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Το αμτιδραστικό οργαμόγραμμα πρέπει μα μείμει στα χαρτιά!
σμαδέλτιρρεπ, σμάδελτξι,
Η εταομξγή ςξσ «ξογαμξγοάμμαςξπ-λεπίδι» πξσ βοίρκεςαι ρε ενέλινη ασςή ςημ πεοίξδξ με ςξ
κλείριμξ και ςημ καςάογηρη ειδικξςήςχμ, αμςικειμέμχμ, Σμημάςχμ, Τπξκαςαρςημάςχμ δεμ
γίμεςαι ςσυαία! Απξδεικμύεςαι πχπ η κσβέομηρη ανιξπξιεί ςημ παμδημία και ςημ αμςικειμεμική
δσρκξλία ςχμ εογαζξμέμχμ μα αμςιδοάρξσμ, για μα εταομόρει ςξ μέξ γύοξ αμςιαρταλιρςικήπ
πξλιςικήπ.
Με ξδηγό ςημ έκθερη Πιραοοίδη, κσβέομηρη και διξίκηρη εςξιμάζξσμ μα δώρξσμ ςη υαοιρςική
βξλή ρςη Δημόρια Κξιμχμική Αρτάλιρη. Ο μέξπ σπξσογόπ άλλχρςε έυει ςξμ ςίςλξ ςξσ
«αμθοώπξσ ςχμ ειδικώμ απξρςξλώμ» (βλέπε ιδιχςικξπξίηρη).
Η εταομξγή ςξσ ξογαμξγοάμμαςξπ-λεπίδι με ςη ρσοοίκμχρη ςχμ δξμώμ και αμςικειμέμχμ πξσ
αογά ή γοήγξοα θα τέοξσμ αμαςοξπέπ ρςιπ ρυέρειπ και ςξσπ όοξσπ εογαρίαπ μαπ, ρσμβάλξσμ
ρςη διαμόοτχρη ςχμ όοχμ για μα μεςαςοαπεί η κξιμχμική αρτάλιρη ρε αςξμική σπόθερη,
κάμει ςα κξοάκια και ςξσπ εμπόοξσπ σγείαπ μα ςοίβξσμ ςα υέοια ςξσπ. Σξ ζξτεοό ςξπίξ
έουεςαι μα ρσμπληοώρει η διάςανη ςξσ μόμξσ 4389/2016 πξσ βοίρκεςαι ρε ιρυύ πεοί
«πλεξμάζξμςξπ ποξρχπικξύ» ρςξμ e-ΕΥΚΑ.
Με ςξ «μαρςίγιξ και ςξ καοόςξ» ποξρπαθξύμ μα επιβάλλξσμ «ριγή μεκοξςατείξσ». ε ασςή
ςημ καςεύθσμρη εμςάρρξμςαι ξι ασςαουικέπ μεςακιμήρειπ ρσμαδέλτχμ (πυ. ςηπ ρσμαδέλτιρραπ
ποξψρςαμέμηπ ρςημ Πάςοα επειδή δεμ ρσμτώμηρε με ςα ρυέδια ςηπ Διξίκηρηπ ςξσ e-ΕΥΚΑ)
κλπ. Απξδεικμύεςαι ρςημ ποάνη πχπ η εταομξγή ςξσ δόγμαςξπ «μόμξπ και ςάνη» πάει υέοι
υέοι με ςημ καςαρςξλή ςξσ εογαςικξύ κιμήμαςξπ και ςξ ςράκιρμα ςχμ εογαςικώμ δικαιχμάςχμ.
ε ασςή ςημ ποξρπάθεια πάμςα ποόθσμξπ μα ρσμβάλει είμαι ξ κσβεομηςικόπ ρσμδικαλιρμόπ. Ση
ρςιγμή πξσ ξι εογαζόμεμξι «βοάζξσμ», ξι ρσμδικαλιρςικέπ ηγερίεπ (σμαδελτική Εμχςική
Κίμηρη-ΠΑΚΕ/ΤΡΙΖΑ, ΔΑΚΕ, Αδέρμεσςη Αγχμιρςική σμεογαρία) ρε μια «εθιμξςσπική» (έςρι
ςημ απξκάλεραμ) ρσμάμςηρη με ςξσπ Διεσθσμςέπ ςξσ Πεοιτεοειακξύ Τπξκαςαρςήμαςξπ μπήκαμ
ρε ρσζήςηρη για ςξ πώπ θα σλξπξιηθξύμ ξι μεςακιμήρειπ! Απξδεικμύεςαι πχπ ςξ «νερπίςχμα»
ρσμαδέλτχμ (πυ. ΙΚΑ Αοιρςξςέλξσπ κλπ) έυει ςη δική ςξσπ ρτοαγίδα! Απξδεικμύεςαι ρςημ
ποάνη η ρσμδιξίκηρη ςχμ κσβεομήρεχμ με ςξσπ αμθοώπξσπ ςηπ ρςξ εογαςικό κίμημα! Ο
εκποόρχπξπ ςηπ παοάςανηπ μαπ ατξύ καςήγγειλε ςημ διαδικαρία απξυώοηρε από ςημ
ρσμάμςηρη.
σμαδέλτιρρεπ, σμάδελτξι,
Σώοα είμαι η ώοα μα αμςιςάνξσμε ςα δικά μαπ όπλα, μα ξοθώρξσμε ςξμ δικό μαπ ςξίυξ. Με
κοιςήοιξ ςιπ δικέπ μαπ αμάγκεπ μα σπεοαρπιρςξύμε ςξ δικαίχμα ρςη ρςαθεοή εογαρία με
πλήοη δικαιώμαςα. Να μημ κάμξσμε πίρχ από ςξ βαρικό αίςημα ςηπ σπεοάρπιρηπ ςηπ
Δημόριαπ Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ με ςημ καςάογηρη κάθε είδξσπ επιυειοημαςικήπ δοάρηπ.
Η υπόθεση της αποκλειστικά Δημόσιας Κοιμωμικής Ασφάλισης είμαι υπόθεση όλωμ μας!
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Άμερεπ ποξρλήφειπ μόμιμξσ ποξρχπικξύ ρςξμ ΕΥΚΑ ρύμτχμα με ςιπ ρημεοιμέπ αμάγκεπ
ςξσ. Μξμιμξπξίηρη ρσμαδέλτχμ ΙΔΑΦ.
Όυι ρςη ρσγυώμεσρη - κλείριμξ Σμημάςχμ, Τπξκαςαρςημάςχμ. Καμία εκυώοηρη
αομξδιξςήςχμ ρε ιδιώςεπ.
Να αμακληθξύμ ςώοα ξι μεςακιμήρειπ εκςόπ εάμ σπάουει ποόθερη ςχμ ίδιχμ ςχμ
ρσμαδέλτχμ. Κάςχ ςα υέοια από ςξσπ εογαζόμεμξσπ ςξσ ΕΥΚΑ.
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