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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Διορισμός κ. Δ. Δόλλη ως Υφυπ/γό Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό 
 
 
Αθήνα – 08 Σεπτεμβρίου 2010 – Ο Σύλλογος των εργαζομένων της Γενικής Γραμματείας 
Αποδήμου Ελληνισμού καλωσορίζει τον κ. Δημήτρη Δόλλη, ο οποίος ανέλαβε τα καθήκοντα 
του Υφυπουργού Εξωτερικών με αρμοδιότητα στα θέματα του Αποδήμου Ελληνισμού. 
 
Ευελπιστούμε για γόνιμη συνεργασία προς όφελος της Ελληνικής Διασποράς και για την 
αξιοποίηση της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη χρονική 
περίοδο για τον Ελληνισμό. 
 
Θεωρούμε ότι η αποδεδειγμένη εμπειρία του κ. Δημήτρη Δόλλη στα θέματα της διασποράς 
καθώς και η πρότερη θητεία του στη θέση του Γενικού Γραμματέα Αποδήμου Ελληνισμού 
μπορούν να αποδειχθούν σημαντικές παράμετροι για την επίλυση των ζητημάτων και 
προβλημάτων, που δημιούργησε η παρέλευση ικανού χρόνου για τον διορισμό του 
Υφυπουργού Εξωτερικών για τον Απόδημο Ελληνισμό.  
 
Εκ βαθέων ευχόμεθα στον κ. Δημήτρη Δόλλη καλή επιτυχία στην άσκηση των σημαντικών 
καθηκόντων του. 
 
 
 
 
 
 

Σχετικά με εμάς: Η Γενική Γραμματεία Αποδήμου Ελληνισμού (Γ.Γ.Α.Ε.) είναι ο επιτελικός φορέας για τη χάραξη, 
την εφαρμογή και τον συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής για τον Ελληνισμό της Διασποράς. Ιδρύθηκε το 1982, 
βάσει του Ν. 1288/82. Το 1983 εκδόθηκε το Π.Δ. (104/1983) με το οποίο εξειδικεύτηκαν οι αρμοδιότητές της, σε 
εφαρμογή του προαναφερθέντος νόμου. Σήμερα η λειτουργία της καθορίζεται από το Π.Δ. 122/2003 και τον 
Ν.3259/2004.  
 
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων της Γ.Γ.Α.Ε. ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 1985 και αποτελεί το συνδικαλιστικό 
όργανο των εργαζομένων. Παράλληλα, συχνά εκφράζει απόψεις και καταθέτει προτάσεις για τη βελτίωση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους Ομογενείς μας. Άλλωστε, εμείς οι εργαζόμενοι, είμαστε οι άμεσοι αποδέκτες 
αιτημάτων, προτάσεων ή και παραπόνων της Ομογένειας. 
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