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(Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Μάιο του 2018)

Η τελευταία περίοδος του Δικτύου, προσδιορίζεται από τη διενέργεια των
εκλογοαπολογιστικών διαδικασιών μέσω του διαδικτύου και την εκλογή της
Συντονιστικής Επιτροπής, μέσω μυστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, την άνοιξη του
2015. Οι διαδικασίες αυτές, όπως προβλέπεται και με δεδομένη την οικονομική
κρίση στην πατρίδα μας και όχι μόνο, θα αποτελέσουν κατά πάσα πιθανότητα και
τον βασικό τρόπο, με τον οποίο θα διεξάγονται, από εδώ και πέρα, οι αντίστοιχες
διαδικασίες κάθε τριετία.

Η υπολειτουργία του Δικτύου, την περίοδο 2010-2014, λόγω της οικονομικής κρίσης
και συνακόλουθα της μη χρηματοδότησης ούτε των στοιχειωδών λειτουργικών
αναγκών του, είχε σαν αποτέλεσμα τη μικρή συμμετοχή των Ελληνικής Καταγωγής
αιρετών στην Αυτοδιοίκηση της Ευρώπης, στις εκλογοαπολογιστικές διαδικασίες,
γεγονός που επηρέασε και την ενεργό συμμετοχή των μελών, που δεν συμμετείχαν
στα όργανα του Δικτύου κατά τη διάρκεια της τριετίας 2015-2018. Παράλληλα το
πρόβλημα της ουσιαστικά μη χρηματοδότησης της λειτουργίας του Δικτύου, από το
Φεβρουάριο του 2016 έως το Μάιο του 2017, περιόρισε τις δράσεις αυτής της
περιόδου, κυρίως στη συμμετοχή/υποστήριξη μελών του και ιδιαίτερα των μελών
της Ε.Γ., στη διοργάνωση εκδηλώσεων φορέων της πατρίδας μας αλλά και των
χωρών που δραστηριοποιούνται τα μέλη του Δικτύου. Επιπλέον, πρέπει να
επισημάνουμε ότι η χρηματοδότηση του Δικτύου, για όσο διάστημα υπήρξε, τα
επτά και πλέον χρόνια της οικονομικής κρίσης, ήταν εκ των πραγμάτων
υποπολλαπλάσια, αυτής της προηγούμενης περιόδου.

Με βάση τα δεδομένα αυτά, δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη τριετία που πέρασε,
στη συζήτηση με την Ελληνική Αυτοδιοίκηση, θεμάτων που βρίσκονταν στην πρώτη
γραμμή του ενδιαφέροντος στην πατρίδα μας, η υποστήριξη επισκέψεων φορέων
της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης και δράσεων/εκδηλώσεων της πολιτείας, σε πόλεις
που δραστηριοποιούνται τα μέλη μας, η αντιμετώπιση οργανωτικών θεμάτων του
Δικτύου, η δικτύωση για την ανάπτυξη πρωτοβουλιών αλληλεγγύης στην Ελλάδα,
αλλά και στην ομογένεια της Ουκρανίας, η δικτύωση με τα εν ενεργεία δίκτυα του
Απόδημου Ελληνισμού, καθώς και ανάληψη πρωτοβουλιών για την επέκταση του
Δικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ειδικότερα την περίοδο 2015-2018:

- Τον Ιούνιο του 2015, διοργανώθηκε φόρουμ με θέμα, η οικονομική κρίση στην
Ευρώπη και οι επιπτώσεις της στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στην οποία
παρουσιάσθηκαν εισηγήσεις από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την
Πολωνία, τη Ρωσία, τη Σουηδία και την Ελλάδα. Το φόρουμ έγινε στο Δημαρχείο
Θεσσαλονίκης και μεταδόθηκε και διαδικτυακά.
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- Το Νοέμβριο του 2015, στο πλαίσιο της έκθεσης για την αυτοδιοίκηση POLIS
2015, διοργανώθηκε φόρουμ με θέμα το προσφυγικό ζήτημα και η αυτοδιοίκηση
στην Ευρώπη, στην οποία παρουσιάσθηκαν εισηγήσεις από τη Γερμανία, το
Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία την Πολωνία, τη Σουηδία και την Ελλάδα
- Το Δεκέμβριο του 2016, χαιρετισμό απεύθυνε ο Πρόεδρος της Σ.Ε του Δικτύου,
στο ετήσιο τακτικό συνέδριο της ΚΕΔΕ, στη Θεσσαλονίκη.
- Τον Μάιο του 2017, υποστηρίχθηκε η οργάνωση της επίσκεψης αντιπροσωπείας
της ΚΕΔΕ, στην πόλη της Στοκχόλμης

- Το καλοκαίρι του 2016 και του 2017, οργανώθηκαν, με πρωτοβουλία του
ΥΠΕΞ/ΓΓΑΕ, με τη συμμετοχή/υποστήριξη και εκπροσώπου του Δικτύου, οι
εκδηλώσεις μνήμης για τους έλληνες του Γκαίρλιτς στην Πολωνία.
- Το καλοκαίρι του 2015, 2016 και του 2017, ο Πρόεδρος της Σ.Ε. και μέλη της Ε.Γ.
του Δικτύου, παρευρέθηκαν στις διαδικασίες της Γενικής Συνέλευσης της
Παγκόσμιας Διακοινοβουλευτικής Ένωσης Ελληνισμού

- Τον Φεβρουάριο του 2018, έγινε παρουσίαση των δράσεων του Δικτύου σε
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ από τον Πρόεδρο και την
Αντιπρόεδρο της Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου καθώς και στον Πρόεδρο
και εκπροσώπους της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ελληνισμού της Διασποράς,
από τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας.
- Το 2015 και το 2016, με την ενεργή συμμετοχή των εκπροσώπων του Δικτύου
στους Δήμους Νυρεμβέργης και Ζόλιγκεν Γερμανίας, υλοποιήθηκαν δράσεις
αλληλεγγύης, για την αντιμετώπιση του προβλήματος των προσφύγων, στους
Δήμους Λέσβου και Καβάλας

- Με πρωτοβουλία του Δικτύου και την υποστήριξη της ΚΕΔΕ και της ΓΓΑΕ,
ξεκίνησε, το 2ο εξάμηνο του 2017, η καταγραφή των αιρετών της αυτοδιοίκησης
στον Καναδά και την Ωκεανία, στην προοπτική επέκτασης του Δικτύου σε
παγκόσμιο επίπεδο
- Το δεύτερο εξάμηνο του 2017, ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε από το ΥΠΕΞ/ΓΓΑΕ σε
συνεργασία με τις κατά τόπου Προξενικές αρχές, η πρώτη φάση της
επικαιροποίησης του καταλόγου των μελών του Δικτύου στην Ευρώπη

- Με αποφάσεις της Ε.Γ. και της Σ.Ε. του Δικτύου, ζητήθηκε το 2017, από την ΚΕΔΕ
αλλά και από τα μέλη του Δικτύου, η ανάπτυξη πρωτοβουλιών αλληλεγγύης,
προς τον Ελληνισμό της Ουκρανίας, με την αποστολή φαρμακευτικής βοήθειας
αλλά και την υποστήριξη του προγράμματος των κατασκηνώσεων από τους
δήμους της πατρίδας μας.
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- Συνεργασία με το μεταπτυχιακό τμήμα για τη διακυβέρνηση του τμήματος
πολιτικών επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, για τον
τρόπο λειτουργίας της αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, ξεκίνησε με την παρουσίαση
από τον Πρόεδρο της Σ.Ε. του Σουηδικού μοντέλου.
- Συνάντηση με εκπροσώπους των Περιφερειών Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής
Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Ηπείρου και των Δήμων Βόλου,
Έδεσσας, Λήμνου, στο πλαίσιο της επίσκεψης αντιπροσωπείας της Συντονιστικής
Επιτροπής στην έκθεση PHILOXENIA 2017

- Την περίοδο της όξυνσης των διαπραγματεύσεων για την οικονομική κρίση,
μεταξύ της ΕΕ και της πατρίδας μας, τον Ιούλιο του 2015, τα μέλη της Σ.Ε. του
Δικτύου, από τη Γερμανία, με ανακοίνωση τους, εξέφρασαν την υποστήριξή τους
σε μία βιώσιμη λύση του προβλήματος, στο πλαίσιο της Ενωμένης Ευρώπης, ενώ
το μέλος της Σ.Ε. του Δικτύου, από το Ηνωμένο Βασίλειο, συμμετείχε και
οργανωτικά σε εκδηλώσεις συμπαράστασης προς την Ελλάδα.

- Σε όλη την περίοδο λειτούργησε με νέα του Δικτύου, της Ομογένειας και της
Ελληνικής Αυτοδιοίκησης, η ηλεκτρονική σελίδα του Δικτύου, η οποία
ανανεώθηκε στο τέλος του 2017. Παράλληλα λειτούργησε και λειτουργεί η
παρουσία του δικτύου στα κοινωνικά δίκτυα (facebook).
- Επίσης στο επικοινωνιακό επίπεδο επανασχεδιάζεται και πρόκειται να εκδοθεί
το νέο ενημερωτικό έντυπο του Δικτύου, παράλληλα με την προετοιμασία
έκδοσης «Λευκώματος» με αναφορά στην ιστορική διαδρομή του Δικτύου, με
δεδομένο ότι την επόμενη τριετία ολοκληρώνονται 20 χρόνια από την ίδρυσή
του
- Η Συντονιστική Επιτροπή και η Εκτελεστική Γραμματεία του Δικτύου
συνεδρίασαν από το 2015 έως το 2018, τρεις (3) και πέντε (5) φορές αντίστοιχα.
Δύο συνεδριάσεις της Σ.Ε έγιναν στην πόλη της Θεσσαλονίκης, δύο συνεδριάσεις
της Ε.Γ οργανώθηκαν στην Αθήνα, μία στο Δήμο Ν. Προποντίδας και οι
υπόλοιπες, οργανώθηκαν μέσω τηλεσυνεδρίασης.
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