ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 1. ΙΔΡΥΣΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΔΡΑ

Από
1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής στην Αυτοδιοίκηση της
η

Ευρώπης συγκροτήθηκε με την 1 Οργανωτική του Συνεδρίαση το
2001, στη διάρκεια της οποίας εκλέχθηκε η πρώτη Συντονιστική του
Επιτροπή.
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. Το 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 ΚΕΔΚΕ και το ΥΠΕΞ- ΓΓΑΕ.
4. Εκπρόσωποι του Δικτύου μπορούν να συμμετάσχουν ως παρατηρητές
στις εργασίες της παγκόσμιας συνέλευσης του ΣΑΕ
5. Έδρα του Δικτύου ορίζεται η Θεσσαλονίκη
σε
1. Το Δίκτυο Αιρετών Ελληνικής καταγωγής στην Αυτοδιοίκηση της
η

Ευρώπης συγκροτήθηκε με την 1 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 ΚΕΔΚΕ και το ΥΠΕΞ- ΓΓΑΕ.
6. Εκπρόσωποι του Δικτύου μπορούν να συμμετάσχουν στις εργασίες
των συνελεύσεων του ΣΑΕ
7. Έδρα του Δικτύου ορίζεται η Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3. ΜΕΛΗ
από
Μέλη του Δικτύου είναι οι Απόδημοι Έλληνες 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
πρώτου και δεύτερου βαθμού.
Μέλος που χάνει την αιρετή του ιδιότητα χάνει αυτομάτως και την ιδιότητα του
μέλους του Δικτύου.
σε
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.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 2. ΣΚΟΠΟΙ (2.4Β)
από
Ο προγραμματισμός δράσης του Δικτύου είναι διετής και εγκρίνεται από τη
Γενική Συνέλευση του Δικτύου κάθε δύο χρόνια.
σε
Ο προγραμματισμός δράσης του Δικτύου εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση
του Δικτύου.
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4. ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΚΤΥΟΥ
από
Η Γενική Συνέλευση (Πανευρωπαϊκό Συνέδριο) που πραγματοποιείται κάθε
δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη.
σε
Η Γενική Συνέλευση (Πανευρωπαϊκό Συνέδριο) που πραγματοποιείται κάθε
τρία χρόνια στη Θεσσαλονίκη.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 5. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ
Από
5.1 Γενική Συνέλευση ή Πανευρωπαϊκό Συνέδριο
Πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια στη Θεσσαλονίκη
σε
5.1 Γενική Συνέλευση ή Πανευρωπαϊκό Συνέδριο
Πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια στη Θεσσαλονίκη

