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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚ∆ΟΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Αγαπητοί φίλοι συµπατριώτες,
Έχουν περάσει σχεδόν τέσσερα
χρόνια από την πρώτη Γενική
Συνέλευση του ∆ικτύου, από την
εποχή που η πρωτοβουλία της
ΚΕ∆ΚΕ, της Ελληνικής Πολιτείας
και του ΣΑΕ για την ίδρυση και
λειτουργία
του
έγινε
πραγµατικότητα.
Σε αυτό το χρονικό διάστηµα µετά
την αναγκαία αρχική περίοδο
συγκρότησης του, το ∆ίκτυο µε
σταθερά βήµατα προχώρησε στη
προώθηση
θεµάτων
που
αφορούν τον Ελληνισµό και τη
συνεργασία
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, κατοχυρώνοντας
καθηµερινά το δικό του διακριτό
ρόλο στην Ελληνική Ευρωπαϊκή
Κοινότητα.
Η Ολυµπιακή Εκεχειρία, το Θέµα
των Μαρµάρων του Παρθενώνα,
οι Συναντήσεις των Νέων της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης,
τα
Φόρουµ Ανταλλαγής απόψεων µε
τους Έλληνες Συναδέλφους µας,
η νέα ηλεκτρονική σελίδα, ήταν
ορισµένες από τις πρωτοβουλίες
που πήρε το ∆ίκτυό µας.
Η επιτυχία των παραπάνω
πρωτοβουλιών, δηµιουργεί την
υποχρέωση για την παραπέρα
συνέχιση και εµπλουτισµό τους
και
χρειάζεται
την
ενεργό
συµµετοχή όλων µας.
Θα είµαστε όλοι παρόντες στο
ραντεβού της Θεσσαλονίκης στις
2 και 3 ∆εκεµβρίου για την 3η
Γενική µας Συνέλευση, για να
χαράξουµε την πορεία του
∆ικτύου µας στην επόµενη διετία.
Με τους πιο θερµούς χαιρετισµούς
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ της Σ.Ε

Γρηγόρης Ζαρκάδας

3η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ∆ΗΜΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2-3 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2005
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η
3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκαν, για ακόµη µια χρονιά τη δεύτερη
εβδοµάδα του Ιουλίου πάνω από 30 νέοι δηµοτικοί σύµβουλοι
και στελέχη της αυτοδιοίκησης από οκτώ χώρες της Ευρώπης και
την Ελλάδα, προκειµένου να συµµετάσχουν στην 3η Συνάντηση
Νέων ∆ηµοτικών Συµβούλων και Στελεχών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από την Ευρώπη, που διοργάνωσε το ∆ίκτυο
Ελλήνων Αποδήµων Αιρετών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Ευρώπης.
Η έναρξη της συνάντησης έγινε από
.
τον
∆ήµαρχο
Ευόσµου
κ.
Π.
Αλεξανδρίδη στο χώρο του Κέντρου
Ανάπτυξης & Πολιτισµού του ∆ήµου
Ευόσµου
(πρώην
Μύλοι
Αγίου
Γεωργίου), ενώ στις διαδικασίες της
συνάντησης
παρευρέθηκαν
ο
Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της
Ειδικής Μόνιµης Επιτροπής Απόδηµου Ελληνισµού της Βουλής
κ.κ. Ευγ. Χαϊτίδης και Γρ. Νιώτης, ο Εκπρόσωπος της
Παγκόσµιας ∆ιακοινοβουλευτικής Ένωσης του Ελληνισµού,
βουλευτής Σουηδίας κ. Ν. Παπαδόπουλος, ο εκπρόσωπος της
ΚΕ∆ΚΕ ∆ήµαρχος Συκεών κ. Σ. ∆ανιηλίδης καθώς και
εκπρόσωποι του ∆ηµάρχου Θεσσαλονίκης, του Νοµάρχη
Θεσσαλονίκης και του Πανελληνίου ∆ικτύου ∆ηµοτικών και
Νοµαρχιακών Συµβουλίων Νεολαίας.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέµατα
οργάνωσης και λειτουργίας των ΟΤΑ, Πολιτικής και Νεολαίας - η
σχέση των νέων µε την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
συνέχεια στην 4η σελίδα

∆ιαβάστε…
3η Συνάντηση Νέων
Αιρετών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
2ο Φόρουµ Ανταλλαγής
απόψεων

Αποφάσεις Συντονιστικής
Επιτροπής
Εκδήλωση στην πόλη της
Φραγκφούρτης για τα
Μάρµαρα του Παρθενώνα
Η ιστοσελίδα του ∆ικτύου
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ΚΟΜΟΤΗΝΗ
22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2005

2ο Φόρουµ Ανταλλαγής Απόψεων

Το
Σάββατο
22
Οκτωβρίου
2005
προγραµµατίζεται να διοργανωθεί το ∆εύτερο
Φόρουµ Ανταλλαγής Απόψεων για θέµατα που
αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην πόλη
της Κοµοτηνής σε συνεργασία µε την ΤΕ∆Κ Ν.
Ροδόπης.
Μετά την εµπειρία της πρώτης διοργάνωσης
που έγινε το ∆εκέµβριο το 2004 στην πόλη των
Ιωαννίνων, επιλέχθηκε µια περιοχή µε ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά για να συζητηθούν θέµατα που
αφορούν την οργάνωση και τη λειτουργία των
δήµων και το ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
σε µια πολύπολιτισµική κοινωνία.
Οι εµπειρίες των µελών του ∆ικτύου, στις χώρες
της Ευρώπης, ο τρόπος µε τον οποίο οι
κοινωνίες τους αντιµετώπισαν και τους
αντιµετωπίζουν, αλλά και ο τρόπος µε τον
οποίο η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση βιώνει
την πραγµατικότητα µιας κοινωνίας που
συνυπάρχουν διαφορετικές κουλτούρες και
θρησκευτικές αντιλήψεις, θα αποτελέσουν τη
βάση µιας γόνιµης συζήτησης και ανταλλαγής
απόψεων.

ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΩΝ
ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ

Στον ισόγειο χώρο του ∆ηµαρχείου της
Φραγκφούρτης το δεύτερο δεκαπενθήµερο του
ερχόµενου Ιανουαρίου, προετοιµάζεται η
παρουσίαση της έκθεσης του Ιδρύµατος Μελίνα
Μερκούρη- Υπουργείου Πολιτισµού για την
προβολή του θέµατος της Επανένωσης των
Μαρµάρων του Παρθενώνα.
Η συγκεκριµένη έκθεση, που διοργανώνεται µε
πρωτοβουλία του ∆ικτύου θα είναι η πρώτη που
απευθύνεται σε κοινό Ευρωπαϊκής πόλης µετά
την ανάλογη εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής
Αθηνών.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΖΗΤΗΣΕ
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ…
Την εκλογή του κ. Χρήστου Πρασσά
Συµβούλου του ∆ήµου SCHORNDORF
(Γερµανία) στη θέση του γραµµατέα της
Εκτελεστικής Γραµµατείας του ∆ικτύου και στη
θέση του Συντονιστή της θεµατικής Επιτροπής
∆ηµοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.
Τη διοργάνωση της Τρίτης Γενικής
Συνέλευσης των Μελών του ∆ικτύου στις 2
και 3 ∆εκεµβρίου του 2005, στην πόλη της
Θεσσαλονίκης.
Την αναβολή της εκδήλωσης για την Τοπική
Αυτοδιοίκηση στην πόλη του Ντονέτσκ στην
Ουκρανία, λόγω των προβληµάτων που
δηµιουργήθηκαν
από
την
γενικότερη
πολιτική κατάσταση της χώρας.
Τη διοργάνωση του δεύτερου φόρουµ
ανταλλαγής απόψεων µε την Τοπική Ένωση
∆ήµων και Κοινοτήτων Νοµού Ροδόπης,
στην Κοµοτηνή.
Τη συνέχιση της προετοιµασίας της
διοργάνωσης εκδήλωσης για τα Μάρµαρα
του
Παρθενώνα
στην
πόλη
της
Φραγκφούρτης τον Ιανουάριο του 2006.
Να εκφράσει τη λύπη της, για τον τρόπο µε
τον οποίο αντιµετώπισε η Γενική Γραµµατεία
Νέας Γενιάς, την 3η Συνάντηση Νέων της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, δεδοµένου ότι εκτός
του ότι δεν ενέκρινε τη συγχρηµατοδότηση
της εκδήλωσης από το πρόγραµµα «youth
for Europe», στην επιστολή του ∆ικτύου για
επανεξέταση του θέµατος, αρκέσθηκε στην
προφορική ενηµέρωση της Γραµµατείας του
∆ικτύου χωρίς πειστικά επιχειρήµατα, ενώ
δεν υπήρξε η στοιχειώδης ανταπόκρισή της
στην πρόσκληση του ∆ικτύου µας για να
παρευρεθεί στις διαδικασίες της Συνάντησης.
Να προτείνει στη Γενική Συνέλευση του
∆ικτύου 10 τροποποιήσεις ή προσθήκες
στον κανονισµό λειτουργίας του ∆ικτύου που
στοχεύουν κατά βάση στην επικαιροποίησή
του (βλ. αναλυτικά στη σελίδα 3).
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9-7-2005
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Προτάσεις τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ικτύου
Η Σ.Ε. του ∆ικτύου προτείνει στη Γενική Συνέλευση την τροποποίηση των παρακάτω σηµείων του Κανονισµού
Λειτουργίας.
Άρθρο 1- παράγραφος 1
…Το ∆ίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής στην Αυτοδιοίκηση της Ευρώπης συγκροτείται µε την 1η Οργανωτική
του Συνεδρίαση στην διάρκεια της οποίας εκλέγεται και η πρώτη 19 µελής Συντονιστική του Επιτροπή…
Τροποποιείται σε…. Το ∆ίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής στην Αυτοδιοίκηση της Ευρώπης συγκροτήθηκε
µε την 1η Οργανωτική του Συνεδρίαση στην διάρκεια της οποίας εκλέχθηκε η πρώτη Συντονιστική του Επιτροπή.
Άρθρο 2 – σηµείο 11
…Η προώθηση της ολυµπιακής εκεχειρίας και του εθελοντισµού στο πλαίσιο της διοργάνωσης από την Ελλάδα
των Ολυµπιακών Αγώνων του 2004 και κάθε άλλη πρωτοβουλία και αθλητική διοργάνωση της Ελλάδος.
Τροποποιείται σε… Η προώθηση της ολυµπιακής εκεχειρίας και του εθελοντισµού και κάθε άλλη πρωτοβουλία
και αθλητική διοργάνωση της Ελλάδος.
Άρθρο 4 –παράγραφος 4.1
..Η Γενική Συνέλευση πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη πριν από τις εργασίες της
Παγκόσµιας Συνέλευσης του ΣΑΕ έτσι ώστε µέλη του ∆ικτύου να έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις
εργασίες της Παγκόσµιας Συνέλευσης (ως µέλη ή παρατηρητές).
Τροποποιείται σε… Η Γενική Συνέλευση πραγµατοποιείται κάθε δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
Άρθρο 4 – παράγραφος 4.1.1 (προσθήκη)
…Μετά την έναρξη του Συνεδρίου εκλέγεται µε πλειοψηφία 5µελές Προεδρείο στο οποίο συµµετέχει αυτοδίκαια
ένας εκπρόσωπος της ΚΕ∆ΚΕ, 5µελής Επιτροπή ψηφισµάτων και 5µελής Εφορευτική Επιτροπή για τη
διενέργεια των εκλογών...
προστίθεται... µε βάση σχετικό κανονισµό λειτουργίας που προτείνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή και
εγκρίνεται από το Συνέδριο.
Άρθρο 4 –παράγραφος 4.2 σηµείο 6
..Η 21µελής Συντονιστική Επιτροπή µετά την εκλογή της, συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει Πρόεδρο, Γραµµατέα,
Ταµία και δύο Αντιπροέδρους που συγκροτούν και την Εκτελεστική Γραµµατεία, καθώς και τους υπεύθυνους
τοµέων προγραµµατισµού.
Τροποποιείται σε… Η 21µελής Συντονιστική Επιτροπή µετά την εκλογή της, στην πρώτη συνεδρίασή της στην
οποία προεδρεύει το µεγαλύτερο σε ηλικία µέλος της, συγκροτείται σε σώµα και εκλέγει Πρόεδρο, Γραµµατέα,
Ταµία και δύο Αντιπροέδρους που συγκροτούν και την Εκτελεστική Γραµµατεία, καθώς και τους υπεύθυνους
τοµέων προγραµµατισµού.
Άρθρο 4 –παράγραφος 4.2.1
Η 21µελής Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον (2) δύο φορές το χρόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά και
κάθε φορά που αυτό θα κριθεί αναγκαίο.
Τροποποιείται σε… Η 21µελής Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον(2) δύο φορές το χρόνο στη
Θεσσαλονίκη ή αλλού, αλλά και κάθε φορά που αυτό θα κριθεί αναγκαίο.
Άρθρο 4 –παράγραφος 4.3
…Η Εκτελεστική Γραµµατεία συνεδριάζει µία φορά το τρίµηνο στην έδρα της Συντονιστικής Επιτροπής και
µεριµνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής. Είναι δυνατές και οι συνεδριάσεις µέσω
τηλεδιάσκεψης.
Τροποποιείται σε... Η Εκτελεστική Γραµµατεία συνεδριάζει µία φορά το τρίµηνο και µεριµνά για την εκτέλεση των
αποφάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής. Είναι δυνατές και οι συνεδριάσεις µέσω τηλεδιάσκεψης.
Άρθρο 4 –παράγραφος 4.4
Στο πλαίσιο λειτουργίας του ∆ικτύου µε απόφαση της 21µελούς Συντονιστικής Επιτροπής δύναται να συσταθούν
Επιτροπές εργασίας ανά θεµατική ενότητα για την επεξεργασία και υλοποίηση συγκεκριµένων προγραµµάτων.
Οι Επιτροπές αυτές είναι:Επιτροπή για τους Ολυµπιακούς Αγώνες 2004, Επιτροπή Πολιτιστικών και Αθλητικών
Θεµάτων, Επιτροπή Εκπαιδευτικών Θεµάτων, Επιτροπή Ευρωπαϊκών Προγραµµάτων, Επιτροπή Οικονοµικών
και Επιχειρηµατικών Θεµάτων και Επιτροπή Νεολαίας.
Τροποποιείται σε… Στο πλαίσιο λειτουργίας του ∆ικτύου µε απόφαση της 21µελούς Συντονιστικής Επιτροπής,
στην πρώτη συνεδρίαση της, ορίζονται Επιτροπές εργασίας ανά θεµατική ενότητα για την επεξεργασία και
υλοποίηση συγκεκριµένων προγραµµάτων.
Άρθρο 5 –παράγραφος 5.2
Πραγµατοποιούνται δύο φορές το χρόνο στη Θεσσαλονίκη αλλά και εκτάκτως αν το απαιτήσουν τα ½ +1 µέλη
της 21µελούς Συντονιστικής Επιτροπής.
Τροποποιείται σε... Πραγµατοποιούνται δύο φορές το χρόνο αλλά και εκτάκτως αν το απαιτήσουν τα ½ +1 µέλη
της 21µελούς Συντονιστικής Επιτροπής.
Άρθρο 5 –παράγραφος 5.3
Πραγµατοποιούνται µια φορά το τρίµηνο στην έδρα της Συντονιστικής Επιτροπής ή µέσω τηλεδιάσκεψης.
Τροποποιείται σε… Πραγµατοποιούνται µια φορά το τρίµηνο ή µέσω τηλεδιάσκεψης.
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συνέχεια από την 1η σελίδα

Κάντε κλικ στο…

3η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΩΝ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

www.inioxos.gr
στην ηλεκτρονική σελίδα του ∆ικτύου
και ενηµερωθείτε για…
τα νέα του ∆ικτύου
τη
φυσιογνωµία
δραστηριότητες του

και

τις

τον κατάλογο των µελών του
θέµατα της Ευρωπαϊκής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, του Πολιτισµού,
της Νεολαίας, του Απόδηµου
Ελληνισµού κλπ
για τις συναντήσεις των Νέων
∆ηµοτικών Συµβούλων από την
Ευρώπη

Κάντε κλικ στο…

www.inioxos.gr
και δηµοσιοποιείστε τις απόψεις σας
στο ηλεκτρονικό «forum» γύρω από
θέµατα που αφορούν
Την Αυτοδιοίκηση
Τον Πολιτισµό και τη Νεολαία
Τον Απόδηµο Ελληνισµό
Τις ∆ιεθνείς Σχέσεις και τα
Ευρωπαϊκά Θέµατα
για να γίνει
η ηλεκτρονική σελίδα µας,
ένα ζωντανό

ΒΗΜΑ ∆ΙΑΛΟΓΟΥ
ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γρηγόρης Ζαρκάδας
Απόστολος Κοιµήσης
Χρήστος Πρασσάς
ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΙΧΕ
Η ΟΜΑ∆Α ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ, ΤΗΣ ∆ΙΑ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

καθώς και το θέµα της
Οικονοµικών
Μεταναστών,
Αυτοδιοίκηση στην Ευρώπη.

αντιµετώπισης των
από
την
Τοπική

Οι νέοι της συνάντησης είχαν την ευκαιρία να
συναντηθούν, να συζητήσουν και να διασκεδάσουν µε
νέους των Περιφερειακών ∆ήµων της Θεσσαλονίκης,
Τριανδρίας και Αγίου Παύλου, να ζήσουν µορφές
εναλλακτικού και όχι µόνο τουρισµού, στον Όλυµπο,
στο ∆ήµο Λιτοχώρου και φυσικά να επισκεφθούν,
όπως κάθε χρόνο το ∆ηµαρχείο Θεσσαλονίκης.
Στην επιτυχία της Συνάντησης, συνέβαλε σηµαντικά η
συνεργασία των ∆ήµων Ευόσµου, Λιτοχώρου,
Τριανδρίας, Αγίου Παύλου, Θεσσαλονίκης και η
ενεργός συµµετοχή των νέων δηµοτικών συµβούλων
του πολεοδοµικού συγκροτήµατος της πόλης της
Θεσσαλονίκης.
Στη συνάντηση, που διοργανώθηκε µε την οικονοµική
υποστήριξη της ΚΕ∆ΚΕ και τη συµπαράσταση του
Υπουργείου
Εξωτερικών-ΓΓΑΕ,
πήραν
µέρος
εικοσιτέσσερις
εκπρόσωποι
της
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από το Βέλγιο, τη Γερµανία, τη
Γεωργία, την Ελβετία, την Ιταλία, την Ουκρανία, την
Πολωνία, τη Σουηδία και οκτώ εκπρόσωποι από
δήµους της Ελλάδας και του Νοµού Θεσσαλονίκης
ιδιαίτερα. Την οργανωτική υποστήριξη είχε η
Αναπτυξιακή Εταιρεία Ανατολική Α.Ε.

ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ…
-Στις 23-26 Αυγούστου πραγµατοποιήθηκε στη
Λευκωσία το 14ο Παγκόσµιο Συνέδριο Αποδήµων
Κυπρίων. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο
Πρόεδρος της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας κ. Τάσος
Παπαδόπουλος. Παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν ο
Υφυπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας κ. Παν.
Σκανδαλάκης και ο Πρόεδρος του ΣΑΕ κ. Α. Άθενς.
-Στη συνεδρίαση του ΣΑΕ στις 22-24 Ιουλίου
παρουσιάσθηκε από τον Υφυπουργό Εξωτερικών κ. Π.
Σκανδαλάκη το σχέδιο του νέου Εκτελεστικού Νόµου
περί λειτουργίας του ΣΑΕ, που θα κατατεθεί στη Βουλή
τον προσεχή Νοέµβριο
-Tο ∆.Σ. της ΚΕ∆ΚΕ µε απόφαση, που πάρθηκε κατά
πλειοψηφία, εκφράζει την κάθετη αντίθεσή του µε την
προωθούµενη από την Κυβέρνηση ρύθµιση για
αλλαγές στον τρόπο εκλογής των δηµάρχων.
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