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Θέµα: Ενηµέρωση για την πορεία της ενοποίησης των οργανώσεων 
ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε 

 

Κύριε Πρόεδρε – Συνάδελφοι του ∆.Σ. 

 

Την 17-12-2009 η  έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ ενέκρινε οµόφωνα το σχέδιο 
καταστατικού ενοποίησης των τριών οργανώσεων ΣΑΤΕ – ΠΕΣΕ∆Ε – ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε και 
εξουσιοδότησε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ, σε συνεργασία µε τα ∆ιοικητικά 
Συµβούλια των άλλων Εργοληπτικών Οργανώσεων για την υποβολή του προς 
έγκριση στο αρµόδιο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών, καθώς και για τυχόν 
βελτιώσεις – τροποποιήσεις κυρίως σε νοµοτεχνικά θέµατα, χωρίς να αφίσταται το 
περιεχόµενο από τις βασικές αρχές. 

Εξ όσων γνωρίζουµε, το καταστατικό κατατέθηκε προς έγκριση στο Μονοµελές 
Πρωτοδικείο Αθηνών και ορίστηκε ηµεροµηνία συζήτησής του η 27-09-2010. 

Η “Κίνηση της ενοποίησης” της οποίας τα ανακοινωθέντα αναρτώνται ανελλιπώς 
στο site του ΣΑΤΕ, στις 27-09-2010 ανακοινώνει τη συζήτηση του καταστατικού, 
την οποία µάλιστα διατυµπανίζει ως µια ιστορική µέρα για τον κλάδο!!! 

Έκτοτε απόλυτη σιγή. Ουδεµία ενηµέρωσή µας από το ∆.Σ. του ΣΑΤΕ 
σχετικά µε την εξέλιξη της υπόθεσης, ουδεµία ανακοίνωση στο site  του 
ΣΑΤΕ. ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΑ!!! 

Αντιθέτως στο site της ΠΕΣΕ∆Ε την 28-12-2010 αναρτήθηκε η υπ. αρ. 7544/6-12-
2010 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία ουσιαστικά 



απέρριψε(ανέβαλλε) την έγκριση του καταστατικού ως είχε, κρίνοντας ότι 
πρόκειται για επαγγελµατική οργάνωση του Ν. 1712/1987 και συνεπώς δεν 
έχουν δικαίωµα συµµετοχής  τα νοµικά πρόσωπα – εταιρείες. Η ως άνω 
απόφαση διέταξε την τροποποίηση σηµαντικών διατάξεων των άρθρων του 
σχεδίου καταστατικού, που αφορούσαν τη συµµετοχή νοµικών προσώπων 
και την επανυποβολή του προς έγκριση. 

Ουδεµία ανακοίνωση υπήρξε και πάλι επί του ανωτέρω θέµατος, ούτε 
οποιαδήποτε ενέργεια δηµοσιοποιήθηκε στο site του ΣΑΤΕ εκ µέρους του 
∆.Σ., σχετικά µε τις ενέργειες στις οποίες προέβη (ή  δεν προέβη) ο ΣΑΤΕ, 
προκειµένου να τηρηθούν οι επιταγές της απόφασης 7544/2010 του 
Μονοµελούς Πρωτοδικείου. 

Επιπροσθέτως καµία ενέργεια της “Κίνησης της Ενοποίησης για την ίδρυση 
του ΣΕΚ” δεν δηµοσιοποιήθηκε ούτε στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Κ. 
(www.sek.com.gr) η οποία από την 27-9-2010 (τελευταίο ανακοινωθέν!) τηρεί  και 
αυτή απόλυτη σιγή ! 

Αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή σύµφωνα µε τα ανωτέρω δεν έχουµε καµία ενηµέρωση 
για την εξέλιξη του εν λόγω κρίσιµου για τον κλάδο ζητήµατος, σας παρακαλούµε για 
την όσο πιο άµεση και ενδελεχή ενηµέρωσή µας, όσο και για την ενηµέρωση των 
εταιρειών µελών του ΣΑΤΕ γενικότερα. 

Σας παρακαλούµε, προς ενηµέρωση όλων των µελών του ΣΑΤΕ, τόσο η εν λόγω 
επιστολή µας, όσο και η απάντηση – ενηµέρωση επί του ανωτέρω κρίσιµου θέµατος, 
να δηµοσιευτεί στο site  του Συνδέσµου µας. 
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