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ΘΕΜΑ:

Συµπλήρωση/Επαλήθευση Στοιχείων Μελών ΣΑΤΕ

Αξιότιµα Μέλη,
Εντός του 2015 ο ΣΑΤΕ σκοπεύει να εκδώσει κατάλογο όλων των εταιρειών του ΜΕΕΠ και
των επιχειρήσεων – µελών του Συνδέσµου, υπό την µορφή Συνοπτικού Οδηγού Ελληνικών
Εργοληπτικών Εταιρειών, στον οποίο θα περιλαµβάνονται χρηστικές πληροφορίες τεχνικής
εξειδίκευσης και στοιχείων επικοινωνίας για κάθε επιχείρηση.
Υπενθυµίζεται ότι η εν λόγω έκδοση αποτελεί για περισσότερο από δεκαοκτώ έτη την
εγκυρότερη πηγή σχετικής ενηµέρωσης των κρατικών υπηρεσιών αλλά και του
επιχειρηµατικού κόσµου αφού διανέµεται δωρεάν σε όλες τις τεχνικές υπηρεσίες και
σχετικές διευθύνσεις του δηµόσιου, του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα και των οργανισµών
τοπικής αυτοδιοίκησης, στα εµπορικά και βιοµηχανικά επιµελητήρια, καθώς και στις
πρεσβείες και προξενεία. Φέτος, όπως και τα πρόσφατα προηγούµενα έτη, παράλληλα µε την
έντυπη έκδοσή του, ο Συνοπτικός Οδηγός θα είναι διαθέσιµος και από την ιστοσελίδα µας,
www.sate.gr, διευρύνοντας ακόµη περισσότερο την αναγνωσιµότητά του. Ως εκ τούτου
είναι απαραίτητο τα περιλαµβανόµενα στοιχεία, τουλάχιστον των µελών του ΣΑΤΕ, να είναι
πλήρη και επίκαιρα.
Παρακαλείσθε να ελέγξετε το ταχύτερο δυνατό τα αναγραφόµενα στοιχεία της επιχείρησής
σας, όπως αυτά παρατίθενται στην ιστοσελίδα µας http://www.sate.gr, στο τµήµα Μέλη,
όπου µπορείτε να αναζητήσετε τα στοιχεία της επιχείρησής σας είτε µέσω αλφαβητικής είτε
µέσω σύνθετης αναζήτησής της. Επισηµαίνουµε τη προσοχή σας στην ορθή
αναγραφή του ιστοτόπου σας και της διεύθυνσης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας
καθώς αποτελούν, πλέον, την βασική πηγή αναζήτησης πληροφοριών /
επικοινωνίας από τρίτους.
Εφ΄όσον τα παρουσιαζόµενα στοιχεία δεν είναι απολύτως ακριβή παρακαλούµε να
ενηµερώσετε είτε µε e-mail (info@sate.gr) είτε µε fax τη Γραµµατεία του Συνδέσµου (2103824540), το αργότερο µέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2015, στη δε περίπτωση που οι
αλλαγές αφορούν κατηγορίες και τάξεις έργων, είναι απαραίτητη και η αποστολή του
πτυχίου (ΜΕΕΠ) της επιχείρησής σας.

Με εκτίµηση,

Σπύρος Μουντρουίδης
Γενικός ∆ιευθυντής ΣΑΤΕ
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