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l ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η Ιατρική Ενημέρωση είναι συστατικό στοι-
χείο της προόδου στη φαρμακοθεραπεία.  Ο 
γιατρός, ως ο αποκλειστικά υπεύθυνος για 
την αγωγή υγείας του ασθενή του, είναι ο 
μόνος αρμόδιος να προσδιορίζει το βαθμό 
των αναγκών του για τη φαρμακευτική ενη-
μέρωση.
Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, η αγωγή υγεί-
ας δεν είναι ένα μονοσήμαντο και αυτοτελές 
γεγονός, αλλά μια διαρκής και δυνητικά εξε-
λισσόμενη διαδικασία, η οποία στηρίζεται 
στα κλινικά ευρήματα και τα επιτεύγματα 
της επιστήμης.

Ο γιατρός, ως ο εντολοδόχος για την υγεία 
τού πολίτη, είναι υποχρεωμένος να παρα-
κολουθεί και να στηρίζεται στην εξέλιξη της 
έρευνας στην καθημερινή κλινική ιατρική 
πράξη.  Άρα η συνεργασία των γιατρών με 
τις φαρμακευτικές εταιρείες, οι οποίες παρά-
γουν την έρευνα, είναι δεδομένη.  

Ο συνδετικός κρίκος μεταξύ της έρευνας και 
της τεχνολογίας (φαρμακοβιομηχανία) με 
την κλινική ιατρική πράξη (γιατρός) είναι ο 
Ιατρικός Επισκέπτης, δηλαδή το feed back 
για την αποτελεσματικότητα, την ασφάλεια 
και την ποιότητα της φαρμακοθεραπείας 
στην ευρεία καθημερινή χρήση.
Επομένως, η συνεργασία του Ιατρικού Επι-

σκέπτη με το γιατρό είναι επιβεβλημένη και 
αμφίδρομη και ως εκ τούτου καμία διοικητι-
κή πράξη ή κανονιστική ρύθμιση δεν μπορεί 
να παρεμβαίνει στη μεταξύ τους επαφή και 
σχέση, ει μη μόνο για την τήρηση της νομι-
μότητας.  Οι μόνοι που μπορούν να ρυθμί-
ζουν τη σχέση τους είναι οι ίδιοι.

Είναι αυτονόητο ότι οι υπερβολές ή κατα-
χρήσεις στις συμπεριφορές και πράξεις είναι 
μεμονωμένες περιπτώσεις και αντιμετωπίζο-
νται επαρκώς τόσο από την κείμενη νομο-
θεσία όσο και από τους κανόνες αρχών και 
δεοντολογίας των συμβαλλομένων.

Τα θεσμικά όργανα Ε.Ι.Ν.Α.Π. και Π.Ο.Ι.Ε.-
Φ.Σ.Ε.Κ. συμφωνούμε στην ελεύθερη και 
απρόσκοπτη συνεργασία μεταξύ γιατρών 
και Ιατρικών Επισκεπτών, που σκοπό έχει 
την ενημέρωση για τα φάρμακα που έχουν 
εγκριθεί και κυκλοφορούν, την έγκαιρη και 
έγκυρη ενημέρωση για τις νέες φαρμακευτι-
κές προσεγγίσεις, με αποκλειστικό γνώμονα 
την προαγωγή τής υγείας των πολιτών.

Καλούμε την Πολιτεία να προασπίσει το δι-
καίωμα των Ιατρικών Επισκεπτών στην εργα-
σία και των γιατρών στην ελεύθερη επιλογή 
για την ενημέρωση, να άρει όλα τα εμπόδια 
και να αποκαταστήσει τη νομιμότητα.

Μνημόνιο συνεργασίας

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ (E.I.N.A.Π.)

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 
– ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ - 

ΚΛΑΔΩΝ

O αγώνας είναι μονόδρομος
Όχι στην κατεδάφιση των εργασιακών & 
ασφαλιστικών μας δικαιωμάτων
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EDITORIAL l

Η πρωτοφανής επίθεση απο το Δ.Ν.Τ. που υιοθέτησε άκριτα η κυ-
βέρνηση, κατα των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων 
προκαλούν οργή και αγανάκτηση. Μπαίνουν εκ νέου στη μέγγενη οι 
δυνάμεις της εργασίας και τα δικαιώματά τους. Ο νέος ασφαλιστικός 
νόμος αποτελεί ένα αντιασφαλιστικό ανοσιούργημα το οποίο σε κα-
μία περίπτωση δεν γίνεται αποδεκτό. Οι ρυθμίσεις για τα εργασιακά 
ισοπεδώνουν και επιφέρουν σοβαρό πλήγμα στις συλλογικές συμβά-
σεις και στον ΟΜΕΔ.

Oι επιπτώσεις από τις αντιασφαλιστικές επιλογές της Κυβέρνησης 
θα είναι δραματικές για όλουs.(σσ ηδη δημοσιεύθηκε στην εφη-
μερίδα της κυβέρνησης ο νέος ασφαλιστικός νόμος ν. 3863/2010 
(115A’/15.7.2010) αφου:

1-  Μειώνονται δραματικά οι συντάξεις εως 50% μέσα από τη μείωση 
του ποσοστού αναπλήρωσης, του υπολογισμού των συντάξιμων 
αποδοχών όχι με βάση την τελευταία πενταετία που ισχύει σήμε-
ρα, αλλά με βάση όλο τον εργάσιμο βίο.

2-  Επαναφορά του ΛΑΦΚΑ απο 1.8.2010
3- Περιορίζεται και προοπτικά καταργείται η συμμετοχή του Κράτους 

στην Κοινωνική Ασφάλιση.
4- Καταργείται η 13η και 14η σύνταξη. Αυξάνονται τα χρόνια εργασί-

ας από 35 σε 40.
5- Αυξάνονται τα όρια ηλικίας ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τις μη-

τέρες ανηλίκων οι οποίες επιβαρύνονται ακόμη και με 15 χρόνια 
παραμονής στην υπηρεσία.

6-  Η επικουρική ασφάλιση οδηγείται σε διάλυση.
Ειναι γεγονός οτι επιπτώσεις από τις αντιασφαλιστικές επιλογές της 
Κυβέρνησης θα είναι δραματικές για όλουs. Για τους συνταξιούχους 
και όσους έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα που θα δουν 
τα πενιχρά εισοδήματά τους να μειώνονται ακόμη περισσότερο, μέσα 
από την επαναφορά του ΛΑΦΚΑ. με την κατάργηση της 13ης και 14ης 
σύνταξης, με το πάγωμα και την μείωση των επικουρικών συντάξεων. 
Αλλα και για τους ασφαλισμένους η αφαιμαξη των εισοδημάτων και οι 
ανατροπές στα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα οδηγουν 
σε συνθήκες... μεσαιωνα!

ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ;
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ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ l

Με αίτημα «ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ» 
διαδήλωσαν οι εργαζόμενοι στο 
Φάρμακο
Η 24ωρη πανελλαδική απεργία στον χώ-
ρο του Φαρμάκου που πραγματοποιήθη-
κε σήμερα Τετάρτη 16/06/2010 με κύριο 
αίτημα «ΟΧΙ στις απολύσεις» έφτασε σε 
συμμετοχή το 30-40% στην Αθήνα και πά-
νω από το 60% στην περιφέρεια, παρά τις 
πιέσεις και τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις 
και πρακτικές αρκετών φαρμακευτικών 
εταιρειών, είτε με απειλές, είτε με τεχνικές 
αλλαγής προγραμμάτων, πρωτοφανείς για 
τον κλάδο.  Αντιπροσωπεία τής Ομοσπον-
δίας που διαδήλωσε έξω από το Υπουργείο 
Εργασίας, συναντήθηκε με εκπρόσωπο του 

Υπουργού και επέδωσε σχετικό ψήφισμα.
Η σημερινή απεργία είναι η αρχή ενός δι-
αρκούς αγώνα για τη στήριξη των θέσεων 
εργασίας και των εργασιακών και ασφαλιστι-
κών μας δικαιωμάτων.

Κάθε εταιρεία η οποία θα προβαίνει σε απο-
λύσεις, θα έχει απέναντί της ολόκληρο τον 
κλάδο και θα εκτίθεται σε δημόσια ακρόαση 
και στα αρμόδια Υπουργεία.

Καταδικάζουμε και καταγγέλλουμε την εται-
ρεία Sanofi Aventis, η οποία προέβη μέσα σε 

μία μόλις εβδομάδα σε ομαδικές απολύσεις 
20% του προσωπικού της, καταστρατηγώ-
ντας κάθε έννοια νομιμότητας.  Οι νομικοί 
ακροβατισμοί δεν καλύπτουν ούτε τη νομι-
μότητα των αποφάσεων, ούτε την «κατά συν-
θήκη συναίνεση» των 110 εργαζομένων που 
απολύθηκαν σε μία εβδομάδα!!!

Ο αγώνα θα συνεχιστεί σε όλα τα επίπεδα!!!

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ  
& ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
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Οι εργαζόμενοι σήμερα δεχόμαστε μία άνευ 
προηγουμένου επίθεση στα εργασιακά και 
ασφαλιστικά μας δικαιώματα:  απολύσεις, 
ανεργία, μειώσεις μισθών, ακρίβεια, αύξη-
ση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, μείωση 
συντάξεων, αύξηση άμεσων και έμμεσων 
φόρων, κλπ..  
Από την άλλη η Κυβέρνηση, στην προσπά-
θειά της να μειώσει τις φαρμακευτικές δαπά-
νες, αντί να συγκρουστεί με τα κυκλώματα 
και τη διαφθορά, που διασπαθίζουν τα χρή-
ματα των ασφαλισμένων, αντί να ελέγξει από 
την πηγή μέχρι τον χρήστη το κόστος τής 
φαρμακευτικής δαπάνης σε όλα τα στάδια, 
προχώρησε σε επίπεδες μειώσεις των τιμών 
των φαρμάκων, δημιουργώντας πανικό και 
αναταράξεις στην αγορά τού Φαρμάκου και 
με κάποιες άστοχες ενέργειές της, δημιούρ-
γησε τεράστια προβλήματα στην άσκηση της 
εργασίας μας, τα οποία βιώνουμε ακόμη.
Αυτό έδωσε αφορμή στις φαρμακευτικές 
εταιρείες, και ιδιαιτέρως στις πολυεθνικές, 
να ξεκινήσουν έναν ανελέητο πόλεμο με την 
Κυβέρνηση, βάζοντας στη μέση τούς εργα-
ζόμενους.
Με πρόσχημα, λοιπόν, την οικονομική κρίση 
και τις μειώσεις των τιμών των φαρμάκων, οι 
φαρμακευτικές εταιρείες προχωρούν σε 
ομαδικές απολύσεις ή συγκεκαλυμμένες 
μαζικές απολύσεις με τη μορφή οικειοθε-
λών αποχωρήσεων, καθώς επίσης και στο 
«σπάσιμο» των Συλλογικών Συμβάσεων 
και την πλήρη απορρύθμιση των εργασι-
ακών σχέσεων (μείωση ημερών εργασίας, 
ώστε να δικαιολογείται η αμοιβή και κάτω 
από τις Σ.Σ.Ε., μείωση αποδοχών, κλπ.).  
Ορισμένες δε, κατά παράβαση κάθε διε-
θνούς ή διακρατικής συναλλακτικής ηθι-
κής, απειλούν ότι θα αποσύρουν φάρμα-
κα υψίστης σημασίας για την υγεία των 
πολιτών, αγνοώντας τα υπερκέρδη που 
αποκόμισαν όλα αυτά τα χρόνια από τους 
Έλληνες ασθενείς.
Ο κλάδος τού Φαρμάκου τα τελευταία είκο-
σι χρόνια έχει καταγράψει ιστορικά ρεκόρ 
κερδών στην χώρα μας και θα μπορούσε 
να απορροφήσει οποιαδήποτε παρέμβαση 
έκτακτης ανάγκης (κατάσταση στην οποία 
βρίσκεται σήμερα η χώρα μας) στις μειώσεις 
των τιμών των φαρμάκων.

Εκτός τούτου, το σύνολο του μισθολογικού 
κόστους όλων των εργαζομένων στο Φάρ-

μακο (εργατών, υπαλλήλων και Ιατρικών Επι-
σκεπτών) αντιπροσωπεύει μόλις το 5,3% 
του φαρμακευτικού τζίρου στην χώρα μας, 
ενώ το κόστος προώθησης κυμαίνεται στο 
20% - 25%.  Η μείωση κατά 17% των θέσεων 
εργασίας που εξαγγέλλουν οι φαρμακευτικές 
εταιρείες (περίπου 3.000 θέσεις εργασίας), 
αντιπροσωπεύει σε κόστος μόνο το 1,15% 
του κύκλου εργασιών.  ΔΗΛΑΔΗ, ΜΕ ΜΕΙ-
ΩΣΗ ΜΟΝΟ ΚΑΤΑ 5,6% ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 
ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑ-
ΛΙΣΤΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ!!!

Το ζήτημα της υγείας των πολιτών και οι 
θέσεις εργασίας των ανθρώπων που έχουν 
παράσχει υπεραξία για τις ίδιες τις εταιρείες 
τους, αλλά και για την κοινωνία, το Κράτος 
και τα Ασφαλιστικά Ταμεία, είναι πολύ σοβα-
ρή υπόθεση.  Επομένως δεν μπορεί επ’ ου-
δενί να αφεθεί στη διαχείριση της συγκυρίας 
από τις φαρμακευτικές εταιρείες, με το πρό-
σχημα της μείωσης των τιμών, την ίδια στιγ-
μή που η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα της 
χρεοκοπίας και με τεράστια δημοσιονομικά 
προβλήματα, και για αυτό:
•  Καλούμε τις εταιρείες να σταματήσουν 

άμεσα τις απολύσεις.

•  Καλούμε τις εταιρείες να σεβαστούν 
και να εφαρμόσουν τους νόμους και τις 
Σ.Σ.Ε..

•  Καλούμε τις εταιρείες να συνεχίσουν τον 
ομαλό εφοδιασμό τής αγοράς με φάρμα-
κα και υγειονομικό υλικό.

•  Καλούμε το Υπουργείο Εργασίας να πα-
ρέμβει και να σταματήσει τις απολύσεις 
και την απορρύθμιση των εργασιακών 
σχέσεων.

•  Καλούμε το Υπουργείο Οικονομίας να 
αποκαταστήσει τη νομιμότητα σε επίπε-
δο τιμών, λαμβάνοντας υπ’ όψιν το Μ.Ό. 
των 3 χαμηλοτέρων τιμών τής Ε.Ε., αλλά 
και το σημερινό status στις θέσεις εργα-
σίας.  Σε διαφορετική περίπτωση, που 
οι φαρμακευτικές εταιρείες έχουν προ-
χωρήσει ή θα προχωρήσουν σε μείωση 
προσωπικού, να ζητείται αντίστοιχη μεί-
ωση των τιμών των φαρμάκων τους.

•  Καλούμε το Υπουργείο Υγείας να στηρί-
ξει την απρόσκοπτη άσκηση της εργασί-
ας μας και να ελέγξει τα έξοδα προώθη-
σης, όπως ο νόμος ορίζει.

•  Καλούμε την Κυβέρνηση να προστα-
τέψει και να στηρίξει τα εργασιακά και 
ασφαλιστικά μας δικαιώματα.

ΨΗΦΙΣΜΑ 
Της απεργιακής συγκέντρωσης των εργαζομένων στο Φάρμακο (Αθήνα, 16/06/2010)
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ΕΙΔΗΣΕΙΣ l

Η ΓΣΕΕ εκφράζει τη συμπαράσταση και αλλη-
λεγγύη της στον αγώνα και στα αιτήματα των 
συναδέλφων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Ιατρικών Επισκεπτών Φαρμακευτικών και Συνα-
φών Επαγγελμάτων – κλάδων.  
Οι φαρμακευτικές εταιρίες, με πρόσχημα την 
οικονομική κρίση και την μείωση των τιμών των 
φαρμάκων, προχωρούν σε απολύσεις και σε 
δραματική μείωση προσωπικού.
Η ΓΣΕΕ καταγγέλλει την προκλητική αντερ-

γατική συμπεριφορά των φαρμακοβιομηχά-
νων που επί σειρά ετών πραγματοποιούν ιστο-
ρικά ρεκόρ κερδών ενώ με τη πρώτη απόπειρα 
μείωσης τιμών και εξορθολογισμoύ του νοση-
ρού συστήματος φαρμακευτικών προϊόντων, 
προχωρούν σε απολύσεις εργαζομένων!
Ο προκλητικός κοινωνικός εκβιασμός των φαρ-
μακοβιομηχάνων δεν είναι ανεκτός και δεν θα 
περάσει!
Η ΓΣΕΕ συμπαραστέκεται στον αγώνα της 

ΠΟΙΕ – ΦΣΕΚ και υποστηρίζει την 24ωρη 
απεργία των εργαζομένων στις 16 Ιουνίου 
2010.
Καλούμε τις φαρμακευτικές εταιρείες να ανακα-
λέσουν άμεσα τις αυθαίρετες απολύσεις και να 
σταματήσουν να προκαλούν και να εκβιάζουν 
την κοινωνία με τέτοιες συμπεριφορές.      
      

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΥΠΟΥ  
ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΓΣΕΕ:
ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗ & ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ

ANAKOΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ
Την Τετάρτη 16/06/2010 ο Σύμβουλος του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Δ. Κωνσταντόπουλος, συναντήθηκε με αντιπρο-
σωπεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών – Φαρμακευτικών & Συναφών Επαγγελμάτων – Κλάδων (ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ), η οποία 
επέδωσε ψήφισμα και ανέπτυξε τα προβλήματα που ανακύπτουν στον κλάδο του Φαρμάκου από τις μειώσεις προσωπικού που προβαίνουν 
οι φαρμακευτικές εταιρείες, με αφορμή τις μειώσεις τιμών στα φάρμακα και τον εξορθολογισμό των φαρμακευτικών δαπανών.
Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους των εργαζομένων ότι θα ανταποκριθεί άμεσα και 
θετικά σε αιτήματα που θα τεθούν από τα Συνδικάτα για την διενέργεια τριμερών διαβουλεύσεων προκειμένου να αποτραπούν καταχρηστι-
κές απολύσεις και να δημιουργηθεί κλίμα συναίνεσης και συνευθύνης για την αποτροπή απολύσεων στον κλάδο.

Η  ΕΙΝΑΠ από τις 11/5/2010 σε μνημόνιο συ-
νεργασίας που υπέγραψε με τη Πανελλήνια 
Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών(ΠΟΙΕ), 
είχε ζητήσει από τη Πολιτεία «…να προα-
σπίσει το δικαίωμα των Ιατρικών Επισκε-
πτών(Ι.Ε.) στην εργασία και των γιατρών 
στην ελεύθερη επιλογή για την ενημέρω-
ση, να άρει όλα τα εμπόδια και να αποκα-
ταστήσει τη νομιμότητα»!!!
Τα εμπόδια έχουν προκληθεί από τον τρόπο 
που ερμηνεύεται από τις διοικήσεις κάποιων 
Νοσοκομείων όπως π.χ.(Ευαγγελισμός, Ιππο-
κράτειο, Ελπίς  κ.α.) η υπ’ αριθ. 29967/12.3.’10 
εγκύκλιος του Γ.Γ. Υγείας & Κοινωνικής Αλλη-
λεγγύης  κου Ν.Πολύζου  σχετικά με την είσο-
δο των (Ι.Ε.)  στα Νοσοκομεία και τις Υ.Υ.Κ.Α. 
Στα  Νοσοκομεία αυτά αυστηροί  σεκιου-
ριτάδες  με τις εντολές των Διοικήσεων 
επιτρέπουν την είσοδο σε όλους εκτός 
των Ιατρικών Επισκεπτών!  Μάλιστα όταν 

τους επιτρέπουν την είσοδο, μία φορά συνή-
θως την εβδομάδα και για ελάχιστες ώρες (1 
έως 2) στο τέλος της πρωινής βάρδιας, τους 
μαντρώνουν στη κυριολεξία σε αμφιθέατρα, 
διαδρόμους και άλλους παρόμοιους  χώρους  
που μόνο επιστημονική ενημέρωση δε μπο-
ρεί να γίνει !!!
Με αυτά τα «αστυνομικού χαρακτήρα» μέ-
τρα όχι μόνο δεν επιτυγχάνεται η «εύρυθμη 
λειτουργία» των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων 
αλλά εμποδίζεται ουσιαστικά η  επιστημο-
νική ενημέρωση που αποτελεί συστατικό 
στοιχείο της προόδου στη φαρμακοθε-
ραπεία για την ορθή επιλογή της αγωγής 
υγείας προς όφελος φυσικά των ασθε-
νών!!!
Μ’ αυτό τον τρόπο δίνεται άλλοθι στις Φαρ-
μακευτικές Εταιρείες να προχωρήσουν σε 
δήθεν αιτιολογημένες  ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟ-
ΛΥΣΕΙΣ  για να εναντιωθούν στα μέτρα συ-

γκράτησης των φαρμακευτικών δαπανών 
και εξυγίανσης  του χώρου της υγείας.  ΑΡ-
ΝΟΥΝΤΑΙ  να εφοδιάσουν  τα Νοσοκομεία 
με φάρμακα και θα ΑΠΟΣΥΡΟΥΝ από την 
αγορά πολύτιμα για τη ζωή των ασθενών 
σκευάσματα!!! 
Η ΕΙΝΑΠ καλεί τις Διοικήσεις των Νοσοκο-
μείων να άρουν τα εμπόδια της πρόσβασης 
στην εργασία των εργαζόμενων στην επι-
στημονική ενημέρωση που έχουν σχέση μι-
σθωτής και εξηρτημένης εργασίας  από τους 
εργοδότες τους!
Προειδοποιεί  όσες Φαρμακευτικές Εταιρεί-
ες σαμποτάρουν το σύστημα Υγείας με από-
συρση φαρμάκων και απολύσεις ότι θα χά-
σουν πολλαπλάσια από το κίνημα αλληλεγ-
γύης  ΟΛΩΝ των εργαζόμενων στο χώρο της  
Υγείας και των ασθενών που πλήττονται !
Να γνωρίζουν πως θα κατονομασθούν και 
καυτηριασθούν οι πρακτικές τους έμπρακτα. 

Δελτίο τύπου - ΕΙΝΑΠ 
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Επιστολή του ΣΙΕΒΕ προς τις φαρμακευτικές 
εταιρείες σχετικά με την απασχόληση 
συνταξιούχων, πρώην Ιατρικών Επισκεπτών
Αξιότιμοι κύριοι/κυρίες,
Σας εφιστούμε την προσοχή για το γεγονός ότι το τελευταίο χρονικό 
διάστημα διαπιστώθηκε ότι αρκετοί συνταξιούχοι, πρώην συνάδελφοι 
Ιατρικοί Επισκέπτες, συνεχίζουν και εργάζονται στην ιατροφαρμακευ-
τική ενημέρωση.
Το γεγονός αυτό δεν περνάει απαρατήρητο και το Σωματείο μας κα-
θημερινά γίνεται δέκτης διαμαρτυριών και πολλές φορές καταγγελιών 
(υπάρχει λίστα ονομάτων στο γραφείο του ΣΙΕΒΕ) από πολλούς συναδέλ-
φους που καθημερινά συναντούν κάποιους συγκεκριμένους συνταξιού-
χους στους χώρους όπου παρέχεται η εργασία μας.
Η παράνομη αυτή πρακτική κάποιων πρώην συναδέλφων συνταξιού-
χων, έχει ως άμεσο αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση της προσφοράς 
νέων θέσεων εργασίας, σε μια χρονική περίοδο όπου αρκετοί συνάδελ-
φοι Ιατρικοί Επισκέπτες είναι άνεργοι για πάνω από ένα εξάμηνο και ενώ 
εναπόκειται να ακολουθήσει, όπως όλα δείχνουν μεγάλος αριθμός απο-
λύσεων και αποχωρήσεων από τις εταιρείες.

Το Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών Βορείου Ελλάδος σέβεται όλους τους 
συνταξιούχους, πρώην Ιατρικούς Επισκέπτες αλλά δεν μπορεί να μείνει 
αδιάφορο σε παράνομες και κοινωνικά προκλητικές συμπεριφορές που 
έχουν ως συνέπεια πέρα των παραπάνω, την τέλεση των αδικημάτων 
της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής στο ΙΚΑ και στο ΤΕΑΥΦΕ.

Επειδή δεν θέλουμε να βρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να καταγγείλου-
με επωνύμως και με συγκεκριμένα στοιχεία τον κάθε έναν συνταξιούχο, 
γεγονός που θα έχει ως άμεση συνέπεια μεταξύ των άλλων, όχι μόνο την 
οριστική διακοπή της σύνταξής του αλλά και την υποχρέωση επιστρο-
φής των συντάξεων που έλαβε ως την ημέρα καταγγελίας του, με την 
παρούσα επιστολή καλούμαι τις εταιρείες που τους απασχολούν να προ-
βούν άμεσα στην λύση της οποιασδήποτε μορφής συνεργασίας τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

 

 l ΕΙΔΗΣΕΙΣ



 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 9

Δημοσιεύματα από τις εφημερίδες  «Ελευθερία» &  
«Ημερήσιος Κήρυκας» της Λάρισας

 

 
ΑΠΟΨΕΙΣ l

Το δημοσιονομικό κόστος, το μεγάλο δημόσιο 
χρέος και το έλλειμμα συνθέτουν ένα εκρηκτι-
κό μείγμα εκτροχιασμού και χρεοκοπίας τής 
χώρας.
Η Κυβέρνηση πανικόβλητη προχώρησε και 
προχωρεί σε οικονομικές και κοινωνικές μετα-
βολές, πρωτόγνωρες για τη σύγχρονη Ελλάδα:  
αποδόμηση της κοινωνικής ασφάλισης, 
μείωση των μισθών και των συντάξεων, 
αύξηση των άμεσων και έμμεσων φόρων, 
απορρύθμιση εργασιακών σχέσεων, υπο-
βάθμιση των συλλογικών συμβάσεων, κλπ..  
Τίποτα δεν θα είναι όπως χθες και αυτό δεν το 
λέμε τώρα, το λέμε εδώ και αρκετά χρόνια, πριν 
έρθει και μας επιβεβαιώσει η ίδια η κρίση.
Η κατάσταση στον κλάδο βρίσκεται σε μία πά-
ρα πολύ δύσκολη συγκυρία.  Οι φαρμακευτικές 
εταιρείες όλα αυτά τα χρόνια αποκόμισαν όχι 
απλώς κέρδη, αλλά υπερκέρδη.  Οι διευθύνο-
ντες των εταιρειών, αν δεν έγιναν ζάμπλουτοι, 
παρέμειναν καλοπληρωμένοι managers.
Τους Ιατρικούς Επισκέπτες που χρόνια τώρα 
τους «γαλούχησαν» και τους «κανάκευαν» 
σαν τα καλά τους παιδιά, τώρα με τις πρώτες 
παρεμβάσεις, στέλνουν το λογαριασμό στους 
ίδιους.
•  Με την ευκολία που προσλάμβαναν για να 

δικαιολογήσουν τα υπερκέρδη τους,
•  Με την ευκολία που σπαταλούσαν για να 

πουλήσουν και να «κονομήσουν»,
•  Με την ίδια ευκολία τώρα απολύουν και 

στέλνουν στην ανεργία αυτούς που μέχρι 
χθες τους ήταν απαραίτητοι!!

Τα κροκοδείλια δάκρυα κρατάνε για πολύ λί-
γο και δεν πείθουν κανένα.  Τα παραμύθια ότι 
«εμείς αποζημιώνουμε με κάτι παραπάνω» δεν 
αντέχουν σε κριτική.  Τα τερτίπια να ξοδεύουν 
δεκάδες εκατομμύρια για απολύσεις και την 
ίδια ώρα να ξοδεύουν εκατοντάδες εκατομμύ-
ρια για παροχές είναι ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΕΑ.
•  Η προσπάθεια να συνεννοηθούν τόσο καλά 

με την Κυβέρνηση σε επίπεδο δουλειάς και 
εισόδου στα Νοσοκομεία!!

•  Η αναφορά τους σε κάθε συνάντηση με τα 
Υπουργεία Οικονομίας, Υγείας και Εργα-
σίας «τί θα κάνουμε τόσους Ιατρικούς Επι-
σκέπτες;» είναι προβοκατόρικη απέναντι 
στους υπαλλήλους τους.

•  Η αναφορά τού ΣΦΕΕ ότι οι υψηλές τιμές 
κρατούσαν πολλές θέσεις εργασίας και 
ότι ναι, είμαστε από τις πιο ακριβές χώρες, 
δεύτερη μετά την Αμερική σε κατά κεφα-

λή δαπάνη και δέκατη έβδομη αγορά σε 
ποσότητες στον κόσμο, είναι προβοκα-
τόρικη.  Τώρα εξηγείται γιατί ο ΣΦΕΕ τον 
τελευταίο καιρό υποστηρίζει συνέχεια ότι 
η φαρμακευτική δαπάνη στην Ελλάδα δεν 
είναι θέμα τιμών αλλά θέμα ποσοτήτων 
και άρα έμμεσα υποδεικνύει τους ενό-
χους, δηλαδή αφήνει να «σέρνεται» ότι 
για τις ποσότητες φταίνε οι γιατροί και εν-
δεχομένως και οι Ιατρικοί Επισκέπτες, που 
δημιουργούν δήθεν προκλητή ζήτηση.   

•  ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΙΑ-
ΤΡΙΚΟΥΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ Η ΑΥ-
ΞΗΣΗ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΑΓΟΡΑΣ Ή ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ 
«ΚΟΝΟΜΑΝΕ» ΚΑΙ ΜΕ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΑ 
ΟΠΟΙΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΥΝ ΣΥ-
ΝΕΙΔΗΣΕΙΣ;

•  ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΙΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ 
ΟΙ Ι.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣ-
ΘΟ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΥΝ;

•  ΑΛΗΘΕΙΑ, ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, ΤΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΤΑ 
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΗΘΕΝ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥ-
ΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΑΓΟΡΑΣ Ι.Ε. ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΤΟΥΣ ΤΑ ΒΑ-
ΖΟΥΝ;

Να, γιατί σέρνουν τον χορό οι ομαδικές απολύ-
σεις, οι «οικειοθελείς αποχωρήσεις», η απορ-
ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, οι αποσύρ-
σεις φαρμάκων, κλπ..
Μέσα σε αυτό το ζοφερό κλίμα η Διοίκηση της 
ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ εγκαίρως έκανε όλες τις παρεμβά-
σεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της και του 
εφικτού:
•  Προς τους εργοδοτικούς φορείς, 
•  Προς όλα τα αρμόδια Υπουργεία: Υγείας, Οι-

κονομίας, Εργασίας,
•  Απευθύνθηκε σε όλους τους συναδέλφους 

να στηρίξουν τις δραστηριότητες της Ομο-
σπονδίας και των Συλλόγων με δύο κορυ-
φαίες εκδηλώσεις, στο συλλαλητήριο στο 
Υπουργείο Υγείας στις 10/03/2010 για το 
δικαίωμα στη δουλειά και στην κλαδική 
απεργία και τη συγκέντρωση στο Υπουργείο 
Εργασίας στις 16/06/2010 για το σταμάτημα 
των απολύσεων,

•  Συναντηθήκαμε και μιλήσαμε με τη Sanofi/
Aventis, τη U.C.B. και τη Novartis, οι οποίες 
προέβησαν σε μαζικές απολύσεις,

•  Προχωρήσαμε σε 3μερή με το Υπουργείο 
Εργασίας στην εταιρεία με το μεγαλύτερο 
αριθμό απολύσεων, τη Sanofi/Aventis, κίνη-

ση καταδίκης τής εταιρείας,
•  Συναντηθήκαμε με τη ΓΣΕΕ η οποία εξέφρα-

σε την αμέριστη συμπαράστασή της και στη-
ρίζει τις κινητοποιήσεις και τις ενέργειές μας,

•  Συγκαλέσαμε συνδικαλιστικά στελέχη των 
εταιρειών αυτών από όλη την χώρα (βέβαια, 
η στάση τού καθενός και η συμμετοχή κρίνε-
ται στο πεδίο τής δράσης),

•  Καταγγείλαμε με Δελτία Τύπου, ανακοινώσεις, 
συνεντεύξεις και προβάλλαμε το πρόβλημα 
κάθε φορά όπως ετίθετο: ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΑΠΑ-
ΓΟΡΕΥΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ, 
ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΤΙΜΩΝ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΕΡΓΑΣΙ-
ΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.

Για πρώτη φορά, 
•  παρά τη λυσσαλέα αντίδραση κάποιων κύ-

κλων να μας κατασυκοφαντήσουν ως κλάδο,
•  παρά την ένοχη θεσμικά σιωπή τού ΣΦΕΕ και 

των εργοδοτών μας,
•  παρά την επιπολαιότητα της Κυβέρνησης 

στην αρχή να ασχοληθεί με τους εργαζόμε-
νους Ιατρικούς Επισκέπτες και όχι με τα κυ-
κλώματα του Φαρμάκου,

•  παρά την κοντόφθαλμη και μικροκομματική 
προσέγγιση τους κλάδου μας από το Κ.Κ.Ε.,

ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος κατά βάση 
μάς στήριξε και σεβάστηκε τις θέσεις και τις 
απόψεις μας, κάτι που ήταν καρπός της εξω-
στρέφειας της Ομοσπονδίας, των επαφών και 
των συμμαχιών που οικοδομήσαμε όλα αυτά 
τα χρόνια.
Εμείς  από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να 
στηρίζουμε τους συναδέλφους και να παλεύ-
ουμε πρώτα και κύρια για τις θέσεις εργασίας 
και όπου καταστρατηγείται η εργατική νομοθε-
σία, θα είμαστε δίπλα στον κάθε συνάδελφο.
Η Ομοσπονδία έχει τις δυνατότητες και τη δύ-
ναμη να παρέμβει θεσμικά και να καταγγείλει 
τα γεγονότα.  Κάποιοι, ακόμη και στον χώρο 
μας, νομίζουν ότι κυβερνάει η ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ ή ότι 
διοικεί τις επιχειρήσεις και υπονομεύουν την 
ενότητα με κραυγές ασυνεννοησίας και συν-
θήματα πανικού.
Μίζερες προσεγγίσεις, περιπτωσιολογίες, τσιτά-
τα, αντιπολιτευτικές μικροψυχίες, ανακρίβειες, 
μισές αλήθειες και ψευδολογίες δεν έχουν θέση 
ανάμεσά μας.  Πρέπει όλοι να αντιπαρέρθουμε 
και να υπερβούμε τους εαυτούς μας.  Έχουμε 
πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε τον κλάδο 
μας, τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά και το Ταμείο 
μας.  Αρκεί όλοι να κοιτάμε το δάσος και να 
μη χανόμαστε ανάμεσα στα δέντρα.

Πώς οι εργοδότες προβοκάρουν 
τους ιατρικούς επισκέπτες!
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Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΟΛΟ ΤΗΣ ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ:

ΤΟ «ΦΑΡΜΑΚΟ» ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ!

Συνήθως στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο 
συναντάμε την παρουσίαση των εταιρειών μας 
στο ύψιστο αγαθό τής κοινωνικής προσφοράς, 
το αποκαλούμενο στις μέρες μας με τον τίτλο 
«εταιρική κοινωνική ευθύνη».
Μεγάλες εταιρείες έχουν βραβευτεί κιόλας 
για αυτή τους την «αποστολή».  Ορισμένες δε, 
καυχιόνται και αυτοδιαφημίζονται για την προ-
σφορά τους!!!  Άλλες δε, δικαιολογούν τη βρά-
βευση με το ότι μείωσαν σημαντικά τις θέσεις 
εργασίας καυχόμενες ότι από Χ αριθμό τις μεί-
ωσαν σε Ψ (βέβαια, ο γενικός διευθυντής που 

δήλωσε τα παραπάνω, δεν ξέρουμε για ποιους 
λόγους, αλλά απολύθηκε και ο ίδιος).
Η εταιρική κοινωνική ευθύνη σε όλο της το με-
γαλείο.
Απολύσεις, «οικειοθελείς αποχωρήσεις», απορ-
ρύθμιση εργασιακών σχέσεων, αποσύρσεις 
φαρμάκων
Sanofi-Aventis
Novartis
Glaxosmithkline
Boehringer Ing.
U.C.B.

Roche
Novo Nordisk
Leo
Kleva
Anfarm
Faran
Demo
Rafarm
Bayer
Bristol-Myers-Squibb 
Alapis
MSD ΑΦΒΕΕ (πρώην Schering Plough)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: 
 
 
 
 

---                     
---               ,,,   

,,,      &&&         
   

-             ... ... ... ... ... ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 l ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ



 

 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ l

 ΑΠΡΙΛΙΟΣ - ΜΑΪΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2010 11

 

Σαρωτικές ανατροπές στα ορια ηλικίας συ-
νταξιοδότησης καθως και στον τρόπο υπο-
λογισμού των συντάξεων επιφέρει το ασφα-
λιστικο νομοσχέδιο Λοβέρδου το οποίο 
ψηφιστηκε απο τη Βουλή. Τα όρια ηλικίας 
αυξάνονται και για την «έξοδο» από την ερ-
γασία με πλήρη σύνταξη απαιτείται είτε η 
κάλυψη 40 ετών ασφάλισης είτε η συμπλή-
ρωση του 65ου έτους της ηλικίας. Όσον αφο-
ρά τις νέες συντάξεις τα εργατικά συνδικάτα 
επισημαίνουν οτι λόγω της αλλαγής υπο-
λογισμου τους, θα υπάρξει μείωση εως και 
50%. Διευκρινίζεται οτι με εξαίρεση το νεο 
ΛΑΦΚΑ(εκτακτη εισφορά συνταξιουχων), οι 
ρυθμίσεις αρχίζουν απο την 1.1.2011.

1: ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ: Το 
2015 ολοι θα συνταξιοδοτουνται σε ηλικια 
60 ετων με 40 ετη ασφάλισης στα οποία μπο-
ρουν να συνυπολογίσουν εως 7 πλασματικά 
ετη ή στα 65 για πληρη και στα 60 για μει-
ωμενη με λιγότερα απο 40 ετη ασφάλισης. 
Εξαιρεση αποτελουν οι απασχολουμενοι στα 
βαρεα και ανθυγιεινα επαγγέλματα οι οποίοι 
εως το 2017 τα πάνε στα 60 (απο 55).

Απαραίτητες ειναι και οι παρακάτω διευ-
κρινήσεις:
•  Δεν θίγονται οσες εχουν 5500 ημερες 

ασφάλισης (18,3 συντάξιμα ετη) με ανηλικο 
εως 31-12-2010 οι οποιες μπορουν να συ-
νταξιοδοτηθουν στο 50ο ετος για μειωμένη 
και στο 55ο για πλήρη.

•  Επίσης δεν θιγονται οσοι εχουν 10500 ημε-
ρες ασφάλισης εως 31-12-2011 ( παραμενει 
το 58ο ετος ).

 •  Οσοι και όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα 
σύνταξης μέχρι 31/12/2010(δημοσιο, ΔΕΚΟ 
κλπ) δεν θίγονται από τις νεες διατάξεις Για 

τα πρόσωπα αυτά, θα εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημο-
σίευση του νόμου διατάξεις που αφορούν 
τόσο τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης 
όσο και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης 
καθώς και τον υπολογισμό της σύνταξης. 

•  Ασφαλισμένοι πριν από το 1983: Σε όσα 
Ταμεία προβλέπεται συνταξιοδότηση με 
35 χρόνια ασφάλισης ανεξαρτήτως ορίου 
ηλικίας το δικαίωμα αυτό διατηρείται αφού 
έχουν ήδη θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δι-
καίωμα (Δημόσιο, τράπεζες, ΔΕΚΟ, εργαζό-
μενοι στα ΜΜΕ). Για όλες τις υπόλοιπες κα-
τηγορίες ακολουθούνται τα όρια που προ-
βλέπονται και για τους, μετά την 1.1.1983, 
ασφαλισμένους.

Υπάρχει βέβαια και εδώ ο περιορισμός του 
συντελεστή αναπλήρωσης της σύνταξης για 
κάθε έτος ασφάλισης στο 2% από 1.1.2013.

2-. ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑ-
ΞΕΩΝ: Στα ταμεία κύριας ασφάλισης αλλά 
και στο δημόσιο ο τρόπος υπολογισμού των 
συντάξεων αλλάζει από το 2015 και υιοθετεί-
ται ένα «μεικτό» σύστημα. Συγκεκριμένα:

•  Τα χρόνια μέχρι το 2010 θα υπολογίζονται 
με το παλαιό καθεστώς

•  Τα χρόνια από το 2011 έως και το 2014 θα 
υπολογίζονται με το νέο καθεστώς.

Με βάση το νέο σύστημα από την 1η Ιανου-
αρίου 2015 οι ασφαλισμένοι θα δικαιούνται 
τη βασική σύνταξη, που με τα σημερινά δε-
δομένα είναι 360 ευρώ και η οποία θα κα-
ταβάλλεται μόνο για 12 μήνες (με δεδομένη 
την κατάργηση της 13ης και 14ης σύνταξης). 
Το ποσό αυτό μειώνεται στις περιπτώσεις θε-
μελίωσης δικαιώματος σε μειωμένη σύνταξη 
λόγω γήρατος, λόγω αναπηρίας ή θανάτου. 

Το αναλογικό ποσό της σύνταξης υπολογίζε-
ται με κλιμακούμενους συντελεστές ανάλογα 
με τα ημερομίσθια. Το ετήσιο ποσοστό ανα-
πλήρωσης για όλο τον ασφαλιστικό βίο θα 
κυμαίνεται από 0.8% έως 1.5%, με το υπουρ-
γείο να διαβεβαιώνει πως ο μέσος όρος θα 
είναι 1.2%. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
του υπουργείο Εργασίας το ποσοστό ανα-
πλήρωσης της βασικής και της αναλογικής 
σύνταξης θα διαμορφώνεται στο 64% για 
την 35ετία. Τα εργατικά συνδικάτα εκτιμουν 
οτι με το νεο συστημα θα υπαρξουν απώ-
λειες στη συνταξη εως 30% ενω ο υπουργος 
Εργασιας κ. Α. Λοβέρδος σε δηλωσεις του 
υποστηριζει οτι θα προκυψει ωφελος για τις 
συντάξεις μέχρι 1.500 ευρώ.

3- Ο χήρος ή η χήρα δεν δικαιούνται σύντα-
ξη εφόσον ο θάνατος επήλθε πριν από τα 
τρία χρόνια από την τέλεση του γάμου. Εξαι-
ρούνται οι εξής περιπτώσεις: πρώτον, ο θά-
νατος να οφείλεται σε εργατικό ή μη ατύχη-
μα. Δεύτερον, κατά τη διάρκεια του γάμου να 
γεννήθηκε ή υιοθετήθηκε παιδί. Τρίτον, κατά 
τον χρόνο του θανάτου η χήρα να τελούσε 
σε εγκυμοσύνη. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις 
αυτές ισχύουν για παλαιούς και νέους ασφα-
λισμένους. Προβλέπεται πως όταν ο θανών 
κατά την τέλεση του γάμου ελάμβανε σύντα-
ξη αναπηρίας ή γήρατος, τότε θα πρέπει να 
περάσουν πέντε έτη και να επέλθει ο θάνα-
τος, ώστε η σύζυγος να δικαιούται σύνταξη 
χηρείας. Εξαιρούνται και εδώ οι περιπτώσεις 
γέννησης παιδιού ή εγκυμοσύνης. Η σύντα-
ξη δίδεται για τρία έτη μετά την ημερομηνία 
θανάτου. Μετά την τριετία δίδεται το 50% 
της σύνταξης εφόσον ο επιζών εργάζεται ή 
λαμβάνει κα άλλη σύνταξη και το 70% μετά 
τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας. 
Αν ο επιζών είναι ανάπηρος κατά 67% λαμ-
βάνει ολόκληρη τη σύνταξη, ενώ εφόσον 
υπάρχουν παιδιά δίδεται σε αυτά το υπόλοι-
πο της μειωμένης σύνταξης που λαμβάνει η 
σύζυγος.

4-Για τις συντάξεις των αγαμων θυγατέρων 
το δικαίωμα σύνταξης θα έχουν εφεξής και 
τα αγόρια, οι άγαμοι γιοι. Δεν θίγονται όσες 
έχουν ήδη λάβει τη σύνταξη. Τίθενται εισο-
δηματικά κριτήρια για τη χορήγησή τους.

5-Κατάργηση, σε μόνιμη βάση, της 13ης και 
14ης σύνταξης. Αυτό προκύπτει από την 
υποχρέωση του κράτους σε καταβολή της 
βασικής σύνταξης μόνο για τους 12 μήνες. 
Με το Μνημόνιο (νόμος 3845/10) η 13η και 

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ

ΙΚΑ: MHTEPEΣ ANHΛIKΩN
Yπαγωγή  στην ασφάλιση μέχρι 31/12/1992

ETOΣ
HMEPEΣ OPIO HΛIKIAΣ

AΣΦAΛIΣHΣ ΠΛHPHΣ MEIΩMENH

2010 5.500 55 50

2011 5.500 57 52

2012 5.500 60 55

2013 5.500 65 60

Aκολουθούν το όριο ηλικίας όπως διαμορφώνεται  κατά το έτος συμπλήρωσης των 55 ημερών 
ασφάλισης, εφόσον βέβαια συντρέχει και η ανηλικότητα του παιδιού. Tα ανωτέρω  ισχύουν για 
τους χήρους πατέρες  ανήλικων παιδιών.
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14η σύνταξη μετατράπηκε σε επίδομα 800 
ευρώ και μόνο για όσους έχουν μηνιαίες 
αποδοχές (κύρια σύνταξη) έως 2.500 ευρώ. 
(αυτό το ποσό κατανέμεται ως εξής: 400 ευ-
ρώ τα Χριστούγεννα και από 200 το Πάσχα 
και το καλοκαίρι). 

6-Οι συντάξεις των συνταξιούχων θα αυξά-
νονται από το 2014 με κοινή απόφαση των 
υπουργών Oικονομικών και Eργασίας και 
Kοινωνικής Aσφάλισης στη βάση συντελε-
στή που διαμορφώνεται κατά 50% από τη 
μεταβολή του πραγματικού AEΠ και κατά 
50% από τη μεταβολή του Δείκτη Tιμών Kα-
ταναλωτή (και δεν υπερβαίνει την ετήσια με-
ταβολή του Δείκτη Tιμών Kαταναλωτή).

7-Mε βάση την οικονομική βιωσιμότητα κά-
θε Tαμείου θα διαμορφώνονται οι επικουρι-
κές συντάξεις. Oι μελέτες πρέπει να γίνουν 
έως το τέλος του 2011 και στις αρχές του 
2012 τα Δ.Σ. των Tαμείων θα καθορίσουν το 
ποσοστό της αναπλήρωσης. Aκόμη «από την 
1η Iανουαρίου 2011 το κράτος δεν καλύπτει 
κανένα τρέχον ή και μελλοντικό έλλειμμα 
των επικουρικών ταμείων, κλάδων και επαγ-
γελματικών ταμείων για την άσκηση κοινωνι-
κής πολιτικής. Oποτε προκύπτει έλλειμμα, οι 
συντάξεις θα προσαρμόζονται έτσι ώστε να 
υπάρχει εγγύηση για την ισορροπία μεταξύ 
των παροχών και των εισφορών».

8-Oσοι απασχολούνται σε επαγγέλματα που 
θα εξαιρεθούν το 2011 από τη λίστα των βα-
ρέων και ανθυγιεινών θα εξακολουθήσουν 
να υπάγονται στο καθεστώς συνταξιοδότη-
σης των βαρέων εφόσον συμπληρώνουν τις 
ελάχιστες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης 
έως 31 /12/ 2015 (έως τότε, όμως, αυξάνε-
ται στο 60ό το όριο). Στους υπόλοιπους θα 
χορηγείται προσαύξηση στη σύνταξη για τις 
ημέρες ασφάλισης στα βαρέα.

9-Ποινή (αναστολή σύνταξης αν είναι κάτω 
των 55 ετών ή περικοπή έως 70% για μεγα-
λύτερη ηλικία και ανάλογα με το ύψος της 

σύνταξής τους θα έχουν οι απασχολούμενοι 
συνταξιούχοι.

10-Για τη διαδοχικη ασφαλιση προβλέπεται 
ως αρμόδιο το Ταμείο που αποτελεί τον τε-
λευταίο οργανισμό ασφάλισης του δικαιού-
χου. Προϋπόθεση, να έχει διανύσει σε αυτό 
πέντε ολόκληρα χρόνια ασφάλισης. Σε δια-
φορετική περίπτωση, ακολουθεί το Ταμείο 
στο οποίο είχε τα περισσότερα έτη ασφάλι-
σης. Η σύνταξη του δικαιούχου υπολογίζε-
ται με βάση τις προϋποθέσεις που ισχύουν 
στο Ταμείο που αναλαμβάνει την απονομή 
της σύνταξης. Οι συντάξιμες αποδοχές του 
δικαιούχου υπολογίζονται με έναν συντελε-
στή που προσαυξάνεται από 1,020 έως 2,438 
αναλογικά από το 1ο ως το 45ο έτος ασφά-
λισης. Κατά το υπουργείο Εργασίας, υπάρχει 
πλήρης άρση των αδικιών. Θα πρέπει να 
σημειωθεί ότι σήμερα ένας συνταξιούχος με 
καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης λαμβάνει 
κατά 30% μικρότερη σύνταξη από αυτήν 
ενός συνταξιούχου που ασφαλίστηκε τα ίδια 
χρόνια σε ένα μόνο Ταμείο.

11. ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΕΤΗ: Για τη θεμελίωση 
του συνταξιοδοτικού δικαιώματος ή και για 
την προσαύξηση της σύνταξης καθιερώνε-
ται απο το 2011 ο πλασματικός χρόνος (εως 
7 έτη) με ή χωρις εξαγορά. Στο νομοσχέδιο 
Λοβέρδου-το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλη 
και αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτι-
κό τομέα, στις ΔΕΚΟ, τράπεζες, επιστήμονες 
και αυτοαπασχολούμενους- τα 7 πλασματι-
κά έτη θεωρούνται ‘αντίδοτο’’ στις μεγάλες 
ανατροπές που φέρνει το νεο ασφαλιστι-
κό(συνταξη στα 65, 40 έτη δουλειάς, μείωση 
συντάξεων).

Διευκρινίζεται οτι:
•  Όσα πλασματικά έτη εξαγοράζονται θα ει-

ναι για την προσαύξηση της σύνταξης και 
όσα δεν εξαγοράζονται είναι για τη θεμελί-
ωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

•  Χρήση των πλασματικών χρόνων εχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν έχουν πάνω απο 12 

ΤΑ ΝΕΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ  
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
Το 2015 όλοι θα συνταξιοδοτούνται σε ηλι-
κία 60 ετών με 40 έτη ασφάλισης, στα οποία 
θα μπορούν να συνυπολογίσουν  έως 7 πλα-
σματικά έτη, ή στα 65 για πλήρη και στα 60 για 
μειωμένη με λιγότερα από 40 έτη ασφάλισης. 
Εξαίρεση αποτελούν οι απασχολούμενοι στα 
βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα οι οποίοι 
έως το 2017 θα μεταφερθούν στα 60 (από 55). 
Από το 2011 αρχίζει η σταδιακή αύξηση των 
ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης και των απαι-
τούμενων για συνταξιοδότηση ετών ασφάλι-
σης. Υστερα από τις οριακές διορθώσεις που 
έγιναν στη Βουλή, για παράδειγμα, στο ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ θα απαιτούνται 10.800 ημέρες για την 
έξοδο, ενώ όριο ηλικίας μένει το 58ο έτος (αρ-
χικά προβλέπονταν 11.100 ημέρες και το 59ο 
έτος). Στα Ειδικά Ταμεία και στα Ταμεία Τύπου 
το 2011 θα απαιτούνται 36 έτη ασφάλισης 
και όριο της ηλικίας παραμένει το 58ο έτος. 
Μέχρι το 2015 η έξοδος θα γίνεται υποχρεω-
τικά με 40 έτη ασφάλισης και τη συμπλήρω-
ση του 60ού έτους. Για τους ασφαλισμένους 
με 37 έτη ασφάλισης, ανεξαρτήτως Ταμείου, 
διατηρείται το καθεστώς και το 2011, και τα 
απαιτούμενα έτη ασφάλισης αυξάνονται από 
το 2012 μέχρι να φτάσουν τα 40 έτη. Οι γυναί-
κες με 33,3 έτη ασφάλισης (10.000 ένσημα) 
θα μπορούν να βγουν με μειωμένη σύνταξη 
στο 56ο έτος (58ο ολόκληρη) το 2011. Θα εί-
ναι η τελευταία χρονιά που επιτρέπεται κάτι 
τέτοιο, αφού στο μέλλον θα απαγορεύεται 
η έξοδος με μειωμένη σύνταξη και 10.000 
ένσημα (φέτος το όριο είναι το 57ο για πλή-
ρη και αναπροσαρμόζεται στο 58ο το 2011 
κ.ο.κ. μέχρι το 60ό έτος) και τη συμπλήρωση 
40 ετών ασφάλισης (νέο ασφαλιστικό καθε-
στώς). Εως το 2013 αυξάνονται και τα όρια 
για τις μητέρες ανηλίκων. Απαραίτητες είναι 
και οι παρακάτω διευκρινίσεις:
- Δεν θίγονται όσες έχουν 5.500 ημέρες 
ασφάλισης (18,3 συντάξιμα έτη) με ανήλικο 
έως 31-12-2010, οι οποίες μπορούν να συ-
νταξιοδοτηθούν στο 50ό έτος για μειωμένη 
και στο 55ο για πλήρη.
- Επίσης δεν θίγονται όσοι έχουν 10.500 ημέ-
ρες ασφάλισης έως 31-12-2011 (παραμένει 
το 58ο έτος). 
- Οσοι και όσες έχουν θεμελιώσει δικαίωμα 
σύνταξης μέχρι 31/12/2010 (Δημόσιο, ΔΕΚΟ 
κ.λπ.) δεν θίγονται από τις νέες διατάξεις. Για 
τα πρόσωπα αυτά θα εξακολουθήσουν να 
εφαρμόζονται οι ισχύουσες μέχρι τη δημοσί-
ευση του νόμου διατάξεις που αφορούν τό-
σο τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης όσο 
και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης καθώς 
και τον υπολογισμό της σύνταξης.

ΓYNAIKEΣ IKA ME 4.500
YΠAΓΩΓH ΣTHN AΣΦAΛIΣH EΩΣ 31/12/92

ETOΣ
OPIO HΛIKIAΣ

MEIΩMENH ΠΛHPHΣ

2010 55 60

2011 56 61

2012 57 62

2013 58 63

2014 59 64

2015 60 65
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συντάξιμα πραγματικά χρόνια. Τα πλασμα-
τικά έτη δεν θα ειναι μόνο για να συμπλη-
ρώσουν την 40ετια. Δηλαδή μπορούν να 
εχουν 20 έτη και να προσθέσουν εως 7 πλα-
σματικά κοκ.

Τα 10 μυστικά για συνταξιοδότηση ενωρί-
τερα απο τα 65 ή για την προσαύξηση της 
σύνταξης μεσω των 7 πλασματικών ετών 
ειναι:
1-Η εξαγορά της στρατιωτικής θητείας με το 
ισχύον καθεστώς, κοστίζει ποσό ίσο με το 
20% του μισθού κατά την ημερομηνία υπο-
βολής της αίτησης. Με το νέο καθεστώς, το 
κόστος θα αντιστοιχεί και πάλι στο 20% του 
μισθού, αλλά:

•  Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συντα-
ξιοδότησης από 1/1/2011 έως 31/12/2014 
θα γίνεται έκπτωση 30%.

•  Για όποιους θεμελιώνουν δικαίωμα συντα-
ξιοδότησης μετά την 1η Ιανουαρίου 2015 
θα γίνεται έκπτωση 50% Σημειώνεται πως 
οι νέες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νομο-
σχεδίου προβλέπουν από το 2011 την ανα-
γνώριση της στρατιωτικής θητείας σε κάθε 
περίπτωση, τόσο για θεμελίωση συνταξιο-
δοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύ-
ξηση και αφορά τους εργαζόμενους στον 
ιδιωτικό τομέα, τους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες, τους επιστήμονες (γιατροί, δικηγό-
ροι, μηχανικοί) και τους δημοσιογράφους

Οι ασφαλισμένοι, που θέλουν να αναγνω-
ρίσουν τη στρατιωτική τους θητεία, πρέ-
πει να γνωρίζουν τα εξής:
•  Στις περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης 

ασφάλισης ο εργαζόμενος έχει τη δυνατό-
τητα να αναγνωρίζει μόνο στο ένα Ταμείο 
τον χρόνο στρατιωτικής θητείας. Η επιλο-
γή είναι δική του, ανεξάρτητα από το ποιο 
είναι το τελευταίο Ταμείο στο οποίο έχει 
ασφαλιστεί.

•  Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει 
ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και συ-
νταξιοδοτείται με σύνταξη αναπηρίας, η 
αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θη-

τείας για θεμελίωση του δικαιώματος απαι-
τεί 900 ημέρες ασφάλισης.

2: Ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παι-
διών. Εξαγοράζεται βάσει του ποσοστού ει-
σφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη, που 
ισχύει για κάθε φορέα και του 25πλάσιου του 
ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη. Επίσης 
αρχικά ειχε υπολογισθει στο νομοσχεδιο να 
συγκαταλέγεται ο πλασματικός χρόνος του 
ν. Πετραλιά. Με τροπολογια στο παρα πέ-
ντε(που ψηφιστηκε) για το θέμα αυτο προ-
βλεπεται οτι ο πλασματικός χρόνος ασφάλι-
σης για τις μητέρες παρέχεται ανεξαρτήτως 
της ημερομηνίας γέννησης των παιδιών. Αυ-
τό σημαίνει ότι τη δυνατότητα αυτή θα έχουν 
οι μητέρες που απέκτησαν παιδιά προ της 
θέσπισης του συγκεκριμένου νόμου προ-
κειμένου να συμπληρώσουν τα απαραίτητα 
χρόνια για τη συνταξιοδότησή τους. Οπως 
είναι γνωστό, με τον νόμο Πετραλιά παρέχε-
ται στις μητέρες πλασματικός χρόνος ασφά-
λισης ενός έτους για το πρώτο παιδί και δύο 
ετών για κάθε επόμενο παιδί ως τα τρία παι-
διά (συνολικά πέντε έτη). Σημειωνεται οτι το 
κόστος αυτης της αναγνώρισης επιβαρύνει 
τα ασφαλιστικά ταμεία και μπορει να κανουν 
χρηση και οι ανδρες 

3. Ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας και 
μέχρι 300 ημέρες. Συνυπολογίζεται μόνο για 
τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
λόγω γήρατος και όχι για τον προσδιορισμό 
του δικαιούμενου ποσού σύνταξης, ενώ δεν 
χρειάζεται εξαγορά.

4. Ο χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας 
και μέχρι 300 ημέρες.

5. Ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ απο-
δοχών και μέχρι δύο έτη.

6. Ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός 
πτυχίου, καθώς και ο χρόνος σπουδών, μετά 
τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, 
σε μέσες επαγγελματικές σχολές. Καταβάλ-
λεται για κάθε μήνα ποσό υπολογιζόμενο με 

ποσοστό 20% για τους φορείς κύριας ασφά-
λισης και 6% για τους φορείς επικουρικής 
ασφάλισης επί του 25πλασίου του ημερομι-
σθίου ανειδίκευτου εργάτη τον χρόνο υπο-
βολής της αίτησης.

7. Ο χρόνος ανεργίας. Συνυπολογίζεται για 
τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
χωρίς εξαγορά.

8. Ο προβλεπόμενος από την εθνική συλ-
λογική σύμβαση χρόνος απουσίας από την 
εργασία λόγω κύησης και λοχείας. Ο χρόνος 
αυτός συνυπολογίζεται μόνο για τη θεμελί-
ωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γή-
ρατος και δεν χρειάζεται εξαγορά.

9. Ο χρόνος συμμετοχής σε απεργίες (υπο-
λογιζεται για τους μισθωτους κατα μεσο ορο 
σε 150 ημερες και θα ειναι η ακριβότερη εξα-
γορα).

10. Οι αυτοαπασχολούμενοι μπορούν να 
αναγνωρίσουν -πριν από την εγγραφή τους 
στον ΟΑΕΕ (πρωην ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, ΤΑΕ)- μέχρι 5 
έτη, για τα οποία δεν είχαν πληρωθεί εισφο-
ρές.

O χρόνος που θα μπορεί να συνυπολογίζεται 
για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώ-
ματος καθορίζεται κατ’ ανώτατο όριο:

•  Σε 4 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα το 2011 

•  Σε 5 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα το 2012 

•  Σε 6 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα το 2013

•  Σε 7 έτη για όσους θεμελιώνουν συνταξιο-
δοτικό δικαίωμα από το 2014 και μετά.

H συγκεκριμένη ρύθμιση αρχίζει από την 1η 
Iανουαρίου 2011 ενώ η πληρωμή για τις ανα-
γνωρίσεις θα μπορεί να γίνεται είτε εφάπαξ 
(εντός τριμήνου από την κοινοποίηση της 
απόφασης) με έκπτωση 15% είτε σε διμη-
νιαίες δόσεις. Eιδικά για το χρόνο φοίτησης 
και της ανεργίας για θεμελίωση δικαιώματος 
και προσαύξηση της σύνταξης θα γίνεται με 
την καταβολή κάθε μήνα ποσοστού 20% για 
τα ταμεία κύριας ασφάλισης και ποσοστού 
6% για τα επικουρικά επί του 25πλασίου 
του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη 
όπως θα ισχύει κατά το χρόνο υποβολής της 
αίτησης. 

12-Nεος ΛAΦKA από την 1/8/2010: Mηνιαία 
εισφορά υπέρ των Tαμείων ύψους 42 ευρώ 
- 350 ευρώ (ανάλογα με το ποσό της μηνιαί-
ας σύνταξης) θα κληθούν να καταβάλλουν 

ANΔPEΣ-ΓYNAIKEΣ IKA
YΠAΓΩΓH ΣTHN AΣΦAΛIΣH MEXPI 31/12/1992

ETOΣ ENΣHMA HΛIKIA

2010 10.500 58

2011 10.800 58

2012 11.100 59

2013 11.400 60

2014 11.700 60

2015 12.000 60
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από την 1η Aυγούστου όσοι συνταξιούχοι 
εισπράττουν σύνταξη 1.400 ευρώ και πάνω. 
H εισφορά θα είναι κλιμακωτή, ως εξής:
•  Για συντάξεις από 1.400 έως 1.700 ευρώ 

ποσοστό 3% (το τελικό ποσό δεν μπορεί να 
υπολείπεται των 1.400 ευρώ).

•  Για συντάξεις από 1.700,01 έως 2.000 ευρώ 
ποσοστό 4%.

•  Για συντάξεις από 2.000,01 έως 2.300 ευρώ 
ποσοστό 5%.

•  Για συντάξεις από 2.300,01 έως 2.600 ευρώ 
ποσοστό 6%.

•  Για συντάξεις από 2.600,01 έως 2.900 ευρώ 
ποσοστό 7%.

•  Για συντάξεις από 2.900,01 έως 3.200 ευρώ 
ποσοστό 8%.

•  Για συντάξεις από 3.200,01 έως 3.500 ευρώ 
ποσοστό 9%.

•  Για συντάξεις πάνω από 3.500,01 ευρώ πο-
σοστό 10%.

13- Ενιαίος φορέας διαχείρισης των αποθε-
ματικων(αξιας 29.5 δισ. ευρω συν τα κεφά-
λαια του Ταμείου Αλληλεγγύης των Γενεών) 
χωρις να θίγονται τα περιουσιακά δικαιώμα-
τα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

14- Καθορισμός ενιαίων μηχανισμών ελέγ-
χου: της Γεν. Γραμματείας Κοινωνικών ασφα-
λίσεων, του ΣΕΠΕ(επιθεωρητές εργασίας και 
των ασφαλιστικών ταμειων).

15- Συνδιαχειριση των πόρων των κλάδων 
υγείας των φορέων κοινωνικής ασφάλι-
σης(μια και ενιαία διαπραγμάτευση για όλες 
τις προμήθειες του συστήματος).

16- Σύσταση Κέντρων Εξυπηρέτησης Ασφα-
λισμένων(ΚΕΑ),

17- Θεσμοθέτηση παράλληλης ασφάλισης 
για όλες τις κατηγορίες ασφαλισμένων, που 
εχουν ασφαλιστεί απο το 1993(η προταση ει-
ναι να συμπεριλάβει το μετρο αυτό και τους 
δημοσιους υπαλληλους).

18- Κεντρική επανεξέταση των αναπηρικων 
συντάξεων και εκσυγχρονισμός του καταλό-
γου βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

19- Νεες διαδικασίες ασφάλισης για οικόσιτο 
προσωπικό και αγρεργάτες.

20- Θεπιση κινήτρων παραμονής στην αγο-
ρά εργασίας(κινητρα παραμονής μετά την 
35ετία και αντιστοιχα για οσους παραμένουν 
μετα το 65ο ετος).

21-Απο 1/7/2011 διεκπεραιωση απο το τρα-
πεζικό συστημα ολων των συναλλαγών στο 
πεδίο των εργασιακών σχέσεων (μισθοδο-
σία, απόδοση εισφορων).

22- Ενιαιο κεντρο πληρωμής συντάξεων 
προκειμένου να επιτευχθεί ο ενιαιος ελεγχος 
της τήρησης της νομοθεσίας περι διπλοσυ-
νταξιουχων).
 
23- Διαχωρισμός των κλάδων - υπηρεσιών 
υγείας από το συνταξιοδοτικό σύστημα(απο 
το 2018). Οι φορείς της πρωτοβάθμιας υγεί-
ας (που αποτελούν το κυρίως μέρος των 
διαθεσίμων υπηρεσιών του ασφαλιστικού 
συστήματος σήμερα) θα υπαχθούν στην 
εποπτεία του υπουργείου Υγείας και θα εν-
σωματωθούν στο Σύστημα Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας (και τα νοσοκομεία στη 
δευτεροβάθμια).
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ΤΕΛΟΣ ΣΤΑ ΨΕΜΜΑΤΑ!
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΤΕΑΥΦΕ - Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ!!!
Ήδη η αποκαθήλωση των ασφαλιστικών μας δι-
καιωμάτων αποτελεί τραγικό γεγονός !
Επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ και τον απαράδεκτο 
νόμο Λοβέρδου μπήκε η ταφόπλακα σε ασφαλι-
στικά δικαιώματα και κατακτήσεις 60 ετών με το 
πρόσχημα της κρίσης που οι ίδιοι δημιούργησαν 
! Καταστρέφουν ότι με αγώνες και αίμα έχτισαν 
γενιές και γενιές σπρώχνοντας στο κοινωνικό και 
ασφαλιστικό μεσαίωνα εκατομμύρια εργαζομέ-
νων !!
Από αυτή τη ζοφερή πραγματικότητα δε θα 
γλύτωνε φυσικά και το επικουρικό μας τα-
μείο το ΤΕΑΥΦΕ !
Μ’ ένα κόλπο, συνηθισμένος  άλλωστε από τέ-
τοια, ο ανεκδιήγητος Λοβέρδος, «παγώνει» τη 
εφαρμογή του ν.Πετραλιά  μέχρι τη σύνταξη 
αναλογιστικών μελετών που θ’ αποδεικνύουν τη 
βιωσιμότητα η μη των επικουρικών ταμείων!
Φυσικά αυτές οι αναλογιστικές μελέτες με την 
ανυπαρξία στοιχείων, το στραγγαλισμό των εσό-
δων από το κράτος και τη μεγάλη ανεργία «θ’ 
αποδεικνύει» μη βιώσιμα ταμεία με άμεσο απο-
τέλεσμα την ενεργοποίηση του άλλου απαράδε-
κτου ν.Πετραλιά(αλήθεια δε θα το καταργούσατε 
κύριοι της κυβέρνησης ?) που προβλέπει άγριο 
πετσόκομμα συντάξεων, μείωσης του εφάπαξ 
και των παροχών σε ταμεία όπως το ΤΕΑΥΦΕ 
όπου το κράτος δε βάζει ευρώ !
Βολικό έτσι? Άλλη μια υπόσχεση που τηρεί το 
σοσια«ληστικό» ΠΑΣΟΚ !
Δυστυχώς αυτή τη τραγική πραγματικότητα κα-
λούμαστε ν’ αντιμετωπίσουμε με τη δέουσα σο-
βαρότητα, πράγμα που δε κάναμε τα τελευταία 
χρόνια και ιδίως τα 2 τελευταία μετά τη ψήφιση 
του ν.Πετραλιά !
Από τον Οκτώβριο του 2008 εκτός από τη πα-
ρουσία των εκπροσώπων μας στους 2 κλάδους 
του νέου υπέρ ταμείου (ΤΑΠΙΤ-ΤΕΑΙΤ), που και η 
επιλογή τους υπηρέτησε σκοπιμότητες , η μόνη 
μας ουσιαστική ενέργεια ήταν η προσφυγή μας 
στο Συμβούλιο της Επικρατείας ! 
Κι αυτής όμως αγνοείται η τύχη μιας κι έχει ανα-
βληθεί η εκδίκασή της  2 φορές(Νοέμβριος 2009 
& Μάιος 2010 επί κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ !
Τυχαίο? Δε νομίζω !
Δυσοίωνες οι προοπτικές…!!! 
Δυστυχώς  το ΤΕΑΥΦΕ τα τελευταία 13 χρόνια 
αιμορραγεί !
Υπεύθυνες οι κυβερνητικές επιλογές(πράσινων 
& βένετων) από το 1992 !
Χρόνο με το χρόνο, αργά αλλά σταθερά μπαίνει 
μέσα, «τρώγοντας»… από τα έτοιμα !
Αιτίες?
Η κατάργηση της extra εργοδοτικής εισφοράς 
(τελεσίδικα) του 2% από το 1997 !

Το 1983 βαφτίστηκε κοινωνικός πόρος (βλ.ΕΟ-
Φόσημο) !
Το 1992 τον πάγωσαν… & το 1997, όπως προα-
ναφέραμε, τον έβαλαν στη ΒΑΘΙΑ κατάψυξη… 
καταργώντας  τον!
Η αφαίμαξη μέρους των αποθεματικών μέσω 
του χρηματιστηρίου με αποκορύφωμα το 1999 
και του πρόσφατου σκανδάλου των δομημένων 
ομολόγων!
Ήδη στο κλάδο σύνταξης το 65% του χαρτοφυ-
λακίου είναι «επενδεδυμένου»  σε ομόλογα(μέσα 
και τα δομημένα), ενώ το 5% σε μετοχές!
Το αντίστοιχο ποσοστό στο κλάδο πρόνοιας σε 
ομολογιακά προϊόντα είναι 7%!
Αν σ’ αυτές  εντάξουμε :
α. την αύξηση(3πλασιασμό) των λειτουργικών 
του εξόδων, απόρροια της νέας δομής του νέου 
ΥΠΕΡ ταμείου (ΤΑΠΙΤ-ΤΕΑΙΤ) ελέω  ν.Πετραλιά!
β. την απαράδεκτη καθυστέρηση της ένταξης 
των εργατοτεχνιτών της Φαρμακευτικής βιομη-
χανίας και άρα τη στέρηση των ασφαλιστικών 
εσόδων  του 10% από τις εισφορές για κάθε νέο 
ασφαλιζόμενο που θα εντάσσεται στο ταμεί-
ο(από εργαζόμενους & εργοδότες αντίστοιχα) !
γ. τη μαζική ανεργία που έχει αρχίσει να πλήττει 
το κλάδο από τις αρχές το 2010 και άρα τη δρα-
ματική μείωση εσόδων από τις ασφαλιστικές 
εισφορές !

Τότε καταλαβαίνουμε γιατί οδηγούν το ΤΑΜΕΙΟ 
μας αργά αλλά σταθερά στη «χρεοκοπία» με 
στόχο μέσα σε λίγα χρόνια τη δραματική μείωση 
του ύψους των συντάξεων(έως 70%), του εφά-
παξ & εν γένει των παροχών του όπως τις ξέραμε 
μέχρι τώρα !
Απώτερος στόχος: η κυβερνητική κηδεμονία 
των αποθεματικών του !!
Πως απαντάμε σ’ αυτή τη ζοφερή πραγματι-
κότητα ?
Αποτελούν πανάκεια  οι δύο μονότονες προτά-
σεις της πλειοψηφίας της ομοσπονδίας μας ?
Α. περί εξ ορθολογισμού των παρεχόμενων συ-
ντάξεων με βάση το ύψος των εισφορών του κά-
θε ασφαλισμένου(όσο κι αν ακούγεται λογική)?
Β. περί σύνταξης αναλογιστικής μελέτης που θα 
τεκμηριώσει τη βιωσιμότητα του ? 
Την αναγκαιότητα της αναλογιστικής μελέτης 
την ακούμε χρόνια αλλά δε τη βλέπουμε ! Σοβα-
ρό ρόλο στο να μη τη δούμε μάλλον ποτέ παί-
ζουν οι εργοδότες μας που με αστεία επιχειρή-
ματα(περί προσωπικών δεδομένων) δε δίνουν 
τα αναγκαία για τη σύνταξή της  στοιχεία στο 
ταμείο καθώς και η απροθυμία τους να την ενι-
σχύσουν οικονομικά μιας και θα κοστίσει κοντά 
στα 30.000 ευρώ !!

Όσον αφορά το περίφημο εξ ορθολογισμό, 
ακόμη να πάρουμε μια σαφή απάντηση από 
τους  νονούς της πρότασης στο τι προϋπολογί-
ζουν πως θα εξοικονομήσει το ταμείο μας  κάθε 
χρόνο από την εφαρμογή αυτού του μέτρου που 
ειρήσθω εν παρώδω  αντιβαίνει και την ιδρυτι-
κή πράξη του ΤΕΑΥΦΕ που αναφερόταν ρητά 
στην αλληλεγγύη μας απέναντι στους χαμηλόμι-
σθους ! Όπως και να ΄χει πολύ φοβόμαστε πως 
η ωφέλεια που θα μας αποδώσει είναι ψίχουλα 
μπροστά στην γενναία ενίσχυση των εσόδων 
που απαιτείται !!!
Για μας η λύση και συνεπώς η στόχευσή μας πρέ-
πει να είναι μία και σ’ αυτή χρειάζεται να εστιά-
σουμε όλες μας τις προσπάθειες !
Αύξηση των εσόδων του ταμείου !!!
Αυτή μπορεί να προέλθει κατ’ αρχάς από τους  
εργοδότες μας με τη δημιουργία ενός «νέου» 
πόρου υπέρ του ΤΕΑΥΦΕ που να έχει σχέση με το 
κύκλο εργασιών τους, χωρίς καμία φορολογική 
απαλλαγή και άρα οποιαδήποτε υποψία κοινω-
νικού πόρου !
Επαναφορά λοιπόν της EXTRA εισφοράς τους 
στο ευτελές γι’ αυτούς ποσοστό του ένα τοις χιλί-
οις(!)…σωτήριου όμως για το ταμείο !!
Ο  τρόπος απλός, μέσω της Κλαδικής Συλλογικής 
Σύμβασης Εργασίας ! Ιδού η Ρόδος…!!!
Ήδη από το 1983 που καταργήθηκε η EXTRA 
εισφορά τους  έχουν ωφεληθεί δεκάδες εκατομ-
μυρίων ευρώ ! 
Επίσης αντίστοιχη ωφέλεια, μικρότερης κλίμα-
κας, έχουν καρπωθεί από τη μείωση της ασφαλι-
στικής εισφοράς από το 1992 κατά 1 & 2% σε πα-
λιούς και νέους εργαζόμενους αντίστοιχα έπειτα 
από το ν.ΣΙΟΥΦΑ !
Μας οφείλουν λοιπόν πολλά και είναι χρέος τους 
απέναντι σε μας και στο ΤΕΑΥΦΕ μιας και είναι 
συνιδρυτές του ν’ αρχίσουν να επιστρέφουν μέ-
ρος όσων έχουν καρπωθεί για πάνω από 20 χρό-
νια ! Στοιχείο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 
που τόσο προβάλλουν !!!
Τυχαίο ? Δε νομίζω !
Η ΠΟΙΕ έχει χρέος ευθύνης να λάβει πολύ σο-
βαρά αυτή μας τη πρόταση και να πάρει όλα 
τα απαραίτητα μέτρα για να την αναδείξει γιατί 
αποτελεί το μόνο ασφαλή δρόμο για τη ΣΩΤΗ-
ΡΙΑ  του !
Οφείλει απέναντι σ’ όλους τους ασφαλισμένους  
του κλάδου να πρωτοστατήσει  σ’ αυτό τον αγώ-
να και να περάσει από τη παραλυτική αδρά-
νεια των τελευταίων ετών στην αναζωογονη-
τική δράση !!!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΡΑΜΑΔΑΚΗΣ  
(ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ Ι.Ε.) Αντιπρόεδρος της ΠΟΙΕ 
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ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΙ ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ…
ΔΥΣΤΥΧΩΣ!!!  KAI TΩΡΑ?
Όταν για πάνω από 3 χρόνια θέταμε επί τά-
πητος το υπαρκτό φαινόμενο των ομαδικών 
απολύσεων (βλ. οικειοθελών αποχωρήσε-
ων-πιο sik),  μέσα στο Δ.Σ. της ομοσπονδίας 
κυρίως αλλά και του συλλόγου της Αθήνας, 
κάποιοι μας  χαρακτήριζαν ως συνήθως γρα-
φικούς !!!
«Δεν υπάρχει ανεργία στο κλάδο» μας, 
μιας και τότε άνθιζε το φρούτο της δημιουρ-
γίας των ελληνικών «μαγαζιών» !
Όταν τους δείχναμε την ολοένα αυξανόμε-
νη συρρίκνωση του ανθρώπινου δυναμικού 
των πολυεθνικών μέσω των συγχωνεύσεων, 
μας έδειχναν με νόημα την έκρηξη των προ-
σλήψεων στις νέες εταιρείες γεννοσήμων !
Οι άσχημες προοπτικές κραύγαζαν με 1ο εμ-
φανή σταθμό το Νοέμβριο του 2007 και τις 
25 απολύσεις στη GSK !!!
Στις  αγωνιώδεις εκκλήσεις μας για τον έγκαι-
ρο σχεδιασμό ενός ΕΝΙΑΙΟΥ σχεδιασμού 
αντίδρασης  στις ομαδικές απολύσεις που 
μας χτύπαγαν τη πόρτα αυτοί απαντούσαν 
με ανακοινώσεις και την ανυπαρξία δράσης  
που τη πληρώνουμε τώρα !
Όταν πια οι καμπάνες ήχησαν μ’ αυτό το πο-
γκρόμ που ζούμε σήμερα και δεν έχει τελει-
ωμό…, όταν οι ελληνικές εταιρείες απειλούν 
και εφαρμόζουν 4μερα απασχόλησης με 
20% μείωση αποδοχών όλοι έδειχναν κεραυ-
νόπληκτοι !!!
 
Αργά για δάκρυα…!!!
Υπήρχε άλλος δρόμος ? Χωρίς δεύτερη 
σκέψη, ΝΑΙ !!!
Μέσα από τον έγκαιρο σχεδιασμό, τις συμ-

μαχίες που έπρεπε να κτίσουμε , τη δημο-
σιοποίηση της αναλγησίας των εργοδοτών 
μας, τις παρεμβάσεις μας στους κρατικούς 
φορείς ελέγχου(επιθεωρήσεις εργασί-
ας),στην εφαρμογή δοκιμασμένων μορφών 
κινητοποιήσεων από το πρόσφατο παρελ-
θόν(συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στις 10 
ΜΑΡΤΙΟΥ έξω από το υπ. Υγείας)!
Αντί αυτών των ενεργειών αντιδρούσαμε 
σαν υπνωτισμένοι, ελπίζουμε τυχαία…!!!
Δεχόμασταν καταιγιστική επίθεση και απα-
ντούσαμε σε ρυθμούς  slow motion…!!!
Ακόμη και σήμερα μέχρι αυτή τη στιγμή 
που γράφονται αυτές οι γραμμές(16/7) δεν 
έχουν οριστεί οι 3μερής συναντήσεις με 
εργοδότες και υπουργείο για τις πιο σημα-
ντικές περιπτώσεις ομαδικών απολύσεων 
(βλ.Sanofi-Aventis & Novartis) !!!

Ρεαλισμός : ΝΑΙ !! !     Παραίτηση : ΟΧΙ !!!
Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα και 
επειδή έπεται και συνέχεια πρέπει να επανα-
προσδιορίσουμε τους στόχους μας !
Το «περιβάλλον» είναι εξαιρετικά δυσοίωνο  
και έχουμε βάλει & εμείς το χεράκι μας !
Διαχρονική η ανοχή απέναντι στις κυβερ-
νήσεις με τη προτροπή του κυβερνητικού 
συνδικαλισμού, διαχρονική και η ανοχή 
απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία με 
τακτικές κυρίως δημοσίων σχέσεων παρά 
αποκάλυψης και αναγκαίας σύγκρουσης !
Δυστυχώς δε μπορούμε να στηριχτούμε στη 
πολιτεία ! Είναι ανύπαρκτη για τους εργαζό-
μενους, το δείχνουν εξάλλου τα τελευταία 
μέτρα!

Δεν είναι τυχαία η δήλωση του Γ.Γ. του υπ.Ερ-
γασίας κου  Ροβέρτου Σπυρόπουλου στη 
πρόσφατη συνάντησή μας : «πρέπει να συμ-
βάλλουμε στη βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας του ιδ.τομέα αλλάζοντας το καθεστώς  
προσλήψεων και απολύσεων» !
Δηλαδή πιο λαϊκά: τα πάντα στους εργο-
δότες!!!

Δίκαιο και το σύνθημά μας έξω από το υπουρ-
γείο στις 16 ΙΟΥΝΙΟΥ : «Αυτό το υπουργείο 
δεν είναι Εργασίας / είναι του Δ.Ν.Τ. και 
της εργοδοσίας»!!!
Ο βασικός μας στόχος το επόμενο διάστημα 
πρέπει να είναι σαφής:

ΚΑΜΜΙΑ ΟΜΑΔΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ δε πρέπει 
να περνάει στα μουγκά , να μη τους αφήσου-
με σε χλωρό κλαρί!
1.  Παραστάσεις διαμαρτυρίας στους αρ-

μόδιους κυβερνητικούς φορείς & στις 
εταιρείες που απολύουν !!!

2. Στοχευμένη αρθρογραφία στο τύπο και 
στο περιοδικό της Π.Ο.Ι.Ε. και χάλαση της 
εικόνας περί Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύ-
νης  που θέλουν να χτίσουν!
3. Αξιοποίηση της πρότασης των νοσο-
κομειακών γιατρών για την αλληλεγγύη 
τους  μέσω και του περιορισμού της συ-
νταγογραφίας  των εταιρειών που απολύ-
ουν ομαδικά!!   
4. Απαραίτητη η καταγραφή  κάθε απόλυ-
σης αν είναι δυνατόν!
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ν’ αντιστρέψουμε 
τη κατάσταση! Ας ΤΟΛΜΗΣΟΥΜΕ! 
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ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ Η ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΦΕΕ! 
ΣΤΟΙΧΙΖΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΒ!!!
ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ(ΚΣΣΕ) 2010 
30 ΙΟΥΝΙΟΥ  η πρώτη συνάντηση Σ.Φ.Ε.Ε. & Π.Ο.Ι.Ε !!!

Στη συνάντηση την Ομοσπονδία μας εκπρο-
σώπησαν ο πρόεδρος ,συνάδελφος Γεράσιμος 
Κονιδάρης  και ο αντιπρόεδρος συνάδελφος 
Αντώνης Κατραμαδάκης. 
Καμία αντιπρόταση από στο μνημόνιο των αι-
τημάτων μας που καταθέσαμε από τον Ιανου-
άριο!
ΤΥΧΑΙΟ ? ΔΕ ΝΟΜΙΖΩ !!!
Με μια σαφή τοποθέτηση του επικεφαλής των 
διαπραγματεύσεων κου Γιαννουλόπουλου (Δ/
ντή Ανθρωπίνου Δυναμικού της Μπέριγκερ) 
πως ο Σ.Φ.Ε.Ε. δεν έχει ν’ αντιπροτείνει τίποτα 
πάνω στα αιτήματά μας, χαρακτηρίστηκε η 1η 
κι εξαιρετικά καθυστερημένη συνάντηση των 
εκπροσώπων μας με τους αντίστοιχους του 
Σ.Φ.Ε.Ε.!
Το σκεπτικό του ΣΦΕΕ που εξέφρασε ο κος 
Γιαννουλόπουλος και τον συνέδραμε  & ο Δ/
νων σύμβουλος του συνδικαλιστικου οργάνου 
των εργοδοτών μας κος Μαγγαλούσης  κινή-
θηκε στα γνωστά μονοπάτια της δραματικής 
μείωσης των τιμών & της αβεβαιότητας που 
επικρατεί στη πολιτική του Φαρμάκου η οποία 
κάνει αδύνατη, κατά το ΣΦΕΕ πάντα, το προ-
γραμματισμό των μελλοντικών του κινήσεων !
Το μόνο που προγραμματίζουν οι εργοδότες 
μας είναι οι ομαδικές απολύσεις που μας φιλο-
δωρούν κι έχουν πάρει τη μορφή καταιγίδας!!!
Ο πρόεδρος μας σ’ αυτή τη προσπάθεια των 

εκπροσώπων του ΣΦΕΕ να ξεφύγουν από την 
ουσία της συνάντησης  τους επανέφερε στο 
δια ταύτα ζητώντας τη σαφή τοποθέτηση τους 
πάνω στο μνημόνιο που καταθέσαμε από το 
Γενάρη!!
Η απάντησή τους στερεότυπη : «δε μπορούμε 
να προτείνουμε τίποτα» !!
Σε σχετική μας ερώτηση : «πότε μπορείτε» ?... 
άφησαν να εννοηθεί …όχι νωρίτερα από το 
Σεπτέμβρη!
Το μόνο, αν μπορεί να πει κανείς θετικό, ήταν 
το γεγονός πως οι εργοδότες μας αποσύνδε-
σαν τη δυνατότητα συμφωνίας και το χρονικό 
όριο των διαπραγματεύσεων για τη νέα ΚΣΣΕ 
από τη δεσμευτική  ημερομηνία της 30ης ΙΟΥ-
ΝΙΟΥ του 2010(!) μετά από σχετική ερώτηση 
του Προέδρου μας !
Προφάσεις εν αμαρτίες…, η αρνητική στάση 
του ΣΦΕΕ!!!
Αυτή την εκτίμηση έκανε η Εκτελεστική Επι-
τροπή της Ομοσπονδίας μας από αυτή τη 1η 
συνάντηση και το σκεπτικό των εργοδοτών 
μας !!!
Αυτή προήλθε εξάλλου και από τη τοποθέ-
τηση του αντιπροέδρου μας στη συνάντηση 
όπου έβαλε ευθέως στην αρνητική στάση του 
ΣΦΕΕ,  αποκαλύπτοντας τις σκοπιμότητες που 
έκρυβαν!
«αν είχατε αγαθές προθέσεις τότε δε θα είχα-

τε αντίρρηση να συμφωνήσετε σε 2-3 βασικά 
σημεία των αιτημάτων μας τα οποία δε έχουν 
κόστος εξάλλου!»
1.  Η ενσωμάτωση του 13ου & 14ου μισθού στο 

βασικό μισθό με στόχο την οριστική απομά-
κρυνση από τη δαμόκλεια σπάθη του αντερ-
γατικού μνημονίου του ΔΝΤ!

2.  Η αναπλήρωση του εισοδήματος των χα-
μηλόμισθων και του κατώτερου μισθού σε 
σχέση με το τιμάριθμο που τρέχει με 5,5% & 
προοπτική να φτάσει στο τέλος του χρόνου 
στο 7%!!

3.  Η ενίσχυση του ΤΕΑΥΦΕ με 1 της χιλίοις επί 
του τζίρου των φαρμακευτικών εταιρειών σ’ 
ένα ειδικό κουμπαρά αίτημα από την ΠΟΙΕ 
εδώ και 5 χρόνια !!!

Η άρνηση λοιπόν ακόμη και σ’ αυτά οδηγεί 
στην εκτίμηση πως το σκεπτικό της κρίσης που 
προτάσσει ο ΣΦΕΕ είναι ΠΡΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝ ΑΜΑΡ-
ΤΙΕΣ για τον απλούστατο λόγο πως οι εργοδό-
τες μας θέλουν να στοιχηθούν πίσω από τις 
πολιτικές επιλογές του ΣΕΒ και της κυβέρνησης 
για το 3ετές πάγωμα  των μισθών και φυσικά 
κάθε αιτήματος που διεκδικούν οι εργαζόμενοι 
με τα συνδικάτα τους !!!

ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΤΡΑΜΑΔΑΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ
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 l EΡΕΥΝΑ

Στόχοι έρευνας: Καταγραφή απόψεων ιατρικών επισκεπτών σχετικά  με τις επιπτώσεις από την αλλαγή στο μακρο-περιβάλλον των φαρ-
μακευτικών εταιρειών και της εξέλιξης του επαγγέλματος του ιατρικού επισκέπτη
Η έρευνα διενεργήθηκε από την Melico Hellas (μέλος του European Pharmaceutical Market Research Association), μια εταιρεία φαρμα-
κευτικού μάρκετινγκ η οποία ασχολείται ως επί των πλείστον με έρευνες αγοράς του φαρμακευτικού κλάδου

Έρευνα Αγοράς: Εξέλιξη 
επαγγέλματος Ιατρικού Επισκέπτη

Αποτελέσματα
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Δημογραφικά Στοιχεία
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