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Μέλη ΣΑΤΕ  

       
Θέμα: Ενημέρωση Προέδρου ΣΑΤΕ για τις εκλογικές διαδικασίες του Συνδέσμου.  
 
Αγαπητοί Συνάδελφοι, 

Στις 29 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Παρασκευή, συνήλθε η Ετήσια Γενική Συνέλευση 
του Συνδέσμου με σημαντική συμμετοχή (145 εταιρείες). 

Εγκρίθηκε ομόφωνα ο απολογισμός των οικονομικών στοιχείων και εγκρίθηκε 
σχεδόν ομόφωνα ο απολογισμός των πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού 
Συμβουλίου, με μία μόνο αρνητική ψήφο. 

Στη συνέχεια διενεργήθηκε η εκλογική διαδικασία με συμμετοχή της τάξης του 70% 
των ταμειακά ενήμερων Μελών μας. 

Όλη η παραπάνω διαδικασία έγινε, για πρώτη φορά, με ψηφιακό τρόπο, με απόλυτη 
διασφάλιση των ισχυόντων υγειονομικών πρωτοκόλλων λόγω κορονοϊού, με ελάχιστο 
κόστος από τον Σύνδεσμο (2.500 € πλέον ΦΠΑ) και απόλυτη διαφάνεια (δεν υπεβλήθη 
κάποια ένσταση ούτε υπήρξε η παραμικρή αμφισβήτηση των αποτελεσμάτων που βγήκαν 
σε 30 λεπτά της ώρας μετά τη λήξη της ψηφοφορίας).  

 
 Α1-2η 3η – 7η ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΝΗΜΕΡΑ ΜΕΛΗ 155 298 453 

ΨΗΦΙΣΑΝ 86 225 311 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ (%) 55,48 75,50 68,65 

 
Στις 9 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη, με πρωτοβουλία του πλειοψηφήσαντα 

συμβούλου κ. Ζαχαρία Αθουσάκη, συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα τη 
συγκρότηση αυτού σε σώμα. Με μυστική ψηφοφορία, όπως ρητά προβλέπει το καταστατικό 
εξελέγησαν οι:  

 
 Γεώργιος Βλάχος, Πρόεδρος 
 Ιωάννης Κράβαρης, Αντιπρόεδρος Τάξεων 5η – 7η  
 Δημήτριος Μανδρούκας, Αντιπρόεδρος Λοιπών Τάξεων 
 Εμμανουήλ Βράιλας, Γενικός Γραμματέας 
 Ανδρέας Ψάρρας, Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας 
 Βασίλειος Βλάχος, Ταμίας 

 

Τα υπόλοιπα μέλη του νέου 13μελούς ΔΣ είναι οι: 
 

 Ζαχαρίας Αθουσάκης 
 Χριστόφορος Κωνσταντινίδης 
 Δημήτριος Τσουρέκας 
 Ανδρέας Γερακάκης 
 Βασίλειος Θεοδωρόπουλος 
 Κωνσταντίνος Χούσος 
 Δημήτριος Στουραΐτης  
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Στη συνέχεια υπήρξε μία σειρά αντιδράσεων του κ. Αθουσάκη που σίγουρα υπερέβη 
κατά πολύ τα όρια της ευγένειας (αλλά και της σοβαρότητας, θα έλεγα).  

- Γραπτές προσωπικές επιθέσεις σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (Γ. Βλάχος, 
Εμμ. Βράιλας καταγγέλλονται ως «υπεύθυνοι» για την αναθεώρηση, για το π.δ. 
71/2019, για τα ΣΔΙΤ, για τις αναθέσεις που παίρνουν «οι μεγάλοι» κλπ). 

- Γενικευμένες επιθέσεις εναντίον των εταιρειών 7ης τάξης που «πρέπει να τις 
διώξουμε από τον ΣΑΤΕ». 

- Επιστολές με εκφράσεις του τύπου «προδότες», «αποστάτες που κρύβονται στο 
σκοτάδι», «κατρακύλα», «ηθικοί αυτουργοί», «μαγάρισμα καθαρών συνειδήσεων», 
«ανταλλάγματα» και προφορικές απειλές για πιστόλια και ανθρώπους της νύχτας, 
παρουσία όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 

Όλα αυτά γιατί; 
 

Γιατί κάποιο μέλος ή κάποια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου άσκησαν το δικαίωμά 
τους να μην επιλέξουν τον κ. Αθουσάκη για Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε τις 
προτάσεις του για τον Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. 

Δηλώνω ότι δεν σκοπεύω να ασχοληθώ και να ενοχλήσω ξανά τα Μέλη μας με τις 
προσωπικές προσβολές, τις ανακρίβειες και τις υπερβολές του κ. Αθουσάκη ούτε θα 
επιτρέψω να δημοσιευθεί τίποτα προσβλητικό για οποιονδήποτε, είτε Μέλος του ΣΑΤΕ, είτε 
μέλος του  Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΑΤΕ είτε Δημόσιο Υπάλληλο κλπ. 

 

 

Επί της ουσίας επισημαίνω ότι ο ΣΑΤΕ, ιδρύθηκε το 1965 
με πρωτεργάτη ίδρυσης τον αείμνηστο Διονύσιο Κλαυδιανό, 
ιδρυτή και ιδιοκτήτη της ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ τεχνικής εταιρείας 
(ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ) που υπήρξε ποτέ στην Ελλάδα. 

Σήμερα ο ΣΑΤΕ αποτελεί τον βασικό κορμό της 
Συνδικαλιστικής Εκπροσώπησης του Τεχνικών Εταιρειών της 
Χώρας με άριστη συνεργασία με τις περισσότερες Εργοληπτικές 
Οργανώσεις, το ΤΕΕ, το ΕΣΒΥΚ, την ΟΚΕ και σειρά άλλων 
φορέων και υπηρεσιακών παραγόντων. Σε κάθε περίπτωση δεν 
διανοούμαι να συνεργαστώ στον ακρωτηριασμό του ΣΑΤΕ, είτε 
από πάνω (διαγραφή των Μελών της 7ης τάξης) είτε από κάτω 
(διαγραφή εταιρειών μικρών τάξεων). 
 

Αντίθετα, θα αυξηθούν και θα ενταθούν οι προσπάθειες με στόχο να ενταχθούν 
όλες οι τεχνικές εταιρείες στον Σύνδεσμο, ανεξαρτήτως τάξης.  

Γνωρίζουμε πολύ καλά τα προβλήματα του χώρου και θα συνεχίσουμε να 
προσπαθούμε για την επίλυση ή άμβλυνσή τους. Πολύ σύντομα θα έχετε υπεύθυνη και 
αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις των θεμάτων που απασχολούν τον κλάδο, όπως η 
Αναθεώρηση Τιμών των Συμβάσεων Δημοσίων Έργων, τα Μητρώα Εργοληπτών και 
Συμβούλων, οι Ιδιωτικοί Φορείς Επίβλεψης, το Εθνικό Σύστημα Τεχνικών Προδιαγραφών 
και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων και Μελετών, οι Πρότυπες Προτάσεις, οι δυσλειτουργίες 
Ν.4782/2021, κλπ.  
 

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς  

 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                       
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ  


