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Με τις διατάξεις του άρθρου 66 του νόµου 3863/2010 «Νέο Ασφαλιστικό Σύστηµα 

και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις».(ΦΕΚ 115/15-7-2010, τεύχος 

Α΄), ρυθµίζονται  θέµατα του Τοµέα  «ΤΑ∆ΚΥ» του ΤΕΑ∆Υ που αφορούν την 

υπαγωγή στα Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα όσων εντάχθηκαν για κύρια 

σύνταξη στο καθεστώς αυτό (άρθρο 4 ν.3660/2008).      

Με τη συγκεκριµένη ρύθµιση, που ισχύει από 15-7-2010 (ηµεροµηνία δηµοσίευσης 

του νόµου), θεσπίζεται - για το µόνιµο προσωπικό των ΟΤΑ, που απασχολείται 

αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο στις αναφερόµενες στην παρ.1 του άρθρου 4 του 

ν.3660/2008 (Α΄78) εργασίες (συγκοµιδή και αποκοµιδή, µεταφορά, διαλογή, επιστασία, 

καταστροφή απορριµµάτων κ.ά.) - καθεστώς Βαρέων και Ανθυγιεινών 

Επαγγελµάτων και στον φορέα της επικουρικής ασφάλισής τους (Τοµέας 

«ΤΑ∆ΚΥ»του ΤΕΑ∆Υ).  

Με την εν λόγω ρύθµιση, παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης του ανωτέρω 

προσωπικού από τον φορέα επικουρικής ασφάλισής του µε τις ίδιες ειδικές 

προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του κύριου φορέα. 

Ειδικότερα προβλέπεται: 

1. Το µόνιµο προσωπικό των οργανισµών τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), που 

απασχολείται στις αναφερόµενες στο άρθρο 4 του ν. 3660/2008 (78Α΄) 

εργασίες, το οποίο ασφαλίζεται για επικουρική σύνταξη στον Τοµέα Ασφάλισης 

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων «ΤΑ∆ΚΥ» του ΤΕΑ∆Υ, υπόκειται 

υποχρεωτικά από το διορισµό ή τη µονιµοποίησή του στις ειδικότητες 
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αυτές στην καταβολή πρόσθετης ειδικής εισφοράς ποσοστού 2%, 

επιµεριζόµενη κατά ποσοστό 0,75% στον εργοδότη και 1,25% στον 

ασφαλισµένο επί του ποσού των ασφαλιστέων αποδοχών επί του οποίου 

υπολογίζονται οι εισφορές για κύρια σύνταξη (βασικός µισθός και επίδοµα 

ειδικής απασχόλησης). Για το λόγο αυτό θα πρέπει οι εκκαθαριστές 

άµεσα να προχωρήσουν στην παρακράτηση και απόδοση στον Tοµέα 

«ΤΑ∆ΚΥ» των επιπλέον εισφορών από 15-7-2010. Η παρακράτηση θα 

πρέπει να εµφανίζεται χωριστά για ασφαλισµένο και εργοδότη ανά µήνα 

που αναφέρεται. 

2. Στο προσωπικό που υπηρετεί  στους Ο.Τ.Α. και απασχολείται στις ανωτέρω 

εργασίες κατά την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του άρθρου 66 του νόµου 

3863/2010  (15-7-2010),  δίδεται η δυνατότητα να υπαχθεί στις διατάξεις του 

άρθρου αυτού αναδροµικά, από τη πρόσληψη, τη µονιµοποίηση ή το διορισµό 

και  πάντως όχι πριν από την 7η -5-2008, ηµεροµηνία δηµοσίευσης του 

ν.3660/2008 (δηλαδή από την 7η -5-2008 έως και την 14η -7-2010) µε αίτησή 

του, καταβάλλοντας την ανωτέρω πρόσθετη ειδική εισφορά επιµεριζόµενη 

κατά ποσοστό 0,75% στον εργοδότη και 1,25% στον ασφαλισµένο. Η 

πρόσθετη ειδική εισφορά υπολογίζεται επί των ασφαλιστέων αποδοχών που 

ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Για την πιο πάνω 

αναδροµική υπαγωγή και σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 66 

του Ν.3863/2010  οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να υποβάλλουν στην 

υπηρεσία τους αίτηση µε την οποία θα ζητούν την υπαγωγή τους στις 

διατάξεις του  προαναφερόµενου νόµου , η δε υπηρεσία µετά τον 

υπολογισµό των αναδροµικών εισφορών θα πρέπει να παρακρατήσει 

και να αποδώσει στον Τοµέα ΤΑ∆ΚΥ του ΤΕΑ∆Υ το ποσό της οφειλής  

του ασφαλισµένου. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και για την εισφορά του 

εργοδότη, την οποία θα πρέπει η υπηρεσία να καταβάλει άµεσα και 

εφάπαξ. Η απόδοση των άνω αναδροµικών, ασφαλισµένου και 

εργοδότη, θα πρέπει να συνοδεύεται από συγκεντρωτική κατάσταση 

των υπαλλήλων που εντάσσονται στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.  

 . 

3. Το ανωτέρω προσωπικό, που συµπληρώνει τις προϋποθέσεις 

συνταξιοδότησης µε τις διατάξεις περί βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων 

και συνταξιοδοτείται από το ∆ηµόσιο σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 
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του ν.3660/2008, δικαιούται επικουρική σύνταξη από τον Τοµέα «ΤΑ∆ΚΥ» του 

ΤΕΑ∆Υ, εφόσον έχει συµπληρώσει σ’ αυτό τις προϋποθέσεις που απαιτούνται 

κάθε φορά από το ∆ηµόσιο. Ο απαιτούµενος χρόνος ασφάλισης 

συµπληρώνεται και µε χρόνο ασφάλισης που πραγµατοποιήθηκε σε άλλο 

επικουρικό φορέα σε καθεστώς Β.Α.Ε., σύµφωνα µε τις περί διαδοχικής 

ασφάλισης διατάξεις. Η συνταξιοδότηση πραγµατοποιείται µετά από 

αναγνώριση και εξαγορά του ελάχιστου αριθµού ετών ασφάλισης στα βαρέα 

και ανθυγιεινά επαγγέλµατα που απαιτούνται κάθε φορά από το ∆ηµόσιο για 

τη συνταξιοδότηση µε τις προϋποθέσεις αυτές. Η αναγνώριση και εξαγορά 

χρόνου ασφάλισης που έχει αναγνωρισθεί στο καθεστώς βαρέων και 

ανθυγιεινών επαγγελµάτων του ∆ηµοσίου, πριν από την ισχύ το άρθ. 4 του ν. 

3660/2008 (7-5-2008), πραγµατοποιείται, µετά από αίτηση του ασφαλισµένου, 

η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική πράξη αντίστοιχης υπαγωγής 

στο ∆ηµόσιο και µε την καταβολή από τον ασφαλισµένο του ποσοστού 

εισφοράς 2% επί του ποσού των ασφαλιστέων αποδοχών του µήνα υποβολής 

της αίτησης, επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές για την κύρια σύνταξη. 

Η εξόφληση του προκύπτοντος ποσού πραγµατοποιείται, είτε εφάπαξ µε 

έκπτωση 15%, είτε σε εξήντα (60) µηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις, οι οποίες 

παρακρατούνται από τις αποδοχές του ασφαλισµένου και αποδίδονται 

στον  Tοµέα «ΤΑ∆ΚΥ» του ΤΕΑ∆Υ. Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, 

καταβάλλεται το 1/3 του ποσού εφάπαξ και το υπόλοιπο εξοφλείται σε  

σαράντα (40) µηνιαίες δόσεις, το οποίο παρακρατείται κατά µήνα από τη 

σύνταξη του συνταξιούχου. 

 

4. Για τα πρόσωπα τα οποία µέχρι την 15-7-2010 είχαν ήδη συνταξιοδοτηθεί 

από το ∆ηµόσιο µε τις ειδικές διατάξεις (άρθρου 4 του ν.3660/2008), 

παρέχεται η δυνατότητα συνταξιοδότησης µε τις ίδιες προϋποθέσεις και από 

τον Τοµέα «ΤΑ∆ΚΥ» του ΤΕΑ∆Υ εφόσον µε αίτησή τους ζητήσουν να 

αναγνωρίσουν και εξαγοράσουν και στον Τοµέα τον αντίστοιχο χρόνο του 

∆ηµοσίου. Η αναγνώριση και εξαγορά αυτή πραγµατοποιείται µετά από αίτηση 

του συνταξιούχου, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετική πράξη 

αντίστοιχης υπαγωγής στο ∆ηµόσιο και την καταβολή από τον συνταξιούχο 

ποσοστού 2% επί των συνταξίµων αποδοχών εξόδου από την υπηρεσία, 

όπως αυτές ισχύουν κατά την ηµεροµηνία υποβολής της αίτησης. Η εξόφληση 
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του ποσού που θα προκύψει πραγµατοποιείται είτε εφάπαξ µε έκπτωση 15%,  

είτε   µε την καταβολή του 1/3 του ποσού εφάπαξ και του υπολοίπου  µε 

παρακράτηση από τη σύνταξη σε 40 µηνιαίες δόσεις.     

 

Κατόπιν λοιπόν των ανωτέρω και  της υπ.αρ. Φ.80020/οικ.19225/704/16-9-2010 

εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κοιν.Ασφάλισης, ∆/νσης Πρόσθετης Ασφάλισης, παρακαλούµε  οι υπηρεσίες σας  

όπως κοινοποιήσουν άµεσα το παρόν έγγραφό µας  σε όλους τους Ο.Τ.Α.  της 

χωρικής σας αρµοδιότητας, προκειµένου να  προβούν στις απαιτούµενες ενέργειες 

σύµφωνα µε  τα ανωτέρω προεκτεθέντα.        

 
 
                                                       Ο   Πρόεδρος του ∆.Σ.του Τ.Ε.Α.∆.Υ. 
 
                                                             Ανδρέας      Κιντής 
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