
Διαμαρτυρία και Πρόσκληση 

Του σωματείου «Σύλλογος Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης 

Ελλάδος» (ΣΣΙΛΤΕ), που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου 38), όπως 

εκπροσωπείται κατά τον νόμο από την προσωρινή διοίκηση που διορίστηκε 

με την από 11.6.2020 προσωρινή διαταγή της Προέδρου Πρωτοδικών 

Αθηνών. 

Προς 

Τον Γεώργιο Κολλάτο, κάτοικο του Γαλατσίου Αττικής (Αγίων Αναργύρων 30), 

ως Πρόεδρο του έως τις 29.6.2020 ΔΣ του σωματείου «Σύλλογος 

Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής Τραπέζης Ελλάδος» (ΣΣΙΛΤΕ), που εδρεύει 

στην Αθήνα (οδός Πανεπιστημίου 38).  

 

Όπως γνωρίζετε με την από 11.6.2020 προσωρινή διαταγή της Προέδρου 

Πρωτοδικών Αθηνών διορίστηκε από 30.6.2020 προσωρινή διοίκηση στον 

ΣΣΙΛΤΕ, ο οποίος πλέον εκπροσωπείται νόμιμα δι’ αυτής. Η προσωρινή 

διοίκηση συγκροτήθηκε στις 30.6.2020 σε σώμα εκλέγοντας ως Πρόεδρο τον 

κ. Νικόλαο Κάβουρα, ως Γενική Γραμματέα την κα Μαρία Φιλιπποπούλου και 

ως Ταμία τον κο Γεώργιο Παπανδρέου.   

Κατόπιν της απόρριψης των διαδοχικών αιτήσεών σας για ανάκληση της ως 

άνω προσωρινής διαταγής και μετά από την αποστολή δύο εξωδίκων 

προσκλήσεων των μελών της προσωρινής διοίκησης για την παράδοση του 

Συλλόγου και την κατάθεση στη συνέχεια σχετικής αίτησης ασφαλιστικών 

μέτρων, την Παρασκευή 17 Ιουλίου 2020 εσείς, ως πρώην Πρόεδρος του ΔΣ 

του ΣΣΙΛΤΕ μαζί με τον πρώην Γεν. Γραμματέα και τον πρώην Ταμία του 

Συλλόγου παραδώσατε στην διορισθείσα προσωρινή διοίκηση τα γραφεία 

του Συλλόγου. Για την παράδοση συντάχθηκε σχετικό Πρωτόκολλο 

παράδοσης – παραλαβής, στο οποίο περιγράφηκαν όλα όσα παραδώσατε 
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στην προσωρινή διοίκηση. Το Προεδρείο της προσωρινής διοίκησης που 

παρέλαβε διατύπωσε, στο πρωτόκολλο αυτό, σειρά επιφυλάξεων. Μεταξύ 

άλλων επιφυλαχθήκαμε «να πραγματοποιήσουμε έλεγχο με βάση το μητρώο 

των παγίων του Συλλόγου και τα οικονομικά παραστατικά για το εάν μας 

παραδόθηκαν όλα τα πάγια στοιχεία (έπιπλα, εξοπλισμός κλπ) του Συλλόγου 

ή αν υπάρχουν ελλείψεις.» Επιφυλαχθήκαμε δε ειδικότερα «για ένα Laptop 

που σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε ανήκει στο Σύλλογο και δεν παραδόθηκε 

σήμερα.».  Θα σας υπενθυμίσουμε ότι κατά την παράδοση των γραφείων του 

Συλλόγου σας επισημάναμε το Laptop που θυμόμασταν ότι είχε αγοράσει ο 

Σύλλογος και ζητήσαμε να μας το παραδώσετε, πλην όμως εσείς απαντήσατε 

ότι δεν γνωρίζετε να υπάρχει Laptop.  

Μετά την παραλαβή των γραφείων του Συλλόγου ξεκινήσαμε τον ως άνω 

έλεγχο και διαπιστώσαμε ότι στις 4.1.2016 αγοράστηκε από τον Σύλλογο ένα 

Laptop (DELL INSPIRON 3552.3552-9449 SN:21RVM52) και ένας έγχρωμος 

εκτυπωτής (OKI C301DN SN:AK59003509). Το τίμημα για την αγορά τους 

καταβλήθηκε σε δόσεις από τον Σύλλογο, σύμφωνα με τις οικονομικές 

καταστάσεις του Συλλόγου.  Όπως δε αναφέρεται στα πρακτικά του ΔΣ, το ως 

άνω Laptop παραδόθηκε σε εσάς προσωπικά, ως Πρόεδρο του Συλλόγου, 

προκειμένου να εξυπηρετείστε κατά τη συγγραφή των άρθρων της 

εφημερίδας του Συλλόγου.  

Το παραπάνω Laptop και ο έγχρωμος εκτυπωτής που ανήκουν στον Σύλλογο 

και βρίσκονταν στην κατοχή σας δεν μας παραδόθηκαν στις 17.7.2020 μαζί με 

τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία του Συλλόγου.  

Παράλληλα κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήσαμε – και συνεχίζουμε να 

πραγματοποιούμε – διαπιστώσαμε ότι στις 31.12.2016 αγοράστηκαν από τον 

Σύλλογο δύο (2) ηλεκτρικές σόμπες (QUARTZ TCQH89F 2400W). Στις 

17.7.2020 μας παραδώσατε ένα (1) θερμαντικό σώμα – σόμπα, όπως ρητά 
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αναφέρεται και στο σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής, αντί των 

δύο (2) που ανήκουν στον Σύλλογο.  

Για την παραπάνω συμπεριφορά σας και την χωρίς νόμιμο λόγο 

παρακράτηση των ως άνω περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου 

διαμαρτυρόμαστε έντονα. Σας καλούμε λοιπόν να μας παραδώσετε μέσα σε 

προθεσμία 3 ημερών από την παραλαβή της παρούσας το παραπάνω Laptop, 

τον έγχρωμο εκτυπωτή και τη δεύτερη σόμπα που ανήκουν στον Σύλλογο.  

Επιφυλασσόμαστε εξάλλου ρητά για την αναζήτηση κάθε άλλου 

περιουσιακού στοιχείου του Συλλόγου που τυχόν διαπιστώσουμε, με την 

ολοκλήρωση του ελέγχου, ότι δεν μας έχει παραδοθεί. Τέλος, 

επαναλαμβάνουμε όλες τις επιφυλάξεις που διατυπώσαμε στο από 

17.7.2020 πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής.  

Παρακαλείται κάθε αρμόδιος δικαστικός επιμελητής να επιδώσει τούτο το 

έγγραφο σύμφωνα με τις νόμιμες διατυπώσεις όπου απευθύνεται προς 

γνώση και για τα νόμιμα αποτελέσματα και να το αντιγράψει στην έκθεση 

επίδοσης που θα συντάξει.  

Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2020 

Για τον Σύλλογο 

Ο Πρόεδρος                                                                          Η Γενική Γραμματέας   

Νικόλαος Κάβουρας      Μαρία Φιλιπποπούλου 

 

 

 


