
      ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 22η / 16-5-2016
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ  Ι Α                                                           
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ                 

     ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ.
                 

             ΘΕΜΑ 2.27: 
Σχετικά με τους δικαιούχους μερίσματος ορφανικής οικογένειας και το ποσό αυτού υπό το 
πρίσμα των νέων διατάξεων του Ν. 4387/12.05.2016 περί μεταρρύθμισης ασφαλιστικού - 
συνταξιοδοτικού συστήματος
 
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του:
1. Την εισήγηση της υπηρεσίας. 
2. Τις διατάξεις του ΠΔ 422/1981.
3. Το Ν. 4387/12.05.2016.
4. Τη διαμειφθείσα μεταξύ των μελών συζήτηση.
5. Τη διάταξη του άρθρου 8 του ΠΔ 422/1981. 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
Ομόφωνα

Α. Την αποτύπωση στις εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος του ΜΤΠΥ των 
ακολούθων, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις:

 την ορφανική οικογένεια αποτελεί αρχικά και αποκλειστικά ο, η χήρος/χήρα, οι οποίοι, 
ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, δικαιούνται αντίστοιχο ποσοστό μερίσματος, που στο 
σύνολό του καταβάλλεται στο χήρο/χήρα. Ήτοι: 

α. Ο χήρος ή η χήρα ως μοναδικό μέλος της ορφανικής οικογένειας, δικαιούται τα 4/8 
(το ήμισυ) του μερίσματος που λάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας. Η 
χρονική προϋπόθεση τέλεσης του γάμου ορίζεται στην παρ. 1 εδ. α του άρθρου 45 του 
ΠΔ 422/1981 (έξι μήνες προ του θανάτου του μετόχου, εκτός αν ο μέτοχος απεβίωσε εν 
υπηρεσία ή από το γάμο γεννήθησαν τέκνα, οπότε ο γάμος αναγνωρίζεται οποτεδήποτε 
και να ετελέσθη). 
Ειδικά από 1/6/2016 θα πρέπει να τηρούνται και οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 44 
του ΠΔ 422/1981, όπως ισχύει μετά την αντικατάσταση της με την παρ. 4 του άρθρου 
48 του Ν.4387/2016.
β. Ο χήρος ή η χήρα με ένα τέκνο (ανήλικο ή ενήλικο των παρ. 5 και 6 του άρθρου 
44 του ΠΔ 422/1981), δικαιούται τα 5/8 του μερίσματος που λάμβανε ή είχε δικαίωμα 
να λάβει ο αποβιώσας . 
γ. Ο χήρος ή η χήρα με περισσότερα του ενός τέκνα (ανήλικα ή ενήλικα των παρ. 5 
και 6 του άρθρου 44 του ΠΔ 422/1981, δικαιούται τα 6/8 (ή 3/4) του μερίσματος που 
λάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας. 
Ειδικά από 1/6/2016 για τον προσδιορισμό του ποσοστού μερίσματος του/της 
χήρου/χήρας δεν λαμβάνονται υπόψη τα ενήλικα ικανά μη σπουδάζοντα τέκνα, τα 
ενήλικα ικανά σπουδάζοντα άνω των 24 ετών τέκνα, τα ενήλικα τέκνα με ποσοστό 
αναπηρίας μικρότερο του 67%, καθώς και κάθε είδους έγγαμο τέκνο.

 Σε περίπτωση και μόνο προαποβίωσης ή εν συνεχεία διαγραφής του/της χήρου/χήρας (λόγω 
θανάτου ή γάμου ή ηλικίας), την ορφανική οικογένεια συνιστούν πλέον τα τέκνα (ανήλικα ή 



ενήλικα των παρ. 5 και 6 του άρθρου 44 του ΠΔ 422/1981), στα οποία μεταβιβάζεται το 
δικαίωμα σε αντίστοιχο ποσοστό μερίσματος. Ήτοι:

α. Ένα ορφανό τέκνο δικαιούται τα 4/8 (το ήμισυ) του μερίσματος που λάμβανε ή είχε 
δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας.
β. Περισσότερα του ενός ορφανά τέκνα δικαιούνται τα  6/8 (ή 3/4) του μερίσματος 
που λάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας, σε ίσα μερίδια.
Ειδικά από 1/6/2016 στην ορφανική οικογένεια των τέκνων δεν περιλαμβάνονται τα 
ενήλικα ικανά μη σπουδάζοντα τέκνα, τα ενήλικα ικανά σπουδάζοντα άνω των 24 ετών 
τέκνα, τα ενήλικα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 67%, καθώς και κάθε 
είδους έγγαμο τέκνο.
Καταργείται η με αρ. θέματος 2.1 της 48ης /22-12-2014 Συνεδρίασης του Δ.Σ. από τότε 
που ίσχυσε. 

 Σε περίπτωση επαναπροσδιορισμού του ποσοστού του μερίσματος της ορφανικής 
οικογένειας (χήρου/χήρας ή τέκνων), τα ποσά των αχρεωστήτως καταβληθέντων 
μερισμάτων αναζητώνται από την μερίδα του μέλους που εξακολουθεί να είναι δικαιούχο ή 
από τους δικαιούμενους μερίσματος ή από τους εκάστοτε κληρονόμους.  

 Β. Η ισχύς της απόφασης να αφορά τις αιτήσεις μεταβίβασης, θανάτου εν υπηρεσία και 
αναθεωρήσεων (που αφορούν διαγραφή ή εγγραφή μέλους) που θα υποβληθούν από την 
ημερομηνία έναρξης ισχύος του Ν. 4387/2016, ήτοι από 12/05/2016, τις εκκρεμείς αιτήσεις προς 
επεξεργασία για έκδοση απόφασης μεταβίβασης ή θανάτου εν υπηρεσία και αναθεωρήσεων (που 
αφορούν διαγραφή ή εγγραφή μέλους), καθώς και τα ήδη κανονισθέντα μερίσματα για το από 
01/06/2016 και εφεξής χρονικό διάστημα.

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΚΩΝ/ΝΟΣ  ΜΠΙΤΣΙΚΩΚΟΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΡΑΓΚΙΩΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΒΑΒΟΥΓΥΙΟΣ                       

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Αποδέκτες για ενέργεια 
Διεύθυνση Διοικητικού 
Τμήμα Μηχανογράφησης
Διεύθυνση Ασφαλισμένων
Τμήμα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων
Τμήμα Κανονισμού Μερίσματος
Τμήμα Μεταβολών Μερίσματος
Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης
Τμήμα Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας


