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Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η  
 

Συνάδελφοι, 

Η  επταµελής –σύµφωνα µε την απόφαση της συνδιάσκεψης της Λάρισας στις 21.6.10-

Συντονιστική Επιτροπή της Κίνησης της Ενοποίησης για την Ίδρυση του Σ.Ε.Κ. συνεδρίασε στις 

9.7.2010 στην Αθήνα. Η συνεδρίαση ήταν διευρυµένη µε την συµµετοχή µελών και από τις τρείς 

Οργανώσεις που οδεύουν για Ενοποίηση.  

Κατά την συνεδρίαση έγινε γόνιµος διάλογος , τόσο για τα οργανωτικά, λειτουργικά και 

τεχνικά θέµατα αναφορικά µε την υπό ίδρυση νέα Οργάνωση,  όσο και για τα  επείγοντα 

συνδικαλιστικά ζητήµατα που απασχολούν τον κλάδο.  

Σας  ενηµερώνουµε, µε πολύ συνοπτική περιγραφή, για τις αποφάσεις  της Συντονιστικής 

Επιτροπής που λήφθηκαν σε αυτή την συνεδρίαση: 

• ∆ηµιουργία ιστιοχώρου (site) που θα εξυπηρετεί την επικοινωνία και ενηµέρωση της  νέας 

Οργάνωσης του Σ.Ε.Κ. µε όλους τους απλούς συναδέλφους. Παράλληλα θα αποτελέσει και 

ελεύθερο βήµα  κατάθεσης των απόψεων όλων των Συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα πάνω 

σε συνδικαλιστικά θέµατα. Έχει ήδη γίνει η ανάθεση του έργου. 

• Αναζήτηση και επιλογή λογοτύπου του Σ.Ε.Κ.  

• Προετοιµασία προσωρινού Μητρώου µελών του Σ.Ε.Κ. 

• Προετοιµασία παρουσίασης του Σ.Ε.Κ. στα Μ.Μ.Ε. 

• Όλες οι ενέργειες για την προετοιµασία της νέας Οργάνωσης θα έχουν την Νοµική 

επιµέλεια ουδέτερου προς τις τρείς Οργανώσεις ∆ικηγόρου.  

• Καθορισµός αρχικής οικονοµικής συµβολής των τριών Οργανώσεων και των Συνδέσµων για 

την κάλυψη των πρώτων λειτουργικών εξόδων του Σ.Ε.Κ.  



• Η τεχνική – Γραµµατειακή υποστήριξη του Σ.Ε.Κ.  θα  καλυφτεί  ¨εκ των ενόντων¨ από τις  

διαθέσιµες γραµµατείες  των δύο Οργανώσεων (ΣΑΤΕ & ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε)  και του Συνδέσµου 

της Λάρισας (έδρα της Κίνησης της Ενοποίησης).  

• Προετοιµασία µεγάλης   συγκέντρωσης στην Αθήνα µε θέµατα Ηµερήσιας ∆ιάταξης τα 

φλέγοντα ζητήµατα του κλάδου µε αιχµή τον νέο Νόµο του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.∆Ι. (Για την 

συγκέντρωση αυτή θα αποσταλεί άµεσα σχετική ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ).  

• Η ¨ΚΙΝΗΣΗ¨ να ασχολείται παράλληλα µε τα σοβαρά συνδικαλιστικά ζητήµατα, να τα 

αναδεικνύει και να τα µεταφέρει προς ενέργεια στις υφιστάµενες-θεσµικά- Οργανώσεις. (Θα 

σας κοινοποιηθούν σύντοµα σχετικές επιστολές). 

• Τέλος για τις ανάγκες τις  επικοινωνίας και για πρακτικούς λόγους ορίστηκε τριµελής 

προσωρινή Γραµµατεία του  υπό ίδρυση Σ.Ε.Κ. (ένα µέλος από κάθε µία Οργάνωση), η 

οποία  θα υπογράφει  όλα τα έγγραφα.   

 
 
 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισµούς 
 

Η Προσωρινή Γραµµατεία 
 του (υπό ίδρυση) Σ.Ε.Κ.  
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