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                                                            ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

 

Ο  Χορός των Απολύσεων Συνεχίζεται 

 

 

Μετά από 10 έτη μνημονίων και 3 χρόνια Πανδημίας, εν μέσω πολέμου, με τον 

πληθωρισμό να καλπάζει και την ενεργειακή κρίση να εντείνεται, οι κερδοφόρες 

επιχειρήσεις στον κλάδο του Φαρμάκου προβαίνουν σε απολύσεις εργαζομένων. 

Ολόκληρα τμήματα κλείνουν και το σύνολο των εργαζομένων απολύεται.  

Ο χορός των απολύσεων συνεχίζεται από την Βόρεια Ελλάδα όπου ολόκληρα τμήματα 

έκλεισαν και οι εργαζόμενοι απολύθηκαν.  

Χαρακτηριστική η περίπτωση της RECORDATI. 

Τον χορό των απολύσεων συνεχίζει και άλλη κερδοφόρα πολυεθνική φαρμακευτική  

εταιρεία, η ΝOVARTIS, η οποία  ξεκίνησε με απολύσεις στην Βόρεια Ελλάδα και συνέχισε 

με απολύσεις και στην Αθήνα μεγάλου αριθμού εργαζόμενων με ανώτατο επίπεδο 

κατάρτισης και εξειδίκευσης.  

Με τις ανωτέρω πρακτικές καταργούνται οι θέσεις εργασίας στην Περιφέρεια ενώ 

υπάρχουν γιατροί, φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, νοσοκομεία και ασθενείς-χρήστες 

φαρμάκων. 

Η αποτροπή απώλειας θέσεων εργασίας και η ερήμωση της Περιφέρειας είναι 

θέμα τιμής για τους εργαζόμενους και τους συνδικαλιστικούς φορείς στον 

κλάδο του φαρμάκου και όχι μόνο. 

Ως πότε οι εταιρείες θα υιοθετούν την πρακτική Ερήμωσης της Περιφέρειας;  

ΕΛΛΑΔΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΘΗΝΑ! 

Ως πότε οι εταιρείες προκειμένου να αυξήσουν την ήδη αυξημένη κερδοφορία τους θα 

μετακυλούν το κόστος στους εργαζόμενους και στα Ταμεία Ανεργίας; 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ 

ΦΑΡΜΑΚΟΫΠΑΛΛΩΝ & ΣΥΝΑΦΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ 
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Ως πότε το clawback και το rebate θα το επιβαρύνονται οι εργαζόμενοι και οι 

καταναλωτές-χρήστες των φαρμάκων; 

Ως πότε το κοινωνικό αγαθό που λέγεται φάρμακο θα χρυσοπληρώνεται από 

τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τον Έλληνα φορολογούμενο, αλλά όταν 

πρέπει οι εταιρείες να επιστρέψουν μέρος της υπεραξίας στην κοινωνία θα 

απολύουν τους εργαζόμενους;  

Ως πότε οι επιτήδειοι θα κερδίζουν σε περίοδο νοσηρότητας με τις παράλληλες 

εξαγωγές, ενώ υπάρχουν ελλείψεις βασικών φαρμάκων στους Έλληνες ασθενείς και τα 

παιδιά δεν βρίσκουν αντιπυρετικά και εισπνεόμενα φάρμακα;     

Ως πότε οι επιχειρήσεις θα μεταφέρουν ειδικότερα προβλήματα εσωτερικής φύσης,  

που δημιούργησαν οι ίδιες με τις επικοινωνιακές πρακτικές τους, στους εργαζόμενους 

και στην κοινωνία;  

Ως πότε οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην ανάκαμψη της χώρας στα 

πρώτα της βήματα μετά την λήξη της οικονομικής εποπτείας, αντί να  δημιουργούν 

θέσεις εργασίας να σπρώχνουν τους εργαζόμενους στην Ανεργία και την χώρα στον 

οικονομικό μαρασμό; 

 ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ τις απολύσεις.  

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την διατήρηση και επέκταση των θέσεων εργασίας πανελλαδικά.  

 ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

1. Θέσεις εργασίας σε όλη την επικράτεια καθώς ο κλάδος του φαρμάκου δεν 

βρίσκετε σε ύφεση αλλά σε ανάπτυξη.  

2. Στήριξη των θέσεων εργασίας και στην περιφέρεια.  

3. ΥΠΟΓΡΑΦΗ νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον κλάδο μας.  

 ΚΑΛΟΥΜΕ το συντεταγμένο συνδικαλιστικό κίνημα και την Γ.Σ.Ε.Ε να 

πάρει άμεσα θέση.  

 ΚΑΛΟΥΜΕ την ΠΟΙΕΦ-ΣΕΚ και την ΟΕΦΣΕΕ να συστρατευθούμε σε ένα 

κοινό μέτωπο στον κλάδο του Φαρμάκου για την υπογραφή Ενιαίας 

Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και το σταμάτημα των Απολύσεων. 

 ΚΑΛΟΥΜΕ τις Διοικήσεις των Ταμείων μας να στηρίξουν τον αγώνα των 

εργαζομένων. Σε λίγα χρόνια δεν θα υπάρχει ασφαλιστική βάση με αξιοπρεπείς 

αμοιβές και αξιοπρεπείς εισφορές. 

 ΚΑΛΟΥΜΕ τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου (Ε.Ο.Φ) και τον Υπουργό Υγείας να 

πάρουν ενεργά θέση.  

 

 



 

 ΚΑΛΟΥΜΕ τον Υπουργό Εργασίας να ανακαλέσει το νόμο που κατακρεουργεί 

τις εργασιακές σχέσεις και δίνει άλλοθι στις πολυεθνικές να εκμαυλίζουν 

συνειδήσεις και να στέλνουν στο Ταμείο Ανεργίας χιλιάδες εργαζόμενους που επί 

χρόνια στήριξαν τις εταιρείες, το οικονομικό και ασφαλιστικό σύστημα. 

 ΚΑΛΟΥΜΕ τα κόμματα της μείζονος και ελάσσονος αντιπολίτευσης να πάρουν 

θέση. 

Καλές οι δηλώσεις και η κριτική στην ζεστασιά του καναπέ, αλλά εδώ ο κλάδος 

‘’καίγεται’’ και οι εργαζόμενοι πρέπει να συστρατευθούμε στα συνδικάτα μας. 

 

 

     ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ!!!  

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!!!  

 

                             ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΑΛΛΑΞΟΥΜΕ ΟΛΑ!!! 

                                                             

    
 

                              

       Γραμματεία Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων      

 

 

      

 

 

 


