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Αθήνα, 7/2/2018 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: 1) Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
2) Τον Υπουργό Οικονοµικών 

Θέµα: «Ολοκληρωτική Κατεδάφιση των Κύριων και Επικουρικών 
Συντάξεων Χηρείας» 

Οι διατάξεις του  άρθρου 12 του ν.4387/2016 που εστιάζει στην κατάργηση 
των Συντάξεων Χηρείας µε ηλικιακά κριτήρια εκτιµάται ότι παραβαίνει τις 
αρχές της ισονοµίας και της ανταποδοτικότητας των εισφορών. Και τούτο 
διότι η άρση των ηλικιακών κριτηρίων  που εµπεριέχονται στο ανωτέρω 
άρθρο χωρίζει τους πολίτες σε δύο κατηγορίες και εποµένως κρίνεται ως 
αντισυνταγµατικό από νοµικούς και εργατολόγους, ενώ η επαναφορά µόνο 
του 50% αντί του 70% έκαστης σύνταξης σε συνδυασµό µε τον 
επαναϋπολογισµό έπειτα από 30 και 35 συντάξιµα έτη του θανόντος 
διαπιστωµένα οδηγεί σε εξαιρετικά χαµηλά ποσά οριστικής σύνταξης. 

Σύµφωνα µε το από 2/2/2018 Δελτίο Τύπου το Συλλόγου Συζύγων Θανόντων 
ΑΞ.Ι.Α., οργανικές Μονάδες του ΕΦΚΑ - όπως το πρώην ΙΚΑ, ΝΑΤ και 
ΤΣΜΕΔΕ - δεν έχουν λάβει από το Υπουργείο Εργασίας το απαραίτητο 
λογισµικό λόγω υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρίας, που δραστηριοποιείται 
στον τοµέα των υπηρεσιών Τεχνολογίας των Πληροφοριών και των 
Επικοινωνιών, µε συνέπεια να καθυστερεί η έκδοση οριστικών ή/και 
επικουρικών συντάξεων. Αντιπροσωπευτική περίπτωση είναι αυτή του  
ΝΑΤ,  το οποίο δεν έχει προβεί στην έκδοση ουδεµίας οριστικής σύνταξης 
αφενός λόγω µη παραλαβής του λογισµικού που απαιτείται για την έκδοση 
συνταξιοδοτικής πράξης και αφετέρου λόγω µη ύπαρξης υπαλλήλων µε 



ειδική γνώση στον υπολογισµό της σχετικής σύνταξης µε δεδοµένο ότι 
πρέπει να ληφθεί υπόψη η θαλάσσια υπηρεσία.   

Την ίδια στιγµή, η ύπαρξη χρεών των θανόντων προς εφορία ή/και 
ασφαλιστικά ταµεία προκαλεί οικονοµική ασφυξία στο σύνολο των 
οικογενειών τους, καθώς το ανώτατο όριο ρύθµισης 12 δόσεων δεν επαρκεί 
για την όποια εξόφληση. Υφίστανται µάλιστα περιπτώσεις όπου 
παρακρατείται το σύνολο της σύνταξης οδηγώντας σε απόλυτη φτωχοποίηση 
τα µέλη των οικογενειών θανόντων συζύγων.  

Με βάση τα ανωτέρω ερωτώνται οι συναρµόδιοι υπουργοί:  

- Υπάρχει πρόβλεψη για τροποποίηση των διατάξεων του  άρθρου 12 
του ν.4387/2016; Ειδικότερα, προτίθεστε να προβείτε σε άρση 
των  ηλικιακών κριτηρίων  κατάργησης των Συντάξεων  Χηρείας; Εάν 
ναι, προς ποια κατεύθυνση και ποιος ο χρονικός προγραµµατισµός; 

- Ποιο το δηµοσιονοµικό µέγεθος που αναµένεται να προκύψει από την 
επαναφορά ποσοστού 70% των οριστικών συντάξεων ώστε να 
αποτραπεί το φαινόµενο των συντάξεων χηρείας πείνας ακόµη και 
µετά από 35 συντάξιµα χρόνια του θανόντος;  

- Για ποιον λόγο µέχρι σήµερα αφενός δεν έχει εκδοθεί καµία 
επικουρική σύνταξη και αφετέρου καθυστερεί η έκδοση  οριστικών 
συντάξεων χηρείας; Ποιες οι ενέργειες στις οποίες προτίθεστε να 
προβείτε ώστε η  ανάδοχος εταιρία  στην οποία έχει ανατεθεί το 
σχετικό έργο να επισπεύσει τις διαδικασίες έκδοσης οριστικών 
συντάξεων;  

- Σκοπεύετε να αυξήσετε των αριθµό των δόσεων πέραν των 12 για τη 
διευθέτηση χρεών θανόντων προς ασφαλιστικά ταµεία και την 
εφορία;  

- Ποιες οι ενέργειές σας για την επιστροφή των παρακρατηθέντων, µε 
λάθος τρόπο, ποσών για περίθαλψη σε δικαιούµενους σύνταξης 
θανάτου; 

         

Ο ερωτών βουλευτής 

            Θεοχάρης (Χάρης) 
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