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ΘΕΜΑ: ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ – ΣΥΖΥΓΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
ΣΧΕΤ:

το αρθρ. 138 του Ν. 4052/2012 (ΦΕΚ 41/Α/1-3-2012)
Με την εγκύκλιο 56/2011 της Υπηρεσίας μας, γνωστοποιήθηκαν οι διατάξεις του αρθρ. 37 του

Ν. 3996/5-8-2011 σχετικά με τη συνταξιοδότηση γονέων, συζύγων ή αδελφών αναπήρων και δόθηκαν
διευκρινήσεις για το χειρισμό τους.
Στην συγκεκριμένη εγκύκλιο επισημάνθηκε μεταξύ άλλων ότι οι νέες ρυθμίσεις καταλαμβάνουν
και εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης, για τις οποίες δεν είχε εκδοθεί οριστική απόφαση
συνταξιοδότησης έως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, δηλαδή 05/08/2011.
Με τις πρόσφατες διατάξεις της παρ. στ του άρθρου 138 του Ν.4052/12, η παρ. στ του άρθρου
1 του Ν.3996/2011 αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως ακολούθως:
«Το άρθρο αυτό δεν εφαρμόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης, οι οποίες έχουν υποβληθεί
μέχρι και τις 4.08.2011. Απορριπτικές αποφάσεις συνταξιοδότησης που εκδόθηκαν βάσει της παρ.1
του άρθρου 37 του ν.3996/2011 επί αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέχρι και 4.08.2011 ανακαλούνται
αυτοδίκαια και τα σχετικά αιτήματα επανακρίνονται με βάση το προγενέστερο νομοθετικό καθεστώς.»
Τα τμήμα συντάξεων των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Οργανισμού με την παραλαβή της
παρούσας εγκυκλίου, παρακαλούνται να αναζητήσουν αιτήματα συνταξιοδότησης γονέων ή συζύγων
αναπήρων που έχουν υποβληθεί έως 4/08/2011 και έχουν απορριφθεί ή βρίσκονται σε εκκρεμότητα και
να εξετάσουν αν πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με βάση το προϊσχύον καθεστώς όπως
έχει αναλυτικά γνωστοποιηθεί με τις σχετικές εγκυκλίους (50/07, 46/08, 41/09 και 4/2010), με έναρξη
συνταξιοδότησης την πρώτη του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης.
Η ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
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