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Οι ενελίνειπ ρςξμ e-ΕΦΚΑ – επιρςέγαρμα ςωμ διαυοξμικώμ αμςιαρταλιρςικώμ 

πξλιςικώμ όλωμ ςωμ κσβεομήρεωμ 

σμαδέλτιρρεπ, σμάδελτξι, 

Οι ενελίνειπ πξσ διαδοαμαςίζξμςαι ρςξ Πεοιτεοειακό Τπξκαςάρςημα Θερραλξμίκηπ απξςελεί 

ςημ κξοστή ςξσ παγόβξσμξσ ρε ασςά πξσ θα ακξλξσθήρξσμ ςξ επόμεμξ διάρςημα.   

Η εταομξγή ςξσ «ξογαμξγοάμμαςξπ-λεπίδι» πξσ ρυεδιάρςηκε και φητίρςηκε επί κσβέομηρηπ 

ΤΡΙΖΑ και σλξπξιείςαι ρςξ ακέοαιξ από ςημ ρημεοιμή κσβέομηρη ςηπ ΝΔ, ασςή ςημ πεοίξδξ με 

ςξ κλείριμξ και ςημ καςάογηρη ειδικξςήςχμ, αμςικειμέμχμ, Σμημάςχμ, Τπξκαςαρςημάςχμ δεμ 

γίμεςαι ςσυαία! Απξςελεί ςη ρσμέυεια μιαπ ρειοάπ αμςιαρταλιρςικώμ πξλιςικώμ πξσ ςξ 

ςελεσςαίξ ςοίμημξ κξοστώθηκαμ με ςημ είρξδξ ιδιχςώμ ρςημ έκδξρη ςχμ ρσμςανιξδξςικώμ 

απξτάρεχμ, ςημ ιδιχςικξπξίηρη ςξσ ςηλετχμικξύ κέμςοξσ, ςημ ιδιχςικξπξίηρη ςηπ 

επικξσοικήπ αρτάλιρηπ και έυει και ρσμέυεια… Σξ ζξτεοό ςξπίξ έουεςαι μα ρσμπληοώρει η 

διάςανη ςξσ μόμξσ 4389/2016 πεοί «πλεξμάζξμςξπ ποξρχπικξύ» ρςξμ e-ΕΥΚΑ πξσ βοίρκεςαι 

ρε ιρυύ παοά ςιπ ςοαγικέπ ελλείφειπ ποξρχπικξύ πξσ σπάουξσμ και σπξλξγίζξμςαι ρε 

πεοιρρόςεοξ από 2000 κεμά! 

Η αμςιαρταλιρςική πξλιςική όλχμ ςχμ κσβεομήρεχμ ςα ςελεσςαία 30 υοόμια εμςάρρεςαι ρςη 

ρςόυεσρη ςξσ αρςικξύ κοάςξσπ και ςξσ κεταλαίξσ μα απαλλαγξύμ από ςιπ σπξυοεώρειπ ςηπ 

κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ, μα απξςελέρει η Κξιμχμική Αρτάλιρη από δικαίχμα και καςάκςηρη ςηπ 

εογαςικήπ ςάνηπ ρε αςξμική σπόθερη πξσ ξ καθέμαπ θα δίμει ειρτξοέπ αλλά δεμ θα γμχοίζει ςι 

ρύμςανη και παοξυέπ θα πάοει.  

σμαδέλτιρρεπ, σμάδελτξι, 

Η ποόρταςη μαζική ρσμμεςξυή ςωμ εογαζξμέμωμ ρςημ ρσγκέμςοωρη εμόφει ςηπ επίρκεφηπ 

Φαςζηδάκη ρςξ κςίοιξ ςξσ Πεοιτεοειακξύ Τπξκαςαρςήμαςξπ Θερραλξμίκηπ αμάγκαρε ςξμ 

σπξσογό και ςιπ ρσμδικαλιρςικέπ πλειξφητίεπ πξσ είυαμ ρκξπό μα καθίρξσμ μα ρσζηςήρξσμ  

μαζί ςξσ ρε άςακςη σπξυώοηρη! Η εμόςηςα και μαζικξπξίηρη ςχμ αγώμχμ δείυμει ςξμ δοόμξ 

πξσ ποέπει μα ακξλξσθήρξσμε για μα μπξοέρξσμε μα σπεοαρπιρςξύμε όρα με αίμα και θσρίεπ 

καςακςήθηκαμ ςα ποξηγξύμεμα υοόμια. ε ασςή ςημ σπόθερη δεμ είμαρςε μόμξι μαπ, έυξσμε 

ςξσπ ρσμμάυξσπ μαπ, ςα εογαςικά ρχμαςεία και ςξσπ τξοείπ ςηπ πόληπ, ςξσπ ρσμςανιξύυξσπ, 

ςιπ γσμαίκεπ, ςξσπ αμέογξσπ, όλξσπ όρξσπ πλήςςξμςαι από ςιπ αμςιλαψκέπ πξλιςικέπ 

κσβέομηρηπ-ΕΕ-κεταλαίξσ.  

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 σπόθερη ςηπ απξκλειρςικά Δημόριαπ Κξιμωμικήπ Αρτάλιρηπ είμαι σπόθερη όλωμ μαπ! 

Διεκδικξύμε αγωμιρςικά: 

 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.          22 επςεμβοίξσ 2021 
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