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Λευκωσία, 16 Φεβρουαρίου 2017 
 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
Ο Γενικός Γραμματέας του Κογκρέσου έδωσε διάλεξη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 

 
Η Ένωση Δήμων Κύπρου, η Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου και η Κυπριακή Αντιπροσωπεία στο Κογκρέσο των 
Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την στήριξη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου διοργάνωσαν διάλεξη την Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2017, με τίτλο, «Το Κογκρέσο του Συμβουλίου 
της Ευρώπης – ο υποστηρικτής της τοπικής δημοκρατίας». Ομιλητής ήταν ο Γενικός Γραμματέας του 
Κογκρέσου Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης, Andreas Kiefer. 
 
Το Συμβούλιο της Ευρώπης γιορτάζει φέτος 60 χρόνια από την ίδρυση του προκατόχου του Κογκρέσου 
των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών ως το πρώτο θεσμικό όργανο της τοπικής αυτοδιοίκησης σε 
διεθνή οργανισμό. Η αποκέντρωση ήταν μία από τις μεγάλες τάσεις στην Ευρώπη στο τέλος του 20ου 
αιώνα, ανέφερε ο κ. Kiefer, που είχε συμβάλει στη διαμόρφωση κοινωνιών χωρίς αποκλεισμούς σε 
δήμους, επαρχίες, περιφέρειες, καντόνια αποτελώντας εγγενές χαρακτηριστικό του ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου. Σημασία δόθηκε και στην τοπική δημοκρατία, τις ευθύνες των εκλελεγμένων 
γυναικών και ανδρών, οι οποίοι είναι υπόλογοι για τους πληθυσμούς τους, η ραχοκοκαλιά των 
δημοκρατικών κρατών.  
 
Ο κ. Kiefer παρουσίασε το ρόλο του Κογκρέσου, τη σύνθεσή του, συμπεριλαμβανομένων των μελών όπως 
η Κύπρος, τις τρέχουσες πολιτικές και επιχειρησιακές προτεραιότητές του και εστίασε στην 
παρακολούθηση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η αποκέντρωση 
εξακολουθεί να είναι σήμερα μια κοινή τάση και βλέπουμε μεταρρυθμίσεις αποκέντρωσης που 
λαμβάνουν χώρα σε πολλά από τα κράτη μέλη, είπε ο κ. Kiefer. Κάθε διαδικασία αποκέντρωσης είναι 
διαφορετική, κατέληξε, λόγω των ιδιαιτεροτήτων και των ιστορικών πλαισίων στις διάφορες χώρες. 
 
Την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συμβουλίου- Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, συντόνισε ο Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου, Κώστας 
Παρασκευάς.   
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