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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Σωματείο μας μεγαλώνει οι αγώνες συνεχίζονται!
Αγαπητές συναδέλφισσες και συνάδελφοι
Χτες σε συνεδρίαση του ΔΣ του επιχειρησιακού Σωματείου μας, των
Εργαζομένων στις Επιχειρήσεις Estée Lauder Hellas η Πρόεδρος Αναστασία
Κατρανίδου υπέβαλε παραίτηση από το ΔΣ λόγω αποχώρησης από την
Εταιρεία.
Η ΝΑΤΑΣΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ!
Δεν υποστέλλει τους αγώνες, δεν αποστρατεύεται! Αντίθετα θα
συνεχίσει να μας στηρίζει από τις θέσεις της στην Περιφέρεια και την
Ομοσπονδία. Είναι η ιδρύτρια του Σωματείου, αυτή που μας οδήγησε στην
υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων σε δύσκολες περιόδους (και στην
τελευταία με την πανδημία) και μάλιστα τριετούς διαρκείας! Έφερε το κλαδικό
μας (ΣΕΠΑΚ) σε διάλογο με Επιχειρήσεις του κλάδου που απασχολούν την
συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων! Προσχωρήσαμε στην ΠΟΙΕΦΣΕΚ την πιο συγγενή προς τα εμάς Ομοσπονδία - αναβαθμίζοντας το καλλυντικό
και τοποθετώντας το στον ίδιο χώρο με Ιατρικούς Επισκέπτες και
Φαρμακοϋπαλλήλους. Με επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στην Υγεία,
στην ομορφιά, στην εξυπηρέτηση του καταναλωτή προϊόντων για την
βελτίωση της ποιότητας ζωής!
Δεν ήταν εύκολος ο αγώνας της Νατάσας. Ένα ολόκληρο σύστημα που
μας ήθελε στο περιθώριο προσπαθούσε να μας εγκλωβίσει συνδικαλιστικά σε
σχήματα θολά που δεν μας εκπροσωπούσαν καθόλου! Να ματαιώσει τον
διάλογο με τις μεγάλες και σοβαρές Εταιρείες στο καλλυντικό που δεν
απασχολούν εργολαβικούς και λίγους μόνιμους υπαλλήλους αλλά κάνουν το
αντίθετο. Το ΔΣ των Εργαζομένων στην Estée Lauder Hellas δεν αποχαιρετά την
Νατάσα. Την ανακήρυξε ομόφωνα Επίτιμη Πρόεδρο ώστε να συνεχίσει να είναι
και θεσμικά δίπλα στον κλάδο.

Η νέα σύνθεση του ΔΣ είναι:
Σαρισαββίδου Θεώνη, Πρόεδρος
Κούκου Ειρήνη, Αντιπρόεδρος
Αμαραντίδου Άννα, Γραμματέας
Ζερβού Αθανασία, Αναπληρώτρια Γραμματέας
Μαμωνά Ευτυχία, Ταμίας
Θεοδωράκου Βασιλική, Μέλος
Ζαπαντιώτη Δέσποινα, Μέλος
Φωτεινόπουλος Γιώργος, Μέλος
Καράγιαννη Μαρία, Μέλος
Καλούμε όλες και όλους τις συναδέλφισσες και συναδέλφους :
 να συσπειρωθούν στις τάξεις του Σωματείου μας
 να ενταχτούν στο κλαδικό ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ (ΣΕΠΑΚ)
 Να απομακρυνθούν από χώρους και κλάδους που δεν μας
εκφράζουν

ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ !!!
ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΟΝΟΣ !!!

ΤΟ ΔΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ESTÉE LAUDER HELLAS

