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Νέα άρνηση του ΣΦΕΕ για υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
Όλοι οι εργαζόμενοι στο Φάρμακο, δια των θεσμικών εκπροσώπων τους ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ
(Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιατρικών Επισκεπτών - Φαρμακευτικών & Συναφών Επαγγελμάτων Κλάδων), ΟΕΦΣΕΕ (Ομοσπονδία Εργαζομένων Φαρμακευτικών & Συναφών Επαγγελμάτων
Ελλάδος) και ΠΕΦ (Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοποιών), ανταποκρίθηκαν στην πρόσκλησή μας και
προσήλθαν ενωμένοι στη συνάντηση με τον Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας
(ΣΦΕΕ), που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14/11/2013, για την υπογραφή νέας Συλλογικής
Σύμβασης Εργασίας.
Με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους εργαζόμενους και λαμβάνοντας υπ' όψιν την οικονομική
κρίση, που περνά η χώρα και παρά τη μείωση του εισοδήματός μας κατά 25%, προκειμένου να
διατηρηθούν οι θέσεις εργασίας, προτείναμε να υπογραφούν οι υφιστάμενες ΣΣΕ, όπως ίσχυαν
πριν τη λήξη της μετενέργειας. Δυστυχώς ο ΣΦΕΕ αρνείται κρυπτόμενος πίσω από τον ΣΕΒ.
Η ευθύνη πλέον ανήκει σε όλες τις εργοδοτικές οργανώσεις, οι οποίες πρέπει κι αυτές με τη
σειρά τους να αναλάβουν το μερίδιο που τους αναλογεί απέναντι στους υπαλλήλους τους, τις
επιχειρήσεις τους και την ίδια την χώρα και να μην κρύβονται πίσω από τον ΣΦΕΕ και τον ΣΕΒ.
Όλοι οι εργαζόμενοι ενωμένοι θα δώσουμε τη μάχη μέσα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, για
να ανατραπούν αυτές οι πολιτικές της λιτότητας και της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων.
 Απαιτούμε ΤΩΡΑ την υπογραφή νέας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας
 Αγωνιζόμαστε για ισότιμη πρόσβαση όλων των ασθενών στη φαρμακοθεραπεία και
ιδιαίτερα των χαμηλόμισθων, των χαμηλοσυνταξιούχων και των ανέργων
 Όχι άλλες απολύσεις, φτάνει πια!
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να συστρατευτούν με τα συνδικάτα τους και να δώσουμε
αγωνιστικό παρόν για τη Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και τη θεσμική θωράκιση της αυτονομίας και
τον εκσυγχρονισμό του Ταμείου μας (ΤΕΑΥΦΕ).
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