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                ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

                   e-ΕΦΚΑ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Πατησίων 12
Τ.Κ.: 10677 Αθήνα
e-mail: d.sintaxeon@efka.gov.gr

 

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

Αθήνα,         05/02/2021

Αριθ.  Πρωτ.
Σ50/4/43651 

ΠΡΟΣ
Τους αποδέκτες του Πίνακα Α΄

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Ομάδα Έργου Συντάξεων e-ΕΦΚΑ
Πατησίων 12, Τ.Κ. 10677 Αθήνα

2. « Ίριδα», Κολοκοτρώνη 4 
Τ.Κ. 10561 Αθήνα

Σχετ.: 1) το με αρ. πρωτ. Σ50/22/905880/25-07-2019 Γενικό Έγγραφο και οι με αρ. 

36/2019 και 6/2018 Εγκύκλιοι

          2) το με αρ. πρωτ. Σ50/1/32949/28-01-2021 Γενικό Έγγραφο 
 

Σας κοινοποιούμε το με αρ. πρωτ. οικ.80000/4282/182/29-01-2021 έγγραφο 

του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με το οποίο παρέχονται 

νεότερες οδηγίες σχετικά με το καταβαλλόμενο ποσό σύνταξης στον επιζώντα 

σύζυγο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του 

άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, και ανακαλούνται οι οδηγίες του με 

αρ. πρωτ. Φ80000/51292/2088/13-01-2021 εγγράφου του ως άνω Υπουργείου που 

είχαν κοινοποιηθεί με το με αρ. πρωτ. Σ50/1/32949/28-01-2021 Γενικό Έγγραφο. 

Συν/να: το με αρ. πρωτ. οικ.80000/4282/182/29-01-2021 έγγραφο του ΥΠΕΚΥΠ

                                                   Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                                                                  ΕΛΕΝΗ Σ. ΝΙΑΡΧΑΚΟΥ

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της 
υποπερ. α της περ. Α της παρ. 4 του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016, όπως 
ισχύουν με την παρ. 7 του άρθρου 19 του ν. 4611/2019. Ανάκληση 
οδηγιών.»
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ 

 

 
Αθήνα,      29-1-2021 

 

 

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 80000/4282/182 

Διεύθυνση  

Πληροφορίες  

Τηλέφωνο 

Ηλ. Ταχ. 

: Σταδίου 29, 105 59, Αθήνα 

: Χ. Γκιουλέκα 

: 2131516786 

: chgkiouleka@ypakp.gr   

ΠΡΟΣ: 

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝ. : 

 

e-ΕΦΚΑ 

Γενική Διεύθυνση Συντάξεων  

Πατησίων 12 

106 77  

Αθήνα 

 

Γραφείο Γεν. Γραμ. Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Ενταύθα 

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. α΄ της περ. Α΄ της παρ. 4 του αρ. 12 

του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν»  
Σχετ.: Έγγραφο Α.Π. Σ50/34/178681/7.8.2020 του e-ΕΦΚΑ 

           

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, με το οποίο ζητούνται οδηγίες σχετικά με την 

εφαρμογή των διατάξεων της υποπερ. α΄ της περ. Α΄ της παρ. 4 του αρ. 12 του ν. 4387/2016, 

όπως ισχύουν, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπερ. α΄ της περ. Α΄ της παρ. 4 του αρ. 12 του ν. 4387/2016, 

όπως ισχύουν, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου μειώνεται στην περίπτωση που η διαφορά 

ηλικίας μεταξύ του αποθανόντος και του επιζώντος συζύγου είναι μεγαλύτερη των δέκα ετών, 

αφαιρουμένου του χρονικού διαστήματος του γάμου. Η μείωση καθορίζεται ρητά με ποσοστά 

που αφορούν πλήρη έτη διαφοράς ηλικίας και φτάνουν το 5% για έτη από 36 και πάνω.  

Αν η διαφορά ηλικίας μεταξύ αποβιώσαντος και συζύγου, αφαιρουμένου του διαστήματος του 

γάμου τους, είναι μεγαλύτερη από δέκα έτη, η σύνταξη του επιζώντος συζύγου υφίσταται μείωση 

για κάθε πλήρες έτος διαφοράς, που καθορίζεται σε: 

 1% για τα έτη από το 10ο έως και το 20ό έτος, 

 2% για τα έτη από το 21ο έως και το 25ο έτος, 

 3% για τα έτη από το 26ο έως και το 30ό έτος, 

 4% για τα έτη από το 31ο έως και το 35ο έτος, 

 5% για τα έτη από το 36ο και άνω 

Με την παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4499/2017 θεσμοθετήθηκε η χορήγηση αυτοτελούς 

κατωτάτου ορίου σύνταξης μεταξύ άλλων δικαιούχων και στον επιζώντα σύζυγο στην περίπτωση 

που η σύνταξη του είναι μικρότερη του κατωτάτου ποσού του αντίστοιχου προς το χρόνο 

ασφάλισης του θανόντα.  
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Ως κατώτατο ποσό σύνταξης λόγω θανάτου ορίστηκε το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης του 

άρθρου 7 του ν. 4387/2016 για 20 χρόνια ασφάλισης, δηλαδή το ποσό των 384,00 €. Εάν ο θανών 

είχε λιγότερα από 20 χρόνια ασφάλισης, το ποσό των 384,00 € μειώνεται κατά 1,25% για κάθε 

έτος που υπολείπεται των 20 ετών και μέχρι τα 15 έτη ασφάλισης. Εάν ο χρόνος ασφάλισης του 

θανόντα είναι μικρότερος των 15 ετών, χορηγούνται ως κατώτατο ποσό τα 360 €.  

Στις περιπτώσεις που λόγω της μεγάλης διαφοράς ηλικίας μεταξύ του αποθανόντος και του 

επιζώντος συζύγου προκύπτει, λόγω εφαρμογής των μειώσεων της υποπερ. α΄ της περ. Α΄ της 

παρ. του αρ. 12 του ν. 4387/2016, κάποιο ποσό σύνταξης μικρότερο του κατωτάτου ορίου, 

περιλαμβανομένων και των περιπτώσεων του μηδενικού ποσού ή του αρνητικού ποσού, θα 

εκδίδεται σε όλες αυτές τις περιπτώσεις απόφαση συνταξιοδότησης και ο επιζών σύζυγος θα 

δικαιούται ποσό σύνταξης που αντιστοιχεί στο κατώτατο όριο των προαναφερθεισών διατάξεων.  

Απόρριψη του αιτήματος συνταξιοδότησης, με την επίκληση ότι προκύπτει μηδενικό ποσό ή 

αρνητικό ποσό μετά την εφαρμογή των μειώσεων της υποπερ. α΄ της περ. Α΄ της παρ. του αρ. 12 

του ν. 4387/2016, σε καμία περίπτωση, δεν είναι επιτρεπτό με βάση την ισχύουσα νομοθεσία. 

Οι οδηγίες που δόθηκαν με το έγγραφο της Υπηρεσίας μας με αριθμό πρωτοκόλλου 

Φ.80000/51292/2088/13.1.2021 ανακαλούνται από την ημερομηνία έκδοσης του εγγράφου, ήτοι 

από 13.1.2021. Τυχόν οδηγίες που δόθηκαν από τον e-ΕΦΚΑ με βάση το ανωτέρω έγγραφο θα 

πρέπει επίσης να ανακληθούν. 

 
Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

K.A. 

 

 

Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ 

 
 

 

Εσωτερική Διανομή: 
1. Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης Κοινωνικής Ασφάλισης  

2. Διεύθυνση Παροχών Κύριας Σύνταξης, Τμήμα Β’ 
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