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ΜΕΓΑΛΗ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΜΑΣ  

Ο ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ 
ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Α 

 

  

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι, 

με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την εκλογή του 

Ταμία του Συλλόγου μας και ιδρυτικού μέλους του σωματείου μας, συναδέλφου Γιώργου 

Μυλωνά, στη θέση του νέου Προέδρου του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου Αθήνας, στις 

πρόσφατες αρχαιρεσίες του Ε.Κ.Α. 

Η τιμή για τον ίδιο και για το Σύλλογό μας είναι μεγάλη. Έναν Σύλλογο που ξεκίνησε 

τη δράση του ακριβώς πριν από 13 χρόνια στην τότε Τράπεζα Κύπρου, κάτω από πραγματικά 

σκληρές και αντίξοες συνθήκες και κατάφερε με πολύ δουλειά, πάντοτε στο πλευρό και τα 

καθημερινά προβλήματα των συναδέλφων, από 800 μέλη, κατά την ενσωμάτωση στην 

Τράπεζα Πειραιώς, να αριθμεί πλέον 2.000 μέλη και να έχει καθιερωθεί σε ένα από τα 

πολυπληθέστερα σωματεία εργαζομένων, πανελλαδικά, έχοντας κερδίσει το σεβασμό και 

την εκτίμηση από όλο το συνδικαλιστικό κίνημα. 

Όπως άλλωστε, είναι μεγάλη και η ευθύνη του να προΐστασαι της μεγαλύτερης 

δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης της χώρας, ιδρυθείσας το 1910 - πολύ πριν 



την ίδρυση ακόμη και της ίδιας της Γ.Σ.Ε.Ε - έχοντας ως μέλη περίπου 500 πρωτοβάθμια 

σωματεία και 300.000 εργαζόμενους. 

Ο συνάδελφός μας και νέος Πρόεδρος του Ε.Κ.Α παραμένει στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Συλλόγου μας, από τη θέση πλέον του Συμβούλου.  

Είμαστε βέβαιοι ότι και από τη νέα του θέση στο Ε.Κ.Α θα συνεχίσει να εκπροσωπεί επάξια 

τα συμφέροντα των συναδέλφων μας, τόσο στην Τράπεζα Πειραιώς, όσο και των υπολοίπων 

εργαζομένων, των οποίων την ευθύνη εκπροσώπησης αναλαμβάνει, σε μια ομολογουμένως 

ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία για τον κόσμο της μισθωτής εργασίας, λόγω της παρατεινόμενης 

οικονομικής κρίσης, της ύφεσης, της ανεργίας. 

Του ευχόμαστε καλή σταδιοδρομία και κάθε επιτυχία στα νέα αυξημένα καθήκοντά 

του και τον διαβεβαιώνουμε ότι παραμένουμε πάντοτε στο πλευρό του, όπως άλλωστε είμαστε 

βέβαιοι ότι και ο ίδιος παραμένει κοντά μας. 

 Καλή επιτυχία Γιώργο! 

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ. του 

Συλλόγου 216 4001691 - 3 (εσ. 81691 - 3), 216 4001974 (εσ. 81974) & 216 9001245. 
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