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Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Ο  Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

Αγαπητά μέλη,  

Βγαίνουμε σιγά-σιγά από τον Χειμώνα και ο Σύλλογος εντατικοποιεί τις δραστηριότητές του! Με την 

ευκαιρία, σας θυμίζουμε ότι τον Οκτώβριο θα διεξαχθεί και η Γενική Συνέλευση αρχαιρεσιών, οπότε 

όσοι ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε πιο ενεργά, σκεφθείτε την ενδεχόμενη υποψηφιότητα σας για 

το ΔΣ! Αυτά όμως θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξανασυζητήσουμε μέχρι το φθινόπωρο. Προς το 

παρόν, ας επικεντρωθούμε στα όσα συνέβησαν κατά το πρώτο τετράμηνο του έτους.  

Κοπή πίτας και νέα μέλη 

Όπως καθιερώσαμε πλέον τα τελευταία χρόνια, η κοπή της βασιλόπιτας του Συλλόγου 

πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιανουαρίου με μεγάλη συμμετοχή των μελών μας, αλλά και άλλων 

συναδέλφων που έδειξαν ενδιαφέρον να γίνουν μέλη και να βοηθήσουν στις προσπάθειές μας! Και 

του χρόνου, λοιπόν! 

Φορολογικά θέματα και ενημέρωση 

1) Απόκτηση πρώτης κατοικίας στην Ελλάδα 

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε ότι συγκεκριμένη ΔΟΥ αρνήθηκε να παραχωρήσει σε συνάδελφο από 

την ΕΕ με φορολογική έδρα την Ελλάδα το αφορολόγητο για την αγορά πρώτης κατοικίας που ισχύει 

για τους υπόλοιπους Έλληνες φορολογούμενους, θεωρώντας ότι η συνάδελφος δεν κατοικεί στη 

χώρα, και αυτό παρότι η ενδιαφερομένη προσκόμισε όλα τα σχετικά με το Πρωτόκολλο περί 

Προνομίων και Ασυλιών της Συνθήκης για την ΕΕ.   

Όπως έχουμε επανειλημμένα διαπιστώσει κατά τα τελευταία χρόνια, αρκετά Κράτη μέλη (και όχι 

μόνον η Ελλάδα) προσπαθούν να ακυρώσουν στην πράξη το περιεχόμενο κάποιων διατάξεων του εν 

λόγω Πρωτοκόλλου, επιβάλλοντας μια τεχνητή διάκριση μεταξύ φορολογικής κατοικίας και τόπου 

διαμονής.   

Προκειμένου να διευκρινίσουμε εκ νέου το ζήτημα αυτό και να αποφύγουμε αυθαίρετες ερμηνείες 

στο μέλλον, το ΔΣ του Συλλόγου απέστειλε στην υφυπουργό Οικονομικών κα Παπανάτσιου επιστολή 

με θέμα την αντιμετώπιση των Ελλήνων υπαλλήλων της ΕΕ κατά την απόκτηση πρώτης κατοικίας 

στην Ελλάδα, ζητώντας να ενημερωθούν δεόντως οι κατά τόπους φορολογικές αρχές, ώστε να μην 

αντιμετωπίζουν τους συναδέλφους σαν Έλληνες του εξωτερικού ή σαν αλλοδαπούς. 

2) Υποβολή δήλωσης από συναδέλφους που δεν έχουν διεύθυνση στην Ελλάδα 

Ένα άλλο ζήτημα που έχει επισημανθεί από συναδέλφους είναι η τεχνική δυσκολία που συναντούν 

όταν προσπαθούν να συμπληρώσουν τη φορολογική τους δήλωση στην Ελλάδα, όπως οφείλουν ως 

φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, αλλά χωρίς να διαθέτουν μόνιμη διεύθυνση εκεί, πράγμα που δεν 

τους επιτρέπει να προχωρήσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα.  

mailto:seydo-association@outlook.
http://www.facebook.com/SEYDOAssociation


 

2/2 

 

Το ΔΣ απέστειλε σχετική επιστολή στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΕΔΕ), 

αναφέροντας το πρόβλημα και προτείνοντας μάλιστα πρακτική λύση σε αυτό.  

3) Ενημερωτική συνάντηση 

Διαπιστώνοντας αφενός ότι πολλοί συνάδελφοι, ιδίως όσοι έχουν προσληφθεί πιο πρόσφατα, δεν 

είναι αρκετά ενημερωμένοι για το φορολογικό καθεστώς τους σε σχέση με την Ελλάδα, αλλά και 

αφετέρου ότι όλοι χρειαζόμαστε σε ετήσια βάση έγκυρη πληροφόρηση πριν την υποβολή της 

δήλωσής μας, το ΔΣ αποφάσισε να οργανώσει συνάντηση με ειδικό φοροτεχνικό, ο οποίος θα μας 

εξηγήσει τις υποχρεώσεις μας αλλά και τα δικαιώματά μας ως Ελλήνων φορολογουμένων.  

Προς το παρόν, σας ζητήσαμε να μας στείλετε απορίες και ερωτήματα στη διεύθυνση  

seydo-association@outlook.com.  

Θα σας ενημερώσουμε το συντομότερο για την ημερομηνία και τον χώρο της συνάντησης αυτής.   

Εκδήλωση με Έλληνες Ευρωβουλευτές 

Την Τρίτη 19 Μαρτίου 2019, ο ΣΕΥΔΟ συνδιοργάνωσε για δεύτερη συνεχόμενη φορά με την 

Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών συζήτηση με Έλληνες ευρωβουλευτές με θέμα: « Η Ευρώπη μετά τις 

ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου ». Η εκδήλωση, στην οποία παρέστησαν οι κκ. Παπαδημούλης, 

Κεφαλογιάννης, Κύρκος και η κα Καϊλή, στέφθηκε από επιτυχία, καθώς οι παρόντες συμπολίτες μας 

είχαν την ευκαιρία να κάνουν τις παρατηρήσεις τους και να θέσουν ερωτήματα στους εκπροσώπους 

των κομμάτων. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν ακόμη και απηύθυναν χαιρετισμό η αναπληρώτρια 

υπουργός Εξωτερικών κα Αναγνωστοπούλου και οι βουλευτές του εθνικού Κοινοβουλίου κκ. 

Εμμανουηλίδης, Μανιός και Δημοσχάκης, οι οποίοι έτυχε να βρίσκονται στις Βρυξέλλες. 

Ετήσια συνδρομή / Επικοινωνία 

Με την ευκαιρία αυτής της επικοινωνίας μας, σας θυμίζουμε ότι οι μόνοι πόροι του Συλλόγου είναι 

οι συνδρομές των μελών του. Καλούμε, λοιπόν, τα μέλη να αρχίσουν να καταβάλλουν τη συνδρομή 

τους για το νέο έτος 2019 (25€) στον νέο λογαριασμό του Συλλόγου (Τράπεζα BPost):  

   ΒΕ58 0004 4713 9179 (BIC BPOTBEB1) / Mme Elefterie / Communication : Syndromi SEYDO 2019 

Και όπως συνηθίζουμε κλείνοντας το Ενημερωτικό Δελτίο, σας καλούμε να μας στείλετε ιδέες και 

προτάσεις στη διεύθυνση seydo-association@outlook.com, αλλά και μέσω Facebook, στη σελίδα 

www.facebook.com/SEYDOAssociation ! 

ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ! 
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