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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Οι εργασιακές σχέσεις στην εποχή του Covid-19 

 

Η ∆ιοίκηση της ΠΟΣΥΦΕ-ΣΕΚ, µε αίσθηµα ευθύνης απέναντι σε όλη τη 

δοκιµαζόµενη κοινωνία από την πανδηµία του covid -19 και σεβόµενη το θεσµικό της ρόλο, 

επιδίωξε να ευθυγραµµίσει τη δράση της σύµφωνα µε τις υποδείξεις των ειδικών και των 

κοινωνικών αναγκών. 

Για την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας και των µελών µας ειδικότερα, απείχαµε 

συνειδητά από την ατραπό των δηµοσίων σχέσεων.  Όλες οι επαφές µας δεν είχαν ούτε  

φωνασκίες ούτε επιδεικτικότητες αλλά συνετή συναίνεση µε θεσµικό ρόλο τόσο για το 

γενικότερο καλό όσο και για το δηµόσιο αγαθό προτεραιότητας, την υγεία. 

Όλοι οι θεσµικοί και εργοδοτικοί φορείς του κλάδου µας στάθηκαν στο ύψος των 

περιστάσεων µε συνέπεια και αίσθηµα ευθύνης, προσκολληµένοι στο ρόλο που όλοι µας 

υπηρετούµε, την προαγωγή και την προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας. 

Οι µεµονωµένες, όµως, περιπτώσεις υπερβολών και παραβάσεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, που έγιναν ή που θα γίνουν από τώρα και µετά, απλώς επιβεβαιώνουν τον 

κανόνα. 

Να είστε σίγουροι ότι αυτές οι εταιρείες θα κληθούν και θα λογοδοτήσουν µετά τη 

λήξη της επιφυλακής και της καραντίνας, όταν θα επανέλθουµε πλήρως στην κανονικότητα 

και εφ’ όσον οι συνάδελφοι µας εµπιστευτούν και συστρατευτούν µαζί µας, όπως και έγινε 

και στο πρόσφατο παρελθόν. 

Ακούγοντας τα ρυθµιστικά στάδια της Πολιτείας και των ειδικών για την ελεγχόµενη  

µετάβαση στην κοινωνική δραστηριότητα, την κανονικότητα της εργασίας µας και την 

επανεκκίνηση όλων των οικονοµικών δραστηριοτήτων των κλάδων, ήρθαµε σε επαφή σχεδόν 

µε όλους τους θεσµικούς φορείς του κλάδου του Φαρµάκου.  

Οι εργοδοτικοί φορείς στο σύνολο της Υγείας µοιράστηκαν τις αγωνίες µας για την 

επαναφορά στην κανονικότητα της εργασίας µας, πλην όµως, επειδή το ρίσκο είναι µεγάλο, η 

συγκρατηµένη αισιοδοξία ήταν κοινός παρονοµαστής. 

Εξειδικεύοντας τις σκέψεις µας θεωρούµε ότι:  

- Για τους υπαλλήλους στα γραφεία των φαρµακευτικών εταιρειών, η επαναφορά στην 

κανονικότητα να γίνει όπως η κυβέρνηση εξήγγειλε στα γενικά µέτρα των επιχειρήσεων. 



- Για τους υπαλλήλους των φαρµακείων και φαρµακαποθηκών, οφείλουµε ιδιαίτερη µνεία 

και αλληλεγγύη, για τη σταδιακή τους επαναφορά στην κανονικότητα, διότι στο στάδιο 

της έξαρσης της πανδηµίας βρίσκονταν σε περιβάλλον τροµερής έντασης εργασίας και 

επικινδυνότητας, καθώς και στην πρώτη γραµµή, δώσανε πραγµατικά την ψυχή τους µε 

καταβολή τεράστιων δυνάµεων αντοχής, όταν όλοι εµείς ήµασταν σε καραντίνα. 

- Για τους υπαλλήλους εταιρειών παραφαρµακευτικών, καλλυντικών και συναφών  

κλάδων, γεωργικών φαρµάκων, η επαναφορά να γίνει σύµφωνα µε το γενικό πλαίσιο των 

κυβερνητικών εξαγγελιών. 

- Για την ιατροφαρµακευτική ενηµέρωση και τους ιατρικούς επισκέπτες, η επιστροφή στην 

κανονικότητα να γίνει:  

• Σε  χρονικό σηµείο όπου όλοι, τόσο οι υγειονοµικοί θεσµικοί φορείς όσο και 

όλοι οι εργοδοτικοί τους φορείς, κρίνουν ότι η επαναφορά στην εργασία τους θα 

διασφαλίσει, όσο αυτό είναι εφικτό, την υγεία τους και την υγεία του κοινωνικού 

τους περίγυρου.  

• Πρέπει σε πρώτη φάση να υπάρχει αποφυγή επισκέψεων στα Νοσηλευτικά 

Ιδρύµατα και τις µεγάλες υγειονοµικές µονάδες της χώρας, ιδίως στα ιδρύµατα 

αναφοράς του Covid-19. 

• Στα ιδιωτικά ιατρεία, σταδιακές και ελεγχόµενες επισκέψεις µε ραντεβού και σε 

ορισµένες περιπτώσεις µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας και διαδικτυακής 

επαφής, όπου αυτό είναι εφικτό, έχοντας χαρακτήρα πρόσκαιρο και προσωρινό. 

 

Έχοντας έρθει όλο αυτό το χρονικό διάστηµα σε επαφή µε όλους τους 

υγειονοµικούς θεσµικούς φορείς, έγινε αντιληπτό ότι η εξ αποστάσεως επιστηµονική 

προσέγγιση των υγειονοµικών έγινε - και ορθώς έγινε - για την αποφυγή της διασποράς 

του κορωνοϊού, αποτελεί προσωρινό µέτρο προσέγγισης και δεν ήρθε για να 

υποκαταστήσει την άµεση και διαπροσωπική µας επαφή µε τους επιστήµονες υγείας.  

Έγινε από όλους σαφής και κατανοητός ο ουσιαστικός και αναγκαίος ρόλος της 

δουλειάς µας προς τους επιστήµονες υγείας, όταν µε σεβασµό και αξιοπρέπεια, µε την 

φυσική µας παρουσία προάγουµε τη σωστή Ιατροφαρµακευτική Ενηµέρωση.  

 

             Συνάδελφοι, ως συνδικάτο παρακολουθούµε τις εξελίξεις, στηρίζουµε τη διατήρηση 

των θέσεων εργασίας, συνεργαζόµαστε µε τους θεσµικούς, εργοδοτικούς και κοινωνικούς 

φορείς στο πλαίσιο που τίθεται από την Πολιτεία και από τους ειδικούς επιστήµονες.  

             Εµπιστευόµαστε τη σταδιακή επιστροφή στην κανονικότητα, θέλουµε την 

επανεκκίνηση της οικονοµικής δραστηριότητας, προάγουµε και διασφαλίζουµε την εργασία 

στους ευαίσθητους χώρους της υγείας όπου δραστηριοποιούµαστε ως επαγγελµατίες υγείας, 

µε ατοµική και συλλογική ευθύνη. 

             Θα είµαστε, όµως, και δεσµευόµαστε γι’ αυτό, απέναντι σε όσους επιδιώξουν να 

επωφεληθούν από αυτήν την κρίση, υπονοµεύοντας όλα όσα µε µακροχρόνιους αγώνες 

έχουµε πετύχει ως θεσµός για την ιατροφαρµακευτική ενηµέρωση, τους Ιατρικούς επισκέπτες 

και όλους τους εργαζόµενους στον κλάδο του Φαρµάκου. 

 

 

Γραµµατεία Τύπου & ∆ηµοσίων Σχέσεων 


