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Το Σωματείο Ιατρικών Επισκεπτών Βορείου Ελλάδος, Φαρμακευτικών και
Συναφών Επαγγελμάτων και Κλάδων, με το διακριτικό τίτλο Σ.Ι.Ε.Β.Ε. - Φ.Σ.Ε.Κ.,
με έδρα την Θεσσαλονίκη, δραστηριοποιείται στο νομό Θεσσαλονίκης και σε όλη την
περιοχή της Βορείου Ελλάδος, όπου δεν υφίσταται άλλο Σωματείο, μέλος της
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιατρικών Επισκεπτών, Φαρμακευτικών και Συναφών
Επαγγελμάτων και Κλάδων (Π.Ο.Ι.Ε. - Φ.Σ.Ε.Κ.) της πλέον αντιπροσωπευτικής
οργάνωσης των ασφαλισμένων (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε. – Τ.Α.Υ.Φ.Ε.) στο χώρο του
φαρμάκου.
Το Σωματείο ιδρύθηκε το 1975 από ιατρικούς επισκέπτες και το 2016 τροποποίησε
το καταστατικό του και την επωνυμία του αγκαλιάζοντας όλους τους εργαζόμενους
του φαρμακευτικού χώρου. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν και είναι πάντα ανοικτό και
διαθέσιμο για να συμπαρασταθεί και να σταθεί αρωγό σε κάθε συναδέλφισσα και
συνάδελφο που απευθύνεται σε αυτό, για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων στις
περιπτώσεις εργασιακών προβλημάτων ή απόλυσης και ιδίως τα τελευταία χρόνια,
που με την εφαρμογή της μνημονιακής νομοθεσίας, επιβλήθηκε η κατάργηση της
υποχρεωτικότητας της υπογραφής Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Στις εκλογικές διαδικασίες που γίνονται κάθε δύο χρόνια για την ανάδειξη των
οργάνων του, καλούνται όλα τα μέλη τόσο να συμμετάσχουν όσο και να θέσουν
υποψηφιότητά χωρίς προϋποθέσεις και αποκλεισμούς.
Το Δ.Σ. του Σ.Ι.Ε.Β.Ε. - Φ.Σ.Ε.Κ., καλεί κάθε συναδέλφισσα και συνάδελφο να
δυναμώσουν με την ενεργή συμμετοχή τους το Σωματείο μας, για να είναι
αποτελεσματικό στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στον επαγγελματικό
μας χώρο και να παρεμβαίνει άμεσα τόσο για την προάσπιση των εργασιακών μας
δικαιωμάτων όσο και για την υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Επιπροσθέτως σας ενημερώνουμε ότι το Σωματείο, στην προσπάθειά του να
συμβάλει και αυτό, όσο μπορεί στην επαγγελματική αποκατάσταση των συναδέλφων
που απολύθηκαν, αποφάσισε την δημιουργία Ομάδας Επικοινωνίας και Υποστήριξης
Ανέργων.
Μέσα σε ένα πολύ αρνητικό εργασιακό περιβάλλον, όποιος άνεργος συνάδελφος
επιθυμεί, μπορεί να επικοινωνεί με το Σωματείο για να τον υποστηρίξουμε στην
προσπάθειά του να ξαναβρεί εργασία. Οι συνάδελφοι που έχουν αναλάβει την
παραπάνω προσπάθεια έχουν και οι ίδιοι βιώσει αυτήν την κατάσταση.

Μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, θα πραγματοποιείται μία συνάντηση στα γραφεία
ή σε άλλο χώρο που θα επιλεγεί, σε ώρα και ημέρα που θα βολεύει όλους. Στις
συναντήσεις μπορεί να παραβρίσκονται και δύο ή περισσότεροι συνάδελφοι άνεργοι
μαζί. Θα παρέχεται υποστήριξη σε τομείς όπως συνθήκες αγοράς, διαχείριση
κατάστασης και ενέργειες, δημόσιες σχέσεις, βιογραφικό, ιστοσελίδες εύρεσης
εργασίας στο διαδίκτυο κλπ.
Τέλος, να τονίσουμε ότι δεν είμαστε γραφείο εύρεσης εργασίας, αλλά μία ομάδα
συναδέλφων του Σωματείου που είναι αληθινά δίπλα στους άνεργους συνάδελφους,
στο βαθμό που το επιτρέπουν οι δυνάμεις μας.
Τηλέφωνα Ομάδας Επικοινωνίας και Υποστήριξης Ανέργων:
 Συμεωνίδης Ανέστης 6957 502637
 Μανουσαρίδης Μίλτος 6947 424397
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