
 
 
                                                                                                                                                 

    ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
                                                                                     ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ 
           15/11/2016 
               ΔΙΟΙΚΗΣΗ Αθήνα,  14/11/2016   

 
Αριθ.  Πρωτ.   ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ 
Σ50/19             ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 
                          ΑΡ.: 39 
ΠΡΟΣ: 
Τους Αποδέκτες του Πίνακα Α’ 
 
Κοινοποίηση: 
1.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ  
ΤΜ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΚ/ΣΗΣ 
ΑΝΑΦΟΡΩΝ 
(Συντάξεις) 
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑ 
2. Η.ΔΙ.Κ.Α.  Α.Ε. 
Δ/ΝΣΗ: Α’ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ  
& ΡΟΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: Β’ 
Λαγουμιτζή 40 & Λ. Συγγρού 
11745  ΑΘΗΝΑ 
3. Ο.Π.Σ.  ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 
Πατησίων 12,  10677 ΑΘΗΝΑ 
 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣH  ΠΑΡΟΧΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ       
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Κων/νου 8 (10241)       
Πληροφορίες: Π. Δάβου                                
Αριθ. Τηλεφώνου: 2105215189    
FAX: 2105230046           
e-mail : diefpar@ika.gr                           

 
 
ΘΕΜΑ: «Κοινοποίηση των διατάξεων  της παρ. 6 του άρθ. 7 και του άρθ. 12 του ν.   

4387/2016. 
                Χορήγηση ποσού σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, που 

απεβίωσε από 13/5/2016 και μετά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης 
συνταξιοδότησης ή μέχρι την έκδοση απόφασης χορήγησης προσωρινής 
σύνταξης του άρθ. 29 του ν. 4387/2016.» 

Σχετ:      Η αριθ. 23/2016 εγκύκλιος της Δ/νσης Παροχών. 
 
 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθ. 7 και του άρθ. 12 του ν. 
4387/2016 (Φ.Ε.Κ. 85/τ. Α’/12.5.2016 «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης –  

mailto:diefpar@ika.gr
ΑΔΑ: ΩΘΠ64691ΩΓ-Α77



 2
 
Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος – Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» καθώς και την αριθ. 
Φ80000/48596/1863/11.11.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής 
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: 7ΙΡΜ465Θ1Ω-ΡΗ1), η οποία αφορά τη 
χορήγηση ποσού σύνταξης λόγω θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου, που απεβίωσε 
από 13/5/2016 και μετά και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης ή 
μέχρι την έκδοση απόφασης χορήγησης προσωρινής σύνταξης του άρθ. 29 του ν. 
4387/2016.  
 Επιπλέον των όσων αναφέρονται στην κοινοποιούμενη εγκύκλιο του Υπουργείου, 
διευκρινίζεται ότι το ποσό που αντιστοιχεί σε Εθνική Σύνταξη 15 ετών ασφάλισης 
ανέρχεται σε 345,60 Ευρώ (άρθ. 7 παρ. 6 του ν. 4387/2016). Το ποσό αυτό επιμερίζεται 
ανάλογα με τα ποσοστά επιμερισμού των δικαιοδόχων μελών στη σύνταξη λόγω θανάτου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθ. 12 του ν. 4387/2016, και δεν μπορεί να υπολείπεται των 
345,60 €. 
Παραδείγματα: 1) Χήρα χωρίς παιδιά θα λάβει 345,60 € 

2) Χήρα με 1 παιδί. Η χήρα θα λάβει 50/75 των 345,60 €, δηλ. 230,40 € και το παιδί 
25/75, δηλ. 115,20 €. 

 Επίσης, διευκρινίζεται ότι για τις συντάξεις λόγω αναπηρίας που καταβάλλονταν 
στους θανόντες συνταξιούχους μειωμένες λόγω ποσοστού αναπηρίας, το χορηγούμενο 
ποσό θα είναι μειωμένο σε αντίστοιχο ποσοστό ενώ στην περίπτωση που καταβαλλόταν 
πλήρες ποσό παρά την ύπαρξη χαμηλότερης βαθμίδας αναπηρίας, το ποσό που θα 
χορηγείται στα μέλη οικογένειας κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα στην εγκύκλιο του 
Υπουργείου θα είναι πλήρες. 
 Τέλος, διευκρινίζεται ότι, θα πρέπει να εκδοθεί η προσωρινή σύνταξη του άρθ. 29 
του ν. 4387/2016 σύμφωνα με τις οδηγίες της ως άνω σχετικής εγκυκλίου στους 
δικαιούχους αμέσως μόλις τεθεί σε παραγωγική λειτουργία η σχετική εφαρμογή Ο.Π.Σ,  η 
οποία αφορά τις περιπτώσεις χορήγησης προσωρινής σύνταξης λόγω θανάτου 
ασφαλισμένου από 13/5/2016 και μετά . 
 
 
Συν/κά: ΦΕΚ (85/τ. Α’/12.5.2016)                                 Η Αναπλ/τρια  
                (σελ. 2187, 2190, 2191,                        Προϊσταμένη της Γεν/κής Διεύθυνσης 
                  2192, 2193, 2194)                                       Ασφαλιστικών Υπηρεσιών 
    1 Εγκ. ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α. 
                (ΑΔΑ: 7ΙΡΜ465Θ1Ω-ΡΗ1)  Ιωάννα Γάτη-Σπυροπούλου 
 
 
 
 
 
         Ακριβές Αντίγραφο 
 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος 
  Γραμματειακής Υποστήριξης  
     & Διοικητικής Μέριμνας 
         

ΑΔΑ: ΩΘΠ64691ΩΓ-Α77



ΑΔΑ: ΩΘΠ64691ΩΓ-Α77



ΑΔΑ: ΩΘΠ64691ΩΓ-Α77



ΑΔΑ: ΩΘΠ64691ΩΓ-Α77



ΑΔΑ: ΩΘΠ64691ΩΓ-Α77



ΑΔΑ: ΩΘΠ64691ΩΓ-Α77



ΑΔΑ: ΩΘΠ64691ΩΓ-Α77



 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ,                                   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ &  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ           
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
Δ/νση ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ &ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ 
Πληροφορίες: Στ. Γιωτάκου 
Τηλ.: 210 33 68 112 
Δ/νση ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ  
& ΑΓΡΟΤΩΝ 
Πληροφορίες: Ε. Ράπτη 
Τηλ.: 210 33 68 109 
 

Αθήνα   11/11/2016  
 
Αρ. Πρωτ.: Φ80000/48596/1863  
 
 
 
ΠΡΟΣ: 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:  Συντάξεις λόγω θανάτου  
 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του ν. 4387/2016 (ΦΕΚ Α’ 85/2016), με την 

επεξεργασία και έκδοση από τις υπηρεσίες του Υπουργείου των ερμηνευτικών 

εγκύκλιων οδηγιών και των λοιπών – προβλεπόμενων από το εν λόγω νόμο- 

κανονιστικών πράξεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών και την αποστολή τους στα 

ασφαλιστικά Ταμεία προς υλοποίηση των ρυθμίσεων του και ειδικότερα των 

διατάξεων του αρ. 12 για τη χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου στα δικαιοδόχα μέλη, 

σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα: 

1. Στις περιπτώσεις αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου (ασφαλισμένου ή 

συνταξιούχου), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής  του ως άνω αρ. 12 και μέχρι να 

εκδοθεί από τον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα η οριστική απόφαση συνταξιοδότησης 

λόγω θανάτου (ή η προσωρινή σύνταξη του αρ. 29 του ν. 4387/2016), χορηγείται 

ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί σε  εθνική σύνταξη 15 ετών ασφάλισης, όπως αυτή 

ορίζεται στο αρ. 7 παρ. 6 του ν. 4387/2016. 

2.Στην περίπτωση, ωστόσο, που η σύνταξη λόγω θανάτου έλκει το δικαίωμά της από 

μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, χορηγείται το ως άνω ποσό, όπως αυτό θα 

διαμορφωθεί μετά τη μείωση του 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του πλήρους 
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ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης (ή 6% για κάθε έτος), σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

διατάξεις του αρ. 7 παρ. 3 του ν. 4387/2016.  

Ανάλογα εφαρμόζεται ο ως άνω κανόνας και στις συντάξεις λόγω θανάτου που 

έλκουν το δικαίωμα από συντάξεις αναπηρίας, για τις οποίες λόγω του ποσοστού 

αναπηρίας δεν καταβαλλόταν πλήρες ποσό, εφόσον προβλεπόταν σχετική μείωση του 

πλήρους ποσού από τις οικείες γενικές ή καταστατικές διατάξεις.  

Παραδείγματα:  

α. συνταξιούχος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω γήρατος με μειωμένη κατά 30% σύνταξη (λόγω 

συνταξιοδότησης κατά 5 έτη νωρίτερα από το αντίστοιχο πλήρες όριο ηλικίας 

συνταξιοδότησης): η σύνταξη λόγω θανάτου είναι 345,6- (345,6Χ30%)= 241,92 

ευρώ 

β. συνταξιούχος λόγω αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ποσοστό αναπηρίας 80%: το 

ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου , σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι: 345,6 ευρώ 

γ. συνταξιούχος λόγω αναπηρίας ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με ποσοστό αναπηρίας 70%: το 

ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι: 345,6 Χ 

75%=259,2 ευρώ 

δ. συνταξιούχος αναπηρίας του ΟΑΕΕ με ποσοστό αναπηρίας 67%: το ποσό της 

σύνταξης λόγω θανάτου, σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι: 345,6 ευρώ. 

3. Τα ανωτέρω δεν ισχύουν για τον ΟΓΑ, για τον οποίο το άρθρο 12 του ν. 

4387/2016 εφαρμόζεται κατά τα διαλαμβανόμενα σε σχετικό έγγραφό μας προς τον 

Οργανισμό. 

 

       Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 

 

 

       Α. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 

 

Εσωτερική Διανομή 
1.Γραφείο κας Υπουργού 
2.Γραφείο κ. Υφυπουργού 

3.Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α. 
4.Γραφείο κ. Γεν. Δ/ντη Κ.Α. 
5.Δ/νση ΚΑΜΑ 
6.Δ/νση ΚΑΑΑ 
7.Δ/νση Πρόσθετης Ασφάλισης 
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