
 

Ηλεκτρονική διεύθυνση: seydo@seydo.net  

Facebook: www.facebook.com/SEYDOAssociation   

 

ΕΔ αριθ. 1/2018 

Απρίλιος 2018 
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Αγαπητά μέλη, Χριστός Ανέστη! 

Μετά την αλλαγή Προέδρου (Νοέμβριος 2017) το ΔΣ επικεντρώθηκε στη διαδικασία αλλαγής του 
Καταστατικού του Συλλόγου (το νέο κείμενο είχε εγκριθεί στη Γενική Συνέλευση της 15ης 
Οκτωβρίου 2016.  Η αρκετά χρονοβόρα αυτή διαδικασία, που θα γίνει στο Πρωτοδικείο Αθηνών, 
δεδομένου ότι η έδρα του Συλλόγου είναι στην Αθήνα, ευελπιστούμε ότι θα τελειώσει πριν από το 
καλοκαίρι.   

Παράλληλα συνεχίστηκαν οι προσπάθειες για την εγγραφή νέων στην ηλικία μελών που 
προέρχονται όχι μόνο από τα κοινοτικά όργανα αλλά και από άλλους διεθνείς οργανισμούς.   

Κοπή πίτας 

Η κοπή της πίτας (24 Ιανουαρίου) έγινε με επιτυχία στην αίθουσα του Attica, με τη συμμετοχή και 
αρκετών νέων μελών που τους δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να γνωριστούν 
καλύτερα. 

Συμμετοχή στην εκδήλωση «Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» 

Ο Σύλλογος συμμετείχε μαζί με την Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών στην εκδήλωση «Κτίζοντας 
Γέφυρες Γνώσης και Συνεργασίας» που διοργάνωσε η Γενική Γραμματεία Στρατηγικών Επενδύσεων 
του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε την 
1η Φεβρουαρίου 2018 στο κτίριο της Ελληνικής Πρεσβείας και είχε ως κύριο ομιλητή τον 
κ. Λαμπριανίδη, Γενικό Γραμματέα Στρατηγικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης.   

Με την πρωτοβουλία αυτή υποστηρίζεται η δημιουργία «γεφυρών» που θα παρέχουν στους 
Έλληνες που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό την ευκαιρία να επανασυνδεθούν με τη χώρα μέσω 
της συνεργασίας με ελληνικούς επιχειρηματικούς και επιστημονικούς φορείς. 
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Πολιτική προστασία και διαχείριση των καταστροφών 

Ο ΣΕΥΔΟ συνδιοργάνωσε, στις 21 Φεβρουαρίου 2018, με τον ευρωβουλευτή του Ποταμιού κ. Κύρκο, 
συζήτηση με θέμα την «Ενίσχυση της πολιτικής προστασίας και διαχείρισης των καταστροφών».   
Στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σε αίθουσα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμμετείχε ο 
Επίτροπος κύριος Στυλιανίδης καθώς και οι Δήμαρχοι Κυθήρων, Λειψών και Σκύρου.  

Ετήσια συνδρομή 

Καλούμε τα μέλη που δεν έχουν ακόμη καταβάλει τη συνδρομή τους για το 2018 (25€) να το κάνουν 
χρησιμοποιώντας πλέον τον νέο λογαριασμό του Συλλόγου, που έχει ανοιχθεί στο όνομα της Ταμία 
κας Ελεφτέριε στην Τράπεζα BPost με τα ακόλουθα στοιχεία: 

ΒΕ58 0004 4713 9179 (BIC BPOTBEB1)  
Mme Elefterie  
Communication : Syndromi Seydo 

Ο παλαιός λογαριασμός στη Record Bank δεν υφίσταται πλέον και παρακαλούμε να μην τον 
χρησιμοποιείτε. 

- - -  / / / - - - 

Κλείνοντας αυτό το ανοιξιάτικο Ενημερωτικό Δελτίο, σας καλούμε να μας στείλετε ιδέες και 

προτάσεις στη διεύθυνση seydo@seydo.net, αλλά και μέσω Facebook, στη σελίδα 

www.facebook.com/SEYDOAssociation όπου μοιραζόμαστε χρήσιμες πληροφορίες και 

προωθούμε τη δικτύωση των συναδέλφων σε όλο τον κόσμο! 

 

Με θερμούς συναδελφικούς χαιρετισμούς  

Το ΔΣ του Συλλόγου 
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