
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα  
Τοπικής Δημοκρατίας

Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών
Αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης



Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής 
Δημοκρατίας» (ΕΕΤΔ) είναι μια πανευρωπαϊ-
κή πρωτοβουλία η οποία προσελκύει τις 
τοπικές αρχές και τους πολίτες, με σκοπό 
την προώθηση του μεταξύ τους διαλόγου 
και την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας 
και της συμμετοχής των πολιτών.
Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές των 47 κρατών μελών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης καλούνται να διοργανώσουν 
δημόσιες εκδηλώσεις με στόχο:

 ► την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στη διαδικασία 
λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο
 ► την ανάπτυξη του διαλόγου μεταξύ των πολιτών και 
των αιρετών εκπροσώπων τους (δήμαρχοι, δημοτικοί 
σύμβουλοι κ.λπ.)).
 ► την εισαγωγή συμμετοχικών μηχανισμών στα δημοκρατικά 
μας συστήματα

Οι συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν να προ-
γραμματίσουν την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Τοπικής 
Δημοκρατίας και να διοργανώσουν σχετικές εκδηλώ-
σεις όποτε επιθυμούν στη διάρκεια του έτους. Μια 
εμβληματική εκδήλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί 
γύρω στις 15 Οκτωβρίου προς τιμήν του Ευρωπαϊκού 
Χάρτη της Τοπικής Αυτονομίας, ο οποίος άνοιξε προς 
υπογραφή την ίδια ημερομηνία το 1985.  

Οι δήμοι καλούνται να ορίσουν μια προσωπικότητα 
με τοπική επιρροή ως τη «Φωνή της ΕΕΤΔ», η οποία 
ως πρέσβειρα καλής θέλησης θα αναλάβει να προω-
θήσει την πρωτοβουλία. 

Το Κογκρέσο των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών 
του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι υπεύθυνο για το 
συντονισμό της ΕΕΤΔ.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Τοπικής 
Δημοκρατίας;



Πώς θα συμμετάσχω 
στην Ευρωπαϊκή 
Εβδομάδα Τοπικής 
Δημοκρατίας;

Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή 
διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΔ: 
 www.coe.int/demoweek

Ο δικτυακός τόπος της ΕΕΤΔ περιλαμβάνει:

 ► Γενικές πληροφορίες, θεματικές ιδέες, κείμενα αναφο-
ράς και εκδηλώσεις προηγούμενων ετών, καθώς και μια 
δέσμη εργαλείων.
 ► Λογότυπα, αφίσες και φυλλάδια που είναι διαθέσιμα για 
λήψη σε πολλές γλώσσες.
 ► Έναν κατάλογο των εθνικών συντονιστών, των ενώσε-
ων-εταίρων και των στοιχείων επικοινωνίας της ομάδας 
ΕΕΤΔ του Κογκρέσου.
 ► Μια διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει ως σκοπό την 
ανάπτυξη ανεξάρτητου δικτύου άμεσης αλληλεπίδρασης 
και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

3 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΤΕ ΣΤΗΝ 
ΕΕΤΔ

  Συμπληρώστε ηλεκτρον κά την αίτηση 
εγγραφής    
www.coe.int/demoweek-registration  
για να δημιουργήσετε τον δικό σας λογαριασμό 
ΕΕΤΔ 

  Σχεδιάστε και οργανώστε εκδηλώσεις που 
αφορούν το κύριο θέμα της χρονιάς και επίκαι-
ρα θέματα στην κοινότητά σας, χρησιμοποιώ-
ντας την οπτική ταυτότητα της ΕΕΤΔ

  Προβάλετε τις δραστηριότητές σας μέσα από 
τον δικτυακό τόπο της ΕΕΤΔ αναρτώντας 
λεπτομερείς πληροφορίες στον λογαριασμό 
σας 

http://www.coe.int/demoweek
http://www.coe.int/demoweek-registration


Ποια είναι η 
προστιθέμενη αξία 
της ΕΕΤΔ για την 
κοινότητά σας;

Περισσότερες πληροφορίες 

 ► Η καλλιέργεια συμμετοχικού πνεύματος  μέσω της συμβολής 
των πολιτών στα κοινοτικά δρώμενα και τον πολιτικό βίο 
σε τοπικό επίπεδο.
 ► Η βελτίωση (σε ποιότητα και ένταση) της συμμετοχής των 
πολιτών στις τοπικές υποθέσεις, η βοήθεια στην κατανόηση 
θεμάτων τοπικής αυτοδιοίκησης και ο εμπλουτισμός των 
γνώσεών τους σχετικά με τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς.
 ► Η βελτίωση του διαλόγου ανάμεσα στους πολίτες και τους 
αιρετούς εκπροσώπους τους και μεταξύ των διαφόρων 
ομάδων της κοινότητας. 
 ► Η αύξηση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους αιρετούς 
εκπροσώπους και τους θεσμούς, μέσω της ενθάρρυνσης της 
συμμετοχής τους σε μια πιο ανοικτή και διαφανή διαδικασία 
λήψης αποφάσεων.
 ► Η ενίσχυση του αισθήματος ύπαρξης κοινού σκοπού και 
αμοιβαίας ευθύνης μεταξύ των πολιτών και των αιρετών 
εκπροσώπων για τις κοινότητές τους.
 ► Η καλλιέργεια μιας ευρωπαϊκής διάστασης στις 
δραστηριότητες της κοινότητάς σας.

democracy.week@coe.int

www.coe.int/demoweek

Το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ο επιφανέστερος οργανισμός 
προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ευρωπαϊκής 
ηπείρου. Αποτελείται από 47 κράτη μέλη, 27 από τα οποία είναι 
μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Κογκρέσο των Τοπικών και 
Περιφερειακών Αρχών είναι ένας θεσμός του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, υπεύθυνος για την ενίσχυση της τοπικής και περιφε-
ρειακής δημοκρατίας στα 47 κράτη μέλη του. Αποτελούμενο 
από δύο τμήματα – το Τμήμα Τοπικών Αρχών και το Τμήμα 
Περιφερειών – και τρεις επιτροπές, συγκεντρώνει 648 αιρετούς 
αξιωματούχους που εκπροσωπούν 150.000 και πλέον τοπικές 
και περιφερειακές αρχές.

www.coe.int/congress
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