60 % μεταξύ Απριλίου 2019-Απριλίου
2020 και ότι οι δήμοι έχουν να παίξουν σπουδαίο ρόλο στην
αντιμετώπιση του φαινομένου όντες στο επίπεδο πιο κοντά στους
πολίτες. Επίσης κάλεσε για υποστήριξη των εκστρατειών της UNESCO
«Για Εναν πιο Πορτοκαλί Κόσμο» και «16 Ημέρες Ακτιβισμού» κατά της



βίας έναντι των γυναικών.
Δήλωση του θεματικού εισηγητή του Κογκρέσου για την Ημέρα
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, στις 10 Δεκεμβρίου 2020 : ο θεματικός
εισηγητής του Κογκρέσου αναφέρθηκε στη δουλειά του Σώματος και
στο σχέδιο δράσης του για την προώθηση των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων στην τοπική τους διάσταση μέσω της καταστατικής
δουλειάς του Κογκρέσου – κυρίως δε μέσα από την επίβλεψη της
εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης- αλλά και τις
δράσεις του σε συνεργασία με άλλα όργανα τόσο του ΣτΕ όσο και της
ΕΕ καθώς και τις Θεματικές του Δράσεις. Το Κογκρέσο έχει εκδώσει
σχετικά τον πρώτο τόμο του Εγχειριδίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
των Τοπικά και Περιφερειακά Αιρετών Εκπροσώπων, το 2018, ο οποίος
αναφέρεται στο δικαίωμα της μη-διάκρισης των προσφύγων, των
Αιτούντων Ασυλο, των Μεταναστών, των Ρομά, των Περιφερομένων
Πληθυσμών και των μελών της LGBTI κοινότητας, ενώ το 2020
εξέδωσε τον 2ο τόμο του Εγχειριδίου που αφορά στα κοινωνικά
δικαιώματα και εμπεριέχει θέματα Υγείας, Εκπαίδευσης, Εργασίας,
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Διαμονής και Ασφάλειας καθώς και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης (ιδίως σε


σχέση με την εποχή της πανδημίας covid-19).
Τοποθέτηση του θεματικού εισηγητή για την Ημέρα Μετανάστευσης



στις 18 Δεκεμβρίου 2020.
Δήλωση του Προέδρου Knape για την Ημέρα του Ολοκαυτώματος, στις
27 Ιανουαρίου 2021 : ο Πρόεδρος θύμισε πως το ΣτΕ διαμόρφωσε και
εφαρμόζει πάνω από 7 δεκαετίες ένα λειτουργικό σύστημα προστασίας
αρχών, μοναδικό στον κόσμο, σε επίπεδο κυβερνήσεων, κοινοβουλίων,
τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας των πολιτών, παραγόντων της
κοινωνίας που πρέπει να συνεργάζονται ως λειτουργικά κομμάτια ενός
όλου. Δήλωσε την ανησυχία του και την ανάγκη να είμαστε συνεχώς σε
εγρήγορση για την συντήρηση αυτών των κεκτημένων τα οποία, καθώς
γίνεται

φανερό,

από

εκδηλώσεις

αντισημιτισμού,

ξενοφοβίας,

ισλαμοφοβίας, ανθι-τσιγγανισμού και ομοφοβίας που σημείωσαν
έξαρση

στην

Ευρώπη,

δεν

θεωρούνται

δεδομένα

όταν

δεν

προασπίζονται με τρόπο σταθερό και συνεχή.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ


Λευκορωσία, 26 Αυγούστου 2020 :
ο Πρόεδρος Knape υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις που ακολούθησαν
την προεδρική εκλογή έφεραν στην επιφάνεια την επιθυμία του
λαού για δημοκρατική αλλαγή στην χώρα, καθώς και την επείγουσα
ανάγκη για διάλογο μεταξύ των πολιτών και των αρχών. Τόνισε ότι
το Κογκρέσο εργάστηκε στην κατεύθυνση της συνεργασίας με την
Λευκορωσία

και

στόχευσε

στην

βελτίωση

της

τοπικής

αυτοδιοίκησης στην χώρα, ενώ θα συνεχίσει την υποστήριξη του
προς την εκδημοκρατικοποίηση της. Δήλωσε πως το Κογκρέσο είναι
έτοιμο να υποστηρίξει με τους ειδικούς που διαθέτει την
αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου της χώρας, υπό το φως
πάντοτε του Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του
πρόσθετου Πρωτοκόλλου αυτού για το Δικαίωμα Συμμετοχής στα
Κοινά των Τοπικών Αρχών.


Τουρκία, 1 Οκτωβρίου 2020 :
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ο Πρόεδρος εξέφρασε την πικρία του για μία ακόμα έξαρση
υποβιβασμού της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Τουρκία. Ανέφερε
πως είναι βαθιά ανήσυχος για τις συνεχόμενες συλλήψεις
δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων της αντιπολίτευσης στην
χώρα, κυρίως δε για τον Ayhan BILGEN, Δήμαρχο της πόλης Kars
στα νοτιο-ανατολικά της χώρας που είναι μέλος του Κογκρέσου,
καθώς και για τον περεταίρω εγκλεισμό του δημάρχου Sevin
ALACA. Θύμισε ότι το Κογκρέσο έχει επανειλημμένες φορές
καταδικάσει αυτές τις πρακτικές χρήσης νομικών διαδικασιών κατά
εκλεγμένων εκπροσώπων στην Τουρκία και την αντικατάσταση τους
από

άτομα

ελεγχόμενα

από

το

κράτος.

Σε

συνέχεια

της

παρατήρησης των τοπικών εκλογών που πραγματοποιήθηκαν το
2019 στην Τουρκία, το Κογκρέσο έφερε το σημαντικό αυτό ζήτημα
στην Επιτροπή της Βενετίας η οποία έκρινε ότι η συμπεριφορά της
χώρας αντιτίθεται στις διεθνείς δεσμεύσεις της και το διατύπωσε σε
μία Γνωμοδότηση που υιοθετήθηκε στις 18 Ιουνίου 2020.


Mostar, 20 Δεκεμβρίου 2020 και 5 Φεβρουαρίου 2021 :
σχετικά με τις τοπικές εκλογές στην περιοχή, για πρώτη φορά μετά
από 12 έτη, ο Πρόεδρος υπογράμμισε ότι το Mostar έκανε το πρώτο
βήμα προς την κατεύθυνση της επιστροφής στη δημοκρατική
αποκατάσταση εν συνεχεία, στο δεύτερο βήμα, θα πρέπει το
νεοεκλεγέν δημοτικό συμβούλιο να αναθεωρήσει το Καταστατικό και
να εκλέξει Δήμαρχο. Τόνισε, δε, ότι το Κογκρέσο έχει δεσμευτεί να
υποστηρίξει με διάφορες δραστηριότητες του, την επανεγκαθίδρυση
πλήρων εκλογικών δικαιωμάτων για τους περίπου 100.000 πολίτες
του Mostar αλλά και να επιβλέψει την κατάσταση στην τοπική
δημοκρατία στην πόλη. Αυτές οι δράσεις παραμένουν στην κορυφή
της πολιτικής ατζέντας του Κογκρέσου και για τα επόμενα χρόνια.
Σε συνέχεια της εκλογής του το δημοτικό συμβούλιο συνήλθε για
πρώτη φορά στις 5 Φεβρουαρίου 2021, αποτελούμενο από 35
δημοτικούς συμβούλους και ο θεματικός εισηγητής του Κογκρέσου
για την Παρατήρηση Εκλογικών Διαδικασιών άδραξε την ευκαιρία να
συγχαρεί για την ανάδειξη του νέου καταστατικού κειμένου του
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Δημοτικού Συμβουλίου και για την ανάδειξη του Προέδρου αυτού
και των δύο αντι-προέδρων.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΠΟΥ ΕΣΤΙΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΚΟΓΚΡΕΣΟΥ
Το Κογκρέσο κατά την Πανδημία COVID-19 :
-

Θεματικές συζητήσεις στις 3 καταστατικές επιτροπές Διακυβέρνησης,
Τρεχουσών Υποθέσεων και Παρακολούθησης αντίστοιχα στις 15,16 και

-

17 Σεπτεμβρίου 2020, διαδικτυακά
Η Ομάδα Ανεξάρτητων Ειδικών για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής
Αυτοδιοίκησης συζήτησε σχετιζόμενα θέματα με την πανδημία σε

-

συνάντηση της στις 18 Σεπτεμβρίου 2020
Τοπικές Εκλογές κατά την εποχή της υγειονομικής κρίσης : στις 28
Σεπτεμβρίου τα μέλη του Κογκρέσου συμμετείχαν σε συζήτηση σχετικά
με τον τρόπο που θα πρέπει να διεξάγονται οι τοπικές και
περιφερειακές εκλογές κατά τη διάρκεια μεγάλων κρίσεων και σχετική
έκθεση προετοιμάστηκε από τους εισηγητές κκ Dickson και Wienen.

Το Κογκρέσο συνέβαλε με τις συστάσεις και αποφάσεις του στην συζήτηση
περί των επιπτώσεων και λύσεων σχετικά με την πανδημία, που διεξήχθη με
την

Επιτροπή

των

Περιφερειών της

ΕΕ

«Τοπικό

και

Περιφερειακό

Βαρόμετρο», τον Οκτώβριο 2020.

Συμβολή

στην

συζήτηση

της

Επιτροπής

των

Περιφερειών

«αποτελεσματική απάντηση στη δημόσια υγειονομική κρίση με πλήρη
σεβασμό στη Δημοκρατία, το Κράτος Δικαίου και τα Ανθρώπινα
Δικαιώματα :
Το Κογκρέσο τόνισε τον σημαντικότατο ρόλο που παίζουν οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές στις επείγουσες καταστάσεις, καθώς αναλαμβάνουν ένα
όλο και πιο αυξανόμενο ποσοστό λειτουργικών και οικονομικών ευθυνών, ενώ
βρίσκονται , μαζί με τις κυβερνήσεις, στην πρώτη γραμμή παροχής βασικών
υπηρεσιών στους πολίτες. Δεδομένου δε ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας
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αναδείχθηκε η ανάγκη έμπρακτης αλληλεγγύης της οποίας φορείς είναι κατά
βάση οι τοπικές αρχές, το Κογκρέσο ζήτησε την πλήρη εμπλοκή των
τελευταίων στη διαδικασία λήψης σχετικών αποφάσεων αντιμετώπισης των
επιπτώσεων της πανδημίας. Καθώς μάλιστα αναγνωρίζεται τόσο από την
Γενική Γραμματέα του ΣτΕ αλλά και από τους Υπουργούς Εξωτερικών στην
Διακήρυξη των Αθηνών (Νοέμβριος 2020) το Κογκρέσο εμμένει στην άποψη
του ότι τέτοιες επείγουσες καταστάσεις απαιτούν πολυμερή συνεργασία και
ενεργοποίηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης ως απαντήσεις στις
ιδιαίτερες ανάγκες των κοινωνιών μας.

Διαδικτυακή Εκδήλωση με θέμα : « COVID-19 : οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές, στην πρώτη γραμμή»
Στις 7 Δεκεμβρίου το Κογκρέσο διοργάνωσε μία διαδικτυακή εκδήλωση όπου
προσκλήθηκαν ευρωπαίοι ηγέτες, εκπρόσωποι εθνικών κυβερνήσεων, και
άλλες προσωπικότητες για να συζητήσουν με τα μέλη του Κογκρέσου τους
βέλτιστους τρόπους εξασφάλισης αποδοτικών απαντήσεων στην υγειονομική
κρίση.
Ήδη από την ελληνική προεδρία, στις 4 Νοεμβρίου 2020, με την Διακήρυξη
των Αθηνών ξεκίνησε μία συζήτηση για τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου στο πλαίσιο της
κρίσης.
Συγκεκριμένα ο Πρόεδρος του Κογκρέσου ανέφερε ότι η Διακήρυξη των
Αθηνών αποτελεί κείμενο αναφοράς και πρακτικό οδηγό για την απάντηση σε
αυτές τις προκλήσεις, δίχως την σύνθλιψη των βασικών πυλώνων της
κοινωνίας και με επιβεβαίωση του ρόλου των τοπικών και περιφερειακών
αρχών στην αποτελεσματική και βιώσιμη επίλυση των προβλημάτων, ενώ
διαβεβαίωσε ότι το Κογκρέσο θα εξακολουθήσει να αποτελεί την πλατφόρμα
ανταλλαγών που θα υποστηρίζει αυτό το έργο.
Με την σειρά του ο Γερμανός Υπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
(εκπρόσωπος της Γερμανικής Προεδρίας της Επιτροπής Υπουργών ΣτΕ από
τον 11.2020) διαβεβαίωσε ότι το κείμενο των Αθηνών το οποίο ανακοινώθηκε
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της ημέρα εορτασμού των 70 ετών της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα
Ανθρώπινα

Δικαιώματα,

υπογραμμίζει

την

ανάγκη

σεβασμού

των

ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αναφέροντας επιπλέον την ανάγκη συνεργασίας
όλων των εμπλεκομένων φορέων και επιπέδων άσκησης εξουσίας, στη
διαφύλαξη αυτών κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.
Το δεύτερο τμήμα των συζητήσεων εστιάστηκε περισσότερο στον ρόλο των
τοπικών και περιφερειακών αρχών, στο πλαίσιο της υγειονομικής κρίσης, με
την συμμετοχή των προέδρων του τοπικού και του περιφερειακού τμήματος
του Κογκρέσου, αντι-προέδρων (όπως ο κ. Κουκάς, επικεφαλής της ελληνικής
αντιπροσωπείας), του προέδρου της επιτροπής τρεχουσών υποθέσεων του
Κογκρέσου και του Δημάρχου Αθηναίων κ. Μπακογιάννη. Επίσης συμμετείχαν
εκπρόσωποι νεολαίας του Κογκρέσου μέσω βιντεοσκοπημένων μηνυμάτων.
Στην συζήτηση τονίστηκε ότι με την αφορμή της πανδημίας αναδείχθηκε η
τάση συγκέντρωσης των εξουσιών στην κεντρική κυβέρνηση και η ανάγκη
αποκέντρωσης αυτών καθώς οι τοπικές αρχές κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν
τα αποτελέσματα της πανδημίας δίχως τις απαραίτητες οικονομικές πηγές και
δίχως την συμμετοχή τους στη διαβούλευση για θέματα που τις αφορούν. Η
πανδημία αποδεικνύει ότι οι αποκεντρωμένες λύσεις και αποκρίσεις στο
πρόβλημα, εφαρμόζονται καλύτερα σε τοπικό επίπεδο και άρα είναι πιο
άμεσες αποτελεσματικές. Οι συμμετέχοντες ουσιαστικά έκαναν έκκληση για
μεγαλύτερη διαβούλευση και συνέργια μεταξύ των διαφορετικών επιπέδων
διακυβέρνησης. Υπογραμμίστηκε δε ότι η πανδημία είναι μία μεγάλη
πρόκληση αλλά αποτελεί παράλληλα και μία ευκαιρία για να επαν-εφεύρουμε
τις πόλεις μας ανταποκρινόμενοι τόσο στις αναδεικνυόμενες δομικές
ανισότητες αλλά και χρησιμοποιώντας νέα ψηφιακά εργαλεία για την παροχή
υπηρεσιών προς τους πολίτες.
Τα

αποτελέσματα

των

συζητήσεων

ολοκληρωμένη Έκθεση με τίτλο

αυτών

ενσωματώθηκαν

σε

μία

«Εξασφαλίζοντας τον σεβασμό του

Ευρωπαϊκού Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης υπό συνθήκες μεγάλων κρίσεων»
η οποία θα παρουσιαστεί κατά την Ολομέλεια του Μαρτίου 2021.
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Ολόκληρο το κείμενο της ενημέρωσης του Γ.Γ βρίσκεται στην ιστοσελίδα του
Κογκρέσου στον σύνδεσμο: https://rm.coe.int/activity-report-of-the-congressof-local-and-regional-authorities-july/1680a1a025.

Έκθεση και μετάφραση
Χαμακιώτη Δέσποινα
Γραμματέας Εθν. Αντ/πείας
Κογκρέσο ΣτΕ
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