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Τα χρόνια που μεσολάβησαν από την τελευταία Γενική Συνέλευση και ιδιαίτερα μετά
το 2010, το Δίκτυο δεν μπόρεσε να λειτουργήσει ουσιαστικά, λόγω της οικονομικής
κρίσης στην πατρίδα μας. Έτσι με βάση την δεδομένη κατάσταση το ίκτυο, την
περίοδο 2008 έως σήμερα
- Τον Απρίλιο του 2009, παρουσίασε τις δραστηριότητες του στην Ειδική Μόνιμη
Επιτροπή του Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής και στο ΔΣ της ΚΕΔΚΕ, ενώ
υπήρξε και συνάντηση με τον τότε Πρόεδρο της Βουλής κ Σιούφα και με τον
Συντονιστή του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης κ. Γιώργο Αμαραντίδη, στη
Φραγκφούρτη.
- Τον Μάιο του 2009, παρουσιάσθηκε το Δίκτυο και οι δυνατότητες ανάπτυξης
συνεργασιών στο πλαίσιο του 19ου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας, που έγινε στις 2 και 3 Μαΐου στην πόλη της
Στοκχόλμης, παρουσία του τότε υφυπουργού Εξωτερικών Θεόδωρου Κασσίμη,
βουλευτών της διακομματικής επιτροπής της Βουλής για θέματα Απόδημου
Ελληνισμού και του Προέδρου του ΣΥΝ Αλέξη Τσίπρα.
- Τον Μάιο του 2009, αντιπροσωπεία της ΤΕΔΚ του Ν.Πέλλας επισκέφθηκε το
Δήμο Φραγκφούρτης και ειδικότερα τις πρότυπες μονάδες διαχείρισης
απορριμμάτων. Η επίσκεψη διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Δίκτυο και τους
εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους της πόλης και της ευρύτερης περιοχής της
‘Εσσης
- Τον Ιούλιο του 2009 διοργανώθηκε η «7η Συνάντηση Νέων Δημοτικών Συμβούλων
και στελεχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη» με θέμα:
«Περιβαλλοντική Διαχείριση και Τοπική Αυτοδιοίκηση». Στη συνάντηση πήραν
μέρος 25 νέοι από την Αλβανία, την Αρμενία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, το
Καζακστάν, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Σουηδία, ηλικίας
έως 28 χρόνων καθώς και 10 εκλεγμένοι νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, από την ευρύτερη περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος της
Θεσσαλονίκης.
- Στο πλαίσιο των επαφών του προέδρου του Δικτύου, τον Ιούλιο του 2009, έγιναν
συναντήσεις με τον τότε Δήμαρχο Κιλκίς και τον τότε Αντινομάρχη Μαγνησίας, ενώ
παράλληλα παρευρέθηκε στις εργασίες της 7ης Γενικής Συνέλευσης της
Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού
- Τον Σεπτέμβριο του 2009 τρεις εκπρόσωποι της Σ.Ε. του Δικτύου από τη
Γερμανία-Στέλλα Κυριανέ – Εφραιμίδου), Ηνωμένο Βασίλειο-Ισίδωρος Διακίδης
και Σουηδία-Ελένη Λιάκου – Ρεζάι, παρευρέθηκαν στην 4η Πανελλήνια
Συνδιάσκεψη Αιρετών Γυναικών, με θέμα «Αντιμετωπίζουμε την Κρίση Στηρίζουμε τη Γυναίκα», που διοργάνωσε η Κεντρική Ένωση Δήμων και
Κοινοτήτων Ελλάδας και η Ένωση Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, στο
Δημοτικό Θέατρο της Κέρκυρας. Στη συνδιάσκεψη τα μέλη του Δικτύου
παρουσίασαν το θέμα: «Πολιτικές στήριξης της Γυναίκας στην Ευρώπη»
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- Το Νοέμβριο του 2009, ο Πρόεδρος του Δικτύου παρευρέθηκε στις εκδηλώσεις
των κατεχόμενων Δήμων της Κύπρου, μετά από πρόσκληση της Επιτροπής
Κατεχομένων Δήμων, που διοργανώθηκαν στη Λευκωσία, με αφορμή τη
συμπλήρωση 26 χρόνων από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους στα κατεχόμενα.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης στη μεγαλόνησο, ο Πρόεδρος του Δικτύου είχε
συνάντηση με τον τότε Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρη
Χριστόφια και τον τότε Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων κ Μάριο
Καρογιάν.
- Τον Δεκέμβριο του 2009 και τον Ιανουάριο του 2010, με την ευκαιρία της
συζήτησης του σχεδίου νόμου της Ελληνικής Κυβέρνησης, για τη συμμετοχή των
μεταναστών στις εκλογές της Αυτοδιοίκησης, ο Πρόεδρος του Δικτύου Γιώργος
Κοντορίνης δημοτικός σύμβουλος Σόλνα στη Στοκχόλμη, ο πρώην πρόεδρος του
κ. Γρηγόρης Ζαρκάδας, δημοτικός σύμβουλος Φραγκφούρτης, η Μαρία
Βασιλάκου Δημοτική Σύμβουλος Βιέννης, η Μαρίνα Βαμβακά Δημοτική
Σύμβουλος Woluwe St Pierre στις Βρυξέλλες, ο Βουλευτής Σουηδίας Νικος
Παπαδόπουλος και ο πρώην Δημοτικός Σύμβουλος Κολωνίας και Πρόεδρος της
Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων Γερμανίας κ. Κώστας Δημητρίου,
κατέγραψαν τις απόψεις τους για το θέμα της ψήφου των μεταναστών σε σχετικά
αφιερώματα των εφημερίδων ΝΕΑ (31.12.09) και Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία
(10.1.10). Παράλληλα ο Πρόεδρος του Δικτύου παραβρέθηκε και χαιρέτισε στο
ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στην Αθήνα.
- Τον Φεβρουάριο του 2010, το Δίκτυο παρουσίασε τον προγραμματισμό των
δραστηριοτήτων του, στην νέα μετά τις εκλογές του 2009, Ειδική Μόνιμη
Επιτροπή του Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής είχε συνάντηση με τον τότε
Πρόεδρο της Βουλής κ Πετσάλνικο.
- Τον Μάρτιο του 2010, με την ουσιαστική έναρξη της οικονομικής κρίσης στη χώρα
μας, με ανακοίνωση του Προέδρου του Δικτύου, υπήρξε «απάντηση» στα
δημοσιεύματα των ΜΜΜ για την κατάσταση στην πατρίδα μας, ενώ με σχετική
επιστολή προσκλήθηκαν τα μέλη του Δικτύου να ενισχύσουν το «Ταμείο Στήριξης
της Ελλάδας» για τη μείωση του δημόσιου χρέους της χώρας,
- Τον Απρίλιο του 2010, ο Δήμος του Νέου Ίζεμπουργκ (Γερμανία), όπου είναι
εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι ο κ. Νικόλαος Μίχος και ο κ. Σαράντης Μπίσκας,
δώρισε πυροσβεστικό όχημα στην Ένωση Εθελοντών Πυροσβεστών
Πυροσβεστικού Σώματος Νομού Χαλκιδικής
- Τον Ιούνιο του 2010, το Δίκτυο με τη συνεργασία του Δήμου Τιφλίδας και την
υποστήριξη της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γεωργία και του μέλους
της Σ.Ε. του Δικτύου και Δημοτικού Συμβούλου Τσάλκας Tsamourlief Nougkzar,
οργάνωσε το Συνέδριο με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση»,
στην Τιφλίδα της Γεωργίας.
Την έναρξη του συνεδρίου κήρυξε ο Πρέσβης της Ελλάδας στη Γεωργία κος
Γεώργιος Χατζημιχελάκης
Εισηγητές στο διήμερο συνέδριο ήταν ο κος Mamuka Katsarava Επικεφαλής
Τμήματος Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτισμού Δήμου Τιφλίδας, η κα Ιωάννα
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Ζαχαράκη, Δημοτική Σύμβουλος, Solingen Γερμανίας, ο κος Γεώργιος Κοντορίνης
απο το Δήμο Solna Σουηδίας, ο κος Πρεζαλής Ελευθέριος, Νομαρχιακός
Σύμβουλος Vicenza, Ιταλίας, ο κος Ισίδωρος Διακίδης από το Δήμο Haringey
Λονδίνο Η.Β., ο κος Κυριάκος Παπαγεωργίου από το Δήμο Ζυρίχης Ελβετίας και ο
κος Ιάκωβος Σαρηγιάννης γενικός διευθυντής της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ,
Ανατολική Α.Ε.
Παράλληλα η αντιπροσωπεία του Δικτύου επισκέφθηκε το Δημαρχείο Τιφλίδας το
Δήμο της Τσάλκας, το Δήμο Νουσέτι, τα κέντρα Υγείας του ΣΑΕ και τα γραφεία
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Σωματείων
- Τον Ιούλιο του 2010, ο Πρόεδρος του Δικτύου παραβρέθηκε στην ημερίδα με θέμα
«την Ελληνική Διασπορά και πως μπορεί αυτή να συμβάλει στην οικονομική
ανάκαμψη της Ελλάδας», που διοργανώθηκε από τον Ευρωβουλευτή και
Αντιπρόεδρο της Πα.Δ.Ε.Ε. στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
- Τον Σεπτέμβριο του 2010, ο Πρόεδρος του Δικτύου παραβρέθηκε στην 1η Mέρα
Απόδημου, που διοργάνωσε ο Δήμος Κιλκίς.
- Το Νοέμβριο του 2010, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά προσκλήθηκε και
συμμετείχε στις εκδηλώσεις των κατεχόμενων Δήμων της Κύπρου, ο Πρόεδρος
του Δικτύου και απηύθυνε χαιρετισμό στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δήμων
Κύπρου. Παράλληλα στο πλαίσιο της επίσκεψης υπήρξαν επαφές με
εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης, με τον Υπουργό Εξωτερικών και με
εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας της μεγαλονήσου,
- Τον Δεκέμβριο του 2010, στο πλαίσιο του προγράμματος επιμόρφωσης για τη
μετάβαση στη νέα διοικητική διάρθρωση της χώρας, των νεοεκλεγέντων
δημοτικών συμβούλων του νομού Θεσσαλονίκης, προσκλήθηκαν και συμμετείχαν
ως εισηγητές, ο Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου κ. Γιώργος
Κοντορίνης και το μέλος της Σ.Ε κ. Ιωάννα Ζαχαράκη. Τα μέλη του Δικτύου
μετέφεραν στους αιρετούς συναδέλφους τους, τον τρόπο λειτουργίας της
αυτοδιοίκησης, για τις μεθόδους που αναπτύσσει η αυτοδιοίκηση για να
αντιμετωπίσει την τοπική ανάπτυξη ή και την οικονομική κρίση στη Σουηδία και
στη Γερμανία και ειδικότερα στους δήμους Σόλνα και Σόλιγκεν.
- Τον Φεβρουάριο 2011, έγινε συνάντηση του Προέδρου του Δικτύου με τον
Πρόεδρο της Πα.Δ.Ε.Ε. στο Λονδίνο στην οποία παρευρέθηκε το μέλος της Σ.Ε.
του Δικτύου κ. Διακίδης και ο Leader του Δήμου Merton κ. Αλαμπρίτης.
Παράλληλα έγινε δεξίωση που παραχώρησε η αντιδήμαρχος και μετέπειτα
Δήμαρχος του Μπάρνετ κα Λίζα Ράττερ προς τιμή του κ. Πανταζόπουλου
προέδρου της Πα.Δ.Ε.Ε, στην οποία παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του Δικτύου.
Επίσης έγινε και συνάντηση των εκπροσώπων του Δικτύου με εκπροσώπους της
Επιτροπής για την Επιστροφή των Μαρμάρων του Παρθενώνα στο Ηνωμένο
Βασίλειο.
- Τον Ιούλιο του 2011, ο Πρόεδρος του Δικτύου παρευρέθηκε Στις εργασίες της 8ης
Γενικής Συνέλευσης της Πα.Δ.Ε.Ε, και τον Ιανουάριο του 2012, στο ετήσιο τακτικό
συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Κομοτηνή.
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- Τον Απρίλιο του 2011, διοργανώθηκε επίσκεψη του Δήμου Συκεών-Νεάπολης στο
Δήμο Σόλνα της Σουηδίας. Κατά την επίσκεψη ιδιαίτερη έμφαση, δόθηκε στα
θέματα κοινωνικής πολιτικής (απασχόληση και επιχειρηματικότητα, προαγωγή
υγείας και πρόληψη εξαρτήσεων, αντιμετώπιση της φτώχειας) και σε επίκαιρα
θέματα, όπως η παραγωγή ενέργειας, η διαχείριση απορριμμάτων και οι μέθοδοι
ανακύκλωσης.
- Το φθινόπωρο του 2012, ο Πρόεδρος του Δικτύου, μετά από σχετική πρόσκληση
της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων της Ουκρανίας, παρευρέθηκε στις
εκδηλώσεις της «Μέγα Γιορτής των Ελλήνων».
- Το φθινόπωρο του 2012, η ΓΓΑΕ σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές
επικαιροποίησε τον κατάλογο των μελών του Δικτύου
- Με πρωτοβουλία του «Δικτύου Ελληνικών Φορέων στην Βόρεια Ρηνανία
Βεστφαλία», όπου δραστηριοποιείται το μέλος της Σ.Ε. κ Ι. Ζαχαράκη, την άνοιξη
του 2012, εκδόθηκε Δίγλωσσος Οδηγός με τίτλο «Διαμονή και εργασία στην
Γερμανία». που παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διαμονή, την εκμάθηση της
γλώσσας, την αναζήτηση εργασίας και κατοικίας, για σχολικά και επαγγελματικά
θέματα, κοινωνικής ασφάλισης, κοινωνικές υπηρεσίες, κοινωνικά δίκτυα κλπ.
Επικαιροποιημένη έκδοση του οδηγού έχουμε και το 2014.
Σε όλη τη διάρκεια λειτούργησε με νέα του Δικτύου, της Ομογένειας και της
Ελληνικής Αυτοδιοίκησης η ηλεκτρονική σελίδα του Δικτύου, ενώ ηλεκτρονική
εφημερίδα ΙΝΙΟΧΟΣ, εκδόθηκε μέχρι τα μέσα του 2010 (5 τεύχη).
Υποβλήθηκαν προτάσεις στο συγχρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. πρόγραμμα
«Black Sea», με επικεφαλής την Ανατολική Α.Ε. και τους Δήμους Μαριούπολης και
Τιφλίδας σε δύο περιόδους, σε θέματα που σχετίζονται με την τουριστική ανάπτυξη
και τη διαχείριση απορριμμάτων.
Η Συντονιστική Επιτροπή και η Εκτελεστική Γραμματεία του Δικτύου συνεδρίασαν
από το 2008 έως το 2013 από 6 και 5 φορές αντίστοιχα.
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