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ΘΕΜΑ:
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Κύριοι,
Ο Πανελλήνιος Σύνδεσµος Ανωνύµων, Περιορισµένης Ευθύνης και Προσωπικών Τεχνικών
Εταιρειών (ΣΑΤΕ) αντιπροσωπεύει ένα σηµαντικό κοµµάτι της ελληνικής οικονοµικής
παραγωγικής δραστηριότητας, έχοντας ως µέλη του τις εργοληπτικές τεχνικές εταιρείες της
Χώρας.
Ο Σύνδεσµός µας, έχει δεχθεί σειρά διαµαρτυριών από τις εταιρείες µέλη σχετικά µε την µη
καταβολή από τον ΟΑΕ∆ των σχετικών µε το θέµα επιχορηγήσεων που, βάσει του άρθρου 32
του ν.1836/1999, ελάµβαναν µέχρι και πέρυσι.
Μάλιστα, τα µέλη µας, µας γνωστοποιούν το από 15-10-2009 έγγραφο της ∆/νσης
απασχόλησης της Γενικής ∆/νσης του Εργατικού ∆υναµικού του ΟΑΕ∆, το οποίο και
επισυνάπτουµε στην παρούσα, βάσει του οποίου η καταβολή της επιχορήγησης θα
παραµείνει σε εκκρεµότητα µέχρι να αποφανθεί σχετικά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του ΟΑΕ∆.
Επειδή έχει παρέλθει πέραν του έτους από την έκδοση του ως άνω εγγράφου του ΟΑΕ∆ και
δεδοµένου ότι η περικοπή των δηµοσίων επενδύσεων και η µη καταβολή οφειλών του
∆ηµοσίου για έργα που είναι σε πορεία εκτέλεσης, αλλά και όσων έχουν υλοποιηθεί εδώ και
µήνες ή χρόνια, επιτείνουν σε βαθµό ασφυξίας τα οικονοµικά αδιέξοδα των επιχειρήσεών
µας και τις ωθούν στην πτώχευση, άρα και στην ακόµη µεγαλύτερη αύξηση της ανεργίας
στην Χώρα, παρακαλούµε για την ταχεία και δίκαια διευθέτηση του αιτήµατος των εταιρειών
µελών µας που εδράζουν στις ευαίσθητες παραµεθόριες περιοχές της Χώρας, µε απώτερο
στόχο την στήριξη της απασχόλησης σε αυτές τις περιοχές.
Για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο,
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΒΛΑΧΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΛ. ΠΙΑΤΙ∆ΗΣ

Συν.: Η υπ’αριθµ. Β142237/15-10-2009/Επιστολή της ∆/σνης Απασχόλησης του ΟΑΕ∆.
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