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ΘΕΜΑ: « Κοινοποίηση διατάξεων του άρθρου 25 του ν. 4387/2016 ». 

 

Σας ενημερώνουμε ότι με τις διατάξεις  του  άρθρου 25 του ν. 4387/2016 (Α, 85)  

«Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ)», τακτοποιούνται ασφαλιστικά με την υπαγωγή τους στο 

ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ (ν. 3163/1955, ν.δ. 4277/1962) τα 

ανωτέρω πρόσωπα. Ειδικότερα:  

1. Το κοινοποιούμενο άρθρο  αφορά στους τακτικούς υπαλλήλους του ΕΤΕΑ και του 

ΤΠΔΥ, οι οποίοι προέρχονται από το πρώην Ταμείο Ασφάλισης Δημοτικών και 

Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ),  διέπονταν από τις διατάξεις  του ν.δ. 4239/1962 και 

υπάγονταν για τον κλάδο κύριας σύνταξης, οι μεν στο ΕΤΕΑ, οι δε στον Τομέα Πρόνοιας 

Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ.  

ΠΡΟΣ :  Διοίκηση ΙΚΑ ΕΤΑΜ  
 Γ.Δ/νση Ασφαλιστικών Υπηρεσιών  
 Δ/νση Συντάξεων Προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ 
 Γερανίου 42, Αθήνα 
KOIN:  
 1.ΕΤΕΑ 

α) Γραφείο κ. Προέδρου 
β) Δ/νση Επικουρικής Ασφάλισης τ. 
ΤΑΔΚΥ 
Φιλελλήνων 13 – 15, Αθήνα 105 57 

 2. ΤΠΔΥ – Τομέας Πρόνοιας 
Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων 
Σοφοκλέους 4, Αθήνα 105 59 

 3. ΓΛΚ – Δ/νση Εισοδηματικής 
Πολιτικής  
Κάνιγγος 29 - Αθήνα 
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Τα πρόσωπα αυτά, από της ισχύος του νόμου, μεταφέρονται στην ασφάλιση του ειδικού 

συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 11 του 

ν.δ. 4277/1962. Η υπαγωγή αυτή αφορά και τους ήδη μεταταγέντες ή μεταφερθέντες -σε 

θέσεις άλλων υπηρεσιών- τακτικούς υπαλλήλους του τ. ΤΑΔΚΥ, οι οποίοι διατήρησαν -κατά 

τη μεταφορά ή μετάταξή τους- το προηγούμενο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό καθεστώς. 

Τέλος, αφορά και τους ήδη συνταξιούχους του πρώην ΤΑΔΚΥ, οι συντάξεις των οποίων 

καταβάλλονταν είτε από το ΕΤΕΑ είτε από τον Τομέα Πρόνοιας Δημοτικών και Κοινοτικών 

Υπαλλήλων του ΤΠΔΥ. 

2. Οι εισφορές (εργαζόμενου και εργοδότη) του ως άνω προσωπικού, που αντιστοιχούν σε 

χρόνο ασφάλισής τους στους προηγούμενους φορείς, ήτοι στο ΕΤΕΑ και στο ΤΠΔΥ, 

μεταφέρονται στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, κατόπιν αναλογιστικής μελέτης της αρμόδιας 

υπηρεσίας του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ούτως ώστε ο χρόνος αυτός να θεωρείται πλέον ως πλήρως 

διανυθείς στην ασφάλιση του ειδικού συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. 

3. Από την έναρξη ισχύος του κοινοποιούμενου άρθρου, καταργείται το αρ. 1 του ν.δ. 

4239/1962 «περί συνταξιοδότησης τακτικού προσωπικού ΤΑΔΚΥ», καθώς και κάθε άλλη -

αντίθετη προς τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου- διάταξη. 

4. Σημειώνεται ότι οι διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου ισχύουν έως και την 

ημερομηνία υπαγωγής του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στον Ε.Φ.Κ.Α (παρ. 7, αρ. 25 του παρόντος 

νόμου), δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη διάταξη του εδαφίου β΄, της παρ.1 του άρθρου 51 

του ανωτέρω νόμου,  από 1.1.2017 εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι 

φορείς κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τα άρθρα 53 επ. και ο Ε.Φ.Κ.Α καθίσταται 

οιονεί καθολικός διάδοχος αυτών. 

Επομένως, από την ημερομηνία ένταξης του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ στον ΕΦΚΑ, η κύρια σύνταξη των 

ήδη συνταξιούχων του τ. ΤΑΔΚΥ, θα καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ. Αντίστοιχα, οι τακτικοί 

υπάλληλοι του τ. ΤΑΔΚΥ, από 1.01.2017 θα υπάγονται στο ασφαλιστικό – συνταξιοδοτικό 

καθεστώς του ΕΦΚΑ, σύμφωνα με την περ. α’ της παρ. 1 του αρ. 4 του ν. 4387/2016. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται οι εμπλεκόμενοι φορείς (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Γ.Λ.Κ, ΕΤΕΑ, 

ΤΠΔΥ) να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να διασφαλιστεί άμεσα η 

απρόσκοπτη καταβολή των συντάξεων των ήδη συνταξιούχων, καθώς και να 

τακτοποιηθούν ασφαλιστικά τα πρόσωπα του κοινοποιούμενου άρθρου, δεδομένου ότι τα 

ανωτέρω έχουν εφαρμογή από την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016. 
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Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης είναι στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω ενημέρωση ή διευκρίνιση. 

 

Εσωτερική Κοινοποίηση 
1.Γραφείο κ. Υφυπουργού  
2.Γραφείο κ. Γ.Γραμματέα (Κ.Α.) 
3. Γραφείο κ. Γ.Δ/ντή (Κ.Α) 
4. Δ/νση Κ.Α.Μ.A Τμημ.Β΄ (Δ13) 
5. Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης (Δ15) 
6. Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας  
και Επιθεώρησης Νομικών Προσώπων (Δ7) 

 

 

 

 

 

 

 

O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 

 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ  
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