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ΘΕΜΑ: Γνωζηοποίηζη δημοζίεσζης ηοσ ν.3863/2010 (ΦΕΚ 115 Α΄). Ρσθμίζεις 

Προζωπικού ΟΣΑ.  

 

αο  γλωξίδνπκε όηη ζην ΦΕΚ 115/15-7-2010, ηεύτος Α΄, δεκνζηεύηεθε ο 

νόμος 3863/2010 « Νέν Αζθαιηζηηθό ύζηεκα θαη ζπλαθείο δηαηάμεηο, ξπζκίζεηο 

ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο » θαη ζπγθεθξηκέλα, ζην άρθρο 66 απηνύ ξπζκίδνληαη 

ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ην πξνζωπηθό ηωλ Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο 

(ΟΣΑ).  

Δηδηθόηεξα, κε ηε ζπγθεθξηκέλε ξύζκηζε, πνπ ηζρύεη από 15-7-2010 

(εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λόκνπ ζην ΦΔΚ), ζεζπίδεηαη, γηα ην κόληκν 

πξνζωπηθό ηωλ ΟΣΑ, πνπ απαζρνιείηαη απνθιεηζηηθά θαη θαηά πιήξεο ωξάξην ζηηο 

αλαθεξόκελεο ζηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3660/2008 (Α΄78) εξγαζίεο 

(ζπγθνκηδή θαη απνθνκηδή, κεηαθνξά, δηαινγή, επηζηαζία, θαηαζηξνθή  
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απνξξηκκάηωλ θ.ά.), θαζεζηώο Βαξέωλ θαη Αλζπγηεηλώλ Δπαγγεικάηωλ ζηνλ 

θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζήο ηνπο (Σνκέαο Αζθάιηζεο Γεκνηηθώλ θαη 

Κνηλνηηθώλ Τπαιιήιωλ «ΣΑΓΚΤ» ηνπ ΣΔΑΓΤ). 

Με ηελ ελ ιόγω ξύζκηζε παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ 

αλωηέξω πξνζωπηθνύ από ηνλ θνξέα επηθνπξηθήο αζθάιηζήο ηνπ, θαηά ην ρξόλν 

ηεο ζπληαμηνδόηεζήο ηνπ από ην Γεκόζην, κε ηηο ίδηεο εηδηθέο πξνϋπνζέζεηο 

ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ θύξηνπ θνξέα. 

Δηδηθόηεξα, ζην άρθρο 66 νξίδνληαη, θαηά παξάγξαθν, ηα αθόινπζα: 

       ηελ παρ. 1 πξνβιέπεηαη όηη, ην κόληκν πξνζωπηθό ηωλ νξγαληζκώλ ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο (Ο.Σ.Α.) πνπ απαζρνιείηαη ζηηο αλαθεξόκελεο ζην άξζξν 4 ηνπ λ. 

3660/2008 (78Α΄) εξγαζίεο, ην νπνίν αζθαιίδεηαη γηα επηθνπξηθή ζύληαμε ζηνλ 

Σνκέα Αζθάιηζεο Γεκνηηθώλ θαη Κνηλνηηθώλ Τπαιιήιωλ «ΣΑΓΚΤ» ηνπ ΣΔΑΓΤ 

ππόθεηηαη, από ην δηνξηζκό ή ηε κνληκνπνίεζή ηνπ ζηηο εηδηθόηεηεο απηέο, ζηελ 

θαηαβνιή πξόζζεηεο εηδηθήο εηζθνξάο πνζνζηνύ 2%, επηκεξηδόκελε θαηά πνζνζηό 

0,75% ζηνλ εξγνδόηε θαη 1,25% ζηνλ αζθαιηζκέλν επί ηνπ πνζνύ ηωλ 

αζθαιηζηέωλ απνδνρώλ επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη νη εηζθνξέο γηα θύξηα 

ζύληαμε (βαζηθόο κηζζόο θαη επίδνκα εηδηθήο απαζρόιεζεο). 

 Γηα ην πξνζωπηθό πνπ έρεη πξνζιεθζεί ή δηνξηζζεί ή κνληκνπνηεζεί ζηηο 

αλωηέξω εηδηθόηεηεο κέρξη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηζρύνο ηεο δηάηαμεο απηήο 

(15-7-2010), πξνβιέπεηαη ε ππαγωγή ηνπ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ απηνύ 

αλαδξνκηθά, ύζηεξα από αίηεζή ηνπ, θαηαβάιινληαο ηελ αλωηέξω πξόζζεηε εηδηθή 

εηζθνξά επηκεξηδόκελε θαηά ηα πξναλαθεξόκελα ζηελ πξνεγνύκελε παξάγξαθν.  

 ηελ παρ.2 νξίδεηαη όηη, ην αλωηέξω πξνζωπηθό, πνπ ζπκπιεξώλεη ηηο 

πξνϋπνζέζεηο ζπληαμηνδόηεζεο κε ηηο δηαηάμεηο πεξί βαξέωλ θαη αλζπγηεηλώλ 

επαγγεικάηωλ θαη ζπληαμηνδνηείηαη από ην Γεκόζην ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 4 ηνπ λ.3660/2008, δηθαηνύηαη επηθνπξηθή ζύληαμε από ηνλ Σνκέα 

«ΣΑΓΚΤ» ηνπ ΣΔΑΓΤ, εθόζνλ έρεη ζπκπιεξώζεη ηηο ίδηεο πξνϋπνζέζεηο πνπ 

απαηηνύληαη θάζε θνξά από ην Γεκόζην. Ο απαηηνύκελνο ρξόλνο αζθάιηζεο 

ζπκπιεξώλεηαη θαη κε ρξόλν αζθάιηζεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε άιιν  
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επηθνπξηθό θνξέα  ζε θαζεζηώο ΒΑΔ, ζύκθωλα κε ηηο πεξί δηαδνρηθήο αζθάιηζεο 

δηαηάμεηο.   

 Η ζπληαμηνδόηεζε πξαγκαηνπνηείηαη κεηά από αλαγλώξηζε θαη εμαγνξά ηνπ 

ειάρηζηνπ αξηζκνύ εηώλ αζθάιηζεο ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα πνπ 

απαηηνύληαη θάζε θνξά από ην Γεκόζην γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε κε ηηο 

πξνϋπνζέζεηο απηέο. Η αλαγλώξηζε θαη εμαγνξά πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

θαηαβνιή από ηνλ αζθαιηζκέλν ηνπ πνζνζηνύ εηζθνξάο 2% επί ηνπ πνζνύ ηωλ 

αζθαιηζηέωλ απνδνρώλ επί ηνπ νπνίνπ ππνινγίδνληαη νη εηζθνξέο γηα ηελ θύξηα 

ζύληαμε. Η εμόθιεζε ηνπ πξνθύπηνληνο πνζνύ πξαγκαηνπνηείηαη, είηε εθάπαμ κε 

έθπηωζε 15%, είηε ζε εμήληα (60) κεληαίεο ηζόπνζεο άηνθεο δόζεηο. ε  πεξίπηωζε 

ζπληαμηνδόηεζεο θαηαβάιιεηαη ην 1/3 ηνπ πνζνύ εθάπαμ θαη ην ππόινηπν 

εμνθιείηαη ζε ζαξάληα (40) κεληαίεο δόζεηο, ην νπνίν παξαθξαηείηαη θαηά κήλα 

από ηε ζύληαμε ηνπ ζπληαμηνύρνπ. 

 Με ηην παρ.3. παξέρεηαη δηθαίωκα ζπληαμηνδόηεζεο από ηνλ Σνκέα «ΣΑΓΚΤ» 

ηνπ ΣΔΑΓΤ, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηωλ πξνεγνύκελωλ παξαγξάθωλ, θαη ζηα 

πξόζωπα ηα νπνία κέρξη ηελ 15-7-2010 έρνπλ ήδε ζπληαμηνδνηεζεί από ην 

Γεκόζην  κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ.3660/2008. 

 Με ηην παρ.4 παξέρεηαη εμνπζηνδόηεζε, έηζη ώζηε, κε απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Δξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο Αζθάιηζεο, κεηά από γλώκε ηνπ Γ.. ηνπ ΣΔΑΓΤ, 

νηθνλνκηθή κειέηε θαη γλώκε ηνπ ΚΑ, λα ξπζκίδεηαη θάζε ζέκα πνπ θξίλεηαη 

απαξαίηεην γηα ηελ εθαξκνγή ηωλ δηαηάμεωλ ηνπ άξζξνπ 66 ηνπ λ.3863/2010.                             
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