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Περίληψη τροποποιούµενων άρθρων καταστατικού 
 
Με την 6661/2008 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε η τροποποίηση του 
καταστατικού του «Πανελληνίου Συνδέσµου Ανωνύµων Τεχνικών Εταιρειών και Τεχνικών Εταιρειών 
Περιορισµένης Ευθύνης» (ΣΑΤΕ), που αποφασίσθηκε κατά την τακτική Γενική Συνέλευση της 5.3.2008. 
Η περίληψη των ουσιωδών στοιχείων της ανωτέρω τροποποίησης έχει ως ακολούθως: 
α) Τροποποιήθηκε η επωνυµία σε «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» (άρθρο 1, παράγραφος 1). Η 
συντοµογραφία «ΣΑΤΕ» παρέµεινε η ίδια. 
β)  Εξειδικεύθηκε ο σκοπός του ΣΑΤΕ, ώστε να προβλέπεται η δυνατότητα διοργάνωσης ενηµερωτικών 
και επιµορφωτικών σεµιναρίων, ηµερίδων και συναφών εκδηλώσεων προς το σκοπό της ενηµέρωσης 
και υποστήριξης των µελών του (τελευταίο εδάφιο του άρθρου 1, παράγραφος 2.2). 
γ) Παρασχέθηκε η δυνατότητα και στις προσωπικές εταιρείες (οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες) που είναι 
εγγεγραµµένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (ΜΕΕΠ), να εγγράφονται στο ΣΑΤΕ (άρθρο 
2, παράγραφος 1.1). 
δ) Ορίσθηκε η εκπροσώπηση των προσωπικών εταιρειών στα όργανα του Συνδέσµου από τον 
διαχειριστή τους ή τον αναπληρωτή του (άρθρο 3, παράγραφος 3). 
ε)  Τροποποιήθηκε το άρθρο 5 του Καταστατικού («Πόροι – Έσοδα»), ώστε να έχει τη δυνατότητα ο 
ΣΑΤΕ να εισπράττει προαιρετικές εισφορές ή συνδροµές από τα µέλη του καθώς και από οιονδήποτε 
ενδιαφερόµενο για τη συµµετοχή σε σεµινάρια, ηµερίδες κ.λπ., καθώς και για την προβολή των µελών 
του στο διαδίκτυο ή στους διάφορους καταλόγους των εργοληπτικών επιχειρήσεων που εκδίδει κατά 
τακτά χρονικά διαστήµατα (άρθρο 5). 
στ) Αυξήθηκαν τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) από 11 σε 13 (άρθρο 7, παράγραφος 1.1), 
προβλέφθηκε το δικαίωµα εκλογής µελών του ∆.Σ. των διαχειριστών ή οµορρύθµων εταίρων 
οµορρύθµων ή ετερορρύθµων εταιρειών (άρθρο 7, παράγραφος 2), αναπροσαρµόσθηκαν τα 
ποσοστά απαρτίας για τη συγκρότηση σε σώµα του ∆.Σ. (άρθρο 7, παράγραφος 4.2) και δεν 
επιτρέπεται η συµµετοχή δύο ή περισσοτέρων µελών στο Προεδρείο που προέρχονται από εταιρείες – 
µέλη που έχουν σχέση µητρικής προς θυγατρική (άρθρο 7, παράγραφος 6). 
ζ) Καθιερώθηκε το σύστηµα της πολλαπλής ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις (Γ.Σ.), µε την εξαίρεση των 
αρχαιρεσιών για την εκλογή των οργάνων του Συνδέσµου, όπου κάθε µέλος διαθέτει µία ψήφο 
ανεξάρτητα της τάξης του ΜΕΕΠ στην οποία ανήκει. Πλέον, στις Γ.Σ. κάθε εργοληπτική επιχείρηση 7ης 
τάξης θα έχει 50 ψήφους, κάθε εργοληπτική επιχείρηση 6ης τάξης 16 ψήφους, κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση 5ης τάξης 9 ψήφους, κάθε εργοληπτική επιχείρηση 4ης τάξης 7 ψήφους, κάθε εργοληπτική 
επιχείρηση 3ης τάξης 4 ψήφους, κάθε εργοληπτική επιχείρηση 2ης τάξης 2 ψήφους και οι εργοληπτικές 
επιχειρήσεις των τάξεων Α1, Α2 και 1ης από µία ψήφο (άρθρο 27). 
η) Θεσπίσθηκε η εκλογή των δύο µελών του ∆.Σ. που προέρχονται από τις κατώτερες τάξεις του ΜΕΕΠ 
(Α1, Α2, 1η & 2η) να γίνεται από ξεχωριστή κάλπη µε ενιαίο ψηφοδέλτιο (άρθρο 28, παράγραφος 1.2). 
θ) Προβλέφθηκε η δυνατότητα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών και στις έδρες των Περιφερειακών 
Γραφείων του Συνδέσµου (άρθρο 28, παράγραφος 6.1 και άρθρο 29, παράγραφος 10). 
ι) Προβλέφθηκαν µεταβατικές διατάξεις για την έναρξη ισχύος του νέου Καταστατικού. Οι 
τροποποιηθείσες διατάξεις περί του αριθµού των µελών του ∆.Σ., του τρόπου εκλογής τους και της 
κατανοµής των θέσεων µεταξύ των διαφόρων τάξεων, καθώς και όσες αφορούν αντίστοιχα θέµατα των 
λοιπών οργάνων του Συνδέσµου εφαρµόζονται για το ∆.Σ. και τα λοιπά όργανα που θα εκλεγούν κατά 
τις αµέσως επόµενες αρχαιρεσίες, ενώ όλες οι λοιπές από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νέου 
Καταστατικού (άρθρο 35).  
ια) Έγινε µία συνολική νοµοτεχνική και γλωσσική αναδιάρθρωση του Καταστατικού, ώστε να 
καταστεί αυτό ένας ενιαίος, συµπαγής και λειτουργικός καταστατικός χάρτης του ΣΑΤΕ.  
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