
 

 

Πρόταση της Πρωτοβουλίας Αλληλλεγγύης στην Ελλάδα που αντιστέκεται 

Παράγραφος 4.1 

"Στόχοι της Κοινότητας είναι η με κάθε τρόπο συνδρομή στην ένταξη των μελών της και προώθηση 

των αιτημάτων τους, ως μεταναστών αλλά και ως τμήματος του ελληνικού λαού, η ανάπτυξη της 

οικονομικής, κοινωνικής, πολιτικής και πολιτιστικής τους δραστηριότητας, καθώς και η διατήρηση 

και καλλιέργεια της πολιτιστικής τους ταυτότητας και των δεσμών τους με την Ελλάδα, όσο και με 

το Βέλγιο και ιδιαίτερα την περιοχή των Βρυξελλών, συμπεριλαμβανόμενων των δεσμών με άλλες 

μεταναστευτικής κοινότητες. "  

Επεξήγηση : Στόχοι της Κοινότητας πρέπει να είναι ξεκάθαρα και η βοήθεια στην ένταξη των 

Ελλήνων μεταναστών στη Βελγική κοινωνία, κι επίσης η δημιουργία δεσμών και οι πολιτιστικές 

ανταλλαγές με Βέλγους και μετανάστες από άλλες μεταναστευτικές κοινότητες.  

Παράγραφος 4.4 

"Ιδιαίτερο μέλημα της Κοινότητας είναι η διατήρηση και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που 

αποτελεί μέσο για τη σύνδεση των Ελλήνων μεταξύ τους και ιδιαίτερα για την επαφή της νέας 

γενιάς με την πατρίδα, καθώς και η εκμάθηση της γαλλικής και της φλαμανδικής γλώσσας, αλλά και 

η ενημέρωση των Ελλήνων εργαζομένων και αυτοαπασχολούμενων για τα δικαιώματα και τις 

υποχρεώσεις τους στο Βέλγιο, ώστε να προωθηθεί η ένταξή τους στη βελγική κοινωνία μέσω του 

χώρου δουλειάς και της εκμάθησης των γλωσσών της χώρας." 

Επεξήγηση: Μέλημα της Κοινότητας πρέπει να είναι επίσης και η συνδρομή στην εκμάθηση της 

γαλλικής και της φλαμανδικής γλώσσας καθώς επίσης η ενημέρωση των Ελλήνων εργαζομένων και 

αυτοαπασχολούμενων για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους στο Βέλγιο. Έτσι επιτυγχάνεται 

ο σκοπός της Κοινότητας για την προώθηση της ένταξης στη βελγική κοινωνία μέσω του χώρου 

δουλειάς και μέσω της εκμάθησης των γλωσσών της χώρας. 

Παράγραφος 4.7 

"Η Κοινότητα είναι φορέας όλων των μελών της, ανεξαρτήτως από κρατικές ή θρησκευτικές αρχές. 

Φορέας υπερκομματικός, συνεργάζεται με όλες τις δημοκρατικά εκλεγμένες ελληνικές και βελγικές 

κυβερνήσεις, καθώς και με όλα τα κόμματα που σέβονται τις αρχές του Ευρωπαϊκού Διαφωτισμού 

και της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Αποκλείει οπoιαδήποτε συνεργασία με κόμματα, οργανώσεις 

και ομάδες που πρεσβεύουν τη φασιστική και ναζιστική ιδεολογία. Ως κοινότητα μεταναστών 

απορρίπτει τις ρατσιστικές θέσεις.  " 

Επεξήγηση:  Η ΕΚΒ συνεργάζεται με όλα τα κόμματα που σέβονται τις αρχές του Ευρωπαϊκού 

Διαφωτισμού και της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών. Αποκλείει οπoιαδήποτε συνεργασία με 

κόμματα, οργανώσεις και ομάδες που πρεσβεύουν τη φασιστική και ναζιστική ιδεολογία. Ως 

κοινότητα μεταναστών απορρίπτει τις ρατσιστικές θέσεις.   

 

 

 



 

 

Παράγραφος 5.1 

1. Τακτικά μέλη γίνονται όσοι είναι ελληνικής υπηκοότητας ή καταγωγής και όσοι έχουν τελειώσει 

υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εθνικότητας, καθώς και οι 

σύζυγοι και νόμιμοι συμβίοι/συμβίες αυτών, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους 

και κατοικούν μόνιμα στην περιοχή που ορίζεται με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 3, γεγονός που 

μπορούν να αποδείξουν με βάση κάποιο δημόσιο έγγραφο βελγικής αρχής, υποβάλλοντας αίτηση 

στο ΔΣ,  με καταβολή της συνδρομής. Το ΔΣ υποχρεούται στην τήρηση βιβλίου καταγραφής των 

ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Στην περίπτωση άρνησης του ΔΣ, μπορεί να γίνει προσφυγή στη 

ΓΣ για την εγγραφή. Μέλη της Κοινότητας δε μπορούν να γίνουν μέλη φασιστικών οργανώσεων, 

όπως η «Χρυσή Αυγή». 

Επεξήγηση: Μέλη της Κοινότητας μπορούν να γίνουν και όσοι έχουν τελειώσει υποχρεωτική 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Μέλη της Κοινότητας δε 

μπορούν να γίνουν μέλη φασιστικών οργανώσεων, όπως η «Χρυσή Αυγή». 

Άρθρο 10.1 

Η Γ.Σ. ειναι το ανώτατο όργανο της Κοινότητας. Συνέρχεται τακτικά δύο φορές το χρόνο και έκτακτα 

μετά από απόφαση του Δ.Σ, ή με αίτηση του 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της 

Κοινότητας. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις και υπογραφές των 

αιτούντων και τα θέματα που προτείνουν να συζητηθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση το ΔΣ 

υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη ΓΣ μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία λήψης της 

αίτησης από το ΔΣ. 

Αρθρο 11.1 

Αρμοδιότητες της Γ.Σ. 

Αποδοχή ή απόρριψη του απολογισμού οικονομικού και δράσης του απερχόμενου ΔΣ και της Ε.Ε. 

Απόρριψη από τουλάχιστον 20 τακτικά μέλη θεωρείται πρόταση μομφής και εφαρμόζεται το 

επόμενο άρθρο. 

 

Άρθρο 13.2α (νέα παράγραφος) 

"Αναπληρωματικό μέλος μιας παράταξης μπορεί να αντικαθιστά με δικαίωμα ψήφου το τακτικό 

μέλος της ίδιας παράταξης, εφόσον το τελευταίο απουσιάζει δικαιολογημένα." 

Επεξήγηση : Προσθήκη νέας παραγράφου που να επιτρέπει σε αναπληρωματικό μέλος απο μια 

παράταξη να αντικαθιστά με δικαίωμα ψήφου το πλήρες μέλος που δεν μπορεί δικαιολογημένα να 

παραστεί.  

  



 

 

Άρθρο 15.2 

Οι συνεδριάσεις του ΔΣ είναι ανοιχτές στα μέλη της Κοινότητας, τα οποία έχουν δικαίωμα 

παρέμβασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Το αργότερο 2 εβδομάδες μετά από κάθε 

συνεδρίαση προθεσμία δημοσιεύονται στον ιστότοπο της Κοινότητας τα πρακτικά της συνεδρίασης 

μετά από την έγκριση και υπό την ευθύνη του ΔΣ. Με ευθύνη του ΔΣ δημοσιεύονται επίσης στην 

αρχή κάθε μήνα οι επερχόμενες συναντήσεις του ΔΣ ή του Προέδρου της με οποιοδήποτε φυσικό 

και νομικό πρόσωπο, στις οποίες εκπροσωπούν την Κοινότητα, και η ατζέντα των συναντήσεων 

αυτών, καθώς και σύντομος απολογισμός όλων των συναντήσεων του αμέσως προηγούμενου 

μήνα. 

Επεξήγηση: Το ΔΣ ενημερώνει τα μέλη εκ των προτέρων για την ατζέντα και άμεσα εκ των υστέρων 

για τα περιεχόμενα οποιωνδήποτε συνομιλιών δεν είναι ανοιχτές στα μέλη. Πρέπει να ορίζεται 

προθεσμία για την αποστολή των πρακτικών των συνεδριάσεων του ΔΣ (2 εβδομάδες το μέγιστο). 

Πρέπει επίσης να είναι θεσμικά κατοχυρωμένη η δυνατότητα παρέμβασης στις συνεδριάσεις του 

ΔΣ των μελών της Kοινότητας - μη μελών του ΔΣ χωρίς να χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του. 

Άρθρο 16.2α (νέα παράγραφος) 

"Το ΔΣ ευθύνεται συλλογικά για την υγιή και διαφανή διαχείριση των οικονομικών της ΕΚΒ, και 

αναθέτει οποιοδήποτε έργο κατόπιν διαδικασιών που ανταποκρίνονται στις αρχές της ίσης 

μεταχείρισης, της διαφάνειας και της χρηστής διοίκησης καθώς και στους κανόνες οικονομικής  

λειτουργίας των asbl στο βελγικό δίκαιο." 

Άρθρο 16.4 

Το ΔΣ συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του και τον υποβάλλει προς έγκριση στη Γ.Σ.  

Άρθρο 19.2 

Ο ταμίας συντάσσει και είναι υπεύθυνος σε συνεργασία με τον Πρόεδρο για την τήρηση ενός 

τακτοποιημένου και καταγραμμένου απολογισμού και προϋπολογισμού ανά 6μηνο, ο οποίος 

κατατίθεται για έγκριση στο ΔΣ, την Ε.Ε. και κατόπιν στη ΓΣ.  


