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Σττάτα

ΘΕΜΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΡΘΡΟΥ 6 ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΟΥ 
ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΙΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Συνάδελφε

Λάβαμε γνώση της από 19/7/2016 αίτησης του Σωματείου «Σύλλογος Εργαζομένων και 
Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας -  Ιονική Ενότητα», η οποία κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, 
προκειμένου να εγκριθούν οι τροποποιήσεις του νέου Καταστατικό του εν λόγω Σωματείου.

Επειδή το νέο Καταστατικό της Ιονικής Ενότητας σύμφωνα με το Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ και την 
γνωμάτευση των Νομικών συνεργατών μας είναι ανταγωνιστικό και ζημιογόνο για το Σύλλογό μας, το 
Δ.Σ. αποφάσισε στη συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου 2016, να ασκήσει τα πρόσφορα εκείνα ένδικα μέσα 
για ανακοπή του Καταστατικού που κατατέθηκε προς έγκριση. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το 
Άρθρο 1 στο οποίο επιδιώκεται η εγγραφή της Ιονικής Ενότητας στην Ομοσπονδία Συνταξιούχων -  
ΟΣΤΟΕ, στην οποία ανήκει ο ΣΣΙΛΤΕ από το 1965. Στο άρθρο 31 επίσης επιδιώκεται η 
παρακράτηση της συνδρομής των συνταξιούχων μελών της Ιονικής Ενότητας από την Κύρια Σύνταξη 
του ΙΚΑ, γεγονός που σημαίνει αφαίρεση πόρων και μελών από το Σύλλογό μας.

Επειδή στα έγγραφα που κατατέθηκαν στο Ειρηνοδικείο Αθηνών αναφέρεται και το όνομά σας 
ως εκλεγμένος στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ιονικής Ενότητας και παράλληλα είστε και μέλος του 
Συλλόγου μας με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που περιγράφει το Άρθρο 5 και τις πειθαρχικές 
κυρώσεις που περιγράφει το Άρθρο 6.

Επειδή τέλος, το αξίωμα του εκλεγμένου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο 
κατέχετε, σύμφωνα με το Άρθρο 6 του ΣΣΙΛΤΕ «παρεμβάλει προσκόμματα εις την εκτέλεσιν των 
αποφάσεων του Δ.Σ. του ΣΣΙΛΤΕ και είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστος με τα συμφέροντα του 
Συλλόγου».

Καλείστε με βάση τις προεκτεθείσες Καταστατικές διατάξεις να μας υποβάλλετε εγγράφως την 
απολογία σας μέχρι 20/10/2016 (σύμφωνα με το Άρθρο 6 του ΣΣΙΛΤΕ- Πειθαρχικοί κυρώσεις- 
Αποβολή μελών), προκειμένου να έχουμε τις απόψεις σας ενόψει του επικείμενου Δ.Σ. του Συλλόγου
μας.
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