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Εκλέχθηκαν τα 13 µέλη του νέου ∆Σ του ΣΑΤΕ 

Μάρτιος 29, 2018  

Στην πρώτη συνεδρίασή του, που θα συγκληθεί εντός του αµέσως προσεχούς 
διαστήµατος, θα συγκροτηθεί σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ, της 
µεγαλύτερης οργάνωσης των κατασκευαστικών εταιρειών της χώρας (περίπου 800 
µέλη), τα 13 µέλη του οποίου εκλέχθηκαν την Τετάρτη κατά την ψηφοφορία που 
έγινε στην Αθήνα, αλλά και στα Περιφερειακά Τµήµατα, µε έδρα στις πόλεις: 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Κοµοτηνή, Κοζάνη, Ιωάννινα και 
Μυτιλήνη. 

Τα 13 µέλη που εκλέχθηκαν είναι: 

Ζαχαρίας Αθουσάκης, Γεώργιος Βλάχος, Αργύριος Καραµατσούκας, Φίλιππος 
Αβρανάς, Παναγιώτης Μαυροδάκος, Γεώργιος Σµπώκος, Γεώργιος Αθανασόπουλος, 
∆ηµήτριος Τσουρέκας, Ανδρέας Γερακάκης, Ιωάννης Κράβαρης, Εµµανουήλ 
Βράϊλας, ∆ηµήτρης Μανδρούκας και ∆ηµήτρης Στουραΐτης. 

Όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η προσέλευση στην κάλπη ήταν 
σηµαντική τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια -ψήφισαν συνολικά 350 
εταιρείες. 

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει πέντε νέα µέλη ενώ ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
που αναδεικνύει την πανελλαδική εµβέλεια του Συνδέσµου τονίζεται το γεγονός 
ότι οκτώ µέλη δραστηριοποιούνται σε εργοληπτικές εταιρείες της Περιφέρειας, 
εκτός Αττικής. 

Της ψηφοφορίας προηγήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στη διάρκεια 
της οποίας ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης αναφέρθηκε στα µείζονα 
προβλήµατα του κλάδου, "δίνοντας έµφαση στο πρόβληµα των Ασυνήθιστα 
Χαµηλών Προσφορών και στην συµβασιοποίηση δηµοσίων έργων µε τιµές 20-25% 
κάτω του πραγµατικού κόστους καθώς και στην απαίτηση προώθησης νοµοθετικών 
παρεµβάσεων που να διασφαλίζουν πλήρως τη διαφάνεια και τον υγιή 
συναγωνισµό των επιχειρήσεων". 

Στην ανακοίνωση σηµειώνεται ακόµη πως κατά την ανάγνωση των πεπραγµένων 
του τελευταίου χρόνου, "αναδείχθηκε η εργώδης προσπάθεια που απαιτήθηκε να 
καταβάλει ο ΣΑΤΕ για να αντιµετωπιστούν πλήθος προβληµάτων, κυρίως, 
διαγωνιστικών διαδικασιών µε παράτυπους ή και παράνοµους όρους που 
εµποδίζουν τον υγιή ανταγωνισµό στον κλάδο". 
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Εκλέχθηκαν τα 13 µέλη του νέου ∆Σ του ΣΑΤΕ  

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει πέντε νέα µέλη ενώ ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
που αναδεικνύει την πανελλαδική εµβέλεια του Συνδέσµου τονίζεται το γεγονός 
ότι οκτώ µέλη δραστηριοποιούνται σε εργοληπτικές εταιρείες της Περιφέρειας.  

29 Μαρτίου 2018  

Στην πρώτη συνεδρίασή του, που θα συγκληθεί εντός του αµέσως προσεχούς 
διαστήµατος, θα συγκροτηθεί σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ, της 
µεγαλύτερης οργάνωσης των κατασκευαστικών εταιρειών της χώρας (περίπου 800 
µέλη), τα 13 µέλη του οποίου εκλέχθηκαν χτες κατά την ψηφοφορία που έγινε 
στην Αθήνα, αλλά και στα Περιφερειακά Τµήµατα, µε έδρα στις πόλεις: 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Κοµοτηνή, Κοζάνη, Ιωάννινα και 
Μυτιλήνη.  

Τα 13 µέλη που εκλέχθηκαν είναι: 

Ζαχαρίας Αθουσάκης, Γεώργιος Βλάχος, Αργύριος Καραµατσούκας, 
Φίλιππος Αβρανάς, Παναγιώτης Μαυροδάκος, Γεώργιος Σµπώκος, 
Γεώργιος Αθανασόπουλος, ∆ηµήτριος Τσουρέκας, Ανδρέας Γερακάκης, 
Ιωάννης Κράβαρης, Εµµανουήλ Βράϊλας, ∆ηµήτρης Μανδρούκας και 
∆ηµήτρης Στουραϊτης.  

Σηµαντική ήταν η προσέλευση στην κάλπη, τόσο στο κέντρο, όσο και στην 
περιφέρεια των εκπροσώπων των κατασκευαστικών εταιρειών - ψήφισαν 
συνολικά 350 εταιρείες - γεγονός που υποδηλώνει το ζωηρό ενδιαφέρον του 
κλάδου για όσα συµβαίνουν στον τοµέα των κατασκευών, αλλά και την επιθυµία 
τους να συσπειρωθούν και να στηρίξουν τον Σύνδεσµο που τους εκπροσωπεί.  

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει πέντε νέα µέλη ενώ ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
που αναδεικνύει την πανελλαδική εµβέλεια του Συνδέσµου τονίζεται το γεγονός 
ότι οκτώ µέλη δραστηριοποιούνται σε εργοληπτικές εταιρείες της Περιφέρειας, 
εκτός Αττικής.  

Της ψηφοφορίας προηγήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στη διάρκεια 
της οποίας ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης αναφέρθηκε στα µείζονα 
προβλήµατα του κλάδου, δίνοντας έµφαση στο πρόβληµα των Ασυνήθιστα 
Χαµηλών Προσφορών και στην συµβασιοποίηση δηµοσίων έργων µε τιµές 20-25% 
κάτω του πραγµατικού κόστους καθώς και στην απαίτηση προώθησης νοµοθετικών 
παρεµβάσεων που να διασφαλίζουν πλήρως τη διαφάνεια και τον υγιή 
συναγωνισµό των επιχειρήσεων.  

Κατά την ανάγνωση των πεπραγµένων του τελευταίου χρόνου, αναδείχθηκε η 
εργώδης προσπάθεια που απαιτήθηκε να καταβάλει ο ΣΑΤΕ για να αντιµετωπιστούν 
πλήθος προβληµάτων, κυρίως, διαγωνιστικών διαδικασιών µε παράτυπους ή και 
παράνοµους όρους που εµποδίζουν τον υγιή ανταγωνισµό στον κλάδο.  

 



www.capital.gr www.sate.gr 

Πέµπτη, 29-Μαρ-2018  

Εκλέχθηκαν τα 13 µέλη του νέου δ.σ. του ΣΑΤΕ 

Στην πρώτη συνεδρίασή του, που θα συγκληθεί εντός του αµέσως προσεχούς 
διαστήµατος, θα συγκροτηθεί σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ, της 
µεγαλύτερης οργάνωσης των κατασκευαστικών εταιρειών της χώρας (περίπου 800 
µέλη), τα 13 µέλη του οποίου εκλέχθηκαν την Τετάρτη κατά την ψηφοφορία που 
έγινε στην Αθήνα, αλλά και στα Περιφερειακά Τµήµατα, µε έδρα στις πόλεις: 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Κοµοτηνή, Κοζάνη, Ιωάννινα και 
Μυτιλήνη.  

Τα 13 µέλη που εκλέχθηκαν είναι: 

Ζαχαρίας Αθουσάκης, Γεώργιος Βλάχος, Αργύριος Καραµατσούκας, Φίλιππος 
Αβρανάς, Παναγιώτης Μαυροδάκος, Γεώργιος Σµπώκος, Γεώργιος Αθανασόπουλος, 
∆ηµήτριος Τσουρέκας, Ανδρέας Γερακάκης, Ιωάννης Κράβαρης, Εµµανουήλ 
Βράϊλας, ∆ηµήτρης Μανδρούκας και ∆ηµήτρης Στουραΐτης.  

Όπως επισηµαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η προσέλευση στην κάλπη ήταν 
σηµαντική τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφέρεια -ψήφισαν συνολικά 350 
εταιρείες.  

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει πέντε νέα µέλη ενώ ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
που αναδεικνύει την πανελλαδική εµβέλεια του Συνδέσµου τονίζεται το γεγονός 
ότι οκτώ µέλη δραστηριοποιούνται σε εργοληπτικές εταιρείες της Περιφέρειας, 
εκτός Αττικής.  

Της ψηφοφορίας προηγήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στη διάρκεια 
της οποίας ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης αναφέρθηκε στα µείζονα 
προβλήµατα του κλάδου, "δίνοντας έµφαση στο πρόβληµα των Ασυνήθιστα 
Χαµηλών Προσφορών και στην συµβασιοποίηση δηµοσίων έργων µε τιµές 20-25% 
κάτω του πραγµατικού κόστους καθώς και στην απαίτηση προώθησης νοµοθετικών 
παρεµβάσεων που να διασφαλίζουν πλήρως τη διαφάνεια και τον υγιή 
συναγωνισµό των επιχειρήσεων".  

Στην ανακοίνωση σηµειώνεται ακόµη πως κατά την ανάγνωση των πεπραγµένων 
του τελευταίου χρόνου, "αναδείχθηκε η εργώδης προσπάθεια που απαιτήθηκε να 
καταβάλει ο ΣΑΤΕ για να αντιµετωπιστούν πλήθος προβληµάτων, κυρίως, 
διαγωνιστικών διαδικασιών µε παράτυπους ή και παράνοµους όρους που 
εµποδίζουν τον υγιή ανταγωνισµό στον κλάδο". 

 



www.ecopress.gr www.sate.gr 

Εκλέχθηκαν τα µέλη του νέου διοικητικού συµβουλίου του ΣΑΤΕ 

29 Μαρτίου 2018  

Στα σηµαντικότερα προβλήµατα του κλάδου αναφέρθηκε ο πρόεδρος του 
Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) Ζαχαρίας Αθουσάκης, κατά 
τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκε την 
Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018 . 

Ο κ. Αθουσάκης αναφέρθηκε στο πρόβληµα των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών 
και στην συµβασιοποίηση δηµοσίων έργων µε τιµές 20-25% κάτω του 
πραγµατικού κόστους. Παράλληλα επεσήµανε την αναγκαιότητα προώθησης 
νοµοθετικών παρεµβάσεων που να διασφαλίζουν πλήρως τη διαφάνεια και τον 
υγιή συναγωνισµό των επιχειρήσεων. 

Κατά την ανάγνωση των πεπραγµένων του τελευταίου χρόνου, αναδείχθηκε η 
µεγάλη προσπάθεια που απαιτήθηκε να καταβάλει ο ΣΑΤΕ για να αντιµετωπιστούν 
πλήθος προβληµάτων, κυρίως, διαγωνιστικών διαδικασιών µε παράτυπους ή και 
παράνοµους όρους που εµποδίζουν τον υγιή ανταγωνισµό στον κλάδο. 

Σηµειώνεται ότι στην πρώτη συνεδρίασή του, που θα συγκληθεί εντός του αµέσως 
προσεχούς διαστήµατος, θα συγκροτηθεί σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του ΣΑΤΕ τα 13 µέλη του οποίου εκλέχθηκαν κατά την ψηφοφορία που έγινε 
εχθές στην Αθήνα, αλλά και στα Περιφερειακά Τµήµατα, µε έδρα στις πόλεις: 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Κοµοτηνή, Κοζάνη, Ιωάννινα και 
Μυτιλήνη. 

Τα 13 µέλη που εκλέχθηκαν είναι οι: Ζαχαρίας Αθουσάκης, Γεώργιος Βλάχος, 
Αργύριος Καραµατσούκας, Φίλιππος Αβρανάς, Παναγιώτης Μαυροδάκος, Γεώργιος 
Σµπώκος, Γεώργιος Αθανασόπουλος, ∆ηµήτριος Τσουρέκας, Ανδρέας Γερακάκης, 
Ιωάννης Κράβαρης, Εµµανουήλ Βράϊλας, ∆ηµήτρης Μανδρούκας και ∆ηµήτρης 
Στουραϊτης. 

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει πέντε νέα µέλη ενώ οκτώ µέλη 
δραστηριοποιούνται σε εργοληπτικές εταιρείες της Περιφέρειας, εκτός Αττικής. 
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ΣΑΤΕ: Εκλέχθηκαν τα 13 µέλη του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου  

Πέµπτη, 29 Μάρτιος 2018 

Στην πρώτη συνεδρίασή του, που θα συγκληθεί εντός του αµέσως προσεχούς 
διαστήµατος, θα συγκροτηθεί σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ, της 
µεγαλύτερης οργάνωσης των κατασκευαστικών εταιρειών της χώρας (περίπου 800 
µέλη), τα 13 µέλη του οποίου εκλέχθηκαν χτες κατά την ψηφοφορία που έγινε 
στην Αθήνα, αλλά και στα Περιφερειακά Τµήµατα, µε έδρα στις πόλεις: 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Κοµοτηνή, Κοζάνη, Ιωάννινα και 
Μυτιλήνη. 

Τα 13 µέλη που εκλέχθηκαν είναι: 

Ζαχαρίας Αθουσάκης, Γεώργιος Βλάχος, Αργύριος Καραµατσούκας, Φίλιππος 
Αβρανάς, Παναγιώτης Μαυροδάκος, Γεώργιος Σµπώκος, Γεώργιος Αθανασόπουλος, 
∆ηµήτριος Τσουρέκας, Ανδρέας Γερακάκης, Ιωάννης Κράβαρης, Εµµανουήλ 
Βράϊλας, ∆ηµήτρης Μανδρούκας και ∆ηµήτρης Στουραϊτης. 

Σηµαντική ήταν η προσέλευση στην κάλπη, τόσο στο κέντρο, όσο και στην 
περιφέρεια των εκπροσώπων των κατασκευαστικών εταιρειών -ψήφισαν συνολικά 
350 εταιρείες- γεγονός που υποδηλώνει το ζωηρό ενδιαφέρον του κλάδου για όσα 
συµβαίνουν στον τοµέα των κατασκευών, αλλά και την επιθυµία τους να 
συσπειρωθούν και να στηρίξουν τον Σύνδεσµο που τους εκπροσωπεί. 

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει πέντε νέα µέλη ενώ ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
που αναδεικνύει την πανελλαδική εµβέλεια του Συνδέσµου τονίζεται το γεγονός 
ότι οκτώ µέλη δραστηριοποιούνται σε εργοληπτικές εταιρείες της Περιφέρειας, 
εκτός Αττικής. 

Της ψηφοφορίας προηγήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στη διάρκεια 
της οποίας ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης αναφέρθηκε στα µείζονα 
προβλήµατα του κλάδου, δίνοντας έµφαση στο πρόβληµα των Ασυνήθιστα 
Χαµηλών Προσφορών και στην συµβασιοποίηση δηµοσίων έργων µε τιµές 20-25% 
κάτω του πραγµατικού κόστους καθώς και στην απαίτηση προώθησης νοµοθετικών 
παρεµβάσεων που να διασφαλίζουν πλήρως τη διαφάνεια και τον υγιή 
συναγωνισµό των επιχειρήσεων. 

Κατά την ανάγνωση των πεπραγµένων του τελευταίου χρόνου, αναδείχθηκε η 
εργώδης προσπάθεια που απαιτήθηκε να καταβάλει ο ΣΑΤΕ για να αντιµετωπιστούν 
πλήθος προβληµάτων, κυρίως, διαγωνιστικών διαδικασιών µε παράτυπους ή και 
παράνοµους όρους που εµποδίζουν τον υγιή ανταγωνισµό στον κλάδο. 
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Εκλέχθηκαν τα µέλη του νέου διοικητικού συµβουλίου του ΣΑΤΕ 

29.03.18  

Ο πρόεδρος Ζαχαρίας Αθουσάκης αναφέρθηκε στο πρόβληµα των ασυνήθιστα 
χαµηλών προσφορών και στην συµβασιοποίηση δηµοσίων έργων µε τιµές 20-25% 
κάτω του πραγµατικού κόστους 

Στα σηµαντικότερα προβλήµατα του κλάδου αναφέρθηκε ο πρόεδρος του 
Πανελληνίου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ) Ζαχαρίας Αθουσάκης, κατά 
τη διάρκεια της ετήσιας τακτικής γενικής συνέλευσης που πραγµατοποιήθηκε 
εχθές.  
 
Ο κ. Αθουσάκης αναφέρθηκε στο πρόβληµα των ασυνήθιστα χαµηλών προσφορών 
και στην συµβασιοποίηση δηµοσίων έργων µε τιµές 20-25% κάτω του 
πραγµατικού κόστους. Παράλληλα επεσήµανε την αναγκαιότητα προώθησης 
νοµοθετικών παρεµβάσεων που να διασφαλίζουν πλήρως τη διαφάνεια και τον 
υγιή συναγωνισµό των επιχειρήσεων. 

Κατά την ανάγνωση των πεπραγµένων του τελευταίου χρόνου, αναδείχθηκε η 
µεγάλη προσπάθεια που απαιτήθηκε να καταβάλει ο ΣΑΤΕ για να αντιµετωπιστούν 
πλήθος προβληµάτων, κυρίως, διαγωνιστικών διαδικασιών µε παράτυπους ή και 
παράνοµους όρους που εµποδίζουν τον υγιή ανταγωνισµό στον κλάδο. 

Σηµειώνεται ότι στην πρώτη συνεδρίασή του, που θα συγκληθεί εντός του αµέσως 
προσεχούς διαστήµατος, θα συγκροτηθεί σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
του ΣΑΤΕ τα 13 µέλη του οποίου εκλέχθηκαν κατά την ψηφοφορία που έγινε 
εχθές στην Αθήνα, αλλά και στα Περιφερειακά Τµήµατα, µε έδρα στις πόλεις: 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Κοµοτηνή, Κοζάνη, Ιωάννινα και 
Μυτιλήνη. 

Τα 13 µέλη που εκλέχθηκαν είναι οι: Ζαχαρίας Αθουσάκης, Γεώργιος Βλάχος, 
Αργύριος Καραµατσούκας, Φίλιππος Αβρανάς, Παναγιώτης Μαυροδάκος, Γεώργιος 
Σµπώκος, Γεώργιος Αθανασόπουλος, ∆ηµήτριος Τσουρέκας, Ανδρέας Γερακάκης, 
Ιωάννης Κράβαρης, Εµµανουήλ Βράϊλας, ∆ηµήτρης Μανδρούκας και ∆ηµήτρης 
Στουραϊτης. 

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει πέντε νέα µέλη ενώ οκτώ µέλη 
δραστηριοποιούνται σε εργοληπτικές εταιρείες της Περιφέρειας, εκτός Αττικής. 
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Εκλέχθηκαν τα 13 µέλη του νέου διοικητικού συµβουλίου του ΣΑΤΕ 

Στην πρώτη συνεδρίασή του, που θα συγκληθεί εντός του αµέσως προσεχούς 
διαστήµατος, θα συγκροτηθεί σε σώµα το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ, της 
µεγαλύτερης οργάνωσης των κατασκευαστικών εταιρειών της χώρας (περίπου 800 
µέλη), τα 13 µέλη του οποίου εκλέχθηκαν χτες κατά την ψηφοφορία που έγινε 
στην Αθήνα, αλλά και στα Περιφερειακά Τµήµατα, µε έδρα στις πόλεις: 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Κοµοτηνή, Κοζάνη, Ιωάννινα και 
Μυτιλήνη. 

Τα 13 µέλη που εκλέχθηκαν είναι: 

Ζαχαρίας Αθουσάκης, Γεώργιος Βλάχος, Αργύριος Καραµατσούκας, Φίλιππος 
Αβρανάς, Παναγιώτης Μαυροδάκος, Γεώργιος Σµπώκος, Γεώργιος Αθανασόπουλος, 
∆ηµήτριος Τσουρέκας, Ανδρέας Γερακάκης, Ιωάννης Κράβαρης, Εµµανουήλ 
Βράϊλας, ∆ηµήτρης Μανδρούκας και ∆ηµήτρης Στουραϊτης. 

Σηµαντική ήταν η προσέλευση στην κάλπη, τόσο στο κέντρο, όσο και στην 
περιφέρεια των εκπροσώπων των κατασκευαστικών εταιρειών – ψήφισαν συνολικά 
350 εταιρείες – γεγονός που υποδηλώνει το ζωηρό ενδιαφέρον του κλάδου για 
όσα συµβαίνουν στον τοµέα των κατασκευών, αλλά και την επιθυµία τους να 
συσπειρωθούν και να στηρίξουν τον Σύνδεσµο που τους εκπροσωπεί. 

Το νέο ∆ιοικητικό Συµβούλιο έχει πέντε νέα µέλη ενώ ως ιδιαίτερο χαρακτηριστικό 
που αναδεικνύει την πανελλαδική εµβέλεια του Συνδέσµου τονίζεται το γεγονός 
ότι οκτώ µέλη δραστηριοποιούνται σε εργοληπτικές εταιρείες της Περιφέρειας, 
εκτός Αττικής. 

Της ψηφοφορίας προηγήθηκε η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, στη διάρκεια 
της οποίας ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης αναφέρθηκε στα µείζονα 
προβλήµατα του κλάδου, δίνοντας έµφαση στο πρόβληµα των Ασυνήθιστα 
Χαµηλών Προσφορών και στην συµβασιοποίηση δηµοσίων έργων µε τιµές 20-25% 
κάτω του πραγµατικού κόστους καθώς και στην απαίτηση προώθησης νοµοθετικών 
παρεµβάσεων που να διασφαλίζουν πλήρως τη διαφάνεια και τον υγιή 
συναγωνισµό των επιχειρήσεων. 

Κατά την ανάγνωση των πεπραγµένων του τελευταίου χρόνου, αναδείχθηκε η 
εργώδης προσπάθεια που απαιτήθηκε να καταβάλει ο ΣΑΤΕ για να αντιµετωπιστούν 
πλήθος προβληµάτων, κυρίως, διαγωνιστικών διαδικασιών µε παράτυπους ή και 
παράνοµους όρους που εµποδίζουν τον υγιή ανταγωνισµό στον κλάδο. 

 








