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Θζμα:  Παράταςθ προκεςμίασ υποβολισ ΑΠΔ  Υπθρεςιϊν Υπουργείου Παιδείασ 
 

Αξιότιμε κφριε Διοικθτι,  

Η ΠΟΣΥΠ επικοινωνεί ξανά μαηί ςασ, για να αιτθκεί τθν εκ νζου παράταςθ τθσ 
υποβολισ ΑΠΔ για το Υπουργείο Παιδείασ και πζραν τθσ 01/06/2020, ϊςτε να μπορζςουν οι 
υπθρεςίεσ μασ να ανταποκρικοφν. 

Σασ υπενκυμίηουμε τόςο το ζγγραφο τθσ Υπουργοφ Παιδείασ, κασ Νίκθσ Κεραμζωσ, 
(41123/Β3/27-03-2020) προσ τον ΕΦΚΑ,  όςο και τθσ ΠΟΣΥΠ (14/23-03-2020), με τα οποία 
ηθτοφςαμε τθν επϋ αόριςτο αναςτολι τθσ εφαρμογισ τθσ ΑΠΔ, για ςυγκεκριμζνουσ και 
βάςιμουσ λόγουσ: 
• Οι υπθρεςίεσ μασ (αποτελοφμενεσ από 480 εκκακαριςτζσ αποδοχϊν που μιςκοδοτοφν 
180.000 υπαλλιλουσ) λόγω των ζκτακτων μζτρων κατά τθσ εξάπλωςθσ του covid-19 βρίςκονται 
ςε κακεςτϊσ περιοριςμζνθσ λειτουργίασ ςφμφωνα με τθν αρικ. 2873/Υ1/17-03-2020 Υπουργικι 
Απόφαςθ, καταβάλλοντασ υπερπροςπάκεια για τθν απρόςκοπτθ καταβολι των τακτικϊν 
αποδοχϊν των Υπαλλιλων μασ.  
• 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. 
• Το ελάχιςτο χρονικό περικϊριο για τθν εφαρμογι τθσ εγκυκλίου ςασ κάνει αδφνατθ τθν ορκι 
μελζτθ και υλοποίθςι τθσ από τισ εταιρίεσ λογιςμικοφ ϊςτε να ενςωματϊςουν και να 
απεικονίςουν ορκά τισ ωσ άνω αλλαγζσ.  
• Οι εκκακαριςτζσ αποδοχϊν κα πρζπει να αναηθτιςουν και να καταχωρίςουν πλθκϊρα 
ςτοιχείων για τεράςτιο αρικμό μιςκοδοτοφμενων ϊςτε να είναι ορκι θ απεικόνιςθ τθσ ΑΠΔ, ςε 
μία περίοδο που αποκλειςτικό μζλθμά τουσ ςφμφωνα και με το άρκρο 43 τθσ από 20-03-
2020(ΦΕΚ68Α/20.03.20) Πράξθσ Νομοκετικοφ Περιεχομζνου, είναι θ απρόςκοπτθ καταβολι των 
αποδοχϊν.  
• 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 από τθν 
Υπθρεςία ςασ.  
• Είναι αδφνατθ ςτθν παροφςα κατάςταςθ, θ πραγματοποίθςθ θμερίδων και ςεμιναρίων για 
τθν ομαδικι ενθμζρωςθ των εκκακαριςτϊν.  
 



Αυταπόδεικτο γεγονόσ τθσ ορκότθτασ των επιςθμάνςεων και των αιτιάςεων τόςο των 
δικϊν μασ, όςο και  άλλων φορζων του Δθμοςίου, αποτελεί θ  αναγκαςτικι αναδίπλωςθ ςασ 
και θ χοριγθςθ 2 παρατάςεων, ζωσ ςιμερα,  τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ  υποβολισ ΑΠΔ, 
με τελευταία τθν 1θ Ιουνίου 2020.  

Επειδι είναι ςίγουρο ότι κα αναγκαςτείτε,  εκ των πραγμάτων,  να χορθγιςετε και 
άλλεσ παρατάςεισ, ςασ καλοφμε ςτο πλαίςιο τθσ εμπιςτοςφνθσ, τθσ καλισ πίςτθσ αλλά και τθσ 
ςυνεργαςίασ ςασ με τισ άλλεσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ, να επεξεργαςτείτε ζνα πιο ρεαλιςτικό 
ςχζδιο υλοποίθςθσ τθσ νομοκετθμζνθσ υποχρζωςθσ μασ. 
Μιασ υποχρζωςθσ τθν οποία εμείσ δεν αρνοφμαςτε και κζλουμε να ςυμβάλουμε ςτθν 
υλοποίθςθ τθσ, παρότι εςείσ τθν <<κυμθκικατε>> εν μζςω πανδθμίασ και περιοριςμζνθσ 
λειτουργίασ των Υπθρεςιϊν μασ και προςπακείτε να τθν υλοποιιςετε με προβλθματικό και 
εραςιτεχνικό τρόπο. 

Διότι πωσ αλλιϊσ να χαρακτθρίςουμε τθν αδυναμία  να μασ δοκοφν απαντιςεισ  από 
τον ΕΦΚΑ, ςτα  ερωτιματα και προβλιματα που ανακφπτουν κατά τθν επεξεργαςία και 
προςπάκεια υλοποίθςθσ τθσ εγκυκλίου ςασ, θ οποία ςε πολλά ςθμεία είναι αόριςτθ, αςαφισ 
και πρόχειρθ. 

Διότι πωσ αλλιϊσ να χαρακτθρίςουμε τθν ζλλειψθ ςεμιναρίων ι επιμορφωτικϊν 
θμερίδων από εξειδικευμζνουσ υπαλλιλουσ του ΕΦΚΑ, οι οποίοι κα κακοδθγιςουν, κα 
υποςτθρίξουν  και κα διαφωτίςουν τουσ εκατοντάδεσ  εκκακαριςτζσ του Υπουργείου Παιδείασ 
αλλά και όλου του Δθμοςίου.  
Αυτά όμωσ που δεν πράττετε εςείσ τα υλοποιοφν ιδιωτικζσ εταιρείεσ, βζβαια με το αηθμίωτο. 

 
Σε κάκε περίπτωςθ ςασ καλοφμε ζςτω και τϊρα: 
  

- Να επεξεργαςτείτε, μετά τθν επιςτροφι των Υπθρεςιϊν μασ ςτθν κανονικότθτα, ζνα 
ρεαλιςτικό χρονοδιάγραμμα για τθν υλοποίθςθ τθσ υπαγωγισ μασ ςτθν ΑΠΔ, θ 
μθνιαία παράταςθ αποτελεί πλζον διοικθτικό παράδοξο.  

- Να προχωριςετε άμεςα ςτθν καταςκευι ενόσ e- helpdesk του ΕΦΚΑ, ςτο οποίο οι 
εκκακαριςτζσ μασ κα υποβάλλουν ερωτιματα και προβλιματα και κα παίρνουν 
ζγκυρεσ και ζγκαιρεσ απαντιςεισ.  
Το να απαντάνε ςποραδικά από το τθλζφωνο κάποιοι υπάλλθλοι ςασ, δεν αποτελεί ορκι 
διοικθτικι πρακτικι και οφτε μπορεί να βαςίηεται θ διοικθτικι διαδικαςία ςε 
προφορικζσ απαντιςεισ. 

- Να προχωριςετε άμεςα ςτθν οργάνωςθ, μζςω τθλεδιαςκζψεων,  ςεμιναρίων 
υλοποίθςθσ τθσ εγκυκλίου ςασ και εφαρμογισ τθσ ΑΠΔ.  
Τα ςεμινάρια να είναι κεματικά και να αφοροφν μεγάλεσ ομάδεσ Υπθρεςιϊν, όπωσ 
ΟΤΑ, Νοςοκομεία, Πανεπιςτιμια, Υπουργείο Παιδείασ, κ.ά. 
Τα διαδικτυακά ςεμινάρια  να ανεβοφν ςτθν ιςτοςελίδα ςασ για να είναι προςβάςιμα ςε 
όςουσ εκκακαριςτζσ δεν κα ςυμμετζχουν ςτισ τθλεδιαςκζψεισ. 

- Να προχωριςετε ςτθν λιψθ απόφαςθσ αναςτολισ κάκε επιβολισ Διοικθτικϊν 
Κυρϊςεων, μζχρι τθν υπαγωγι όλων των Υπθρεςιϊν μασ ςτθν ΑΠΔ. 

 
Η ΠΟΣΥΠ ςτθρίηει τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ του ςυςτιματοσ ειςφορϊν και 

παροχϊν και επικυμεί τον εκςυγχρονιςμό του ΕΦΚΑ, αλλά αυτό κα πρζπει να γίνει με 
αςφάλεια για τουσ υπαλλιλουσ και με μεκοδικότθτα και ςοβαρότθτα από τον Φορζασ ςασ.  

 

Για ηο Γιοικηηικό Σσμβούλιο 

              Ο Πρόεδρος 

          Σάββας Φωηιάδης 

                   O Γεν. Γραμμαηέας 

                    Γιώργος Πέγκας 

 


