
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

  Οι εργασίες του Συνεδρίου ξεκίνησαν την Δευτέρα 19/10/2015 στο 

Στρασβούργο. 

 Κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κογκρέσσου Τοπικών και 

Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, την Τρίτη 20/10/2015 

μετά τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. 

Thorbjorn  Jagland και του Προέδρου του Κογκρέσσου  Jean Claude Frecon 

συζητήθηκαν και λήφθηκαν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα: 

 Οι κατευθυντήριες γραμμές για την πρόληψη της 

ριζοσπαστικοποίησης 

 Η προώθηση της ενεργού συμμετοχής στα κοινά με τη δημιουργία 

εταιρικών σχέσεων με την κοινωνία των πολιτών  

 Δημιουργία μιας lingua franca για τις τοπικές και περιφερειακές 

αρχές και τους νέους ανθρώπους 

 Το δικαίωμα ψήφου στα 16 και οι συνέπειες για τη συμμετοχή των 

νέων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο 

 Οι τοπικές αρχές στην Αλβανία  

 Οι τοπικές αρχές στη Μολδαβία 

 Οι τοπικές αρχές στο Λουξεμβούργο 

 Οι τοπικές αρχές στη Μαυροβούνιο 

 Νέες μορφές διακυβέρνησης σε τοπικό επίπεδο 

 

    Η συνεδρία της Ολομέλειας της Τετάρτης 21/10/2015  ξεκίνησε με 

την  δήλωση της κ. Anne Brasseur Προέδρου της Κοινοβουλευτικής 

Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης 

Και στη συνέχεια συζητήθηκαν  

 Κρίση προσφύγων και μεταναστών : ποιος είναι ο ρόλος των 

τοπικών και περιφερειακών αρχών 



 Η καταπολέμηση της αυξανόμενης φτώχειας των γυναικών : η  

ευθύνη των τοπικών και περιφερειακών αρχών 

 Τα δικαιώματα των παιδιών σε καιρούς λιτότητας 

 

Κατά τη συνεδρία της Ολομέλειας την   Πέμπτης 22/10/2015 

συζητήθηκαν  

 Οι συνθήκες της θητείας των εκλεγμένων τοπικών και 

περιφερειακών εκπροσώπων 

 Νέα ηλεκτρονικά εργαλεία ένα παιχνίδι αλλαγής για τους 

πολιτικούς  

 Αναθεωρημένοι κανόνες της διαδικασίας του συνεδρίου 

 Ενίσχυση της δημοκρατίας της εγγύτητας :οι  δραστηριότητες 

συνεργασίας του Κογκρέσσου 

 Απολογισμός  συνεδρίας για τους εκπροσώπους των νέων και τα 

μέλη του Κογκρέσου 

 

   Κατά τις παραπάνω ημέρες πραγματοποιήθηκε επίσης η εκλογή δύο 

Αντιπρόεδρων, η  τελετή απονομής του βραβείου Dosta  καθώς και η 

Τελετή απονομής του μεταλλίου του Κογκρέσσου στο  επίτιμο μέλος 

του Volodymyr Udovychenko πρώην Αντιπρόεδρο του Κογκρέσσου 

από την Ουκρανία 

 

   Η αποστασιοποίηση των νέων από την πολιτική ζωή έχει αυξηθεί σε 

ανησυχητικό βαθμό καθώς ολοένα και περισσότερο οι νέοι, αισθάνονται 

προδομένοι, οδηγούμενοι στην απαξίωση της πολιτικής γενικότερα. 

Προκειμένου να ενδυναμωθεί το ενδιαφέρον τους αλλά και η φωνή τους 

συζητήθηκε  η συμμετοχή τους στις εκλογές από την ηλικία των 16 ετών. 

Το ενδιαφέρον της Ολομέλειας επικεντρώθηκε στο ζήτημα της υποδοχής 

προσφύγων στην Ευρώπη. Επισημάνθηκε με ανησυχία ότι η Δήλωση του 



Προεδρείου του Κογκρέσου για τον τραγικό πνιγμό προσφύγων στη 

Μεσόγειο, που υιοθετήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2013, παραμένει 

ανησυχητικά επείγουσα, καθώς επαναλαμβάνονται διαρκώς ανθρώπινες 

τραγωδίες σε ολόκληρο το εύρος των εξωτερικών συνόρων της Ε.Ε. 

Δεδομένης δε, της ανυπαρξίας κοινής πολιτικής για τη μετανάστευση και το 

άσυλο, η ευρείας κλίμακας εισροή μεταναστών δοκιμάζει τα όρια της 

αλληλεγγύης μεταξύ των Ευρωπαϊκών κρατών, κυρίως ως προς τη δίκαιη 

κατανομή των μεταναστευτικών ροών και των πόρων που χρησιμοποιούνται 

για τη φιλοξενία προσφύγων υπό συνθήκες συμβατές με τις αξίες που 

προωθούνται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Κογκρέσο. 

΄Εγινε αποδεκτό ότι πέραν της πρωτοφανούς αλληλεγγύης εκ μέρους των 

πολιτών, η συγκεκριμένη επείγουσα ανθρωπιστική κατάσταση έχει 

προκαλέσει και εσωστρεφείς αντιδράσεις, όπως βίαια κρούσματα 

ξενοφοβίας και ρατσιστικά σχόλια, φαινόμενα των οποίων η καταπολέμηση 

έχει επιδιωχθεί, επί σειρά ετών, από το Κογκρέσο μέσω της κυκλοφορίας 

συναφών Εκθέσεων, της διατύπωσης συστάσεων προς τα κράτη-μέλη του 

Συμβουλίου της Ευρώπης και της προώθησης έμπρακτων πρωτοβουλιών. 

Σημειώθηκε  με αποφασιστικότητα ότι τα Ευρωπαϊκά κράτη θα πρέπει να 

αναλάβουν επιμερισμένες ευθύνες για τη φιλοξενία των προσφύγων επί του 

εδάφους τους, σεβόμενα το ισχύον δικαίωμα στο άσυλο και την ανθρώπινη 

αξιοπρέπεια. 



΄Εγινε επίσης αποδεκτό  ότι η Ευρώπη πρέπει να διαδραματίσει πλήρη ρόλο 

στην υποδοχή προσφύγων από τη Συρία, εκ των οποίων μόλις 6% 

βρίσκονται σε Ευρωπαϊκό έδαφος (εξαιρουμένης της Τουρκίας), ενώ η 

Τουρκία, ο Λίβανος και η Ιορδανία φιλοξενούν περισσότερο από 4 

εκατομμύρια Σύριους πρόσφυγες και ότι οι τοπικές και περιφερειακές 

Αρχές, ανεξάρτητα από τη γεωγραφική τους θέση εντός της Ευρώπης, θα 

πρέπει να διαδραματίσουν κομβικό ρόλο στις ρυθμίσεις για τη φιλοξενία 

προσφύγων, ώστε να περιορισθούν οι ασκούμενες πιέσεις σε συνοριακές 

πόλεις και σε περιοχές που βρίσκονται πλησίον της Μεσογείου και της 

Συρίας και ότι αυτός ο ρόλος αντιμετωπίζεται  πρακτικά, με τη μετατροπή 

κρατικών κτιρίων σε κέντρα φιλοξενίας προσφύγων, με την παροχή 

πολιτικής και υλικής συνδρομής σε Οργανώσεις που ειδικεύονται σε 

ζητήματα υποδοχής προσφύγων, με την διευκόλυνση της πρόσβασης σε 

διοικητικές διαδικασίες, καθώς και σε υπηρεσίες υγείας και παιδείας.  

Το Κογκρέσσο εξέφρασε : α) Την  πλήρη προσήλωση προς την αρχή της 

αλληλεγγύης μεταξύ Ευρωπαϊκών κρατών, την κοινωνική συνοχή και την 

αρμονική συνύπαρξη στο πλαίσιο πολυπολιτισμικών κοινωνιών, 

β) Την  ακλόνητη πεποίθηση ότι το δικαίωμα στο άσυλο αποτελεί 

θεμελιώδες οικουμενικό δικαίωμα, το οποίο θα πρέπει να αναγνωρίζεται σε 

οποιονδήποτε διαφεύγει πολέμου ή απειλής  για τη ζωή του, 

γ) Την κατηγορηματική απόρριψη προς κάθε μορφή εκμετάλλευσης της 

ανθρωπιστικής κρίσης για εξυπηρέτηση πολιτικών στόχων, 



δ) Την  έντονη αποφασιστικότητα προκειμένου να συνεχίσει τις ενεργείς 

προσπάθειες για την προβολή της πλούσιας συνεισφοράς των μεταναστών 

στις Ευρωπαϊκές κοινωνίες.  

Υιοθετήθηκε το Κογκρέσσο να αιτηθεί από την  Επιτροπή Υπουργών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης: 

α) να συνεργασθεί με την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να διασφαλισθεί 

ότι το ζήτημα της μετανάστευσης και το δικαίωμα στο άσυλο θα ενταχθούν 

στο πλαίσιο συνεκτικών ευρωπαϊκών πολιτικών, οι οποίες θα στηρίζονται 

στην αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη και θα είναι σχεδιασμένες για την 

προώθηση της υποδοχής και της ενσωμάτωσης μεταναστών, 

β) να εγγυηθεί ότι οι τοπικές και περιφερειακές Αρχές, συνεργαζόμενες με 

την Κοινωνία των Πολιτών προκειμένου να διευκολύνουν τους πρόσφυγες, 

θα έχουν τη δυνατότητα ευχερέστερης πρόσβασης σε εθνική και διεθνή 

χρηματοδότηση,  

Τέλος το Κογκρέσσο κάλεσε αφενός τις  Κυβερνήσεις των κρατών-μελών 

του Συμβουλίου της Ευρώπης να λάβουν έκτακτα μέτρα με σκοπό να 

συνεισφέρουν στην πολιτική επίλυση τω συρράξεων στη Μέση Ανατολή, 

στη συλλογική καταπολέμηση της διεθνούς τρομοκρατίας και  στην παροχή 

αρωγής στους χειμαζόμενους τοπικούς πληθυσμούς και αφετέρου  τις 

τοπικές και περιφερειακές Αρχές των κρατών-μελών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης α) να συστήσουν ένα «Ευρωπαϊκό Δίκτυο Πόλεων για την 

Αλληλεγγύη» σε ανταπόκριση του Ευρωπαϊκού αιτήματος  που υπεβλήθη 



στις 3 Οκτωβρίου 2015 από τους Δήμους Στρασβούργου, Κατάνια και 

Ροβερέτο, με στόχο την ενδυνάμωση του συντονισμού των δράσεων και 

πρωτοβουλιών για την υποδοχή προσφύγων, β) να ενισχύσουν τις άμεσες 

επαφές μεταξύ Δήμων και Περιφερειών, συμπεριλαμβανομένης μιας 

διασυνοριακής και διακρατικής διάστασης, προκειμένου να παρασχεθούν 

ευκαιρίες για την υποδοχή και την ενσωμάτωση ομάδων μεταναστών και 

προσφύγων, γ) να μοιραστούν βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο 

Ευρωπαϊκών δικτύων , όπως οι Διαπολιτισμικές Πόλεις, τα οποία εξετάζουν 

επί μακρόν παρεμφερή θέματα και ιδίως, να δοθεί η δυνατότητα σε Αρχές 

που έχουν καταγράψει τη μεγαλύτερη πρόοδο επί ζητημάτων υποδοχής να 

οργανώσουν σεμινάρια υποστηριζόμενα από το Κογκρέσο.  

Αλίκη Σωτηριάδου 

Δήμαρχος Παρανεστίου 

Μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης και της Ολομέλειας, του 

Κογκρέσσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της 

Ευρώπης  

 


