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Εισηγήτρια: Έφη Γουνελά 

Στέλεχος της ΕΕΤΑΑ 
 
 
ΑΠΟΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 

Η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον απόδημο ελληνισμό 
προϋποθέτει την ανάπτυξη και λειτουργία μιας αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στην 
Ελλάδα και στη Διασπορά της. Η εμπλοκή όλων των θεσμών της ελληνικής 
κοινωνίας, και κυρίως της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην πολιτική για τον 
Απόδημο αποτελεί έναν από τους βασικούς σκοπούς της Εθνικής Στρατηγικής 
για τον απόδημο ελληνισμό. Η ύπαρξη μιας συγκροτημένης πολιτικής για τους 
απόδημους που θα διαρθρώνεται και σε τοπικό επίπεδο θα βοηθήσει σημαντικά 
στην επίτευξη των στόχων μιας ανανεωμένης στρατηγικής για τον απόδημο 
ελληνισμό. 

Η Αυτοδιοίκηση μπορεί και πρέπει να έχει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη 
σχέσεων μεταξύ απόδημου ελληνισμού και μητροπολιτικού κέντρου. Οι σχέσεις 
των απόδημων με τους τόπους καταγωγής τους είναι ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο 
αναφοράς γι΄ αυτούς. Οι Δήμοι μαζί με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις μπορούν 
να αναλάβουν σημαντικό ρόλο, αξιοποιώντας τις ήδη υπάρχουσες ιδιαίτερες 
σχέσεις των αποδήμων με τον τόπο καταγωγής τους και αναπτύσσοντας 
συγκεκριμένα οργανωτικά σχήματα και δράσεις σε διάφορους τομείς όπως ο 
πολιτισμός, η εκπαίδευση, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η 
οικονομική δραστηριότητα. 

 Το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δράσης Συμβουλίου Απόδημου 
Ελληνισμού – Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα υλοποιείται μέσω Προγραμματικής Σύμβασης, 
στην οποία συμβαλλόμενοι είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, το Υπουργείο Εξωτερικών - Γραμματεία 
Απόδημου Ελληνισμού – που χρηματοδοτούν και το Πρόγραμμα - η Ένωση 
Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας, η Κεντρική Ένωση Δήμων και 
Κοινοτήτων Ελλάδας και η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης & 
Αυτοδιοίκησης. 

Σκοπός του Επιχειρησιακού Προγράμματος είναι η 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 η καλύτερη 
οργάνωση των σχέσεων και συστηματοποίηση των δράσεων, ώστε να 
αξιοποιηθούν όλες οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες προς όφελος του 
ελληνισμού συνολικά. 

Στόχοι του Προγράμματος είναι 

1. Διατήρηση της εθνικής ταυτότητας και συνείδησης των αποδήμων 
(εκπαιδευτικά προγράμματα ελληνικής γλώσσας, αξιοποιώντας ιδιαίτερα 
τις νέες τεχνολογίες, προώθηση ελληνικού πολιτισμού και ιδιαίτερα της 
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τοπικής ιστορίας, πολιτιστικές ανταλλαγές, πολιτιστικός τουρισμός, 
ενέργειες ευαισθητοποίησης). 

2. Εντονότερη και συχνότερη επαφή των αποδήμων με την πατρίδα είτε 
μέσω των ΜΜΕ είτε μέσω επισκέψεων (προώθηση της πληροφόρησης, 
αύξηση του αριθμού και βελτίωση της ποιότητας των επισκέψεων των 
ομογενών στην πατρίδα, υλοποίηση οργανωμένων προγραμμάτων 
φιλοξενίας και ανταλλαγών). 

3. Επέκταση της έννοιας της εξυπηρέτησης του πολίτη και στους απόδημους 
πολίτες, ο εκσυγχρονισμός των διοικητικών μηχανισμών σε ό,τι αφορά τα 
ζητήματα των αποδήμων Ελλήνων, που σχετίζονται με τη διαχείριση της 
περιουσίας τους στην Ελλάδα, τις δυνατότητες επανόδου στη μητρόπολη, 
τη διευκόλυνση της ομαλής προσαρμογής των αποδήμων που 
επιστρέφουν στην πατρίδα, τις εργασιακές, οικονομικές και 
συνταξιοδοτικές συνέπειες μιας ενδεχόμενης παλιννόστησης, τις 
δυνατότητες απασχόλησης, τις υπηρεσίες εκπαίδευσης, πρόνοιας, την 
απόκτηση στέγης. 

4. Προώθηση οικονομικών σχέσεων με τους αποδήμους στο πλαίσιο της 
τοπικής ανάπτυξης, που θα έχουν ως αποτέλεσμα των απόκτηση 
αμοιβαίων θετικών πλεονεκτημάτων (δημιουργία κινήτρων για επενδύσεις 
στον τόπο καταγωγής, προγράμματα απασχόλησης). 

5. Δημιουργία δικτύων επικοινωνίας μεταξύ αποδήμων επιστημόνων, 
επαγγελματιών, επιχειρηματιών. 

6. Ευαισθητοποίηση του πληθυσμού των χωρών υποδοχής των αποδήμων, 
μέσα από τη μεταφορά πολιτιστικών γεγονότων από την ιδιαίτερη πατρίδα 
(εκθέσεις εικαστικών, μουσικά γεγονότα ή θεατρικές παραστάσεις κλπ.), 
με σκοπό την προσέγγιση και τη σύσφιξη των σχέσεων του τοπικού 
πληθυσμού με  τους αποδήμους και την προβολή του ελληνικού 
πολιτισμού, και αντίστροφα. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα αναλύεται σε Υποπρογράμματα και μέτρα : 

Οργάνωση  

 Ηλεκτρονικό Αρχείο Αποδήμων που έχει ως στόχο την καταγραφή 
αποδήμων, την  ενεργοποίηση τους και την επικοινωνία με τους 
αποδήμους 

 Τοπικά Γραφεία Αποδήμων για την οργάνωση βασικών λειτουργιών 
αμφίδρομης πληροφόρησης και επικοινωνίας σε επίπεδο δήμου ή νομού 
για ζητήματα που αφορούν τους απόδημους. Οι λειτουργίες αυτές 
αναπτύσσονται συμπληρωματικά προς υφιστάμενες τοπικές υπηρεσίες 
πληροφόρησης, επικοινωνίας και εξυπηρέτησης του πολίτη. 

Τεχνική Υποδομή 

 Οικισμοί και κτίρια Αποδήμων : αφορά τη 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. 

 Κατασκηνώσεις – Ξενώνες – Εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού : 
βελτίωση και ανάπτυξη κατασκηνώσεων, ξενώνων και εγκαταστάσεων 
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ιαματικού τουρισμού, όπου θα εφαρμοστούν προγράμματα φιλοξενίας 
αποδήμων. Πρόκειται για ήδη  υπάρχουσες εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας 
Ο.Τ.Α. ή εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι Ο.Τ.Α., και που χρειάζονται 
προσαρμογή στις ανάγκες του συγκεκριμένου πληθυσμού - στόχου.  Οι 
στόχοι είναι η  ενίσχυση των υποδομών φιλοξενίας αποδήμων και η 
ποιοτική αναβάθμιση των προγραμμάτων φιλοξενίας  

 Σπίτι του Αποδήμου : αφορά τη διαμόρφωση ειδικού κτιρίου, που 
παρουσιάζει ενδεχομένως τοπικό πολιτισμικό-ιστορικό ενδιαφέρον, 
προκειμένου να αποτελέσει χώρο υποδοχής ιστορικού αρχείου και 
μουσειακών εκθεμάτων που αφορούν τους αποδήμους, βιβλιοθήκης 
συγγραμμάτων αποδήμων και εφημερίδων ομάδων τους καθώς και χώρο 
συνεστιάσεως και ξενώνα.. Έχει ως στόχο τη διατήρηση της τοπικής 
ιστορίας αποδημίας, την προβολή επιτευγμάτων των αποδήμων, την 
υποδοχή συναντήσεων εργασίας και άλλων εκδηλώσεων ή /και τη 
φιλοξενία επιφανών αποδήμων 

 Αξιοποίηση Κληροδοτημάτων Αποδήμων : έχει ως στόχο την αξιοποίηση 
από τους Ο.Τ.Α. ανενεργού ακινήτου περιουσίας και την προβολή δωρεών 
των αποδήμων. Προτεραιότητα δίνεται σε χρήσεις που μπορούν να 
ενταχθούν σε εφαρμογές των προηγούμενων μέτρων. 

Δραστηριότητες 

 Πολιτιστικές δραστηριότητες : αφορά τη μεταφορά πολιτιστικών γεγονότων 
(εκθέσεων εικαστικών, μουσικών γεγονότων ή θεατρικών παραστάσεων 
κ.λ.π.) από την ιδιαίτερη πατρίδα στους χώρους υποδοχής των 
αποδήμων, και αντίστροφα. Προϋποθέτει την ανάπτυξη αμφίδρομης 
ενημέρωσης μεταξύ Σ.Α.Ε. και Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. για τις εκδηλώσεις που 
μπορούν να προσφέρουν διάφοροι σύλλογοι αποδήμων και δημοτικά 
νομικά πρόσωπα αντιστοίχως (π.χ. ΔΗΠΕΘΕ, χορευτικά συγκροτήματα, 
παιδικό θέατρο κ.ο.κ.). Έχει ως στόχο την προσέγγιση και σύσφιξη των 
σχέσεων του τοπικού πληθυσμού με τους αποδήμους, την  προβολή του 
ελληνικού τοπικού πολιτισμού και την προβολή του πολιτισμού των 
αποδήμων 

 Κοινωνικές δραστηριότητες : πρόκειται για την υλοποίηση οργανωμένων 
προγραμμάτων επισκέψεων αποδήμων στην Ελλάδα, δηλαδή για 
προγράμματα φιλοξενίας σε κατασκηνώσεις, ξενώνες, ξενοδοχεία και 
άλλες εγκαταστάσεις ιδιοκτησίας ή χρήσης των Ο.Τ.Α. με ψυχαγωγικό, 
αθλητικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό, επιστημονικό, περιηγητικό αλλά και 
ιαματικό σκοπό. Ο στόχος των προγραμμάτων αυτών  είναι η αύξηση του 
όγκου και η ποιοτική αναβάθμιση των επισκέψεων των ομογενών στην 
πατρίδα, η προσέγγιση και σύσφιγξη των σχέσεων των αποδήμων με την 
πατρίδα. 

Δημοσιότητα 

Περιλαμβάνει τις ενέργειες δημοσιότητας  και προβολής του προγράμματος 
(π.χ. έκδοση έντυπου υλικού, προβολή μέσω δορυφορικής τηλεόρασης και εν 
γένει μέσω ΜΜΕ, οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε εκθέσεις, κ.λπ) και 
έχει ως στόχους τη δημοσιοποίηση των δράσεων του προγράμματος  και την 
προβολή του νέου ρόλου των Ο.Τ.Α. ως προς τη σύνδεσή τους με τους 
συλλόγους, φορείς και διακεκριμένους απόδημους, που κατάγονται από την 
περιοχή τους. 
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Τεχνική Βοήθεια 

Έχει ως στόχο την υποστήριξη του προγράμματος ώστε να υλοποιηθεί με 
επαρκή και άρτιο τρόπο και περιλαμβάνει κατάρτιση φακέλων, οδηγών, 
εκπόνηση μελετών και εργασιών, απαραίτητων για την υλοποίηση του 
προγράμματος, και προμήθεια εξοπλισμού απαραίτητου για την κατάρτιση, 
παρακολούθηση/έλεγχο και αξιολόγηση του προγράμματος. 

Στη διάρκεια των πέντε χρόνων (2001 – 2005) υλοποίησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος η σημαντικότερη δράση ήταν η:  

«Οργάνωση Επισκέψεων Αποδήμων» που αποτελεί συνδυασμό των 
μέτρων «Κατασκηνώσεις – Ξενώνες – Εγκαταστάσεις Ιαματικού Τουρισμού» 
και «Κοινωνικές δραστηριότητες» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Δράσης Σ.Α.Ε. – Τ.Α.». 

Ο στόχος της δράσης αυτής είναι η ενεργοποίηση των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης έτσι ώστε να οργανώσουν τη φιλοξενία απόδημων στον τόπο 
καταγωγής τους, επιδιώκοντας την προσέγγιση και τη σύσφιξη των σχέσεων 
των αποδήμων με την Ελλάδα. Πρόκειται για προγράμματα φιλοξενίας που 
αφορούν : 

 Παιδιά και νέους απόδημους  

 Ομογενείς και απόδημους 3ης ηλικίας 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ 

Πρόκειται για οργανωμένα προγράμματα φιλοξενίας παιδιών και νέων αποδήμων 
στην Ελλάδα τα οποία υλοποιούνται από Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, τις επιχειρήσεις τους και άλλα δημοτικά ή νομαρχιακά νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου.  

Σε κάθε πρόγραμμα το οποίο διαρκεί τρεις εβδομάδες φιλοξενούνται, κυρίως 
στον τόπο καταγωγής τους, σε ομάδες των 25 ατόμων, παιδιά ηλικίας 8 έως 12 
ετών και νέοι ηλικίας 13 έως 25 ετών, των οποίων ο ένας τουλάχιστον γονέας 
είναι ελληνικής καταγωγής. 

Η φιλοξενία πραγματοποιείται σε κατασκηνώσεις ή άλλους κατάλληλους χώρους 
(ξενώνες, ξενοδοχεία) ιδιοκτησίας ή χρήσης των ΟΤΑ. Τα προγράμματα 
φιλοξενίας πραγματοποιούνται κατά τη χρονική περίοδο από 15 Ιουνίου έως 31 
Αυγούστου κάθε έτους και περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές δραστηριότητες  (π.χ. 
εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, μαθήματα ιστορίας, κ.α.), πολιτιστικές 
δραστηριότητες (π.χ. μαθήματα λαογραφίας και ιστορίας, επισκέψεις σε 
αρχαιολογικούς χώρους, θέατρο, ζωγραφική, χορός, κ.α.), αθλητικές 
δραστηριότητες καθώς και θαλάσσια και ορεινά αθλήματα, περιηγήσεις – 
εκδρομές, επαφή των ομογενών με παιδιά ή νέους του τόπου καταγωγής τους με 
στόχο την ανταλλαγή απόψεων και τη σύγκριση του τρόπου ζωής, καθώς και 
δημοσιότητα του προγράμματος με τη διοργάνωση εκδηλώσεων και την 
ανακοίνωση του προγράμματος στον τοπικό τύπο. 

Κατά τη διάρκεια των πέντε χρόνων (2001 – 2005) υλοποιήθηκαν 4 
προγράμματα και συγχρηματοδοτήθηκαν 101 Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και υλοποίησαν συνολικά 198 προγράμματα φιλοξενίας, όπου 
φιλοξενήθηκαν συνολικά 9.500 παιδιά και νέοι με 400 συνοδούς και 
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βελτιώθηκαν υποδομές και εξοπλισμός σε 23 χώρους φιλοξενίας 
(κατασκηνώσεις, ξενώνες και ξενοδοχεία) που ανήκαν σε ΟΤΑ. 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΟΜΟΓΕΝΩΝ 3ης ΗΛΙΚΙΑΣ 

Πρόκειται για οργανωμένα προγράμματα φιλοξενίας ομογενών 3ης ηλικίας στην 
Ελλάδα τα οποία υλοποιούνται από Δήμους, Κοινότητες, Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις, τις επιχειρήσεις τους και άλλα δημοτικά ή νομαρχιακά νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου.  

Σε κάθε πρόγραμμα το οποίο διαρκεί δύο εβδομάδες φιλοξενούνται σε ομάδες 
των 20 ατόμων, απόδημοι και ομογενείς 3ης ηλικίας. Η φιλοξενία 
πραγματοποιείται σε ξενοδοχεία ή σε άλλους κατάλληλους χώρους (ξενώνες) 
ιδιοκτησίας ή χρήσης των ΟΤΑ.  

Τα προγράμματα φιλοξενίας πραγματοποιούνται κατά τη χρονική περίοδο από 20 
Αυγούστου έως 30 Σεπτεμβρίου κάθε έτους και περιλαμβάνουν πολιτιστικές και 
ψυχαγωγικές δραστηριότητες (π.χ. επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους, 
παρακολούθηση θεατρικών και μουσικών εκδηλώσεων, κ.α.), περιηγήσεις – 
εκδρομές, επαφή των ομογενών με άτομα του τόπου φιλοξενίας με στόχο την 
ανταλλαγή απόψεων, καθώς και δημοσιότητα του προγράμματος με τη 
διοργάνωση εκδηλώσεων και την ανακοίνωση του προγράμματος στον τοπικό 
τύπο. 

Κατά τη διάρκεια των τριων χρόνων υλοποίησης του προγράμματος (2002, 2003, 
2005) συγχρηματοδοτήθηκαν 41 Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 
υλοποιήθηκαν συνολικά 57 προγράμματα φιλοξενίας όπου φιλοξενήθηκαν 
συνολικά 1.400 απόδημοι και ομογενείς 3ης ηλικίας. 

Η ιδιαίτερη βαρύτητα που δόθηκε στην ανάπτυξη των δράσεων φιλοξενίας 
αποδήμων, ιδιαίτερα στους τόπου καταγωγής τους, δεν ήταν τυχαία. Αποτελεί το 
πρώτο βήμα για την ανάπτυξη των παραπέρα σχέσεων και δραστηριοτήτων της 
ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης με τους απόδημους. 

Κάνοντας έναν απολογισμό των τριών χρόνων υλοποίησης του προγράμματος 
μπορούμε να πούμε ότι αρκετά επιτεύχθηκαν, αλλά και ότι πολλά μένουν ακόμη 
να γίνουν. Μπορεί να πετύχαμε την αύξηση των επισκέψεων των ομογενών στην 
πατρίδα, την ποιοτική αναβάθμιση των επισκέψεων αυτών και κυρίως την 
προσέγγιση και σύσφιγξη των σχέσεων των απόδημων, ιδίως των νέων, με την 
πατρίδα, όμως δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ τοπικής 
αυτοδιοίκησης και ομογένειας τέτοιων που θα οδηγήσουν σε παραπέρα 
συνεργασίες και σε άλλους τομείς δράσης. Στο σημείο αυτό σημαντική μπορεί να 
είναι η συμβολή  του Δικτύου των Ελλήνων Αποδήμων Αιρετών Αυτοδιοίκησης 
της Ευρώπης για την ενίσχυση των συνεργασιών και τη δημιουργία σταθερών 
δεσμών μεταξύ της ελληνικής αυτοδιοίκησης και απόδημου ελληνισμού. 


