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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

    

                         ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 9ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 

  
   

 Συνάδελφοι, 
 

Δέκα έτη οι εργαζόμενοι βρίσκονται στην δίνη της λιτότητας, της ανεργίας, των 

απολύσεων, των πενιχρών μισθών, και της απορύθμισης των εργασιακών σχέσεων.  

Η πανδημία του covid-19 επιδείνωσε την κατάσταση προξενώντας προβλήματα στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, ελλείψεις βασικών καταναλωτικών αγαθών και  παγκόσμια 

οικονομική ύφεση. 

Ο πόλεμος στην Ουκρανία επιδείνωσε την κατάσταση βαθαίνοντας την οικονομική 

κρίση, αυξάνοντας τον πληθωρισμό και καθιστώντας την πρόσβαση στα κοινωνικά 

αγαθά και την ενέργεια  προνόμιο των λίγων. 

Οι εργαζόμενοι αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στο κόστος ζωής ενώ ο πληθωρισμός 

καλπάζει. 

Ο κατώτατος μισθός δεν επαρκεί για αξιοπρεπή διαβίωση, ενώ οι εργαζόμενοι 

εκτεθειμένοι στην δίνη των προσωπικών συμβάσεων είναι οι αδύναμοι κρίκοι στην 

σχέση εργαζόμενου και εργοδότη. 

Ο θεσμικός και κοινωνικός ρόλος των συνδικάτων παραγκωνίζεται και οι εργαζόμενοι 

κατά το μεγαλύτερο ποσοστό τους καθίστανται επαίτες κοινωνικών επιδομάτων για να 

ανταπεξέλθουν το καθημερινό κόστος διαβίωσης.  

Οι πλουτοπαραγωγικές πηγές, και τα κοινωνικά αγαθά όπως η ενέργεια 

αντιμετωπίζονται ως χρηματιστηριακά προϊόντα, ενώ τα ανθρώπινα δικαιώματα και η 

αξιοπρέπεια υποσκελίζονται από την αέναη προσπάθεια ελέγχου των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών.  

ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ! 

Τα κέρδη και οι οικονομικές ζημίες δεν μπορεί να θέτουν στο περιθώριο τον Εργασιακό 

Μόχθο, την Ανθρώπινη Ζωή και την  Αξιοπρέπεια.  

 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στον κλάδο του Φαρμάκου και τα συναφή 

επαγγέλματα να δώσουν δυναμικό και αγωνιστικό παρόν στην γενική απεργία που 

προκήρυξε η ΓΣΕΕ για την Τετάρτη  9/11/2022, διεκδικώντας: 

 Αύξηση Μισθών 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΟΫΠΑΛΛΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 

ΠΟΣΙΕΦ-ΣΦΕ  

  

e-mail: posyfe.sek.@gmail.com 



 Επαρκή και δίκαιο κατώτατο μισθό  

 Άμεση έναρξη Συλλογικών Διαπραγματεύσεων και Υπογραφή Συλλογικής 

Σύμβασης Εργασίας 

 Λήψη μέτρων για την Αποτροπή της Φτωχοποίησης του πληθυσμού 

 Μεταρρυθμίσεις στην  Αγορά Ενέργειας  

 Άμεση λήψη μέτρων για την εξασφάλιση Φθηνής Στέγης για όλους  

 Παγκόσμια Ειρήνη   

 Σεβασμό στα Ανθρώπινα Δικαιώματα  

 Νέες και Αξιοπρεπείς Θέσεις Εργασίας ΜΕΣΑ ΣΕ ΕΝΑ ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΠΛΑΙΣΙΟ  με  ΣΕΒΑΣΜΟ  στον ΑΝΘΡΩΠΟ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ και τις ΑΞΙΕΣ του!!! 

 

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΤΕΛΟΣ ΣΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ  

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΛΑ !!! 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ας δώσουμε αγωνιστικά το παρόν την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 στις 11π.μ 

στην πλατεία Κλαυθμώνος και στις Πανελλαδικές διαμαρτυρίες στα εργατικά κέντρα σε 

όλη την Ελλάδα 

 

 

 

Γραμματεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

      

 

 

 


