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Πρόλογος  

Ο ΣΑΤΕ, κορυφαίο όργανο της συνδικαλιστικής εκπροσώπησης του επιχειρηματικού τεχνικού 

κόσμου, ιδρύθηκε το 1965 με σκοπό να συντονίσει κοινές προσπάθειες Πολιτείας και Τεχνικού 

Κλάδου στην ανάπτυξη της Χώρας, αναβαθμίζοντας τον διάλογο και τη συνεργασία που άρχισε 

να αναπτύσσεται μεταξύ των κοινωνικών εταίρων.  

 

Στις καταστατικές του αρχές περιλαμβάνεται η προαγωγή και προστασία των συμφερόντων των 

Mελών του, η μελέτη των προβλημάτων του Τεχνικού Κλάδου και η προώθηση τεκμηριωμένων 

θέσεων, η διερεύνηση τεχνοοικονομικών ζητημάτων, που αφορούν στην αξιοποίηση και 

μεγιστοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Χώρας, ο συντονισμός των μεταξύ των Mελών 

του ενεργειών στην εξυπηρέτηση του γενικότερου εθνικού συμφέροντος καθώς και η προβολή 

και καταξίωση του έργου τους και τέλος, η προσφορά έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης πάνω 

στις εξελίξεις σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 
 

Ίδρυση – Σκοπός 

Ο ΣΑΤΕ, δημιουργήθηκε το 1965, με πρωτεργάτες τους Καπασακάλη Παναγιώτη (ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ), 

Κλαυδιανό Διονύσιο (ΕΔΟΚ-ΕΤΕΡ), Κούτλα Αθανάσιο (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΑΕ), Κρανιώτη Κωνσταντίνο 

(ΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ), Κωνσταντόπουλο Θεόδωρο (ΟΔΩΝ & ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΕ), Ρότσκο Γαβριήλ 

(ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΕ), όταν η ελληνική εργοληπτική επιχείρηση άρχισε να μεγιστοποιεί την προσφορά 

της προς την οικονομία και κοινωνία, με την κατασκευή πάσης φύσεως Τεχνικών Έργων. 

 

Ιδρύθηκε για να συντονίσει κοινές προσπάθειες Πολιτείας και Κλάδου στην ανάπτυξη της Χώρας, 

αναβαθμίζοντας τον διάλογο και τη συνεργασία που άρχισε να αναπτύσσεται μεταξύ των 

κοινωνικών εταίρων. 

 

Καταστατικές αρχές – Στόχοι  

Στις καταστατικές αρχές του ΣΑΤΕ περιλαμβάνεται η προαγωγή και προστασία των συμφερόντων 

των Mελών του, η μελέτη των προβλημάτων του Τεχνικού Κλάδου και η προώθηση επιστημονικά 

τεκμηριωμένων θέσεων καθώς και η διερεύνηση τεχνοοικονομικών ζητημάτων, που αφορούν 

στην αξιοποίηση και μεγιστοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Χώρας. Επίσης, ο 

συντονισμός των, μεταξύ των εταιρειών - μελών του, ενεργειών στην εξυπηρέτηση του 

γενικότερου εθνικού συμφέροντος, καθώς και η προβολή και καταξίωση του έργου τους στην 

Πολιτεία και την κοινή γνώμη, και τέλος, η προσφορά έγκυρης και έγκαιρης ενημέρωσης πάνω 

στις θεσμικές, επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. 

 

Μέλη – Οργάνωση 

O ΣΑΤΕ διοικείται από αιρετό δεκατριαμελές Διοικητικό Συμβούλιο και εγγράφει ως Mέλη του: α) 

τις νόμιμα συνεστημένες ανώνυμες, περιορισμένης ευθύνης και προσωπικές τεχνικές εταιρείες, 

καθώς και τις οιασδήποτε άλλης μορφής εταιρείες με νομική προσωπικότητα, οι οποίες είναι 

εγγεγραμμένες στο εκάστοτε ισχύον επίσημο ΜΕΕΠ, β) τις ατομικές εργοληπτικές επιχειρήσεις που 

είναι εγγεγραμμένες στο εκάστοτε ισχύον επίσημο ΜΕΕΠ και γ) τα στελέχη - φυσικά πρόσωπα που 

είναι εγγεγραμμένα στο εκάστοτε ισχύον Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (ΜΕΚ) και αποτελούν 

στελέχη των Εταιρειών - Μελών ή των ατομικών εργοληπτικών Επιχειρήσεων - Μελών του ΣΑΤΕ. 

Είναι η αντιπροσωπευτικότερη εταιρική εργοληπτική οργάνωση ενώ η γεωγραφική κατανομή των 

Μελών του αναδεικνύει την πανελλαδική διάσταση του Συνδέσμου αφού πάνω από το 63,5% των 

Επιχειρήσεων - Μελών του εδράζει στην Περιφέρεια. Με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση αυτών 

των Μελών ο Σύνδεσμος έχει προχωρήσει στην ίδρυση οκτώ Περιφερειακών Γραφείων που 

εδράζουν στις πόλεις Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης, Κοζάνη, Κομοτηνή, Ιωάννινα 

και Μυτιλήνη. 
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Εκπροσωπήσεις 

Εκπρόσωποι του Συνδέσμου μετέχουν σε διάφορες επιτροπές και συμβούλια καθώς και σε 

επιτροπές διαγωνισμών για τα προς δημοπράτηση έργα, προσφέροντας, με την πλούσια και 

εξειδικευμένη επιστημονικά εμπειρία και γνώση τους, πολύτιμες υπηρεσίες. Επίσης, εκπρόσωποι 

του ΣΑΤΕ μετέχουν σε Τεχνικά Συμβούλια και στις Επιτροπές Μητρώου Εργοληπτικών 

Επιχειρήσεων, Διαπιστώσεων Τιμών Δημοσίων Έργων καθώς και στο Συμβούλιο Δημοσίων 

Έργων/Τμήμα Κατασκευών.  

 

Εκδηλώσεις  

Ο ΣΑΤΕ έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε πολλές εκδηλώσεις για θέματα σχετιζόμενα με την 

άσκηση της εργοληπτικής επιχειρηματικότητας με στόχο αφενός την ενημέρωση των Μελών του 

για τις τελευταίες εξελίξεις σε κάθε πεδίο δράσης τους, αφετέρου την προβολή του έργου τους. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι διοργανώσεις /συνδιοργανώσεις:  

▪ «Η διασφάλιση ποιότητας στα τεχνικά έργα και η πιστοποίηση των εργοληπτικών επιχειρήσεων 

με βάση το ISO 9000» (1993),  

▪ «Η υλοποίηση του Β’ Πακέτου Delors» (1993),  

▪ «Η επιρροή του κοινοτικού δικαίου στις διαδικασίες των δημοσίων έργων: Σύναψη συμβάσεων 

και έννομη προστασία εργοληπτών» (1994),  

▪ «Ασφάλιση της πληρότητας των εκπονούμενων μελετών και της έντεχνης κατασκευής των 

Δημοσίων Έργων» (1995),  

▪ «Πρακτικές τιμολόγησης και κοστολόγησης Τεχνικών Έργων» (2006),  

▪ «Ανάγκη αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου τεχνικών δ.ε. – Διαφάνεια» (2009),  

▪ «Ετεροδοσοληψία στα δημόσια έργα» (2012),   

▪ «Νέο Σύστημα Αναλύσεων Τιμών-Παρατηρητήριο Τιμών Συντελεστών Δ.E.» (2012),  

▪ «Τροποποιήσεις της νομοθεσίας δημοσίων έργων (ν.4070, 4071, 4072 του 2012) & μεταστροφές 

στη νομολογία των δικαστηρίων» (2012),  

▪ «ΕΤΕΠ-ΝΕΤ-ΚΥΑ για τη σήμανση CE και ο νέος Ευρ. Κανονισμός 305/2011» (2012/13),  

▪ «Τεχνικές Εταιρίες – Όχημα Εξωστρέφειας για τη λεκάνη της Μεσογείου, τη Μέση Ανατολή & τη 

ΝΑ Ευρώπη» (2013),  

▪ «Νέο νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων» (2014).  

▪ «Νέος Νόμος Δημοσίων Συμβάσεων Ν.4412/2016» (2016 και 2017).  

▪ «ΕΣΗΔΗΣ για τα Δημόσια έργα» (2017).  

▪ «Εμπειρία από την Εφαρμογή του Ν.4412/2016: Κρίσιμα Νομοθετικά Ζητήματα & 

Μεταρρυθμίσεις» (2018) 

▪ «Η φορολογία ακινήτων, η ανάπτυξη και το μέλλον του κλάδου των κατασκευών» (2018) 

▪ «Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στον Κατασκευαστικό Κλάδο: Μνημόνιο Συναντίληψης Φορέων» 

(2018) 

▪ «Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στη Βιομηχανία Υποδομών και Κατασκευών: Προτάσεις προς 

Άμεση Εφαρμογή» (2019) 

▪ «1η Εκδήλωση ΕΣΒΥΚ» (2019) 

 

Επίσης, ο ΣΑΤΕ έχει μετάσχει σε πλήθος εκδηλώσεων, όπως στις συνεδριακές εκδηλώσεις «Μεγάλα 

Τεχνικά Έργα» του ομίλου Εξπρές – Καλοφωλιά, στο 2ο Διεθνές Συνέδριο «Ενέργεια 2007: ΑΠΕ - 

Διαχείριση & εξοικονόμηση Ενέργειας», στην ημερίδα της ΟΚΕ (2011) «Από την κρίση στην 

Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη», στις ημερίδες του ΤΕΕ (2009) «Πιστοποίηση επαγγελματικής 

επάρκειας για την άσκηση τεχνικών επαγγ/των», (2010) «Η κρίση στον τομέα της οικοδομής και 

των κατασκευών», (2010 & 2011) «Εποπτεία Αγοράς Προϊόντων Δομικών Κατασκευών», (2013) «Η 

Οικονομική κρίση και το σύστημα παραγωγής Δ.Ε.», (2013) «Έργα μεταφορικών υποδομών ως 

μοχλός ανάκαμψης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας», στο «1ο Εθνικό Συνέδριο για τη 
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Ποιότητα» (2014), στο επενδυτικό φόρουμ «Υποδομές, Επενδύσεις, Ανάπτυξη» (2015), στο Συνέδριο 

«Χρηματοδότηση Έργων και Επενδύσεων: Η επόμενη μέρα» (2016), στο «1ο Συνέδριο Υποδομών 

και Μεταφορών» (2017), στις ΔΕΘ, σε Γ.Σ. της FIEC και της EIC, καθώς και σε πλήθος άλλων 

Συνεδρίων και Ημερίδων των ΤΕΕ, ΕΜΠ, ΕΒΕΑ, ΕΕΤ, ΕΜΔΥΔΑΣ.  

 

Εκδόσεις  

Ο ΣΑΤΕ έχει εντάξει στις δραστηριότητές του την έκδοση τευχών επί επίκαιρων τεχνικών 

θεμάτων όπως, η έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και 

περιβαλλοντικής ποιότητας των κτιρίων (Απρ. 2008), η σύνταξη ανάλυσης Π.Δ.Ε. των ετών 1996-

2009 (Οκτ. 2008) καθώς και την πολυετή, πλέον, ετήσια έκδοση Οδηγού των Εργοληπτικών 

Εταιρειών του ΜΕΕΠ. Επίσης, ο ΣΑΤΕ εγκαινίασε το 2009 την ανά εξάμηνο καταγραφή των 

σημαντικότερων εξελίξεων στον χώρο, ώστε εγκαίρως οι σχετιζόμενοι με τον κλάδο αλλά και οι 

ασκούντες την οικονομική πολιτική στην Χώρα να προμηθεύονται αξιόπιστα στοιχεία και δείκτες 

ενόψει των επιλογών που καλούνται να κάνουν.  

 

Υπηρεσίες προς τα Μέλη  

Επιγραμματικά αναφέρονται οι κυριότερες υπηρεσίες που τα Μέλη του Συνδέσμου απολαμβάνουν:  

 Παρεμβάσεις του Συνδέσμου επί θεσμικών, νομικών και φορολογικών ζητημάτων υπέρ των 

Μελών του. 

 Νομική & Φοροτεχνική Υποστήριξη Μελών - Παραγωγή γνωμοδοτήσεων.  

 Καθημερινή ενημέρωση από τον ΣΑΤΕ, μέσω του εμπλουτισμού της ιστοσελίδας του 

(www.sate.gr), με Νόμους, Υπουργικές Αποφάσεις, γνωμοδοτήσεις του ΝΣΚ, Εγκυκλίους, ΦΕΚ, 

ΣΣΕ, αλληλογραφία από/προς Υπουργεία, Υπηρεσίες. 

 Νομική Τεκμηρίωση ΣΑΤΕ - Πλούσια βάση δεδομένων νομικής πληροφορίας σχετικής με τον 

Τομέα Παραγωγής Δημοσίων Τεχνικών Έργων στην Ελλάδα.  

 Καθημερινή – Ηλεκτρονική Ενημέρωση περί του τεχνικού Τύπου από την διάχυση της σχετικής 

δράσης του ΤΕΕ μέσω της ιστοσελίδας μας. 

 Δωρεάν Αγγελίες των Μελών σε κατάλληλα διαμορφωμένη ενότητα της ιστοσελίδας. 

 

Επιπλέον ο ΣΑΤΕ στην πορεία των χρόνων έχει εξασφαλίσει για λογαριασμό των Μελών του 

προνομιακές τιμές για επιμόρφωση, κατάρτιση και εκπαίδευση του ανθρωπίνου δυναμικού των 

Μελών του, εγγραφή σε υπηρεσίες πληροφόρησης διακηρύξεων έργων (Βάση Δεδομένων Α.Κ.Ε.Π.), 

εγγραφή σε διαδικτυακή βάση – παρατηρητήριο τιμών δομικών μηχανών (Διαδικτυακή Βάση – 

Παρατηρητήριο Τιμών Δομικών Μηχανών/Μηχανημάτων Lectura-Verlag), σχεδίαση και συντήρηση 

ιστοσελίδων των Μελών του, αγορά λογισμικού διαχείρισης δημοσίων έργων (Ace Hellas) κ.α. 

 

Ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου Βιομηχανίας Υποδομών και Κατασκευών – ΕΣΒΥΚ 

Το Εθνικό Συμβούλιο Βιομηχανίας Υποδομών & Κατασκευών (ΕΣΒΥΚ) ιδρύθηκε το φθινόπωρο του 

2019, με πρωτοβουλία των ΣΑΤΕ, ΣΕΓΜ και ΣΤΕΑΤ.  

 

Σήμερα, με συγκροτημένο και καταστατικά προβλεπόμενο τρόπο, λειτουργούν 6 Μόνιμες 

Θεματικές Επιτροπές, με 10 ομάδες εργασίας οι οποίες θα αυξηθούν σταδιακά. 

 

Πρόσφατα το ΕΣΒΥΚ απέκτησε και τον πρώτο θεσμικό του ρόλο με την συμπερίληψή του ως ενός 

εκ των τριών μετόχων της εταιρείας Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων & 

Μελετών (ΕΠΤΤΕΜ) μαζί με τον Υπουργό Υποδομών και το ΤΕΕ, συνθήκη που αδιαμφισβήτητα 

συνιστά επιτυχία και σημαντική αναγνώριση για το ΕΣΒΥΚ, άρα και των μελών του.  


