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Ακριβώς πριν 40 χρόνια ξεκίνησα την εργοληπτική µου δραστηριότητα µε την 

έκδοση από το ΥΠΕΧΩ∆Ε του εργοληπτικού µου πτυχίου (1976) και την συµµετοχή 

µου σε δηµοπρασίες εκτελέσεως δηµοσίων έργων έχοντας υπηρετήσει επί 3 χρόνια 

προηγουµένως στην 6η ΜΟΜΑ µε κατασκευές πολλών έργων οδοποιίας και 

οικοδοµικών. Ήτοι ασχολούµαι 43 χρόνια συνεχώς και αποκλειστικώς µε το 

αντικείµενο των δηµοσίων έργων· όσο χρονικό διάστηµα είµαι ασφαλισµένος στο 

ΤΣΜΕ∆Ε (από το 1973). 

 

Έχοντας ιδρύσει από το 1979 την ανώνυµη τεχνική εταιρεία «ΙΩΑΝΝΗΣ Α. 

ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ» εξετέλεσα πλήθος έργων σε διάφορα µέρη της Ελλάδος (πχ 

Βόλος, Σάµος, ∆ιυλιστήρια Ασπροπύργου, Νάξος, Τήνος, Μύκονος, Σαντορίνη, 

Πάτρα, Σύρος, Ν. Κίος, Ναύπλιο, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Παξοί, Λειβαδιά, σε πολλούς 

∆ήµους της Αττικής, Ολυµπιακό έργο κανό-καγιάκ και πολλά άλλα). 

 

Περίπου πριν 25 χρόνια έγινα µέλος του ΣΑΤΕ κατόπιν υποδείξεως του δικηγόρου 

ΧΑΤΖΗΧΑΛΚΙΑ. Κάποιο διάστηµα διετέλεσα και αναπληρωµατικό µέλος του ∆Σ του 

ΣΑΤΕ.  

 

Καθ’όλο το διάστηµα των τελευταίων 20 περίπου ετών που παρακολουθώ τις 

συνεδριάσεις του ∆Σ πρώτη φορά ετέθη θέµα οικονοµικής ενίσχυσης συναδέλφου 

για θέµα υγείας και οφείλω να συγχαρώ τον Πρόεδρο αλλά και όλα τα µέλη του ∆Σ 

που ανταποκρίθηκε στην αίτησή µου, συζήτησε το θέµα στην συνεδρίαση της 

25/5/2016 του ∆Σ και εξέδωσε την σχετική απόφαση· θέλοντας να τονίσω ότι η δική 

µου περίπτωση θα πρέπει να αποτελέσει τον οδηγό για ενδεχόµενη µελλοντική εφαρµογή και 

σε άλλους έχοντες οικονοµικό πρόβληµα συναδέλφους γιατί όπως τόνισε και κάποιος 

συνάδελφος-συµµαθητής µου στο ΕΜΠ: η περίπτωση µου µπορεί να συµβεί στο µέλλον και σε 

οποιονδήποτε άλλο συνάδελφο φέρνοντας σαν παράδειγµα τον Κλαυδιανό της Ε∆ΟΚ-ΕΤΕΡ. 

 

Επίσης και µέσω του ΣΑΤΕ οφείλω να ευχαριστήσω και µέλη που δεν είναι στο ∆Σ αλλά µε 

µεγάλο ενδιαφέρον προσέτρεξαν αµέσως για βοήθεια (π.χ. από Θεσσαλονίκη, από Σάµο µε 

συνεργασία από το 1979-80, από Πάτρα, από Ζάκυνθο και λοιπά µέρη της Ελλάδος). 

 

Όλες αυτές οι ανιδιοτελείς και ολόψυχες βοήθειες που µε έχουν συγκινήσει πάρα πολύ, είχαν 

ως αποτέλεσµα την πραγµατοποίηση της επέµβασης µε άριστα αποτελέσµατα (για την οποία 

ξεκινώντας τις αποστολές των σχετικών emails, δεν πίστευα ποτέ ότι θα συγκεντρώσω τα 

απαιτούµενα χρήµατα)· µε έκαναν να πιστέψω ότι τελικά και ο κλάδος των µηχανικών-

κατασκευαστών και των εργολάβων δεν είναι ιδιοτελής, ενδιαφερόµενος µόνον για τα στενά 

οικονοµικά του συµφέροντα, αλλά είναι σε µεγάλο βαθµό ευαίσθητος και αλτρουιστής που τον 



ενδιαφέρει και η επίλυση των προβληµάτων και ιδιαιτέρως στον τοµέα της υγείας των 

συναδέλφων. 

 

Θα παρακαλούσα όπως το κείµενο αυτό µαζί µε την απόφαση της 25/5/2016 του Προεδρείου 

του ΣΑΤΕ να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΣΑΤΕ προς ενηµέρωση και των λοιπών µελών του 

ΣΑΤΕ. 

 

Σας ευχαριστώ πολύ. 
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