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1. Το Υπουργείο Εσωτερικών 
    Γενική ∆/νση Τοπ. Αυτ/σης 
∆/νση Οργάνωσης &  
Λειτουργίας ΟΤΑ 
Σταδίου 27 
101 83 – ΑΘΗΝΑ 
 (µε την παράκληση να κοινο-
ποιήσει την παρούσα σε όλους
τους Ο.Τ.Α. που εποπτεύει) 

2. Όλες τις ∆.Ο.Υ. 
3. Όλες τις Υ.∆.Ε. 
 

 ΚΟΙΝ: 1. Ελεγκτικό Συνέδριο 
2. Γενική Γραµµατεία 
    Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
    Γραφείο κ. Υφυπουργού 
 

 
 

ΘΕΜΑ: Οδηγίες για την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν. 3660/2008. 
 
 
 Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 3660/08 (ΦΕΚ 78Α’), θεσπίζονται ειδικές 
διατάξεις για τη συνταξιοδότηση του µονίµου προσωπικού των Ο.Τ.Α. που υπάγεται 
στη συνταξιοδοτική προστασία του ∆ηµοσίου και απασχολείται σε ιδιαίτερα βαριές 
και ανθυγιεινές εργασίες. 
 Ειδικότερα µε τις διατάξεις αυτές, προβλέπονται τα ακόλουθα: 
 1. Με τις διατάξεις της παρ. 1, προσδιορίζονται σαφώς τα πρόσωπα που 
εµπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις. Πρόκειται για το µόνιµο προσωπικό των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθµού, που υπάγεται στη 
συνταξιοδοτική προστασία του ∆ηµοσίου και απασχολείται αποκλειστικά και κατά 
πλήρες ωράριο: α)  στη συγκοµιδή και αποκοµιδή, µεταφορά, διαλογή, επιστασία, 
καταστροφή απορριµµάτων, β) σε συνεργεία συντήρησης και επισκευής των µέσων 
καθαριότητας και µε το πλύσιµο αυτών, γ) ως οδοκαθαριστές, δ) ως εργάτες 
αφοδευτηρίων, ε) ως χειριστές µηχανικών σαρώθρων, στ) ως εργάτες ταφής – εκταφής 
νεκρών, ζ) ως καθαριστές οστών, η) ως εργάτες και τεχνίτες ασφαλτόστρωσης, θ) ως 
τοποθετητές µαρµάρων και πλακών, ι) ως κατεργαστές και κόπτες µαρµάρων, ια) ως 
σφαγείς και εκδορείς ζώων και πτηνών και ιβ) ως εναερίτες ηλεκτρολόγοι. 
 Σηµειώνεται ότι, όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις αυτές, προϋπόθεση της 
υπαγωγής των ανωτέρω προσώπων στις ειδικές διατάξεις του άρθρου 4 είναι η 
αποκλειστική και κατά πλήρες ωράριο άσκηση καθηκόντων στις προπαρατεθείσες 
θέσεις εργασίας και όχι η απλή τοποθέτησή τους σε αυτές, χωρίς την άσκηση των 
ανάλογων καθηκόντων. 
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 2. Η υπαγωγή των ανωτέρω προσώπων στο καθεστώς των Βαρέων και 
Ανθυγιεινών επαγγελµάτων, συνεπάγεται τη θεµελίωση δικαιώµατος σύνταξης από το 
∆ηµόσιο, εφόσον έχουν συµπληρώσει οι µεν άνδρες το 58ο έτος της ηλικίας τους οι δε 
γυναίκες το 53ο έτος και έχουν συµπληρώσει δεκαπέντε (15) συντάξιµα έτη από τα 
οποία δώδεκα (12) έτη αποκλειστικά στις θέσεις αυτές εκ των οποίων τρία (3) έτη, 
τουλάχιστον τα τελευταία δεκατρία (13) έτη πριν τη συµπλήρωση του ανωτέρω ορίου 
ηλικίας. 

Το προσωπικό αυτό υποχρεούται, από το διορισµό ή τη µονιµοποίησή του στις 
ειδικότητες αυτές, στην καταβολή ειδικής πρόσθετης εισφοράς 4,3% επί του βασικού 
µισθού και επί του ποσού του επιδόµατος ειδικής απασχόλησης.  

3. α. Με τις µεταβατικές διατάξεις της παρ. 2, δίνεται η δυνατότητα στο 
προσωπικό που υπηρετεί µέχρι την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 3660/08 (7-5-
2008), να επιλέξει, µε αίτησή του, εντός τριών µηνών από την προαναφερόµενη 
ηµεροµηνία την υπαγωγή του σε αυτές, καταβάλλοντας την ανωτέρω πρόσθετη ειδική 
εισφορά αναδροµικά για το χρονικό διάστηµα από 8-4-1999 ή εάν έχουν µονιµοποιηθεί 
ή προσληφθεί µετά την ηµεροµηνία αυτή, από του διορισµού ή της µονιµοποίησή τους, 
έως και την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης και εφεξής.  

Στην περίπτωση αυτή, η προαναφερόµενη πρόσθετη ειδική εισφορά θα 
υπολογισθεί: α) για το χρονικό διάστηµα από 8-4-1999 µέχρι την 31-12-2003, επί του 
βασικού µισθού και του επιδόµατος χρόνου υπηρεσίας, ποσά που αποτελούσαν το 
συντάξιµο µισθό µέχρι την 31-12-2003, καθώς και επί του επιδόµατος ειδικής 
απασχόλησης και β) για το χρονικό διάστηµα από 1-1-2004 µέχρι την ηµεροµηνία 
υποβολής της ανωτέρω αίτησης, επί του βασικού µισθού και του επιδόµατος ειδικής 
απασχόλησης, όπως τα ποσά αυτά αποτυπώνονται στις µισθοδοτικές καταστάσεις των 
ανωτέρω χρονικών διαστηµάτων για τον κάθε ενδιαφερόµενο. Ο υπολογισµός του 
συνολικού καταβλητέου ποσού της πρόσθετης ειδικής εισφοράς θα διενεργηθεί από τις 
αρµόδιες υπηρεσίες των δήµων και µε πράξη ή απόφαση του αρµοδίου κατά περίπτωση 
∆ιευθυντή, για κάθε ενδιαφερόµενο, το ποσό αυτό θα παρακρατηθεί από το µισθό του, ή 
εφόσον αυτός συνταξιοδοτηθεί πριν την εξόφληση του ποσού αυτού, από τη σύνταξη 
του, µε µηνιαίες δόσεις, ο αριθµός των οποίων δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερος από τον 
αριθµό των µηνών που αναγνωρίζονται. 

       β. Σε όσα πρόσωπα έχουν υπηρεσία προ της 8-4-1999 και απασχολούνται 
αποκλειστικά στις ειδικότητες της παρ. 1, χορηγείται, για κάθε επτά (7) χρόνια 
πραγµατικής απασχόλησης σε αυτές, µέχρι την ανωτέρω ηµεροµηνία, ένα έτος 
πλασµατικής συντάξιµης υπηρεσίας, το οποίο βάσει των διατάξεων της παρ. 1, του 
άρθρου 11 και της παρ. 2 του άρθρου 15 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων, προσαυξάνει τη σύνταξή τους κατά 0,3/35. 

4. Με τις διατάξεις της παρ. 5, ορίζεται ότι η σύνταξη όσων από τα ανωτέρω 
πρόσωπα δεν θεµελιώσουν δικαίωµα σύνταξης βάσει των προαναφεροµένων διατάξεων 
και θα συνταξιοδοτηθούν µε βάση τις γενικές διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων ή του Ν. 2084/92, θα προσαυξηθεί κατά 0,35% για κάθε έτος 
υπηρεσίας τους στις προαναφερόµενες ειδικότητες.  

5. Με τις διατάξεις της παρ. 6, ορίζεται ότι οι προαναφερόµενες διατάξεις των 
παρ. 3, 4 και 5 έχουν εφαρµογή και για το προσωπικό που βάσει των διατάξεων της 
παρ. 20 του άρθρου 2 του ν. 2703/99 είχε επιλέξει την υπαγωγή του σε καθεστώς 
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων το οποίο και δεν απαιτείται να υποβάλει νέα 
αίτηση για υπαγωγή του στο καθεστώς αυτό. 

 
 

Εσωτ. ∆ιανοµή: 
1. ∆47 – Α’ (Φ.ΒΑΕ) 
2. ∆43 – Γ’  

Ο Υφυπουργός 
 

Νικ. Λέγκας 
 


