ΓΓΔΔ και ΑΕ
Σας αποστέλλω εισήγηση για το Άρθρο 253 του Σχεδίου Νόμου
για την Οργάνωση και Λειτουργία του ΥΠΕΞ και αφορά το
Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Η εισήγηση έχει καθαρά
συμβουλευτικό χαρακτήρα και όλα όσα γράφω πηγάζουν μέσα
από την εμπειρία μου με την συμμετοχή μου στο προεδρείο του
ΣΑΕ από το 1995 έως και το 2006. Δεν τοποθετούμε επί του
σχεδίου που πήραμε, διότι αν μη τι άλλο δεν μπορεί Θεσμός της
Ελληνικής Πολιτείας που εκπροσωπεί τον Απανταχού Ελληνισμό
να κάνει Τακτική Συνέλευση με 26 μέλη. Ούτε θεσμός που
ονομάζεται Συμβούλιο να του αφαιρείται η γνωμοδοτική
αρμοδιότητα Ως απλός Πολίτης της Ελληνικής Δημοκρατίας
βρίσκω το Σχέδιο εντελώς απαράδεκτο, αντιδεοντολογικό και
αντιδημοκρατικό σε σύγκριση με το μέγεθος και την σοβαρότητα
του Απόδημου Ελληνισμού.
Είμαι στην διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις
Με εκτίμηση
Άγγελος Ασλανίδης
Πρώην Αντιπρόεδρος ΣΑΕ
Συντονιστής περ. Ευρώπης
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 253
‘‘Αρμοδιότητες, οργάνωση και λειτουργία του Συμβουλίου
Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.) και άλλες διατάξεις’’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΣΚΟΠΟΣ – ΕΔΡΑ
ΜΕΛΗ ΤΟΥ Σ.Α.Ε.
Άρθρο 1
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
Το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (Σ.Α.Ε.), κατά το Άρθρο
108, §1 και §2 του Συντάγματος, είναι γνωμοδοτικό, εισηγητικό
και συμβουλευτικό όργανο προς την Ελληνική Πολιτεία σε θέματα
που αφορούν τον Απόδημο και Ομογενειακό Ελληνισμό.
Άρθρο 2
ΣΚΟΠΟΣ

Το
Σ.Α.Ε.
ασκεί
εισηγητική
γνωμοδοτική
και
συμβουλευτική αρμοδιότητα σε θέματα που αφορούν τους
απόδημους και ομογενείς Έλληνες όπως:
-

Την διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και της πολιτιστικής
ταυτότητας των αποδήμων και ομογενών Ελλήνων.
Την σύσφιγξη των δεσμών των αποδήμων και ομογενών
Ελλήνων με την πατρίδα και μεταξύ τους στις χώρες όπου
διαμένουν.
Τα στρατολογικά, φορολογικά, τελωνειακά και κοινωνικής
ασφαλίσεως θέματα των αποδήμων και ομογενών Ελλήνων.
Οτιδήποτε άλλο αφορά γενικότερα ή ειδικότερα στον
Απόδημο Ελληνισμό.
Άρθρο 3
ΕΔΡΑ
1. Έδρα του Σ.Α.Ε. είναι η Θεσσαλονίκη, στην οποία το Σ.Α.Ε.
δημιουργεί υποδομή στήριξης του έργου και των σκοπών
του.
2. Το Σ.Α.Ε. διασυνδέεται και συνεργάζεται με Νομικά Πρόσωπα
Ιδιωτικού ή Δημόσιου Δικαίου, δημόσιους φορείς, Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλους φορείς.

Άρθρο 4
ΜΕΛΗ
1.
δύναται να είναι:

Μέλη του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

α) Τριτοβάθμιες, ελλείψει αυτών δευτεροβάθμιες, ελλείψει
αυτών πρωτοβάθμιες, θεσμοθετημένες οργανώσεις
κοινοτήτων κατά 80% ενώ το 20% θα είναι φορείς
στρατηγικής σημασίας, οι οποίοι θα ορίζονται με διάφανα
κριτήρια.

β) Οι υπό τον εκασταχού Κανονικό Αρχιερέα ή Μητροπολίτη
Κληρικολαϊκές Συνελεύσεις των Κοινοτήτων – Ενοριών
του εξωτερικού.
γ)

Φορείς Στρατηγικής Σημασίας.
Ως στρατηγικής σημασίας νοούνται οι Φορείς που έχουν
μεγάλη επιρροή, απήχηση και ακτινοβολία τόσο στους
Έλληνες του εξωτερικού όσο και στις κοινωνίες των
χωρών διαμονής και της Ελλάδας. Ανάμεσα στους φορείς
αυτούς συγκαταλέγονται:
i. Οι Ομοσπονδίες εθνικό-τοπικών οργανώσεων, οι οποίες
λειτουργούν σε πολιτειακό, εθνικό ή διεθνικό επίπεδο
μιας χώρας ή χωρών αντίστοιχα και έχουν ως σημείο
αναφοράς και οργάνωσης μια ευρύτερη γεωγραφική
περιφέρεια ή μια γεωπολιτική περιφέρεια ιστορικής
σημασίας ή ένα εκ των Νομών της Ελλάδας.
ii.

δ)

Ελληνικά Πολιτιστικά Κέντρα σε ευρύτερες
μητροπολιτικές περιοχές, Έδρες Ελληνικών Σπουδών,
Ερευνητικά
Κέντρα,
Ενώσεις
Επιστημόνων,
Ομογενειακά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Γυναικείοι
Φορείς και Διακεκριμένες Προσωπικότητες, δύο κατά
ανώτατο όριο.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων
(Π.ΟΜ.Α.Κ.) και η Παγκόσμια Συντονιστική Επιτροπή
Κυπριακού Αγώνα (Π.Σ.Ε.Κ.Α.).

2. Η ιδιότητα μέλους της Περιφερειακής Συνέλευσης του Σ.Α.Ε.
αποκτάται, για τις οργανώσεις του απόδημου και
ομογενειακού ελληνισμού του εξωτερικού, μετά από αίτηση
προς το Συντονιστικό Συμβούλιο της αντίστοιχης
Περιφέρειας του Σ.Α.Ε. και εφ’ όσον τηρηθούν τα παρακάτω
κριτήρια εισδοχής:
α) Υποβολή καταστατικού της οργάνωσης από το οποίο θα
προκύπτει
η
τριετής
τουλάχιστον
ύπαρξη
και
δραστηριοποίησή της.

β)

Οι καταστατικοί σκοποί της οργάνωσης
αντιστρατεύονται τους στόχους του Σ.Α.Ε..
γ)
Πρακτικό πρόσφατων αρχαιρεσιών.

να

μην

Η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται αναλογικά
και στις περιπτώσεις β και γ της παραγράφου 1 του ιδίου άρθρου.
3.

Το Περιφερειακό Προεδρείο της αντίστοιχης Περιφέρειας
εξετάζει εάν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις και
εισηγείται την αποδοχή ή μη του μέλους στο Προεδρείο του
Σ.Α.Ε.. Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. συγκεντρώνει ανά τρίμηνο
τις αιτήσεις εγγραφής των μελών όλων των Περιφερειών και
εγκρίνει εκείνες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Αιτήσεις
εγγραφής μελών που υποβάλλονται εντός του τριμήνου που
προηγείται της σύγκλησης της Περιφερειακής Συνέλευσης
εξετάζονται μετά το πέρας της Συνέλευσης. Το Σ.Α.Ε.
εγγράφει τις εγκριθείσες οργανώσεις στο τηρούμενο μητρώο
μελών του Σ.Α.Ε. αφού προηγουμένως έχει διαπιστωθεί από
την Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού η τήρηση των
διατάξεων του παρόντος άρθρου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ,
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΎ ΡΟΛΟΥ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
Άρθρο 5
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ
ΚΑΙ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
1.
Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα ασκείται με τη διατύπωση
αιτιολογημένης γνώμης σε σχέδια νόμων, διατάξεις των
οποίων, αφορούν κατά κύριο λόγο τον Απόδημο και
Ομογενειακό Ελληνισμό. Η γνωμοδότηση περιέχει την
ανάλυση του θέματος, τις εκτιμήσεις και τις προτάσεις του
Σ.Α.Ε. και αποστέλλεται στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο
με κοινοποίηση στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου
Ελληνισμού Υπουργό Εξωτερικών και στη Διακομματική
Επιτροπή της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό.

2.

Στην εισηγητική αρμοδιότητα του Σ.Α.Ε. εμπίπτει η υποβολή
εισηγήσεων και προτάσεων επί θεμάτων τα οποία αφορούν
τους απόδημους και ομογενείς Έλληνες στις χώρες όπου
διαμένουν και στις αντίστοιχες γεωγραφικές Περιφέρειές
τους.
3. Στην συμβουλευτική αρμοδιότητα του Σ.Α.Ε εμπίπτουν
όλα τα θέματα της καθημερινότητας των Αποδήμων, τα
οποία χρίζουν άμεσης παρέμβασης της Ελληνικής Πολιτείας
Τα Περιφερειακά Προεδρεία του Σ.Α.Ε. αποστέλλουν
τεκμηριωμένες εισηγήσεις ή προτάσεις στο Προεδρείο του
Σ.Α.Ε., το οποίο με τυχόν παρατηρήσεις του τις αποστέλλει
στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για τον Απόδημο
Ελληνισμό και στη Γ.Γ.Α.Ε., η οποία τις προωθεί μαζί με τις
τυχόν προτάσεις της για το σχετικό θέμα, στον αρμόδιο για
θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργό και εν συνεχεία
στους καθ’ ύλην αρμόδιους Υπουργούς.

Άρθρο 6
ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ Σ.Α.Ε.
1. Το Σ.Α.Ε. συνεργάζεται με τις τριτοβάθμιες, δευτεροβάθμιες και
πρωτοβάθμιες οργανώσεις Ελληνικών Κοινοτήτων, Εθνικότοπικών Συλλόγων και όλους τους φορείς που αναφέρονται
στο Άρθρο 4. Συγκεντρώνει τις εισηγήσεις και τα προβλήματα
τους για θέματα που αφορούν στους απόδημους.
Αποστέλλονται με τεκμηριωμένες εισηγήσεις από το
Περιφερειακό Προεδρείο, στο Προεδρείο Σ.Α.Ε., το οποίο
αποστέλλει με εισηγητικό ή γνωμοδοτικό σημείωμα στον
αρμόδιο Υπουργό για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, στον
Αρμόδιο Υπουργό, στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής για
τον Απόδημο Ελληνισμό ή άλλους θεσμούς της Ελληνικής
Πολιτείας.
2. Για τον ίδιο λόγο το Περιφερειακό Προεδρείο, επικοινωνεί με
τις εκκλησιαστικές οργανώσεις, ομογενειακά ιδρύματα,
πολιτιστικά κέντρα και με κάθε μορφής οργάνωση.
3. Δέχεται οποιασδήποτε μορφής πρόταση απ’ όλους τους πιο
πάνω, από απλούς Έλληνες πολίτες του κόσμου και απαντά σε

εύλογο χρονικό διάστημα, όχι πέραν των δύο μηνών στις
ενέργειες που έχει προβεί.
4.

Το Σ.Α.Ε. διεκδικεί στη βάση των αιτημάτων των
Αποδήμων και Ομογενών Ελλήνων προς την Ελληνική
Κυβέρνηση αλλά και προς τις Κυβερνήσεις των χωρών
υποδοχής.

5. Εισηγείται χρηματοδοτήσεις από την Ελληνική Κυβέρνηση για
δράσεις κοινής ωφελείας για τον Απόδημο Ελληνισμό.
Άρθρο 7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ Σ.Α.Ε.
1. Η Ελληνική Κυβέρνηση δια του αρμοδίου Υπουργού απαντά
εντός ενός μηνός σ’ όλα τα αιτήματα του Σ.Α.Ε. και
συνεργάζεται μαζί του.
2. Η Ελληνική Κυβέρνηση ζητά από το Σ.Α.Ε. εισηγήσεις και
γνωμοδοτήσεις για Σχέδια, Προεδρικά Διατάγματα ή
Υπουργικές Αποφάσεις, που προτίθεται να καταχωρήσει,
διατάξεις των οποίων, αφορούν τον Απόδημο Ελληνισμό.
3. Το Σ.Α.Ε. υποχρεούται εντός δύο μηνών να απαντήσει με
εισηγητικό ή γνωμοδοτικό σημείωμα άλλως η Κυβέρνηση
προχωρεί στην περαιτέρω υλοποίηση του έργου της.
4. Το Σ.Α.Ε. διεκδικεί διάλογο με την Κυβέρνηση όταν η άποψή
του απορρίπτεται. Στο διάλογο συμμετέχει ο αρμόδιος
Υπουργός, ο αρμόδιος ΥΦΥΠ.ΕΞ. για θέματα Απόδημου
Ελληνισμού, το Προεδρείο της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής της
Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό και το Σ.Α.Ε.
5. Η Ελληνική Κυβέρνηση με τις Διπλωματικές και Προξενικές
Αρχές διευκολύνει το έργο των οργάνων του Συμβουλίου
Απόδημου Ελληνισμού.
6. Το Σ.Α.Ε. προσκαλεί την Ελληνική Κυβέρνηση σε συνέδρια,
συνεδριάσεις,
συσκέψεις,
συνδιασκέψεις
κ.λ.π.
που
διοργανώνει.

7. Το Σ.Α.Ε. διεκδικεί μέσα από τους θεσμούς της Ελληνικής
Πολιτείας τα αιτήματα του Απόδημου Ελληνισμού.
Άρθρο 8
ΒΟΥΛΗ ΚΑΙ Σ.Α.Ε.
1. Το Σ.Α.Ε. αποστέλλει τις εισηγήσεις και τις γνωμοδοτήσεις του
στο Προεδρείο της Διακομματικής επιτροπής της Βουλής για
των
Απόδημο
Ελληνισμό.
Παρουσιάζει
μηνιαίως
προγραμματισμένα θέματα που αφορούν την Ομογένεια και
τον Απόδημο Ελληνισμό. Επίσης προσκαλεί τη Βουλή σε
συνέδρια, συνεδριάσεις, συσκέψεις, συνδιασκέψεις κ.λ.π. που
διοργανώνει.
2.

Η Διακομματική Επιτροπή της Βουλής αποστέλλει για
γνωμοδότηση στο Σ.Α.Ε. οτιδήποτε κρίνει ότι αφορά τον
Απόδημο Έλληνα. Ζητά απαντήσεις μέσα από την επιτροπή
αναφορών της Βουλής, σε θέματα που αφορούν τους
Απόδημους, όταν οι αρμόδιοι φορείς δεν ανταποκρίνονται σε
αιτήματά τους.

Άρθρο 9
ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ Σ.Α.Ε.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι φορείς της συνεργάζονται με το
Σ.Α.Ε. για τη διοργάνωση κατασκηνώσεων, ομογενειακών
οικισμών, ομογενειακών χωριών, σπιτιού του Μετανάστη,
Αρχείου Περιουσιών των Αποδήμων Ελλήνων, Αρχείου
Πληθυσμού των Αποδήμων, αμφικτιονιών, χρηματοδότηση των
εθνικό-τοπικών συλλόγων και άλλα θέματα της αρμοδιότητάς
τους.
Άρθρο 10
ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ Σ.Α.Ε.
Οι Δημόσιοι Οργανισμοί Ιδιωτικού Δικαίου συνεργάζονται με το
Σ.Α.Ε., ιδρύουν με απόφαση των συναρμόδιων Υπουργείων,
μεικτά Συμβούλια προώθησης των προγραμμάτων τους,
υπογράφουν με το Σ.Α.Ε. Προγραμματικές Συμβάσεις για
υλοποίηση των συγκεκριμένων έργων.

Άρθρο 11
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ Σ.Α.Ε.
Το Σ.Α.Ε. για την τεκμηρίωση της γνώμης του μπορεί να συνιστά
ομάδες έρευνας από ειδικούς ή να συνεργάζεται με
εμπειρογνώμονες του Υπουργείου Εξωτερικών, καθώς και να
συνεργάζεται απευθείας με τα αρμόδια Υπουργεία ή τις επιμέρους
υπηρεσίες τους, με τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους
οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, με τις δημόσιες επιχειρήσεις
και τους δημόσιους οργανισμούς κοινής ωφέλειας. Οι ανωτέρω
υπηρεσίες και φορείς υποχρεούνται να παρέχουν κάθε
πληροφορία ή στοιχείο που ζητείται για την τεκμηρίωση, εφόσον
δεν θίγονται θέματα απορρήτου ή προσωπικών δεδομένων.
Άρθρο 12
ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ
Θεσμοθετείται εβδομάδα Απόδημου Ελληνισμού στη διάρκεια της
οποίας το Σ.Α.Ε. με μέριμνα του ΥΦΥΠ.ΕΞ. αρμόδιου για θέματα
Απόδημου Ελληνισμού παρουσιάζει την ετήσια αναφορά του
στους Υπουργούς, στους Γενικούς Γραμματείς της Κυβέρνησης
και στη Διακομματική Επιτροπή της Βουλής. Στην ετήσια αναφορά
συμπεριλαμβάνονται κωδικοποιημένα οι Αποφάσεις
των
Συνελεύσεων και Συνεδριών του Σ.Α.Ε., οι εισηγήσεις και οι
προτάσεις του τεκμηριωμένες. Στο σώμα συμμετέχουν τα
εκλεγμένα όργανα του Σ.Α.Ε. κατά 50% ενώ το υπόλοιπο 50%
θα απαρτίζεται από εκπροσώπους που θα ορίζονται από τα
Εκλεκτορικά Σώματα. Το Σώμα αυτό δεν πρέπει να ξεπερνά τα
100 – 120 άτομα.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ Σ.Α.Ε.
Άρθρο 13
ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ Σ.Α.Ε.
Όργανα του Σ.Α.Ε. είναι:
Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις
Τα Σώματα Εκλεκτόρων
Η Τακτική Συνέλευση
- Τα Περιφερειακά Προεδρεία του Σ.Α.Ε. (αντί Συντονιστικά
Συμβούλια)

Το Προεδρείο Σ.Α.Ε.
Άρθρο 14
Σύνθεση - Συγκρότηση - Όργανα του ΣΑΕ
1. Στο Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού συμμετέχουν
εκπρόσωποι του απόδημου και
ομογενειακού Ελληνισμού ανά Περιφέρεια.
Οι Περιφέρειες από τις οποίες εκλέγονται οι εκπρόσωποι στο ΣΑΕ
είναι:
α) Περιφέρεια Καναδά,
β) Περιφέρεια Η.Π.Α.,
γ) Περιφέρεια Χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής,
δ) Περιφέρεια Χωρών Ευρώπης,
ε) Περιφέρεια Χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής
Ασίας,
στ) Περιφέρεια Χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής και
ζ) Περιφέρεια Χωρών Αφρικής – Εγγύς & Μέσης Ανατολής.
2. Οι εκπρόσωποι του απόδημου και ομογενειακού Ελληνισμού
ανά Περιφέρεια
εκλέγονται μέσω εσωτερικών διαδικασιών του απόδημου και
ομογενειακού
Ελληνισμού, που διενεργούνται από τις αντιπροσωπευτικές τους
οργανώσεις. Ο
αριθμός των εκπροσώπων του απόδημου και ομογενειακού
ελληνισμού στο ΣΑΕ ανά
Περιφέρεια καθορίζεται βάσει πληθυσμιακής κατανομής, ως
εξής:
α) Περιφέρεια Καναδά: 60 εκπρόσωποι,
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β) Περιφέρεια Η.Π.Α.: 100 εκπρόσωποι,
γ) Περιφέρεια χωρών Κεντρικής και Νοτίου Αμερικής: 50
εκπρόσωποι,
δ) Περιφέρεια χωρών Ευρώπης: 90 εκπρόσωποι,
ε) Περιφέρεια χωρών της Παρευξείνιας Ζώνης και Κεντρικής
Ασίας: 60 εκπρόσωποι,
στ) Περιφέρεια χωρών Ωκεανίας – Άπω Ανατολής: 90
εκπρόσωποι
ζ) Περιφέρεια χωρών Αφρικής – Εγγύς/Μέσης Ανατολής: 50
εκπρόσωποι.

2.

Οι ανωτέρω Περιφερειακοί εκπρόσωποι απαρτίζουν τα μέλη
των Περιφερειακών Συμβούλιων Απόδημου Ελληνισμού και
όλοι μαζί απαρτίζουν τα Μέλη της Τακτικής Συνελευσης του
Σ.Α.Ε., όπως αυτά ορίζονται στο Άρθρο 4. Τα Μέλη
της Περιφερειακής Συνέλευσης ορίζονται σύμφωνα με το
Άρθρο 4 και γι’ αυτό εκδίδεται Προεδρικό Διάταγμα. Τα μέλη
εκλέγονται ανά περιφέρεια με σταυρούς προτίμησης, μέχρι
40% των υποψηφίων.

3.

Όργανα των Περιφερειακών Συμβουλίων είναι η
Περιφερειακή Συνέλευση, το Σώμα των Εκλεκτόρων και το
Προεδρείο της Περιφέρειας αντί Συντονιστικά Συμβούλια που
ονομάζονταν μέχρι σήμερα.

4.

Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις του Σ.Α.Ε. θέτουν
προτεραιότητες εκφράζοντας τις θέσεις των αποδήμων επί
θεμάτων που τους ενδιαφέρουν. Συγκαλούνται από τα
Περιφερειακά Προεδρεία ανά τριετία στις αντίστοιχες
Περιφέρειες, προηγούνται χρονικά της Τακτικής Συνέλευσης
και εκλέγουν τα Περιφερειακά Εκλεκτορικά Σώματα Σ.Α.Ε.

5.

Τα Περιφερειακά Προεδρεία του Σ.Α.Ε. έχουν την ευθύνη της
διοργάνωσης
των
Περιφερειακών
Συνελεύσεων
και
μεριμνούν για την αναγκαία γραμματειακή και οργανωτική
υποστήριξη. Καταρτίζουν την Ημερήσια Διάταξη στην οποία
δύνανται να συμπεριληφθούν θέματα μετά από πρόταση της
Γ.Γ.Α.Ε.

6.

Τα Περιφερειακά Προεδρεία συντάσσουν τον προϋπολογισμό
της Περιφερειακής Συνέλευσης, ο οποίος υποβάλλεται στην
Γ.Γ.Α.Ε. προς έγκριση, τέσσερις τουλάχιστον μήνες πριν την
ημερομηνία σύγκλησης.

7.

Οι αποφάσεις των Περιφερειακών Συνελεύσεων του Σ.Α.Ε.
λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων εκπροσώπων. Οι
Περιφερειακές
Συνελεύσεις
του
Σ.Α.Ε.
καταρτίζουν
κανονισμό λειτουργίας που εγκρίνεται με πλειοψηφία των 2/3
των παρόντων εκπροσώπων. Το ίδιο ισχύει και για την
τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας.

Άρθρο 15
ΣΩΜΑ ΕΚΛΕΚΤΟΡΩΝ
1. Οι Περιφερειακές Συνελεύσεις συγκαλούνται τουλάχιστον έξι
μήνες πριν την Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. και εκλέγουν το
Σώμα των Εκλεκτόρων του Σ.Α.Ε. Τα Σώματα των
Εκλεκτόρων, που εκλέγονται από
τις Περιφερειακές
Συνελεύσεις είναι τα Μέλη του Σ.Α.Ε., τα οποία συγκροτούν
την Τακτική Συνέλευση του Σ.Α.Ε. Ο αριθμός των σταυρών
προτίμησης κάθε ψηφοφόρου δεν υπερβαίνει το 40% των
εκλεγμένων.
2.

Τα Μέλη του Προεδρείου Σ.Α.Ε. και τα Μέλη των
Περιφερειακών Προεδρείων του Σ.Α.Ε. είναι Μέλη του
σώματος των εκλεκτόρων.
Επίσης Μέλη του σώματος των εκλεκτόρων είναι τα
απερχόμενα Μέλη του Προεδρείου Σ.Α.Ε. εφ’ όσον διετέλεσαν
δύο θητείες ως Μέλη.

3. Το Περιφερειακό εκλεκτορικό σώμα ανανεώνεται κατά 25%
στην Περιφερειακή Συνέλευση.
4. Το Περιφερειακό Εκλεκτορικό Σώμα συνεδριάζει κάθε χρόνο
και συγκαλείται με απόφαση του Περιφερειακού Προεδρείου
για να συζητεί θέματα πολιτικής για τον Απόδημο Ελληνισμό.
Των Συνεδριάσεων προεδρεύει ο Περιφερειάρχης.
Άρθρο 16
ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
1.
Η Τακτική Συνέλευση συγκαλείται από το Προεδρείο του
Σ.Α.Ε., κάθε τρία χρόνια. Η Τακτική Συνέλευση δύναται να
αναβληθεί για ένα εύλογο διάστημα εφ’ όσον συντρέχουν οι
προς τούτο ειδικοί λόγοι, με απόφαση των 2/3 των Μελών
του Προεδρείου του Σ.Α.Ε., μετά από έγκριση των
Συντονιστικών Συμβουλίων των Περιφερειών Σ.Α.Ε. και την
σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου για τα θέματα Απόδημου
Ελληνισμού Υπουργού.

Την ευθύνη της διοργάνωσης της Τακτικής Συνέλευσης έχει
το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. Το Προεδρείο Σ.Α.Ε. μεριμνά για
την αναγκαία γραμματειακή και οργανωτική υποστήριξη υπό
την εποπτεία της Γ.Γ.Α.Ε.
2.

Ο προϋπολογισμός της Τακτικής Συνέλευσης υποβάλλεται
στην Γ.Γ.Α.Ε. προς έγκριση, τρεις τουλάχιστον μήνες πριν
την ημερομηνία σύγκλησης.
Σε περίπτωση μη υποβολής ή μη έγκρισης του
προϋπολογισμού, την ευθύνη της διοργάνωσης αναλαμβάνει
το προεδρείο ΣΑΕ

3.

Τα Μέλη της Τακτικής Συνέλευσης του Σ.Α.Ε. είναι τα Μέλη
των Εκλεκτορικών Σωμάτων των Περιφερειακών Σ.Α.Ε.
Ο αριθμός των Μελών της Τακτικής Συνέλευση είναι 500 συν
τα Μέλη της Π.ΟΜ.Α.Κ./ Π.Σ.Ε.Κ.Α., τα οποία δεν ξεπερνούν
τα σαράντα.
Η Περιφερειακή κατανομή ορίζεται:
-

4.

για την Περιφέρεια ΗΠΑ 25%
για την περιφέρεια Καναδά 11%
για την περιφέρεια Λατινικής Αμερικής 5%
για την Περιφέρεια Ενωμένης Ευρώπης 22%
για την περιφέρεια χωρών Πρώην ΕΣΣΔ 10%
για την Περιφέρεια Ωκεανίας 17%
για την Περιφέρεια Ασίας – Αφρικής 10%

Ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη
αφού λάβει υπ’ όψιν τις προτάσεις των Περιφερειακών
Προεδρείων και των άλλων μελών του Προεδρείου. Στην
Ημερήσια Διάταξη περιλαμβάνονται και τα θέματα που τυχόν
προτείνονται από την Γ.Γ.Α.Ε.
Κατά την
Τακτική Συνέλευση εκλέγεται προσωρινό
Προεδρείο για την διεξαγωγή των εργασιών της Συνέλευσης.
Οι αποφάσεις της Τακτικής Συνέλευσης του Σ.Α.Ε.
λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων εκπροσώπων.

Το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. ανακοινώνει τα συμπεράσματα της
Τακτικής Συνέλευσης στον αρμόδιο για θέματα Απόδημου
Ελληνισμού Υπουργό, στο Προεδρείο της Διακομματικής
Επιτροπής Απόδημου Ελληνισμού της Βουλής των Ελλήνων
και στη Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού.
5.

6.

Έκτακτη Συνέλευση του Σ.Α.Ε. μπορεί να συγκληθεί μετά
από
αίτημα
της
πλειοψηφίας
των
3/4 των Περιφερειακών Προεδρείων του Σ.Α.Ε. με
την έγκριση του Προεδρείου του Σ.Α.Ε. και με α
πόφαση
του
αρμόδιου για θέματα Απόδημου Ελληνισμού Υπουργού,
εάν προκύψουν εξαιρετικοί λόγοι που συνδέονται με τα
συμφέροντα της ομογένειας και του Ελληνισμού.
Κάθε Συνέλευση του ΣΑΕ έχει απαρτία όταν είναι παρόντα
50% + 1 άλλως η Συνέλευση θεωρείται ότι έχει απαρτία μετά
μία ώρα αναμονή Νοείται ότι δεν θα είναι λιγότεροι οι
Σύνεδροι του 30% του συνόλου των μελών

Άρθρο 17
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΠΡΟΕΔΡΕΙΑ Σ.Α.Ε. (αντί Συντονιστικά Συμβούλια
Σ.Α.Ε.)
1. Στις επτά Περιφέρειες του Σ.Α.Ε. λειτουργούν Περιφερειακά
Προεδρεία, τα οποία συγκροτούνται ως εξής:
Α) για την Περιφέρεια ΗΠΑ 13 μέλη
Β) για την περιφέρεια Καναδά 7 μέλη
Γ) για την περιφέρεια Λατινικής Αμερικής 5 μέλη
Δ) για την Περιφέρεια Ενωμένης Ευρώπης 11 μέλη
Ε) για την περιφέρεια χωρών Πρώην ΕΣΣΔ 5 μέλη
ΣΤ) για την Περιφέρεια Ωκεανίας 9 μέλη
Ζ) για την Περιφέρεια Ασίας – Αφρικής 5 μέλη
2.

Τα Περιφερειακά Προεδρεία εισηγούνται τα Μέλη της
Περιφερειακής Συνέλευσης του Σ.Α.Ε. σύμφωνα με το Άρθρο
4.

3.

Τα Περιφερειακά Προεδρεία ασκούν εισηγητική αρμοδιότητα
σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β.

4.

Τα Περιφερειακά Προεδρεία του Σ.Α.Ε. εκπροσωπούν την
αντίστοιχη Περιφέρειά τους. Έχουν ως έργο την κατάρτιση
και υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων σχετικά με τα
περιγραφόμενα στο Άρθρο 2, Κεφάλαιο Α θέματα και την
κατάρτιση του προγραμματισμού και απολογισμού κατά το
μέρος που τα αφορά.

5.

Τα Περιφερειακά Προεδρεία του Σ.Α.Ε. λειτουργούν με
Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος καταρτίζεται και εγκρίνεται
από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Συνελεύσεις με
πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων εκπροσώπων. Το ίδιο
ισχύει και για την τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας.

6.

Τα Περιφερειακά Προεδρεία του Σ.Α.Ε. συγκαλούνται στην
Περιφέρεια τρεις φορές ετησίως. Δύνανται να συνεδριάζουν
χρησιμοποιώντας τις μεθόδους της νέας τεχνολογίας ή
οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο.

7.

Των Περιφερειακών Προεδρείων του Σ.Α.Ε. προεδρεύουν οι
Περιφερειάρχες των αντίστοιχων Περιφερειών του Σ.Α.Ε.

8.

Τα Μέλη των Περιφερειακών Προεδρείων του Σ.Α.Ε.
εκλέγονται μετά από μυστική ψηφοφορία με απλή
πλειοψηφία των ψηφισάντων στο εκλεκτορικό σώμα της
αντίστοιχης
Περιφέρειας.
Σε
περίπτωση
ισοψηφίας
διενεργείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων. Ο
αριθμός των σταυρών προτίμησης κάθε ψηφοφόρου δεν
υπερβαίνει το 40% των εκλεγμένων.

9.

Τα Περιφερειακά Εκλεκτορικά σώματα ορίζουν σε κάθε
αντίστοιχη Περιφέρεια έξι αναπληρωματικά Μέλη με βάση τη
σειρά κατάταξης από την εκλογική διαδικασία της §9.

10. Τα Περιφερειακά Προεδρεία αμέσως μετά την εκλογή του
Προέδρου Σ.Α.Ε., Αναπληρωτή Προέδρου Σ.Α.Ε. και των
τεσσάρων Γραμματέων Σ.Α.Ε. καταρτίζονται σε Σώμα και
εκλέγουν τον Περιφερειάρχη της αντίστοιχης Περιφέρειας,
τον αναπληρωτή Περιφερειάρχη, τον Γραμματέα της
Περιφέρειας και τον Ταμία.

11. Η θητεία των Περιφερειακών Προεδρείων του Σ.Α.Ε. είναι
τριετής.
12.

Στο Σ.Α.Ε. λειτουργεί ως ανεξάρτητη Περιφέρεια
Π.ΟΜ.Α.Κ./ Π.Σ.Ε.Κ.Α. με πενταμελές Προεδρείο.

η

Άρθρο 18
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ
1. Σύνθεση του Προεδρείου
Το Προεδρείο αποτελείται από 13 Μέλη:
Πρόεδρο
Αναπληρωτή Πρόεδρο
7 περιφερειάρχες
1 Περιφέρειας Ελλήνων Κυπρίων Αποδήμων
3 Γραμματείς
2. Το Προεδρείο:
α)

Μεριμνά
για
την
άσκηση
της
γνωμοδοτικής,
εισηγητικής και διεκδικητικής αρμοδιότητάς του Σ.Α.Ε.
β) Αποστέλλει με τυχόν παρατηρήσεις του τις εισηγήσεις και
τις προτάσεις των Περιφερειακών Προεδρείων Σ.Α.Ε. στη
Γ.Γ.Α.Ε. και στην Ειδική Μόνιμη Διακομματική Επιτροπή
της Βουλής για τον Απόδημο Ελληνισμό.
γ)
Προωθεί τους στόχους του Σ.Α.Ε.
3.

Όλα τα Μέλη του Προεδρείου Σ.Α.Ε. εκλέγονται στη διάρκεια
της Τακτικής Συνέλευσης του Σ.Α.Ε.

4.

Στους τρεις Γραμματείς δίνεται ο ρόλος που εξυπηρετεί τους
σκοπούς και στόχους του Σ.Α.Ε. Ένας Γραμματέας εκλέγεται
ως Ταμίας από το Προεδρείο του Σ.Α.Ε. Ο αριθμός των
σταυρών προτίμησης κάθε ψηφοφόρου δεν υπερβαίνει το
40% των εκλεγμένων.

5.

Τα Μέλη του Προεδρείου Σ.Α.Ε. (εκτός από τους
Αντιπροέδρους Σ.Α.Ε. – Περιφερειάρχες) εκλέγονται από την
ολομέλεια των Περιφερειακών Προεδρείων Σ.Α.Ε., τα οποία
εκλέγονται κατά τη διάρκεια της Τακτικής Συνέλευσης.

6.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν τα Μέλη της
Ολομέλειας των Περιφερειακών Προεδρείων και τα
απερχόμενα Μέλη του Προεδρείου Σ.Α.Ε. Νοείται ότι τα Μέλη
του απερχόμενου Προεδρείου δεν έχουν το δικαίωμα του
εκλέγειν εφόσον δεν εκλεγούν ως Μέλη του αντίστοιχου
Περιφερειακού Προεδρείου του Σ.Α.Ε.

7.

Πρόεδρος του Σ.Α.Ε. εκλέγεται μετά από μυστική ψηφοφορία
εκείνος ο οποίος θα συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία
των ψηφισάντων στην ολομέλεια των Περιφερειακών
Προεδρείων.
Σε περίπτωση που ένας από τους υποψήφιους δεν
συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, η
εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο
πρώτων σε ψήφους υποψηφίων.

8.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται με τον ίδιο τρόπο που
εκλέγεται και ο Πρόεδρος του Σ.Α.Ε.

9.

Οι 3 Γραμματείς εκλέγονται με απλή πλειοψηφία των
ψηφισάντων στην ολομέλεια των Περιφερειακών Προεδρείων
του Σ.Α.Ε. και το έργο τους καθορίζεται με απόφαση του
Προεδρείου. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση
μεταξύ των ισοψηφησάντων.

10.

α)
Σε περίπτωση που χηρεύει η θέση του Προέδρου
Σ.Α.Ε., χρέη Προέδρου εκτελεί μέχρι την επόμενη
συνεδρίαση του Προεδρείου ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.
Στη Συνεδρίαση του Προεδρείου εκλέγεται νέος Πρόεδρος
από τα Μέλη του Προεδρείου. Εάν χηρεύει η θέση
του Αναπληρωτή Πρόεδρου, Αναπληρωτής Πρόεδρος
εκλέγεται ένα από τα άλλα Μέλη του Προεδρείου. Εάν το
εκλεγέν μέλος εκτελούσε χρέη Περιφερειάρχη αυτός
αντικαθιστάται από τον Αναπληρωτή Περιφερειάρχη της
αντίστοιχης Περιφέρειας.
β)

Σε περίπτωση που χηρεύει θέση γραμματέα αυτή
αναπληρώνεται από το πρώτο/ η επιλαχόντα/ ούσα.

γ)

Σε περίπτωση ομαδικής παραίτησης ταυτόχρονα πέραν
των τεσσάρων Μελών του Προεδρείου, συνέρχεται η

ολομέλεια των Περιφερειακών Προεδρείων και αποφασίζει
τις περαιτέρω διαδικασίες εκλογής Μελών του Προεδρείου.
ΑΡΘΡΟ 19
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Σ.Α.Ε.
1.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σ.Α.Ε.
α) Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σ.Α.Ε. και συνεργάζεται με τα
άλλα Μέλη του Προεδρείου.
β) Έχει τη γενική εποπτεία του Προεδρείου και προωθεί τα
αιτήματα, τις προτάσεις και εισηγήσεις των Περιφερειών
Σ.Α.Ε. σε συνεργασία με τα άλλα Μέλη του Προεδρείου.
γ) Καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων το
Προεδρείου σε συνεργασία με τα Μέλη του Προεδρείου.
δ)

Εισηγείται στα Συντονιστικά Συμβούλια και
Περιφερειακές Συνελεύσεις θέματα για συζήτηση.

στις

ε) Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Προεδρείου, για
την έγκαιρη διεκπεραίωση της αλληλογραφίας και προωθεί
τους στόχους του Σ.Α.Ε.
2.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Σ.Α.Ε.
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο στα
καθήκοντά του όταν κωλύεται. Εποπτεύει τις Συντονιστικές
Επιτροπές στο σύνολό τους, και το προγραμματικό έργο τους.
Των Συντονιστικών Επιτροπών προεδρεύουν τα Μέλη του
Προεδρείου Σ.Α.Ε.
3.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ Σ.Α.Ε.
Ο Ταμίας του Προεδρείου Σ.Α.Ε., συντάσσει τον προϋπολογισμό
του Σ.Α.Ε., συνεργαζόμενος με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τον
Πρόεδρο του Σ.Α.Ε. Συγκεντρώνει τα απολογιστικά παραστατικά
από όλα τα Περιφερειακά Προεδρεία και από τα Μέλη του
Προεδρείου και καταθέτει τον απολογισμό του Σ.Α.Ε. στο
Προεδρείο, το οποίο με τεκμηρίωση τα αποστέλλει στη Γ.Γ.Α.Ε.

4.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Σ.Α.Ε.
Το Προεδρείο αναθέτει καθήκοντα στους Γραμματείς, οι οποίοι
αναλαμβάνουν την εποπτεία Συντονιστικών Επιτροπών, την
παρακολούθηση του κυβερνητικού έργου, την τήρηση των
προγραμμάτων του Σ.Α.Ε., τις δημόσιες σχέσεις και την προβολή
του έργου του Σ.Α.Ε., της αλληλογραφίας του γνωμοδοτικού και
εισηγητικού ρόλου του Σ.Α.Ε. και οτιδήποτε άλλο τους αναθέτει
το Προεδρείο.
Σε περίπτωση αδυναμίας ή φόρτου εργασιών των Γραμματέων
αυτά ανατίθενται σε Περιφερειάρχες ή στον Αναπληρωτή
Πρόεδρο, ο οποίος εποπτεύει και το συνολικό έργο των
Συντονιστικών Επιτροπών.
Άρθρο 20
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΕΔΡΕΙΩΝ Σ.Α.Ε.
1. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Σ.Α.Ε. – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
α) Ο Περιφερειάρχης εκπροσωπεί το Περιφερειακό
Σ.Α.Ε. και συνεργάζεται με τα άλλα Μέλη του
Περιφερειακού Προεδρείου.
β) Έχει τη γενική εποπτεία του Περιφερειακού Προεδρείου
και προωθεί τα αιτήματα τις προτάσεις και εισηγήσεις των
Περιφερειακών Σ.Α.Ε. σε συνεργασία με τα Μέλη του.
γ) Επικοινωνεί με τις οργανώσεις Μέλη για θέματα της
αρμοδιότητάς του, δέχεται προτάσεις από αυτές και από
άλλες οργανώσεις μή Μέλη και από απλούς πολίτες.
δ) Στα πλαίσια των σκοπών και στόχων του Σ.Α.Ε.
επικοινωνεί με Μέλη του Περιφερειακού Εκλεκτορικού
Σώματος και ζητά απ’ αυτό εισηγήσεις και προτάσεις.
ε)
Προεδρεύει των συνεδριάσεων του Περιφερειακού
Προεδρείου.
στ) Συμμετέχει στο εντεκαμελές Προεδρείο και αναλαμβάνει
ευθύνες που του ανατίθενται ως Αντιπρόεδρος του Σ.Α.Ε.
ζ) Μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Περιφερειακού
Προεδρείου για την έγκαιρη διεκπεραίωση της
αλληλογραφίας και προωθεί στην Περιφέρεια τους
σκοπούς και στόχους του Σ.Α.Ε.

η) Δέχεται στο όνομά του την εκταμίευση των χρημάτων από
την ελληνική Κυβέρνηση ή σε Φορέα που ιδρύεται για το
σκοπό αυτό στην έδρα του Περιφερειακού Σ.Α.Ε.
θ) Η έδρα του Περιφερειακού Σ.Α.Ε. συμπίπτει με τον τόπο
διαμονής του Περιφερειάρχη εκτός εάν ο ίδιος άλλως
ήθελε διευθετήσει εντός της Περιφέρειας.
ι) Συντονίζει και εποπτεύει όλες τις δράσεις της Περιφέρειας
που γίνονται προς όφελος της Ομογένειας.
2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ
Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης αναπληρώνει τον Περιφερειάρχη
όταν κωλύεται, συμμετέχει σε Συντονιστικές Επιτροπές του
Προεδρείου Σ.Α.Ε. και βοηθά τον Περιφερειάρχη στο έργο του.
3.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
ΤΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ Σ.Α.Ε.
Ο γραμματέας της Περιφέρειας τηρεί αντίγραφα της
αλληλογραφίας. Συλλέγει όλα τα αιτήματα και τις προτάσεις των
Αποδήμων. Δημιουργεί αρχείο και ηλεκτρονικό αρχείο, ετοιμάζει
εισηγήσεις
των
αιτημάτων
και
τις
αποστέλλει
στον
Περιφερειάρχη. Βοηθά τον Περιφερειάρχη στο έργο του.
4.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΑΜΙΑ
Ο Ταμίας της Περιφέρειας, συντάσσει τον προϋπολογισμό του
Περιφερειακού Σ.Α.Ε., συνεργαζόμενος με τον Αναπληρωτή
Περιφερειάρχη και τον Περιφερειάρχη. Συγκεντρώνει τα
απολογιστικά παραστατικά από όλα τα Μέλη του Περιφερειακού
Προεδρείου και καταθέτει τον απολογισμό του Περιφερειακού
Προεδρείου Σ.Α.Ε. στο Προεδρείο, το οποίο με τεκμηρίωση τα
αποστέλλει στη Γ.Γ.Α.Ε.
5.
ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΜΕΛΩΝ
Τα Μέλη συμμετέχουν στις Συντονιστικές Επιτροπές του
Προεδρείου Σ.Α.Ε. με απόφαση του Περιφερειακού Προεδρείου
Σ.Α.Ε.
Το Περιφερειακό Προεδρείο τους αναθέτει καθήκοντα μέσα από
σκοπούς και στόχους που θέτει γι’ αυτούς.
6.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

Το
Περιφερειακό
Προεδρείο
Σ.Α.Ε.
αναθέτει
στα
αναπληρωματικά Μέλη καθήκοντα στην περίπτωση που τα
κανονικά Μέλη δεν μπορούν να τα αναλάβουν.
7.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΧΗΡΕΥΟΥΣΑΣ ΘΕΣΗΣ
Σε περίπτωση που χηρεύει η θέση του Αντιπροέδρου Σ.Α.Ε. Περιφερειάρχη, χρέη Περιφερειάρχη εκτελεί μέχρι την επόμενη
συνεδρίαση του Περιφερειακού Προεδρείου ο Αναπληρωτής
Περιφερειάρχης. Στη Συνεδρίαση του Περιφερειακού Προεδρείου
εκλέγεται νέος Περιφερειάρχης από τα Μέλη του Προεδρείου στο
οποίο ήδη καλείται το αναπληρωματικό μέλος. Εάν χηρεύει η θέση
του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Γραμματέα ή Ταμία,
Αναπληρωτής Περιφερειάρχης, Γραμματέας ή Ταμίας εκλέγεται
ένα από τα άλλα Μέλη του Περιφερειακού Προεδρείου. Εάν
χηρεύει θέση μέλους αναπληρώνεται από το πρώτο
αναπληρωματικό μέλος.
Άρθρο 21
ΑΛΛΑ ΟΡΓΑΝΑ ΣΤΟ Σ.Α.Ε.
1.
Για να βοηθηθεί στην άσκηση του Γνωμοδοτικού,
Εισηγητικού και Διεκδικητικού του ρόλου το Σ.Α.Ε. , με
ευθύνη του Προεδρείου λειτουργούν:
α)
β)

Συντονιστική Επιτροπή Παιδείας Ομογενών.
Συντονιστική Επιτροπή Δικτύων και Οργάνωσης
Απόδημου Ελληνισμού
γ)
Συντονιστική Επιτροπή Πολιτισμού, Αθλητισμού και
Νεολαίας.
δ) Συντονιστική Επιτροπή Βελτίωσης της Ποιότητας Ζωής
των Αποδήμων Ελλήνων.
ε)
Συντονιστική Επιτροπή Εξευρέσεως Πόρων του
Σ.Α.Ε.
στ) Συντονιστική Επιτροπή Εποπτείας Προγραμματικού
Έργου του Σ.Α.Ε.
ζ)
Συντονιστική Επιτροπή Δημιουργίας Απογραφής
Ομογενών και Φίλων των Ελλήνων.
η) Συντονιστική Επιτροπή Διατήρησης Δεσμών με την
Πατρίδα.
θ) Συντονιστική Επιτροπή Προώθησης της Ψήφου των
Αποδήμων Ελλήνων.

Τα Μέλη των πιο πάνω επιτροπών ορίζονται από το
Προεδρείο του Σ.Α.Ε., το οποίο δύναται να δημιουργεί και
άλλες επιτροπές ανάλογα με τις ανάγκες του.
2.

Τα Περιφερειακά Σ.Α.Ε. με την έγκριση του Προεδρείου
ιδρύουν Μη Κυβερνητικές, Μη Κερδοσκοπικές εταιρείες για
τη γραμματειακή τους στήριξη και για να δύνανται να
δραστηριοποιηθούν περαιτέρω μέσα από προγράμματα που
θα καταθέσουν σε συνεργασία με τους φορείς τους προς
όφελος των Αποδήμων Ελλήνων.

3.

ΔΙΚΤΥΑ
Τα Δίκτυα του Σ.Α.Ε. οργανώνονται με ευθύνη των
Περιφερειακών Προεδρείων.

4.

ΝΕΟΛΑΙΑ
Το Περιφερειακό Προεδρείο μεριμνά για την οργάνωση της
Νεολαίας του Σ.Α.Ε. σε κάθε Περιφέρεια αντίστοιχα,
λαμβάνοντας υπόψη την εκπροσώπηση των Νεολαίων των
Κοινοτήτων και των Εθνικό-τοπικών Συλλόγων μέσω των
Ομοσπονδιών
τους
και
άλλων
θεσμοθετημένων
οργανώσεων Νεολαίας.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Σ.Α.Ε.

Άρθρο 22
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗΣ
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Σ.Α.Ε.
1. Το Σ.Α.Ε. επιχορηγείται από τον κρατικό προϋπολογισμό για
την άσκηση της γνωμοδοτικής και εισηγητικής αρμοδιότητάς
του, την σύγκληση της Τακτικής Συνέλευσης, των
Περιφερειακών Συνελεύσεων του Σ.Α.Ε., τις συσκέψεις των
Εκλεκτορικών Περιφερειακών Σωμάτων, τη λειτουργία του
Προεδρείου και των Περιφερειακών Προεδρείων του Σ.Α.Ε..
κατά το 50% του προϋπολογισμού του ή όπως συμφωνηθεί
μεταξύ ΓΓΔΔκαιΑΕ
2.
Η Ελληνική Πολιτεία βοηθά το ΣΑΕ στην εξεύρεση πόρων
3.
Κάθε μέλος της Περιφέρειας εισφέρει στο ΣΑΕ, το ¼ των
εισφορών της Περιφέρειας αποταμιεύεται για την
Περιφερειακή Συνέλευση, το 1/8 για το προεδρείο και το 1/8
για την τακτική συνέλευση του ΣΑΕ

4.
5.
6.

Το Προεδρείο ΣΑΕ και τα Περιφερειακά προεδρεία
αναζητούν πόρους για ενίσχυση του Εθνικού Ταμείου
Αρωγής που θα ιδρύσουν για σκοπούς έργου του ΣΑΕ.
Το ΣΑΕ συνεργάζεται με φορείς της Ελληνική Πολιτείας με
Ιδιωτικούς Φορείς Ελληνικούς και μη για υλοποίηση του
έργου που αναλαμβάνει
Ιδρύει εταιρίες μη κερδοσκοπικές και κερδοσκοπικές προς
όφελος των Αποδήμων Ελλήνων

