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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΣΣΕ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΠΑΝΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

Συνάδελφοι και συναδέλφισσες,
Η ΠΟΙΕΦΣΕΚ στηρίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις της Τετάρτης 14 Νοεμβρίου που έχουν
προκηρυχτεί με προμετωπίδα τις ΣΣΕ. Ήδη έχουν επεκταθεί οι πρώτες επτά Κλαδικές ΣΣΕ ενώ έχει
δρομολογηθεί η αύξηση του κατώτατου μισθού και η κατάργηση της απαράδεκτης μισθολογικής
διάκρισης για τους νέους κάτω των 25 ετών. Αυτή είναι μια καλή αρχή αλλά θα χρειαστούν αγώνες
και πολύ προσπάθεια από όλους μας για να μιλήσουμε για επαναφορά των συμβάσεων. Από την
άλλη, ο ΣΕΒ επαναλαμβάνει ότι η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα συνδέονται σχεδόν
αποκλειστικά με το εργασιακό κόστος και το ύψος των μισθών και εναντιώνεται στις περισσότερες
κυβερνητικές ρυθμίσεις (υποχρεωτική δήλωση των υπερωριών, κανόνες στις εργολαβίες) και την
εξαγγελία για την αύξηση των κατώτατων αμοιβών.
Καλούμε την ΓΣΕΕ να προσφύγει ΑΜΕΣΑ σε απεργιακές κινητοποιήσεις.
Φαρμακοϋπάλληλοι, Ιατρικοί Επισκέπτες, Φαρμακεργάτες,
ΑΓΩΝΙΖΌΜΑΣΤΕ:
 Για την Ενιαία Συλλογική Σύμβαση Εργασίας Ιατρικών Επισκεπτών –
Φαρμακοϋπαλλήλων.
 Για την κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας, της ενοικιαζόμενης εργασίας και
των εργολάβων. Πλήρη και μόνιμη πενθήμερη εργασία 40 ώρες την εβδομάδα, 8 ώρες
την ημέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή για όλους τους εργαζόμενους στο Φάρμακο.
 Για την διασφάλιση των εργαζομένων να δουλεύουν με ασφάλεια στους χώρους
εργασίας.
 Για να σταματήσουν οι απολύσεις στο Φάρμακο που συνεχίζονται!
 Για να μην φορολογούνται οι Ιδιωτικοί Υπάλληλοι για την χρήση περιουσιακών
στοιχείων που δεν τους ανήκουν (αυτοκίνητα, κινητά).
 Για να σταματήσουν οι αυθαίρετες απαγορεύσεις και να διασφαλιστεί το συνταγματικό
δικαίωμα των Ιατρικών Επισκεπτών για πρόσβαση στον εργασιακό τους χώρο με την
επαγγελματική ταυτότητα που εκδίδει η ΠΟΙΕΦΣΕΚ μέσω της αναγνώρισης της ιδιότητάς
τους ως επαγγελματίες υγείας (Μητρώο ΙΕ).
 Για να σταματήσει η ηλεκτρονική παρακολούθηση της εργασίας των ιδιωτικών
υπαλλήλων μέσω GPS στα εταιρικά αυτοκίνητα, tablets και κινητά.
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 Για ένα πραγματικά ενιαίο - αυτόνομο - αυτοδιοικούμενο ΤΕΑΥΦΕ με δημοκρατική
λειτουργία που να εξυπηρετεί τους συνταξιούχους και τους ασφαλισμένους.
Για το θέμα της Ενιαίας ΣΣΕ έχει γίνει φανερό πια σε όλους ότι ο ΣΦΕΕ κάνει ότι συμφωνεί
στα λόγια αλλά υπεκφεύγει στην πράξη. Σαφής στόχος τους η μη ύπαρξη Κλαδικής Σύμβασης
Εργασίας ώστε να μείνουν οι εργαζόμενοι απροστάτευτοι στις ορέξεις και τους εκβιασμούς κάθε
εταιρίας. Στις
προτάσεις τους για τους φαρμακοϋπάλληλους αποφεύγουν να θέσουν
μισθολογικούς όρους. Προσπαθούν να επιβάλλουν την εξαήμερη απασχόληση και να
εξομοιώσουν τα διάφορα επιδόματα με την σύμβαση της ΓΣΕΕ. Όσον αφορά για τους Ιατρικούς
Επισκέπτες ακόμα δεν έχουν επιδώσει τις τελικές τους προτάσεις.
Η Πανολομέλεια της ΠΟΙΕΦΣΕΚ αποφάσισε να κλιμακώσει την αντιπαράθεση :
1. Εντείνοντας την δράση μας σχετικά με την παραβατικότητα που έχει αυξηθεί τα τελευταία
10 χρόνια και στο χώρο. Οι εργοδότες εμπαίζουν τους εργαζόμενους και τις
συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είμαστε αποφασισμένοι να το σταματήσουμε με ένταση της
δραστηριότητάς μας.
2. Διεύρυνση των διεκδικήσεων της Επιτροπής Αγώνα ενάντια στην φορολόγηση και για την
τοποθέτηση GPS στα εταιρικά αυτοκίνητα.
3. Προκήρυξη στάσης εργασίας με ταυτόχρονη παράσταση διαμαρτυρίας των ΔΣ όλων των
Συλλόγων, ενταγμένων στην Ομοσπονδία, στο Υπουργείο Εργασίας και στον ΣΦΕΕ.
4. Γενικές Συνελεύσεις στους Συλλόγους για ενημέρωση και οργάνωση προκήρυξης γενικής
κλαδικής απεργίας
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