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ΛουξεμβούργοΟλλανδία ΣουηδίαΓερμανία  ΦινλανδίαΔανία

Βέλγιο

3 περιφέρειες 
3 κοινότητες 
10 επαρχίες
581 δήμοι

Ιρλανδία

Γαλλία

Πορτογαλία

Ισπανία

Κροατία ΕλλάδαΣλοβενία Μάλτα

Ιταλία

Αυστρία

3 διοικητικά διαμερίσματα
12 καντόνια

102 κοινότητες

Λετονία

9 αστικοί δήμοι
110 δήμοι

12 επαρχίες
355 δήμοι

21 περιφέρειες
290 δήμοι

16 ομόσπονδα κρατίδια
401 επαρχίες (294 Landkreise, 

107 kreisfreie Städte)
11 054 δήμοι

19 επαρχίες, συμπεριλαμβανομένης 
της αυτόνομης περιφέρειας των Νήσων 

Åland
310 δήμοι

5 περιφέρειες
2 περιφέρειες με ειδικό καθεστώς: 

Φερόες Νήσοι και Γροιλανδία
98 δήμοι

Λιθουανία
60 δήμοι

26 κομητειακά συμβούλια, τρία εκ 
των οποίων στο Δουβλίνο (Fingal, 

Dún Laoghaire-Rathdown και Νότιο 
Δουβλίνο)

3 δημοτικά συμβούλια
2 μητροπολιτικοί δήμοι-κομητείες

Τσεχία

14 περιφέρειες
6 258 δήμοι

18 περιφέρειες (13 μητροπολιτικές και 
5 υπερπόντιες)

101 διαμερίσματα
35 358 δήμοι Σλοβακία

8 αυτοδιοικούμενες περιφέρειες 
79 διοικητικά διαμερίσματα

2 926 δήμοι

2 αυτόνομες περιφέρειες (Αζόρες και 
Μαδέρα)
308 δήμοι

3 091 πολιτικές ενορίες (Freguesias)

Ρουμανία

42 νομοί, συμπεριλαμβανομένης της 
πρωτεύουσας Βουκουρέστι

103 δήμοι
217 πόλεις

2 861 κοινότητες

17 αυτόνομες περιφέρειες
2 αυτόνομες πόλεις (Ceuta και Melilla)

50 επαρχίες
8 131 δήμοι

Βουλγαρία

6 περιφέρειες προγραμματισμού
28 επαρχίες
265 δήμοι

Ουγγαρία

19 κομητείες
3 175 δήμοι 

Κύπρος

6 επαρχίες
39 δήμοι

478 κοινότητες

21 επαρχίες (εκ των οποίων η 
πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ)

128 πόλεις
428 δήμοι

13 περιφέρειες
7 αποκεντρωμένες διοικήσεις

325 δήμοι

12 περιφέρειες
212 δήμοι

6 περιφέρειες
68 δήμοι

20 περιφέρειες (15 κανονικές 
περιφέρειες και 5 περιφέρειες με ειδικό 

καθεστώς)
2 αυτόνομες επαρχίες (Bolzano/Bozen 

και Trento)
110 επαρχίες

15 μητροπολιτικοί δήμοι
7 960 δήμοι

9 ομόσπονδα κρατίδια
95 διαμερίσματα 

(συμπεριλαμβανομένων 15 αστικών 
κέντρων)

2 098 κοινότητες

Πολωνία

16 βοεβοδάτα
314 διαμερίσματα

2 478 δήμοι

Εσθονία

79 δήμοι (64 αστικοί και 15 αγροτικοί)

Canarias

Guyane Guadeloupe
Martinique

Açores Madeira

Réunion
Mayotte



Πολωνία και Ισπανία
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Τα μέλη της ΕτΠ συνεδριάζουν στο πλαίσιο των εθνικών τους 
αντιπροσωπειών πριν από τις συνόδους ολομέλειας και τις συνεδριάσεις 

των πολιτικών ομάδων, με σκοπό τη διαμόρφωση κοινών θέσεων.

παρέχουν στους δήμους και τις περιφέρειες τη 
δυνατότητα να συνεισφέρουν στον διάλογο της ΕΕ 

και να ανταλλάσσουν εμπειρίες και βέλτιστες 
πρακτικές σχετικά με συγκεκριμένες πολιτικές της ΕΕ.

Τα δίκτυα έχουν σχεδιαστεί με στόχο την 
αντιμετώπιση θεμάτων μείζονος σημασίας 

για τους δήμους και τις περιφέρειες.
Η ΕτΠ είναι επίσης μέλος του Συμφώνου 

των Δημάρχων.

Τα μέλη της ΕτΠ συνέρχονται σε σύνοδο 
ολομέλειας στις Βρυξέλλες για να εξετάσουν 
και να υιοθετήσουν γνωμοδοτήσεις, εκθέσεις 
και ψηφίσματα. Μέλη του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, Ευρωπαίοι Επίτροποι, μέλη 
του Συμβουλίου και εκπρόσωποι της 
Προεδρίας της ΕΕ προσκαλούνται στις 
συνόδους ολομέλειας 
προκειμένου να σχολιάσουν 
ζητήματα ιδιαίτερου 
ενδιαφέροντος 
για τους δήμους 
και τις 
περιφέρειες.

Έχει ως αποστολή τη διασφάλιση της εύρυθμης διεξαγωγής των συνόδων ολομέλειας, των 
συνεδριάσεων των επιτροπών και των διαφόρων πολιτικών δραστηριοτήτων των μελών της 

ΕτΠ. Είναι επίσης υπεύθυνη για την προβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών 
και την υποστήριξη των επικοινωνιακών δραστηριοτήτων των μελών της. 

Αποτελείται από επτά διευθύνσεις: 
Μέλη, Σύνοδοι Ολομέλειας, Στρατηγική – Νομοθετικές Εργασίες 

1 – Νομοθετικές Εργασίες 2 – Επικοινωνία – Προσωπικό και 
Οικονομικά – Υλικοτεχνική υποστήριξη* – Μετάφραση*

* (οι δύο τελευταίες διευθύνσεις είναι κοινές με την 
Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή). 

Η Γενική Γραμματεία περιλαμβάνει επίσης τις 
γραμματείες των πολιτικών ομάδων και την 

υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου.

Διορίζεται για πενταετή θητεία από το Προεδρείο. Είναι επικεφαλής της 
διοίκησης της ΕτΠ και υπεύθυνος τόσο για την εφαρμογή των αποφάσεων του 

Προεδρείου όσο και για την εύρυθμη λειτουργία της διοίκησης.

Ο Petr Blížkovský διορίστηκε Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
των Περιφερειών στις 7 Οκτωβρίου 2019.

Το Προεδρείο

Η σύνοδος
ολομέλειας

Ο Γενικός Γραμματέας

Γενική Γραμματεία
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5 έως 6 φορές

ετησίως
μέλη 

Αριθμός μελών ανά εθνική αντιπροσωπεία

Γαλλία, Γερμανία
και Ιταλία

Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, 
Ελλάδα, Ουγγαρία, Κάτω 

Χώρες, Πορτογαλία, Τσεχική 
Δημοκρατία και Σουηδία

Δανία, Φινλανδία, 
Ιρλανδία, Λιθουανία, 

Κροατία και Σλοβακία

Εσθονία, Λετονία και Σλοβενία

Ρουμανία

ΜάλταΚύπρος και Λουξεμβούργο

Μία έβδομη επιτροπή, η ΕΔΔΘ,
συμβουλεύει το Προεδρείο για διοικητικά και

δημοσιονομικά θέματα
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Η ΕτΠ έχει δικαίωμα να εκφέρει γνώμη για όλα τα μείζονα ζητήματα τοπικού και περιφερειακού 
ενδιαφέροντος σχετικά με τα οποία το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή οφείλουν να της ζητούν να γνωμοδοτεί. Τα εν λόγω ζητήματα είναι διαφόρων 
ειδών και αντιπροσωπεύουν τα δύο τρίτα του νομοθετικού έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ:

Το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Γνωμοδοτήσεις
Τα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ ζητούν τακτικά τη γνώμη της ΕτΠ όταν καταρτίζουν νομοθετικά κείμενα (οδηγίες, 
κανονισμούς κλπ.) που αφορούν διάφορους τομείς ενδιαφέροντος των περιφερειακών και των τοπικών αρχών. Η ΕτΠ μπορεί 
επίσης να καταρτίζει γνωμοδοτήσεις με δική της πρωτοβουλία. Κάθε σχέδιο γνωμοδότησης, μετά την υιοθέτησή του από την 
αρμόδια επιτροπή της ΕτΠ, συζητείται στη σύνοδο ολομέλειας. Μετά την έγκρισή τους από την Ολομέλεια, οι γνωμοδοτήσεις 
διαβιβάζονται σε όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
————————————————————————————————

Ψηφίσματα
Τα ψηφίσματα παρέχουν στην ΕτΠ τη δυνατότητα να εκφράζει την άποψή της για σημαντικά και επίκαιρα ζητήματα. Οι 
πολιτικές ομάδες της ΕτΠ μπορούν επίσης να υποβάλλουν ψηφίσματα.
————————————————————————————————

Διερευνητικές γνωμοδοτήσεις και εκθέσεις αντικτύπου
Το έργο της ΕτΠ δεν έγκειται μόνο στην ανταπόκρισή της σε νομοθετικές προτάσεις, αλλά και στη συμβολή της στη διαμόρφωση 
της μελλοντικής πολιτικής της ΕΕ χάρη στην εμπειρία των μελών της. Αντιστοίχως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να ζητήσει από 
την ΕτΠ να καταρτίσει μια έκθεση αντικτύπου. Εξυπακούεται ότι οι εκθέσεις αυτές αφορούν την αξιολόγηση του αντικτύπου μιας 
πολιτικής σε τοπικό ή σε περιφερειακό επίπεδο.
————————————————————————————————

Προαγωγή της αρχής της επικουρικότητας
Η Συνθήκη της Λισαβόνας αναγνωρίζει το δικαίωμα προσφυγής της ΕτΠ στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
προάσπιση των δικαιωμάτων της και της αρχής της επικουρικότητας.
————————————————————————————————

Εκδηλώσεις
Η ΕτΠ, ως σημείο συνάντησης των δήμων και των περιφερειών, διοργανώνει διασκέψεις, σεμινάρια και εκθέσεις σε συνεργασία με 
τοπικούς και περιφερειακούς εταίρους και με άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
• Κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας των Περιφερειών και των Δήμων, η ΕτΠ υποδέχεται στην έδρα της στις 

Βρυξέλλες χιλιάδες επισκέπτες που συμμετέχουν σε ενδιαφέρουσες συζητήσεις ή αναζητούν εταίρους για συνεργασία επί 
κοινών σχεδίων.

• Η Ευρωπαϊκή διάσκεψη δημόσιας επικοινωνίας (EuroPCom) αποτελεί το ετήσιο σημείο συνάντησης εμπειρογνωμόνων σε 
θέματα επικοινωνίας προερχόμενων από τοπικές, περιφερειακές, εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές, καθώς και από ιδιωτικούς 
οργανισμούς επικοινωνίας, ΜΚΟ και την ακαδημαϊκή κοινότητα.

• Ανά διετία, η ΕτΠ διοργανώνει Ευρωπαϊκή διάσκεψη κορυφής των δήμων και των περιφερειών για τη συζήτηση των 
κυριότερων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

————————————————————————————————

Μελέτες και άλλες δημοσιεύσεις
Η ΕτΠ εκπονεί, με τη βοήθεια εξωτερικών εμπειρογνωμόνων, μελέτες για διάφορες πτυχές της τοπικής και της περιφερειακής 
διάστασης της ΕΕ. Η ΕτΠ προβαίνει επίσης σε δημοσιεύσεις που απευθύνονται τόσο στους περιφερειακούς και τους τοπικούς 
φορείς λήψης αποφάσεων όσο και στο ευρύ κοινό.

Τομείς αρμοδιότητας της ΕτΠ

O ΠρόεδροςO Πρόεδρος
Απόστολος Τζιτζικώστας
(Περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας)

Διάρκεια της θητείας: δυόμισι έτη
• ηγείται των εργασιών της ΕτΠ
• προεδρεύει στις συνόδους
  ολομέλειάς της
• λειτουργεί ως επίσημος 
  εκπρόσωπος της ΕτΠ.

Διάσκεψη των ΠροέδρωνΔιάσκεψη των Προέδρων
Η Διάσκεψη των Προέδρων (ΔτΠ) 

αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον 
Α’ Αντιπρόεδρο και τους 

προέδρους των πολιτικών 
ομάδων. Η Διάσκεψη των 

Προέδρων προετοιμάζει τις 
εργασίες και διευκολύνει 

την αναζήτηση πολιτικής 
συναίνεσης όσον αφορά 

τις αποφάσεις που 
πρόκειται να ληφθούν 

από τα άλλα όργανα 
που την απαρτίζουν 

(την Ολομέλεια, το 
Προεδρείο και 

τις επιτροπές).

Εκλογή του 
Προέδρου
Φεβρουάριος
2020

Εκλογή του 
Προέδρου
Φεβρουάριος
2020

Vasco Alves Cordeiro
(Μέλος της περιφερειακής 
κυβέρνησης Αζορών)

Διάρκεια της θητείας: δυόμισι έτη
• ηγείται των εργασιών της ΕτΠ μαζί 
με τον Πρόεδρο.

Ο Πρώτος
Αντιπρόεδρος
Ο Πρώτος
Αντιπρόεδρος

Εκλογή του 
Πρώτου

Αντιπροέδρου
Φεβρουάριος

2020

Εκλογή του 
Πρώτου

Αντιπροέδρου
Φεβρουάριος

2020

Δίκτυο
Παρακολούθησης

της
Επικουρικότητας

ΕΟΕΣ

Ευρωπαϊκός
Όμιλος Εδαφικής

Συνεργασίας
REGHUB

Δίκτυο
περιφερειακών κόμβων 
για την αξιολόγηση της 

υλοποίησης των πολιτικών 
της ΕΕ 

(RegHub) CORLEAP
(ΔΤΠΑΑΕΣ) Διάσκεψη

των Περιφερειακών
και Τοπικών Αρχών για

την Ανατολική
Εταιρική Σχέση

ARLEM
(ΕΠΤΣ) 

Ευρωμεσογειακή
Περιφερειακή και
Τοπική Συνέλευση

Πρόγραμμα
«Νέοι Αιρετοί

Πολιτικοί» 
(ΝΑΠ)

Οι δήμοι και
οι περιφέρειες για

την ένταξη

Πλατφόρμα
παρακολούθησης
της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020»

Πύλη
Αποκεντρωμένης

Συνεργασίας

Πολιτική εδαφικής συνοχής
και προϋπολογισμός της ΕΕ

COTER

Ιθαγένεια, διακυβέρνηση, θεσμικές
και εξωτερικές υποθέσεις

CIVEX

Περιβάλλον, κλιματική
αλλαγή και ενέργεια

ENVE

Φυσικοί
πόροι

NAT

Κοινωνική πολιτική, εκπαίδευση,
απασχόληση, έρευνα και πολιτισμός

SEDEC
Οικονομική

πολιτική

ECON

μέλη που αντικατοπτρίζουν 
εθνικές και πολιτικές ισορροπίες

26

Αντιπρόεδροι 
(ένας ανά κράτος μέλος)

27

πρόεδροι πολιτικών 
ομάδων

6*

πρόεδρος
1πρώτος 

αντιπρόεδρος

1

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
των Περιφερειών είναι η συνέλευση

των εκπροσώπων των τοπικών και των 
περιφερειακών αρχών της ΕΕ.

Από το 1994, η αποστολή της συνίσταται στην εκπροσώπηση και 
την προάσπιση των συμφερόντων των τοπικών και των περιφερειακών 

αρχών στο πλαίσιο της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών, από την έδρα της στις 
Βρυξέλλες, συμβάλλει στη δημιουργία μιας ολοένα στενότερης 

ένωσης των λαών και των εδαφικών περιοχών της Ευρώπης, στην 
οποία οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν εγγύτερα 

στους πολίτες, σύμφωνα με την αρχή της 
επικουρικότητας.

μέλη
61

* Η ομάδα των Πρασίνων έχει
δύο συμπροέδρους


