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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Καταγγέλλουμε τις Ομαδικές Απολύσεις εν μέσω πανδημίας covid-19 στον κλάδο
tου Φαρμάκου την ώρα που η Φαμακοβιομηχανία κατέγραψε μεσοσταθμική αύξηση
τζίρου κατά 8,5% ενώ είχε μείωση κατά 35% των εξόδων της

Τον τελευταίο καιρό βιώνουμε πιο έντονα από ποτέ το παράδοξο από τη μια
να αναπτύσσεται η Φαρμακοβιομηχανία και από την άλλη να συρρικνώνονται οι
θέσεις εργασίας.
Το χορό των απολύσεων με τον μανδύα των οικειοθελών αποχωρήσεων
συνεχίζει η πολυεθνική GLAXO .
Εν μέσω πανδημίας covid-19 οι φαρμακοβιομηχανίες καλούνται να παίξουν
πρωταγωνιστικό ρόλο με αναμενόμενη αύξηση τoυ κύκλου εργασιών τους και των
μεταξύ τους συνεργιών, και αντί την ανάπτυξη να ακολουθούν και νέες θέσεις
εργασίας, προβαίνουν σε ομαδικές απολύσεις. Η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί του
κράτους παραμένουν στο ίδιο έργο θεατές. Αλήθεια, ποια είναι η προστιθέμενη
αξία των φαρμακευτικών εταιρειών στη χώρα μας και στην ανάκαμψη της
οικονομίας μετά από δέκα χρόνια μνημόνια και ένα έτος πανδημίας;
Από το 2010 μέχρι σήμερα έχει χαθεί το 70% των θέσεων εργασίας στην
φαρμακοβιομηχανία.

Καταγγέλλουμε ως παράνομες και καταχρηστικές τις μαζικές απολύσεις
στις οποίες προβαίνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, με τον εξαναγκασμό των
εργαζομένων σε αποδοχή αυτών, με τη μορφή οικειοθελών αποχωρήσεων και την
καταγγελία σύμβασης ταυτόχρονα προκειμένου το κόστος να το πληρώσει ο κρατικός
προϋπολογισμός μέσω του ΟΑΕΔ και των ασφαλιστικών ταμείων.
Καλούμε κάποιους συνδικαλιστές να μην διευκολύνουν με τη στάση τους τέτοια
φαινόμενα πρόσκαιρου οφέλους.
Καλούμε την

πολιτική

ηγεσία,

το

υπουργείο

Yγείας,

το

υπουργείο

Aνάπτυξης, το υπουργείο Eργασίας και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου (ΕΟΦ),
καθώς και τα κόμματα, να αποτρέψουν την πολιτική αυτή των φαρμακευτικών
εταιρειών και την πολιτική δημοσίων σχέσεων των εργοδοτικών φορέων περί
δήθεν πολιτικής προστιθέμενης αξίας και ανάπτυξης.
Ανάπτυξη και προστιθέμενη αξία χωρίς εργαζόμενους δεν υπάρχει!
Καλούμε τις συνδικαλιστικές οργανώσεις στον κλάδο του φαρμάκου

να

συστρατευθούμε όλοι σε έναν κοινό αγώνα στήριξης των θέσεων εργασίας,
αποτροπής των απολύσεων και την υπογραφή μιας αξιοπρεπούς και θεσμικής
συλλογικής σύμβασης εργασίας.
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