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Μετά τη συγκρότηση σε Σώμα, η νέα διοίκηση του Συλλόγου μας
είναι έτοιμη να εργαστεί υπεύθυνα και αποτελεσματικά για την
υλοποίηση των στόχων και των συμφερόντων της Ιονικής
Οικογένειας.
Το νέο Δ.Σ. του Συλλόγου μας καθόρισε τους στόχους και τις
προτεραιότητες της θητείας του.
Κεντρική επιλογή και στόχος του νέου Δ.Σ., σύμφωνα και με την
προεκλογική δέσμευση της παράταξης «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», είναι η
συγχώνευση του Συλλόγου μας με το Σύλλογο Εργαζομένων και
Συνταξιούχων Ιονικής Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», προκειμένου να
δημιουργηθεί ένας, ενιαίος, δυνατός σύλλογος που θα εκπροσωπεί
όλο το χώρο της Ιονικής. Προς τούτο θα ξεκινήσουμε άμεσα τις
απαραίτητες διαδικασίες ώστε να ολοκληρωθούν το συντομότερο
δυνατό και να γίνει πραγματικότητα η επιθυμία των απανταχού
Ιονικάριων. Στο πλαίσιο της κοινής πορείας των Συλλόγων του
χώρου μας μάλιστα, το Δ.Σ. του Συλλόγου μας αποφάσισε μέχρι
την τυπική συγχώνευση των Συλλόγων να εκδίδεται μία εφημερίδα
με κοινό λογότυπο, αλλά και οι δύο ιστοσελίδες των Συλλόγων να

προβαίνουν σε κοινά δημοσιεύματα.
Ένας μείζων στόχος που έχει θέσει η διοίκηση είναι η εξυγίανση
και η ανάκτηση της χαμένης αξιοπιστίας του Συλλόγου μας
ανάμεσα στους συναδέλφους.
Υψηλά στις προτεραιότητές μας για την επόμενη περίοδο είναι η
επίλυση του μεγάλου προβλήματος του ΤΑΠΙΛΤ-ΑΤ, ώστε να
αποκατασταθεί μία αξιοπρεπής επικουρική σύνταξη για τους
συνταξιούχους συναδέλφους μας.
Επιπλέον, θα καταβάλουμε ιδιαίτερη προσπάθεια για την πλήρη
αποκατάσταση του εφάπαξ, αφού μάλιστα η τράπεζα έχει
υποχρεωθεί μέσα από τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις να
καταβάλει στον e-ΕΦΚΑ τα χρήματα που οφείλει μέσω των
καταλογισμών του ΤΑΠΙΛΤ.
Με ιδιαίτερη προσπάθεια και ζήλο, θα ασχοληθούμε συνολικά με
τη διεκπεραίωση όλων των ασφαλιστικών θεμάτων που απασχολούν
το Σύλλογό μας σε συνεργασία με τους ασφαλιστικούς και
νομικούς μας συμβούλους.
Σκοπεύουμε να δρομολογήσουμε τις διαδικασίες για την εκπλήρωση
του μακροπρόθεσμου, μεγάλου οράματος για τη σύσταση
γηροκομείου για το χώρο της Ιονικής.
Τέλος, θα προχωρήσουμε άμεσα στη λειτουργία κοινής Υπηρεσίας
Αιμοδοσίας με το Σύλλογο Εργαζομένων και Συνταξιούχων Ιονικής
Τράπεζας «ΙΟΝΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ».
Το νέο Δ.Σ. του συλλόγου μας ευχαριστεί τα μέλη μας για την
εμπιστοσύνη που επέδειξαν απέναντί μας και δεσμεύεται με τη
δική σας στήριξη και συμπαράσταση να υλοποιήσουμε τους υψηλούς
στόχους που έχουμε θέσει.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος

Ο Γενικός

Γραμματέας
Σαράντος Φιλιππόπουλος

Παναγιώτης Χαλικιάς

