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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 01

Δεδουλευμένα

Συναδζλφιςςεσ – ςυνάδελφοι,

Εδϊ και πολφ καιρό, ζχουμε επιςθμάνει ςε όλουσ τουσ παράγοντεσ να προετοιμαςτοφν για τθν καταβολι των
δεδουλευμζνων.
Προκαλζςαμε ςυναντιςεισ, πιραμε πρωτοβουλίεσ και ςυμβάλαμε να επιλυκοφν όλα τα διαδικαςτικά
προβλιματα.
Πολλζσ φορζσ λειτουργιςαμε πζρα των αρμοδιοτιτων μασ για να καλφψουμε αδυναμίεσ τρίτων.
Η Κα Μάλλθ ζπρεπε να είχε προετοιμαςτεί ϊςτε να ολοκλθρϊςει εγκαίρωσ τθν καταβολι των δεδουλευμζνων.
Όλοι οι εκκακαριςτζσ (των τραπεηϊν υπό κακεςτϊσ ειδικισ εκκακάριςθσ) ζχουν ιδθ πιςτϊςει τουσ
λογαριαςμοφσ των δικαιοφχων και ςυγκεκριμζνα τθσ ΑΤΕ από 29-12-2015.
Η κα Μάλλθ ζπρεπε να ζχει ςτθ διάκεςθ τθσ τουσ τραπεηικοφσ λογαριαςμοφσ όλων των δικαιοφχων από τθν
καταβολι του 50% των αποηθμιϊςεων. Παρόλα αυτά ικελε τουσ επικαιροποιθμζνουσ λογαριαςμοφσ από τθν
Eurobank.
Το κάναμε και αυτό.

Με δικζσ μασ ενζργειεσ, ςυνεργαςτικαμε με τθν τράπεηα, ςυγκεντρϊςαμε τουσ λογαριαςμοφσ των δικαιοφχων
και εςτάλθςαν τθ Δευτζρα 28 Δεκεμβρίου ςτθν εκκακάριςθ.

Μετά από ςθμερινι επικοινωνία μασ, με τθν αρμόδια εποπτικι Διεφκυνςθ τθσ ΤτΕ θ οποία επιλιφκθκε του
κζματοσ, μασ διαβεβαίωςε ότι, μζχρι τθν Παραςκευι θ Εκκακάριςθ κα ζχει αποςτείλει τα αρχεία ςτθν Eurobank
και τθ Δευτζρα 11-01-2016 κα πιςτωκοφν οι λογαριαςμοί των δικαιοφχων.
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Ο ςεβαςμόσ ςτα δικαιϊματα των εργαηομζνων είναι ζνδειξθ πολιτιςμοφ και δεν επιτρζπει ανοφςιεσ
κωλυςιεργίεσ.
Όπωσ πάντα παρακολουκοφμε τισ εξελίξεισ, παρεμβαίνουμε, διαμορφϊνουμε λφςεισ και ςασ ενθμερϊνουμε
άμεςα.
Χρόνια Πολλά , Καλι Χρονιά.

ΓΙΑ ΤΟ ΓΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΑΝΣΩΝΗ ΔΕΛΗΧΑΣΙΟ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ ΔΡΙΒΑ
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