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Πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο Γ. Βλάχος 

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2018  

Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) εξελέγη ο Γεώργιος 
Βλάχος. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, µε πέντε νέα και οκτώ παλαιά µέλη 
συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές της 28ης 
Μαρτίου 2018. 

Αναλυτικότερα, το ∆Σ αποτελείται από τους κ.κ.: Γεώργιος Βλάχος (πρόεδρος), 
Ιωάννης Κράβαρης και Παναγιώτης Μαυροδάκος (αντιπρόεδροι), Ανδρέας Γερακάκης 
(Γενικός Γραµµατέας), ∆ηµήτριος Τσουρέκας (αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας), 
Εµµανουήλ Βράιλας (Ταµίας). Μέλη του ∆Σ είναι οι: Γεώργιος Αθανασόπουλος, 
Ζαχαρίας Αθουσάκης, Αργύριος Καραµατσούκας, Φίλιππος Αβρανάς, Γεώργιος Σµπώκος, 
∆ηµήτριος Μανδρούκας και ∆ηµήτριος Στουραϊτης. 

Από το σύνολο των παραπάνω µελών, που αντιπροσωπεύουν όλες τις τάξεις των 
τεχνικών εταιρειών, οκτώ προέρχονται από την Περιφέρεια και πέντε από την Αττική, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την πανελλαδική διάρθρωση του Συνδέσµου. 

Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 28 Μαρτίου στην Αθήνα και στα οκτώ περιφερειακά 
τµήµατα του ΣΑΤΕ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνη, Κοµοτηνή, 
Ιωάννινα και Μυτιλήνη) µε συµµετοχή του 80% περίπου των ταµειακώς ενήµερων 
µελών. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό των τεσσάρων τελευταίων εκλογικών 
αναµετρήσεων.  

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γεώργιος Βλάχος, δήλωσε πως το νέο ∆Σ θα λειτουργήσει 
ενωτικά καθώς έχει να αντιµετωπίσει τα σωρευµένα προβλήµατα του κλάδου, τα οποία 
επηρεάζουν το σύνολο της οικονοµίας της χώρας. Κύριο µέληµα, όπως είπε, θα είναι η 
διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού των κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων µέσω των απαιτούµενων βελτιώσεων της νοµοθεσίας στον τοµέα 
παραγωγής των δηµοσίων έργων καθώς και η επίλυση οξύτατων προβληµάτων που δεν 
έχουν αντιµετωπιστεί τα χρόνια της κρίσης. 

Παράλληλα στόχος του είναι ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία του τόσο σε κεντρικό 
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε, να βρίσκεται πιο κοντά και πιο 
αποτελεσµατικά στη βελτίωση της καθηµερινότητας των µελών του, που στο σύνολό 
τους βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες.   
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Επανεξελέγη πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο Γεώργιος Βλάχος 

Από το σύνολο των παραπάνω µελών, που αντιπροσωπεύουν όλες τις τάξεις των 
τεχνικών εταιρειών, οκτώ προέρχονται από την Περιφέρεια και πέντε από την Αττική, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την πανελλαδική διάρθρωση του Συνδέσµου. 

11 Απριλίου 2018 

Με πέντε νέα και οκτώ παλαιά µέλη, συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του ΣΑΤΕ. 

- Πρόεδρος εξελέγη ο Γεώργιος Βλάχος  
- Αντιπρόεδροι οι Ιωάννης Κράβαρης και Παναγιώτης Μαυροδάκος  
- Γενικός Γραµµατέας ο Ανδρέας Γερακάκης 
- Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας ο ∆ηµήτριος Τσουρέκας  
- Ταµίας ο Εµµανουήλ Βράιλας 

Μέλη του νέου 13µελούς ∆Σ είναι οι: 
- Γεώργιος Αθανασόπουλος  
- Ζαχαρίας Αθουσάκης  
- Αργύριος Καραµατσούκας  
- Φίλιππος Αβρανάς  
- Γεώργιος Σµπώκος  
- ∆ηµήτριος Μανδρούκας  
- ∆ηµήτριος Στουραϊτης 

Από το σύνολο των παραπάνω µελών, που αντιπροσωπεύουν όλες τις τάξεις των 
τεχνικών εταιρειών, οκτώ προέρχονται από την Περιφέρεια και πέντε από την Αττική, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την πανελλαδική διάρθρωση του Συνδέσµου. 

Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 28 Μαρτίου στην Αθήνα και στα οκτώ περιφερειακά 
τµήµατα του ΣΑΤΕ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνη, 
Κοµοτηνή, Ιωάννινα και Μυτιλήνη) µε συµµετοχή του 80% περίπου των ταµειακώς 
ενήµερων µελών, ποσοστό που είναι το υψηλότερο των τεσσάρων τελευταίων 
εκλογικών αναµετρήσεων, αποδεικνύοντας την παρατηρούµενη συσπείρωση του 
κατασκευαστικού κλάδου στον ΣΑΤΕ, ο οποίος, άλλωστε αποτελεί τη µαζικότερη και 
αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των εργοληπτικών εταιρειών της χώρας. 

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γεώργιος Βλάχος δήλωσε πως το νέο ∆Σ θα 
λειτουργήσει ενωτικά καθώς έχει να αντιµετωπίσει τα σωρευµένα προβλήµατα του 
κλάδου, τα οποία επηρεάζουν το σύνολο της οικονοµίας της χώρας. Κύριο µέληµα θα 
είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού των κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων µέσω των απαιτούµενων βελτιώσεων της νοµοθεσίας στον τοµέα 
παραγωγής των δηµοσίων έργων καθώς και η επίλυση οξύτατων προβληµάτων που δεν 
έχουν αντιµετωπιστεί τα χρόνια της κρίσης. 

Παράλληλα, θα ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία του τόσο σε κεντρικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε να βρίσκεται πιο κοντά και πιο αποτελεσµατικά στη 
βελτίωση της καθηµερινότητας των µελών του, που στο σύνολό τους βιώνουν 
εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. 

Ο ΣΑΤΕ διαχρονικά αποβλέπει στη συνεργασία όλων των εργοληπτικών και µελετητικών 
οργανώσεων, αλλά και των υπόλοιπων φορέων του τεχνικού κόσµου (Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος, Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ κ.α.), όπως, επίσης, και των σχετιζόµενων 
παραγωγικών κλάδων, αφού η κεντρική θέση του ρόλου των υποδοµών στη διαδικασία 
παραγωγής νέων επενδύσεων και προϊόντων στην οικονοµία επιδρά καίρια σε όλους 
τους υπόλοιπους παραγωγικούς τοµείς της χώρας. 
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Τετάρτη, 11-Απρ-2018 

Εξελέγη πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο Γεώργιος Βλάχος 

Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) εξελέγη ο Γεώργιος 
Βλάχος. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, µε πέντε νέα και οκτώ παλαιά µέλη 
συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές της 28ης 
Μαρτίου 2018. 

Αναλυτικότερα, το ∆Σ αποτελείται από τους κ.κ.: Γεώργιος Βλάχος (πρόεδρος), 
Ιωάννης Κράβαρης και Παναγιώτης Μαυροδάκος (αντιπρόεδροι), Ανδρέας Γερακάκης 
(Γενικός Γραµµατέας), ∆ηµήτριος Τσουρέκας (αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας), 
Εµµανουήλ Βράιλας (Ταµίας). Μέλη του ∆Σ είναι οι: Γεώργιος Αθανασόπουλος, 
Ζαχαρίας Αθουσάκης, Αργύριος Καραµατσούκας, Φίλιππος Αβρανάς, Γεώργιος Σµπώκος, 
∆ηµήτριος Μανδρούκας και ∆ηµήτριος Στουραϊτης. 

Από το σύνολο των παραπάνω µελών, που αντιπροσωπεύουν όλες τις τάξεις των 
τεχνικών εταιρειών, οκτώ προέρχονται από την Περιφέρεια και πέντε από την Αττική, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την πανελλαδική διάρθρωση του Συνδέσµου. 

Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 28 Μαρτίου στην Αθήνα και στα οκτώ περιφερειακά 
τµήµατα του ΣΑΤΕ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνη, Κοµοτηνή, 
Ιωάννινα και Μυτιλήνη) µε συµµετοχή του 80% περίπου των ταµειακώς ενήµερων 
µελών, ποσοστό που είναι το υψηλότερο των τεσσάρων τελευταίων εκλογικών 
αναµετρήσεων, αποδεικνύοντας την παρατηρούµενη συσπείρωση του κατασκευαστικού 
κλάδου στον ΣΑΤΕ, ο οποίος αποτελεί την µαζικότερη και αντιπροσωπευτικότερη 
οργάνωση των εργοληπτικών εταιρειών της Χώρας. 

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γεώργιος Βλάχος, δήλωσε πως το νέο ∆Σ θα λειτουργήσει 
ενωτικά καθώς έχει να αντιµετωπίσει τα σωρευµένα προβλήµατα του κλάδου, τα οποία 
επηρεάζουν το σύνολο της οικονοµίας της χώρας. Κύριο µέληµα θα είναι η διασφάλιση 
της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού των κατασκευαστικών επιχειρήσεων µέσω 
των απαιτούµενων βελτιώσεων της νοµοθεσίας στον τοµέα παραγωγής των δηµοσίων 
έργων καθώς και η επίλυση οξύτατων προβληµάτων που δεν έχουν αντιµετωπιστεί τα 
χρόνια της κρίσης. Παράλληλα, θα ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία του τόσο σε 
κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε, να βρίσκεται πιο κοντά και πιο 
αποτελεσµατικά στη βελτίωση της καθηµερινότητας των µελών του, που στο σύνολό 
τους βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. 
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Πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο Γ. Βλάχος  

Τετάρτη, 11. 04. 2018 

Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) εξελέγη ο Γεώργιος 
Βλάχος. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, µε πέντε νέα και οκτώ παλαιά µέλη 
συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές της 28ης 
Μαρτίου 2018. 

 Αναλυτικότερα, το ∆Σ αποτελείται από τους κ.κ.: Γεώργιος Βλάχος (πρόεδρος), 
Ιωάννης Κράβαρης και Παναγιώτης Μαυροδάκος (αντιπρόεδροι), Ανδρέας Γερακάκης 
(Γενικός Γραµµατέας), ∆ηµήτριος Τσουρέκας (αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας), 
Εµµανουήλ Βράιλας (Ταµίας). Μέλη του ∆Σ είναι οι: Γεώργιος Αθανασόπουλος, 
Ζαχαρίας Αθουσάκης, Αργύριος Καραµατσούκας, Φίλιππος Αβρανάς, Γεώργιος Σµπώκος, 
∆ηµήτριος Μανδρούκας και ∆ηµήτριος Στουραϊτης. 

 Από το σύνολο των παραπάνω µελών, που αντιπροσωπεύουν όλες τις τάξεις των 
τεχνικών εταιρειών, οκτώ προέρχονται από την Περιφέρεια και πέντε από την Αττική, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την πανελλαδική διάρθρωση του Συνδέσµου. 

 Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 28 Μαρτίου στην Αθήνα και στα οκτώ περιφερειακά 
τµήµατα του ΣΑΤΕ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνη, Κοµοτηνή, 
Ιωάννινα και Μυτιλήνη) µε συµµετοχή του 80% περίπου των ταµειακώς ενήµερων 
µελών. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό των τεσσάρων τελευταίων εκλογικών 
αναµετρήσεων. 

 Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γεώργιος Βλάχος, δήλωσε πως το νέο ∆Σ θα λειτουργήσει 
ενωτικά καθώς έχει να αντιµετωπίσει τα σωρευµένα προβλήµατα του κλάδου, τα οποία 
επηρεάζουν το σύνολο της οικονοµίας της χώρας. Κύριο µέληµα, όπως είπε, θα είναι η 
διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού των κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων µέσω των απαιτούµενων βελτιώσεων της νοµοθεσίας στον τοµέα 
παραγωγής των δηµοσίων έργων καθώς και η επίλυση οξύτατων προβληµάτων που δεν 
έχουν αντιµετωπιστεί τα χρόνια της κρίσης. 

Παράλληλα στόχος του είναι ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία του τόσο σε κεντρικό 
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε, να βρίσκεται πιο κοντά και πιο 
αποτελεσµατικά στη βελτίωση της καθηµερινότητας των µελών του, που στο σύνολό 
τους βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες. 
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Εξελέγη πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο Γεώργιος Βλάχος  

Με πέντε νέα και οκτώ παλαιά µέλη συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του ΣΑΤΕ  
 

11 Απριλίου 2018 

Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) εξελέγη ο Γεώργιος 
Βλάχος. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, µε πέντε νέα και οκτώ παλαιά µέλη 
συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές της 28ης 
Μαρτίου 2018. 

Αναλυτικότερα, το ∆Σ αποτελείται από τους κ.κ.: Γεώργιος Βλάχος (πρόεδρος), 
Ιωάννης Κράβαρης και Παναγιώτης Μαυροδάκος (αντιπρόεδροι), Ανδρέας Γερακάκης 
(Γενικός Γραµµατέας), ∆ηµήτριος Τσουρέκας (αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας), 
Εµµανουήλ Βράιλας (Ταµίας). 

Μέλη του ∆Σ είναι οι: Γεώργιος Αθανασόπουλος, Ζαχαρίας Αθουσάκης, Αργύριος 
Καραµατσούκας, Φίλιππος Αβρανάς, Γεώργιος Σµπώκος, ∆ηµήτριος Μανδρούκας και 
∆ηµήτριος Στουραϊτης.  

Από το σύνολο των παραπάνω µελών, που αντιπροσωπεύουν όλες τις τάξεις των 
τεχνικών εταιρειών, οκτώ προέρχονται από την Περιφέρεια και πέντε από την Αττική, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την πανελλαδική διάρθρωση του Συνδέσµου. 

Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 28 Μαρτίου στην Αθήνα και στα οκτώ περιφερειακά 
τµήµατα του ΣΑΤΕ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνη, Κοµοτηνή, 
Ιωάννινα και Μυτιλήνη) µε συµµετοχή του 80% περίπου των ταµειακώς ενήµερων 
µελών, ποσοστό που είναι το υψηλότερο των τεσσάρων τελευταίων εκλογικών 
αναµετρήσεων, αποδεικνύοντας την παρατηρούµενη συσπείρωση του κατασκευαστικού 
κλάδου στον ΣΑΤΕ, ο οποίος αποτελεί τη µαζικότερη και αντιπροσωπευτικότερη 
οργάνωση των εργοληπτικών εταιρειών της Χώρας. 

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γεώργιος Βλάχος, δήλωσε πως το νέο ∆Σ «θα λειτουργήσει 
ενωτικά καθώς έχει να αντιµετωπίσει τα σωρευµένα προβλήµατα του κλάδου, τα οποία 
επηρεάζουν το σύνολο της οικονοµίας της χώρας. Κύριο µέληµα θα είναι η διασφάλιση 
της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού των κατασκευαστικών επιχειρήσεων µέσω 
των απαιτούµενων βελτιώσεων της νοµοθεσίας στον τοµέα παραγωγής των δηµοσίων 
έργων καθώς και η επίλυση οξύτατων προβληµάτων που δεν έχουν αντιµετωπιστεί τα 
χρόνια της κρίσης.» 

Παράλληλα, θα ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία του τόσο σε κεντρικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε, να βρίσκεται πιο κοντά και πιο αποτελεσµατικά στη 
βελτίωση της καθηµερινότητας των µελών του, που στο σύνολό τους βιώνουν 
εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις».  
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Ο Γιώργος Βλάχος νέος Πρόεδρος του ΣΑΤΕ  

Τετάρτη, 11 Απρίλιος 2018  

Με πέντε νέα και οκτώ παλαιά µέλη, συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του ΣΑΤΕ. 
Πρόεδρος εξελέγη ο Γεώργιος Βλάχος. Αντιπρόεδροι οι Ιωάννης Κράβαρης και 
Παναγιώτης Μαυροδάκος. Γενικός Γραµµατέας ο Ανδρέας Γερακάκης. Αναπληρωτής 
Γενικός Γραµµατέας ο ∆ηµήτριος Τσουρέκας. Ταµίας ο Εµµανουήλ Βράιλας. 

Μέλη του νέου 13µελούς ∆Σ είναι οι: Γεώργιος Αθανασόπουλος, Ζαχαρίας Αθουσάκης, 
Αργύριος Καραµατσούκας, Φίλιππος Αβρανάς, Γεώργιος Σµπώκος, ∆ηµήτριος 
Μανδρούκας και ∆ηµήτριος Στουραϊτης 

Από το σύνολο των παραπάνω µελών, που αντιπροσωπεύουν όλες τις τάξεις των 
τεχνικών εταιρειών, οκτώ προέρχονται από την Περιφέρεια και πέντε από την Αττική, 
γεγονός που 
επιβεβαιώνει την πανελλαδική διάρθρωση του Συνδέσµου. 

Οι εκλογές, θυµίζουµε, διεξήχθησαν στις 28 Μαρτίου στην Αθήνα και στα οκτώ 
περιφερειακά τµήµατα του ΣΑΤΕ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, 
Κοζάνη, 
Κοµοτηνή, Ιωάννινα και Μυτιλήνη) µε συµµετοχή του 80% περίπου των ταµειακώς 
ενήµερων µελών, ποσοστό που είναι το υψηλότερο των τεσσάρων τελευταίων 
εκλογικών αναµετρήσεων, αποδεικνύοντας την παρατηρούµενη συσπείρωση του 
κατασκευαστικού κλάδου στον ΣΑΤΕ, ο οποίος, άλλωστε, αποτελεί την µαζικότερη και 
αντιπροσωπευτικότερη 
οργάνωση των εργοληπτικών εταιρειών της Χώρας. 

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γεώργιος Βλάχος, δήλωσε πως το νέο ∆Σ θα 
λειτουργήσει ενωτικά καθώς έχει να αντιµετωπίσει τα σωρευµένα προβλήµατα του 
κλάδου, 
τα οποία επηρεάζουν το σύνολο της οικονοµίας της Χώρας.  
Κύριο µέληµα θα είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού των 
κατασκευαστικών επιχειρήσεων µέσω των απαιτούµενων βελτιώσεων της νοµοθεσίας 
στον τοµέα παραγωγής των δηµοσίων έργων καθώς και η επίλυση οξύτατων 
προβληµάτων που δεν έχουν αντιµετωπιστεί τα χρόνια της κρίσης. 

Παράλληλα, θα ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία του τόσο σε κεντρικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε, να βρίσκεται πιο κοντά και πιο αποτελεσµατικά στη 
βελτίωση της καθηµερινότητας των µελών του, που στο σύνολό τους βιώνουν 
εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. 

Ο ΣΑΤΕ διαχρονικά αποβλέπει στη συνεργασία όλων των εργοληπτικών και µελετητικών 
οργανώσεων, αλλά και των υπόλοιπων φορέων του τεχνικού κόσµου (Τεχνικό 
Επιµελητήριο 
Ελλάδος, Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, κ.α.), όπως, επίσης, και των σχετιζόµενων παραγωγικών 
κλάδων, αφού η κεντρική θέση του ρόλου των υποδοµών στη διαδικασία παραγωγής 
νέων 
επενδύσεων και προϊόντων στην οικονοµία επιδρά καίρια σε όλους τους υπόλοιπους 
παραγωγικούς τοµείς της Χώρας. 
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Απρίλιος 11, 2018 

Πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο Γεώργιος Βλάχος. Η σύνθεση του νέου διοικητικού 
συµβουλίου 

Με πέντε νέα και οκτώ παλαιά µέλη, συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο διοικητικό 
συµβούλιο του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ). 

Ειδικότερα, το νέο διοικητικό συµβούλιο απαρτίζουν οι εξής: 

Πρόεδρος εξελέγη ο Γεώργιος Βλάχος 

Αντιπρόεδροι οι Ιωάννης Κράβαρης και Παναγιώτης Μαυροδάκος 

Γενικός Γραµµατέας ο Ανδρέας Γερακάκης 

Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας ο ∆ηµήτριος Τσουρέκας 

Ταµίας ο Εµµανουήλ Βράιλας 

Μέλη του νέου 13µελούς ∆Σ είναι οι: 

-Γεώργιος Αθανασόπουλος 

-Ζαχαρίας Αθουσάκης 

-Αργύριος Καραµατσούκας 

-Φίλιππος Αβρανάς 

-Γεώργιος Σµπώκος 

-∆ηµήτριος Μανδρούκας 

-∆ηµήτριος Στουραϊτης 

Από το σύνολο των παραπάνω µελών, που αντιπροσωπεύουν όλες τις τάξεις των 
τεχνικών εταιρειών, οκτώ προέρχονται από την Περιφέρεια και πέντε από την Αττική, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την πανελλαδική διάρθρωση του Συνδέσµου. 

Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 28 Μαρτίου στην Αθήνα και στα οκτώ περιφερειακά 
τµήµατα του ΣΑΤΕ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνη, Κοµοτηνή, 
Ιωάννινα και Μυτιλήνη) µε συµµετοχή του 80% περίπου των ταµειακώς ενήµερων 
µελών. 

Ο επανεκλεγείς πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γεώργιος Βλάχος, δήλωσε «το νέο ∆Σ θα 
λειτουργήσει ενωτικά καθώς έχει να αντιµετωπίσει τα σωρευµένα προβλήµατα του 
κλάδου, τα οποία επηρεάζουν το σύνολο της οικονοµίας της χώρας. 

Κύριο µέληµα θα είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού των 
κατασκευαστικών επιχειρήσεων µέσω των απαιτούµενων βελτιώσεων της νοµοθεσίας 
στον τοµέα παραγωγής των δηµοσίων έργων καθώς και η επίλυση οξύτατων 
προβληµάτων που δεν έχουν αντιµετωπιστεί τα χρόνια της κρίσης. 
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Παράλληλα, θα ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία του τόσο σε κεντρικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε, να βρίσκεται πιο κοντά και πιο αποτελεσµατικά στη 
βελτίωση της καθηµερινότητας των µελών του, που στο σύνολό τους βιώνουν 
εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. 

Ο ΣΑΤΕ διαχρονικά αποβλέπει στη συνεργασία όλων των εργοληπτικών και µελετητικών 
οργανώσεων, αλλά και των υπόλοιπων φορέων του τεχνικού κόσµου (Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδος, Π.Ο. ΕΜ∆Υ∆ΑΣ, κ.α.), όπως, επίσης, και των σχετιζόµενων 
παραγωγικών κλάδων, αφού η κεντρική θέση του ρόλου των υποδοµών στη διαδικασία 
παραγωγής νέων επενδύσεων και προϊόντων στην οικονοµία επιδρά καίρια σε όλους 
τους υπόλοιπους παραγωγικούς τοµείς της χώρας». 
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Πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο Γεώργιος Βλάχος  

11 Απρ 2018  

Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) εξελέγη ο Γεώργιος 
Βλάχος. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, µε πέντε νέα και οκτώ παλαιά µέλη 
συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές της 28ης 
Μαρτίου 2018. 

Αναλυτικότερα, το ∆Σ αποτελείται από τους κ.κ.: Γεώργιος Βλάχος (πρόεδρος), 
Ιωάννης Κράβαρης και Παναγιώτης Μαυροδάκος (αντιπρόεδροι), Ανδρέας Γερακάκης 
(Γενικός Γραµµατέας), ∆ηµήτριος Τσουρέκας (αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας), 
Εµµανουήλ Βράιλας (Ταµίας). Μέλη του ∆Σ είναι οι: Γεώργιος Αθανασόπουλος, 
Ζαχαρίας Αθουσάκης, Αργύριος Καραµατσούκας, Φίλιππος Αβρανάς, Γεώργιος Σµπώκος, 
∆ηµήτριος Μανδρούκας και ∆ηµήτριος Στουραϊτης. 

Από το σύνολο των παραπάνω µελών, που αντιπροσωπεύουν όλες τις τάξεις των 
τεχνικών εταιρειών, οκτώ προέρχονται από την Περιφέρεια και πέντε από την Αττική, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την πανελλαδική διάρθρωση του Συνδέσµου. 

Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 28 Μαρτίου στην Αθήνα και στα οκτώ περιφερειακά 
τµήµατα του ΣΑΤΕ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνη, Κοµοτηνή, 
Ιωάννινα και Μυτιλήνη) µε συµµετοχή του 80% περίπου των ταµειακώς ενήµερων 
µελών. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό των τεσσάρων τελευταίων εκλογικών 
αναµετρήσεων.  

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γεώργιος Βλάχος, δήλωσε πως το νέο ∆Σ θα λειτουργήσει 
ενωτικά καθώς έχει να αντιµετωπίσει τα σωρευµένα προβλήµατα του κλάδου, τα οποία 
επηρεάζουν το σύνολο της οικονοµίας της χώρας. Κύριο µέληµα, όπως είπε, θα είναι η 
διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού των κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων µέσω των απαιτούµενων βελτιώσεων της νοµοθεσίας στον τοµέα 
παραγωγής των δηµοσίων έργων καθώς και η επίλυση οξύτατων προβληµάτων που δεν 
έχουν αντιµετωπιστεί τα χρόνια της κρίσης. 

Παράλληλα στόχος του είναι ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία του τόσο σε κεντρικό 
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε, να βρίσκεται πιο κοντά και πιο 
αποτελεσµατικά στη βελτίωση της καθηµερινότητας των µελών του, που στο σύνολό 
τους βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες.   

 



www.cretalive.gr www.sate.gr 

Πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο Γ. Βλάχος 

11.04.18 
 

Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) εξελέγη ο Γεώργιος 
Βλάχος. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, µε πέντε νέα και οκτώ παλαιά µέλη 
συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές της 28ης 
Μαρτίου 2018.  

Αναλυτικότερα, το ∆Σ αποτελείται από τους κ.κ.: Γεώργιος Βλάχος (πρόεδρος), 
Ιωάννης Κράβαρης και Παναγιώτης Μαυροδάκος (αντιπρόεδροι), Ανδρέας Γερακάκης 
(Γενικός Γραµµατέας), ∆ηµήτριος Τσουρέκας (αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας), 
Εµµανουήλ Βράιλας (Ταµίας). Μέλη του ∆Σ είναι οι: Γεώργιος Αθανασόπουλος, 
Ζαχαρίας Αθουσάκης, Αργύριος Καραµατσούκας, Φίλιππος Αβρανάς, Γεώργιος Σµπώκος, 
∆ηµήτριος Μανδρούκας και ∆ηµήτριος Στουραϊτης. 

Από το σύνολο των παραπάνω µελών, που αντιπροσωπεύουν όλες τις τάξεις των 
τεχνικών εταιρειών, οκτώ προέρχονται από την Περιφέρεια και πέντε από την Αττική, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την πανελλαδική διάρθρωση του Συνδέσµου. 

Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 28 Μαρτίου στην Αθήνα και στα οκτώ περιφερειακά 
τµήµατα του ΣΑΤΕ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνη, Κοµοτηνή, 
Ιωάννινα και Μυτιλήνη) µε συµµετοχή του 80% περίπου των ταµειακώς ενήµερων 
µελών. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό των τεσσάρων τελευταίων εκλογικών 
αναµετρήσεων.  

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γεώργιος Βλάχος, δήλωσε πως το νέο ∆Σ θα λειτουργήσει 
ενωτικά καθώς έχει να αντιµετωπίσει τα σωρευµένα προβλήµατα του κλάδου, τα οποία 
επηρεάζουν το σύνολο της οικονοµίας της χώρας. Κύριο µέληµα, όπως είπε, θα είναι η 
διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού των κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων µέσω των απαιτούµενων βελτιώσεων της νοµοθεσίας στον τοµέα 
παραγωγής των δηµοσίων έργων καθώς και η επίλυση οξύτατων προβληµάτων που δεν 
έχουν αντιµετωπιστεί τα χρόνια της κρίσης. 

Παράλληλα στόχος του είναι ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία του τόσο σε κεντρικό 
όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε, να βρίσκεται πιο κοντά και πιο 
αποτελεσµατικά στη βελτίωση της καθηµερινότητας των µελών του, που στο σύνολό 
τους βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες.  

 



www.ersanews.gr www.sate.gr 

Ο Γ.Βλάχος επανεξελέγη πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών 
Εταιριών 
 

Συγκροτήθηκε σε σώµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις 
εκλογές της 28ης Μαρτίου 2018  Ο επανεκλεγείς πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) Γεώργιος Βλάχος, δήλωσε πως το νέο ∆Σ θα 
λειτουργήσει ενωτικά καθώς έχει να αντιµετωπίσει τα σωρευµένα προβλήµατα του 
κλάδου, τα οποία επηρεάζουν το σύνολο της οικονοµίας της Χώρας. Κύριο µέληµα θα 
είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού των κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων µέσω των απαιτούµενων βελτιώσεων της νοµοθεσίας στον τοµέα 
παραγωγής των δηµοσίων έργων καθώς και η επίλυση οξύτατων προβληµάτων που δεν 
έχουν αντιµετωπιστεί τα χρόνια της κρίσης. 

Με πέντε νέα και οκτώ παλαιά µέλη, συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του ΣΑΤΕ. 

Πρόεδρος εξελέγη ο Γεώργιος Βλάχος 

Αντιπρόεδροι οι Ιωάννης Κράβαρης και Παναγιώτης Μαυροδάκος 

Γενικός Γραµµατέας ο Ανδρέας Γερακάκης 

Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας ο ∆ηµήτριος Τσουρέκας 

Ταµίας ο Εµµανουήλ Βράιλας 

Μέλη του νέου 13µελούς ∆Σ είναι οι: 

Γεώργιος Αθανασόπουλος 

Ζαχαρίας Αθουσάκης 

Αργύριος Καραµατσούκας 

Φίλιππος Αβρανάς 

Γεώργιος Σµπώκος 

∆ηµήτριος Μανδρούκας 

∆ηµήτριος Στουραϊτης 

Οι εκλογές, διεξήχθησαν στις 28 Μαρτίου στην Αθήνα και στα οκτώ περιφερειακά 
τµήµατα του ΣΑΤΕ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνη, Κοµοτηνή, 
Ιωάννινα και Μυτιλήνη) µε συµµετοχή του 80% περίπου των ταµειακώς ενήµερων 
µελών, ποσοστό που είναι το υψηλότερο των τεσσάρων τελευταίων εκλογικών 
αναµετρήσεων, αποδεικνύοντας την παρατηρούµενη συσπείρωση του κατασκευαστικού 
κλάδου στον ΣΑΤΕ, ο οποίος, άλλωστε, αποτελεί την µαζικότερη και 
αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των εργοληπτικών εταιρειών της Χώρας. 
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Ο Γ.Βλάχος επανεξελέγη πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών 
Εταιριών  

Συγκροτήθηκε σε σώµα το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις 
εκλογές της 28ης Μαρτίου 2018  Ο επανεκλεγείς πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συνδέσµου Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) Γεώργιος Βλάχος, δήλωσε πως το νέο ∆Σ θα 
λειτουργήσει ενωτικά καθώς έχει να αντιµετωπίσει τα σωρευµένα προβλήµατα του 
κλάδου, τα οποία επηρεάζουν το σύνολο της οικονοµίας της Χώρας. Κύριο µέληµα θα 
είναι η διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού των κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων µέσω των απαιτούµενων βελτιώσεων της νοµοθεσίας στον τοµέα 
παραγωγής των δηµοσίων έργων καθώς και η επίλυση οξύτατων προβληµάτων που δεν 
έχουν αντιµετωπιστεί τα χρόνια της κρίσης.  

Με πέντε νέα και οκτώ παλαιά µέλη, συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του 
ΣΑΤΕ.  

• Πρόεδρος εξελέγη ο Γεώργιος Βλάχος 
• Αντιπρόεδροι οι Ιωάννης Κράβαρης και Παναγιώτης Μαυροδάκος 
• Γενικός Γραµµατέας ο Ανδρέας Γερακάκης 
• Αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας ο ∆ηµήτριος Τσουρέκας 
• Ταµίας ο Εµµανουήλ Βράιλας 
• Μέλη του νέου 13µελούς ∆Σ είναι οι: 
• Γεώργιος Αθανασόπουλος 
• Ζαχαρίας Αθουσάκης 
• Αργύριος Καραµατσούκας 
• Φίλιππος Αβρανάς 
• Γεώργιος Σµπώκος 
• ∆ηµήτριος Μανδρούκας 
• ∆ηµήτριος Στουραϊτης 

  

Οι εκλογές, διεξήχθησαν στις 28 Μαρτίου στην Αθήνα και στα οκτώ περιφερειακά 
τµήµατα του ΣΑΤΕ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνη, Κοµοτηνή, 
Ιωάννινα και Μυτιλήνη) µε συµµετοχή του 80% περίπου των ταµειακώς ενήµερων 
µελών, ποσοστό που είναι το υψηλότερο των τεσσάρων τελευταίων εκλογικών 
αναµετρήσεων, αποδεικνύοντας την παρατηρούµενη συσπείρωση του κατασκευαστικού 
κλάδου στον ΣΑΤΕ, ο οποίος, άλλωστε, αποτελεί την µαζικότερη και 
αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των εργοληπτικών εταιρειών της Χώρας 
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Πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο Γεώργιος Βλάχος 

Απρίλιος 11, 2018   

Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) εξελέγη ο Γεώργιος 
Βλάχος. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, µε πέντε νέα και οκτώ παλαιά µέλη 
συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές της 28ης 
Μαρτίου 2018. 

Αναλυτικότερα, το ∆Σ αποτελείται από τους κ.κ.: Γεώργιος Βλάχος (πρόεδρος), 
Ιωάννης Κράβαρης και Παναγιώτης Μαυροδάκος (αντιπρόεδροι), Ανδρέας Γερακάκης 
(Γενικός Γραµµατέας), ∆ηµήτριος Τσουρέκας (αναπληρωτής Γενικός Γραµµατέας), 
Εµµανουήλ Βράιλας (Ταµίας). Μέλη του ∆Σ είναι οι: Γεώργιος Αθανασόπουλος, 
Ζαχαρίας Αθουσάκης, Αργύριος Καραµατσούκας, Φίλιππος Αβρανάς, Γεώργιος Σµπώκος, 
∆ηµήτριος Μανδρούκας και ∆ηµήτριος Στουραϊτης. 

Από το σύνολο των παραπάνω µελών, που αντιπροσωπεύουν όλες τις τάξεις των 
τεχνικών εταιρειών, οκτώ προέρχονται από την Περιφέρεια και πέντε από την Αττική, 
γεγονός που επιβεβαιώνει την πανελλαδική διάρθρωση του Συνδέσµου. 

Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 28 Μαρτίου στην Αθήνα και στα οκτώ περιφερειακά 
τµήµατα του ΣΑΤΕ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνη, Κοµοτηνή, 
Ιωάννινα και Μυτιλήνη) µε συµµετοχή του 80% περίπου των ταµειακώς ενήµερων 
µελών, ποσοστό που είναι το υψηλότερο των τεσσάρων τελευταίων εκλογικών 
αναµετρήσεων, αποδεικνύοντας την παρατηρούµενη συσπείρωση του κατασκευαστικού 
κλάδου στον ΣΑΤΕ, ο οποίος αποτελεί την µαζικότερη και αντιπροσωπευτικότερη 
οργάνωση των εργοληπτικών εταιρειών της Χώρας. 

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γεώργιος Βλάχος, δήλωσε πως το νέο ∆Σ θα λειτουργήσει 
ενωτικά καθώς έχει να αντιµετωπίσει τα σωρευµένα προβλήµατα του κλάδου, τα οποία 
επηρεάζουν το σύνολο της οικονοµίας της χώρας. Κύριο µέληµα θα είναι η διασφάλιση 
της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού των κατασκευαστικών επιχειρήσεων µέσω 
των απαιτούµενων βελτιώσεων της νοµοθεσίας στον τοµέα παραγωγής των δηµοσίων 
έργων καθώς και η επίλυση οξύτατων προβληµάτων που δεν έχουν αντιµετωπιστεί τα 
χρόνια της κρίσης. 

Παράλληλα, θα ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία του τόσο σε κεντρικό όσο και σε 
περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε, να βρίσκεται πιο κοντά και πιο αποτελεσµατικά στη 
βελτίωση της καθηµερινότητας των µελών του, που στο σύνολό τους βιώνουν 
εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις. 
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Πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο Γ. Βλάχος 

• Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) εξελέγη ο 
Γεώργιος Βλάχος.  

• Αναλυτικότερα, το ∆Σ αποτελείται από τους κ.κ.: Γεώργιος Βλάχος (πρόεδρος), 
Ιωάννης Κράβαρης και Παναγιώτης Μαυροδάκος (αντιπρόεδροι), Ανδρέας 
Γερακάκης (Γενικός Γραµµατέας), ∆ηµήτριος Τσουρέκας (αναπληρωτής Γενικός 
Γραµµατέας), Εµµανουήλ Βράιλας (Ταµίας).  

• Μέλη του ∆Σ είναι οι: Γεώργιος Αθανασόπουλος, Ζαχαρίας Αθουσάκης, Αργύριος 
Καραµατσούκας, Φίλιππος Αβρανάς, Γεώργιος Σµπώκος, ∆ηµήτριος Μανδρούκας 
και ∆ηµήτριος Στουραϊτης.  

• Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, µε πέντε νέα και οκτώ παλαιά µέλη 
συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές της 
28ης Μαρτίου 2018.  

 
 
Εξελέγη πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο Γεώργιος Βλάχος 
 
Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) εξελέγη ο Γεώργιος 
Βλάχος. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, µε πέντε νέα και οκτώ παλαιά µέλη 
συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές της 28ης 
Μαρτίου 2018.Αναλυτικότερα, το ∆Σ αποτελείται από τους κ.κ.: Γεώργιος Βλάχος 
(πρόεδρος), Ιωάννης Κράβαρης και Παναγιώτης Μαυροδάκος (αντιπρόεδροι), Ανδρέας 
Γερακάκης (Γενικός Γραµµατέας), ∆ηµήτριος Τσουρέκας (αναπληρωτής Γενικός 
Γραµµατέας), Εµµανουήλ Βράιλας (Ταµίας). Μέλη του ∆Σ είναι οι: Γεώργιος 
Αθανασόπουλος, Ζαχαρίας Αθουσάκης, Αργύριος Καραµατσούκας, Φίλιππος Αβρανάς, 
Γεώργιος Σµπώκος, ∆ηµήτριος Μανδρούκας και ∆ηµήτριος Στουραϊτης. Από το σύνολο 
των παραπάνω µελών, που αντιπροσωπεύουν όλες τις τάξεις των τεχνικών εταιρειών, 
οκτώ προέρχονται από την Περιφέρεια και πέντε από την Αττική, γεγονός που 
επιβεβαιώνει την πανελλαδική διάρθρωση του Συνδέσµου. Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 
28 Μαρτίου στην Αθήνα. 
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Νέος πρόεδρος του ΣΑΤΕ ο Γιώργος Βλάχος 

Απρ 12, 2018  

Πρόεδρος του Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) εξελέγη ο 
Γεώργιος Βλάχος. Σύµφωνα µε σχετική ανακοίνωση, µε πέντε νέα και οκτώ παλαιά 
µέλη συγκροτήθηκε σε σώµα το νέο ∆Σ του ΣΑΤΕ που προέκυψε από τις εκλογές 
της 28ης Μαρτίου 2018. 

Αναλυτικότερα, το ∆Σ αποτελείται από τους κ.κ.: Γεώργιος Βλάχος (πρόεδρος), 
Ιωάννης Κράβαρης και Παναγιώτης Μαυροδάκος (αντιπρόεδροι), Ανδρέας 
Γερακάκης (Γενικός Γραµµατέας), ∆ηµήτριος Τσουρέκας (αναπληρωτής Γενικός 
Γραµµατέας), Εµµανουήλ Βράιλας (Ταµίας). 

Μέλη του ∆Σ είναι οι: Γεώργιος Αθανασόπουλος, Ζαχαρίας Αθουσάκης, Αργύριος 
Καραµατσούκας, Φίλιππος Αβρανάς, Γεώργιος Σµπώκος, ∆ηµήτριος Μανδρούκας 
και ∆ηµήτριος Στουραϊτης. 

Από το σύνολο των παραπάνω µελών, που αντιπροσωπεύουν όλες τις τάξεις των 
τεχνικών εταιρειών, οκτώ προέρχονται από την Περιφέρεια και πέντε από την 
Αττική, γεγονός που επιβεβαιώνει την πανελλαδική διάρθρωση του Συνδέσµου. 

Οι εκλογές διεξήχθησαν στις 28 Μαρτίου στην Αθήνα και στα οκτώ περιφερειακά 
τµήµατα του ΣΑΤΕ (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνη, 
Κοµοτηνή, Ιωάννινα και Μυτιλήνη) µε συµµετοχή του 80% περίπου των ταµειακώς 
ενήµερων µελών, ποσοστό που είναι το υψηλότερο των τεσσάρων τελευταίων 
εκλογικών αναµετρήσεων, αποδεικνύοντας την παρατηρούµενη συσπείρωση του 
κατασκευαστικού κλάδου στον ΣΑΤΕ, ο οποίος αποτελεί τη µαζικότερη και 
αντιπροσωπευτικότερη οργάνωση των εργοληπτικών εταιρειών της χώρας. 

Ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Γεώργιος Βλάχος, δήλωσε πως το νέο ∆Σ «θα λειτουργήσει 
ενωτικά καθώς έχει να αντιµετωπίσει τα σωρευµένα προβλήµατα του κλάδου, τα 
οποία επηρεάζουν το σύνολο της οικονοµίας της χώρας. Κύριο µέληµα θα είναι η 
διασφάλιση της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισµού των κατασκευαστικών 
επιχειρήσεων µέσω των απαιτούµενων βελτιώσεων της νοµοθεσίας στον τοµέα 
παραγωγής των δηµοσίων έργων καθώς και η επίλυση οξύτατων προβληµάτων 
που δεν έχουν αντιµετωπιστεί τα χρόνια της κρίσης.» 

»Παράλληλα, θα ενισχύσει περαιτέρω τη λειτουργία του τόσο σε κεντρικό όσο και 
σε περιφερειακό επίπεδο, έτσι ώστε, να βρίσκεται πιο κοντά και πιο 
αποτελεσµατικά στη βελτίωση της καθηµερινότητας των µελών του, που στο 
σύνολό τους βιώνουν εξαιρετικά δύσκολες καταστάσεις». 

 


