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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤA ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΑΤΕ 
 

• Παρεμβάσεις του Συνδέσμου υπέρ των Μελών του. 
Ο Σύνδεσμος συχνότατα παρεμβαίνει, με τη συνδρομή του Νομικού ή του Φοροτεχνικού 
Συμβούλου αποστέλλοντας προς τις αρμόδιες υπηρεσίες εμπεριστατωμένα υπομνήματα και 
παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη των θεμάτων που έχουν τεθεί. Η διαρκής και ενεργός 
παρέμβαση του ΣΑΤΕ στα κέντρα λήψης αποφάσεων έχει επανειλημμένως αποβεί ιδιαιτέρως 
αποτελεσματική στο παρελθόν, και συντελέσει σε αρκετές περιπτώσεις στη θέσπιση 
νομοθετικών διατάξεων ευνοϊκών για τα συμφέροντα των Μελών του, στην αποτροπή 
θέσπισης αντίστοιχων δυσμενών, καθώς και στη διαμόρφωση ή διευκρίνιση του ισχύοντος 
νομοθετικού πλαισίου επί τη βάσει ορθολογικότερων κριτηρίων. Περαιτέρω, ο Σύνδεσμος 
προβαίνει αυτοβούλως στην εξέταση και ανάλυση όλων των θεσμικών θεμάτων μείζονος 
σπουδαιότητας που απασχολούν τον Κλάδο και υποβάλλει απολύτως τεκμηριωμένες απόψεις 
προς τις αρμόδιες αρχές. Επίσης, κατόπιν υποδείξεως Μελών του, το Γραφείο Καταγγελιών 
του ΣΑΤΕ επιλαμβάνεται άμεσα και αποτελεσματικά ειδικότερων ζητημάτων τα οποία φέρουν 
κάποια θεσμική διάσταση (παράνομοι όροι σε διακηρύξεις, μη σύννομες διαδικασίες σε 
διαγωνισμούς, δυσμενή ή άνιση μεταχείριση Μελών του από τις αρχές, κ.λ.π.). 
 

• Νομική και Φοροτεχνική Υποστήριξη Μελών. 
Όταν Μέλος θέτει ένα ερώτημα, και εφόσον το θέμα είναι απλό, το έμπειρο στελεχιακό 
δυναμικό της Γραμματείας του Συνδέσμου δίνει άμεση απάντηση. Σε συνθετότερα ζητήματα 
το Μέλος καλείται να θέσει γραπτώς το ερώτημά του και λαμβάνει εμπεριστατωμένη 
γνωμοδότηση/απάντηση εντός ολίγων ημερών από την Νομική ή Φοροτεχνική Υπηρεσία του 
ΣΑΤΕ. Αυτονόητο είναι ότι η Νομική και Φοροτεχνική υποστήριξη του ΣΑΤΕ προς τα Μέλη 
του δεν στοχεύει στην υποκατάσταση αλλά στη συμπλήρωση των υπηρεσιών που 
απολαμβάνουν αυτά από τους μόνιμους συμβούλους/συνεργάτες τους. 
 

• Οικονομική Τεκμηρίωση ΣΑΤΕ - Ισολογισμοί Τεχνικών Εταιρειών. 
Ο Σύνδεσμος συλλέγει τους δημοσιευμένους ισολογισμούς των Εταιρειών-Μελών του και 
καταχωρεί τα οικονομικά στοιχεία που περιέχονται σε αυτούς σε μια πλήρως λειτουργική 
βάση δεδομένων. Αντίγραφα μεμονωμένων ισολογισμών όσο και περίληψη ορισμένων 
οικονομικών στοιχείων διατίθενται σε όποια Εταιρεία–Μέλος τα ζητήσει, προκειμένου να 
στοιχειοθετήσει ικανή επιχειρηματολογία για ζητήματά της. Επίσης σημαντική είναι η 
δυνατότητα χρηματοοικονομικών αναλύσεων και προβολών -που η βάση δεδομένων δίδει 
στους Ειδικούς Συνεργάτες του Συνδέσμου- προκειμένου να συνάγονται αξιόπιστα συμπερά-
σματα, επαρκή για την επιστημονική τεκμηρίωση των εκφραζόμενων θέσεων του ΣΑΤΕ.  
 

• IRISena – Άμεση ενημέρωση μέσω έξυπνων συσκευών (κινητών/tablet). 
O ΣΑΤΕ λαμβάνοντας υπόψη την διαρκώς αυξανόμενη ανάγκη άμεσης και έγκυρης 
πληροφόρησης των επιχειρηματιών του κλάδου, αλλά και ευρύτερα του τεχνικού κόσμου, 
δημιούργησε την εφαρμογή IRISena για έξυπνες συσκευές (κινητά τηλέφωνα και tablets με 
λειτουργικό iOS/Android) με αντικείμενο την άμεση, έγκυρη και χρήσιμη ενημέρωση στην 
«έξυπνη» φορητή συσκευή σας. Η εφαρμογή, στην πλήρη έκδοσή της, παρέχεται δωρεάν σε 
όλα τα Μέλη του ΣΑΤΕ, ενώ προσαρμοσμένη έκδοση διατίθεται δωρεάν και σε Μη Μέλη του 
Συνδέσμου. Προαπαιτούμενα είναι μία «έξυπνη» φορητή συσκευή (smartphone κινητό 
τηλέφωνο ή tablet, με λειτουργικό iOS ή Android) και μία διεύθυνση e-mail. 
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• Ιστοσελίδα ΣΑΤΕ. 
• Επίκαιρη ενημέρωση από τον ΣΑΤΕ – Καθημερινό e-mail εμπλουτισμού της 
 ιστοσελίδας μας. 
Ο ΣΑΤΕ φροντίζει για τον άμεσο εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του, www.sate.gr, με 
νόμους, γνωμοδοτήσεις ΝΣΚ, εγκυκλίους, ΦΕΚ, Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, 
αλληλογραφία από/προς Υπουργεία, Υπηρεσίες, δελτία τύπου φορέων, ενημερωτικά 
ημερίδων και συνεδρίων, επικείμενες διεθνείς δημοπρασίες κ.λ.π., ενώ με εβδομαδιαίο 
newsletter (μέσω email ή φαξ εάν ζητηθεί) ενημερώνονται όλα τα Μέλη για τις 
επικαιροποιήσεις της ιστοσελίδας. Επιπλέον, ο ΣΑΤΕ για να μην υπάρξει κανένα χρονικό 
κενό στην ενημέρωση των Μελών του αποστέλλει καθημερινό  e-mail σε όλα τα Μέλη 
του με τις καταχωρήσεις με τις οποίες η ιστοσελίδα μας έχει εμπλουτιστεί.  
• Νομική Τεκμηρίωση ΣΑΤΕ. 
Ο ΣΑΤΕ έχοντας εξασφαλίσει από την αρχή της λειτουργίας του επαρκώς στελεχωμένη 
υπηρεσιακή οργάνωση είναι σε θέση να τηρεί πλούσια βάση δεδομένων νομικής 
πληροφορίας σχετικής με τον Τομέα Παραγωγής Δημοσίων Τεχνικών Έργων στην 
Ελλάδα. Η, πλήρως λειτουργική, νομική βάση δεδομένων από το 2010 έχει σημαντικά 
εμπλουτιστεί και πλέον αφορά σε Νόμους, Π.Δ., γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκυκλίους  
ΥΠΥΜΕΔΙ και ΥΠΟΙΚ και ΦΕΚ. Από το 1995 και μετά έχουν καταχωρηθεί περισσότερα 
από 3.000 σχετικά νομικά έγγραφα, τα οποία και τα Μέλη μας μπορούν να 
αναζητήσουν εύκολα μέσω της ιστοσελίδας μας.  
• Καθημερινή Αποδελτίωση Έντυπου και Ηλεκτρονικού Τύπου στην ιστοσελίδα 
του Συνδέσμου.  
Καθημερινά, η ιστοσελίδα του Συνδέσμου μας ενημερώνεται με επιλογή 
δημοσιευμάτων, έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου, τα οποία σχετίζονται με τα επίκαιρα 
ζητήματα άσκησης της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας.  
• Αγγελίες των Μελών. 
Δωρεάν καταχωρήσεις αγγελιών των Μελών στην ιστοσελίδα του Συνδέσμου σε 
κατάλληλη ενότητα. 
• Δυνατότητα αναζήτησης στην ιστοσελίδα μας - Περιορισμένη πρόσβαση. 
Αξιοποιώντας τα εργαλεία και τις δυνατότητες αναζήτησης της Google οι επισκέπτες της 
ιστοσελίδας μας μπορούν να αναζητήσουν την αιτούμενη πληροφορία γρήγορα και 
έγκυρα ανάμεσα σε όλα τα περιεχόμενα του ιστοτόπου μας. Σημειώνεται ότι πρόσβαση 
σε σειρά εγγράφων όπως γνωμοδοτήσεις και ενημερωτικά συμβούλων του ΣΑΤΕ καθώς 
και αλληλογραφία που αφορά ευαίσθητα θέματα του εργοληπτικού κλάδου είναι 
διαθέσιμα αποκλειστικά στα ταμειακώς ενήμερα μέλη του Συνδέσμου.  

 

• Λοιπές Εξυπηρετήσεις από τη Γραμματεία του Συνδέσμου. 
Άριστα εκπαιδευμένο στελεχιακό δυναμικό με πολυετή απασχόληση στον ΣΑΤΕ εξυπηρετεί  
τα Μέλη του με την αναζήτηση παλαιών Νόμων, Π.Δ., Εγκυκλίων, Υπουργικών Αποφάσεων, 
κ.λ.π., ενώ επίσης παρέχεται τηλεφωνική βοήθεια για την σωστή χρήση της ιστοσελίδας μας 
(www.sate.gr) αλλά και σχετικών ιστοσελίδων (ΥΠΥΜΕΔΙ, ΥΠΟΙΚ) ώστε να είναι εφικτή η 
άμεση άντληση πληροφοριών και εκτύπωση κειμένων. 
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Πέραν των ανωτέρω δωρεάν παρεχόμενων υπηρεσιών ο ΣΑΤΕ έχει εξασφαλίσει κατά τα 
πιο πρόσφατα έτη για λογαριασμό των Μελών του προνομιακές τιμές για:  
 
• Επιμόρφωση, κατάρτιση & εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού των Μελών 
του. 
Ενδεικτικά αναφέρονται ορισμένοι τίτλοι προγραμμάτων, τα οποία ο Σύνδεσμος διοργάνωσε 
την τελευταία δεκαετία σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς επιμόρφωσης με ιδιαίτερη 
επιτυχία: «Διοίκηση / Διαχείριση Τεχνικών Έργων», «ISO 9000 για Εργοληπτικές Εταιρείες», 
«Εβδομάδα Τεχνολογίας Σκυροδέματος», «Προσέγγιση Ποιότητας στην Παραγωγή Τεχνικών 
Έργων», «Φορολογικά – Φοροτεχνικά Σεμινάρια», «ΦΠΑ Ακινήτων», «Υγιεινή και Ασφάλεια 
στα Τεχνικά Έργα» και «Τεχνικός Ασφαλείας». 
• Εγγραφή σε βάσεις δεδομένων διακηρύξεων δημοσίων έργων (Βάση Δεδομένων 
της Καπα-TEL με έκπτωση 20% έως 25% & Βάση Δεδομένων Α.Κ.Ε.Π. με έκπτωση 45%).   
• Εγγραφή σε διαδικτυακή βάση – παρατηρητήριο τιμών δομικών μηχανών 
(Διαδικτυακή Βάση – Παρατηρητήριο Τιμών Δομικών Μηχανών/Μηχανημάτων Lectura-
Verlag με έκπτωση 30%).   
• Λογισμικό διαχείρισης / επιμέτρησης δημόσιων τεχνικών έργων: {(Σουίτα 
εφαρμογών της Alconsoft AE, με έκπτωση έως και 45% για τα διάφορα υποσυστήματα του 
ConstrAXION (Επιμετρήσεις, Προμέτρηση, Πιστοποιήσεις, Κοστολόγηση, Μετρήσεις από 
σχέδια-ExtrAXION) αποκλειστικά στα ταμειακώς ενήμερα Μέλη του - έως 31.12.15}. 
• Σχεδίαση και συντήρηση ιστοσελίδων των Μελών μας, μέσω του ΣΑΤΕ.  
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις ειδικές 
προσφορές που δικαιούνται τα Μέλη του ΣΑΤΕ, μπορείτε είτε να ανατρέξετε στην 
ιστοσελίδα μας (www.sate.gr) είτε να απευθυνθείτε στα Κεντρικά και 
Περιφερειακά Γραφεία του Συνδέσμου.  
  


