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Δύο χρόνια μετά την ιδρυτική του Συνέλευση το Δίκτυο, μέσα στα πλαίσια των
αξόνων που αυτή έθεσε και με βάση τη μέχρι σήμερα ανάπτυξή του, είναι σε
θέση να προδιαγράψει με σαφήνεια τις δράσεις του, για την επόμενη διετία.
Είναι αυτονόητο, ότι ο σημαντικότερος παράγοντας για την επιτυχία του
Δικτύου, όπως καταγράφηκε και στη διετή λειτουργία του, είναι η ενεργός
συμμετοχή και η συντονισμένη δράση, του συνόλου των μελών του αλλά και
των φορέων της Ελληνικής Πολιτείας, του Απόδημου Ελληνισμού και της
Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόσο στη διαδικασία διαμόρφωσης του
προγράμματος όσο και στη διαδικασία υλοποίησης του.
Με δεδομένα τα παραπάνω, το Δίκτυό μας, μπορεί να συνεχίσει και να
αναπτύξει τις δραστηριότητες του, με βάση το προτεινόμενο προγραμματικό
πλαίσιο δράσης 2003-2005

1) Ανάπτυξη της επικοινωνίας των μελών του Δικτύου.
Η έκδοση της περιοδικής ηλεκτρονικής Έκδοσης του «Ηνίοχου» αποτέλεσε το
πρώτο βήμα για τη θεσμοθετημένη ενημέρωση ανάμεσα στα μέλη του δικτύου.
Η περαιτέρω ανάπτυξη της επικοινωνίας μπορεί να υλοποιηθεί με τη
δημιουργία ειδικής ιστοσελίδας στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ που θα αποτελεί το ζωντανό
κόμβο επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του Δικτύου και την Ελληνική Τοπική
Αυτοδιοίκηση. Ο κόμβος μπορεί να προσφέρει τις παρακάτω δυνατότητες:
 Δυνατότητα ενημέρωσης για τις υπό εξέλιξη πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις.
 Δυνατότητα ενημέρωσης για τις εξελίξεις στα διεθνή όργανα ή φόρα της
Αυτοδιοίκησης.
 Βάση δεδομένων με τα μέλη του Δικτύου, με δυνατότητα σύνδεσης με τις
πιθανές προσωπικές ιστοσελίδες τους
 Βάση δεδομένων όλων των αδελφοποιημένων πόλεων της Ελλάδος με
αντίστοιχες του εξωτερικού.
 Συνδέσεις με ηλεκτρονικές σελίδες φορέων της Ελληνικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, του Απόδημου Ελληνισμού και της Ελληνικής Πολιτείας
 Αιτήσεις ενδιαφερομένων φορέων για εύρεση συνεργατών στην υλοποίηση
διακρατικών προγραμμάτων και εκδηλώσεων
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2) Προώθηση της Ολυμπιακής εκεχειρίας
Η ιδέα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας είναι διαχρονική και πρέπει να αποτελέσει
μία από τις βασικές προτεραιότητες του Δικτύου μας.
Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην πατρίδα μας , έχουν
να προσθέσουν έναν ακόμη λόγο στην υποχρέωση που έχουμε σαν Έλληνες
για να την προώθηση αυτού του ειρηνικού μηνύματος.
Στόχος μας πρέπει να είναι το κείμενο-ψήφισμα να συνυπογραφεί από όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό Δήμων.

3) Προώθηση πρωτοβουλίας για την επιστροφή των «Μαρμάρων του
Παρθενώνα»
Τα «Μάρμαρα του Παρθενώνα», είναι ακόμα ένα θέμα, που κατά την πρώτη
διετία αντιμετώπισε το Δίκτυο μας. Η επιμέλεια ενημερωτικού υλικού και η
διαμόρφωση σχεδίου ψηφίσματος σχετικά με το εθνικό αυτό ζήτημα, αποτέλεσε
το πρώτο βήμα, για την περαιτέρω προώθηση του.
Κατεύθυνσή μας, πρέπει να είναι η διερεύνηση εκ μέρους όλων μας, της
δυνατότητας προώθησης του παραπάνω ψηφίσματος, ιδιαίτερα σε χώρες που
εξ αντικειμένου βλέπουν μια τέτοια κίνηση θετικά. Παράλληλα μπορεί να
εξετασθεί η διοργάνωση εκδήλωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο
Πολιτισμού, για την ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας στην προοπτική της
δημιουργίας «κίνησης υποστήριξης».
Ακόμα, η προβολή του θέματος σε κεντρικές διαδικασίες συλλογικών
Ευρωπαϊκών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πρέπει να συνεχίσει να
αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους του Δικτύου.

4) Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση
Η δεδομένη επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης της διακρατικής συνάντησης
των νέων που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τον
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Ιούλιο του 2003, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση και την καθιέρωσή της ως
Ευρωπαϊκού θεσμού των Νέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Στόχος του Δικτύου, πρέπει να είναι η μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή νέων από
το χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντιπροσώπευση όσο το δυνατόν
περισσότερων κρατών από τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.

5) Διακρατικές συνεργασίες
Η αναγκαιότητα ανάπτυξης διακρατικών συνεργασιών στο χώρο της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης είναι αυτονόητη και επιβεβλημένη και η ανάπτυξή τους μπορεί
να επεκταθεί σε πολλούς τομείς δραστηριοποίησης της.
Η παράλληλη διερεύνηση ένταξης των συνεργασιών σε αντίστοιχα Ευρωπαϊκά
Προγράμματα, πρέπει να είναι μέσα στις προθέσεις του Δικτύου για την κάλυψη
μέρους του κόστους.

5.1. Ανταλλαγή εμπειριών, μεταφορά τεχνογνωσίας
Έχουμε το πλεονέκτημα σαν Δίκτυο, 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.
Η ανταλλαγή αυτή θα μπορούσε να γίνει
 Με τη διοργάνωση θεματικών φόρουμ, με τη συμμετοχή αιρετών και
τεχνοκρατικών στελεχών
 Με την καθιέρωση σχετικής σελίδας-φόρουμ συζήτησης, στο ηλεκτρονικό
δελτίο ή στην ηλεκτρονική σελίδα του Δικτύου.
 Με τη οργάνωση επισκέψεων
Ορισμένα από τα θέματα στα οποία θα μπορούσαν να αναπτυχθούν οι
παραπάνω ανταλλαγές είναι
 οργάνωση – αρμοδιότητες Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 διαχείριση αποβλήτων
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 κοινωνικές υπηρεσίες
 εξοικονόμηση ενέργειας –ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 συγκοινωνία- κυκλοφοριακό
 πολιτισμός
 μαζικός αθλητισμός

5.2. Μεταφορά τεχνογνωσίας στις χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης
και στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Η αναγνώριση της ιδιαίτερης κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι χώρες της
Πρώην Σοβιετικής Ένωσης και οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 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
μεταφοράς τεχνογνωσίας προς τις παραπάνω χώρες.
Οι παραπάνω διακρατικές συνεργασίες θα μπορούσαν να γίνουν με τη μορφή
των workshops, στο οποίο μπορούν να παίρνουν μέρος εκλεγμένοι
εκπρόσωποι και υπηρεσιακά στελέχη των χωρών αυτών, πάνω σε θέματα
όπως
 οργάνωση – αρμοδιότητες Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 προγραμματισμός ΟΤΑ
 διαδικασίες προμηθειών –παραγωγής έργου
 διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων
 κοινωνικές υπηρεσίες
 εξοικονόμηση ενέργειας –ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

5.3. Βάση δεδομένων για
προγράμματα της Ε.Ε.

αναζήτηση

διακρατικών

εταίρων

σε

Η ανάπτυξη συνεργασιών μέσα από την αξιοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε
είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να εκμεταλλευθεί το Δίκτυό μας.
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Κάποιες προσπάθειες κοινής υποβολής προτάσεων έχουν ήδη γίνει (π.χ. στο
πρόγραμμα διακρατικών ανταλλαγών της Ε.Ε για την καταπολέμηση του
κοινωνικού αποκλεισμού, υπέβαλαν πρόταση ο Δήμος του Καμιζάνο, το Κέντρο
Μεταναστών της Φραγκφούρτης και η Διαδημοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία
Θεσσαλονίκης Ανατολική Α.Ε).
Η καταγραφή εκ μέρους του Δικτύου και η δημιουργία βάσης δεδομένων των
φορέων του κάθε δήμου που θα μπορούσαν να πάρουν μέρος ως διακρατικοί
εταίροι, στην υποβολή σχετικών προτάσεων στην Ε.Ε. θα μπορούσε να
αποτελέσει

ένα

χρήσιμο

εργαλείο

για

τον

κάθε

δήμο

στον

οποίο

δραστηριοποιούμαστε, αλλά και στην Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μέσα
από αυτόν τον τρόπο θα δοθεί η δυνατότητα για σύνδεση και συνεργασία των
φορέων που εκπροσωπούμε, τόσο κατά τη διαδικασία σύνταξης της πρότασης,
όσο φυσικά και στη φάση εφαρμογής της, σε περίπτωση έγκρισής της.

5.4. Βάση δεδομένων για την ανάπτυξη πολιτιστικών και αθλητικών
ανταλλαγών
Η διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, οι οποίες πολλές
φορές έχουν και την πολυ-πολιτισμική τους διάσταση εκ μέρους των δήμων
μας, είναι μία δεδομένη πραγματικότητα.
Η καταγραφή των πολιτιστικών ή αθλητικών δραστηριοτήτων του κάθε δήμου
μας, που θα μπορούσε να παρουσιάσει το έργο/δραστηριότητά του σε άλλη
χώρα,

παράλληλα

με

μια

αντίστοιχη

καταγραφή

των

ανάλογων

δραστηριοτήτων από την Τοπική Αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα, θα αποτελούσε
ένα χρήσιμο μέσο στον καθένα μας αλλά και στους Δήμους της Ελλάδας, στη
διαδικασία προγραμματισμού των τοπικών μας εκδηλώσεων

5.5. Ανταλλαγές σχολικών μονάδων.
Το Δίκτυό μας, θα μπορούσε να δρομολογήσει πρόγραμμα που θα
απευθύνεται σε παιδιά σχολικής ηλικίας και θα υλοποιηθεί μέσω της
συνεργασίας εκπαιδευτικών μονάδων της Ελλάδος και του εξωτερικού.
Μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσαν να αναπτυχθούν:

5

 Κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα
 Η Διαδικτύωση τους μέσω του ΙΝΤΕΡΝΕΤ
 Η Διοργάνωση και Συμμετοχή σε κοινούς διαγωνισμούς
 Η οργάνωση από κοινού προγραμμάτων ειδικών επισκέψεων και φιλοξενίας
Το πρόγραμμα αυτό θα μπορούσε να εφαρμοστεί κατά προτεραιότητα σε
σχολικές μονάδες στις οποίες φοιτούν παιδιά ελληνικής καταγωγής.

6. Πολιτιστικές δράσεις
Στον τομέα της και ανάπτυξης πολιτιστικών πρωτοβουλιών το Δίκτυο είναι
προφανές, ότι δεν μπορεί και δεν πρέπει να έχει στις προθέσεις του την
οργάνωση γενικά εκδηλώσεων. Μπορεί όμως και πρέπει
 να ενεργοποιηθεί στην κατεύθυνση της ένταξης δράσεων που προωθούν
τον Ελληνικό Πολιτισμό, σε τοπικές εκδηλώσεις
 να συμβάλλει στην προώθηση, εκδηλώσεων που αναπτύσσουν την
διαπολιτισμική συνεργασία και έχουν σαν σημείο αναφοράς τους και την
Ελληνική πολιτισμική δημιουργία, σε συνεργασία με την Ελληνική Πολιτεία,
την ΚΕΔΚΕ και τους Δήμους στους οποίους δραστηριοποιούμαστε

7. Συνεργασία με το ΣΑΕ
Κατά τα δύο πρώτα χρόνια λειτουργίας του Δικτύου, οι δράσεις του,
προσανατολίσθηκαν

κατά

βάση

στην

προώθηση

πρωτοβουλιών

ενεργοποίησης και συμμετοχής των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στους
οποίους συμμετέχουν τα μέλη του.
Στην επόμενη διετία πρέπει να δοθεί έμφαση και στην ανάπτυξη των σχέσεων
του Δικτύου με το ΣΑΕ και ειδικότερα με τα Δίκτυα του (π.χ. των βουλευτών,
των επιστημόνων, των επιχειρηματιών κλπ) στην κατεύθυνση της συνεργασίας
και της προώθησης κοινών δράσεων .
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8. 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 στην
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).
Στόχος του Δικτύου για την επόμενη διετία, πρέπει να είναι η περαιτέρω
συμμετοχή των μελών του στην υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων.

9. Προώθηση προτάσεων για την επίλυση θεμάτων της Ευρωπαϊκής
Διασποράς στην Ελληνική Πολιτεία.
Αξιοποιώντας την εμπειρία των μελών του, το Δίκτυο μπορεί να διαμορφώσει
προτάσεις για την επίλυση θεμάτων της Ελληνικής Ευρωπαϊκής Διασποράς
γύρω από τα θέματα της Ελληνικής Παιδείας στις Ευρωπαϊκές χώρες, της
συμμετοχής των ομογενών στις εθνικές εκλογικές διαδικασίες κλπ.
Ο δεύτερος κύκλος ζωής του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης, που αρχίζει με τη 2η Γενική Συνέλευση των μελών
του, έχει το πλεονέκτημα να ξεκινά μέσα σε ένα κλίμα συνεργασίας,
κατανόησης

και

δημιουργικής

διάθεσης

των

μελών

του,

που

έγινε

πραγματικότητα στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα από την ίδρυσή του.
Είναι χρέος μας, στη δεύτερη αυτή φάση του Δικτύου, να συνεχίσουμε την
ενδυνάμωση του στην προοπτική της επίτευξης των στόχων που έχουμε θέσει
στην Ιδρυτική μας συνέλευση.
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