
 

 

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΣΑΤΕ 
 

 Τροποποιούνται οι κάτωθι διατάξεις του καταστατικού του ΣΑΤΕ (µε 
έντονα πλάγια γράµµατα εµφανίζεται το τροποποιούµενο σηµείο ή εδάφιο): 
 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΣΥΣΤΑΣΗ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ - Ε∆ΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ 

 
1. Με το παρόν καταστατικό (εφεξής και ως «το Καταστατικό») ρυθµίζονται η 

οργάνωση και η λειτουργία του σωµατείου µε την επωνυµία 
«ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ 
ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ» και την 
συντοµογραφία «ΣΑΤΕ» (εφεξής και ως «ο Σύνδεσµος»), που έχει έδρα 
στην Αθήνα και περιφέρεια δράσης ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Στις 
µε το εξωτερικό σχέσεις η επωνυµία του Συνδέσµου είναι «ASSOCIATION 
OF GREEK CONTRACTING COMPANIES», η δε συντοµογραφία του 
«A.G.C.C.». 

 
……………………………………………………………………. 
 
 
2.2. Σκοπός του ΣΑΤΕ είναι, επίσης, η συµµετοχή του σε διεθνείς ή εγχώριους 

φορείς και οργανισµούς, η εκπροσώπησή του σ’ αυτούς καθώς και η 
εκπροσώπηση του κλάδου προς την Πολιτεία, η συµµετοχή του σε 
διαδικασίες για την προώθηση ενιαίας έκφρασης των εργοληπτικών 
οργανώσεων µε ενδεχόµενη σύσταση ενιαίου φορέα, η ανάπτυξη διεθνών 
σχέσεων και επαφών αφενός µε διεθνείς φορείς και οργανισµούς και 
αφετέρου µε άλλες οµοειδείς οργανώσεις του εξωτερικού και ιδιαίτερα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης µε σκοπό την προώθηση των συµφερόντων των 
µελών ιδίως στα όργανα και επιτροπές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η 
συµµετοχή του στις διαδικασίες προγραµµάτων χρηµατοδοτουµένων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς ή δηµόσιους φορείς καθώς 
επίσης και η διοργάνωση ενηµερωτικών και επιµορφωτικών 
σεµιναρίων, ηµερίδων και συναφών εκδηλώσεων καθώς και η 
ανάληψη οιασδήποτε άλλης πρωτοβουλίας ή δραστηριότητας για 
την ενηµέρωση και υποστήριξη των µελών του καθώς και 
οιουδήποτε άλλου ενδιαφεροµένου από τον ευρύτερο εργοληπτικό – 
κατασκευαστικό τοµέα της οικονοµίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΜΕΛΗ - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 

1.1  Τα µέλη του Συνδέσµου διακρίνονται σε τακτικά και σε αρωγά. Ως 
τακτικά µέλη έχουν δικαίωµα εγγραφής όλες οι νοµίµως συνεστηµένες 
ανώνυµες, περιορισµένης ευθύνης, οµόρρυθµες και ετερόρρυθµες 
τεχνικές εταιρείες, οι οποίες είναι εγγεγραµµένες στο εκάστοτε ισχύον 
επίσηµο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.). 

1.2 Εφόσον θεσµοθετηθεί επίσηµο Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών 
Έργων, στον Σύνδεσµο θα εγγράφονται ως τακτικά µέλη και οι νοµίµως 
συνεστηµένες ανώνυµες, περιορισµένης ευθύνης, οµόρρυθµες και 
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ετερόρρυθµες τεχνικές εταιρείες,  οι οποίες θα είναι εγγεγραµµένες 
στο εκάστοτε ισχύον επίσηµο Μητρώο Κατασκευαστών Ιδιωτικών 
Έργων (εφεξής και ως «ΜΗ.Κ.Ι.Ε.»). 

 
……………………………………………………………………………… 
 
3.2 Μέλη τα οποία εγγράφονται στον Σύνδεσµο κατά το χρονικό διάστηµα 

που αρχίζει τριάντα (30) ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία που έχει 
ορισθεί για την πρώτη συνεδρίαση της τακτικής εκλογικής Γενικής 
Συνέλευσης και λήγει µε την ολοκλήρωσή της και την εκλογή του νέου 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των λοιπών οργάνων του Συνδέσµου δεν 
έχουν δικαίωµα ψήφου κατά την ως άνω τακτική εκλογική Γενική 
Συνέλευση και τις διενεργούµενες σ’ αυτήν αρχαιρεσίες.  

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ 
 

…………………………………………………………… 
 
2. Κάθε οµόρρυθµη ή ετερόρρυθµη εταιρεία – µέλος εκπροσωπείται 

στον Σύνδεσµο και στα διάφορα όργανα αυτού από τον διαχειριστή 
της ή τον αναπληρωτή του, τον οποίο ο διαχειριστής ορίζει από τους 
οµόρρυθµους ή ετερόρρυθµους εταίρους ή τα µέλη της στελέχωσης 
της εταιρείας, µε ειδική εξουσιοδότησή του και βεβαίωση του γνήσιου 
της υπογραφής του από αρµόδιο όργανο. Η ιδιότητα του 
αντιπροσώπου ή του αναπληρωτού του είναι ανεπίδεκτη περαιτέρω 
αντιπροσωπεύσεως. Για την απόδειξη της εκπροσώπησης 
κατατίθεται το καταστατικό ή η ανωτέρω ειδική εξουσιοδότηση. 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΠΟΡΟΙ – ΕΣΟ∆Α 
 

1.1  Ο Σύνδεσµος έχει τους εξής πόρους: 
 

   α) Το δικαίωµα εγγραφής των µελών (τακτικών και αρωγών). 
 

  β) Την πάγια ετήσια εισφορά των τακτικών µελών. 
 

γ) Την πάγια ετήσια εισφορά των αρωγών µελών. 
 

   δ) Την ποσοστιαία ετήσια εισφορά των τακτικών µελών, η οποία 
καθορίζεται σε ποσοστό επί των καθαρών κερδών της εταιρείας προς 
διάθεση, τα οποία (κέρδη) αντιστοιχούν στα έσοδα των πάσης φύσεως 
τεχνικών έργων, όπως αυτά προκύπτουν από τους δηµοσιευµένους 
ισολογισµούς.  

 
    ε) Προαιρετικές συνδροµές ή εισφορές για την προβολή των µελών 

του συνδέσµου ή/και λοιπών ενδιαφεροµένων στο διαδίκτυο 
(INTERNET), για την έκδοση και διάθεση των διαφόρων καταλόγων, 
καθώς και για τη συµµετοχή σε σεµινάρια, ηµερίδες, συνέδρια κλπ..  
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στ) Τις εκούσιες εισφορές µελών και τρίτων. 

 
1.2  Το ύψος των ανωτέρω εισφορών και συνδροµών καθώς και ο 

συντελεστής υπολογισµού της ποσοστιαίας ετήσιας εισφοράς των 
τακτικών µελών καθορίζονται και αναπροσαρµόζονται µε απόφαση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

  
2.  Η πάγια ετήσια εισφορά είναι απαιτητή για το µισό αυτής µέσα στον 

Ιανουάριο και για το υπόλοιπο µέσα στον Ιούλιο κάθε έτους. Η 
ποσοστιαία ετήσια εισφορά είναι απαιτητή κατά τον ίδιο τρόπο το 
επόµενο από της δηµοσιεύσεως του αντιστοίχου Ισολογισµού, έτος.  

 
3.  Σε περίπτωση αύξησης των ως άνω εισφορών εντός του έτους, οι 

συµπληρωµατικές εισφορές είναι απαιτητές σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στην απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 
ΑΡΘΡΟ 7 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 

1.1.  Ο Σύνδεσµος διοικείται από δεκατριαµελές (13µελές) ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο εκλεγόµενο από τη Γ.Σ. και απαρτιζόµενο από τον Πρόεδρο, 
δύο Αντιπροέδρους, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Αναπληρωτή Γενικό 
Γραµµατέα και τον Ταµία, οι οποίοι αποτελούν το Προεδρείο, και από 
επτά (7) Συµβούλους. 

……………………………………………………………… 
 

2.  Ως µέλη του ∆.Σ. µπορούν να εκλεγούν µόνο οι έχοντες την ιδιότητα του 
µέλους του ∆.Σ. (επί ανώνυµης εταιρείας) ή του διαχειριστού (επί ΕΠΕ) 
ή του διαχειριστού ή οµορρύθµου εταίρου (επί οµόρρυθµης ή 
ετερόρρυθµης εταιρείας), των εταιρειών – µελών του Συνδέσµου, όπως 
η ιδιότητα αυτή προσδιορίζεται στο άρθρο 3 του παρόντος. 

 
……………………………………………………… 
4.2. Κατά τη συνεδρίαση του ∆.Σ. για τη συγκρότησή του σε σώµα απαιτείται 

για την επίτευξη απαρτίας η παρουσία τουλάχιστον οκτώ (8) µελών. Εάν 
κατά την πρώτη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, τότε συνέρχεται εκ 
νέου το ∆.Σ. εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών, αφού αποσταλεί εκ 
νέου πρόσκληση σε όλους του εκλεγέντες συµβούλους. Κατά τη δεύτερη 
αυτή συνεδρίαση απαιτείται και πάλι απαρτία οκτώ (8) τουλάχιστον 
συµβούλων. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία ούτε κατ΄ αυτή τη 
συνεδρίαση, το ∆.Σ. συνέρχεται εκ νέου εντός πέντε (5) ηµερολογιακών 
ηµερών, τηρουµένης και πάλι της ανωτέρω διαδικασίας, οπότε για την 
επίτευξη απαρτίας απαιτείται η παρουσία επτά (7) τουλάχιστον 
συµβούλων. 

 
………………………………………………………. 

 
6.  Οι ιδιότητες του Προέδρου, των Αντιπροέδρων, του Γενικού Γραµµατέα 

του Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα και του Ταµία δεν επιτρέπεται να 
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συµπέσουν στο ίδιο πρόσωπο. Τα πρόσωπα αυτά δεν µπορεί να είναι 
µεταξύ τους συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθµού ή να προέρχονται 
από εταιρείες που έχουν σχέση µητρικής προς θυγατρική µεταξύ 
τους. 

 
……………………………………………………………….. 

 
8. Για την εκλογή στις θέσεις του Προέδρου, Αντιπροέδρων, Γενικού 

Γραµµατέα, Αναπληρωτή Γενικού Γραµµατέα και Ταµία του ∆.Σ. 
απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθµού των µελών του 
∆.Σ.. Εάν κατά την πρώτη ψηφοφορία για την εκλογή εκάστης θέσεως 
του Προεδρείου δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, γίνεται και δεύτερη 
και αν πάλι δεν επιτευχθεί απόλυτη πλειοψηφία, γίνεται και τρίτη και 
εκλέγεται ο σχετικώς πλειοψηφήσας. Στην τρίτη ψηφοφορία µετέχουν ως 
υποψήφιοι µόνο οι δύο πρώτοι σχετικώς πλειοψηφήσαντες κατά τη 
δεύτερη ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφησάντων, επιλέγεται, εφόσον 
απαιτείται, ο ένας από τους ισοψηφήσαντες υποψηφίους δια 
κληρώσεως. Η ψηφοφορία σε όλες τις περιπτώσεις της παρούσας 
παραγράφου είναι πάντα µυστική.  

 
……………………………………………………………………………. 
 

Άρθρο 27 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 

 
1.1. Στη Γ.Σ. ισχύει το σύστηµα της πολλαπλής ψήφου, 

σύµφωνα µε όσα ορίζονται κατωτέρω. 
1.2. Κάθε µέλος του Συνδέσµου διαθέτει έναν ορισµένο αριθµό 

ψήφων αναλόγως της κατάταξής του σε τάξη του Μ.Ε.ΕΠ.. 
Ειδικότερα: 
α. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στις τάξεις 
Α1, Α2 και 1η του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν µία (1) ψήφο εκάστη. 
β. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στη 2η τάξη 
του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν δύο (2) ψήφους εκάστη. 
γ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στην 3η 
τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν τέσσερις (4) ψήφους εκάστη. 
δ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στην 4η 
τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν επτά (7) ψήφους εκάστη. 
ε. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στην 5η 
τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν εννέα (9) ψήφους εκάστη. 
στ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στην 6η 
τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν δέκα έξι (16) ψήφους εκάστη. 
ζ. Εργοληπτικές επιχειρήσεις – µέλη ανήκουσες στην 7η 
τάξη του Μ.Ε.ΕΠ. διαθέτουν πενήντα (50) ψήφους εκάστη. 
 

2.1.  Το ανωτέρω σύστηµα πολλαπλής ψήφου εφαρµόζεται σε 
όλες τις ψηφοφορίες πλην των αρχαιρεσιών για την εκλογή 
των µελών του ∆.Σ. και των λοιπών οργάνων του 
Συνδέσµου, οι οποίες διεξάγονται κατά τα ειδικότερα 
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οριζόµενα στο παρόν καταστατικό. Κατά τις εν λόγω 
αρχαιρεσίες κάθε µέλος έχει µία ψήφο. 

2.2. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε 
απόλυτη πλειοψηφία των εγκύρων ψήφων, όπως 
υπολογίζονται κατά το ανωτέρω σύστηµα πολλαπλής 
ψήφου, εφόσον στο παρόν καταστατικό ή στο νόµο δεν 
ορίζεται διαφορετικά. 

 
 3.  Οι ψηφοφορίες στις Γενικές Συνελεύσεις γίνονται κατά κανόνα 

φανερά ή κατ’ εξαίρεση µυστικά. Οι φανερές ψηφοφορίες γίνονται 
µε ανόρθωση των µελών ή µε ανύψωση του χεριού, ή µε 
ονοµαστική κλήση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στον 
Κανονισµό Αρχαιρεσιών. 

 
 ∆εν είναι έγκυρη η λήψη απόφασης δια βοής. 

 
4.1.  Η ψηφοφορία διεξάγεται υποχρεωτικώς µυστικά, κατά τα 

ειδικότερα οριζόµενα στον Κανονισµό Αρχαιρεσιών, όταν 
αφορά : 

 
 α) Στις εκλογές ή στην παύση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, της 
Εξελεγκτικής Επιτροπής και του Πειθαρχικού Συµβουλίου. 
 
 β) Σε θέµατα εµπιστοσύνης προς τη ∆ιοίκηση του Συνδέσµου. 
 
 γ) Σε προσωπικά ζητήµατα και 

 
 δ) Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση προβλέπει ειδική διάταξη 
του καταστατικού ή αποφασισθεί από τη Γ.Σ. µε την απόλυτη 
πλειοψηφία των παρόντων µελών. 

 
 
5.  Καµία απόφαση δεν λαµβάνεται εγκύρως επί θέµατος που δεν 

αναγράφεται στην πρόσκληση της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής 
Συνέλευσης. Αλλαγή σειράς θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης, 
από την αναφερόµενη στην πρόσκληση, επιτρέπεται µόνο µε 
απόφαση της Γ.Σ., η οποία λαµβάνεται µε απόλυτη πλειοψηφία 
των παρόντων µελών της, αµέσως µετά την εκλογή του 
Προεδρείου της και πριν από κάθε συζήτηση των επί µέρους 
θεµάτων αυτής. 

 
6.  Για την εξαγωγή του αποτελέσµατος σε οποιαδήποτε ψηφοφορία 

υπολογίζονται µόνο οι έγκυρες ψήφοι. ∆εν υπολογίζονται οι τυχόν 
αποχές ούτε οι άκυρες ψήφοι. 

 
ΑΡΘΡΟ 28 

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ 
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1.1.  Η Γενική Συνέλευση εκλέγει κάθε τρία (3) χρόνια το 
δεκατριαµελές (13) ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τα υπόλοιπα αιρετά 
όργανα του Συνδέσµου.  

 
 Η θητεία όλων των οργάνων είναι τριετής και συµπίπτουσα 
µεταξύ τους.  

 
 Η θητεία κάθε οργάνου λήγει δια της συγκροτήσεως σε σώµα του 
νεοεκλεγέντος αντίστοιχου οργάνου.  
 

1.2.  Τα έντεκα (11) από τα δεκατρία µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται µε 
τον ειδικότερο τρόπο που ορίζεται στην παρ. 3 του 
παρόντος άρθρου αποκλειστικά και µόνο από τα µέλη του 
Συνδέσµου που ανήκουν από την 3η έως και την 7η τάξη του 
Μ.Ε.ΕΠ.. Τα λοιπά δύο µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται µε τον 
ειδικότερο τρόπο που ορίζεται στην παράγραφο 4 του 
παρόντος άρθρου αποκλειστικά και µόνο από τα µέλη του 
Συνδέσµου που ανήκουν στις τάξεις από Α1 έως και 2η του 
Μ.Ε.ΕΠ.. Τα µέλη που είναι αποκλειστικά εγγεγραµµένα στο 
ΜΗ.Κ.Ι.Ε. ψηφίζουν και εκλέγονται µαζί µε τα µέλη των 
τάξεων από 3η έως και 7η.  

 
 
2. Η εκλογή γίνεται ως εξής: 
 

 α) Υπάρχουν δύο ενιαία ψηφοδέλτια, εκ των οποίων το ένα 
προορίζεται για την εκλογή των έντεκα (11) συµβούλων από 
τις τάξεις 3η έως 7η και το άλλο για την εκλογή των δύο (2) 
συµβούλων από τις τάξεις Α1 έως 2η. Οι υποψήφιοι για την 
εκλογή τους ως σύµβουλοι συµµετέχουν στις εκλογές σε ένα 
εκ των δύο ενιαίων ψηφοδελτίων. ∆εν επιτρέπεται η 
συµµετοχή υποψηφίου ως συµβούλου σε αµφότερα τα ενιαία 
ψηφοδέλτια. 
 
 β) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται εγγράφως προς τα 
κεντρικά γραφεία του Συνδέσµου το αργότερο µέχρι επτά (7) 
ηµερολογιακές ηµέρες πριν από την πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ.. 
Κάθε αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να συνοδεύεται από 
απόφαση του ∆.Σ. της εταιρείας – µέλους στην οποία ανήκει ο 
υποψήφιος, αποκλειόµενης της πρότασης περισσοτέρων του ενός 
προσώπων ανηκόντων στην ίδια εταιρεία. Επί Ε.Π.Ε. η αίτηση 
συνοδεύεται από απόφαση σύµφωνη µε το καταστατικό της. 
Επί Ο.Ε. και Ε.Ε., εάν ο υποψήφιος είναι και διαχειριστής της 
εταιρείας, αρκεί η υποβολή της δήλωσης υποψηφιότητας˙ 
εάν ο υποψήφιος είναι απλώς οµόρρυθµος εταίρος χωρίς να 
κατέχει και την ιδιότητα του διαχειριστή, η δήλωση 
συνοδεύεται και από απόφαση του διαχειριστή. 
 
 γ) Η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τη νοµιµότητα των 
υποβληθεισών αιτήσεων και ανακηρύσσει τους υποψήφιους, 
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συντάσσοντας σχετικό πρακτικό και ανακοινώνοντας το 
περιεχόµενό του στη Γ.Σ.. 
 
 δ) Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν από την Εφορευτική 
Επιτροπή µπορούν να προσφύγουν µε ενστάσεις τους στη Γενική 
Συνέλευση, αµέσως µετά την ανακοίνωση της προηγούµενης 
παραγράφου. Η Γ.Σ. αποφασίζει επί των ενστάσεων αυτών 
οριστικά, µε την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. 

 
3.1.  Καθορίζεται ότι στο ∆.Σ., κατά το χρόνο εκλογής του, θα 

αντιπροσωπεύονται µε ένα (1) τουλάχιστον σύµβουλο όλες οι 
τάξεις του Μ.Ε.ΕΠ. από την 3η µέχρι και την ανώτατη και µε 
ανώτατο όριο τρεις (3) συµβούλους από κάθε τάξη, υπό τους 
κάτωθι ειδικότερους περιορισµούς και προϋποθέσεις. 
Ειδικότερα, η εκλογή των έντεκα (11) συµβούλων που 

προέρχονται από τις τάξεις 3η έως και 7η του Μ.Ε.ΕΠ. γίνεται 
σε δύο κατανοµές: 

   α) Κατά την πρώτη κατανοµή εκλέγονται ανά ένας σύµβουλος 
από κάθε τάξη από την 3η τάξη µέχρι την ανώτατη τάξη του 
Μ.Ε.ΕΠ., κατά σειρά πλειοψηφίας, µε σχετική πλειοψηφία βάσει 
των σταυρών προτίµησης, ήτοι ο πρώτος πλειοψηφήσας από 
κάθε τάξη, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει υποψήφιος από 
κάθε µία από τις προαναφερθείσες τάξεις. Εάν οι πλειοψηφούντες 
ανά τάξη ισοψηφούν, διεξάγεται κλήρωση µεταξύ αυτών.  
β) Κατά τη δεύτερη κατανοµή εκλέγονται ως σύµβουλοι, 

αδιακρίτως τάξης, οι εναποµείναντες µετά την πρώτη διαλογή 
υποψήφιοι, κατά σειρά πλειοψηφίας, µε σχετική πλειοψηφία βάσει 
των σταυρών προτίµησης, µε τον περιορισµό ότι ο αριθµός των 
εκλεγοµένων συµβούλων ανά τάξη δεν θα υπερβαίνει τους τρεις. 
Σε περίπτωση που εκλέγεται υποψήφιος καθ’ υπέρβαση του 
αριθµού των τριών συµβούλων ανά τάξη, ο υποψήφιος αυτός 
παραλείπεται και εκλέγεται ο αµέσως επόµενος κατά σειρά 
σταυρών προτίµησης υποψήφιος, υπό την προϋπόθεση ότι και 
αυτός δεν θα προσκρούει στο ανωτέρω κώλυµα εκλογιµότητας. 
Εάν και αυτός ο υποψήφιος προσκρούει στο ανωτέρω κώλυµα 
εκλογιµότητας, παραλείπεται και εξετάζονται οι επόµενοι κατά 
σειρά σταυρών προτίµησης υποψήφιοι, µέχρι να βρεθεί 
υποψήφιος που να µην προσκρούει στο ανωτέρω αναφερόµενο 
κώλυµα εκλογιµότητας. 

3.2.  Σε περίπτωση κατά την οποία, λόγω του παραπάνω περιορισµού 
των τριών κατ’ ανώτατο όριο συµβούλων ανά τάξη, δεν καθίσταται 
δυνατή η συµπλήρωση και των έντεκα (11) θέσεων του ∆.Σ. 
που αναλογούν στις τάξεις 3η έως και 7η, ο παραπάνω 
περιορισµός αίρεται για τις αποµένουσες κενές θέσεις, οι οποίες 
συµπληρώνονται από τους µη εκλεγέντες στις δύο πρώτες 
κατανοµές υποψηφίους, κατά σειρά πλειοψηφίας, αδιακρίτως 
τάξης.  

3.3.  Σε περίπτωση κατά την οποία τα µέλη που είναι εγγεγραµµένα 
αποκλειστικά στο ΜΗ.Κ.Ι.Ε. υπερβούν τα πενήντα (50), τότε 
υποχρεωτικώς εκλέγεται σύµβουλος και ένας υποψήφιος της 
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κατηγορίας αυτής, εφόσον υπάρχει. Στην περίπτωση αυτή 
εφαρµόζονται και για το ΜΗ.Κ.Ι.Ε. όσα ισχύουν και για τους 
υποψήφιους των λοιπών τάξεων αναφορικά µε τα ελάχιστα και 
ανώτατα όρια εκπροσώπησης στο ∆.Σ. εκάστης τάξης. 

3.4.  Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπονται τρεις (3) σταυροί προτίµησης 
κατ’ ανώτατο όριο. Περισσότεροι σταυροί προτίµησης των 
ανωτέρω καθιστούν το ψηφοδέλτιο αυτοδικαίως άκυρο. 

 
4.1.  Οι δύο (2) σύµβουλοι που προέρχονται από τις τάξεις Α1 έως 

και 2η εκλέγονται και αυτοί µε ξεχωριστό ενιαίο ψηφοδέλτιο. 
Οι δύο (2) σύµβουλοι εκλέγονται κατά σειρά σταυρών 
προτίµησης ανεξαρτήτως τάξης. 

4.2. Σε κάθε ψηφοδέλτιο επιτρέπεται ένας (1) σταυρός προτίµησης 
κατ’ ανώτατο όριο. Περισσότεροι σταυροί προτίµησης των 
ανωτέρω καθιστούν το ψηφοδέλτιο αυτοδικαίως άκυρο. 

 
5.1.  Αναπληρωµατικά µέλη του ∆.Σ. ανακηρύσσονται όλοι οι µη 

εκλεγέντες υποψήφιοι κατά σειρά σταυρών προτίµησης. 
5.2. Τα αναπληρωµατικά µέλη καλούνται σε αντικατάσταση τακτικού 

µέλους σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή έκπτωσης αυτού. 
5.3. Σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη αναπλήρωσης τακτικού 

µέλους από αναπληρωµατικό, η αναπλήρωση για τις τάξεις από 
3η έως και 7η θα γίνεται από το πρώτο σχετικώς πλειοψηφούν 
αναπληρωµατικό µέλος της ίδιας τάξης του αναπληρουµένου 
τακτικού, µόνο εφόσον δεν υπάρχει τακτικό µέλος στο ∆.Σ. της 
ίδιας τάξης του αναπληρούµενου. Εάν υπάρχει τακτικό µέλος στο 
∆.Σ. της ίδιας τάξης του αναπληρούµενου, η αναπλήρωση γίνεται 
από τα αναπληρωµατικά µέλη κατά σειρά σταυρών προτίµησης, 
αδιακρίτως τάξης. 

5.4. Η αναπλήρωση για τις τάξεις από Α1 έως και 2η γίνεται κατά 
σειρά σταυρών προτίµησης των επιλαχόντων υποψηφίων, 
ανεξαρτήτως τάξης. 

 
6.1.  Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται στα γραφεία του Συνδέσµου ή σε 

άλλο τόπο που καθορίζεται στην πρόσκληση για τη σύγκληση της 
Γενικής Συνέλευσης του Συνδέσµου, καθώς και σε όσες έδρες 
των Περιφερειακών Γραφείων καθορίσει το ∆.Σ. µε την 
πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, κατά τη 
διάρκεια ή αµέσως µετά τη λήξη των εργασιών αυτής, ή µέσα σε 
δέκα ηµέρες από αυτή και σε ηµεροµηνία που καθορίζεται από την 
ίδια τη Γενική Συνέλευση. 

6.2.  ∆ικαίωµα ψήφου κατά τις αρχαιρεσίες έχουν µόνο τα ταµιακώς 
ενήµερα µέλη. Νέα µέλη που εγγράφονται στον Σύνδεσµο για 
πρώτη φορά µέχρι και τριάντα ηµέρες πριν από την πρώτη 
ορισθείσα συνεδρίαση για την αρχαιρεσιακή Γ.Σ. δεν έχουν 
δικαίωµα ψήφου κατ’ αυτήν. 

6.3. Για την εκλογή των µελών του ∆.Σ. στους τόπους όπου θα 
διενεργούνται οι αρχαιρεσίες θα υπάρχουν δύο κάλπες. Η µία 
κάλπη θα προορίζεται για την εκλογή των έντεκα (11) µελών 
του ∆.Σ. από τις τάξεις 3η έως και 7η του Μ.Ε.ΕΠ., ενώ η άλλη 
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για την εκλογή των δύο (2) µελών του ∆.Σ. από τις τάξεις Α1 
έως και 2η του Μ.Ε.ΕΠ.. 

6.4.  Το ∆.Σ. εξουσιοδοτείται, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να ρυθµίσει 
τα ειδικότερα θέµατα των αρχαιρεσιών, ενσωµατώνοντας τις 
σχετικές διατάξεις στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας του 
ΣΑΤΕ ή καταρτίζοντας ειδικό κανονισµό αρχαιρεσιών. 

 
ΑΡΘΡΟ 29 

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

……………………………………………………………………………. 
 
10.  Στις αρχαιρεσίες που διεξάγονται στις έδρες των κατά τόπους 

Περιφερειακών Γραφείων καθήκοντα εφορευτικής επιτροπής ασκεί 
η Περιφερειακή Αντιπροσωπεία. Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η 
Περιφερειακή Αντιπροσωπεία προβαίνει στη διαλογή των 
ψηφοδελτίων και ανακοινώνει αµέσως µε κάθε πρόσφορο µέσο το 
αποτέλεσµα στην κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Το αργότερο 
µέχρι την εποµένη ηµέρα των αρχαιρεσιών αποστέλλει µήνυµα 
τηλεοµοιοτυπίας µε το εκλογικό αποτέλεσµα, υπογεγραµµένο από 
όλα τα παρόντα µέλη της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας, στα 
κεντρικά γραφεία του Συνδέσµου. Ακολούθως, συσκευάζει τα 
ψηφοδέλτια, τυχόν κατατεθείσες ενστάσεις και όλο το εκλογικό 
υλικό σε δέµα, το οποίο και αποστέλλει µε ασφαλή τρόπο 
(ταχυαποστολή, συστηµένο ταχυδροµείο κ.λπ.) στα κεντρικά 
γραφεία τα Συνδέσµου εντός το αργότερο τριών εργασίµων ηµερών 
από την ηµέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών. Κατά τα λοιπά, 
εφαρµόζονται αναλόγως και στις αρχαιρεσίες που διεξάγονται στις 
έδρες των Περιφερειακών Γραφείων οι γενικές διατάξεις περί 
αρχαιρεσιών του παρόντος άρθρου. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 33 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

 
1. Σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει νοµοθετική µεταβολή του 

ισχύοντος συστήµατος κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων 
(Μ.Ε.ΕΠ.), η οποία θα διαφοροποιεί είτε τον αριθµό ή την ονοµασία 
των τάξεων είτε το όλο σύστηµα κατάταξης των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων, το ∆.Σ. εξουσιοδοτείται να προσαρµόσει αναλογικά 
όλες τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού των οποίων η 
εφαρµογή εξαρτάται άµεσα από το ισχύον σύστηµα κατάταξης των 
εργοληπτικών επιχειρήσεων, τον αριθµό και την ονοµασία των 
τάξεων του Μ.Ε.ΕΠ.. 

 
2. Η αναλογική προσαρµογή που διενεργήσει το ∆.Σ. θα ισχύει 

προσωρινά για την αντιµετώπιση άµεσων αναγκών λειτουργίας του 
Συνδέσµου.  
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3. Ταυτοχρόνως, το ∆.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει άµεσα καταστατική 
Γενική Συνέλευση, προς το σκοπό της τροποποίησης όλων των 
διατάξεων του Καταστατικού του Σ.Α.Τ.Ε., των οποίων η λειτουργία 
και εφαρµογή επηρεάζεται από την ενδεχόµενη νοµοθετική 
µεταβολή. 

 
ΑΡΘΡΟ 35 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 

1.1. 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. 

1.2. Όλες οι λοιπές τροποποιήσεις του Καταστατικού ισχύουν από του 
χρόνου κατά τον οποίο κατά νόµο τίθενται σε ισχύ. 

 
ΑΡΘΡΟ 36 

ΤΕΛΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ 
 

Το παρόν Καταστατικό αποτελείται από τριάντα έξι άρθρα και ισχύει όπως 
τροποποιηµένο εγκρίθηκε από την τακτική Γενική Συνέλευση της 5.3.2008. 
 


