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Εμημέοχρη ρυεςικά με ςημ 30η ρσμεδοίαρη ςξσ Δ ςηπ ΠΟΕ ΕΥΚΑ 

σμαδέλτιρρεπ, σμάδελτξι, 

ςιπ 10 Μαΐξσ ποαγμαςξπξιήθηκε η 30η ρσμεδοίαρη ςξσ Δ ςηπ ΠΟΕ ΕΥΚΑ ρςημ ξπξία 

ρσζηςήθηκαμ, μεςανύ άλλχμ, ςα παοακάςχ θέμαςα: 

1. ε μια πεοίξδξ πξσ η επίθερη ςηπ κσβέομηρηπ ΝΔ, απέμαμςι ρςα αρταλιρςικά και 

ρσμςανιξδξςικά δικαιώμαςα ςξσ λαξύ μαπ και ςχμ ίδιχμ εογαζξμέμχμ ςξσ ΕΥΚΑ, 

ρσμευίζεςαι με εμςαςικξύπ οσθμξύπ (πυ. μέξπ μόμξπ Φαςζηδάκη, μέξ ξογαμόγοαμμα 

ρςα ρκαοιά, ρσμςάνειπ fast track κλπ) και θα έποεπε μα ξογαμώμεςαι από ςα 

ρσμδικάςα, ςημ Ομξρπξμδία μαπ, η ξογαμχμέμη απάμςηρη μαπ ρςα ρυέδια ςηπ 

πεοαιςέοχ απανίχρηπ και σπξβάθμιρηπ ςηπ δημόριαπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ ρε 

ρσμέυεια και ςχμ ποξηγξύμεμχμ κσβεομήρεχμ, ξ κσβεομηςικόπ ρσμδικαλιρμόπ βοήκε 

ςημ εσκαιοία μα ποξυχοήρει ρε μπίζμεπ!! 

Από κξιμξύ, ξι ρσμδικαλιρςικέπ δσμάμειπ ςηπ Τ.Τ./ΠΑΚΕ, ΔΑΚΕ, δσμάμειπ ςξσ 

ΤΡΙΖΑ (ΕΚ, ΕΑΠ) απξτάριραμ μα δαπαμήρει η ΠΟΕ ΕΥΚΑ, ςξ πξρό ςχμ 12.000 

εσοώ ρε «εςαιοεία επικξιμχμιακξύ ρσμβξύλξσ» για μα έυξσμε «καλή ποόρβαρη ρςα 

μέρα επικξιμχμίαπ»! Ση ρςιγμή πξσ δεμ έυξσμ δώρει ξύςε έμα εσοώ για ςημ 

ξογάμχρη ςξσ αγώμα μαπ ρςημ σπόθερη ςηπ σπεοάρπιρηπ ςξσ δημόριξσ υαοακςήοα 

ςηπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ, μξιοάζξσμ απλόυεοα υιλιάδεπ εσοώ ρε εςαιοείεπ! 

2. Ωπ ςξμ καλύςεοξ ρσμεογάςη ςηπ κσβέομηρηπ, όλεπ ξι παοαπάμχ ρσμδικαλιρςικέπ 

δσμάμειπ, ςάυθηκαμ σπέο ςηπ ανιξλόγηρηπ… όςαμ ξι εογαζόμεμξι ςξσ ΕΥΚΑ 

«ανιξλξγξύμςαι» καθημεοιμά μέρα ρε άθλιεπ ρσμθήκεπ εογαρίαπ ραμ «ράκξπ ςξσ 

μπξν» υχοίπ ςα απαοαίςηςα εογαλεία (έλλειφη ποξρχπικξύ, έλλειφη εμιαίξσ 

λξγιρμικξύ, ρύγυοξμξσ ενξπλιρμξύ κλπ) όπξσ με ασςαπάομηρη δίμξσμ ςξμ καλύςεοξ 

ςξσπ εασςό για ςημ ενσπηοέςηρη ςχμ αρταλιρμέμχμ! 

Μάλιρςα, «ρσμδικαλιρςήπ» διεσθσμςήπ και ρςέλευξπ ςηπ ΔΑΚΕ ςάυθηκε σπέο ςηπ 

ανιξλόγηρηπ, αμαγάγξμςαπ ςξ άθλιξ επιυείοημα όλχμ ςχμ κσβεομήρεχμ όςι ποέπει 

μα «επιβοαβεύξμςαι ξι ικαμξί σπάλληλξι», δηλαδή παοαδέυςηκε πχπ σπάουξσμ και 

μη ικαμξί ρσμάδελτξι! εμώ άλλξι, (πυ. ρσμδικαλιρςήπ ςηπ Τ.Τ/ΠΑΚΕ) έκαμαμ ςημ 

απαοάδεκςη ρύγκοιρη μεςανύ ςηπ Δημόριαπ Κξιμχμικήπ Αρτάλιρηπ με ασςή ςξσ 

ιδιχςικξύ ςξμέα…. δείυμξμςαπ με ασςό ςξμ ςοόπξ με πξια κοιςήοια θέλξσμ μα 

λειςξσογεί η Δημόρια Κξιμχμική Αρτάλιρη!  

Αμ δεμ είμαι ασςό ξι καλύςεοεπ σπηοερίεπ ρςημ κσβέομηρη, ςημ ώοα πξσ βοίρκεςαι 

ποξ ςχμ πσλώμ ακόμα πιξ ασςαουική, ςιμχοηςική ανιξλόγηρη, ςόςε ςι είμαι; 

3. σζηςήθηκε, μεςά από έμαμ μήμα καθσρςέοηρη, παοά ςξ γεγξμόπ όςι ήμαρςαμ ξι 

μόμξι πξσ επέμεμαμ για έγκαιοη ρσμεδοίαρη, η ποόςαρη ςηπ ΠΟΠΟΚΠ χπ ποξπ ςιπ 

διαδικαρίεπ ςηπ εμξπξίηρηπ ςχμ δσξ Ομξρπξμδιώμ ςξσ κλάδξσ. Ση ρςιγμή πξσ 

βοίρκεςαι ρε ενέλινη η ξλξκλήοχρη ςχμ διαδικαριώμ ςηπ εμξπξίηρηπ, ξι 

Τ.Τ/ΠΑΚΕ και ΔΑΚΕ ςοέυξσμ μα μαζέφξσμ ςα «κξσκιά ςξσπ» (έυξσμ διεναυθεί 

εκλξγέπ ρε πεοιρρόςεοξσπ από 10 ρσλλόγξσπ ςξσ ποώημ ΙΚΑ αμά ςημ Ελλάδα) 

απξκλείξμςαπ  από ςιπ ρσλλξγικέπ διαδικαρίεπ ςξσπ ρσμαδέλτξσπ ςηπ ΠΟΠΟΚΠ, ξι 
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ξπξίξι (ακόμα…) πεοιμέμξσμ μα μάθξσμ ςιπ απξτάρειπ ςχμ ρσλλξγικώμ ςξσπ 

ξογάμχμ για ςημ παοαπέοα πξοεία ςξσπ…  

ςημ ίδια καςεύθσμρη, απξτάριραμ, η ΠΟΕ ΕΥΚΑ μα ποξυχοήρει ρςημ ποόρληφη 

ςηπ εογαζόμεμηπ ςηπ ΠΟΠΟΚΠ με ςημ απαοάδεκςη ποξϋπόθερη μα εγγοατξύμ ρςξσπ 

ρσλλόγξσπ ςηπ ςξσλάυιρςξμ 1.200 μέλη ςηπ ΠΟΠΟΚΠ! 

Ο εκποόρχπξπ ςηπ παοάςανηπ μαπ, παοόλξ πξσ δεμ έγιμε ρυεςική φητξτξοία για ςξ 

ρσγκεκοιμέμξ θέμα, ςξπξθεςήθηκε όςι θα φητίρξσμε λεσκό – εάμ γίμει φητξτξοία- 

χπ ποξπ ςημ ποόςαρη ςηπ ΠΟΠΟΚΠ διόςι έυξσμε καςαθέρει δική μαπ ποόςαρη ρυεςικά 

με ςξ πώπ ποέπει μα ρσγκοξςηθεί η μέα Ομξρπξμδία…..  

Μέρα ρε όλα ασςά, επιβεβαιώθηκε η παοξιμία ςξσ λαξύ μαπ, πχπ «ξ καλόπ τίλξπ 

ρςημ αμάγκη ταίμεςαι»! Οι ρσμδικαλιρςικέπ δσμάμειπ ςχμ Τ.Τ/ΠΑΚΕ, ΔΑΚΕ, 

ΤΡΙΖΑ(ΕΚ, ΕΑΠ κλπ) και άλλξι, είυαμ κοστή ρσμάμςηρη όπξσ ςξ πεοιευόμεμξ ςηπ 

δεμ έποεπε μα βγει ποξπ ςα ένχ –όπχπ ξμξλόγηρε ξ ποόεδοξπ ςηπ ΠΟΕ ΕΥΚΑ- 

ποξκειμέμξσ μα μξιοάρξσμ ςιπ καοέκλεπ!  

Καλξύμε ςξσπ ρσμαδέλτξσπ μα αμςλήρξσμ υοήριμα ρσμπεοάρμαςα από ςα παιυμίδια 

πξσ παίζει πίρχ από ςιπ πλάςεπ ςξσπ ξ κσβεομηςικόπ ρσμδικαλιρμόπ.  

Απεσθύμξσμε αμξιυςό κάλερμα ρε όλξσπ ςξσπ ρσμαδέλτξσπ και ςιπ ρσμαδέλτιρρεπ, 

αμενάοςηςα από ποξκαςαλήφειπ και ςιπ πξλιςικέπ επιλξγέπ πξσ έυει ξ καθέμαπ και η 

καθεμιά, ρε αγχμιρςική ρσμπόοεσρη με ςιπ ςανικέπ δσμάμειπ ρςξμ ΕΥΚΑ ρςημ 

σπόθερη ςηπ αλλαγήπ ςχμ ρσρυεςιρμώμ δύμαμηπ ρςξσπ σλλόγξσπ και ςημ 

Ομξρπξμδία, για ρσμδικάςα μαυηςικά και αγχμιρςικά κόμςοα ρςιπ επιδιώνειπ 

Διξικήρεχμ, κσβεομήρεχμ-ΕΕ-Κεταλαίξσ. 
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