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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με τη με αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ. 60272/2196/23.12.2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ (ΑΔΑ:
ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ), που έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΕΦΚΑ, γνωστοποιήθηκαν οι
διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85Α΄) περί χορήγησης σύνταξης
λόγω θανάτου, καθώς και του άρθρου 16 σχετικά με τα δικαιώματα των αντισυμβαλλομένων
στο σύμφωνο συμβίωσης, οδηγίες για την εφαρμογή του οποίου έχουν δοθεί με την εγκύκλιο
10/2017.
Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Πρώτου Μέρους του Ν. 4499/2017 (ΦΕΚ 176
Α΄) «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν. 4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά παιγνίων, για την
“Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.” και άλλες διατάξεις.» συμπληρώθηκε το άρθρο 12 του Ν.
4387/2016.
Σε συνέχεια των οδηγιών του ΥΠΕΚΑΑ, στις οποίες σας παραπέμπουμε κατά το μέρος
που αφορά τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 πριν από τη συμπλήρωσή του, με
την προκείμενη εγκύκλιο αναλύονται περαιτέρω τα ζητήματα ερμηνείας των εν λόγω
διατάξεων, μετά και τη συμπλήρωσή τους με το άρθρο 1 του Ν. 4499/2017, όπως
ερμηνεύονται

με

την

κοινοποιούμενη

εγκύκλιο

του

ΥΠΕΚΑΑ

με

αρ.

πρωτ.

Φ80000/οικ.58727/74/Δ29.17/29.12.2017 (ΑΔΑ: Ω62Ο465Θ1Ω-ΞΙΕ), ως εξής:
Ι. ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ
1. Αναγνώριση δικαιώματος-θεμελιώδεις προϋποθέσεις
α) Ο χρόνος ασφάλισης (παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016)
Σύμφωνα με τη διάταξη αυτή, θεμελιώδης προϋπόθεση για την αναγνώριση
δικαιώματος

συνταξιοδότησης

λόγω

θανάτου

στα

πρόσωπα

που

αναφέρονται

στις

περιπτώσεις Α΄, Β΄ και Γ΄ της παραγράφου αυτής είναι ο θανών ασφαλισμένος να είχε
πραγματοποιήσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης που απαιτείται σύμφωνα με τη
νομοθεσία στην οποία εμπίπτει για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος
(γήρατος) ή ανικανότητας (αναπηρίας), πλήρους ή μειωμένης. Αυτή η γραμματική
διατύπωση ερμηνεύεται ως εξής:
i. Δεν εξετάζεται η θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ή λόγω
αναπηρίας από τον ασφαλισμένο (δηλαδή εκτός από τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης να είχε
συμπληρώσει συγκεκριμένη ηλικία ή ποσοστό αναπηρίας). Όταν δε εξετάζεται το δικαίωμα στη
χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου, ο κατά περίπτωση απαιτούμενος χρόνος
ασφάλισης θα πρέπει να έχει συμπληρωθεί κατά το χρόνο επέλευσης του ασφαλιστικού
κινδύνου, δηλαδή του θανάτου, επειδή πρόκειται για δικαίωμα που αναγνωρίζεται με αυτή την
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αιτία. Στην περίπτωση που ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα (εργατικό ή εκτός εργασίας), ο
χρόνος ασφάλισης που πρέπει να έχει συμπληρωθεί μέχρι την επέλευση του θανάτου αντιστοιχεί
στις αντίστοιχες προϋποθέσεις που ορίζονται κατά περίπτωση από τη νομοθεσία για παλαιούς και
νέους ασφαλισμένους. Ευνόητο είναι ότι στην περίπτωση θανάτου συνταξιούχου, κατά την
οποία εξετάζεται το δικαίωμα μεταβίβασης σύνταξης, δεν ελέγχεται εκ νέου ο χρόνος
ασφάλισής του.
ii.

Έχοντας υπόψη την παρ. 8 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, με την οποία καθορίζεται

ότι κριτήριο για την εφαρμογή του άρθρου αυτού είναι ο θάνατος να έχει επέλθει από την
έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δηλαδή από 13.5.2016 και εξής, είναι σαφές ότι η
συμπλήρωση του χρόνου ασφάλισης εκ μέρους του θανόντος ασφαλισμένου εξετάζεται
σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας που κατά περίπτωση ισχύουν και εφαρμόζονται από
την ημερομηνία αυτή και εξής για τους ασφαλισμένους του Δημοσίου και των φορέων οι οποίοι
εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α. πριν από και από την 1.1.1993 και μετά, οι οποίες καθορίζουν τον
ελάχιστο χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση εξ ιδίου δικαιώματος (γήρατος) ή
ανικανότητας (αναπηρίας). Ειδικά όσον αφορά το χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη
συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας, επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 11
του Ν. 4387/2016, οι οικείες κατά περίπτωση διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του
Δημοσίου καθώς και οι γενικές και καταστατικές διατάξεις των φορέων, κλάδων και τομέων των
ενταχθέντων στον Ε.Φ.Κ.Α. φορέων εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι να τεθεί σε ισχύ
νομοθετική ρύθμιση με αντικείμενο τη θέσπιση νέων, ενιαίων κανόνων για όλους τους
ασφαλισμένους. Συνεπώς, η επικείμενη αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου με το οποίο θα
καθοριστεί ο απαιτούμενος ελάχιστος χρόνος ασφάλισης για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας
όλων των ασφαλισμένων, θα επηρεάσει και την αναγνώριση δικαιώματος συνταξιοδότησης
λόγω θανάτου ασφαλισμένου.
iii.

Σχετικά με το δικαίωμα αναγνώρισης του χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας

προκειμένου να συμπληρωθεί ο ελάχιστος χρόνος ασφάλισης που απαιτείται κατά περίπτωση για
συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ή αναπηρίας και να απονεμηθεί σύνταξη λόγω θανάτου, έχοντας
υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 34 του νόμου αυτού και τις σχετικές οδηγίες της εγκυκλίου του
ΥΠΕΚΑΑ με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.Δ13/22702/966/30.5.2017 (ΑΔΑ: ΩΡ25465Θ1Ω-Χ40)
διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:
Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1358/1983,
όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθ. 23 του Ν.1539/85 (ΦΕΚ 64 Α΄), ο χρόνος
στρατιωτικής υπηρεσίας υπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος «β) Λόγω
θανάτου ασφαλισμένου, εφόσον η χήρα έχει υπερβεί το 60έτος της ηλικίας της ή τα τέκνα
δεν έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο, όταν σπουδάζουν, ή έχουν υπερβεί το
18ο έτος αλλά ήταν και παραμένουν ανίκανα για εργασία, πριν από τη συμπλήρωση του ορίου
αυτού και ο θανών ασφαλισμένος είχε πραγματοποιήσει στην ασφάλιση ενός ή περισσότερων
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ομοειδών

ασφαλιστικών

οργανισμών

μέχρι

το

χρόνο

του

θανάτου

του

900

ημέρες

εργασίας.» (εγκύκλιος τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 118/1985).
Στην παρ. 3 του άρθρου 1 ορίζεται ότι «το δικαίωμα για την αναγνώριση του
χρόνου της στρατιωτικής υπηρεσίας, όπως προσδιορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους,
έχει ο ασφαλισμένος και σε περίπτωση θανάτου του τα μέλη της οικογένειας του που
δικαιούνται σύνταξη λόγω του θανάτου του».
Με το άρθρο 3 του νόμου αυτού επεκτάθηκε το δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου
στρατιωτικής υπηρεσίας των άρθρων 1 παρ. 1 και 2 του νόμου αυτού στους συνταξιούχους
των οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης και -σε περίπτωση θανάτου τους- στα
μέλη της οικογένειάς τους που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου.
Στην εγκύκλιο 24/2017 αναφέρεται ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 34,
καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1358/1983. Ως προς το θέμα αυτό στην
εγκύκλιο

29/2017

(3.

ΠΕΔΙΟ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ)

αναφέρονται,

μεταξύ

άλλων,

τα

εξής:

«…Καταργείται το δικαίωμα αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας άρθρου 3 Ν. 1358/1983 από
τους συνταξιούχους, και σε περίπτωση θανάτου, από τα μέλη της οικογένειας του θανόντος
(παρ. 4 άρθρου 34 Ν. 4387/2016). Κατά τα λοιπά, ως προς το πεδίο εφαρμογής εξακολουθούν
να ισχύουν οι εγκύκλιες οδηγίες που έχουν κατά καιρούς δοθεί από τους εντασσόμενους στον
Ε.Φ.Κ.Α. φορείς.».
Διευκρινίζεται, λοιπόν, ότι εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 1 του Ν. 1358/1983, όπως αντικαταστάθηκαν. Επομένως, για την εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύει, δικαίωμα αναγνώρισης του
χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας έχουν οι δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου
ασφαλισμένου από 13.5.2016 και μετά, όπως καθορίζονται στις περιπτώσεις Α΄ και
Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 (ο/η επιζών/-ώσα σύζυγος, το έτερο
μέρος του συμφώνου συμβίωσης και τα τέκνα του θανόντος). Αντίθετα, το δικαίωμα αυτό δεν
παρέχεται στους διαζευγμένους, δεδομένου ότι δεν αποτελούν μέλη οικογένειας του θανόντος
ασφαλισμένου.
iv. Εξάλλου, εξακολουθούν να ισχύουν οι οδηγίες του Γενικού Εγγράφου του τ.
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με αρ. πρωτ. Σ40/114/2.11.2006. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις οδηγίες του
ΥΠΕΚΑΑ (Φ80000/21676/1630/23.10.2006), στην περίπτωση της προαιρετικής ασφάλισης των
μακροχρόνια ανέργων βάσει της διάταξης του άρθρου 10 του Ν. 2874/2000, οι ημέρες
ασφάλισης που πραγματοποιεί ο ασφαλισμένος είναι ισχυρές και μπορούν να αξιοποιηθούν για
τη θεμελίωση δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, εφόσον ο ασφαλισμένος καταστεί
ανάπηρος μετά

την υπαγωγή του στην εν λόγω προαιρετική ασφάλιση. «Επομένως, στις

περιπτώσεις ασφαλισμένων οι οποίοι μετά την υπαγωγή τους στην προαιρετική ασφάλιση του
άρθρου 10 του Ν. 2874/2000 (μακροχρόνια άνεργοι), καθίστανται ανάπηροι και ζητούν να
συνταξιοδοτηθούν λόγω αναπηρίας, θα συνυπολογίζετε το χρόνο αυτής της προαιρετικής
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ασφάλισης για τη συμπλήρωση των γενικών και ειδικών προϋποθέσεων, προκειμένου να
θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ομοίως θα συνυπολογίζετε τον ανωτέρω χρόνο τόσο
για την πλήρωση των γενικών όσο και των ειδικών προϋποθέσεων και στις περιπτώσεις θανάτου
ασφαλισμένων, προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν τα μέλη οικογενείας τους.»
β) Ο γάμος- το σύμφωνο συμβίωσης-η ανασύσταση γάμου (παρ. 2 του άρθρου 12
του Ν. 4387/2016)
Η διάταξη αυτή καθορίζει ως ελάχιστη διάρκεια γάμου/συμφώνου συμβίωσης
μεταξύ του θανόντος ασφαλισμένου ή συνταξιούχου και του επιζώντος συζύγου/ετέρου μέρους
συμφώνου συμβίωσης από τη σύναψή του 1 μέχρι την ημερομηνία θανάτου τα πέντε έτη.
Η εν λόγω προϋπόθεση δεν ελέγχεται στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) Ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της
υπηρεσίας (κατά τις διατάξεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους στους τ. φορείς κοινωνικής
ασφάλισης που εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α., πρόκειται για τις περιπτώσεις ατυχήματος που
χαρακτηρίζεται εργατικό) ή σε ανθρωποκτονία.
β) Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε, αναγνωρίστηκε ή
υιοθετήθηκε τέκνο. Σύμφωνα με το όλο πνεύμα των διατάξεων του άρθρου 1463 του Α.Κ. και
επ., πλήρης εξομοίωση του γεννημένου χωρίς γάμο τέκνου με τέκνο γεννημένο σε γάμο
επιτυγχάνεται όταν παράλληλα με την αναγνώριση (εκούσια ή δικαστική) συναφθεί και γάμος
των γονέων.
γ) Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελούσε σε κατάσταση εγκυμοσύνης, η οποία δεν
διεκόπη και γεννήθηκε ζων τέκνο.
δ) Συντρέχει η περίπτωση ανασύστασης προϋπάρξαντος γάμου. Ο αρχικός και ο εξ
ανασυστάσεως γάμος, κατά τη διάρκεια του οποίου απεβίωσε ο σύζυγος, πρέπει να έχουν
διαρκέσει συνολικά τουλάχιστον πέντε έτη, ο δε εξ ανασυστάσεως πρέπει να είχε διάρκεια
τουλάχιστον έξι μηνών.
2. Δικαιούχοι (περιπτώσεις Α΄, Β΄ και Γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Ν.
4387/2016)
Τα πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου/-ης ή συνταξιούχου
που απεβίωσε από 13.5.2016 και μετά είναι ο/η επιζών/-ώσα σύζυγος και το έτερο μέρος
του

συμφώνου

συμβίωσης,

τα

τέκνα

του

θανόντος

(νόμιμα,

νομιμοποιηθέντα,

αναγνωρισθέντα, υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά) και ο/η διαζευγμένος/-η.
3. Έναρξη, διάρκεια, λήξη του δικαιώματος/έκταση εφαρμογής των διατάξεων

1

Σχετικά με την ημερομηνία έναρξης ισχύος του συμφώνου συμβίωσης των διατάξεων του Ν. 4356/2015 , βλ. την
εγκύκλιο 10/2017.
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α) Έναρξη του δικαιώματος συνταξιοδότησης
Ουσιαστικά καθορίζεται από την περ. α της παρ. 5, όπου αναφέρεται ότι η σύνταξη
καταβάλλεται από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα.
Παράλληλα, ως προς το ζήτημα αυτό θα πρέπει να εφαρμόζονται κατά περίπτωση
και οι οικείες καταστατικές διατάξεις των φορέων οι οποίοι εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α.,
καθώς και του Δημοσίου, με κριτήριο το φορέα στον οποίο ο ασφαλισμένος που απεβίωσε είχε
τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης για τη συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώματος ή
λόγω αναπηρίας.
Για παράδειγμα:
¾

για τους ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ισχύει και το άρθρο 29 του Ν. 3518/2006, το
οποίο αντικατέστησε την παρ. 5 του άρθρου 29 του Α.Ν. 1846/1951 (ΦΕΚ 179 Α΄), όπως
είχε αντικατασταθεί με την παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 4476/1965 (ΦΕΚ 103 Α΄),
δηλαδή:

•

Σε περίπτωση ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, ο οποίος κηρύσσεται άφαντος με τελεσίδικη
δικαστική απόφαση, η καταβολή της σύνταξης στους δικαιούχους αρχίζει από το χρόνο
έναρξης της αφάνειας, όπως αυτός προσδιορίζεται με την απόφαση αυτή, εφόσον
υποβάλουν σχετική αίτηση προς απονομή ή μεταβίβαση της σύνταξης μέσα σε έξι μήνες από
την έκδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης (παρ. 1, περ. γ).

•

Η καταβολή της σύνταξης δεν μπορεί να ανατρέξει σε χρόνο απώτερο του εξαμήνου από
την ημέρα υποβολής της αίτησης για απονομή σύνταξης στην περ.

β΄ καθώς και στην

περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση προς απονομή ή μεταβίβαση της σύνταξης εντός της
εξάμηνης προθεσμίας από την έκδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία ο
ασφαλισμένος ή ο συνταξιούχος κηρύσσεται άφαντος.
¾

Για τους ασφαλισμένους του τ. ΟΑΕΕ εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 23 σε
συνδυασμό με την παρ. δ του άρθρου 30 του ΠΔ 258/2005, όπου όλα τα δικαιώματα που
έχουν

ως

προϋπόθεση

το

θάνατο

γεννώνται

και

σε

περίπτωση

ασφαλισμένου

ή

συνταξιούχου που έχει κηρυχθεί σε αφάνεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.
Κατά συνέπεια, η σύνταξη των μελών οικογενείας αρχίζει από την πρώτη του επόμενου
μήνα της ημερομηνίας θανάτου, δηλαδή της κήρυξης σε αφάνεια, και αναδρομικά, όχι όμως
για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από ένα έτος πριν από το τέλος του μήνα στον οποίο
υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση.
Στο σημείο αυτό κρίνουμε απαραίτητο να επισημάνουμε τα εξής:
Κατά γενική αρχή του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης, το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, όταν
δεν υπάρχει αντίθετη διάταξη, κρίνεται με βάση το νομικό καθεστώς που ισχύει κατά το χρόνο
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επέλευσης του ασφαλιστικού κινδύνου. Όταν πρόκειται για συνταξιοδότηση λόγω θανάτου, ο
ασφαλιστικός κίνδυνος θεωρείται ότι επέρχεται κατά το χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου. Το
ισχύον δε κατά το χρονικό σημείο του θανάτου δίκαιο διέπει όχι μόνο τις ουσιαστικές
προϋποθέσεις

του

συνταξιοδοτικού

δικαιώματος

των

μελών

οικογενείας

του

θανόντος, αλλά και τα της ενάρξεως καταβολής της σύνταξης (ΣτΕ 3069/1992 επταμελούς συνθ., 267/2013, 539/2016 κ.ά.).
β) Διάρκεια του δικαιώματος συνταξιοδότησης των δικαιούχων [παρ. 1 περ. Α΄,
Β΄ (όπως συμπληρώθηκε με τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017), και 3 του
άρθρου 12 του Ν. 4387/2016]
i.

Για τους συζύγους και τα έτερα μέρη του συμφώνου συμβίωσης με τα εξής
κριτήρια:

ανάλογα με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας σε σχέση με την ημερομηνία

•

θανάτου ή κατά τη διάρκεια της χορήγησης της σύνταξης. Συγκεκριμένα:
9

σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε μετά τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας του
επιζώντος συζύγου, η σύνταξη χορηγείται χωρίς χρονικό περιορισμό εφόσον δεν
συντρέχουν

οι

προϋποθέσεις

λήξης

του

δικαιώματος

αυτού,

σύμφωνα

με

τις

περιπτώσεις α και β της παρ. 3 του άρθρου αυτού, δηλαδή:
¾

λόγω θανάτου του επιζώντος συζύγου,

¾

λόγω σύναψης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης 2 εκ μέρους του επιζώντος συζύγου.
Σε περίπτωση που ο θάνατος επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της

9

ηλικίας του επιζώντος συζύγου, η διάρκεια της συνταξιοδότησης ορίζεται σε τρία έτη από την
πρώτη του επόμενου του θανάτου μήνα.
Εάν ο/η δικαιούχος συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη διάρκεια

9

της τριετίας αυτής, η καταβολή της σύνταξης διακόπτεται με τη συμπλήρωση της τριετίας
από την πρώτη του επομένου του θανάτου μήνα και επαναχορηγείται με τη συμπλήρωση
του 67ου έτους της ηλικίας του/της.
Εάν ο/η δικαιούχος δεν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά τη

9

διάρκεια αυτής της τριετίας, αλλά κατά τη διάρκειά της:


είτε έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στην περίπτωση Β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12,

όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017


είτε ο ίδιος είναι ανίκανος για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας κατά

ποσοστό 67% και άνω 3
2

Σχετικά με τις προϋποθέσεις διακοπής χορήγησης κάθε παροχής λόγω της σύναψης σύμφωνου συμβίωσης των
διατάξεων του Ν. 4356/2015 βλ. την εγκύκλιο 10/2017.

3

Η εκτίμηση της ανικανότητας του επιζώντος συζύγου να ασκήσει κάθε βιοποριστική εργασία κατά ποσοστό 67%
και άνω θα πρέπει να βασίζεται σε γνωμάτευση των αρμόδιων υγειονομικών επιτροπών.
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η

σύνταξη

συνεχίζει

να

προϋποθέσεις και, εάν

για

καταβάλλεται

συντρέχει λόγος

όσο

χρόνο

πληρούνται

διακοπής επειδή δεν

αυτές

οι

πληρούνται πλέον οι

προϋποθέσεις συνέχισης καταβολής της, επαναχορηγείται με τη συμπλήρωση του 67ου
έτους της ηλικίας του επιζώντος συζύγου (βλ. σελ. 3 παρ. 2 της σχετικής εγκυκλίου του
ΥΠΕΚΑΑ).
Εάν δεν έχει συμπληρωθεί το 55ο έτος της ηλικίας του επιζώντος συζύγου ούτε

9

κατά το θάνατο ούτε κατά τη διάρκεια λήψης της σύνταξης, η σύνταξη χορηγείται
μόνο για τρία έτη.
ii.

Για τα τέκνα, για όσο χρόνο παραμένουν άγαμα και δεν έχουν συνάψει

σύμφωνο συμβίωσης
•

Μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

•

Ή μέχρι να συμπληρώσουν το 24ο έτος της ηλικίας τους, εφόσον και για όσο χρόνο
φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού
ή σε Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Κέντρα/Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης
(βλ. και σελ. 18, περ. vi).

•

Ή μέχρι να συμπληρώσουν το 24ο έτος της ηλικίας τους εφόσον ο θάνατος επήλθε κατά
τη διάρκεια του έτους προετοιμασίας τους για την εισαγωγή σε ανώτερη ή ανώτατη
σχολή. Στη σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ ως προς το σημείο αυτό διευκρινίζεται, μεταξύ
άλλων, ότι το δικαίωμα παρέχεται ανεξαρτήτως της επιτυχούς ή μη έκβασης των εξετάσεων
και ισχύει και για τα επόμενα της Γ΄ Λυκείου έτη. Η προετοιμασία για τις εξετάσεις
πιστοποιείται με το πιστοποιητικό συμμετοχής του παιδιού στις πανελλήνιες εξετάσεις. Ως
έτος προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ της
1ης Ιουλίου και της 30ής Ιουνίου του επόμενου έτους.
Διευκρινίζεται επίσης, ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 20
του Ν. 4019/2011 (για τους ασφαλισμένους του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), καθώς και εκείνες της παρ.
5 του άρθρου 26 του Ν. 4075/2012 (για τους ασφαλισμένους όλων των τ. ΦΚΑ πλην ΙΚΑ
και ΟΓΑ), οι οποίες προβλέπουν ότι το δικαίωμα σε σύνταξη παρατείνεται για το χρονικό
διάστημα μεταξύ του επόμενου της ενηλικίωσης μήνα και μέχρι το μήνα έναρξης του
ακαδημαϊκού έτους, όταν το 18ο έτος της ηλικίας συμπληρώνεται πριν από την εισαγωγή σε
ανώτερες ή ανώτατες σχολές και εφόσον η εισαγωγή σε αυτές τις σχολές γίνει μέσα στο ίδιο
ημερολογιακό έτος με αυτό της ενηλικίωσης.

•

Ή και μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον κατά το
χρόνο θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου:
9 δεν έχουν συνάψει γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης και είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική
εργασία, και η ανικανότητά τους επήλθε πριν από την συμπλήρωση του 24ου έτους της
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ηλικίας τους. Η λήξη του δικαιώματος στην περίπτωση αυτή επέρχεται είτε με τη
σύναψη γάμου ή συμφώνου συμβίωσης είτε με τη διαπίστωση ότι δεν υφίσταται πλέον
ανικανότητα για την άσκηση κάθε βιοποριστικής εργασίας, εκτίμηση που με βάση τη
διατύπωση της περ. δ’ της παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 ανατίθεται στην
αρμόδια υγειονομική επιτροπή, δεδομένου ότι συναρτάται ως προς το χρόνο επέλευσής της
(κατά την ημερομηνία θανάτου και πριν από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της
ηλικίας).
iii. Για τους διαζευγμένους, όπως και στους συζύγους.
Επιπρόσθετα, σύμφωνα με την περ. δ΄, το δικαίωμα των διαζευγμένων στη σύνταξη
λόγω θανάτου συναρτάται και ως προς το εισοδηματικό κριτήριο που καθορίζεται στη
διάταξη αυτή, δηλαδή ότι το μέσο μηνιαίο ατομικό φορολογητέο εισόδημά τους δεν πρέπει να
υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ανασφάλιστων Υπερηλίκων που καταβάλλεται από τον ΟΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 93 του ίδιου
νόμου όπως ισχύει (κατά την πρώτη εφαρμογή 360,00€ Χ 2=720,00€). Στο εισόδημα αυτό δεν
θα συνυπολογίζεται η διατροφή που κατέβαλε ο πρώην σύζυγος.
Όσον

αφορά

την

απόδειξη

καταβολής

διατροφής

από

τον

πρώην

σύζυγο,

επισημαίνουμε τα ακόλουθα:
Καταρχήν, σύμφωνα με τη διατύπωση της υποπερίπτωσης α΄ της περίπτωσης Γ΄ της
παρ. 1 του άρθρου 12, η πρώτη απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση σύνταξης σε
διαζευγμένο είναι

ο/η πρώην σύζυγος, κατά το χρόνο του θανάτου να κατέβαλλε ή να

υποχρεούτο να καταβάλει διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με
σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων. Ως εκ τούτου, υπάρχουν δύο περιπτώσεις: η πρώτη είναι
αυτή κατά την οποία μέχρι την ημερομηνία θανάτου είχε αναγνωριστεί η υποχρέωση καταβολής
διατροφής είτε με δικαστική απόφαση είτε με σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό) μεταξύ των
πρώην συζύγων και η δεύτερη αυτή κατά την οποία δεν υπήρχε τέτοια τυπική υποχρέωση, αλλά
πρακτικά κατά την ημερομηνία θανάτου αποδεικνύεται η πραγματική καταβολή διατροφής.
Ανάλογα λοιπόν με την περίπτωση, ισχύουν οι οδηγίες είχαν δοθεί από το ΥΠΕΚΑΑ με τα
με αρ. πρωτ. Φ1121/12807/990/26.10.2005 και Φ80000/29660/2180/22.12.2005 έγγραφα,
δηλαδή ότι στην περίπτωση που η διατροφή είχε καθοριστεί με δικαστική απόφαση, αποδεικτικό
για την καταβολή της είναι η ίδια ή απόφαση, ενώ στην περίπτωση που υπήρξε συμφωνία
μεταξύ των συζύγων, αποδεικτικό μπορεί να αποτελέσει το μεταξύ τους ιδιωτικό συμφωνητικό
το οποίο καθορίζει την καταβολή της. Αν δεν υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό ή δικαστική
απόφαση, μόνη απόδειξη καταβολής διατροφής κατά το χρόνο επέλευσης του θανάτου αποτελεί
η φορολογική δήλωση, στην οποία υποχρεούται ο φορολογούμενος να δηλώσει ως εισόδημα
την καταβαλλόμενη διατροφή (βλ. σχετικές οδηγίες των Γενικών Εγγράφων του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με
αρ. πρωτ. Σ50/29/5.12.2005 και Σ50/2/20.1.2006).
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γ) Λήξη του δικαιώματος (παρ. 3 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016)
Εκτός των ανωτέρω, οι γενικοί λόγοι λήξης του δικαιώματος που απέκτησαν ή διατηρούσαν
με τις ανωτέρω προϋποθέσεις τα ανωτέρω πρόσωπα καθορίζονται με τις διατάξεις αυτές,
δηλαδή:
i.
ii.
iii.

με το θάνατο του δικαιούχου,
με την τέλεση γάμου του ή τη σύναψη συμφώνου συμβίωσης,
με

τη

συμπλήρωση

των

ορίων

ηλικίας

που

προβλέπονται για

τα

τέκνα

στην

υποπερίπτωση α΄ της περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 1, όπως ισχύει,
iv.

από τότε που, με νεότερη κρίση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής, έπαυσε η
ανικανότητα για εργασία που καθορίζει το δικαίωμα (τελ. εδάφιο της περίπτωσης Α΄ της
παρ. 1 και υποπερίπτωση β΄ της περίπτωσης Β΄ της παρ. 1).
δ) Έκταση εφαρμογής των διατάξεων
Οι

διατάξεις

του

άρθρου

12

εφαρμόζονται

από

13.5.2016,

με

κριτήριο

την

ημερομηνία επέλευσης του θανάτου του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου (παρ. 8).
Επομένως, εάν ο θάνατος επήλθε πριν από τις 13.5.2016, εφαρμόζονται οι προϊσχύουσες
κατά περίπτωση διατάξεις που ρυθμίζουν εν γένει το θέμα αυτό. Όμως, στην ειδική περίπτωση
κατά την οποία οι προϊσχύουσες διατάξεις όριζαν συγκεκριμένη προθεσμία προκειμένου να
καθορίσουν την ημερομηνία έναρξης συνταξιοδότησης λόγω θανάτου και παρήλθε αυτή ώστε
να εμπίπτει πλέον σε χρόνο από 13.5.2016 και μετά, ο υπολογισμός της σύνταξης λόγω
θανάτου θα γίνεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4387/2016.
Επισημαίνεται ότι στις καταστατικές διατάξεις του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μόνο στην
περίπτωση της αφάνειας υπήρχε συγκεκριμένη καθοριστική για την ημερομηνία
έναρξης συνταξιοδότησης προθεσμία. Στην περίπτωση λοιπόν της αφάνειας, εάν δεν έχει
υποβληθεί αίτηση προς απονομή ή μεταβίβαση της σύνταξης εντός της εξάμηνης προθεσμίας
από την έκδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης με την οποία ασφαλισμένος ή
συνταξιούχος κηρύσσεται άφαντος πριν από τις 13.5.2016 (προκειμένου η σύνταξη να αρχίσει
να καταβάλλεται στους δικαιούχους από το χρόνο έναρξης της αφάνειας) και με την εξάμηνη
αναδρομή από την ημερομηνία της αίτησης του δικαιούχου η ημερομηνία αυτή εμπίπτει σε
χρόνο από 13.5.2016 και μετά, οι μεν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των μελών οικογενείας
θα κριθούν σύμφωνα με τις προϊσχύουσες του Ν. 4387/2016 διατάξεις, ο δε υπολογισμός του
ποσού της σύνταξης θα γίνει με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016.
Αντίθετα, δεν θεωρείται προθεσμία η εξάμηνη αναδρομή της έναρξης καταβολής της
σύνταξης κατά τις διατάξεις της περ. β της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 4476/1965, όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του Ν. 3518/2006. Επομένως, και στην περίπτωση αυτή,
εάν ο θάνατος επήλθε πριν από τις 13.5.2016, τόσο οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης
των μελών οικογενείας όσο και ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης θα γίνουν με
τις προγενέστερες του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 διατάξεις.
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Ομοίως, δεν θεωρείται προθεσμία η ετήσια αναδρομή της σύνταξης πριν από το τέλος
του μήνα που υποβάλλεται η αίτηση για συνταξιοδότηση των διατάξεων της περ. δ της παρ. 1
του άρθρου 30 του ΠΔ 258/2005. Επομένως, ως προς το ζήτημα αυτό δεν ισχύουν οι οδηγίες
που είχαν δοθεί με τις εγκυκλίους του τ. ΟΑΕΕ 18 και 24/2016.
ΙΙ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που
δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και επιμερίζεται στους δικαιούχους (παρ. 4,
περ. Α).
1. Εθνική σύνταξη
α) Η εθνική σύνταξη λόγω θανάτου (απονομή ή μεταβίβαση), υπολογίζεται στη
βάση των 40 ετών και δεν εφαρμόζεται το εδ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.
4387/2016. Στην περίπτωση απονομής σύνταξης λόγω θανάτου για τον υπολογισμό του ποσού
της εθνικής σύνταξης εφαρμόζεται το εδάφιο β΄ παρ. 6 του άρθρου 7, δηλαδή, το ποσό της
εθνικής σύνταξης βαίνει μειούμενο κατά 2% για κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20
ετών με όριο τα 15 έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης υπολείπεται των 15 ετών
πλήρους ασφάλισης, χορηγείται ποσό εθνικής σύνταξης 345,60€ (όμως, βλ. στη
συνέχεια ενότητα 3 για το κατώτατο ποσό σύνταξης).
β) Εξάλλου, σχετικά με την εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 7 του Ν. 4387/2016 σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού, οι οποίες ορίζουν ότι σε
περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται μία εθνική σύνταξη, επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα
με διευκρίνιση του ΥΠΕΚΑΑ, η διάταξη αναφέρεται στη σώρευση συντάξεων μόνο στην
περίπτωση συνταξιοδότησης από ίδιο δικαίωμα λόγω γήρατος ή αναπηρίας, όπως και στην
περίπτωση που υπάρχει δικαίωμα στη χορήγηση δύο συντάξεων λόγω θανάτου από
13.5.2016, κατά τις οποίες είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί μία εθνική σύνταξη. Αντίθετα, όταν
υπάρχει

ταυτόχρονα

δικαίωμα

σε

σύνταξη

λόγω

θανάτου

και

σε

σύνταξη

που

καταβάλλεται για διαφορετική αιτία (λόγω γήρατος ή αναπηρίας), τα δύο δικαιώματα
στην εθνική σύνταξη και ο υπολογισμός του ποσού της αντιμετωπίζονται αυτοτελώς,
δηλαδή είναι επιτρεπτό να χορηγηθεί εθνική σύνταξη για κάθε δικαίωμα [βλ.
παράδειγμα 5 σελ. 16 της κοινοποιούμενης εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑΑ με αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ.
60272/2196/23.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ)].

γ) Στην υποπερίπτωση β΄ της παρ. 5

της περίπτωσης Γ΄ του άρθρου 12, όπως

συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 234 του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ-94 Α/27-5-2016)
ορίζεται ότι «μετά την πάροδο της τριετίας και υπό τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1Α του
άρθρου αυτού, αν ο επιζών εργάζεται ή αυτοαπασχολείται ή λαμβάνει σύνταξη από οποιαδήποτε
πηγή, καταβάλλεται το 50% της σύνταξης». Εάν, λοιπόν, χορηγούνται περισσότερες της μίας
συντάξεις σε σύζυγο/διαζευγμένο/-η (είτε λόγω γήρατος ή αναπηρίας και λόγω θανάτου από
13.5.2016, είτε δύο συντάξεις λόγω θανάτου από 13.5.2016), μετά τη συμπλήρωση τριετίας
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από την πρώτη του επόμενου του θανάτου μήνα η σύνταξη λόγω θανάτου πρέπει να μειωθεί
κατά 50%. Ειδικά στην περίπτωση που χορηγούνται δύο συντάξεις λόγω θανάτου, επειδή, όπως
προαναφέρθηκε, καταβάλλεται ποσό εθνικής σύνταξης μόνο στη μία από αυτές, προκειμένου η
μείωση να αποβαίνει προς το συμφέρον του συνταξιούχου –ελλείψει δυνατότητας επιλογής από
τον ίδιο- είναι θεμιτό η μείωση να υπολογίζεται στη σύνταξη λόγω θανάτου που δεν εμπεριέχει
ποσό εθνικής σύνταξης.
Ωστόσο, το ποσό της σύνταξης που περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα που είναι
δικαιούχοι σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με την παρ. 4 περ. Γ΄ (βλ. παρ. 4α της ενότητας
ΙΙ της εγκυκλίου). Επισημαίνεται επίσης ότι εάν ο επιζών σύζυγος, κατά την ημερομηνία
θανάτου, είναι ανάπηρος σωματικά ή πνευματικά σε ποσοστό 67% και άνω, λαμβάνει ολόκληρη
τη σύνταξη λόγω θανάτου, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του, ανεξαρτήτως
άλλων προϋποθέσεων και δεν μειώνεται μετά τη συμπλήρωση της τριετίας κατά τα ανωτέρω
(υποπερ. γ΄ της παρ. 5 της περίπτωσης Γ΄ του άρθρου 12).
δ) Όσον αφορά την ερμηνεία των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 7 του Ν.
4387/2016, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της περ. η της παρ. 5 του άρθρου 28 του ΑΝ
1846/1951, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 1902/90 και ισχύει με
την παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 1976/1991, προκειμένου για μεταβίβαση σύνταξης λόγω
θανάτου στις περιπτώσεις παλαιών ασφαλισμένων, το ΥΠΕΚΑΑ με την κοινοποιούμενη εγκύκλιο
με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.58727/74/Δ29.17/29.12.2017 (ΑΔΑ: Ω62Ο465Θ1Ω-ΞΙΕ), διευκρινίζει
ότι δεν μειώνεται η εθνική σύνταξη που μεταβιβάζεται λόγω θανάτου συνταξιούχου ο οποίος
λάμβανε πλήρες ποσό σύνταξης λόγω αναπηρίας. Και τούτο διότι, με βάση το δίκαιο που ίσχυε
κατά το χρόνο έναρξης εφαρμογής του ν.4387/2016, ο συνταξιούχος στην περίπτωση αυτή
εξομοιώνονταν ως προς το χορηγούμενο ποσό σύνταξης με τους συνταξιούχους βαριάς
αναπηρίας (με ποσοστό τουλάχιστον 80%).
Για παράδειγμα, παλαιός ασφαλισμένος, συνταξιούχος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ πριν από τις
13.5.2016, ο οποίος λάμβανε πλήρες ποσό σύνταξης επειδή είχε πραγματοποιήσει 6.000 ημέρες
ασφάλισης και είχε κριθεί ανάπηρος με ποσοστό τουλάχιστον 67%, εφόσον απεβίωσε από
13.5.2016 και μετά, η εθνική σύνταξη που μεταβιβάζεται στους δικαιούχους δεν επηρεάζεται
από το ποσοστό αναπηρίας του, επειδή αυτός ο συνταξιούχος είχε εξομοιωθεί με συνταξιούχο
βαριάς αναπηρίας. Το ίδιο ισχύει και στην περίπτωση παλαιού ασφαλισμένου, συνταξιούχου του
τ. ΟΑΕΕ, ο οποίος λάμβανε πλήρη σύνταξη με τη μόνη βαθμίδα αναπηρίας που προέβλεπαν οι
καταστατικές διατάξεις του φορέα, δηλαδή με ποσοστό τουλάχιστον 67% (βλ. εγκύκλιο του

ΥΠΕΚΑΑ/ΑΔΑ: 7Τ67465Θ1Ω‐ΑΝ9, σελίδα 7).
Αντίθετα, στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος καθίσταται συνταξιούχος μετά την
13.5.2016 και κρίνεται από τις Υγειονομικές Επιτροπές με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του
80%, το ποσό της εθνικής σύνταξης μειώνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του
άρθρου 7 και στην περ. α της παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν. 4387/2016.
Για παράδειγμα, παλαιός ασφαλισμένος του τ. ΟΑΕΕ, ο οποίος δικαιούται σύνταξη λόγω
αναπηρίας με μία βαθμίδα αναπηρίας (67%) καθίσταται συνταξιούχος από 13.5.2016, με
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ποσοστό αναπηρίας 70%. Συνεπώς, η εθνική σύνταξη που δικαιούται με βάση τα έτη ασφάλισής
του πρέπει να μειωθεί κατά 25% και, σε περίπτωση θανάτου του, να μεταβιβαστεί με τη
δεδομένη μείωση (βλ. εγκύκλιο ΥΠΕΚΑΑ/ ΑΔΑ: 7ΝΓΤ465Θ1Ω‐0ΗΥ, σελ. 7).
Τα ανωτέρω ισχύουν για όλους τους ασφαλισμένους, δηλαδή ανεξαρτήτως ημερομηνίας
πρώτης ασφάλισης (πριν από ή από 1.1.1993 και μετά).
Για τις περιπτώσεις εφαρμογής των Ευρωπαϊκών Κανονισμών και των Διμερών
Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας, θα ακολουθήσουν ξεχωριστές οδηγίες από τη
Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΕΦΚΑ.
2. Ανώτατο ποσό σύνταξης
Το συνολικό ποσό της κατά μεταβίβαση σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των
τέκνων σε καμία περίπτωση καταρχήν δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του
θανόντος. Σε περίπτωση που το άθροισμα των ποσοστών των δικαιούχων υπερβαίνει το ποσό
της σύνταξης του θανόντος περιορίζεται ισόποσα μόνο το ποσοστό των τέκνων (παρ. 4, περ.
Β΄).
Ωστόσο,

όταν

χορηγείται

το κατώτατο

όριο

σύνταξης

λόγω

θανάτου

σε

τουλάχιστον ένα από τα δικαιοδόχα πρόσωπα δεν εφαρμόζονται τα δύο πρώτα εδάφια της
περίπτωσης Β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του ν. 4387/2016, δηλαδή το συνολικό
ποσό της σύνταξης του επιζώντος συζύγου και των τέκνων είναι επιτρεπτό να υπερβαίνει
το ποσό της σύνταξης του θανόντος (εδ. β΄ υποπερ. γ΄ της παρ 2 του άρθρου 1 του Ν.
4499/2017).
3. Κατώτατο ποσό σύνταξης
α) Υποπερίπτωση α΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017: Το συνολικό
ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος ή/και του διαζευγμένου συζύγου,
δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού της εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 που αντιστοιχεί σε
20 έτη ασφάλισης, δηλαδή των 384,00€. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντος είναι
μικρότερος των 20 ετών, το ως άνω ποσό βαίνει μειούμενο κατά 1,25% για κάθε έτος
ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση 15 ετών ασφάλισης. Για
χρόνο ασφάλισης μικρότερο των 15 ετών, το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του επιζώντος
ή/και του διαζευγμένου συζύγου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των τριακοσίων
360,00€. Ο χρόνος ασφάλισης που καθορίζει το κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου
υπολογίζεται με βάση κάθε πλήρες έτος ασφάλισης που είχε πραγματοποιήσει ο θανών.
Συνεπώς, το κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου, ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης,
διαμορφώνεται ως εξής:
Μέχρι και 15 πλήρη έτη ασφάλισης: 360,00€
Μέχρι και 16 πλήρη έτη ασφάλισης:364,80€
Μέχρι και 17 πλήρη έτη ασφάλισης:369,60€
Μέχρι και 18 πλήρη έτη ασφάλισης: 374,40€
Μέχρι και 19 πλήρη έτη ασφάλισης: 379,20€
Από 20 πλήρη έτη ασφάλισης και άνω: 384,00€
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Όταν χορηγείται σύνταξη λόγω θανάτου μόνο σε σύζυγο ή μόνο σε διαζευγμένο, τα
κατώτατα ποσά σύνταξης χορηγούνται αυτοτελώς στο δικαιούχο, ενώ όταν συμμετέχουν στη
σύνταξη και τα δύο αυτά πρόσωπα, τα ανωτέρω ποσά επιμερίζονται μεταξύ επιζώντος και
διαζευγμένου, σύμφωνα με τα ποσοστά που προβλέπονται στην υποπερίπτωση β΄ της
περίπτωσης Α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 12 (βλ. πίνακες κατωτέρω).
Το κατώτατο ποσό σύνταξης που χορηγείται στα ανωτέρω πρόσωπα δεν
μειώνεται βάσει των ρυθμίσεων των υποπερ. α και β της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου
12, επειδή αυτές συνιστούν μέρος του υπολογισμού του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης
λόγω θανάτου και εφόσον καταλήξει σε ποσό που υπολείπεται των κατά περίπτωση (ανάλογα με
τα πλήρη έτη ασφάλισης του θανόντα) κατώτατων ποσών, χορηγείται το κατώτατο ποσό.
β) Υποπερίπτωση β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017: Όταν στη
σύνταξη συμμετέχουν τέκνα, το συνολικό ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιούνται σε
καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπολείπεται των ανωτέρω ποσών, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης
του θανόντος. Σε περίπτωση δε που υπάρχουν περισσότερα του ενός τέκνα που
δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου, το ανωτέρω κατώτατο ποσό επιμερίζεται μεταξύ τους,
ακολουθώντας τα ποσοστά που προβλέπονται στην υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης Α΄ της
παραγράφου 4 του άρθρου 12.
Σε περίπτωση που συμμετέχουν στη σύνταξη αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα,
έκαστο δικαιούται αυτοτελώς το κατώτατο ποσό που αντιστοιχεί στα έτη ασφάλισης του
θανόντος, όπως προεκτέθηκε, υπό την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνει ή δεν δικαιούται
σύνταξη από τον άλλο γονέα.
γ) Οι κοινοποιούμενες διατάξεις που αφορούν τον υπολογισμό και τα κατώτατα ποσά
σύνταξης λόγω θανάτου εφαρμόζονται και στην περίπτωση κατά την οποία ο συνταξιούχος
που απεβίωσε λάμβανε περισσότερες της μίας συντάξεις από διαφορετικούς φορείς που
εντάχθηκαν στον Ε.Φ.Κ.Α.
δ) Στην περίπτωση που χορηγείται σύνταξη θανάτου λόγω εργατικού ατυχήματος ή
ατυχήματος κατά την απασχόληση ή επαγγελματικής ασθένειας, εφαρμόζονται ως
ευμενέστερες και ειδικές οι διατάξεις του άρθρου 31 του ν.4387/2016 και όχι αυτές των
κοινοποιούμενων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017. Συγκεκριμένα, όπως
ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 31 του Ν. 4387/2016, στις περιπτώσεις αυτές το ποσό της
σύνταξης του δικαιούχου δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο
ποσό της εθνικής σύνταξης για είκοσι (20) έτη ασφάλισης, στο ύψος που εκάστοτε
διαμορφώνεται, σύμφωνα με το άρθρο 7 του νόμου αυτού, δηλαδή του ποσού των 768,00€
(384,00€ Χ2). Το ποσό αυτό επιμερίζεται μεταξύ των προσώπων που δικαιούνται
σύνταξη λόγω θανάτου κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 12.
ε) Υποπερίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017: Ειδικά για τον
ΟΓΑ, προβλέπεται ότι προκειμένου να καθοριστεί το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου και
συνεπώς εάν θα χορηγηθεί το κατώτατο ποσό σύνταξης, λαμβάνεται υπόψη το ποσό της
σύνταξης που δικαιούται κάθε συμμετέχον στη σύνταξη πρόσωπο, μετά την εφαρμογή των
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ρυθμίσεων του άρθρου 99 του Ν. 4387/2016. Για το θέμα αυτό, σας παραπέμπουμε στην παρ. 4
«Υπολογισμός

κατώτατου

κοινοποιούμενης

ποσού

εγκυκλίου

σύνταξης

θανάτου

του

συνταξιούχων

ΥΠΕΚΑΑ

με

πρώην

ΟΓΑ»

αρ.

της

πρωτ.

Φ80000/οικ.58727/74/Δ29.17/29.12.2017 (ΑΔΑ: Ω62Ο465Θ1Ω-ΞΙΕ).
4. Γενικά
α) Εάν ο θανών καταλείπει τέκνα και η σύνταξη καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο
μειωμένη -για τους λόγους που αναφέρονται στις υποπαραγράφους α΄ και β΄ της περ. Α΄ της
παρ. 4, καθώς και της περ. β΄ της παρ. 5 του άρθρου 12- το ποσό της σύνταξης που
περικόπτεται επιμερίζεται στα τέκνα. Σε περίπτωση όμως που εκλείψουν οι προϋποθέσεις για
χορήγηση ποσοστού σύνταξης λόγω θανάτου στα τέκνα, το ποσό της σύνταξης που
περικόπτεται δεν καταβάλλεται στον επιζώντα σύζυγο (παρ. 4 περ. Γ΄).
Τα

ανωτέρω

εφαρμόζονται

και

στην

περίπτωση

που

ο

επιζών

σύζυγος/διαζευγμένος λαμβάνει το κατώτατο ποσό σύνταξης της περίπτωσης Β΄(παρ.
3 άρθρου 1 Ν.4499/2017). Δηλαδή, εάν χορηγείται στα πρόσωπα αυτά το κατώτατο ποσό και
πρέπει

να

μειωθεί,

τα

τέκνα

δικαιούνται

τα

ποσά

που

δεν

καταβάλλονται

στον

επιζώντα/διαζευγμένο, ενώ παράλληλα τους καταβάλλεται και το κατώτατο ποσό που
δικαιούνται κατά περίπτωση (ολόκληρο ή επιμερισμένο).
β) Στην περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου που είχε ασφάλιση στα επαγγέλματα

του

ΚΒΑΕ θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016. Και τούτο
διότι η εφαρμογή του άρθρου 24 του Ν. 4445/2016 με την οποία καθορίζονται οι
εξαιρούμενες κατηγορίες αφορά τα πρόσωπα που συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις
του άρθρου 3 της με αρ. Φ.11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 απόφασης του Υπουργού
Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (βλ. εγκύκλιο 24/2017, σελ.
7,8).
Όσον αφορά την τροποποίηση του άρθρου 30 του Ν. 4387/2016 (Προσαύξηση σύνταξης
όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές) με τις διατάξεις του άρθρου 7 ΤΟΥ Ν. 4488/17 (ΦΕΚ137 Α/13-9-17), αναμένονται οδηγίες από το ΥΠΕΚΚΑ.
5. Κριτήρια που καθορίζουν το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης λόγω θανάτου
i.

Το ποσό της σύνταξης που θα δικαιούτο ο θανών ασφαλισμένος με βάση το

χρόνο ασφάλισής του. Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 4387/2016,
σύμφωνα με τις οποίες από 13.5.2016 και μετά η κύρια σύνταξη αποτελείται από τα τμήματα
της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης, σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου η εθνική
και η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται με βάση το χρόνο ασφάλισης του θανόντα. Εάν δεν
είχε συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη χορήγηση σύνταξης
λόγω γήρατος αλλά το χρόνο ασφάλισης για τη χορήγηση λόγω αναπηρίας, γίνεται δεκτό ότι το
ποσό που θα δικαιούτο αντιστοιχεί σε πλήρη σύνταξη, δηλαδή ως αν να είχε ποσοστό 80%).
ii.

Σε περίπτωση που ο θανών ήταν συνταξιούχος λόγω γήρατος ή αναπηρίας μέχρι την

12.5.2016, ο υπολογισμός του ποσού της σύνταξης λόγω θανάτου γίνεται με βάση το χρόνο
ασφάλισης που είχε συμπληρώσει συνολικά ο συνταξιούχος με την πραγματική και προαιρετική
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ασφάλιση, καθώς και με τους χρόνους που είχε αναγνωρίσει. Για τον υπολογισμό της
ανταποδοτικής σύνταξης ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνονται αυτές που ορίζονται
στα άρθρα 14 και 33 του Ν. 4387/2016 περί αναπροσαρμογής και προστασίας των
καταβαλλόμενων συντάξεων –πλην ΟΓΑ και Ταμείου Σύνταξης της Τράπεζας της
Ελλάδος [βλ. τη με αρ. πρωτ. Φ80000/οικ.60258/1471/23.12.2016 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑΑΔΑ: 7Τ67465Θ1Ω-ΑΝ9, καθώς και τη με αρ. οικ. 26083/887 ΚΥΑ-ΦΕΚ Β1605/7.6.2016, όπως
συμπληρώθηκε με τη με αρ. πρωτ. οικ.52331/1861/30.6.2017 ΚΥΑ (ΑΔΑ:6ΣΤΨ465Θ1Ω-760)].
Για παράδειγμα, προκειμένου να υπολογιστεί ο συντάξιμος μισθός συνταξιούχων του τ.
ΟΑΕΕ, είτε υπήρξαν παλαιοί είτε νέοι ασφαλισμένοι, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 33 του
Ν.4387/2016, θα ληφθεί υπόψη η τρέχουσα τιμή των ασφαλιστικών κατηγοριών ή κλάσεων
κατά την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016. Ως τρέχουσα τιμή θεωρείται η τελευταία
αναπροσαρμογή των ασφαλιστικών κατηγοριών/ κλάσεων που έγινε την 1.1.2009, καθώς
έκτοτε και μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 δεν υπήρξε άλλη αναπροσαρμογή
ασφαλιστικών κατηγοριών.
Στις περιπτώσεις συνταξιούχων του τ. ΟΑΕΕ για τους οποίους δεν υπήρχαν ασφαλιστικές
κατηγορίες, όπως, για παράδειγμα το ΤΠΞ , θα ισχύει η παρ. 2 του άρθρου 33 του ν.4387/2016,
όπου ορίζεται ότι σε κάθε άλλη περίπτωση ο συντάξιμος μισθός υπολογίζεται σε τρέχουσες τιμές
με τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρμογής των συντάξεων όλων των ετών που έχουν
μεσολαβήσει από την ημερομηνία συνταξιοδότησης ως την έναρξη ισχύος του παρόντος. Και
στην

περίπτωση

αυτή

η

τελευταία

αύξηση-αναπροσαρμογή

σύνταξης

είναι

αυτή

που

χορηγήθηκε το έτος 2008.
Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων στο τ. ΤΣΑ καθώς και
στα συγχωνευθέντα στο τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ Ταμεία προκειμένου να χορηγηθεί σύνταξη λόγω θανάτου,
θα επανέλθουμε σε επόμενο έγγραφο.
Γενικά, στην περίπτωση που μεταβιβάζεται σύνταξη η οποία καταβαλλόταν μέχρι
και την 12.5.2016 τα άρθρα 14 και 33 εφαρμόζονται μόνο ως προς τον προσδιορισμό
των συντάξιμων αποδοχών και όχι της τυχόν προκύπτουσας προσωπικής διαφοράς, η
οποία δεν μεταβιβάζεται στους δικαιούχους της σύνταξης λόγω θανάτου, οι οποίοι ασκούν ένα
νέο δικαίωμα. Συνεπώς, το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης που προκύπτει
στην περίπτωση αυτή με βάση τα άρθρα 14 και 33 αποτελεί το ποσό της σύνταξης που πρόκειται
να μεταβιβαστεί στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου ανάλογα με τα ποσοστά τους,
σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου αυτού.
Για αιτήσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου από την 13.5.2016 και μέχρι την
31.12.2018 εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 94 σε συνδυασμό με τα άρθρα 14
και 33 του ίδιου νόμου. Σύμφωνα με τα εδάφια 2 και 3 της παρ. 2 του άρθρου αυτού, «Επί
αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2016, εάν το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης
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υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν κατά το προϊσχύσαν καθεστώς σε
ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική
διαφορά, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 14. Επί αιτήσεων που θα
κατατεθούν εντός του 2017 καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο
(1/3) της διαφοράς, και επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2018 το ένα τέταρτο (1/4)
της διαφοράς». Επομένως, η τυχόν προκύπτουσα προσωπική διαφορά με τον υπολογισμό του
άρθρου αυτού, συγκρίνοντας το ποσό σύνταξης λόγω θανάτου που υπολογίζεται με τις διατάξεις
του νόμου αυτού (καθαρό ποσό προ φόρου χωρίς την προσωπική διαφορά των άρθρων 14 και
33) με το ποσό της σύνταξης που θα χορηγείτο με την προϊσχύουσα νομοθεσία (καθαρό προ
φόρου) αποτελεί τμήμα της σύνταξης λόγω θανάτου και επιμερίζεται στους δικαιούχους του
άρθρου 12.
Παράδειγμα:
•

Συνταξιούχος λόγω γήρατος ή αναπηρίας πεθαίνει στις 31/5/2016. Η χήρα καταθέτει
αίτηση για σύνταξη λόγω θανάτου η οποία θα χορηγηθεί από 1/6/2016.

•

Από τον επανυπολογισμό της σύνταξης του θανόντα έχει προκύψει ένα ποσό
Εθνικής και Ανταποδοτικής Σύνταξης, που ονομάζεται Ποσό Α, και μια προσωπική
διαφορά του θανόντα (η προσωπική διαφορά δεν λαμβάνεται υπόψη).

•

Επειδή η αίτηση για συνταξιοδότηση έχει υποβληθεί εντός του χρονικού διαστήματος από
13/5/2016 έως 31/12/2018, γίνεται διπλός υπολογισμός ποσού σύνταξης.
Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό με τις προϊσχύουσες διατάξεις
(μέχρι 12/5/2016) ονομάζεται Ποσό Β’.

•

Συγκρίνονται τα Ποσά Α’ και Β’ (μετά την αφαίρεση των όλων των νόμιμων
κρατήσεων) και από τη σύγκριση προκύπτει μια προσωπική διαφορά του επιζώντος,
που ονομάζεται Ποσό Γ’.

•

Τέλος, προσθέτουμε το Ποσό Α’ και το Ποσό Γ’ και το άθροισμα αποτελεί το Ποσό
Δ’ επί του οποίου θα υπολογιστεί το ποσοστό 50% του επιζώντος κατ’ εφαρμογή
των διατάξεων του άρθ. 12 του ν. 4387/2016.

Σε περίπτωση που ο θανών ήταν συνταξιούχος λόγω γήρατος ή αναπηρίας από
13.5.2016 μέχρι και την 31.12.2018 και αποβιώσει στο διάστημα αυτό, το ποσό της
σύνταξής

του

(εθνική,

ανταποδοτική,

προσωπική

διαφορά

του

άρθρου

94)

μεταβιβάζεται στους δικαιούχους του άρθρου 12.
Παράδειγμα: Ασφαλισμένος υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος τον Ιούνιο
του 2016 και η σύνταξή του υπολογίζεται σε 1.100,00€ (384,00€ εθνική σύνταξη, 616,00€
ανταποδοτική σύνταξη και 100,00€ προσωπική διαφορά). Αποβιώνει το 2017 και η σύζυγος,
που είναι η μοναδική δικαιούχος σύνταξης λόγω θανάτου, θα λάβει ποσό σύνταξης που
υπολογίζεται με βάση το ποσοστό της (50%) επί των 1.100,00€, δηλαδή 550,00€.
iii.

Το ποσοστό του δικαιούχου στη σύνταξη
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iv.

Η διάρκεια του γάμου (στην περίπτωση σύναψης γάμου/συμφώνου συμβίωσης μετά

τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος)
v.

Η διαφορά ηλικίας των συζύγων/μερών συμφώνου συμβίωσης (στην περίπτωση

σύναψης γάμου/συμφώνου συμβίωσης μετά τη χορήγηση σύνταξης λόγω γήρατος)
vi.

Η

εργασία/αυτοαπασχόληση

ή

η

συνταξιοδότηση

από

οποιαδήποτε

πηγή:

συνεπάγεται μείωση κατά 50% του ποσού της σύνταξης που δικαιούται ο επιζών σύζυγος/έτερο
μέρος του συμφώνου συμβίωσης/διαζευγμένος, μετά τη συμπλήρωση τριετίας από την πρώτη
του επομένου του θανάτου μήνα. Από τη διατύπωση της διάταξης αυτής προκύπτει ότι η εν
λόγω μείωση εφαρμόζεται και στην περίπτωση συνταξιοδότησης από το εξωτερικό. Ωστόσο,
όταν πρόκειται για χώρα της Ε.Ε. ή κράτος με το οποίο έχει συναφθεί Διμερής
Σύμβαση Κοινωνικής Ασφάλειας, η εν λόγω μείωση εφαρμόζεται μόνο στις περιπτώσεις που
από το άλλο κράτος χορηγείται σύνταξη από άλλη αιτία (λόγω γήρατος ή αναπηρίας).
Επισημαίνουμε επιπλέον ότι ως προς το ζήτημα αυτό δεν υφίστανται πλέον οι εξαιρέσεις που
προβλέπονταν σε προϊσχύουσες διατάξεις (π.χ., οι εξαιρέσεις του άρθρου 13 του Ν.
3863/2010). Το ποσό της σύνταξης που χορηγείται σε τέκνα δεν επηρεάζεται από
εργασία/αυτοαπασχόληση ή συνταξιοδότησή τους από άλλη πηγή.
vii.

Η σωματική ή πνευματική αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω του επιζώντος

συζύγου/ετέρου μέρους του συμφώνου συμβίωσης/διαζευγμένου κατά την ημερομηνία
θανάτου: χορηγείται ολόκληρη η σύνταξη, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναπηρία του
εφόσον διατηρεί το δικαίωμα συνταξιοδότησης.
6. Ποσοστά των δικαιούχων
α) Σύμφωνα με την περ. α της της παρ. 4.Α, για τον επιζώντα σύζυγο/έτερο μέρος
του συμφώνου συμβίωσης, η σύνταξη καθορίζεται σε ποσοστό 50% επί του ποσού της
σύνταξης που δικαιούται ή που έχει δικαιωθεί ο θανών σύζυγος. Εάν ο γάμος έλαβε χώρα μετά
την απονομή της σύνταξης λόγω γήρατος του θανόντος, αυτή περιορίζεται ανάλογα με
τη διαφορά ηλικίας μεταξύ των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης
(αφαιρουμένου του διαστήματος του γάμου τους), ως εξής:
Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ του αποβιώσαντος και του συζύγου του, αφαιρουμένου του
διαστήματος του γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, για κάθε πλήρες έτος διαφοράς
η σύνταξη υφίσταται μείωση που καθορίζεται σε:
• 1% για τα έτη από το 10ο έως και το 20ό έτος
• 2% για τα έτη από το 21ο έως και το 25ο έτος
• 3% για τα έτη από το 26ο έως και το 30ό έτος
• 4% για τα έτη από το 31ο έως και το 35ο έτος
• 5% για τα έτη από το 36ο και άνω
β) Σύμφωνα με την περ. β΄ της της παρ. 4.Α για τον/την διαζευγμένο/-η:
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• εφόσον ο γάμος είχε διαρκέσει δέκα (10) έτη έως τη λύση του με αμετάκλητη
δικαστική απόφαση, το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος επιζών σύζυγος επιμερίζεται
κατά 75% για χήρο και κατά 25% για διαζευγμένο.
• Για κάθε έτος εγγάμου βίου πέραν του δεκάτου (10ου) και μέχρι το τριακοστό
πέμπτο (35ο) έτος διάρκειας του γάμου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος
μειώνεται κατά 1% στο χήρο και αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στον διαζευγμένο.
• Εάν έγγαμος βίος διήρκησε πλέον των τριάντα πέντε (35) ετών, το ποσό σύνταξης
που δικαιούται ο χήρος επιμερίζεται κατά 50% στο χήρο και κατά 50% στον διαζευγμένο.
• Εάν ο θανών δεν καταλείπει χήρο/-α, ο διαζευγμένος δικαιούται το αυτό ποσοστό
του διαζευγμένου, κατά τα ως άνω, της σύνταξης που θα δικαιούτο ο χήρος. Σε περίπτωση
περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το αναλογούν για τον διαζευγμένο κατά τα ως
άνω ποσοστά ποσό σύνταξης επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών.
γ) Σύμφωνα με την περ. γ΄ της της παρ. 4.Α, για κάθε παιδί αναλογεί ποσοστό 25%
της σύνταξης. Αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από τους δύο γονείς, το παραπάνω
ποσοστό διπλασιάζεται. Αν το ορφανό παιδί δικαιούται σύνταξη και από τους δύο γονείς, το
ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης δεν διπλασιάζεται.
Τα ποσοστά των δικαιούχων, απεικονίζονται στους ακόλουθους πίνακες:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’
Ποσοστά επιζώντων συζύγων/ετέρων μερών συμφώνου συμβίωσης και τέκνων
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
(για όλους τους δικαιούχους)

ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΑΤΑ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ

Χήρος /α, ή αντισυμβαλλόμενος
συμφώνου συμβίωσης

50%

50%

Χήρος/α ή αντισυμβαλλόμενος συμφώνου
συμβίωσης και 1 παιδί

75%

50% - 25%

Χήρος/α ή αντισυμβαλλόμενος συμφώνου
συμβίωσης και 2 παιδιά

100%

50% - 25% - 25%

Χήρος/α ή αντισυμβαλλόμενος συμφώνου
συμβίωσης και 3 παιδιά

100%

50% - 16,66% - 16,67% 16,67%

Χήρος/α ή αντισυμβαλλόμενος συμφώνου
συμβίωσης και διαζευγμένος/η

50%

37,5% - 12,5%

Χήρος/α ή αντισυμβαλλόμενος συμφώνου
συμβίωσης και διαζευγμένος/η και 1 παιδί

75%

37,5% - 12,5% - 25%

Χήρος/α, αντισυμβαλλόμενος συμφώνου
συμβίωσης και διαζευγμένος/η και 2
παιδιά

100%

37,5% - 12,5% - 25% - 25%

Χήρος/α, αντισυμβαλλόμενος συμφώνου
συμβίωσης και διαζευγμένος/η και 3
παιδιά

100%

37,5% - 12,5% - 16,66% 16,67% - 16,67%

1 παιδί αμφοτεροπλεύρως ορφανό με
δικαίωμα σε σύνταξη από τον ένα γονέα

50%

50%
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1 παιδί αμφοτεροπλεύρως ορφανό με
δικαίωμα σε σύνταξη και από τους δύο
γονείς

25% (σε κάθε σύνταξη)

2 παιδιά αμφοτεροπλεύρως ορφανά με
δικαίωμα σε σύνταξη από τον ένα γονέα

100%

2 παιδιά αμφοτεροπλεύρως ορφανά με
δικαίωμα σε σύνταξη και από τους δύο
γονείς

50%

25% - 25%

3 παιδιά αμφοτεροπλεύρως ορφανά με
δικαίωμα σε σύνταξη από τον ένα γονέα

100%

33,33% - 33,33% - 33,34%

3 παιδιά αμφ/ρως ορφανά με δικαίωμα σε
σύνταξη και από τους δύο γονείς

75%

25% - 25% - 25%

Χήρα και 1 παιδί (από β’ γάμο)
αμφοτεροπλεύρως ορφανό με δικαίωμα σε
μία σύνταξη

100%

50% - 50%

Χήρα και 1 παιδί (από β’ γάμο)
αμφοτεροπλεύρως ορφανό με δικαίωμα σε
δύο συντάξεις

75%

50% - 25%

Διαζευγμένος/η χωρίς χήρο/α

25%

25%

1 παιδί

25%

25%

2 παιδιά

50%

25% - 25%

3 παιδιά

75%

25% – 25% – 25%

25% (σε κάθε σύνταξη)

50% - 50%

ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄
Ποσοστά διαζευγμένων- επιζώντων συζύγων/ετέρων μερών συμφώνου συμβίωσης και τέκνων
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΓΑΜΟΥ

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/-Η

10 ΕΤΗ

12,5%

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/-Η +
1 ΤΕΚΝΟ

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/-Η
+ 2 ΤΕΚΝΑ

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/-Η
+ 3 ΤΕΚΝΑ

12,5%+25%+25%=62,5%

12,5%+16,66%+2Χ16,67%
=62,5%

Αυξημένο ποσοστό
διαζευγμένου
+ 25%
+25%

Αυξημένο ποσοστό
διαζευγμένου
+16,66%
+ 16,67%
+ 16,67%

12,5%+25%=37,5%
ΑΠΟ 11
ΜΕΧΡΙ
35 ΕΤΗ

Αύξηση του ποσοστού
του διαζευγμένου,
κατά 1 μονάδα για
κάθε έτος εγγάμου
βίου μετά το 10ο και
μέχρι το 35ο

Αυξημένο ποσοστό
διαζευγμένου
+
25%

ΓΑΜΟΥ
22,5%+25%=47,5% 22,5%+25%+25%= 72,5%
30 έτη γάμου
(παράδειγμα)
ΑΝΩ ΤΩΝ 35
ΕΤΩΝ ΓΑΜΟΥ

25%

25%+25%=50%

25%+25%+25%=75%

22,5%+16,66%+16,67%+
16,67% =72,5%
25%+16,66%+16,67%+
16,67%=75%
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ΄
ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΣ/Η

ΠΟΣΟΣΤΟ
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΙΑΖ/ΝΟΥ
&
1 ΤΕΚΝΟΥ

ΠΟΣΟΣΤΑ
ΚΑΘΕ
ΜΕΛΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΙΑΖ/ΝΟΥ/-ΗΣ
&
2 ΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ
ΚΑΘΕ
ΜΕΛΟΥΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ
ΠΟΣΟΣΤΟ
ΔΙΑΖ/ΝΟΥ/-ΗΣ
&
3 ΤΕΚΝΩΝ

ΠΟΣΟΣΤΑ
ΚΑΘΕ ΜΕΛΟΥΣ

ΕΩΣ 10 ΕΤΗ
ΓΑΜΟΥ

12,5

37,5

12,5+25

62,5

12,5+25+25

62,5

12,5+16,66+2Χ16,67

11 ΕΤΗ

13,0

38,0

13,0+25

63,0

13,0+25+25

63,0

13,0+16,66+2Χ16,67

12 ΕΤΗ

13,5

38,5

13,5+25

63,5

13,5+25+25

63,5

13,5+16,66+2Χ16,67

13 ΕΤΗ

14,0

39,0

14,0+25

64,0

14,0+25+25

64,0

14,0+16,66+2Χ16,67

14 ΕΤΗ

14,5

39,5

14,5+25

64,5

14,5+25+25

64,5

14,5+16,66+2Χ16,67

15 ΕΤΗ

15,0

40,0

15,0+25

65,0

15,0+25+25

65,0

15,0+16,66+2Χ16,67

16 ΕΤΗ

15,5

40,5

15,5+25

65,5

15,5+25+25

65,5

15,5+16,66+2Χ16,67

17 ΕΤΗ

16,0

41,0

16,0+25

66,0

16,0+25+25

66,0

16,0+16,66+2Χ16,67

18 ΕΤΗ

16,5

41,5

16,5+25

66,5

16,5+25+25

66,5

16,5+16,66+2Χ16,67

19 ΕΤΗ

17,0

42,0

17,0+25

67,0

17,0+25+25

67,0

17,0+16,66+2Χ16,67

20 ΕΤΗ

17,5

42,5

17,5+25

67,5

17,5+25+25

67,5

17,5+16,66+2Χ16,67

21 ΕΤΗ

18,0

43,0

18,0+25

68,0

18,0+25+25

68,0

18,0+16,66+2Χ16,67

22 ΕΤΗ

18,5

43,5

18,5+25

68,5

18,5+25+25

68,5

18,5+16,66+2Χ16,67

23 ΕΤΗ

19,0

44,0

19,0+25

69,0

19,0+25+25

69,0

19,0+16,66+2Χ16,67

24 ΕΤΗ

19,5

44,5

19,5+25

69,5

19,5+25+25

69,5

19,5+16,66+2Χ16,67

25 ΕΤΗ

20,0

45,0

20,0+25

70,0

20,0+25+25

70,0

20,0+16,66+2Χ16,67

26 ΕΤΗ

20,5

45,5

20,5+25

70,5

20,5+25+25

70,5

20,5+16,66+2Χ16,67

27 ΕΤΗ

21,0

46,0

21,0+25

71,0

21,0+25+25

71,0

21,0+16,66+2Χ16,67

28 ΕΤΗ

21,5

46,5

21,5+25

71,5

21,5+25+25

71,5

21,5+16,66+2Χ16,67

29 ΕΤΗ

22,0

47,0

22,0+25

72,0

22,0+25+25

72,0

22,0+16,66+2Χ16,67

30 ΕΤΗ

22,5

47,5

22,5+25

72,5

22,5+25+25

72,5

22,5+16,66+2Χ16,67

31 ΕΤΗ

23,0

48,0

23,0+25

73,0

23,0+25+25

73,0

23,0+16,66+2Χ16,67

32 ΕΤΗ

23,5

48,5

23,5+25

73,5

23,5+25+25

73,5

23,5+16,66+2Χ16,67

33 ΕΤΗ

24,0

49,0

24,0+25

74,0

24,0+25+25

74,0

24,0+16,66+2Χ16,67

34 ΕΤΗ

24,5

49,5

24,5+25

74,5

24,5+25+25

74,5

24,5+16,66+2Χ16,67

35 ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΩ

25,0

50,0

25,0+25

75,0

25,0+25+25

75,0

25,0+16,66+2Χ16,67

IΙΙ. ΘΕΜΑΤΑ Ο.Γ.Α.
Όσον αφορά την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 σε συνδυασμό με τις διατάξεις που
ισχύουν για τους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α, εκτός των αναφερομένων στη σελίδα 15 της παρούσας
εγκυκλίου, σας παραπέμπουμε στις οδηγίες της σελ. 18 της εγκυκλίου του ΥΠΕΚΑΑ με αρ. πρωτ.:
Φ80000/οικ.

60272/2196/23.12.2016

(ΑΔΑ:

ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ).

Επιπλέον,

διευκρινίζουμε

ότι

εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4169/1961 περί χορήγησης βασικής σύνταξης λόγω γήρατος
στους ασφαλισμένους του. Στις περιπτώσεις, λοιπόν, που υποβάλλεται αίτηση συνταξιοδότησης λόγω
θανάτου από δικαιούχο βασικής σύνταξης του Ο.Γ.Α., προκειμένου να προστατεύονται τα δικαιώματα των
ασφαλισμένων, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις να χορηγηθεί και η σύνταξη λόγω θανάτου και έχει
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υπολογιστεί το ποσό της σύνταξης που δικαιούνται, θα πρέπει να καλούνται προκειμένου να ενημερωθούν
για το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που δικαιούται και στη συνέχεια να δηλώσουν υπεύθυνα εάν
επιθυμούν να εκδοθεί η απόφαση χορήγησης της σύνταξης του Ε.Φ.Κ.Α. από την αιτία αυτή ή εάν επιλέγει
να παραιτηθεί της αιτήσεώς του, προκειμένου να εξακολουθήσει να τους καταβάλλεται η βασική σύνταξη
του Ο.Γ.Α.
ΙV. IΣΧΥΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ
Η ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, καθώς των
διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017 είναι η 13.5.2016.
V. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ (παρ. 7 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016)
Σύμφωνα με την παρ. 7, κάθε διάταξη που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο τα οριζόμενα
στο άρθρο 12 καταργείται, αλλά οι καταβαλλόμενες συντάξεις στις 13.5.2016 διατηρούνται ως έχουν,
με

την

επιφύλαξη

του

άρθρου

14

του

ίδιου

νόμου

(βλ.

τη

με

αρ.

πρωτ.

Φ80000/οικ.60258/1471/23.12.2016 –ΑΔΑ: 7Τ67465Θ1Ω-ΑΝ9 εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑΑ). Επομένως, στις
συντάξεις που χορηγούνται λόγω θανάτου από 13.5.2016 και μετά δεν εφαρμόζονται οι
διατάξεις (ενδεικτικά):
•

των άρθρων 12 και 13 του Ν. 3863/2010 σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς όρους
συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, τα οποία εφαρμόζονταν στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω
θανάτου ο οποίος επήλθε μέχρι τις 12.5.2016,

•

της παρ. 14 του άρθρου 8 του Ν. 2592/1998, όπως ισχύει. Ειδικά ως προς την εν λόγω διάταξη, σας
παραπέμπουμε στις διευκρινίσεις της με αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ. 60272/2196/23.12.2016 εγκυκλίου
του ΥΠΕΚΑΑ (σελ. 19),

•

της παρ. 3 του άρθρου 14 του Ν. 3863/2010, όπου εφαρμόζονταν σε συνδυασμό με την παρ. 1 του
άρθρου 9 του Ν. 3865/2010, δηλαδή περί συνταξιοδότησης θυγατέρων,

•

της παρ. 6 του άρθρου 29 του ΑΝ 1846/1951, η οποία καθόριζε με διαφορετικό τρόπο τις
προϋποθέσεις λήξης του δικαιώματος συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, και του άρθρου 20 του Ν.
2556/1997,

•

του άρθρου 3 του Ν. 1358/1983 (βλ. ανωτέρω σελ. 4-5),

•

της παρ. 2 του άρθρου 61 του Ν.3518/2006, στην οποία προβλεπόταν ότι προκειμένου να υπάρχει
δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω θανάτου σε παιδιά, εγγονούς, προγονούς, που πάσχουν από
νευροψυχιατρικές παθήσεις, η ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές θα
έπρεπε να έχει επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους.
Όλοι οι υπάλληλοι που είναι αρμόδιοι για την έκδοση αποφάσεων συνταξιοδότησης θα

πρέπει να λάβουν γνώση αυτής της εγκυκλίου καθώς και των συνημμένων της ενυπογράφως.
Συν.: α) ΦΕΚ 85Α/2016 (σελ. 2187, 2192, 2193, 2194)
β) ΦΕΚ 176 Α΄/2017 (σελ. 3465)
γ) Οι με αρ. πρωτ.: Φ80000/οικ. 60272/2196/23.12.2016 (ΑΔΑ: ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ),
Φ80000/οικ.60258/1471/23.12.2016 (ΑΔΑ: 7Τ67465Θ1Ω-ΑΝ9),

Φ80000/οικ.58727/74/Δ29.17/29.12.2017 (ΑΔΑ: Ω62Ο465Θ1Ω-ΞΙΕ) εγκύκλιοι του ΥΠΕΚΑΑ
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δ) Οι ΚΥΑ με αρ. οικ. 26083/887 (ΦΕΚ Β1605/7.6.2016), και οικ.52331/1861/30.6.2017
(ΑΔΑ:6ΣΤΨ465Θ1Ω-76Ο)

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΕΦΚΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΑΚΑΛΕΞΗΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΔΩΝ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ

Αζήλα

23/12/2016

Αξ. Πξση.: Φ80000/νηθ.60272/2196

ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ
ΜΙΘΩΣΩΝ & ΑΘΔΝΔΙΑ (Γ 13)
ΣΜΗΜΑ : Β΄
Πιεξνθνξίεο : η. Γησηάθνπ
Σειέθσλν : 210 3368112

ΠΡΟ: Όινπο ηνπο θνξείο θύξηαο
αζθάιηζεο, αξκνδηόηεηαο ηνπ
Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο
Αζθάιηζεο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο
ΚΟΙΝ: Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο
Κάληγγνο 29, Αζήλα 101 10

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΚΤΡΙΑ ΑΦΑΛΙΗ
ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΛΔΝΩΝ
& ΑΓΡΟΣΩΝ (Γ14)
Πιεξνθνξίεο: Ι. Παπαδόπνπινο
(γηα ζέκαηα ΟΑΔΔ)
210 33 68 110
Δ. Ράπηε
(γηα ζέκαηα ΔΣΑΑ)
210 33 68 109
Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29
Σαρ. Κώδηθαο : 10110 Αζήλα
ΘΔΜΑ: «Γνυζηοποίηζη
ν.4387/2016»

ηυν

διαηάξευν

ηος

άπθπος

12

και

16

ηος

αο γλσξίδνπκε όηη ζην ΦΔΚ 85, ηεύρνο Α’/12.05.2016 δεκνζηεύζεθε ν λόκνο 4387/2016
«Δληαίν ύζηεκα Κνηλσληθήο Αζθάιεηαο – Μεηαξξύζκηζε αζθαιηζηηθνύ – ζπληαμηνδνηηθνύ
ζπζηήκαηνο – Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαη ηπρεξώλ παηγλίσλ θαη άιιεο
δηαηάμεηο».
Με ην άξζξν 12 ξπζκίδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ ζηα
δηθαηνδόρα κέιε ζπληαμηνύρνπ ή αζθαιηζκέλνπ, εθόζον ο θάναηορ επήλθε από
13.05.2016 και εθεξήρ, εηζάγνληαο εληαίεο αξρέο θαη θαλόλεο, γηα όινπο ηνπο
αζθαιηζκέλνπο, αλεμαξηήησο αζθαιηζηηθνύ θνξέα πξνέιεπζεο. Καηαξγείηαη, επνκέλσο,
1
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από ηελ σο άλσ εκεξνκελία θάζε άιιε θαηαζηαηηθή ή γεληθή δηάηαμε πνπ ξπζκίδεη ην
ζέκα δηαθνξεηηθά γηα ζαλάηνπο κεηά ηελ ηζρύ ηνπ λ.4387/2016.
Δπηζεκαίλνπκε όηη πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ ζηα δηθαηνδόρα
κέιε ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ, ν ζαλώλ ζα πξέπεη θαηά ηνλ ζάλαην λα έρεη
ζπκπιεξώζεη ηηο ρξνληθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ιήςε ζύληαμεο γήξαηνο ή αλαπεξίαο,
πιήξνπο ή κεησκέλεο, όπσο δηακνξθώλνληαη αλά αζθαιηζηηθό νξγαληζκό θαη αλά
θαηεγνξία αζθαιηζκέλσλ (παιαηνί – λένη).
Παπάγπαθορ 1, 2 – Γικαιοδόσα Μέλη/Πποϋποθέζειρ
Οξίδνληαη ηα δηθαηνδόρα κέιε πνπ ππό πξνϋπνζέζεηο ιακβάλνπλ ηε ζύληαμε ιόγσ
ζαλάηνπ ζπληαμηνύρνπ ή αζθαιηζκέλνπ, θαζώο θαη νη εηδηθόηεξεο πξνϋπνζέζεηο πνπ
πξέπεη λα πιεξνύληαη γηα θάζε θαηεγνξία. Γηθαηνύρνη είλαη ν επηδώλ ζύδπγνο, ηα λόκηκα
ηέθλα, ηα λνκηκνπνηεζέληα, ηα αλαγλσξηζζέληα, ηα πηνζεηεκέλα θαη όζα εμνκνηώλνληαη
κε απηά θαζώο θαη ν/ε δηαδεπγκέλνο/ε ζύδπγνο, ππό ηηο αθόινπζεο πξνϋπνζέζεηο:
Α) Γηα ηνλ επηδώληα ζύδπγν, ζεζπίδεηαη όξην ειηθίαο γηα ηε ζεκειίσζε δηθαηώκαηνο
ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ην 55ν έηνο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη
ζπκπιεξσζεί θαηά ην ρξόλν ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνύρνπ, νπόηε θαη ε
ζύληαμε ρνξεγείηαη εθ’ όξνπ δσήο, αλ δελ ζπληξέμνπλ νη - πεξηνξηζηηθά αλαθεξόκελεο
ζηελ παξ. 3 ηεο θνηλνπνηνύκελεο δηάηαμεο - πξνϋπνζέζεηο παύζεο ηεο.
Δάλ ν ζάλαηνο επέιζεη πξνηνύ ζπκπιεξσζεί ην σο άλσ όξην ειηθίαο, ε ζύληαμε
θαηαβάιιεηαη ζηνλ επηδώληα ζύδπγν γηα κία ηξηεηία. Μεηά ηελ πάξνδν ηεο ηξηεηίαο
ειέγρεηαη εάλ ν επηδώλ ζύδπγνο ζπκπιήξσζε ή όρη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο.
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο ν επηδώλ ζύδπγνο ζπκπιεξώζεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο
ε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο δηαθόπηεηαη κόιηο ζπκπιεξσζεί ε ηξηεηία θαη άξρεηαη εθ λένπ κε
ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο.
Δάλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο δελ έρεη ζπκπιεξσζεί ην 55ν έηνο , δηαθόπηεηαη ε
θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο κε ηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο θαη δελ επαλαρνξεγείηαη.
ε πεξίπησζε όκσο πνπ ν επηδώλ ζύδπγνο έρεη ηέθλα πνπ ππάγνληαη ζηελ πεξίπησζε 1Β
ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ (δειαδή θαηά ην ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή
ζπληαμηνύρνπ είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο ή ην
24ν έηνο εθόζνλ ζπνπδάδνπλ ή είλαη άγακα θαη αλίθαλα γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία,
εθόζνλ ε αληθαλόηεηα ηνπο επήιζε πξηλ από ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24 νπ έηνπο ηεο ειηθίαο)
2

ΑΔΑ: ΩΜ2Ε465ΧΠΙ-ΗΔΠ
ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ

ή ν ίδηνο είλαη αλίθαλνο γηα ηελ άζθεζε θάζε βηνπνξηζηηθήο εξγαζίαο κε πνζνζηό 67% θαη
άλσ, θαη γηα όζν ρξόλν πιεξνύληαη απηέο νη πξνϋπνζέζεηο, ε ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ
ζπλερίδεη λα θαηαβάιιεηαη, αλεμάξηεηα εάλ βάζεη ησλ αλσηέξσ πξνθύπηεη είηε νξηζηηθή
δηαθνπή ηεο, είηε δηαθνπή θαη επαλαρνξήγεζή ηεο κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 67νπ έηνπο ηεο
ειηθίαο.
εκεηώλνπκε, επίζεο, όηη αλ ν επηδώλ ζύδπγνο δελ ζπκπιεξώλεη ην 55 ν έηνο ηεο ειηθίαο
ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο, αιιά εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη ηε ζύληαμε ζαλάηνπ θαη
πέξαλ ηεο ηξηεηίαο ιόγσ ύπαξμεο αλήιηθσλ ή ηέθλσλ πνπ ζπνπδάδνπλ ή αλίθαλσλ γηα
εξγαζία ηέθλσλ, εθόζνλ έσο ηε ιήμε ηεο αλειηθόηεηαο ή ησλ ζπνπδώλ ή ηεο
αληθαλόηεηαο ζπκπιεξώζεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ, ηόηε λαη κελ ε ζύληαμε ζα
δηαθνπεί κε ηελ παύζε ηζρύνο ησλ σο άλσ πξνϋπνζέζεσλ (αλειηθόηεηα, ζπνπδέο,
αληθαλόηεηα), ζα επαλαρνξεγεζεί, σζηόζν, όηαλ ν επηδώλ ζπκπιεξώζεη ην 67ν έηνο ηεο
ειηθίαο ηνπ.
Παπάδειγμα 1:
α) Αζθαιηζκέλνο κε 40 έηε αζθάιηζεο, απνβηώλεη ηελ 13/5/2016, θαηαιείπνληαο ζύδπγν
ειηθίαο 53 εηώλ (ρσξίο ηέθλα). Η ζύδπγνο δηθαηνύηαη ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ, δεδνκέλνπ
όηη ν ζαλώλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ είρε ζπκπιεξώζεη ηηο ρξνληθέο πξνϋπνζέζεηο
γηα ηε ιήςε πιήξνπο ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο.
Η επηδώζα ζύδπγνο θαηά ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ δελ έρεη
ζπκπιεξώζεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο, νπόηε ιακβάλεη ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ γηα κία
ηξηεηία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο, όκσο, ζπκπιεξώλεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο, νπόηε
ε ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ δηαθόπηεηαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηεο ηξηεηίαο θαη
επαλαρνξεγείηαη κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο.
Δάλ, όκσο, κεηά ηε ιήμε ηεο ηξηεηίαο ππάξρεη ηέθλν ην νπνίν δηθαηνύηαη ζύληαμεο ιόγσ
ζαλάηνπ, ε επηδώζα ζύδπγνο ζπλερίδεη λα ιακβάλεη ηε ζύληαμε θαη κεηά ηελ ηξηεηία θαη
κέρξη λα δηαθνπεί ε ζπληαμηνδόηεζε ηνπ ηέθλνπ (ιόγσ ζπκπιήξσζεο ηνπ 18νπ ή ηνπ 24νπ
έηνπο ηεο ειηθίαο, εθόζνλ ζηε δεύηεξε πεξίπησζε ζπνπδάδεη), νπόηε θαη δηαθόπηεηαη ε
θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο, ε νπνία επαλαρνξεγείηαη ζην 67ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο.
β) ην σο άλσ παξάδεηγκα, έζησ όηη ε επηδώζα ζύδπγνο είλαη 49 εηώλ θαηά ην ρξόλν ηνπ
ζαλάηνπ θαη έρεη αλήιηθν ηέθλν 8 εηώλ. Θα ιάβεη ηε ζύληαμε ζαλάηνπ ηελ πξώηε ηξηεηία
θαη – παξά ην γεγνλόο όηη δελ ζπκπιεξώλεη ην 55ν έηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηξηεηίαο
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απηήο – δεδνκέλνπ όηη έρεη αλήιηθν ηέθλν, ζα εμαθνινπζήζεη λα ιακβάλεη ηε ζύληαμε
ζαλάηνπ γηα όζν ρξόλν πθίζηαηαη ε αλειηθόηεηα (ή κέρξη ην πέξαο ησλ ζπνπδώλ,
εθόζνλ ην ηέθλν ζπνπδάδεη). Μεηά ην πέξαο απηώλ, ζα

δηαθνπεί ε θαηαβνιή ηεο

ζύληαμεο, δεδνκέλνπ όκσο όηη θαηά ηε δηάξθεηα ιήςεο ηεο ζύληαμεο θαη έσο ηελ
ελειηθίσζε ηνπ ηέθλνπ ή ηελ παύζε ησλ ζπνπδώλ ηνπ, ε ζύδπγνο ζπκπιεξώλεη ην 55 ν
έηνο ηεο ειηθίαο ηεο, ε ζύληαμε ζαλάηνπ ζα ηεο επαλαρνξεγεζεί κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ
67νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηεο.
Β) Σα λόκηκα ηέθλα, ηα λνκηκνπνηεζέληα, ηα αλαγλσξηζζέληα, ηα πηνζεηεκέλα θαη όζα
εμνκνηώλνληαη κε απηά, δηθαηνύληαη ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ, εθόζνλ:
i) Δίηε είλαη άγακα θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο, εθηόο θη αλ
θνηηνύλ ζε αλώηεξεο ζρνιέο ή αλώηαηεο ζρνιέο ηνπ εζσηεξηθνύ ή ηνπ εμσηεξηθνύ
(αθόκε θαη αλ θνηηνύλ γηα απόθηεζε δεύηεξνπ πηπρίνπ ή ζε κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα
ή εθπνλνύλ δηδαθηνξηθή δηαηξηβή) ή ζε ΙΔΚ ή ζε Κέληξα/ρνιέο Δπαγγεικαηηθήο
Καηάξηηζεο, νπόηε θαη ε ρνξήγεζε ηεο ζύληαμεο παξαηείλεηαη έσο ηε ιήμε ηεο θνίηεζήο
ηνπο ζε απηέο θαη ζε θάζε πεξίπησζε έσο ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο.
Ωο εθ ηνύηνπ ην δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο ελειίθσλ άγακσλ ζπγαηέξσλ βάζεη ηνπ
άξζξνπ 9 παξ. 1 ηνπ λ. 3865/2010, ζε ζπλδπαζκό κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 παξ. 3
ηνπ λ. 3863/2010, θαηαξγείηαη.
ii) Δίηε θαηά ην ρξόλν ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνύρνπ είλαη άγακα θαη
αλίθαλα πξνο θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία, εθόζνλ ε αληθαλόηεηα επήιζε πξηλ από ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπο, νπόηε ε ζύληαμε ζπλερίδεη λα θαηαβάιιεηαη
θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη γηα όζν δηαξθεί ε αληθαλόηεηα
πξνο θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία.
εκεηώλνπκε όηη ε αληθαλόηεηα ηνπ ηέθλνπ εμεηάδεηαη θαηά ην ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ θαη όρη
κεηαγελέζηεξα απηνύ. Γηα παξάδεηγκα ν ζάλαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνύρνπ
επέξρεηαη ηελ 8/1/2017 θαη θαηαιείπεη ηέθλν ειηθίαο 15 εηώλ. Σν ελ ιόγσ ηέθλν
θαζίζηαηαη αλίθαλν γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία ηελ 16/5/2019, δειαδή πξηλ ηε
ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ. Γεδνκέλνπ όκσο όηη δελ ήηαλ αλίθαλν θαηά
ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ, ζα ιάβεη ζύληαμε κέρξη ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο
ειηθίαο ή ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο εθόζνλ ζπνπδάδεη.
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Γ) Γηα ηνλ δηαδεπγκέλν ζύδπγν ηζρύνπλ νη ίδηεο ειηθηαθέο πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο
ζύληαμεο κε απηέο ηνπ επηδώληνο ζπδύγνπ (παξ. 1Α ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ), κε ηηο
εμήο σζηόζν πξόζζεηεο πξνϋπνζέζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα πιεξνύληαη αζξνηζηηθά:
i) ν πξώελ ζύδπγνο, θαηά ηε ζηηγκή ηνπ ζαλάηνπ λα θαηέβαιιε ή λα ππνρξενύην λα
θαηαβάιεη ζηνλ/ζηελ δηαδεπγκέλν/ε ζύδπγν δηαηξνθή πνπ είρε θαζνξηζηεί είηε κε
δηθαζηηθή απόθαζε είηε κε κεηαμύ ηνπο ζύκβαζε,
ii) λα είραλ ζπκπιεξσζεί 10 ρξόληα έγγακνπ βίνπ, κέρξη ηε ιύζε κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή
απόθαζε ηνπ γάκνπ,
iii) ην δηαδύγην λα κελ νθείιεηαη ζε

ηζρπξό θινληζκό ηεο έγγακεο ζπκβίσζεο κε

ππαηηηόηεηα ηνπ αηηνύληνο ηε ζύληαμε,
iv) ην κέζν κεληαίν αηνκηθό θνξνινγεηέν εηζόδεκα ηνπ δηαδεπγκέλνπ ζπδύγνπ λα κελ
ππεξβαίλεη

ην

δηπιάζην

ηνπ

πνζνύ

ηνπ

Δπηδόκαηνο

Κνηλσληθήο

Αιιειεγγύεο

Αλαζθάιηζησλ Τπεξειίθσλ (αξ. 93 παξ. 4 ηνπ λόκνπ), ήηνη ηα 720 επξώ, θαη
v) λα κελ έρεη ηειεζηεί άιινο γάκνο ή λα έρεη ζπλαθζεί ζύκθσλν ζπκβίσζεο.
πλεπώο,

ζηνπο

δηαδεπγκέλνπο

ζπδύγνπο

πνπ

πιεξνύλ

ηα

πξόζζεηα

θξηηήξηα

εθαξκόδνληαη θαη’ αληηζηνηρία νη ξπζκίζεηο πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηνπο επηδώληεο
ζπδύγνπο (ρνξήγεζε ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ εθόζνλ έρεη ζπκπιεξσζεί ην 55ν έηνο ηεο
ειηθίαο, ζπληαμηνδόηεζε γηα κία ηξηεηία, δηαθνπή θαη επαλαρνξήγεζε κε ηε ζπκπιήξσζε
ηνπ 67νπ έηνπο ή νξηζηηθή δηαθνπή ζπληαμηνδόηεζεο).
Παπάγπαθορ 2
Ωο πξόζζεηε πξνϋπόζεζε γηα ηε ρνξήγεζε ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ ζηνλ επηδώληα
ζύδπγν, είλαη ν ζάλαηνο ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνύρνπ λα έρεη επέιζεη κεηά ηελ
πάξνδν 5 εηώλ από ηελ ηέιεζε ηνπ γάκνπ, εθηόο αλ ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο, όπσο
απηέο πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη ζηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε (ζάλαηνο πνπ λα νθείιεηαη
ζε αηύρεκα, γέλλεζε ηέθλνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ θιπ).
πλεπώο, είηε πξόθεηηαη γηα ζάλαην αζθαιηζκέλνπ είηε ζπληαμηνύρνπ, ε απαηηνύκελε
δηάξθεηα ηνπ γάκνπ είλαη εληαία (5εηία), θαη επνκέλσο θαηαξγνύληαη νη ξπζκίζεηο ηνπ
άξζξνπ 12 ηνπ λ. 3863/2010 πνπ πξνέβιεπε κηθξόηεξε δηάξθεηα ηνπ έγγακνπ βίνπ (3εηία)
γηα ηε ρνξήγεζε ζύληαμεο ζηνλ επηδώληα ζύδπγν ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ.
Δπηζεκαίλνπκε όηη ξπζκίδεηαη ξεηά ην θαζεζηώο ρνξήγεζεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ ζηνλ
επηδώληα ζύδπγν ζε πεξίπησζε αλαζύζηαζεο γάκνπ, νπόηε ε δηάξθεηα ησλ δύν γάκσλ
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αζξνηζηηθά πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 5εηήο, ελώ, επηπιένλ, ν εμ αλαζπζηάζεσο λα έρεη
δηαξθέζεη ηνπιάρηζηνλ 6 κήλεο.
Παπάγπαθορ 3 – Παύζη δικαιώμαηορ ζύνηαξηρ λόγυ θανάηος
Σν δηθαίσκα ζηε ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ ησλ δηθαηνύρσλ πξνζώπσλ παύεη
i) κε ην ζάλαην ηνπ δηθαηνύρνπ
ii) κε ηελ ηέιεζε από απηόλ γάκνπ ή ζύλαςεο ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο,
iii) κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 18νπ έηνπο ηεο ειηθίαο ηνπ ηέθλνπ ή αληίζηνηρα ηνπ 24νπ έηνπο
εθόζνλ ζπνπδάδεη,
εκεηώλνπκε όηη από ηηο λέεο ξπζκίζεηο δελ πξνβιέπεηαη ε δηαθνπή ηεο ζπληαμηνδόηεζεο
ησλ ηέθλσλ ζε πεξίπησζε πνπ απηά αλαιάβνπλ εξγαζία ή απηναπαζρνιεζνύλ ή ιάβνπλ
ζύληαμε από ίδην δηθαίσκα (αξ. 29 παξ. 6 ηνπ α.λ. 1846/1951 θαη αξ. 20 ηνπ λ.
2556/1997),
iv) κε λεόηεξε θξίζε ηεο αξκόδηαο πγεηνλνκηθήο επηηξνπήο πάςεη λα πθίζηαηαη ε
αληθαλόηεηα γηα εξγαζία θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1Α θαη 1Β πεξ. β’ ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ
άξζξνπ (αληθαλόηεηα επηδώληα ζπδύγνπ γηα ηελ άζθεζε θάζε βηνπνξηζηηθήο εξγαζίαο
θαηά 67% θαη άλσ, αληθαλόηεηα ηέθλνπ γηα ηελ άζθεζε θάζε βηνπνξηζηηθήο εξγαζίαο
αληίζηνηρα).
Παπάγπαθορ 4 – Ποζό ζύνηαξηρ
Α) Σν πνζό ηεο ζύληαμεο ησλ δηθαηνύρσλ, ππνινγίδεηαη επί ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο πνπ
δηθαηνύηαη ή πνπ έρεη δηθαησζεί ν ζαλώλ ζύδπγνο, επηκεξηδόκελν σο εμήο:
i) Ο επηδώλ ζύδπγνο ιακβάλεη πνζνζηό 50%.
ην ζεκείν απηό, σζηόζν, γίλεηαη ε εμήο δηαθνξνπνίεζε:
ηελ πεξίπησζε πνπ ν γάκνο έιαβε ρώξα κεηά ηελ απνλνκή ηεο ζύληαμεο γήξαηνο ηνπ
ζαλόληνο, πεξηνξίδεηαη ην πνζνζηό ηνπ επηδώληνο ζπδύγνπ επί ηεο ζύληαμεο, θαζώο θαη
ηνπ δηαδεπγκέλνπ ζπδύγνπ, ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη ζρεηηθό δηθαίσκα θαη ζπλεπώο θαη
ην πνζό ηεο ζύληαμεο, ζπλαξηώκελν πιένλ από ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ θαη ηε δηαθνξά
ειηθίαο ησλ ζπδύγσλ, αξρόκελεο από ηα 10 έηε θαη πιένλ.
Σα αλσηέξσ δελ ηζρύνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ζαλώλ ειάκβαλε ζύληαμε αλαπεξίαο
όηαλ ηειέζηεθε ν γάκνο θαη σο εθ ηνύηνπ ν επηδώλ ζύδπγνο εμαθνινπζεί λα ιακβάλεη ην
σο άλσ πνζνζηό 50% ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ.
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ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 2:
α) Θαλώλ ζύδπγνο ειηθίαο 70 εηώλ θαη επηδώλ ζύδπγνο ειηθίαο 40 εηώλ, κε επηαεηή γάκν,
ν νπνίνο έιαβε ρώξα κεηά ηελ απνλνκή ηεο ζύληαμεο γήξαηνο ηνπ ζαλόληνο. Η δηαθνξά
ειηθίαο κεηαμύ ησλ δπν, αθαηξνπκέλνπ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηνπ γάκνπ ηνπο, είλαη
23 έηε (70 – 40 – 7 = 23). πλεπώο ην πνζό ηεο ζύληαμεο ηνπ επηδώληνο ζπδύγνπ ζα
κεησζεί θαηά 16% σο εμήο:
Από ην 10ν έσο ην 20ν έηνο: 10% (10 έηε x 1%)
Από ην 21ν έσο ην 23ν έηνο : 6% (3 έηε x 2%)
πλεπώο, ν επηδώλ ζύδπγνο ζα ιάβεη ην 42% ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ (50 x 16%=8,
άξα 50-8=42%).
Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ αλέξρεηαη ζε €1.000, ν επηδώλ ζύδπγνο
δηθαηνύηαη ην 50%, δειαδή €500. Λόγσ ηεο ειηθηαθήο δηαθνξάο ησλ δύν ζπδύγσλ, ε
ζύληαμε ηνπ επηδώληα κεηώλεηαη πεξαηηέξσ θαηά 16%, δειαδή ν επηδώλ ζύδπγνο ζα ιάβεη
σο ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ ην πνζό ησλ €420 (€500 – 16% x €500), δειαδή ην 42% ηεο
ζύληαμεο (42% x €1000).
β) ζην αλσηέξσ παξάδεηγκα, αλ ν ζαλώλ είλαη ζπληαμηνύρνο ιόγσ αλαπεξίαο, ε ρήξα ζα
ιάβεη ην 50% ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ, ρσξίο ηε κείσζε ιόγσ ηεο δηαθνξάο ειηθίαο.
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 3:
Θαλώλ ζύδπγνο ειηθίαο 70 εηώλ θαη επηδώλ ζύδπγνο ειηθίαο 30 εηώλ, κε πεληαεηή γάκν, ν
νπνίνο έιαβε ρώξα κεηά ηελ απνλνκή ηεο ζύληαμεο γήξαηνο ηνπ ζαλόληνο. Η δηαθνξά
ειηθίαο κεηαμύ ησλ δπν, αθαηξνπκέλνπ ηνπ ρξνληθνύ δηαζηήκαηνο ηνπ γάκνπ ηνπο, είλαη
35 έηε (70 – 30 – 5). πλεπώο ε ζύληαμε ηνπ επηδώληνο ζπδύγνπ ζα κεησζεί θαηά 55%
σο εμήο:
Από ην 10ν έσο ην 20ν έηνο: 10% (10 έηε x 1%)
Από ην 21ν έσο ην 25ν έηνο : 10% (5 έηε x 2%)
Από ην 26ν έσο ην 30ν έηνο : 15% (5 έηε x 3%)
Από ην 31ν έσο ην 35ν έηνο : 20% (5 έηε x 4%)
πλεπώο, ν επηδώλ ζύδπγνο ζα ιάβεη ην 22,5% ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ
(50Υ55%=27,5, άξα 50-27,5=22,5%).
Γηα παξάδεηγκα, εάλ ε ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ, αλέξρεηαη ζε €1.000, ν επηδώλ ζύδπγνο
δηθαηνύηαη ην 50%, δειαδή €500. Λόγσ ηεο ειηθηαθήο δηαθνξάο ησλ δύν ζπδύγσλ, ε
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ζύληαμε ηνπ επηδώληα κεηώλεηαη πεξαηηέξσ θαηά 55%, δειαδή ν επηδώλ ζύδπγνο ζα ιάβεη
σο ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ ην πνζό ησλ €225 [€500 – (55% x €500)], δειαδή ην 22,5%
ηεο ζύληαμεο (22,5% x €1000).
ii) Γηα ηνλ δηαδεπγκέλν ζύδπγν κε ηνπιάρηζηνλ 10εηή γάκν θαη εθόζνλ ν ζαλώλ
θαηαιείπεη θαη ρήξν ζύδπγν, ην πνζό ηεο ζύληαμεο πνπ δηθαηνύηαη ν ρήξνο επηδώλ
ζύδπγνο, επηκεξίδεηαη ζε πνζνζηό 75% γηα ηνλ ρήξν θαη 25% γηα ηνλ δηαδεπγκέλν. Γηα
θάζε επηπιένλ έηνο έγγακνπ βίνπ ηνπ δηαδεπγκέλνπ, πέξαλ ηνπ δεθάηνπ κέρξη θαη ηνπ
35νπ έηνπο, ε ζύληαμε ηνπ δηαδεπγκέλνπ απμάλεηαη θαηά 1%, κεηνύκελεο αλαιόγσο θαηά
1% ηεο ζύληαμεο ηνπ ρήξνπ. ε πεξίπησζε δηάξθεηαο έγγακνπ βίνπ ηνπ δηαδεπγκέλνπ
πέξαλ ησλ 35 εηώλ έσο ηε ιύζε ηνπ, ηα πνζνζηά ρήξνπ θαη δηαδεπγκέλνπ επηκεξίδνληαη
θαηά 50% θαη ζηνπο δύν.
εκεηώλνπκε όηη ην πξνθύπηνλ πνζνζηό πνπ δηθαηνύηαη ν ρήξνο επηδώλ ζύδπγνο
πεξηνξίδεηαη πεξαηηέξσ ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, όπσο αλαιύζεθαλ ζηελ σο άλσ πεξ. i
ηεο παξ. 4 ηεο θνηλνπνηνύκελεο δηάηαμεο, ρσξίο λα επέξρεηαη κεηαβνιή ζην δηθαηνύκελν
πνζνζηό πνπ πξνθύπηεη γηα ηνλ δηαδεπγκέλν ζύδπγν, εθηόο θαη εάλ πξνθύπηεη κείσζε θαη
γηα ηνλ δηαδεπγκέλν ζύδπγν βάζεη ηεο αλσηέξσ ξύζκηζεο.
Σα αλσηέξσ εθαξκόδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη ρήξνο, αιιά κόλν
δηαδεπγκέλνο, νπόηε ν δηαδεπγκέλνο ζύδπγνο δηθαηνύηαη ην 25% ηεο ζύληαμεο ιόγσ
ζαλάηνπ εάλ ε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ είλαη 10εηήο, πξνζαπμαλόκελν θαηά 1% γηα θάζε
πεξαηηέξσ έηνο έγγακνπ βίνπ κέρξη ηα 35 έηε, νπόηε ην πνζνζηό δηακνξθώλεηαη ζε 50%.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο δηαδεπγκέλνη, ην πνζνζηό ηεο
ζύληαμεο ζαλάηνπ ηνπ δηαδεπγκέλνπ ζπδύγνπ ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ θαη
επηκεξίδεηαη ηζόπνζα κεηαμύ απηώλ.
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 4:
Δάλ ν έγγακνο βίνο ηνπ δηαδεπγκέλνπ έρεη δηαξθέζεη 28 έηε, ν επηδώλ ζύδπγνο ιακβάλεη ην
57% ηεο ζύληαμεο ζαλάηνπ ηνπ επηδώληα ζπδύγνπ (75% – 18%, όπνπ 18 είλαη ηα έηε
ηνπ έγγακνπ βίνπ πάλσ ζηα νπνία ππνινγίδεηαη ε κείσζε ηνπ 1%) θαη ν δηαδεπγκέλνο ην
43% (25% + 18%, όπνπ 18 είλαη ηα έηε ηνπ έγγακνπ βίνπ πάλσ ζηα νπνία ππνινγίδεηαη
ε αύμεζε ηνπ 1%) απηήο.
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πλεπώο, ζην αλσηέξσ παξάδεηγκα εάλ ην πνζό ηεο ζύληαμεο ηνπ ζαλόληνο είλαη €1000,
ν επηδώλ ζύδπγνο δηθαηνύηαη ην 50% ηεο ζύληαμεο, δειαδή €500. Ο επηδώλ ζύδπγνο ζα
ιάβεη ηειηθά ην 57% ησλ €500, δειαδή €285, θαη ν/ε δηαδεπγκέλνο/ε ζύδπγνο ην 43%
ησλ €500, δειαδή €215.
Δάλ δελ ππάξρεη επηδώλ ζύδπγνο, ν/ε δηαδεπγκέλνο ζύδπγνο ζα ιάβεη θαη ζηελ πεξίπησζε
ην ίδην πνζό, δειαδή €215 (43% x €500).
Δάλ ππάξρεη επηδώλ ζύδπγνο θαη δύν δηαδεπγκέλνη ζύδπγνη κε 12 θαη 25 έηε έγγακνπ βίνπ
αληίζηνηρα, ην δηθαηνύκελν πνζνζηό ζύληαμεο θαζνξίδεηαη κε βάζε ηνλ κεγαιύηεξν
ρξόλν εγγάκνπ βίνπ, δειαδή ηελ 25εηία. πλεπώο, ν επηδώλ ζύδπγνο ζα ιάβεη ην 60% ηεο
ζύληαμεο πνπ δηθαηνύηαη ν επηδώλ ζύδπγνο θαη ην ππόινηπν 40% ζα επηκεξηζηεί κεηαμύ
ησλ δύν δηαδεπγκέλσλ. πλεπώο, γηα πνζό ζύληαμεο ηνπ ζαλόληνο ύςνπο €1000, ν
επηδώλ ζύδπγνο δηθαηνύηαη €500. Ο επηδώλ ζύδπγνο ζα ιάβεη ηειηθά ην 60% ησλ €500,
δειαδή €300, θαη θάζε δηαδεπγκέλνο ζύδπγνο ην 20% ησλ €500, δειαδή €100.
iii) ηελ πεξίπησζε ύπαξμεο ηέθλσλ, ην πνζό ηεο ζύληαμεο ηνπ ζαλόληνο επηκεξίδεηαη ζε
πνζνζηό 25% γηα θάζε παηδί. Σν πνζνζηό απηό δηπιαζηάδεηαη, αλ πξόθεηηαη γηα παηδί
νξθαλό θαη από ηνπο δύν γνλείο, δειαδή δηακνξθώλεηαη ζε 50% γηα θάζε νξθαλό ηέθλν,
ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη απηό δελ δηθαηνύηαη ζύληαμε θαη από ηνπο δύν γνλείο.
Β) Σν ζπλνιηθό πνζό ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ ηνπ επηδώληνο ζπδύγνπ, ηνπ/ησλ
δηαδεπγκέλνπ/λσλ ζπδύγνπ/σλ θαη ησλ ηέθλσλ, δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην πνζό ηεο
ζύληαμεο πνπ ειάκβαλε ν ζαλώλ. ηελ πεξίπησζε, δε, πνπ ην άζξνηζκα ησλ πνζνζηώλ
ησλ δηθαηνύρσλ ππεξβαίλεη ην πνζό απηό, πεξηνξίδεηαη ηζόπνζα ην πνζνζηό ησλ ηέθλσλ.
Γηα παξάδεηγκα, εάλ ππάξρεη επηδώλ ζύδπγνο κε ηξία ηέθλα, ν επηδώλ ζύδπγνο δηθαηνύηαη
ην 50% ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ (πεξηνξηδόκελν ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ ζε
πεξίπησζε πνπ ν γάκνο έιαβε ρώξα κεηά ηελ απνλνκή ηεο ζύληαμεο γήξαηνο ηνπ
ζαλόληνο θαη πθίζηαηαη ειηθηαθή δηαθνξά άλσ ηεο 10εηίαο θαη ύπαξμεο δηαδεπγκέλνπ
ζπδύγνπ), ελώ ην ππόινηπν 50% ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ επηκεξίδεηαη ηζόπνζα ζηα
ηξία ηέθλα (δειαδή θάζε ηέθλν ζα ιάβεη ην 16,66% ηεο ζύληαμεο).
Δάλ όκσο είλαη νξθαλά ηέθλα θαη από ηνπο δύν γνλείο πνπ δελ δηθαηνύληαη ζύληαμεο θαη
από ηνπο δύν γνλείο, θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη δελ ππάξρεη δηαδεπγκέλνο ζύδπγνο,
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θάζε ηέθλν δηθαηνύηαη ην δηπιάζην ηνπ αλσηέξσ πνζνζηνύ, δειαδή ην 33,33% ηεο
ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ. πλεπώο, ζα ιάβνπλ ην 100% ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ.
Δάλ όκσο ππάξρεη δηαδεπγκέλνο ζύδπγνο κε 15 έηε γάκνπ πνπ δηθαηνύηαη ζύληαμεο ιόγσ
ζαλάηνπ, ν δηαδεπγκέλνο δηθαηνύηαη ην 30% ηεο ζύληαμεο ηνπ επηδώληα ζπδύγνπ, δειαδή
ην 15% ηεο ζύληαμεο. πλεπώο, ην ππόινηπν κέξνο ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ, δειαδή
ην 85%, ζα επηκεξηζηεί κεηαμύ ησλ ηξηώλ νξθαλώλ ηέθλσλ, θαη θάζε ηέθλν ζα ιάβεη ην
28,33% ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ. Αζξνηζηηθά ν/ε δηαδεπγκέλνο/ε ζύδπγνο θαη ηα ηξία
νξθαλά ηέθλα ζα ιάβνπλ ην 100% ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ.
Γ) ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ θαηαβάιιεηαη ζηνλ επηδώληα ή ζην
δηαδεπγκέλν ζύδπγν κεησκέλε, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4Α θαη 5 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ
άξζξνπ (κεηώζεηο ιόγσ δηαθνξάο ειηθίαο ζπδύγσλ πέξαλ ησλ δέθα εηώλ, αλάιεςε
εξγαζίαο από επηδώληα ζύδπγν θιπ) θαη πθίζηαληαη δηθαηνύρα ηέθλα, ην πνζό ηεο
ζύληαμεο πνπ πεξηθόπηεηαη επηκεξίδεηαη ζηα ηέθλα.
Δθόζνλ, σζηόζν, εθιείςνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ρνξήγεζεο ηεο ζύληαμεο ζηα ηέθλα, ιόγσ
ζπκπιήξσζεο ησλ νξίσλ ειηθίαο ηεο παξ. 1 πεξ. Β ηεο θνηλνπνηνύκελεο δηάηαμεο, ην σο
άλσ πνζό πνπ πεξηθόπηεηαη δελ θαηαβάιιεηαη ζηνλ επηδώληα ζύδπγν ή ζηνλ δηαδεπγκέλν
ζύδπγν.
πλεπώο, ζηα Παξαδείγκαηα 2 θαη 3 πξνθύπηεη κείσζε ηεο ζύληαμεο πνπ ιακβάλεη ν
επηδώλ ζύδπγνο ιόγσ ειηθηαθήο δηαθνξάο κε ηνλ ζαλόληα, ην πνζό ηεο ζύληαμεο πνπ
κεηώλεηαη (€80 ζην Παξάδεηγκα 2 θαη €275 ζην Παξάδεηγκα 3) κεηαβηβάδεηαη ζηα ηέθλα
πνπ δηθαηνύληαη ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ (αθόκε θαη εάλ δελ πξόθεηηαη γηα ηέθλα ηνπ
επηδώληνο ζπδύγνπ αιιά ηέθλα από πξνεγνύκελν γάκν ή από αλαγλώξηζε). Όηαλ ιήμεη ην
δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο ησλ ηέθλσλ ην πνζό απηό δελ επαλαρνξεγείηαη ζηνλ επηδώληα
ζύδπγν.
εκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε πνπ θάπνην από ηα δηθαηνδόρα πξόζσπα απσιέζεη ην
δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο, ηα δηθαηνύκελα πνζνζηά ζύληαμεο επαλαπξνζδηνξίδνληαη. Γηα
παξάδεηγκα, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνύρνπ κε ζύδπγν θαη 3
αλήιηθα ηέθλα, ν επηδώλ ζύδπγνο ιακβάλεη ην 50% ηεο ζύληαμεο θαη θάζε ηέθλν ην
16,66% απηήο (50%/3).
ε πεξίπησζε πνπ έλα εθ ησλ ηέθλσλ ι.ρ. ζπκπιεξώζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπ θαη
παύζεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζήο ηνπ ζα γίλεη επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ πνζνζηώλ
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ησλ δηθαηνδόρσλ. πλεπώο, ν επηδώλ ζύδπγνο ζα εμαθνινπζήζεη λα ιακβάλεη ην 50% ηεο
ζύληαμεο θαη θάζε ηέθλν ην 25% απηήο. πλνιηθά, ηα δηθαηνδόρα ιακβάλνπλ ην 100%
ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ. ε θάζε πεξίπησζε, ν επαλαπξνζδηνξηζκόο ησλ πνζνζηώλ
δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 25% πνπ έρεη νξηζηεί από ην λόκν σο πνζνζηό ησλ ηέθλσλ.
Παπάγπαθορ 5 – Ποζό ζύνηαξηρ
α) ηνλ επηδώληα ζύδπγν θαηαβάιιεηαη νιόθιεξε ε ζύληαμε γηα κία ηξηεηία, κε ηα
πνζνζηά όπσο πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 4 ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ, δειαδή
πνζνζηό 50% ή ην πνζνζηό ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε απηόλ κεηά ηηο ηπρόλ κεηώζεηο, εάλ ν
γάκνο έιαβε ρώξα κεηά ηελ απνλνκή ηεο ζύληαμεο γήξαηνο ηνπ ζαλόληνο ή ηελ ύπαξμε
δηαδεπγκέλνπ ζπδύγνπ (παξ. 4 Α).
β) Μεηά ηελ πάξνδν ηεο ηξηεηίαο θαη εθόζνλ ζπληξέρνπλ νη ειηθηαθέο πξνϋπνζέζεηο ηεο
παξ. 1 Α ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ (ην εδάθην πξνζηέζεθε κε ην αξ. 234 παξ. 1 ηνπ
λ. 4389/2016 – ΦΔΚ Α 94/2016), εάλ ν επηδώλ ζύδπγνο εξγάδεηαη ή απηναπαζρνιείηαη ή
ιακβάλεη ζύληαμε από νπνηαδήπνηε άιιε πεγή, πξνβιέπεηαη κείσζε θαηά 50% ηνπ
πνζνύ ηεο ζύληαμεο πνπ ιακβάλεη ν επηδώλ ζύδπγνο. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ην πνζό ηεο
ζύληαμεο πνπ πεξηθόπηεηαη από ηνλ επηδώληα ζύδπγν κεηαβηβάδεηαη ζηα δηθαηνδόρα ηέθλα
(παξ. 4 Γ).
γ) Αλ ν επηδώλ ζύδπγνο θαηά ην ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ, είλαη αλάπεξνο ζσκαηηθά ή
πλεπκαηηθά ζε πνζνζηό 67% θαη άλσ, ιακβάλεη νιόθιεξε ηε ζύληαμε, όπσο απηή
πξνβιέπεηαη ζηελ σο άλσ πεξίπησζε α) ηνπ παξαδείγκαηνο γηα όζν ρξόλν δηαξθεί ε
αλαπεξία ηνπ, αλεμαξηήησο άιισλ πξνϋπνζέζεσλ. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, όπσο θαη
γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε ησλ αλίθαλσλ γηα θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία ηέθλσλ, ε αλαπεξία
πξέπεη λα ζπληξέρεη θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ζαλάηνπ ηνπ αζθαιηζκέλνπ ή
ζπληαμηνύρνπ θαη όρη κεηαγελέζηεξα.
Όζνλ αθνξά ζηνπο/ζηηο δηαδεπγκέλνπο/εο ζπδύγνπο, κεηά ηελ ηξηεηία ειέγρεηαη εάλ
εξγάδνληαη ή ιακβάλνπλ ζύληαμε από ίδην δηθαίσκα ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, θαη ην
πνζό ηεο πεξηθνπήο πνπ πξνθύπηεη κεηαβηβάδεηαη ζηα δηθαηνδόρα ηέθλα (εθόζνλ
ππάξρνπλ θαη αλεμάξηεηα εάλ πξόθεηηαη γηα ηέθλα από πξνεγνύκελν γάκν ή από
αλαγλώξηζε).
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ην ζεκείν απηό δηεπθξηλίδνπκε όηη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 2, από ηελ έλαξμε
ηζρύνο ηνπ λ. 4387/2016 (13.05.2016), ε θύξηα ζύληαμε ιόγσ γήξαηνο, αλαπεξίαο θαη
ζαλάηνπ, απνηειείηαη από δύν ηκήκαηα: ηελ εζληθή θαη ηελ αληαπνδνηηθή ζύληαμε.
πλεπώο, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ ε ζύληαμε ππνινγίδεηαη κε βάζε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ.4387/2016 θαη ζηα δηθαηνδόρα κεηαβηβάδεηαη ην πνζό ηεο εζληθήο θαη
αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο πνπ πξνθύπηεη κε βάζε ην ρξόλν αζθάιηζεο ηνπ ζαλόληα.
εκεηώλνπκε όηη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ αζθαιηζκέλνπ πνπ δελ είρε ζπκπιεξώζεη ηηο
ρξνληθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ιήςε ζύληαμεο ιόγσ γήξαηνο, αιιά ζπκπιήξσζε ηηο
ρξνληθέο πξνϋπνζέζεηο γηα ηε ιήςε ζύληαμεο ιόγσ αλαπεξίαο, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ
δηθαηνύκελνπ πνζνύ ζύληαμεο ζεσξείηαη όηη ν αζθαιηζκέλνο ζα δηθαηνύην πιήξε ζύληαμε
κε βαζκό αλαπεξίαο άλσ ηνπ 80%.
ε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζπληαμηνύρνπ γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο εζληθήο θαη αληαπνδνηηθήο
ζύληαμεο ιακβάλεηαη ν ρξόλνο αζθάιηζεο (πξαγκαηηθήο θαη πξναηξεηηθήο αζθάιηζεο ή
αλαγλσξηδόκελνο ρξόλνο αζθάιηζεο) πνπ είρε ν ζαλώλ ζπληαμηνύρνο θαηά ηελ
ζπληαμηνδόηεζή ηνπ.
Γηα παξάδεηγκα, εάλ ζπληαμηνύρνο ηνπ ΔΣΑΑ – Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθώλ θαηά ηε
ζπληαμηνδόηεζή ηνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη 45 έηε αζθάιηζεο αιιά κε βάζε ην ηζρύνλ
θαηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ, λνκνζεηηθό πιαίζην, ε ζύληαμή ηνπ ππνινγίζηεθε 40 έηε
αζθάιηζεο, ε ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ ζα ππνινγηζηεί γηα 45 έηε αζθάιηζεο. Αληίζηνηρα,
εάλ ν αλσηέξσ ζπληαμηνύρνο θαηά ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπ είρε πξαγκαηνπνηήζεη 15 έηε
αζθάιηζεο, αιιά ε ζύληαμή ηνπ ππνινγίζηεθε ζύκθσλα κε ην ηζρύνλ ηόηε λνκνζεηηθό
πιαίζην γηα 23 έηε αζθάιηζεο ε ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ ζα ππνινγηζηεί γηα 15 έηε
αζθάιηζεο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο εζληθήο ζύληαμεο ζε όζνπο είραλ θαηαζηεί ζπληαμηνύρνη ιόγσ
γήξαηνο πξηλ ην λ.4387/2016, ζεσξείηαη όηη είραλ ζπκπιεξώζεη 40 ρξόληα δηακνλήο ζηελ
Διιάδα κέρξη ηε ζπληαμηνδόηεζή ηνπο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο αληαπνδνηηθήο ζύληαμεο σο ζπληάμηκεο απνδνρέο ιακβάλνληαη νη
νξηδόκελεο ζηα άξζξα 14 θαη 33 ηνπ λ. 4387/2016 γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ
ζπληάμεσλ – πξνζηαζία ησλ θαηαβαιιόκελσλ ζπληάμεσλ.
Δηδηθά γηα αηηήζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ ζαλάηνπ πνπ θαηαηίζεληαη από ηελ ηζρύ ηνπ
λ.4387/2016 κέρξη 31/12/2018 θαη πξόθεηηαη λα ππνινγηζηνύλ βάζεη ηνπ λ.4387/2016
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(βιέπε ελόηεηα «Έθηαζε Δθαξκνγήο») εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 94 παξ. 2, εδ.
β’ θαη γ΄ θαη αξ. 6 παξ. 1γ’ ηνπ λ. 4387/2016.
Δηδηθόηεξα, γηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο αηηήζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ ζαλάηνπ ζα ειέγρεηαη
εάλ ην πνζό ηεο θαηαβαιιόκελεο ζύληαμεο κε βάζε ην λέν θαζεζηώο (θαζαξό πνζό πξν
θόξνπ, δειαδή αθαηξνπκέλσλ ηεο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ζπληαμηνύρσλ ηνπ άξζξνπ 38
ηνπ λ. 3863/2010 όπσο ηζρύεη, ηεο εηζθνξάο ηνπ αξ. 44 παξ. 11 ηνπ λ. 3986/2011 θαη ηεο
εηζθνξάο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, όπσο απηή ππνινγίδεηαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ.
4387/2016) ππνιείπεηαη άλσ ηνπ 20% ηεο θαηαβαιιόκελεο ζύληαμεο κε βάζε ην
πξνγελέζηεξν θαζεζηώο. ηελ πεξίπησζε απηή κέξνο ηεο δηαθνξάο, όπσο θαζνξίδεηαη
αλά έηνο, θαηαβάιιεηαη ζηα δηθαηνδόρα σο πξνζσπηθή δηαθνξά.
Ωο θαηαβαιιόκελε ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ κε βάζε ην πξνγελέζηεξν λνκνζεηηθό πιαίζην
ζεσξείηαη ην θαζαξό πξν θόξνπ πνζό ηεο ζύληαμεο (αθαζάξηζην πνζό ζύληαμεο
αθαηξνπκέλσλ ηεο εηζθνξάο αιιειεγγύεο ζπληαμηνύρσλ ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ λ.
3863/2010 όπσο ηζρύεη, ηεο εηζθνξάο ηνπ αξ. 44 παξ. 11 ηνπ λ. 3986/2011 , ηεο
εηζθνξάο ηνπ λ. 4024/2011 (άξζξν 2 παξ. 1 θαη 2), ηνπ λ. 4051/2012 (άξζξν 6 παξ. 1),
ηεο ΤΑ 476/2012 (ΦΔΚ 499, Β΄) θαη ηνπ λ. 4093/2012 (άξζξν πξώην παξ. ΙΑ ππνπαξ. ΙΑ5
πεξ. 1 θαη παξ. Β ππνπαξ. Β3 πεξ. α) θαη ηεο εηζθνξάο γηα πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε, όπσο
απηή ππνινγίδεηαη κε ηηο ξπζκίζεηο ηνπ λ. 4387/2016).
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑΣΑ ζςνηαξιοδοηήζευν λόγυ θανάηος
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 1
Άλδξαο έγγακνο, ρσξίο ηέθλα, κε 35 έηε αζθάιηζεο θαη 40 έηε δηακνλήο ζηελ Διιάδα,
ζπληαμηνδνηήζεθε κε πιήξε ζύληαμε ιόγσ γήξαηνο από ην ΙΚΑ-ΔΣΑΜ ηελ 1/2/2011 κε
πνζό ζύληαμεο 1.000 επξώ, θαη ν νπνίνο πεζαίλεη ηελ 20/9/2019. Μεηά ηελ
αλαπξνζαξκνγή, ε ζύληαμή ηνπ ζα απνηειείηαη πιένλ από ην ηκήκα

ηεο εζληθήο

ζύληαμεο, δειαδή €384, θαη από ην αληαπνδνηηθό ηκήκα, ην νπνίν ππνινγηδόκελν βάζεη
ησλ ζπληάμηκσλ απνδνρώλ, ηνπ ρξόλνπ αζθάιηζεο θαη ηνπ πνζνζηνύ αλαπιήξσζεο, είλαη
€516. Άξα, ε ζύληαμε κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ €900.
Η επηδώζα ζύδπγνο επνκέλσο γηα ηελ πξώηε ηξηεηία ζα ιάβεη ην 50% ηεο ζύληαμεο ηνπ
ζαλόληνο, όπσο έρεη δηακνξθσζεί κεηά ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο (€900Υ50%=€450).
Αλαιύεηαη ζε:
Δζληθή ζύληαμε : €192
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Αληαπνδνηηθή ζύληαμε: €258
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 2
Άλδξαο έγγακνο κε δύν αλήιηθα ηέθλα, κε 35 έηε αζθάιηζεο θαη 40 έηε δηακνλήο ζηελ
Διιάδα, ζπληαμηνδνηείηαη ιόγσ γήξαηνο κε πιήξε ζύληαμε από ην ΙΚΑ - ΔΣΑΜ ηελ
1/9/2019 κε πνζό ζύληαμεο €900 (Δζληθή ύληαμε (Δ..) €384 θαη Αληαπνδνηηθή ύληαμε
(Α.) €516). Ο άλδξαο απηόο απνβηώλεη ηελ 1/01/2020.
Η επηδώζα ζύδπγνο, ειηθίαο 49 εηώλ θαηά ην ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ, ζα ιάβεη ην 50% ηεο
ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ (Δ.. €192, Α.. €258 = €450) θαη ηα δύν ηέθλα ζα ιάβνπλ
επηπιένλ πνζνζηό 25% ην θαζέλα (δειαδή Δ.. €96 θαη Α.. €129 έθαζην). Δπνκέλσο, ε
ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ, ρήξαο θαη ηέθλσλ, ζηελ πεξίπησζε απηή είλαη €900, όζε θαη ε
ζύληαμε γήξαηνο ηνπ ζαλόληνο.
Η ρήξα ιακβάλεη ην αλσηέξσ πνζό γηα κία ηξηεηία θαη δεδνκέλνπ όηη κεηά ηε ιήμε ηεο
ηξηεηίαο δελ έρεη ζπκπιεξώζεη ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο, ζπλερίδεη λα ιακβάλεη ζύληαμε
ιόγσ ζαλάηνπ, εθόζνλ ηα ηέθλα είλαη αλήιηθα ή ζπνπδάδνπλ θαη δελ έρνπλ ζπκπιεξώζεη
ην 24ν έηνο ηεο ειηθίαο.
ην παξάδεηγκά καο: έζησ όηη ην πξώην ζε ειηθία ηέθλν ηειεηώλεη ηηο ζπνπδέο ηνπ ζε
ΑΔΙ ην 2024 θαη ην δεύηεξν ην 2027. Η ίδηα ζπκπιεξώλεη ηα 3 πξώηα έηε
ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ ρεξείαο ηελ 31/1/2023. Σόηε:
α) Αλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο ηξηεηίαο απηήο ε επηδώζα ζύδπγνο εξγάδεηαη ή ιακβάλεη
ζύληαμε από νπνηαδήπνηε πεγή, ην πνζό ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ πνπ ιακβάλεη ζα
κεησζεί θαηά 50%, θαη ζπλεπώο ζα ιακβάλεη ζύληαμε ύςνπο €225 (Δ.. €96, Α.. €129).
Σν πνζό ησλ €225 πνπ πεξηθόπηεηαη επηκεξίδεηαη ζηα ηέθλα (ην θάζε ηέθλν επνκέλσο ζα
ιάβεη επηπιένλ πνζό €112,5 ζηε ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ).
Σν έηνο 2024 παύεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ πξώηνπ ηέθλνπ θαη ην επηπιένλ
πνζό ησλ 112,5 επξώ, πνπ έιαβε, όηαλ κεηώζεθε ην πνζό ηεο ρήξαο, ζα κεηαβηβαζηεί
ζην έηεξν ηέθλν. πλεπώο ην δεύηεξν ηέθλν ζα ιάβεη 225 επξώ επηπιένλ πνζό από ηελ
πεξηθνπή ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο ηεο ρήξαο. Σν 2027 παύεη ην δηθαίσκα θαη ηνπ
δεύηεξνπ ηέθλνπ. πλεπώο, ην 2027 δηαθόπηεηαη ε ζπληαμηνδόηεζε ηεο επηδώζαο
ζπδύγνπ, δεδνκέλνπ όηη δελ ππάξρνπλ πιένλ δηθαηνδόρα ηέθλα. Γεδνκέλνπ σζηόζν, όηη
ην 2027, ε ρήξα έρεη ζπκπιεξσκέλν ήδε ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο, ην πνζό ηεο
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ζύληαμεο ζαλάηνπ πνπ δηθαηνύηαη, εθόζνλ εμαθνινπζεί λα εξγάδεηαη ή λα ιακβάλεη
ζύληαμε, δειαδή ηα €225 επξώ, ζα ηεο επαλαρνξεγεζεί ζην 67ν έηνο ηεο ειηθίαο.
β) Αλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξώηεο ηξηεηίαο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ ζαλάηνπ, ε ρήξα δελ
εξγάδεηαη θαη δελ ιακβάλεη ζύληαμε από νπνηαδήπνηε πεγή, ζα ζπλερίζεη λα ιακβάλεη ην
50% ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ (Δ.. €192, Α.. €258 = €450). Σν 2024 παύεη ην
δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ πξώηνπ ηέθλνπ θαη ην 2027 ηνπ δεύηεξνπ ηέθλνπ.
πλεπώο, ην 2027 δηαθόπηεηαη ε ζπληαμηνδόηεζε ηεο επηδώζαο ζπδύγνπ, δεδνκέλνπ όηη
δελ ππάξρνπλ πιένλ δηθαηνδόρα ηέθλα. Καη ζηελ πεξίπησζε απηή, δεδνκέλνπ όηη ην 2027
ε ρήξα έρεη ζπκπιεξσκέλν ήδε ην 55ν έηνο ηεο ειηθίαο ηεο, ην πνζό ηεο ζύληαμεο
ζαλάηνπ πνπ δηθαηνύηαη εθόζνλ εμαθνινπζεί λα κελ εξγάδεηαη ή λα κελ ιακβάλεη
ζύληαμε, δειαδή ηα €450, ζα ηεο επαλαρνξεγεζεί ζην 67ν έηνο ηεο ειηθίαο.
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 3
Έζησ όηη ζην αλσηέξσ παξάδεηγκα θαηά ην ρξόλν ζαλάηνπ (δειαδή ηελ 1/01/2020) ην
δεύηεξν εθ ησλ αλσηέξσ δύν ηέθλσλ είλαη άγακν θαη αλίθαλν γηα θάζε βηνπνξηζηηθή
εξγαζία (ζην παξάδεηγκά καο θαηά ηελ εκεξνκελία ζαλάηνπ ηνπ παηξόο ήηαλ κηθξόηεξν
ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο). ηελ πεξίπησζε απηή ε ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ ηεο ρήξαο
θαη ηνπ ηέθλνπ απηνύ ζπλερίδεη λα θαηαβάιιεηαη θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο
ηεο ειηθίαο ηνπ ηέθλνπ. Η ίδηα ζπκπιεξώλεη ηα 3 πξώηα έηε ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ
ρεξείαο ηελ 31/1/2023. Σόηε:
α) Αλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο ηξηεηίαο απηήο, εξγάδεηαη ή ιακβάλεη ζύληαμε από
νπνηαδήπνηε πεγή, ην πνζό ηεο ζα κεησζεί θαηά 50%, δειαδή ζα πεξηνξηζηεί ζε €225
(Δ.. €96 + Α.. €129 = €225). Σν πνζό πνπ πεξηθόπηεηαη επηκεξίδεηαη ζηα ηέθλα.
Σν έηνο 2024 παύεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ πξώηνπ ηέθλνπ. θαη ην επηπιένλ
πνζό ησλ 112,5 επξώ πνπ ειάκβαλε από ηελ πεξηθνπή ηνπ πνζνύ ηεο ρήξαο ζα
κεηαβηβαζηεί ζην έηεξν ηέθλν. Σν πνζό ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ ηεο ρήξαο όζν θαη εθείλν
ηνπ δεύηεξνπ ηέθλνπ ζα ζπλερίζεη λα θαηαβάιιεηαη θαη κεηά ην 2027 (νπόηε ην αλίθαλν
ηέθλν ζπκπιεξώλεη ην 24ν έηνο ηεο ειηθίαο), όπσο έρεη δηακνξθσζεί κεηά ηνλ επηκεξηζκό
ησλ πνζώλ.
β) Αλ κεηά ηελ πάξνδν ηεο ηξηεηίαο απηήο, δελ εξγάδεηαη θαη δελ ιακβάλεη ζύληαμε από
νπνηαδήπνηε πεγή, ε επηδώζα ζύδπγνο ζα ζπλερίζεη λα ιακβάλεη ην 50% ηεο ζύληαμεο
ηνπ ζαλόληνο. Σν 2024 παύεη ην δηθαίσκα ζπληαμηνδόηεζεο ηνπ πξώηνπ ηέθλνπ ελώ ην
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δεύηεξν αλίθαλν ηέθλν θαη ε επηδώζα ζύδπγνο ζα ζπλερίζνπλ λα ιακβάλνπλ ην πνζό ηεο
ζύληαμεο πνπ ηνπο αληηζηνηρεί θαη κεηά ην 2027, δειαδή €450 γηα ηε ρήξα (Δ.. € 192 +
Α.. €258 = €450) θαη γηα ην δεύηεξν ηέθλν €225 (Δ..€96 + Α.. €129 = €225 + €112,5
επηπιένλ πνζό πνπ κεηαβηβάζηεθε από ην πξώην ηέθλν, ζύλνιν €337,5).
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 4
Άλδξαο έγγακνο, ρσξίο ηέθλα, κε 35 έηε αζθάιηζεο θαη 40 έηε δηακνλήο ζηελ Διιάδα
ζπληαμηνδνηείηαη ιόγσ γήξαηνο από ην ΙΚΑ ηελ 1/9/2016 κε πνζό ζύληαμεο 900 επξώ
(Δ.. €384 θαη Α.. €516, ρσξίο λα δηθαηνύηαη πξνζσπηθή δηαθνξά), ν νπνίνο πεζαίλεη
20/10/2019. Η επηδώζα ζύδπγνο, εηώλ 56 θαηά ην ρξόλν ζαλάηνπ, ζα ιάβεη ην 50% ηεο
ζύληαμεο ηνπ ζαλόληνο (50% x €900) γηα ηξία έηε (1/11/2019 έσο 31/10/2022).
Η ζύληαμε ηεο αλαιύεηαη ζε :
Δ.. €192
Α.. €258
Μεηά ηην ηπιεηία:
α) αλ δελ εξγάδεηαη θαη δελ ιακβάλεη ζύληαμε από νπνηαδήπνηε πεγή, ζπλερίδεη ε
θαηαβνιή ηεο σο άλσ ζύληαμεο (€450) εθ’ όξνπ δσήο, αλ δελ ζπληξέμνπλ ιόγνη παύζεο
ηνπ δηθαηώκαηνο ή κείσζεο ηνπ πνζνύ.
β) αλ εξγάδεηαη ή ιακβάλεη ζύληαμε από νπνηαδήπνηε πεγή, ε ζύληαμε ζα πεξηνξηζηεί
θαηά 50% ήηνη:
Δ..: €96
Α..: €129
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 5
Γπλαίθα ιακβάλεη αλαπεξηθή ζύληαμε εμ ηδίνπ δηθαηώκαηνο, κε βαζκό αλαπεξίαο 70%,
ύςνπο €600 (Δ.. €288 + Α. €312). Ο αζθαιηζκέλνο ζύδπγνο πεζαίλεη ηελ 15.02.2020
θαη δηθαηνύην ζύληαμεο ύςνπο €900 (Δ.. €384 + Α.. €516)
Σελ πξώηε ηξηεηία, ε επηδώζα ζύδπγνο ιακβάλεη θαλνληθά ηελ ζύληαμε εμ ηδίνπ
δηθαηώκαηνο θαη ε ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ πνπ ζα ιάβεη αληηζηνηρεί ζην 50% ηεο
ζύληαμεο πνπ δηθαηνύην ν ζαλώλ (50% x €900 = €450 θαη αλαιύεηαη ζε Δ.. €192 + Α..
€258).
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ύλνιν ζπληάμεσλ εμ ηδίνπ δηθαηώκαηνο θαη ζαλάηνπ: €1050 (Δ.. 288+192 θαη Α..
312+258).
Μεηά ηελ ηξηεηία ε ζύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ ζα παξακείλεη ζην ίδην πνζό, δεδνκέλνπ όηη ε
επηδώζα είλαη αλάπεξε κε πνζνζηό 67% θαη άλσ θαη ζπλεπώο ιακβάλεη νιόθιεξε ηε
ζύληαμε

γηα

όζν

ρξνληθό

δηάζηεκα

δηαξθεί

ε

αλαπεξία,

αλεμαξηήησο

άιισλ

πξνϋπνζέζεσλ.
ύλνιν ζπληάμεσλ εμ ηδίνπ δηθαηώκαηνο θαη ζαλάηνπ: €1050.
ΠΑΡΑΓΔΙΓΜΑ 6
Άλδξαο έγγακνο, κε 2 αλήιηθα ηέθλα θαη ζπληαμηνύρνο κε πιήξε ζύληαμε γήξαηνο ήδε
από ην έηνο 2010 θαη κε πνζό ζύληαμεο 900 επξώ. Απνβηώλεη ζηηο 26.10.2016. Η επηδώζα
ζύδπγνο, ππνβάιιεη αίηεζε ζπληαμηνδόηεζεο ην Ννέκβξην ηνπ 2016.
Γηα λα βξεζεί ην πνζό ηεο απνλεκόκελεο ζηα δηθαηνδόρα κέιε ζύληαμεο, νύησο ώζηε λα
επαθνινπζήζεη

ν

επηκεξηζκόο

ησλ

πνζνζηώλ

ζε

απηά

κε

ηηο

δηαηάμεηο

ηνπ

θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ, ππνινγίδνπκε σο εμήο:
Πνζό ζύληαμεο ζαλάηνπ πξηλ ην λ. 4387/2016 (θαζαξό πξν θόξνπ) : €900
Πνζό ζύληαμεο ζαλάηνπ κε βάζε ην λ. 4387/2016 (θαζαξό πξν θόξνπ): €700 επξώ
Γηαθνξά ζύληαμεο κεηαμύ πξνγελέζηεξνπ θαη λένπ θαζεζηώηνο ππνινγηζκνύ ηεο
ζύληαμεο : €900 - €700 = €200
Η

πνζνζηηαία

δηαθνξά

κεηαμύ

ησλ

δύν

θαζεζηώησλ

είλαη

22,22%

(€200:€900Υ100=22,22%)
Γεδνκέλνπ όηη ην πνζό ηεο απνλεκόκελεο ζύληαμεο ππνιείπεηαη ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο
πνπ ζα απνλέκνληαλ ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 20%, ην ήκηζπ ηεο δηαθνξάο θαηαβάιιεηαη
ζηνλ δηθαηνύρν σο πξνζσπηθή δηαθνξά.
ςνεπώρ ζηο παπάδειγμά μαρ: ηο ήμιζς ηος ποζού ηηρ πποζυπικήρ διαθοπάρ
πος πποκύπηει ζε ποζοζηό άνυ ηος 20%:
€200:2 = €100 ε πξνζσπηθή δηαθνξά
Δπνκέλσο, πνζό απνλεκόκελεο ζύληαμεο ζηα δηθαηνδόρα κέιε πξηλ ηνλ επηκεξηζκό ησλ
πνζνζηώλ: €700 + €100 (Π.Γ.) = €800 επξώ
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Λήτη ζύνηαξηρ λόγυ θανάηος από ηον ΟΓΑ
Οη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ λ.4387/2016 έρνπλ εθαξκνγή θαη ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ
αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνύρνπ ηνπ ΟΓΑ.
πλεπώο, γηα ζαλάηνπο από 13/5/2016 έρνπλ εθαξκνγή νη ξπζκίζεηο ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ
άξζξνπ ζρεηηθά κε ηνπο όξνπο ρνξήγεζεο ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ, ηα δηθαηνδόρα
πξόζσπα, ην δηθαηνύκελν πνζνζηό, ηε ιήμε ηνπ δηθαηώκαηνο, ηνλ πεξηνξηζκό ηνπ
θαηαβαιιόκελνπ πνζνύ ζηνλ επηδώληα κεηά ηελ ηξηεηία θ.ι.π.
Δμππαθνύεηαη όηη γηα ζαλάηνπο κέρξη 31/12/2016 ηα δηθαηνδόρα ζα ιάβνπλ ην πνζνζηό
ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ πνπ πξνθύπηεη ζύκθσλα κε ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε,
ππνινγηδόκελν επί ηνπ πνζνύ ηεο ζύληαμεο πνπ δηθαηνύηαη ή έρεη δηθαησζεί ν ζαλώλ
ζύδπγνο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο όπσο ηζρύνπλ ζηνλ ΟΓΑ έσο 31/12/2016.
Γηα ζαλάηνπο από 1/1/2017 θαη κεηά ην πνζό ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ πνπ
επηκεξίδεηαη ζηα δηθαηνδόρα πξνθύπηεη ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα ζην άξζξν 99 ηνπ
λ.4387/2016.
Όζνλ αθνξά ζηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 1 – 4 ηνπ λ.1140/1981, όπσο ηζρύνπλ, κε ηηο
νπνίεο πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζεο ηεο βαζηθήο ζύληαμεο ηνπ λ.4169/1961 ζε θάζε νξθαλό
παηδί ζαλόληνο αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνύρνπ ΟΓΑ ππό πξνϋπνζέζεηο, θαζώο θαη νη
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 παξ. 2 ηνπ λ.4169/2011 πνπ πξνβιέπνπλ ηε ρνξήγεζε ηεο
βαζηθήο ζύληαμεο ζε ρήξεο άλσ ησλ 67 εηώλ όηαλ ν ζαλώλ ζύδπγνο ιάκβαλε ηε βαζηθή
ζύληαμε ηνπ ΟΓΑ, δελ έρνπλ εθαξκνγή κεηά ηελ ηζρύ ηνπ λ.4387/2016. Οη πεξηπηώζεηο
απηέο αληηκεησπίδνληαη ζύκθσλα κε ηα αλσηέξσ.
Παπάγπαθορ 6
ηελ παξάγξαθν απηή, πξνβιέπεηαη ε αζθαιηζηηθή ηαθηνπνίεζε ηνπ άλεξγνπ επηδώληνο
ζπδύγνπ ή δηαδεπγκέλνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ πξνζιεθζεί σο κηζζσηόο ή πξνβεί ζε
έλαξμε νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, κε ηελ θαηαβνιή από ην Γεκόζην γηα ρξνληθό
δηάζηεκα 2 εηώλ ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ ηνπ, εθόζνλ βέβαηα απηό ζπκβεί εληόο
πέληε εηώλ από ηελ πξώηε θαηαβνιή ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ. Καηά ηα ινηπά, ην
πνζνζηό ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ εμαθνινπζεί λα είλαη απηό όπσο έρεη νξηζηεί ζηελ
παξάγξαθν 5β ηεο θνηλνπνηνύκελεο δηάηαμεο. Με Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ
Τπνπξγώλ Οηθνλνκηθώλ θαη Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο,
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ζα ξπζκηζηεί θάζε ζρεηηθό ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξόβιεςεο ηεο παξαγξάθνπ
απηήο.
Παπάγπαθορ 7
Με ηελ θνηλνπνηνύκελε δηάηαμε, θαηαξγείηαη θάζε άιιε γεληθή ή θαηαζηαηηθή δηάηαμε πνπ
ξπζκίδεη ην ζέκα δηαθνξεηηθά. Ωο εθ ηνύηνπ θαηαξγνύληαη θαη νη δηαηάμεηο ηνπ αξ. 8 παξ.
14 ηνπ λ. 2592/1998, όπσο ηζρύεη, εηδηθά ζηηο πεξηπηώζεηο ζπληαμηνδόηεζεο ιόγσ
ζαλάηνπ. πλεπώο, γηα ζαλάηνπο από ηελ ηζρύ ηνπ λ. 4387/2016 θαη εθεμήο, ζε
πεξηπηώζεηο παξνρήο εξγαζίαο ηνπ επηδώληνο ζπδύγνπ θαη ηνπ ζαλόληα ζην δεκόζην θαη
ηνλ επξύηεξν δεκόζην ηνκέα, έρνπλ εθαξκνγή νη δηαηάμεηο ηνπ θνηλνπνηνύκελνπ άξζξνπ.
εκεηώλνπκε, όηη νη θαηαβαιιόκελεο κε ην πξνγελέζηεξν θαζεζηώο ζπληάμεηο ιόγσ
ζαλάηνπ, δηαηεξνύληαη σο έρνπλ κε ηελ επηθύιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 14 ηνπ λ.
4387/2016.
ΔΚΣΑΗ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
Οη ξπζκίζεηο ηεο θνηλνπνηνύκελεο δηάηαμεο, εθαξκόδνληαη ζηηο πεξηπηώζεηο πνπ ν
ζάλαηνο επήιζε μεηά ηελ έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ λ. 4387/2016, ήηοι από 13.05.2016
και εθεξήρ.
Γηα ζαλάηνπο πνπ επήιζαλ έυρ και ηην 12.05.2016, δηαθξίλνπκε δύν πεξηπηώζεηο:
-

Δάλ ε έλαξμε θαηαβνιήο ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ αλαηξέρεη ζε ρξόλν ππιν
ηην 13.05.2016, ηόηε ηόζν ηα πνζνζηά ησλ δηθαηνδόρσλ κειώλ, όζν θαη ν
ηξόπνο ππνινγηζκνύ ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ, ζα γίλεη κε ην πξνγελέζηεξν
ηνπ λ. 4387/2016 -αλά θνξέα αζθάιηζεο- θαζεζηώο.

-

Δάλ ε έλαξμε θαηαβνιήο πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξόλν από ηελ 13.05.2016 θαη
εθεμήο (ζηηο πεξηπηώζεηο δειαδή πνπ έρεη παξέιζεη ε πξνβιεπόκελε αλά θνξέα
αζθάιηζεο πξνζεζκία), ηα πνζνζηά ησλ δηθαηνδόρσλ κειώλ ζα ππνινγηζηνύλ κε
βάζε ην πξνγελέζηεξν αλά θνξέα αζθάιηζεο θαζεζηώο, αιιά ν ππνινγηζκόο ηεο
ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ ζα γίλεη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4387/2016.

ΑΡΘΡΟ 16 – Γικαιώμαηα ανηιζςμβαλλομένος ζςμθώνος ζςμβίυζηρ
Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ λ. 4387/2016, πξνβιέπεηαη όηη ηα πξόζσπα πνπ
ζπλάπηνπλ ζύκθσλν ζπκβίσζεο κε βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4356/2015 (Α181),
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εμνκνηώλνληαη, αλεμάξηεηα από ην θύιν ηνπο, πιήξσο κε ηνπο εγγάκνπο, σο πξνο θάζε
θνηλσληθναζθαιηζηηθό δηθαίσκα, παξνρή, ππνρξέσζε ή πεξηνξηζκό , ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ λ.4387/2016 ή ηεο ελ γέλεη θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη πξνλνηαθήο
λνκνζεζίαο.
Έηζη, γηα παξάδεηγκα,

ηα πξόζσπα πνπ ζπλάπηνπλ ζύκθσλν ζπκβίσζεο κε βάζε ηηο

δηαηάμεηο ηνπ λ. 4356/2015 (Α181), εμνκνηώλνληαη κε ηνπο εγγάκνπο σο πξνο ηελ
εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο ζπληαμηνδνηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνύλ ηελ αζθαιηζηηθή
θαη ζπληαμηνδνηηθή αληηκεηώπηζε ησλ επηδώλησλ ζπδύγσλ.
Παξάιιεια, κε ηελ παξ. 10α ηνπ άξζξνπ 48 ηνπ λ. 3996/2011 νξίζηεθαλ ηα πξόζσπα
πνπ ζεσξνύληαη σο πξνζηαηεπόκελα κέιε νηθνγέλεηαο αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνύρνπ
ιόγσ γήξαηνο ή αλαπεξίαο ελώ κε ην άξζξν 12 ηνπ λ. 4356/2016 νξίζηεθε όηη δηαηάμεηο
λόκσλ πνπ αθνξνύλ ζπδύγνπο εθαξκόδνληαη αλαιόγσο θαη ζηα κέξε ηνπ ζπκθώλνπ
ζπκβίσζεο, εθόζνλ δελ ππάξρεη δηαθνξεηηθή ξύζκηζε ζηνλ ίδην ή άιιν λόκν πνπ λα
αθνξά ηα κέξε ηνπ ζπκθώλνπ ζπκβίσζεο.
Καηά

ζπλέπεηα,

ε

αλσηέξσ

δηάηαμε

πνπ

αθνξά

ηελ

πγεηνλνκηθή

πεξίζαιςε

πξνζηαηεπόκελσλ κειώλ νηθνγέλεηαο αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνύρνπ εθαξκόδεηαη
αλαιόγσο θαη ζηα πξνζηαηεπόκελα κέιε αζθαιηζκέλσλ πνπ έρνπλ ζπλάςεη ζύκθσλν
ζπκβίσζεο

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4356/2016 (αλαιπηηθέο νδεγίεο έρνπλ δνζεί

κε ην Φ80000/νηθ.3127/117/1-3-2016 –ΑΓΑ:71ΓΠ465Θ1Ω-ΒΚΣ έγγξαθό καο)
Δζυηεπική Γιανομή
1. Γπαθείο κ. Τθςποςπγού
2. Γπαθείο κ. Γεν. Γπαμμαηέα Κ.Α.
3. Γπαθείο κ. Γεν. Γ/νηη Κ.Α.
4. Γπαθείο κ. Γεν. Γ/νηπιαρ Οικ.Τ
5. Γ/νζη Κ.Α.Μ.Α.- Γ13 (ημ. Α, Β, Γ, Γ)
6. Γ/νζη ΚΑΑΑ -Γ14
7. Γ/νζη Ππόζθεηηρ Αζθάλιζηρ –Γ15
8. Γ/νζη Γιαδοσικήρ Αζθάλιζηρ – Γ16
9. Ίπιδα

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΙΑ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ

Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ
& ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ 13)
Πληροφορίες: Στ. Γιωτάκου,
Α. Λυτροκάπη
Τηλέφωνο: 210 33 68 112
210 33 68 127
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΥΤΟΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
& ΑΓΡΟΤΩΝ (Δ14)
Πληροφορίες: Ε. Ράπτη
Τηλέφωνο: 210 33 68 109
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 Αθήνα

Αθήνα,

23 / 12 / 2016

Αρ. Πρωτ.: Φ80000 / οικ.60258 / 1471

ΠΡΟΣ: Όλους τους φορείς κύριας
ασφάλισης, αρμοδιότητας του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΚΟΙΝ: Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
Κάνιγγος 29, Αθήνα 101 10

ΘΕΜΑ: « Γνωστοποίηση των διατάξεων του αρ. 14 και 33 του ν.
4387/2016, σε συνδυασμό με την ΥΑ οικ. 26083/887 (ΦΕΚ Β
1605/2016)»
Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 85, τεύχος Α’/12.05.2016 δημοσιεύθηκε ο νόμος
4387/2016

«Ενιαίο

Σύστημα

Κοινωνικής

Ασφάλειας

–

Μεταρρύθμιση

ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».
ΑΡΘΡΟ 14 και 33 – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Από τις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 14, σε συνδυασμό με τις
διατάξεις του άρθρου 33, προβλέπεται η διαδικασία αναπροσαρμογής των
1
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ήδη

καταβαλλόμενων ή

καταβλητέων κατά την

12.05.2016

κύριων

συντάξεων των φορέων κύριας ασφάλισης, πλην των συντάξεων του
ΟΓΑ, σε εφαρμογή των ενιαίων πλέον κανόνων του ΕΦΚΑ.
Με τη διαδικασία αυτή, σκοπός είναι αφενός μεν να εναρμονιστούν οι
συντάξεις όσων έχουν καταστεί συνταξιούχοι πριν την εφαρμογή του ν.
4387/2016 με τους ενιαίους κανόνες του ΕΦΚΑ (εθνική και ανταποδοτική
σύνταξη), αφετέρου δε, να υπάρξει προστασία των συντάξεων αυτών, με την
πρόβλεψη χορήγησης προσωπικής διαφοράς, στις περιπτώσεις που το
καταβαλλόμενο ποσό συντάξεων είναι μεγαλύτερο από αυτό που θα προκύψει
κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής τους.
Επομένως, έως 31.12.2018 οι κύριες συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται
στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά την
12.5.2016

διατάξεις.

Ειδικά ο υπολογισμός της κράτησης υπέρ

υγειονομικής περίθαλψης διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 30 του άρθρου 1 του ν. 4334/2015, όπως ισχύει με τις διατάξεις
του άρθρου 44 του ν.4387/2016.
Στις περιπτώσεις που το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης είναι μεγαλύτερο
του ποσού που θα προκύψει κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής, όπως θα
αναλυθεί κατωτέρω, δηλαδή η διαφορά είναι θετική, το επιπλέον ποσό
εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά και μετά
την 1.1.2019, συμψηφιζόμενο κατ’ έτος και μέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με
την εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων της παρ.3α του άρθρου 14 του
ν.4387/2016.
Στις περιπτώσεις που το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης είναι μικρότερο
του ποσού που θα προκύψει κατά το στάδιο της αναπροσαρμογής, δηλαδή η
διαφορά είναι αρνητική, τότε το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης
προσαυξάνεται κατά το ένα πέμπτο της διαφοράς, σταδιακά και ισόποσα,
εντός πέντε ετών από την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος
δημοσιονομικής προσαρμογής (από 1/1/2019).
Σημειώνουμε ότι η διαδικασία αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων έχει
εξειδικευθεί περαιτέρω με την αριθ. οικ.26083/887/7-6-2016 Υπουργική
Απόφαση (ΦΕΚ 1605 / Β΄).
2
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Α.

Συντάξεις

που

εμπίπτουν

στο

πεδίο

εφαρμογής

των

κοινοποιούμενων διατάξεων
Η διαδικασία αναπροσαρμογής αφορά τις κύριες συντάξεις (γήρατος,
αναπηρίας, θανάτου), φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, οι οποίοι εντάσσονται
στον ΕΦΚΑ από 1/1/2017 βάσει του άρθρου 53 του ν.4387/2017, πλην ΟΓΑ.
Από την διαδικασία αναπροσαρμογής εξαιρούνται και οι συντάξεις που
χορηγούνται από το Ταμείο Σύνταξης της Τράπεζας της Ελλάδος.
Συγκεκριμένα, αναπροσαρμόζονται οι ήδη καταβαλλόμενες ή καταβλητέες
κατά την 12.05.2016 συντάξεις. Συνεπώς,

συντάξεις για τις οποίες η

συνταξιοδοτική απόφαση εκδόθηκε μετά την 12/5/2016, όμως η έναρξη
συνταξιοδότησης ανατρέχει σε προγενέστερη ημερομηνία και υπολογίζονται
με βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο, εμπίπτουν στο πεδίο
εφαρμογής των κοινοποιούμενων διατάξεων.
Β. Διαδικασία αναπροσαρμογής καταβαλλόμενων και καταβλητέων
κατά την 12.05.2016 συντάξεων
Η διαδικασία αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων, όπως αυτή έχει
καθοριστεί με την αριθ. οικ.26083/887/7-6-2016 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ
1605 / Β΄), περιλαμβάνει δύο διακριτά στάδια προκειμένου να καθοριστεί στη
συνέχεια η προσωπική διαφορά της σύνταξης για κάθε συνταξιούχο:

1. Επανυπολογισμός των συντάξεων ως προϋπόθεση για την
αναπροσαρμογή (Έλεγχος στοιχείων ηλεκτρονικών αρχείων)
Στο στάδιο αυτό, όπως περιγράφεται αναλυτικά στο άρθρο 2 της ανωτέρω
Υπουργικής Απόφασης, πραγματοποιείται από τον ΕΦΚΑ ή τους φορείς
κοινωνικής ασφάλισης (πλην της Τράπεζας της Ελλάδος και του ΟΓΑ) κατ’
αρχήν έλεγχος των στοιχείων βάσει των οποίων χορηγήθηκε η ήδη
3
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καταβαλλόμενη σύνταξη, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του οικείου
φορέα κοινωνικής ασφάλισης και τις λοιπές γενικές και ειδικές νομοθετικές
ρυθμίσεις, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πληρότητα και ορθότητα των
απαιτούμενων για την αναπροσαρμογή στοιχείων των ηλεκτρονικών αρχείων.
Σημειώνουμε ότι κατά το στάδιο αυτό δεν ελέγχεται η ορθότητα των
στοιχείων βάσει των οποίων εκδόθηκε η σύνταξη προκειμένου να γίνει
αναθεώρηση της συνταξιοδοτικής απόφασης, αλλά σκοπός είναι η δημιουργία
ενός ηλεκτρονικού αρχείου στο οποίο θα περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία που
είναι απαραίτητα (χρόνος ασφάλισης, συντάξιμες αποδοχές, ασφαλιστικές
κλάσεις ή ασφαλιστικές κατηγορίες, ποσοστό αναπλήρωσης, πιθανή μείωση
λόγω λήψης μειωμένης σύνταξης κ.λπ.) προκειμένου να εφαρμοστούν οι
προβλέψεις των άρθρων 7, 8, 27 και 28 του ν.4387/2016 στις ήδη
καταβαλλόμενες συντάξεις.
Συνεπώς, οι φορείς κύριας ασφάλισης που δεν έχουν ηλεκτρονικά αρχεία που
να περιλαμβάνουν τα ανωτέρω στοιχεία θα πρέπει να μεριμνήσουν άμεσα
για τη δημιουργία τους, αναζητώντας τον προσφορότερο για το σκοπό αυτό
τρόπο

(π.χ.

χρησιμοποίηση

υφιστάμενων

ηλεκτρονικών

αρχείων

που

περιλαμβάνουν τις σχετικές πληροφορίες, χρήση στατιστικών στοιχείων από
τα οποία θα προκύπτουν με ασφάλεια τα ζητούμενα στοιχεία, αναζήτηση
στοιχείων στους συνταξιοδοτικούς φακέλους).
Προκειμένου

να

διασφαλιστεί

η

ορθότητα

των

στοιχείων

που

θα

καταχωρηθούν στο ηλεκτρονικό αρχείο, οι φορείς κύριας ασφάλισης θα πρέπει
στη συνέχεια να προχωρήσουν σε επανυπολογισμό των συντάξεων με χρήση
του ηλεκτρονικού αρχείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το προϊσχύον
νομοθετικό πλαίσιο. Τα μεικτά ποσά σύνταξης (ακαθάριστο ποσό) που θα
προκύψουν με τη χρήση του ηλεκτρονικού αρχείου συγκρίνονται με τα μεικτά
ποσά

σύνταξης

(ακαθάριστο ποσό)

που

οι φορείς

χορηγούν

στους

συνταξιούχους. Εάν η διαφορά που προκύπτει για κάθε συνταξιούχου μεταξύ
των δύο αυτών ποσών συντάξεων είναι μικρότερη, κατ’ απόλυτη τιμή, του
5%, θεωρείται ότι τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό αρχείο
είναι ορθά. Εάν όμως η διαφορά είναι κατ’ απόλυτη τιμή μεγαλύτερη του 5%,
τότε οι φορείς θα πρέπει να ανατρέξουν στο συνταξιοδοτικό φάκελο ή σε
4
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οποιαδήποτε άλλη πηγή κρίνεται πρόσφορη (για παράδειγμα με τη χρήση
στατιστικών στοιχείων για όμοια χαρακτηριστικά συντάξεων), προκειμένου να
επαληθευτεί η ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρηθεί στο
ηλεκτρονικό αρχείο και να γίνουν οι αναγκαίες διορθώσεις ώστε η απόκλιση να
μην υπερβαίνει κατ’ απόλυτη τιμή το 5%.
Δεδομένου ότι για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με
τις ρυθμίσεις των άρθρων 8 και 28 του ν.4387/2016, θα ληφθεί υπόψη το
σύνολο του χρόνου ασφάλισης, είναι πιθανόν να προκύψουν διαφορές σε
σχέση με το χρόνο ασφάλισης βάσει του οποίου υπολογίστηκε η ήδη
καταβαλλόμενη σύνταξη. Για παράδειγμα εάν ο συνταξιούχος είχε συνολικό
χρόνο ασφάλισης 45 ετών όμως η σύνταξή του με βάση το ισχύον κατά τη
συνταξιοδότησή του νομοθετικό πλαίσιο υπολογίστηκε για 40 έτη ασφάλισης,
στο ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει να καταχωρηθεί η πρόσθετη πληροφορία
ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης είναι 45 έτη. Αντίστοιχα, εάν ο
συνταξιούχος για παράδειγμα είχε συνολικό χρόνο ασφάλισης 15 ετών όμως η
σύνταξή του με βάση το ισχύον κατά τη συνταξιοδότησή του νομοθετικό
πλαίσιο υπολογίστηκε για 20 έτη ασφάλισης, και στην περίπτωση αυτή στο
ηλεκτρονικό αρχείο θα πρέπει να καταχωρηθεί και η πρόσθετη αυτή
πληροφορία ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης είναι 15 έτη.
Ειδική μέριμνα θα πρέπει να υπάρξει για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης
λόγω αναπηρίας ή λόγω θανάτου συνεπεία εργατικού ατυχήματος ή
επαγγελματικής ασθένειας, καθώς στις εν λόγω περιπτώσεις βάσει του άρθρου
31 του ν.4387/2016 προβλέπεται η χορήγηση κατωτάτου ορίου ίσο με το
διπλάσιο ποσό της εθνικής σύνταξης που αντιστοιχεί στα 20 έτη ασφάλισης.
Στους φορείς κύριας ασφάλισης που δεν υφίσταται η εν λόγω διάκριση και ως
εκ τούτου δεν είναι δυνατό να προσδιοριστεί εάν η αναπηρία ή ο θάνατος
οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια, οι περιπτώσεις
αυτές θα αντιμετωπίζονται όπως η συνταξιοδότηση για κοινή νόσο.
Αντίστοιχα, δεδομένου ότι για τις συντάξεις που χορηγούνται βάσει του
ν.612/1977 προβλέπονται ειδικές ρυθμίσεις ως προς το ύψος της εθνικής και
της ανταποδοτικής σύνταξης, οι περιπτώσεις υφιστάμενων συνταξιούχων με
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το ν.612/1977 θα πρέπει να υπάρξει διάκρισή τους σε σχέση με τους λοιπούς
συνταξιούχους.
Όσον

αφορά

στους

διπλοσυνταξιούχους

(παράλληλη

λήψη

δύο

ή

περισσότερων συντάξεων από ίδιο δικαίωμα), θα πρέπει να υπάρξει διάκρισή
τους σε σχέση με τους δικαιούχους μίας σύνταξης, καθώς στην περίπτωσή
τους θα πρέπει να εφαρμοστούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 36 του
ν.4387/2016 περί παράλληλης ασφάλισης.
Ειδικά οι υπηρεσίες του ΕΤΑΑ – ΤΣΑΥ, δεδομένου ότι η αναπροσαρμογή των
κύριων

συντάξεων

αφορά

και

την

λήψη

παροχής

από

τον

Κλάδο

Μονοσυνταξιούχων, θα πρέπει να καταχωρήσουν στο ηλεκτρονικό αρχείο τον
χρόνο ασφάλισης που πραγματικά έχει διανυθεί στην ασφάλιση του Κλάδου,
καθώς η αναπροσαρμογή της παροχής θα γίνει με βάση το χρόνο παραμονής
στον Κλάδο και όχι με βάση τα έτη ασφάλισης που λήφθηκαν υπόψη κατά τη
συνταξιοδότηση.
Επισημαίνεται ότι οι φορείς κύριας ασφάλισης που διαθέτουν ελεγμένα τα
απαραίτητα για την αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων στοιχεία σε
ηλεκτρονική μορφή, δεν χρειάζεται να προχωρήσουν στις ανωτέρω ενέργειες,
και μπορούν να προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο της αναπροσαρμογής των
κύριων συντάξεων.

2. Αναπροσαρμογή των κύριων συντάξεων
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επανυπολογισμού (επανελέγχου) των
καταβαλλόμενων

συντάξεων,

όπως

περιγράφθηκε

παραπάνω,

και

τη

δημιουργία κατάλληλου ηλεκτρονικού αρχείου, εφόσον δεν υφίσταται ήδη
σχετικό αρχείο, οι φορείς κύριας ασφάλισης προχωρούν στη διαδικασία
αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων.
Με βάση τις προβλέψεις του ν.4387/2016 (άρθρα 7, 8, 27 και 28), η
χορηγηθείσα
ανταποδοτικής

σύνταξη

αποτελεί

σύνταξης.

το

Συνεπώς

άθροισμα
για

κάθε

της

εθνικής

συνταξιούχο

και

της

(γήρατος,

αναπηρίας, θανάτου) θα υπολογιστεί, με βάση το συνολικό χρόνο ασφάλισης,
η δικαιούμενη εθνική και ανταποδοτική σύνταξη.
6
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Επισημαίνουμε

ότι

όσον

αφορά

στην

αναπροσαρμογή

των

ήδη

καταβαλλόμενων συντάξεων λόγω θανάτου, αναπροσαρμόζεται το ποσό της
σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με την παρακάτω διαδικασία, όμως το νέο
ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή
και η προσωπική διαφορά επιμερίζεται μεταξύ των δικαιοδόχων σύμφωνα με
τα ποσοστά που προβλέπονται από το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο.

Ι. Εθνική Σύνταξη
Η Εθνική Σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα έτη ασφάλισης, και συνεπώς
κυμαίνεται από €345,60 (για χρόνο ασφάλισης μέχρι 15 έτη) έως €384,00 (για
χρόνο ασφάλισης 20 και πλέον έτη).
Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος η Εθνική Σύνταξη δεν μειώνεται με
βάση τα έτη διαμονής στην Ελλάδα, συνεπώς θεωρείται ότι σε όλες τις
περιπτώσεις αποδεικνύεται διαμονή 40 ετών στην Ελλάδα από το 15 ο έτος της
ηλικίας έως την ηλικία συνταξιοδότησης.
Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος με μειωμένη σύνταξη η Εθνική Σύνταξη
καταβάλλεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 7 του
ν.4387/2016.
Για τους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας που έχουν συνταξιοδοτηθεί από
φορείς κύριας ασφάλισης που προβλέπουν την καταβολή μειωμένης σύνταξης
ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας (για παράδειγμα το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ), η Εθνική
Σύνταξη καταβάλλεται μειωμένη ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας σύμφωνα με
τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 7 του ν.4387/2016. Σε περίπτωση όμως
που η σύνταξη καταβάλλεται από φορέα κύριας ασφάλισης που δεν προβλέπει
την καταβολή μειωμένης σύνταξης ανάλογα με το βαθμό αναπηρίας (για
παράδειγμα ΟΑΕΕ και ΕΤΑΑ για τους παλαιούς ασφαλισμένους) η Εθνική
Σύνταξη καταβάλλεται χωρίς μείωση θεωρώντας ότι ο συνταξιούχος έχει
αναπηρία άνω του 80%.
Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος με τις ειδικές διατάξεις του ν.612/1977
καταβάλλεται το πλήρες ποσό της Εθνικής Σύνταξης (€384,00), ανεξαρτήτως
του χρόνου ασφάλισης, χωρίς καμία μείωση λόγω διαμονής ή ανάλογα με το
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βαθμό αναπηρίας, όπως άλλωστε προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7
και 27 του ν.4387/2016.
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αντίστοιχα και για τον υπολογισμό Εθνικής
Σύνταξης σε συνταξιούχους λόγω θανάτου, ανάλογα με το εάν ο θανών ήταν
συνταξιούχος λόγω γήρατος ή αναπηρίας ή γήρατος με τις ειδικές διατάξεις
του ν.612/1977.
Σημειώνουμε ότι εάν ο χρόνος ασφάλισης, όπως αποτυπώνεται στο
ηλεκτρονικό αρχείο, δεν είναι σε ακέραια έτη αλλά υπάρχει και πλεονάζον
χρόνος, για τον επιπλέον αυτό χρόνο οι συνταξιούχοι λαμβάνουν αναλογία της
Εθνικής Σύνταξης (σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τον
υπολογισμό της Εθνικής Σύνταξης).

ΙΙ. Ανταποδοτική Σύνταξη
Για τον υπολογισμό της ανταποδοτικής σύνταξης εφαρμόζονται τα ποσοστά
αναπλήρωσης που προβλέπονται στο άρθρο 8 του ν.4387/2016, με το τελικό
ποσοστό αναπλήρωσης να προκύπτει κλιμακωτά ανάλογα με τα έτη
ασφάλισης που είχε ο συνταξιούχος κατά τη συνταξιοδότησή του (και τα
οποία μπορεί να διαφοροποιούνται, όπως προαναφέρθηκε, από τα έτη
ασφάλισης βάσει των οποίων υπολογίστηκε η σύνταξη με βάση το
προγενέστερο ανά φορέα κύριας ασφάλισης νομοθετικό πλαίσιο).
Και στην περίπτωση αυτή εάν ο χρόνος ασφάλισης, όπως αποτυπώνεται στο
ηλεκτρονικό αρχείο, δεν είναι σε ακέραια έτη αλλά υπάρχει και πλεονάζον
χρόνος, για τον επιπλέον αυτό χρόνο υπολογίζεται αναλογία του ποσοστού
αναπλήρωσης (σύμφωνα με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τον υπολογισμό
της Ανταποδοτικής Σύνταξης).
Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος με
συνυπολογισμό πλασματικού χρόνου ασφάλισης χωρίς εξαγορά (χρόνος
επιδοτούμενης ανεργίας, λήψης σύνταξης αναπηρίας κ.λπ.), ο χρόνος αυτός
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό μόνο της Εθνικής Σύνταξης (σύμφωνα
με τις οδηγίες που έχουν δοθεί για τον υπολογισμό της Εθνικής Σύνταξης).
Για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος με τις ειδικές διατάξεις του ν.612/1977,
η ανταποδοτική σύνταξη υπολογίζεται για 35 έτη ασφάλισης, και όχι με βάση
8
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τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης (εκτός και εάν ο πραγματικός χρόνος είναι
μεγαλύτερος των 35 ετών), σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του άρθρου 28
του ν.4387/2016.
Στην περίπτωση της αναπροσαρμογής των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων,
δεν αναζητούνται οι συντάξιμες αποδοχές, όπως προβλέπεται στο άρθρο 8 και
28 του ν.4387/2016, αλλά ως βάση για την αναπροσαρμογή της κύριας
σύνταξης λαμβάνεται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 33 του ν.4387/2016, ο
συντάξιμος μισθός επί του οποίου υπολογίστηκε η ήδη χορηγηθείσα σύνταξη.
Για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης με βάση τις διατάξεις της διαδοχικής
ασφάλισης, βάση αποτελεί ο συντάξιμος μισθός που προέκυψε στον
απονέμοντα φορέα. Σε περίπτωση που ο συντάξιμος μισθός συνδέεται με
ασφαλιστικές κατηγορίες ή ασφαλιστικές κλάσεις ή τεκμαρτά ποσά, ο
συντάξιμος μισθός υπολογίζεται αφού ληφθεί υπόψη η τρέχουσα τιμή τους
κατά την 13/5/2016. Σε κάθε άλλη περίπτωση ως συντάξιμος μισθός
υπολογίζεται σε τρέχουσες τιμές με τη χρήση των ποσοστών αναπροσαρμογής
των συντάξεων που έχουν μεσολαβήσει από την ημερομηνία συνταξιοδότησης
έως την 13/5/2016.
Συνεπώς στην περίπτωση του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, όπου οι συνταξιούχοι κατά τον
υπολογισμό της σύνταξής τους είχαν καταταγεί με βάση τις αποδοχές τους σε
ασφαλιστικές κλάσεις, ως συντάξιμος μισθός για την αναπροσαρμογή της
σύνταξης λαμβάνεται το 25πλάσιο του τεκμαρτού ημερομισθίου της
ασφαλιστικής κλάσης, όπως έχει διαμορφωθεί από 1/10/2008. Για παράδειγμα
εάν ο συνταξιούχος του ΙΚΑ – ΕΤΑΜ έχει καταταχθεί στην 26η ασφαλιστική
κλάση έχοντας συμπληρώσει 35 έτη ασφάλισης, ως συντάξιμος μισθός για την
αναπροσαρμογή της σύνταξης θεωρείται το ποσό των €2.198,25 (25 x
€87,93). Συνεπώς, η ανταποδοτική σύνταξη για 35 έτη ασφάλισης ανέρχεται
σε €2.198,25 x 33,81% = €743,23.
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3. Προσωπική Διαφορά
Μετά την αναπροσαρμογή της κύριας σύνταξης, συγκρίνεται το ποσό της
καταβαλλόμενης σύνταξης με βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο με
το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης με βάση τις διατάξεις του
ν.4387/2016. Η διαφορά που προκύπτει αποτελεί την προσωπική διαφορά του
συνταξιούχου.
Εάν η προσωπική διαφορά είναι θετική, όπως προαναφέρθηκε, εξακολουθεί να
καταβάλλεται στο συνταξιούχο και μετά την 1/1/2019, μέχρι την οριστική
εξάλειψή της και τον συμψηφισμό της με μελλοντικές αυξήσεις των
συντάξεων. Εάν είναι αρνητική, δηλαδή το ποσό της σύνταξης με το νέο
καθεστώς είναι υψηλότερο σε σχέση με εκείνο που έχει υπολογιστεί βάσει του
προγενέστερου

νομοθετικού

πλαισίου,

τότε,

όπως

προαναφέρθηκε,

προσαυξάνεται το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης σταδιακά.
Για τον καθορισμό της προσωπικής διαφοράς συγκρίνεται το καθαρό προ
φόρου ποσό σύνταξης με βάση το προγενέστερο νομοθετικό πλαίσιο (δηλαδή
το ακαθάριστο ποσό σύνταξης αφαιρουμένων των κρατήσεων για την
Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, της εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 11
του ν. 3986/2011, της εισφοράς του ν. 4024/2011 (άρθρο 2 παρ. 1 και 2),
του ν. 4051/2012 (άρθρο 6 παρ. 1), της ΥΑ 476/2012 (ΦΕΚ 499, Β΄) και του
ν. 4093/2012 (άρθρο πρώτο παρ. ΙΑ υποπαρ. ΙΑ5 περ. 1 και παρ. Β υποπαρ.
Β3 περ. α) και της εισφοράς για υγειονομική περίθαλψη, όπως αυτή
υπολογίζεται με τις ρυθμίσεις του ν. 4387/2016), με το καθαρό προ φόρου
ποσό με βάση το νέο νομοθετικό πλαίσιο (δηλαδή το ακαθάριστο ποσό της
σύνταξης αφαιρουμένων της εισφοράς αλληλεγγύης συνταξιούχων, της
εισφοράς του άρθρου 44 παρ. 11 του ν. 3986/2011 και της εισφοράς για
υγειονομική περίθαλψη, όπως αυτή υπολογίζεται με τις ρυθμίσεις του ν.
4387/2016).
Επιπλέον, θα πρέπει οι φορείς να προχωρήσουν στον καθορισμό προσωπικής
διαφοράς ανά συνταξιούχο που αφορά στην εισφορά υπέρ ΑΚΑΓΕ και στην
εισφορά ασθενείας.
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Σημειώνουμε ότι στις περιπτώσεις που στον συνταξιούχο καταβάλλεται
οικογενειακό επίδομα, ή έχει λάβει μειωμένη σύνταξη μετά την ισχύ του
ν.4336/2011 και υπόκειται στην προβλεπόμενη από το νόμο αυτό πρόσθετη
μείωση

ύψους

10%

μέχρι

τη

συμπλήρωση

του

πλήρους

ορίου

συνταξιοδότησης, ή λαμβάνει το οργανικό ποσό της σύνταξης (και όχι το
προβλεπόμενο ανά φορέα κύριας ασφάλισης κατώτατο όριο) μέχρι τη
συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας βάσει της παρ. 27 του άρθρου 1 του
ν.4334/2015

(όπως

αντικαταστάθηκε

με

την

περίπτωση

1

της

υποπαραγράφου Ε.2, της παραγράφου Ε, του άρθρου 2 του ν.4336/2015), οι
φορείς

κύριας

ασφάλισης

θα

υπολογίζουν

την

προσωπική

διαφορά

λαμβάνοντας υπόψη την καταβολή του οικογενειακού επιδόματος ή την
αντίστοιχη μείωση του ποσού της σύνταξης. Σε περίπτωση όμως που
μελλοντικά υπάρξει διαφοροποίηση των στοιχείων αυτών (διακοπή καταβολής
οικογενειακού επιδόματος, συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για πλήρη σύνταξη,
συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας), οι φορείς θα προχωρούν σε νέο
υπολογισμό της προσωπικής διαφοράς.

Γ. Χρονοδιάγραμμα αναπροσαρμογής κύριων συντάξεων
Στο άρθρο 4 της αριθ. οικ.26083/887/7-6-2016 Υπουργικής Απόφασης
καθορίζεται

το

χρονοδιάγραμμα

για

τον

επανυπολογισμό

και

την

αναπροσαρμογή των καταβαλλόμενων κύριων συντάξεων.
Συγκεκριμένα προβλέπεται ότι :
i) μέχρι 30/9/2016 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός
του 10% των συντάξεων και η αναπροσαρμογή να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι 31/12/2016
ii) μέχρι 31/12/2016 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός
του 40% των συντάξεων και η αναπροσαρμογή να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι 31/3/2017
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iii) μέχρι 31/3/2017 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός
του 70% των συντάξεων και η αναπροσαρμογή να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι 30/6/2017
iv) μέχρι 30/6/2017 θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ο επανυπολογισμός
του 100% των συντάξεων και η αναπροσαρμογή να έχει ολοκληρωθεί
μέχρι 30/9/2017
Συνεπώς, η διαδικασία της αναπροσαρμογής των κύριων συντάξεων θα πρέπει
να έχει ολοκληρωθεί έως 30/9/2017, ενώ η αναπροσαρμοσμένη σύνταξη και η
προκύπτουσα προσωπική διαφορά θα πρέπει να έχουν αποτυπωθεί στο οικείο
πληροφοριακό σύστημα έως 1/1/2018.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
Αθήνα, 29/12/2017
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Αρ. Πρωτ. : Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΠΡΟΣ : 1. ΕΦΚΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Γεν.Δ/νση Απονομής
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
Συντάξεων
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/νση Απονομής
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Συντάξεων
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Ακαδημίας 22
Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
10671 Αθήνα
Ταχ. Κώδικας : 10110 – Αθήνα
Πληροφορίες: Χ.Γκιουλέκα
2. Γ.Λ.Κ
Τηλέφωνα : 2131516786,2131516790
Kάνιγγος 29
10110 Αθήνα
ΘΕΜΑ: Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις του άρθρου 1 του νόμου 4499/2017 ( ΦΕΚ
Α 176) « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις του ν.4387/2016, ρυθμίσεις για την αγορά
παιγνίων, για την «Ελληνικό Καζίνο Πάρνηθας Α.Ε.» επέρχονται σημαντικές
βελτιωτικές μεταβολές στη σύνταξη λόγω θανάτου του άρθρου 12 του
ν.4387/2016 που αναφέρονται :
Α. στους δικαιούχους σύνταξης λόγω θανάτου και
Β. στο κατώτατο χορηγούμενο ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου του άρθρου
12 του ν. 4387/2016.
Συγκεκριμένα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις που ανατρέχουν στην
13.5.2016 ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4387/2016 και καταλαμβάνουν
δικαιούχους σύνταξης θανάτου
που έχει επέλθει από την ανωτέρω
ημερομηνία και εφεξής, ορίζονται τα ακόλουθα :
1. Με την παρ.1 του άρθρου 1 του ν.4499/2017 συμπεριλαμβάνονται στους
δικαιούχους σύνταξης θανάτου τα τέκνα τα οποία απώλεσαν το γονέα τους
κατά τη διάρκεια του έτους προετοιμασίας για την εισαγωγή στην ανώτερη ή
ανώτατη σχολή , ανεξαρτήτως της επιτυχούς ή μη έκβασης των εξετάσεων.
Διευκρινίζεται ότι τούτο ισχύει και για τα επόμενα της Γ΄ λυκείου έτη κατά τα
οποία το τέκνο συμμετέχει, επιτυχώς ή μη, στις εξετάσεις εισαγωγής σε
ανώτερη ή ανώτατη σχολή .
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Προϋπόθεση επομένως για τη λήψη της σύνταξης είναι να επέλθει ο
θάνατος μέσα στο έτος προετοιμασίας για πανελλήνιες εξετάσεις . Η
προετοιμασία για τις εξετάσεις πιστοποιείται από τη συμμετοχή σε αυτές και
χορηγείται σύνταξη θανάτου και μετά τη συμπλήρωση του 18ου και έως τη
συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας .
Τα πιστοποιητικά που αναζητούνται είναι α) πιστοποιητικό θανάτου του
ασφαλισμένου ή συνταξιούχου από το οποίο και προκύπτει η ακριβής
ημερομηνία του θανάτου και β) πιστοποιητικό συμμετοχής του παιδιού στις
πανελλήνιες εξετάσεις.
Ως έτος προετοιμασίας για τις πανελλήνιες εξετάσεις ορίζεται η 1η Ιουλίου
κάθε έτους έως και την 30η Ιουνίου του επόμενου έτους, οπότε και
ολοκληρώνεται η προετοιμασία με τη συμμετοχή του υποψηφίου στις
εξετάσεις.
Η σύνταξη χορηγείται αναδρομικά από το χρονικό σημείο έναρξης καταβολής
της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, εφόσον το πιστοποιητικό
συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις προσκομιστεί μεταγενέστερα του
θανάτου.
Παράδειγμα : Συνταξιούχος του ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ πεθαίνει στις 15/7/2016 δηλαδή
μετά τις Πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2016 και το ενήλικο τέκνο ήδη 19
ετών θα συμμετάσχει στις πανελλαδικές εξετάσεις του έτους 2017 . Το έτος
προετοιμασίας του συγκεκριμένου τέκνου για τις πανελλαδικές εξετάσεις
αρχίζει από 1.7.2016 έως και 30.6.2017. Ο θάνατος επομένως έχει επέλθει
μέσα στο έτος προετοιμασίας και όταν θα εκδοθεί το πιστοποιητικό
συμμετοχής του τέκνου στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2017 θα δικαιωθεί τη
σύνταξη θανάτου από τον ΕΦΚΑ-ΟΑΕΕ αναδρομικά -σύμφωνα με τη
νομοθεσία του πρώην ΟΑΕΕ- από 1/8/2016 ( 1η του επόμενου μήνα από
εκείνο που έγινε ο θάνατος) εφόσον το χρονικό διάστημα από την υποβολή
της αίτησης για συνταξιοδότηση και την προσκόμιση του σχετικού
πιστοποιητικού δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Στο τέκνο η σύνταξη θανάτου θα
συνεχίσει να καταβάλλεται έως και τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας
του.
Επισημαίνεται ότι ο επιζών σύζυγος συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη
θανάτου για όσο χρονικό διάστημα δικαιούται και το τέκνο σύνταξη θανάτου –
ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο επιζών δεν έχει την ηλικιακή προϋπόθεση
της περ Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν.4387/2016 για συνέχιση
καταβολής της σύνταξης θανάτου.
Tέλος, διευκρινίζουμε ότι στον κύκλο δικαιοδόχων σύνταξης θανάτου τέκνων
συμπεριλαμβάνονται και τα τέκνα στα οποία είχε διακοπεί η συνταξιοδοτική
προστασία λόγω συμπλήρωσης του 18ου έτους της ηλικίας και τα οποία
εισήχθησαν σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή ή ενεγράφησαν σε ΙΕΚ
μεταγενέστερα του θανάτου του γονέα και της συμπλήρωσης του ανωτέρω
ορίου ηλικίας. Τα ανωτέρω τέκνα δικαιούνται από την εγγραφή τους σε
ανώτερη ή ανώτατη σχολή ή ΙΕΚ σύνταξη λόγω θανάτου, η οποία
2
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καταβάλλεται μέχρι το πέρας των σπουδών τους με ανώτερη καταληκτική
ημερομηνία εκείνη της συμπλήρωσης του 24 ου έτους της ηλικίας( εφόσον οι
σπουδές δεν έχουν ολοκληρωθεί πριν από το ανωτέρω όριο ηλικίας).

2. Παράγραφος 2
Με τις διατάξεις της παραγράφου 2 θεσμοθετείται η χορήγηση αυτοτελούς
κατωτάτου ορίου σύνταξης :
Α) στον επιζώντα ή/ και στον διαζευγμένο σύζυγο
Β) στα δικαιοδόχα τέκνα
Γ) στα δικαιοδόχα τέκνα που είναι ορφανά από τους δύο γονείς.
Από τη χορήγηση του κατώτατου ορίου των κοινοποιούμενων διατάξεων στον
επιζώντα ή /και διαζευγμένο σύζυγο και στα δικαιοδόχα τέκνα εξαιρούνται οι
δικαιοδόχοι σύνταξης θανάτου λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής
ασθένειας – περίπτωση όπου εφαρμόζονται οι ειδικές διατάξεις του άρθρου
31 του ν.4387/2016.
Επομένως κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της περ. β΄ της παρ. 2 του άρθρου 1
του ν.4499/2017 χορηγείται αυτοτελές κατώτατο όριο σύνταξης λόγω
θανάτου για τα δικαιοδόχα τέκνα του θανόντος.
Αυτοτελές κατώτατο ποσό χορηγείται και για το καθένα τέκνο που έχει χάσει
και τους δύο γονείς του ( αμφοτερόπλευρα ορφανό) , υπό την προϋπόθεση
βέβαια του άρθρου 12 του ν.4387/2016 ότι δεν λαμβάνει ή δεν δικαιούται
σύνταξη από τον άλλο γονέα.
Έτσι σε περίπτωση που υπάρχουν δύο δικαιοδόχα τέκνα και ένα δικαιοδόχο
τέκνο, ορφανό και από τους δύο γονείς, τότε στα δύο δικαιοδόχα τέκνα
επιμερίζεται ένα κατώτατο όριο λόγω θανάτου και στο ορφανό και από δύο
γονείς τέκνο επίσης ένα κατώτατο όριο λόγω θανάτου.
Στην τελευταία αυτή περίπτωση η χορήγηση αυτοτελούς κατωτάτου ποσού
σύνταξης θανάτου στο ορφανό τέκνο και από τους δύο γονείς τελεί υπό την
προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνει ή δεν δικαιούται σύνταξη από τον άλλο
γονέα.
Εξυπακούεται ότι το ποσό του χορηγούμενου κατώτατου ορίου είναι ανάλογο
με το χρόνο ασφάλισης του θανόντα .
Σε περίπτωση ύπαρξης 2 τέκνων ορφανών και από τους δύο γονείς
χορηγείται σε καθένα από αυτά σύμφωνα με τη ρητή πρόβλεψη του
τελευταίου εδαφίου , αυτοτελές κατώτατο ποσό ανάλογο με τα έτη ασφάλισης
του θανόντα γονέα .
Η χορήγηση περισσοτέρων του ενός κατωτάτων ποσών σύνταξης θανάτου
που θα έχει ως αποτέλεσμα την υπέρβαση του ποσού της συνολικής
σύνταξης που δικαιούνταν ο θανών ασφαλισμένος/συνταξιούχος επιτρέπεται
σύμφωνα με τις κοινοποιούμενες διατάξεις για λόγους ελάχιστης ασφαλιστικής
προστασίας των δικαιοδόχων .
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3. Κατώτατο ποσό σύνταξης θανάτου
Ως κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου ορίζεται το πλήρες ποσό της
εθνικής σύνταξης του άρθρου 7 του ν.4387/206 για 20 χρόνια ασφάλισης
δηλαδή το ποσό των 384,00 €.
Εάν ο θανών είχε λιγότερα από 20 χρόνια ασφάλισης , το ποσό των 384,00 €
μειώνεται κατά 1,25% για κάθε έτος που υπολείπεται των 20 ετών και μέχρι τα
15 έτη ασφάλισης . Εάν ο χρόνος ασφάλισης του θανόντα είναι μικρότερος
των 15 ετών χορηγείται ως κατώτατο ποσό τα 360 € που αντιστοιχεί στα 15
χρόνια ασφάλισης. .Συνεπώς το κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου
ανάλογα με το χρόνο ασφάλισης διαμορφώνεται ως εξής :
Μέχρι και 15 έτη ασφάλισης : 360 ευρώ
Για 16 έτη ασφάλισης: 364,80 ευρώ
Για 17 έτη ασφάλισης: 369,60 ευρώ
Για 18 έτη ασφάλισης: 374,40 ευρώ
Για 19 έτη ασφάλισης: 379,20 ευρώ
Για 20 έτη ασφάλισης και άνω : 384,00 ευρώ .
Για να εξευρεθεί ο χρόνος ασφάλισης από τον οποίο και συναρτάται το
κατώτατο ποσό λαμβάνεται υπόψη μόνο κάθε πλήρες έτος ασφάλισης
που είχε πραγματοποιήσει ο θανών.
Εάν για παράδειγμα ο θανών είχε 17 έτη και 4 μήνες ασφάλισης , ως
κατώτατο όριο χορηγείται το ποσό που αντιστοιχεί στα 17 έτη ασφάλισης (
369,60 €)
Η χορήγηση του κατώτατου ποσού σύνταξης θανάτου στους δικαιοδόχους
προϋποθέτει υπολογισμό του ποσού σύνταξης του θανόντος ασφαλισμένου ή
συνταξιούχου μετά την 13.5.2016 βάσει των άρθρων 7 και 8 του ν.4387/2016
και σύγκριση του ποσού που σύμφωνα με το άρθρο 12 του ίδιου νόμου
μεταβιβάζεται ( περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ) ή απονέμεται (
περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ) με το κατώτατο ποσό που
αναλογεί στα χρόνια ασφάλισης του θανόντος.
Στις περιπτώσεις θανάτου συνταξιούχου ο οποίος ελάμβανε σύνταξη κατά
την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν.4387/2016 ο υπολογισμός της σύνταξης
γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 33 του ν. 4387/2016 , για τα οποία έχουν
δοθεί αναλυτικές οδηγίες .
Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και στην περίπτωση θανόντος που ελάμβανε δύο
συντάξεις από διαφορετικούς φορείς (πχ πρώην ΙΚΑ και ΟΑΕΕ ).
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Μόνο εάν το ποσό που προκύπτει από τον ανωτέρω υπολογισμό υπολείπεται
του κατώτατου ποσού τότε και μόνο τότε χορηγείται το αντίστοιχο προς το
χρόνο ασφάλισης κατώτατο ποσό .
Διευκρινίζεται ότι προκειμένου για μεταβίβαση σύνταξης λόγω θανάτου στις
περιπτώσεις παλαιών ασφαλισμένων που ελάμβαναν πλήρη σύνταξη
αναπηρίας από το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ , επειδή είχαν κριθεί ανάπηροι με
ποσοστό 67% και είχαν πραγματοποιήσει 6000 ημέρες δεν μειώνεται η
εθνική σύνταξη λόγω μειωμένου ποσοστού αναπηρίας . Και τούτο καθότι οι εν
λόγω συνταξιούχοι, με βάση το δίκαιο που ίσχυε κατά το χρόνο έναρξης
εφαρμογής του ν.4387/2016, εξομοιώνονταν ως προς το χορηγούμενο ποσό
σύνταξης με τους συνταξιούχους βαριάς αναπηρίας ( ποσοστό 80% και άνω)
Επομένως και στην περίπτωση θανάτου του ανωτέρω συνταξιούχου το
χορηγούμενο ποσό που αντιστοιχεί στην εθνική σύνταξη δεν υπόκειται σε
μείωση – λόγω ποσοστού αναπηρίας μικρότερου του 80%.
Μόνο σε περίπτωση νέας κρίσης από τις Υγειονομικές Επιτροπές μετά την
13.5.2016 με μικρότερο του 67% ποσοστού αναπηρίας , μειώνεται το ποσό
της εθνικής σύνταξης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 7
του ν.4387/2016 .

4. Υπολογισμός κατώτατου ποσού σύνταξης θανάτου συνταξιούχων
πρώην ΟΓΑ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του ν.4387/2016 το ποσό της
σύνταξης των ασφαλισμένων του ΟΓΑ διαμορφώνεται ως εξής :
α. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2017 έως
31.12.2017 το ποσό της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο
επιμέρους ποσών: κατά ποσοστό 93,80% από το ποσό που προκύπτει με
βάση τις γενικές, ειδικές ή καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ όπως αυτές
ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, με την επιφύλαξη του άρθρου
40 και κατά ποσοστό 6,20% από το άθροισμα της εθνικής και της
ανταποδοτικής σύνταξης.
β. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2018 έως
31.12.2030 το ποσό της εθνικής και της ανταποδοτικής σύνταξης
διαμορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό 12,90%, 19,60%, 26,30%,
33%, 39,70%, 46,40%, 53,10%, 59,80%, 66,50%, 73,20%, 79,90, 86,60%,
93,30%, αντίστοιχα. Το ποσό που προκύπτει με βάση τις γενικές, ειδικές ή
καταστατικές διατάξεις του ΟΓΑ, όπως αυτές ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος
του παρόντος, διαμορφώνεται σταδιακά κατ’ έτος σε ποσοστό 87,10%,
80,40%, 73,70%, 67,00%, 60,30%, 53,60%, 46,90% 40,20% 33,50%,
26,80%, 20,10%, 13,40% και 6,70%, αντίστοιχα.
Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις και στην περίπτωση συνταξιούχων λόγω
θανάτου του πρώην ΟΓΑ θεσπίζεται χορήγηση κατώτατου ορίου – εφόσον
μετά τον ανωτέρω υπολογισμό του άρθρου 99 του ν.4387/2016 -το εξαγόμενο
5
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ποσό σύνταξης είναι μικρότερο του κατωτάτου ορίου του ανάλογου προς τα
έτη ασφάλισης του θανόντα.
Ένα αυτοτελές κατώτατο όριο δικαιούται ο επιζών και ή ο διαζευγμένος
σύζυγος και ένα αυτοτελές κατώτατο όριο δικαιούνται τα δικαιοδόχα τέκνα
σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί ανωτέρω και ισχύουν για τους λοιπούς
δικαιοδόχους των λοιπών ενταχθέντων στον ΕΦΚΑ φορέων .
5. Τέλος, με την παράγραφο 3 της κοινοποιούμενης διάταξης προβλέπεται η
μεταβίβαση στα δικαιοδόχα τέκνα του 50% του κατωτάτου ορίου που
περικόπτεται στην περίπτωση απασχόλησης ή συνταξιοδότησης από ίδιο
δικαίωμα του επιζώντα συζύγου ή του διαζευγμένου μετά την 1η τριετία,
σύμφωνα και με τα οριζόμενα στις διατάξεις της περίπτωσης Γ της παρ. 4 του
αρ. 12 του ν.4387/16.

Εσωτερική διανομή
1.Γραφείο κ.Υφυπουργού
2.Γραφείο κ.Γεν.Γραμματέα Κ.Α
3.Γραφείο κ.Γεν.Δ/ντή Κ.Α.
4.Γραφείο κ.Γεν.Δ/ντριας Οικ.Υ.
5. Δ/νση Κύρ. Ασφ. και Εισφορών
6.Δ/νση Παροχών Κύρ.Σύνταξης
7.Δ/νση Πρόσθετης και Επαγ.
Ασφάλισης
8.Δ/νση Εΐδικότερων θεμάτων
Ασφάλισης & Παροχών
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΚΟΙΝΩΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
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Αθήνα, 30 - 06 -2017
Απ. Ππωτ.: νηθ.52331/1861

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΡΓΑΗΑ,
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ
ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ
ΓΔΝ. Γ/ΝΖ OIKΟΝΟΜΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ
Γ7- Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΟΠΣΔΗΑ
ΚΑΗ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΝΠΓΓ
ΓΔΝ. ΓΡΑΜ. ΚΟΗΝΩΝΗΚΩΝ ΑΦΑΛΗΔΩΝ
ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΚΟΗΝ. ΑΦΑΛΗΖ
Γ14-Γ/ΝΖ ΚΤΡΗΑ ΑΦΑΛΗΖ
ΑΤΣΟΑΠΑΥΟΛΟΤΜΔΝΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΩΝ

ΠΡΟ: Δζληθό Σππνγξαθείν
(γηα δεκνζίεπζε)

ΚΟΗΝ: ΔΦΚΑ

Σαρ. Γ/λζε: ηαδίνπ 29
Σαρ.Κώδηθαο: 101 10
Πιεξνθνξίεο: 210 3368 084
e-mail: doikepoptia@ypakp.gr

ΘΔΜΑ : ςμπλήπωση τηρ απιθ. 26083/887/7-6-2016 (Β,1605) Τποςπγικήρ Απόυασηρ
«Αναπποσαπμογή κύπιων σςντάξεων – Πποστασία καταβαλλόμενων σςντάξεων»

ΑΠΟΦΑΖ
Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΔΡΓΑΗΑ, ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ
ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ& Ο ΑΝΑΠΛΖΡΩΣΖ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΏΝ
Έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 14 θαη 33 ηνπ Ν. 4387/2016 (Α,85). «Δληαίν ύζηεκα Κνηλσληθήο
Αζθάιεηαο - Μεηαξξύζκηζε αζθαιηζηηθνύ - ζπληαμηνδνηηθνύ ζπζηήκαηνο - Ρπζκίζεηο θνξνινγίαο
εηζνδήκαηνο θαη ηπρεξώλ παηγλίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο».
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν.3518/2006 (Α’272), όπσο ηζρύεη, ηνπ άξζξνπ 7 παξ. 1 ηνπ
Ν.982/1979 (Α’239) θαη ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ π.δ. 460/1989 (Α’201), ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ΝΓ 4114/1960
(Α’164) όπσο ηζρύεη κε ην άξζξν 6 παξ.3 ηνπ Ν. 1090 / 1980 (Α’263) θαη ηελ ΤΑ Φ41/738/2.4.1986
(Β’242), πνπ αθνξνύλ ζηνλ ππνινγηζκό ησλ θύξησλ ζπληάμεσλ ησλ κέρξη 31.12.1992 αζθαιηζκέλσλ
ηνπ ΔΣΑΑ (ΣΜΔΓΔ,ΣΑΤ, Σνκέαο Αζθάιηζεο Ννκηθώλ).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο. 113/2014 «Οξγαληζκόο Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο
θαη Πξόλνηαο» (Α΄ 180) όπσο ηζρύνπλ θαη ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ Ν. 4320/2015 (Α΄ 29) «Ρπζκίζεηο γηα ηε
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ιήςε άκεζσλ κέηξσλ γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηεο αλζξσπηζηηθήο θξίζεο, ηελ νξγάλσζε ηεο Κπβέξλεζεο
θαη ησλ θπβεξλεηηθώλ νξγάλσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο».
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ/ηνο 125/2016 (Α΄ 210) «Γηνξηζκόο Τπνπξγώλ, Αλαπιεξσηώλ Τπνπξγώλ θαη
Τθππνπξγώλ».
5. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 48, 51, 52 θαη 90 ηνπ Κώδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα
Κπβεξλεηηθά Όξγαλα, πνπ θπξώζεθε κε ην άξζξν Πξώην ηνπ Π.δ. 63/2005 (Α,98 ).
6. Σελ ππ’ αξηζ. Τ29/8.10.2015 99Β2168/Β΄) απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ
ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγό Οηθνλνκηθώλ Γεώξγην Υνπιηαξάθε».
7. Σελ ππ’ αξηζ. νηθ.54051/δ9.14200/22.11.2016 (3801/Β) απόθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ
Τπνπξγνύ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο «Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζ.
νηθ. 44549/Γ9.12193 από 8-10-2015 απόθαζεο ηνπ Πξσζππνπξγνύ θαη ηνπ Τπνπξγνύ Δξγαζίαο,
Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Τθππνπξγό
Δξγαζίαο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο, Αλαζηάζην Πεηξόπνπιν.
8. Σελ αξηζ νηθ. 16777/652/7-4-2017 εηζεγεηηθή έθζεζε ηεο ΓΓΟΤ
9. Σν γεγνλόο όηη από ηηο δηαηάμεηο ηεο παξνύζαο απόθαζεο, δελ πξνθαιείηαη πξόζζεηε νηθνλνκηθή
επηβάξπλζε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνύ Πξνϋπνινγηζκνύ ή ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ΔΦΚΑ ζε ζρέζε κε
ηελ εθηηκεζείζα γηα ην ΜΠΓ 2017_2020.

ΑΠΟΦΑΗΕΟΤΜΔ
ην ηέινο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 1 ηεο Τ.Α.κε αξηζ. 26083/887/7-6-2016 (Β,1605) όπσο δηνξζώζεθε κε ηηο
δηνξζώζεηο ζθαικάησλ ηνπ ΦΔΚ 1623/ηΒ/2016, «Αλαπξνζαξκνγή θύξησλ ζπληάμεσλ – Πξνζηαζία
θαηαβαιιόκελσλ ζπληάμεσλ», πξνζηίζεηαη εδάθην πνπ έρεη σο εμήο:
Γηα ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ ήδε θαηαβαιινκέλσλ ζπληάμεσλ ηνπ Σνκέα ύληαμεο Μεραληθώλ θαη
Δξγνιεπηώλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ σο ζπληάμηκνο κηζζόο νξίδεηαη ην πνζό ηεο αλώηαηεο
πξνβιεπόκελεο θύξηαο ζύληαμεο γηα 45 έηε αζθάιηζεο, όπσο απηό έρεη δηακνξθσζεί ηελ 31/5/2016,
δειαδή ην πνζό ησλ 1.146,32€.
Γηα ηελ Δηδηθή Πξνζαύμεζε ηνπ αλσηέξσ ηνκέα, σο ζπληάμηκνο κηζζόο νξίδεηαη ην αλώηαην πνζό ηεο
Δηδηθήο Πξνζαύμεζεο γηα 45 έηε αζθάιηζεο, όπσο απηό έρεη δηακνξθσζεί ηελ 31/5/2016, δειαδή ην
πνζό ησλ 1.524,60€.
Γηα ηνλ Σνκέα ύληαμεο θαη Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθώλ ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ σο ζπληάμηκνο κηζζόο νξίδεηαη
ην πνζό ηεο αλώηαηεο πξνβιεπόκελεο θύξηαο ζύληαμεο γηα 39 έηε αζθάιηζεο, όπσο απηό έρεη
δηακνξθσζεί ηελ 31/5/2016, δειαδή ην πνζό ησλ 1.562,10€.
Γηα ηνλ Σνκέα Αζθάιηζεο Ννκηθώλ ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ σο ζπληάμηκνο κηζζόο νξίδεηαη ην πνζό ηεο
αλώηαηεο πξνβιεπόκελεο θύξηαο ζύληαμεο γηα 40 έηε αζθάιηζεο, όπσο απηό έρεη δηακνξθσζεί ηελ
31/5/2016, δειαδή ην πνζό ησλ 1.232,09€.
Ωο αζθάιηζηξν ηεο Δηδηθήο Πξνζαύμεζεο γηα ηνλ Σνκέα ύληαμεο Μεραληθώλ θαη Δξγνιεπηώλ
Γεκνζίσλ Έξγσλ ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ ιακβάλεηαη ππόςε ην πξνβιεπόκελν από ην άξζξν 4 παξ. 2 ηνπ
λ.3518/2006 πνζνζηό αζθάιηζεο, όπσο ίζρπε ηελ 31/12/2015, δειαδή αζθάιηζηξν ύςνπο 12%.
Ωο αζθάιηζηξν γηα ηνλ Κιάδν Μνλνζπληαμηνύρσλ ηνπ Σνκέα ύληαμεο θαη Αζθάιηζεο Τγεηνλνκηθώλ
ηνπ πξώελ ΔΣΑΑ ιακβάλεηαη ππόςε πνζνζηό 10%.»
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Η απόθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΕΡΓΑΙΑ
ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.
ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ

ΓΕΩΡΓΙΟ ΥΟΤΛΙΑΡΑΚΗ
ΑΝΑΣΑΙΟ ΠΕΣΡΟΠΟΤΛΟ

Δσωτεπική Γιανομή :
1) Γξαθείν Τπνπξγνύ
2) Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα ΤΠΔΚΑΠ (θνπ Νεθεινύδε)
3) Γξαθείν Γεληθήο Γξακκαηέσο ΚΑ (θαο Βξαθά)
4) Γξαθείν Γεληθνύ Γ/ληή Κ.Α.
5) Γξαθείν Γεληθήο Γ/ληξηαο Ο.Τ.
6) Γ/λζε Οηθνλνκηθήο Δπνπηείαο θαη Δπηζεώξεζεο Ννκηθώλ Πξνζώπσλ
7) Γ/λζε Κύξηαο Αζθάιηζεο Απηναπαζρνινύκελσλ θαη Αγξνηώλ
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