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ιστοσελίδα μας είναι γεγονός!
Επισκεφθείτε την!
Ο σύλλογός μας τα τελευταία χρόνια έχει εξελίξει σε σημαντικό
βαθμό τον τομέα της οργάνωσής του με την εισαγωγή της
μηχανογράφησης και τη δημιουργία βάσης δεδομένων, στην οποία
αρχικά περιλαμβάνονται πληροφορίες για όλους τους
προερχόμενους από την Ιονική Τράπεζα και τους δικαιοδόχους
τους, καθώς και τα μητρώα των μελών των σωματείων μας. Τα
πρώτα σημαντικά βήματα έχουν γίνει, υπάρχουν, όμως, ακόμα
πολλά που σκοπεύουμε να κάνουμε για να ολοκληρωθεί ο αρχικός
σχεδιασμός της οργανωτικής πληρότητας του συλλόγου μας.
Στα πλαίσια αυτής της ηλεκτρονικής αναβάθμισης δημιουργήσαμε
και εγκαινιάσαμε τη νέα, επίσημη ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση
www.ionikienotita.gr.
Συγκεκριμένα, στον ανανεωμένο διαδικτυακό μας ιστότοπο έχετε
την δυνατότητα να περιηγηθείτε γρήγορα και απλά μεταξύ των
κύριων ενοτήτων που θα βρείτε στο βασικό μενού, ενώ έχουν
ενισχυθεί σημαντικά και οι δυνατότητες αμφίδρομης επικοινωνίας
ώστε να μετατραπεί η νέα σελίδα σε καθημερινό σημείο αναφοράς
όλων μας.
Με μοντέρνα δομή και αναβαθμισμένη αισθητική, ενσωματώνοντας
κάθε σύγχρονη τεχνολογία, η νέα ιστοσελίδα μας προσφέρει σε
κάθε επισκέπτη τη δυνατότητα να αντλήσει αναλυτικές και
χρήσιμες πληροφορίες σε ελάχιστο χρόνο και στοχεύει στην άμεση
και αξιόπιστη ενημέρωση για όλα τα ζητήματα που αφορούν την
εργασία, την κοινωνική ασφάλιση, τις δραστηριότητες του
συλλόγου και βεβαίως οτιδήποτε μπορεί να εντάσσεται στο εύρος
των ενδιαφερόντων των μελών μας και γενικότερα των θεμάτων
όλων των τραπεζοϋπαλλήλων. Η νέα ιστοσελίδα καλύπτει θέματα

που έχουν να κάνουν με την ιστορία της Ιονικής, την υγεία, την
ιατροφαρμακευτική κάλυψη και ασφάλισή μας, παρέχει πληροφορίες
για τη δράση του Συνεταιρισμού, για θέματα επαγγελματικής
δραστηριότητας τέκνων των συναδέλφων μας, συγγραφικής και
πολιτιστικής δραστηριότητας των συναδέλφων μας, καθώς επίσης
και για όλα τα κοινωνικά θέματα της ιονικής οικογένειας.
Με αυτόν τον τρόπο ο σύλλογός μας αναδεικνύει τη δυναμική
παρουσία του και στο διαδίκτυο.
Η συμμετοχή όλων μας είναι απαραίτητη και ουσιαστική για να
πετύχουμε το επιθυμητό, ιδανικό αποτέλεσμα. Σας ζητάμε να
στηρίξετε την ιστοσελίδα μας με κείμενα του ενδιαφέροντός σας,
καθώς επίσης και με περιγραφές γεγονότων και καταστάσεων που
βιώσαμε κατά την πορεία μας στην τράπεζα, συνοδευόμενα, αν
είναι υπάρχει η δυνατότητα, με σχετικό φωτογραφικό υλικό.
Επίσης, επειδή η ιονική οικογένεια επιθυμεί και οφείλει να
παρέχει ενημέρωση για την κοινωνική δραστηριότητα των μελών
της και των οικογενειών τους, σας παρακαλούμε να μας
γνωστοποιείτε όλα τα κοινωνικά νέα προκειμένου να τα
ανεβάζουμε στην ιστοσελίδα μας (γεννήσεις τέκνων και εγγονών,
γάμοι κλπ).
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η ενότητα «Βιογραφικά» στην οποία
τα τέκνα και τα συγγενικά πρόσωπα των συναδέλφων μπορούν να
στέλνουν τα βιογραφικά τους σημειώματα ώστε να τους βοηθήσουμε
στην αναζήτηση εργασίας.
Ο σύλλογός μας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στο τεράστιο
πρόβλημα της ανεργίας, ειδικά στις νέες ηλικίες, που έχει σαν
αποτέλεσμα η πλειονότητα των παιδιών μας να μη βρίσκει
εργασία, θα επιχειρήσει μία ξεχωριστή, καινοτόμο διαδικασία
για συνδικαλιστική οργάνωση, προσλαμβάνοντας ένα εξειδικευμένο
στέλεχος με βαθιά γνώση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων εργασίας,
των ευρωπαϊκών προγραμμάτων επιδότησης δραστηριοτήτων
απασχόλησης, καθώς και της εσωτερικής διαδικασίας εξεύρεσης
θέσεων εργασίας. Στόχος μας είναι να συνδράμουμε τα τέκνα των
συναδέλφων μας στην προσπάθειά τους για εξεύρεση εργασίας,

αφού μας αποστείλουν βιογραφικό τους σημείωμα.
Η επιτροπή που θα δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό, ελπίζουμε να
βρει θετική, μαζική ανταπόκριση αφού μόνο με αυτόν τον τρόπο
θα έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα και σας γνωστοποιούμε ότι ήδη
υπάρχει εθελοντική κινητοποίηση από συναδέλφους και
συναδέλφισσες προς αυτήν την κατεύθυνση. Η προσπάθεια αυτή θα
ξεκινήσει στιας αρχές του νέου έτους και θα υπάρχει ξεχωριστή
ενότητα στην ιστοσελίδα μας που ελπίζουμε να δικαιώσει το
σχεδιασμό των προσδοκιών μας, αλλά και τις ελπίδες των παιδιών
μας στην κατεύθυνση εξεύρεσης εργασίας. Τέλος, η νέα μας
ιστοσελίδα θα παρέχει τη δυνατότητα άμεσης αμφίδρομης
επικοινωνίας με το σύλλογό μας μέσω e-mail, αλλά και μηνιαία
αυτόματη ενημέρωση μέσω της αποστολής newsletter στους χρήστες
που θα εγγραφούν.
Ελπίζουμε ότι όλοι θα αγκαλιάσετε τη νέα μας προσπάθεια και θα
θελήσετε να συμβάλετε στην αναβάθμιση των παρεχόμενων
διαδικτυακών υπηρεσιών μας και γι’ αυτό θα είμαστε πάντα
ανοιχτοί στις
προτάσεις.
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Υ.Γ. Θέλουμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στο
συνάδελφό μας Δημήτρη Διαμαντόπουλο που ΄΄έστησε΄΄ την πρώτη
ιστοσελίδα του συλλόγου μας, την οποία υποστήριζε,
αφιλοκερδώς, έχοντας την επιμέλεια και τη διαχείρισή της.
Είμαστε σίγουροι ότι ο συνάδελφος Δημήτρης θα βρίσκεται πάντα
δίπλα μας για να συμβάλλει με την εμπειρία του στη διαδικτυακή
δράση του συλλόγου μας.

