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Με βάση την δεδομένη οικονομική συγκυρία και την μέχρι σήμερα εμπειρία του 
δικτύου, θα διαμορφώσουμε το πρόγραμμα μας, βασιζόμενοι στους παρακάτω 
γενικούς άξονες: 

• 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 υπό Ανάπτυξη Χώρες της 
Ευρώπης   

• Συνεργασία με τους φορείς της ομογένειας. 

1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ. 

Μέχρι σήμερα η ηλεκτρονική έκδοση του «Ηνίοχου», η παρουσία στα κοινωνικά 
Δίκτυα (facebook) και η ιστοσελίδα www.inioxos.gr στο διαδίκτυο  είναι τα βασικά 
στοιχεία επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του Δικτύου και την Ελληνική Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Παράλληλα θα υπάρξει προσπάθεια μετάδοσης διαδικτυακά των 
εκδηλώσεων του Δικτύου 

2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΠΙΚΗ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

2.1 Ανταλλαγή εμπειριών, μεταφορά τεχνογνωσίας 

Η ανταλλαγή αυτή μπορεί να γίνεται 

• Με τη διοργάνωση θεματικών φόρουμ, όπου θα συμμετέχουν αιρετά ή και 
τεχνοκρατικά στελέχη 

• Με την ενεργοποίηση της σχετικής σελίδας-φόρουμ συζήτησης, στην ηλεκτρονική 
σελίδα του Δικτύου. 

• Με την οργάνωση επισκέψεων  

• Με την αξιοποίηση προγραμμάτων της Ε.Ε. 

• Με την αξιοποίηση πρωτοβουλιών φορέων από χώρες της Ευρώπης (πχ 
Γερμανίας, Ηνωμένου Βασιλείου κλπ) 

• Mε την υποστήριξη και ανάπτυξη του θεσμού των Αδελφοποιημένων πόλεων ή 
και των συμφωνιών συνεργασίας 

2.2 Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση 

• Η δεδομένη επιτυχία των συναντήσεων των νέων που δραστηριοποιούνται στο 
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση της, με την 
αξιοποίηση συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. προγραμμάτων (πχ youth in 
action) 
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• Ανάπτυξη δράσεων ανταλλαγής νέων ή και εθελοντισμού σε συνεργασία με την 
Ελληνική Αυτοδιοίκηση και την αξιοποίηση σχετικών χρηματοδοτικών εργαλείων 
και από την Ε.Ε. 

2.3 Συνεργασία με τις θεματικές επιτροπές της ΚΕΔΕ 

Η συνεργασία με τις ανάλογες επιτροπές της ΚΕΔΕ μπορεί να αποτελέσει το πρώτο 
βήμα για ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών σε θέματα 

• βιώσιμης ανάπτυξης και περιβάλλοντος 

• κοινωνικής πολιτικής και απασχόλησης 

• ισότητας  

• δημοκρατικών θεσμών και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης  

• παιδείας και πολιτισμού 

• ρατσισμού και ξενοφοβίας 

2.4 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. 

Ιδιαίτερη κρίνεται η συνέχιση της ανάπτυξης πρωτοβουλιών στις χώρες υπό 
ανάπτυξη της πρώην Σ. Ένωσης και των Βαλκανίων.  

2.5 Πολιτιστικές δράσεις 

Ένταξης δράσεων που προωθούν τον Ελληνικό Πολιτισμό, σε τοπικές εκδηλώσεις  

Συμβολή στην προώθηση, εκδηλώσεων που αναπτύσσουν την διαπολιτισμική 
συνεργασία σε συνδυασμό με την Ελληνική πολιτισμική δημιουργία. 

Συνέχιση πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την επιστροφή των Μαρμάρων του 
Παρθενώνα και την προώθηση της Ολυμπιακής Εκεχειρίας. 

3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΣΤΙΣ 
ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

3.1 Οικονομική κρίση 

Συμβολή στη διαμόρφωση θετικού κλίματος στην Ευρωπαϊκή κοινή γνώμη για την 
Ελλάδα, παράλληλα με την ανάληψη δράσεων για την αντιμετώπιση της οικονομικής 
κρίσης, έχοντας σαν πρωταρχικό στόχο τη διασφάλιση της κοινωνική συνοχής 

Υποστήριξη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση της ανεργίας και ανάπτυξης 
δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης για την αντιμετώπιση της φτώχειας  στην πατρίδα 
μας, με την αξιοποίηση και χρηματοδοτικών εργαλείων. 
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3.2 Εναλλακτικός Τουρισμός 

Ανάληψη πρωτοβουλιών υποστήριξης της προβολής και προώθησης των μορφών 
του Εναλλακτικού Τουρισμού, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της πολιτείας 
και την Ελληνική Αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού.  

Η οργάνωση εκδηλώσεων στις τοπικές κοινωνίες των Ευρωπαϊκών πόλεων, η 
υποβοήθηση της ανάπτυξης συνεργασιών ανάμεσα σε πόλεις της Ευρώπης και της 
Ελλάδας, αποτελούν παραδείγματα δράσεων που θα μπορούσαν να υποστηριχθούν 
από το Δίκτυο π.χ. εκθέσεις ελληνικών τοπικών προϊόντων, εκδηλώσεις 
γευσιγνωσίας, προβολή-παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού, υποστήριξη δικτύων 
πόλεων κλπ. 

3.3 Υποστήριξη ελληνικών εξαγωγικών προσπαθειών 

Καταγραφή κλάδων/επιχειρήσεων με εξαγωγικό προσανατολισμό και υποστήριξη της 
προώθησης τους στην Ευρωπαϊκή αγορά. 

4. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΦΟΡΕΩΝ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΥΠΟ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ   

Η αναγνώριση της ιδιαίτερης κατάστασης στην οποία βρίσκονται οι χώρες της Πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης και της Βαλκανικής, 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 αυτές, αλλά και της 
κοινωνικής αλληλεγγύης όπου οι κοινωνικοοικονομικές συνθήκες το επιβάλλουν. 

Παράλληλα πρέπει να διερευνηθεί και να υποστηριχθεί η δυνατότητα συμμετοχής 
τους σε αναπτυξιακά προγράμματα που διαχειρίζεται είτε η Ελληνική Πολιτεία είτε η 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 
ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ. 

Συνέχιση της συνεργασίας, με τους τοπικούς φορείς της ομογένειας σε κάθε πόλη 
όπου αυτό είναι εφικτό, με την ΠαΔ.Ε.Ε. στην κατεύθυνση της επίτευξης των κοινών 
μας στόχων και υποστήριξη των διαδικασιών ουσιαστικής λειτουργίας του ΣΑΕ. 


