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ΘΕΜΑ: « Σχετικά µε ερωτήµατα σας για την εφαρµογή του αρ. 12 του ν. 4387/2016 » 
Σχετ: Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης µε αριθµ. Φ80000/οικ.60272/2196/2016 (ΑΔΑ: ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ)) 

 
Σε απάντηση του µε αριθµ. Σ51/12/9.06.2017 εγγράφου σας, σχετικά µε τα τιθέµενα σε 

αυτό ερωτήµατά σας για την εφαρµογή των διατάξεων του αρ. 12 του ν. 4387/2016, περί 

συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, σας γνωρίζουµε τα ακόλουθα: 

1. α. Με τις διατάξεις του αρ. 2 του ν. 4387/2016 και, δη, από την έναρξη εφαρµογής 

του εν λόγω νόµου (13.05.2016), η κύρια σύνταξη λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, 

αποτελείται από δύο τµήµατα: την εθνική και την ανταποδοτική σύνταξη. 

Ως εκ τούτου, και σε δικαιούχους σύνταξης λόγω µεταβίβασης/θανάτου, στις περιπτώσεις 

που ο θάνατος επήλθε από 13.05.2016 και εφεξής, για τους οποίους γεννάται από την 

ηµεροµηνία αυτή ένα νέο δικαίωµα, η σύνταξη θα αποτελείται τόσο από το εθνικό όσο και 

από το ανταποδοτικό τµήµα.  

Για τον υπολογισµό της ανταποδοτικής σύνταξης, στην περίπτωση που ο θανών ήταν ήδη 
συνταξιούχος λόγω γήρατος ή αναπηρίας, πριν από την έναρξη ισχύος του ν. 

4387/2016, θα εφαρµοστούν τα άρθρα  14 και 33 του εν λόγω νόµου, µόνο όµως ως προς 
τον προσδιορισµό των συντάξιµων αποδοχών και όχι οι προβλέψεις των άρθρων 



αυτών  καθ’ ολοκληρίαν (ήτοι  εθνική - ανταποδοτική σύνταξη και τυχόν προκύπτουσα 

προσωπική διαφορά). Και τούτο διότι, δεν πρόκειται για επανυπολογισµό µίας ήδη 

καταβαλλόµενης ή καταβλητέας κατά την 12.05.2016 σύνταξης, αλλά για ένα νέο δικαίωµα 

σε σύνταξη λόγω θανάτου, το οποίο γεννάται για τον επιζώντα σύζυγο από τον θάνατο του 

συνταξιούχου, ο οποίος επήλθε από 13.05.2016 και εφεξής.  

Η τυχόν προσωπική διαφορά που θα προέκυπτε µε την πλήρη εφαρµογή των άρθρων 14 

και 33 του ν. 4387/2016 αποτελεί προσωπική διαφορά του συνταξιούχου λόγω γήρατος και 

όχι των δικαιοδόχων προσώπων και, ως εκ τούτου, δεν µεταβιβάζεται. 

Συνεπώς, το ποσό της εθνικής και το ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης που προέκυψε 

κατά τα ανωτέρω, αποτελεί τη σύνταξη λόγω θανάτου µε το νέο καθεστώς του ν. 

4387/2016, επί του οποίου περαιτέρω θα υπολογιστούν τα ποσοστά των δικαιοδόχων 

προσώπων, µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο αρ. 12. 

β. Για αιτήσεις, ωστόσο, συνταξιοδότησης λόγω θανάτου από την έναρξη ισχύος του 

ν.4387/2016 έως και 31.12.2018 και σε συνέχεια των ανωτέρω, εφαρµόζονται επιπρόσθετα 

οι διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 4387/2016 σε συνδυασµό µε τα αρ. 14 και 33 του ν. 

4387/2016, όπως αναλύθηκε παραπάνω.  

Ως εκ τούτου, η προσωπική διαφορά που τυχόν προκύψει, βάσει του άρθρου 94, από τη 

σύγκριση του καταβαλλόµενου µε το νέο καθεστώς ποσού σύνταξης λόγω θανάτου, 

(καθαρό ποσό προ φόρου και χωρίς την προσωπική διαφορά που θα προέκυπτε µε την 

εφαρµογή των αρ. 14 και 33 του ν.4387/2016) και του ποσού σύνταξης λόγω θανάτου που 

θα καταβαλλόταν µε το προϊσχύον καθεστώς (επίσης καθαρό προ φόρου), θα αποτελέσει 

τµήµα της σύνταξης λόγω θανάτου και θα επιµεριστεί επίσης στα δικαιοδόχα πρόσωπα, µε 

τις ειδικότερες προϋποθέσεις και τα οριζόµενα στην σχετική εγκύκλιό µας (ΑΔΑ: 

ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ). 

γ. Στις περιπτώσεις, κατά τις οποίες ασφαλισµένος καθίσταται συνταξιούχος λόγω 
γήρατος ή αναπηρίας µετά τις 13.05.2016 και έως 31.12.2018 και ως εκ τούτου η 

σύνταξή του υπολογίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 94, ήτοι σε εθνική σύνταξη, 

ανταποδοτική και τυχόν προκύπτουσα προσωπική διαφορά, σηµειώνουµε τα ακόλουθα:  

Εφόσον ο εν λόγω πλέον συνταξιούχος αποβιώσει εντός του ανωτέρω διαστήµατος 

(13.05.2016 έως και 31.12.2018) το ποσό της σύνταξής του, όπως αυτό έχει προκύψει από 

την εφαρµογή του αρ. 94, σε εθνική - ανταποδοτική σύνταξη και τυχόν προκύπτουσα 

προσωπική διαφορά, µεταβιβάζεται στα δικαιοδόχα πρόσωπα, κατά τα ποσοστά και υπό 

τις προϋποθέσεις του αρ. 12 του ν. 4387/2016.  

Παράδειγµα: Ασφαλισµένος υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος το Ιούνιο 

του 2016 και ως εκ τούτου η σύνταξή του, εφαρµοζόµενου του αρ. 94, υπολογίζεται σε 



1.100 ευρώ (384 εθνική +616 ανταποδοτική +100 Π.Δ.). Αποβιώνει το έτος 2017 και 

δικαιοδόχο πρόσωπο καταλείπει µόνο την επιζώσα σύζυγο. Το ποσό της σύνταξης λόγω 

θανάτου, που θα µεταβιβαστεί στην επιζώσα σύζυγο, στο οποίο θα υπολογισθούν τα 

ποσοστά του αρ. 12 του ν. 4387/2016, θα είναι το ποσό των 1100 ευρώ. Συνεπώς, η 

επιζώσα θα λάβει ως σύνταξη λόγω θανάτου για την πρώτη τριετία το ποσό των 550 ευρώ 

(1100Χ50%).   

2.  Ως προς το δεύτερο ερώτηµά σας, σχετικά µε την εφαρµογή της παρ. 5 του αρ. 7 

του ν. 4387/2016, σε περίπτωση που το ίδιο πρόσωπο λαµβάνει σύνταξη εξ ιδίου 

δικαιώµατος και είναι και δικαιούχος σύνταξης λόγω θανάτου από 13.05.2016 και εφεξής, 

σας γνωρίζουµε ότι η διάταξη αυτή αφορά περιπτώσεις σώρευσης συντάξεων σε 

περίπτωση συνταξιοδότησης εξ ιδίου και µόνο δικαιώµατος, όπου αυτό προκύπτει (λ.χ. 

γήρατος και αναπηρίας).  

Στην περίπτωση εποµένως, δικαιούχου µίας σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος και µίας 

σύνταξης λόγω θανάτου, οι περιορισµοί  της ως άνω διάταξης δεν έχουν εφαρµογή και 

συνεπώς τα δύο ως άνω δικαιώµατα αντιµετωπίζονται αυτοτελώς, για τον υπολογισµό του 

ποσού τόσο της εθνικής, όσο και της ανταποδοτικής σύνταξης, που απορρέει από το 

καθένα (βλ. παράδειγµα 5, σελ. 16 σχετικής εγκυκλίου – ΑΔΑ: ΨΟ4Μ465Θ1Ω-ΡΦΘ).  

Και τούτο, λαµβανοµένου υπόψη ότι το δικαίωµα συνταξιοδότησης λόγω θανάτου, 

ουσιαστικά προκύπτει από την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών του θανόντα, ο οποίος 

θα δικαιούτο αυτοτελή εθνική σύνταξη. 

Εσωτερική Διανοµή 

Δ/νση Κ.Α.Μ.Α. Τµηµ.Β΄(1) 
Δ/νση ΚΑΑΑ 
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