
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ & ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡEΙΩΝ   

ASSOCIATION OF GREEK CONTRACTING COMPANIES 

Φ ε ι δ ί ο υ  1 4 - 1 6  Α θ ή ν α  1 0 6  7 8  /  1 4 - 1 6  F e i d i o u  s t r .  1 0 6  7 8  A t h e n s  G r e e c e 
ΤΤ   +30  210  3301814/5  ΤΤ   +30  210  3836503  FF  +30  210  3824540  EE  i n f o@sa te . g r  

w w w . s a t e . g r  

 
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ 15-6-2011  

ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΟΥ ΣΑΤΕ  

 

Στη συνεδρίαση της 15-6-2011 του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑΤΕ συζητήθηκε, µετά από σχετικό 
αίτηµα του Προέδρου κ. Γ. Βλάχου, ως µοναδικό θέµα ηµερήσιας διάταξης η από 13-5-2011 παρέµβαση 
του Γενικού Γραµµατέα του Συνδέσµου κ. Αθανάσιου Πιατίδη στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών κατά 
της έγκρισης του σχεδίου καταστατικού του Συνδέσµου Ελλήνων Κατασκευαστών (Σ.Ε.Κ.) που 
κατατέθηκε σε εφαρµογή των αποφάσεων των οργάνων του ΣΑΤΕ αλλά και των άλλων δύο 
εργοληπτικών οργανώσεων (ΠΕ∆ΜΗΕ∆Ε, ΠΕΣΕ∆Ε).   

 

Στην συνεδρίαση παρέστησαν τα 11 από τα 13 µέλη του ∆.Σ., ενώ απουσίαζαν οι κύριοι Μ. Αλέπης, 
(λόγω δυσκολίας προσέγγισης στον χώρο των Κεντρικών Γραφείων του Συνδέσµου -  ηµέρα γενικής 
απεργίας) και Α. Γερακάκης (λόγω ανειληµµένων υποχρεώσεων εκτός Ελλάδος), οι οποίοι βρίσκονταν 
διαρκώς σε τηλεφωνική επικοινωνία µε το ∆.Σ. 

   

Μετά από διαλογική συζήτηση και ενηµέρωση από τον κ. Αθ. Πιατίδη και αφού τοποθετήθηκαν ο 
Πρόεδρος και όλα τα Μέλη του ∆.Σ. το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΣΑΤΕ, απόντος του κ. Αθ. Πιατίδη, 
οµόφωνα αποφάσισε ότι : 

 

1) Καταδικάζει απερίφραστα και κατηγορηµατικά την σχετική παρέµβαση του Γενικού Γραµµατέα 
Αθανάσιου Πιατίδη,   

2) ∆ηλώνει κατηγορηµατικά ότι ο ΣΑΤΕ παραµένει απόλυτα προσηλωµένος στις θέσεις και τις 
οµόφωνες αποφάσεις υπέρ της Ενοποίησης, όπως επανειληµµένα έχουν διατυπωθεί από τα 
Όργανα του Συνδέσµου, δηλαδή, των Γενικών Συνελεύσεων και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 

Στην συνέχεια ο Γενικός Γραµµατέας του Συνδέσµου κ. Αθανάσιος Πιατίδης  δήλωσε ότι θα παραιτηθεί 
από δικόγραφο της από 13-5-2011 παρέµβασής του στο Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών και υπέβαλλε 
την παραίτησή του από την θέση του Γενικού Γραµµατέα του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΣΑΤΕ. 

 

Ακολούθως το ∆.Σ., απόντος του κ. Αθ. Πιατίδη, συζήτησε το θέµα της παραίτησης και συνεκτιµώντας:   

- την ιστορική διαδροµή του Συναδέλφου Αθ. Πιατίδη στον συνδικαλιστικό χώρο των εργοληπτών και  

- την ιδιαίτερη συνεισφορά του επί δεκαετίες στον Σύνδεσµο,   

αποφάσισε οµόφωνα ότι δεν κάνει αποδεκτή την παραίτησή του.  

 

Σε όλες τις ανωτέρω αποφάσεις συµφώνησαν και τα απόντα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.  

 


