
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

 

Εδώ και πολλά χρόνια είναι κοινή η πεποίθησή μας ότι όλοι όσοι εργαστήκαμε στην 

Ιονική Τράπεζα έχουμε κοινά συμφέροντα και αποτελεί σταθερή επιδίωξή μας να 

δρούμε συλλογικά γι’ αυτά. Η οπτική μας αυτή οδήγησε στη σύσταση του Συλλόγου 

Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας - “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” που 

καλύπτει σήμερα όλη την ιονική οικογένεια, όσους δηλαδή υπήρξαν εργαζόμενοι στην 

Ιονική Τράπεζα και τους υποστηρίζει υπό όλες τους τις ιδιότητες, είτε ως 

εργαζόμενους, είτε ως συνταξιούχους, επιδιώκοντας τη σύσφιγξη των σχέσεων 

μεταξύ όλων των προερχόμενων από την Ιονική Τράπεζα και την ανάπτυξη μεταξύ 

τους δεσμών αλληλεγγύης που ιδίως στην εποχή μας είναι απαραίτητοι. 

Η “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ” ήδη από την ίδρυσή της υποστηρίζει αποτελεσματικά και 

προωθεί τα συμφέροντα των εργαζομένων και των συνταξιούχων της Ιονικής 

Τράπεζας, που είναι κοινά. Το συνδικαλιστικό σωματείο των εργαζομένων, ο 

Σύλλογος Ιονικής και Λαϊκής Τράπεζας (ΣΥΙΛΤΕ), συμμεριζόμενο την παραπάνω 

άποψη για την αναγκαιότητα της κοινής δράσης εργαζομένων και συνταξιούχων και 

αναγνωρίζοντας τη σημασία του ρόλου της “ΙΟΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ”, στήριξε 

έμπρακτα το νέο σωματείο, εξασφαλίζοντάς του την αναγκαία για την εκπλήρωση των 

σκοπών του οικονομική βάση, μέσω της μεταβίβασης των περιουσιακών στοιχείων 

που αποκτήθηκαν διαχρονικά από  όλους τους εργαζόμενους της Ιονικής Τράπεζας 

και συνεχίζουν πλέον, ως περιουσία του Συλλόγου Εργαζομένων και 

Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας - “ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ”, να αξιοποιούνται υπέρ 

αυτών. 

Οι σημερινές εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες που πλήττουν ιδιαίτερα τα 

κοινωνικοασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματά μας και η ανάγκη να υπάρξει 

συντονισμένη δράση, καθιστούν επίκαιρο πλέον το αίτημα για συμπόρευση κάτω 

από την ομπρέλα ενός σωματείου. Η κατακερματισμένη έκφρασή μας μέσω 

περισσοτέρων σωματείων πιστεύουμε ότι στερεί από τη δράση μας 

αποτελεσματικότητα και δύναμη. Είναι λοιπόν επιθυμία και βούλησή μας να 

προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα και να επιδιώξουμε τη συγχώνευση του 

Συλλόγου Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας - “ΙΟΝΙΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ” με τον υφιστάμενο Σύλλογο Συνταξιούχων Ιονικής και Λαϊκής 

Τράπεζας που είναι της ίδιας νομικής μορφής. Τα συμφέροντά μας είναι κοινά και 

πρέπει να προωθούνται ενιαία. Η συντονισμένη δράση μας μέσω ενός σωματείου 

είναι βέβαιο ότι θα συμβάλει καθοριστικά στην αποτελεσματική διασφάλιση και 

προώθησή τους για το κοινό καλό.  

Η Ενότητα, η Αλληλεγγύη και η Συναδελφικότητα είναι η Δύναμή μας! 
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