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Την Τετάρτη η ετήσια Γενική Συνέλευση και η εκλογή νέου ∆Σ του ΣΑΤΕ 

Η ψηφοφορία θα γίνει ταυτόχρονα και στα οκτώ Περιφερειακά Τµήµατα του ΣΑΤΕ  

∆ηµοσιεύθηκε: 22 Μαρτίου 2018Την Τετάρτη, 28 Μαρτίου, θα πραγµατοποιηθεί στο 
ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστηµίου 52) η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ και θα 
ακολουθήσει η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου 13µελούς ∆Σ του Συνδέσµου, του 
5µελούς Πειθαρχικού Συµβουλίου και της 3µελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Η ψηφοφορία θα γίνει ταυτόχρονα και στα οκτώ Περιφερειακά Τµήµατα του ΣΑΤΕ και 
συγκεκριµένα: Θεσσαλονίκη (Γ. Τσόντου 27-29), Λάρισα (∆ευκαλίωνος 12), Πάτρα (πλ. 
Γεωργίου Α΄ 7), Ηράκλειο (∆ικαιοσύνης 21), Κοζάνη (Σωκρ. Μπλιούρα 3), Κοµοτηνή 
(ΤΕΕ-Περιφερειακό Τµήµα Θράκης, Παρνασσού 6), Ιωάννινα (ΤΕΕ- Περιφερειακό Τµήµα 
Ηπείρου, Αραβαντινού 6-8) και στη Μυτιλήνη (Ολυµπίου Γυµνασιάρχου 1) . 

∆ικαίωµα ψήφου έχουν οι εκπρόσωποι των περίπου 700 κατασκευαστικών εταιρειών 
που είναι µέλη του ΣΑΤΕ και είναι ταµειακά ενήµερες. 

Οι κάλπες θα είναι δύο, µία για τις εταιρείες από 3η έως και 7η τάξη και µια δεύτερη για 
τις εταιρείες Α1 έως και 2η τάξη. 

Κατά τη Γενική Συνέλευση που θα προηγηθεί, ο πρόεδρος του ∆.Σ. Ζαχαρίας 
Αθουσάκης θα κάνει τον απολογισµό της απερχόµενης διοίκησης, ενώ θα αναφερθεί και 
στις εκτιµήσεις για το άµεσο µέλλον, ο Γενικός Γραµµατέας Χρήστος Καλογερόπουλος θα 
παρουσιάσει τα πεπραγµένα του Συνδέσµου και ο Ταµίας Εµµανουήλ Βράιλας τον 
οικονοµικό απολογισµό του 2017 και τον προϋπολογισµό του 2018. 

Σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί για το ∆.Σ. - και τελούν προς 
έγκριση από την Εφορευτική Επιτροπή την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης - είναι 
συνολικά 18 για τις τάξεις από 3η-7η (εκλέγονται 11) και 6 για Α1-2η (εκλέγονται 2). 
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Την Τετάρτη η ετήσια Γενική Συνέλευση και η εκλογή νέου ∆Σ του ΣΑΤΕ    

Πέµπτη, 22 Μάρτιος 2018   

Την Τετάρτη, 28 Μαρτίου, θα πραγµατοποιηθεί στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστηµίου 
52) η ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ και θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την 
εκλογή του νέου 13µελούς ∆Σ του Συνδέσµου, του 5µελούς Πειθαρχικού Συµβουλίου και 
της 3µελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

Η ψηφοφορία θα γίνει ταυτόχρονα και στα οκτώ Περιφερειακά Τµήµατα του ΣΑΤΕ και 
συγκεκριµένα: Θεσσαλονίκη (Γ. Τσόντου 27-29), Λάρισα (∆ευκαλίωνος 12), Πάτρα (πλ. 
Γεωργίου Α΄ 7), Ηράκλειο (∆ικαιοσύνης 21), Κοζάνη (Σωκρ. Μπλιούρα 3), Κοµοτηνή 
(ΤΕΕ-Περιφερειακό Τµήµα Θράκης, Παρνασσού 6), Ιωάννινα (ΤΕΕ- Περιφερειακό Τµήµα 
Ηπείρου, Αραβαντινού 6-8) και στη Μυτιλήνη (Ολυµπίου Γυµνασιάρχου 1) . 

∆ικαίωµα ψήφου έχουν οι εκπρόσωποι των περίπου 700 κατασκευαστικών εταιρειών που 
είναι µέλη του ΣΑΤΕ και είναι ταµειακά ενήµερες. Οι κάλπες θα είναι δύο, µία για τις 
εταιρείες από 3η έως και 7η τάξη και µια δεύτερη για τις εταιρείες Α1 έως και 2η τάξη. 

Κατά τη Γενική Συνέλευση που θα προηγηθεί, ο πρόεδρος του ∆.Σ. Ζαχαρίας Αθουσάκης 
θα κάνει τον απολογισµό της απερχόµενης διοίκησης, ενώ θα αναφερθεί και στις 
εκτιµήσεις για το άµεσο µέλλον, ο Γενικός Γραµµατέας Χρήστος Καλογερόπουλος θα 
παρουσιάσει τα πεπραγµένα του Συνδέσµου και ο Ταµίας Εµµανουήλ Βράιλας τον 
οικονοµικό απολογισµό του 2017 και τον προϋπολογισµό του 2018. 

Σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί για το ∆.Σ. - και τελούν προς 
έγκριση από την Εφορευτική Επιτροπή την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης - είναι 
συνολικά 18 για τις τάξεις από 3η-7η (εκλέγονται 11) και 6 για Α1-2η (εκλέγονται 2). 
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Ετήσια γενική συνέλευση και εκλογή νέου διοικητικού συµβουλίου, στις 28 
Μαρτίου, στον ΣΑΤΕ 
 
Την προσεχή Τετάρτη θα πραγµατοποιηθεί στο ξενοδοχείο “ΤΙΤΑΝΙΑ” η ετήσια γενική 
συνέλευση του ΣΑΤΕ και θα ακολουθήσει η ψηφοφορία για την εκλογή του νέου 
13µελούς διοικητικού συµβουλίου του Συνδέσµου, του 5µελούς Πειθαρχικού Συµβουλίου 
και της 3µελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. 
 
Η ψηφοφορία θα γίνει ταυτόχρονα και στα οκτώ Περιφερειακά Τµήµατα του ΣΑΤΕ και 
συγκεκριµένα: Θεσσαλονίκη (Γ. Τσόντου 27-29), Λάρισα (∆ευκαλίωνος 12), Πάτρα (πλ. 
Γεωργίου Α΄ 7), Ηράκλειο (∆ικαιοσύνης 21), Κοζάνη (Σωκρ. Μπλιούρα 3), Κοµοτηνή 
(ΤΕΕ-Περιφερειακό Τµήµα Θράκης, Παρνασσού 6), Ιωάννινα (ΤΕΕ- Περιφερειακό Τµήµα 
Ηπείρου, Αραβαντινού 6-8) και στη Μυτιλήνη (Ολυµπίου Γυµνασιάρχου 1) . 
 
∆ικαίωµα ψήφου έχουν οι εκπρόσωποι των περίπου 700 κατασκευαστικών εταιρειών που 
είναι µέλη του ΣΑΤΕ και είναι ταµειακά ενήµερες. 
 
Οι κάλπες θα είναι δύο, µία για τις εταιρείες από 3η έως και 7η τάξη και µια δεύτερη για 
τις εταιρείες Α1 έως και 2η τάξη. 
 
Κατά τη γενική συνέλευση που θα προηγηθεί, ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου 
Ζαχαρίας Αθουσάκης θα κάνει τον απολογισµό της απερχόµενης διοίκησης, ενώ θα 
αναφερθεί και στις εκτιµήσεις για το άµεσο µέλλον, ο γενικός γραµµατέας Χρήστος 
Καλογερόπουλος θα παρουσιάσει τα πεπραγµένα του Συνδέσµου και ο ταµίας Εµµανουήλ 
Βράιλας τον οικονοµικό απολογισµό του 2017 και τον προϋπολογισµό του 2018. 
 
Σε ό,τι αφορά τις υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί για το διοικητικό συµβούλιο -και 
τελούν προς έγκριση από την Εφορευτική Επιτροπή την ηµέρα της Γενικής Συνέλευσης- 
είναι συνολικά 18 για τις τάξεις από 3η-7η (εκλέγονται 11) και 6 για Α1-2η (εκλέγονται 
2). 


