ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΑΤΕ
ΑΘΗΝΑ - 31.3.2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΑΤΕ
Προτείνεται η τροποποίηση των ακόλουθων άρθρων του καταστατικού του
ΣΑΤΕ ως ακολούθως (θα παρατίθεται το άρθρο του καταστατικού
τροποποιηµένο˙ µε έντονα γράµµατα θα εµφανίζεται η τροποποίηση˙ εφόσον
τροποποιείται όλη η διάταξη, τότε µε έντονα γράµµατα θα εµφανίζεται όλη η
διάταξη˙ ακολούθως θα υπάρχει ένα συνοπτικό σηµείωµα για το ουσιαστικό
περιεχόµενο της τροποποίησης, τους λόγους και τον σκοπό που εξυπηρετεί):
Άρθρο 1.1
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
«Με το παρόν καταστατικό (εφεξής και ως «το Καταστατικό») ρυθµίζονται η
οργάνωση και η λειτουργία του σωµατείου µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» και την συντοµογραφία «ΣΑΤΕ» (εφεξής και
ως «ο Σύνδεσµος»), που έχει έδρα στην Αθήνα και περιφέρεια δράσης ολόκληρη την
ελληνική επικράτεια. Στις µε το εξωτερικό σχέσεις η επωνυµία του Συνδέσµου είναι
«ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES», η δε συντοµογραφία του
«SATE».»

-

-

Η επωνυµία του ΣΑΤΕ συντέµνεται και από «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» γίνεται «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ
ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ». Είναι πιο σύντοµη και πιο
περιεκτική, αφού δυνητικά περιλαµβάνει κάθε τύπο εταιρείας.
Η ξενική συντοµογραφία από «A.G.C.C.» γίνεται «SATE». ∆εν υπάρχει
κανένας λόγος να διαφοροποιείται η ξενική συντοµογραφία από την
ελληνική, όταν µάλιστα ούτε η ελληνική συντοµογραφία αποδίδει τα
αρχικά της πλήρους επωνυµίας του Συνδέσµου.

‐2‐

Άρθρο 2
Το άρθρο 2 τροποποιείται ως ακολούθως:
«ΑΡΘΡΟ 2
ΜΕΛΗ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
1.1
Τα µέλη του Συνδέσµου διακρίνονται σε τακτικά, ειδικά και αρωγά. Ως τακτικά
µέλη έχουν δικαίωµα εγγραφής όλες οι νοµίµως συνεστηµένες ανώνυµες,
περιορισµένης ευθύνης, οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες τεχνικές εταιρείες, καθώς και
οι οιασδήποτε άλλης µορφής εταιρείες µε νοµική προσωπικότητα, οι οποίες
είναι εγγεγραµµένες στο εκάστοτε ισχύον επίσηµο Μητρώο Εργοληπτικών
Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).
1.2
Εφόσον θεσµοθετηθεί επίσηµο Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων,
στον Σύνδεσµο θα εγγράφονται ως τακτικά µέλη και οι νοµίµως συνεστηµένες
ανώνυµες, περιορισµένης ευθύνης, οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες τεχνικές εταιρείες,
καθώς και οι οιασδήποτε άλλης µορφής εταιρείες µε νοµική προσωπικότητα,
οι οποίες θα είναι εγγεγραµµένες στο εκάστοτε ισχύον επίσηµο Μητρώο
Κατασκευαστών Ιδιωτικών Έργων (εφεξής και ως «ΜΗ.Κ.Ι.Ε.»).
1.3
Σε περίπτωση που εταιρεία – µέλος είναι ταυτοχρόνως εγγεγραµµένη στο
Μ.Ε.ΕΠ. και στο ΜΗ.Κ.Ι.Ε., υπερισχύει η εγγραφή της στο Μ.Ε.ΕΠ. και λογίζεται για τις
ανάγκες του παρόντος Καταστατικού ως εγγεγραµµένη αποκλειστικά στο Μ.Ε.ΕΠ.,
χωρίς να λαµβάνεται υπόψη η εγγραφή της στο ΜΗ.Κ.Ι.Ε.
2.1. Ως ειδικά µέλη του Συνδέσµου εγγράφονται ατοµικές εργοληπτικές
επιχειρήσεις - φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι εγγεγραµµένα στο εκάστοτε
ισχύον επίσηµο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.).
2.2. Τα ειδικά µέλη δεν έχουν δικαίωµα ψήφου και εκλέγεσθαι στη ∆ιοίκηση
του Συνδέσµου, εκτός εάν στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι ιδιότητες
εκείνες που τους παρέχουν δικαίωµα ψήφου ή εκλέγεσθαι ως εκπρόσωποι
τακτικών µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
Επίσης, τα ειδικά µέλη δεν δύνανται να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις
του Συνδέσµου και να εκφέρουν τη γνώµη τους.
2.3. Τα ειδικά µέλη απολαύουν όλων των υπηρεσιών και παροχών του
Συνδέσµου που προσφέρονται στα τακτικά µέλη (νοµικές, φοροτεχνικές
συµβουλές, εξέταση αιτηµάτων και παραπόνων και υποβολή τους προς τις
Αρχές κ.λπ.). Επίσης, στα ειδικά µέλη χορηγούνται οι απαιτούµενες για τη
συµµετοχή τους στις δηµοπρασίες βεβαιώσεις του ΣΑΤΕ.
3.1. Ως αρωγά µέλη του Συνδέσµου εγγράφονται φυσικά πρόσωπα που είναι
εγγεγραµµένα στο εκάστοτε ισχύον Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και
αποτελούν στελέχη των εταιρειών – τακτικών µελών του ΣΑΤΕ, ή των ατοµικών
εργοληπτικών επιχειρήσεων – ειδικών µελών του ΣΑΤΕ, σύµφωνα µε τις περί
στελέχωσης διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας.
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3.2. Τα αρωγά µέλη – στελέχη εταιρειών τακτικών µελών του Συνδέσµου
παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσµου και δύνανται να εκφέρουν τη
γνώµη τους, χωρίς όµως να έχουν δικαίωµα ψήφου και εκλέγεσθαι στη ∆ιοίκηση του
Συνδέσµου, εκτός εάν στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι ιδιότητες εκείνες που τους
παρέχουν δικαίωµα ψήφου ή εκλέγεσθαι ως εκπρόσωποι τακτικών µελών σύµφωνα µε
τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού.
3.3. Τα αρωγά µέλη – στελέχη ατοµικών εργοληπτικών επιχειρήσεων ειδικών
µελών του Συνδέσµου δεν έχουν δικαίωµα ψήφου και εκλέγεσθαι στη
∆ιοίκηση του Συνδέσµου, εκτός εάν στο πρόσωπό τους συντρέχουν οι
ιδιότητες εκείνες που τους παρέχουν δικαίωµα ψήφου ή εκλέγεσθαι ως
εκπρόσωποι τακτικών µελών σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος
Καταστατικού. Επίσης, τα αρωγά µέλη της κατηγορίας αυτής δεν δύνανται να
παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Συνδέσµου και να εκφέρουν τη
γνώµη τους.
4.1. Τα ειδικά και τα αρωγά µέλη δύνανται να οργανώνονται σε Τµήµατα
Φυσικών Προσώπων, κατόπιν απόφασης του ∆.Σ., βάσει κανονισµών
λειτουργίας που συντάσσει προς τούτο το ∆.Σ., σύµφωνα µε το άρθρο 32 του
παρόντος. Οι κανονισµοί αυτοί δύνανται να προβλέπουν τη σύσταση δύο
τµηµάτων φυσικών προσώπων: α) Τµήµα Φυσικών Προσώπων Ειδικών
Μελών (Τ.Φ.Π.Ε.Μ.) και β) Τµήµα Φυσικών Προσώπων Αρωγών Μελών
(Τ.Φ.Π.Α.Μ.).
4.2. Το Τµήµα Φυσικών Προσώπων Ειδικών Μελών, εφόσον συσταθεί, έχει
αποκλειστικά εσωτερική γνωµοδοτική και ενηµερωτική αρµοδιότητα επί των
θεµάτων που αφορούν τις ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις. Ιδίως,
εξετάζει και συζητεί τα ζητήµατα που άπτονται του ενδιαφέροντος των
ατοµικών εργοληπτικών επιχειρήσεων, ενηµερώνει επ’ αυτών το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο, συντάσσει και υποβάλλει προτάσεις επί των θεµάτων
γνωµοδοτικής αρµοδιότητάς του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου
και εν γένει φροντίζει ώστε να αναδεικνύει τα θέµατα και τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν οι ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις. Το Τ.Φ.Π.Ε.Μ. δεν
έχει ίδια νοµική προσωπικότητα, δεν είναι όργανο του Συνδέσµου, δεν
δεσµεύει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τα όργανα του Συνδέσµου και δεν
εκπροσωπεί τον Σύνδεσµο προς τα έξω.
4.3. Το Τµήµα Φυσικών Προσώπων Αρωγών Μελών έχει αποκλειστικά τις
ίδιες αρµοδιότητες µε το Τ.Φ.Π.Ε.Μ. επί των θεµάτων που απασχολούν τα
στελέχη των εργοληπτικών επιχειρήσεων – µελών του ΣΑΤΕ. Ιδίως, εξετάζει
και συζητεί τα ζητήµατα που άπτονται του ενδιαφέροντος των στελεχών
εργοληπτικών επιχειρήσεων – µελών του ΣΑΤΕ, ενηµερώνει επ’ αυτών το
∆ιοικητικό Συµβούλιο, συντάσσει και υποβάλλει προτάσεις επί των θεµάτων
γνωµοδοτικής αρµοδιότητάς του στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου
και εν γένει φροντίζει ώστε να αναδεικνύει τα θέµατα και τα προβλήµατα που
αντιµετωπίζουν τα στελέχη εργοληπτικών επιχειρήσεων – µελών του ΣΑΤΕ.
Το Τ.Φ.Π.Α.Μ. δεν έχει ίδια νοµική προσωπικότητα, δεν είναι όργανο του

‐4‐

Συνδέσµου, δεν δεσµεύει καθ΄ οιονδήποτε τρόπο τα όργανα του Συνδέσµου
και δεν εκπροσωπεί τον Σύνδεσµο προς τα έξω.
Οι ακολουθούσες ρυθµίσεις του παρόντος, πλην αντιθέτου ρητής προβλέψεως,
αναφέρονται πάντοτε στα τακτικά µέλη του Συνδέσµου. Όπου δεν προσδιορίζεται
ρητώς η κατηγορία του µέλους, νοείται ότι η ρύθµιση αφορά µόνο τα τακτικά
µέλη.
5.1
Για την εγγραφή µέλους απαιτείται η υποβολή από την ενδιαφερόµενη εταιρεία
σχετικής αίτησης προς το ∆.Σ., που συνοδεύεται από αντίγραφο της βεβαίωσης της
αρµόδιας εκάστοτε Υπηρεσίας που τηρούν τα αναγνωρισµένα από την Πολιτεία α)
Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) και β) Μητρώο Κατασκευαστών
Ιδιωτικών Έργων (ΜΗ.Κ.Ι.Ε.), περί εγγραφής της εταιρείας στο Μ.Ε.ΕΠ. ή στο
ΜΗ.Κ.Ι.Ε. αντιστοίχως, και περί της στελέχωσης αυτής. Με την υποβολή της αίτησης
τεκµαίρεται η πλήρης γνώση και αποδοχή από την αιτούσα του παρόντος
καταστατικού. Η εγγραφή εγκρίνεται από το ∆.Σ.. Το αυτά ισχύουν και ως προς την
εγγραφή των ειδικών µελών.
5.2
Μέλη τα οποία εγγράφονται στον Σύνδεσµο κατά το χρονικό διάστηµα που
αρχίζει τριάντα (30) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει ορισθεί για την πρώτη
συνεδρίαση της τακτικής εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και λήγει µε την ολοκλήρωσή
της και την εκλογή του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των λοιπών οργάνων του
Συνδέσµου δεν έχουν δικαίωµα ψήφου κατά την ως άνω τακτική εκλογική Γενική
Συνέλευση και τις διενεργούµενες σ’ αυτήν αρχαιρεσίες.
6.1. Τα µέλη (τακτικά, ειδικά και αρωγά) µπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε
από τον Σύνδεσµο, αρκεί να το γνωστοποιήσουν εγγράφως προς το ∆ιοικητικό
Συµβούλιο.
6.2. Κάθε µέλος (τακτικό, ειδικό ή αρωγό) έχει υποχρέωση να συµµορφώνεται
πλήρως προς τους νόµους, τις αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Γενικής
Συνέλευσης, να δρα κατά την άσκηση του επαγγέλµατός του ανταγωνιστικά µεν προς
τα υπόλοιπα µέλη, πλην όµως µέσα στα όρια που καθορίζονται από την καλή πίστη, τα
χρηστά συναλλακτικά ήθη και το πνεύµα αλληλεγγύης και συναδελφικότητας και τέλος
να εξοφλεί εµπρόθεσµα όλες τις προς τον Σύνδεσµο οικονοµικές του υποχρεώσεις,
χορηγώντας άµεσα τα τυχόν ζητούµενα από την ∆ιοίκηση στοιχεία για τον
προσδιορισµό τους. Τα τακτικά µέλη δικαιούνται να λαµβάνουν γνώση των
τηρουµένων από τον Σύνδεσµο στοιχείων αναφορικά µε την ενηµερότητα των
υπολοίπων µελών του. Τα τακτικά µέλη έχουν δικαίωµα να συµµετέχουν στις Γενικές
Συνελεύσεις. Τα τακτικά µέλη έχουν δικαίωµα να ψηφίζουν, να εκλέγουν και να
εκλέγονται. Εισφορές των οποίων καθυστερείται η καταβολή τους υπέρ το τρίµηνο
καθίστανται ληξιπρόθεσµες και απαιτητές. Για την καταβολή των εισφορών των
αρωγών µελών είναι εις ολόκληρον υπόχρεα και τα τακτικά µέλη – εταιρείες ή τα
ειδικά µέλη – ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, των οποίων τα αρωγά αυτά
µέλη αποτελούν στελέχη. Μέλη (τακτικά, ειδικά και αρωγά) που καθυστερούν την
καταβολή των οφειλόµενων εισφορών στερούνται των δικαιωµάτων τους να ψηφίζουν,
να εκλέγουν ή να εκλέγονται, καθώς και των υπηρεσιών του Συνδέσµου που
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παρέχονται προς τα µέλη του, ενώ ο Σύνδεσµος θα συνεχίζει να παρέχει τις υπηρεσίες
του προς τα µέλη αυτά για διάστηµα τριών µηνών ακόµη.»

Οι προτεινόµενες τροποποιήσεις έχουν εν συντοµία ως ακολούθως:
- Ιδρύεται νέα κατηγορία µελών (ειδικά µέλη) για τις ατοµικές εργοληπτικές
επιχειρήσεις (φυσικά πρόσωπα).
- Τα ειδικά µέλη δεν θα έχουν δικαίωµα ψήφου, εκλέγειν, εκλέγεσθαι και
παράστασης στις γενικές συνελεύσεις. Το δικαίωµα παράστασης στις
γενικές συνελεύσεις πρέπει να αποκλεισθεί, διότι υπάρχει ο κίνδυνος οι
γενικές συνελεύσεις να γεµίζουν µε πλήθος κόσµου, που θα θέτει σε
κίνδυνο την ορθή διεξαγωγή τους, ιδίως εν όψει του ότι ισχύει η
σταθµισµένη ψήφος, οπότε η ορθή καταµέτρησή τους εν µέσω πλήθους
ασχέτων να καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής.
- Τα ειδικά µέλη θα απολαύουν όλων των υπηρεσιών του Συνδέσµου που
παρέχονται στα τακτικά µέλη. Επίσης, θα τους χορηγούνται οι
απαραίτητες βεβαιώσεις για τη συµµετοχή τους στους διαγωνισµούς.
- Επεκτείνεται η ιδιότητα των αρωγών µελών και στα στελέχη των
ατοµικών εργοληπτικών επιχειρήσεων, όταν βεβαίως τα στελέχη αυτά
δεν είναι οι ίδιοι οι επιχειρηµατίες (κάτοχοι του εργοληπτικού πτυχίου).
- Τα αρωγά µέλη στελέχη τακτικών µελών δικαιούνται να παρίστανται στις
γενικές συνελεύσεις και να παρεµβαίνουν σ’ αυτές. Το δικαίωµά τους
αυτό υπάρχει ήδη στο καταστατικό και δεν µπορεί να αφαιρεθεί, αφού
είναι συναρτηµένο µε τα εν γένει δικαιώµατα των τακτικών µελών.
Αντιθέτως, τα αρωγά µέλη – στελέχη ατοµικών εργοληπτικών
επιχειρήσεων δεν θα έχουν αυτό το δικαίωµα, αφού ούτε στα φυσικά
πρόσωπα – ατοµικές εργοληπτικές επιχειρήσεις, των οποίων είναι
στελέχη, παραχωρείται αυτό.
- Η πρόβλεψη για δυνατότητα ίδρυσης τµήµατος φυσικών προσώπων
υπάρχει ήδη στο καταστατικό. Απλώς, οι ρυθµίσεις πλέον εξειδικεύονται
και προβλέπεται ο διαχωρισµός του τµήµατος φυσικών προσώπων σε
δύο τµήµατα: Το Τµήµα Φυσικών Προσώπων Ειδικών Μελών
(Τ.Φ.Π.Ε.Μ.) και το Τµήµα Φυσικών Προσώπων Αρωγών Μελών
(Τ.Φ.Π.Α.Μ.). Τα τµήµατα αυτά έχουν αποκλειστικά εσωτερική
γνωµοδοτική
ενηµερωτική
αρµοδιότητα,
δεν
έχουν
νοµική
προσωπικότητα, δεν είναι όργανα του ΣΑΤΕ, δεν εκπροσωπούν τον
Σύνδεσµο και δεν δεσµεύουν τα όργανα του ΣΑΤΕ.
Άρθρο 3
Στο άρθρο 3 προστίθεται στο τέλος παράγραφος, που λαµβάνει τον αριθµό
τέσσερα (4) και έχει ως ακολούθως:
«4. Κάθε εταιρεία µε νοµική προσωπικότητα οιασδήποτε άλλης εταιρικής
µορφής που ενδεχοµένως πρόκειται να θεσπισθεί στο µέλλον, πέραν των ως
άνω ρητώς προσδιοριζοµένων εταιρικών µορφών, εκπροσωπείται στον
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Σύνδεσµο και στα διάφορα όργανα αυτού από το νόµιµο εκπρόσωπό της,
όπως αυτός θα ορίζεται στην κατά περίπτωση ισχύουσα νοµοθεσία και το
καταστατικό της, ή από τον αναπληρωτή του, ο οποίος είτε θα είναι νόµιµος
εκπρόσωπος της εταιρείας είτε θα ανήκει στη στελέχωσή της, που θα ορίζεται
µε ειδική εξουσιοδότηση και βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από
αρµόδιο προς τούτο όργανο. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης θα
κατατίθενται τα κατά περίπτωση προβλεπόµενα έγγραφα για κάθε
συγκεκριµένη εταιρική µορφή.»

Άρθρο 7 § 2
Προστίθεται εδάφιο στο
διαµορφώνεται ως εξής:

τέλος

της

παραγράφου

και

η

παράγραφος

«7.2. Ως µέλη του ∆.Σ. µπορούν να εκλεγούν µόνο οι έχοντες την ιδιότητα του µέλους
του ∆.Σ. (επί ανώνυµης εταιρείας) ή του διαχειριστού (επί ΕΠΕ) ή του διαχειριστού ή
οµορρύθµου εταίρου (επί οµόρρυθµης ή ετερόρρυθµης εταιρείας), των εταιρειών –
µελών του Συνδέσµου, όπως η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του
παρόντος. Σε περίπτωση θέσπισης νέας εταιρικής µορφής που δεν υφίσταται
σήµερα, δικαίωµα εκλογής κατά τα άνω θα έχουν µόνο όσοι θα έχουν την
ιδιότητα του νοµίµου εκπροσώπου της.»

Άρθρο 23 § 3 α’
Το άρθρο 23 παρ. 3 α’ τροποποιείται ως ακολούθως:
«α) Εκλέγει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα άλλα όργανα που εκλέγονται από αυτήν.
Επίσης, παύει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα λοιπά εκλεγµένα από αυτήν συλλογικά
όργανα του Συνδέσµου πριν από τη λήξη της θητείας τους, µε απόφαση που
λαµβάνεται µε ελάχιστη απαρτία του ηµίσεως του συνόλου των ταµειακώς ενήµερων
µελών του Συνδέσµου και πλειοψηφία των τριών τετάρτων του συνόλου των
παρουσών στη Γενική Συνέλευση σταθµισµένων (πολλαπλών) ψήφων, όπως
αυτές υπολογίζονται στο άρθρο 27 του παρόντος Καταστατικού.»

∆ιευκρινιστική τροποποίηση για τον τρόπο υπολογισµού της πλειοψηφίας των
¾ των παρουσών στη Γ.Σ. ψήφων µετά την εισαγωγή του συστήµατος της
σταθµισµένης ψήφου µε την τελευταία τροποποίηση του καταστατικού του
ΣΑΤΕ.
Άρθρο 27
Το άρθρο 27 του Καταστατικού τροποποιείται ως ακολούθως:
«Άρθρο 27
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ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
1.1.

Στη Γ.Σ. ισχύει το σύστηµα της σταθµισµένης (πολλαπλής) ψήφου,
σύµφωνα µε όσα ορίζονται κατωτέρω.
1.2. Κάθε µέλος του Συνδέσµου διαθέτει έναν ορισµένο αριθµό ψήφων αναλόγως
της κατάταξής του σε τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.. Ειδικότερα:
α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στις τάξεις Α1, Α2 και 1η του Μ.Ε.ΕΠ.
διαθέτουν µία (1) ψήφο εκάστη.
β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στη 2η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν δύο
(2) ψήφους εκάστη.
γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στην 3η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν
τέσσερις (4) ψήφους εκάστη.
δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στην 4η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν
επτά (7) ψήφους εκάστη.
ε. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στην 5η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν
εννέα (9) ψήφους εκάστη.
στ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στην 6η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν
δέκα έξι (16) ψήφους εκάστη.
ζ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στην 7η τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν
πενήντα (50) ψήφους εκάστη.
2.1. Το ανωτέρω σύστηµα σταθµισµένης (πολλαπλής) ψήφου εφαρµόζεται σε
όλες τις ψηφοφορίες πλην των αρχαιρεσιών για την εκλογή των µελών του ∆.Σ. και
των λοιπών οργάνων του Συνδέσµου, οι οποίες διεξάγονται κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στο παρόν καταστατικό. Κατά τις εν λόγω αρχαιρεσίες κάθε µέλος έχει µία
ψήφο.
2.2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των
εγκύρων ψήφων, όπως υπολογίζονται κατά το ανωτέρω σύστηµα σταθµισµένης
(πολλαπλής) ψήφου, εφόσον στο παρόν καταστατικό ή στο νόµο δεν ορίζεται
διαφορετικά.
2.3. Ως σύνολο των ψήφων για τον υπολογισµό της κατά περίπτωση
απαιτούµενης πλειοψηφίας για τη λήψη µιας απόφασης νοείται το άθροισµα
των σταθµισµένων (πολλαπλών) ψήφων που λαµβάνονται κατά περίπτωση
ως βάση (παρουσών ή εγκύρων).
3.
Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις γίνονται κατά κανόνα φανερά ή κατ’
εξαίρεση µυστικά. Οι φανερές ψηφοφορίες γίνονται µε ανόρθωση των µελών ή µε
ανύψωση του χεριού, ή µε ονοµαστική κλήση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον
Κανονισµό Αρχαιρεσιών.
∆εν είναι έγκυρη η λήψη απόφασης δια βοής.
4.1. Η ψηφοφορία διεξάγεται υποχρεωτικώς µυστικά, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα
στον Κανονισµό Αρχαιρεσιών, όταν αφορά :
α) Στις εκλογές ή στην παύση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της Εξελεγκτικής
Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συµβουλίου.
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β) Σε θέµατα εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση του Συνδέσµου.
γ) Σε προσωπικά ζητήµατα και
δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπει ειδική διάταξη του καταστατικού ή
αποφασισθεί από τη Γ.Σ. µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών.
4.2. Σε περίπτωση διεξαγωγής µυστικής ψηφοφορίας µε σταθµισµένη
(πολλαπλή) ψήφο, προς τον σκοπό της διασφάλισης της µυστικότητας της
ψηφοφορίας, χορηγείται σε κάθε µέλος ίσος αριθµός ψηφοδελτίων και
φακέλων µε τον αριθµό των σταθµισµένων (πολλαπλών) ψήφων που
διαθέτει και το µέλος ψηφίζει τόσες φορές όσες και οι σταθµισµένες
(πολλαπλές) ψήφοι που του αντιστοιχούν.
5.
Καµία απόφαση δεν λαµβάνεται εγκύρως επί θέµατος που δεν αναγράφεται
στην πρόσκληση της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης. Αλλαγή σειράς
θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, από την αναφερόµενη στην πρόσκληση, επιτρέπεται
µόνο µε απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων
µελών της, αµέσως µετά την εκλογή του Προεδρείου της και πριν από κάθε συζήτηση
των επί µέρους θεµάτων αυτής.
6.
Για την εξαγωγή του αποτελέσµατος σε οποιαδήποτε ψηφοφορία υπολογίζονται
µόνο οι έγκυρες ψήφοι. ∆εν υπολογίζονται οι τυχόν αποχές ούτε οι άκυρες ψήφοι. Οι
λευκές ψήφοι θεωρούνται έγκυρες.»

∆ιευκρινιστικές τροποποιήσεις ώστε να αποφεύγονται παρερµηνείες και
αµφισβητήσεις της νοµιµότητας της διαδικασίας. Ειδικότερα:
- Για λόγους ορολογικής ορθότητας οι ψήφοι χαρακτηρίζονται
σταθµισµένες (πολλαπλές). Πρόκειται στην πραγµατικότητα για σύστηµα
σταθµισµένης και όχι πολλαπλής ψήφου, µε την εξαίρεση των µυστικών
ψηφοφοριών στη Γ.Σ., όπου εκεί η ψήφος είναι πολλαπλή.
- Ειδικά για τις µυστικές ψηφοφορίες στη Γ.Σ. προβλέπεται πολλαπλή
ψήφος. ∆ηλ. κάθε µέλος θα παίρνει τόσο αριθµό ψηφοδελτίων και
φακέλων όσες είναι και οι ψήφοι του βάσει του καταστατικού (µία 7ης θα
παίρνει 50 ψηφοδέλτια και φακέλους, µία 6ης 16 κ.ο.κ.). Αυτό γίνεται για
την προστασία της µυστικότητας της ψηφοφορίας, διότι διαφορετικά από
ένα ψηφοδέλτιο που θα ανέγραφε 50 θα ήταν σαφές ποιος το έριξε.
Επίσης η λύση των περισσότερων καλπών δεν προστατεύει ούτε αυτή τη
µυστικότητα της ψηφοφορίας (τι νόηµα θα είχε µία κάλπη για τις 7ης τάξης
εταιρείες, στην οποία ενδεχοµένως να ψήφιζε µόνο ένα µέλος) και
επιπλέον είναι τεχνικώς δυσχερής.
- Η διάταξη της παρ. 2.3 έχει καθαρά διευκρινιστικό χαρακτήρα, ώστε να
αποφευχθεί οιαδήποτε τυχόν παρερµηνεία.
- Τέλος, διευκρινίζεται ότι οι λευκές ψήφοι (εν αντιθέσει προς τις άκυρες
και τη µη συµµετοχή στην ψηφοφορία παρισταµένου στη Γ.Σ. µέλους)
είναι έγκυρες και συνυπολογίζονται για τον σχηµατισµό της αριθµητικής
βάσης επί της οποίας υπολογίζεται η απαιτούµενη πλειοψηφία για τη
λήψη κάποιας απόφασης.
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Με εκτίµηση,
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ

