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υντάκτησ 

 

Ο δρ Κώςτασ Σςιάρασ γεννόθηκε ςτην 

Καρδύτςα το 1966. Εύναι μϋλοσ τησ 

Βουλόσ των Ελλόνων και μικροβιολόγοσ 

βιοπαθολόγοσ, διδϊκτωρ τησ Ιατρικόσ 

χολόσ του Πανεπιςτημύου Αθηνών, με 

μετεκπαύδευςη ςτον τομϋα τησ 

εξωςωματικόσ γονιμοπούηςησ ςε 

πανεπιςτημιακϊ κϋντρα τησ ουηδύασ. 

Σο 2004 εξελϋγη για πρώτη φορϊ 

βουλευτόσ με τη Νϋα Δημοκρατύα ςτον 

νομό Καρδύτςασ. Επανεξελϋγη ςτισ 

εκλογϋσ του 2007, καθώσ και ςτισ 

εκλογϋσ του 2009 και του Μαώου και Ιουνύου του 2012 πρώτοσ ςε 

ςταυρούσ προτύμηςησ. Από τον Ιούλιο του 2012 τοποθετόθηκε 

Τφυπουργόσ Εξωτερικών μϋχρι τον Ιούνιο του 2013. τη ςυνϋχεια 

διετϋλεςε Πρόεδροσ τησ Μόνιμησ Επιτροπόσ Εθνικόσ Άμυνασ και 

Εξωτερικών Τποθϋςεων τησ Βουλόσ των Ελλόνων μϋχρι τον 

Ιανουϊριο του 2014. Εύναι παντρεμϋνοσ με την Αγγελικό τεργιούλη, 

Μοριακό Βιολόγο ςτο επϊγγελμα και ϋχουν ϋνα γιο και δύο κόρεσ. 

Μιλϊ Αγγλικϊ, Γαλλικϊ, Γερμανικϊ και γνωρύζει Ρωςικϊ και Ιταλικϊ. 
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Πρόλογοσ 

 

 Σο ςχϋδιο νόμου που ακολουθεύ καταρτύςθηκε κατϊ την θητεύα 

μου ςτο Τπουργεύο Εξωτερικών ωσ υφυπουργού αρμοδύου για τα 

ζητόματα του αποδόμου Ελληνιςμού (Ιούλιοσ 2012-Ιούνιοσ 2013). 

Σο προςχϋδιο νόμου για την «Οργϊνωςη του υμβουλύου 

Απόδημου Ελληνιςμού» εύχε ολοκληρωθεύ με εργώδεισ προςπϊθειεσ 

και την ςυμβουλό και αρωγό ςημαινόντων προςωπικοτότων του 

πνευματικού κόςμου τησ χώρασ, ϋξω από κόμματα και την πολιτικό 

ςκηνό, και επρόκειτο να τεθεύ ςε δημόςια διαβούλευςη. Η 

αντικατϊςταςό μου από την θϋςη του υφυπουργού Εξωτερικών με 

αρμοδιότητα για τα ζητόματα του αποδόμου Ελληνιςμού και η 

παύςη/πϊγωμα κϊθε περαιτϋρω δρϊςησ και πρωτοβουλύασ ςχετικϊ 

με την ψόφιςη και πραγματοπούηςη του παρόντοσ ςχεδύου νόμου 

από την διϊδοχη πολιτικό αρχό ακύρωςαν αυτόν την προςπϊθεια, 

και τουσ καρπούσ τησ που ϋχετε μπροςτϊ ςασ. Ωσ εκ τούτου, το 

ςχϋδιο νόμου κατατύθεται ςτον δημόςιο χώρο και λόγο, με την 

ελπύδα να φθϊςει—εύτε εν όλω εύτε εν μϋρει—προσ ψόφιςη ςτην 

Βουλό των Ελλόνων από όποια πολιτικό ηγεςύα κρύνει πωσ αυτό το 

ςχϋδιο νόμου ϋχει επικαιρότητα, ουςύα, και ςπόρο καύριασ 

αποτελεςματικότητασ. 

Για ποιόν λόγο θα εύχε νόημα μια τϋτοια νομοθετικό 

πρωτοβουλύα; Σο .Α.Ε., το οπούο κατϊ το Ελληνικό ύνταγμα ϋχει 

ωσ αποςτολό την ϋκφραςη όλων των δυνϊμεων του απανταχού 

Ελληνιςμού, ολοκλόρωςε κατϊ κοινό ομολογύα ϋνα κύκλο. Έφθαςε 

εδώ και καιρό η ςτιγμό για να κτύςουμε ϋνα ΑΕ πιο 

αντιπροςωπευτικό και κατ’ επϋκταςη πιο δημιουργικό, που να ϋχει 

την δυνατότητα να κινητοποιόςει όλεσ τισ δυνϊμεισ του 

Οικουμενικού Ελληνιςμού. 

το πλαύςιο αυτό, η προςπϊθειϊ μασ πρϋπει να εςτιϊζεται 

ςτην προςαρμογό του θεςμικού του πλαιςύου  ςτα ςύγχρονα 
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δεδομϋνα. την παροχό τησ δυνατότητασ ςυμμετοχόσ ςε αυτό ςε 

όποιον Έλληνα και Ελληνύδα απανταχού τησ γησ επιθυμεύ, ςτην 

αυτοοργϊνωςη και αυτοχρηματοδότηςη του θεςμού,  γεγονόσ που 

θα εμφυςούςε ςε όλουσ τουσ απόδημουσ και ομογενεύσ  την 

πεπούθηςη πωσ το .Α.Ε. αφ’ ενόσ μεν τουσ ανόκει, αφ’ ετϋρου δε 

τουσ εκπροςωπεύ χωρύσ αποκλειςμούσ και κομματικϋσ ταυτότητεσ.  

Για να επιτευχθεύ κϊτι τϋτοιο απαιτεύται η ενεργόσ ςυμμετοχό 

ςτη διαβούλευςη, δηλαδό οι ιδϋεσ και προτϊςεισ όλων των Ελληνύδων 

και Ελλόνων που βρύςκονται ςε όλεσ τισ γωνιϋσ τησ γησ. Μια πρώτη 

αρχό γύνεται με την δημοςύευςη αυτόσ εδώ τησ πρόταςησ, αυτού εδώ 

του ϋτοιμου, πλόρουσ ςχεδύου νόμου. Εύναι πλϋον ορφανό, και 

προςφϋρεται προσ υιοθεςύα ςε όποιον αντιληφθεύ την αναγκαιότητα 

τησ υλοπούηςόσ του. 

Ευχαριςτώ το Ινςτιτούτο υντηρητικόσ Πολιτικόσ—ΙΝΠΟΛ 

για την αποδοχό του να δημοςιεύςει το προκεύμενο νομοθετικό 

δημιούργημϊ μου, με την ελπύδα να λειτουργόςει η δημοςύευςό του 

από αυτό το δραςτόριο και ανεξϊρτητο πολιτικό think tank ωσ 

εφαλτόριο νομοθετικόσ πρωτοβουλύασ για όποιον αρμόδιο 

αντιληφθεύ τον επεύγοντα χαρακτόρα του. 

 

 

Κώςτασ Σςιϊρασ 
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ΟΡΓΑΝΩΗ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ΑΠΟΔΗΜΟΤ ΕΛΛΗΝΙΜΟΤ 

 

 

Άρθρο 1 

κοποί του υμβουλίου Απόδημου Ελληνιςμού 

 

Σο υμβούλιο Απόδημου Ελληνιςμού  ςτο εξόσ .Α.Ε., κατϊ το ϊρθρο 

108 παρ. 2 του υντϊγματοσ ϋχει ωσ αποςτολό  την ϋκφραςη όλων 

των δυνϊμεων του απανταχού Ελληνιςμού. 

 

Άρθρο 2 

Αρμοδιότητεσ του .Α.Ε. 

 

Α. 1. Σο .Α.Ε. ειςηγεύται, προτεύνει και γνωμοδοτεύ προσ την 

Ελληνικό Πολιτεύα ςε θϋματα που αφορούν ςτον απανταχού 

Ελληνιςμό, όπωσ: 

α) Η διατόρηςη και προώθηςη τησ ελληνικόσ γλώςςασ και τησ 

πολιτιςτικόσ  ταυτότητασ του απανταχού Ελληνιςμού. 

β) Η ςύςφιγξη των δεςμών του απανταχού Ελληνιςμού τόςο ςτο 

εξωτερικό όςο και με την Ελλϊδα. 

γ) Η ςυμβολό ςτην ςύςφιγξη των ςχϋςεων των χωρών διαμονόσ του 

με την Ελλϊδα. 

δ)Σα ςτρατολογικϊ, οικονομικϊ και κοινωνικόσ αςφαλύςεωσ θϋματα 

του απανταχού Ελληνιςμού. 

2. Σο .Α.Ε.  μεριμνϊ για την προώθηςη των θεμϊτων που αφορούν 

ςτον απανταχού Ελληνιςμό ςτισ οικεύεσ χώρεσ και ςτισ   γεωγραφικϋσ 

Περιφϋρειϋσ του. 

3. Σο .Α.Ε. ςυνεργϊζεται ιδύα με το Οικουμενικό Πατριαρχεύο, τα 
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Πρεςβυγενό Πατριαρχεύα και την Εκκληςύα. 

 

Β. Σο .Α.Ε. αναπτύςςει  δρϊςεισ ςε τομεύσ που αφορούν ςτον 

απανταχού Ελληνιςμό όπωσ: 

α) Η διατόρηςη τησ ελληνικόσ γλώςςασ και τησ πολιτιςτικόσ 

ταυτότητασ. 

β) Η ςύςφιγξη των δεςμών του απανταχού Ελληνιςμού τόςο ςτο 

εξωτερικό όςο και με την Ελλϊδα. 

 

Άρθρο 3 

Έδρα του .Α.Ε. 

 

 Σο .Α.Ε. ϋχει ωσ ϋδρα τη Θεςςαλονύκη. 

 

Άρθρο 4 

Όργανα του .Α.Ε. 

 

Όργανα του .Α.Ε. εύναι: 

1. Σα υντονιςτικϊ υμβούλια των Περιφερειών του .Α.Ε.  

2. Οι Περιφερειακϋσ υνελεύςεισ. 

3. Η Σακτικό υνϋλευςη. 

4. Σο Προεδρεύο. 

5. Η Εξελεγκτικό Επιτροπό. 

 

Άρθρο 5 

Μέλη του .Α.Ε. 
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Α. Μϋλη του .Α.Ε.  εύναι οι πϊςησ φύςεωσ ςυλλογικόσ μορφόσ 

φορεύσ του απανταχού Ελληνιςμού, ςύμφωνα με τισ μορφϋσ 

οργϊνωςησ ςε κϊθε χώρα, οι κοινότητεσ–ενορύεσ του εξωτερικού και 

φυςικϊ πρόςωπα. Ωσ  φυςικϊ πρόςωπα νοούνται οι ελληνικόσ 

καταγωγόσ κϊτοικοι εξωτερικού. 

 

Β. Η ιδιότητα μϋλουσ του .Α.Ε. αποκτϊται : 

1. Για τουσ πϊςησ φύςεωσ ςυλλογικόσ μορφόσ φορεύσ του απανταχού 

Ελληνιςμού και τισ κοινότητεσ-ενορύεσ μετϊ από αύτηςό τουσ ςτο 

αντύςτοιχο υντονιςτικό υμβούλιο τησ Περιφϋρειασ του .Α.Ε., εφ’ 

όςον  υποβληθούν: 

α. Καταςτατικό τουσ  από το οπούο θα προκύπτει η τριετόσ 

τουλϊχιςτον ύπαρξη και  δραςτηριοπούηςό τουσ.  

β.   Πρακτικό πρόςφατων αρχαιρεςιών  

γ.   Κατϊλογοσ μελών φυςικών προςώπων 

2. Για τα φυςικϊ πρόςωπα μετϊ από αύτηςό τουσ ςτο αντύςτοιχο 

υντονιςτικό υμβούλιο τησ Περιφϋρειασ του .Α.Ε, εφ' όςον 

διαμϋνουν επύ τρύα ϋτη ςτο εξωτερικό και εύναι ενόλικα ςύμφωνα με 

την  νομοθεςύα τησ χώρασ. 

3. Σο υντονιςτικό υμβούλιο τησ Περιφϋρειασ του .Α.Ε. δϋχεται την 

αύτηςη εγγραφόσ εφ’ όςον πληρούνται οι παραπϊνω προώποθϋςεισ 

και εφ’ όςον οι καταςτατικού ςκοπού των πϊςησ φύςεωσ ςυλλογικόσ 

μορφόσ φορϋων του απανταχού Ελληνιςμού  δεν αντιςτρατεύονται 

τουσ ςτόχουσ του .Α.Ε.  

4. Σο υντονιςτικό υμβούλιο τησ Περιφϋρειασ του .Α.Ε τηρεύ 

μητρώο μελών ανϊ χώρα. Σο μητρώο αυτό επικαιροποιεύται (υποβολό 

νϋου πρακτικού αρχαιρεςιών, κατϊλογοσ μελών κ.λπ.) ανϊ τετραετύα 

το αργότερο  ϋξι (6) μόνεσ πριν την διεξαγωγό των εκλογικών 

Περιφερειακών υνελεύςεων και τησ Σακτικόσ υνελεύςεωσ. 
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Άρθρο 6  

Απώλεια - παύςη ιδιότητασ μέλουσ  

 

Η ιδιότητα μϋλουσ του .Α.Ε. παύει:  

1. Με την υποβολό ϋγγραφησ δόλωςησ αποχώρηςησ απευθυνόμενη 

ςτο υντονιςτικό υμβούλιο τησ Περιφϋρειασ του .Α.Ε. 

2. Με διϊλυςη του φορϋα κατϊ το δύκαιο τησ οικεύασ χώρασ 

3. Με διαγραφό 

 

 

 

Άρθρο 7 

Διαγραφή μέλουσ  

 

1.Μϋλοσ διαγρϊφεται εφ’ όςον η δραςτηριότητα του αντιςτρατεύεται 

τουσ ςκοπούσ του .Α.Ε.. ό / και λόγω μη  τακτικόσ τόρηςησ των 

οικονομικών υποχρεώςεών του. 

2.Η απόφαςη διαγραφόσ λαμβϊνεται από το υντονιςτικό υμβούλιο 

τησ Περιφϋρειασ του .Α.Ε.. 

3.Κατϊ τησ απόφαςησ διαγραφόσ χωρεύ προςφυγό ςτο Προεδρεύο 

του .Α.Ε. εντόσ τριμόνου, το οπούο αποφαςύζει εντόσ μηνόσ. 

4.Μϋχρι την οριςτικό απόφαςη, η ιδιότητα του μϋλουσ τελεύ ςε 

αναςτολό. 

 

 

Άρθρο 8 

Περιφέρειεσ του ΑΕ  
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1.Σο .Α.Ε. ςυγκροτεύται από επτϊ (7) Περιφϋρειεσ ότοι, Περιφϋρεια 

Καναδϊ, Περιφϋρεια Η.Π.Α., Περιφϋρεια χωρών Λατινικόσ Αμερικόσ, 

Περιφϋρεια χωρών Ευρώπησ, Περιφϋρεια χωρών τησ Παρευξεύνιασ 

ζώνησ και Κεντρικόσ Αςύασ, Περιφϋρεια χωρών Ωκεανύασ – Άπω 

Ανατολόσ και Περιφϋρεια χωρών Αφρικόσ – Εγγύσ/Μϋςησ Ανατολόσ. 

2. Οι Περιφϋρειεσ του .Α.Ε. απαρτύζονται από τα μϋλη των χωρών 

του .Α.Ε. τησ αντύςτοιχησ Περιφϋρειασ. 

 

 

Άρθρο 9 

Αρχαιρεςίεσ 

 

Δεκαπϋντε (15) ημϋρεσ πριν την εκλογό, ςυντϊςςεται κατϊλογοσ 

εκλογϋων . 

 

Δικαύωμα του εκλϋγειν ϋχουν τα ενόλικα κατϊ την νομοθεςύα τησ 

οικεύασ χώρασ φυςικϊ πρόςωπα. 

 

Δικαύωμα του εκλϋγεςθαι ϋχουν τα φυςικϊ πρόςωπα που ϋχουν 

ςυμπληρώςει το εικοςτό πϋμπτο (25ο) ϋτοσ τησ ηλικύασ τουσ εκτόσ 

και εϊν ϊλλωσ ορύζεται ςτη νομοθεςύα τησ χώρασ. 

 

Οι  κατϊλογοι των υποψηφύων του .Α.Ε.  ανϊ Περιφϋρεια 

οριςτικοποιούνται   επτϊ (7) ημϋρεσ πριν την εκλογό και αναρτώνται 

ςτο διαδύκτυο. Δικαύωμα ψόφου ϋχουν μόνο τα ταμειακϊ 

τακτοποιημϋνα μϋλη. 

 

Οι αρχαιρεςύεσ διεξϊγονται  εύτε με φυςικό παρουςύα εύτε 
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ηλεκτρονικϊ.  

 

Άρθρο 10 

υντονιςτικά υμβούλια  Περιφερειών ΑΕ 

 

1. τισ επτϊ Περιφϋρειεσ του .Α.Ε. λειτουργούν υντονιςτικϊ 

υμβούλια τα οπούα αποτελούνται από επτϊ (7) μϋλη.  

2. Σα μϋλη των υντονιςτικών υμβουλύων των Περιφερειών του 

.Α.Ε. εκλϋγονται ςτη Θεςςαλονύκη μετϊ από μυςτικό ψηφοφορύα 

και με απλό πλειοψηφύα των ψηφιζόντων εύτε με φυςικό παρουςύα 

εύτε ηλεκτρονικϊ. υντονιςτόσ εκλϋγεται ο ϋχων τον μεγαλύτερο 

αριθμό ψόφων. ε περύπτωςη ιςοψηφύασ διενεργεύται κλόρωςη 

μεταξύ των ιςοψηφηςϊντων. 

 3. Σα υντονιςτικϊ υμβούλια εκπροςωπούν την αντύςτοιχη 

Περιφϋρειϊ τουσ. 

 4. Σα υντονιςτικϊ υμβούλια των Περιφερειών του .Α.Ε. 

καταρτύζουν και αποςτϋλλουν τεκμηριωμϋνεσ  ειςηγόςεισ ό 

προτϊςεισ ςτο Προεδρεύο του .Α.Ε. 

5. Για την προώθηςη ςυγκεκριμϋνων δραςτηριοτότων ςε διϊφορουσ 

τομεύσ η την κατϊρτιςη τεκμηριωμϋνων ειςηγόςεων  τα υντονιςτικϊ 

υμβούλια δύνανται να ςυγκροτούν με απόφαςό τουσ, μόνιμεσ η 

ϋκτακτεσ επιτροπϋσ .  

6. τα υντονιςτικϊ υμβούλια προεδρεύουν οι υντονιςτϋσ, των 

αντύςτοιχων Περιφερειών του .Α.Ε.. Σα υντονιςτικϊ υμβούλια 

λειτουργούν με Κανονιςμό Λειτουργύασ ο οπούοσ καταρτύζεται και 

εγκρύνεται από τισ αντύςτοιχεσ Περιφερειακϋσ υνελεύςεισ.  

7. Σα μϋλη των  μελών των υντονιςτικών υμβουλύων των 

Περιφερειών του .Α.Ε. εκλϋγονται για τϋςςερα (4) ϋτη και ϋχουν 

δικαύωμα εκλογόσ μϋχρι δυο θητεύεσ ςτην ύδια θϋςη. Οι θητεύεσ μελών 

υντονιςτικών υμβουλύων του .Α.Ε. που ϋχουν διανυθεύ από την 

ϋναρξη τησ λειτουργύασ τουσ λαμβϊνονται υπ’ όψιν για την εφαρμογό 
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τησ παρούςασ παραγρϊφου. 

Η θητεύα των μελών των υντονιςτικών υμβουλύων των 

Περιφερειών αρχύζει την πρώτη ημϋρα του επόμενου μηνόσ  από τη 

ςύγκληςη τησ τελευταύασ Σακτικόσ υνϋλευςησ. 

ε περύπτωςη κωλύματοσ ό παραύτηςησ υντονιςτό Περιφϋρειασ του 

.Α.Ε., το υντονιςτικό υμβούλιο τησ αντύςτοιχησ Περιφϋρειασ 

εκλϋγει ϋνα εκ των μελών του υντονιςτικού υμβουλύου ωσ 

υντονιςτό για το υπόλοιπο τησ θητεύασ, με απόλυτη πλειοψηφύα των 

μελών του. 

ε περύπτωςη κωλύματοσ ό παραύτηςησ μϋλουσ υντονιςτικού 

υμβουλύου, αυτό αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα. 

8. Σα υντονιςτικϊ υμβούλια αναλαμβϊνουν τη διοργϊνωςη των ανϊ 

διετύα Περιφερειακών υνελεύςεων και των εκλογικών 

Περιφερειακών υνελεύςεων των αντύςτοιχων Περιφερειών που 

λαμβϊνουν χώρα κϊθε τϋςςερα (4) χρόνια και μεριμνούν για την 

αναγκαύα γραμματειακό υποςτόριξη. Καταρτύζουν την Ημερόςια 

Διϊταξη ςτην οπούα δύνανται να ςυμπεριληφθούν θϋματα μετϊ από 

πρόταςη των μελών τησ υνϋλευςησ και του Προεδρεύου του .Α.Ε.  

 

 

 

Άρθρο 11 

Περιφερειακέσ υνελεύςεισ του .Α.Ε. 

 

Οι αποφϊςεισ των Περιφερειακών υνελεύςεων του .Α.Ε. 

λαμβϊνονται με απλό πλειοψηφύα των μελών που ςυμμετϋχουν εύτε 

με φυςικό παρουςύα εύτε ηλεκτρονικϊ. Οι Περιφερειακϋσ 

υνελεύςεισ του .Α.Ε. καταρτύζουν τον Κανονιςμό Λειτουργύασ τουσ. 

τουσ Κανονιςμούσ  προβλϋπονται οι κανόνεσ λειτουργύασ τουσ και ο 

τρόποσ διοργϊνωςησ των εκλογών.  
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 Έκτακτη Περιφερειακό υνϋλευςη δύναται να ςυγκληθεύ μετϊ από 

αύτημα τησ πλειοψηφύασ των τριών τετϊρτων (3/4) των μελών του 

υντονιςτικού υμβουλύου τησ αντύςτοιχησ Περιφϋρειασ ό του ενόσ 

ϋκτου (1/6) του ςυνόλου των μελών τησ Περιφερειακόσ υνϋλευςησ. 

 

 

Άρθρο 12 

Σακτική υνέλευςη 

 

1. Σο ςύνολο των μελών του .Α.Ε. εκλϋγει ανϊ τετραετύα ςτη 

Θεςςαλονύκη το ενδεκαμελϋσ  Προεδρεύο του .Α.Ε. και ςτην ύδια 

πόλη και ςε περιφερειακό επύπεδο, τα επταμελό προεδρεύα των 

Περιφερειακών .Α.Ε  

2.Η Σακτικό υνϋλευςη του .Α.Ε.  εύναι το ανώτατο όργανο του 

.Α.Ε και ςυγκαλεύται από το Προεδρεύο του .Α.Ε. κϊθε τϋςςερα 

χρόνια και δη το  δύμηνο Ιουνύου/Ιουλύου ςτη Θεςςαλονύκη. 

Ανακοινώνεται οκτώ τουλϊχιςτον μόνεσ ενωρύτερα. Σο Προεδρεύο του 

.Α.Ε αναλαμβϊνει τη διοργϊνωςη τησ Σακτικόσ υνϋλευςησ και 

μεριμνϊ για την αναγκαύα γραμματειακό υποςτόριξη. Σησ Σακτικόσ 

υνελεύςεωσ προηγούνται οι εκλογικϋσ Περιφερειακϋσ υνελεύςεισ 

ςτη Θεςςαλονύκη. 

3. την Σακτικό υνϋλευςη ςυμμετϋχουν όλα τα μϋλη του .Α.Ε..  

4. Ο Πρόεδροσ του .Α.Ε. καταρτύζει την Ημερόςια Διϊταξη μετϊ από 

απόφαςη του Προεδρεύου και αφού λϊβει υπ’ όψιν τισ προτϊςεισ των 

υντονιςτικών υμβουλύων των Περιφερειών. την Ημερόςια 

Διϊταξη περιλαμβϊνονται και θϋματα που προτεύνονται από μϋλη τησ 

υνϋλευςησ. Ο  αρμόδιοσ για θϋματα απόδημου Ελληνιςμού 

Τπουργόσ δύναται να προτεύνει θϋματα προσ ςυζότηςη. 

5.Κατϊ την Σακτικό υνϋλευςη εκλϋγεται Προεδρεύο για τη διεξαγωγό 

των εργαςιών τησ, τα μϋλη του οπούου δεν δύνανται να εύναι 
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υποψόφια ςτισ εκλογϋσ για την ανϊδειξη των μελών των 

υντονιςτικών υμβουλύων των Περιφερειών και  του Προεδρεύου 

του .Α.Ε.. 

6.Οι αποφϊςεισ τησ Σακτικόσ υνϋλευςησ λαμβϊνονται με απλό 

πλειοψηφύα των ψηφιζόντων. 

7.Η Σακτικό υνϋλευςη του .Α.Ε. καταρτύζει τον Κανονιςμό 

Λειτουργύασ τησ, ςτον οπούο προβλϋπονται οι κανόνεσ λειτουργύασ 

τησ και ο τρόποσ διοργϊνωςησ των εκλογών.  

  

8. α) Η Σακτικό υνϋλευςη δύναται να αναβληθεύ για ϋνα εύλογο 

διϊςτημα όχι μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών εφ’ όςον ςυντρϋχουν 

προσ τούτο ειδικού λόγοι, με ειςόγηςη του Προεδρεύου του ΑΕ. 

β) Έκτακτη υνϋλευςη του .Α.Ε. μπορεύ να ςυγκληθεύ εϊν 

προκύψουν ειδικού λόγοι που ςυνδϋονται με τα ςυμφϋροντα του 

απανταχού Ελληνιςμού  και μετϊ από αύτημα τησ πλειοψηφύασ των 

δύο τρύτων (2/3) των υντονιςτικών υμβουλύων των Περιφερειών 

του .Α.Ε. που ϋχει εγκριθεύ από την πλειοψηφύα των δύο τρύτων (2/3) 

των μελών των αντύςτοιχων υμβουλύων αυτών και γνώμη του 

Προεδρεύου του .Α.Ε.  

9. Μετϊ την πϊροδο δϋκα μηνών από τη ςύγκληςη τησ Σακτικόσ 

υνϋλευςησ και όχι αργότερα των δώδεκα μηνών, πραγματοποιεύται 

υνϊντηςη του Προεδρεύου και των υντονιςτικών υμβουλύων των 

Περιφερειών του .Α.Ε. ςτην Ελλϊδα. κοπόσ τησ υνϊντηςησ 

αυτόσεύναι η οριοθϋτηςη ςτόχων και προτεραιοτότων για την ϊςκηςη 

των αρμοδιοτότων του .Α.Ε..  

 

Άρθρο 13 

Προεδρείο του .Α.Ε. 

 

1. Σο Προεδρεύο του .Α.Ε. εύναι ενδεκαμελϋσ και αποτελεύται από τον 

Πρόεδρο, επτϊ υντονιςτϋσ των Περιφερειών του .Α.Ε.,  τον Σαμύα, 
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ϋνα  Εκπρόςωπο του Οικουμενικού Πατριαρχεύου και ϋνα  

Εκπρόςωπο των ΠΟΜΑΚ/ΠΕΚΑ. 

2. Πρόεδροσ του .Α.Ε. εκλϋγεται μετϊ από μυςτικό ψηφοφορύα ςτην 

Σακτικό υνϋλευςη, εκεύνοσ ο οπούοσ θα ςυγκεντρώςει την απόλυτη 

πλειοψηφύα των ψηφιζόντων που εκπροςωπούν τα δύο τρύτα (2/3) 

τουλϊχιςτον των ςυμμετεχόντων.  

ε περύπτωςη που ϋνασ από τουσ υποψηφύουσ δεν ςυγκεντρώςει την 

απόλυτη πλειοψηφύα των ψηφιςϊντων, η εκλογικό διαδικαςύα 

επαναλαμβϊνεται μεταξύ των δύο πρώτων ςε ψόφουσ υποψηφύων. 

ε περύπτωςη ιςοψηφύασ, διενεργεύται κλόρωςη μεταξύ των 

ιςοψηφηςϊντων. 

Έκαςτοσ εκ των επτϊ υντονιςτών των Περιφερειών του .Α.Ε. αςκεύ 

εκ περιτροπόσ, καθόκοντα Αναπληρωτό Προϋδρου κατϊ το 

αναλογούν ςε αυτόν χρονικό διϊςτημα, ενώ η ςειρϊ ενόσ εκϊςτου 

καθορύζεται δια κληρώςεωσ. ε περύπτωςη κωλύματοσ ό παραύτηςησ 

του Προϋδρου του .Α.Ε., τον Πρόεδρο αντικαθιςτϊ  ο Αναπληρωτόσ 

Πρόεδροσ. 

3. Ο  Σαμύασ εκλϋγεται ςτην Σακτικό υνϋλευςη μετϊ από μυςτικό 

ψηφοφορύα και με απλό πλειοψηφύα των ψηφιζόντων που 

εκπροςωπούν τα δύο τρύτα (2/3) τουλϊχιςτον των ςυμμετεχόντων, το 

δε ϋργο του καθορύζεται με απόφαςη του Προεδρεύου. 

ε περύπτωςη κωλύματοσ ό παραύτηςησ του Σαμύα, αυτόσ  

αναπληρώνεται από τον πρώτο επιλαχόντα. 

4. Ο Εκπρόςωποσ των ΠΟΜΑΚ/ΠΕΚΑ – μϋλοσ του Προεδρεύου του 

.Α.Ε.  ορύζεται από τισ  αντύςτοιχεσ οργανώςεισ. 

Η θητεύα των μελών του Προεδρεύου του .Α.Ε. εύναι τετραετόσ. Σα 

μϋλη του Προεδρεύου δεν δύναται να εκλεγούν πϋραν των δύο θητειών 

για την ύδια θϋςη. Οι θητεύεσ μελών του Προεδρεύου του .Α.Ε. που 

διανύθηκαν από την ϋναρξη λειτουργύασ του .Α.Ε., λαμβϊνονται 

υπ’όψιν για την εφαρμογό τησ παρούςασ παραγρϊφου. 

Η θητεύα των εκλεγϋντων μελών του Προεδρεύου του .Α.Ε. αρχύζει 
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την πρώτη ημϋρα του επόμενου μηνόσ από τη ςύγκληςη τησ 

τελευταύασ Σακτικόσ υνϋλευςησ. 

 

 

Άρθρο 14 

Αρμοδιότητεσ Προεδρείου .Α.Ε. 

 

1. Σο Προεδρεύο ϋχει τισ εξόσ αρμοδιότητεσ: 

α) Προωθεύ τουσ ςτόχουσ του .Α.Ε.. 

β) Μετϊ από διαβούλευςη, διατυπώνει γνώμη ςε ςχϋδια νόμων που 

αφορούν τον απανταχού Ελληνιςμό και αποςτϋλλει   με  

παρατηρόςεισ του τισ   ειςηγόςεισ και  προτϊςεισ των υντονιςτικών 

υμβουλύων των Περιφερειών του .Α.Ε., οι οπούεσ υποβϊλλονται 

ςτουσ καθ’ ύλην αρμοδύουσ Τπουργούσ, οι οπούοι εντόσ εξόντα 

ημερών γνωςτοποιούν ςτο Προεδρεύο του .Α.Ε. τισ απόψεισ τησ 

Κυβερνόςεωσ και των κρατικών οργϊνων επύ των ςυγκεκριμϋνων 

θεμϊτων και κοινοποιούνται ςτον αρμόδιο για θϋματα Απόδημου 

Ελληνιςμού Τπουργό και ςτην αρμόδια Ειδικό Μόνιμη Επιτροπό τησ 

Βουλόσ των Ελλόνων. 

Ο αρμόδιοσ για θϋματα Απόδημου Ελληνιςμού Τπουργόσ δύναται να 

ζητϊ από το Προεδρεύο του .Α.Ε. ειςηγόςεισ και προτϊςεισ για 

ςυγκεκριμϋνα θϋματα. Σο Προεδρεύο του .Α.Ε. δύναται να υποβϊλει 

αιτιολογημϋνεσ απόψεισ εντόσ εξόντα ημερών. 

2. Σο Προεδρεύο του .Α.Ε. λειτουργεύ με Κανονιςμό Λειτουργύασ, ο 

οπούοσ εγκρύνεται με πλειοψηφύα των δύο τρύτων (2/3) των μελών του 

Προεδρεύου.  

 

Άρθρο 15 

Εξελεγκτική επιτροπή  
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1. Η Εξελεγκτικό Επιτροπό (E.E.) αποτελεύται από τρύα (3) μϋλη που 

εκλϋγονται από την Σακτικό υνϋλευςη ταυτόχρονα με την εκλογό 

του Προϋδρου και  Σαμύα. Σα μϋλη τησ εν λόγω επιτροπόσ δεν 

μπορούν  να εύναι μϋλη ςε οποιοδόποτε ϊλλο όργανο του ΑΕ.  

2. Η Ε.Ε. ελϋγχει κϊθε 6 μόνεσ το Σαμεύο του ΑΕ και ενημερώνει 

ςχετικϊ το Προεδρεύο.  τισ αρχϋσ κϊθε ϋτουσ δημοςιοποιεύ και  

αναρτϊ ςτο Διαδύκτυο τα ϋςοδα και τα ϋξοδα των οργϊνων του ΑΕ.  

Κατϊ τη διϊρκεια τησ Σακτικόσ υνϋλευςησ παρουςιϊζει ςχετικό 

ϋκθεςη επύ των οικονομικών  πεπραγμϋνωντου .Α.Ε. τησ τετραετύασ . 

3. Σα μϋλη τησ Εξελεγκτικόσ Επιτροπόσ εκλϋγονται κατϊ ςειρϊ 

ψόφων.    

 

Άρθρο 16 

 Επίτιμα μέλη     

 

την Σακτικό υνϋλευςη δύνανται να ςυμμετϋχουν χωρύσ δικαύωμα 

ψόφου προςωπικότητεσ εκ του απανταχού Ελληνιςμού. 

 

Άρθρο 17 

Πόροι του ΑΕ  

 

1. Πόροι του .Α.Ε. εύναι οι τακτικϋσ και ϋκτακτεσ ςυνδρομϋσ των 

μελών του, χορηγύεσ, ειςφορϋσ,  δωρεϋσ, επιχορηγόςεισ κ.λπ.. 

2. Σο ποςό τησ τακτικόσ ςυνδρομόσ των μελών του .Α.Ε.,  

καθορύζεται από την Σακτικό υνϋλευςη και καταβϊλλεται τον 

Ιανουϊριο κϊθε χρόνου.  

3. Σα τησ κατανομόσ των πόρων του .Α.Ε. ανϊ Περιφϋρεια και 

αναλόγωσ των αναγκών εκϊςτησ καθορύζονται με απόφαςη του 
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Προεδρεύου του .Α.Ε.. 

 

Άρθρο 18 

Ενημέρωςη  για τισ δράςεισ του .Α.Ε. 

 

1.Σο Προεδρεύο του .Α.Ε. ανακοινώνει τα ςυμπερϊςματα τησ 

Σακτικόσ υνϋλευςησ ςτον αρμόδιο για θϋματα Απόδημου 

Ελληνιςμού Τπουργό και ςτην αρμόδια Ειδικό Μόνιμη Επιτροπό τησ 

Βουλόσ των Ελλόνων. 

2. Σο Προεδρεύο του .Α.Ε. τον πρώτο μόνα κϊθε ϋτουσ υποβϊλλει 

ϋκθεςη με τισ ειςηγητικϋσ προτϊςεισ τησ Σακτικόσ υνϋλευςησ, του 

Προεδρεύου, των Περιφερειακών υνελεύςεων, των υντονιςτικών 

υμβουλύων των Περιφερειών προσ: 

α) Σον Πρόεδρο τησ Δημοκρατύασ. 

β) Σον Πρωθυπουργό. 

γ) Σον Πρόεδρο τησ Βουλόσ. 

δ) Σουσ αρχηγούσ των Κομμϊτων. 

ε) Σον αρμόδιο για θϋματα Απόδημου Ελληνιςμού Τπουργό. 

Δια του Προϋδρου τησ Βουλόσ η ϋκθεςη ανακοινώνεται ςτην αρμόδια 

Ειδικό Μόνιμη Επιτροπό τησ Βουλόσ των Ελλόνων και διανϋμεται 

ςτουσ βουλευτϋσ όλων των Κομμϊτων. 

3. Σο Προεδρεύο του .Α.Ε. καλεύται  μϋςα ςτο πρώτο τρύμηνο κϊθε 

ϋτουσ ςτην αρμόδια Ειδικό Μόνιμη Επιτροπό τησ Βουλόσ των 

Ελλόνων μετϊ από πρόςκληςη του Προϋδρου τησ για θϋματα 

προτεραιότητασ που  αφορούν τον απανταχού Ελληνιςμό. 

4. Σο Προεδρεύο του .Α.Ε. προςκαλεύται εγκαύρωσ  ςτισ 

ςυνεδριϊςεισ τησ αρμόδιασ Ειδικόσ Μόνιμησ Επιτροπόσ τησ Βουλόσ 

των  Ελλόνων. 

5. Σο Προεδρεύο του .Α.Ε. ενημερώνεται εγκαύρωσ από τον καθ’ ύλην 
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αρμόδιο Τπουργό ό τον αρμόδιο για θϋματα απόδημου ελληνιςμού 

Τπουργό ςχετικϊ με την ανϊληψη νομοθετικών πρωτοβουλιών που 

ϊπτονται θεμϊτων του απανταχού Ελληνιςμού, όπωσ προβλϋπονται 

ςτο ϊρθρο 2 του παρόντοσ.. 

6. Για τη ςύγκληςη Έκτακτησ Περιφερειακόσ υνϋλευςησ, Έκτακτησ 

Σακτικόσ υνϋλευςησ του .Α.Ε., αναβολό αυτόσ και Έκτακτησ 

υνϋλευςησ του Προεδρεύου και τισ εν γϋνει δραςτηριότητεσ του 

.Α.Ε., ενημερώνεται εγκαύρωσ ο αρμόδιοσ για θϋματα Απόδημου 

Ελληνιςμού Τπουργόσ και η Γενικό Γραμματεύα Απόδημου 

Ελληνιςμού. 

 

Άρθρο 19 

Καταργούμενεσ διατάξεισ 

 

Από τη δημοςύευςη του παρόντοσ νόμου καταργούνται  τα ϊρθρα 1 

ϋωσ και 7 και 10 του ν. 3480/2006 (ΥΕΚ 161/Α’) ‘’Οργϊνωςη, 

λειτουργύα και αρμοδιότητεσ του υμβουλύου Απόδημου Ελληνιςμού 

(.Α.Ε.) και ϊλλεσ διατϊξεισ’’ και κϊθε ϊλλη αντύθετη διϊταξη._ 


