Ραγδαίες εξελίξεις ! Νέα
Εποχή
για
το
Σύλλογο
Συνταξιούχων και το χώρο της
Ιονικής !
Έπειτα από μία 15ετία αδιαφάνειας και αναξιοπιστίας, το
δικαστήριο, αναγνωρίζοντας ουσιαστικά τον επιζήμιο ρόλο της
τωρινής διοίκησης του Συλλόγου Συνταξιούχων, διόρισε νέα
προσωρινή διοίκηση από 30/6 προκειμένου να καταθέσει εκ νέου
την αγωγή που είχε αποσύρει η τρέχουσα διοίκηση εν όψει του
πορίσματος των ορκωτών ελεγκτών για την αναζήτηση της ζημίας
που υπέστη ο Σύλλογος από τη διαχείριση των οικονομικών
προηγούμενων διοικήσεων

.
Συνάδελφοι,
Γνωρίζετε όλοι πολύ καλά ότι την τελευταία 15ετία (με
σημαντική εξαίρεση τη σύντομη περίοδο διοίκησης του συνάδελφου
Χρυσικού και ορισμένων συναδέλφων που συμμετείχαν στο Δ.Σ. και
προσπάθησαν να αντισταθούν στα φαινόμενα παρακμής) η ανοιχτή
πληγή του χώρου της Ιονικής υπήρξε η υπολειτουργία του
Συλλόγου Συνταξιούχων που σε μία κρίσιμη περίοδο για τα
ασφαλιστικά θέματα, άφησε έκθετους και ανυπεράσπιστους τους
συναδέλφους και έγινε συνώνυμο της αναξιοπιστίας και της
αδιαφάνειας... Δυστυχώς, ο Σύλλογος είχε εκτραπεί από τη
βασική αρχή της υπεράσπισης των οικονομικών και ασφαλιστικών
συμφερόντων των μελών του και διοικήθηκε από ανθρώπους που
λειτούργησαν καταστροφικά, καθόσον διαχειρίστηκαν χρήματα άνω
του 1 εκατ. ευρώ χωρίς κανένα αντίκρισμα και όχι μόνο δε
συνέδραμαν στις υποθέσεις μας, αλλά ουσιαστικά αποτέλεσαν
τροχοπέδη στις διεκδικήσεις μας και μία σειρά ζωτικών θεμάτων
που απασχόλησαν το χώρο μας τη δεκαετία της κρίσης.

Όμως, η πληγή αυτή ήρθε ο καιρός να γιατρευτεί…
Η κορύφωση της παρακμιακής διαδικασίας που ξεχείλισε το ποτήρι
της παράνομης και αδιαφανούς λειτουργίας ήταν το
«συγχωροχάρτι» που πραξικοπηματικά επιχείρησε να δώσει η
διοίκηση του κ. Κολλάτου στη διοίκηση Βέργου για τις
ατασθαλίες της περιόδου 2010-2013 μετά το πόρισμα-κόλαφος των
ορκωτών ελεγκτών. Σας υπενθυμίζουμε ότι μετά από τη Γ.Σ. του
2013 και του 2014 έγινε έλεγχος από ορκωτούς ελεγκτές και με
βάση το πόρισμα των ορκωτών ο Σύλλογος κατέθεσε το 2015 αγωγή
για την αναζήτηση της ζημίας που υπέστη από τη διαχείριση της
περιόδου 2010-2013. Στις 9.12.2019 ο κ. Κολλάτος, που
συνεργάζεται στο Δ.Σ. και στηρίζεται – όχι τυχαία – από τον κ.
Βέργο, παραιτήθηκε από την αγωγή αυτή, αποδεικνύοντας «και με
τη βούλα» τον επιζήμιο ρόλο της διοίκησής του προς τα
συμφέροντα των μελών του Συλλόγου!
Μετά από αυτήν την πρωτοφανή, προκλητική απόφαση, άμεσα, μέλη
του Συλλόγου Συνταξιούχων κινήθηκαν, καταθέτοντας στις
9.3.2020 αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης, ζητώντας
παράλληλα με τη διαδικασία προσωρινής διαταγής να διοριστεί
άμεσα προσωρινή διοίκηση προκειμένου να κατατεθεί εκ νέου η
αγωγή αναζήτησης της ζημίας που είχε υποστεί ο Σύλλογος από τη
διαχείριση προηγούμενων διοικήσεων, καθόσον υφίσταται άμεσα ο
κίνδυνος παραγραφής!
Οι εξελίξεις αυτές βέβαια συνέπεσαν με την έναρξη της
καραντίνας και των περιοριστικών μέτρων λόγω της κρίσης του
κορωνοϊού, με αποτέλεσμα τη λογική καθυστέρηση της υπόθεσης.
Ωστόσο, αμέσως μόλις ξεκίνησε η λειτουργία των δικαστηρίων
κατατέθηκε νέα αίτηση και ορίστηκε σε νέα ημερομηνία η
εκδίκαση της αίτησης προσωρινής διαταγής, η οποία έγινε χθες,
Πέμπτη 11/6/20, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Με μία ιστορική απόφαση που πιστεύουμε ότι εγκαινιάζει μία νέα
εποχή στο Σύλλογο Συνταξιούχων, το δικαστήριο έκανε δεκτή την
αίτηση των μελών του Συλλόγου, διορίζοντας στο Σύλλογο

προσωρινή διοίκηση από τις 30/6, τους συναδέλφους :

Τακτικά μέλη :
·

Κάβουρας Νικόλαος του
Χαράλαμπου

·

Χρυσικός Ιωάννης του
Δημητρίου

·

Φιλιπποπούλου Μαρία του
Ιωάννη
·
·

Τάσσης Χρήστος του
Σπυρίδωνα
Κελένη Αναστασία του
Κωνσταντίνου

·

Ιορδανοπούλου Αλεξάνδρα
του Χρήστου

·

Παπανδρέου Γεώργιος του
Στυλιανού
·

Τσοντάκη Αφροδίτη του
Ιωάννη

·

Μακρυγιάννη Μαρία του
Νικολάου
Αναπληρωματικά μέλη :
·

·

Παουλίνη Ακριβή του
Παναγιώτη
Μητρογώγου Καλλιόπη του
Αναστασίου

·

Γιαννόπουλος Γεώργιος του
Φωτίου

·

Σούλας Ιωάννης του Ανδρέα
·

Παινέσης Ευάγγελος του
Χαρίλαου

·
·
·

Κυριαζής Δημήτριος του
Ιωάννη
Κουμάντος Μιχαήλ του
Κωνσταντίνου
Γάσπαρης Γεώργιος του
Κωνσταντίνου

Το δικαστήριο αποφάσισε την ολοκλήρωση της θητείας της
τρέχουσας διοίκησης και την ανάληψη της διοίκησης από τη νέα
προσωρινή διοίκηση στις 30 Ιουνίου 2020, θεωρώντας προφανώς
ότι οι ανωτέρω συνάδελφοι μπορούν να εγγυηθούν την υπεράσπιση
των συμφερόντων του Συλλόγου, την εκ νέου άσκηση της αγωγής
κατά των μελών της παλαιάς Διοίκησης του Συλλόγου καθόσον
υφίσταται άμεσος κίνδυνος παραγραφής και τη διοίκηση του
Συλλόγου για τα τρέχοντα θέματα, μέχρι την εκδίκαση της
τακτικής διαδικασίας.
.

Ευχόμαστε καλή επιτυχία στους συναδέλφους και
πιστεύουμε ότι θα ασκήσουν διοίκηση με σοβαρότητα,
ήθος, συνέπεια και είναι αποφασισμένοι να χαράξουν
πορεία εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας προς τη νέα
εποχή που θα βρει ενωμένο το χώρο της Ιονικής!

