
ΚΟΙΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑΣ 

 

Η Ένωση Δήμων Ουκρανίας, εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρό της κ. 

Vitali KLITSCHKO και το Κογκρέσο Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών του 

Συμβουλίου της Ευρώπης, εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο Leendert 

VERBEEK ο οποίος συμμετείχε στο Φόρουμ «reVIVEd Ukraine – reVIVEd 

communities» που διοργάνωσε η Ένωση Δήμων Ουκρανίας, 

Αναφορικά με τη Διακήρυξη σχετικά με «τον πόλεμο της Ρωσικής 

Ομοσπονδίας κατά της Ουκρανίας» (Διακήρυξη 5 (2022), που υιοθετήθηκε από 

το Κογκρέσο του Συμβουλίου της Ευρώπης στις 24 Μαρτίου 2022, 

Καταδικάζοντας τον πόλεμο της Ρωσικής Ομοσπονδίας κατά της 

Ουκρανίας, ο οποίος έχει σοβαρές επιπτώσεις στις υποδομές, στις κατοικημένες 

περιοχές και έχει επιφέρει έναν άνευ προηγουμένου αριθμό προσφύγων και 

εσωτερικά μετακινούμενων πληθυσμών, 

Λαμβάνοντας υπόψιν την μακρόχρονη συνεργασία του Κογκρέσου και 

της Ένωσης Δήμων Ουκρανίας για την ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης, 

Αναγνωρίζοντας τις μεγάλες δυνατότητες των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών, την αλληλεγγύη που υπάρχει μεταξύ των ουκρανικών 

και των υπόλοιπων ευρωπαϊκών δήμων και τις προσπάθειες συνεργασίας ως 

κρίσιμες για την εξασφάλιση της αποκατάστασης και της δημοκρατίας, 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΣΟΥΝ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΟΥΣ : 

 

1. Να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να εξασφαλίσουν την γρήγορη και 

σταθερή ανασυγκρότηση των ουκρανικών κοινωνιών και την 

αναμόρφωση της όλης λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης στην 

χώρα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί κατάλληλα η άνευ προηγουμένου 

ανθρωπιστική, κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική πρόκληση που 

οι κοινωνίες αυτές αντιμετωπίζουν ως επίπτωση του πολέμου, να 



ανασυγκροτηθεί η δημοκρατία και να αναπτυχθεί εκ νέου η ικανότητα 

αποκατάστασης των τοπικών αρχών, καθώς και να εφαρμοστούν μέτρα 

ανοικοδόμησης, μετά τη λήξη του πολέμου 

2. Να προωθήσουν την αλληλεγγύη μεταξύ των ουκρανικών και άλλων 

ευρωπαϊκών δήμων μέσω πιο στενής συνέργιας και συνεργασίας  

3. Να αναπτυχθούν και να προωθηθούν κοινά σχέδια για την 

ανασυγκρότηση της λειτουργίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα 

με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις αρχές της 

ευρύτητας, την συμπερίληψης και της λογοδοσίας, με την προοπτική των 

προσπαθειών αποκέντρωσης και τόσο των υπό εξέλιξη όσο και των 

μελλοντικών νομοθετικών αλλαγών. 

 

Υπογράφηκε στην Ουκρανία, στις 2 Ιουνίου 2022 σε δύο, εξίσου αυθεντικά, 

αντίγραφα στην αγγλική και στην ουκρανική γλώσσα. 

 

Ένωση Δήμων Ουκρανίας, KLITSCHKO Vitali    

Κογκρέσο Τοπικών και περιφερειακών Αρχών του ΣτΕ, VERBEEK Leendert 

 

Μετάφραση από το πρωτότυπο 

Χαμακιώτη Δέσποινα 

Γραμ. Εθν.Αντ/πείας Κογκρέσο ΣτΕ 


