ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
2005-2007

Βρισκόμαστε στην αρχή της τρίτης περιόδου, μετά την ιδρυτική μας συνέλευση
τον Νοέμβριο του 2001 και επιβάλλεται να προσδιορίσουμε το πρόγραμμα
δράσης μας για τα επόμενα δύο χρόνια. Έχοντας πάντα υπόψη μας τους
σκοπούς του Δικτύου μας, όπως καταγράφονται στον κανονισμό λειτουργίας
μας, θα διαμορφώσουμε το πρόγραμμα μας, που μπορεί να στηριχθεί στους
παρακάτω γενικούς άξονες:
α) Συνεργασία ανάμεσα στην Ελληνική και την Ευρωπαϊκή Τοπική
Αυτοδιοίκηση
β) Προώθηση θεμάτων που αφορούν την Ελληνική Πολιτεία στις Τοπικές
Κοινωνίες στην Ευρώπη
γ) Υποστήριξη φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις υπό Ανάπτυξη Χώρες
της Ευρώπης
δ) Συνεργασία με τους φορείς της ομογένειας.
δ) Συμβολή στη διαμόρφωση προτάσεων για την επίλυση γενικότερων
θεμάτων που αφορούν τον Ελληνισμό της Διασποράς
Όπως είχε επισημανθεί και στη 2Η Γενική Συνέλευση του Δικτύου, ένας
ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας για την επιτυχία του Δικτύου, όπως
καταγράφηκε και από τη μέχρι σήμερα 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.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, το Δίκτυό μας, μπορεί να συνεχίσει και να αναπτύξει
τις δραστηριότητες του, με βάση το προτεινόμενο προγραμματικό πλαίσιο
δράσης 2003-2005
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1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Μέχρι σήμερα η ηλεκτρονική έκδοση του «Ηνίοχου» και η ιστοσελίδα

www.inioxos.gr στο διαδίκτυο είναι τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας ανάμεσα
στα μέλη του Δικτύου και την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Είναι σαφές ότι οι δυνατότητες που δίνονται με την αξιοποίηση της ιστοσελίδας,
για την ανάπτυξη διαλόγου και την ανταλλαγή απόψεων και ιδεών, είναι
ιδιαίτερα μεγάλες και μπορούν να αξιοποιηθούν από το σύνολο των μελών του
Δικτύου και όχι μόνο.
Επιπλέον η ιστοσελίδα μπορεί να μεταφρασθεί στα αγγλικά, να εμπλουτισθεί με
νέες χρηστικές πληροφορίες, όπως συνδέσεις με τις ιστοσελίδες των Δήμων
όπου δραστηριοποιούνται τα μέλη του δικτύου, συνδέσεις με τις πιθανές
προσωπικές σελίδες των μελών, βάση δεδομένων όλων των αδελφοποιημένων
πόλεων της Ελλάδος με αντίστοιχες του εξωτερικού κλπ
Παράλληλα η διαρκώς εξελισσόμενη τεχνολογία στις τηλεπικοινωνίες, δίνει τη
δυνατότητα για τηλεδιασκέψεις (είτε γραπτά μέσω του chat της ιστοσελίδας του
Δικτύου, είτε φωνητικά με την αξιοποίηση της δωρεάν φωνητικής επικοινωνίας
μέσω η/υ).

2. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ
2.1.

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 μπορεί να γίνεται


Με τη συνέχιση της διοργάνωσης θεματικών φόρουμ, όπου θα
συμμετέχουν αιρετά ή και τεχνοκρατικά στελέχη

3



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



Με την οργάνωση επισκέψεων και την ανταλλαγών μεταξύ αιρετών και
στελεχών της Τοπικής αυτοδιοίκησης.

2.2.

Νέοι και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η δεδομένη επιτυχία των συναντήσεων των νέων που δραστηριοποιούνται στο
χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθιστά αναγκαία τη συνέχιση και την
καθιέρωσή της ως Ευρωπαϊκού θεσμού των Νέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
καθώς και την ενίσχυση της προσπάθειας για περαιτέρω δικτύωσή τους.
Στην προοπτική αυτή, η συνάντηση πρέπει να λειτουργήσει με βάση τους
παρακάτω άξονες
-

Ετήσια συνάντηση στην πόλη της Θεσσαλονίκης, συγκεκριμένου
αριθμού νέων δημοτικών συμβούλων ή στελεχών της Τ.Α. ανά χώρα
(έως 26-30 ετών), με αντιπροσώπευση όσο το δυνατόν περισσότερων
κρατών από τον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.

-

Αξιοποίηση του Διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών για τη διατήρηση
της επαφής μεταξύ των νέων και του Δικτύου.

-

Επεξεργασία των θεμάτων των συναντήσεων σε ομάδες εργασίας
(working groups), που θα λειτουργούν σε ετήσια βάση και θα
ολοκληρώνουν τα συμπεράσματά τους στις ετήσιες συναντήσεις.

-

Καθιέρωση ανά τέσσερα χρόνια Συνάντησης του συνόλου των νέων που
συμμετείχαν στις προηγούμενες τρεις συναντήσεις. Ο κύκλος των
συναντήσεων αυτών θα είναι αυτός των Ελληνικών Δημοτικών Εκλογών.

2.3.

Γυναίκες και Τοπική Αυτοδιοίκηση

Το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στις διαδικασίες της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης αποτελεί έναν από τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πολιτικής.
Ο ιδιαίτερος ρόλος των γυναικών στην κοινωνία, η αναγκαιότητα της
συμμετοχής τους στα κοινά, ο διαφορετικός ρόλος των γυναικών από χώρα σε
χώρα στην Ευρώπη, οφείλουν να αποτελέσουν τη βάση
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διαλόγου και

συνεργασίας ανάμεσα στο Δίκτυο, τους Δήμους όπου δραστηριοποιούνται τα
μέλη του και την Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση.
2.4.

Συνεργασία των μελών του Δικτύου με τις ΤΕΔΚ των Νομών
καταγωγής τους

Η ιδιαίτερη σχέση που έχει το κάθε μέλος του Δικτύου που ο ίδιος ή οι γονείς
του έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, με τον τόπο καταγωγής του, μπορεί να
αξιοποιηθεί και να συμβάλλει στην ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα στο
Δίκτυο και τα πρωτοβάθμια συλλογικά όργανα της Ελληνικής Τοπικής
Αυτοδιοίκησης τις ΤΕΔΚ των Νομών. (π.χ. συμμετοχή των μελών του Δικτύου
σε εκδηλώσεις των ΤΕΔΚ των νομών καταγωγής τους κλπ).
2.5.

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.
2.6.

Πολιτιστικές δράσεις

Στον τομέα της--- 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
1. να ενεργοποιηθεί στην κατεύθυνση της ένταξης δράσεων που
προωθούν τον Ελληνικό Πολιτισμό, σε τοπικές εκδηλώσεις
2. να συμβάλλει στην προώθηση, εκδηλώσεων που αναπτύσσουν την
διαπολιτισμική συνεργασία και έχουν σαν συστατικό στοιχείο τους και
την Ελληνική πολιτισμική δημιουργία.
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2.7.

Εθελοντισμός

Η εμπειρία του εθελοντικού κινήματος στους Ολυμπιακούς Αγώνες των Αθηνών
και η γενικότερη ανάπτυξη του σε παγκόσμιο επίπεδο, μπορεί να αποτελέσει
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και για το Δίκτυό μας ειδικότερα, ένα τομέα στον
οποίο θα μπορούσαν να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες.
Το Δίκτυο, θα μπορούσε να συμβάλλει στη δημιουργία ανταλλαγών
εθελοντικών ομάδων μεταξύ των δήμων που δραστηριοποιούνται τα μέλη του,
σε τομείς ενδιαφέροντος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (π.χ περιβάλλον,
οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων κλπ).

3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ
ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
3.1.

Ολυμπιακή εκεχειρία

Η ιδέα της Ολυμπιακής Εκεχειρίας είναι διαχρονική και ήδη έχει αποτελέσει
μία από τις βασικές προτεραιότητες του Δικτύου μας, με αφορμή τη
διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 στην πατρίδα μας.
Στόχος μας πρέπει να είναι, η συνέχεια αυτής της προσπάθειας και το κείμενοψήφισμα να συνυπογραφεί από ακόμα μεγαλύτερο αριθμό Δήμων. Η
προσπάθειά μας αυτή σε χρονικό διάστημα που δεν σχετίζεται με την
Ολυμπιάδα

των

Αθηνών,

θα

αναδείξει

με

τον

καλύτερο

τρόπο

τη

διαχρονικότητα και τον παγκόσμιο χαρακτήρα του ειρηνικού μηνύματος.
3.2.

Πρωτοβουλίες

για

την

επιστροφή

των

«Μαρμάρων

του

Παρθενώνα»
Τα «Μάρμαρα του Παρθενώνα», είναι ακόμα ένα θέμα, που από το ξεκίνημά
του πριν μία διετία αντιμετώπισε το Δίκτυο μας. Η επιμέλεια ενημερωτικού
υλικού, η διοργάνωση σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ και το Υπουργείο
Πολιτισμού, της έκθεσης του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη για την Επανένωση
των

Μαρμάρων

του

Παρθενώνα

στο

Συμβούλιο

της

Ευρώπης

στο

Στρασβούργο, αποτέλεσαν τις πρώτες δράσεις του Δικτύου μας για την
προβολή του ιδιαίτερα σημαντικού Ελληνικού ζητήματος.
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Η ιδιαίτερη επιτυχία της όλης διοργάνωσης, ενεργοποίησε το Δίκτυό μας στη
συνέχιση των παραπέρα πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της ενημέρωσης των
τοπικών κοινωνιών για το θέμα των Μαρμάρων του Παρθενώνα και
προετοιμάζει τη διοργάνωση της παρουσίασης της σχετικής έκθεσης στην
Φραγκφούρτη, για πρώτη φορά ανοιχτά στο κοινό πόλης της Ευρώπης,
πρωτοβουλία που μπορεί να συνεχισθεί και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης.
Τέλος, 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.
3.3.

Εναλλακτικός Τουρισμός

Τα τελευταία χρόνια

--- αναπτύσσονται όλο και πιο συστηματικά οι ειδικές

μορφές τουρισμού, που προσφέρουν τη δυνατότητα στους ταξιδιώτες να
εμπλουτίσουν τις δραστηριότητές τους και με προγράμματα εξειδικευμένων
δράσεων, όπως είναι ο θεραπευτικός–ιαματικός τουρισμός, ο θρησκευτικός
τουρισμός, ο οικολογικός τουρισμός, ο αγροτουρισμός κλπ.
Σήμερα, και στην Ελλάδα εκτός από τον κλασσικό τουρισμό τύπου «ήλιος και
θάλασσα», αναπτύσσεται σταθερά και ο εναλλακτικός τουρισμός. Σημαντικό
ρόλο στην ανάπτυξη και την προώθησή του έχουν παίξει και οι φορείς της
Τοπικής

Αυτοδιοίκησης,

μέσα

από

την

αξιοποίηση

και

Ευρωπαϊκών

Προγραμμάτων (πχ Leader), συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στην ανάπτυξη
της εκτός των μητροπολιτικών κέντρων Ελλάδας.
Έτσι, η χώρα μπορούμε να ισχυρισθούμε ότι διαθέτει πλέον όλα τα δεδομένα
για

όσους

επιθυμούν

να

πραγματοποιήσουν

εναλλακτικές

διακοπές,

αναζητώντας εκτός από την ξεκούραση και την απόλαυση των αξιοθέατων της
χώρας και τη μοναδική εμπειρία, που προσφέρουν η φύση και τα «προϊόντα»
της, ο θρησκευτικός πολιτισμός της αλλά και οι εξειδικευμένες υποδομές της
ελληνικής τουριστικής βιομηχανίας.
Ένα χρόνο μετά τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα, η
Ελλάδα στην προσπάθειά της να αξιοποιήσει τη συγκεκριμένη «επένδυση» και
τουριστικά, προχωρά και στην περαιτέρω ανάπτυξη και προώθηση του
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εναλλακτικού τουρισμού, που είναι στενά συνδεδεμένος και με την Ελληνική
Αυτοδιοίκηση.
Σε αυτή την κατεύθυνση, το Δίκτυό μας μπορεί να αναλάβει πρωτοβουλίες
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 κ.λ.π.

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 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
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κοινωνικές υπηρεσίες



εξοικονόμηση ενέργειας –ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

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

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ΜΕ

ΤΟΥΣ

ΦΟΡΕΙΣ

ΚΑΙ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

ΣΕ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΑΣ.
5.1.

Συνεργασία με το ΣΑΕ

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.
Παράλληλα πρέπει να συνεχισθεί η συνεργασία, με τους τοπικούς φορείς της
ομογένειας σε κάθε πόλη όπου αυτό είναι εφικτό, στην κατεύθυνση της
επίτευξης των κοινών μας στόχων.
5.2 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 συνεχίζεται η χρηματοδότηση σημαντικών δραστηριοτήτων 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.
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6. ΠΡΟΩΘΗΣΗ

ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

ΓΙΑ

ΤΗΝ

ΕΠΙΛΥΣΗ

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΤΗΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ.
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.
Η τρίτη περίοδος του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της
Ευρώπης, ξεκινά με δεδομένη την συνεργασία, την κατανόηση

και την

δημιουργική διάθεση των μελών του.
Με τη μέχρι σήμερα πορεία του, έχει κατακτήσει την αμέριστη συμπαράσταση
των φορέων της Ελληνικής Πολιτείας, του Απόδημου Ελληνισμού και της
Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Είναι χρέος μας, στη επόμενη αυτή φάση του Δικτύου, να συνεχίσουμε την
παραπέρα ενδυνάμωση του, τη διεύρυνση της ενεργούς συμμετοχής των
μελών του στην προοπτική της επίτευξης των στόχων που έχουμε θέσει στην
Ιδρυτική μας συνέλευση.
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