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Αθήνα, 2/10/2018
Αριθ. Πρωτ. ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Σ50/40/1154367
ΠΡΟΣ:
Όλες τις Περιφ/κές Υπηρεσίες του
ΕΦΚΑ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γραφείο Διοικητή
2. Γραφείο Υποδ/τη κ. Σκοπούλη
3. Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.
Δ/νση: Λειτουργίας
& Υποστήριξης Εφαρμογών
Υποδ/νση: Υποστήριξης Πελατών
Λυκούργου 10, Τ.Κ. 10551 ΑΘΗΝΑ
4. Γενική Δ/νση Πληροφορικής
& Επικοινωνιών
Παπαδιαμαντοπούλου 87
Τ.Κ. 11527 ΑΘΗΝΑ
5. Υποομάδα Έργου Συντάξεων ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 5 του ν. 3232/2004, όπως ισχύει, σχετικά με το
ποσό σύνταξης λόγω θανάτου που χορηγείται στα αμφοτεροπλεύρως ορφανά τέκνα
που πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%,
ισχύουν και στις περιπτώσεις που ο θάνατος συνέβη από 13/5/2016 και μετά.
ΣΧΕΤ.: Η αριθ. 67/2004 εγκύκλιος του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. Φ11221/493/5/27.7.2018 έγγραφο της Γενικής
Δ/νσης Κοινωνικής Ασφάλισης του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΑΔΑ: Ψ22Δ465Θ1Ω – Υ3Ε), σύμφωνα με το οποίο
εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 5 του ν. 3232/2004, όπως
τροποποιήθηκαν με την παρ. 3 του άρθρ. 26 του ν. 4075/2012, ως ειδικότερες των
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διατάξεων του άρθ. 12 του ν. 4387/2016, για τη συνταξιοδότηση των αμφοτεροπλεύρως
ορφανών τέκνων τα οποία πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές
βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές, που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω, και στην περίπτωση που ο θάνατος του γονέα τους, από τον
οποίο έλκουν δικαίωμα συνταξιοδότησης, επήλθε από 13/5/2016 και μετά.
Επομένως, τα πρόσωπα αυτά δικαιούνται το ποσό της σύνταξης που πράγματι
ελάμβανε ο θανών γονέας ή προκειμένου περί ασφαλισμένου το ποσό που δικαιούτο να
λάβει ο θανών, υπολογιζόμενο είτε σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του οικείου
φορέα κύριας ασφάλισης, αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑΑ (στις περιπτώσεις που ο θάνατος
συνέβη πριν από τις 13/5/2016) είτε με τις διατάξεις του άρθρ. 12 του ν. 4387/2016 όπως
ισχύουν (εάν ο θάνατος συνέβη από 13/5/2016 και μετά).
Το δικαίωμα αυτό υφίσταται, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 5 παρ. 5 του ν. 3232/2004,
όπως ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα αυτά δεν εργάζονται ή δεν ασκούν
κάποιο επάγγελμα ή δεν λαμβάνουν σύνταξη από δική τους εργασία.
Το παρόν αποτελεί απάντηση στο με αρ. πρωτ. 91326/9.8.2017 έγγραφο της Γ’
Υποδ/νσης του Β’ Περιφ/κού Υποκ/τος Μισθωτών Αττικής – Αθηνών – Κεντρικού Τομέα.
Συν/κά: 1 έγγραφο ΥΠΕΚΑΑ
(ΑΔΑ: Ψ22Δ465Θ1Ω – Υ3Ε)
Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο ΓΔΑΣ
2. Γραφείο ΔΑΣ
Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ – ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊστάμενη του Αυτοτελούς
Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας
Πηνελόπη Κατωπόδη
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ
Γ/νζη Παποχών Κύπιαρ ύνηαξηρ
Σμήμα Β΄
Σαρ. Γ/λζε : ηαδίνπ 29
Σ.Κ.
: 101 10
Πιεξνθ.
: Υ. Γθηνπιέθα
Σει.
: 213-1516786

Αζήλα, 27 /7/2018
Α.Π: Φ11221/493/5

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

Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ

Α. ΠΔΣΡΟΠΟΤΛΟ

Δζωηεπική διανομή:
1)
2)
3)
4)

Γξαθείν θ. Τθππνπξγνύ
Γξαθείν θ. Γεληθήο Γξακκαηέσο Κ.Α.
Γξαθείν θ. Γεληθήο Γ/ληξηαο Κ.Α.
Γ/λζε Παξνρώλ, Σκήκα Β΄

