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Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα αναφέρεται στις εργασίες της 
36ης Ολομέλειας του Κογκρέσου των Τοπικών Αρχών και 
Περιφερειών (CLRAE), που πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο 
στις 2-4 Απριλίου 2019. Στη συνεδρίαση του Κογκρέσου 
συμμετείχαν ο κ. Λευτέρης Περικλή, Κοινοτάρχης Απαισιάς και 
επικεφαλής της Αντιπροσωπείας, ο κ. Μάριος Κουκλής, 
Αντιδήμαρχος Κάτω Πολεμιδιών και ο κ. Μάριος Ζαχαριάδης, 
Κοινοτάρχης Κελοκεδάρων. Την αντιπροσωπεία μας υποστήριξε η 
συντονίστρια της, κα Ειρήνη Αναστασιάδου, λειτουργός 
Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου. Επίσης 
η Κυπριακή αντιπροσωπεία είχε και την πολύτιμη υποστήριξη της 
μόνιμης αντιπροσωπείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο 
Στρασβούργο. 
 
 

Η 36η σύνοδος είχε ως θέμα: «Δήμαρχοι που προασπίζουν τη 
δημοκρατία», σχετικά με το οποίο, διεξήχθη συζήτηση, στην οποία 
συμμετείχε και ο Ignacio SANCHEZ AMOR, Υπουργός εδαφικής 
πολιτικής της Ισπανίας. 
 
O Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών της Φινλανδίας, Jari 
PARTANEN, απευθύνθηκε στα μέλη του Κογκρέσου εκ μέρους της 
Προεδρίας της Φινλανδίας της Επιτροπής των Υπουργών στις 3 
Απριλίου, καθώς επίσης και ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου 
της Ευρώπης Thorbjørn JAGLAND και η Πρόεδρος της 
Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, Liliane MAURY PASQUIER, στις 4 
Απριλίου. 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι τοπικές 
και περιφερειακές αρχές και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποί τους, τα 
μέλη του Κογκρέσου πραγματοποίησαν μια σειρά συζητήσεων με 
θέμα «Δήμαρχοι υπό πίεση». Τα ζητήματα αντιμετώπισης του 
χάσματος μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών και η 
οικονομική αποζημίωση των τοπικών και περιφερειακών 
εκλεγμένων αντιπροσώπων στην άσκηση του αξιώματός τους, 
αποτέλεσαν επίσης το επίκεντρο συγκεκριμένων συζητήσεων και, 
βασιζόμενοι στις προσπάθειες του Κογκρέσου για την προαγωγή 
της ηθικής στη δημόσια υπηρεσία, τα μέλη διεξήγαγαν συζητήσεις 
για την καταπολέμηση του νεποτισμού στις τοπικές και 
περιφερειακές αρχές, την προστασία των καταγγελλόντων και τις 
ανοιχτές κυβερνήσεις σε περιφερειακό επίπεδο. 
 



Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων παρακολούθησης, το Κογκρέσο 
ενέκρινε δύο εκθέσεις για την τοπική και περιφερειακή δημοκρατία 
στην Πολωνία και τη Δημοκρατία της Μολδαβίας. Τα μέλη 
συζήτησαν επίσης τρεις εκθέσεις για τις εκλογές των καντονικών 
συνελεύσεων στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (7 Οκτωβρίου 2018), τις 
εκλογές των τοπικών αρχών στην Πολωνία (21 Οκτωβρίου 2018) 
και τις εκλογές στη Δημοκρατία της Σλοβενίας (18 Νοεμβρίου 
2018). 
 
Εξετάστηκε η χορήγηση του καθεστώτος του εταίρου για την 
τοπική δημοκρατία στο Βασίλειο του Μαρόκου. Το καθεστώς αυτό 
αποτελεί μέρος της πολιτικής γειτονίας του Συμβουλίου της 
Ευρώπης και προσφέρει στις ενδιαφερόμενες χώρες ένα ειδικό 
πλαίσιο για θεσμικό διάλογο με τους ευρωπαίους ομολόγους τους. 
 
Επίσης, στην ημερήσια διάταξη συγκαταλέγεται η συμβολή του 
Κογκρέσου στη διαδικασία του Ελσίνκι για το μέλλον του 
Συμβουλίου της Ευρώπης που ξεκίνησε από τη φινλανδική 
Προεδρία της Επιτροπής Υπουργών και συζήτηση για τον 
προϋπολογισμό και τους πόρους του Κογκρέσου για την επόμενη 
διετία ( 2020-2021). 
 
Νεαροί αντιπρόσωποι από τα 47 κράτη μέλη συμμετείχαν στις 
συζητήσεις, όπως γίνεται από τον Οκτώβριο του 2014 στο πλαίσιο 
της «αναζωογονητικής πολιτικής» που διεξάγει το Κογκρέσο στην 
προσπάθειά του να προωθήσει τη συμμετοχή των νέων σε τοπικό 
και περιφερειακό επίπεδο. Παρουσιάστηκε έκθεση προς 
υιοθέτηση, για τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών 
στη διαφύλαξη των κοινωνικών δικαιωμάτων των νέων. 


