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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  

Μετά   την υπ’ αριθ. 81/2012 Απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών 

(Τµήµα Εκούσιας ∆ικαιοδοσίας) που αναγνωρίστηκε η ίδρυση  του ΣΕΚ και   εγκρίθηκε το 

καταστατικό   του,  τα ιδρυτικά µέλη συνήλθαν σε πρώτη συνεδρίαση  στην αίθουσα 

συνεδριάσεων του ΣΑΤΕ την Πέµπτη 26.1.2012 

Στην συνεδρίαση: 

• Έγινε ενηµέρωση από την Νοµική Σύµβουλο   κ. Αθηνά Μανίκα σε ότι αφορά την 

διαδικασία που προηγήθηκε της έγκρισης του καταστατικού και τις απαιτούµενες 

επόµενες ενέργειες  για την ενεργοποίηση του. 

• Επαναδιατυπώθηκε η σθεναρή προσήλωση όλων στην πραγµατοποίηση του 

κορυφαίου στόχου που είναι η ενιαία έκφραση του κλάδου. 

• Επισηµάνθηκε η θέση  ότι, η ίδρυση του ΣΕΚ δεν είναι η  ίδρυση µιας ακόµη 

πανελλήνιας Οργάνωσης  αλλά η ενοποιηµένη Οργάνωση  αρχικά των ΣΑΤΕ, 

ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε και   Συνδέσµων της ΠΕΣΕ∆Ε, απευθύνετε όµως σε όλους όσους  

βλέπουν την ενιαία έκφραση του κλάδου ως µόνη διέξοδο στην  σηµερινή αδιέξοδη 

συνδικαλιστική πραγµατικότητα.  

• Εκφράστηκε η ενεργή διάθεση όλων για δουλειά,   ώστε να ολοκληρωθεί σύντοµα το 

«στήσιµο» και η λειτουργία της νέας ενοποιηµένης Οργάνωσης. 

• Ελήφθησαν  οι  παρακάτω αποφάσεις: 

o Συγκροτήθηκε η  προσωρινή επταµελής   εκτελεστική επιτροπή από τους 

1.  Μανδηλαράς Στάθης, πρόεδρος της προσωρινής ∆.Ε. του ΣΕΚ 

2. Γερακάκης Ανδρέας, αντ/δρος  της προσωρινής ∆.Ε. του ΣΕΚ 

3. Μπελιµπασάκης Στέφανος, αντ/δρος της προσωρινής ∆.Ε. του ΣΕΚ 

4. Κατσούλας Κων/νος  Γ. Γραµµατέας  της προσωρινής ∆.Ε. του ΣΕΚ 

5. Αγγελίδης Γεώργιος, οικονοµικός επόπτης της πρ. ∆Ε του ΣΕΚ 

6. Βλάχος Γεώργιος, µέλος της  προσωρινής ∆.Ε. του ΣΕΚ 

7. Αβρανάς Φίλιππος, µέλος της  προσωρινής ∆.Ε. του ΣΕΚ 

o Τα κεντρικά γραφεία του ΣΕΚ θα φιλοξενηθούν προσωρινά στα γραφεία 

της ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, Αχαρνών 35. 



o Η  γραµµατειακή και υλικοτεχνική υποστήριξη   του ΣΕΚ θα εξυπηρετηθεί, 

αρχικά, από  τις υφιστάµενες υποδοµές  των κεντρικών Γραφείων των   

ΣΑΤΕ ,   ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε και   ΣΠΕ∆Ε Αθηνών.     

o Η ιστοσελίδα του ΣΕΚ θα ενεργοποιηθεί. Υπεύθυνοι για την ιστοσελίδα 

ορίστηκαν τα µέλη της προσ.  ∆.Ε. κ.κ.   Κυριακόπουλος Γεώργιος και  

Μπελιµπασάκης Στέφανος. Χειρίστρια της ιστοσελίδας  ορίστηκε   

υπάλληλος του ΣΑΤΕ.  Ακόµη η ιστοσελίδα του ΣΕΚ θα πρέπει να 

υποστηριχθεί ηλεκτρονικά από τις υπάρχουσες ιστοσελίδες ΣΑΤΕ, 

ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε και Συνδέσµων ΠΕΣΕ∆Ε. 

o  Η   εγγραφή   των νέων µελών  θα αρχίσει  µετά την ολοκλήρωση της 

απαιτούµενης διαδικασίας  της πλήρους ενεργοποίησης του καταστατικού   

και της αναγνώρισης του ΣΕΚ από την πολιτεία. 

o Οι  συνδροµές για τις εγγραφές των νέων µελών ορίστηκαν σε: 

I. 5 €  για τις ατοµικές επιχειρήσεις όλων των τάξεων ΜΕΕΠ 

II. 10 €  για τα νοµικά πρόσωπα όλων των τάξεων ΜΕΕΠ 

III. 1 € για κάθε ΜΕΚ στέλεχος των νοµικών προσώπων. 

 

  

Εκ µέρους της Προσωρινής ∆.Ε.  του Σ.Ε.Κ. 

Ο Πρόεδρος 

 
Στάθης Μανδηλαράς 

 
 


