ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
– ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ - ΚΛΑΔΩΝ
HELLENIC ASSOCIATION OF MEDICAL ADVISERS

ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ
Έτος Ίδρυσης 1959

ΣΙΕΕ-ΦΣΕΚ
ΑΡ.ΠΡΩΤ.: 7

ΑΘΗΝΑ, 18/11/2019

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΣΙΕΕ-ΦΣΕΚ
Το Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019 έγινε στο ΕΚΑ η εκλογοαπολογιστική συνέλευση του ΣΙΕΕ-ΦΣΕΚ.
Συνοπτικά, ο Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ που
εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία έχει ως εξής:
1. Ενέργειες για δημιουργία μητρώου – περιγραφής επαγγέλματος
μετά από συναντήσεις με υπεύθυνους του Υπουργείου Υγείας και
του ΓΓ του Υπουργείου Εργασίας της προηγούμενης κυβέρνησης.
Σύσταση ομάδας εργασίας, η οποία ετοιμάζει το περίγραμμα του
επαγγέλματος και κοντεύει να τελειώσει.
2. Ενέργειες για την υπογραφή Σ.Σ.Ε. μετά από συναντήσεις με τους
εργοδοτικούς φορείς (ΣΦΕΕ – ΠΕΦ).
Κινητοποίηση με στάση εργασίας και επίδοση θέσεων στις
07/06/2019 έξω από τα γραφεία του ΣΦΕΕ.
Δυστυχώς δεν υπήρξε αποτέλεσμα λόγω άρνησης υπογραφής
από ΣΦΕΕ-ΠΕΦ.
Προετοιμασία νέων ενεργειών με την νέα κυβέρνηση σε
συνεργασία με την Ομοσπονδία (ΠΟΙΕΦΣΕΚ).
3. Ενέργειες για την κατάργηση του άδικου νόμου για την
φορολόγηση των αυτοκινήτων μας με συνάντηση στις
18/04/2019 με την Υφυπουργό Οικονομικών της προηγούμενης
κυβέρνησης, όπου δυστυχώς πήραμε μόνο υποσχέσεις.
Συνάντηση με τον Υφυπουργό Οικονομικών της νέας κυβέρνησης
στις 29/10/2019, όπου διατυπώθηκαν οι προτάσεις μας .

Μετά την κατάθεση για διαβούλευση του φορολογικού
νομοσχεδίου φαίνεται να υιοθετείται μια απ’ αυτές
(αφορολόγητο στα 17.000 ευρώ).
Συμμετοχή, με ανάρτηση των θέσεων μας, στη δημόσια
διαβούλευση.
4. Συναντήσεις με τις εταιρίες SANOFI – SERVIER – INNOVIS όπου
είτε πραγματοποιούνταν απολύσεις – οικειοθελείς αποχωρήσεις,
είτε υπήρχαν πληροφορίες ότι αυτό θα γινόταν.
5. Συμφωνία με μεγάλη ασφαλιστική εταιρία για προσφορά
ασφάλισης έναντι εργοδοτικών αυθαιρεσιών – και όχι μόνο – με
πολύ μικρό ετήσιο ασφάλιστρο.
Απόφαση για καταβολή αποζημίωσης σε ανέργους συναδέλφους
που θα στελεχώσουν την εφορευτική επιτροπή στις επικείμενες
εκλογές.
Τέλος, προσχώρηση του Σωματείου Εργαζομένων Χημικών
Φαρμακευτικών – Καλλυντικών Επιχειρήσεων στον σύλλογο μας,
που μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε δικό μας γραφείο μέσα
στο ΕΚΑ, με ότι αυτό συνεπάγεται.

Κάναμε πολλά, θα μπορούσαμε αν κάνουμε περισσότερα.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ…
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