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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 115
15 Ιουλίου 2010

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3863
Νέο Ασφαλιστικό Σύστημα και συναφείς διατάξεις,
ρυθμίσεις στις εργασιακές σχέσεις.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Άρθρο 1
Εγγυήσεις − Εννοιολογικοί προσδιορισμοί
1. Το Δημόσιο εγγυάται τη βιωσιμότητα του Ασφαλι−
στικού Συστήματος της χώρας με σκοπό τη διασφάλι−
ση αξιοπρεπούς σύνταξης για κάθε δικαιούχο.
2. Βασική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που δεν
αναλογεί σε ασφαλιστικές εισφορές και χορηγείται
μετά την 1.1.2015, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο
νόμος αυτός.
3. Αναλογική σύνταξη: Το ποσό της σύνταξης που ανα−
λογεί στο ύψος των ασφαλιστικών εισφορών για τα έτη
ασφάλισης, από 1.1.2011 και εφεξής, κάθε ασφαλισμένου
που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης μετά την 1.1.2015 σε
φορείς κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο. Το αναλογικό
ποσό σύνταξης βαρύνει τους προϋπολογισμούς των
ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης ή το Δη−
μόσιο για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου.
4. Τα θέματα του νόμου αυτού που αναφέρονται
στους τακτικούς υπαλλήλους και λειτουργούς του
Δημοσίου, τους στρατιωτικούς και τους τακτικούς
υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμών τοπικής αυτο−
διοίκησης α΄ και β΄ βαθμίδας θα ρυθμιστούν με ειδικό
συνταξιοδοτικό νόμο των αρμόδιων Υπουργών.
Για τους υπαλλήλους της Βουλής τα θέματα του
νόμου αυτού θα κανονιστούν από τον Κανονισμό της
Βουλής.
Άρθρο 2
Βασική σύνταξη
1. Από 1.1.2015 και εφεξής καθιερώνεται βασική σύ−
νταξη. Το ύψος της βασικής σύνταξης, για το έτος

2010, καθορίζεται στο ποσό των τριακοσίων εξήντα
(360,00) ευρώ μηνιαίως, για 12 μήνες και αναπροσαρ−
μόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1
του άρθρου 11 του νόμου αυτού.
2. Την ανωτέρω βασική σύνταξη δικαιούνται:
Α. Οι ασφαλισμένοι των οργανισμών κύριας ασφά−
λισης, πλην ΟΓΑ, καθώς και οι τακτικοί υπάλληλοι και
λειτουργοί του Δημοσίου, οι στρατιωτικοί και οι τα−
κτικοί υπάλληλοι των νομικών προσώπων δημοσίου
δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης
α΄ και β΄ βαθμίδας, ανεξαρτήτως χρόνου υπαγωγής
στην ασφάλιση, που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δι−
καίωμα από την 1.1.2015 και εφεξής.
Η βασική σύνταξη καταβάλλεται από την ημερομηνία
συνταξιοδότησης από τον οικείο ασφαλιστικό φορέα ή
το Δημόσιο. Στους ασφαλισμένους των οποίων η σύ−
νταξη, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κεφαλαίου αυτού,
αποτελεί άθροισμα δύο τμημάτων, η βασική σύνταξη
υπολογίζεται αναλογικά, με βάση τα έτη ασφάλισης
από 1.1.2011 και εφεξής προς το συνολικό χρόνο ασφά−
λισης.
Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται για τους
συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/35 για κάθε χρόνο
που υπολείπεται των τριάντα πέντε (35) ετών διαμονής
στην Ελλάδα, μεταξύ του 15ου και του 65ου έτους της
ηλικίας. Το ποσό της βασικής σύνταξης μειώνεται στις
περιπτώσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώμα−
τος σε μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, σε μειωμένη
σύνταξη λόγω αναπηρίας, καθώς και στην περίπτωση
χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου. Η μείωση της βα−
σικής σύνταξης προκειμένου για τους ασφαλισμένους
που λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη γήρατος, ανέρχεται
σε 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται για τη συ−
μπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους συνταξιοδότη−
σης. Για τους συνταξιούχους που λαμβάνουν μειωμένη
σύνταξη λόγω αναπηρίας με ποσοστό 67% έως και
79,99% χορηγείται το 75% της βασικής σύνταξης, και
με ποσοστό από 50% έως και 66,99% χορηγείται το
50% αυτής. Οι μειώσεις αυτές δεν έχουν εφαρμογή
σε όσους συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του ν.
612/1977 (ΦΕΚ 164 Α΄), καθώς και για τα πρόσωπα του
τετάρτου εδαφίου της περίπτωσης α´ της παραγράφου
1 των άρθρων 1 και 26 του π.δ. 169/2007 (ΦΕΚ 210 Α΄).
Στις περιπτώσεις χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου,
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 66
Ρυθμίσεις προσωπικού ΟΤΑ

1. Το μόνιμο προσωπικό των οργανισμών τοπικής
αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που απασχολείται στις ανα−
φερόμενες στο άρθρο 4 του ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78/Α΄)
εργασίες, το οποίο ασφαλίζεται για επικουρική σύ−
νταξη στον Τομέα Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτι−
κών Υπαλλήλων «ΤΑΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ υπόκειται, από
το διορισμό ή τη μονιμοποίησή του στις ειδικότητες
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).
Το προσωπικό που έχει προσληφθεί ή διορισθεί
ή μονιμοποιηθεί στις ανωτέρω ειδικότητες μέχρι τη
δημοσίευση του παρόντος νόμου, υπάγεται στις δι−
ατάξεις του άρθρου αυτού αναδρομικά, ύστερα από
αίτησή του, καταβάλλοντας την ανωτέρω πρόσθετη
ειδική εισφορά επιμεριζόμενη κατά τα οριζόμενα στο
προηγούμενο εδάφιο.
2. Το ανωτέρω προσωπικό, που συμπληρώνει τις
προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με τις διατάξεις περί
βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων και συνταξιο−
δοτείται για κύρια σύνταξη από το Δημόσιο σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3660/2008 (ΦΕΚ 78
Α΄), δικαιούται επικουρική σύνταξη από τον Τομέα «ΤΑ−
ΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ, εφόσον έχει συμπληρώσει τις ίδιες
προυποθέσεις που απαιτούνται κάθε φορά από το Δη−
μόσιο. Ο απαιτούμενος χρόνος ασφάλισης συμπληρώ−
νεται και με χρόνο ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε
σε άλλο επικουρικό φορέα σε καθεστώς ΒΑΕ, σύμφωνα
με τις περί διαδοχικής ασφάλισης διατάξεις.
Η συνταξιοδότηση πραγματοποιείται μετά από ανα−
γνώριση και εξαγορά του ελάχιστου αριθμού ετών
ασφάλισης στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα
που απαιτούνται κάθε φορά από το Δημόσιο για τη
συνταξιοδότηση με τις προϋποθέσεις αυτές. Η αναγνώ−
ριση και εξαγορά πραγματοποιείται με την καταβολή
από τον ασφαλισμένο του ποσοστού εισφοράς 2% επί
του ποσού των ασφαλιστέων αποδοχών επί του οποίου
υπολογίζονται οι εισφορές για την κύρια σύνταξη. Η
εξόφληση του προκύπτοντος ποσού πραγματοποιεί−
ται, είτε εφάπαξ με έκπτωση 15%, είτε σε εξήντα (60)
μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις. Σε περίπτωση συ−
νταξιοδότησης 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.
3. Δικαίωμα συνταξιοδότησης από τον Τομέα «ΤΑ−
ΔΚΥ» του ΤΕΑΔΥ, σύμφωνα με τις διατάξεις των προ−
ηγούμενων παραγράφων, έχουν και τα πρόσωπα τα
οποία κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου
έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί από το Δημόσιο με τις
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 3660/2008.
4. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνι−
κής Ασφάλισης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του ΤΕΑΔΥ,
οικονομική μελέτη και γνώμη του ΣΚΑ, ρυθμίζεται κάθε
θέμα που κρίνεται απαραίτητο για την εφαρμογή του
παρόντος άρθρου.

Άρθρο 67
Αναπροσαρμογή Επιδομάτων Χριστουγέννων,
Πάσχα και αδείας
Στο τέλος της παραγράφου 10 του άρθρου τρίτου
του ν. 3845/ 2010 (ΦΕΚ 65 Α΄) προστίθεται διάταξη
ως εξής:
«Τα ανωτέρω επιδόματα αναπροσαρμόζονται με κοι−
νή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασί−
ας και Κοινωνικής Ασφάλισης για όλους τους Φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης και το Δημόσιο κατά ενιαίο
ποσοστό έπειτα από οικονομική μελέτη που εκπονείται
από τη Διεύθυνση Αναλογιστικών Μελετών της Γενικής
Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων και εφόσον το
επιτρέπουν οι οικονομικές δυνατότητες των ταμείων
και η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας.»
Άρθρο 68
Συμβάσεις εργολαβίας εταιρειών
παροχής υπηρεσιών
1. Όταν το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου
Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ), οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκη−
σης (Ο.Τ.Α.), οι φορείς και οι οργανισμοί του δημόσιου
τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες
διατάξεις, αναθέτουν ή προκηρύσσουν διαγωνισμό για
παροχή υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης, οφείλουν
να ζητούν από τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών κα−
θαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι) να αναφέρουν στην
προσφορά τους, εκτός των άλλων, τα εξής:
α) Τον αριθμό των εργαζομένων.
β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας.
γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία υπά−
γονται οι εργαζόμενοι.
δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφο−
ρά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των
εργαζομένων.
ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα
προϋπολογισθέντα ποσά.
στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο,
όταν πρόκειται για καθαρισμό χώρων.
Οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύ−
λαξης (εργολάβοι) πρέπει, με ποινή αποκλεισμού, να
εξειδικεύουν σε χωριστό κεφάλαιο της προσφοράς
τους τα ως άνω στοιχεία. Στην προσφορά τους πρέπει
να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους
παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του
εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δη−
μοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, οφεί−
λουν να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της
συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία υπάγονται
οι εργαζόμενοι.
2. Στη σύμβαση που συνάπτουν οι υπηρεσίες, οι φο−
ρείς και οι οργανισμοί της παραγράφου 1 με τους ερ−
γολάβους, περιλαμβάνονται τα στοιχεία α΄έως στ΄της
προηγουμένης παραγράφου καθώς και ειδικός όρος
για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και
ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί
υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης
του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται
τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση ακυρώνεται
και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
Άρθρο 75
Καταργούμενες διατάξεις
1. Οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του
α.ν. 1846/1951 καταργούνται από την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου.
2. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του
ν. 825/1978 και των παραγράφων 2, 3 και 4 του άρθρου
143 του ν. 3655/2008 καταργούνται από 1.1.2011.
3. Οι διατάξεις των άρθρων 49−55 και 61 του ν. 2676/
1999 (ΦΕΚ 1 Α΄) και του άρθρου 19 του ν. 3833/2010 καταρ−
γούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.
4. Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του
ν. 3586/2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) καταργούνται και η παράγρα−
φος 9 αναριθμείται σε 8.
5 .Οι διατάξεις των άρθρων 12, 18 και 20 του ν. 3586/
2007 (ΦΕΚ 151 Α΄) καταργούνται από την έναρξη ισχύος
του παρόντος νόμου.
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6. Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της περί−
πτωσης α΄ και του πρώτου εδαφίου της περίπτωσης
β΄της παραγράφου 3, των παραγράφων 4, 5 και της
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 144 του
ν. 3655/2008 καταργούνται.
7. Οι διατάξεις των παραγράφων 10 και 11 του άρθρου
1 και του β΄εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2
του ν. 3232/2004 (ΦΕΚ 48 Α΄) καταργούνται.
8. Κάθε διάταξη αντίθετη με τις διατάξεις του πα−
ρόντος νόμου καταργείται.
Άρθρο 76
Έναρξη ισχύος
Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από την ημερομηνία
της δημοσίευσής του στην Εφημερίδα της Κυβερνή−
σεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους
διατάξεις.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως
νόμου του Κράτους.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΑΡΟΛΟΣ ΓΡ. ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ι. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

Ε. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ

Λ. ΚΑΤΣΕΛΗ

ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Δ. ΡΕΠΠΑΣ

Α. ΛΟΒΕΡΔΟΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Μ. ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΙΚ. ΜΠΑΤΖΕΛΗ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

Μ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Θεωρήθηκε και τέθηκε η Μεγάλη Σφραγίδα του Κράτους.
Αθήνα, 15 Ιουλίου 2010
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Χ. ΚΑΣΤΑΝΙΔΗΣ

