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ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών (ΣΑΤΕ) δημιουργήθηκε το 1965. Στις καταστατικές του αρχές περιλαμβάνεται, μεταξύ
άλλων, η προαγωγή και προστασία των συμφερόντων των επιχειρήσεων-μελών του, η μελέτη των θεμάτων του Κλάδου και η προώθηση
τεκμηριωμένων θέσεων, η προσφορά έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης πάνω στις εξελίξεις σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
Βασική επιδίωξη του ΣΑΤΕ είναι η μεγιστοποίηση της προσφοράς των επιχειρήσεων-μελών του στην αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών
δυνατοτήτων της Χώρας, η δημιουργία εθνικού πλούτου, με την ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας, η αντιμετώπιση διαρθρωτικών
προβλημάτων, όπως η ανεργία και η βελτίωση γενικότερα της θέσης της Ελλάδας. Εγγράφει ως Μέλη του τις τεχνικές επιχειρήσεις κάθε
νομικής μορφής που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων καθώς και τα στελέχη αυτών που είναι εγγεγραμμένα
στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών. Είναι η πλέον αντιπροσωπευτική Πανελλήνια Εργοληπτική Οργάνωση, εκφράζοντας το
μεγαλύτερο και δυναμικότερο τμήμα του κλάδου, καθώς και ο εκπρόσωπος του κλάδου στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή
Ελλάδος (ΟΚΕ). Διαθέτει 8 Περιφερειακά Γραφεία: Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, Μυτιλήνη, Κομοτηνή και Κοζάνη.
http://www.sate.gr
Ο Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1981
και εκπροσωπεί τις ελληνικές εταιρείες που έχουν ως κύριο αντικείμενο ενασχόλησης την παροχή μελετητικών και συμβουλευτικών
υπηρεσιών στον προγραμματισμό, στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση τεχνικών και αναπτυξιακών έργων και προγραμμάτων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Βασικοί στόχοι του Συνδέσμου είναι, μεταξύ άλλων, η προάσπιση και
κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των μελών του, η διαρκής βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματός τους, η
ανάπτυξη και διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους, η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των μελών του, η προβολή του Έργου των
μελών του στο κοινωνικό σύνολο και η συνεχής βελτίωση της επιστημονικής στάθμης των μελών του. Ο ΣΕΓΜ είναι μέλος και εκπρόσωπος της Ελλάδας στη Διεθνή Ομοσπονδία Συμβούλων Μηχανικών (FIDIC) και στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Συνδέσμων Συμβούλων
Μηχανικών (EFCA). Επίσης, είναι μέλος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ). Ο ΣΕΓΜ είναι ο μοναδικός, πραγματικά
ενεργός, φορέας εκπροσώπησης του μελετητικού τομέα της Ελλάδας, πρεσβεύοντας την υγιή και συστηματική εταιρική επιχειρηματικότητα και με συνεχή ενημερωτική και παρεμβατική δράση τόσο για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος της χώρας μας και
την ανάκαμψη του κλάδου, όσο και για την προώθηση και υποστήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών μελετητικών-συμβουλευτικών
εταιρειών. Μέλη του ΣΕΓΜ είναι οι πλείστες μελετητικές εταιρείες της Ελλάδας, οι οποίες στηρίζουν τον Σύνδεσμο αναγνωρίζοντας τη
σημασία της ύπαρξης και της δράσης του για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανάπτυξη του μελετητικού–
συμβουλευτικού κλάδου. Οι εταιρείες–μέλη του ΣΕΓΜ έχουν συμμετάσχει σε όλα τα μεγάλα τεχνικά και αναπτυξιακά έργα και προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί ή προγραμματίζονται στην Ελλάδα, ενώ έχουν να επιδείξουν και σημαντικές δραστηριότητες παγκοσμίως.
http://www.segm.gr
Ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) ιδρύθηκε το 2003 και μέλη του αποτελούν οι μεγαλύτερες τεχνικές
επιχειρήσεις της Ελλάδας, κάτοχοι πτυχίων 7ης και 6ης τάξης, των οποίων η κατάταξη έγινε από το ΥΠΕΧΩΔΕ με κριτήρια οικονομικά,
οργανωτικά και τεχνικής εμπειρίας. Στόχοι του ΣΤΕΑΤ είναι: η ενημέρωση για τον σημαντικότατο ρόλο που προσφέρει ο κατασκευαστικός
κλάδος στην ανάπτυξη της χώρας και της κοινωνίας, με επακόλουθο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ο απεγκλωβισμός από
γραφειοκρατικές διαδικασίες για την ταχύτερη ανάθεση των μεγάλων έργων, με κεφάλαια τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και
από άλλες πηγές, έτσι ώστε τα δημόσια έργα να αποτελέσουν πράγματι μοχλό ουσιαστικής ανάπτυξης της εθνικής οικονομίας, η
προώθηση των δυνατοτήτων ανάληψης από τα μέλη έργων στο εξωτερικό, με ταυτόχρονη συμπαράσταση του ελληνικού κράτους, η
εξασφάλιση ίσης μεταχείρισης από το ελληνικό κράτος των ελληνικών και των ξένων εταιριών και η ανάδειξη των δυνατοτήτων του
ελληνικού κατασκευαστικού δυναμικού για έργα υψηλής ποιότητας με οικονομικότερους όρους, η υποστήριξη των γενικών
συμφερόντων των μελών του και οι ενέργειές του ως εκπρόσωπός τους έναντι των ελληνικών και των ξένων δημοσίων αρχών, καθώς
και των εθνικών και διεθνών οργανισμών.
https://www.steat.gr/

