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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Ο «χορός» των ομαδικών απολύσεων στον κλάδο του Φαρμάκου εν μέσω της 

πανδημίας του covid-19 καλά κρατεί! 

 

Πριν καλά καλά στεγνώσει το μελάνι του προηγούμενου δελτίου τύπου της 

Ομοσπονδίας μας (01/03/2021) και την φιλότιμη προσπάθεια του προέδρου της ΠΕΦ 

να μετριάσει τις εντυπώσεις των ομαδικών απολύσεων, εξαγγέλλοντας επενδύσεις και 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, το χορό των απολύσεων με το μανδύα οικειοθελών 

αποχωρήσεων συνεχίζει η πολυεθνική VIATRIS [η νέα εταιρεία που προέκυψε μετά τη 

συγχώνευση της Mylan με την Upjohn (θυγατρική της Pfizer)], προβαίνοντας σε 

ομαδικές απολύσεις πάνω από το 23% του προσωπικού της στην Ελλάδα, 

συμπληρώνοντας το πάζλ αρκετών ατομικών απολύσεων στις Ελληνικές φαρμακευτικές 

εταιρείες, με πρόσχημα την αξιολόγηση εν μέσω πανδημίας, προκειμένου να προβούν 

αργότερα σε προσλήψεις με πολύ χαμηλότερους μισθούς.      

Η κυβέρνηση και οι μηχανισμοί του κράτους συνεχίζουν στο ίδιο έργο θεατές.  

Μετά από 10 χρόνια μνημόνιο, που η φαρμακοβιομηχανία καταγράφει, εν μέσω 

πανδημίας, ετήσια αύξηση 8,5% του τζίρου της με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων 

της κατά 35%, και απώλεια των θέσεων εργασίας εντός δεκαετίας κατά  70%, οι 

επίσημοι θεσμοί ενημέρωσης, ο έντυπος και ηλεκτρονικός τύπος, σιωπούν 

εκκωφαντικά! 

Ίσως οι χορηγίες της φαρμακοβιομηχανίας προς τα ΜΜΕ να είναι πολύ πιο ικανές 

από την αντικειμενική υποχρέωσή τους για ενημέρωση της κοινωνίας. 



 

 

Ίσως το δημοκρατικό καθήκον όλων μας να εξαργυρώνεται με τη σιωπή των 

εθελουσίων, δήθεν, αποχωρήσεων και αποζημιώσεων, με εκμαυλισμό συνειδήσεων και την 

ανοχή συνδικαλιστικών δράσεων, κυρίως σε επίπεδο συναίνεσης στις εθελούσιες, και να 

αρκούμαστε όλοι σε δράσεις και δελτία τύπου για εμβολιασμούς, πιστοποιήσεις ικανότητας 

ιατρικών επισκεπτών, επαγγελματικά περιγράμματα, φορολογία αυτοκινήτων και 

διαδικτυακή εκτόνωση.   

Αλήθεια, τι πρέπει να συμβεί στον κλάδο του φαρμάκου για να αφυπνιστεί η 

πολιτική ηγεσία, το υπουργείο Υγείας, το υπουργείο Ανάπτυξης, το υπουργείο Εργασίας, 

ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου (ΕΟΦ), καθώς και τα κόμματα, προκειμένου να 

αποτραπεί η πολιτική αυτή των φαρμακευτικών εταιρειών;  Από τη μια αυξάνουν τα 

κέρδη τους, μειώνουν σημαντικά τα έξοδά τους, και από την άλλη ελέγχουν και 

κατευθύνουν την αγορά χωρίς να επιστρέφουν τις υπεραξίες με νέες θέσεις εργασίας 

στην κοινωνία, ούτε προστιθέμενη αξία και ανάπτυξη στην οικονομία, αλλά στέλνουν 

το λογαριασμό να τον πληρώσει, μέσω του Έλληνα φορολογούμενου, ο κρατικός 

προϋπολογισμός, ο ΟΑΕΔ, και τα ασφαλιστικά ταμεία, ενώ αυτοί καταβάλλουν «τις 

χορηγίες της σιωπής» και τις «αποζημιώσεις της συναίνεσης»!  

Ανάπτυξη και Προστιθέμενη Αξία, Καινοτομία και Έρευνα, ειδικά στον κλάδο 

του Φαρμάκου, Χωρίς Εργαζόμενους, Κοινωνική Ευημερία και Ισότιμη Πρόσβαση των 

Πολιτών στην Φαρμακοθεραπεία ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ!!! 

Καλούμε τις συνδικαλιστικές και άλλες οργανώσεις στον κλάδο του φαρμάκου να 

συστρατευθούμε όλοι σε μια προσπάθεια στήριξης των θέσεων εργασίας και αποτροπής 

των απολύσεων με την υπογραφή μιας θεσμικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με την 

Φαρμακοβιομηχανία, την Πολιτεία και τις Ομοσπονδίες του κλάδου.             

                                  

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ! 

 


