Αθήνα, 29-1-2010
Αριθμ. Πρωτ.: 2/ 75734 /0022/2009
EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜMATEIA ΔΗΜOΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου
ΤΜΗΜΑ
:Β

ΠΡΟΣ: Δήμο Θεσσαλονίκης,
Διεύθυνση Προσωπικού,
Τμήμα Υπηρεσιακών
Μεταβολών,
Προσωπικού Δημοσίου
Δικαίου,
Bενιζέλου 45, ΤΚ 546 31,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ.

Ταχ. Δ/νση : Πανεπιστημίου 37,
101 65 - Αθήνα
Πληροφορίες : Λ. Λιόσης
Τηλ. 210 33 38 391

ΘΕΜΑ:

«Απόψεις σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 4 του Ν. 3660/2008 σε μετατάξεις
υπαλλήλων Ο.Τ.Α. σε θέσεις και κατηγορίες μη υπαγόμενες στα βαρέα και
ανθυγιεινά επαγγέλματα».

ΣΧΕΤ:

α. Το υπ΄αριθ. 79222/7-10-09 έγγραφό σας.
β. Η υπ΄αριθ. 108180/0092/6-6-09 έγκύκλιος της 47ης Δ/νσης Γ.Λ.Κ.

Απαντώντας στο ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με την ένταξη σε μισθολογικά
κλιμάκια των υπαλλήλων του Δήμου σας, οι οποίοι, μετά την θέση σε ισχύ του άρθρου 4 του Ν.
3660/2008, έχουν μεταταχθεί από οργανική θέση υπαγόμενη κατά την απασχόληση στα βαρέα και
τα ανθυγιεινά επαγγέλματα σε οργανική θέση και ειδικότητα μη υπαγόμενη σε αυτά, σας
γνωρίζουμε τα εξής:
Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3660/2008, νομοθέτης έχει θεσπίσει ιδιαίτερο
συνταξιοδοτικό καθεστώς για τους υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. α βαθμού που απασχολούνται στα
βαρέα και τα ανθυγιεινά επαγγέλματα με την προσθήκη ενός επιπλέον μισθολογικού κλιμακίου για
κάθε πέντε (5) έτη πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης στα επαγγέλματα αυτά έως την
προσθήκη το πολύ τριών (3) μισθολογικών κλιμακίων.
Οι διατάξεις αυτές αποσκοπούν στην ειδική συνταξιοδοτική προστασία του προσωπικού των
Ο.Τ.Α. α βαθμού, που απασχολείται διαρκώς, αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε ιδιαίτερα
βαριές και ανθυγιεινές εργασίες.
Με βάση την διαπίστωση αυτή, θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξέλθουν του πλαισίου ρυθμίσεων
του άρθρου 4 του Ν. 3660/08 όσοι υπάλληλοι απασχολήθηκαν νομίμως στα βαρέα και τα
ανθυγιεινά επαγγέλματα, πριν και μετά την θέση του ίδιου νόμου σε ισχύ (7-5-2008), εφόσον στην
συνέχεια μετατάχθηκαν σε άλλες θέσεις και ειδικότητες του Δήμου σας εκτελώντας απασχολήσεις
μη υπαγόμενες στα επαγγέλματα αυτά, ασχέτως του χρόνου δημοσίευσης των σχετικών
αποφάσεων με τις οποίες επήλθε η υπηρεσιακή τους μεταβολή.
Το παρόν έγγραφο κοινοποιείται συνημμένα στις αρμόδιες Διευθύνσεις της Υπηρεσίας
Συντάξεων και του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με
την παράκληση να τοποθετηθούν επί θεμάτων αρμοδιότητάς τους επί των διαλαμβανομένων
ερωτημάτων γνωστοποιώντας τα έγγραφά τους στην Υπηρεσία μας
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ:
Δ22- Β: 2

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΚΩΝ. ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ

KOIΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:
1. Γενικό Λογιστήριο του Κράτους,
Υπηρεσία Συντάξεων,
α. Δ/νση 47η Νομικής Εργασίας και Ενστάσεων,
Τμήμα Α΄,
Κάνιγγος 29, ΤΚ 10110,
ΑΘΗΝΑ.
β. Δ/νση 43η
Κάνιγγος 29, ΤΚ 10110,
ΑΘΗΝΑ.
2. Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης,
Γενική Διεύθυνση
Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
Διεύθυνση Οργάνωσης και
Λειτουργίας Ο.Τ.Α.,
Τμήμα Προσωπικού Ο.Τ.Α.,
Σταδίου 27, ΤΚ 10183,
ΑΘΗΝΑ.
3. Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α.
Καρόλου 24,
ΤΚ 10437, ΑΘΗΝΑ.
Aκριβές αντίγραφο
Ο Προϊστάμενος Διεκ/σης α.α.

