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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΙΕΕ-ΦΣΕΚ 9-13 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019
Αγαπητοί Συνάδελφοι & Συναδέλφισσες, Ιατρικοί Επισκέπτες & Φαρμακοϋπάλληλοι της Αθήνας
Από τις 9 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019 διεξήχθησαν οι εκλογές στον ΣΙΕΕ-ΦΣΕΚ. Οι
εκλογές έγιναν σε μια εποχή που η ένταση των προβλημάτων των εργαζομένων είναι διαρκής.
Η μη υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, η συνεχιζόμενη
υπερφορολόγηση ακόμα και των εργαλείων δουλειάς (πχ αυτοκίνητα) παρά την βελτίωση η
οποία ήρθε μετά από 3χρονη προσπάθεια του Συλλόγου και της Ομοσπονδίας και πάνω από
όλα τα μόνιμα προγράμματα αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεων στέλνουν εκατοντάδες
συναδέλφους στην ανεργία.
Το ελπιδοφόρο μήνυμα αυτών των εκλογών είναι πάνω από όλα η αύξηση της
συμμετοχής εργαζομένων στο φάρμακο. Αυτό αποτελεί ελπίδα και μια νέα αφετηρία
περισσότερης προσπάθειας και αγώνα.
Η Ενωτική Κίνηση αύξησε εκ νέου τις δυνάμεις της και στο ΔΣ όπου κατέλαβε 8 από τις
11 έδρες και στους αντιπροσώπους στα Συνέδρια της ΠΟΙΕΦΣΕΚ και του ΕΚΑ παίρνοντας το 73%
των ψήφων!
Η μεγάλη μας επιτυχία ήταν:
1. Ότι η αύξηση της δύναμης της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ήρθε μέσα από αύξηση της συμμετοχής και όχι από
συρρίκνωση του Σωματείου. Μια αύξηση της συμμετοχής που έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία
γιατί ήρθε μετά από μία δεκαετία που τα συνδικάτα δεν έχουν καταφέρει να πετύχουν μια
σημαντική επιτυχία που να παρακινήσει τους εργαζόμενους να συνδικαλισθούν. Αυτό κάνει την
νίκη πιο μεγάλη και τις ευθύνες μας ακόμα μεγαλύτερες.
2. Η εκλογική επιτυχία μας παίρνει χαρακτηριστικά θριάμβου γιατί η παράταξη μας δέχτηκε
λάσπη και πόλεμο από «συνδικαλιστές», από «παράγοντες», από κόμματα, οργανώσεις,
ιδιοτελή συμφέροντα κλπ.
Απαντήσαμε με πράξεις και συναδελφική αλληλεγγύη. Δεν διαχωρίσαμε τους
Φαρμακοϋπάλληλους αλλά τους ενώσαμε με τους Ιατρικούς Επισκέπτες. Δεν δυσφημίσαμε την
Ομοσπονδία. Μείναμε σε αυτά που μας ενώνουν και δεν ψάξαμε να βρούμε αυτά που μας
χωρίζουν. Αυτό είναι το κεφάλαιο και η αφετηρία μας για το αύριο.
Είμαστε δεσμευμένοι απέναντι τόσο στους συναδέλφους που μας τίμησαν με την ψήφο
τους όσο και σε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να συνεχίσουμε τους αγώνες μας
καθημερινά για την δικαίωση των αιτημάτων μας.
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