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ΟΦΙ ΣΗΝ ΙΔΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΗΜΟΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ
ΟΛΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ρςη 48ωοη κλαδική απεογία ρςιπ 6 και 7 Αποίλη
Σσμαδέλτιρρεπ, ρσμάδελτξι,
Από ςημ δημιξσογία ςξσ ξ ΔΦΚΑ, υοηριμξπξιήθηκε χπ εογαλείξ άρκηρηπ
αμςιαρταλιρςικήπ πξλιςικήπ και ποξώθηρηπ ςηπ καςάογηρηπ ςηπ Δημόριαπ
Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ ρε ρσμέυεια ςχμ ποξηγξύμεμχμ αμςιαρταλιρςικώμ μόμχμ
και ςηπ ιδιχςικξπξίηρηπ σπηοεριώμ (αμαβάθμιρη πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ,
καθαοιόςηςα, τύλανη, κλπ). Η εμξπξίηρη Ταμείχμ πξσ ποαγμαςξπξιήθηκε ρςξ
όμξμα ςξσ «μξικξκσοέμαςξπ» είυε βαρικό ρςόυξ ςημ απαλλαγή ςξσ κοάςξσπ και ςηπ
εογξδξρίαπ από ςιπ σπξυοεώρειπ ςηπ Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ.
Η κσβέομηρη ςηπ ΝΔ για λξγαοιαρμό ςχμ επιυειοημαςικώμ ξμίλχμ, ρε ρσμέυεια
όλχμ ςχμ αμςιαρταλιρςικώμ πξλιςικώμ ςχμ ποξηγξύμεμχμ κσβεομήρεχμ,
ανιξπξιώμςαπ ςημ παμδημία ποξυχοά ρςξ παοαπέοα νήλχμα ςξσ κξιμχμικξύ
υαοακςήοα ςηπ Αρτάλιρηπ, ποξκειμέμξσ μα ςξσπ ρςηοίνει πιξ απξςελερμαςικά ρςξ
νεπέοαρμα ςηπ καπιςαλιρςικήπ κοίρηπ. Η απόταρη μα παοαυχοήρξσμ ρε
«πιρςξπξιημέμα γοατεία» ςημ έκδξρη ρσμςάνεχμ απξςελεί ςξμ «δξύοειξ ίππξ» για
ςημ ιδιχςικξπξίηρη ςηπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ, ρσμδέεςαι με ςημ εταομξγή ςξσ
κεταλαιξπξιηςικξύ ρσρςήμαςξπ και ςημ ποξώθηρη ςχμ «ςοιώμ πσλώμχμ». Βήμα –
βήμα μεςαςοέπξσμ ςημ αρτάλιρη από κξιμχμικό δικαίχμα ρε «επέμδσρη», ρε
αςξμικό οίρκξ και κσμήγι ςηπ ρύμςανηπ μέρχ ςξσ ςζόγξσ.
Σςξμ κας΄ επίταρη e (ηλεκςοξμικό)-ΔΦΚΑ ξι εογαριακέπ ρσμθήκεπ πξσ βιώμξσμε
ρσμθέςξσμ έμα ζξτεοό ρκημικό εογαριακξύ μεραίχμα. Η ςοαγική έλλειφη
ποξρχπικξύ, ρςξιυειώδξσπ σλικξςευμικήπ σπξδξμήπ, εκπαίδεσρηπ και επιμόοτχρηπ
ςχμ εογαζξμέμχμ, η σλξπξίηρη ςξσ ξογαμξγοάμμαςξπ-λεπίδι με ςιπ βίαιεπ
ρσγυχμεύρειπ και εμξπξιήρειπ ςμημάςχμ κλπ ρε ρσμδσαρμό με ςξμ ασςαουιρμό ςηπ
Διξίκηρηπ λειςξσογξύμ χπ «ποξϋπξθέρειπ» και για άλλα ρσμςοιπςικά υςσπήμαςα ςηπ
Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ.
Καλξύμε όλξσπ ςξσπ ρσμαδέλτξσπ μα ρσμμεςέυξσμ μαζικά ρςημ 48χοη κλαδική
απεογία ρςιπ 6 και 7 Αποίλη για μα απξςοέφξσμε ςη διαδικαρία ςηπ ιδιχςικξπξίηρηπ
ςηπ Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ, μα διεκδικήρξσμε ανιξποεπείπ ρσμθήκεπ εογαρίαπ.
Δμώμξσμε ςιπ δσμάμειπ μαπ με ρχμαςεία και τξοείπ ςχμ εογαζξμέμχμ ςξσ ιδιχςικξύ
και δημόριξσ ςξμέα, ςχμ ρσμςανιξύυχμ, ςχμ ασςξαπαρυξλξύμεμχμ και ςχμ
αγοξςώμ για μα σπεοαρπιρςξύμε ςη Δημόρια Κξιμχμική Αρτάλιρη. Για μα βάλξσμε
τοέμξ ρςιπ επιδιώνειπ ςηπ κσβέομηρηπ, ςχμ επιυειοημαςικώμ ξμίλχμ και ςχμ
εμπόοχμ σγείαπ, μα μεςαςοαπξύμ ξι ρσμςάνειπ, η ποόμξια και η σγεία αςξμική
σπόθερη, για μα μπξοξύμ μα ςζξγάοξσμ ρςξ βχμό ςηπ κεοδξτξοίαπ ςξσπ, ςξσπ
κόπξσπ μαπ.
Διεκδικξύμε :

Δημόριξ Καθξλικό Σύρςημα Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ.
Άμερεπ ποξρλήφειπ μόμιμξσ ποξρχπικξύ πξσ θα ρσμπεοιλαμβάμξσμ και ςξσπ
ποόρταςα απξλσμέμξσπ ρσμαδέλτξσπ μαπ.
 Κάλσφη όλχμ ςχμ κεμώμ ξογαμικώμ θέρεχμ ρςξμ e-ΔΦΚΑ .
 Ποόρληφη ρςξμ e-ΔΦΚΑ γιαςοώμ εογαρίαπ.
 Ποόρληφη μόμιμξσ ποξρχπικξύ καθαοιόςηςαπ και τύλανηπ κςηοιακώμ
εγκαςαρςάρεχμ. Μέοιμμα για ςημ σγιειμή και καθαοιόςηςα ςχμ σπηοεριώμ, ώρςε μα
καθίρςαςαι αρταλήπ η λειςξσογία ςξσπ, εμ μέρχ παμδημίαπ, για εογαζόμεμξσπ και
αρταλιρμέμξσπ.
 Δμίρυσρη ςηπ σλικξςευμικήπ σπξδξμήπ (ηλεκςοξμικξί σπξλξγιρςέπ, ποόρβαρη
όλχμ ςχμ σπαλλήλχμ ρςξμ διαδίκςσξ κ.λπ.), ώρςε μα ενσπηοεςξύμςαι άμερα και
έγκαιοα ρε όλα ςα αιςήμαςά ςξσπ αρταλιρμέμξι και ρσμςανιξύυξι.
 Δμξπξίηρη όλχμ ςχμ πληοξτξοιακώμ ρσρςημάςχμ.
 Καςάογηρη όλχμ ςχμ αμςιαρταλιρςικώμ, αμςεογαςικώμ μόμχμ. Δμιαίξσπ
Καμξμιρμξύπ Αρτάλιρηπ, Σσμςάνεχμ, Παοξυώμ πξσ μα αμςαπξκοίμξμςαι ρςιπ
ρύγυοξμεπ αμάγκεπ ςχμ εογαζξμέμχμ, ρσμςανιξύυχμ και επιδξμαςξύυχμ.
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ΟΛΕ ΚΑΙ ΟΛΟΙ
ςημ Σοίςη, 6/4, 10:00πμ ρςη ρσγκέμςοωρη διαμαοςσοίαπ
ένω από ςξ ΙΚΑ Αοιρςξςέλξσπ
ςημ Σεςάοςη, 7/4, 10:00πμ ρςημ παοάρςαρη ρςξ ΙΚΑ
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