
 

 

 

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ  

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

(Όπως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία τον Ιανουάριο του 2015) 
 



 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  2 

 

1. ΙΔΡΥΣΗ – ΟΝΟΜΑΣΙΑ – ΕΔΡΑ 

1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής στην Αυτοδιοίκηση της Ευρώπης 

συγκροτήθηκε με την 1
η 

Οργανωτική του Συνεδρίαση το 2001,  

2. Η ολομέλεια του Δικτύου αποτελείται από τα μέλη τα οποία συνδέονται μεταξύ 
τους με κοινό γνώρισμα την ιδιότητα τους και πιο συγκεκριμένα: Στο Δίκτυο 
Αιρετών συμμετέχουν εκλεγμένοι εκπρόσωποι στο χώρο της Αυτοδιοίκησης 
Ευρωπαϊκών κρατών -ελληνικής καταγωγής- καθώς και εκπρόσωποι της 
Αυτοδιοίκησης της Ελλάδος και της Κύπρου ως παρατηρητές.  

3. Η ονομασία του Δικτύου είναι «ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» 

4. Ο λογότυπος του Δικτύου αποτελείται από τον χάρτη της Ευρώπης επί του 
οποίου εμφανίζεται η απεικόνιση του αγάλματος του Ηνιόχου των Δελφών 

5. Τα Δίκτυο συνεργάζεται και λειτουργεί παράλληλα με το ΣΑΕ, διατηρώντας 
την οργανωτική, οικονομική και προγραμματική του αυτοτέλεια και 
αυτοδυναμία. Η άμεση θεσμική αναφορά στήριξης και συνεργασίας του 
δικτύου είναι η ΚΕΔΕ και το ΥΠΕΞ- ΓΓΑΕ.  

6. Εκπρόσωποι του Δικτύου μπορούν να συμμετάσχουν στις εργασίες των 
συνελεύσεων του ΣΑΕ  

7. Έδρα του Δικτύου ορίζεται η Θεσσαλονίκη. 

2. ΣΚΟΠΟΙ 

Σκοποί του Δικτύου είναι: 

• Η διασύνδεση όλων των αιρετών ελληνικής καταγωγής μεταξύ τους αλλά και 
με την Μητρόπολη 

• Η οργάνωση της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη του Δικτύου μέσω της 
δημιουργίας ειδικής ιστοσελίδας στο Διαδίκτυο 

• Η ανάπτυξη συνεργασιών ανάμεσα σε φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης της 
Ελλάδος και  του εξωτερικού 

• Η από κοινού αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων με στόχο τη 
διευρωπαϊκή συνεργασία και τη βελτίωση της θέσης των Ελληνικών και 
άλλων Κοινοτήτων στις πόλεις της Ευρώπης 

• Η καθιέρωση μόνιμων πολιτιστικών θεσμών και πολιτιστικών ανταλλαγών 

• Η υποστήριξη ανάπτυξης οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων 

• Η υποβοήθηση και ενίσχυση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, στο πλαίσιο 
της Ευρωπαϊκής πολυφωνίας και του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. 

• Η καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. 

• Η καθιέρωση αθλητικών ανταλλαγών και συναντήσεων 

• Η σύσφιξη των σχέσεων ανάμεσα σε εκπροσώπους της νέας γενιάς των 
Αποδήμων με την αντίστοιχη της Ελλάδος 
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• Η προώθηση της ολυμπιακής εκεχειρίας και του εθελοντισμού και κάθε άλλη 
πρωτοβουλία και αθλητική διοργάνωση της Ελλάδος. 

• Η ανάπτυξη ενεργειών για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
απασχόλησης των Ομογενών 

• Η προώθηση του φιλελληνισμού προς τις ευρωπαϊκές χώρες 

• Η προώθηση και ενθάρρυνση της συμμετοχής περισσότερων εκπροσώπων 
ελληνικής καταγωγής στο χώρο της Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης 

• Η υποβοήθηση των Ελληνικής καταγωγής πληθυσμών που προέρχονται από 
οικονομικά ασθενέστερες χώρες.  

• Η προώθηση και υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων και δράσεων του ΣΑΕ 

2.1 Για την υλοποίηση των παραπάνω  στόχων το Δίκτυο μπορεί να 
συνεργάζεται: 

• Με Αυτοδιοικητικούς φορείς και εκλεγμένους αντιπροσώπους του ελλαδικού 
χώρου 

• Με Υπουργεία και Κρατικούς φορείς της Ελλάδος 

• Με ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και με κυβερνητικούς ή μη 
οργανισμούς, συλλόγους, οργανώσεις, Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα 

• Με το ΣΑΕ και τα θεματικά δίκτυα, της νεολαίας, των επιχειρηματιών, των 
ανθρώπων του πολιτισμού, των επιστημόνων και των γυναικών 

• Με φορείς και σχετικές Υπηρεσίες σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2.2 Μπορεί ακόμα να συνάπτει συμφωνίες συνεργασίας με Οργανισμούς και 
φορείς δημόσιους ή ιδιωτικούς, κυβερνητικούς και μη. 

2.3 Μπορεί μόνο του ή σε συνεργασία με το ΣΑΕ Περιφέρειας Ευρώπης ή με 
τρίτους, να δημιουργεί φορείς σε επίτευξη των στόχων του. 

2.4 Στο πλαίσιο των σκοπών και των στόχων του, επεξεργάζεται και 
υλοποιεί προγράμματα μόνο του ή σε συνεργασία με το ΣΑΕ Περιφέρειας 
Ευρώπης ή με τρίτους.  

Ο προγραμματισμός δράσης του Δικτύου εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση του 
Δικτύου. 

3. ΜΕΛΗ  

Μέλη του Δικτύου είναι οι εκτός Ελληνικής Επικράτειας Ελληνικής καταγωγής πολίτες 
της Ευρώπης, που εκλέγονται και δραστηριοποιούνται στις τοπικές ή περιφερειακές 
αρχές και διοικήσεις των τόπων κατοικίας τους.  

Στο Δίκτυο συμμετέχουν ακόμα εκπρόσωποι της Ελληνικής Αυτοδιοίκησης. 

Μέλος που χάνει την αιρετή του ιδιότητα χάνει αυτομάτως και την ιδιότητα του μέλους 
του Δικτύου. 
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4. ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Όργανα του Δικτύου είναι: 

• Η Γενική Συνέλευση (Πανευρωπαϊκό Συνέδριο) που πραγματοποιείται κάθε 
τρία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Η Συντονιστική Επιτροπή που εκλέγεται από 
τη Γενική Συνέλευση. 

• Η πενταμελής Εκτελεστική Γραμματεία που ορίζεται από τη Συντονιστική 
Επιτροπή. 

• Οι θεματικές επιτροπές εργασίας που ορίζονται από τη Συντονιστική 
Επιτροπή. 

4.1 Η Γενική Συνέλευση ή Πανευρωπαϊκό Συνέδριο αποτελεί το ανώτατο 
όργανο του Δικτύου 

Αρμοδιότητες και ευθύνη της Γενικής Συνέλευσης είναι: 

• Η κατάρτιση του τριετούς προγραμματισμού δράσης 

• Η εκλογή των αντιπροσωπευτικών οργάνων του Δικτύου 

• Η αξιολόγηση και ο έλεγχος των δραστηριοτήτων του Δικτύου 

Η Γενική Συνέλευση πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια στη Θεσσαλονίκη. 

Η σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης ανακοινώνεται στους Συνέδρους εγγράφως 60 
μέρες πριν την διενέργεια της και απαιτείται από τα μέλη έγγραφη δήλωση 
συμμετοχής σε αυτήν. 

Οι πιστοποιημένες από τις προξενικές αρχές λίστες  των συμμετεχόντων 
καταρτίζονται και συμπληρώνονται 45 ημέρες πριν τη διενέργεια του Συνεδρίου από 
την 21μελή Συντονιστική Επιτροπή και επικυρώνονται  από το Συνέδριο. 

Σε περίπτωση που για οικονομικούς λόγους δεν μπορεί να συγκληθεί η Γενική 
Συνέλευση, οι βασικές διαδικασίες της –έγκριση απολογισμού, προγράμματος 
δράσης, εκλογή Συντονιστικής Επιτροπής-  μπορούν να γίνουν με τη χρήση του 
διαδικτύου.  

Στην περίπτωση αυτή, η λίστα των συμμετεχόντων στις διαδικασίες στέλνεται 
ηλεκτρονικά σε όλα τα μέλη του δικτύου, τα οποία εντός πέντε ημερών μπορούν να 
εκφράσουν τις τυχόν ενστάσεις τους. Εφόσον υπάρχουν ενστάσεις αυτές εξετάζονται 
από τη Συντονιστική Επιτροπή και αποστέλλονται ηλεκτρονικά για επικύρωση ή 
απόρριψη σε όλα τα μέλη, εκτός αυτών που έχουν υποβληθεί ενστάσεις. Η 
απόρριψη μέλους εγκρίνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του Δικτύου. 

4.1.1 Απαρτία Συνεδρίου 

Σύνεδροι στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο είναι οι εκλεγμένοι κάθε φορά εκπρόσωποι  
της Αυτοδιοίκησης Ευρωπαϊκών κρατών- ελληνικής καταγωγής- καθώς και 
εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης της Ελλάδος.  

Το Συνέδριο έχει απαρτία όταν είναι παρόντες το 50% συν ένας των 
προσκεκλημένων συνέδρων του εξωτερικού. 

Σε περίπτωση μη απαρτίας συγκαλείται συνέδριο μετά από μία ημέρα και θεωρείται 
απαρτία η συμμετοχή του 25% των προσκεκλημένων συνέδρων. 
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Μετά την έναρξη του Συνεδρίου εκλέγεται με πλειοψηφία 5μελές Προεδρείο στο 
οποίο συμμετέχει αυτοδίκαια ένας εκπρόσωπος της ΚΕΔΕ, 5μελής Επιτροπή 
ψηφισμάτων και 5μελής Εφορευτική Επιτροπή για τη διενέργεια των εκλογών με 
βάση σχετικό κανονισμό λειτουργίας που προτείνεται από τη Συντονιστική 
Επιτροπή και εγκρίνεται από το Συνέδριο. 

Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής αποποιούνται του δικαιώματος του εκλέγεσθαι. 

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας για την έγκριση απολογισμού-
προγράμματος δράσης θεωρείται «απαρτία», ανεξάρτητα από τον αριθμό που θα 
ψηφίσει και το ρόλο της «εφορευτικής επιτροπής» αναλαμβάνει η τεχνική 
γραμματεία.H απόρριψη του απολογισμού και του προγράμματος δράσης απαιτεί να 
ψηφισθεί-απορριφθεί (ψήφος ΟΧΙ) από το 50% + 1 των μελών του Δικτύου. 

4.1.2 Εργασίες 

Οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης κρατούν δύο μέρες και καλύπτουν θέματα 
σχετικά με το αντικείμενο δράσης του Δικτύου και πιο συγκεκριμένα: 

• Παρουσίαση πεπραγμένων 

• Αναφορές Επιτροπών 

• Έγκριση οικονομικών Απολογισμών 

• Προγραμματισμός δράσης διετίας 

• Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (αν αυτό ζητηθεί) 

• Προκήρυξη Εκλογών 

• Κάθε άλλο θέμα που προτείνεται από τα μέλη του Δικτύου και έχει εγγραφεί 
στην ημερήσια διάταξη. 

Η ολομέλεια στη διάρκεια των δύο ημερών συνεδριάζει σε απαρτία αλλά και σε 
θεματικά τραπέζια εργασίας που έχουν προσδιοριστεί εκ των προτέρων από την 
21μελή Συντονιστική Επιτροπή. 

4.1.3 Έξοδα Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου 

Τα έξοδα διακίνησης και διαμονής των συνέδρων και διοργάνωσης του Συνεδρίου 
καλύπτονται από τη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού, την ΚΕΔΕ ή/ και από 
τους λοιπούς πόρους του Δικτύου, όπως αναφέρονται στο κεφάλαιο 6 του παρόντος.  

4.1.4 Αρχαιρεσίες Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου 

Κατά τη διεξαγωγή του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου εκλέγεται η 21μελής Συντονιστική 
Επιτροπή του Δικτύου και ορίζεται η πενταμελής εκτελεστική γραμματεία και οι 
θεματικές ομάδες εργασίας. 

4.2 Η Συντονιστική Επιτροπή 

Η 21μελής Συντονιστική Επιτροπή εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση και η οποία 
αποφασίζει για την αναλογική συμμετοχή των 17 αιρετών εκπροσώπων της 
Επιτροπής. 

Η εκπροσώπηση ανά περιφέρεια δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 2/5 του συνόλου των 
αιρετών της Επιτροπής. 
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Η Συντονιστική Επιτροπή απαρτίζεται από: 

• 5 αντιπροσώπους από την Γερμανία  

• 4 αντιπροσώπους από τις χώρες της Πρώην Σοβιετικής Ένωσης,  

• 3 αντιπρόσωποι από την Αλβανία, Βουλγαρία, Ουγγαρία,  Πολωνία, 
Ρουμανία, Σλοβακία, Τσεχία και τις χώρες της πρώην Γιουγκοσλαβικής 
Δημοκρατίας  

• 5 αντιπροσώπους από τις λοιπές χώρες της Ε.Ε και της Ελβετίας, εκτός 
Γερμανίας και Κύπρου  

• 4 αντιπροσώπους από την Ελλάδα  

• Στη Συντονιστική Επιτροπή του Δικτύου μπορεί να συμμετέχει 1 (ένας) 
εκπρόσωπος της Ένωσης Δήμων Κύπρου, ως παρατηρητής.» 

Σε κάθε περιφέρεια το ποσοστό εκλογής των γυναικών θα είναι τουλάχιστον 30% 
των εκπροσώπων της στη Συντονιστική Επιτροπή, εφόσον υπάρχουν ανάλογες 
υποψηφιότητες. 

Οι εκλογές γίνονται ανά περιφέρεια. Ο κάθε σύνεδρος μπορεί να ψηφίζει μέχρι το 
50% του αριθμού των αντιπροσώπων που εκλέγονται στην περιφέρειά του. 

Η 21μελής Συντονιστική Επιτροπή μετά την εκλογή της, στην πρώτη συνεδρίαση της 
στην οποία προεδρεύει το μεγαλύτερο σε ηλικία μέλος της, συγκροτείται σε σώμα και 
εκλέγει Πρόεδρο, Γραμματέα, Ταμία και δύο Αντιπροέδρους που συγκροτούν και την 
Εκτελεστική Γραμματεία, καθώς και τους υπεύθυνους τομέων προγραμματισμού.   

Σε περίπτωση που μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής κατά τη διάρκεια της θητείας 
του απολέσει την ιδιότητά του ως μέλος του Δικτύου, τη θέση του καταλαμβάνει ο 
πρώτος επιλαχών της περιφέρειάς του, κατά τη διαδικασία εκλογής της Συντονιστικής 
Επιτροπής. 

Στην περίπτωση που η διαδικασία εκλογής της Σ.Ε., γίνεται ηλεκτρονικά το ρόλο της 
«εφορευτικής επιτροπής» αναλαμβάνει η τεχνική γραμματεία του Δικτύου και 
«απαρτία» θεωρείται εάν «ψηφίσει», το 25% τουλάχιστον των προσκεκλημένων 
ηλεκτρονικά συνέδρων. 

Σε περίπτωση μη «απαρτίας», επαναλαμβάνεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία εντός 15 
ημερών και θεωρείται «απαρτία», ανεξάρτητα από τον αριθμό που θα ψηφίσουν 
ηλεκτρονικά. 

4.2.1 Αρμοδιότητες και ευθύνη της 21μελούς Συντονιστικής Επιτροπής 

• Μεριμνά για τη διατήρηση της επαφής ανάμεσα στα μέλη του Δικτύου 

• Κρατάει αρχείο των μελών του Δικτύου το οποίο επικαιροποιείται σε τακτά 
διαστήματα 

• Ενημερώνει το σύνολο των μελών για τις δραστηριότητες του Οργάνου 

• Μεριμνά για την υλοποίηση του προγραμματισμού που αποφασίζεται στη 
διάρκεια της Ολομέλειας ( Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου) 

• Εκπροσωπεί το Δίκτυο στα Συνέδρια της ΚΕΔΕ και τις ΕΝΠΕ και σε κάθε 
εκδήλωση του ΣΑΕ ή άλλων φορέων και οργανισμών που σχετίζονται με τις 
δραστηριότητες του Δικτύου 
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• Μεριμνά για την κατάθεση προγραμμάτων και προτάσεων στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση για χρηματοδότηση 

• Μεριμνά για την ανεύρεση πόρων για την υλοποίηση των στόχων του 
Δικτύου. 

• Διοργανώνει το Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε δύο 
χρόνια και συντάσσει την ημερήσια διάταξη 

• Καταρτίζει τον κατάλογο των προσκεκλημένων στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 
τον οποίο και υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Εξωτερικών (ΓΓΑΕ) και 
το ΣΑΕ 

Η 21μελής Συντονιστική Επιτροπή συνεδριάζει τουλάχιστον (2) δύο φορές το χρόνο 
στη Θεσσαλονίκη ή αλλού, αλλά και κάθε φορά που αυτό θα κριθεί αναγκαίο. 

4.3 Εκτελεστική Γραμματεία 

Η Εκτελεστική Γραμματεία συνεδριάζει μία φορά το τρίμηνο στην έδρα της Σ.Ε. ή 
αλλού και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Συντονιστικής Επιτροπής. 
Είναι δυνατές και οι συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης. 

Η Εκτελεστική Γραμματεία συνεδριάζει μία φορά το τρίμηνο στην έδρα της 
Συντονιστικής Επιτροπής και μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της  
Συντονιστικής Επιτροπής. Είναι δυνατές και οι συνεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης. 

4.4 Επιτροπές 

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου με απόφαση της 21μελούς Συντονιστικής 
Επιτροπής, στην πρώτη συνεδρίαση της, ορίζονται Επιτροπές εργασίας ανά 
θεματική ενότητα για την επεξεργασία και υλοποίηση συγκεκριμένων 
προγραμμάτων. 

Οι Επιτροπές λειτουργούν στο πλαίσιο της 21μελούς Συντονιστικής Επιτροπής και 
έχουν την ευθύνη επεξεργασίας και παρακολούθησης συγκεκριμένων θεμάτων. 

4.5 Τεχνική υποστήριξη 

Για την υλοποίηση των στόχων και του προγράμματος δράσης του Δικτύου είναι 
αναγκαία η ύπαρξη γραμματειακής και τεχνικής υποστήριξης των οργάνων του. 

Η ΚΕΔΕ σε συνεργασία με το Δίκτυο και το ΥΠΕΞ αναλαμβάνει να εξασφαλίσει στη 
Θεσσαλονίκη την  τεχνική και γραμματειακή υποστήριξη του Δικτύου. 

5. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ 

5.1 Γενική Συνέλευση ή Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 

Πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια στη Θεσσαλονίκη 

5.2 Συνεδριάσεις 21μελούς Συντονιστικής Επιτροπής 

Πραγματοποιούνται δύο φορές το χρόνο στη Θεσσαλονίκη ή αλλού, αλλά και 
εκτάκτως αν το απαιτήσουν τα ½ +1 μέλη της 21μελούς Συντονιστικής Επιτροπής. 
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Αντιπρόσωποι της Συντονιστικής Επιτροπής συμμετέχουν και στα ετήσια συνέδρια 
της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ ως παρατηρητές. 

5.3 Συνεδριάσεις Εκτελεστικής Γραμματείας 

Πραγματοποιούνται μια φορά το τρίμηνο στην έδρα της Σ.Ε. ή αλλού, ή μέσω 
τηλεδιάσκεψης. 

6. ΠΟΡΟΙ 

Οι πόροι για τη λειτουργία του Δικτύου προέρχονται: 

• Από επιχορηγήσεις της ελληνικής Πολιτείας 

• Από επιχορηγήσεις της ΚΕΔΕ  

• Από την αξιοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων 

• Από πόρους του Εθνικού Ταμείου Ομογενών 

• Από δωρεές και επιχορηγήσεις φυσικών και νομικών προσώπων και παντός 
είδους χορηγίες 

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Δικτύου γίνεται από τη 
Γενική Συνέλευση ύστερα από έγγραφη πρόταση του 50% + 1 των μελών του 
Δικτύου ή του αντίστοιχου ποσοστού της 21μελούς Συντονιστικής Επιτροπής. Η 
πρόταση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εγγράφως δύο μήνες πριν από τη διενέργεια 
της Γενικής Συνέλευσης (Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Αιρετών Αυτοδιοίκησης Ευρώπης) 
και να ψηφιστεί από το 50%+1 των μελών της Ολομέλειας. 

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής διαδικασίας για την τροποποίηση του κανονισμού 
λειτουργίας, η απόρριψη των προτάσεων τροποποίησης, εφόσον έχει αποφασισθεί 
από το 75% των παρόντων μελών της Σ.Ε., απαιτεί να ψηφισθεί-απορριφθεί (ψήφος 
ΟΧΙ), από το 50% + 1 των μελών του Δικτύου. 
 
 


