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ΠΟΠΟΚΠ

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

  

ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ                                           
  Αθήνα, 31-3-2021 

  

Πανεπιστημίου 67 105 64 Αθήνα                                               
               Αρ. Πρωτ:3871

  

Τηλ- Fax: 210.33.13.732

  

grammateia@popokp.gr

  

  

ΠΡΟΣ

  

1. Το Υπουργείο Εσωτερικών (Σταδίου 27, Αθήνα)

  

2. Το Υπουργείο Οικονομικών (Νίκης 5-7, Αθήνα)

  

3. Το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων (Σταδίου 29, Αθήνα)

 1 / 4



ΕΞΩΔΙΚΟ ΑΠΕΡΓΙΑΣ 6 & 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ
Τετάρτη, 31 Μαρτίου 2021 14:55

  

4. Τη Διοίκηση του «e-ΕΦΚΑ» (Ακαδημίας 22, Αθήνα)

  

5. Tη Διοίκηση του ΟΠΕΚΑ (Πατησίων 30, Αθήνα)

  

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

  

Tο Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΠΟΚΠ, που εκπροσωπείται νόμιμα, προκηρύσσει 48ωρη
πανελλαδική, προειδοποιητική απεργία στις 6 και 7 Απρίλη 2021
, αντιδρώντας στην επίθεση που δέχεται 
-για μία ακόμη φορά-
η Κοινωνική Ασφάλιση, στον εμπαιγμό ασφαλισμένων και συνταξιούχων από την κυβέρνηση
σχετικά με την έκδοση των συντάξεων, στις πολιτικές που παράγουν φτώχεια και
κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και για τις άθλιες εργασιακές συνθήκες που επικρατούν στον 
e
-ΕΦΚΑ και γενικότερα στους Φορείς Κοινωνικής Πολιτικής.

  

Η συγκεκριμένη επίθεση λαμβάνει τη μορφή νέας χιονοστιβάδας μετά τις δηλώσεις τόσο
του αρμόδιου υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, σχετικά με την εκχώρηση
αρμοδιοτήτων της έκδοσης συντάξεων σε ιδιωτικά γραφεία, όσο και με τις δηλώσεις του
αρμόδιου υφυπουργού σχετικά με την επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης της επικουρικής
ασφάλισης μέσω της άμεσης εισαγωγής κεφαλαιοποιητικού συστήματος.

  

Διεκδικούμε και παλεύουμε για:

  

-            Δημόσιο Καθολικό Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης.

  

-            Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον e-ΕΦΚΑ, που θα συμπεριλαμβάνουν
και τους πρόσφατα απολυμένους συναδέλφους μας.
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-            Άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στον ΟΠΕΚΑ.

  

-            Κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεων στον e-ΕΦΚΑ και στον ΟΠΕΚΑ.

  

-            Πρόσληψη γιατρών εργασίας στον e-ΕΦΚΑ.

  

-            Πρόσληψη μόνιμου προσωπικού καθαριότητας και φύλαξης κτιριακών
εγκαταστάσεων.

  

-            Μέριμνα για την υγιεινή και καθαριότητα των υπηρεσιών στους Φορείς Κοινωνικής
Πολιτικής, ώστε να καθίσταται ασφαλής η λειτουργία τους, εν μέσω πανδημίας, για
εργαζόμενους και συναλλασσόμενους πολίτες.

  

-            Κατάργηση της διάταξης αποκλεισμού των εργαζομένων στον e-ΕΦΚΑ και στον
ΟΠΕΚΑ από τους κύκλους του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

  

-            Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής, ώστε να
εξυπηρετούνται άμεσα και έγκαιρα σε όλα τα αιτήματά τους ασφαλισμένοι, συνταξιούχοι
και επιδοματούχοι.

  

-            Διαλειτουργικότητα ηλεκτρονικών εφαρμογών & πληροφοριακών συστημάτων.

  

-            Ενιαίους Κανονισμούς Ασφάλισης, Συντάξεων και Παροχών, που να
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των συνταξιούχων, εργαζομένων και
επιδοματούχων.

  

-            Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών, αντεργατικών νόμων.
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Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει σύμφωνα με τον ν. 1264/82 το παρόν
έγγραφο.

  

Για το Δ.Σ.

        

Ο Πρόεδρος 

Αντώνης Κουρούκλης

    

Η Γεν. Γραμματέας

Γιώτα Κίτσου
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