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ΕΔΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ ΜΕΣΡΑ ΠΡΟΣΑΙΑ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΣΟΤ e-ΕΥΚΑ
σμαδέλτιρρεπ, ρσμάδελτξι,
Σα επαμαλαμβαμόμεμα επιβεβαιχμέμα κοξύρμαςα πξσ εμταμίζξμςαι ρςιπ Τπηοερίεπ ςξσ e-ΔΥΚΑ
(ποόρταςα ρςξ Πεοιτεοειακό Τπξκαςάρςημα Μιρθχςώμ Θερραλξμίκηπ, Β΄ Πεοιτεοειακή
Διεύθσμρη Μη Μιρθχςώμ Θερραλξμίκηπ) δεμ απξςελεί ςημ τσριξλξγική ενέλινη ςηπ καςάρςαρηπ
ςηπ παμδημίαπ όπχπ θέλξσμ μα μαπ ςα παοξσριάρξσμ. Απξςελεί ςημ τσριξλξγική ενέλινη ςηπ
κσβεομηςικήπ πξλιςικήπ πξσ ατήμει αποξρςάςεσςξ ςξμ λαό!
 Πχπ αλλιώπ μπξοεί μα ενηγηθεί ςξ γεγξμόπ πχπ ξι αομόδιξι τξοείπ (και κας’ επέκςαρη η
κσβέομηρη) έκοιμαμ όςι ξι ρσμάδελτξι πξσ εογαζόςαμε ρςξ ίδιξ ςμήμα με ςξσπ ρσμαδέλτξσπ
πξσ μόρηραμ δεμ υοειάζεςαι μα κάμξσμ ςξ ςερς αμίυμεσρηπ ςξσ ιξύ;;
 Πχπ αλλιώπ μπξοεί μα ενηγηθεί ςξ γεγξμόπ πχπ ρςα ΜΜΜ ξι επιβάςεπ είμαι κσοιξλεκςικά ξ
έμαπ πάμχ ρςξμ άλλξ;
 Πχπ αλλιώπ μπξοεί μα ενηγηθεί ςξ γεγξμόπ πχπ ρςξ Γ’ Σξπικό Τπξκαςάρςημα Μιρθχςώμ
Θερραλξμίκηπ (ς. ΙΚΑ Νεάπξληπ) ρε έμαμ υώοξ για 30 εογαζόμεμξσπ είμαι 50;
 Πχπ αλλιώπ μπξοεί μα ενηγηθεί ςξ γεγξμόπ πξσ δεμ σλξπξιείςαι η ςηλεογαρία ρςξ 50% ςξσ
εογαςικξύ δσμαμικξύ όπχπ ποξβλέπεςαι από ςημ ρυεςική μξμξθερία;!!!
Δίμαι ρσμειδηςή επιλξγή μα ςα οίυμξσμ όλα ρςημ «αςξμική εσθύμη» με ρκξπό μα απξκούφξσμ ςιπ
ςεοάρςιεπ εσθύμεπ πξσ έυξσμ όλεπ ξι κσβεομήρειπ για ςιπ εγκλημαςικέπ πξλιςικέπ πξσ
σλξπξίηραμ ρςξμ ςξμέα ςηπ σγείαπ.
σμαδέλτιρρεπ, ρσμάδελτξι,
ε μια πεοίξδξ πξσ η αγχμία κάθε ρσμαδέλτξσ και ρσμαδέλτιρραπ βοίρκεςαι ρςξ βαρικό
ζήςημα πξσ αμςιμεςχπίζει η υώοα μαπ και όλξπ ξ κόρμξπ, ρςημ παμδημία, ςόρξ η Διξίκηρη όρξ
και ξι πλειξφητίεπ από ςξ ρχμαςείξ «κχτεύξσμ» και δηλώμξσμ απξύρεπ μποξρςά ρςημ αμάγκη
μα παοθξύμ ςώοα ξσριαρςικά μέςοα ποξρςαρίαπ ςηπ σγείαπ, ςηπ ζχήπ ςχμ ρσμαδέλτχμ!
Δεμ θα μπξοξύραμ μα κάμξσμ αλλιώπ όςαμ ρςξ Δ ςηπ 5ηπ Οκςώβοη 2020 δια ςξσ ρςόμαςξπ
ςξσ ποξέδοξσ, με ςημ σπξρςήοινη ςηπ ΔΑΚΕ, (η ΑΑ ριώπηρε!) ποξςάθηκε μα ρσλλένξσμ
ποξρτξοέπ από ιδιωςικά διαγμωρςικά κέμςοα για ςα ςερς αμίυμεσρηπ ςξσ κωοξμξϊξύ!!!
Ποξρτέοξσμ ςιπ καλύςεοεπ σπηοερίεπ ρςημ κσβέομηρη και ρςξσπ εμπόοξσπ ςηπ σγείαπ!!
σμαδέλτιρρεπ, ρσμάδελτξι,
Η Δημξριξϋπαλληλική Δμόςηςα από ςημ ποώςη ρςιγμή απαίςηρε και διεκδίκηρε μα παοθξύμ
μέςοα ποξρςαρίαπ μέρα ρςιπ σπηοερίεπ. Να μημ πληοώρξσμ ναμά ξι εογαζόμεμξι ςα ρπαρμέμα
ςξσπ!
Αγωμιρςικά διεκδικξύμε:
 ΔΔΩ ΚΑΙ ΣΩΡΑ ξσριαρςικά μέςοα ποξρςαρίαπ!
 ΔΩΡΔΑΝ υξοήγηρη αςξμικώμ μέςοχμ ποξρςαρίαπ (μάρκεπ. Αμςιρηπςικά, γάμςια κλπ).
 ΔΩΡΔΑΝ ςακςικά και επαμαλαμβαμόμεμα ςερς ρε όλξσπ ςξσπ εογαζόμεμξσπ ςξσ e-ΔΥΚΑ.
 Να απξσριάζξσμ δικαιξλξγημέμα όρξι ήοθαμ ρε επατή με επιβεβαιχμέμξ κοξύρμα και όρξι
έυξσμ παιδί ή κάπξιξ άλλξ άςξμξ πξσ μξρεί έχπ όςξσ βγξσμ υοήριμα και αρταλή
ρσμπεοάρμαςα ρυεςικά με ςημ αμίυμεσρη ςξσ ιξύ!
 Σακςική και επαμαλαμβαμόμεμη απξλύμαμρη ςχμ υώοχμ εογαρίαπ.
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