
Συνεργασία Εργαζομένων COSMOTE
Σύλλογος Εργαζομένων COSMOTE

Με την ψήφο σου 
δώσε τέλος:

3  στο μονοπώλιο  
του συνδικαλισμού3  στην 

κοροϊδία

3  στην 
ανασφάλεια

3  στην 
εκδούλευση

3  στους 
εκβιασμούς

3  στην 
αδιαφορία

Άλλαξέ τους 
Διαμορφώνουμε το μέλλον μόνοι μας 

4-8 Οκτωβρίου 
Ηλεκτρονικές εκλογές



Συνάδελφοι,

Τα τελευταία χρόνια στο αντικείμενο μας η τεχνολογία τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα 
και οι αλλαγές στην καθημερινότητα μας είναι τεράστιες. Μέσα σε αυτό το διαρκώς 
μεταβαλλόμενο περιβάλλον το συνδικάτο δυστυχώς δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί 

στο κάλεσμα των καιρών με αποτέλεσμα την απόσχιση ολόκληρων κλάδων και μεταφορά 
των συναδέλφων σε θυγατρικές. Μια μεταφορά που το συνδικάτο και δεν προσπάθησε να 
την εμποδίσει αλλά και δεν την διαπραγματεύτηκε, ώστε να γίνει με συμφέροντες όρους 
για τους συναδέλφους. 

Στις ημέρες που διανύουμε επικρατεί κυρίως η ανασφάλεια και η αναξιοκρατία γύρω μας. 
Μας υπόσχονται πράγματα που τελικά δεν υλοποιούνται ή υλοποιούνται ελάχιστα σε σχέση 
με τις προσδοκίες μας και με τα κεκτημένα μας δικαιώματα, τα οποία χάνονται σταδιακά 
ολοσχερώς μαζί με την ελπίδα μας για ένα καλύτερο εργασιακό μέλλον. 

Η παράταξη Συνεργασία Εργαζομένων COSMOTE δημιουργήθηκε ως 
αποτέλεσμα αυτής της ανάγκης, αλλά και της αδράνειας του συνδικάτου να δώσει λύσεις, 
προκειμένου να δώσει διέξοδο στους συναδέλφους που αντιλαμβάνονται πως χρειάζονται 
ριζικές αλλαγές στην εκπροσώπηση τους καθώς η υπάρχουσα ηγεσία δεν διασφαλίζει πλέ-
ον τα συμφέροντα τους. 

Η ξαφνική άλλωστε ένωση των 2 μεγάλων παρατάξεων, όσο ωραία κι αν ακούγεται στην 
θεωρία, έχει ως μόνο σκοπό την διασφάλιση και την συνέχιση των συνδικαλιστικών τους 
προνομίων. 

ΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΜΑΣ

1. ΓΕΛΑΣΕΑΣ Ι. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Τ. ΑΝΤΙΓΟΝΗ

3. ΜΑΚΡΙΔΗΣ Ε. ΑΝΔΡΕΑΣ

4. ΜΥΣΤΙΚΟΣ Ρ. ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

5. ΝΙΚΟΛΑΟΥ Ν. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

6. ΣΟΥΡΗΣ Ν. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

7. ΣΤΕΡΙΟ Π. ΕΡΣΕΛΑ

8. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ Π. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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1. Αυξήσεις στο μισθολόγιο και στο bonus

2. Αναγνώριση των τριετιών 

3. Διασφάλιση των θέσεων εργασίας και αξιοκρατία στις προαγωγές

4. Νέες προσλήψεις για αντικατάσταση των συναδέλφων που έφυγαν με 
εθελούσια

5. Δημιουργία ταμείου αλληλεγγύης για τους συναδέλφους που 
αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας

6. Ανοιχτό πρόγραμμα εθελούσιας μόνο για όσους το επιθυμούν χωρίς 
εξαναγκασμούς

7. Rotation εσωτερικό και διευκόλυνση στις μεταθέσεις 

8. Να μην υπάρξει καμία άλλη μετακίνηση εργαζομένων προς 
θυγατρική

9. Αξιοκρατική Αξιολόγηση εργαζομένων από προϊσταμένους αλλά και  
προϊσταμένους από εργαζομένους 

10. Θέσεις στάθμευσης για όλους τους εργαζομένους 

11. Επαναφορά των πούλμαν μεταφοράς προσωπικού ώστε να μειωθεί 
εμπράκτως το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρίας

12. Συχνότερες διατακτικές σίτισης

13. Rotation της εργασίας με γνώμονα τις ανάγκες του εργαζομένου 
και την ανάπτυξη του εργασιακού αντικειμένου

14.  Δυνατότητα μετακινήσεων σε άλλα αντικείμενα εργασίας με 
αίτηση του εργαζομένου, χωρίς στοχοποίηση και στη λογική της 
αμοιβαίας εξέλιξης του ανθρώπινου δυναμικού και της εταιρίας

Ως Συνεργασία Εργαζομένων COSMOTE  
διεκδικούμε: 



Σας καλούμε όλους να συμμετάσχετε με την ψήφο σας στις 
επερχόμενες εκλογές και να στηρίξετε την προσπάθεια μας 
για ένα συνδικάτο αξιοπρεπές, με ενεργό λόγο, που θα έχει ως 
σκοπό την πρόοδο και την διασφάλιση των συναδέλφων! Μην 
αφήσετε την τύχη όλων μας σε ανθρώπους που έχουν αποδεί-
ξει στην πράξη πως δεν μπορούν να φέρουν αποτέλεσμα!

Για την Συνεργασία Εργαζομένων COSMOTE

Νικολάου Δημήτριος 6972409492 

Δημητρίου Αντιγόνη: 6973534875

Αλλάζουμε σελίδα 
Διεκδικούμε  

ένα ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  

COSMOTE

Ψηφίζουμε 
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