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7 Ιουνίου 2021 

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη. 

Θέμα: «Άνιση μεταχείριση δικαιούχων συντάξεων ορφανών τέκνων και χηρείας.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Σοβαρό ζήτημα έχει αναδειχθεί μετά από επανειλημμένες διαμαρτυρίες πολιτών για άνιση-διακριτική μεταχείριση 

ως προς την απονομή σύνταξης σε ορφανά τέκνα όταν ο θάνατος του συνταξιούχου γονέα επήλθε πριν τη 

δημοσίευση του Ν. 4387/2016 (13.05.2016). Πρόκειται για διαφοροποίηση η οποία προκύπτει βάσει του άρ. 19 παρ. 

7 Ν .4611/2019, σύμφωνα με το οποίο διαχωρίζονται τα ορφανά που έχουν χάσει τον γονέα τους μετά την 

εφαρμογή του Ν. 4387/2016 έναντι εκείνων που έχουν χάσει τον γονέα τους πριν. 

Μάλιστα, σας έχει προταθεί και τροπολογία με την οποία επεκτείνονται και σε αυτά τα ορφανά οι ευνοϊκές 

διατάξεις του άρ. 19 παρ.2 περ. α΄ Ν. 4611/2019, οι οποίες θέτουν τους εξής μοναδικούς όρους για τη λήψη της εν 

λόγω σύνταξης από τα δικαιούχα τέκνα: να είναι άγαμα και μην έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους. 

Έτσι, αφενός διαμορφώνονται ενιαίοι κανόνες και ρυθμίζεται ομοιόμορφα το ζήτημα, και αφετέρου εξαλείφεται η 

κατάφωρη αδικία των δύο ταχυτήτων. 

Περαιτέρω, αντίστοιχο ζήτημα προκύπτει και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου τομέα ως προς τη σύνταξη 

χηρείας, δεδομένου ότι εάν αμφότεροι οι σύζυγοι λαμβάνουν σύνταξη δημοσίου και ένας ή μία εξ αυτών 

αποβιώσει, το ποσό της σύνταξη χηρείας δεν διαμορφώνεται ομοιόμορφα σε όλες τις περιπτώσεις. Συγκεκριμένα: 

αν ο θάνατος επήλθε πριν τη δημοσίευση του Ν. 4387/2016, ο χήρος ή η χήρα επιλέγει να λαμβάνει είτε το 25% της 

σύνταξης που λάμβανε ο αποβιώσας ή η αποβιώσασα σύζυγος + το 100% της δικής του/της σύνταξης, είτε το 

αντίστροφο. Εάν ο θάνατος επήλθε μετά τη δημοσίευση, λαμβάνει ολόκληρη τη δική του σύνταξη + 70 της σύνταξης 

του θανόντος ή της θανούσας  για τα 3 πρώτα μετά το θάνατο έτη και 50% για τα υπόλοιπα. 

Πρόκειται για πρακτική απαράδεκτη, η οποία αντιβαίνει στην αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης, αφού 

αντιμετωπίζει με τρόπο άνισο πολίτες οι οποίοι τελούν υπό όμοιες συνθήκες, στην αυθαίρετη βάση ενός τυχαίου 

κριτηρίου όπως η ημερομηνία θανάτου. Επιπλέον, τέτοια άδικη μεταχείριση δεν προβλέπεται για άλλους 

συνταξιούχους υπαγόμενους στον ΕΦΚΑ.    

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

Πώς και πότε προτίθεστε να ενεργήσετε νομοθετικά προκειμένου: α) να αποκατασταθούν στο έπακρο οι 

προαναφερθείσες αδικίες και να επανέλθει η διαταραχθείσα κοινή και ίση μεταχείριση μεταξύ των ανωτέρω 

ομάδων δικαιούχων, και β) να εκπληρώσετε τις συνταγματικές επιταγές περί ισότητας, προστασίας της οικογένειας, 

και μέριμνας για ευάλωτες κατηγορίες πολιτών; 
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