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Στις 30 Μαρτίου η Γενική Συνέλευση του ΣΑΤΕ 

28 Μαρτίου 2017  

Κατά την Συνέλευση, θα αναλυθούν τα προβλήµατα από την εφαρµογή του νέου 
θεσµικού πλαισίου για τα δηµόσια έργα καθώς και το κοµβικό ζήτηµα των 
υπερβολικών εκπτώσεων στους διαγωνισµούς έργων. 

Σε µια κρίσιµη περίοδο κατά την οποία νέα προβλήµατα – αλλά και παλαιά - 
ταλανίζουν τον κλάδο των κατασκευών στην Χώρα, έχοντας οδηγήσει τους 
εργολήπτες σε απόγνωση, θα πραγµατοποιηθεί την προσεχή Πέµπτη, 30 
Μαρτίου, στις 11 π.µ., στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστηµίου 52 - Αθήνα), 
η ετήσια Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών 
(ΣΑΤΕ). 

Κατά την Συνέλευση, θα αναλυθούν τα προβλήµατα από την εφαρµογή του νέου 
θεσµικού πλαισίου για τα δηµόσια έργα (Ν.4412/16) καθώς και το κοµβικό ζήτηµα 
των υπερβολικών εκπτώσεων µέσω της κατάθεσης στους διαγωνισµούς έργων 
Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών. 

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η προβλεπόµενη χρηµατοδότηση για δηµόσια 
έργα των επόµενων χρόνων, η οποία εµφανίζεται συρρικνωµένη για νέα έργα 
έναντι των προηγούµενων χρόνων, ενώ θα αναλυθούν τα καινούργια δεδοµένα 
του ασφαλιστικού νόµου που λειτουργεί ως ταφόπλακα και για τις τελευταίες 
υγιείς επιχειρήσεις του κλάδου. Επί αυτών των θεµάτων τα µέλη του Συνδέσµου 
θα κληθούν να πάρουν θέση, διαµορφώνοντας τις οριστικές προτάσεις του ΣΑΤΕ. 

Αναλυτικά, τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης είναι: 

1. Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο 
ψηφολεκτών.  
2. Λογοδοσία ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα έτους 2016. Εκτιµήσεις 
εξελίξεων για το άµεσο µέλλον από τον Πρόεδρο κ. Ζαχαρία Αθουσάκη 
3. Έκθεση πεπραγµένων από τον Γενικό Γραµµατέα κ. Χρήστο Καλογερόπουλο. 
4. Οικονοµικός απολογισµός έτους 2016 και προϋπολογισµός έτους 2017 από τον 
Ταµία κ. Εµµ. Βράιλα.  
5. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1.1.2016 – 31.12.2016. 
6. Τροποποιήσεις Κανονισµών ΣΑΤΕ: 
- Τροποποίηση Κανονισµού Αρχαιρεσιών. 
- Τροποποίηση Κανονισµού Λειτουργίας Περιφερειακών Γραφείων ΣΑΤΕ.  
7. Συζήτηση επί διαφόρων άλλων θεµάτων του Κλάδου:  
α) Νέος Νόµος ∆ηµοσίων Έργων (Ν. 4412/2016) και ιδιαίτερα:  
α1) ∆ιαδικασίες για την ανάθεση έργων. 
α2) Προεδρικό ∆ιάταγµα για το Μ.Ε.ΕΠ.. 
β) Άσκηση εργοληπτικής επιχειρηµατικότητας. 
γ) Νέος Ασφαλιστικός Νόµος. 
δ) Λοιπά. 

Στην συνέλευση έχουν κληθεί να απευθύνουν χαιρετισµό και εκπρόσωποι από 
όλους τους φορείς των τεχνικών. 
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Ετήσια τακτική γενική συνέλευση του ΣΑΤΕ την Πέµπτη 30 Μαρτίου 

Μάρτιος 28, 2017 

Σε µια κρίσιµη περίοδο κατά την οποία νέα προβλήµατα – αλλά και παλαιά – 
ταλανίζουν τον κλάδο των κατασκευών στην χώρα, έχοντας οδηγήσει τους 
εργολήπτες σε απόγνωση, θα πραγµατοποιηθεί την προσεχή Πέµπτη, 30 Μαρτίου, 
στις 11 π.µ., στο ξενοδοχείο ΤΙΤΑΝΙΑ (Πανεπιστηµίου 52 – Αθήνα), η ετήσια 
Γενική Συνέλευση του Πανελλήνιου Συνδέσµου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ). 

Κατά την Συνέλευση, θα αναλυθούν τα προβλήµατα από την εφαρµογή του 
νέου θεσµικού πλαισίου για τα δηµόσια έργα (Ν.4412/16), καθώς και το 
κοµβικό ζήτηµα των υπερβολικών εκπτώσεων µέσω της κατάθεσης στους 
διαγωνισµούς έργων Ασυνήθιστα Χαµηλών Προσφορών. 

Παράλληλα, θα παρουσιαστεί η προβλεπόµενη χρηµατοδότηση για δηµόσια έργα 
των επόµενων χρόνων, η οποία εµφανίζεται συρρικνωµένη για νέα έργα έναντι 
των προηγούµενων χρόνων, ενώ θα αναλυθούν τα καινούργια δεδοµένα του 
ασφαλιστικού νόµου που λειτουργεί ως ταφόπλακα και για τις τελευταίες υγιείς 
επιχειρήσεις του κλάδου. 

Επί αυτών των θεµάτων τα µέλη του Συνδέσµου θα κληθούν να πάρουν θέση, 
διαµορφώνοντας τις οριστικές προτάσεις του ΣΑΤΕ. 

Αναλυτικά, τα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης είναι: 

-Εκλογή Προέδρου και Γραµµατέα της Γενικής Συνέλευσης και δύο ψηφολεκτών. 

-Λογοδοσία ∆ιοικητικού Συµβουλίου για τα πεπραγµένα έτους 2016. Εκτιµήσεις 
εξελίξεων για το άµεσο µέλλον από τον Πρόεδρο κ. Ζαχαρία Αθουσάκη 

-Έκθεση πεπραγµένων από τον Γενικό Γραµµατέα κ. Χρήστο Καλογερόπουλο. 

-Οικονοµικός απολογισµός έτους 2016 και προϋπολογισµός έτους 2017 από τον 
Ταµία κ. Εµµ. Βράιλα. 

-Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για την περίοδο 1.1.2016 – 31.12.2016. 

-Τροποποιήσεις Κανονισµών ΣΑΤΕ. 

 


