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ΤΜΗΜΑ         : ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ                                             ΠΡΟΣ :   ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄                
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ΤΗΛ.              :  210-5274375                                                          ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 55
FAX.              :  210-5220504   

ΘΕΜΑ: Συνταξιοδότηση διαζευγμένου/νης σε περίπτωση θανάτου του /της πρώην συζύγου.
ΣΧΕΤ: Ν. 3996/2011 , άρθρο 37.

       Με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 37 του Ν.3996/2011, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις 

του άρθρου 4 του Ν 3232/04 και πλέον σε περιπτώσεις θανάτων μετά την 5/8/2011, δηλαδή μετά την 

ημερομηνία  έναρξης  ισχύος  του  παρόντος  νόμου,  ο/η  διαζευγμένος/η  θα  δικαιούται  σύνταξη  λόγω 

θανάτου  του  /της  πρώην  συζύγου  από  φορείς  κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης αρμοδιότητας 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το ΝΑΤ, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι εξής 

προϋποθέσεις:

α)  ο/η  αιτών/ούσα  να  έχει  συμπληρώσει  το  65ο έτος  της  ηλικίας  ή  να  είναι  ανίκανος  για  άσκηση 

βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω κατά την ημερομηνία θανάτου του πρώην 

συζύγου.

β) ο/η πρώην σύζυγος κατά την στιγμή του θανάτου του να κατέβαλε διατροφή που είχε καθοριστεί είτε 

με δικαστική απόφαση είτε με σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων.

γ) Δέκα (10) έτη έγγαμου βίου μέχρι την λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

δ)  Το  διαζύγιο  να  μην  οφείλεται  σε  ισχυρό  κλονισμό  της  εγγάμου  συμβιώσεως  υπαιτιότητας  του 

αιτούντος τη σύνταξη.

ε) Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα το οποίο να μην υπερβαίνει το διπλάσιο του ποσού 

των εκάστοτε καταβαλλομένων από τον ΟΓΑ ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες.

στ) Να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος από τον αιτούντα.
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Το ποσό κύριας και επικουρικής σύνταξης που δικαιούται ο/η διαζευγμένος /η καθορίζεται ως 

εξής:

Σε  περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου εφόσον ο γάμος έχει διαρκέσει δέκα (10) έτη 

έως την λύση του,  το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή χήρα, επιμερίζεται κατά 75% στο 

χήρο/χήρα και 25% στον/στη διαζευγμένο/η.

Για κάθε έτος έγγαμου βίου πέραν του δέκατου (10ου)  και  μέχρι το τριακοστό πέμπτο  (35ο) 

διάρκειας του γάμου, το ποσοστό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα μειώνεται κατά 1% και 

αυξάνεται αντίστοιχα κατά 1% στον/στη διαζευγμένο/η.

Αν ο έγγαμος βίος διήρκεσε πλέον των τριάντα πέντε (35) ετών έως την λύση του το ποσό 

σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιμερίζεται κατά 50% στο χήρο/χήρα και 50% στον/στη 

διαζευγμένο/η.

Στις  περιπτώσεις  που  ο  θανών/ούσα  δεν  καταλείπει  επιζώντα  σύζυγο,  ο/η  διαζευγμένος/η 

δικαιούται τα αυτά ποσοστά όπως προαναφέρθηκαν που θα εδικαιούτο ως να υπήρχε ο χήρος ή η 

χήρα.

 Σε περίπτωση περισσοτέρων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων,  το αναλογούν για  τον/την 

διαζευγμένο/η κατά τα ανωτέρω, ποσό σύνταξης, κύριας και επικουρικής επιμερίζεται εξίσου μεταξύ 

αυτών.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι οδηγίες που έχουν δοθεί με τις 57/04 και 1/05 εγκυκλίους του πρώην 

ΤΕΒΕ κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του  Ν 3232/04 , εξακολουθούν να ισχύουν:

α) Για θανάτους πριν την 5/8/2011 καθώς και

β) Για επιμέρους διευκρινήσεις και οδηγίες σχετικά με την έναρξη συνταξιοδότησης, ΕΚΑΣ, κατώτατο 

όριο, απόδειξη φορολογητέου εισοδήματος, δικαιολογητικά, παροχές ασθενείας κ.α.

                              Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
                           ΓΕΡ. ΒΟΥΔΟΥΡΗΣ

      ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
 Η ΠΡ/ΝΗ ΤΜ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Ι. ΜΑΡΙΑ
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