


Το Δίκτυο Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της 
Ευρώπης, είναι ένας θεσμός στον οποίο 
συμμετέχουν οι Έλληνες της Διασποράς, που 
εκλέγονται και δραστηριοποιούνται στις Τοπικές ή 
Περιφερειακές Αρχές των τόπων κατοικίας τους

Ξεκίνησε τη λειτουργία του το φθινόπωρο του
2001, μετά από πρωτοβουλία

-της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, 
-του Υπουργείου Εξωτερικών
-Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού με την 
-υποστήριξη του Ελληνικού Κοινοβουλίου.



Στο Δίκτυο συμμετέχουν οι Αιρετοί της
Αυτοδιοίκησης, από το σύνολο σχεδόν των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ηπείρου

Μέσα από την καθημερινή του λειτουργία,
φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν επιπλέον χώρο
διαλόγου και ανάληψης πρωτοβουλιών, για την
ενίσχυση και υποστήριξη των δράσεων της
Ελληνικής Ομογένειας και της Αυτοδιοίκησης στην
Ευρώπη.



Η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του, κινείται στους
παρακάτω άξονες:

• Συνεργασία ανάμεσα στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή
Τοπική Αυτοδιοίκηση

• Προώθηση θεμάτων που αφορούν την Ελληνική Πολιτεία
στις Τοπικές Κοινωνίες στην Ευρώπη

• Προώθηση αδελφοποιήσεων και συμφωνιών συνεργασίας
• Προώθηση και ενθάρρυνση στης συμμετοχής

περισσότερων εκπροσώπων ελληνικής καταγωγής στην
Ευρωπαϊκή Αυτοδιοίκηση

• Υποστήριξη φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις υπό
Ανάπτυξη Χώρες της Ευρώπης

• Συνεργασία με τους φορείς της ομογένειας





Όργανα του Δικτύου είναι:
Η Γενική Συνέλευση που πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια
Η 21μελής Συντονιστική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και
απαρτίζεται σήμερα από:

• 4 αντιπροσώπους από την περιφέρεια Γερμανίας
• 4 αντιπροσώπους από την περιφέρεια των χωρών της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης
• 3 αντιπροσώπους από την περιφέρεια της Ανατολικής Ευρώπης (Αλβανία,

Βουλγαρία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Τσεχία και χώρες της πρώην
Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας)

• 5 αντιπροσώπους από την περιφέρεια των υπόλοιπων χωρών της Ε.Ε. και της
Ελβετίας, εκτός Γερμανίας και Κύπρου

• 4 εκπροσώπους της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
• 1 εκπρόσωπο της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ως παρατηρητή
• Στοχεύουμε το άνοιγμα του Δικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο με παρατηρητές από

ΗΠΑ, Καναδά) από 1 εκπρόσωπο των Αιρετών της Αυτοδιοίκησης κάθε ηπείρου
(Ωκεανίας-Άπω Ανατολής, Αφρικής-Εγγύς/Μέσης Ανατολής, Κεντρικής-Νοτίου
Αμερικής

Η 5μελής Εκτελεστική Γραματεία που αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α΄ και Β΄
Αντιπρόεδρο, τον Γραμματέα, τον Ταμία και εκλέγεται από τη Συντονιστική Επιτροπή



Η έδρα του Δικτύου είναι στη Θεσσαλονίκη.

Την τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη του Δικτύου, εξασφαλίζει η
ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Δίκτυο και το Υπουργείο Εξωτερικών/ΓΓΑΕ.

Από την ιδρυτική συνέλευση του Δικτύου έως σήμερα, η υποστήριξη έχει
ανατεθεί στην Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης,
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ Α.Ε.

Μέχρι σήμερα έχουν οργανωθεί 6 Γενικές Συνελεύσεις των Μελών του
Δικτύου (2001,2003,2006,2008,2015,2018), από τις οποίες, οι δύο
τελευταίες μέσω διαδικτύου

Σήμερα τα μέλη του Δικτύου στις χώρες της Ευρώπης ξεπερνούν τα 150
και στις χώρες της πρ. Σοβ. Ένωσης τα 350.





Ανταλλαγή εμπειριών, απόψεων, 
μεταφορά τεχνογνωσίας 

Με τη διοργάνωση θεματικών φόρουμ, συνεδρίων, 
οργάνωση επισκέψεων σε συνεργασία με φορείς της 
Αυτοδιοίκησης χωρών της Ελλάδας και χωρών της 
Ευρώπης



 Forum με θέμα: «Το προσφυγικό ζήτημα 
και η Αυτοδιοίκησης στην Ευρώπη»

 Ημερίδα με θέμα «Οικονομική κρίση 
στην Ευρώπη και οι επιπτώσεις της 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση»





 Συνέδριο με τίτλο «Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση»
Τιφλίδα, 10 & 11 Ιουνίου 2010

 Ημερίδα με θέμα «Κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση» 
Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2008
σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκη



 Διημερίδα με τίτλο «Τουριστική Ανάπτυξη και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση»
Σότσι, 25 & 26 Μαΐου 2007
σε συνεργασία με τον Δήμο Σότσι, Νότια Ρωσία
και την υποστήριξη 
του Υπουργείου Εξωτερικών – ΓΓΑΕ, 
της ΚΕΔΚΕ και των Ελληνικών 
Συλλόγων της περιοχής «Η Ένωση»

 Διημερίδα με θέμα: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της Ουκρανίας 
στην προοπτική της Ενωμένης Ευρώπης»
Ντόνετσκ, 10-11 Νοεμβρίου 2006
σε συνεργασία με τη Νομαρχία Ντόνετσκ
με τη συμπαράσταση της Ομοσπονδίας 
Ελληνικών Συλλόγων Ουκρανίας, 
με την υποστήριξη του 
Υπουργείου Εξωτερικών-ΓΓΑΕ και της ΚΕΔΚΕ 



 Φόρουμ Ανταλλαγής Απόψεων με θέμα: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στην Ευρώπη»
Γρεβενά, 3 Ιουνίου 2006

 Φόρουμ Ανταλλαγής Απόψεων με θέμα: «Πολυπολιτισμική 
κοινωνία του σήμερα στην Ελλάδα και την Ευρώπη»
Κομοτηνή, 22 Οκτωβρίου 2005







 Συνάντηση με εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
Νότιας Αλβανίας και της Ελληνικής Μειονότητας
περιοχή Καραχατζιού της Επαρχίας Φοινίκης,
Άγιοι Σαράντα, 11 Δεκεμβρίου 2004

 Φόρουμ Ανταλλαγής Απόψεων με θέμα: «Η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
στην Ευρώπη»
Ιωάννινα, 10 Δεκεμβρίου 2004
σε συνεργασία με την Τοπική Ένωση Δήμων και 
Κοινοτήτων του Νομού Ιωαννίνων
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών – ΓΓΑΕ, 
της ΚΕΔΚΕ και του ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης



Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση. Διοργάνωση από το 2003 στην
πόλη της Θεσσαλονίκης, 7 Ετήσιων Συναντήσεων Νέων
Δημοτικών Συμβούλων και Στελεχών της Αυτοδιοίκησης από
την Ευρώπη, με σκοπό την ανάπτυξη διαλόγου μεταξύ των
νέων της Αυτοδιοίκησης, γύρω από θέματα που σχετίζονται με
τις λειτουργίες και τις δράσεις της, στην Ευρώπη.



Ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την επιστροφή των
«Μαρμάρων του Παρθενώνα». Ενημέρωση της κοινής γνώμης
των Ευρωπαϊκών Πόλεων



 Σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και το
Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη

 Με την υποστήριξη του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών/
Γενικής Γραμματείας Απόδημου Ελληνισμού, της Κεντρικής
Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας, του Ελληνικού
Οργανισμού Τουρισμού και τη συμμετοχή των Ελληνικών
Κοινοτήτων και Συλλόγων της περιοχής της Έσσης

 Μέγας χορηγός της εκδήλωσης είναι οι Ολυμπιακές Αερογραμμές
και χορηγοί οι εταιρείες CPL group -Centropel Pelzhandel Gmbh,
Αγροτική Τράπεζα, Μωραϊτάκης διεθνείς μεταφορές, TUI Hellas,
Εμπορική Τράπεζα, Domaine Costa Lazaridi, Alexis Sorbas
restaurant, Nibelungen Schaenke





 Σε συνεργασία με το Ελληνικό Υπουργείο Πολιτισμού και το Ίδρυμα 
Μελίνα Μερκούρη

 Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου 
Εξωτερικών – ΓΓΑΕ και με τη συμμετοχή της Ελληνικής Κοινότητας 
Αλσατίας 





Ανάπτυξη Πρωτοβουλιών Ανθρωπιστικής Βοήθειας μελών του Δικτύου, σε 
συνεργασία με τοπικούς φορείς στην Ευρώπη για την ενίσχυση φορέων 
στην Ελληνική Επικράτεια (Λέσβος- προσφυγικό)

Υποστήριξη Επισκέψεων Φορέων της Αυτοδιοίκησης σε Δήμους/Πόλεις της 
Ευρώπης -επίσκεψη αντιπροσωπείας ΚΕΔΕ στη Στοκχόλμη, Ελληνικών Δήμων 
στη Γερμανία, Σουηδία



Υποστήριξη πρωτοβουλιών, για την υποδοχή της νέας γενιάς μεταναστών 
στη Γερμανία 

Υποστήριξη εκδηλώσεων ανάδειξης και προβολής σημαντικών πτυχών της 
ιστορίας των Ελλήνων ομογενών σε πόλεις της Ευρώπης (Γκαίρλιτς-Πολωνία)

Προώθηση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας και ψήφιση της σχετικής διακήρυξης  σε 45 
Δημοτικά Συμβούλια των πόλεων όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του Δικτύου 
κυρίως την περίοδο πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004

Ανάπτυξη πρωτοβουλιών συμπαράστασης  στο πρόβλημα της οικονομικής κρίσης 
στην Ελλάδα, από μέλη του Δικτύου στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο



Συμμετοχή στα ετήσια τακτικά Συνέδρια 
της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

Συμμετοχή στις ετήσιες Γενικές 
Συνελεύσεις της ΠΑΔΕΕ  

Συνεργασία με μεταπτυχιακό τμήμα 
σπουδών του ΑΠΘ

Συμβολή στην επέκταση του Δικτύου σε Παγκόσμιο επίπεδο. 
Έναρξη καταγραφής Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης στον 
Καναδά και στην Ωκεανία 





 Ανάπτυξη της επικοινωνίας μεταξύ των μελών του 
Δικτύου

 Συνεργασία ανάμεσα στην Ελληνική και την 
Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση

 Προώθηση θεμάτων που αφορούν την Ελληνική 
Πολιτεία στις Τοπικές Κοινωνίες στην Ευρώπη

 Υποστήριξη φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις 
Χώρες της πρώην Σοβ. Ένωσης  

 Συνεργασία με τους φορείς της ομογένειας.

 Διεύρυνση του Δικτύου σε παγκόσμιο επίπεδο



Συνεργασία με την Ελληνική Αυτοδιοίκηση 

και με την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή της 

Βουλής για Θέματα ΔΙασποράς 

Θέματα ομογένειας

Προσφυγικό ζήτημα

Επέκταση Δικτύου,

Ψήφος Αποδήμων, Ψηφίσματα

 Εκδηλώσεις, Ελλάδα 2021

Προτεραιότητες 



Το Δίκτυο εδώ και δέκα εννέα περίπου χρόνια 
συνεχίζει τη λειτουργία του, χάρη και στη 
διαχρονική υποστήριξη 

 της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
 του ΥΠΕΞ/Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 
 του Ελληνικού Κοινοβουλίου &
 της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Αν. Θεσσαλονίκης



 Ο Αριστοτέλης μας επισημάνει στο έργο του 
«Πολιτικά» ο άνθρωπος είναι
ζώον πολιτικόν, διαφέρει από όλα τα άλλα    
όντα 

 Μας τονίζει, ότι η πόλη δεν συστάθηκε μόνο 
για να εξασφαλίσει στους πολίτες             
το «ζην», αλλά το «ευ ζην». Ο σκοπός 
λοιπόν της πόλης είναι το πολιτικό
αγαθό που ταυτίζεται με το δίκαιο και το   
κοινό συμφέρον



 Στην Αρχαία Ελλάδα όποιος δεν συμμετείχε 
στο κοινό συμφέρον ονομαζόταν
«ιδιώτης», η λέξη αυτή εμπεριείχε την   
έννοια της απαξίωσης, της υποτίμησης

 Ήταν αυτός που ιδιώτευε, που δεν 
αναμιγνυόταν στα δημόσια
πράγματα, που δεν είχε δηλαδή πολιτική  
υπόσταση



 Η αρχαία Αθήνα θεωρούσε σημαντική τη 
μετατροπή των ιδιωτών - των ατόμων

 δηλαδή που ασχολούνταν μόνο με τις 
προσωπικές τους υποθέσεις- σε πολίτες, 

 Σε άτομα που ασχολούνται και 
συμμετέχουν στα κοινά



 «Μόνοι γάρ τον τε μηδέν των δε (πολιτικών) 
μετέχοντα, ούκ απράγμονα, αλλ’ αχρείον 
νομίζομεν»

 Εκείνον που ασχολούταν μόνο με την
ατομική του «ησυχία» και δεν τον διέφεραν    
οι κοινές ανησυχίες τον χαρακτήριζαν
άχρηστο

Τον όρο «ιδιώτης» τον συναντάμε σε 
διάφορες γλώσσες. Στα Αγγλικά η Γερμανικά 
η λέξη Idiot σημαίνει βλάκας, ανόητος



 -Burscheid
 -Dortmund
 -Heiligenhaus
 -Hilchenbach
 -Lüdenscheid
 -Oberhausen
 -Paderborn
 -Ruhrparlament
 -Schwerte
 -Siegburg/-Velbert  /-Wuppertal/-Solingen 




 -Bietigheim,       -Filderstadt
 -Kelsterbach       -Wiesbaden
 -Frankfurt           -Weinheim
 -Neu Isenburg    -Dietzenbach
 -Obertshausen     -Dachau
 -Nürnberg            -Heidelberg
 -Ludwigshafen     -Schwabach
 -Murrhardt           -Bad Homburg
 -Karsruhe             -Winnenden
 -München             -Steinbach
 -Backnang            -Lauf




 Integrationsrat (μπορεί να αποτελέσει τον 
βατήρα για την πολιτική καριέρα)

 Συνεργασία με πολιτικά Κόμματα
 Θεματικές Επιτροπές 
 (Sachkundiger BürgerIn/EinwohnerIn)
 Περιφερειακά Συμβούλια
 Δημοτικά Συμβούλια 



 Αναπτύξτε συνεργασία με τους Δημοτικούς
Συμβούλους Ελληνικής καταγωγής 

 Ας έχουμε κοινό στόχο να διπλασιάσουμε 
τους εκλεγμένους μας στις επόμενες 
εκλογές

 Ας εργαστούμε όλοι μας για αυτό τον 
σκοπό!



Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας

www.inioxos.gr

και στο facebook
https://www.facebook.com/groups/inioxos2001

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!!



Σας ευχαριστώ 
για την προσοχή σας!


