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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & 

ΦΑΡΜΑΚΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ -  ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ – 

ΚΛΑΔΩΝ 
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ Γ.Σ.Ε.Ε. 

 
Αριθμός Εγκριτικής Απόφασης Καταστατικού 2492/92 Π.Α. 

 

 
 
ΑΡ ΠΡΩΤ : 717                                                                                                       AΘΗΝΑ, 19/11/2019 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟ: ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ !!!!! 
 
 

 Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, 
 
  Δεν πρόλαβε να στεγνώσει το μελάνι από την προηγούμενη μας 
καταγγελία για τις απολύσεις στην Angelini και τα κτυπήματα συνεχίζονται!  
 
 Άλλωστε οι εργοδότες ποτέ δεν έκρυψαν τις προθέσεις τους. Από 
δημοσιεύματα «ότι ετοιμάζουν εκπλήξεις στην Κυβέρνηση» μέχρι επίσημες 
τοποθετήσεις του Προέδρου της PIF για «μείωση στις θέσεις εργασίας στον 
τομέα του Φαρμάκου κατά 14% έως 43% που θα φέρει η ψηφιοποίηση των 
παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών» και για «εργατικό δυναμικό που θα 
πρέπει να έχει άλλου είδους δεξιότητες, οι οποίες σήμερα δεν υπάρχουν σε 
όσους απευθύνονται στον συγκεκριμένο εργασιακό χώρο»..... !!!!!! 
  
  Ένας χώρος λοιπόν σκληρά εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα που έχει 
κυριολεκτικά «στενάξει» από εκπαιδεύσεις, αξιολογήσεις, ψυχομετρικά τεστ, 
παρουσιάσεις, εξετάσεις γνώσης των προϊόντων της Εταιρείας, του 
ανταγωνισμού και  της αγοράς, εξουθενωμένος από το εργασιακό bulling που 
σε συγκεκριμένη Εταιρεία παίρνει χαρακτήρα εμμονικού  παροξυσμού, 
φαίνεται ότι δεν έχει τις «δεξιότητες» που απαιτούν αυτοί που τους 
προσέλαβαν, τους εκπαίδευσαν, τους αξιολόγησαν, άσκησαν το bulling και 
εκμεταλλεύτηκαν την εργατική τους δύναμη για να είναι κερδοφόροι! 
 
  Το αφήγημα της Κυβέρνησης για «ανάπτυξη στο φάρμακο» με τις 
επενδύσεις μιας πολυεθνικής και 17 Ελληνικών κατέρρευσε σαν χάρτινος 
πύργος και απειλεί να συμπαρασύρει μαζί του χιλιάδες εργαζόμενους. 
Κατέρρευσε μαζί με την υπόσχεση για κατάργηση της φορολόγησης Εταιρικών 
περιουσιακών στοιχείων από τους εργαζόμενους.  
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 Στόχος της ΠΟΙΕΦΣΕΚ η διασφάλιση της δουλειάς γιατί κανένα ποσό δεν 
αναπληρώνει μια χαμένη θέση εργασίας!  
 

 Καλούμε κάθε συνάδελφο που θέλει να αγωνιστεί για την 
διασφάλιση αυτού του θεμελιώδους δικαιώματος του, να 
επικοινωνεί με την Ομοσπονδία μας και τα συντεταγμένα όργανα 
του συνδικαλιστικού κινήματος και να μην εμπιστεύεται τον κάθε 
αυτόκλητο «προστάτη»!  

 
 Καλούμε την Κυβέρνηση να αναλάβει τις ευθύνες της, να μαζέψει 

τα πιο ακραία τμήματα της εργοδοσίας και να σταματήσει το 
αίσχος!  

 
 ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΟΛΟΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ! Η ΠΟΙΕΦΣΕΚ θα σταθεί στο 

ύψος των περιστάσεων και θα κάνει όλες τις ενέργειες που 
απαιτούνται ώστε να προστατέψει όποιον διώκεται και 
απολύεται. Το έχουμε ξανακάνει σαν Ομοσπονδία  αδιαφορώντας 
για τις απειλές, τα εξώδικα και τις μηνύσεις! Σε πολλές 
περιπτώσεις οι συνάδελφοι που προσέφυγαν σε εμάς 
δικαιώθηκαν! Μιας και το φαινόμενο αποκτά μόνιμες και 
καθολικές διαστάσεις θα υπάρχει συνεχής ενημέρωση.  

 
 Ο ΑΓΩΝΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ! 
 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΠΟΙΕΦΣΕΚ 
 


