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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Αγαπητά μέλη,
Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2015 ο Σύλλογος επέκτεινε τη δραστηριότητά του και προσπάθησε να
ενεργοποιήσει περισσότερα μέλη, δημιουργώντας δύο ομάδες εργασίας με αντικείμενο τα
φορολογικά και την επικαιροποίηση του Καταστατικού. Επίσης, όπως θα δείτε στη συνέχεια,
εγκαινίασε τη συνεργασία του με το Γραφείο Ενημέρωσης των Ηνωμένων Εθνών στις Βρυξέλλες και
προσβλέπει σε στενότερη συνεργασία με αυτό ούτως ώστε να γίνει περισσότερο γνωστός στους
συναδέλφους του ΟΗΕ και των ειδικευμένων οργάνων του.
Ας δούμε, λοιπόν, συνοπτικά τις πρόσφατες δραστηριότητές του Συλλόγου.

Ομιλία του Ευρωβουλευτή κ. Μανώλη Γλέζου στις Βρυξέλλες
Στις 3 Μαρτίου 2015 ο Σύλλογος διοργάνωσε στις Βρυξέλλες ομιλία του Ευρωβουλευτή κ. Μανώλη
Γλέζου με θέμα "Οι οφειλές της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Ένα αίτημα που όλοι οι Έλληνες πρέπει
να διεκδικήσουμε μαζί". Η εκδήλωση σημείωσε μεγάλη επιτυχία, αφού προσέλκυσε όχι μόνο μέλη
του Συλλόγου, αλλά και ευρύτερο κοινό από τις Βρυξέλλες. Ο αριθμός των παρισταμένων έφθασε
τους 170, με αποτέλεσμα η αίθουσα που είχε προβλεφθεί να αποδειχθεί ανεπαρκής! Αυτό άλλωστε
ήταν αναμενόμενο δεδομένης της εμβληματικής προσωπικότητας του ομιλητή και του επίκαιρου
χαρακτήρα του θέματος τον τελευταίο καιρό.
Ο κ. Γλέζος ανέλυσε το ζήτημα των γερμανικών οφειλών που δεν συνίσταται μόνον στην επιστροφή
του αναγκαστικού κατοχικού δανείου, αλλά και άλλων πηγών πλούτου καθώς και ιστορικών και
αρχαιολογικών θησαυρών. Το κοινό είχε την ευκαιρία να θέσει ερωτήματα και να κάνει
παρατηρήσεις με αποτέλεσμα μιαν ενδιαφέρουσα και ζωηρή συζήτηση.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: seydo@seydo.net
Ταχυδρομική διεύθυνση:
SEYDO c/o M. Anastasios Nychas
Tereyckenlaan 12
B – 1950 Kraainem - Belgium

Σε αυτό συνέβαλε και η παρουσία των κκ. Δήμα από το Newsville και Δημητρακόπουλου από τον
Ευρωπαρατηρητή, οι οποίοι με τα εύστοχα σχόλιά τους έδωσαν το έναυσμα για να επεκταθεί η
συζήτηση και σε άλλα θέματα γεωπολιτικού ενδιαφέροντος. Ο Σύλλογος τους ευχαριστεί με αυτή
την ευκαιρία για την πληρότητα με την οποία κάλυψαν την εκδήλωση.
Στο τέλος της εκδήλωσης, ο κ. Γλέζος έμεινε για αρκετή ώρα στην αίθουσα, παρέχοντας την ευκαιρία
σε όσους το επιθυμούσαν να συζητήσουν και να φωτογραφηθούν μαζί του.

Ο Ευρωβουλευτής κ. Μανώλης Γλέζος και ο Πρόεδρος του ΣΕΥΔΟ κ. Νυχάς.

Το κοινό παρακολουθεί την ομιλία του κου Γλέζου στις Βρυξέλλες.

Εκδήλωση προς τιμήν της 70ής επετείου των Ηνωμένων Εθνών
Ο Σύλλογος διοργάνωσε στις 28 Απριλίου 2015 στις Βρυξέλλες εκδήλωση με θέμα "Θάλασσα
λανθασμένη δε γίνεται" (Οδυσσέας Ελύτης): Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της
Θάλασσας και η συμβολή της στην ασφάλεια δικαίου". Η εκδήλωση οργανώθηκε προς τιμήν της
70ής Επετείου των Ηνωμένων Εθνών, σε συνεργασία με το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης
του ΟΗΕ (UNRIC) στις Βρυξέλλες.
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Ομιλήτριες σε αυτή την εκδήλωση ήταν η κα Παρούλα Νάσκου Περράκη, τ. Καθηγήτρια Διεθνούς
Δικαίου στο Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και η
κα Αναστασία Στρατή, Εμπειρογνώμων Δικαίου της Θάλασσας στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία
στην ΕΕ.
Τις δυο ομιλήτριες προλόγισε ο κ. Δημήτρης Φατούρος, Υπεύθυνος Επικοινωνίας για Ελλάδα και
Κύπρο του Περιφερειακού Κέντρου Πληροφόρησης του ΟΗΕ (UNRIC).
Τις ενδιαφέρουσες και εμπεριστατωμένες παρουσιάσεις των δυο ομιλητριών ακολούθησε σειρά
ερωτήσεων και παρεμβάσεων από τους παρισταμένους, εκ των οποίων σημαντικός αριθμός
διετέλεσαν φοιτητές της κας Περράκη, γεγονός που τη συγκίνησε ιδιαίτερα.
Ο ΣΕΥΔΟ ευχαριστεί ιδιαίτερα τον κ. Φατούρο και το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΗΕ
στις Βρυξέλλες για τη φιλοξενία της εκδήλωσης και προσβλέπει σε στενότερη συνεργασία στο
μέλλον.

Οι ομιλήτριες κυρίες Στρατή και Περράκη.

Ο κ. Φατούρος και η ομιλήτρια κα Στρατή

Το κοινό παρακολουθεί την εκδήλωση στο κτίριο των ΗΕ.
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Συγκρότηση και πρώτες συναντήσεις των δύο ομάδων εργασίας του Συλλόγου
Οι δυο ομάδες εργασίας που συγκρότησε ο Σύλλογος για τα φορολογικά και για την επικαιροποίηση
του Καταστατικού άρχισαν το έργο τους υπό τον συντονισμό των δύο Αντιπροέδρων, κκ. Τάσου
Παπαδόπουλου και Ανδρέα Μαντζουράτου αντιστοίχως. Σκοπός της ομάδας για τα φορολογικά
είναι να συγκεντρώσει και να κωδικοποιήσει φορολογικά θέματα που απασχολούν συγκεκριμένα
τους υπαλλήλους Διεθνών Οργανισμών με σκοπό να υποβάλει συγκεκριμένες προτάσεις για την
επίλυσή τους, όπου αυτό είναι δυνατόν, στην Ελληνική φορολογική διοίκηση. Η ίδια ομάδα
προσπαθεί, με τη συνδρομή του Συλλόγου Ελλήνων Συνταξιούχων της ΕΕ, να αποσαφηνίσει
ορισμένα ζητήματα, τα οποία κατά την τρέχουσα περίοδο είναι φλέγοντα ενόψει της υποβολής των
φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2015, και να καθοδηγήσει, στο μέτρο των δυνατοτήτων της,
τους συναδέλφους. Η ομάδα για την επικαιροποίηση του Καταστατικού θα συζητήσει τις
δυνατότητες απλούστευσης και εκσυγχρονισμού του τρόπου λειτουργίας του Συλλόγου και
προσαρμογής του στις νέες τεχνολογικές δυνατότητες, με σκοπό να προτείνει στα μέλη ένα
συνεκτικό αναθεωρημένο κείμενο τον Σεπτέμβριο, ενόψει της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του
Οκτωβρίου 2015.
Σε συνάρτηση με τα φορολογικά, ο Σύλλογος απευθύνει και πάλι έκκληση στα μέλη του που δεν
εργάζονται στην ΕΕ να επικοινωνήσουν με τον συντονιστή της ομάδας και να του εκθέσουν
ενδεχόμενες ιδιαιτερότητες του δικού τους καθεστώτος και δυσκολίες που τυχόν έχουν συναντήσει
κατά τις επαφές τους με τις φορολογικές αρχές στην Ελλάδα.
Κλείνοντας αυτό το πρώτο Ενημερωτικό Δελτίο για το 2015, σας καλούμε να καταβάλετε τη
συνδρομή σας για το τρέχον έτος (25€) στον λογαριασμό που διατηρεί ο Σύλλογος στο όνομα της
ταμία του Συλλόγου κας Αλεξάνδρας Κόλια στην τράπεζα Record Bank:
ALEXANDRA KOLIA / ΙΒΑΝ: ΒΕ15 6528 3431 1230 / BIC: HBKABE22 / Communication: SEYDO
…και σας ευχόμαστε Καλές Διακοπές!

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς
Το ΔΣ του Συλλόγου
Ιούνιος 2015
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