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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

 

Αγαπητά μέλη, 

Το Ενημερωτικό Δελτίο που κρατάτε στα χέρια σας είναι το πρώτο που κυκλοφορεί ο ΣΕΥΔΟ 

μετά την επαναδραστηριοποίησή του και ελπίζουμε να συνεχιστεί στο μέλλον ως 

τριμηνιαία έκδοση με πληροφορίες σχετικά με τις εκδηλώσεις και τις άλλες πρωτοβουλίες 

του Συλλόγου, αλλά και ως ένα βήμα για όσα μέλη επιθυμούν να μας στείλουν τις ιδέες 

τους, να μας επιστήσουν την προσοχή σε ζητήματα προς εξέταση ή απλώς να μας 

συνδράμουν στην προσπάθειά μας να φέρουμε σε επαφή τους συναδέλφους όσο το 

δυνατόν περισσότερων οργανισμών. 

Ας προχωρήσουμε όμως στη σύντομη ανασκόπηση των πρώτων δραστηριοτήτων μας μετά 

την πρόσφατη Γενική Συνέλευση του Οκτωβρίου 2013. 

Ομιλία του Αναπληρωτή Υπουργού Εξωτερικών στις Βρυξέλλες 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Δημήτρης Κούρκουλας έκανε στον Σύλλογο την 

τιμή να είναι ο κεντρικός ομιλητής  στην πρώτη εκδήλωση που διοργάνωσε ο ΣΕΥΔΟ μετά 

αρκετά χρόνια στις Βρυξέλλες, στις 18 Δεκεμβρίου 2013, με θέμα την Ελληνική Προεδρία, 

τις προκλήσεις και τις προοπτικές της. 

Κατά την εκδήλωση, στην οποία παρευρέθηκαν πάνω από πενήντα μέλη και συνάδελφοι, ο 

υπουργός είχε την ευκαιρία να αναλύσει τους στόχους της Ελληνικής Προεδρίας και να 

μοιραστεί με το κοινό τις ρεαλιστικές προσδοκίες που έχει η χώρα από αυτήν, παρά το όχι 

και τόσο θετικό πλαίσιο στο οποίο ασκείται. Οι παρευρισκόμενοι έθεσαν με τη σειρά τους 

μια σειρά ερωτήσεων που αφορούσαν κυρίως τις δυσκολίες που θα συναντήσει η Προεδρία 

και επεσήμαναν κάποιους τομείς πολιτικής που – κατά τη γνώμη τους – ενέχουν ιδιαίτερη 

σημασία για την Ελλάδα, όπως για παράδειγμα η συνεργασία στο μεταναστευτικό, η 
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περιφερειακή πολιτική και η εν γένει αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων κατά τη νέα 

προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών κ. Κούρκουλας και ο Πρόεδρος του ΣΕΥΔΟ κ. Νυχάς. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο υπουργός χρημάτισε για πολλά χρόνια υπάλληλος της ΕΕ και 

υπήρξε μέλος του ΣΕΥΔΟ κατά τη δεκαετία του '80, οπότε η παρουσία του σε αυτή την 

εκδήλωση ενείχε και κάποιο συμβολικό χαρακτήρα! 

Συναντήσεις του ΔΣ με την Ελληνίδα Επίτροπο και με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο 

Στο πλαίσιο της επαναδραστηριοποίησης του Συλλόγου, το νεοεκλεγέν ΔΣ κατέβαλε τους 

τελευταίους μήνες έντονη προσπάθεια να ενημερώσει τους εκπροσώπους της Ελληνικής 

Πολιτείας στα Ευρωπαϊκά όργανα και σε άλλους οργανισμούς που εδρεύουν στο Βέλγιο και 

στο Λουξεμβούργο σχετικά με τους στόχους και τις επιδιώξεις του. Εννοείται ότι σε δεύτερο 

στάδιο, και όταν ευοδωθεί η απόπειρα εκ νέου διεύρυνσης σε άλλους διεθνείς 

οργανισμούς, παρόμοια προσέγγιση θα γίνει και σε εκπροσώπους της χώρας μας σε άλλα 

κράτη. 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Πρόεδρος Τάσος Νυχάς,  οι Αντιπρόεδροι Ανδρέας Μαντζουράτος και 

Τάσος Παπαδόπουλος και η Ταμίας Αλεξάνδρα Κόλια είχαν συναντήσεις με την Ελληνίδα 

Επίτροπο κυρία  Μαρία Δαμανάκη στις 23 Ιανουαρίου και με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της 

Ελλάδος στην ΕΕ, Πρέσβη κύριο Σωτηρόπουλο στις 31 Ιανουαρίου 2014. 
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Κατά τη συνάντηση με την Επίτροπο, το Προεδρείο του ΔΣ είχε την ευκαιρία να συζητήσει 

τις δυνατότητες αξιοποίησης της παρουσίας των Ελλήνων υπαλλήλων της ΕΕ εκ μέρους του 

εκάστοτε Έλληνα Επιτρόπου καθώς και το ενδεχόμενο η κυρία Δαμανάκη να μιλήσει, στο 

πλαίσιο κάποιας μελλοντικής εκδήλωσης, στα μέλη του Συλλόγου προβαίνοντας σε μια 

άτυπη αποτίμηση της παρουσίας της στις Βρυξέλλες και των εμπειριών που αποκομίζει από 

τη θητεία της. Η Επίτροπος απάντησε ότι η ιδέα είναι ενδιαφέρουσα και θα επανέλθει 

απ'αυτού στο μέλλον.  

Κατά τη συνάντηση με τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο, το Προεδρείο του ΔΣ παρουσίασε στο 

Πρέσβη κ. Σωτηρόπουλο την ιδέα να συμμετάσχουν αφιλοκερδώς υπάλληλοι της ΕΕ σε 

εξειδικευμένα σεμινάρια που θα διοργανώνονται με στόχο την ενημέρωση των νέων στην 

Ελλάδα που ενδιαφέρονται να σταδιοδρομήσουν σε διεθνείς οργανισμούς. Συζητήθηκε 

επίσης η τήρηση εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών και της ΜΕΑ ενημερωμένων 

καταλόγων σχετικά με τους τομείς αρμοδιότητας των υπαλλήλων των διεθνών οργανισμών 

και ιδιαίτερα των οργάνων της ΕΕ. 

Συζήτηση με ευρωβουλευτές ενόψει των εκλογών της 25ης Μαΐου 2014 

Στις 19 Μαρτίου, ο ΣΕΥΔΟ διοργάνωσε από κοινού με την Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών 

(ΕΚΒ) ανοικτή συζήτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, 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). 

 

Οι ομιλητές και οι δύο συντονιστές της συζήτησης. 
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Τη συζήτηση, την οποία διηύθυναν από κοινού ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΥΔΟ κ. Μαντζουράτος 

και ο Πρόεδρος της ΕΚΒ κ. Αργυρόπουλος, παρακολούθησαν πάνω από 80 μέλη και 

συνάδελφοι, αρκετοί από τους οποίους έθεσαν ενδιαφέροντα ερωτήματα μετά τις αρχικές 

τοποθετήσεις των εκπροσώπων των κομμάτων.  

Αυτή η εκδήλωση είναι η πρώτη που συνδιοργανώνει ο Σύλλογος με την ΕΚΒ και 

πιστεύουμε ότι στέφθηκε από επιτυχία, ανοίγοντας προοπτικές περαιτέρω συνεργασίας 

στο μέλλον. 

Καταβολή συνδρομών για το έτος 2014 

Κλείνοντας το πρώτο αυτό Ενημερωτικό Δελτίο για το έτος 2014, θα θέλαμε να σας 

θυμίσουμε να καταβάλετε την ετήσια συνδρομή σας των 25€, επισημαίνοντας ωστόσο ότι  

!!! Ο ΠΑΛΑΙΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΕΥΔΟ ΣΤΗ FORTIS ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΠΛΕΟΝ!!! 

Ο νέος αριθμός λογαριασμού είναι – για λόγους ευκολίας λόγω του ότι ο ΣΕΥΔΟ δεν έχει 

έδρα το Βέλγιο, αλλά την Αθήνα – στο όνομα της ταμία του Συλλόγου κας Αλεξάνδρας Κόλια 

στην τράπεζα Record Bank: 

ALEXANDRA KOLIA  

ΙΒΑΝ: ΒΕ15 6528 3431 1230  

BIC: HBKABE22  

Communication: SEYDO  

Κλείνοντας, αυτό το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο της χρονιάς, σας υπενθυμίζουμε ότι η 

επικοινωνία με τον Σύλλογο γίνεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με επιστολή στις 

παρακάτω διευθύνσεις: 

seydo@seydo.net  

SEYDO c/o M. Anastasios Nychas 

Tereyckenlaan 12 

B – 1950 Kraainem - Belgium 

 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 

Το ΔΣ του Συλλόγου 

Απρίλιος 2014 
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