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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ 

ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ 
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ 

Δ/ΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ  

ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΕΝΩΝ 

ΣΜΗΜΑ : B΄ 
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Σασ. Κώδικαρ : 10110 - Αθήνα 

Πληποθοπίερ : Ε. Ράπηη 

Σηλέθωνο : 210 - 3368109 

FAX : 210 - 3368185 

 

Αθήνα,       7 / 2 / 2013 

 

Απιθ. Ππωη. : Φ.80000 / οικ.1492 / 25 

 

 

ΠΡΟ : 1. Αζθαλιζηικούρ Οπγανιζμούρ 

                  Κύπιαρ Αζθάλιζηρ 

 

              2. Αζθαλιζηικούρ Οπγανιζμούρ 

                  Επικοςπικήρ Αζθάλιζηρ 

 

              3. Τποςπγείο Οικονομικών 

                  Γενικό Λογιζηήπιο ηος Κπάηοςρ 
 

                  Κάνιγγορ 29 

                  101 10 Αθήνα 
 

 

ΘΕΜΑ : «Απαζσόληζη ζςνηαξιούσων – Ανηικαηάζηαζη ηηρ παπ. 2 ηος άπθπος 16 

ηος ν.3863/2010 ωρ ππορ ηην έναπξη ιζσύορ ηος εν λόγω άπθπος» 
 

 

Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 17 ηεο Πξάμεο Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ 

«Ρπζκίζεηο θαηεπεηγόλησλ ζεκάησλ αξκνδηόηεηαο ησλ Τπνπξγείσλ Εζσηεξηθώλ, 

Εξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξόλνηαο, Δεκόζηαο Σάμεο θαη Πξνζηαζίαο ηνπ 

Πνιίηε, ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ηνπ Τπνπξγνύ Επηθξαηείαο», ε 

νπνία δεκνζηεύζεθε ζην ΦΕΚ 256/Α΄/31-12-2012, επέξρνληαη κεηαβνιέο ζηηο δηαηάμεηο 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3863/2010, πνπ αθνξνύλ ζηελ εκεξνκελία εθαξκνγήο ηνπ 

άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999, όπσο απηό ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3863/2010, ζηηο πεξηπηώζεηο ζπληαμηνύρσλ πνπ είραλ ήδε 

ζπληαμηνδνηεζεί θαη είραλ αλαιάβεη εξγαζία ή απηναπαζρόιεζε ή είραλ δηνξηζηεί ζε 

ζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3833/2010, κέρξη 14/7/2010. 
 

Εηδηθόηεξα:  
 

1. ύκθσλα κε ην πξώην εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3863/2010, νη 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999, όπσο απηό ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3863/2010, ηζρύνπλ γηα όζνπο ζπληαμηνύρνπο 

αλαιάβνπλ εξγαζία ή απηναπαζρνινύληαη ή δηνξηζηνύλ ζε ζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 

ηνπ λ.3833/2010, από ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηνπ λ.3863/2010 (δειαδή από 

15/7/2010 θαη εθεμήο). 

Επί ηνπ εδαθίνπ απηνύ δελ επέξρεηαη θακία κεηαβνιή κε ηελ αλσηέξσ Πξάμε 

Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ. πλεπώο όζνη ζπληαμηνδνηνύληαη από 15/7/2010 θαη εθεμήο, 

αλεμάξηεηα εάλ ε αλάιεςε ηεο εξγαζίαο ή ηεο απηναπαζρόιεζεο ή ν δηνξηζκόο ζε ζέζεηο 

ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3833/2010, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πξηλ ή κεηά ηελ 
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15/7/2010, εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999, όπσο απηό ηζρύεη 

κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3863/2010. 

(ζρεηηθέο νη αξηζ. Φ.80000/νηθ.20685/1190/9-11-2010 – ΑΔΑ : 4ΙΦΝΛ-2, θαη 

Φ.80000/νηθ.2087/113/11-7-2011 – ΑΔΑ : 4ΑΕΛ-6ΣΥ εγθύθιηνη ηεο ππεξεζίαο καο). 
 

2. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ δεύηεξνπ θαη ησλ επνκέλσλ εδαθίσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

16 ηνπ λ.3863/2010, δόζεθε έλα κεηαβαηηθό δηάζηεκα εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 

λ.2676/1999, όπσο απηό ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 

ηνπ λ.3863/2010, ζηηο πεξηπηώζεηο όζσλ είραλ ζπληαμηνδνηεζεί θαη είραλ αλαιάβεη 

εξγαζία ή απηναπαζρόιεζε ή είραλ δηνξηζηεί ζε ζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.3833/2010 κέρξη 14/7/2010, νη νπνίεο θαη ζα εθαξκόδνληαλ από 1/1/2013. 

Με ηελ ελ ιόγσ Πξάμε Ννκνζεηηθνύ Πεξηερνκέλνπ, παξαηείλεηαη γηα έλα αθόκε 

έηνο ην αλσηέξσ κεηαβαηηθό δηάζηεκα, νπόηε νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 

λ.2676/1999, όπσο απηό ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 

ηνπ λ.3863/2010, γηα ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο ζα εθαξκνζηνύλ από 1/1/2014. 

πλεπώο, όζνη είραλ ζπληαμηνδνηεζεί θαη είραλ αλαιάβεη εξγαζία ή 

απηναπαζρόιεζε ή είραλ δηνξηζηεί ζε ζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3833/2010 

κέρξη 14/7/2010, θαη δελ θαηαιακβάλνληαλ κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία από ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999, όπσο απηό ίζρπε κέρξη εθείλε ηελ εκεξνκελία, 

από 1/1/2014 εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999, όπσο απηό ηζρύεη 

κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3863/2010. 

Όζνη είραλ ζπληαμηνδνηεζεί θαη είραλ αλαιάβεη εξγαζία ή απηναπαζρόιεζε ή 

είραλ δηνξηζηεί ζε ζέζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ.3833/2010 κέρξη 14/7/2010, θαη 

κέρξη ηελ αλσηέξσ εκεξνκελία θαηαιακβάλνληαλ από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 63 ηνπ 

λ.2676/1999, όπσο απηό ίζρπε κέρξη εθείλε ηελ εκεξνκελία, εμαθνινπζνύλ λα εκπίπηνπλ 

ζε απηέο κέρξη 31/12/2013, ελώ από 1/1/2014 εθαξκόδνληαη θαη ζε απηνύο νη δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξνπ 63 ηνπ λ.2676/1999, όπσο απηό ηζρύεη κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ κε ηελ παξ. 1 

ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ.3863/2010. 

 

 

 

                          Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ 
 

 

 

 

            Δπ. ΑΡΣΕΜΙ ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ - ΔΕΔΟΤΛΗ 

 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 

1. Γπαθείο κ. Τποςπγού 

2. Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα 

3. Γπαθείο κ. Γεν. Δ/νηπιαρ Κ.Α. 

4. Όλερ ηιρ Δ/νζειρ ηηρ Γ.Γ.Κ.Α. 

5. Σμήμα Διαδοσικήρ Αζθάλιζηρ 

6. Σμήμα Κ.Π.Α.. - Ίπιδα 
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