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Θζμα: Άκαιρη και ανεδαφική η εγκφκλιος του ΕΦΚΑ  

Αξιότιμε κφριε,  

Η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί μαηί ςασ, για να εκφράςει τθν αγανάκτθςθ τθσ, με αφορμι τθν 
εγκφκλιο με αρ. πρωτ. 65531/20-03-2020 που εκδϊςατε και θ οποία αφορά ςτθν «Υπαγωγι των 
υπαλλιλων – λειτουργϊν του Δθμοςίου και των ςτελεχϊν των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Αςφαλείασ ςτον Ηλεκτρονικό Εκνικό Φορζα Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και 
απεικόνιςθ τθσ αςφάλιςισ τουσ ςτθν Αναλυτικι Περιοδικι Διλωςθ (ΑΠΔ), κατϋ εφαρμογι των 
διατάξεων του Ν.4387/2016, όπωσ αυτζσ τροποποιικθκαν και ςυμπλθρϊκθκαν από τισ 
διατάξεισ του Ν.4670/2020». 

Το ςφνολο των Υπθρεςιϊν ςτο Δθμόςιο, κατά ςυνζπεια και οι Υπθρεςίεσ του Υπουργείου 
Παιδείασ βρίςκονται ςε κακεςτϊσ περιοριςμζνθσ λειτουργίασ ςφμφωνα με τθν ΥΑ 2873/Υ1/17-
03-2020. 

Ειδικά ςτισ  Περιφερειακζσ Υπθρεςίεσ  Εκπαίδευςθσ, οι οποίεσ υλοποιοφν τθ μιςκοδοςία 
160.000 και πλζον μόνιμων εκπαιδευτικϊν, περίπου το 1/3 των μιςκοδοτοφμενων του 
Δθμοςίου, υπάρχουν ιδιαίτερα προβλιματα όπωσ θ υποςτελζχωςθ, θ ζλλειψθ τεχνικϊν μζςων, 
θ ςυνεχισ εναλλαγι προςωπικοφ με αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν κ.ά.. 
Το εγχείρθμα τθσ υπαγωγισ των μονίμων υπαλλιλων ςτθν Αναλυτικι Περιοδικι Διλωςθ ακόμθ 
και ςε κανονικζσ ςυνκικεσ κα ιταν εξαιρετικά δφςκολο να υλοποιθκεί για τισ υπθρεςίεσ μασ, 
αλλά και για όλεσ τισ υπθρεςίεσ και κα ζπρεπε να υπάρξει ο απαραίτθτοσ χρόνοσ προςαρμογισ. 

Ο ΕΦΚΑ κυμικθκε μετά από 4 χρόνια και εν μζςω πανδθμίασ να υλοποιιςει το  
Ν.4387/2016 και μάλιςτα με προκεςμία υλοποίθςθσ τθσ πρϊτθσ εφαρμογισ του,  τισ ζξι (6) 
εργάςιμεσ θμζρεσ, ιτοι ςτισ 31/03/2020. Επιπρόςκετα δε, λόγω τθσ πλθκϊρασ των 
περιπτϊςεων ταμείων, ειςφορϊν και κρατιςεων ςτο Δθμόςιο, ανακφπτουν ερωτιματα και 
προβλιματα, τα οποία όχι μόνον δεν μποροφν να διευκετθκοφν ςτο ανωτζρω χρονικό 
διάςτθμα, αλλά οφτε καν να υποβλθκοφν και να απαντθκοφν. 

Επιπλζον θ εγκφκλιοσ ςασ, ζχει αςάφειεσ και αοριςτίεσ οι οποίεσ ζχουν ιδθ εντοπιςτεί 
από τουσ αρμόδιουσ ςυναδζλφουσ μασ, οι οποίοι προςπακοφν να τισ  αποκωδικοποιιςουν. 

Για όλα τα παραπάνω ςασ καλοφμε, να αναβάλλεται το ανεδαφικό  εγχείρθμα ςασ, ςτθν 
παροφςα περίοδο και να μεταφζρετε τθν υλοποίθςθ του όταν αποκαταςτακεί θ κανονικότθτα 
ςτο Δθμόςιο και ςτισ ηωζσ όλων μασ. 

 

Για ηο Γιοικηηικό Σσμβούλιο 

              Ο Πρόεδρος 

          Σάββας Φωηιάδης 

                   O Γεν. Γραμμαηέας 

                    Γιώργος Πέγκας 

 


