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    Σξ Διξικηςικό σμβξύλιξ ςξσ σλλόγξσ σμςανιξύυχμ Εμπξοικήπ Σοάπεζαπ ρςημ 
ρημεοιμή ςξσ έκςακςη ρσμεδοίαρη (25.10.2017) με ξμότχμη απόταρή ςξσ καλεί ςξμ ΕΥΚΑ 
μα εγκοίμει άμερα ςημ ρσμςανιξδόςηρη ςχμ επςά μελώμ ςξσ (από ςημ ημεοξμημία 
απξυώοηρηπ από ςημ εογαρία ςξσπ ρςημ AlphaBank), ξι ξπξίξι έυξσμ αιςηθεί 
ρσμςανιξδόςηρηπ με 30 έςη αρτάλιρηπ ρύμτχμα με ςξ αο. 7 παο. 1α ςξσ Καςαρςαςικξύ 
ςξσ ΣΕΑΠΕΣΕ. 

 
    απ σπεμθσμίζξσμε όςι ςημ 5.9.2017 ραπ είυαμε ρςείλει επιρςξλή ώρςε μα αμαζηςήρεςε, 
από ςιπ σπηοερίεπ ςξσ ΣΕΑΠΕΣΕ (Νίκηπ 23 Αθήμα), ςιπ ρυεςικέπ αιςήρειπ επαμενέςαρηπ 
ποξπ ρσμςανιξδόςηρη, καθώπ και ςα ξμξμαςεπώμσμα ςχμ αιςξύμςχμ. 

 
    ςημ υθεριμή (24.10.2017) ρσμάμςηρη ςξσ Ποξέδοξσ ςξσ σλλόγξσ μαπ με αομόδιξσπ 
σπηοεριακξύπ παοάγξμςεπ ςξσ ΕΥΚΑ, ρυεςικά με ςξ αμχςέοχ θέμα, διαπιρςώθηκε 
σπαμαυώοηρη ςηπ Τπηοερίαπ ραπ από ςημ θέρη ραπ για απαοέγκλιςη εταομξγή ςηπ χπ 
άμχ καςαρςαςικήπ διάςανηπ, η ξπξία θέρη είυε εκτοαρςεί ρε ρσμαμςήρειπ με 
αμςιποξρχπεία ςξσ Δ.. ςξσ σλλόγξσ μαπ από ςξμ Ιξύλιξ 2017, μεςά από ςημ από 
12.7.2017 επιρςξλή μαπ ποξπ ςημ Τπηοερία ραπ. 

 
    Με αμηρσυία διακοίμξσμε όςι λαμβάμξμςαι σπόφη αομηςικέπ θέρειπ μξμικήπ ρσμβξύλξσ 
ςξσ Σαμείξσ ραπ και ςέχπ μξμικήπ ρσμβξύλξσ ςξσ ΕΣΑΣ, ςιπ ξπξίεπ έγκαιοα είυαμε 
επιρημάμει με ςημ από 9.5.2017 επιρςξλή μαπ ποξπ όλεπ ςιπ αομόδιεπ σπηοερίεπ ςξσ ΕΥΚΑ. 

 
    Πλέξμ ςξύςχμ, όπχπ δηλώθηκε από ςημ σπηοερία ραπ, η αομηςική ασςή ενέλινη επί ςξσ 
θέμαςξπ ρσμςανιξδόςηρηπ, με εμδευόμεμη απξοοιπςική σπηοεριακή ειρήγηρη ποξπ ςξ Δ 
ςξσ ΕΥΚΑ, ρσμέβη μεςά από ποόρταςα καςαςεθείρεπ αιςήρειπ πεοί επιρςοξτήπ 
καςαβληθειρώμ ειρτξοώμ, ξι ξπξίεπ ασθαίοεςα ρσμδσάρςηκαμ με ςιπ εμ λόγχ 7 αιςήρειπ 
επαμενέςαρηπ ποξπ ρσμςανιξδόςηρη. Θεχοξύμε παοάλξγξ ςξμ παοαπάμχ ρσρυεςιρμό 
εκςόπ και αμ ασςό γίμεςαι ρσμειδηςά από κάπξιξσπ για μα εμπξδίρξσμ άμερα ή έμμερα ςημ 
εταομξγή ςξσ ρυεςικξύ άοθοξσ ςξσ Καςαρςαςικξύ ςξσ ΣΕΑΠΕΣΕ. 



 
    Μαπ ποξνεμεί καςάπληνη και μαπ δημιξσογεί πλείρςα εοχςήμαςα, για ςα κίμηςοα αλλά 
και ςιπ ρυεςικέπ διαρσμδέρειπ, ςξ γεγξμόπ όςι ξ σπηοεριακόπ μηυαμιρμόπ αρυξλήθηκε 
άμερα με ςιπ 2 χπ άμχ αιςήρειπ επιρςοξτήπ ειρτξοώμ (η μία από ασςέπ έυει απξρσοθεί 
ςημ 24/10/2017). Οι αιςήρειπ καςαςέθηκαμ ρςιπ 3/10/2017 και κάπξιξι αρυξλήθηκαμ 
αμέρχπ με ασςέπ, εμώ είμαι γμχρςό όςι σπάουξσμ πξλλέπ άλλεπ αιςήρειπ για πξλύ 
ρημαμςικόςεοα θέμαςα όπχπ π.υ. ξι αιςήρειπ πξσ ατξοξύμ ρε διπλέπ παοακοαςήρειπ 
ειρτξοώμ πξσ ατξοξύμ ρςξ Νόμξ 4093 και σπάουξσμ αιςήμαςα ρσμαδέλτχμ ςξσλάυιρςξμ 
από ςξ 2015 (ποόκειςαι για επιρςοξτέπ ύφξσπ 600.000€ ρε 200 ρσμαδέλτξσπ) για ςιπ 
ξπξίεπ ξ σπηοεριακόπ μηυαμιρμόπ δεμ έδεινε ςημ ρπξσδή και παοαμέμξσμ ρςα “αζήςηςα” ή 
ρςημ καλύςεοη πεοίπςχρη “ρςξ αμαμείμαςε” με άγμχρςξ ςξ πόςε. 

 
    Επειδή η κεμςοική σπξυοέχρη ςχμ ξογαμιρμώμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ πξσ είμαι και 
ρσμςαγμαςικά επιβεβλημέμη ρύμτχμα με ςημ σπξυοέχρη ςξσ κοάςξσπ, είμαι μα μεοιμμά 
για ςημ κξιμχμική αρτάλιρη και ςη ρσμςαγμαςική αουή ςξσ κξιμχμικξύ κοάςξσπ δικαίξσ. 

 
Α ΚΑΛΟΤΜΔ 

Να ποξβείςε άμερα ρε κάθε αμαγκαία εμέογεια για ςη διεκπεοαίχρη ςχμ χπ άμχ επςά 
αιςήρεχμ ποξπ ρσμςανιξδόςηρη από ςξ Δ ςξσ ΕΥΚΑ. 
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