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Ο αντίκτυπος του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας 
ασκεί πιέσεις στις ανατολικότερες περιφέρειες της ΕΕ, 
ωστόσο η αλληλεγγύη κυριαρχεί σε ολόκληρη την Ένωση
Ο αντίκτυπος του πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είναι πολύπλευρος και απαιτεί πολύπλοκες λύσεις. Οι 
τοπικές και οι περιφερειακές αρχές έχουν επιδείξει αλληλεγγύη, υποδεχόμενες το υψηλότερο ποσοστό προσφύγων, 
και ανθεκτικότητα, προσαρμόζοντας τη χρήση ενέργειας και παρέχοντας στήριξη στους πολίτες και τις ΜΜΕ.

Ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας είχε επιπτώσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο σε ολόκληρη 
την ΕΕ, με σαφές χάσμα μεταξύ Ανατολής-Δύσης.  Από τη Φινλανδία στα βόρεια έως την Ελλάδα στα νότια, 
σχεδόν κάθε περιοχή στις χώρες κατά μήκος των ανατολικών συνόρων της ΕΕ, καθώς και στην Τσεχία, είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτη στις επιπτώσεις του πολέμου. Οι περιφέρειες με μεσαία-υψηλή τρωτότητα βρίσκονται κυρίως 
κατά μήκος της Μεσογείου, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου, του μεγαλύτερου μέρους της Ιταλίας, μεγάλων 
τμημάτων της Ισπανίας και της Πορτογαλίας, αλλά και της Γερμανίας.

Όσον αφορά το μέλλον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών εγκαινίασε την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Δήμων 
και Περιφερειών για την Ανασυγκρότηση της Ουκρανίας, η οποία θα αξιοποιήσει την υφιστάμενη εμπειρία στις 
διαπεριφερειακές και διαδημοτικές εταιρικές σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ουκρανίας.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες 
που βρίσκονται πλησιέστερα 
στην Ουκρανία θα σημειώσουν τη 
μεγαλύτερη μείωση του Ακαθάριστου 
Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕγχΠ) ως 
αποτέλεσμα του πολέμου, αν και τα 
στοιχεία δείχνουν επίσης παρόμοιο 
επίπεδο επιπτώσεων στην Ιρλανδία και 
σε περιφέρειες της Κεντρικής Ευρώπης. 
Οι ίδιες περιοχές που γειτνιάζουν με 
την Ουκρανία θα επηρεαστούν επίσης 
περισσότερο από τον πληθωρισμό, το 
ίδιο και η Ισπανία και η Πορτογαλία 
(συμπεριλαμβανομένων των πιο 
απομακρυσμένων εδαφών τους).

Κεφάλαιο 1

Περιφερειακή τρωτότητα 
στον πόλεμο κατά της 

Ουκρανίας 

Πηγή: Böhme, K., Mäder Furtado, 
M., Toptsidou, M., Hans, S., 

Münch, A., Schuh, B., Badouix, M., 
Amichetti, C., Valenza, A., Iacobucci, 

E., Iacob, A., The State of the 
regions, cities and villages in the 
areas of social-economic policies 
(H κατάσταση των περιφερειών, 

των πόλεων και των χωριών στους 
τομείς των κοινωνικοοικονομικών 

πολιτικών), 2022.

Αποτελέσματα της 
σύγκρουσης στην 

Ουκρανία

Πηγή: Llano, C., European Recovery 
with our neighbourhoods in arms, 

ESPON seminar –Stronger together: 
recovering through crise (Ευρωπαϊκή 

ανάκαμψη με τις γειτονιές μας 
στα όπλα, σεμινάριο ESPON — 

Ισχυρότεροι μαζί: ανάκαμψη μέσω 
κρίσεων), Λιλ, 1-2 Ιουνίου 2022.

Διαβάστε το πλήρες 
κείμενο της έκθεσης
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Άμεση διασυνοριακή 
κυκλοφορία των ατόμων 
που εγκαταλείπουν 
την Ουκρανία προς τις 
γειτονικές χώρες της ΕΕ

Dobias, K., και Homem, F., EU cities 
and regions welcoming Ukrainian 
refugees - mapping multilevel 
coordination (Οι δήμοι και οι 
περιφέρειες της ΕΕ υποδέχονται 
τους Ουκρανούς πρόσφυγες — 
χαρτογράφηση του πολυεπίπεδου 
συντονισμού), 2022 

Τι είδους ενέργειες 
ανέλαβε η τοπική ή 

περιφερειακή σας αρχή 
για την αντιμετώπιση 
του πολέμου κατά της 

Ουκρανίας;

Πηγή: Περιφερειακό και τοπικό 
βαρόμετρο

Οι χώρες που γειτνιάζουν με την Ουκρανία έχουν 
επίσης βιώσει τις μεγαλύτερες μεταναστευτικές 
ροές ως αποτέλεσμα του πολέμου. Πάνω από 10 
εκατομμύρια άνθρωποι έχουν διασχίσει τα σύνορα 
μεταξύ της Ουκρανίας και των γειτόνων της· η 
Πολωνία είναι ο συνηθέστερος προορισμός με 
4,3 εκατομμύρια αφίξεις, ακολουθούμενη από την 
Ουγγαρία με 861 000, τη Ρουμανία με 736 000, τη 
Σλοβακία με 548  000 και την Τσεχία με 383  000 
(στοιχεία από τα τέλη Ιουνίου 2022).

Οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές βρίσκονται 
στην πρώτη γραμμή της υποδοχής προσφύγων 
από τον πόλεμο. Πάνω από τρία τέταρτα (76 %) των 
τοπικών και περιφερειακών εκπροσώπων που απάντησαν στο περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο της ΕτΠ 
δήλωσαν ότι η περιφερειακή ή τοπική αρχή τους έχει υποδεχθεί πρόσφυγες από την Ουκρανία· 50 % δήλωσαν 
ότι η περιφερειακή ή τοπική αρχή τους έχει αποστείλει υλική βοήθεια στην Ουκρανία, ενώ 53 % υποστηρίζουν 
ενεργά τους πολίτες και τις τοπικές οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και 57 % έχουν επιδείξει πολιτική 
αλληλεγγύη προς την Ουκρανία. Η χρηματοδότηση της ΕΕ στηρίζει πολλές από αυτές τις προσπάθειες: 39 % 
όσων απάντησαν δήλωσαν ότι η χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής χρησιμοποιείται από την περιφέρεια ή 
τον δήμο τους για τη στήριξη των προσφύγων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τον πόλεμο κατά της 
Ουκρανίας· για 8 % όσων απάντησαν, ήταν η μόνη πηγή χρηματοδότησης, ενώ 21 % δήλωσαν ότι χρησιμοποιούσαν 
κονδύλια της ΕΕ επιπλέον άλλων πηγών.

5 Flash Eurobarometer - Regional and Local Barometer   /   Fieldwork: 25/07 - 11/09/2022   /   Base: n=2 698 - All respondents

What type of actions did your local or regional authority take in response to the war against Ukraine? [MULTIPLE ANSWERS]Q1

EU27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

Showing political solidarity with 
Ukraine 57 67 27 80 48 78 79 72 29 73 43 43 46 19 94 73 71 19 35 59 40 71 58 51 37 37 37 66

Sending material aid to Ukraine 50 24 27 72 8 52 59 38 46 51 51 43 46 52 94 78 48 42 30 11 58 82 68 59 59 65 32 25

Receiving refugees from Ukraine 76 86 62 88 77 94 94 91 23 75 69 77 67 4 98 93 70 73 20 89 70 88 67 82 54 81 78 87

Supporting citizens and local civil 
society organisations in their 
solidarity action

53 56 32 63 41 71 43 59 15 71 54 55 51 0 78 41 63 49 15 45 52 65 60 64 46 44 36 38

Strengthening existing partnerships 
with cities or regions in Ukraine 12 4 3 23 2 14 22 3 0 1 7 10 6 0 48 44 1 18 0 4 9 39 4 25 9 10 10 0

Preparing new partnerships with 
cities or regions in Ukraine 7 1 6 7 2 16 6 5 0 1 7 4 4 0 28 7 5 5 0 7 3 11 3 26 2 10 3 3

Using EU funds in my city/region to 
support refugees 12 7 12 42 5 17 25 20 0 11 3 8 10 0 26 29 3 6 0 4 3 21 9 20 5 6 7 7

Other actions 11 6 6 15 20 14 12 9 4 12 3 12 10 4 17 10 6 12 10 15 7 23 10 13 7 11 17 11

No actions taken 5 1 12 1 3 1 3 0 15 2 7 4 5 26 0 0 5 9 30 1 10 1 4 3 5 5 7 4

Don’t know 2 2 0 2 3 1 0 0 13 1 3 4 1 7 0 0 1 0 0 2 5 1 0 0 3 0 3 4

Τοπική ιστορία
Βαρσοβία, Πολωνία

Περιφερειακό και 
τοπικό βαρόμετρο

1 στους 2 ερωτηθέντες δηλώνουν ότι ο 
αποτελεσματικότερος τρόπος για την 

ανοικοδόμηση της Ουκρανίας είναι η 
συμμετοχή των περιφερειών και των δήμων της 

ΕΕ στο σχέδιο ανασυγκρότησης.

Από την έναρξη του πολέμου κατά 
της Ουκρανίας, ο πληθυσμός της 

Βαρσοβίας έχει αυξηθεί κατά 15 %. 
Μόνο η πόλη και τα περίχωρά της 

υποδέχθηκαν 240 000 πρόσφυγες, 
σχεδόν όσους η Ιταλία και η Γαλλία.

Η Βαρσοβία απορρόφησε 10 % των 
προσφύγων που καταγράφηκαν στην 

Πολωνία. Συντονίζοντας 14 000 εθελοντές, 
η πόλη κατάφερε να παράσχει στέγαση, 

ιατρική περίθαλψη, ψυχολογική υποστήριξη, 
γλωσσική και νομική βοήθεια. Έχει τεθεί σε 
εφαρμογή η εξ αποστάσεως πρόσβαση στα 
ουκρανικά σχολεία, η οποία επιτρέπει στα 

παιδιά από την Ουκρανία να παρακολουθούν 
τα μαθήματα που γίνονται στην πατρίδα τους.

Βασική πληροφορία

1 στους 2
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Κεφάλαιο 2

Η μη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών 
στο σχέδιο ανάκαμψης ενέχει τον κίνδυνο διεύρυνσης του 
εδαφικού χάσματος στην Ευρώπη
Τα στοιχεία δείχνουν ότι ο οικονομικός αντίκτυπος της πανδημίας COVID-19 ήταν μεγαλύτερος στις νότιες 
περιφέρειες της ΕΕ από ό,τι στα βόρεια και ανατολικά. Οι χώρες που αντέδρασαν αποτελεσματικότερα ήταν οι 
χώρες γύρω από τη Βαλτική Θάλασσα, καθώς και οι Κάτω Χώρες, η Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο, η Ρουμανία και 
ορισμένες περιφέρειες της Βουλγαρίας.

Η απάντηση της ΕΕ για τη στήριξη των κρατών μελών προκειμένου να ανακάμψουν από τις εκτεταμένες 
επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 ήταν ο μηχανισμός ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ), ένα ιστορικό 
επίπεδο στήριξης για τις χώρες που αντιμετωπίζουν μια άνευ προηγουμένου πρόκληση. Ωστόσο, ο ΜΑΑ 
στερείται κατάλληλης εδαφικής διάστασης και η ουσιαστική συμμετοχή των δήμων και των περιφερειών στον 
σχεδιασμό και την εφαρμογή του είναι ελάχιστη ή μηδενική. Οι πρώτες αξιολογήσεις των μοτίβων δαπανών 
δείχνουν ότι οι δαπάνες του ΜΑΑ θα μπορούσαν ακόμη και να διευρύνουν τις εδαφικές διαφορές στην ΕΕ, 
υπονομεύοντας εν μέρει την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή.  

LT SK PL BG LV ES RO CZ HR SI CY PT IE EU27 LU IT HU EL BE EE FR DE AT SE NL FI DK MT

2 3 2 0 2 5
2 4 2 0 0 0

3 1 3 1 3 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0

24 21 21 21 17 14 16 13 14 14 11 11 8 9 7 7 5 6 6 5 3 3 4 2 2 2 2 0

25
22

32

53
61 64 62

31

49

36 41

58

48

41

25

79

15

40
45

37
33

26 27 28
24

44

18

40

39
51 42

21
20 16 20

49 29 46 44 29 39 45
58

12
72 48 46

59
59 66 66 64 71 51 77 55

10 3 2 6 0 1 0 4 6 5 4 2 2 3 7 1 5 6 4 0 4 4 3 5 3 3 3 5

Fully involved in drafting the national plan Partially involved in the drafting of the national plan

Not involved but informed about the adopted plans by the national government Neither involved nor informed about the plan

Don’t know

Σε ποιον βαθμό 
συμμετείχε ο δήμος/η 
περιφέρειά σας στην 
κατάρτιση των σχεδίων 
ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας της 
χώρας σας;

Πηγή: Περιφερειακό και τοπικό 
βαρόμετρο

Μεταβολή της 
περιφερειακής 

ακαθάριστης 
προστιθέμενης αξίας 

2019-2020

Eurostat, η ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία μειώθηκε 
σε όλες τις περιφέρειες πλην 

τεσσάρων, 2022

Διαβάστε το πλήρες 
κείμενο της έκθεσης



5

Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση 
των δήμων και των περιφερειών

Θεματικό δελτίο 2022

Οι πρώτες αξιολογήσεις του μηχανισμού 
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (ΜΑΑ) 

δείχνουν ότι τα μοτίβα δαπανών του θα 
μπορούσαν να διευρύνουν τις εδαφικές 

διαφορές στην ΕΕ, υπονομεύοντας εν μέρει 
το έργο της χρηματοδότησης για τη συνοχή.

Βασική πληροφορία

Η συμμετοχή των τοπικών και των περιφερειακών αρχών στην κατάρτιση των εθνικών σχεδίων ανάκαμψης 
και ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) ήταν χαμηλή. Το περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο που εκπόνησε η ΕτΠ δείχνει 
ότι μόνο 1 % των ερωτηθέντων συμμετείχαν πλήρως και μόνο 9 % συμμετείχαν εν μέρει στην κατάρτιση των 
ΕΣΑΑ. Περισσότεροι από τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν συμμετείχαν αλλά ενημερώθηκαν 
σχετικά με τα εγκριθέντα σχέδια από την εθνική κυβέρνηση (41 %), ενώ παρόμοιο ποσοστό ανέφερε ότι ούτε 
ενημερώθηκε ούτε συμμετείχε (45 %). Το ποσοστό των ερωτηθέντων που δεν ενημερώθηκαν ούτε συμμετείχαν 
σχετικά με το σχέδιο κυμαίνεται από 12 % στην Ιταλία έως 77 % στη Δανία.

Ο κύριος κίνδυνος αυτής της υπερβολικά 
συγκεντρωτικής προσέγγισης είναι οι στόχοι που 
καθορίζονται στα σχέδια να μην ανταποκρίνονται 
αποτελεσματικά στις πολύ διαφορετικές επιτόπιες 
ανάγκες. Από χωριστή διαβούλευση με τα μέλη της ΕτΠ 
προέκυψε ότι οι περισσότεροι ερωτηθέντες θεωρούν 
ότι υπάρχει κίνδυνος «μη επίτευξης των στόχων και 
των οροσήμων» στα σχέδια, καθώς και σημαντικός 
κίνδυνος κακής κατανομής της χρηματοδότησης. 
Πάνω από τους μισούς ερωτηθέντες δήλωσαν ότι 
διαβλέπουν υψηλό ή μέτριο κίνδυνο αύξησης των 
εδαφικών ανισοτήτων, καθώς και αλληλεπικαλύψεων 
και έλλειψης συντονισμού με άλλα ταμεία της ΕΕ, ως 
αποτέλεσμα της προσέγγισης που ακολουθεί ο ΜΑΑ.

Το περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο δείχνει ότι, παρά τις βάσιμες αυτές ανησυχίες σχετικά με τη 
μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης του ΜΑΑ, η πολιτική συνοχής κάνει τη διαφορά για 
πολλές περιφέρειες όσον αφορά την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας.

Η πανδημία επηρέασε επίσης σοβαρά τις υπηρεσίες υγείας σε όλες τις περιφέρειες και τους δήμους, για 
παράδειγμα όσον αφορά τη θεραπεία του καρκίνου. Επιπλέον, οι επιπτώσεις στην ψυχική υγεία των Ευρωπαίων 
εξακολουθούν να αξιολογούνται και απαιτούν την ανάληψη δράσης σε όλα τα επίπεδα.

1 στους 10 ερωτηθέντες δηλώνει ότι είτε 
συμμετείχε πλήρως (1 %) είτε εν μέρει (9 %) 

στην κατάρτιση των ΕΣΑΑ.

Περιφερειακό και 
τοπικό βαρόμετρο

Με βάση το προβλεπόμενο 
επίπεδο συμμετοχής σας, 
διαβλέπετε κινδύνους για 
την εφαρμογή του εθνικού 
σχεδίου ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας στη χώρα 
σας;

ΕτΠ-ΣΕΔΠ, Υλοποίηση του 
μηχανισμού ανάκαμψης και 
ανθεκτικότητας: Η προοπτική των 
τοπικών και περιφερειακών αρχών 
- Αποτελέσματα της στοχευμένης 
διαβούλευσης ΕτΠ-ΣΕΔΠ, 
Απρίλιος  2022.

Πώς η στήριξη από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση 
βοηθά τον δήμο ή την 
περιφέρειά σας να 
ανακάμψει από την 
πανδημία COVID-19;

Πηγή: Περιφερειακό και τοπικό 
βαρόμετρο

Τοπική ιστορία
Αμβέρσα, Βέλγιο

Συχνά παραβλέπεται ο αντίκτυπος της 
πανδημίας στην ψυχική υγεία. Ήδη από τον 

Μάρτιο του 2020, ο δήμος της Αμβέρσας 
συνεργάστηκε με το πανεπιστήμιό της σε 

δημοσκόπηση περίπου 6 000 κατοίκων της περιοχής 
σχετικά με την κατάσταση της ψυχικής υγείας τους, 

καταδεικνύοντας τον σοβαρό αντίκτυπο της 
απομόνωσης και της καραντίνας σε ευάλωτες 

ομάδες, όπως οι νέοι ή τα άτομα με χρόνιες 
παθήσεις ή κοινωνικοοικονομικά μειονεκτήματα.

EU27 average

My constituency is using EU funds to mitigate the 
immediate impact of the pandemic (spending on 
healthcare, support to short-time work schemes, 

SMEs etc.)
39%

My constituency is using EU funds to focus on long-
term regional development contributing to a green, 

digital and resilient recovery 58%

My constituency is using EU funds to foster 
cooperation with other regions or cities 15%

Other 9%

We did not receive support from the EU 9%

Don’t know 7%

1 στους 10
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Η μη ανάληψη δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής 
κρίσης αυξάνει τον κίνδυνο φυσικών καταστροφών για τις 
τοπικές κοινότητες της ΕΕ
Η αδυναμία ανάληψης ταχείας ή αποτελεσματικής δράσης για την επιβράδυνση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης 
θα μπορούσε να έχει καταστροφικές επιπτώσεις στις κωμοπόλεις, τις πόλεις και τις περιφέρειες ολόκληρης της 
ΕΕ. Οι ζημίες που προκαλούνται από συμβάντα όπως πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές και καύσωνες αναμένεται 
να ανέλθουν σε 170 δισ. ευρώ ετησίως στην ΕΕ. Ο αντίκτυπος αυτών των φαινομένων που σχετίζονται με την 
κλιματική κρίση στις υποδομές και την οικονομία των περιφερειών και των δήμων της ΕΕ θα συνεχίσει να 
επιδεινώνεται, ιδίως σε περιοχές που είναι ήδη εκτεθειμένες σε υψηλές θερμοκρασίες και στις ακτές. 

Οι οικονομικές επιπτώσεις των πλημμυρών ανέρχονται περίπου σε 8,5 δισ. ευρώ ετησίως με τον σημερινό ρυθμό 
της κλιματικής έκτακτης ανάγκης, αλλά θα μπορούσαν να αυξηθούν σε 16 δισ. ευρώ ετησίως εάν η αύξηση της 
θερμοκρασίας του πλανήτη υπερβεί τους 2°C ή σε 40 δισ. ευρώ ετησίως εάν υπερβεί τους 3°C. Οι περιφέρειες 

Κεφάλαιο 3

Οικονομική ζημία λόγω 
πλημμυρών στο πλαίσιο 

του σεναρίου αύξησης 
της θερμοκρασίας κατά 

3°C το 2100 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση για τη 
συνοχή με ορίζοντα το 2050, 2022

Διαβάστε το πλήρες 
κείμενο της έκθεσης
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Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση 
των δήμων και των περιφερειών

Θεματικό δελτίο 2022

Αριθμός πρόσθετων 
ημερών ετησίως με 
υψηλό έως ακραίο 
κίνδυνο πυρκαγιάς 
για τρία σενάρια 
υπερθέρμανσης του 
πλανήτη 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκός 
κίνδυνος δασικών πυρκαγιών και 
ευπάθεια σε ένα μεταβαλλόμενο 
κλίμα: προς την ενσωμάτωση των 
διαστάσεων του κινδύνου, 2020

Βασική πληροφορία

της Σκανδιναβίας, της Γερμανίας, 
της Πολωνίας, της Ιρλανδίας και 
της βόρειας Ιταλίας θα πληγούν 
περισσότερο.

Ωστόσο, υπάρχουν ελάχιστες 
ενδείξεις βελτίωσης στο άμεσο 
μέλλον: ο αριθμός των ημερών 
ετησίως με υψηλό έως ακραίο 
κίνδυνο πυρκαγιάς προβλέπεται 
να αυξηθεί σχεδόν παντού στην 
Ευρώπη, ως αποτέλεσμα των 
υψηλότερων θερμοκρασιών 
και των αυξημένων περιόδων ξηρασίας. Ο κίνδυνος θα είναι υψηλότερος στις περιοχές της νότιας Ευρώπης 
που είναι ήδη οι πλέον επιρρεπείς σε καταστροφικές δασικές πυρκαγιές: για ορισμένες ισπανικές, ιταλικές και 
ελληνικές περιφέρειες, αυτό θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα 30 έως 40 περισσότερες ημέρες ετησίως με 
υψηλό έως ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς.

Έχοντας επίγνωση αυτής της υπαρξιακής απειλής, οι περιφέρειες και οι δήμοι της ΕΕ πρωτοστατούν στην 
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης: είναι υπεύθυνες για πάνω από 70 % των μέτρων μετριασμού της κλιματικής 
αλλαγής και έως και για 90 % των δράσεων για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Και αυτό θα συνεχιστεί 
σαφώς στο μέλλον: σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες στο περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο δήλωσαν ότι 
βασικός στόχος της χρηματοδότησης της ΕΕ για την ανάπτυξη του δήμου ή της περιφέρειάς τους θα πρέπει να 
είναι η στήριξη της πράσινης μετάβασης της οικονομίας (51 %).. 

EU27 BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE

Mitigating the impact of the climate 
crisis 42 48 27 36 56 57 14 63 29 40 52 28 30 22 11 20 61 50 50 47 57 43 47 33 46 49 19 44

Supporting the green transition of 
the economy 51 61 50 47 72 51 28 55 54 61 67 33 50 33 39 49 60 45 35 57 49 54 37 41 49 46 39 58

Investing in the digital transition of 
economy and society 35 24 29 46 21 47 43 28 44 50 16 37 38 37 44 24 30 23 40 18 27 38 44 39 27 30 32 33

Fighting unemployment, creating 
jobs, modernising the labour force 38 30 62 31 25 26 57 27 60 57 22 47 46 48 65 51 29 32 10 24 33 18 58 48 39 33 70 40

Investing in modern transport 
facilities 40 43 41 39 33 46 26 58 4 29 51 53 52 37 20 41 36 32 50 37 27 56 33 41 54 30 5 39

Mitigating the surge in energy prices 48 48 62 64 28 35 74 41 35 30 40 61 39 52 74 80 44 72 20 43 56 54 37 59 39 70 63 40

Other 8 6 0 7 13 8 11 9 6 8 6 4 5 4 2 3 7 8 10 19 7 7 9 13 7 6 17 5

Don’t know 1 0 3 1 2 1 0 0 2 0 1 0 1 4 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 3

Ποιοι, κατά την άποψή σας, θα πρέπει να 
είναι οι βασικοί στόχοι της χρηματοδότησης 
της ΕΕ για τη μελλοντική ανάπτυξη του 
δήμου ή της περιφέρειάς σας; Μπορείτε να 
επιλέξετε έως τρεις απαντήσεις

Πηγή: Περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο

5 στους 10 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι 
βασικός στόχος της χρηματοδότησης της ΕΕ 
θα πρέπει να είναι η στήριξη της πράσινης 

μετάβασης της οικονομίας.

Περιφερειακό και 
τοπικό βαρόμετρο

Στο χειρότερο σενάριο για την κλιματική 
κρίση, ορισμένες περιφέρειες της Ισπανίας, 
της Ιταλίας και της Ελλάδας θα μπορούσαν 

να βιώσουν 30 έως 40 περισσότερες ημέρες 
ετησίως με υψηλό έως ακραίο κίνδυνο 

δασικών πυρκαγιών.

Τοπική ιστορία
Λάπεενραντα, Φινλανδία

Στις ακτές της λίμνης Pien-Saimaa, έχουν 
κατασκευαστεί επτά υγρότοποι ομβρίων 

υδάτων στην αστική περιοχή της Λάπεενραντα. Οι 
τεχνητοί υγρότοποι λειτουργούν ως φυσικά φίλτρα, 
συλλέγοντας στερεά υλικά, καθώς και θρεπτικά 
συστατικά και ρύπους που μεταδίδονται από τα 
ύδατα απορροής, πριν φτάσουν στη λίμνη. Το 

σχέδιο αυτό για τη στήριξη της βιοποικιλότητας 
αποτελεί μέρος της στρατηγικής για την επίτευξη 
κλιματικής ουδετερότητας στον δήμο έως το 2030.

5 στους 10
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Η πολιτική συνοχής αποδίδει και πρέπει να παραμείνει 
πυλώνας για το μέλλον της Ευρώπης για την υλοποίηση της 
πράσινης και της ψηφιακής μετάβασης
Η πολιτική συνοχής είναι αποτελεσματική όσον αφορά τη διασφάλιση ότι κανένας άνθρωπος και κανένας τόπος 
δεν θα μείνει στο περιθώριο. Οι 10 χώρες που προσχώρησαν στην ΕΕ το 2004 είχαν, κατά το έτος αυτό, μέσο κατά 
κεφαλήν ΑΕγχΠ μόλις 59 % του μέσου όρου της ΕΕ. Έως το 2019, ο εν λόγω μέσος όρος είχε αυξηθεί σε 77 %, 
μειώνοντας τη διαφορά μεταξύ των μέσων ΑΕγχΠ τους κατά σχεδόν το ήμισυ.

Η εικόνα σε περιφερειακό επίπεδο είναι πιο διαφοροποιημένη. Οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της 
Ανατολικής Ευρώπης έχουν καλύψει εν μέρει την υστέρηση, αλλά αρκετές περιφέρειες μεσαίου εισοδήματος 
και λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες στο νότιο τμήμα της ΕΕ, που έχουν βρεθεί σε ένα είδος αναπτυξιακής 
παγίδας, βιώνουν στασιμότητα ή ύφεση. Οι υπολογισμοί της Επιτροπής των Περιφερειών για το κατά κεφαλήν 
ΑΕγχΠ κατά την 12ετή περίοδο 2009-2020 δείχνουν ότι 109 περιφέρειες αύξησαν το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ τους 
σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ 129 περιφέρειες έχασαν κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ. Οι προβλέψεις δείχνουν 
ότι, το 2023, το κατά κεφαλήν ΑΕγχΠ θα είναι κατά 2,6 % υψηλότερο στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες 
χάρη στη στήριξη από την πολιτική συνοχής κατά την περίοδο 2014-2020.

Η καίρια σημασία της συνοχής για τις τοπικές κοινότητες της ΕΕ επιβεβαιώνεται πλήρως από τα αποτελέσματα 
του περιφερειακού και τοπικού βαρόμετρου της ΕτΠ: 88  % όσων απάντησαν συμφώνησαν ότι η συνοχή θα 
πρέπει να συγκαταλέγεται στις βασικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, ένας τομέας στον οποίο η πολιτική συνοχής αδυνατεί ακόμα να έχει μεγαλύτερο αντίκτυπο είναι η 
ψηφιακή τεχνολογία. Οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν ότι η πανδημία έχει επιδεινώσει, ενίοτε σημαντικά, το 
υφιστάμενο ψηφιακό χάσμα σε ολόκληρη την ΕΕ. Υπάρχει ένα σαφές και σημαντικό χάσμα μεταξύ αγροτικών και 
αστικών περιοχών στην πλειονότητα των χωρών της ΕΕ όσον αφορά τον αριθμό των ατόμων που δεν 
χρησιμοποιούν ποτέ το διαδίκτυο, καθώς και ένα σαφές χάσμα στις ψηφιακές δεξιότητες μεταξύ νότιων/
ανατολικών και βόρειων/δυτικών περιφερειών της ΕΕ, καθώς και μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. 
Ωστόσο, το χάσμα δεν σχετίζεται μόνο με τη συνδεσιμότητα: σε πολλές περιπτώσεις, η πρόσβαση σε βασικές 
ψηφιακές υποδομές είναι επίσης χαμηλή. 

- - -

PT IE ES IT HR BG LU SK RO CY CZ SI LV FR LT SE EL EU27 PL BE HU DK EE AT MT DE NL FI
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68
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64 67

56
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69

52
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21 39 23 32 67 27 34 35 30 26 36 59 59 37 53 28 21 36 30 47 37 23 45
52

45 43
39 42

0 0 2 2 2 3 2 3 5 4 3 2
7

3 5 8
2 5 4 6 9 8 11

4 10
8 12
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0 0 1 2 2 3
1 2 0 0 2 2

2
3 3 1

2 3 5 1
4 3 3

6
0 6

12
12

0 2 1 1 2 0 3 2 2 4 3 5 0 3 2 2 6 4 3 5 1 3 3 11 15 14 6 10

Totally agree Tend to agree Tend to disagree Totally disagree Don’t know

Κεφάλαιο 4

Επισκόπηση της 
κάλυψης των ψηφιακών 
υποδομών, συνολική και 

αγροτική, 2020. % των 
νοικοκυριών 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΓΔ 
CONNECT, 2021

Παρακαλείστε να 
αναφέρετε κατά 

πόσον συμφωνείτε 
ή διαφωνείτε με την 

ακόλουθη δήλωση: Η 
«συνοχή» θα πρέπει 
να συγκαταλέγεται 

στις βασικές αξίες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πηγή: Περιφερειακό και τοπικό 
βαρόμετρο

Διαβάστε το πλήρες 
κείμενο της έκθεσης
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Ετήσια έκθεση της ΕΕ για την κατάσταση 
των δήμων και των περιφερειών

Θεματικό δελτίο 2022

2021-2019: μεταβολή 
στα άτομα που 
χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο καθημερινά 
(ποσοστιαίες μονάδες) 

Χάρτης που δημιουργήθηκε από την 
Progress Consulting S.r.l. με βάση τα 
στοιχεία της Eurostat του Μαΐου 2022

Γνωρίζει ο δήμος/η 
περιφέρειά σας 
οποιαδήποτε 
χρηματοδότηση της 
ΕΕ (στο πλαίσιο της 
πολιτικής συνοχής ή 
του NextGenerationEU) 
που έλαβε ο δήμος ή η 
περιφέρειά σας κατά την 
τελευταία διετία;

Πηγή: Περιφερειακό και τοπικό 
βαρόμετρο

83%

Περιφερειακό και 
τοπικό βαρόμετρο Βασική πληροφορία

83 % όσων απάντησαν δηλώνουν ότι η 
χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής 
προσφέρει μεγαλύτερη προστιθέμενη 

αξία στον δήμο ή την περιφέρειά τους, σε 
σύγκριση με άλλες χρηματοδοτικές ροές.

Το θετικό στοιχείο είναι ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι οι περιορισμοί κυκλοφορίας και η τηλεργασία που 
προκλήθηκαν από την πανδημία COVID-19 ενίσχυσαν την καθημερινή χρήση του διαδικτύου σε όλες σχεδόν τις 
περιφέρειες της ΕΕ, με σημαντικές αυξήσεις έως και 10 % σε χώρες όπως η Ρουμανία και η Σλοβενία, καθώς και 
σε ορισμένες περιφέρειες στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ισπανία.

Τα αποτελέσματα του περιφερειακού και τοπικού βαρόμετρου υπογραμμίζουν την πρόκληση που αντιμετωπίζει 
η ΕΕ όσον αφορά την εξασφάλιση της χρηματοδοτικής στήριξης εκεί όπου είναι περισσότερο αναγκαία και την 
ευαισθητοποίηση σχετικά με την αποτελεσματικότητά της. Μόνο 35 % περίπου όσων απάντησαν δήλωσαν ότι 
γνώριζαν τη χρηματοδότηση της ΕΕ (στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής ή του NextGenerationEU) που έλαβε ο 
δήμος ή η περιφέρειά τους κατά την τελευταία διετία, με τους αριθμούς να κυμαίνονται από μόλις 5  % στη 
Γερμανία έως 88 % στην Ισπανία.

ES IT HR BG LV SI PT LT RO IE EU27 PL CY AT CZ EE EL SK HU FR FI DE BE MT SE NL LU DK
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- - -

Are you aware of any EU funding (under Cohesion Policy or NextGenerationEU) received by your city or region in the past two 
years?Q4

Yes No Don’t know

2.6%
Οι προβλέψεις δείχνουν ότι, το 2023, το κατά 

κεφαλήν ΑΕγχΠ θα είναι κατά 2,6 % υψηλότερο 
στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες χάρη 

στη στήριξη από την πολιτική συνοχής κατά 
την περίοδο 2014-2020.

Τοπική ιστορία
Μοραβία-Σιλεσία, Τσεχία

Η ταχεία και ολοκληρωμένη στροφή προς τις ηλεκτρικές 
μεταφορές και τις μεταφορές μηδενικών εκπομπών αποτελεί 
βασικό μέρος της αντιμετώπισης της κλιματικής κρίσης, αλλά 

πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικοοικονομικός 
αντίκτυπος αυτής της μετάβασης. Ένα έργο ύψους 20 εκατ. 
ευρώ με την ονομασία EU-TRAUTOM, το οποίο περιλαμβάνει 
88 εταίρους από την περιφέρεια Μοραβίας-Σιλεσίας, βασικό 
κόμβο της αυτοκινητοβιομηχανίας της Τσεχίας, έχει ως στόχο 
να βοηθήσει στην επανακατάρτιση τουλάχιστον 5 000 ατόμων 

που εργάζονται στον τομέα αυτό.
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Κεφάλαιο 5

Βασική πληροφορία

Ο κοινωνικός ιστός σε κίνδυνο: απαιτείται δράση για την 
αντιμετώπιση των ανισοτήτων και της φτώχειας
Παρά τις πολυάριθμες επιτυχίες της πολιτικής συνοχής της ΕΕ και των λοιπών μέτρων χρηματοδότησης και 
στήριξης, τα προβλήματα που προκαλούνται από την αύξηση των ανισοτήτων, τον ανεξέλεγκτο πληθωρισμό, 
την ενεργειακή κρίση, τις ανισότητες μεταξύ των φύλων και την υψηλή ανεργία των νέων εξακολουθούν να 
αποτελούν πραγματική πρόκληση για την ΕΕ. Η πανδημία και ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας έχουν επιδεινώσει 
περαιτέρω πολλές από αυτές τις υφιστάμενες ανισότητες. Το 2019 περίπου 91 εκατομμύρια άτομα (20 % του 
πληθυσμού της ΕΕ) αντιμετώπιζαν ήδη κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Οι αγροτικές περιφέρειες 
είχαν ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό (22 %) από ό,τι οι πόλεις (21 %) και οι κωμοπόλεις και τα προάστια (19 %), αν 
και το ποσοστό αυτό μειώθηκε και στις τρεις περιπτώσεις μεταξύ 2012 και 2019.

Οι περιφερειακές και τοπικές αρχές αποτελούν 
βασικούς παράγοντες για την επίτευξη των 
στόχων –αντιμετώπιση της φτώχειας, κατάρτιση 
των ατόμων και στήριξη της απασχόλησης– που 
καθορίζονται στο σχέδιο δράσης για την υλοποίηση 
του ευρωπαϊκού πυλώνα κοινωνικών δικαιωμάτων. 

Ο πόλεμος κατά της Ουκρανίας και ο αντίκτυπος 
της αύξησης των τιμών της ενέργειας επιδεινώνουν 
επίσης τον κίνδυνο ενεργειακής φτώχειας. Το 2020, 
περίπου 36 εκατομμύρια Ευρωπαίοι δεν μπόρεσαν 
να διατηρήσουν τα σπίτια τους επαρκώς ζεστά 
τον χειμώνα ή δροσερά το καλοκαίρι και οι 
αριθμοί αυτοί είναι πιθανό να εκτιναχθούν καθώς 
οι επιπτώσεις της κρίσης γίνονται αισθητές σε 
ολόκληρη την Ευρώπη. 

Η ανάγκη αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων 
που προκύπτουν από τον αντίκτυπο του πολέμου κατά της Ουκρανίας 
αναγνωρίζεται ευρέως από τους συμμετέχοντες στο περιφερειακό και 
τοπικό βαρόμετρο της ΕτΠ. Περίπου 77 % όσων απάντησαν δήλωσαν ότι 
ο κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος του πολέμου κατά της Ουκρανίας 
απαιτεί προσαρμογή των πολιτικών και της χρηματοδότησης της ΕΕ για 
την περίοδο 2021-2027 και ότι βασικός στόχος της χρηματοδότησης της 
ΕΕ για την ανάπτυξη του δήμου ή της περιφέρειάς τους θα πρέπει να είναι ο 
μετριασμός της αύξησης των τιμών της ενέργειας (48 %). Μακροπρόθεσμα, 
38 % όσων απάντησαν δήλωσαν ότι βασικός στόχος της χρηματοδότησης 
της ΕΕ για τη μελλοντική ανάπτυξη του δήμου ή της περιφέρειάς τους 
θα πρέπει να είναι η καταπολέμηση της ανεργίας, η δημιουργία θέσεων 
εργασίας και ο εκσυγχρονισμός του εργατικού δυναμικού.

Η μείωση της ανεργίας των νέων και η καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας 
παραμένουν βασικές προκλήσεις σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η 
θέσπιση μιας ευρωπαϊκής εγγύησης για τα παιδιά, την οποία υποστηρίζει 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, αποτελεί μια λύση για το μέλλον.

Ποσοστό ατόμων που 
αντιμετωπίζουν κίνδυνο 

φτώχειας ή κοινωνικού 
αποκλεισμού, 2020 

Eurostat, στοιχεία Μαΐου 2022

77%

77 % όσων απάντησαν δήλωσαν ότι ο 
κοινωνικός και οικονομικός αντίκτυπος 
του πολέμου (στην Ουκρανία) απαιτεί 

προσαρμογή των πολιτικών και της 
χρηματοδότησης της ΕΕ.

Περιφερειακό και 
τοπικό βαρόμετρο

Ποιοι, κατά την άποψή 
σας, θα πρέπει να είναι 

οι βασικοί στόχοι της 
χρηματοδότησης της 

ΕΕ για τη μελλοντική 
ανάπτυξη του δήμου ή 

της περιφέρειάς σας;

Πηγή: Περιφερειακό και τοπικό 
βαρόμετρο

Το 2020 σχεδόν 18 εκατομμύρια παιδιά 
αντιμετώπιζαν κίνδυνο φτώχειας. Σχεδόν 

9 στους 10 δήμους έχουν υψηλότερο 
ποσοστό παιδικής φτώχειας από τον μέσο 

όρο της χώρας τους.

Τοπική ιστορία
Ριόχα, Ισπανία

Η Ριόχα κατέστησε την αποτελεσματική ισότητα των φύλων 
προτεραιότητα, δέσμευση που έθεσε την περιφέρεια 

6,4 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ. Η 
ισότητα των φύλων λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο σε πολιτικό 

και διοικητικό επίπεδο ή σε δημοσιονομικές επιλογές, 
αλλά και με τη δημιουργία σχεδίων για τη στήριξη της 

ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής 
και με την ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να βελτιώσουν 
την πρόσβαση των γυναικών στην απασχόληση και την 

κατάρτιση.

EU27 average

Mitigating the impact of the climate crisis 42%

Supporting the green transition of the economy 51%

Investing in the digital transition of economy and 
society 35%

Fighting unemployment, creating jobs, 
modernising the labour force 38%

Investing in modern transport facilities 40%

Mitigating the surge in energy prices 48%

Other 8%

Don’t know 1%

Διαβάστε το πλήρες 
κείμενο της έκθεσης
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Κεφάλαιο 6

Βασική πληροφορία

Το επόμενο κεφάλαιο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας απαιτεί 
να αναλάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών νέο 
ρόλο ως φωνή άνω του 1 εκατομμυρίου περιφερειακών και 
τοπικών εκπροσώπων
Η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης διήρκεσε ένα χρόνο και έληξε τον Μάιο του 2022, με μια σειρά 
συστάσεων για την ενίσχυση της δημοκρατίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Ένα βασικό συμπέρασμα αφορά τη 
μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών «προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος της στη θεσμική 
αρχιτεκτονική όσον αφορά τα ζητήματα με εδαφικό αντίκτυπο». Η πρόταση αυτή υποστηρίζεται πλήρως από το 
περιφερειακό και τοπικό βαρόμετρο της ΕτΠ. 89 % όσων απάντησαν συμφώνησαν ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι 
θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερο λόγο στο μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πάνω από 6 στους 10 ερωτηθέντες στο βαρόμετρο δήλωσαν ότι οι περιφέρειες και οι δήμοι θα μπορούσαν 
να συμμετάσχουν αποτελεσματικότερα στη συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης μέσω της εξασφάλισης 
συνεχούς συζήτησης επί του θέματος σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο (65 %). Πάνω από ένα τέταρτο των 
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αυτό θα μπορούσε να επιτευχθεί με τη συμμετοχή στη συνταγματική συζήτηση 
και/ή σε μια μελλοντική Συνέλευση για την αναθεώρηση των Συνθηκών της ΕΕ (26  %) ή με τη στήριξη της 
δημιουργίας μόνιμων συνελεύσεων πολιτών για την τροφοδότηση της συζήτησης (27 %). 

Προκειμένου να καταστεί η δημοκρατία πιο συμμετοχική, τα θεσμικά όργανα σε όλα τα επίπεδα θα πρέπει να 
εξασφαλίσουν καλύτερους τρόπους συμμετοχής των νέων και των οργανώσεών τους, αλλά και να άρουν όλα τα 
εμπόδια για την πραγματική συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική.

HR LT BG RO CY SK ES LV PT SI IT EL FI HU IE MT AT EU27 FR PL LU EE DE CZ SE DK BE NL
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In general, do you agree or disagree that regions and cities should have more influence on the future of the European Union?Q15

Totally agree Tend to agree Tend to disagree Totally disagree Don’t know

Γενικά, ως τοπικός 
ή περιφερειακός 
εκπρόσωπος, συμφωνείτε 
ή διαφωνείτε ότι οι 
περιφέρειες και οι δήμοι 
θα πρέπει να έχουν 
μεγαλύτερο λόγο στο 
μέλλον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης;

Πηγή: Περιφερειακό και τοπικό 
βαρόμετρο

89%

89 % όσων απάντησαν συμφωνούν ότι οι 
περιφέρειες και οι δήμοι θα πρέπει να έχουν 

μεγαλύτερο λόγο στο μέλλον της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Περιφερειακό και 
τοπικό βαρόμετρο

Τοπική ιστορία
Πουατιέ, Γαλλία

Το Πουατιέ έχει δημιουργήσει συνέλευση πολιτών 
αποτελούμενη από 100 άτομα που εκπροσωπούν 

ενοικιαστές κοινωνικής στέγασης, εθελοντές, 
εκπροσώπους τοπικών επιχειρήσεων και της 

κοινωνίας των πολιτών για τον εντοπισμό και την 
υποβολή ιδεών στον δήμαρχο και το δημοτικό 

συμβούλιο προς όφελος της πόλης στο σύνολό της. 
Στόχος είναι η ανάπτυξη μιας πιο συμμετοχικής 

δημοκρατίας, με ιδέες που μπορούν να 
εφαρμοστούν νομικά και με μετρήσιμο αντίκτυπο.

Διαβάστε το πλήρες 
κείμενο της έκθεσης

Στην ΕΕ, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν 
μόνο 15 % των δημάρχων, 21 % των 

περιφερειαρχών και 35 % των μελών των 
περιφερειακών κοινοβουλίων.
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η πολιτική συνέλευση της ΕΕ που απαρτίζεται από 329 τοπικούς και περιφερειακούς 
εκπροσώπους προερχόμενους από το σύνολο των 27 κρατών μελών. Τα μέλη μας είναι εκλεγμένοι περιφερειάρχες, περιφερειακοί σύμβουλοι, 
δήμαρχοι και τοπικοί σύμβουλοι, δημοκρατικά υπόλογοι απέναντι σε πάνω από 446 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες. Κύριοι στόχοι της ΕτΠ είναι 
η διασφάλιση της συμμετοχής των τοπικών και των περιφερειακών αρχών, καθώς και των κοινοτήτων τις οποίες εκπροσωπούν, στην ενωσιακή 
διαδικασία λήψης αποφάσεων και η ενημέρωσή τους σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο οφείλουν να ζητούν τη γνώμη της ΕτΠ στους τομείς πολιτικής που αφορούν τους δήμους και τις περιφέρειες. Η ΕτΠ μπορεί να 
προσφεύγει στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως μέσο για την προάσπιση του δικαίου της ΕΕ σε περιπτώσεις παραβίασης της αρχής της 
επικουρικότητας ή έλλειψης σεβασμού προς τις τοπικές ή τις περιφερειακές αρχές.

Εκδόθηκε από τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Οκτώβριος 2022
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