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ΠΡΟ: ΔΦΚΑ
Γελ. Γ/λζε Απνλνκήο πληάμεσλ
Αθαδεκίαο 22
ΣΚ 10671 ΑΘΗΝΑ

ΘΔΜΑ: ύληαμε ιόγσ ζαλάηνπ.
ΥΔΣ: Σν 51/1//3449/4.1.2018 έγγξαθό ζαο.
ε απάληεζε ηνπ αλσηέξσ εγγξάθνπ ζαο, ζαο γλσξίδνπκε ηα αθόινπζα:
1. Με ηηο δηαηάμεηο ηνπ αξ. 12 ηνπ λ. 4387/2016, ξπζκίδνληαη νη πξνϋπνζέζεηο
ρνξήγεζεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ ζηα δηθαηνδόρα κέιε ζπληαμηνύρνπ ή
αζθαιηζκέλνπ, εθόζνλ ν ζάλαηνο επήιζε από 13.05.2016 θαη εθεμήο, εηζάγνληαο
εληαίεο αξρέο θαη θαλόλεο, γηα όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο, αλεμαξηήησο
αζθαιηζηηθνύ θνξέα πξνέιεπζεο.
Με ηελ α.π. Φ80000/νηθ.60272/2196/23.12.2016 εγθύθιην ηεο ππεξεζίαο καο
(ΑΓΑ: ΦΟ4Μ465Θ1Χ-ΡΦΘ) δόζεθαλ αλαιπηηθέο νδεγίεο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ
αλσηέξσ δηαηάμεσλ. ύκθσλα ινηπόλ κε απηέο, ηα λόκηκα ηέθλα, ηα
λνκηκνπνηεζέληα, ηα αλαγλσξηζζέληα, ηα πηνζεηεκέλα θαη όζα εμνκνηώλνληαη κε
απηά, δηθαηνύληαη ηεο ζύληαμεο ιόγσ ζαλάηνπ, εθόζνλ:
Α) 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.
Β) 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
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θαηαβάιιεηαη θαη κεηά ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 24νπ έηνπο ηεο ειηθίαο θαη γηα όζν
δηαξθεί ε αληθαλόηεηα πξνο θάζε βηνπνξηζηηθή εξγαζία.
ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο, 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.
2. ύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξ. 5 ηνπ λ. 3232/2004, όπσο
ηζρύεη, ηα ακθνηεξνπιεύξσο νξθαλά παηδηά πνπ πάζρνπλ από λνεηηθή πζηέξεζε ή
απηηζκό ή από πνιιαπιέο βαξηέο αλαπεξίεο ή από ρξόληεο ςπρηθέο δηαηαξαρέο πνπ
επηθέξνπλ κόληκν πνζνζηό αλαπεξίαο 67% θαη άλσ, δηθαηνύληαη ην ζύλνιν ηνπ
πνζνύ ηεο ζύληαμεο πνπ ειάκβαλε ν ζαλώλ ζπληαμηνύρνο ή εδηθαηνύην ν ζαλώλ
αζθαιηζκέλνο, κε ηελ πξνϋπόζεζε λα κελ εξγάδνληαη λα κελ αζθνύλ θάπνην
επάγγεικα ή λα κελ ιακβάλνπλ ζύληαμε από δηθή ηνπο εξγαζία.
Γεδνκέλνπ όηη, έσο ζήκεξα δελ έρνπλ ζεζπηζηεί, θαη κέρξη λα ζεζπηζηνύλ,
λένη εληαίνη θαλόλεο γηα ηελ ζπληαμηνδόηεζε ιόγσ αλαπεξίαο, όισλ ησλ
αζθαιηζκέλσλ ηνπ ΔΦΚΑ, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαγθαζηηθνύ δηθαίνπ δηαηάμεσλ γηα ηε
πξνζηαζία ηεο ελ ιόγσ θαηεγνξίαο θαη δελ πθίζηαηαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ.
4387/2016 ή άιινπ κεηαγελέζηεξνπ λόκνπ άιιε πξόβιεςε σο πξνο ηε
ζπληαμηνδόηεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίαο ζπληαμηνύρσλ, εμαθνινπζνύλ λα
ηζρύνπλ νη πξναλαθεξόκελεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ αξ. 5 ηνπ λ. 3232/2004 σο
εηδηθόηεξεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αξ. 12 ηνπ λ. 4387/2016
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