
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ  

ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ  
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Περίοδος 2006 - 2008

 



 

Επτά χρόνια μετά από την ιδρυτική του Συνέλευση, το Δίκτυο έχει καταγράψει 
την παρουσία του τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στην Ευρώπη, μέσα στα 
πλαίσια των αξόνων που τέθηκαν από τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών του. 

Κινήθηκε με σταθερά βήματα στην ανάπτυξη δράσεων που είχαν σα στόχο 
την προώθηση θεμάτων που αφορούν την Ελληνική Πολιτεία στις Τοπικές 
Κοινωνίες όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του και τη Συνεργασία ανάμεσα 
στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίνοντας ιδιαίτερη 
έμφαση στη τριετία που μας πέρασε στις χώρες της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης. 

Ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας στην επιτυχή λειτουργία του Δικτύου, 
αποτέλεσε και αποτελεί, η ενεργός συμμετοχή, η συντονισμένη δράση των 
μελών του και η κινητοποίηση του εκτός των συνόρων ελληνισμού.  

Τέλος οφείλουμε να επισημάνουμε ότι στη μέχρι σήμερα πορεία του Δικτύου, 
υπήρξε η αμέριστη συμπαράσταση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, του 
Υπουργείου Εξωτερικών, της Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, 
του ΣΑΕ και φυσικά της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, 
η συμβολή της οποίας στη λειτουργία του Δικτύου ήταν και είναι ιδιαίτερη και 
σημαντική. 

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. 

Η έκδοση της περιοδικής ηλεκτρονικής Έκδοσης του «Ηνίοχου» και η 
λειτουργία της ιστοσελίδας www.inioxos.gr του Δικτύου, συνέχισαν να 
αποτελούν τα μέσα ενημέρωσης ανάμεσα στα μέλη του δικτύου και την 
Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν λειτούργησε ουσιαστικά το forum 
συζητήσεων της ιστοσελίδας και το chat (ηλεκτρονική συνεδρίαση, σε 
πραγματικό χρόνο), για τους νέους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
συμμετείχαν και συμμετέχουν στις συναντήσεις που διοργανώνει το Δίκτυο 
μας. 

2. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

2.1 Προώθηση πρωτοβουλιών για την επιστροφή των «Μαρμάρων του 
Παρθενώνα»  

Τα «Μάρμαρα του Παρθενώνα», αποτέλεσαν από το ξεκίνημα της λειτουργίας 
του Δικτύου μας, ένα από τα θέματα  που αντιμετώπισε  το Δίκτυο μας, σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη.  

Μετά την έκθεση στο ΣτΕ στο Στρασβούργο, με  ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία, 
ξεπερνώντας και τις πιο αισιόδοξες προβλέψεις, οργανώθηκε  η έκθεση, του 
Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού και του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη με 
θέμα: «Η Επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα – Πολιτιστική 
Επιταγή», στο δημαρχείο της Φραγκφούρτης  
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Την έκθεση επισκέφθηκαν πάνω από 14.000 άτομα, μετατρέποντας την 
κεντρική πλατεία της πόλης, σε σημείο αναφοράς του Ελληνικού Αιτήματος, 
για την Επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα, στο φυσικό τους χώρο. 

Ιδιαίτερα σημαντική αλλά και συγκινητική, υπήρξε η κινητοποίηση του 
Ελληνισμού της περιοχής και η συμμετοχή του, συλλογικά αλλά και ατομικά, 
στη διοργάνωση της έκθεσης, δείχνοντας για μια ακόμη φορά το τι μπορεί να 
πετύχει ο ενωμένος Ελληνισμός. 

Η έκθεση απασχόλησε και τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης, με σχετικά 
ρεπορτάζ που παρουσιάσθηκαν στον έντυπο και στον ηλεκτρονικό τύπο. 

Ιδιαίτερα πρέπει να επισημανθεί η ουσιαστική υποστήριξη της εκδήλωσης, 
τόσο στην προετοιμασία της, όσο και στη διεξαγωγή της, από το Γενικό 
Προξενείο της Φραγκφούρτης και από τον ΕΟΤ Γερμανίας. 

Το δίκτυο συνέχισε την προσπάθειά του για την προώθηση του ελληνικού 
αιτήματος, διερευνώντας τη δυνατότητα παρουσίασης της έκθεσης στο 
Μεσογειακό Μουσείο της Στοκχόλμης. 

2.2 Συμπαράσταση στις περιοχές που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές  

Με οδύνη παρακολουθήσαμε τις μεγάλες καταστροφές του προπερασμένου 
καλοκαιριού, που εκτός από την περιβαλλοντική καταστροφή σκόρπισε και το 
θάνατο σε συμπατριώτες μας. 

Στην προσπάθειά μας να συμπαρασταθούμε στις περιοχές που έχουν πληγεί 
από τις πυρκαγιές, κοινοποιήσαμε στα μέλη του Δικτύου  τη βάση δεδομένων 
που δημιούργησε η ΚΕΔΚΕ, για το σύνολο των πυρόπληκτων περιοχών και 
δήμων, με στόχο την προώθηση της ενεργού υποστήριξης των δήμων όπου 
δραστηριοποιούνται τα μέλη μας. 

Παράλληλα υπήρξε άμεση και ουσιαστική υποστήριξη από δήμους και 
κοινότητες, όπου δραστηριοποιούνται μέλη του δικτύου. 

3. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ 
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

3.1 Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

Με ιδιαίτερη επιτυχία συνεχίζεται η διοργάνωση της διακρατικής συνάντησης 
των νέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με 
ολοένα και αυξανόμενη την εκπροσώπηση περισσοτέρων χωρών. Ένα από 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της παραπάνω δραστηριότητας του Δικτύου, είναι 
η συμμετοχή των μελών του Δικτύου, τόσο στη φάση της προετοιμασίας, όσο 
και στη φάση της διοργάνωσης των εκδηλώσεων.  

Στην τέταρτη  συνάντηση που έγινε τον Ιούλιο του 2006, συμμετείχαν 36 νέοι 
από την Αρμενία, το Βέλγιο, τη Γεωργία, την Ελβετία, την Ιταλία, το 
Καζακστάν, την Ουκρανία, τη Ρωσία και τη Σουηδία και 8 άτομα από την 
Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητα αυτής της συνάντησης ήταν, ότι σε αυτή 

 



 

προσκλήθηκαν όσοι είχαν πάρει μέρος και στις προηγούμενες συναντήσεις, 
εκτός από τις χώρες που συμμετείχαν για πρώτη φορά. 

Στην πέμπτη κατά σειρά και την πρώτη ενός 2ου κύκλου, συμμετείχαν πάνω 
από 40 νέοι από την Αρμενία, τη Βουλγαρία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη 
Γερμανία, τη Γεωργία, την Ελβετία, την Ιταλία, το Καζακστάν, την Ουκρανία, 
την Ρωσία, τη Σουηδία και την Ελλάδα 

Στην φετινή έκτη συνάντηση έλαβαν μέρος πάνω από 30 νέοι από την 
Αρμενία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, την Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Ολλανδία, την Ουκρανία, τη Ρωσία, τη Σουηδία και την Ελλάδα. 

Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συζητήθηκαν θέματα σχετικά με την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, την Κοινωνική Πρόνοια, τα Μέσα Μαζικής 
Ενημέρωσης σε σχέση με τη Νεολαία, την Οργάνωση και λειτουργία της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Οικονομικούς μετανάστες και τη Βιώσιμη 
Ανάπτυξη.  

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι στην επιτυχία των Συναντήσεων, 
συνέβαλε σημαντικά η συνεργασία των περιφερειακών Δήμων του 
πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και του Δήμου 
Θεσσαλονίκης, ο οποίος από την πρώτη στιγμή υποστήριξε την πρωτοβουλία 
του Δικτύου μας.  

Τέλος, η ενεργός συμμετοχή των νέων δημοτικών συμβούλων του 
πολεοδομικού συγκροτήματος  της πόλης της Θεσσαλονίκης στη διαδικασία 
τόσο της προετοιμασίας όσο και της οργάνωσης των συναντήσεων ήταν 
ιδιαίτερα σημαντική και αποτέλεσαν τη βάση της Ελληνικής ομάδας.   

Με την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου, τον Ιανουάριο του 2007 οι νέοι από 
την Ελλάδα που συμμετείχαν  στις προηγούμενες συναντήσεις, επισκέφθηκαν 
την περιοχή της Φραγκφούρτης. Το πρόγραμμα της επίσκεψης 
διαμορφώθηκε σε συνεργασία με τοπικά μέλη του Δικτύου. Ειδικότερα 
επισκέφθηκαν το Δήμο της Χαϊδελβέργης, του Βάινχαιμ και της 
Φραγκφούρτης. 

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της η αντιπροσωπεία των νέων, 
συναντήθηκε με την Ελληνική Κοινότητα και την Ομοσπονδία Συλλόγων 
Νεολαίας της πόλης, ενώ το τελευταίο βράδυ στο χώρο του Ελληνικού 
Προξενείου, έγινε συνάντηση με τα μέλη του δικτύου της περιοχής της Έσσης. 

3.2 Ανταλλαγή εμπειριών  

3.2.1 Με την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση

Είχε τονισθεί και στις  προηγούμενες συνελεύσεις ότι σαν Δίκτυο έχουμε το 
πλεονέκτημα, να αντιπροσωπεύουμε σημαντικό  αριθμό  των χωρών της 
Ευρώπης και συνακόλουθα να μπορούμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες για τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει σε κάθε χώρα η Τοπική Αυτοδιοίκηση τα 
προβλήματα που είναι στην αρμοδιότητά της.  

 



 

Στην κατεύθυνση αυτή συνέχισε  τη διοργάνωση φόρουμ με τις Τοπικές 
Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων της Ελλάδας, με τη διοργάνωση θεματικού 
φόρουμ για το περιβάλλον με την ΤΕΔΚ ν. Γρεβενών. 

Αξιολογώντας τις παραπάνω εκδηλώσεις, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι 
παρότι δεν υπήρχε ιδιαίτερα μεγάλη συμμετοχή φορέων και στελεχών από τις 
τοπικές κοινωνίες, εν τούτοις οι ημερίδες αποτελούσαν τοπικό γεγονός όπως 
προκύπτει από την δημοσιότητα στα τοπικά έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης. 

Η συνεργασία με την ελληνική αυτοδιοίκηση έγινε και με τη συμμετοχή 
σημαντικού αριθμού δήμων, σε  πρωτοβουλίες που πήρε το Δίκτυό μας, 
όπως η συνάντηση των νέων της αυτοδιοίκησης ή τα συνέδρια στις χώρες της 
πρώην Σ. Ένωσης 

3.2.2 Με χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης

Η αναγνώριση της ιδιαίτερης κατάστασης  στην οποία βρίσκονται οι χώρες της 
Πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αλλά και του ρόλου που μπορεί να έχει ο 
σημαντικός αριθμός των συμπατριωτών μας που ζει και δραστηριοποιείται 
στην τοπική αυτοδιοίκηση των χωρών αυτών, καθιστά αναγκαία την 
ενεργοποίηση του Δικτύου στην κατεύθυνση της ανταλλαγής απόψεων και της 
μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τις παραπάνω χώρες. Παράλληλα στόχος του 
δικτύου παραμένει η ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα στους ΟΤΑ των χωρών 
της Ε.Ε όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του, με τις χώρες της πρώην Σ. 
Ένωσης αξιοποιώντας ανάλογα προγράμματα. 

Στην κατεύθυνση αυτή στη τριετία που πέρασε, διοργανώθηκαν συνέδρια 
στην πόλη του Ντόνετσκ στην Ουκρανία και στο Σότσι της Ν. Ρωσίας, με 
θέματα σχετικά με τη λειτουργία της αυτοδιοίκησης σε χώρες της Ε.Ε., την 
αντιμετώπιση των αποβλήτων, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την 
Τουριστική Ανάπτυξη σε σχέση με τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα αντίστοιχα. 

Στο συνέδριο στο  Ντόνετσκ, στη διοργάνωση του οποίου υπήρξε ουσιαστική 
συμμετοχή της τοπικής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, συμμετείχαν Δήμαρχοι, 
Κοινοτάρχες, Δημοτικοί και Νομαρχιακοί Σύμβουλοι καθώς και στελέχη των 
φορέων της αυτοδιοίκησης της ευρύτερης περιφέρειας, ενώ ιδιαίτερα 
πολύτιμη ήταν η συμβολή της Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων, της 
ομογένειας γενικότερα  και των προξενικών αρχών, στη διοργάνωση. 

Το συνέδριο στο Σότσι παρακολούθησαν εκπρόσωποι της τοπικής και 
περιφερειακής αυτοδιοίκησης της ευρύτερης περιοχής καθώς και στελέχη των 
τουριστικών φορέων της. Η συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης της 
περιοχής στη διοργάνωση του συνεδρίου δεν ήταν ανάλογη αυτής του 
Ντόνετσκ, ενώ ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή των τοπικών μελών του 
δικτύου, της ομογένειας της ευρύτερης περιοχής και των προξενικών αρχών. 

Σε συνέχεια των παραπάνω πρωτοβουλιών, το Δίκτυο προχώρησε στην 
ενημέρωση των μελών του, που βρίσκονται σε δήμους στα όρια της Μαύρης 
Θάλασσας, σχετικά με τη δυνατότητα ένταξης τους σε σχετικό υποπρόγραμμα  

 



 

του INTERREG, το οποίο προβλέπεται να υλοποιηθεί στις αρχές του 
επόμενου χρόνου. 

3.2.3 Με το Δήμο Φραγκφούρτης

Στο πλαίσιο της προώθησης των συνεργασιών μεταξύ των Δήμων της 
Ευρώπης, το Δίκτυο ανέλαβε την υποστήριξη της επίσκεψης της Επιτροπής 
Παιδείας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Αλλοδαπών του Δημοτικού 
Συμβουλίου Φραγκφούρτης, στη Θεσσαλονίκη, από τις 17 έως τις 20 
Σεπτεμβρίου 2008. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης διοργανώθηκε ημερίδα σε 
συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης για την ανταλλαγή απόψεων με φορείς 
της πόλης και επισκέψεις σε δομές της πόλης. που σχετίζονται με θέματα 
κοινωνικής ενσωμάτωσης μεταναστών. 

3.3 Συνεργασία με το ΣΑΕ και την ομογένεια 

Στη διετία 2005-2007,υπήρξε ουσιαστική συνεργασία με την ομογένεια σε 
κάθε πόλη όπου με πρωτοβουλία του δικτύου μας διοργανώθηκαν 
εκδηλώσεις, όπως στη Φραγκφούρτη, στο Ντόνετσκ και το Σότσι. 

Παράλληλα υπήρξε συνάντηση με το Δ.Σ. της ΠΑΔΕΕ, ενώ συνεργασία με 
εκπροσώπους από το δίκτυο των βουλευτών έγινε και στο συνέδριο για τον 
Τουρισμό στο Σότσι. 

Το Δίκτυο συμμετείχε με εισήγηση στο 2ο Παγκόσμιο Συνέδριο των 
Απανταχού Φλωρινιωτών τον Ιούλιο του 2006, ενώ το Δεκέμβριο του 2007, 
τιμήθηκε από την  Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Ελλάδας και τον 
Πολιτιστικό - Πνευματικό Σύλλογο Κοραής, σε σχετική εκδήλωση – συναυλία 
που διοργανώθηκε στην Αίθουσα τελετών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης. 

Τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου, παρακολούθησαν ως 
παρατηρητές τις διαδικασίες της 6ης Γενικής Συνέλευσης του ΣΑΕ και 
παράλληλα διαβιβάσθηκε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την 
εκπροσώπηση του Δικτύου στις επόμενες συνελεύσεις του ΣΑΕ. 

3.4 Συμμετοχή σε δραστηριότητες της  Ελληνικής Πολιτείας και της 
Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Στα πλαίσια της προγραμματικής συμφωνίας του Υπουργείου Εξωτερικών του 
Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και της 
ΚΕΔΚΕ χρηματοδοτούνται σημαντικές δραστηριότητες που στοχεύουν στη 
διεύρυνση, ενδυνάμωση, εμβάθυνση των σχέσεων της ομογένειας με τη 
σύγχρονη Ελλάδα, μέσω της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τις 
Κοινότητες και τους Συλλόγους των Αποδήμων (π.χ. προγράμματα φιλοξενίας 
νέων και ατόμων τρίτης ηλικίας). 

Το Δίκτυο με τα μέσα ενημέρωσης που διέθετε προχώρησε στην ενημέρωση 
των μελών του, για την ύπαρξη των προγραμμάτων, τον χρόνο διεξαγωγής 
τους καθώς  και για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να συμμετάσχουν οι 
ομογενείς σε αυτά.  

 



 

Τα χρονικά όρια που μεσολαβούν από την υποβολή της αίτησης και την 
έγκριση των σχετικών προγραμμάτων δεν βοηθούν στη συμμετοχή του 
δικτύου μας στην προετοιμασία ανάλογων προγραμμάτων, σε συνεργασία με  
τους Ελληνικούς ΟΤΑ. 

Το Δίκτυο εκπροσωπήθηκε στο ετήσιο τακτικό συνέριο της ΚΕΚΔΕ (14-
16/11/2007), όπου έγινε παρουσίαση των δράσεών του και συζητήθηκε η 
δυνατότητα διεύρυνσης της συνεργασίας του με την ΚΕΔΚΕ και τους ΟΤΑ της 
Ελλάδας.  

Παρουσίαση της δραστηριότητας του Δικτύου έγινε και στη μόνιμη διαρκή 
επιτροπή της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό (2007). 

3.5 Προώθηση προτάσεων για την επίλυση θεμάτων της Ευρωπαϊκής 
Διασποράς στην Ελληνική Πολιτεία. 

Το Δίκτυο μέχρι σήμερα δεν ξεκίνησε τις διαδικασίες διαμόρφωσης 
προτάσεων για την επίλυση γενικότερων θεμάτων της Ελληνικής Ευρωπαϊκής 
Διασποράς (π.χ. της Ελληνικής Παιδείας στις Ευρωπαϊκές χώρες, της 
συμμετοχής των αποδήμων στις εθνικές εκλογές κλπ) .  

3.6 Λειτουργία του Δικτύου - Οργανωτικά θέματα 

Κατά το χρονικό διάστημα 2006-2008,  η Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου, 
συνεδρίασε  οκτώ φορές, εκ των οποίων οι πέντε διοργανώθηκαν στη  
γραφεία του ΣΑΕ Θεσσαλονίκη, η μία στη Φραγκφούρτη, η μία στα γραφεία 
της ΚΕΔΚΕ στην Αθήνα και μία διοργανώθηκε με «τηλεδιάσκεψη» 
αξιοποιώντας τις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Η Εκτελεστική 
Γραμματεία συνεδρίασε τέσσερις φορές (δύο στην Αθήνα και δύο στη 
Θεσσαλονίκη). 

Μετά την εκλογή του νέου Δ.Σ της ΚΕΔΚΕ το 2007, έγινε αντικατάσταση  των 
εκπροσώπων της στη Σ.Ε του Δικτύου. Τη θέση των κ.κ. Απ. Κοιμήση 
Δημάρχου Αμφιλοχίας, Σπ. Σπυρίδωνα πρ. Δημάρχου Πόρου, Γ. Ιωακειμίδη 
Δημάρχου Αγ. Ιωάννη Ρέντη και Αγ. Σαχίνη Δημοτικού Συμβούλου 
Θεσσαλονίκης κατέλαβαν οι κ.κ Β. Παπαγεωργόπουλος Δήμαρχος 
Θεσσαλονίκης, Σ. Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Θ. Γκοτσόπουλος Δημοτικός 
Σύμβουλος Παλλήνης και  Θ. Ιγνατιάδης Δημοτικός Σύμβουλος Θέρμης. 

Κατά τη διάρκεια της θητείας της Σ.Ε λόγω του ότι δεν διατήρησαν την 
ιδιότητα του αιρετού, παραιτήθηκαν από τη Σ.Ε τα μέλη της κ.κ Ντετόβ το 
2007, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κ. Ριζογιάννη και το 2008 οι κ.κ. 
Σιαβέλης, Κιουρκτσί και η κ. Κίτσου. 

Στην περίοδο 2006-2008, διευθετήθηκε και το θέμα της συμμετοχής των 
ελληνοκυπρίων αιρετών της Ευρωπαϊκής Αυτοδιοίκησης, στο Δίκτυο. 

Από την 1.1.2006 έως την 30.9.2008 διακινήθηκαν 416 έγγραφα, (279 
εξερχόμενα, 137 εισερχόμενα). 

Η οικονομική και οργανωτική υποστήριξη του Δικτύου γίνεται με βάση σχετική 
σύμβαση της ΚΕΔΚΕ, του Υπουργείου Εξωτερικών - ΓΓΑΕ και της 

 



 

Διαδημοτικής Αναπτυξιακής Εταιρείας Ανατολική α.ε. και καλύπτει πλήρως 
μέχρι σήμερα, τόσο τις λειτουργικές δαπάνες του Δικτύου όσο και την 
ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων. 

Προβλήματα δημιουργήθηκαν μόνο με τη χρηματοδότηση της 4ης Γενικής 
Συνέλευσης, γεγονός που οδήγησε στην αναβολή της για ένα χρόνο, 
δημιουργώντας έντονο προβληματισμό στα μέλη του για τη μελλοντική 
λειτουργία του Δικτύου.  

Για την κάλυψη μέρους των εξόδων του, στη διοργάνωση της έκθεσης για την 
Επανένωση των Μαρμάρων του Παρθενώνα στην Φραγκφούρτη, ζητήθηκε 
και η συνδρομή χορηγών από τον ιδιωτικό τομέα.     

Τον Ιανουάριο του 2006, ορίσθηκαν από την Συντονιστική Επιτροπή του 
Δικτύου πέντε θεματικές επιτροπές α) ή ανάπτυξης Συνεργασιών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, β) Επιτροπή 
Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας, γ) Επιτροπή Παιδείας, δ)Επιτροπή 
Ισότητας και ε) Επιτροπή Πολιτισμού και Νεολαίας  

Οι θεματικές επιτροπές δεν ανέπτυξαν ιδιαίτερη δραστηριότητα. Εδώ πρέπει 
να επισημανθεί ότι σε γενικότερες πρωτοβουλίες του Δικτύου, που αφορούν 
και τις θεματικές επιτροπές (π.χ. συνάντηση νέων δημοτικών συμβούλων) 
υπάρχει ιδιαίτερη συμμετοχή και κινητοποίηση και των μελών των Θεματικών 
Επιτροπών. Η επιτροπή ισότητας προχώρησε στην επεξεργασία θέσεων για 
το θέμα, με διερεύνηση των συνθηκών στη Γερμανία και τη Σουηδία. Η 
πρόθεση όμως για ανάπτυξη συνεργασίας σε θέματα σχετικά με την ισότητα, 
με την αντίστοιχη επιτροπή της ΚΕΔΚΕ, δεν μπόρεσε να υλοποιηθεί, λόγω 
των δημοτικών εκλογών στην Ελλάδα και την εκλογή των νέων οργάνων της 
ΚΕΔΚΕ. 

 



 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2006-2008 

ΕΞΟΔΑ  1.1.2006-
31.12.2007 

1.1.2008 - 
31.8.2008 

1.1.2006-
31.8.2008 

1η Συνεδρίαση Σ.Ε. 15.334,44     
2η Συνεδρίαση Σ.Ε. 9.856,16     
3η Συνεδρίαση Σ.Ε. 14.614,03     
4η Συνεδρίαση Σ.Ε. 13.373,13     
5η Συνεδρίαση Σ.Ε. 15.031,03     
6η Συνεδρίαση Σ.Ε.   10.758,24   
7η Συνεδρίαση Σ.Ε. (τηλεδιάσκεψη)   159,46   
1η Συνεδρίαση Ε.Γ. 2.550,05     
2η Συνεδρίαση Ε.Γ. 2.817,12     
3η Συνεδρίαση Ε.Γ. 2.955,66     
4η Συνεδρίαση Ε.Γ.   1.703,74   
Εκδόσεις, αναμνηστικά κλπ 3.343,00     
Συναντήσεις εργασίας και έκτακτες 
εκδηλώσεις 3.182,86 288,89   
4η Συνάντηση Νέων Δημοτικών 
Συμβούλων  49.994,35     
5η Συνάντηση Νέων Δημοτικών 
Συμβούλων  50.667,15     
6η Συνάντηση Νέων Δημοτικών 
Συμβούλων    42.716,67   
Νέοι Δημοτικοί Σύμβουλοι από Ελλάδα 
στη Φραγκφούρτη  7.929,16     
Φόρουμ (Γρεβενά) 12.039,05     
Διημερίδα Ντόνετσκ (Ουκρανία) 43.261,84     
Διημερίδα Σότσι (Ρωσία) 53.271,91     
Μάρμαρα του Παρθενώνα (Υπόλοιπο 
από διοργάνωση Φραγκούρτης, 
διερεύνηση διοργάνωσης στη 
Στοκχόλμη) 5.018,22     
Υποστήριξη Λειτουργίας Δικτύου  107.000,00 38.300,00   
        
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 412.239,16 93.927,00 506.166,16
        
ΕΣΟΔΑ       
Συμμετοχή Νέων 4η Συνάντηση 1.625,00     
Συμμετοχή Νέων 5η Συνάντηση 1.120,00     
Συμμετοχή Νέων 6η Συνάντηση   900,00   
Συμμετοχή Νέων για επίσκεψη στη 
Φραγκφούρτη 720,00     
        
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 3.465,00 900,00 4.365,00
        
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 408.774,16 93.027,00 501.801,16
ΦΠΑ 19%      95.342,22
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ     597.143,38
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