
 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2013-2016 

Μετά τις εκλογές του Οκτωβρίου τον Οκτώβριο του 2013 και τη συγκρότηση του Διοικητικού 

Συμβουλίου, οι προτεραιότητες που τέθηκαν ήταν η σταθεροποίηση της οργανωτικής 

ικανότητας του συλλόγου, η καταγραφή των υπαρχόντων ενεργών και ανενεργών μελών, η 

καταγραφή και αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης και η οργάνωση δραστηριοτήτων 

σύμφωνα με το Καταστατικό του συλλόγου. 

Σε αυτό το πλαίσιο, δημιουργήθηκε ιστοσελίδα του συλλόγου (www.seydo.net) και 

αποκτήθηκε ηλεκτρονική διεύθυνση για την επικοινωνία με τα μέλη (seydo@seydo.net). 

Επίσης ανοίχθηκε νέος λογαριασμός στη RECORD BANK (ΙΒΑΝ: BE15 6528 3431 1230) στο 

όνομα της Ταμία του Συλλόγου κας Αλεξάνδρας Κόλια και με συνδιαχειριστή τον Πρόεδρο 

κ. Τάσο Νυχά, ούτως ώστε να παρακαμφθεί τουλάχιστον προσωρινά η τεχνική αδυναμία να 

ανοιχθεί λογαριασμός στο όνομα του Συλλόγου, καθώς αυτός έχει έδρα την Αθήνα και δεν 

υπόκειται στο Βελγικό Δίκαιο. 

Με την ανάληψη των καθηκόντων του, το ΔΣ πραγματοποίησε τον Ιανουάριο του 2014 δύο 

εθιμοτυπικές/ενημερωτικές συναντήσεις με την Ελληνίδα Επίτροπο κα Μαρία Δαμανάκη και 

με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο στην ΕΕ κ. Σωτηρόπουλο με σκοπό την παρουσίαση του Συλλόγου 

και τη διερεύνηση πεδίων συνεργασίας. Δεν υπήρξε συνέχεια στις επαφές αυτές, καθώς δεν 

διαπιστώθηκε ιδιαίτερη διάθεση συνεργασίας εκ μέρους των συνομιλητών ούτε εντοπίστηκαν 

σαφείς τομείς κοινής δράσης. Το ΔΣ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οποιαδήποτε νέας 

συνάντησης αυτής της μορφής πρέπει να προηγηθεί σοβαρή προεργασία.  

Το ΔΣ κατέβαλε επίσης προσπάθεια να έλθει σε επαφή με άλλους συλλόγους όπως με τον 

Σύλλογο Γάλλων Υπαλλήλων των  Κοινοτικών και Ευρωπαϊκών Οργάνων (Association des 

Françaises et des Français Fonctionnaires des Institutions communautaires et européennes) και 

με το Ελληνικό Τμήμα του Συλλόγου AIACE (Διεθνής Ένωση των πρώην Υπαλλήλων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων). 

Κατά το πρώτο έτος της θητείας του το ΔΣ ασχολήθηκε με φορολογικά θέματα που αφορούν 

τους Έλληνες Υπαλλήλους Διεθνών Οργανισμών μετά την φορολογική μεταρρύθμιση τόσο σε 

εθνικό αλλά και σε κοινοτικό επίπεδο, παρέχοντας σχετική και συχνά εξατομικευμένη 

πληροφόρηση στα μέλη του αλλά και σε άλλους συναδέλφους. Για το θέμα αυτό υπήρξε 

σημαντική συνεργασία και με το Ελληνικό Τμήμα του Συλλόγου AIACE. Λόγω του 
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ενδιαφέροντος του θέματος το ΔΣ συνέχισε και το δεύτερο έτος της θητείας του την ανάλυση 

των φορολογικών θεμάτων, συγκροτώντας σχετική ομάδα εργασίας και παρέχοντας σχετική 

πληροφόρηση στους συναδέλφους. 

Το καλοκαίρι του 2015 έγινε ειδική παρέμβαση προς το Υπουργείο Παιδείας αλλά και 

ενημέρωση Ευρωβουλευτών για το θέμα που προέκυψε με την πρόθεση του Υπουργείου να 

μην παρατείνει πέραν της πενταετίας τις αποσπάσεις στο εξωτερικό εκπαιδευτικών που έχουν 

συνάψει γάμο με Έλληνες εγκατεστημένους στο εξωτερικό, καθώς το ζήτημα αφορούσε 

συζύγους αρκετών συναδέλφων.  

Η τροποποίηση του Καταστατικού, ούτως ώστε να εκσυγχρονιστεί ο τρόπος λειτουργίας των 

οργάνων και να προσαρμοσθεί στις πραγματικές ανάγκες του Συλλόγου ήταν ένα απο τα 

βασικά μελήματα του ΔΣ. Αποφασίσθηκε η συγκρότηση ομάδας εργασίας με αποκλειστικό 

αντικείμενο την τροποποίηση του Καταστατικού, η οποία και προχώρησε σε συγκεκριμένες 

προτάσεις οι οποίες συζητήθηκαν κατά τη Γενική Συνέλευση του 2015 και τις οποίες 

επεξεργάστηκαν περαιτέρω το ΔΣ και δικηγόρος της Ελλάδος με τον οποίο επικοινώνησε το ΔΣ. 

Ο στόχος ήταν η τροποποίηση να οριστικοποιηθεί στο τέλος του 2015 ή στις αρχές του 2016, 

ούτως ώστε οι εκλογές του Οκτωβρίου 2016 να πραγματοποιηθούν με το νέο Καταστατικό. 

Δυστυχώς τελικά αυτός ο στόχος δεν επετεύχθη λόγω της αποχής διαρκείας των δικηγόρων 

στην Ελλάδα. Έτσι το τροποποιημένο Καταστατικό παρουσιάζεται προς τελική έγκριση από τη 

Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου 2016. Η απαραίτητη νομική διαδικασία για την έγκρισή του 

από το Πρωτοδικείο Αθηνών θα κινηθεί αμέσως μετά. 

Τέλος το ΔΣ οργάνωσε, αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους φορείς, τις παρακάτω 

εκδηλώσεις: 

18.12. 2013: Ομιλία στις Βρυξέλλες του Υφυπουργού Εξωτερικών κ. Δ. Κούρκουλα με θέμα «Οι 

προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας». 

19.3.2014: Διοργάνωση στις Βρυξέλλες από κοινού με την Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών 

(ΕΚΒ) ανοικτής συζήτησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενόψει των ευρωεκλογών, στην οποία 

συμμετείχαν οι ευρωβουλευτές κα Μαριέττα Γιαννάκου (ΝΔ), κα Συλβάνα Ράπτη (ΠΑΣΟΚ) και ο 

κ. Νικόλαος Σαλαβράκος (ΛΑΟΣ), καθώς και ως εκπρόσωποι των κομμάτων τους οι κκ. 

Κατσιάβας (ΚΚΕ) και Αντωνιάδης (ΣΥΡΙΖΑ). 

18.9.2014: Ομιλία στις Βρυξέλλες του καθηγητή κ. Σπύρου Φλογαΐτη με θέμα «Η δικαστική 

προστασία της διεθνούς υπαλληλίας ιδιαίτερα στο πλαίσιο του ΟΗΕ και η παραγωγή γενικών 

αρχών δικαίου». Η εκδήλωση επαναλήφθηκε την επομένη στο Λουξεμβούργο. 
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3.3.2015: Ομιλία στις Βρυξέλλες του Ευρωβουλευτή κ. Μανώλη Γλέζου με θέμα «Οι οφειλές 

της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Ένα αίτημα που όλοι οι Έλληνες πρέπει να διεκδικήσουμε 

μαζί». 

28.4.2015: Εκδήλωση στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο 

Πληροφόρησης του ΟΗΕ με θέμα «Θάλασσα λανθασμένη δεν γίνεται (Οδυσσέας Ελύτης): Η 

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας και η συμβολή της στην ασφάλεια 

δικαίου» με ομιλήτριες την καθηγήτρια του πανεπιστημίου Μακεδονίας κα Παρούλα Νάσκου- 

Περράκη και την κα Αναστασία Στρατή, εμπειρογνώμονα στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία 

στην ΕΕ. 

9.12.2015: Εκδήλωση στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με τον Ευρωβουλευτή κ. Μ. Κύρκο με 

θέμα τον εναλλακτικό τουρισμό στη νησιωτική Ελλάδα και ομιλητές τους Δημάρχους των 

Κυθήρων, της Σικίνου και της Σκύρου. 

14.4.2016: Παρουσίαση στις Βρυξέλλες σε συνεργασία με το γραφείο των συμβολαιογράφων 

Charles Huylebrouck/ChristianHuylebroeck σχετικά με το νέο δίκαιο που διέπει τον τομέα της 

κληρονομικής διαδοχής, την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου και τις επιπτώσεις 

στους Έλληνες πολίτες ανεξάρτητα από την χώρα διαμονής τους εντός της ΕΕ.  

15.6.2016: Ομιλία στις Βρυξέλλες του επίκουρου καθηγητή του Πάντειου Πανεπιστημίου 

κ. Άγγελου Συρίγου με θέμα «Ελληνοτουρκικά: σωστές και λανθασμένες επιλογές 42 ετών». 

 


