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Άμεση επαμαπρόσληψη τωμ απολυμέμωμ συμαδέλφωμ μας 

σμαδέλτιρρεπ, σμάδελτξι, 

Με ποόρυημα ςιπ εκαςξμςάδεπ υιλιάδεπ εκκοεμείπ ρσμςάνειπ, έμα διαυοξμικό ποόβλημα πξσ 

ξτείλεςαι ρςιπ ςεοάρςιεπ ελλείφειπ ποξρχπικξύ πξσ έυξσμ δημιξσογηθεί από ςιπ 

αμςιαρταλιρςικέπ πξλιςικέπ όλχμ ςχμ κσβεομήρεχμ, φήτιραμ μέρα ρςιπ γιξοςέπ έμαμ 

επικίμδσμξ μόμξ πξσ επαματέοξσμ ςξσπ ρσμςανιξύυξσπ ποώημ ρσμαδέλτξσπ, μεςακιμξύμ 

ρσμαδέλτξσπ από άλλξσπ υώοξσπ ςξσ δημξρίξσ για «μα διεκπεοαιχθεί ςξ έογξ»!  

Οσριαρςικά αμξίγει ξ «Αρκόπ ςξσ Αιόλξσ» για ςημ καςάογηρη ςχμ αμαγκαίχμ ποξρλήφεχμ 

και κας’ επέκςαρη ςηπ Δημόριαπ Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ, για ςημ δημιξσογία ακόμη πιξ 

μικοξύ και εσέλικςξσ δημόριξσ ςξμέα με λιγόςεοξσπ εογαζόμεμξσπ! ε ασςή ςημ 

καςεύθσμρη κιμείςαι ξ απαοάδεκςξπ μόμξπ για ςξ ΑΕΠ πξσ φητίρςηκε ποιμ λίγεπ μέοεπ με 

ςξ διάςοηςξ ρύρςημα ποξρλήφεχμ, εναρταλίζξμςαπ έςρι καλύςεοξσπ όοξσπ για μια «θέρη» 

για ςξσπ ημεςέοξσπ ςχμ εκάρςξςε κσβεομήρεχμ!  

Για μα εκςξμώρξσμ ςημ αγαμάκςηρη ςχμ εογαζξμέμχμ και σιξθεςώμςαπ έμα πάγιξ αίςημα 

ςξσ εογαςικξύ κιμήμαςξπ ξ e-ΕΥΚΑ παοαιςείςαι από έμδικα μέρα όρξμ ατξοά ςξσπ 

ρσμαδέλτξσπ με δικαρςικέπ απξτάρειπ. Ατήμξσμ όμχπ ρκόπιμα ένχ από ασςή ςημ 

ςοξπξλξγία ςξσπ 13 ρσμαδέλτξσπ πξσ απξλύθηκαμ ςξμ Ιξύμη 2020! Απξδεικμύεςαι πχπ 

ςόρξ ξι εκάρςξςε κσβεομήρειπ όρξ και ξ κσβεομηςικόπ ρσμδικαλιρμόπ όλα ςα υοόμια 

εκμεςαλλεύξμςαμ ςημ αγχμία ςχμ ρσμαδέλτχμ, κοαςώμςαπ ςξσπ όμηοξσπ κξμμαςικώμ και 

ρσμδικαλιρςικώμ ρκξπιμξςήςχμ ατξύ είυαμ ςημ δσμαςόςηςα μα ςξσπ μξμιμξπξιήρξσμ από 

ςημ ποώςη ρςιγμή! 

Η κσβέομηρη ςηπ ΝΔ ανιξπξιεί όλξ ςξ αμςιλαψκό μξμξθεςικό ξπλξρςάριξ πξσ φήτιρε η ίδια 

και ξι ποξκάςξυξι ςηπ για μα νεμπεοδεύει με ςξ «κόρςξπ» ςηπ Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ. 

Εμιρυύει ςξ πλαίριξ για ςημ ιδιχςικξπξίηρη ςηπ Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ με ςημ ειραγχγή 

ςξσ «project manager» πξσ ςξμ παοξμξίαρε με ασςόμ ςηπ ιδιχςικξπξιημέμηπ ΔΕΗ !! 

σμαδέλτιρρεπ, σμάδελτξι, 

ςξ Δ ςηπ 22απ Ιαμξσαοίξσ η παοάςανη μαπ ποόςειμε ςξ ρχμαςείξ μα πάοει ςημ 

ποχςξβξσλία μα διαμξοτώρει ρυεςικό φήτιρμα πξσ θα τςάρει παμςξύ, ρε όλεπ ςιπ 

ρσμδικαλιρςικέπ ξογαμώρειπ ςηπ υώοαπ με κσοίαουξ αίςημα ςημ άμερη επαμαποόρληφη 

ςχμ απξλσμέμχμ ρσμαδέλτχμι. Από ςιπ ρσμδικαλιρςικέπ δσμάμειπ ((σμαδελτική Εμχςική 

Κίμηρη-ΠΑΚΕ/ΤΡΙΖΑ και ΔΑΚΕ) πξσ ρσμμεςείυαμ ρςξ ρσγκεκοιμέμξ Δ καμιά δεμ 

ςξπξθεςήθηκε επί ςξύςξσ! Για άλλη μια τξοά έδειναμ πξιαμξύ ςα ρσμτέοξμςα 

ενσπηοεςξύμ. Πχπ με ςξμ έμαμ ή ςξμ άλλξ ςοόπξ ξ κσβεομηςικόπ ρσμδικαλιρμόπ βάζει 

πλάςη ρςξ νήλχμα ςηπ Δημόριαπ Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ. 

Απαιτούμε επαμαπρόσληψη εδώ και τώρα τωμ απολυμέμωμ συμαδέλφωμ μας! 

Καλξύμε ςξσπ ρσμαδέλτξσπ μα ρςηοίνξσμ ςξ δίκαιξ αίςημα ςηπ επαμαποόρληφηπ ςχμ 

απξλσμέμχμ. Η σπεοάρπιρη ςηπ Δημόριαπ Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ διαρταλίζεςαι μόμξ με 

ςημ ύπαονη ςξσ αμαγκαίξσ ποξρχπικξύ με ρςαθεοή εογαρία και δικαιώμαςα! 

Διεκδικούμε αγωμιστικά: 

 Να επαμαποξρλητθξύμ ξι έμπειοξι απξλσμέμξι ρσμάδελτξί μαπ. 

 Ποόρληφη ςξσ αμαγκαίξσ ποξρχπικξύ. Μόμιμη και ρςαθεοή εογαρία με πλήοη 

δικαιώμαςα. Μξμιμξπξίηρη ςχμ ρσμαδέλτχμ ΙΔΑΦ.                             1 Υεβοξσαοίξσ 2021 
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