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ΣΧΕΤ : Η υπ’αριθµ. 34749/18-3-2020 επιστολή του ΣΑΤΕ   

 

 

Αξιότιµοι Κύριοι, 

 

Επτά µήνες µετά την σχετική επιστολή που ο Σύνδεσµός µας σας απέστειλε, 
χαρακτηρίζοντάς την µάλιστα ως υπερ-επείγουσα, δεν έχουµε λάβει γνώση ανάληψης  
κάποιας πρωτοβουλίας σχετικής µε την ζητούµενη άρση της καταχρηστικής και 
γραφειοκρατικής διαδικασίας που µόνο περιττό διοικητικό βάρος φέρει στις εργοληπτικές 
εταιρείες µέλη µας. 

 

Γνωρίζοντας ότι σύσσωµη η Κυβέρνηση προσπαθεί να άρει αντιπαραγωγικές διαδικασίες 
κατά την άσκηση της επιχειρηµατικότητας στην χώρα, επαναλαµβάνουµε αυτούσια την 
σχετική επιστολή µας, επισυνάπτοντάς την, µε την παράκληση να την εξετάσετε υπό το 
ανωτέρω πρίσµα, ειδικά δε την περίοδο της υγειονοµικής κρίσεως που διανύουµε. 

 

 

Με τιµή, 
 
  
 Ο   ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
 
        ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ     ΑΝ∆ΡΕΑΣ ΓΕΡΑΚΑΚΗΣ 
 

 

ΣΥΝ.: Η υπ’αριθµ. 34749/18-3-2020 επιστολή του ΣΑΤΕ  
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Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ), δηµιουργήθηκε το 1965, όταν η 
ελληνική εργοληπτική επιχείρηση άρχισε να µεγεθύνει την προσφορά της προς την 
οικονοµία και κοινωνία, µε την κατασκευή πάσης φύσεως ∆ηµοσίων και Ιδιωτικών Έργων. 
Στις καταστατικές του αρχές περιλαµβάνεται, µεταξύ άλλων, η προαγωγή και προστασία 
των συµφερόντων των επιχειρήσεων-µελών του, η µελέτη των προβληµάτων του Κλάδου 
και η προώθηση τεκµηριωµένων θέσεων, η προσφορά έγκυρης και έγκαιρης ενηµέρωσης 
πάνω στις εξελίξεις σε παγκόσµιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Βασική επιδίωξη του 
ΣΑΤΕ - που για περισσότερο από µισό αιώνα εκπροσωπεί την εργοληπτική εταιρική 
επιχειρηµατικότητα της Χώρας, αντιπροσωπεύοντάς την στον µέγιστο βαθµό - είναι η 
µεγιστοποίηση της προσφοράς των επιχειρήσεων-µελών του στην αξιοποίηση των 
πλουτοπαραγωγικών δυνατοτήτων της Χώρας, η δηµιουργία εθνικού πλούτου, µε την 
ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηµατικότητας, η αντιµετώπιση διαρθρωτικών προβληµάτων, 
όπως η ανεργία και η βελτίωση γενικότερα της θέσεως της Ελλάδας στην ενωµένη Ευρώπη, 
τα Βαλκάνια και την παγκόσµια κοινότητα.  

Εγγράφει ως Μέλη του τις τεχνικές επιχειρήσεις κάθε νοµικής µορφής που είναι 
εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.Ε.Π.) καθώς και τα φυσικά 
πρόσωπα – στελέχη αυτών που είναι εγγεγραµµένα στο Μητρώο Εµπειρίας Κατασκευαστών 
(ΜΕΚ). Σήµερα, θεωρείται η αντιπροσωπευτικότερη Πανελλήνια Εργοληπτική Οργάνωση 
τεχνικών εταιρειών εκπροσωπώντας περισσότερες από 650 εταιρείες, που αποτελούν το 
µεγαλύτερο και δυναµικότερο τµήµα του κλάδου των εργοληπτικών επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στο τοµέα των ∆ηµοσίων Έργων. Είναι ο µόνος εργοδοτικός φορέας 
του κλάδου που συµµετέχει στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή Ελλάδος. ∆ιαθέτει 
οκτώ (8) περιφερειακά γραφεία στις πόλεις: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο 
Κρήτης, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Κοµοτηνή και Κοζάνη.   

 

 


