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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,
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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)
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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
5
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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
15

ΑΔΑ: ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ

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)
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