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Αζήλα,         17 / 4 / 2012 

 

Αξηζ. Πξση. : Φ.80000 / νηθ.2573 / 72          

 

 

ΠΡΟ : 1. Αζθαιηζηηθνύο Οξγαληζκνύο  

                  Κύξηαο Αζθάιηζεο  

 

              2. Αζθαιηζηηθνύο Οξγαληζκνύο 

                  Επηθνπξηθήο Αζθάιηζεο 

 

              3. Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ 

                  Γεληθό Λνγηζηήξην  

                  ηνπ Κξάηνπο 
 

                  Κάληγγνο 29 

                  101 10 Αζήλα 

 

               4. Ναπηηθό Απνκαρηθό Σακείν 
 

                   Εζληθήο Αληηζηάζεσο 1 

                   185 31 Πεηξαηάο 
 

 

ΘΕΜΑ : «πληαμηνδόηεζε δηαδεπγκέλσλ» 

 

 Σαο γλωξίδνπκε όηη ζην ΦΕΚ 170/5-8-2011, ηεύρνο Α΄, δεκνζηεύζεθε ν λ.3996/2011 

«Αλακόξθωζε ηνπ Σώκαηνο Επηζεωξεηώλ Εξγαζίαο, ξπζκίζεηο ζεκάηωλ Κνηλωληθήο 

Αζθάιηζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

Με ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ αλωηέξω λόκνπ, νη νπνίεο έρνπλ 

πεξηιεθζεί θαη ζην άξζξν 3 ηνπ λ.4002/2011, επέξρνληαη ηξνπνπνηήζεηο ζην άξζξν 4 ηνπ 

λ.3232/2004, γηα ηε ζπληαμηνδόηεζε ηωλ δηαδεπγκέλωλ.  
 

Εηδηθόηεξα, νη κεηαβνιέο πνπ επέξρνληαη αθνξνύλ: 
 

α. ζηε ρνξήγεζε ζύληαμεο ιόγω ζαλάηνπ ηνπ/ηεο πξώελ ζπδύγνπ θαη από ηνπο θνξείο 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο αξκνδηόηεηαο ηνπ Υπνπξγείνπ Εξγαζίαο θαη Κνηλωληθήο 

Αζθάιηζεο 

β. ζηε δηάξθεηα ηνπ εγγάκνπ βίνπ, όπνπ πιένλ απαηηείηαη δεθαεηήο έγγακνο βίνο, θαη όρη 

δεθαπεληαεηήο, κέρξη ηε ιύζε ηνπ γάκνπ κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απόθαζε. 

γ. ζην ηηζέκελν εηζνδεκαηηθό θξηηήξην, όπνπ πιένλ ην ζπλνιηθό εηήζην αηνκηθό θνξνινγεηέν 

εηζόδεκα δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ην δηπιάζην ηνπ πνζνύ ηωλ εθάζηνηε θαηαβαιιόκελωλ 

από ηνλ Ο.Γ.Α. εηήζηωλ ζπληάμεωλ ζηνπο αλαζθάιηζηνπο ππεξήιηθεο. 

δ. ζην πνζό ηεο ζύληαμεο ζαλάηνπ, θύξηαο θαη επηθνπξηθήο, ην ύςνο ηεο νπνίαο εμαξηάηαη 

από ηε δηάξθεηα ηνπ εγγάκνπ βίνπ. Σε πεξίπηωζε πνπ ν έγγακνο βίνο έρεη δηαξθέζεη δέθα 

έηε, ν/ε ρήξνο/α ιακβάλεη ην 75% ηεο ζύληαμεο ζαλάηνπ θαη ην ππόινηπν 25% ρνξεγείηαη 
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ζηνλ/ζηελ δηαδεπγκέλν/ε. Σε πεξίπηωζε πνπ ε δηάξθεηα ηνπ έγγακνπ βίνπ ππεξβαίλεη ηε 

δεθαεηία, ηα αλωηέξω πνζνζηά κεηαβάιινληαη, κεηνύκελα θαηά 1% γηα ηνλ/ηελ ρήξν/α θαη 

απμαλόκελα θαηά 1% γηα ηνλ/ηελ δηαδεπγκέλν/ε, γηα θάζε έηνο εγγάκνπ βίνπ. Εάλ ε δηάξθεηα 

ηνπ εγγάκνπ βίνπ ππεξβαίλεη ηα ηξηαληαπέληε έηε, ην πνζό ηεο ζύληαμεο ζαλάηνπ 

επηκεξίδεηαη θαηά 50% ζηνλ/ζηελ ρήξν/α θαη θαηά 50% ζηνλ/ζηελ δηαδεπγκέλν/ε. Γηα 

παξάδεηγκα εάλ ν έγγακνο βίνο έρεη δηαξθέζεη 28 έηε, ν/ε ρήξνο/α ιακβάλεη ην 57% ηεο 

ζύληαμεο ζαλάηνπ θαη ν/ε δηαδεπγκέλνο/ε ην 43% ηεο ζύληαμεο ζαλάηνπ. Επηζεκαίλνπκε όηη 

ηα αλωηέξω εθαξκόδνληαη θαη ζηελ πεξίπηωζε πνπ δελ ππάξρεη ρήξνο/α, ελώ ζε πεξίπηωζε 

πνπ ππάξρνπλ πεξηζζόηεξνη ηνπ ελόο δηαδεπγκέλνη/εο, ην πνζνζηό ηεο ζύληαμεο ζαλάηνπ 

ηνπ/ηεο δηαδεπγκέλεο ππνινγίδεηαη ζύκθωλα κε ηα αλωηέξω, θαη επηκεξίδεηαη ηζόπνζα 

κεηαμύ ηωλ δηαδεπγκέλωλ. 
 

 Τέινο, ζαο επηζεκαίλνπκε όηη νη αλωηέξω κεηαβνιέο αθνξνύλ ζε πεξηπηώζεηο πνπ ν 

ζάλαηνο επέξρεηαη κεηά ηελ ηζρύ ηνπ λ.3996/2011, δειαδή κεηά ηελ 5/8/2011.  

 

  

 

 

                       Ο ΤΠΟΤΡΓΟ 

 

 

 

          ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΤΣΡΟΤΜΑΝΗ 

 

 

 

ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ : 

1. Γξαθείν θ. Τπνπξγνύ 

2. Γξαθείν θ. Γελ. Γξακκαηέα 

3. Γξαθείν θ. Γελ. Δ/ληξηαο Κ.Α. 

4. Δ/λζεηο Γ.Γ.Κ.Α. 

5. Σκήκα Δηαδνρηθήο Αζθάιηζεο 
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