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1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ
Το Δίκτυο Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης είναι ο θεσμός στον οποίο συμμετέχουν
οι απόδημοι Έλληνες της Ευρώπης που εκλέγονται και δραστηριοποιούνται στις
τοπικές ή περιφερειακές αρχές και διοικήσεις των τόπων κατοικίας τους.
Λειτουργεί σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ και το ΣΑΕ και αποτελεί ένα χώρο
διαλόγου και ανάληψης πρωτοβουλιών για την ενίσχυση και υποστήριξη των
δράσεων και των προγραμμάτων της Ε.Ε. των Ευρωπαϊκών Κρατών και του ΣΑΕ.
Με την λειτουργία του Δικτύου της αυτοδιοίκησης, το αξιόλογο αυτό δυναμικό των
ελλήνων ενεργοποιείται και δρα ενιαία, συστηματικά και οργανωμένα
Ο βασικός προγραμματισμός του Δικτύου Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης θα
πρέπει να στοχεύει:
 Στην αξιοποίηση της Αυτοδιοίκησης
 Στην ενεργοποίηση των εκλεγμένων ομογενών στις τοπικές και περιφερειακές
αρχές για την προώθηση των στόχων των ομογενών σε συνεργασία με το ΣΑΕ.
 Στη διεύρυνση της συμμετοχής της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή
των δράσεων της ΓΓΑΕ και του ΣΑΕ.
 Στην προβολή της Ελλάδας στο εξωτερικό και την ενίσχυση της συνεργασίας
μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κρατών.
 Στη συγκρότηση σταθερού δικτύου επικοινωνίας ανάμεσα στους αιρετούς
ελληνικής καταγωγής των διαφόρων χωρών της Ευρώπης και συνεργασία του
δικτύου αυτού με τα θεσμοθετημένα όργανα των Αποδήμων (ΣΑΕ, ΣΑΕ
Περιφέρειας Ευρώπης, Δίκτυα), της Ελληνικής Πολιτείας (Κυβέρνηση,
Κοινοβούλιο) και της Ε.Ε.
 Στη θεσμοθέτηση σταθερής επικοινωνίας του δικτύου με τις αυτοδιοικητικές
δομές της Ελλάδος (Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση).
 Στην αλληλοενημέρωση και συνεργασία για τις εξελίξεις στα διεθνή όργανα και
φόρα της Αυτοδιοίκησης.
 Στην ενθάρρυνση της συνεργασίας ανάμεσα στις Αυτοδιοικήσεις της Ελλάδος και
των άλλων χωρών της Ευρώπης με στόχο την προώθηση κοινών προγραμμάτων
στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 Στην ανάδειξη του ελληνικού πνεύματος και πολιτισμού στο εξωτερικό και στην
δημιουργία κλίματος φιλελληνισμού φιλίας και συνεργασίας των λαών.
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 Στη μεταφορά εμπειριών προς την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση σε θέματα
υποδοχής μεταναστών και πρισφύγων.
 Στην υποβοήθηση της προσπάθειας της Ελλάδος για την οργάνωση των
ολυμπιακών αγώνων του 2004 μέσα από την αξιοποίηση των Ομογενών.
Τα παραπάνω επιτυγχάνονται:


μέσα από τη δημιουργία δικτύων πόλεων ή/και περιφερειών.



μέσα από την θεσμοθετημένη διαδικασία των αδελφοποιήσεων που ήδη
εφαρμόζεται στην Ελλάδα αλλά και σε πολλές χώρες της Ευρώπης τα τελευταία
20 χρόνια και που μπορούν να επεκταθούν σε πόλεις του εξωτερικού στις οποίες
ενεργοποιούνται τα μέλη του Δικτύου.



με τη δημιουργία σταθερών αυτόνομων θεσμών στους τομείς της εκπαίδευσης,
του αθλητισμού, του πολιτισμού κ.τ.λ με τη συνεργασία των αδελφοποιημένων
Δήμων – Νομαρχιών - Περιφερειών.

Το σύνολο των δράσεων που αναπτύσσονται παρακάτω μπορούν να υλοποιηθούν
μέσα από την δημιουργία ενός δικτύου πόλεων με κοινό πρόγραμμα δράσης αλλά και
μέσα από την ενθάρρυνση υπογραφής πρωτοκόλλων συνεργασίας ανάμεσα σε
Αυτοδιοικητικές δομές της Ελλάδας και του Εξωτερικού με τη στήριξη και
ενθάρρυνση των ελληνικής καταγωγής εκπροσώπων που συμμετέχουν σε αυτές.
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1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
1. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ
1. Καταγραφή όλων των πόλεων και περιοχών στις Αυτοδιοικητικές δομές των
οποίων δραστηριοποιούνται Ομογενείς .
2. Δημιουργία ενός σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη ειδικών συνεργασιών ανάμεσα
σε Ελληνικές και Ευρωπαϊκές πόλεις με κριτήριο:


Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε περιοχής και τα κοινά ενδιαφέροντα



Την προϋπάρχουσα συνεργασία

3. Προώθηση των αδελφοποιήσεων
4. Σύσταση δικτύου αδελφοποιημένων και συνεργαζόμενων πόλεων με
προσυμφωνημένο σχέδιο δράσης.
2. ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

Η δράση αυτή μπορεί να λειτουργήσει υποστηρικτικά

στις δραστηριότητες του

Δικτύου Αδελφοποιημένων πόλεων και μπορεί να υλοποιηθεί με τη δημιουργία
ειδικής ιστοσελίδας στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ που θα αποτελεί το ζωντανό κόμβο επικοινωνίας
ανάμεσα στα μέλη του Δικτύου και θα προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες:


Καταγραφή του συνόλου των Αποδήμων αιρετών με δυνατότητα σύνδεσης του
ιδίου κόμβου με την προσωπική σελίδα του κάθε μέλους του Δικτύου αλλά και
των Αυτοδιοικητικών φορέων στους οποίους εκλέγονται.



Δυνατότητα ενημέρωσης για τις υπό εξέλιξη πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις.



Δυνατότητα ενημέρωσης για τις εξελίξεις στα διεθνή όργανα ή φόρα της
Αυτοδιοίκησης.



Καταγραφή όλων των αδελφοποιημένων πόλεων της Ελλάδος με αντίστοιχες του
εξωτερικού.



Οργάνωση συζητήσεων –chat – για θέματα ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος.



Έκδοση περιοδικού ενημερωτικού δελτίου.



Δυνατότητα τηλεδιάσκεψης και ηλεκτρονικών ψηφοφοριών.

3. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ενθάρρυνση της υπογραφής πρωτοκόλλων συνεργασίας ανάμεσα σε Δήμους,
Νομαρχίες και Περιφέρειες της Ελλάδας και της Ευρώπης με στόχο την υλοποίηση
συγκεκριμένων κάθε φορά δραστηριοτήτων.

5

2. ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
1. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
1.1 Θεσμοθέτηση κύκλων εκδηλώσεων ή «Ελληνικών εβδομάδων» σε πόλεις της
Ευρώπης αντιπρόσωποι των οποίων συμμετέχουν στο Δίκτυο.
Στόχος είναι ο θεσμός «Ελληνικές Εβδομάδες» να επαναλαμβάνεται κατ’ έτος σε μία
διαφορετική πόλη του Δικτύου Πόλεων και να περιλαμβάνει:


Εκθέσεις ζωγραφικής, φωτογραφίας, γλυπτικής κ.α



Έκθεση ελληνικού βιβλίου



Μουσικές και θεατρικές παραστάσεις



Φεστιβάλ τοπικής και ελληνικής κουζίνας



Εκθέσεις ελληνικών και τοπικών προϊόντων

Στις εκδηλώσεις θα συμμετάσχουν καλλιτέχνες και σχήματα από την Ελλάδα και το
εξωτερικό που θα προτείνονται από τα μέλη του Δικτύου αλλά και καλλιτέχνες της
περιοχής στην οποία υλοποιείται το πρόγραμμα.
Μέρος του προγράμματος αυτού μπορεί να μεταφέρεται σε άλλους Δήμους της
Ευρώπης και της Ελλάδας
Κάθε εβδομάδα μπορεί να έχει συγκεκριμένη θεματική αναφορά (εβδομάδα
κινηματογράφου, χορού, θεάτρου, λογοτεχνίας κ.τ.λ) και να πλαισιώνεται από άλλες
παράλληλες εκδηλώσεις.
Ειδικότερα για τα επόμενα τρία (3) χρόνια οι εκδηλώσεις αυτές συνδέονται με τη
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 στην Ελλάδα.
Πολιτιστικές ανταλλαγές – Αξιοποίηση υπαρχόντων θεσμών.
Πολιτιστικές ανταλλαγές ανάμεσα σε πόλεις της Ευρώπης σε επίπεδο:
Μετάκλησης καλλιτεχνών και καλλιτεχνικών σχημάτων (με έμφαση σε όσα
συμμετέχουν ομογενείς) σε υπάρχοντα φεστιβάλ και θεσμοθετημένες εκδηλώσεις των
συνεργαζόμενων περιοχών.
Οργάνωσης κοινών σεμιναρίων – διαλέξεων - εκθέσεων
1.2 Καθιέρωση Φεστιβάλ νέων καλλιτεχνών
Ενδεικτικά θα μπορούσε στο πλαίσιο του Δικτύου να διοργανώνεται κάθε ένα ή δύο
χρόνια φεστιβάλ νέων καλλιτεχνών σε διάφορους τομείς τέχνης με δυνατότητα
συμμετοχής Ελλήνων- ομογενών και ξένων νέων καλλιτεχνών. Το φεστιβάλ αυτό θα
αναδεικνύει τα νέα ταλέντα και θα δίνει την ευκαιρία στους νέους καλλιτέχνες να
παρουσιάσουν το έργο τους και να τύχουν της ανάλογης επιβράβευσης.
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2. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
2.1 Αθλητικές δραστηριότητες - ανταλλαγές
Θεσμοθέτηση ετήσιων αθλητικών αγώνων με την συμμετοχή ομογενειακών
αθλητικών ομάδων

που επισκέπτονται την Ελλάδα για τον σκοπό αυτό και

αντίστοιχων ελληνικών που επισκέπτονται πόλεις του εξωτερικού.
Οι ομάδες αυτές δίνουν σειρά αθλητικών αγώνων σε δύο ή τρεις πόλεις, οι οποίες
επιλέγονται κατά τρόπο που να καλύπτουν τις ανάγκες φιλοξενίας και να διαθέτουν
αθλητικά σωματεία που επιθυμούν να δημιουργήσουν σχέσεις με τα αντίστοιχα
ομογενειακά.
Στην υλοποίηση του προγράμματος συμμετέχουν οι ΟΤΑ και οι αθλητικές ενώσεις
και ομοσπονδίες.
Το πρόγραμμα της κάθε διοργάνωσης περιλαμβάνει:


Αγώνες.



Πιθανή αδελφοποίηση αθλητικών σωματείων.



Ξεναγήσεις σε αρχαιολογικούς ή άλλους χώρους.



Ενημέρωση των απόδημων για την Ολυμπιακή προετοιμασία της χώρας.



Εκδήλωση για τον εθελοντισμό και την Ολυμπιάδα.

Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία δεσμών μεταξύ των αθλητικών
σωματείων και η καθιέρωση του θεσμού των αθλητικών ανταλλαγών.
Μετά την πρώτη εφαρμογή του, για τα συγκεκριμένα αθλητικά σωματεία, το
πρόγραμμα επαναλαμβάνεται με πρωτοβουλία των ίδιων.
2.2 Αδελφοποιήσεις
Προώθηση αδελφοποιήσεων ή υπογραφής πρωτοκόλλων συνεργασίας ανάμεσα σε
διάφορες πόλεις με ειδικό στόχο την ανάπτυξη του θεσμού των αθλητικών
ανταλλαγών και η δημιουργία ενός πλαισίου μόνιμης συνεργασίας.
Η επισημοποίηση της αδελφοποίησης γίνεται με την υπογραφή σχετικού
πρωτοκόλλου στο οποίο εταίροι είναι και αθλητικοί σύλλογοι και φορείς της κάθε
πόλης.
2.2 Ολυμπιακοί αγώνες του 2004
Το Δίκτυο υποστηρίζει τους πυρήνες των εθελοντών που δημιουργούνται με ευθύνη
του Οργανισμού «ΑΘΗΝΑ 2004» και του ΥΠΕΞ, έτσι ώστε συντονισμένα να
επιτευχθούν οι στόχοι όπως:
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Η διαμόρφωση κινήματος για την ολυμπιακή ιδέα



Η ανάδειξη του αιτήματος της ολυμπιακής εκεχειρίας



Η γνωστοποίηση και διάδοση των πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων του
Οργανισμού « ΑΘΗΝΑ 2004»



Η προώθηση του εθελοντισμού και η προσέλκυση εθελοντών ομογενών και μη



Η Οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων ενημέρωσης και προβολής των Ολυμπιακών
αγώνων του 2004.



Η καλλιέργεια της επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των Ελλήνων της
Διασποράς.

3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3.1 Διοργάνωση προγραμμάτων εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας μέσω της τηλεκπαίδευσης μπορεί να
λειτουργήσει ιδιαίτερα καλά μέσα από την ενεργοποίηση της ελληνικής τοπικής
Αυτοδιοίκησης.
Δήμοι και Νομαρχίες της Ελληνικής Επικράτειας θα υιοθετήσουν σχολεία Ελληνικών
Κοινοτήτων

του

εξωτερικού

κατά

προτίμηση

περιοχών

όπου

υπάρχει

δραστηριοποίηση μελών του Δικτύου Αιρετών Αυτοδιοίκησης.
Τα προγράμματα εκπομπής του εκπαιδευτικού αυτού δικτύου θα απευθύνονται όχι
μόνο σε νέους ελληνικής καταγωγής, αλλά και σε ξένους μικρής και μεγαλύτερης
ηλικίας και θα περιλαμβάνουν:


Μαθήματα ελληνικής γλώσσας



Σεμινάρια προβολής του ελληνικού πολιτισμού



Προβολή δραστηριοτήτων του Οργανισμού ΑΘΗΝΑ 2004

Τα εκπεμπόμενα προγράμματα θα ενταχθούν στο συνολικό πρόγραμμα του ΣΑΕ.
3.2Ανταλλαγές και αδελφοποιήσεις σχολικών μονάδων.
Πρόγραμμα που θα απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας και θα υλοποιηθεί μέσω
της συνεργασίας εκπαιδευτικών μονάδων της Ελλάδος και του εξωτερικού.
Σχολεία θα αδελφοποιηθούν μεταξύ τους με στόχο:


Την ανάπτυξη κοινών εκπαιδευτικών προγραμμάτων



Την Διαδικτύωση τους μέσω του ΙΝΤΕΡΝΕΤ



Την Συμμετοχή σε κοινούς διαγωνισμούς
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Την οργάνωση από κοινού προγραμμάτων ειδικών επισκέψεων και φιλοξενίας

Τα αδελφοποιημένα αυτά σχολεία στο μέλλον μπορούν να λειτουργήσουν μέσα από
τη δημιουργία του δικού τους Δικτύου.
Το πρόγραμμα αυτό θα εφαρμοστεί σε σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούν και
παιδιά ελληνικής καταγωγής αλλά θα απευθυνθεί συνολικά στους νέους της
Ευρώπης.
4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
4.1 Θεματικά επιχειρηματικά συνέδρια
Υποστήριξη θεματικών επιχειρηματικών συνεδρίων

που διοργανώνονται από τα

δίκτυα επιχειρηματιών του ΣΑΕ σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού και της Ελλάδας,
καθώς και των παράλληλων αυτών εκδηλώσεων.
4.2 Πρόγραμμα τουριστικών ανταλλαγών ανάμεσα σε αδελφοποιημένες πόλεις
Υλοποίηση οργανωμένων προγραμμάτων επισκέψεων αποδήμων αλλά και ξένων
στην Ελλάδα και αντίστροφα. Τα προγράμματα αυτά θα υλοποιούνται μέσω των
αδελφοποιημένων πόλεων σε κατασκηνώσεις, ξενώνες, ξενοδοχεία και άλλες
εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας ή χρήσης των Ο.Τ.Α και θα έχουν ψυχαγωγικό, αθλητικό,
πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, περιηγητικό αλλά και ιαματικό χαρακτήρα.
Στόχος:


Η ποσοτική και ποιοτική αναβάθμιση των επισκέψεων των ομογενών στην
πατρίδα.



Η σύσφιξη των σχέσεων των αποδήμων με την πατρίδα.



Η προσέλκυση ξένων στην Ελλάδα και δημιουργία κλίματος φιλελληνισμού.



Η παροχή δυνατότητας φθηνών διακοπών για τους Έλληνες σε πόλεις του
εξωτερικού.

4.3 Ανάπτυξη συνεργασιών σε ειδικά προγράμματα σχετικά με την απασχόληση ,
την οπικονομική και εμπορική ανάπτυξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων
της Ελληνικής Ομογένειας.
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5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
6.1 Θερινά προγράμματα φιλοξενίας παιδιών και νέων
Επέκταση του ήδη υλοποιούντος προγράμματος φιλοξενίας παιδιών και Νέων
Αποδήμων με τη συμμετοχή και συνεργασία της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης. Το
πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να επεκταθεί με τη συμμετοχή ενός αριθμού παιδιών
μη ελληνικής καταγωγής, με αντίστοιχη φιλοξενία νέων και παιδιών από την Ελλάδα
στις αντίστοιχες πόλεις του εξωτερικού.
6.2 Προγράμματα περιορισμένου χρόνου εθελοντικής θερινής εργασίας για νέους
Κατάρτιση προγράμματος συνεργασίας ανάμεσα σε Αυτοδιοικήσεις της Ελλάδας και
πόλεων του εξωτερικού για την θεσμοθέτηση τρίμηνων καλοκαιρινών προγραμμάτων
εθελοντικής εργασίας που θα απευθύνονται σε νέους 18-25 ετών ελληνικής και μη
καταγωγής και θα στοχεύουν:


Στην κατάρτιση των παιδιών σε αντικείμενα σχετικά με τις σπουδές τους



Στον συνδυασμό της εργασίας με τις καλοκαιρινές διακοπές



Στη γνώση της λειτουργίας των συστημάτων της αυτοδιοίκησης κάθε χώρας.

Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε ένα ποσοστό σε νέους ελληνικής καταγωγής αλλά
και αλλοδαπούς που γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.
Το κριτήριο της γλώσσας θα ισχύει και για τους Έλληνες που θα επιθυμούν να
συμμετέχουν στα αντίστοιχα προγράμματα του εξωτερικού.

6. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΕΞΥΠΕΣ- ΚΕΔΚΕ)

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της υπάρχουσας προγραμματικής συμφωνίας
ανάμεσα στα Υπουργεία Εσωτερικών – Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Εξωτερικών και την ΚΕΔΚΕ και την ΕΝΑΕ που στοχεύει στην διεύρυνση,
ενδυνάμωση, εμβάθυνση των σχέσεων της ομογένειας με τη σύγχρονη Ελλάδα και
κυρίως με την ιδιαίτερη πατρίδα, μέσω της συνεργασίας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
με τις Κοινότητες και τους Συλλόγους των Αποδήμων καθώς και στη καλύτερη
οργάνωση των σχέσεων και συστηματοποίηση των δράσεων για τον Απόδημο.
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Οι δραστηριότητες αυτού του προγράμματος αυτού κωδικοποιούνται στις παρακάτω
δράσεις:
1. Ηλεκτρονικό αρχείο αποδήμων
Υποβοήθηση στη δημιουργία, ολοκλήρωση και επικαιροποίηση του ηλεκτρονικού
αρχείου των Ελλήνων κατοίκων του εξωτερικού, της ΓΓΑΕ και του ΣΑΕ.
2. Τοπικά Γραφεία Αποδήμων
Οργάνωση βασικών λειτουργιών αμφίδρομης πληροφόρησης και επικοινωνίας σε
επίπεδο δήμου ή νομού για ζητήματα που αφορούν τους απόδημους.
Προβλέπεται η ανάπτυξη αυτών των λειτουργιών συμπληρωματικά προς υφιστάμενες
τοπικές υπηρεσίες πληροφόρησης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη (π.χ.
πρόγραμμα “ΑΡΙΑΔΝΗ”).
3. Οικισμοί και κτίρια αποδήμων
Δημιουργία υποδομών ανάπτυξης οικισμών και αξιοποίησης υφιστάμενων κτιρίων
για αποδήμους, οι οποίοι επιθυμούν να παλιννοστήσουν ή να παραθερίζουν στην
ιδιαίτερη πατρίδα τους.
Η ανάπτυξη αυτών των οικισμών και η αξιοποίηση κτιρίων για το σκοπό αυτό πρέπει
να εντάσσονται σε υφιστάμενα οικιστικά προγράμματα, όπου συμμετέχει η Τ.Α. με
στόχους:


Την κινητοποίηση αποδήμων που στερούνται ιδιοκτησίας και πόρων.



Την διευκόλυνση της εγκατάστασης παλιννοστούντων.



Την οργανική επανασύνδεση αποδήμων με τον τόπο καταγωγής τους.
4. Κατασκηνώσεις – Ξενώνες – Εγκαταστάσεις ιαματικού τουρισμού

Βελτίωση και ανάπτυξη κατασκηνώσεων, ξενώνων και εγκαταστάσεων ιαματικού
τουρισμού, όπου θα εφαρμοστούν προγράμματα φιλοξενίας αποδήμων. Εννοούνται
υφιστάμενες εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α. ή δυνάμενων χρήσης ή παρεμβάσεως
των Ο.Τ.Α., που χρήζουν προσαρμογής στις ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυσμούστόχου.
Στόχοι του συγκεκριμένου προγράμματος:


Η ενίσχυση των υποδομών φιλοξενίας αποδήμων



Η ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων φιλοξενίας
5. Σπίτι του Αποδήμου

Διαμόρφωση ειδικού κτιρίου, που χρήζει ενδεχομένως τοπικού πολιτισμικούιστορικού ενδιαφέροντος, προκειμένου να αποτελέσει χώρο υποδοχής ιστορικού
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αρχείου και μουσειακών εκθεμάτων που αφορούν τους αποδήμους, εκθεμάτων που
αποτελούν επιτεύγματα των αποδήμων, βιβλιοθήκη συγγραμμάτων αποδήμων και
εφημερίδων ομάδων τους καθώς και χώρο συνεστιάσεως και ξενώνα.
Στόχος:


Η διατήρηση της τοπικής ιστορίας αποδημίας



Η προβολή επιτευγμάτων των αποδήμων



Η οργάνωση συναντήσεων εργασίας και άλλων εκδηλώσεων



Η φιλοξενία επιφανών αποδήμων
6. Αξιοποίηση κληροδοτημάτων Αποδήμων
7. Διάφορες Πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες
7. ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΑΣ ΖΩΝΗΣ
Ανάληψη από πλευράς του Δικτύου πρωτοβουλιών για την ενίσχυση των
ελληνικών πληθυσμών στην Κεντρική Ευρώπη και τις χώρες της Πρώην
Σοβιετικής Ένωσης οι οποίες θα μπορούσαν να κωδικοποιηθούν στις παρακάτω
ενότητες δράσεων:


Διενέργεια σεμιναρίων σε ελληνικής καταγωγής νέους των περιοχών αυτών
για τη σύγχρονη διοίκηση και τις δομές λειτουργίας και ανάπτυξης της
Τοπικής Αυτοδιοίκησης



Πρωτοβουλίες διάσωσης ελληνικών κειμηλίων και ελληνορθόδοξων
εκκλησιών ( Ειδικό πρόγραμμα ΣΑΕ)



Υιοθεσία αυτοδίδακτων και μη δασκάλων Ελληνικής γλώσσας



Ενίσχυση της πρωτοβουλίας του ΣΑΕ για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρων
Υγείας.
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