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ΠΡΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 34

ΘΕΜΑ: Οριστικοποίηση σύνταξης αναπηρίας των ασφαλισμένων από 01.01.1993
ΣΧΕΤ : α) Ν. 3863/15.07.2010 ( ΦΕΚ 115/2010 )
β) Ν. 2084/1992
Η υπ΄αρ. 33/97 εγκύκλιος του πρώην Τ.Ε.Β.Ε.
Με τις διατάξεις του άρθρου 8 του παραπάνω νόμου, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παραγράφου 3
του άρθρου 25 του Ν. 2084/1992 και συγκεκριμένα :
1) Καταργούνται οι διατάξεις που προέβλεπαν την οριστικοποίηση των προσωρινών συντάξεων
αναπηρίας των νέων ασφαλισμένων, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον :
-- Ελάμβαναν σύνταξη αναπηρίας επί 12 ετία συνεχώς ή
-- Ελάμβαναν σύνταξη αναπηρίας επί 20 ετία διακεκομμένα, αλλά από 3 ετίας συνεχώς.
2) Από την έναρξη ισχύος του Ν. 3863/10, δηλαδή από 15.07.2010, παραμένουν ισχυρές οι διατάξεις,
σύμφωνα με τις οποίες οι προσωρινές συντάξεις λόγω αναπηρίας καθίστανται οριστικές, μετά την τελική
γνωμάτευση των αρμόδιων Υγειονομικών, εφόσον :
Α) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 55 ο έτος της ηλικίας του και έχει χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7)
ετών συνεχώς, κατά την διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε τρεις τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες
Υγειονομικές Επιτροπές.
Β) Ο συνταξιούχος έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας του και έχει χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5)
ετών συνεχώς, κατά την διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες
Υγειονομικές Επιτροπές.
3) Επίσης, προβλέπεται τροποποίηση των προϊσχυουσών διατάξεων ως ακολούθως :
Το δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας υφίσταται για όσο χρόνο ορίζεται από τις αρμόδιες
Υγειονομικές Επιτροπές, παρατείνεται δε με τις ίδιες προϋποθέσεις ενώ δύναται να ελέγχεται αυτεπαγγέλτως
οποτεδήποτε, με την υποβολή του συνταξιούχου σε ιατρική εξέταση από τις ανωτέρω επιτροπές. Οι
συντάξεις λόγω αναπηρίας είναι οριστικές για τις περιπτώσεις ασθενειών που προβλέπονται από ρητή
διάταξη ή εφόσον οι επιτροπές γνωματεύουν ότι η ανικανότητα είναι μόνιμη.
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