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Π Ρ Ο Λ Ο Γ Ο Σ 
 

 
 Με τον Α.Ν. 1854/1951, που κυρώθηκε με το Ν. 2113/1952, έγινε η πρώτη βασική 
κωδικοποίηση των διατάξεων για την απονομή των πολιτικών και στρατιωτικών 
συντάξεων. Με την πάροδο όμως του χρόνου δημιουργήθηκε η ανάγκη έκδοσης πολλών 
άλλων  νομοθετημάτων με συνέπεια να ανακύψει δυσχέρεια στην ασφαλή γνώση και 
εφαρμογή των συνταξιοδοτικών διατάξεων που ίσχυαν. Για το λόγο αυτό και σε εκτέλεση 
του άρθρου 44 του Ν. 955/1979 συστάθηκε Επιτροπή, η οποία κωδικοποίησε σε ενιαίο 
κείμενο όλες τις μέχρι τότε ισχύουσες συνταξιοδοτικές διατάξεις και κατάρτισε το Π.Δ. 
1041/1979 με τον τίτλο «Κώδιξ Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων». Από τότε 
επακολούθησε η δημοσίευση και άλλων συνταξιοδοτικών νομοθετημάτων, η συγκέντρωση 
και ενσωμάτωση των οποίων στον κώδικα αυτόν έγινε τρείς φορές διοικητικά από 
αντίστοιχες Επιτροπές. Η τελευταία προσπάθεια για τη συμπλήρωση του κώδικα αυτού με 
τις νεότερες συνταξιοδοτικές διατάξεις έγινε το Δεκέμβριο του 1995. Και πάλι όμως 
θεσπίστηκαν πολλές νεότερες διατάξεις από την ανάγκη ρύθμισης διαφόρων 
συνταξιοδοτικών θεμάτων των πολιτικών υπαλλήλων και των στρατιωτικών, με συνέπεια 
να παρατηρείται δυσκολία σχετικά με τον εντοπισμό και την πιστή εφαρμογή των 
διατάξεων αυτών σε συσχετισμό με τον παραπάνω κώδικα τον οποίο σε πολλά άρθρα 
τροποποιούσαν, συμπλήρωναν ή αντικαθιστούσαν. Εκτός αυτού, οι διατάξεις που 
θεσπίστηκαν στο παρελθόν ήταν διατυπωμένες στην καθαρεύουσα γλώσσα και έπρεπε να 
προσαρμοσθούν στη νέα γλωσσική πραγματικότητα μετά την καθιέρωση της νεοελληνικής 
γλώσσας τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη δικαστική πράξη. Το γεγονός αυτό και με 
δεδομένη τη γενίκευση της χρήσης της δημοτικής γλώσσας σε όλα τα νέα νομοθετήματα, η 
γλωσσική αλλαγή των παλαιών συνταξιοδοτικών διατάξεων, που περιείχαν 
απαρχαιωμένες και δυσνόητες λέξεις και εκφράσεις είχε γίνει περισσότερο επιτακτική και 
επείγουσα. Η ανάγκη αυτή αντιμετωπίσθηκε με το Π.Δ. 166/2000, που αντικατέστησε το 
προγενέστερο Π.Δ. 1041/1979, ενσωματώνοντας ταυτόχρονα το νεότερο νομοθετικό 
υλικό. 
 Έκτοτε, η ψήφιση πολλών και ουσιωδών διατάξεων κατέστησε παρωχημένη και 
επισφαλή την ανωτέρω κωδικοποίηση, αφού ο χρήστης έπρεπε ταυτόχρονα με το Π.Δ. 
166/2000 να ανατρέχει στους μεταγενέστερους Νόμους 3029/2002, 3075/2002, 
3234/2004, 3408/2005 και 3513/2006. 
 Η ενσωμάτωση στο παρόν , φιλικό προς τον χρήστη κείμενο των 
προαναφερόμενων Νόμων κατά το μέρος που αντικαθιστούσαν, τροποποιούσαν ή 
προσέθεταν διατάξεις στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, πιστεύουμε ότι 
θα τον καταστήσει εκ νέου λειτουργικό, μειώνοντας τον κίνδυνο λαθών και το σχετικό 
διοικητικό κόστος. 
 Για να γίνει περισσότερο εύχρηστος ο κώδικας αυτός κρίθηκε αναγκαίο να 
συμπεριληφθούν σ’ αυτόν ως παράρτημα οι Νόμοι 1897/1990, 1977/1991, 2084/1992 και 
2291/1995 που δεν έχουν ακολουθήσει τη νομοτεχνική της αντικατάστασης, 
τροποποίησης ή συμπλήρωσης των πηγών των σχετικών κειμένων του Κώδικα, αλλά 
εμφανίζουν ιδιαίτερη αυτοτέλεια. 
 Για τον ίδιο λόγο στο παράρτημα αυτό ενσωματώνεται το Β.Δ. της 17-8-1922 που 
αφορά τον τρόπο εκτίμησης του βαθμού αναπηρίας, καθώς και οι σχετικές διατάξεις των 
άρθρων 32, 33 και 34 του Ν. 1813/1988, που καθορίζουν το βαθμό μείωσης της 
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ικανότητας για εργασία λόγω παθήσεων, νόσων και βλαβών των πολιτικών υπαλλήλων 
και στρατιωτικών. 
 Τέλος παρατίθενται 1) χρονολογικός πίνακας νομοθετημάτων που έχουν 
κωδικοποιηθεί, 2) πίνακας περιεχομένων  και 3) αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο. 
  
 
 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η νέα αυτή κωδικοποίηση με την προσαρμογή των 
περιεχομένων σ’ αυτή διατάξεων, θα πετύχει το σκοπό για τον οποίο έγινε. 
 
      Αθήνα   Μάιος   2007 
 
                                                                         Ο Υπουργός 
 
                                                               Γεώργιος Αλογοσκούφης 
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Κ  Ω  Δ  Ι  Κ  Α  Σ  
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΚΑΙ   ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ   ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

 

ΤΜΗΜΑ   Α΄ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ   ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΕ   ΣΥΝΤΑΞΗ 

Α Ρ Θ Ρ Ο   1 
Πολιτικοί  υπάλληλοι - Προϋποθέσεις του δικαιώματος σύνταξης 

 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

1.   Ο τακτικός δημόσιος υπάλληλος που λαμβάνει κάθε μήνα μισθό από 
το Δημόσιο Ταμείο ή από άλλους ειδικούς πόρους δικαιούται σε 
ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο: 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
περ. α΄ εδ. πρώτο 
Α.Ν. 1854/51 

α)   Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από την υπηρεσία και 
έχει εικοσιπενταετή πλήρη πραγματική  συντάξιμη υπηρεσία. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
περ. α΄εδ. δεύτ.  
Α:Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρο 5 
παρ.1 Ν.Δ. 3768/57, 
6 παρ. 1 Ν.1813/88, 
1 Ν.1976/91 και 19 
παρ. 1 Ν.2084/92 

       Για τις μητέρες υπαλλήλους, οι οποίες έχουν προσληφθεί μέχρι και 
την 31η Δεκεμβρίου 1982 και είναι χήρες με άγαμα παιδιά ή 
διαζευγμένες με άγαμα παιδιά ή άγαμες μητέρες με άγαμα παιδιά, 
καθώς και για γυναίκες που είναι έγγαμες,αρκεί η συμπλήρωση 
δεκαπενταετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 1992 και για όσες συμπληρώνουν τη 
δεκαπενταετία από την 1η Ιανουαρίου 1993 και μετά προστίθεται 
ένα εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι  τη συμπλήρωση 
δέκα επτά (17) ετών και έξι (6) μηνών πλήρους πραγματικής 
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συντάξιμης υπηρεσίας. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
Ν.1902/90,όπως 
αντικ. με άρθρο 1 
παρ. 3  Ν.1976/91 

       Κατ’ εξαίρεση για τις γυναίκες υπαλλήλους, οι οποίες  έχουν τρία 
τουλάχιστον παιδιά, καθώς και για τους άνδρες υπαλλήλους, οι 
οποίοι έχουν τρία  τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή 
διαζευγμένοι, εφόσον οι τελευταίοι με δικαστική απόφαση έχουν την 
επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών, αρκεί εικοσαετής 
πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ανεξάρτητα από το χρόνο 
πρόσληψής τους.    

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
Ν.955/79,όπως 
αντικ. με  άρθρα 3 
παρ. 1 Ν. 2227/94, 
8 παρ. 1 Ν.2592/98  
άρθρο 2, παρ. 1 
Ν.3075/02 και 
άρθρο 3, παρ. 1 του 
Ν.3513/06 

       Για τους υπαλλήλους οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί 
ή τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από 
υπερφωσφατασαιμία ή από Βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή 
δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και 
υποβάλλονται σε μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
τελικού σταδίου και υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή 
κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή 
συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και 
νεφροί), εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές συντρέχει ποσοστό 
αναπηρίας τουλάχιστον 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης 
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. 

΄Αρθρο 5 παρ. 2 
Ν.Δ. 3768/57 

       Για υπαλλήλους των σωφρονιστικών και αναμορφωτικών 
καταστημάτων αρκεί εικοσιπενταετής συντάξιμη υπηρεσία, από την 
οποία δεκαετής πλήρης πραγματική στα καταστήματα αυτά. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
περ.  β΄ Α.Ν. 
1854/51 

β)  Αν απολυθεί  και έχει εικοσαετή τουλάχιστον πλήρη πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία. 

 ΄Αρθρο 1 παρ. 1 
περ. γ΄ Α.Ν. 
1854/51,όπως 
τροποπ. με άρθρο 1 
Ν.Δ. 208/74 και 3 
παρ. 7 Ν.2227/94 

γ)   Αν απολυθεί για σωματική ή διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν 
οφείλεται στην υπηρεσία και έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία. Η ανικανότητα βεβαιώνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
περ. δ΄Α.Ν. 1854/51 

δ)  Αν απολυθεί γιατί καταργήθηκε η θέση και έχει εικοσαετή 
τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, εφόσον αμέσως πριν 
από την απομάκρυνσή του έχει πλήρη πενταετή συνεχή πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία. 

 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
περ. ε΄ Α.Ν. 
1854/51,όπως αντικ. 
με άρθρ. 1 Ν.Δ. 
641/73 και 2 παρ. 1 
Ν.2703/99 

ε) Αν, έχοντας συμπληρώσει το όριο ηλικίας, απομακρυνθεί 
οπωςδήποτε από την  υπηρεσία και έχει δεκαπενταετή τουλάχιστον 
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. 

       Οι καθηγητές, οι αναπληρωτές καθηγητές, οι επίκουροι καθηγητές 
και οι λέκτορες των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) 
και των ισότιμων με αυτά Ανώτατων Σχολών, που απομακρύνοναι 
από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή λήξης της θητείας τους 
λόγω ορίου ηλικίας, δικαιούνται σύνταξη μετά τη συμπλήρωση 
δεκαετούς τουλάχιστον πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας 
καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή ή επίκουρου καθηγητή  σε Α.Ε.Ι. 
της χώρας ή σε ισότιμη Ανώτατη Σχολή πλήρους και αποκλειστικής 



 6

απασχόλησης ή μερικής απασχόλησης αθροιστικά. Η υπηρεσία σε 
θέση μερικής απασχόλησης υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις  
των δύο Τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 
του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού.  

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
περ. στ΄ Α.Ν. 
1854/51 

στ) Αν απομακρυνθεί οπωσδήποτε από την υπηρεσία γιατί έγινε 
σωματικά ή διανοητικά ανίκανος από τραύμα ή  νόσημα που 
προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας. 

       Οι συνέπειες του τραύματος ή του νοσήματος παρέχουν δικαίωμα 
σε σύνταξη αν εκδηλώθηκαν μέσα σ’ ένα εξάμηνο το αργότερο από 
την πρώτη μετά το πάθημα απομάκρυνση του υπαλλήλου από την 
υπηρεσία. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
περ. στ΄ εδάφιο 
τρίτο Α.Ν. 1854/51, 
όπως αντικ. με άρθ. 
1 παρ. 2 Ν.955/79 

       Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι προήλθαν 
εξαιτίας της υπηρεσίας χρόνια νοσήματα που εκδηλώθηκαν μέσα σε 
τρία χρόνια από το διορισμό του υπαλλήλου ως τακτικού με 
συνυπολογισμό και της προϋπηρεσίας, που αναγνωρίζεται ως 
συντάξιμη σε θέση έκτακτου ή με σύμβαση, εφόσον αυτή είναι 
συνεχής και αμέσως προηγούμενη εκείνης  ως τακτικού. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
περ. στ΄ εδάφιο 4-6  
Α..Ν. 1854/51 

       Θεωρείται ότι έπαθε πρόδηλα εξαιτίας της υπηρεσίας και εκείνος 
που έγινε σωματικά ή διανοητικά ανίκανος από πολεμικά γεγονότα 
κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στη ζώνη των πρόσω στην ημεδαπή ή 
αλλοδαπή και αν ακόμη το γεγονός που επέφερε την ανικανότητα 
δεν σχετίζεται άμεσα με την εκτέλεση της υπηρεσίας του. 

       Ο υπάλληλος που στρατεύθηκε και έπαθε κατά την εκτέλεση γενικά 
της στρατιωτικής υπηρεσίας πάθημα, από το οποίο γεννιέται 
δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις για τις στρατιωτικές 
συντάξεις, δικαιούται να προτιμήσει τον κανονισμό της, σύμφωνα με 
τις διατάξεις για τις πολιτικές συντάξεις, οπότε στην περίπτωση αυτή 
το πάθημα λογίζεται ότι επήλθε εξαιτίας της πολιτικής του 
υπηρεσίας. 

      Το πάθημα αυτό μπορεί να επικαλεσθεί ο υπάλληλος οποτεδήποτε 
μέχρι και την αποχωρησή του από την υπηρεσία, πρέπει όμως 
απαραίτητα αυτό να τον καθιστά ανίκανο για την πολιτική του 
υπηρεσία κατά το χρόνο της αποχώρησής του από αυτή. 

΄Αρθρο 1 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 

2.   Αν αποδεικνύεται  ότι σχετικά με το πάθημα υπάρχει βαρύ πταίσμα 
του υπαλλήλου δε γεννιέται δικαίωμα σε σύνταξη. 

΄Αρθρο 1 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 1 
Ν.171/75 και 1 παρ. 
1 Ν.1813/88 

3.   Οι δόκιμοι υπάλληλοι εξομοιώνονται με τους τακτικούς σχετικά με το 
δικαίωμά τους για σύνταξη σε κάθε περίπτωση. 

΄Αρθρο 1 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51 

4.  Οι μη μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι στις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄ και δ΄ 
της παρ. 1 αυτού του άρθρου δεν αποκτούν δικαίωμα σε σύνταξη 
από τη μη μόνιμη υπηρεσία τους πριν από τη συμπλήρωση 
πλήρους δεκαετούς πραγματικής υπηρεσίας στη μη μόνιμη θέση 
τους, εκτός από εκείνους που πριν από το διορισμό τους στη μη 
μόνιμη  θέση κατείχαν άλλη δημόσια θέση ίση ή ανώτερη σχετικά με 
το βαθμό ή το μισθό με τη μη μόνιμη θέση από την οποία 
συνταξιοδοτήθηκαν. 
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       Αν πρόκειται  για αιρετούς Εκπαιδευτικούς Συμβούλους δεν μπορεί 
να αποκτηθεί δικαίωμα σύνταξης σε κάθε περίπτωση από τη θέση 
του Εκπαιδευτικού Συμβούλου πριν από τη συμπλήρωση πλήρους 
εξαετούς τουλάχιστον πραγματικής υπηρεσίας στη θέση αυτή. 

΄Αρθρο 2 παρ. 2 
Ν.2703/99 

       Αν πρόκειται για Γενικούς Γραμματείς Βουλής, Υπουργείων, 
Γενικούς Γραμματείς, Προϊσταμένους Γενικών Γραμματειών, 
Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών και Ειδικούς Γραμματείς  Βουλής 
και Υπουργείων δεν μπορεί να αποκτηθεί δικαίωμα σύνταξης πριν 
να συμπληρωθεί οκταετής πλήρης πραγματική υπηρεσία στη θέση 
αυτή. Σε περίπτωση που δε συμπληρωθεί ο κατά το προηγούμενο 
εδάφιο χρόνος, ο χρόνος υπηρεσίας στις θέσεις αυτές προσαυξάνει 
τη λοιπή πραγματική, συντάξιμη και δημόσια υπηρεσία τους στο 
Δημόσιο, σε Ο.Τ.Α. ή σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. για όλες τις συνέπειες. 

Άρθρο 10 παρ. 8 
περ.δ’του Ν.3075/02 

       Παρατήρηση: Τα δύο τελευταία εδάφια της παραγράφου αυτής  
καταργούνται για τους Γενικούς Γραμματείς Βουλής και Υπουργείων, 
τους Γενικούς Γραμματείς Προϊσταμένους Γενικών Γραμματειών, 
καθώς και τους Γενικούς Γραμματείς Περιφερειών και εξακολουθούν 
να ισχύουν μόνο για τους Ειδικούς Γραμματείς Βουλής και 
Υπουργείων. 

΄Αρθρο 1 παρ. 5 
Α.Ν. 1854/51 

5.   Στην έννοια του όρου «υπάλληλος» περιλαμβάνεται και το κατώτερο 
προσωπικό της δημόσιας υπηρεσίας. 

΄Αρθρο 1 Ν.Δ. 
874/71 

6. Οι υπάλληλοι με σύμβαση αόριστου ή ορισμένου χρόνου, που 
μισθοδοτουνται από το Δημόσιο Ταμείο ή από άλλους ειδικούς 
πόρους, αποκτούν δικαίωμα σε σύνταξη σύμφωνα με τους όρους 
της παρ. 1, εφόσον συμπλήρωσαν πενταετή πλήρη συνεχή 
πραγματική υπηρεσία στη μη μόνιμη θέση τους. 

΄Αρθρο 6 Ν.1583/85        Οι διατάξεις του Ν.Δ. 874/1971 δεν έχουν εφαρμογή για τους  
υπαλλήλους με σύμβαση, που διορίζονται στο Δημόσιο μετά την 
ισχύ του Ν.1476/1984. 

΄Αρθρο 2 παρ. 1 
Ν.Δ. 4432/64, όπως 
αντικ. με άρθρ. 1 
Α.Ν. 530/68 σε 
συνδ. με το άρθρ. 3 
του Ν. 99/75 

7.  Γενικοί Επιθεωρητές Διοίκησης, που διορίστηκαν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.Δ. 3436/1955 και 3770/1957 και Νομάρχες, που 
διορίστηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των Α.Ν. 893/1949, Ν.Δ. 
2679/1953, Ν.3200/1955, Ν.Δ. 3436/1955 και Α.Ν. 10/1967 και 
εξήλθαν από την υπηρεσία από την 1η Ιανουαρίου 1965, καθώς και 
όλοι όσοι διορίστηκαν και διορίζονται Νομάρχες και Αναπληρωτές  
Νομάρχες της κατηγορίας ειδικών θέσεων, όταν εξέρχονται από την 
υπηρεσία αποκτούν δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με τις γενικές 
διατάξεις για τις πολιτικές συντάξεις, καθώς και ύστερα από τη 
συμπλήρωση πλήρους δεκαετούς πραγματικής, συνεχούς ή με 
διακοπές, υπηρεσίας σε θέση Γενικού Επιθεωρητή Διοίκησης, 
Επιθεωρητή Διοίκησης, Νομάρχη ή Επάρχου. Σε περίπτωση 
αποχώρηςης από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας αρκεί δεκαετής 
τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία στις θέσεις αυτές. 

΄Αρθρο 29 Ν.955/79 
΄Αρθρο 2 παρ. 2 
Ν.Δ. 4432/64, όπως 
αντικ. με άρθρ. 1 
Α.Ν. 530/68 

       Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης σύμφωνα με τις γενικές 
διατάξεις για τις πολιτικές συντάξεις, απαιτείται τριετής τουλάχιστον 
συνεχής υπηρεσία σε κάποια από τις παραπάνω θέσεις. 

       Τέτοια τριετής υπηρεσία απαιτείται ακόμη και για την προσμέτρηση 
κάθε συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται σαν τέτοια με τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 13 του κώδικα αυτού. 

΄Αρθρο 3 Ν.Δ.        Νομάρχες που  πέθαναν στην υπηρεσία ύστερα από δεκαετή 
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4432/64 πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία πενταετής 
τουλάχιστον σε θέση Νομάρχη, θεωρούνται για τη θεμελίωση 
δικαιώματος σύνταξης των οικογενειών τους και τον καθορισμό της 
σύνταξης που πρέπει να απονεμηθεί σαν να είχαν εικοσιπενταετή 
πλήρη υπηρεσία Νομάρχη. 

΄Αρθρο 9 παρ. 5 
Ν.1902/90 

       Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων έχουν εφαρμογή και για 
τους επάρχους που διορίζονται ως μετακλητοί σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.1416/1984   καθώς και για τις οικογένειές τους. 

΄Αρθρο 3 παρ. 1 και 
άρθρ. 4 του Α.Ν. 
340/76 

8.   Οι Αρχιφύλακες Αγροφυλακής και οι τακτικοί Αγροφύλακες καθώς 
και τα μέλη των οικογενειών τους δικαιούνται σύνταξη από το 
Δημόσιο Ταμείο με εφαρμογή όλων των διατάξεων που ισχύουν 
κάθε φορά για την απονομή σύνταξης στους δημόσιους πολιτικούς  
υπαλλήλους, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του 
άρθρου 11 και της παρ. 3 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού. 

       Οι διατάξεις του προηγούμενου  εδαφίου  έχουν εφαρμογή για 
όσους αποχωρούν από την υπηρεσία μετά την  1-1-1977, τα δε 
δικαιώματα για σύνταξη που γεννήθηκαν όταν ίσχυαν οι διατάξεις 
του Ν.Δ. 4523/1966, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με 
το Ν.269/1976, εξακολουθούν να υπάγονται στη ρύθμιση που 
προβλέπεται από τις διατάξεις αυτές, αλλά με την καταβολή της 
σύνταξης από την  1-1-1977 βαρύνεται το Δημόσιο.  

΄Αρθρο 5 παρ. 4 
Ν.1813/88 

       Οι αναπληρωτές αγροφύλακες εξομοιώνονται με τους τακτικούς 
σχετικά με το δικαίωμα σύνταξης από την ισχύ του Ν.340/1976 και η 
σύνταξή τους κανονίζεται με βάση το εισαγωγικό μισθολογικό 
κλιμάκιο του κλάδου τους. 

       Οι συντάξεις των συνταξιούχων που αναφέρονται στην παράγραφο 
αυτή αυξάνονται σύμφωνα με τις αυξήσεις που χορηγούνται κάθε 
φορά στις συντάξεις των δημόσιων  υπαλλήλων. 

΄Αρθρο 35 Ν. 
1813/88, όπως 
αντικ. με άρθρ. 7 
παρ. 1 Ν. 2227/94 

9.   Ιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), καθώς και τα μέλη 
των οικογενειών τους, αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το 
Δημόσιο, σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις που ισχύουν για τους 
δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, εφόσον συμπληρώσουν 
πενταετή τουλάχιστον πλήρη πραγματική υπηρεσία σε θέση Ιατρού 
του Ε.Σ.Υ. πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης ή μερικής 
απασχόλησης αθροιστικά, η δε υπηρεσία σε θέση μερικής 
απασχόλησης υπολογίζεται σύμφωνα με τη διάταξη του τελευταίου 
εδαφίου της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12  αυτού του 
Κώδικα. 

       Ο περιοριςμός της πενταετίας δεν ισχύει σε περίπτωση θανάτου, 
απόλυσης λόγω κατάργησης θέσης, αναστολής των διατάξεων που 
προστατεύουν τη μονιμότητα των γιατρών του Ε.Σ.Υ.,  ή 
απομάκρυνσης από την υπηρεσία για τους λόγους που αναφέρονται 
στην περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου αυτού. 

΄Αρθρο 2 παρ. 1 
Ν.2512/97 

10. Το τακτικό προσωπικό των νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων που 
διέπεται από τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (π.δ. 611/1977) 
καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους αποκτούν δικαίωμα 
σύνταξης από το Δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα 
αυτού. 
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΄Αρθρο 9 παρ. 
1 Ν.2703/99 

11. ΄Οσοι διατέλεσαν ή διατελούν νομάρχες ή πρόεδροι νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων από την 1η Ιανουαρίου 1995 και μετά αποκτούν 
δικαίωμα  μηνιαίας χορηγίας από το Δημόσιο,εφόσον 
συμπληρώσουν οκταετή τουλάχιστον θητεία στις θέσεις αυτές. Για 
τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για τον 
υπολογισμό της σύνταξης συνυπολογίζεται και θητεία σε θέση 
αιρετού δημάρχου ή προέδρου κοινότητας ή χρόνος βουλευτείας, 
εφόσον Δεν χρησίμευσαν για απόκτηση χορηγίας ή σύνταξης από 
τις θέσεις αυτές. 

      Παρατήρηση:  Με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 19 του 
Ν.2084/1992 Παρασχέθηκε με προϋποθέσεις, δικαίωμα θεμελίωσης 
δικαιώματος σύνταξης μετά τη συμπλήρωση 15ετίας.    

      Η διάταξη αυτή έχει ως εξής: 

     «7. Οι υπάλληλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, που  έχουν προσληφθεί 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, εφόσον συμπληρώνουν δεκαπενταετή 
πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, μπορούν να αποχωρούν 
με αίτησή τους και πριν από το όριο ηλικίας, θεμελιώνοντας 
δικαίωμα σύνταξης κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 
και 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. Η 
σύνταξη  όμως αυτή αρχίζει να καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση 
του εξηκοςτού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας. 

       Εάν μετά την έξοδο καταστούν ανίκανοι σε ποσοστό 67% και άνω ή 
αποβιώσουν, η σύνταξη αυτών ή των οικογενειών τους αρχίζει να 
καταβάλλεται  από την ημέρα που κατέστησαν ανίκανοι ή  
αποβίωσαν, αντίστοιχα.  Η σύνταξη  κανονίζεται κατά το χρόνο 
συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας, ή κατά το χρόνο που επέρχεται η 
ανικανότητα ή ο θάνατος προκειμένου για τις οικογένειες με βάση το 
συντάξιμο μισθό του βαθμού ή του μισθολογικού κλιμακίου, που 
έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο της εξόδου, όπως αυτός ισχύει 
κατά το χρόνο κανονισμού της σύνταξης για ομοιόβαθμο υπάλληλο 
ή υπάλληλο που έχει τα ίδια τυπικά προσόντα και έτη υπηρεσίας, 
αναπροσαρμοσμένη με όλες τις αυξήσεις, που έχουν στο μεταξύ 
χορηγηθεί στις συντάξεις. Οι διατάξεις για την καταβολή τρίμηνων 
αποδοχών, κατώτατου ορίου σύνταξης και μειωμένης σύνταξης 
κατά την παρ. 4 του άρθρου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή στην 
προκειμένη περίπτωση. 

       Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους έχουν ήδη 
εξέλθει της υπηρεσίας, καθώς και για τις οικογένειες όσων από 
αυτούς έχουν πεθάνει. 

       Τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία, που 
συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ή προκειμένου για 
όσους, κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν τις 
προϋποθέσεις αυτές από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο 
εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση». 

Άρθρο 2, παρ.3 
Ν.3075/02 όπως 
αντικαταστάθηκε 
από της ισχύος του 

 
12.α. Οι μόνιμοι υπάλληλοι των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών  

(Δ.Υ.ΠΕ.) και των Νοσοκομείων του άρθρου 7 του ν. 3329/2005 και 
της παρ. 10 του άρθρου 13 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α'), καθώς 
και τα μέλη των οικογενειών τους αποκτούν δικαίωμα σύνταξης 
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Ν.3329/05 (ΦΕΚ 81 
Α΄) με το άρθρο 3, 
παρ. 2α του 
Ν.3513/06 

από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού. 
 

 Όσοι από τους ανωτέρω υπαλλήλους έχουν ασφαλισθεί σε 
ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης από 1ης Ιανουαρίου 
1993 και μετά, διέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 
18 του ν. 2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α'). 

 
      β. Οι υπάλληλοι των Δ.Υ.ΠΕ. και των Νοσοκομείων της περ. α' της 

παρούσας παραγράφου που υπηρετούσαν στις Υπηρεσίες αυτές 
κατά τη δημοσίευση του ν. 3329/2005, εξακολουθούν να διέπονται, 
από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.3329/2005, από το 
ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης, στο οποίο 
υπάγονταν κατά την ημερομηνία αυτή και η εφεξής υπηρεσία τους 
υπολογίζεται ότι διανύεται στο καθεστώς αυτό. 

     γ. Οι υπάλληλοι των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας της 
παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30 Α'), που 
υπηρετούσαν σε αυτές κατά τη δημοσίευση του ν. 3329/2005, 
υπάγονται από της ισχύος του ν. 3106/2003, στο ασφαλιστικό-
συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, 
πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης του ασφαλιστικού φορέα 
που είχαν επιλέξει με δήλωσή τους σύμφωνα με τις διατάξεις της 
περ. β' της παρ. 7 του άρθρου 3 του ν.3234/2004 (ΦΕΚ 52 Α'), εάν 
δε δεν είχαν υποβάλει την ανωτέρω δήλωση υπάγονται, από την 
ίδια ως άνω ημερομηνία, σε αυτό του Δημοσίου και η εφεξής 
υπηρεσία τους στις Μονάδες αυτές, θεωρείται ότι διανύεται στο 
αντίστοιχο καθεστώς.  

Άρθρο 10, παρ. 8, 
περ. α’ Ν.3075/02, 
άρθρο 3, παρ. 1α 
Ν.3408/05, όπως 
αντικατ. με το άρθρο 
3, παρ.3 του 
Ν.3513/06 

 
13. ΄Οσοι επί κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων διετέλεσαν ή διατελούν 

Γενικοί Γραμματείς Βουλής, Υπουργείων και Υπουργικού 
Συμβουλίου, Γενικοί Γραμματείς Προϊστάμενοι Γενικών Γραμματειών, 
Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών, καθώς και Γενικοί Γραμματείς 
ανεξάρτητων διεθνών ιδρυμάτων και οργανισμών στους οποίους 
συμμετέχει και η Ελλάδα αποκτούν δικαίωμα μηνιαίας σύνταξης από 
το Δημόσιο, εφόσον συμπληρώσουν οκταετή πλήρη συνεχή ή 
διακεκομμένη υπηρεσία στις θέσεις αυτές. 

 
       Στον παραπάνω απαιτούμενο χρόνο συνυπολογίζεται και ο χρόνος 

κατά τον οποίο οι ανωτέρω διετέλεσαν μετακλητοί Νομάρχες ή 
υπηρέτησαν ως Περιφερειακοί Διευθυντές ή ως μέλη του Ειδικού 
Επιστημονικού Προσωπικού Α' βαθμίδας των προαναφερόμενων 
ανεξάρτητων Διεθνών Ιδρυμάτων και Οργανισμών επί μία τετραετία 
και υπό τον όρο της εξαγοράς. 

 

Άρθρο 3, παρ. 8 Ν. 
3234/04 

14. Το τακτικό προσωπικό των μη συνταγματικά κατοχυρωμένων 
ανεξάρτητων διοικητικών αρχών, καθώς και τα μέλη των οικογενειών 
τους αποκτούν δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα αυτού. 
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΄ Α Ρ Θ Ρ Ο   2 

Υπάλληλοι  ειδικών  κατηγοριών 

 

΄Αρθρο  2 Α.Ν 
1854/51 

      Δικαίωμα σε σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο έχουν, αν συντρέχουν 
οι όροι των  περιπτ. α΄- στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1:  

΄Αρθρο 2 παρ. 1 
περ.α΄ Α.Ν. 1854/51 

α)  Αυτοί που ανήκουν στο τακτικό διδακτικό, διοικητικό και βοηθητικό 
προσωπικό της Ριζαρείου Σχολής, της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας 
και στο τακτικό διδακτικό και διοικητικό ελληνικής υπηκοότητας 
προσωπικό, εκτός από το βοηθητικό οποιουδήποτε Σχολείου μέσα 
στο Κράτους, που έχει αναγνωρισθεί ως ισότιμο με Ανώτατη Σχολή 
ή Γυμνάσιο ή Δημόσιο Διδασκαλείο ή Δημόσια Εμπορική Σχολή. Στο 
προσωπικό αυτό συμπεριλαμβάνεται και το προσωπικό των 
Δημοτικών Σχολείων που τυχόν έχουν προσαρτηθεί στα Σχολεία 
αυτά. 

      Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 11 παρ. 10 του Κώδικα 
αυτού ως όριο ηλικίας τους λογίζεται το 65ο έτος της ηλικίας τους. 

΄Αρθρο 2 παρ. 1 
περ.β΄ Α.Ν. 1854/51 

β)  Οι ΄Ελληνες Δικαστές στα μικτά Δικαστήρια Αιγύπτου. 

΄Αρθρο 2 παρ. 1 
περ.γ΄ Α.Ν. 1854/51 

γ)  Οι τακτικοί υπάλληλοι και το βοηθητικό προσωπικό της Ακαδημίας 
που παίρνουν μισθό. 

΄Αρθρο 2 παρ. 1 
περ.δ΄ Α.Ν. 1854/51 

δ) Οι τακτικοί υπάλληλοι και το βοηθητικό προσωπικό των τέως  
Βασιλικών Ανακτόρων που έπαιρναν μισθό. 

       Ως Ανακτορική Υπηρεσία θεωρείται η υπηρεσία στα Ανάκτορα του 
Βασιλιά και του Διαδόχου, στα Βασιλικά Κτήματα, τα Παλαιά 
Ανάκτορα «ΜON  REPO», η υπηρεσία στη Βασιλομήτορα ΄Ολγα, 
καθώς και η υπηρεσία του αρχιθαλαμηπόλου του Βασιλιά Γεωργίου 
και του τότε διαδόχου Παύλου που παρασχέθηκε στο παρελθόν και 
κατά τις χρονικές περιόδους που παρέμειναν αυτοί στο εξωτερικό. 

΄Αρθρο 2 παρ. 1 
περ.ε΄  Α.Ν. 1854/51 

ε)    Οι υπάλληλοι της Διεθνούς Οικονομικής Επιτροπής. 

΄Αρθρο 12 παρ. 7 
Ν.Δ. 3768/57 

στ) Οι πολιτικοί υπάλληλοι που αναφέρονται στο άρθρο 3 του 
Ν.6123/1934. 

΄Αρθρο 2 παρ. 1 
περ.στ΄Α.Ν. 1854/51 

ζ)  Το διδακτικό προσωπικό της Αθωνιάδας Σχολής, εφόσον συντρέχουν 
οι όροι της περίπτ. α΄της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κώδικα αυτού. 

΄Αρθρο 1 Ν.223/75 

 

 

 

 

 

 

η)  Αυτοί που ανήκουν στο Κύριο και Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, 
το Διοικητικό, το Βοηθητικό Επιστημονικό και το Βοηθητικό Τεχνικό 
Προσωπικό του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών 
Ερευνών (ΚΕΠΕ) και κατέχουν νομοθετημένες θέσεις, καθώς και 
εκείνοι που έχουν προσληφθεί με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 9 
του β.δ. 445/1961 και υπηρετούν ως Επιστημονικοί Συνεργάτες σε 
ειδικό θέμα και οι οικογένειές τους. Σ’ αυτούς εφαρμόζονται όλες οι 
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την απονομή σύνταξης στους 
δημόσιους  πολιτικούς υπαλλήλους, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά 
για την Περίπτωση αυτή. 
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΄Αρθρο 2 Ν.223/75 

      Η ιδιότητα των παραπάνω υπαλλήλων, ο χρόνος υπηρεσίας τους και 
η θέση που κατέχουν βεβαιώνεται  από την Υπηρεσία Διοικητικού 
του πιο πάνω Ερευνητικού Οργανισμού με βάση τα τηρούμενα σ’ 
αυτή επίςημα στοιχεία, και αν αυτά έχουν χαθεί ή καταστραφεί, η 
υπηρεσία τους αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
4 του Α.Ν. 599/1968. 

       Ως συντάξιμη πραγματική υπηρεσία λογίζεται η υπηρεσία των 
παραπάνω. 

αα)  στο Κ.Ε.Π.Ε.  και ββ)στο Κέντρο Οικονομικών Ερευνών. 

       Ως συντάξιμη πραγματική υπηρεσία, που προσμετράται σ’ αυτήν 
του προηγούμενου εδαφίου, λογίζεται και κάθε άλλη προϋπηρεσία, 
η οποία αναγνωρίζεται σαν τέτοια σύμφωνα με τις διατάξεις για τις 
πολιτικές συντάξεις με τις προϋποθέσεις και περιορισμούς που 
αναφέρονται σ’ αυτές. 

΄Αρθρο  1 παρ. 1 
Ν.1208/81 

θ)  Οι με θητεία ιατροί του Νοσηλευτικού Ιδρύματος του Μετοχικού 
Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.). 

΄Αρθρο 17 παρ. 1 
Ν.1694/87 

ι)   Οι υπάλληλοι του Οργανισμού Διοίκησης Εκκλησιαστικής Περιουσίας 
(ΟΔΕΠ) οι οποίοι είχαν διορισθεί ως δόκιμοι ή μόνιμοι στον 
Οργανισμό αυτό μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1984, καθώς και οι 
οικογένειές τους. Συντάξεις που είχαν αναγνωρισθεί από το Δημόσιο 
εξακολουθούν να καταβάλλονται. 

 

Α  Ρ Θ  Ρ Ο     3 

Εκπαιδευτικοί αναγνωρισμένων σχολείων εξωτερικού 

 

΄Αρθρο 3 παρ. 1  
Α.Ν. 1854/51 

1.  Δικαίωμα σε σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο έχουν, εφόσον 
συντρέχουν οι όροι του πρώτου εδαφίου της περίπτ. α΄της παρ. 1 
του άρθρου 1 του Κώδικα αυτού: 

΄Αρθρο 3 παρ. 1 
περίπτ. α΄   Α.Ν. 
1854/51 

α)  Οι  έλληνες το γένος καθηγητές, επιμελητές και δάσκαλοι σχολείων 
που λειτουργούν στο  Εξωτερικό και είναι αναγνωρισμένα ως 
ισότιμα με τα Γυμνάσια και τις Εμπορικές Σχολές Μέσης 
Εκπαίδευσης του Κράτους. 

΄Αρθρο 3 παρ. 1 
περ.β΄Α.Ν. 1854/51, 
όπως αντικ. με 
άρθρ. 3 παρ. 9 του 
Ν.2227/94 

β)  Οι έλληνες το γένος Επιθεωρητές, δάσκαλοι και νηπιαγωγοί, καθώς 
και δάσκαλοι των ξένων γλωσσών που διδάσκουν σε καθημερινή 
βάση σε ημερήσια πλήρη δημοτικά σχολεία  και νηπιαγωγεία 
ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού ή  σε ημερήσια πλήρη 
δημοτικά  σχολεία και νηπιαγωγεία που έχουν ιδρυθεί και  
συντηρούνται από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας  ή από ειδικά 
κληροδοτήματα ή επιχορηγούνται  από το Ελληνικό Δημόσιο. Ως 
ημερήσια πλήρη  δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία θεωρούνται 
αυτά που λειτουργούν σε καθημερινή  βάση και εφαρμόζουν με 
παρεκκλίσεις, ανάλογες με τις τοπικές συνθήκες, το πρόγραμμα των 
σχολείων του Εσωτερικού. Τα σχολεία αυτών των κατηγοριών, 
εκτός από την πρώτη, καθορίζονται με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Εξωτερικών, Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας, που 
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εκδίδεται ύστερα από γνώμη του  Ανώτατου  Εκπαιδευτικού 
Συμβουλίου. 

Άρθρο 3 παρ. 1 
περ. γ΄ εδάφιο 
πρώτο Α.Ν. 1854/51 

γ)  Οι ΄Ελληνες το γένος καθηγητές και δάσκαλοι που υπηρετούν σε 
σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, τα οποία συντηρούνται από ελληνικές 
κοινότητες εξωτερικού. 

΄Αρθρο 3 παρ. 1 
περ. γ΄εδάφ. δεύτ. 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 5 
παρ. 3 Ν.Δ. 3768/57 

      Η υπηρεσία των εκπαιδευτικών που αναφέρονται στις παραπάνω 
περιπτώσεις υπολογίζεται ως συντάξιμη μετά τη συμπλήρωση του 
17ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον αυτοί  διδάσκουν κατά κύριο 
επάγγελμα στα σχολεία αυτά. 

΄Αρθρο 3 παρ. 1 
περ. γ΄εδάφ. τρίτο 
Α.Ν. 1854/51 

      Ως όριο ηλικίας γι’ αυτούς ορίζεται το 65ο έτος της ηλικίας τους. 

΄Αρθρο 3 παρ. 1 
περ. γ΄εδάφ. 
τέταρτο Α.Ν. 
1854/51, όπως 
συμπλ. με άρθρ. 6 
παρ. 1 Ν.Δ. 3055/54 

      Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί λειτουργοί δε δικαιούνται σύνταξη, ούτε 
υπολογίζουν την υπηρεσία αυτή ως συντάξιμη εφόσον για την ίδια 
αιτία έλαβαν από το Κράτος στο οποίο υπηρετούν ή την Κοινότητα 
τέτοια σύνταξη ή άλλο βοήθημα ή αποζημίωση, που παρέχονται 
αντί για σύνταξη, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται οι παροχές που 
χορηγούνται από ασφαλιστικούς Οργανισμούς που συστάθηκαν 
από τους ίδιους, ανεξάρτητα αν στους Οργανισμούς αυτούς 
συνεισφέρουν ή όχι οι οικείες Κοινότητες. 

΄Αρθρο 3 παρ. 1 
περ. γ΄ εδάφ. 
πέμπτο Α.Ν. 
1854/51 

      Επίσης, δε δικαιούνται σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του 
άρθρου, ούτε υπολογίζουν την υπηρεσία τους αυτή ως συντάξιμη 
και όσοι κρίθηκαν από το Εποπτικό Συμβούλιο ότι έπρεπε να 
απολυθούν και δεν απολύθηκαν από την οικεία Κοινότητα. 

΄Αρθρο 3 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

2.  Οι εκπαιδευτικοί λειτουργοί που παίρνουν σύνταξη σύμφωνα με αυτό 
το άρθρο δε δικαιούνται να ζητήσουν οποιαδήποτε αποζημίωση 
από τις Κοινότητες για τις εκπαιδευτικές υπηρεσίες τους σ’ αυτές. 

΄Αρθρο 3 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 

3.   Η σύνταξη εκείνων που κατά το άρθρο αυτό δεν έχουν διαβαθμισθεί 
σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν  κάθε φορά σε βαθμούς της 
ιεραρχίας των  δημόσιων εκπαιδευτικών υπαλλήλων, καθορίζεται με 
βάση τη διαβάθμιση που έγινε με το Β.Δ. της 30ης Αυγούστου 1940. 

΄Αρθρο 3 παρ. 4  
Α.Ν. 1854/51 

4.   Η υπηρεσία όλων των παραπάνω αποδεικνύεται με πιστοποιητικό 
του Υπουργείου Παιδείας, στο οποίο οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να 
υποβάλλουν, μέσω των Ελληνικών Προξενικών Αρχών, όλα τα 
δικαιολογητικά της υπηρεσιακής τους κατάστασης, καθώς και κάθε 
μεταβολή που θα επέλθει στο μέλλον στην κατάστασή τους.  

      Το Υπουργείο υποχρεούται σε έλεγχο των δικαιολογητικών που 
υποβάλλονται μέσω των οικείων Προξενικών Αρχών, οι οποίες 
πρέπει να βεβαιώνουν  τη  νόμιμη συγκρότηση των Κοινοτήτων, την 
κανονική λειτουργία των παραπάνω Σχολείων, ότι αυτά ήσαν πλήρη 
και ημερήσια, καθώς και την αλήθεια του περιεχομένου των 
ανακοινώσεών τους. 

      Το Υπουργείο Παιδείας με βάση τις παραπάνω ανακοινώσεις 
καταρτίζει μητρώο των εκπαιδευτικών του εξωτερικού  και εκδίδει με 
βάση τα στοιχεία που αναγράφονται στο μητρώο αυτό τα 
πιστοποιητικά που απαιτούνται για τη  συνταξιοδότηση. 

       Οι υπηρεσίες σε σχολεία του εξωτερικού πριν από την έναρξη της 
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ισχύος του Α.Ν. 1854/51 αποδεικνύονται σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ίσχυαν μέχρι τότε. 

΄Αρθρο 1 Ν. 698/77 5.    Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται και για τους  ΄Ελληνες 
το γένος καθηγητές της Παιδαγωγικής Ακαδημίας  «ΑΓΙΟΣ  
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ», που ιδρύθηκε  στο Γκάρισσον  (GARISSON) των 
Η.Π.Α. από την Ελληνική Ορθόδοξη  Ιερή Αρχιεπισκοπή Βόρειας και 
Νότιας Αμερικής και αναγνωρίσθηκε ως ισότιμη με δημόσια 
Ελληνική Παιδαγωγική Ακαδημία, εφόσον αυτοί έχουν τα ίδια ή  
ανάλογα προσόντα με εκείνα που απαιτούνται για το διορισμό των 
καθηγητών στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες του εσωτερικού. 

      Για τον κανονισμό της σύνταξής τους οι παραπάνω εξομοιώνονται 
με τους καθηγητές των δημόσιων  Ελληνικών Παιδαγωγικών 
Ακαδημιών με εφαρμογή των διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά για 
τους καθηγητές του εσωτερικού  σχετικά με τη διαβάθμιση και 
προαγωγή τους. 

       Αρμόδιο συλλογικό όργανο για την κρίση των καθηγητών της 
παραπάνω Παιδαγωγικής Ακαδημίας  ορίζεται το Υπηρεσιακό 
Συμβούλιο του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,  
που είναι αρμόδιο  για τα θέματα της υπηρεσιακής κατάστασης των 
καθηγητών Παιδαγωγικών Ακαδημιών του εσωτερικού. 

      Τα σχετικά δικαιολογητικά για τη διαβάθμιση και προαγωγή των 
παραπάνω καθηγητών αποστέλλονται στο Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων από την Ιερή Αρχιεπισκοπή Βόρειας 
και Νότιας Αμερικής με αιτιολογημένη πρόταση όταν πρόκειται για 
προαγωγή καθηγητών από βαθμό σε βαθμό. 

΄Αρθρο 14 παρ. 1 
Ν.Δ 4605/66 

6.   Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται κατά τον  ίδιο τρόπο 
και για τους  ΄Ελληνες το γένος καθηγητές Ελληνορθόδοξων  
Θεολογικών Σχολών του εξωτερικού, που έχουν αναγνωρισθεί ως 
ισότιμες με τη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
εφόσον αυτοί έχουν τα ίδια προσόντα με τους καθηγητές της Σχολής 
αυτής και διδάσκουν μαθήματα που διδάσκονται σ’ αυτή. 

      Για τον καθορισμό της σύνταξής τους οι παραπάνω εξομοιώνονται 
με τους καθηγητές της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου. 

 

Α  Ρ  Θ  Ρ  Ο     4 

Προσωπικό καταπολέμησης  λοιμωδών νόσων 

 

΄Αρθρο 4 Α.Ν. 
1854/51 

1.   Οι Ιατροί, είτε είναι ιδιώτες είτε έκτακτοι δημόσιοι    υπάλληλοι που 
εκτελούν υπηρεσία, που τους επιβλήθηκε σύμφωνα με το νόμο, για 
την καταπολέμηση λοιμωδών νόσων, δικαιούνται σύνταξη από το 
Δημόσιο Ταμείο αν αποδειχθεί ότι έγιναν σωματικά  ή διανοητικά 
ανίκανοι από τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και 
αναμφισβήτητα από την υπηρεσία τους αυτή. 

2.   Με τους παραπάνω ίδιους όρους δικαιούται σύνταξη και όλο το άλλο 
έκτακτο προωπικό που εκτελεί την πιο πάνω  υπηρεσία. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο    5 

Χήρα  σύζυγος και  ορφανά 

 

΄Αρθρο 5 παρ. 1 
περ. α΄ εδάφιο 
πρώτο Α.Ν. 1854/ 
51, όπως τροπ. με 
το Ν.Δ. 208/74 και 
αντικ. με το άρθρ. 
15 παρ. 1 του ν. 
1202/81 σε συνδ. με 
το άρθρ. 3 παρ. 8  ν. 
2227/94 

1.    Δικαίωμα σε σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο έχουν: 

α)   Η χήρα του υπαλλήλου, από αυτούς που αναφέρονται  στα άρθρα 1 
και 2, ο οποίος είχε αποκτήσει δικαίωμα σε σύνταξη ή που πέθανε 
στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση πενταετούς τουλάχιστον 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή που πέθανε στην υπηρεσια 
με τους όρους της περίπτ. στ΄ της παρ. 1  του άρθρου 1 ή που 
δολοφονήθηκε από τρομοκράτες ή άλλα άτομα λόγω της 
υπαλληλικής του ιδιότητας ή της ενάσκησης των καθηκόντων του. 

΄Αρθρο 5 παρ. 
1περ. α΄ εδάφ. δεύτ. 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
τροπ. με  αρθρ. 2  
παρ. 1 N.955/79 και 
αντικ. με άρθρ. 15 
N. 1694/87 

     Η χήρα δικαιούται σύνταξη αν από το γάμο έχει συμπληρωθεί ενός 
έτους πραγματική συντάξιμη υπηρεσία του συζύγου της ή αν ο 
γάμος έχει τελεσθεί δύο τουλάχιστον πλήρη έτη πριν από το θάνατό 
του. 

       Αν ο γάμος της χήρας λυθεί με διαζύγιο και τελεσθεί νέος γάμος της  
με το ίδιο πρόσωπο, για τη συμπλήρωση των παραπάνω χρονικών 
προϋποθέσεων λαμβάνεται υπόψη και ο πρώτος γάμος. Αν όμως 
γεννήθηκε παιδί  η χήρα δικαιούται σύνταξη και χωρίς να 
συντρέχουν οι όροι αυτοί. 

Άρθρο 5 παρ. 1 
περ. α΄εδάφ. τρίτο 
Α.Ν. 1854/51 

      Η χήρα δικαιούται επίσης  σύνταξη και χωρίς να συντρέχουν οι όροι 
αυτοί στην  περίπτωση δ΄της παρ. 1 του άρθρου 1 του Κώδικα 
αυτού, αν ο γάμος τελέσθηκε πριν από την απομάκρυνση του 
συζύγου της από την υπηρεσία, στις περιπτώσεις γ΄και στ΄ της ίδιας 
παραγράφου, καθώς και στην περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου 
στην υπηρεσία, αν ο γάμος τελέσθηκε πριν από το τραύμα ή 
ατύχημα ή την αναμφισβήτητη εκδήλωση της νόσου, από τα οποία 
επήλθε η ανικανότητα ή ο θάνατος του υπαλλήλου. Ο χρόνος 
εκδήλωσης της νόσου βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. 
Επιτροπής. 

΄Αρθρο 5 παρ. 1 
περ. β΄ Α.Ν. 
1854/51,όπως αντικ. 
με άρθρ. 1 παρ. 1 
Ν.Δ. 149/73, 3 Ν. 
955/79, 2 παρ. 1 και 
3 Ν.Δ. 143/73, 3 
Ν.Δ. 149/73, 4 παρ. 
1 Ν. 955/79, 1 παρ. 
2 Ν.1813/88 και 2 
παρ. 3 Ν.2703/99 
σε συνδυασμ. με 
άρθρ. 20 παρ. 1 τελ. 
εδάφ. Ν.2084/92, 
όπως τροπ. με το 
άρθρο 3, παρ. 2, 
Ν.3408/05 

β) Τα παιδιά του υπαλλήλου που πέθανε έχοντας τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, καθώς και του συνταξιούχου είτε αυτά γεννήθηκαν 
σε γάμο των γονέων τους είτε νομιμοποιήθηκαν είτε είναι θετά είτε 
αναγνωρίσθηκαν είτε γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους από 
μητέρα υπάλληλο ή συνταξιούχο από δική της υπηρεσία,  τα μεν 
κορίτσια αν είναι άγαμα, τα δε αγόρια μέχρι τη συμπλήρωση του 
18ου έτους της ηλικίας τους εφόσον είναι άγαμα ή και μετά τη 
συμπλήρωση του 18ου έτους, εφόσον  είναι  άγαμα και ανίκανα για 
εργασία κατά ποσοστό 50% και άνω. Η ανικανότητά τους στην 
περίπτωση αυτή  κρίνεται κατά το χρόνο του θανάτου του 
υπαλλήλου ή συνταξιούχου και βεβαιώνεται με γνωμάτευση  της 
Α.Σ.Υ. Επιτροπής. Αν η ανικανότητα των ενήλικων αγοριών επέλθει 
μετά το  θάνατο του υπαλλήλου ή του συνταξιούχου το ανίκανο 
αγόρι δικαιούται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο, αν δεν παίρνει ή 
δε δικαιούται να πάρει σύνταξη από οποιονδήποτε άλλο φορέα 
κύριας ασφάλισης ή το μηνιαίο εισόδημά του δεν υπερβαίνει  το 
κάθε φορά κατώτατο όριο σύνταξης που καταβάλλει το Δημόσιο. 
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      Η ανικανότητα μπορεί να βεβαιωθεί και όταν ζει ο γονέας τους από 
τον οποίο έλκουν το δικαίωμα, η γνωμάτευση όμως αυτή θα ληφθεί 
υπόψη από τα δικαιοδοτούντα για τις συντάξεις όργανα κατά την 
κρίση του δικαιώματος  σε σύνταξη των ενήλικων αγοριών. 

      Τα θετά παιδιά δικαιούνται σύνταξη, εφόσον κατά το χρόνο της 
δημοσίευσης της απόφασης υιοθεσίας δεν είχαν υπερβεί το 18ο 
έτος της ηλικίας τους. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει: 

αα) Για παιδιά στρατιωτικών οι οποίοι σκοτώθηκαν ή πέθαναν από 
πολεμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας τους στην ημεδαπή ή στην αλλοδαπή και τα οποία 
υιοθετήθηκαν μετά το  θάνατο του πατέρα τους, αν μεν είναι 
κορίτσια, εφόσον κατά το χρόνο της υιοθεσίας ήταν άγαμα, αν δε 
είναι αγόρια,  εφόσον κατά το χρόνο της υιοθεσίας ήταν άγαμα και 
ανήλικα. Για την ενηλικίωση εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 
6 του άρθρου 53. 

ββ) Για θετά παιδιά  που είτε υιοθετήθηκαν  μέχρι τη δημοσίευση του 
Ν.Δ. 149/1973 και δε λαμβάνουν  ούτε δικαιούνται να λάβουν 
σύνταξη από οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας 
ασφάλισης  είτε είναι ανίκανα για την άσκηση οποιουδήποτε 
βιοποριστικού επαγγέλματος.  

΄Αρθρον 1 Ν.Δ. 
666/70, όπως  αντικ. 
με την παρ. 1του 
άρθρ. 9 του 
Ν.1654/86 

γ)  Η διαζευγμένη θυγατέρα  εφόσον συντρέχουν αθροιστικά  οι εξής 
προϋποθέσεις: 

αα) Ο γάμος να λύθηκε με κοινή υπαιτιότητα ή με υπαιτιότητα του 
συζύγου  ή από λόγο που δεν αφορά αποκλειστικά το πρόσωπό της 
ή με συναινετικό διαζύγιο ή να συντρέχει περίπτωση βίαιης 
διακοπής (σημ. ορθότερα «κατάργησης» προβλ. άρθρ. 604 εδ. 1 
Κ.Πολ.Δικ.)  της δίκης λόγω θανάτου του συζύγου. 

ββ) Να μην έχει μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή το Δημόσιο Τομέα 
μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του Δημοσίου, όπως 
αυτό ισχύει κάθε φορά. 

       Επίσης να μην έχει κάθε φορά  φορολογητέο εισόδημα από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το παραπάνω 
καθοριζόμενο κατώτατο όριο. 

γγ) Να μην παίρνει άλλη σύνταξη  και να μην έχει ασφαλισθεί για 
σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας σύνταξης. 

δδ) Κατά την 31 Δεκεμβρίου 1986 να έχει συμπληρώσει το 
τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας της. 

       Παρατήρηση: Δικαιώματα που έχουν αναγνωρισθεί με τις διατάξεις 
που ίσχυαν πριν από το Ν.1654/86  δε θίγονται (άρθρ. 9 παρ. 2 
Ν.1654/86). Οι διατάξεις που αναφέρονται στο συνταξιοδοτικό 
δικαίωμα  των διαζευγμένων θυγατέρων  έχουν εφαρμογή και για 
εκείνες που το δικαίωμά τους γεννήθηκε πριν από τις 24.11.1986 
(άρθρ. 9  παρ. 3 Ν.1654/86). 

΄Αρθρο 2 παρ. 4  Ν. 
2703/99 

δ)  Τα άγαμα αγόρια που φοιτούν  σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της 
χώρας ή σε ισότιμες με αυτές του εξωτερικού ή σε δημόσια 
Ινστιτιούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της χώρας 
δικαιούνται  σύνταξη μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τα έτη φοίτησης που προβλέπει ο οργανισμός της κάθε 
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σχολής ή του κάθε Ι.Ε.Κ. κατά περίπτωση, και για ένα ακόμη έτος 
εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση και πάντως, όχι πέρα από τη 
συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους για όσα φοιτούν σε 
ανώτερες ή ανώτατες σχολές και του 22ου έτους της ηλικίας τους 
για όσα φοιτούν σε Ι.Ε.Κ. 

       Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται εφόσον 
προσκομίζεται  κάθε χρόνο πιστοποιητικό φοίτησης - προόδου της 
οικείας σχολής, από το οποίο να αποδεικνύεται η κανονική φοίτηση 
του σπουδαστή, καθώς  και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του 
Ν.1599/1986 ότι είναι άγαμος και δεν παίρνει σύνταξη από άλλο 
φορέα. 

Άρθρο 2 παρ. 4 του 
Ν.3075/02 

ε)   Κατ’ εξαίρεση, ο επιζών σύζυγος και τα παιδιά των προσώπων της 
παραγράφου 11 του άρθρου 1 του Κώδικα αυτού, εφόσον ο 
θάνατος επήλθε οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας 
τους. Στην περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό της σύνταξης 
λαμβάνονται υπόψη τα συνολικά έτη θητείας που πραγματικά είχε 
διανύσει ο θανών. 

Άρθρο 5 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

2.    Στη σύνταξη της χήρας συζύγου και των τέκνων συμμετέχει η χήρα 
μητέρα ή η φυσική μητέρα εφόσον παραμένει άγαμη. 

       Στη σύνταξη της χήρας συζύγου χωρίς τέκνα συμμετέχει και ο 
πατέρας και αν αυτός δεν υπάρχει ή έχει πεθάνει, η χήρα μητέρα και 
οι άγαμες αδελφές αυτού που πέθανε. 

      Τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας έχουν το δικαίωμα της 
παραπάνω συμμετοχής μόνο εφόσον είναι άπορα και συντηρούνταν 
κυρίως από τον υπάλληλο που  πέθανε. 

      Το παραπάνω δικαίωμα του πατέρα, της  μητέρας και των άγαμων 
αδελφών αναγνωρίζεται με αίτησή τους και παραμένει ακόμη και 
όταν η χήρα σύζυγος και τα τέκνα παύουν να υπάρχουν ή 
απωλέσουν με οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα σε σύνταξη, 
καθώς και όταν δε συντρέχουν για τα πρόσωπα αυτά οι όροι 
θεμελίωσης δικαίωματος σε σύνταξη. 

      Τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας, για τα οποία έχει 
αναγνωρισθεί δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα αυτού, μπορούν σε  κάθε περίπτωση να παραιτηθούν από 
το δικαίωμα οπότε η σύνταξη καταβάλλεται αμείωτη στη χήρα 
σύζυγο και τα τέκνα. 

      Η παραίτηση αυτή δεν μπορεί  να ανακληθεί από αυτόν που 
παραιτήθηκε, ο οποίος χάνει ανέκκλητα το δικαίωμα  σε συμμετοχή, 
χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώματα εκείνων που είναι διάδοχοι στο 
δικαίωμα συμμετοχής.  

΄Αρθρο 2 παρ. 2 
Ν.955/79 

3.   Ο σύζυγος  γυναίκας δημόσιας υπαλλήλου ή συνταξιούχου  που ζει 
μετά το θάνατό της, δικαιούται σύνταξη από το Δημόσιο σύμφωνα 
με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περίπτ. α΄της παρ. 1 αυτού 
του άρθρου αν κατά το χρόνο θανάτου της συζύγου του ήταν 
άπορος και ανίκανος για άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού 
επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 65%. Η ανικανότητα 
αυτή αποδεικνύεται με γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε. Επιτροπής 

      ΄Οπου  σ’ αυτόν τον Κώδικα αναγράφεται η λέξη «χήρα» για την 
απόκτηση ή απώλεια ή αναστολή του δικαίωματος σύνταξης ή τον 
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υπολογισμό της εννοείται και ο χήρος που αναφέρεται στο 
προηγούμενο εδάφιο. 

΄Αρθρο 1 παρ. 2 
Ν.1902/90 
 
 
 
΄Αρθρο 20 παρ. 1 
Ν.2084/92 

4. Οι θυγατέρες και άπορες άγαμες αδελφές, που έχουν το 
συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα από γονείς ή αδέλφια που 
προσλήφθηκαν στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 και μετά, 
αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις που αποκτούν  το δικαίωμα αυτό και τα αγόρια. 

5.    Στις άγαμες θυγατέρες, εκτός από τις ανίκανες σε ποσοστό 67% και 
μεγαλύτερο, μετά την ενηλικίωσή τους ή το τέλος των σπουδών 
τους η σύνταξή τους καταβάλλεται ολόκληρη μεν αν το συνολικό, 
εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξη, μηνιαίο πραγματικό 
ακαθάριστο εισόδημά τους, όπως αυτό προκύπτει από τη 
φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου έτους, δεν υπερβαίνει 
το 40πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό 
ισχύει κάθε φορά, περιορίζεται δε κατά το ένα τρίτο (1/3) του ποσού 
της, αν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 40πλάσιο όχι όμως και το 
60πλάσιο και κατά το ένα δεύτερο  (1/2) αυτής εφόσον υπερβαίνει 
το 60πλάσιο. 

       Παρατήρηση1η: Η παραπάνω  διάταξη εφαρμόζεται και για τις 
άγαμες και διαζευγμένες θυγατέρες  που έπαιρναν σύνταξη κατά την 
ισχύ του Ν.2084/92, όπως ορίζεται στο δεύτ. εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 20 αυτού, που έχει ως εξής: 

 
       «Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις 

άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες στις οποίες καταβάλλεται ήδη 
σύνταξη και οι οποίες υποχρεούνται να υποβάλουν στην αρμόδια 
διεύθυνση συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέσα 
στο πρώτο  δίμηνο κάθε έτους, αρχής γενομένης από του έτους 
1993, επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του 
φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους ή σχετική βεβαίωση 
της αρμόδιας διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) προς 
απόδειξη του εισοδήματός τους. 

       Η παράλειψη υποβολής των παραπάνω στοιχείων συνεπάγεται 
αναστολή της καταβολής της σύνταξης, η οποία πάντως μπορεί να 
καταβληθεί και πάλι με την εκ των υστέρων υποβολή των στοιχείων 
αυτών». 

       Παρατήρηση 2η: Στο άρθρο 20 παρ. 1 εδάφ. τέταρτο του 
Ν.2084/1992 ορίζεται ότι: 

      «Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, για την ενηλικίωση των 
τέκνων, αρρένων και θηλέων, καθώς και για την ηλικία όσων 
σπουδάζουν εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 13 του 
παρόντος. Συντάξεις που έχουν ήδη κανονιστεί με διαφορετικό όριο 
ηλικίας δεν  θίγονται». 

       Παρατήρηση 3η: Οι διατάξεις της παρ. 5 (άρθρο 20 παρ. 1 
Ν.2084/92) ερμηνεύθηκαν αυθεντικά με την παρ. 15 του άρθρ. 6 του 
Ν.2227/94 που έχει ώς εξής: 

      «Η αληθής έννοια των διατάξεων της παρ. αυτής είναι ότι στην 
έννοια της σύνταξης, κύριας και επικουρικής, που περιορίζεται, 
περιλαμβάνεται μόνο η σύνταξη που καταβάλλεται από το Δημόσιο 
και οι επικουρικές συντάξεις που απορρέουν από υπηρεσίες της 
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κύριας αυτής σύνταξης ή εξαρτώνται από αυτή και όχι οι συντάξεις 
που τυχόν δικαιούνται τα αναφερόμενα  σε αυτές πρόσωπα από 
άλλους ασφαλιστικούς ορργανισμούς κύριες και επικουρικές, επί 
συρροής δε δύο συντάξεων από το Δημόσιο, για την εφαρμογή των 
διατάξεων αυτών λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη, όταν αμφότερες 
προέρχονται από μεταβίβαση, όταν δε η μία προέρχεται από ίδιο 
δικαίωμα και η άλλη από μεταβίβαση, λαμβάνεται υπόψη η από 
μεταβίβαση καθώς και οι τυχόν επικουρικές συντάξεις που 
απορρέουν ή εξαρτώνται από τις συντάξεις αυτές που 
περιορίζονται».   

 

Α  Ρ Θ  Ρ  Ο    6 

Πατρική  Οικογένεια 

 
΄Αρθρο 6 παρ. 1 
Α.Ν.1854/51, όπως 
τροπ. με το Ν.Δ. 
208/74 

1.   Αν ο υπάλληλος από αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 1 και 2  
πέθανε αφού είχε αποκτήσει δικαίωμα σε σύνταξη ή αν πέθανε στην 
υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση δεκαετούς τουλάχιστον 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή αν ο υπάλληλος από αυτούς 
που αναφέρονται στα άρθρα 1,2 και 4 πέθανε στην υπηρεσία με 
τους όρους της περίπτ. στ΄της παρ. 1 του άρθρου 1 ήταν άγαμος ή 
χήρος χωρίς παιδιά ή διαζευγμένος χωρίς παιδιά, δικαιούνται 
σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο: 

α)   Ο άπορος πατέρας από την επομένη του θανάτου του τέκνου του αν 
κατά το χρόνο αυτό έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, 
αλλιώς από τη συμπλήρωσή του ή αν είναι άπορος και ανίκανος για  
άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλμα- τος και εφόσον σε 
κάθε περίπτωση τον συντηρούσε κυρίως αυτός που πέθανε. Η 
ανικανότητα του πατέρα βεβαιώνεται με γνωμάτευση της 
Α.Δ.Σ.Υ.Επιτροπής. 

β)  Αν δεν υπάρχει πατέρας ή αν αυτός πέθανε έστω και πριν αποκτήσει 
δικαίωμα σε σύνταξη, η άπορη χήρα μητέρα και για φυσικό τέκνο η 
άπορη φυσική  μητέρα, εφόσον είναι άγαμη, και οι άπορες άγαμες 
αδελφές, εφόσον τα πρόσωπα αυτά τα συντηρούσε κυρίως αυτός 
που πέθανε. 

΄Αρθρο 1 παρ. 3 σε 
συνδ. με την παρ. 2 
Ν.Δ.3618/56 

2. Τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας του υπαλλήλου που 
σκοτώθηκε σε υπηρεσία που συνεπαγόταν επαυξημένο κίνδυνο ή 
από απρόοπτο συμβάν, δικαιούνται σύνταξη και αν ακόμη δε 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις ηλικίας, απορίας και συντήρησης, που 
ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. 

΄Αρθρο 6 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

3.  Σε περίπτωση που οι γονείς έχουν πάρει διαζύγιο δικαιούνται 
σύνταξη η άπορη μητέρα και οι άπορες άγαμες αδελφές αν ο 
υπάλληλος τις συντηρούσε πριν από το θάνατό του. Αν όμως ο 
υπάλληλος συντηρούσε και τους δύο γονείς του η σύνταξη ανήκει σ’ 
αυτούς τους δύο. 

΄Αρθρο 6 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 

4.   Σε περίπτωση που ο πατέρας τέλεσε νέο γάμο μετά το θάνατο της 
συζύγου του δικαιούνται σύνταξη οι άγαμες αμφιθαλείς ή 
ετεροθαλείς από την ίδια μητέρα αδελφές αυτού που πέθανε, αν 
ζούσαν χωριστά και αυτός τις συντηρούσε πριν από το θάνατό του. 
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΄Αρθρο 18 παρ. 
1Ν.1202/81 

5.   Τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας που αναφέρονται σ’ αυτό και 
στο προηγούμενο άρθρο εκείνων που δολοφονήθηκαν στην 
υπηρεσία από τρομοκράτες ή άλλα άτομα λόγω της υπαλληλικής 
τους ιδιότητας ή της ενάσκησης των καθηκόντων τους, δικαιούνται 
σύνταξη ή συμμετοχή σ’ αυτή και αν ακόμη δε  συντρέχουν οι 
χρονικές προϋποθέσεις που ορίζονται στα άρθρα αυτά, καθώς και 
οι προϋποθέσεις απορίας, ηλικίας, συντήρησης ή  ανικανότητας. 

΄Αρθρο 1 παρ. 4 
Ν.1902/90 

6.  Οι άπορες άγαμες αδελφές  που έχουν το συνταξιοδοτικό τους 
δικαίωμα από αδέλφια που προσλήφθηκαν στο Δημόσιο από 1ης 
Ιανουαρίου 1983 και μετά, παύουν να συνταξιοδοτούνται μετά την 
ενηλικίωσή τους, εκτός αν σπουδάζουν ή είναι ανίκανες για εργασία, 
οπότε εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τις θυγατέρες του 
προηγούμενου άρθρου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    7 

Δικαίωμα προτίμησης σύνταξης οικογένειας 

 

΄Αρθρο 7 Α.Ν. 
1854/51 

      Το δικαίωμα προτίμησης που ορίζεται στο πέμπτο εδάφιο της 
περίπτ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 μεταβιβάζεται και στην 
οικογένεια αυτού που έπαθε. 

 

Α   Ρ  Θ   Ρ  Ο    8 

Εξαιρέσεις 

 
΄Αρθρο 8 Α.Ν. 
1854/51 

       Από τις διατάξεις του Κώδικα αυτού εξαιρούνται οι δημοτικοί 
στρατολόγοι και το προσωπικό των Σιδηροδρόμων του Κράτους. 

 

K  E  Φ  Α  Λ Α Ι  Ο     Β΄ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΤΗΣ   ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

 

1.     ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ   ΜΙΣΘΟΣ 

 

Α Ρ Θ Ρ  Ο    9 

Συντάξιμος  μισθός γενικά 

 

΄Αρθρο 9 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 6 
παρ. 1 Ν.Δ. 3768/57 

1.   Ως μισθός με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη  λαμβάνεται 
ποσοστό του μηνιαίου μισθού ενεργείας του μισθολογικού κλιμακίου 
ή του βαθμού που έφερε και εμισθοδοτείτο ο υπάλληλος κατά την 
έξοδό του από την υπηρεσία, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις 
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και 1 παρ. 1 
Ν.1694/87 

που ισχύουν κάθε φορά.  

΄Αρθρο 36 παρ. 1 Ν. 
1202/81 

       Γι’ αυτούς που λαμβάνουν σύμφωνα με το νόμο από 1-1-1981 
μισθό που  ανήκει σε βαθμό ανώτερο από αυτόν που κατέχουν κατά 
την έξοδό τους από την  υπηρεσία, η σύνταξη κανονίζεται με βάση 
το μισθό του βαθμού αυτού. 

΄Αρθρο 9 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 36 
παρ. 2 Ν.1202/81, 1 
παρ. 2 Ν.1694/87 
και 2 παρ. 
1Ν.2320/95, όπως 
αντικ. με το άρθρο 
10 παρ. 1 του 
Ν.3075/02 και τροπ. 
με το άρθρο 1 παρ.6 
Ν.3408/2005 

2.   Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ως μισθός νοείται 
ο βασικός μισθός ενεργείας του μισθολογικού κλιμακίου ή του 
βαθμού που έφερε κατά την έξοδό του από την υπηρεσία μαζί με την 
προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, καθώς και: 

α) για τους δικαστικούς λειτουργούς η πάγια αποζημίωση της 
παραγράφου 6 του άρθρου 2 του Ν. 2521/1997 (ΦΕΚ 174 Α'), 

β) για το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η 
πάγια αποζημίωση της παραγράφου 6 του άρθρου 10 του Ν. 
2521/1997, 

γ) για τους ιατροδικαστές το ειδικό επίδομα ιατροδικαστικής υπηρεσίας 
της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του Ν.2521/1997, 

δ) για τα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. και Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. το επίδομα διδακτικής 
προετοιμασίας και εξωδιδακτικής απασχόλησης των περιπτώσεων γ' 
των παραγράφων 2 των άρθρων 13 και 15 του Ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 
218 Α΄), αντίστοιχα. 

ε) για τους ερευνητές και ειδικούς λειτουργικούς επιστήμονες (Ε.Λ.Ε.) το  
ειδικό ερευνητικό επίδομα της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 3 του 
άρθρου 17 του Ν. 2530/1997, 

στ) για τους Συμβούλους και Παρέδρους του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, 
τους καθηγητές Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. και Ανωτέρων Εκκλησιαστικών Σχολών 
το ειδικό ερευνητικό επίδομα της περίπτωσης στ' της παραγράφου 2 
του άρθρου 18 του Ν. 2530/1997, 

ζ) για το επιστημονικό ερευνητικό προσωπικό του Κ.Ε.Π.Ε., το ειδικό 
επίδομα της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του Ν. 
2530/1997, 

η) για τους καθηγητές Ανωτάτων Στρατιωτικών Σχολών και Εθνικής 
Σχολής Δημόσιας Υγείας το επίδομα διδακτικής προετοιμασίας και 
εξωδιδακτικής απασχόλησης της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 
του άρθρου 20 του Ν. 2530/1997, όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά 
από τις οικείες μισθολογικές διατάξεις. 

 
Παρατήρηση:  Με το άρθρο 1 παρ.6 Ν.3408/2005 καθώς και το άρθρο 
1 παρ. 6 Ν.3513/2006 ορίζεται ότι από το έτος 2005 και μετά και μόνο 
για τον υπολογισμό της σύνταξης, τα ποσά των περιπτώσεων α, β και δ 
της παρ. 1 του άρθρου 10 του Ν. 3075/2002 (ΦΕΚ 297 Α'), λαμβάνονται 
υπόψη αυξημένα σε ποσοστό 3,6%. 
Το ίδιο ισχύει και για τα ποσά των παραγράφων 2, 3 περ. ζ' ,5 και 6 του 
άρθρου 30 του Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 297 Α'), τα οποία λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό της βουλευτικής σύνταξης. 

΄Αρθρο 2 παρ. 5 
Ν.2703/99 

       Απαραίτητη προϋπόθεση, προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον 
κανονισμό, τον ανακαθορισμό ή την αύξηση της σύνταξης ο βασικός 
μισθός και το χρονοεπίδομα, είναι να έχουν υποβληθεί  οι παροχές 
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αυτές στην προβλεπόμενη από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 
9 του άρθρου 59 του Κώδικα αυτού  κράτηση υπέρ του Δημοσίου 
για σύνταξη, κατά περίπτωση . Σε κάθε περίπτωση καμιά 
μισθολογική απολαβή ή τμήμα της δε λαμβάνεται υπόψη για τον 
κανονισμό , τον ανακαθορισμό ή την αύξηση σύνταξης, αν δεν έχει 
υποβληθεί στην κράτηση που προαναφέρεται. 

Άρθρο 2 παρ. 2   
787/78 

       Αν μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.787/78 (21-6-1978) για τον 
κανονισμό της σύνταξης λαμβανόταν υπόψη ο βασικός μισθός 
ενεργείας και η προσαύξηση πολυετούς συνολικής υπηρεσίας ή ο 
βασικός μισθός ενεργείας και η προσαύξηση ευδόκιμης παραμονής 
στον ίδιο βαθμό, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που αναλογεί κατά 
το προηγούμενο εδάφιο υπολογίζεται μειωμένο κατά 2/3 ή 1/3 
αντίστοιχα. 

΄Αρθρο 4 παρ. 1 
Ν.Δ. 4605/66 σε 
συνδ. με άρθρ. 2 
παρ. 1 Ν.787/78, 
όπως αντικ. με 
άρθρ. 1 παρ. 3 
Ν.1694/87 

3.   Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την εξέλιξη των εν ενεργεία 
δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων σε μισθολογικά κλιμάκια καθώς και 
για την προσαύξηση του βασικού μισθού τους με το επίδομα 
χρόνου υπηρεσίας λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του 
συντάξιμου μισθού που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, 
ανεξάρτητα από το χρόνο του τερματισμού της συντάξιμης 
υπηρεσίας και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των διατάξεων 
αυτών. 

΄Αρθρο 2 παρ. 1 
Α.Ν. 377/68 

       Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και αν ακόμη 
οι προσαυξήσεις που δόθηκαν μετά την έξοδο του υπαλλήλου από 
την υπηρεσία είναι μικρότερες από εκείνες που εδικαιούτο αυτός 
κατά την έξοδό του  από την υπηρεσία. 

Άρθρο 4 παρ. 2 
Ν.1902/90 

       Κατ’ εξαίρεση τα μισθολογικά κλιμάκια ή οι προσαυξήσεις του 
μισθού που χορηγούνται στους υπαλλήλους ως κίνητρα παραμονής 
στην υπηρεσία δε λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό του 
συντάξιμου μισθού και την αναπροσαρμογή των συντάξεων σε 
όσους  είχαν εξέλθει από την υπηρεσία κατά το χρόνο της 
χορήγησής τους και δεν τα είχαν δικαιωθεί όταν ήταν στην ενέργεια. 

΄Αρθρο 9 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 σε 
συνδ. με το άρθρ. 1 
παρ. 1 Ν.Δ. 829/71 

4.  Το ποσοστό της παρ. 1 αυτού του άρθρου, με βάση το οποίο 
κανονίζεται η σύνταξη του υπαλλήλου, ορίζεται στα 80% του 
συνόλου των απολαβών που αναφέρονται στην παρ. 2 του ίδιου 
άρθρου. 

΄Αρθρο 9 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51 και 6 
παρ. 2 Ν.Δ. 
3055/54, όπως 
αντικ. με τα άρθρ. 
15 παρ. 1 
Ν.1489/84 και 2 
παρ. 2  Ν.2320/95 

5.   Σε περίπτωση που αυξάνεται ο βασικός μισθός  της παραγράφου 2 
ή το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, αυξάνονται ανάλογα και οι 
συντάξεις, κάθε δε άλλου είδους παροχές που καταβάλλονται στους 
εν ενεργεία υπαλλήλους είτε με μορφή επιδόματος, είτε με μορφή 
εξόδων παράστασης, είτε με μορφή εξόδων κίνησης, είτε με 
οποιαδήποτε άλλη μορφή, ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού 
τους, δεν αποτελούν αύξηση του βασικού μισθού και δεν 
λαμβάνονται υπόψη για τον κανονισμό ή την αύξηση της σύνταξης, 
εκτός αν αυτό προβλέπεται από ειδική συνταξιοδοτική διάταξη. 

΄Αρθρο 9 παρ. 5 
Α.Ν. 1854/51 

6.  Αυτός που παραιτείται λόγω υποβιβασμού ενώ είχε αποκτήσει 
δικαίωμα σε σύνταξη ή απολύεται για άλλη αιτία, εκτός από 
πειθαρχικό παράπτωμα, δικαιούται μέσα σ’ ένα δίμηνο από τον 
υποβιβασμό σε κανονισμό σύνταξης με βάση το μισθό του βαθμού 
από τον οποίο υποβιβάστηκε,εφόσον συντρέχουν και οι άλλες 
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προϋποθέσεις αυτού του άρθρου. Γι’ αυτόν που υποβιβάζεται για 
πειθαρχικό παράπτωμα η σύνταξη κανονίζεται κατ’ εξαίρεση με 
βάση το μισθό του βαθμού στον οποίο υποβιβάστηκε. 

΄Αρθρο 9 παρ. 6 
Α.Ν. 1854/51 

7.  Γι΄αυτούς που δεν μισθοδοτούνται από το Δημόσιο Ταμείο και 
δικαιούνται σύνταξη από αυτό το ποσοστό της παραπάνω παραγρ. 
4 υπολογίζεται με βάση το μισθό που ανήκει στο βαθμό στον οποίο 
αυτοί εξομοιώνονται. 

       Με διατάγματα που εκδίδονται ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου κανονίζονται τα σχετικά με τη διαβάθμιση 
αυτών που τυχόν δεν είχαν εξομοιωθεί. 

       ΄Οταν γίνει μία φορά η διαβάθμιση των υπαλλήλων αυτών δεν 
επιτρέπεται  νέα διαβάθμισή τους. 

 

΄Αρθρο 9 παρ. 7 
Α.Ν. 1854/51 

8.   Για τον κανονισμό της σύνταξης των δημόσιων  υπαλλήλων  που 
αναφέρονται στο άρθρο 11 του Α.Ν. 835/1948 λαμβάνεται υπόψη το 
ποσοστό του μισθού που αναφέρεται στην παραπάνω παρ.4, τον 
οποίο λαμβάνουν κάθε φορά. 

 
΄Αρθρο 9 παρ. 8 
Α.Ν. 1854/51 

9.   Για το προσωπικό των Σχολείων που λειτουργούν μέσα στο Κράτος 
και έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμα με Γυμνάσιο ή Δημόσιο 
Διδασκαλείο ή Δημόσια Εμπορική Σχολή ισχύει η διαβάθμιση που 
έγινε με το Β.Δ/γμα της 18ης Ιουνίου 1951. 

 
΄Αρθρο 2 Ν.Δ 
874/71, όπως αντικ. 
με άρθρ. 1 παρ. 4 
του Ν.1694/87 σε 
συνδ. με άρθρ. 1 
παρ. 1 Ν.2592/98 

10. Για τους υπαλλήλους με σύμβαση που αναφέρονται στην παρ. 6 του 
άρθρου 1 ως μισθός για τον κανονισμό της σύνταξής τους 
λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός του κλιμακίου του κλάδου 
δημόσιων πολιτικών υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διακρίσεις του 
άρθρου 3 του Ν.2470/1997, με τους οποίους έχουν τα ίδια τυπικά 
προσόντα και που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του κάθε 
υπαλλήλου μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος χρόνου 
υπηρεσίας, όπως αυτό ισχύει κατά το χρόνο της εξόδου τους  για 
τους δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους. 

΄Αρθρο 19 παρ. 2 
Ν.1813/88 

       Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται ανάλογα και 
στους  γιατρούς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ν.Δ. 2592/1953 
που δεν έχουν υπαχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. 

΄Αρθρο 2 παρ. 6 
Ν.2703/99 

11. Για τον κανονισμό της σύνταξης του προσωπικού του Κ.Ε.Π.Ε.,με 
εξαίρεση το επιστημονικό προσωπικό του, λαμβάνεται υπόψη ο 
βασικός μισθός του μισθολογικού κλιμακίου του κλάδου δημόσιων 
πολιτικών υπαλλήλων σύμφωνα με τις διακρίσεις του άρθρου 3 του 
Ν.2470/1997, με τους οποίους έχουν τα ίδια τυπικά προσόντα και 
που αντιστοιχεί στα έτη υπηρεσίας του κάθε υπαλλήλου μαζί με την 
προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, όπως αυτό ισχύει 
κατά το χρόνο της εξόδου τους για τους δημόσιους  πολιτικούς 
υπαλλήλους. 

΄Αρθρο 1 παρ. 7 Ν. 
1694/87 σε συνδ. με 
άρθρ. 1 παρ. 1 
Ν.2592/98 

12. Η κατάταξη των υπαλλήλων των παρ. 10 και 11 του άρθρου αυτού 
και 6 του άρθρου 82 στους αντίστοιχους κλάδους σύμφωνα με τις 
διακρίσεις του άρθρου 3 του Ν.2470/1997 και στα μισθολογικά 
κλιμάκια θα ενεργείται κατά τον  κανονισμό ή την αναπροσαρμογή 
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της σύνταξης από την αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους. 

΄Αρθρο 7 παρ. 1 
Ν.1813/88 

13. Για τον κανονισμό της σύνταξης των εκπαιδευτικών που εξέρχονται 
από την υπηρεσία από θέση σχολικού συμβούλου του 
Ν.1304/1982, καθώς και όσων εξέρχονται από θέση προϊσταμένου 
γραμματείας των Α.Ε.Ι. πριν από τη λήξη της θητείας τους, ως 
μισθός λαμβάνεται υπόψη το αναφερόμενο στην παράγραφο 4 
ποσοστό του μηνιαίου μισθού ενεργείας της οργανικής τους θέσης, 
στην οποία εξελίσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 19 
του Ν.1304/1982 και 57 και 70 του Ν.1566/1985. 

΄Αρθρο 7 Ν. 
1902/90, όπως 
αντικ. με άρθρο 2 
παρ. 3 Ν.2320/95 
και 1 παρ. 3 
Ν.2592/98, όπως 
τροπ. και συμπλ. με 
το άρθρο 3, παρ.5 
του Ν. 3513/06 

14. α. Ως μισθός για τον κανονισμό της σύνταξης των γενικών 
διευθυντών λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός της αντίστοιχης 
θέσης του Γενικού Διευθυντή, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις 
που ισχύουν κάθε φορά κατά το χρόνο της εξόδου τους από την 
υπηρεσία, προσαυξημένος με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας που 
αντιστοιχεί στο μισθό αυτό και στα έτη υπηρεσίας τους.Τη σύνταξη 
αυτή δικαιούνται όσοι διετέλεσαν σε θέση Γενικού Διευθυντή για μία 
τουλάχιστον τριετία, με εξαίρεση τις περιπτώσεις θανάτου ή 
απόλυσης λόγω νόσου ή τριακονταπενταετίας ή ορίου ηλικίας ή 
κατάργησης της θέσης τους, καθώς και την περίπτωση της παρ. 12 
του άρθρου 8 του ν. 3260/2004 (ΦΕΚ 151 Α'). 

 β. Οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης 
έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους διετέλεσαν σε θέση Γενικού 
Διευθυντή και δεν επανεπιλέχθηκαν για τη θέση αυτή, 
καταλαμβάνοντας θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης από την οποία 
και αποχώρησαν από την Υπηρεσία, μη εφαρμοζομένων εν 
προκειμένω των διατάξεων του δευτέρου εδαφίου της 
προηγούμενης περίπτωσης της παραγράφου αυτής. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
Ν.1977/91 σε συνδ. 
με άρθρ. 1 παρ. 4 
Ν.2592/98, όπως 
αντικ. από το άρθρο 
2 παρ. 1α 
Ν.3234/04 

15. Για τον κανονισμό της σύνταξης του υπαλλήλου, ο οποίος καθίσταται 
πλήρως ανίκανος για εργασία κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας που 
συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο, λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμες 
αποδοχές του καταληκτικού κλιμακίου ή καταληκτικού βαθμού στον 
οποίο θα εξελισσόταν μισθολογικά ή βαθμολογικά σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο του παθήματος και 
αντιστοιχούν σε  τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία.  

       Ο διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για 
όποιον καθίσταται πλήρως ανίκανος για εργασία εξαιτίας 
δολοφονικής επίθεσης από ένα μόνο άτομο ή ομάδα κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας ή λόγω της ιδιότητάς του ως υπαλλήλου 
στην ενέργεια ή συνταξιούχου. 

Άρθρο 1 παρ. 1 του 
Ν.3029/02 

16.α. Για όσους αποχωρούν από την υπηρεσία από 1ης Ιανουαρίου 
2008 ως συντάξιμος μισθός, με βάση τον οποίο κανονίζεται η 
σύνταξη, λαμβάνεται υπόψη: 

   i. Για συνολική συντάξιμη υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του  
Κώδικα αυτού, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007, ο οριζόμενος από τις 
διατάξεις των παραγράφων 1-15 του άρθρου αυτού. 

   ii. Για συνολική συντάξιμη υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα αυτού, η οποία διανύεται από 1ης Ιανουαρίου 2008 και μετά, 
ποσοστό του πηλίκου της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων 
ασφαλιστέων αποδοχών, που έλαβε ο υπάλληλος κατά τα πέντε 
τελευταία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία 
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αποχωρεί της υπηρεσίας, χωρίς τον υπολογισμό των τρίμηνων 
αποδοχών, των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του 
επιδόματος αδείας, δια του αριθμού των μηνών υπηρεσίας που έχει 
πραγματοποιήσει ο υπάλληλος εντός της χρονικής αυτής περιόδου. 

       Αν ο υπάλληλος στην ίδια χρονική περίοδο δεν έχει σαράντα (40) 
τουλάχιστον μηνών υπηρεσία, για τον προσδιορισμό των μηνιαίων 
ασφαλιστέων αποδοχών συνυπολογίζονται και οι ασφαλιστέες 
αποδοχές μηνών υπηρεσίας της αμέσως προηγούμενης χρονικής 
περιόδου, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των σαράντα (40) 
μηνών. 

       Για τον προσδιορισμό των παραπάνω συνολικών αποδοχών 
λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές που έλαβε ο υπάλληλος κατά τη 
χρονική περίοδο των προηγούμενων εδαφίων της περίπτωσης 
αυτής, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο αποχώρησής 
του από την υπηρεσία. 

 
      Ειδικά για τους υπαλλήλους που θα αποχωρήσουν από 1ης 

Ιανουαρίου 2008 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, για τον 
προσδιορισμό των συνολικών αποδοχών, θα λαμβάνεται υπόψη 
ποσοστό του πηλίκου της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων 
ασφαλιστέων αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος από 1ης 
Ιανουαρίου 2008 και μέχρι την αποχώρησή του, χωρίς τον 
υπολογισμό των τρίμηνων αποδοχών, των δώρων εορτών 
Χριστουγέννων και Πάσχα και του επιδόματος αδείας, δια του 
αριθμού των μηνών υπηρεσίας του κατά τη χρονική αυτή περίοδο. 

 
   β.Το ποσοστό της υποπερίπτωσης ii της προηγούμενης περίπτωσης 

της παραγράφου αυτής, με βάση το οποίο κανονίζεται η σύνταξη, 
ορίζεται σε 79% για όσους αποχωρήσουν το έτος 2008, μειούμενο 
κατά 1% για καθένα από τα επόμενα έτη αποχώρησης του 
υπαλλήλου και καταλήγει σε 70%, για όσους αποχωρούν από το 
έτος 2017 και μετά. 

 
   γ.Ως ασφαλιστέες αποδοχές, με βάση τις οποίες υπολογίζεται η 

σύνταξη της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης α' της παραγράφου 
αυτής, νοείται το σύνολο των αποδοχών του υπαλλήλου, οι οποίες 
έχουν υποβληθεί σε κράτηση για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 59 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων . 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   10 

Συντάξιμος μισθός προσωπικού λοιμωδών νόσων 

 

΄Αρθρο 10 Α.Ν. 
1854/51 

       Ο μισθός, με βάση τον οποίο κανονίζεται η κατά το άρθρο 4  
σύνταξη, ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Ανώτατου 
Υγειονομικού Συμβουλίου μέχρι το συντάξιμο μισθό του 2ου βαθμού 
της διοικητικής ιεραρχίας για το προσωπικό της παρ. 1 του άρθρου 
αυτού και μέχρι το συντάξιμο μισθό του 6ου βαθμού για το 
προσωπικό της παρ. 2 του ίδιου άρθρου. 
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2.   ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ   ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο    11 
Θεμελιωτική συντάξιμη υπηρεσία 

 
΄Αρθρο 11 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

1.   Οι υπηρεσίες αυτών που υπάγονται στις διατάξεις για τις πολιτικές 
συντάξεις και αναγνωρίζονται από τον Κώδικα αυτό ως συντάξιμες 
διακρίνονται σε πραγματικές και πλασματικές. 

       Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι αυτή που παρέχεται 
πραγματικά και πλασματική είναι αυτή που από πλάσμα του νόμου 
θεωρείται σαν συντάξιμη. 

΄Αρθρο 11 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

2.  Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία με την έννοια της προηγούμενης 
παραγράφου είναι αυτή που παρέχεται  πραγματικά από αυτούς 
που διατελούν σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 1,2 και 3 του  
Κώδικα αυτού. 

΄Αρθρο 11 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 

3.  Επίσης θεωρείται σαν συντάξιμη πραγματική δημόσια υπηρεσία η 
έμμισθη υπηρεσία στη Μικτή Ελληνοτουρκική Επιτροπή Ανταλλαγής 
Ελληνοτουρκι- κών Πληθυσμών, στη Μικτή Ελληνοβουλγαρική 
Επιτροπή Ανταλλαγής Ελληνοβουλγαρικών Πληθυσμών καθώς και 
η υπηρεσία του αντιπροσώπου της Ελληνικής Κυβέρνησης για την 
εφαρμογή του άρθρου 107 της Συνθήκης της Λωζάννης. 

΄Αρθρο 3 παρ. 2 
Ν.340/76 

4.  Σαν συντάξιμη πραγματική υπηρεσία των αρχιφυλάκων Αγροφυ-
λακής και των τακτικών αγροφυλάκων λογίζεται ο χρόνος που 
διανύθηκε από την ισχύ του Ν.Δ. 4523/1966 και μετά. 

΄Αρθρο μόνο  παρ.1  
Ν.3691/57,όπως 
αντικ. με άρθρ. 6 
παρ. 1 του 
Ν.1859/89 

5.   Η υπηρεσία που διανύθηκε σε νοσηλευτικά ιδρύματα κοινωφελούς 
χαρακτήρα πριν από την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Α.Ν. 
965/1937 και του Ν.Δ. 2592/1953 λογίζεται  σαν συντάξιμη για το 
μόνιμο προσωπικό των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων  που 
διέπεται από τα νομοθετήματα αυτά, με τις προϋποθέσεις της παρ. 
8 του άρθρου αυτού, εφόσον το προσωπικό τούτο έχει 
συμπληρώσει τριετή τουλάχιστον υπηρεσία με την ιδιότητα του 
μόνιμου στο ίδιο ή σε οποιοδήποτε άλλο νοσηλευτικό ίδρυμα του 
Ν.Δ. 2592/1953 και κατ’ εξαίρεση προκειμένου για το προσωπικό 
που μονιμοποιήθηκε με τις διατάξεις των  Νόμων 1540/1985 και 
1579/1985  σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.1476/1984  εφόσον 
έχει συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον συνεχή ή με διακοπές 
υπηρεσία στο Δημόσιο ως τακτικού ή έκτακτου ή με σύμβαση 
υπαλλήλου με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο ή με ποσοστό μέχρι το 
διορισμό του στη μόνιμη θέση, στην οποία δεν περιλαμβάνεται η 
υπηρεσία που Παρασχέθηκε στα νοσηλευτικά ιδρύματα πριν από τη 
δημοσιοποίησή τους. 

Άρθρο 13 παρ. 2 
Ν.1813/88 

       Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για το 
εκπαιδευτικό, το διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό των 
σχολών αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εντάσσεται ή διορίζεται , σύμφωνα με 
τα άρθρα 41 του Ν.1404/1983 και 71 του Ν.1566/1985, σε θέσεις 
μόνιμου προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Τ.Ε.Ι.) ή μετατάςσεται σε άλλες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον το προσωπικό αυτό 



 27

προέρχεται από νοσηλευτικά ιδρύματα του Ν.Δ. 2592/1953. 
΄Αρθρο 20 παρ. 11 
Ν.2084/92, όπως 
αντικ. με άρθρ. 5 
παρ. 1 του 
Ν.2227/94 

       Επίσης, λογίζεται σαν συντάξιμη με τις προϋποθέσεις του πρώτου 
εδαφίου της παραγράφου αυτής η προϋπηρεσία όλου ανεξαίρετα 
του μόνιμου προςωπικού των δημόσιων  νοσηλευτικών ιδρυμάτων, 
που παρασχέθηκε με οποιαδήποτε σχέση στο ίδιο ή σε άλλο 
νοσηλευτικό ίδρυμα κοινωφελούς χαρακτήρα, πριν από την 
υπαγωγή του στις διατάξεις του Ν.Δ.2592/1953, σε οποιαδήποτε 
υπηρεσία των φορέων στους οποίους ανήκαν τα νοσηλευτικά 
ιδρύματα μέχρι τη δημοσιοποίησή τους, στο μαιευτήριο «Μαρίκα 
Ηλιάδη» μέχρι την ίδρυση του Μαιευτικού - Γυναικολογικού Κέντρου 
Αθήνας «Έλενα Βενιζέλου», στο «Νοσοκομείο Κ.Τσαγκάρη Α.Ε.»  
και στο «Υιοί Κ. Παπανικολάου Θεραπευτήριο Ζωοδόχου Πηγής 
Α.Ε.» με οποιαδήποτε μορφή και ονομασία λειτουργούσαν αυτά 
μέχρι την ίδρυση του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Μελισσίων 
«Α. Φλέμιγκ», καθώς και στους Ξενώνες της Ελληνικής 
Αντικαρκινικής Εταιρείας Αθήνας και Θεσσαλονίκης, πριν από την 
ίδρυση του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Οίκος Ξενίας 
και Περιθάλψεως Ασθενών», ανεξάρτητα αν το προσωπικό των 
παραπάνω περιπτώσεων υπηρετεί στο ίδιο ή μετακινήθηκε σε άλλο 
δημοσιοποιημένο ΄Ιδρυμα. 

΄Αρθρο 11 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. από τα άρθρα 
5 Ν.955/79 και 5 
παρ. 1 Ν.1379/83 
και άρθρ. 20 παρ. 5 
του Ν.2084/92 

6.  Κατ’ εξαίρεση θεωρείται σαν συντάξιμος χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας ο χρόνος κάθε κανονικής ή αναρρωτικής άδειας, ο 
χρόνος εκπαιδευτικής άδειας μέχρι μία τριετία, ο χρόνος γονικής 
άδειας ανατροφής παιδιών, ο χρόνος της διαθεσιμότητας, εφόσον 
αυτή δεν οφείλεται σε αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό παράπτωμα 
για τα οποία επακολούθησε οριστική απόλυση από την  υπηρεσία, 
καθώς και ο χρόνος της απεργίας, εφόσον θεωρείται ως χρόνος 
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.  

Άρθρο 3, παρ.6 του 
Ν.3513/06 

        Επίσης θεωρείται ως συντάξιμος χρόνος πραγματικής υπηρεσίας ο 
χρόνος αδείας των διατάξεων των παραγράφων 1 των άρθρων 51 
και 53 του ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α') με την προϋπόθεση της 
καταβολής από τον υπάλληλο των προβλεπόμενων ασφαλιστικών 
εισφορών. 

΄Αρθρο 17 Ν.Δ. 
3768/57,όπως 
συμπλ.με το άρθρ. 7 
παρ. 6 του Ν.955/79 

       Δημόσιος υπάλληλος που αποδέχεται θέση ή παρατείνει ή 
ανανεώνει τη θητεία του σε διεθνή οργανισμό στον οποίο μετέχει η 
Ελλάδα, λογίζεται ότι τελεί σε κανονική άδεια  απουσίας χωρίς 
αποδοχές κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του στον Οργανισμό αυτό 
και για χρόνο που δεν μπορεί να υπερβεί τη δεκαετία συνολικά. 

       Ο χρόνος της πιο πάνω υπηρεσίας θωρείται σαν πραγματική 
δημόσια υπηρεσία για κάθε περίπτωση και σαν συντάξιμος με την  
τήρηση των διατάξεων της παρ. 8 αυτού του άρθρου. 

       Στις διατάξεις αυτής της παραγράφου υπάγονται αυτοδίκαια και 
εκείνοι που μέχρι την έναρξη της ισχύος του Ν.Δ. 3768/57 (12-10-
1957) αποδέχθηκαν θέση σε διεθνή οργανισμό από τους 
παραπάνω και για το λόγο αυτό κρίθηκαν ότι έπρεπε να απολυθούν 
ή απολύθηκαν. 

 
΄Αρθρο  1 Ν.Δ. 
1073/71 σε συνδ. με 
το άρθρ. 4 Ν.Δ. 

       Με την επιφύλαξη των διατάξεων του επόμενου εδαφίου, οι 
διατάξεις των  δεύτερου, τρίτου και τέταρτου εδαφίων της 
παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους που, 
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622/70 πριν από την πρόσληψή τους στο Δημόσιο, αποδέχθηκαν θέση ή 
παράταση ή ανανέωση θητείας σε διεθνή οργανισμό στον οποίο 
μετέχει και η Ελλάδα, εφόσον κατά την έναρξη της θητείας τους στο 
διεθνή οργανισμό είχαν αποκτήσει την ιδιότητα υπαλλήλου στο 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών. 

       ΄Ολη η προϋπηρεσία των υπαλλήλων του προηγούμενου εδφαφίου 
στα εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια αναγνωρίζεται σαν 
συντάξιμη για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης από το Δημόσιο 
χωρίς κανένα όρο, προϋπόθεση ή περιορισμό, εκτός από αυτόν 
που τίθεται στο επόμενο εδάφιο. 

        Αν με βάση την υπηρεσία,που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τα 
προηγούμενα δύο εδάφια, αυτοί που αναφέρονται σ’ αυτά 
δικαιούνται μεγαλύτερη σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
οργανισμό, δεν τους καταβάλλεται σύνταξη από το Δημόσιο 
Ταμείο.Αν δικαιούνται τέτοια μικρότερη από κύρια ασφάλιση σε 
οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό, καταβάλλεται από το 
Δημόσιο η μεγαλύτερη αυτή σύνταξη, αποδίδεται όμως σ’ αυτό από 
τον ασφαλιστικό οργανισμό η μικρότερη που τον βαρύνει. 

       Ο χρόνος και ο τρόπος της απόδοσης σύμφωνα με το προηγούμενο 
εδάφιο από τον ασφαλιστικό οργανισμό στο Δημόσιο του βάρους 
αυτού από τη σύνταξη ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του 
Υπουργού  Οικονομικών. 

 

΄Αρθρο 13 παρ. 4 
Ν.Δ. 3768/57 

       Οι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι που έλαβαν υποτροφία από το 
Κράτος και απολύθηκαν θεωρούνται ότι διατελούν σε εκπαιδευτική 
άδεια, εφόσον μετά τη λήξη της υποτροφίας τους προσλήφθηκαν 
πάλι στην ίδια ή άλλη δημόσια υπηρεσία και ο χρόνος που 
διανύθηκε κατ’ αυτό τον τρόπο λογίζεται σαν συντάξιμος με τον 
περιορισμό του πρώτου εδαφίου της  παραγράφου αυτής. 

 

΄Αρθρο 11 παρ. 5  
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 2 
παρ. 8 Ν.2703/99 

7.   Δε θεωρείται συντάξιμος ο χρόνος της αυθαίρετης αποχής, ο χρόνος 
της ποινής που έχει επιβληθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο, κατά το 
μέρος που ο χρόνος αυτός εκτίθηκε, ο χρόνος της αργίας  και της 
προσωρινής απόλυσης, καθώς και ο χρόνος της προσωρινής 
κράτησης, εκτός αν για τις περιπτώσεις αυτές επακολούθησε 
αθώωση ή απαλλαγή κατά περίπτωση, οπότε ο χρόνος αυτός 
θεωρείται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 

 

΄Αρθρο 11 παρ. 6 
εδ.  πρώτο Α.Ν. 
1854/51,όπως αντικ. 
με τα άρθρ. 2 παρ. 1 
Ν.329/76, 1 παρ. 3 
Ν.1818/88, 3 παρ. 1 
Ν.2320/95 και 
άρθρο 3 παρ. 7α 
του Ν.3513/06 

8. Δεν υπολογίζεται σαν συντάξιμος ο χρόνος οποιασδήποτε 
υπηρεσίας αν χρησίμευσε ή θα χρησιμεύσει σύμφωνα με νόμο για 
απόκτηση δικαιώματος σύνταξης ως τακτικού ή με σύμβαση 
υπαλλήλου ασφαλισμένου σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό Οργανισμό 
κύριας ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένου και του Δημοσίου ή σε 
διεθνή Οργανισμό στον οποίο συμμετέχει και η Ελλάδα, καθώς και 
αν για το χρόνο αυτόν καταβλήθηκε ή θα καταβληθεί, μετά την 
απομάκρυνση του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού, εφάπαξ 
αποζημίωση ή χρηματική αμοιβή, εκτός αν αυτή επιστραφεί ή 
προκειμένου γι' αυτούς που υπηρετούν σε διεθνείς οργανισμούς αν 
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καταβληθούν στο Ελληνικό Δημόσιο οι κρατήσεις που προβλέπονται 
κατά περίπτωση από τις διατάξεις των άρθρων 6 του ν. 1902/1990 
και 20 παρ. 2 του ν. 2084/1992.  

΄Αρθρο 2 παρ. 2 
Ν.329/76, όπως 
αντικ. με τα άρθρα 
18 παρ. 1  
Ν.1489/84 και 3 
παρ. 1 Ν.3075/02 

 

        Η αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου που προβλέπεται από 
την τελευταία περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με 
πράξη της αρμόδιας διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται 
σε προθεσμία πέντε ετών από τη χρονολογία που εξήλθε ο 
υπάλληλος από την υπηρεσία. 

       Το ποσό της αποζημίωσης ή χρηματικής αμοιβής που πρέπει να 
επιστραφεί υπολογίζεται με βάση το μισθό του βαθμού της θέσης, 
από την οποία  έγινε η απομάκρυνση του υπαλλήλου, και ο οποίος 
ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, με συνυπολογισμό και 
των άλλων νόμιμων στοιχείων για τον προσδιορισμό της και αφού 
πολλαπλασιασθεί με όσους μήνες έλαβε τις αποδοχές ως 
αποζημίωση  ή  χρηματική αμοιβή. 

΄Αρθρο 2 παρ. 3 
Ν.329/76 

       Η Είσπραξη του ποσού αυτού γίνεται αν ο αιτών είναι στην ενέργεια 
ή συνταξιούχος με παρακράτηση του ενός έκτου (1/6) των μηνιαίων 
αποδοχών ή της σύνταξής του. Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει  
την  ιδιότητα του υπαλλήλου, αναστέλλεται η είσπραξη μέχρι τον 
τυχόν επαναδιορισμό του σε δημόσια υπηρεσία ή απονομή σ’ αυτόν 
σύνταξης, οπότε και αρχίζει αυτή σύμφωνα με όσα ορίζονται 
παραπάνω. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
Ν.1489/84 

        Αν ο αιτών πρόκειται να χρησιμοποιήσει το χρόνο αυτό για να 
πάρει σύνταξη από άλλο ασφαλιστικό οργανισμό, το ποσό που 
πρέπει να επιστρέψει βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και 
εισπράττεται σε μηνιαίες δόσεις που καθορίζονται με τη σχετική 
απόφαση καταλογισμού και είναι ίσες με το 1/6 των μηνιαίων  
αποδοχών ή της σύνταξής του. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
Ν.285/76 

      Το ποσό που δεν έχει επιστραφεί ακόμη διαγράφεται και δεν 
αναζητείται αν ήθελε διακοπεί η καταβολή στους δικαιούχους του 
μισθού λόγω του θανάτου τους και της σύνταξης για οποιονδήποτε 
λόγο, χωρίς να υπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις άλλα δικαιούχα 
πρόσωπα στα οποία να καταβάλλεται η σύνταξη ή το αντί γι’ αυτή 
βοήθημα. 

΄Αρθρο 1 παρ. 2 
Ν.285/76 

 

 

 

Άρθρο 11 παρ. 6 
εδ.δεύτ.Α.Ν.1854/51 

       Αν η σύνταξη χορηγηθεί πάλι ή αναγνωρισθεί αργότερα δικαίωμα 
σύνταξης ή βοηθήματος στα δικαιούχα πρόσωπα και δε γίνει 
παραίτηση από το δικαίωμα, τότε το ποσό που διαγράφτηκε 
εγγράφεται ξανά σαν δημόσιο έσοδο και αναπροσαρμόζεται με 
βάση τις αποδοχές του βαθμού εξόδου που καθορίζονται κατά το 
χρόνο της επανεγγραφής και αναζητείται αυτό  σύμφωνα με τις 
διατάξεις για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων, όπως αυτές 
ισχύουν κάθε φορά. 

       Ο περιορισμός που αναφέρεται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 
αυτής δεν ισχύει για το χρονικό διάστημα που ο υπάλληλος 
υπηρετούσε πραγματικά και σύμφωνα με το νόμο ταυτόχρονα τόσο 
στη δημόσια θέση, όσο και σε μία από τις θέσεις του εδαφίου αυτού.   

Άρθρο 3, παρ.7β 
του Ν.3513/06 

       Επίσης ο περιορισμός του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής 
δεν ισχύει για τους υπαλλήλους που έχουν τρία παιδιά και άνω και 
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κατέχουν σύμφωνα με το νόμο δύο θέσεις στο Δημόσιο. 

΄Αρθρο 11 παρ. 7 
Α.Ν. 1854/51 

9.  Η υπηρεσία που παρασχέθηκε στο παρελθόν σύμφωνα με τους 
όρους της παρ. 2 από αυτούς που υπηρετούν κατά την έναρξη της 
ισχύος του Α.Ν. 1854/51, καθώς και από αυτούς που διορίζονται 
μετά είναι πραγματική συντάξιμη εφόσον συγκεντρώνει τους όρους 
της ίδιας παραγράφου. 

Άρθρο 11 παρ. 8 
Α.Ν. 1854/51 

10. Δεν υπολογίζεται σαν συντάξιμος ο χρόνος υπηρεσίας που 
διανύθηκε μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας. 

΄Αρθρο 11 παρ. 9 
Α.Ν. 1854/51 

11. Η συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που καθορίζεται από τους νόμους 
που ισχύουν θεωρείται ότι γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους 
κατά το οποίο αυτό συμπληρώνεται. 

 12. Ο χρόνος θητείας των σχολικών συμβούλων του Ν.1304/1982 είναι 
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και θεωρείται συνέχεια της 
υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. 

΄Αρθρο 6 παρ. 19 
του Ν.2227/94, 
όπως αντικ. με 
άρθρ. 3 παρ. 2 
Ν.2320/95 

13. Ο χρόνος κράτησης, φυλάκισης ή εκτόπισης στο εσωτερικό, που 
οφείλεται αποκλειστικά σε αντιδικτατορική δράση κατά το χρονικό 
διάστημα από 21 Απριλίου 1967 μέχρι 23 Ιουλιου 1974, όσων 
διορίζονται στο Δημόσιο, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης 
και στα άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου  λογίζεται  ως 
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για κάθε συνέπεια και συντάξιμος, 
εφόσον ο υπάλληλος αναγνωρισθεί ως αντιδικτατορικός αγωνιστής, 
σύμφωνα με την  58448/20-7-1985 (ΦΕΚ 499 Β΄) κοινή απόφαση 
των Υπουργών Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης. 

 

Άρθρο 2 παρ. 5 του 
Ν.3075/02 

14. Ο τυχόν υπολειπόμενος χρόνος από τη λήξη της θητείας των 
Προέδρων του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Αρείου Πάγου, του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
καθώς και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και των Γενικών 
Επιτρόπων των Διοικητικών Δικαστηρίων και του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας λογίζεται για 
κάθε συνέπεια ως πραγματική δημόσια υπηρεσία, με καταβολή των 
ασφαλιστικών εισφορών του ασφαλισμένου από τους ίδιους. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ  Ο    12 

Συντάξιμη υπηρεσία που προσμετράται 
 

Άρθρο 12 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

1. Συντάξιμη λογίζεται και προσμετράται στις υπηρεσίες του 
προηγούμενου άρθρου: 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. α΄Α.Ν. 1854/51 

α) Η δημόσια έμμισθη πολιτική και στρατιωτική υπηρεσία που διανύθηκε 
στην τότε  Κρητική και Σαμιακή Πολιτεία με εφαρμογή των διατάξεων 
της επόμενης περίπτωσης για τις υπηρεσίες της ίδιας φύσης. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. β΄εδ. πρώτο 
του Α.Ν. 1854/51, 

β)   Η προγενέστερη υπηρεσία με μηνιαίο μισθό, με  μηνιαία ή ημερήσια 
αποζημίωση ως έκτακτων, αναπληρωτών, προσωρινών υπαλλήλων 
ή υπαλλήλων που αμείβονται από ειδικά κονδύλια του 
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όπως αντικ. με 
άρθρ. 7 παρ. 1 Ν.Δ. 
3768/57 και με 
άρθρ. 1 παρ. 4 του 
Ν.1813/88 

προϋπολογισμού, η οποία παρασχέθηκε μετά τη συμπλήρωση του 
17ου έτους της ηλικίας τους ή, για όσους στη  συνέχεια 
μονιμοποιήθηκαν σε υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου, μετά τη 
συμπλήρωση του 15ου έτους. 

΄Αρθρο 14 παρ. 1 
περ. α΄ Α.Ν. 377/68 

       Στην παραπάνω περίπτωση περιλαμβάνεται και η προγενέστερη 
υπηρεσία που παρασχέθηκε με οποιαδήποτε ιδιότητα και σχέση 
έκτακτου, με σύμβαση, με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο, πρόσκαιρου 
ή με αποκοπή υπαλλήλου ή υπηρέτη που εργάζεται με πλήρες 
ωράριο και αμείβεται από ειδικά (εθνικά) κονδύλια του 
προϋπολογισμού ή από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 του Ν.Δ. 
2421/1953 ή από άλλα παρόμοια του Υπουργείου Εθνικής ΄Αμυνας. 

΄Αρθρο 7 παρ. 1 
Ν.955/79 

      Το ίδιο ισχύει και γι’ αυτούς που μισθοδοτούνται από ειδικούς 
λογαριασμούς των Υπουργείων ή από έκτακτους πόρους τους ή 
από ειδικούς πόρους μερικότερων υπηρεσιών των Υπουργείων ή 
από πόρους Ν.Π.Δ.Δ. ή από τόκους κεφαλαίων αποζημιώσεων που 
καταβλήθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο από ξένες Κυβερνήσεις, 
εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: 

αα) Νομική διάταξη ή τουλάχιστον διοικητική πράξη  που να προβλέπει 
την πρόσληψη. 

ββ) Πρόσληψη από το αρμόδιο σύμφωνα με το νόμο όργανο και  

γγ) Απασχόληση σύμφωνα με το ωράριο που προσιδιάζει στη φύση της 
υπηρεσίας. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. β΄εδ. τρίτο Α.Ν. 
1854/51 

       Η παραπάνω υπηρεσία λογίζεται συντάξιμη και αν ακόμη ο 
υπάλληλος δεν είχε αποκτήσει την Ελληνική Ιθαγένεια όταν 
υπηρετούσε. 

΄Αρθρο 8 παρ. 1 
Ν.1813/88 

       Για υπηρεσίες, που παρέχονται με μειωμένο ωράριο εργασίας, 
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος τόσος χρόνος, όσος προκύπτει από 
το πηλίκο διαίρεσης του συνόλου των ωρών εργασίας με τον αριθμό 
των ωρών εβομαδιαίας απασχόλησης που ισχύει για τον αντίστοιχο 
κλάδο τακτικών δημόσιων υπαλλήλων. Για την εφαρμογή της 
διάταξης του προηγούμενου εδαφίου ως ένα έτος λογίζονται 
τριακόσιες ημέρες εργασίας, ως ένας μήνας λογίζονται είκοσι πέντε 
ημέρες και ως μία εβδομάδα έξι ημέρες. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ.γ΄ Α.Ν. 
1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 5 
παρ. 1 Ν.Δ. 2704/53 

γ) Η υπηρεσία ως υπαλλήλων διαχείρισης ανταλλάξιμης μουσουλμανικής 
περιουσίας στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας, εφόσον αυτοί 
προσλήφθηκαν στη δημόσια υπηρεσία. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. δ΄Α.Ν. 1854/51 

δ)  Η προγενέστερη δικηγορική υπηρεσία αυτών που μέχρι την έναρξη 
της ισχύος του Β.Δ. της 31ης Οκτωβρίου 1935 διορίσθηκαν ως 
δικαστές από το βαθμό έμμισθου Παρέδρου Πρωτοδικών ή 
Αντεισαγγελέα Πρωτοδικών και ανώτερου ή ως μέλη ή Πάρεδροι 
του Συμβουλίου Επικρατείας ή του Ελεγκτικού  Συνεδρίου και του σε 
αυτό Γενικού Επιτρόπου  ή ως μέλη του Αναθεωρητικού 
Δικαστηρίου και του σε αυτό Κυβερνητικού Επιτρόπου ή ως 
δικαστικοί ή νομικοί σύμβουλοι Υπουργείων και του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων. 
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       Σαν δικηγορική υπηρεσία νοείται και εκείνη που παρασχέθηκε στην 
τότε Κρητική και Σαμιακή Πολιτεία, καθώς και στα Μικτά και 
Προξενικά Δικαστήρια Αιγύπτου. 

       Στο συνυπολογισμό αυτό δύο έτη δικηγορικής υπηρεσίας είναι ίσα 
με ένα συντάξιμης και σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να 
προστεθεί από το λόγο αυτό συντάξιμη υπηρεσία μεγαλύτερη από 
δέκα έτη.  

Άρθρο 12 παρ. 1 
περ. ε΄Α.Ν. 1854/51 

ε)   Η προγενέστερη υπηρεσία των άμισθων  υποταμιών και δημόσιων 
εισπρακτόρων. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. στ΄ Α.Ν. 1854/ 
51, όπως ερμην. με 
το άρθρ. 13 παρ. 7 
Ν.Δ. 3768/57 και 
αντικ. με τα άρθρ. 1 
Ν.329/76 και 3 παρ. 
3 Ν.2320/95 

στ) Η υπηρεσία στο Στρατό της Ξηράς ή της Θάλασσας ή της 
Χωροφυλακής ή της Αεροπορίας, καθώς και η υπηρεσία στο 
Μακεδονικό ή Βορειοηπειρωτικό αγώνα ως στρατιωτικού ή ιδιώτη 
εφόσον δε συμπίπτει με άλλη τέτοια συντάξιμη. Ο υπολογισμός και 
η απόδειξή της γίνεται σύμφωνα με τους νόμους για τις στρατιωτικές 
συντάξεις. 

       Ο παραπάνω χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας γενικά, καθώς και ο 
χρόνος υπηρεσίας στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον 
πραγματικά διανύθηκε με τις προϋποθέσεις των άρθρων 40 και 41, 
υπολογίζεται προσαυξημένος σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 
αυτά, με τη χορήγηση ακόμη και της προσαύξησης του άρθρου 43 
του Κώδικα αυτού και για τη συμπλήρωση της δεκαοκταετίας ή 
εικοσαετίας που ορίζεται στο άρθρο 41 λαμβάνεται υπόψη τόσο η 
στρατιωτική όσο και η πολιτική υπηρεσία. 

       Ο χρόνος της πολιτικής υπηρεσίας που διανύθηκε στις τάξεις του 
στρατεύματος για εκπλήρωση της υποχρέωσης του κληρωτού ή 
εφέδρου θεωρείται σαν χρόνος πραγματικής συντάξιμης πολιτικής 
υπηρεσίας. 

ζ)   Η υπηρεσία των υπαλλήλων του Μετοχικού Ταμείου των Πολιτικών 
Υπαλλήλων πριν από την εξομοίωσή τους με δημόσιους 
υπαλλήλους με το Ν.1636/1919. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. η΄  Α.Ν. 
1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 16 
Α.Ν. 1939/51 και 
μόνο Α.Ν. 1942/51 

η)   Η προγενέστερη υπηρεσία στα τότε Ανάκτορα  που αναφέρεται στην 
περ. δ΄της παρ. 1 του άρθρου 2 του Κώδικα αυτού ή στο Προεδρικό 
Μέγαρο, η οποία παρασχέθηκε μετά τη συμπλήρωση του 17ου 
έτους της ηλικίας. 

Άρθρο 12 παρ. 1 
περ. θ΄ Α.Ν. 
1854/51 

θ)   Η υπηρεσία των Ελλήνων το γένος σε Ξένα Ταχυδρομεία, εφόσον 
παρασχέθηκε σε περιοχές που προσαρτήθηκαν στο Κράτος. 

Άρθρο 12 παρ. 1 
περ. ι΄Α.Ν. 1854/51 

ι)   Η υπηρεσία των Ελλήνων το γένος δικαστικών που παρασχέθηκε 
στα Οθωμανικά δικαστήρια πριν από το έτος 1915 γι΄αυτούς που 
εισήλθαν στην Ελληνική δικαστική υπηρεσία μέχρι το τέλος  του 
έτους 1920. 

       Η υπηρεσία της προηγούμενης περίπτωσης στα Ξένα Ταχυδρομεία, 
καθώς και αυτή της παρούσας στα Οθωμανικά Δικαστήρια 
αποδεικνύονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 14 
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του Κώδικα αυτού. 

 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. ια΄Α.Ν. 
1854/51 

ια) Η υπηρεσία στις Βιβλιοθήκες «Κοραής» Χίου και Δημητσάνας, καθώς 
και αυτή το Ιστορικό Αρχείο Κρήτης, που παρασχέθηκε πριν από 
την αναγνώρισή  τους ως δημόσιων  υπηρεσιών. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. ιβ΄ Α.Ν. 
1854/51 

ιβ)  Η υπηρεσία στην Ανατολική  Τηλεγραφική Εταιρεία Λίμιτεδ (΄Ηστερν) 
και τους διαδόχους της ή στις εταιρείες που συνεργάζονταν με αυτή 
εκείνων που αποχώρησαν οριστικά από την υπηρεσία αυτή και 
διορίστηκαν μέχρι την ισχύ του Ν.1240/1944 ως τακτικοί δημόσιοι 
υπάλληλοι. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. ιγ΄ Α.Ν. 
1854/51 

ιγ) Η προγενέστερη υπηρεσία υπαλλήλων στο Γενικό Ταμείο 
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, που έχει καταργηθεί, οι οποίοι στη 
συνέχεια διορίστηκαν ή μετατάχθηκαν στη δημόσια υπηρεσία. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. ιδ΄ Α.Ν. 
1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 7 
παρ. 2 Ν.Δ. 3768/57 

ιδ)  Η προγενέστερη υπηρεσία των οποιασδήποτε φύσης υπαλλήλων 
της Κεντρικής Επιτροπής Προστασίας Εγχώριας Σιτοπαραγωγής. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1  
περ. ιε΄Α.Ν. 1854/51 

ιε) Η προγενέστερη υπηρεσία του ιδιωτικού προσωπικού της 
στρατιωτικής υπηρεσίας  εφόσον στη συνέχεια αυτής 
μονιμοποιήθηκαν στη δημόσια υπηρεσία. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. ιστ΄ Α.Ν. 
1854/51 

ιστ) Η προγενέστερη υπηρεσία των υπαλλήλων της Πυροσβεστικής 
Υπηρεσίας που αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του 
άρθρου 1 του Α.Ν. 1635/1939. 

Άρθρο 12 παρ. 1 
περ. ιζ΄ Α.Ν. 
1854/51 

ιζ)  Η προγενέστερη υπηρεσία στο Ταμείο Προστασίας και Προαγωγής 
Κτηνοτροφίας, που έχει καταργηθεί. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. ιη΄ Α.Ν. 
1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 7 
παρ. 3 Ν.Δ. 3768/57 

ιη)  Η προγενέστερη άμισθη προϋπηρεσία ως δικαστικών γραφέων και 
υπογραμματέων των Δικαστηρίων και μέχρι πέντε έτη. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. ιθ΄ Α.Ν. 
1854/51 

ιθ)  Η προγενέστερη υπηρεσία υπαλλήλων στον Αυτόνομο Οργανισμό 
Σεισμοπαθών Κορινθίας, που έχει καταργηθεί, οι οποίοι 
προσλήφθηκαν στη δημόσια υπηρεσία. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. κ΄Α.Ν. 1854/51 

κ) Η προγενέστερη υπηρεσία στην Επιτροπή Υδραυλικών για 
λογαριασμό του Κράτους ΄Εργων Θεσσαλίας. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. κα΄ Α.Ν. 
1854/51 

κα) Ο χρόνος υπηρεσίας ως υπαλλήλου στον τότε Οργανισμό 
Τουρισμού. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. κβ΄ Α.Ν. 
1854/51 

κβ) Η προγενέστερη υπηρεσία στην  Επιτροπή του Ν. ΔΝΔ΄/1912 αυτών 
που προσλήφθηκαν στη συνέχεια της υπηρεσίας αυτής στη δημόσια 
υπηρεσία. 

Άρθρο 12 παρ. 1 
περ. κγ΄ Α.Ν. 

κγ) Η προγενέστερη υπηρεσία, που είχε παρασχεθεί πριν από τη 
δημοσίευση του Ν.6123/1934 στη Διεύθυνση Εμπορικού Ναυτικού 
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1854/51 (Μητρώα Εργατών Θάλασσας), εκείνων των πολιτικών υπαλλήλων 
που μονιμοποιήθηκαν στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας 
(Μ.Ε.Θ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 παρ. 4 του 
παραπάνω νόμου. 

 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
περ. κδ΄ Α.Ν. 
1854/51 

κδ) Η προγενέστερη οποιασδήποτε φύσης υπηρεσία στο Ινστιτούτο 
Βάμβακα και τον Οργανισμό Ινστιτούτου Βάμβακα εκείνων που 
μετατάχθηκαν ή διορίστηκαν στο Υπουργείο Γεωργίας μέχρι τη 
δημοσίευση του Α.Ν. 1854/51. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1  
περ. κε΄ Α.Ν. 
1854/51 

κε) Η προγενέστερη υπηρεσία των υπαλλήλων του Γραφείου Ελέγχου 
Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων, που έχει καταργηθεί, οι 
οποίοι εντάχθηκαν στη δημόσια υπηρεσία. 

΄Αρθρο 5 παρ. 2 
Ν.Δ. 2704/53 

κστ) Η προγενέστερη υπηρεσία στο Ταμείο ΄Αρτου που συστάθηκε με 
το Ν.Δ. της 12ης Αυγούστου 1926, το οποίο κυρώθηκε με το 
Ν.3860/1929, εκείνων των υπαλλήλων που διορίστηκαν στο 
Υπουργείο Εμπορίου σύμφωνα με το άρθρο 3 του Β.Δ. της 9ης 
Φεβρουαρίου 1951. 

΄Αρθρο 5 παρ. 2 
Ν.Δ. 2704/53 

κζ) Ο χρόνος υπηρεσίας ως δασκάλων ή νηπιαγωγών στο Νηπιαγωγείο 
του Εκπαιδευτικού Τμήματος της ΄Ενωσης Ελληνίδων ή του 
Πατριωτικού Ιδρύματος, καθώς και στην Επαγγελματική Σχολή της 
΄Ενωσης Ελληνίδων. 

΄Αρθρο μόνο παρ. 2 
Ν.3691/57 

κη) Η προγενέστερη υπηρεσία των αδελφών νοσοκόμων γενικά και 
μαιών, που αναφέρονται στην παράγγραφο 4 του άρθρου 11 του 
Ν.Δ. 3097/1954, 2 του άρθρου 8 του Ν.3301/1955 και του Ν.Δ. 
2592/1953 οι οποίες προσλήφθηκαν σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα Α.Ν. 
965/1937 και Ν.Δ. 2592/1953 και στις Σχολές τους ή άλλες δημόσιες 
υπηρεσίες, η υπηρεσία που παρασχέθηκε με την ιδιότητα αυτή σε 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα που αποτελούν Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου 
ή Ιδιωτικού Δικαίου και τα οποία δεν είχαν υπαχθεί στις διατάξεις 
του Α.Ν. 965/1937 και Ν.Δ. 2592/1953 ή στις Σχολές που 
λειτουργούσαν στα Ιδρύματα αυτά, η προϋπηρεσία σε Τράπεζα 
διοικητικών υπαλλήλων Νοσηλευτικών  Ιδρυμάτων, εφόσον και για 
όσο αριθμό ετών η Τραπεζιτική αυτή υπηρεσία χρησίμευσε σαν 
απαραίτητο προσόν για την πρόσληψή τους, καθώς και η 
προϋπηρεσία τακτικών υπαλλήλων δημοτικών Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων, πριν από την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν.Δ. 
2592/1953, εφόσον αυτοί που είχαν αποκτήσει την προϋπηρεσία 
αυτή διορίσθηκαν αργότερα ως ιατροί σε μόνιμη δημόσια θέση.  

΄Αρθρο 13 παρ. 3 
Ν.1813/88 

       Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για το 
εκπαιδευτικό προσωπικό των σχολών αρμοδιότητας Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που εντάσσεται, 
σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν.1404/1983, σε θέσεις μόνιμου 
προσωπικού των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) 

΄Αρθρο μόνο παρ. 1    
Α.Ν. 450/68 

      Οι διατάξεις της παραπάνω περίπτωσης έχουν εφαρμογή και για τις 
αδελφές νοσοκόμες γενικά και μαίες, που αναφέρονται σ’ αυτές, οι 
οποίες προσλήφθηκαν στα Νοσηλευτικό ΄Ιδρυμα του Μετοχικού 
Ταμείου  Στρατού. 

΄Αρθρο 7 παρ. 4 
Ν.Δ. 3768/57, όπως 

κθ) Η προγενέστερη υπηρεσία σαν προσωρινών ή έκτακτων 
καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγωγών και επιστατών σχολείων, των 
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αντικ. με άρθρ. 7 
παρ. 3  Ν.955/79 

οποίων οι αποδοχές καταβάλλονταν από τις Κοινότητες, τις 
Σχολικές Εφορείες ή Ταμεία ή από ειδικά κονδύλια ή τους 
Συλλόγους Γονέων και  Κηδεμόνων. 

΄Αρθρο 5 παρ. 2 
Ν.2227/94 

       Με τις προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου αναγνωρίζεται 
σαν συντάξιμη και η υπηρεσία των καθηγητών σωματικής  αγωγής 
που παρασχέθηκε σε δημοτικά σχολεία είτε προβλέπονταν 
οργανικές θέσεις καθηγητών  της παραπάνω ειδικότητας στα 
σχολεία αυτά είτε όχι. 

΄Αρθρο 4 παρ. 2 
Ν.Δ. 4432/64 

λ)    Η προγενέστερη υπηρεσία ως υφηγητών Ανώτατων Σχολών. 

΄Αρθρα 1 Ν.Δ. 
1129/72 και 2 παρ. 
9 Ν.2703/99 

λα) Η προγενέστερη υπηρεσία ως τακτικών ή έκτακτων ή επικουρικών 
καθηγητών ή έμμισθων υφηγητών Ανώτατων Σχολών του 
Εξωτερικού, που είναι ισότιμες με αυτές του Εσωτερικού, ή ειδικών 
επιστημόνων σε ιδρύματα ερευνών διεθνούς κύρους, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της μη΄ περίπτωσης. 

΄Αρθρο 1 Ν.144/75 λβ) Η προγενέστερη υπηρεσία στη Συντονιστική Επιτροπή ρύθμισης 
ζητημάτων των Κοινών Ταμείων  Είσπραξης Φορτηγών 
Αυτοκινήτων. 

΄Αρθρο 7 παρ. 2 
Ν.955/79 

λγ) Η προγενέστερη υπηρεσία που παρασχέθηκε σε καιρό πολέμου σε 
επίτακτα εμπορικά  πλοία. 

΄Αρθρο 7 παρ. 2 Ν. 
955/79 

λδ) Η προγενέστερη υπηρεσία στις Σχολές Υπομηχανικών, που 
καταργήθηκαν με το Ν.Δ. 3422/1955. 

Άρθρο 7 παρ. 2 
Ν.955/79 

λε) Η προγενέστερη υπηρεσία στην Αγγλική Στρατιωτική Διοίκηση 
Δωδεκανήσου με τον όρο ότι οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν σ’ 
αυτή διατηρήθηκαν στις  θέσεις τους και μετά την ενσωμάτωση. 

΄Αρθρο 7 παρ. 2 
Ν.955/79 

λστ) Η προγενέστερη υπηρεσία στις Επιτροπές Ελέγχου Τιμολογίων. 

΄Αρθρο 7 παρ. 2 
Ν.955/79 

λζ) Η προγενέστερη υπηρεσία στην Προνομιούχα Ανώνυμη Εταιρεία 
Γενικών Αποθηκών Ελλάδας. 

΄Αρθρο 7 παρ. 2 
Ν.955/79 

λη) Η προγενέστερη μέχρι δύο έτη δικηγορική υπηρεσία των δικαστών 
που διορίστηκαν με απευθείας διορισμό στη Φορολογική 
Δικαιοσύνη σε εφαρμογή του Ν.Δ. 3845/1958, εφόσον αυτοί 
εξέλθουν από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας και δεν παίρνουν 
πλήρη σύνταξη. 

       Στην περίπτωση αυτή οι διατάξεις της περ. γ΄της παρ. 2 του άρθρου 
αυτού εφαρμόζονται παράλληλα. 

΄Αρθρο 7 παρ. 2 
Ν.955/79 

λθ) Η προγενέστερη υπηρεσία αδελφών νοσοκόμων στο Νοσοκομείο 
του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι οποίες προσλήφθηκαν μέχρι το  
τέλος του έτους 1960 σε Νοσηλευτικά Ιδρύματα του Α.Ν. 965/1937 
και Ν.Δ. 2592/1953. 

΄Αρθρο 7 παρ. 2 
Ν.955/79 

μ) Η προγενέστερη υπηρεσία στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας 
εκείνων που είχαν ως ασχολία την έκδοση παραχωρητηρίων, οι 
οποίοι μετά την έκδοση του Ν.Δ. 1189/1972 διορίσθηκαν στο 
Υπουργείο Γεωργίας. 

΄Αρθρο 7 παρ. 2 μα) Η προγενέστερη υπηρεσία στα σιδηροδρομικά δίκτυα των τότε 
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Ν.955/79 ΣΠΑΠ και Θεσσαλίας. 
΄Αρθρο 7 παρ. 2 
Ν.955/79 

μβ) Η προγενέστερη μέχρι πέντε έτη ιατρική υπηρεσία πριν από το Β.Δ. 
665/1962, των ιατρών που διορίσθηκαν σε Υπουργεία, εφόσον 
παράλληλα με τα άλλα καθήκοντά τους άσκησαν και καθήκοντα 
ελεγκτή - ιατρού συνέχεια για μία πενταετία και μέχρι την 
αποχώρησή τους. 

΄Αρθρο 7 παρ. 2 
Ν.955/79 

μγ) Η προγενέστερη υπηρεσία ως ιατρών και νοσοκόμων, που 
παρασχέθηκε στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα της Αιγύπτου, τα οποία 
συντηρούνταν από τις Ελληνικές  Κοινότητες ή κληροδοτήματα, και 
της Κύπρου, κρατικά ή δημοτικά, μέχρι την ανεξαρτησία της. 

       Η υπηρεσία αυτή λογίζεται συντάξιμη, εφόσον παρασχέθηκε με 
πλήρες ωράριο. Αν για την ίδια υπηρεσία λήφθηκε σύνταξη ή άλλο 
βοήθημα ή αποζημίωση αντί για συνταξη, αυτή δεν υπολογίζεται 
σαν συντάξιμη. 

΄Αρθρο 7 παρ. 2 
Ν.955/79 

μδ) Η προγενέστερη υπηρεσία ως κοινωνικών λειτουργών και 
επιμελητών ανηλίκων στα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Κοινωνικών 
Υπηρεσιών αυτών που εντάχθηκαν σε αντίστοιχες θέσεις σε 
εφαρμογή των Ν.Δ. 1375/1973, 272/1974 και Ν.378/1976, οι οποίοι 
πριν από την παραπάνω ένταξή τους υπηρετούσαν με απόσπαση 
στις θέσεις αυτές από τον Εθνικό Οργανισμό Πρόνοιας. 

΄Αρθρο 7 παρ. 2 
Ν.955/79 

με) Η προγενέστερη δικηγορική υπηρεσία των από τη Βόρεια ΄Ηπειρο 
Ελλήνων το γένος, που παρασχέθηκε στα Αλβανικά Δικαστήρια 
πριν από το διορισμό τους στη δημόσια υπηρεσία. 

       Η διάρκεια της προϋπηρεσίας αυτής, αν υπάρχει αδυναμία 
έγγραφης απόδειξης από επίσημα στοιχεία, προσδιορίζεται με 
πράξη της Επιτροπής του άρθρου 4 του Α.Ν. 599/1968, όπως 
κωδικοπ. στο άρθρο 14 παρ. 4 του Κώδικα αυτού. 

΄Αρθρο 7 παρ. 2 
Ν.955/79 

μστ) Η προγενέστερη υπηρεσία του μόνιμου προσωπικού της Ανώτερης 
Κρατικής Σχολής Αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης, που 
διανύθηκε στη Σχολή αυτή πριν από την εξομοίωσή του  με τους 
δημόσιους υπαλλήλους με το άρθρο 13 του Ν.Δ. 781/1970. 

΄Αρθρο 7 παρ. 2 Ν. 
955/79 

μζ) Η προγενέστερη υπηρεσία με ποσοστά, που παρασχέθηκε στο 
Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ή την Αγροφυλακή με πλήρες ωράριο και σε όλες 
τις  εργάσιμες ημέρες του μήνα. 

΄Αρθρο 1 Ν.978/79, 
όπως αντικ. με τα 
άρθρ. 1 παρ. 1 Ν. 
1379/83,  8 παρ. 2 
Ν.1813/88, 2 παρ. 
10 Ν. 2703/99 και 
άρθρο 3, παρ. 8 α 
του Ν.3513/06 

μη) Η προγενέστερη υπηρεσία του Διδακτικού - Ερευνητικού 
Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
(Α.Ε.Ι.), του Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π) των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), καθώς και των ερευνητών - 
ειδικών λειτουργικών επιστημόνων  των Ερευνητικών Κέντρων και 
Ινστιτούτων που διέπονται από τις διατάξεις του ν.1514/1985 και 
υπάγονται στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου, σε ομοταγή 
Α.Ε.Ι. ή Ερευνητικά Κέντρα διεθνούς κύρους της αλλοδαπής με την 
ιδιότητα του τακτικού ή έκτακτου ή επίκουρου καθηγητή ή καθηγητή 
με τίτλο ισότιμο με τους τίτλους αυτούς ή υφηγητή ή λέκτορα ή 
επιμελητή ή βοηθού ή ερευνητή ή επιστημονικού συνεργάτη και η 
ερευνητική  του προϋπηρεσία σε Α.Ε.Ι ή σε Κέντρα Ερευνών 
διεθνούς κύρους της Χώρας μας. Η προϋπηρεσία αυτή 
αναγνωρίζεται εφόσον: 



 37

ι)    Είναι διάρκειας τουλάχιστον ενός πλήρους έτους. 

ΙΙ) ΄Εχει παρασχεθεί με αμοιβή μετά από διοριστήριο έγγραφο ή 
σύμβαση εργασίας. 

ΙΙΙ) ΄Εχει παρασχεθεί μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου 
σπουδών. 

IV) Δεν καταβλήθηκε γι’ αυτή εφάπαξ παροχή και δεν χρησιμοποιήθηκε 
ούτε θα χρησιμοποιηθεί στη χώρα που παρασχέθηκε για 
συνταξιοδοτικούς σκοπούς. Για την αναγνώριση της διάρκειας της 
προϋπηρεσίας της περίπτωσης αυτής, την αντιστοιχία της ιδιότητας 
με την οποία προσφέρθηκε αυτή στην αλλοδαπή με τις 
αναφερόμενες στην ίδια περίπτωση ιδιότητες και το κύρος των 
ερευνητικών κέντρων, αποφαίνεται η Επιτροπή του άρθρου 4 του 
α.ν. 599/1968, στην οποία μετέχουν, ειδικά για την περίπτωση αυτή 
και δύο προϊστάμενοι διεύθυνσης  του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας 
και Θρησκευμάτων ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους. Από την 
προϋπηρεσία της παρούσας περίπτωσης προσμετρούνται δύο έτη 
για καθένα από τα πρώτα πέντε έτη υπηρεσίας στη χώρα μας με την 
ιδιότητα μέλους Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. ή Ε.Π. των Τ.Ε.Ι. και ένα για κάθε 
έτος υπηρεσίας πέρα από τα πέντε. Για την υπηρεσία που 
προσμετράται ο ενδιαφερόμενος καταβάλει την εισφορά που 
προβλέπεται κατά περίπτωση από τις διατάξεις των άρθρων 17 του 
Ν.2084/1992 και 59 του Κώδικα αυτού, όπως αυτές ισχύουν κάθε 
φορά. 

Άρθρο 3, παρ. 8β  
του Ν.3513/06 

       Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή και για 
όσους επί κοινοβουλευτικών κυβερνήσεων διετέλεσαν ή διατελούν 
Γενικοί Γραμματείς Βουλής, Υπουργείων και Υπουργικού 
Συμβουλίου, Γενικοί Γραμματείς Προϊστάμενοι Γενικών 
Γραμματειών, Γενικοί Γραμματείς Περιφερειών, καθώς και Γενικοί 
Γραμματείς ανεξάρτητων Διεθνών Ιδρυμάτων και Οργανισμών 
στους οποίους μετέχει και η Ελλάδα. 

΄Αρθρο 41 παρ. 1 
Ν.1202/81 και 
άρθρο 10 παρ. 9 
του Ν.3075/02 

μθ) Ο χρόνος πρακτικής άσκησης κατά τη διάρκεια της φοίτησης των 
διπλωματούχων αδελφών νοσοκόμων, επισκεπτριών αδελφών και 
μαιών στις οικείες Σχολές από τη συμπλήρωση του 17ου έτους της 
ηλικίας τους, αν το πτυχίο χρησίμευσε ως προσόν διορισμού στην 
υπηρεσία από την οποία απομακρύνθηκαν και έχουν θεμελιώσει 
δικαίωμα σύνταξης σε βάρος του Δημοσίου. 

       Για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ο χρόνος που 
προσμετράται ορίζεται: 

αα) Σε τριάμισι  (3½) έτη για τις απόφοιτες των Σχολών Επισκεπτριών 
Αδελφών τετραετούς φοίτησης  και Μαιών  αποφοίτων των Σχολών 
Μαιών μέχρι και το έτος 1977. 

ββ) Σε τρία (3) έτη για τις αδελφές νοσοκόμες τριετούς φοίτησης και 
επισκέπτριες αδελφές απόφοιτες αντίστοιχων Σχολών μέχρι και το 
έτος 1955. 

γγ) Σε δυόμισι (2½) έτη για τις απόφοιτες των Σχολών Αδελφών 
Νοσοκόμων ετών 1956-1973, Επισκεπτριών Αδελφών ετών 1956-
1974 και  Μαιών έτους 1978 και μετά ή Μαιών αποφοίτων ΚΑΤΕΕ ή 
Τ.Ε.Ι . οποτεδήποτε. 
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δδ) Σε δύο (2) έτη για τις απόφοιτες των Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων 
τριετούς φοίτησης έτους 1974 και μετά, καθώς και για τις απόφοιτες 
των Σχολών Αδελφών Νοσοκόμων ΚΑΤΕΕ ή Τ.Ε.Ι. Υπουργείου 
Παιδείας. 

εε) Σε ένα (1) έτος για τις βοηθούς Νοσοκόμες μονοετούς ή διετούς 
φοίτησης. 

΄Αρθρο 19 παρ. 1 
Ν.1813/88 

ν) Η προγενέστερη υπηρεσία των σπερματεγχυτών που 
απασχολήθηκαν στο Υπουργείο  Γεωργίας μέχρι την ένταξή τους σε 
οργανικές θέσεις του Υπουργείου αυτού, ανεξάρτητα από τη σχέση 
με την οποία παρασχέθηκε η υπηρεσία αυτή,  τον τρόπο 
πρόσληψης και πληρωμής τους. 

 

Άρθρο 5 παρ. 3 
Ν.2227/94 

 

΄Αρθρο 13 παρ. 1 
Ν.Δ 3768/57 

να) Η προγενέστερη υπηρεσία των υπαλλήλων του Υπουργείου 
Εξωτερικών ως άμισθων υπαλλήλων σε άμισθες Προξενικές Αρχές, 
εφόσον μεταγενέστερα διορίσθηκαν σε έμμισθες θέσεις του ίδιου 
Υπουργείου. 

2.  Λογίζεται σαν συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη 
υπηρεσία και ο χρόνος των παρακάτω προϋπηρεσιών των 
δημόσιων υπαλλήλων. 

΄Αρθρο 13 παρ.1 
περ. α΄ Ν.Δ. 
3768/57, όπως 
ισχύει μετά το 
άρθρο 6 Ν.995/79 

α)  Ο χρόνος προϋπηρεσίας σε Ιδρύματα και Οργανώσεις Διεθνείς  ή 
άλλων χωρών εφόσον την εκπλήρωση των σκοπών τους ανέλαβε 
το Κράτος με τις δημόσιες υπηρεσίες του. 

΄Αρθρο 13 παρ. 1 
περ. β΄Ν.Δ. 
3768/57,όπως 
ισχύει μετά το άρθρ. 
6 Ν.955/79 

β) Ο χρόνος προϋπηρεσίας σε Δήμους ή Ενώσεις Δήμων και 
Κοινοτήτων. 

΄Αρθρο 13 παρ. 1 
περ. γ΄και εδάφ. 
έκτο Ν.Δ. 3768/57, 
όπως αντικ. με 
άρθρ. 10 παρ. 5 
Ν.Δ. 4579/66, 8 
παρ. 4 Ν.1813/88, 9 
παρ. 6 Ν.1902/90,  
5 παρ. 2 Ν.2512/97 
και άρθρ. 3 παρ. 8β 
Ν.2768/99. 

γ)  Κάθε προϋπηρεσία στο εσωτερικό ή εξωτερικό, αν και για όσο 
χρονικό διάστημα αυτή απαιτείται σαν προσόν για την πρόσληψη 
υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία, εφόσον ο υπάλληλος αποχωρεί 
τελικά από τη θέση αυτή. Σε περίπτωση διορισμού ή  μετακίνησης 
του υπαλλήλου σε άλλη θέση ο χρόνος υπηρεσίας που του 
χρησίμευσε σαν προσόν διορισμού σε προηγούμενη θέση, σε καμιά 
περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος στη νέα θέση, εκτός 
αν η προηγούμενη θέση αποτελεί προϋπόθεση διορισμού στην 
τελευταία θέση. Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της περίπτωσης 
αυτής νοείται και η δικηγορική , η ιατρική κ.λ.π., καθώς και ο χρόνος 
για την απόκτηση της ειδικότητας που απαιτείται ως προσόν για την 
πρόσληψη του υπαλλήλου, σε καμιά όμως περίπτωση και ο χρόνος 
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης ή εμπειρίας που τυχόν απαιτήθηκε 
για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Ο χρόνος 
προϋπηρεσίας που προσμετράται δεν μπορεί να υπερβαίνει τη 
δεκαετία. 

΄Αρθρο 13 παρ. 2 
περ. α΄Ν.Δ. 3768/57 

δ)  Η πριν από την εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν.1747/1944 υπηρεσια 
των υπαλλήλων των Μηχανικών Υπηρεσιών Κοινοτήτων, που 
λειτουργούσαν στις Νομαρχίες, καθώς και των υπαλλήλων των 
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Γραφείων Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, που 
συστάθηκαν με τον Α.Ν. 2067/1939, εφόσον αυτοί απέκτησαν στη 
συνέχεια της υπηρεσίας τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα.  

΄Αρθρο 13 παρ. 2 
περ. β΄ Ν.Δ. 
3768/57, όπως 
αντικ. με άρθρο 7 
παρ. 4 Ν.955/79 

ε)   Η προγενέστερη υπηρεσία σε  θέση Αρχιφύλακα ή Αγροφύλακα της 
Αγροτικής Ασφάλειας. 

΄Αρθρο 13 παρ. 2 
περ. γ΄  Ν.Δ. 
3768/57 

στ) Η προγενέστερη υπηρεσία στο Εργοστάσιο Αεροπλάνων Παλαιού 
Φαλήρου (Ν.5210/1931) αυτών που μονιμοποιήθηκαν στο Κρατικό 
Εργοστάσιο Αεροπλάνων σε εφαρμογή των Α.Ν. 1014/1937 και 
1846/1939. 

΄Αρθρο 13 παρ. 2 
περ. δ΄Ν.Δ. 3768/57 

ζ) Η προγενέστερη υπηρεσία στα Ταμεία Λαϊκών Αγορών και 
Επικουρικής Ασφάλισης και Αποζημίωσης Αρτοποιών Ελλάδας, των 
Γεωργικών Ταμείων, των Ταμείων Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και 
Δασών, καθώς και των  Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης 
εκείνων που στη συνέχεια αυτών των υπηρεσιών μετατάχθηκαν ή 
διορίσθηκαν στη δημόσια υπηρεσία. 

 

΄Αρθρο 6 παρ. 3 
Ν.Δ: 3055/54 

η)  Η πριν από την ισχύ του Ν.Δ. 2010/1942 υπηρεσία του προσωπικού 
της Συμφωνικής Ορχήστρας του Μουσικού και Δραματικού 
Συλλόγου «Ωδείον  Αθηνών» 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
Ν.Δ. 89/1969 σε 
συνδ. με άρθρ. 3 
παρ. 3 Ν.1405/83 

θ)  Η με μηνιαίο μισθό ή  μηνιαία ή  ημερήσια αποζημίωση 
οποιασδήποτε φύσης προϋπηρεσία στον Επικουρικό Οργανισμό 
Μεταφορών με Αυτοκίνητα, την Υπηρεσία Ελέγχου Κρατικών 
Αυτοκινήτων, τον Οργανισμό Διαχείρισης Πλεονάζοντος Συμμαχικού 
Υλικού και τώρα Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, τις 
Υπηρεσίες Διαχείρισης Εφοδίων Εξωτερικού, Αποκατάστασης 
Πυροπαθών, Αγροτών και Συμμοριοπλήκτων, που συστάθηκαν 
στην Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδας σε εκτέλεση σχετικών 
συμβάσεών της με το Δημόσιο, την Υπηρεσία Μεσεγγυημένων 
Εχθρικών Περιουσιών και το Ταμείο Φιλανθρωπίας Λέσβου, που 
αναφέρεται στο Ν.1559/1944.  

΄Αρθρο 1 Ν.Δ. 
441/70 

ι) Η προϋπηρεσία του διδακτικού, βοηθητικού και διοικητικού 
προσωπικού των Ανώτατων Βιομηχανικών Σχολών, που 
παρασχέθηκε αφότου οι Σχολές αυτές λειτούργησαν ως Ανώτατες 
με τη μορφή νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. 

΄Αρθρο μόνο παρ. 1 
εδ. πρωτ. Α.Ν. 
339/68 

ια)  Η υπηρεσία του διδακτικού και διοικητικού ελληνικής υπηκοότητας 
προσωπικού σχολείων μέσα στο Κράτος, που αναγνωρίστηκαν σαν 
ισότιμα με τα αντίστοιχα δημόσια, η οποία διανύθηκε στα σχολεία 
αυτά πριν από την αναγνώριση της ισοτιμίας τους. 

΄Αρθρο μόνο παρ. 1 
εδ. δεύτ. Α.Ν. 
339/68 

ιβ) Η υπηρεσία Ελλήνων το γένος καθηγητών, επιμελητών και 
δασκάλων στα σχολεία του εξωτερικού της περ. α΄της παρ. 1 του 
άρθρου 3 αυτού του κώδικα για το χρονικό διάστημα πριν από την 
αναγνώρισή τους ως ισότιμων με τα αντίστοιχα του Κράτους. 

       Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου έχει εφαρμογή και για όσους 
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διορίζονται μεταγενέστερα στο Δημόσιο ως τακτικοί υπάλληλοι. Για 
τον υπολογισμό της υπηρεσίας της περίπτωσης αυτής, που 
παρέχεται με μειωμένο ωράριο εργασίας, εφαρμόζεται η διάταξη του 
τελευταίου εδαφίου της περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου αυτού. 

΄Αρθρο 1 Ν.Δ. 
924/71 

ιγ)  Ο χρόνος που δε συμπίπτει με άλλη συντάξιμη υπηρεσία κατά τον 
οποίο  Καθηγητές Πανεπιστημίων ή Ανώτατων Σχολών του 
Κράτους, που έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμες με αυτά, διατέλεσαν 
σ’ αυτό με τίτλο επικουρικού καθηγητή. 

΄Αρθρο 1 παρ. 5 
Ν.Δ. 164/73, όπως 
αντικ. με άρθρ. 2 
παρ. 11 Ν.2703/99 

ιδ) Η προϋπηρεσία δημόσιου υπαλλήλου που παρασχέθηκε με την 
ιδιότητα του τακτικού, έκτακτου ή ημερομισθίου στην Τράπεζα της 
Ελλάδας μέχρι μία τριετία, καθώς και χρόνος μέχρι μια τριετία που 
τελούσε σε εκπαιδευτική άδεια η οποία του χορηγήθηκε από την ίδια 
Τράπεζα. 

 

΄Αρθρο 8 παρ. 3 
Ν.1813/88, όπως 
αντικ. με άρθρ. 3 
παρ. 6 Ν.2320/95 

ιε)   Η προϋπηρεσία εκπαιδευτικών, εφόσον δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα 
ελληνοπαίδων σε ξένα σχολεία του εξωτερικού με πλήρες ή  
μειωμένο ωράριο εργασίας και δεν έλαβαν για την αιτία αυτή 
σύνταξη ή αποζημίωση ή άλλο βοήθημα από το Κράτος ή την 
ελληνική ομογένεια. 

       Για τον υπολογισμό των προϋπηρεσιών που παρέχονται με 
μειωμένο ωράριο εργασίας εφαρμόζονται οι διατάξεις των δύο 
τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης β΄της παρ. 1 του άρθρου 
αυτού. 

       Η προϋπηρεσία της περίπτωσης αυτής αποδεικνύεται με 
πιστοποιητικό της αρμόδιας Διεύθυνσης Ελληνοπαίδων Εξωτερικού 
του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο 
εκδίδεται με βάση δικαιολογητικά της υπηρεσιακής κατάστασης των 
ενδιαφερομένων. 

΄Αρθρο 8 παρ. 5 
Ν.1813/88, όπως 
αντικ. με άρθρο 5 
παρ. 2 Ν.1976/91 
και 3 παρ. 7 
Ν.2320/95 

ιστ) Η προϋπηρεσία που παρασχέθηκε με την ιδιότητα του τακτικού ή 
έκτακτου με μηνιαίο μισθό ή ήμερομίσθιο υπαλλήλου ή κληρικού 
στις υπηρεσίες της έδρας του Οικουμενικού και των άλλων 
Ορθόδοξων Πατριαρχείων. Η προϋπηρεσία του προηγούμενου 
εδαφίου λαμβάνεται υπόψη και για τη μισθολογική εξέλιξη του 
υπαλλήλου. 

Άρθρο 5 παρ. 6 
Ν.2227/94  

 

 

 

 

 

 

 
 
΄Αρθρο 2 παρ. 12 

ιζ) Η προϋπηρεσία των υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας 
Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού ως υπαλλήλων νομικών 
προσώπων ιδιωτικού δικαίου, που εποπτεύονται από αυτή, η οποία 
παρασχέθηκε με απόσπαση σε θέσεις της πιο πάνω Γραμματείας 
πριν από το διορισμό ή τη μετάταξή τους με τις διατάξεις  του Β.Δ. 
624/1968 και των Ν.665/1977, 1070/1980, 1400/1983, 1476/1984, 
1545/1985 και 1646/1986. Ο χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος 
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για  κάθε συνέπεια. Εισφορές, 
που έχουν καταβληθεί για το χρόνο που αναγνωρίζεται σε άλλους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης μισθωτών, 
αποδίδονται στο Δημόσιο προσαυξημένες σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στις διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων του άρθρου 1 
του Ν.1405/1983. 

       Επίσης κατ’ εξαίρεση η θαλάσσια προϋπηρεσία των υπαλλήλων 
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Ν.2703/99 και 3 
παρ. 8 στοιχ. α΄ 
Ν.2768/99 

που διορίσθηκαν στην Υπηρεσία Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου του 
Υπουργείου Οικονομικών και μέχρι οκτώ (8) έτη. Ο χρόνος αυτός 
θεωρείται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας για κάθε 
συνέπεια. 

΄Αρθρο 3 παρ. 3 
Ν.340/76 

3. Σαν συντάξιμη πραγματική υπηρεσία που προσμετράται στην 
υπηρεσία της παρ. 4 του άρθρου 11 του κώδικα αυτού, εφόσον 
συμπληρώθηκε τέτοια πλήρης πενταετής πραγματική, λογίζεται: 

α)  Η υπηρεσία που πραγματικά παρασχέθηκε στην Αγροφυλακή πριν 
από την ισχύ του Ν.Δ. 4523/1966 με την ιδιότητα του αρχιφύλακα 
και τακτικού αγροφύλακα και διανύθηκε όταν ίσχυαν το Ν.Δ. 
3030/1954 ή οι νόμοι 3394/1927, 4491/1920, 5274/1931 και ο Α.Ν. 
1010/1937. 

β)  Η υπηρεσία που παρασχέθηκε με την ιδιότητα του προσωρινού ή 
αναπληρωτή αγροφύλακα ή ειδικού εισπράκτορα Αγροφυλακής 
όταν ίσχυαν τα νομοθετήματα που ορίζονται στην προηγούμενη 
περίπτωση α΄. Από το χρόνο υπηρεσίας ως ειδικού εισπράκτορα 
προσμετράται χρόνος μιάς μόνο πενταετίας. 

γ)    Η πραγματική δημόσια υπηρεσία. 

δ)   Κάθε άλλη προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σαν τέτοια σύμφωνα με 
τις διατάξεις για τις πολιτικές συντάξεις και με τους περιορισμούς 
που αναφέρονται σ’ αυτές. 

΄Αρθρο 6 Ν.955/79 4.    Όλη η προγενέστερη υπηρεσία δημόσιου υπαλλήλου ως τακτικού ή 
έκτακτου ή δόκιμου ή με σύμβαση υπαλλήλου σε νομικά πρόσωπα 
δημόσιου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με μηνιαίο μισθό ή μηνιαία ή ημερήσια 
αποζημίωση λογίζεται σαν συντάξιμη από το Δημόσιο και 
προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του. 

       ΄Ολη η προγενέστερη υπηρεσία υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. ως τακτικού ή 
έκτακτου ή με σύμβαση υπαλλήλου στο Δημόσιο με μηνιαίο μισθό ή 
μηνιαία ή ημερήσια αποζημίωση λογίζεται σαν συντάξιμη από το 
Ν.Π.Δ.Δ. ή τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, ο 
οποίος βαρύνεται σύμφωνα με το νόμο με τη συνταξιοδότηση του 
υπαλλήλου και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του. 

       Oι υπηρεσίες των προηγούμενων  εδαφίων δεν μπορούν να 
λογισθούν σαν συντάξιμες πριν από τη συμπλήρωση πλήρους 
πενταετούς πραγματικής υπηρεσίας τακτικού υπαλλήλου στην 
τελευταία υπηρεσία, εκτός από τις περιπτωσεις θανάτου ή 
απόλυσης για κατάργηση θέσης ή αναστολής των συνταγματικών 
διατάξεων για την ισοβιότητα και μονιμότητα των υπαλλήλων. 

       ΄Οπου η συνταξιοδοτική νομοθεσία, που ισχύει, προβλέπει για την 
προσμέτρηση προϋπηρεσίας στο Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. χρόνο 
υπηρεσίας τακτικού υπαλλήλου στην τελευταία υπηρεσία μικρότερο 
από μία πενταετία, οι παραπάνω υπηρεσίες μπορούν να λογισθούν 
σαν συντάξιμες όταν συμπληρωθεί ο μικρότερος αυτός χρόνος. 

       Επίσης οι υπηρεσίες αυτές δεν μπορούν να λογισθούν σαν 
συντάξιμες εφόσον παρασχέθηκαν όχι κατά κύριο βιοποριστικό 
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επάγγελμα και με το πλήρες ωράριο εργασίας που ορίζεται από το 
νόμο για κάθε περίπτωση. 

       Ειδικές προϋποθέσεις και περιορισμοί που προβλέπονται  από τη 
συνταξιοδοτική νομοθεσία του Δημοσίου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή ασφαλιστικού 
οργανισμού κύριας ασφάλισης, που φέρουν  το βάρος της 
συντάξεως, και οι οποίοι αναφέρονται στην αναγνώριση 
προϋπηρεσιών εξακολουθούν να ισχύουν, εφόσον δεν είναι 
αντίθετοι με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής. 

       Η προϋπηρεσία που αναγνωρίζεται σαν συντάξιμη με τις διατάξεις 
αυτής της παραγράφου, βαρύνει το Δημόσιο, αν ο υπάλληλος 
εξήλθε οριστικά από την ενεργό υπηρεσία από θέση που παρέχει 
δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο, και τον οικείο ασφαλιστικό 
οργανισμό αν ο υπάλληλος εξήλθε οριστικώς από την ενεργό  
υπηρεσία από θέση υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. 

       Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της παραγράφου στον όρο 
Ν.Π.Δ.Δ. περιλαμβάνονται και οι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και στην έννοια του όρου «δημόσιος υπάλληλος» 
περιλαμβάνεται και ο στρατιωτικός. 

       Από την έναρξη της ισχύος του Ν.955/1979  (21-8-79) οποιαδήποτε 
γενική   ή ειδική διάταξη αντίκειται στις διατάξεις αυτής της 
παραγράφου καταργείται, διατηρούνται όμως οι διατάξεις του Ν.Δ. 
164/1973 κατά το μέρος που αυτές αφορούν την αναγνώριση 
προϋπηρεσιών υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. σε άλλα Ν.Π.Δ.Δ. 

       Δικαιώματα σύνταξης, που έχουν αναγνωρισθεί σε συνταξιούχους 
μέχρι την ισχύ του Ν.955/79 με βάση τις διατάξεις που 
καταργήθήκαν με αυτόν, δεν θίγονται. 

       Οι οικονομικές εκκρεμότητες, που υπάρχουν από την εφαρμογή του 
Ν.Δ. 164/73, είτε μεταξύ των ασφαλιστικών φορέων και του 
Δημοσίου, είτε μεταξύ αυτών και των υπαλλήλων που υπάγονται 
στις διατάξεις του παραπάνω Ν.Δ/τος και αυτής της παραγράφου, 
καταργούνται και δεν επιστρέφονται τα χρηματικά ποσά που 
καταβλήθηκαν ούτε αναζητούνται εκείνα που οφείλονται. 

΄Αρθρο 3 παρ. 8 
Ν.2320/95 

       Η προϋπηρεσία ως  ιεροψαλτών ιερών ναών και ιεροκηρύκων ιερών 
Μητροπόλεων αναγνωρίζεται ως συντάξιμη, εφόσον υπάρχει 
διορισμός από το αρμόδιο όργανο, παρασχέθηκε κατά κύριο 
βιοποριστικό επάγγελμα και αποδεικνύεται από πιστοποιητικό του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα, εκτός αν αποδεικνύνεται με 
πιστοποιητικό του ίδιου ασφαλιστικού φορέα, ότι κατά το χρόνο που 
παρασχέθηκε η υπηρεσία δεν είχε επεκταθεί στην περιοχή η 
αρμοδιότητά του για ασφάλιση  των εργαζομένων. 

΄Αρθρο 12 παρ.1 
περ. β΄ Α.Ν. 1854/ 
51, όπως αντικ. με 
άρθρ. 7 παρ. 1 Ν.Δ 
3768/57 σε συνδ. με 
άρθρ 13 παρ. 3 εδ. 
πρώτο Ν.Δ 3768/57 

5. Σε κάθε περίπτωση αναγνώρισης συντάξιμου χρόνου κάποιας 
προϋπηρεσίας σύμφωνα με το άρθρο αυτό υπολογίζεται σαν 
συντάξιμος μόνο ο χρόνος που διανύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 
17ου έτους της ηλικίας, με εξαίρεση τις υπηρεσίες που αναφέρονται 
στην περίπτ. β΄της παρ. 1 εκείνων που στη συνέχεια 
μονιμοποιήθηκαν σε υπηρεσία του ίδιου Υπουργείου, οι οποίες 
υπολογίζονται σαν συντάξιμες μετά τη συμπλήρωση του 15ου 
έτους.  
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΄Αρθρο 12 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

6. Οι πολιτικοί συνταξιούχοι γενικά που υπηρέτησαν στις τάξεις του 
στρατεύματος, της χωροφυλακής και της Αστυνομίας Πόλεων σε 
εμπόλεμη περίοδο ή σε κατάσταση επιστράτευσης, μετά την 
απομάκρυνσή τους από την πολιτική υπηρεσία έχουν το δικαίωμα 
να προσμετρήσουν στη συντάξιμη υπηρεσία τους το χρόνο της 
μεταγενέστερης αυτής υπηρεσίας. 

 

΄Αρθρο 7 Ν.698/77 7.  Ο χρόνος υπηρεσίας των συνταξιούχων του Δημοσίου, που είχαν 
απομακρυνθεί από την υπηρεσία και προσλήφθηκαν σε δημόσια 
θέση ως μη μόνιμοι τακτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, συνυπολογίζεται 
στο χρόνο της προγενέστερης συντάξιμης υπηρεσίας τους που 
λήφθηκε υπόψη για τη συνταξιοδότησή τους. 

       Σε περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου ο χρόνος 
που συνυπολογίζεται δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από μία 
πενταετία και η σύνταξη κανονίζεται με βάση το μισθό του βαθμού 
που έφερε ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία ως 
μόνιμος. 

       Η παραπάνω υπηρεσία δεν μπορεί να συνυπολογισθεί εφόσον 
παρασχέθηκε μετά τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας ή 
τριακονταπενταετούς πραγματικής και συντάξιμης υπηρεσίας ή αν 
κατά τη διάρκειά της ο  υπάλληλος ελάμβανε σύνταξη από το 
Δημόσιο. 

 

΄Αρθρο 12 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 

8.  Οι διατάξεις των παραγράφων 6,7 και 8 του προηγούμενου άρθρου 
εφαρμόζονται  και για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στο άρθρο 
αυτό. 

 

΄Αρθρο 12 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. μόνο 
Ν.2349/53 

9.  ΄Ολες οι συντάξιμες υπηρεσίες που αναφέρονται στις προηγούμενες 
παραγράφους λογίζονται σαν πραγματικές με την έννοια της παρ. 1 
του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού. 

΄Αρθρο 1 
Ν.1405/83, όπως 
αντικ. με άρθρ. 5 
παρ. 5 Ν.2227/94 

10. Επίσης, υπολογίζεται ως συντάξιμος ύστερα από συμπληρωματική 
εισφορά και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του 
υπαλλήλου, ο χρόνος της προηγούμενης απασχόλησής του σε 
τομείς έξω από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. για 
τον οποίο ήταν ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας 
ασφάλισης, καθώς και ο χρόνος απασχόλησης στην αλλοδαπή 
γενικά για τον οποίο μεταφέρονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε 
ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης της Χώρας ή 
αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός ως χρόνος ασφάλισης στον 
οργανισμό αυτό με βάση ειδικές διατάξεις. Ο χρόνος αυτός δε 
λαμβάνεται υπόψη αν έγινε ανάληψη εισφορών ή χορήγηση από 
τον ασφαλιστικό οργανισμό εφάπαξ παροχής αντί σύνταξης, ή αν 
χρησιμοποιήθηκε για συνταξιοδοτικούς σκοπούς. Αν από τη 
νομοθεσία του οκείου φορέα προβλέπεται δυνατότητα επιστροφής 
των εισφορών αυτών ή της εφάπαξ  παροχής, με σκοπό την 
αναγνώριση του χρόνου ως συνάξιμου, ο χρόνος αυτός 
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υπολογίζεται εφόσον γίνει η επιστροφή. Χρόνος ασφάλισης στον 
ΟΓΑ  δε  λαμβάνεται υπόψη. 

       Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, στις περιπτώσεις όπου ο 
χρόνος  ασφάλισης υπολογίζεται σε ημέρες, ως ένα έτος λογίζονται 
τριακόσιες ημέρες και ως ένας μήνας λογίζονται είκοσι πέντε 
ημέρες. 

       Η αναγνώριση του παραπάνω χρόνου μπορεί να γίνει είτε κατά τη 
διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου, είτε μετά την έξοδό του από 
αυτήν, ύστερα από αίτησή του. 

       Η αναγνώριση γίνεται με πράξη της αρμόδιας διεύθυνσης του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.), η οποία εκδίδεται 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του παρόντος με βάση πιστοποιητικό του 
οικείου ασφαλιστικού φορέα που εκδίδεται από τα στοιχεία που 
τηρεί ή αν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, με βάση  το ασφαλιστικό 
βιβλιάριο που τυχόν κρατεί ο ασφαλισμένος από το οποίο να 
προκύπτει η ασφάλιση και η εισφορά που καταβλήθηκε. 

        Με την πράξη  αυτή, που υπόκειται στα  ένδικα μέσα που 
προβλέπονται από το ίδιο άρθρο, καθορίζεται και το ποσό της 
συμπληρωματικής εισφοράς. Γι΄αυτούς που εξέρχονται από την 
υπηρεσία ή για τους συνταξιούχους η αναγνώριση του χρόνου και 
το ποσό της εισφοράς γίνεται με την πράξη κανονισμού ή αύξησης 
της σύνταξης. 

       Η συμπληρωματική εισφορά καταβάλλεται στο δημόσιο είτε κατά τη 
διάρκεια του χρόνου που υπηρετεί ο υπάλληλος, είτε κατά την έξοδό 
του από την υπηρεσία και καθορίζεται σε ποσοστό 7% επί των 
μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του (βασικός μισθός, επίδομα 
χρόνου υπηρεσίας και επίδομα ευδόκιμης παρομονής όπου 
καταβάλλεται), εφόσον πρόκειται για ενενεργεία υπάλληλο, ή των 
αποδοχών με βάση τις οποίες κανονίστηκε η σύνταξή του, εφόσον 
πρόκειται για συνταξιούχο, όπως οι αποδοχές αυτές έχουν 
διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης 
του παραπάνω χρόνου και για χρονικο δάστημα ίσο με τον 
αναγνωριζόμενο χρόνο. Το ποσό της εισφοράς μπορεί να εξοφληθεί 
με επιλογή του ενδιαφερομένου, είτε εφάπαξ, είτε με μηναίες δόσεις, 
που παρακρατούνται από τις αποδοχές ή τη σύνταξή του και των 
οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό 
των μηνών που αναγνωρίζονται. 

       Αν η αναγνώριση γίνει μετά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου, το 
ποσό των μηνιαίων κρατήσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 
τα 3/4 της αύξησης της σύνταξης που θα προκύψει. Στην 
περίπτωση αυτή ο αριθμός των μηνών,  κατά τους οποίους θα γίνει 
η κράτηση από τη σύνταξη, επιμηκύνεται ανάλογα. 

       Αν ο υπάλληλος που είναι στην ενέργεια ή  ο συνταξιούχος πεθάνει 
πριν από την ολοσχερή εξόφληση της εισφοράς, οι μηνιαίες δόσεις 
που υπολείπονται παρακρατούνται από τη σύνταξη των προσώπων 
στα οποία μεταβιβάζεται η σύνταξη σύμφωνα με τα παραπάνω. Αν 
η καταβολή της σύνταξης διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο παύει η 
καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών και αρχίζει πάλι όταν  
ξαναρχίσει η καταβολή της σύνταξης. 
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       Σε όσους καταβάλουν το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς 
εφάπαξ παρέχεται  έκπτωση 10% στο ποσό αυτό. Οι ασφαλιστικές 
εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν καταβληθεί στον 
οικείο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης για το χρόνο που 
αναγνωρίζεται, αποδίδονται εφάπαξ στο Δημόσιο μέσα σ’ ένα 
εξάμηνο από την ημερομηνία που θα γίνουν απαιτητές με 
προσαύξηση 8% για κάθε χρόνο που πέρασε από τη διακοπή της 
ασφάλισης σ’ αυτόν μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για 
αναγνώριση του χρόνου από το Δημόσιο. Αντί για την απόδοση των 
εισφορών στο Δημόσιο μπορεί να γίνεται και συμψηφισμός του 
ποσού τους με τυχόν οφειλές του Δημοσίου στους οικείους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς ή παρακράτηση από το ποσό με το 
οποίο τυχόν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

  

΄Αρθρο 32 παρ. 1 
Ν.1654/86 

11. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και 
για υπαλλήλους οι οποίοι, πριν διορισθούν στο Δημόσιο, είχαν 
απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα και ασφαλιστεί σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κύριας ασφάλισης στους οποίους συνεχίζουν ή 
συνεχισαν για ορισμένο χρόνο την ασφάλισή τους και μετά την 
ημερομηνία διορισμού τους στη δημόσια υπηρεσία. 

       Ο παραπάνω χρόνος που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο παύει να 
θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον Οργανισμό που διανύθηκε. 

 

 

΄Αρθρο 23 
 Ν.1694/86 

12. Οι υπάληλοι του Κ.Ε.Π.Ε. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, 
που είχαν συνάψει αρχικά συμβάσεις μίσθωσης έργου αλλά στην 
πραγματικότητα παρείχαν εξαρτημένη εργασία και στη συνέχεια 
προσλήφθηκαν με σύμβαση τέτοιας εργασίας, δικαιούνται να 
ζητήσουν από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο του ΚΕ.Π.Ε. την 
αναγνώριση του πιο πάνω χρόνου συμβάσεων έργου σαν ο χρόνος 
αυτός να διανύθηκε σε υπηρεσία με σχέση εργασίας  ιδιωτικού 
δικαίου. Ο χρόνος αυτός που αναγνωρίζεται είναι συντάξιμος και 
ισχύει για όλες τις συνέπειες,εκτός από τη λήψη αποδοχών 
αναδρομικά. 

 

΄Αρθρο 8 παρ. 6 
Ν.1813/88 

       Επίσης λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη 
υπηρεσία του  υπαλλήλου ο χρόνος παροχής υπηρεσίας με 
σύμβαση μίσθωσης έργου ή με ανάθεση εργασίας κατ’ αποκοπή, 
εφόσον οι υπηρεσίες αυτές έχουν χαρακτηρισθεί με διάταξη νόμου ή 
με δικαστική απόφαση ότι διανύθηκαν με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου (εξαρτημένης ) ή εφόσον σύμφωνα με τα υπηρεσιακά 
έγγραφα συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α)    απασχόληση κατά το συνηθισμένο δημοσιοϋπαλληλι- κό ωράριο. 

β)  παροχή εργασίας στο χώρο της δημόσιας υπηρεσίας και με την 
άμεση εποπτεία  της και  

γ)   αμοιβή ανάλογη με αυτών που προσλαμβάνονται με σχέση εργασίας 
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ιδιωτικού δικαίου. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
Ν.1800/88 

13. Η υπηρεσία ως εκπαιδευτικών στην ιδιωτική εκπαίδευση όσων 
μονιμοποιούνται με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 6 του 
Ν.1600/1988 λογίζεται σαν πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. 

΄Αρθρο 37 παρ. 1 Ν. 
1813/88 

14. Λογίζεται συντάξιμη και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη 
υπηρεσία των ιατρών που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 9 
του άρθρου 1: 

α)  Κάθε υπηρεσια που λογίζεται συντάξιμη για όλους  τους άλλους 
δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους. Ειδικά από τις υπηρεσίες των  
παρ. 10 και 11 του άρθρου αυτού αναγνωρίζεται υπηρεσία μέχρι 
πέντε έτη και για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης για όσους 
αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας και δε θεμελιώνουν δικαίωμα 
σύνταξης από τις άλλες συντάξιμες υπηρεσίες τους. 

β)  Ο χρόνος  που απαιτείται ως προσόν  διορισμού (ειδικότητας και 
άσκησης ειδικότητας) και μέχρι δέκα έτη  και  

γ)   Ο χρόνος προγενέστερης υπηρεσίας σε νοσοκομειακές μονάδες που 
λειτουργούσαν ως νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου ή  ως 
υπηρεσίες Ν.Π.Ι.Δ και έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν στις διατάξεις 
του Ν.Δ. 2592/1953. 

΄Αρθρο 20 παρ. 17 
Ν.2084/92 

 

 

 

 

 

 

 

΄Αρθρο 3 παρ. 5 
Ν.2768/99 

15. Για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας επαίδευσης που αποχωρούν από την υπηρεσία και 
δε συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία, συμπληρώνουν όμως τα όρια ηλικίας για συνταξιοδότηση 
που προβλέπονται σε κάθε μία περίπτωση για όσους θεμελιώνουν 
δικαίωμα σύνταξης μετά την 1η Ιανουαρίου 1998, αναγνωρίζεται 
σαν συντάξιμος από το Δημόσιο ο πέρα από την πρώτη τριετία 
χρόνος αναμονής τους στην επετηρίδα. Ο χρόνος αυτός που 
αναγνωρίζεται σαν συντάξιμος ορίζεται σε ένα έτος για κάθε τριετία 
αναμονής στην Επετηρίδα. 

       Για την αναγνώριση σαν συντάξιμου του παραπάνω χρόνου 
καταβάλλεται η κράτηση που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 59 του κώδικα αυτού. 

16. Λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη 
υπηρεσία του υπαλλήλου, ο χρόνος της εργασίας που παρασχέθηκε 
ύστερα από διαταγή επίταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.4442/1929 . 



 47

 

Άρθρο 5 παρ. 3 
Ν.3075/02 

17. Ειδικά για τους εκπαιδευτικούς λειτουργούς πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν διορισθεί με βάσει την 
επετηρίδα και απολύονται από την υπηρεσία από 1ης Ιανουαρίου 
2003 και εφεξής, λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας που 
προβλέπεται από το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 
156 του Ν. 2683/1999 (ΦΕΚ 19 Α) και δεν συμπληρώνουν 
τριακονταπενταετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, αναγνωρίζεται 
ως συντάξιμος από το Δημόσιο και χρόνος αναμονής διορισμού 
μέχρι πέντε έτη και μέχρι τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Ο χρόνος αυτός που 
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ορίζεται σε ένα έτος για όσους 
εξέλθουν από την υπηρεσία το έτος 2003, αυξανόμενος κατά ένα 
έτος για καθένα από τα επόμενα έτη αποχώρησης του υπαλλήλου 
και μέχρι πέντε έτη για όσους εξέλθουν από την υπηρεσία το έτος 
2007 και μετά και για την αναγνώρισή του καταβάλλονται από τους 
ίδιους οι ασφαλιστικές εισφορές που προβλέπονται από τις διατάξεις 
του άρθρου 59 του Κώδικα αυτού. 

 
 

Α  Ρ  Θ   Ρ Ο   13 

Περιορισμοί  στην προσμέτρηση 

 

΄Αρθρο 13 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 7 
παρ. 5 Ν.Δ. 3768/57 

1.  Οι υπηρεσίες του προηγούμενου άρθρου 12 δεν μπορούν να 
λογισθούν σαν συντάξιμες πριν από τη συμπλήρωση πλήρους 
πενταετούς πραγματικής  υπηρεσίας που έχει όλους τους όρους του 
άρθρου 11, εκτός από τις περιπτώσεις θανάτου στην τελευταία αυτή 
υπηρεσία ή απόλυσης λόγω κατάργησης θέσης ή αναστολής των 
Συνταγματικών διατάξεων για την ισοβιότητα και μονιμότητα των 
υπαλλήλων ή αν πρόκειται για την υπηρεσία της περίπτ. α΄ της παρ. 
1 του προηγούμενου άρθρου. 

΄Αρθρο 2 παρ. 1 
Ν.1583/85 

       Εξαιρετικά το προσωπικό που διοριζεται σε μόνιμες θέσεις του 
Δημοσίου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1476/1984, τα άρθρα 13 
και 14 του Ν.1540/1985, εκτός από το «Θεραπευτήριο 
Ευαγγελισμός Αθηνών», και το άρθρο 38 του Ν.1545/1985, μπορεί 
ν’ αναγνωρίσει και προσμετρήσει σαν συντάξιμες τις προϋπηρεσίες 
του προηγούμενου άρθρου και πριν τη συμπλήρωση της πλήρους 
πενταετούς πραγματικής υπηρεσίας του προηγούμενου  εδαφίου, 
εφόσον ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει δεκαετή τουλάχιστον 
συνεχή  ή με διακοπές υπηρεσία στο Δημόσιο ως έκτακτος ή με 
σύμβαση υπάλληλος με μηνιαίο μισθό ή ημερομίσθιο ή με ποσοστό 
μέχρι το διορισμό του στη μόνιμη θέση. 

΄Αρθρο 1 παρ. 2 
Ν.1803/88 

       Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για το 
μη ιατρικό προσωπικό του πρώην «Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός 
Αθηνών» που διορίζεται σε μόνιμες θέσεις σύμφωνα με το άρθρο 13 
του Ν.1540/1985, όπως ερμηνεύθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 27 
του Ν.1579/1985. Η υπηρεσία του προσωπικού αυτού στο 
Θεραπευτήριο καθώς και του μόνιμου προσωπικού των λοιπών 
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νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που λειτουργούσαν ως νομικά πρόσωπα 
ιδιωτικού δικαίου και έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.Δ. 
2592/1953 η οποία διανύθηκε στα ιδρύματα πριν από την υπαγωγή 
τους στο Ν.Δ. αυτό λογίζεται συντάξιμη με τις προϋποθέσεις της 
παρ. 5 του άρθρου 11 του παρόντος. 

΄Αρθρο 2 παρ. 1 
Ν.978/79, όπως 
αντικ. από το άρθρο 
1 παρ. 2 Ν.1379/83 

       Η προσμέτρηση της υπηρεσίας  της περίπτ. μη΄ γίνεται μόλις 
συμπληρωθεί έτος πραγματικής υπηρεσίας στην ημεδαπή, εκτός 
από την περίπτωση θανάτου  στην υπηρεσία, οπότε μπορεί να 
προσμετρηθεί οποτεδήποτε. 

΄Αρθρο 1 παρ. 3 
Ν.1800/88 και 2 
παρ. 13 Ν.2703/99 

       Επίσης κατ΄εξαίρεση, το εκπαιδευτικό προσωπικό που 
μονιμοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1600/1986 μπορεί να 
αναγνωρίσει και να  προσμετρήσει σαν συντάξιμες τις υπηρεσίες 
του προηγούμενου άρθρου και πριν από τη συμπλήρωση της  
πλήρους πενταετούς πραγματικής υπηρεσίας του πρώτου εδαφίου, 
στις περιπτώσεις απόλυσης λόγω σωματικής ανικανότητας, ορίου 
ηλικίας, τριακονταπενταετίας ή συμπλήρωσης δεκαετούς 
τουλάχιστον υπηρεσίας στο δημόσιο ως τακτικού ή έκτακτου ή με  
σύμβαση με μηνιαίο μισθό μέχρι τη μονιμοποίησή του. Δημόσιος 
υπάλληλος  που έχει αναγνωρισμένο δικαίωμα σε σύνταξη και 
διορίζεται σε  θέση Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) 
των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) ή σε θέση 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Π.) των Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) θεμελιώνει δικαίωμα σε σύνταξη 
από τη νέα θέση, εφόσον συμπληρώσει πλήρη πενταετή 
πραγματική υπηρεσία στη θέση αυτή. Σε περίπτωση που δε 
συμπληρωθεί ο χρόνος που απαιτείται σύμφωνα με το 
προηγούμενο εδάφιο, ο χρόνος υπηρεσίας στις παραπάνω θέσεις, 
εφόσον έχει ανασταλεί η καταβολή της σύνταξης, προσαυξάνει το 
συντάξιμο χρόνο και η σύνταξη ανακαθορίζεται από την ημερομηνία 
υποβολής της σχετικής αίτησης. 

΄Αρθρο 13 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
τροπ. και συμπλ. με 
τα άρθρ. 5 παρ. 3 
Ν.Δ. 2704/53, 2 Ν.Δ. 
1129/72 και 7 παρ. 
5 Ν.955/79 σε συνδ. 
με άρθρ. μόνο 
Ν.339/68 και 1 παρ. 
1  Ν.Δ. 89/1969 

2.  Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να προσμετρηθεί σύμφωνα με το 
προηγούμενο άρθρο χρόνος  μεγαλύτερος από μία δεκαετία,  με 
εξαίρεση: 

α)  τις περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, στ΄, ζ΄, ιβ΄, ιε΄, μδ΄και μστ΄ της παρ. 1, θ΄, 
ια΄, και ιβ΄της παρ. 2, καθώς και τις προϋπηρεσίες σε νομικά 
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και την Αγροφυλακή από τις οποίες ο 
χρόνος προσμετράται απεριόριστα, με επιφύλαξη και των διατάξεων 
του τρίτου εδαφίου της περίπτ. γ΄ και της περίπτ. ιδ΄της παρ. 2 του 
προηγούμενου άρθρου. 

΄Αρθρο 2 παρ. 2 
Ν.978/79 

β)  την περίπτ. μη΄ της παρ. 1 από την οποία ο χρόνος προσμετράται 
μέχρι μία εικοσαετία. 

΄Αρθρο 2 παρ. 1 
Ν.1405/83 

γ)  την παρ. 10 του προηγούμενου άρθρου. 

΄Αρθρο 1 παρ. 4 
Ν.1800/88 

δ) την παρ. 13 του προηγούμενου άρθρου. 

΄Αρθρο 37 παρ. 2 
Ν.1813/88 

ε)  την  περ. γ΄της παρ. 14 του προηγούμενου άρθρου. 

΄Αρθρο 2 παρ. 2 
Ν.1405/83, όπως 

3.   Ο χρόνος που υπολογίζεται σαν συντάξιμος σύμφωνα με την παρ. 
10 του άρθρου 12 δεν προσμετράται πριν ο υπάλληλος θεμελιώσει 
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συμπλ. με άρθρ. 5 
παρ. 3 Ν.1976/91 

συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση την άλλη υπηρεσία του. Κατ’ 
εξαίρεση λαμβάνεται υπόψη και για τη θεμελίωση του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το 
56ο έτος της ηλικίας του και εικοσαετή πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία, στην οποία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος αυτός. Αν ο 
υπάλληλος εξέλθει από την υπηρεσία πριν από τη  συμπλήρωση 
του 56ου έτους της ηλικίας του, η διάταξη του προηγούμενου 
εδαφίου εφαρμόζεται με τη συμπλήρωση της ηλικίας αυτής. 

 

 

Α  Ρ  Θ   Ρ  Ο    14 

΄Εναρξη - τερματισμός - απόδειξη υπηρεσίας 

 

΄Αρθρο 14 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 2 
παρ. 1 Ν.1813/88 
και 2 παρ. 14 
Ν.2703/99, όπως 
αντικ. με το άρθρο 3 
παρ. 3 του 
Ν.3408/05  

1.  Η υπηρεσία υπολογίζεται από την ημερομηνία δημοσίευσης στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης διορισμού του 
υπαλλήλου, εφόσον ανέλαβε υπηρεσία μέσα σε ένα (1) μήνα από 
την ημερομηνία αυτή, ή από την ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας, 
εφόσον αυτή πραγματοποιήθηκε μετά την πάροδο ενός (1) μηνός 
από την ημερομηνία δημοσίευσης του διορισμού, μέχρι τη 
χρονολογία δημοσίευσης στην παραπάνω Εφημερίδα της 
απόλυσης ή της αποδοχής της παραίτησης ή μέχρι την ημέρα 
θανάτου του υπαλλήλου. 

       Αν παρασχέθηκε υπηρεσία και μετά την παραπάνω χρονολογία 
δημοσίευσης η υπηρεσία υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία 
κοινοποίησης των παραπάνω πράξεων και σε κάθε περίπτωση όχι 
πέρα από την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευση αυτή. 

       Σε περίπτωση απόλυσης για νόσο που δεν επιδέχεται θεραπεία, η 
συντάξιμη υπηρεσία του υπαλλήλου, εφόσον δε ρυθμίζεται από το 
προηγούμενο εδάφιο, τερματίζεται με την πάροδο διμήνου από τη 
λήξη της τελευταίας αναρρωτικής άδειας, που έλαβε πριν από τη 
γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής ή της 
διαθεσιμότητας και σε περίπτωση που εξακολουθεί να εργάζεται, με 
την πάροδο διμήνου από τη γνωμάτευση της προαναφερόμενης 
Υγειονομικής Επιτροπής, ανεξάρτητα από το χρόνο κοινοποίησης 
της απόλυσης ή την τυχόν προσφορά υπηρεσίας και την καταβολή 
μισθού πέρα από το δίμηνο. 

 

Άρθρο 2 παρ. 15 
Ν.2703/99 

        Κατ΄εξαίρεση ο χρόνος υπηρεσίας στα ερευνητικά κέντρα των 
΄Ενοπλων Δυνάμεων λογίζεται σαν συντάξιμος από την ημερομηνία 
ανάληψης υπηρεσίας, έστω και αν η πράξη διορισμού δημοσιεύθηκε 
μετά την ημερομηνία αυτή. 

 

΄Αρθρο 14 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

2.   Κατά τη συνάθροιση του συντάξιμου χρόνου το χρονικό διάστημα 
που είναι μικρότερο από 12 μήνες λογίζεται σαν ολόκληρο έτος αν 
είναι τουλάχιστον ίσο με έξι μήνες. Αυτό εφαρμόζεται στον 
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υπολογισμό τόσο της πραγματικής όσο και της πλασματικής 
υπηρεσίας. 

Άρθρο 3 παρ. 2 
Α.Ν. 599/68 

3.   Ο καθορισμός της συντάξιμης υπηρεσίας πολιτικών υπαλλήλων και 
στρατιωτικών, που προβλέπεται από τους νόμους που  ισχύουν,  
γίνεται με τη διαδικασία του άρθρου 66 παρ. 1 και 2 αυτού του 
Κώδικα, όταν αυτοί είναι στην υπηρεσία. 

       Με την ίδια διαδικασία καθορίζεται και αν  προϋπηρεσία υπαλλήλου 
ή στρατιωτικού που είναι στην ενέργεια, υπολογίζεται σαν συντάξιμη 
στις περιπτώσεις που γεννιούνται αμφιβολίες για το θέμα αυτό 
σχετικά με τον υπολογισμό του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας.  

΄Αρθρο 14 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
ισχύει μετά το 
άρθρο 4 παρ. 1-13 
Α.Ν. 599/68, σε 
συνδ. με τα άρθρ. 
63 και 230 Π.Δ. 
636/77, και τα 
άρθρα 8 παρ. 3 
Ν.2592/98 και 2 
παρ. 16 Ν. 2703/99 

4.   Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία για την έγγραφη απόδειξη από 
επίσημα στοιχεία οποιασδήποτε συντάξιμης, σύμφωνα με το νόμο, 
υπηρεσίας, το τμήμα που δεν μπορεί να αποδειχθεί από επίσημα 
στοιχεία προσδιορίζεται με πράξη Επιτροπής η οποία αποτελείται 
από το Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών και 
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως Πρόεδρο, που 
αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης των 
Διευθύνσεων Συντάξεων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης και από δύο 
Προϊστάμενους Διευθύνσεων των Διευθύνσεων Συντάξεων ως μέλη 
που αναπληρώνονται από ισάριθμους Προϊστάμενους Διευθύνσεων 
ή Τμημάτων των Διευθύνσεων Συντάξεων της παραπάνω Γενικής 
Διεύθυνσης. Η διαδικασία της παραγράφου αυτής τηρείται εφόσον η 
υπαλληλική ή στρατιωτική ιδιότητα εκείνου που ζητά την 
αναγνώριση αποδεικνύεται κατ’ αρχήν από επίσημα έγγραφα (αρχή 
έγγραφης απόδειξης) κατά ένα οποιοδήποτε χρονικό σημείο του 
επικαλούμενου συνολικού χρονικού διαστήματος και με την 
προϋπόθεση ότι υπάρχει έγγραφο διορισμού ή σύμβαση εργασίας ή 
ασφαλιστική κάλυψη.  

       Η κρίση για το αν τα έγγραφα που προσάγονται πρέπει να 
θεωρηθούν σαν επίσημα στοιχεία ανήκει σε κάθε περίπτωση στην 
παραπάνω Επιτροπή ή στο Ελεγκτικό Συνέδριο αν ασκηθεί έφεση 
σύμφωνα με αυτά που ορίζονται παρακάτω. 

       Κατ’ εξαίρεση αν πρόκειται για υπηρεσία που διανύθηκε έξω από το 
Κράτος, η ύπαρξη της υπαλληλικής ιδιότητας τεκμαίρεται εφόσον 
αυτός που ζητά την αναγνώριση διορίστηκε ως τακτικός δημόσιος 
υπάλληλος ή κατατάχθηκε ως μόνιμος στρατιωτικός και 
συμπλήρωσε ύστερα από αυτά διετή πλήρη πραγματική ή 
στρατιωτική υπηρεσία. Η συμπλήρωση της διετίας δεν απαιτείται γι’ 
αυτόν που έπαθε όταν ήταν στην ενεργό υπηρεσία. 

       Η πράξη που εκδίδεται από την παραπάνω Επιτροπή είναι 
υποχρεωτική, υπόκειται όμως σε αναθεώρηση στην ίδια Επιτροπή, 
η οποία ασκείται μέσα σε έξι μήνες από την έκδοσή της από τον 
Υπουργό Οικονομικών ή από την κοινοποίησή της από τον 
ενδιαφερόμενο. 

 

΄Αρθρο 4 παρ. 6 
Α.Ν. 599/68, όπως 
αντικ. με το άρθρο 

       Η αίτηση για αναγνώριση υπηρεσίας που δεν αποδεικνύεται από 
επίσημα στοιχεία υποβάλλεται  είτε κατά τη διάρκεια της ενεργού 
υπηρεσίας του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού είτε μετά την έξοδό 
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18 παρ. 2  
Ν.1489/84 και το 
άρθρο 3  παρ. 2 
Ν.3075/02 

του από αυτή,  σε προθεσμία πέντε ετών από την απομάκρυνσή του 
ή από την κοινοποίηση σε αυτόν της πράξης ή της απόφασης με την 
οποία δεν προσμετρήθηκε ως συντάξιμος η υπηρεσία της οποίας 
ζητά την αναγνώριση. 

       Κατά των παραπάνω πράξεων επιτρέπεται η άσκηση του ένδικου 
μέσου της έφεσης ενώπιον του οικείου Τμήματος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου είτε από τον Υπουργό Οικονομικών είτε από τον 
ενδιαφερόμενο μέσα σε προθεσμία ενός έτους από την έκδοση της 
πράξης για τον πρώτο και από την κοινοποίησή της για το δεύτερο. 

       Για την άσκηση, συζήτηση και εκδίκαση της παραπάνω έφεσης, 
καθώς και για τα ένδικα μέσα για την απόφαση που εκδίδεται 
σχετικά με την έφεση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις που ισχύουν για 
τον Οργανισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

       Μετά την άσκηση έφεσης τελειώνει η δικαιοδοσία της πιο πάνω 
Επιτροπής. 

       Η ίδια Επιτροπή ή, αν ασκηθεί έφεση, το Ελεγκτικό Συνέδριο 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν με την ελεύθερη κρίση τους όλα τα 
αποδεικτικά μέσα, δηλαδή έγγραφα, μάρτυρες, όρκο, 
πραγματογνωμοσύνη,  αυτοψία και ομολογία για να μορφώσουν 
πεποίθηση. Γι΄αυτό μπορούν να ζητούν από τις δημόσιες υπηρεσίες 
έγγραφα η να διατάζουν την προσκόμιση τέτοιων εγγράφων από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και την εξέταση μαρτύρων, την  ενέργεια 
πραγματογνωμοσύνης ή αυτοψίας και την επιβολή όρκου σύμφωνα 
με τις διατάξεις της Πολιτικής Δικονομίας. 

       Οι πράξεις της Επιτροπής ή οι αποφάσεις του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, που εκδίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω, αποτελούν 
έγγραφο με την έννοια της παρ. 7 του άρθρου 66 του Κώδικα αυτού. 

       Οι πράξεις της Επιτροπής που προβλεπόταν από το άρθρο 10 του 
Α.Ν. 2414/1940, οι οποίες εκδόθηκαν μέχρι την έναρξη της ισχύος 
του Α.Ν. 599/1968 είναι ισχυρές. 

        Η παραπάνω Επιτροπή είναι αρμόδια και για την αναγνώριση της 
διάρκειας οποιασδήποτε υπηρεσίας σύμφωνα με τα 
προαναφερόμενα, εφόσον η αναγνώριση αυτή ανήκε στην 
αρμοδιότητα  της Επιτροπής του άρθρου 10 του Α.Ν. 2414/1940, 
που καταργήθηκε από την ισχύ του Α.Ν. 599/1968, καθώς και για 
την εκδίκαση αιτήσεων αναθεωρήσεων κατά των αποφάσεων της 
Επιτροπής αυτής που ασκούνται με τις σχετικές γι’ αυτές διατάξεις.  

΄Αρθρο 5 παρ. 1 Ν. 
2512/97 

       Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή  και 
για την αναγνώριση των προϋπηρεσιών των περιπτώσεων λα΄και 
μη΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κώδικα αυτού. 

Άρθρο 3, παρ. 9 του 
Ν.3513/06 

       Τα οικονομικά αποτελέσματα από την εφαρμογή των διατάξεων της 
παραγράφου αυτής, αρχίζουν από την κατάθεση των σχετικών 
δικαιολογητικών στην Υπηρεσία Συντάξεων. 

 

3.   ΠΟΣΟ    ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
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Α Ρ Θ Ρ Ο     15 

Υπολογισμός    Σύνταξης 

 

΄Αρθρο 15 Α.Ν. 
1854/51, όπως 
τροπ. με άρθρ. 9 
παρ. 1 και 2 
Ν.955/79 και 2 Ν.Δ. 
64/1973 και αντικ. 
με τα άρθρ. 1 
Ν.1202/81 και 4 Ν. 
1694/87 

1.  Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε τόσα τριακοστά πέμπτα του 
μηνιαίου συντάξιμου μισθού που καθορίζεται στο άρθρο 9 όσα είναι 
τα έτη της πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτή 
καθορίζεται στα άρθρα 11 και 12 του κώδικα αυτού. 

2. Η σύνταξη που κανονίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο προσαυξάνεται κατά 0,3/35 για κάθε έτος πλασματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρα 11 και 12 
του κώδικα αυτού. 

3.   Η σύνταξη που παρέχεται με τις διατάξεις που ισχύουν: 

α)  στο τεχνικό προσωπικό του Εθνικού Τυπογραφείου και του 
Τμήματος Στατιστικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας που 
υπάρχει στο Εθνικό Τυπογραφείο, 

β)   στο προσωπικό φύλαξης φυλακών,  

γ)   στους άνδρες της Τελωνοφυλακής, 

δ) στους πολιτικούς νοσοκόμους που δεν έχουν διαβαθμισθεί σε 
ορισμένους βαθμούς της διοικητικής ιεραρχίας, 

ε)   στους παιδονόμους αναμορφωτικών καταστημάτων, 

 

΄Αρθρο 4 παρ. 1 
Ν.1803/88 

στ) στο προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων που ασχολείται κατά 
την άσκηση της επαγγελματικής του ειδικότητας με πηγές 
ραδιενέργειας και ιοντίζουσες ακτινοβολίες, καθώς και σε όλο το 
προσωπικό της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας - Εθνικό 
Κέντρο ΄Ερευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». 

 ζ)  στο τεχικό πολιτικό προσωπικό των στρατιωτικών τυπογραφείων 
των Ενόπλων Δυνάμεων  και της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 
που ασχολείται με τυπογραφικές εργασίες γενικά και  

η) στο προσωπικό του κλάδου ραδιοτηλεγραφητών της Εθνικής 
Υπηρεσίας Πληροφοριών, εφόσον το προσωπικό όλων των 
παραπάνω περιπτώσεων έχει συμπληρώσει 20 ετών πραγματική 
υπηρεσία σε μία από τις θέσεις αυτές, προσαυξάνεται κατά 3/35 του 
μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους. 

΄Αρθρο 49 Ν.       
1813/88 

       Ειδικά για τους άνδρες της Τελωνοφυλακής, που υπηρετούσαν στο 
Σώμα αυτό κατά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 284/1988 και 
υπάχθηκαν στον κλάδο των τελωνειακών υπαλλήλων, η ανωτέρω 
προσαύξηση της σύνταξης παρέχεται ανεξάρτητα από τα έτη 
υπηρεσίας τους στην Τελωνοφυλακή. 

 

 4. Η σύνταξη των τακτικών ή έκτακτων ή επικουρικών καθηγητών των 
πανεπιστημίων και των άλλων ισότιμων ανώτατων σχολών που 
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απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία από την 1 Σεπτεμβρίου 1968 
μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.Δ.  64/1973 (ΦΕΚ 143) καθώς και 
των μεταγενέστερα απομακρυνθέντων ή απομακρυνομένων λόγω 
ορίου ηλικίας ή λόγω λήξης  της θητείας τους, προσαυξάνεται κατά 
1,5/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους. 

 

 5.  Η σύνταξη που παρέχεται κατά τις κείμενες διατάξεις στους 
πολιτικούς υπαλλήλους που ανήκουν οργανικά σε δημόσιες 
πολιτικές υπηρεσίες και πραγματοποιούν, κατά την άσκηση των  
αρμοδιοτήτων τους, τακτικές αεροπορικές πτήσεις, εφόσον 
συμπληρώσουν στις υπηρεσίες αυτές δεκαπενταετή τουλάχιστον 
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και εφόσον κατά τη διάρκεια της 
υπηρεσίας τους αυτής πραγματοποίησαν τετρακόσιες πενήντα  
(450) τουλάχιστον ώρες πτήσης με αεροσκάφη για εκτέλεση των 
καθηκόντων της επαγγελματικής τους ειδικότητας, προσαυξάνεται 
κατά 1,5/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους. 

 

       Εφόσον οι παραπάνω πραγματοποίησαν με τις ίδιες προϋποθέσεις 
πτήσεις πέραν των τετρακοσίων πενήντα (450) ωρών η 
παρεχόμενη σύνταξή τους προσαυξάνεται ακομη κατά 0.3/35 του 
συντάξιμου μισθού τους για κάθε εξήντα ώρες πτήσης και μέχρι να 
συμπληρωθούν συνολικά 3/35. 

       Για τους δικαιούχους της κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 
αυτής προσαύξησης και μόνο για τη βελτίωσή της, λαμβάνονται 
υπόψη, υπολογιζόμενες κατά τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της 
ίδιας παραγράφου και οι ώρες πτήσης τις οποίες οι παραπάνω 
έχουν πραγματοποιήσει ως ιπτάμενοι των Ενόπλων Δυνάμεων. 

       Οι κατά  την παράγραφο αυτή υπηρεσίες καθώς και ο τρόπος 
βεβαίωσης των πραγματοποιούμενων ωρών πτήσης ορίζονται με 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Συγκοινωνιών 
και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, που δημοσιεύονται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Άρθρο 1 παρ. 2 
Ν.Δ. 4432/64, σε 
συνδ. με το αρθρ. 1 
παρ. 3 Α.Ν. 530/68, 
όπως  συμπλ. από 
την παρ. 1 του 
άρθρ. 3 Ν.1202/81 
και αντικ. με το 
άρθρ. 6 του 
Ν.1694/87 

6.  Η σύνταξη που ανήκει, κατά τις γενικές για την απονομή των 
πολιτικών συντάξεων διατάξεις, στους Γενικούς Επιθεωρητές 
Διοίκησης, Νομάρχες και Αναπληρωτές Νομάρχες προσαυξάνεται 
κατά 0,6/35 του μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους για καθένα 
πλήρες έτος από τα πρώτα δέκα έτη υπηρεσίας τους στις 
παραπάνω θέσεις και κατά 0,2/35 για καθένα από τα επόμενα 
πέντε. 

       Η διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 55 
εφαρμόζεται και στην προκείμενη περίπτωση. 

΄Αρθρο 19 παρ. 1 
Ν.1694/87, όπως 
αντικ. με άρθρ. 3 
παρ. 3 Ν.2227/94, 8 
παρ. 2 Ν.2592/98, 2 
παρ. 17 Ν.2703/99 

7.   Η μηνιαία σύνταξη των προσώπων του προτελευταίου εδαφίου της 
περίπτ. α΄της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος, όπως 
αυτό ισχύει κάθε φορά, ορίζεται στα ογδόντα τοις εκατό (80%) των 
αποδοχών της παρ. 2 του άρθρου 9 που λαμβάνουν κατά το χρόνο 
του θανάτου τους ή κατά το χρόνο της εξόδου τους από την 
υπηρεσία, εφόσον εξέρχονται λόγω παραίτησης ή απολύονται για 
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και άρθρο 5, παρ. 1 
Ν.3408/05 

λόγους υγείας ή λόγω συμπλήρωσης του ορίου ηλικίας μετά τη 
συμπλήρωση δεκαπενταετούς πλήρους πραγματικής υπηρεσίας.       

΄Αρθρο 1 παρ. 4 
Ν.1813/88 

8.   Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου  αυτού εφαρμόζονται και 
για το πολιτικό προσωπικό του  πολεμικού ναυτικού το οποίο κατά 
την εκτέλεση των καθηκόντων της επαγγελματικής τους ειδικότητας 
πραγματοποιεί καταδύσεις με υποβρύχια. Στην περίπτωση αυτή για 
τον υπολογισμό των προσαυξήσεων λαμβάνονται υπόψη οι ώρες 
κατάδυσης με υποβρύχια κατ’ αντιστοιχία με τις ώρες πτήσης που  
προβλέπονται από την παραπάνω παράγραφο, οι οποίες πρέπει να 
βεβαιώνονται από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής ΄Αμυνας. Για τη 
συμπλήρωση της δεκαπενταετίας λαμβάνεται  υπόψη μόνο η 
υπηρεσία που παρασχέθηκε στο πολεμικό ναυτικό. 

΄Αρθρο 20 Ν. 
1813/88 

9.  Ο χρόνος υπηρεσίας των πολιτικών υπαλλήλων των Υπουργείων 
Εθνικής ΄Αμυνας και Δημόσιας Τάξης που υπηρετούν σε υπηρεσίες 
με αποστολή την επισήμανση, την περισυλλογή, την εξουδετέρωση 
και τη διενέργεια των αναγκαίων εργασιών για καταστροφή 
εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών, κάθως και 
εκείνων που υπηρετούν σε υπηρεσίες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ή 
ναρκαλιείας λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο, ως προς τη σύνταξή 
τους, εφόσον για κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν τριάντα ώρες 
εργασίας μέσα σε χώρους ύποπτους για ύπαρξη βομβών και 
εκρηκτικών μηχανισμών ή μέσα σε ναρκοπέδια. 

       Οι πιο πάνω ώρες βεβαιώνονται με βάση τα τηρούμενα επίσημα 
στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας. 

       Η συμπλήρωση των τριάντα ωρών εργασίας δεν απαιτείται, αν η 
αποχή από την υπηρεσία μέχρι ένα έτος οφείλεται σε πάθηση, 
νοσηλεία ή αναρρωτική άδεια για νόσο  ή τραύμα, που προήλθε 
πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της εκτέλεσης των ειδικών 
καθηκόντων του υπαλλήλου. Ο χρόνος εκπαίδευσης  και 
μετεκπαίδευσης λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε ύποπτους 
χώρους. 

       Ο διπλασιασμός των συντάξιμου χρόνου των υπαλλήλων της 
παραγράφου αυτής γίνεται μόνο εφόσον συμπληρώσουν είκοσι 
ετών πργματική υπηρεσία στις πιο πάνω  υπηρεσίες. 

       Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει, αν ο υπάλλλος πεθάνει κατά τη 
διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας  ή απολυθεί λόγω σωματικής ή 
πνευματικής ανικανότητας ή χωρίς αίτηση ή δική του υπαιτιότητα 

΄Αρθρο 9 παρ. 2 Ν. 
2703/99, άρθρο 1 
παρ. 2 Ν. 3029/02 
και άρθρο 2 παρ. 6 
Ν.3075/02 
 

10. α. Η μηνιαία χορηγία των νομαρχών και των προέδρων νομαρχιακών 
αυτοδιοικήσεων της παραγράφου 11 του άρθρου 1 του παρόντος 
συνίσταται σε τόσα εικοστά πέμπτα των μηνιαίων εξόδων 
παράστασης  που λαμβάνουν κατά το χρόνο εξόδου τους από την 
υπηρεσία όσα είναι τα έτη της υπηρεσίας τους στις θέσεις αυτές. Σε 
κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας χορηγίας  δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο από τα ογδόντα  εκατοστά (80/100) ή τα είκοσι εικοστά 
πέμπτα  (20/25) των εξόδων παράστασης της  αντίστοιχης θέσης. 

β. Εφόσον τα πρόσωπα της παραγράφου αυτής έχουν και χρόνο 
υπηρεσίας που λογίζεται συντάξιμος κατά τις διατάξεις του Κώδικα 
αυτού, το ποσό της χορηγίας τους προσαυξάνεται με ένα εικοστό 
πέμπτο των μηνιαίων εξόδων παράστασης για κάθε τρία έτη 
συντάξιμης υπηρεσίας και σε περίπτωση που μετά την τριετία 
υπολείπεται χρόνος μικρότερος αυτής, κάθε πλήρες έτος παρέχει 
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προσαύξηση ίση με τριάντα τρία τοις εκατό (33%) της προσαύξησης 
της πλήρους τριετίας. Οι διατάξεις της περίπτωσης αυτής 
εφαρμόζονται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων και την έκδοση 
αναγνωριστικής πράξης από την αρμόδια Διεύθυνση κανονισμού 
συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Ο χρόνος που 
λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της χορηγίας σύμφωνα με 
τις διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν αξιοποιείται συνταξιοδοτικά 
-ασφαλιστικά ούτε από το Δημόσιο ούτε από άλλο φορέα κύριας 
ασφάλισης για τη λήψη δεύτερης σύνταξης. 

Άρθρο 1 παρ. 3 
Ν.3029/02 

11. α. Το άθροισμα των ποσών των συντάξεων των υποπεριπτώσεων i 
και ii της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 16 του άρθρου 9 του 
Κώδικα αυτού αποτελεί το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης με τον 
περιορισμό της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ίδιου Κώδικα, 
όπου συντρέχει περίπτωση. 

      β. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 9, όπου συντρέχει περίπτωση. 

Άρθρο 2 παρ. 7 
Ν.3075/02 

12.Οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και 
για το ιπτάμενο προσωπικό του Ε.Κ.Α.Β. που κατά την εκτέλεση των 
καθηκόντων του απασχολείται στην αεροδιακομιδή ασθενών. Στη 
περίπτωση αυτή για τον υπολογισμό των προσαυξήσεων 
λαμβάνονται υπόψη οι ώρες πτήσεις με εναέρια μέσα κατ'αντιστοιχία 
με τις ώρες πτήσης που προβλέπονται από την παραπάνω 
παράγραφο, οι οποίες βεβαιώνονται από την Υπηρεσία τους. Για τη 
συμπλήρωση της δεκαπενταετίας λαμβάνεται υπόψη μόνο η 
υπηρεσία που παρασχέθηκε στο Ε.Κ.Α.Β. 

 

Άρθρο 10 παρ. 8 
περ. β’ Ν.3075/02, 
όπως αντικ. με 
άρθρο 3, παρ. 1, 
περ. β’  Ν.3408/05 

 
13. α. Η μηνιαία σύνταξη των προσώπων της παραγράφου 13 του 

άρθρου 1 του Κώδικα αυτού, για τα πρώτα οκτώ (8) έτη υπηρεσίας, 
ορίζεται ίση με το 30% των ογδόντα τοις εκατό (80%) του μηνιαίου 
συντάξιμου μισθού της θέσης Γενικού Γραμματέα, κατά περίπτωση, 
όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου 
πρασαυξάνεται κατά 7,5% των 80% του μηνιαίου συντάξιμου μισθού 
των θέσεων αυτών για κάθε επιπλέον πλήρες έτος υπηρεσίας στις 
θέσεις αυτές από του ενάτου μέχρι και του δωδεκάτου έτους και κατά 
4% για κάθε επιπλέον πλήρες έτος στις θέσεις αυτές πέραν του 
δωδεκάτου. 

β. Εφόσον τα πρόσωπα της προηγούμενης περίπτωσης έχουν και 
χρόνο υπηρεσίας που λογίζεται συντάξιμος κατά τις διατάξεις του 
Κώδικα αυτού ή χρόνο υπηρεσίας τεσσάρων ετών, υπό τον όρο της 
εξαγοράς ως μέλη του Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού Α’ 
βαθμίδας σε ανεξάρτητα Διεθνή Ιδρύματα και Οργανισμούς στους 
οποίους συμμετέχει και η Ελλάδα, η αμέσως ανωτέρω σύνταξή τους 
προσαυξάνεται κατά τόσα τριακοστά πέμπτα ποσοστού του μηνιαίου 
συντάξιμου μισθού της θέσης του Γενικού Γραμματέα κατά 
περίπτωση, όσα τα έτη της υπηρεσίας αυτής. 
 
γ. Σε καμία περίπτωση το ποσό της σύνταξης των προηγούμενων 
περιπτώσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 80% του μηνιαίου 
συντάξιμου μισθού της θέσης του Γενικού Γραμματέα, κατά 
περίπτωση, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. 
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Άρθρο 3, παρ. 7γ 
του Ν.3513/06 

14. Οι συντάξεις των προσώπων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 8 του 
άρθρου 11 του Κώδικα αυτού, υπολογίζονται επί των πράγματι 
καταβαλλόμενων συντάξιμων αποδοχών για τις οποίες έχουν 
παρακρατηθεί εισφορές για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   16 

Σύνταξη παθόντων όχι από την υπηρεσία 

 

΄Αρθρο 16 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

1.   Αν γίνει απόλυση για σωματική ή διανοητική ανικανότητα που δεν 
οφείλεται στην υπηρεσία, η σύνταξη κανονίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 15, καθώς και του άρθρου 54 του 
παρόντος, εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

Άρθρο 16 παρ. 2 
Α.Ν.  1854/51 σε 
συνδ. με το άρθρ. 2 
Ν.Δ. 208/74 και 3 
παρ. 8 Ν.2227/94 

2.   Εκείνος που απομακρύνεται για την παραπάνω αιτία δικαιούται 
χρηματικό βοήθημα ίσο με τις αποδοχές τόσων μηνών όσα τα 
έτη της πραγματικής του υπηρεσίας, αν δεν έχει πενταετή 
τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. 

΄Αρθρο 11 Ν.Δ. 
3768/57 

3.   Οι τακτικοί υπάλληλοι που απομακρύνονται από την υπηρεσία 
για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την παραίτηση ή το 
πειθαρχικό παράπτωμα, χωρίς να δικαιούνται σύνταξη από το 
Δημόσιο Ταμείο ή σύφωνα με το άρθρο 85 του παρόντος ή 
βοήθημα σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, δικαιούνται 
χρηματικό βοήθημα ίσο με τις αποδοχές τόσων μηνών όσα τα 
έτη της πραγματικής τους υπηρεσίας και αποκλείεται στην 
περίπτωση αυτή η καταβολή αποδοχών τριμήνου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    17 

Σύνταξη παθόντων από την υπηρεσία 

 

΄Αρθρο  17 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

1.   Γι’ αυτόν που έπαθε από τραύμα ή νόσημα, που προήλθε πρόδηλα 
και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας, η σύνταξη κανονίζεται με 
βάση το ποσοστό της ανικανότητάς του και το συντάξιμο μηνιαίο 
μισθό που καθορίζεται στο παραπάνω άρθρο 9. 

      Ποσοστό ανικανότητας μικρότερο από το 25% δεν παρέχει δικαίωμα 
για σύνταξη ανικανότητας. 

΄Αρθρο 17 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

2.  Αν η σύνταξη που προκύπτει από τα έτη της υπηρεσίας είναι 
μεγαλύτερη από εκείνη που αναλογεί στο ποσοστό της 
ανικανότητας καταβάλλεται η μεγαλύτερη αυτή σύνταξη. 

΄Αρθρο 17 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 σε 
συνδ. με άρθρ. 34 
Ν.Δ. 1813/88 

3.  Το ποσοστό αναπηρίας των παθόντων ορίζεται από την Α.Σ.Υ. 
Επιτροπή σύμφωνα με τον πίνακα παθήσεων, νόσων και βλαβών 
του άρθρου 33 του Ν.1813/1988. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 4.   Η σύνταξη που κανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν 
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Ν.Δ. 3618/56 για τους πολιτικούς υπαλλήλους που τραυματίζονται στην υπηρεσία 
και απομακρύνονται από αυτή για το λόγο τούτο, καθώς και τις 
οικογένειες αυτών που σκοτώνονται, προσαυξάνεται κατά 20%. 

΄Αρθρο 1 παρ. 2 
Ν.Δ. 3618/56 

       Ως παθόντες με την έννοια του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται 
εκείνοι που τραυματίσθηκαν ή σκοτώθηκαν σε υπηρεσία η οποία 
συνεπάγεται επαυξημένο κίνδυνο ή από απρόοπτο συμβάν. 

΄Αρθρο 1 παρ. 5 
Ν.Δ. 3618/56 

       Εκείνοι που δικαιώθηκαν πολεμική σύνταξη και παράλληλα 
δικαιούνται και σύνταξη με βάση την παράγραφο αυτή μπορούν να 
επιλέξουν μία από αυτές. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   18 

Ποσό οικογενειακής σύνταξης εγγάμου 

 

Άρθρο 18 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 9 
παρ. 1 Ν.Δ. 3768/57 
και άρθρ. 1 παρ. 11 
Ν.2592/98 

1.   Η σύνταξη της χήρας συζύγου χωρίς τέκνα ή αν συντρέχουν ένα ή 
και δύο τέκνα συνίσταται στα 7/10 της σύνταξης που δικαιούται ή 
που έχει δικαιωθεί ο σύζυγος που πέθανε και αν συντρέχουν 
περισσότερα από δύο τέκνα προστίθεται 1/10 για καθένα από αυτά 
μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη του συζύγου που 
πέθανε. 

΄Αρθρο  2 παρ. 8 
Ν.1813/88, όπως 
αντικ. με άρθρ. 8 
παρ. 6 Ν.2592/98 

       Αν κάποιο από τα παιδιά συνάψει γάμο ή πεθάνει ή κηρυχθεί 
άφαντο ή αν κάποιο από τα άγαμα αγόρια ενηλικιωθεί ή αν σε 
κάποιο από τα συνδικαιούχα στη σύνταξη πρόσωπα δεν 
καταβάλλεται το μερίδιό του, είτε λόγω αναστολής καταβολής του, 
είτε γιατί παίρνει σύνταξη  από δικό του δικαίωμα, η σύνταξη των 
άλλων διακαιούχων προσώπων ανακαθορίζεται σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου σαν να μη 
συντρέχουν στη σύνταξη τα πρόσωπα  στα οποία δεν καταβάλλεται 
το μερίδιο της σύνταξης. 

΄Αρθρο 1 παρ. 7 
Ν.1902/90, όπως 
αντικ. με άρθρ.8 
παρ. 6 Ν.2592/98 

       Αν κάποιο από τα παιδιά όσων προσλαμβάνονται στο Δημόσιο από 
την 1η Ιανουαρίου 1983  και μετά συνάψει γάμο ή πεθάνει ή 
κηρυχθεί άφαντο ή ενηλικιωθεί ή αν σε κάποιο από τα συνδικαιούχα 
στη σύνταξη πρόσωπα δεν καταβάλλεται το μερίδιό του, είτε λόγω 
αναστολής καταβολής του, είτε γιατί παίρνει σύνταξη από  δικό του 
δικαίωμα, η σύνταξη των άλλων δικαιούχων προσώπων 
ανακαθορίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρώτο εδάφιο αυτής 
της παραγράφου σαν να μη συντρέχουν στη σύνταξη τα πρόσωπα 
στα οποία δεν καταβάλλεται το μερίδιο της σύνταξης. 

΄Αρθρο 18 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 9 
παρ. 1 Ν.Δ. 3768/57 

2.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χήρα σύζυγος ή αυτή πεθάνει ή 
κηρυχθεί άφαντη ή χάσει το δικαίωμα στη σύνταξη, αν υπάρχουν 
ένα ή δύο τέκνα στο χρόνο κάποιου από τα γεγονότα αυτά, η 
σύνταξή  τους συνίσταται στα 7/10 της σύνταξης που πρέπει να 
απονεμηθεί ή απονεμήθηκε σ’ αυτόν που πέθανε και αν υπάρχουν 
περισσότερα από δύο τέκνα προστίθεται ένα δέκατο για καθένα από 
αυτά μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη αυτού που 
πέθανε. 

΄Αρθρο 18 παρ. 2        Τα ορφανά τέκνα από μητέρα υπάλληλο που έχει δικαίωμα 
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Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρα 9 
παρ. 1 Ν.Δ. 3768/57 
και 8 παρ. 5 
Ν.2592/98 

σύνταξης από δική της υπηρεσία ή πάθημα δικαιούνται το ίδιο ποσό 
σύνταξης με τα ορφανά τέκνα από πατέρα. 

΄Αρθρο 18 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 9 
παρ. 1 Ν.Δ. 3768/57 

       Αν επακολουθήσει θάνατος του πατέρα ή ανικανότητά του, που 
βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Επιτροπής, τα τέκνα 
δικαιούνται ολόκληρη τη  σύνταξή τους. 

Άρθρο 18 παρ. 1 εδ. 
δεύτ. Α.Ν. 1854/51, 
όπως αντικ. με 
άρθρ. 2 παρ. 8 
Ν.1813/88 και 8 
παρ. 6 Ν.2592/98 

       Αν κάποιο από τα παιδιά συνάψει γάμο ή πεθάνει ή κηρυχθεί 
άφαντο ή αν κάποιο από τα άγαμα αγόρια ενηλικιωθεί ή αν σε 
κάποιο από τα συνδικαιούχα στη σύνταξη πρόσωπα δεν 
καταβάλλεται το μερίδιό του, είτε λόγω αναστολής καταβολής του, 
είτε γιατί παίρνει σύνταξη από δικό του δικαίωμα, η σύνταξη των 
άλλων δικαιούχων προσώπων ανακαθορίζεται σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου σαν να μη 
συντρέχουν στη σύνταξη τα πρόσωπα στα οποία δεν καταβάλλεται 
το μερίδιο της σύνταξης. 

΄Αρθρο 1 παρ. 7 
Ν.1902/90, όπως 
αντικ. με άρθρ. 8 
παρ. 6 Ν.2592/98 

       Αν κάποιο από τα παιδιά όσων προσλαμβάνονται στο Δημόσιο από 
την 1η Ιανουαρίου 1983 και μετά συνάψει γάμο ή πεθάνει ή 
κηρυχθεί άφαντο ή ενηλικιωθεί ή αν σε κάποιο από τα συνδικαιούχα 
στη σύνταξη πρόσωπα δεν καταβάλλεται το μερίδιό του, είτε λόγω 
αναστολής καταβολης του, είτε γιατί παίρνει σύνταξη από δικό του 
δικαίωμα η σύνταξη των άλλων δικαιούχων προσώπων 
ανακαθορίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρώτο εδάφιο αυτής 
της παραγράφου σαν να μη συντρέχουν στη σύνταξη τα πρόσωπα 
στα οποία δεν καταβάλλεται το μερίδιο της σύνταξης. 

΄Αρθρο 9 παρ. 3 
Ν.Δ. 3768/57 

       Η παρ. 3 του άρθρου 53 του παρόντος εφαρμόζεται και για τις 
γνωματεύσεις της Α.Σ.Υ.Επιτροπής που αναφέρονται στο άρθρο 
αυτό. 

 

Άρθρο 18 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 

3.    Αν υπάρχουν χήρα και τέκνα το μισό της σύνταξης ανήκει στη χήρα 
και το άλλο μισό στα τέκνα σε ίσες μερίδες. 

       Αν τα τέκνα ή μερικά από αυτά έχουν άλλον Επίτροπο και όχι τη 
μητέρα μπορεί να απαιτηθεί η χωριστή σ’ αυτά καταβολή του ποσού 
της σύνταξης που τους ανήκει. 

΄Αρθρο 18 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51 

4.   Το μερίδιο συμμετοχής της πατρικής οικογένειας που προβλέπεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 5 του παρόντος συνίσταται στο 1/4 της 
σύνταξης της χήρας συζύγου, αν δεν υπάρχουν τέκνα δικαιούχα 
σύνταξης, και στο 1/6 αν υπάρχουν τέτοια τέκνα. 

       Αν τα μέλη της πατρικής οικογένειας που έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής παύσουν  να υπάρχουν ή χάσουν το δικαίωμά τους στη 
σύνταξη, η μερίδα τους προσαυξάνει τη μερίδα της χήρας συζύγου 
και των τέκνων. 

       Το μερίδιο συμμετοχής της πατρικής οικογένειας που έχει 
καθορισθεί σύμφωνα με τα παραπάνω δεν επηρεάζεται από τη 
μεταγενέστερη απώλεια του δικαιώματος της συζύγου ή των  
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τέκνων. 

΄Αρθρο 18 παρ. 5 
Α.Ν. 1854/51 

5.  Η συμμετοχή της πατρικής οικογένειας στη σύνταξη της χήρας 
συζύγου χωρίς τέκνα, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη 
παράγραφο, ορίζεται στο μισό της σύνταξης της χήρας αν είχε 
εγερθεί αγωγή διαζυγίου μεταξύ των συζύγων και η σχετική δίκη 
διακόπηκε βίαια (σημ. ορθότερα «καταργήθηκε» πρόβλ. άρθρ. 604 
εδ. 1 Κ.Πολ.Δικ.)  λόγω θανάτου  του  άνδρα. 

Άρθρο 2 παρ. 1β 
Ν.3234/04  

6.    Ειδικά για τον υπολογισμό της σύνταξης της χήρας συζύγου και των 
τέκνων των προσώπων της παραγράφου 15 του άρθρου 9 και της 
παραγράφου 4 του άρθρου 20 έχουν ανάλογη εφαρμογή οι 
διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 
94 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    19 

Ποσό σύνταξης πατρικής οικογένειας 

 

΄Αρθρο  19 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

1.   Η σύνταξη του πατέρα συνίσταται στα 3/10 εκείνης   που θα έπρεπε 
να απονεμηθεί ή είχε απονεμηθεί σ’ αυτόν που πέθανε. 

΄Αρθρο 19 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

2.   Στο ίδιο ποσό ορίζεται η σύνταξη της μητέρας και των αδελφών. Η 
σύνταξη της μητέρας και των αδελφών ανήκει κατά το μισό στη 
μητέρα και κατά το άλλο μισό στις αδελφές σε ίσες μερίδες, με 
δυνατότητα να απαιτηθεί η καταβολή της σύνταξης αυτής σε κάθε 
μία χωριστά. 

       Αν κάποια από τις αδελφές αποκατασταθεί με γάμο ή παύσει να 
υπάρχει η μερίδα της προσαυξάνει τη μερίδα  της μητέρας  και των 
άλλων αδελφών. 

΄Αρθρο 1 παρ. 9 
Ν.1902/90 

      Για αδελφές  που έχουν το δικαίωμα από υπάλληλο, ο οποίος 
διορίστηκε στο Δημόσιο από την 1η Ιανουαρίου 1983 και μετά, αν 
αυτές αποκατασταθούν με γάμο ή παύσουν να υπάρχουν ή 
ενηλικιωθούν η μερίδα τους προσαυξάνει τη μερίδα της μητέρας και 
των άλλων αδελφών. 

΄Αρθρο 19 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 

3.   Αν δεν υπάρχει μητέρα ή αυτή πεθάνει ολόκληρη η σύνταξη ανήκει 
στις αδελφές. 

΄Αρθρο 19 παρ. 4  
Α.Ν. 1854/51 

4.  Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς έχουν δικαίωμα σύνταξης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 η σύνταξη 
κατανέμεται μεταξύ τους σε ίσες μερίδες. 

 
΄Αρθρο  9  παρ. 4 
Ν.Δ. 3768/57 

5.   Στην περίπτωση που στην πατρική οικογένεια δεν υπάρχει ενήλικο 
αγόρι η σύνταξή της συνίσταται στα 5/10 εκείνης που θα έπρεπε να 
απονεμηθεί ή είχε απονεμηθεί σ’ αυτόν που πέθανε. 

 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   20 
Υπολογισμός σύνταξης παθόντων 
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΄Αρθρο 20 Α.Ν. 
1854/51, όπως 
τροπ. με Ν.Δ. 
208/74 και αντικ. με 
άρθρ.21 Ν.1202/81 
και 2 Ν1694/87 σε 
συνδ. με άρθρ. 3 
παρ. 8 Ν.2227/94 

1.    Ως σύνταξη που πρέπει να απονεμηθεί στον υπάλληλο που πέθανε 
στην υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση πενταετούς τουλάχιστον 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας λογίζεται εκείνη που ορίζεται 
στα άρθρα 15 και 16. 

2.  Ως σύνταξη που απονέμεται στον υπάλληλο που πεθαίνει στην 
υπηρεσία με τους όρους της περίπτ. στ.΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 
λογίζεται αυτή που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο  μειωνόμενη 
κατά δύο κλιμάκια ή κατά ένα βαθμό σχετικά με την εξέλιξη που 
προβλέπει το τρίτο εδάφιο για υπαλλήλους που συνταξιοδοτούνται 
με βάση μισθό ορισμένου βαθμού. 

3.   Ως σύνταξη που απονέμεται στον υπάλληλο που  δολοφονείται στην 
υπηρεσία από τρομοκράτες ή άλλα άτομα λόγω της υπαλληλικής 
του ιδιότητας ή της άσκησης των καθηκόντων του λογίζεται αυτή 
που ανήκει στο κλιμάκιο ή στο βαθμό του επόμενου εδαφίου και 
που αντιστοιχεί σε πραγματική υπηρεσία τριάντα πέντε ετών, στην 
οποία συνυπολογίζεται, εφόσον συντρέχει περίπτωση,  και η 
προσαύξηση που προβλέπεται στο άρθρο 43. 

       Ως  κλιμάκιο  ή βαθμός  με βάση τον οποίο κανονίζεται  η σύνταξη 
που απονέμεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο λαμβάνεται 
υπόψη το κλιμάκιο του κλάδου που ανήκε ή ο βαθμός που ειχε και 
με τον οποίο έπαιρνε μισθό αυτός που δολοφονήθηκε κατά το 
χρόνο του θανάτου του, και από τη συμπλήρωση του χρόνου που 
απαιτείται για την εξέλιξη ή προαγωγή σε κάθε επόμενο κλιμάκιο ή 
βαθμό του κλάδου του το κλιμάκιο ή ο βαθμός που θα έπαιρνε ή θα 
εξελισσόταν μισθολογικά ή βαθμολογικά, αν ήταν σε ενεργό 
υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο του 
θανάτου του. 

       Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να είναι ανώτερη του 
προκαταληκτικού κατά περίπτωση μισθολογικού κλιμακίου του 
κλάδου που ανήκει ή του βαθμού για τους υπαλλήλους  που η 
σύνταξή τους κανονίζεται με βάση το μισθό ορισμένου βαθμού. 

       Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του χρόνου που απαιτείται για 
προαγωγή λαμβάνεται η χρονολογία  κατά την οποία αυτός που 
δολοφονήθηκε απέκτησε το κλιμάκιο ή το βαθμό που έφερε και η 
αύξηση της σύνταξης από την παραπάνω εξέλιξη πληρώνεται από 
την  πρώτη του επόμενου μήνα από τη συμπλήρωση του χρόνου  
που απαιτείται για προαγωγή σε κάθε βαθμό. Η  ημερομηνία αυτή 
καθορίζεται από το όργανο που δικαιοδοτεί ή αποφασίζει για τις 
συντάξεις με την πράξη ή απόφαση κανονισμού της σύνταξης. 

       Οι υπάλληλοι αυτής και της προηγούμενης παραγράφου, εφόσον 
υπάγονται στις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1, λογίζονται για 
την εξέλιξή τους σύμφωνα με τα παραπάνω ως τακτικοί και ως 
αφετηρία για τον υπολογισμό του χρόνου που απαιτείται για την 
εξέλιξη σε καθένα από τα επόμενα κλιμάκια λαμβάνεται υπόψη η 
χρονολογία του θανάτου  τους 

΄Αρθρο 1 παρ. 4 
Ν.1977/91, όπως 
αντικ. από το άρθρο 

4.  Η σύνταξη που θα έπρεπε να απονεμηθεί στον υπάλληλο που 
πεθαίνει κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο 
κίνδυνο ή δολοφονείται ή τραυματίζεται θανάσιμα από ένα μόνο 
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2, παρ 1γ, 
Ν.3234/04 

άτομο ή ομάδα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή λόγω της 
ιδιότητάς του ως υπαλλήλου στην ενέργεια ή σε σύνταξη, 
υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές του μισθού του 
καταληκτικού κλιμακίου ή καταληκτικού βαθμού στον οποίο θα 
εξελισσόταν μισθολογικά ή βαθμολογικά αυτός που πέθανε ή  
δολοφονήθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το 
χρόνο του θανάτου του ή της δολοφονίας και αντιστοιχούν σε 
τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία.  

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  21 

Θάνατος σε υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση πενταετίας 
 

΄Αρθρο  21 Α.Ν. 
1854/51, όπως 
τροπ. με άρθρ. 2 
Ν.Δ. 208/74 σε 
συνδ. με άρθρ. 3 
παρ. 8 Ν.2227/94 

       Αν ο υπάλληλος πεθάνει στην υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση 
τουλάχιστον πενταετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, χωρίς 
να συντρέχουν οι όροι της περίπτ.  στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 1, τα 
πρόσωπα της οικογένειάς του  που αναφέρονται στα άρθρα 5 και 6  
δικαιούνται, εφόσον συντρέχουν οι όροι των άρθρων αυτών, 
χρηματικό βοήθημα σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 16 του 
Κώδικα αυτού. 

΄Αρθρο 24 παρ. 1 
Ν.1202/81 

       Αν ο υπάλληλος δολοφονηθεί στην υπηρεσία από τρομοκράτες ή 
άλλα άτομα λόγω της υπαλληλικής του ιδιότητας ή την ενάσκησης 
των καθηκόντων του, τα πρόσωπα της οικογένειάς του που έχουν 
δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6, δε δικαιούνται και 
το χρηματικό βοήθημα του προηγούμενου εδαφίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ   Γ΄ 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ  ΚΑΙ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ   ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   22 

Διαδικασία αναγνώρισης σύνταξης - δικαιολογητικά 

 

΄Αρθρο 5 παρ. 1 
Α.Ν 599/68 

1.   Οι υπηρεσίες προσωπικού των Υπουργείων και κάθε άλλη αρχή που 
είναι αρμόδια για την έκδοση της διοικητικής πράξης απομάκρυνσης 
από την υπηρεσία υποχρεούνται, αμέσως μετά την κοινοποίηση 
στον τακτικό δημόσιο υπάλληλο του εγγράφου της απομάκρυνσής 
του και το αργότερο μέσα σε δέκαπέντε ημέρες, να στέλνουν στην 
Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: 

α)  Πιστοποιητικό που να εμφανίζει τις υπηρεσιακές μεταβολές του 
υπαλλήλου. 

β)   Επίσημο αντίγραφο του πιστοποιητικού Δήμου ή  Κοινότητας ή της 
Υπηρεσίας Μητρώων του Υπουργείου Εσωτερικών που έχει 
κατατεθεί σ’ αυτές, το οποίο να εμφανίζει το έτος γέννησής του. 
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΄Αρθρο 20 παρ. 6 
Ν.2084/92 

      Το πιστοποιητικό του προηγούμενου εδαφίου  δεν απαιτείται αν το 
έτος γέννησης προκύπτει από το πιστοποιητικό υπηρεσιακών 
μεταβολών του υπαλλήλου.  

γ)  Το φύλλο στρατολογικού του μητρώου που τυχόν  υπάρχει στον 
ατομικό του φάκελο. 

δ)  Τα έγγραφα του φακέλου που αποδεικνύουν την παροχή  κάθε άλλης 
υπηρεσίας, εκτός από εκείνη που βεβαιώνεται με το πιστοποιητικό, 
μαζί  με υπεύθυνη δήλωση ότι η υπηρεσία του δε χρησίμευσε για 
απόκτηση δικαιώματος σύνταξης ή ότι δεν καταβλήθηκε ούτε θα 
καταβληθεί αποζημίωση για το χρόνο αυτό. 

ε)  Βεβαίωση του αρμόδιου εκκαθαριστή των αποδοχών που να 
εμφανίζει το χρόνο λήξης της μισθοδοσίας του.  

Άρθρο 5 παρ. 3 
Α.Ν.599/68 σε συνδ. 
με άρθρ. 12 παρ. 1 
Ν.1813/88 

2.   Στο διαβιβαστικό των δικαιολογητικών εγγράφων της προηγούμενης 
παραγράφου σημειώνεται η διεύθυνση κατοικίας του 
ενδιαφερομένου για να κοινοποιηθεί σ’ αυτόν το αντίγραφο της 
πράξης συνταξιοδότησης που θα εκδοθεί. 

΄Αρθρο 5 παρ. 4 
Α.Ν. 599/68 

      Το διαβιβιβαστικό περιέχει και εισήγηση για τα στοιχεία 
συνταξιοδότησης του υπαλλήλου (χρόνος συντάξιμης υπηρεσίας, 
συντάξιμες αποδοχές κατά το χρόνο εξόδου), καθώς και κάθε άλλη 
πληροφορία σχετική με την υπηρεσία, η οποία επηρεάζει το 
δικαίωμά του σε σύνταξη. 

΄Αρθρο 5 παρ. 5 
Α.Ν. 599/68 

3.   Με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδεται σύμφωνα με το 
άρθρο 66 η πράξη κανονισμού σύνταξης, χωρίς να αποκλείεται και 
η υποβολή σχετικής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο που 
υποβάλλεται και από την  υπηρεσία από την οποία απομακρύνθηκε.

Άρθρο 3 Β.Δ. της 
12.12.1950 

4.    Αυτοί που απολύονται για σωματική ή διανοητική ανικανότητα, που 
δεν οφείλεται στην υπηρεσία, υποβάλλουν και επικυρωμένα 
αντίγραφα των εγγράφων από τα οποία αποδεικνύεται ότι η 
ανικανότητα αυτή βεβαιώθηκε νόμιμα. 

΄Αρθρο 4 παρ. 1 
Β.Δ. της 12.12.1950, 
όπως τροπ. στην 
περίπτ. γ΄με το 
άρθρο 8 παρ. 1 
Ν.1397/83 σε συνδ. 
με άρθρ. 1475, 1479 
και 1484 Α.Κ. 

5.   Η χήρα χωρίς τέκνα του υπαλλήλου υποβάλλει: 

α) τα έγγραφα της παρ. 1 που αντιστοιχούν στη συγκεκριμένη 
περίπτωση μαζί με βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ότι ο υπάλληλος 
πέθανε ενώ διατελούσε στην υπηρεσία, με εφαρμογή και των 
διατάξεων της παρ. 2 αυτού του άρθρου. 

β)   Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης του θανάτου του υπαλλήλου. 

γ)  Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γάμου  ή πιστοποιητικό τέλεσης 
γάμου Ιερής Μητρόπολης και  

δ)  Πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής που να 
βεβαιώνει ότι ο γάμος δε λύθηκε μέχρι το  θάνατο του συζύγου, ότι 
αυτή διατελεί σε χηρεία και αυτός που πέθανε δεν άφησε από το 
γάμο αυτό ή άλλο προηγούμενο γάμο νόμιμα ή αναγνωρισμένα 
εκούσια ή με δικαστική απόφαση ή θετά τέκνα ή γονείς. 

 
΄Αρθρο 4 παρ. 2 
Β.Δ. της 12.12.1950 

6.   Τα τέκνα  υποβάλλουν: 
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σε συνδ. με άρθρ. 
1475, 1479 και 1484 
Α.Κ. 

α)   τα έγγραφα των περιπτ. α΄και β΄της παρ. 5 

β)  Πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής που να 
βεβαιώνει ότι είναι νόμιμα ή αναγνωρισμένα εκούσια ή  με δικαστική 
απόφαση ή θετά τέκνα του υπαλλήλου ή της υπαλλήλου που 
πέθανε, το έτος γέννησής τους και αν είναι άγαμα και αν είναι 
έγγαμα τη χρονολογία τέλεσης του γάμου, και ότι ο υπάλληλος ή η 
υπάλληλος που πέθανε δεν άφησε χήρα μητέρα, αν δε πρόκειται για 
τέκνα άνδρα  υπαλλήλου και ότι αυτός δεν άφησε χήρα σύζυγο ή 
άλλα τέκνα νόμιμα ή αναγνωρισμένα εκούσια ή με δικαστική 
απόφαση ή θετά. 

       Αν πρόκειται για τέκνα που έχουν αναγνωρισθεί εκούσια ή  με 
δικαστική απόφαση υποβάλλονται  και τα έγγραφα που 
αποδεικνύουν την αναγνώρισή τους. 

       Τα φυσικά τέκνα μητέρας υπαλλήλου υποβάλλουν πιστοποιητικό 
της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής που να βεβαιώνει  ότι 
είναι φυσικά τέκνα αυτής που πέθανε, το έτος γέννησής τους, ότι 
είναι άγαμα ή όχι και ότι εκείνη δεν άφησε χήρα μητέρα. 

      Τα τέκνα της μητέρας υπαλλήλου που προέρχονται  από νόμιμο 
γάμο πρέπει να υποβάλλουν και πιστοποιητικό ότι είναι ορφανά 
από πατέρα. 

΄Αρθρο 4 παρ. 3 
Β.Δ. της 12.12.1950 

7.    Η χήρα σύζυγος μαζί με τα τέκνα υποβάλλουν τα πιστοποιητικά που 
ορίζονται στις παρ. 5 και 6 περίπτ. β΄αυτού του άρθρου. 

΄Αρθρο 4 παρ. 4 
Β.Δ 12.12.1950 

8.    Αν στη σύνταξη των πιο πάνω προσώπων συμμετέχουν και γονείς 
βεβαιώνεται η ύπαρξή τους  με το πιστοποιητικό που αναφέρεται 
στην περίπτ. δ΄της παρ. 5  και υποβάλλονται από αυτούς και τα 
έγγραφα για την απόδειξη της απορίας τους που ορίζονται στην 
παρακάτω παράγραφο 14. 

 

΄Αρθρο 4 παρ. 4 
Β.Δ. της 12.12.1950 
σε συνδ. με άρθρ. 
1475, 1479 και 1484 
Α.Κ. 

9.    Ο πατέρας υποβάλλει: 

α)  τα έγγραφα που αναφέρονται στις περιπτ. α΄και β΄της παραπάνω 
παραγράφου 5. 

β)  Πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή  Κοινοτικής αρχής που να 
βεβαιώνει ότι αυτός που πέθανε ήταν άγαμος ή χήρος ή σε διάζευξη 
χωρίς παιδιά και ότι αυτός ήταν νόμιμο τέκνο του ή τον είχε 
αναγνωρίσει εκούσια ή με δικαστική απόφαση. 

       Αν πρόκειται για τέκνο που είχε αναγνωρισθεί εκούσια ή  με 
δικαστική απόφαση υποβάλλονται  και τα έγγραφα που 
αποδεικνύουν την αναγνώρισή του. 

γ)   Πιστοποιητικό για το χρόνο γέννησής του από τα επίσημα στοιχεία 
της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής. 

δ)   Τα έγγραφα που ορίζονται στην παρακάτω παρ. 14 για την απόδειξη 
της απορίας του. 
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΄Αρθρο 4 παρ. 6 
Β.Δ. της 12.12.1950 

10.  Η χήρα μητέρα υποβάλλει: 

α)   τα έγγραφα που ορίζονται στις περιπτ. α΄και β΄της παραπάνω παρ. 
5. 

β)  Πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής που να 
βεβαιώνει ότι είναι μητέρα του υπαλλήλου που πέθανε, ότι είναι 
χήρα με προσδιορισμό του χρόνου που χήρευσε και ότι ο 
υπάλληλος αυτός ήταν άγαμος ή χήρος ή σε διάζευξη χωρίς παιδιά 
και δεν άφησε αδελφές και 

γ)   Τα έγγραφα που ορίζονται στην παρακάτω παρ. 14 για την απόδειξη 
της απορίας της . 

΄Αρθρο 4  παρ 7 
Β.Δ. της 12.12.1950 

11.  Οι αδελφές υποβάλλουν: 

α)  Τα έγγραφα που ορίζονται στις περιπτ. α΄ και β΄ της παραπάνω  
παρ.5. 

β)  Πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής αρχής που να 
βεβαιώνει ότι είναι ορφανές από πατέρα και μητέρα και ότι είναι 
αδελφές του υπαλλήλου που πέθανε και άγαμες και  

γ)   Τα έγγραφα που ορίζονται στην παρακάτω παρ. 14 για την απόδειξη 
της απορίας τους. 

Άρθρο 4 παρ. 8 Β.Δ. 
της 12.12.1950 

12.  Η χήρα μητέρα μαζί με τις αδελφές υποβάλλουν: 

α)   Τα έγγραφα που ορίζονται στις περιπτ. α΄και β΄της παραπάνω παρ. 
5. 

β)   Πιστοποιητικό που να βεβαιώνει χωριστά για τη μητέρα και χωριστά 
για τις αδελφές όσα ορίζονται στις παρ. 10 περ. β΄και 11 περ. 
β΄αυτού του άρθρου και  

γ)   Τα έγγραφα που ορίζονται στην παρακάτω παρ. 14 για την απόδειξη 
της απορίας τους. 

 
΄Αρθρο 5 Β.Δ. της 
12.12.1950 

13. Τα πρόσωπα της οικογένειας του πολιτικού συνταξιούχου που 
πέθανε, τα οποία δικαιούνται σύνταξη, υποβάλλουν απευθείας στην 
Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και 
ανάλογα με την περίπτωση που τα αφορά τα έγγραφα που 
ορίζονται στις παραγράφους 5-12, εκτός από εκείνα που 
αναφέρονται στην περίπτ. α΄της παρ. 5. 

΄Αρθρο 6 Β.Δ. της 
12.12.1950 

14. Οι γονείς και αδελφές των υπαλλήλων ή συνταξιούχων για την 
απόδειξη της απορίας τους υποβάλλουν: 

       Αν διαμένουν σε πρωτεύουσες νομών ή επαρχιών : 
α)  Πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής ή Αστυνομικής 

αρχής που να βεβαιώνει 

αα) το επάγγελμά τους και τις πιθανές από αυτό προσόδους και  

ββ) αν μόνο αυτός που πέθανε τους συντηρούσε ή συνέβαλλαν και άλλα 
τέκνα ή αδελφοί στη συντηρησή τους. 

β)   Πιστοποιητικό του οικείου Οικονομικού  Εφόρου που να βεβαιώνει 
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την περιουσία που δήλωσαν σ’ αυτόν και τις από αυτή προσόδους 
τους και ότι η δήλωσή του ελέγχθηκε αληθινή. 

       Αν δεν επιδόθηκε δήλωση με θετικό περιεχόμενο ο ΄Εφορος 
πιστοποιεί αυτό και βεβαιώνει ότι η μη υποβολή δήλωσης ελέγχθηκε 
δικαιολογημένη. 

γ)   Πιστοποιητικό του οικείου υποθηκοφύλακα για την ακίνητη περιουσία 
τους και για τις τυχόν υποθήκες ή προσημειώσεις που έχουν 
εγγραφεί σ’ αυτή ή  ότι δεν υπάρχει μερίδα τους στα αντίστοιχα 
βιβλία μεταγραφών. 

δ)  Υπεύθυνη δήλωση για την κατεχόμενη ή όχι ακίνητη περιουσία σε 
οποιαδήποτε περιοχή του Κράτους με προσδιορισμό  του είδους, 
έκτασης, αξίας και ακαθάριστης προσόδου. 

       Αν διαμένουν σε άλλες πόλεις ή χωριά: 
α)  Πιστοποιητικό της οικείας Δημοτικής ή Κοινοτικής ή Αστυνομικής 

Αρχής, που θα έχει κυρωθεί για την ακρίβεια του περιεχομένου του 
από τον αρμόδιο Ειρηνοδίκη και θα βεβαιώνει το επάγγελμά τους 
και τις από αυτές πιθανές προσόδους τους, την κινητή και ακίνητη 
γενικά περιουσία τους με προσδιορισμό των από αυτή πιθανών 
καθαρών πρσόδων και αν μόνο αυτός που πέθανε συντηρούσε την 
πατρική οικογένεια ή συνέβαλλαν και άλλα τέκνα στη συντήρησή της 
και 

β)  Υπεύθυνη δήλωση για την κατεχόμενη ή μη ακίνητη περιουσία σε 
οποιαδήποτε περιοχή του Κράτους  με προσδιορισμό του είδους, 
έκτασης, αξίας και του από αυτή ακαθάριστου ετήσιου εισοδήματος. 

΄Αρθρο 7 Β.Δ. της 
12.12.1950 

15. Αυτοί που ζητούν την απονομή σύνταξης σύμφωνα με τα άρθρα 1 
παρ. 1 περίπτ. στ΄, 4 και 23 του παρόντος οφείλουν στην αίτηση 
που υποβάλλουν στο αρμόδιο Υπουργείο να αναφέρουν το όνομα 
και τον τόπο διαμονής του ιατρού που θεραπεύει τον παθόντα, 
καθώς και τα ονόματα και τον τόπο διαμονής των μαρτύρων, τους 
οποίους επιθυμούν να εξετάσει ο δικαστής που θα ενεργήσει τις 
ανακρίσεις. 

΄Αρθρο 8 Β.Δ. της 
12.12.1950 

16. Αυτοί που στηρίζουν δικαίωμα σύνταξης σε ανικανότητα, σύμφωνα 
με το άρθρο 53 παρ.3 του παρόντος, αναφέρουν αυτό στην αίτησή 
τους και το Υπουργείο στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση αυτή, 
προκαλεί την έκδοση της αναφερόμενης στο άρθρο αυτό 
γνωμάτευσης της Α.Σ.Υ.Επιτροπής και μετά από αυτό στέλνει όλα 
τα σχετικά στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους. 

 

΄Αρθρο 20 Β.Δ. της 
12.12.1950, όπως 
αντικ. με άρθρ. μόνο 
Β.Δ. 805/69 και 20 
παρ. 7 Ν.2084/92 

17. Τα πιστοποιητικά των οικείων δημοτικών ή  κοινοτικών αρχών 
πρέπει να στηρίζονται στα επίσημα στοιχεία τους (μητρώα αρρένων, 
δημοτολόγια και ληξιαρχικά βιβλία) ή σε περίπτωση που λείπουν 
αυτά σε ένορκη βεβαίωση δύο μαρτύρων ενώπιον ειρηνοδίκη ή 
συμβολαιογράφου, καθώς και σε υπεύθυνη δήλωση του 
Ν.1599/1986. Ως μάρτυρας δεν μπορεί να βεβαιώσει σύζυγος του 
δικαιούχου ή συγγενής του κατευθεία γραμμή ή εκ πλαγίου εξ 
αίματος μέχρι 4ου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι 3ου. 
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΄Αρθρο 22 Β.Δ. της 
12.12.1950 

18. Αν μία διοικητική πράξη έχει αναγνωρισθεί ως παράνομη με 
δικαστική απόφαση ή συμβιβασμό υποβάλλεται αντίγραφο της 
απόφασης αυτής και τα δικαιολογητικά για την απόδειξη της 
τελεσιδικίας της  ή αντίγραφο του συμβολαίου για το συμβιβασμό. 

΄Αρθρο 23 Β.Δ. της 
12.12.1950 

19. Οι Γραμματείς των Ποινικών Δικαστηρίων από τα οποία 
καταδικάζονται  πολιτικοί υπάλληλοι ή συνταξιούχοι σε ποινή που 
επιφέρει απώλεια ή αναστολή του δικαιώματος σε σύνταξη 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 62 και 63 του παρόντος, 
οφείλουν μέσα σε είκοσι ημέρες από την έκδοση της απόφασης να 
υποβάλλουν  αντίγραφό της στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους. 

       Η αρμόδια Αστυνομική Αρχή υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την 
Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους αν η 
συνταξιούχος χήρα σύζυγος απέκτησε νόθο τέκνο. 

΄Αρθρο 24 Β.Δ. της 
12.12.1950 

20. Το βοήθημα που παρέχεται σύμφωνα με τα άρθρα 16 και 21 του 
παρόντος καταβάλλεται με χρηματικό ένταλμα του οικείου 
Υπουργείου που εκδίδεται στον ειδικό φορέα και  κωδικό αριθμό του 
προϋπολογισμού που αφορά και τις τακτικές αποδοχές του 
υπαλλήλου. 

΄Αρθρο 22 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με τα άρθρα 
18 παρ. 3 
Ν.1489/84 και 3 
παρ. 3 Ν.3075/02 

21.  Κάθε αίτηση που αφορά την αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης, 
την αύξησή της ή την προσμέτρηση χρόνου συντάξιμης υπηρεσίας 
υποβάλλεται από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μετά την 
έξοδο του υπαλλήλου από την υπηρεσία ή την έναρξη καταβολής 
της σύνταξης, με ποινή την έκπτωση από το δικαίωμα, σε 
προθεσμία πέντε ετών από τη γέννηση του δικαιώματος αυτού. 
Προκειμένου για πρόσωπα που βρίσκονται σε  επιτροπεία, 
κηδεμονία ή δικαστική αντίληψη, η προθεσμία του προηγούμενου 
εδαφίου δεν αρχίζει πριν την παρέλευση έξι μηνών από τότε που τα 
πρόσωπα αυτά έγιναν απεριόριστα ικανά ή απέκτησαν επίτροπο,  
κηδεμόνα ή αντιλήπτορα.  

΄Αρθρο 22 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αναριθμ. με άρθρο 
18 παρ.4 Ν.1489/84  

22. Αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή από οποιονδήποτε 
τρίτο για αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης, επιδόματος ή 
πληρωμής αυτών που έχουν αναγνωρισθεί ή καθυστερούνται, δεν 
έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα, ούτε λαμβάνεται υπόψη αν δε 
συνοδεύεται με ειδικό πληρεξούσιο  που να παρέχει την ειδική 
εντολή για την επιδίωξη αυτών που αναφέρονται στην αίτηση. 

΄Αρθρο 20 παρ. 9 
Ν.2084/92 

23. Αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα εγγράφων, που έχουν επικυρωθεί για 
το γνήσιο του περιεχομένου τους από δικηγόρους, έχουν 
αποδεικτική ισχύ ίση με τα πρωτότυπα και λαμβάνονται υπόψη από 
τα όργανα που αποφασίζουν ή δικαιοδοτούν για τις συντάξεις 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   23 

Διαδικασία αναγνώρισης σύνταξης παθόντος 

 
΄Αρθρο 23 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51, όπως 

1.   Η αίτηση για άσκηση δικαιώματος σύνταξης για αυτόν που έπαθε 
εξαιτίας της υπηρεσίας υποβάλλεται στο Υπουργείο που υπαγόταν 
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αντικ. με τα άρθρα 
18 παρ. 5 
Ν.1489/84 και 3 
παρ. 4 Ν.3075/02 

ο υπάλληλος από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μετά τη 
γέννηση του δικαίωματος, με ποινή την έκπτωση από το δικαίωμα, 
σε προθεσμία πέντε ετών από τη γέννησή του. 

΄Αρθρο 23 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

2.  Το Υπουργείο στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση υποχρεούται να 
διαβιβάσει αντίγραφό της στην Υπηρεσια Συντάξεων του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους και το πρωτότυπό της στον Πρόεδρο 
Πρωτοδικών του τόπου όπου έπαθε ο υπάλληλος για να 
ενεργηθούν όσα ορίζονται στις παρακάτω παραγράφους. 

       Στην περίπτωση που δε λειτουργεί το πρωτοδικείο του τόπου όπου 
έπαθε ο υπάλληλος η αίτηση διαβιβάζεται στον  Πρόεδρο των 
Πρωτοδικών του τόπου διαμονής του αιτούντος. 

΄Αρθρο 23 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 

3. Ο Πρόεδρος των Πρωτοδικών αναθέτει σε  ένα δικαστή του 
Πρωτοδικείου να προβεί σε ένορκες ανακρίσεις σύμφωνα με τις 
διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας για την εξακρίβωση των 
περιστάσεων του παθήματος του υπαλλήλου, της σχέσης του 
παθήματος με την υπηρεσία και του χρόνου που εκδηλώθηκαν οι 
συνέπειές του για πρώτη φορά. 

       Ο δικαστής εξετάζει αυτεπάγγελτα τον άμεσο προϊστάμενο του 
παθόντος υπαλλήλου κατά το χρόνο του παθήματος, αν υπάρχει 
τέτοιος,  συναδέλφους του παθόντος και κάθε άλλον  που μπρεί να 
γνωρίζει για το πάθημά του και ζητά οποιαδήποτε πληροφορία που 
είναι αναγκαία για μόρφωση γνώμης. 

      Την ανάκριση  των μαρτύρων που διαμένουν έξω από την έδρα του 
δικαστή μπορεί με παραγγελία του να ενεργήσει ανακριτικός 
υπάλληλος του τόπου που διαμένουν. 

΄Αρθρο 23 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51 

4.  Ο δικαστής μετά το τέλος των ανακρίσεων τις υποβάλλει μαζί με 
αιτιολογημένο πόρισμά του για το αν ο υπάλληλος έπαθε προδηλα 
και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας του ή όχι στον Πρόεδρο 
Πρωτοδικών που έδωσε παραγγελία για την ενέργειά τους και αυτός 
διαβιβάζει το φάκελο των ανακρίσεων και το πόρισμα στην 
Επιτροπή Απαλλαγών που είναι πλησιέστερη στον τόπο διαμονής 
του παθόντος. 

΄Αρθρο 23 παρ. 5 
Α.Ν. 1854/51 

5.  Η Επιτροπή Απαλλαγών, αφού λάβει γνώση των ανακρίσεων και 
εξετάσει τον παθόντα, γνωματεύει σύμφωνα με την ανεξέλεγκτη 
επιστημονική της κρίση με πλήρη και επαρκώς αιτιολογημένη 
γνωμάτευσή της για το είδος και τις συνέπειες του παθήματος, αν 
αυτό προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας 
του υπαλλήλου ή όχι, για το χρόνο εκδήλωσης του παθήματος και 
για το βαθμό της ανικανότητας που αναφέρεται στο άρθρο 17. 

       Η Επιτροπή Απαλλαγών γνωμοδοτεί με βάση τα παραπάνω  
έγγραφα αν δεν είναι δυνατή η εξέταση του παθόντος, είτε γιατί 
αυτός πέθανε , είτε από την κατάσταση της υγείας του. 

       Η ίδια Επιτροπή μπορεί, πριν από την έκδοση της γνωμάτευσής 
της, να ζητά τη συμπλήρωση των ανακρίσεων ή της κατάθεσης του 
ιατρού που θεραπεύει τον παθόντα ή να ζητά από οποιαδήποτε 
αρχή πληροφορίες χρήσιμες για τη μόρφωση της κρίσης της. 
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΄Αρθρο 23 παρ. 6 
Α.Ν. 1854/51 

6.  Ο φάκελος των ανακρίσεων μαζί με τη γνωμάτευση της πιο πάνω 
Επιτροπής διαβιβάζεται στην Α.Σ.Υ.Επιτροπή, η οποία ύστερα από 
εξέταση του παθόντος, εφόσον αυτή κρίνεται αναγκαία και είναι 
δυνατή, αποφαίνεται για τα θέματα της προηγούμενης παραγράφου.

       Η αδυναμία της προσέλευσης του παθόντος στην Α.Σ.Υ.Επιτροπή 
βεβαιώνεται, εφόσον αυτή οφείλεται σε λόγους υγείας, από την 
Επιτροπή Απαλλαγών που τον εξέτασε αρχικά και αν οφείλεται σε 
αιτίες άλλης φύσης από την αρχή που έκαμε τις ανακρίσεις. 

       Η Α.Σ.Υ.Επιτροπή αποφαίνεται για τη σχέση του παθήματος με την 
υπηρεσία και άσχετα από τη θετική ή αρνητική γνώμη της για το 
θέμα αυτό υποχρεούται να γνωματεύσει για την ανικανότητα του 
παθόντος και το βαθμό  της που αναφέρεται στο άρθρο 17. 

΄Αρθρο 23 παρ. 7 
Α.Ν. 1854/51 

7.   Η  Α.Σ.Υ.Επιτροπή για την έκδοση της γνωμάτευσής της μπορεί να 
ζητήσει είτε τη συμπλήρωση των ανακρίσεων ή της γνωμάτευσης 
της Επιτροπής Απαλλαγών ή της ένορκης βεβαίωσης του ιατρού 
που θεραπεύει τον παθόντα, είτε πληροφορίες από οποιαδήποτε 
δημόσια ή άλλη αρχή που είναι χρήσιμες για τη μόρφωση της 
κρίσης της. 

       Επανάληψη της διαδικασίας  είτε στο σύνολο είτε για ένα μέρος της 
είναι άκυρη, εκτός αν ενεργήθηκε ύστερα από πράξη ή απόφαση 
του οργάνου που αποφασίζει η δικαιοδοτεί. 

΄Αρθρο 23 παρ. 8 
Α.Ν. 1854/51 

8.  Επιτρέπεται για μια ακόμη φορά η εξέταση του παθόντος από την 
Α.Σ.Υ.Επιτροπή σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 53 του 
παρόντος, μόνο αν η γνωμάτευση που εκδόθηκε αναγνωρίζει 
ανικανότητα ή νόσημα. 

       Η γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Επιτροπής διαβιβάζεται με ολόκληρο το 
σχετικό φάκελο στην Υπηρεσία Συντάξεων και με βάση τη 
γνωμάτευση αυτή και τα άλλα στοιχεία εκδίδεται η σχετική πράξη ή 
απόφαση. 

΄Αρθρο 23 παρ. 9 
Α.Ν. 1854/51 

9.  Οι υπάλληλοι που έπαθαν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στην 
αλλοδαπή εξετάζονται, αντί της παραπάνω Επιτροπής Απαλλαγών, 
από τριμελή Επιτροπή που αποτελείται από τον ιατρό που 
θεραπεύει τον παθόντα υπάλληλο και δύο επιστήμονες ιατρούς, και 
αν δεν υπάρχει ιατρός που τον θεραπεύει ή αυτός έχει πεθάνει ή 
είναι άγνωστης διαμονής ή διαμένει μακριά από τον τόπο διαμονής 
του υπαλλήλου, από τρείς επιστήμονες ιατρούς που διορίζονται από 
την οικεία Διπλωματική Αρχή που εδρεύει στη Χώρα που έπαθε ο 
υπάλληλος. Αν δεν υπάρχει τέτοια Διπλωματική Αρχή ο διορισμός 
γίνεται από την οικεία Προξενική Αρχή. Οι αρχές αυτές, στις οποίες 
διαβιβάζεται το πρωτότυπο της αιτήσεως που αναφέρεται στην 
παραπάνω παρ. 1 ενεργούν και τις ανακρίσεις  σύμφωνα με τις 
παραγράφους 3 και 4 αυτού του άρθρου. 

       Αν ο ιατρός που θεραπεύει τον παθόντα απουσιάζει από τον τόπο 
που εδρεύουν οι πιο πάνω ιατροί υποβάλλεται στην κρίση τους 
ένορκη βεβαίωσή του που συντάσσεται ενώπιον  Διπλωματικής ή 
Προξενικής Αρχής ή Ειρηνοδίκη για τα θέματα  που αναφέρονται 
στο πρώτο εδάφιο της πιο πάνω παραγράφου 5. 
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       Αν αυτός που έπαθε κατά την εκτέλεση υπηρεσίας στην αλλοδαπή 
διαμένει στο εσωτερικό εφαρμόζονται όσα ορίζονται στις παραπάνω 
παραγράφους 2-7.  

΄Αρθρο 23 παρ. 10 
Α.Ν. 1854/51 

10.  Καταργήθηκε με το άρθρο 6 παρ. 5 του Ν.2227/94. 

΄Αρθρο 23 παρ. 11 
Α.Ν. 1854/51 

11. Σε περίπτωση ανικανότητας που οφείλεται σε νόσο η γνωμάτευση 
της Α.Σ.Υ.Επιτροπής είναι υποχρεωτική για τα όργανα που 
αποφασίζουν ή δικαιοδοτούν αν είναι  ομόφωνη. 

΄Αρθρο 23 παρ. 12 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
το πρώτο εδάφιο 
αντικ. με άρθρ. 18 
παρ. 6 Ν.1489/84 

12. Ο υπάλληλος που στρατεύθηκε και του οποίου το δικαίωμα 
συνταξιοδότησης προβλέπεται από το πέμπτο εδάφιο της περίπτ. 
στ΄της παρ. 1 του παραπάνω άρθρου 1 οφείλει μετά την απόλυσή 
του από το Στρατό να ζητήσει με αίτησή του την ενέργεια της 
διαδικασίας που ορίζεται από τις διατάξεις αυτού του Κώδικα για τις 
στρατιωτικές συντάξεις για την απόδειξη των περιστάσεων του 
παθήματος και της σχέσης του με τη στρατιωτική υπηρεσία. 

       Μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής τα σχετικά έγγραφα 
τοποθετούνται στον ατομικό φάκελο του υπαλλήλου για τη 
μεταγενέστερη υποστήριξη του δικαιώματος σύνταξης,εφόσον δε 
συντρέχει περίπτωση για άμεση αναγνώρισή του  ή αναγνώριση 
άλλου δικαιώματος σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις για 
τις στρατιωτικές συντάξεις.  

΄Αρθρο 23 παρ. 13 
Α.Ν. 1854/51 

13.  Αν πρόκειται για υπάλληλο που έπαθε από πολεμικά γεγονότα κατά 
την εκτέλεση υπηρεσίας στη ζώνη των επιχειρήσεων και υπάρχει 
αντικειμενική αδυναμία ενέργειας του Προέδρου Πρωτοδικών, η 
αίτηση της πιο πάνω παραγρ. 1 υποβάλλεται στην πλησιέστερη 
στρατιωτική ή ναυτική ή αεροπορική αρχή, η οποία διορίζει τους 
ιατρούς και ενεργεί τις ανακρίσεις ή αναθέτει την ενέργειά τους σε 
άλλη επιτόπια αρχή. 

΄Αρθρο 27 παρ. 1 
Ν.1202/81 

14. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για την 
αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης στην οικογένεια εκείνου που 
δολοφονήθηκε από τρομοκράτες ή άλλα άτομα για την υπαλληλική 
του ιδιότητα ή την  ενάσκηση των καθηκόντων του. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο     24 

Παράβολα 

 

΄Αρθρο 24 Α.Ν. 
1854/51 σε συνδ. με 
άρθρ. 6 παρ. 5 Α.Ν. 
599/68, όπως αντικ. 
με τα άρθρα 7 παρ. 
1 Ν.1203/81 και 2 
παρ. 8 Ν.3075/02 

Είναι απαράδεκτη η άσκηση ένστασης ή αίτησης αναθεώρησης στην 
Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Κώδικα αυτού ή 
έφεσης, αν δεν συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του 
Δημοσίου Ταμείου ποσού που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης δεν έχουν εφαρμογή όταν 
πρόκειται για πολεμική σύνταξη ή βοήθημα. Σε περίπτωση που η 
ένσταση ή η αίτηση γίνουν δεκτές, το ανωτέρω παράβολο επιστρέφεται 
στον ενδιαφερόμενο 
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ΤΜΗΜΑ  Β΄ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    25 

Δικαίωμα σύνταξης στρατιωτικού. ΄Εννοια όρων. 

 

΄Αρθρο 25 παρ. 1 
Α.Ν.  1854/51. 

1.   Ο στρατιωτικός δικαιούται ισόβια σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο αν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 26. 

΄Αρθρο 25 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51. 

2.   Στρατιωτικός νοείται εκείνος που υπηρετεί στις ένοπλες Δυνάμεις, τη 
Χωροφυλακή και το Λιμενικό Σώμα και σε κάθε όπλο, σώμα ή 
κλάδο ή ειδικότητά τους ως αξιωματικός, ανθυπασπιστής ή οπλίτης, 
καθώς και εκείνος που αντιστοιχεί ή εξομοιώνεται με αυτούς από το 
νόμο. 

      Θεωρείται επίσης ως στρατιωτικός για την εφαρμογή του παρόντος 
και αυτός που υπηρετεί στην Αστυνομία Πόλεων ως αξιωματικός ή 
κατώτερος αστυνομικός υπάλληλος (οπλίτης). 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 Ν. 
413/76. 

      Θεωρούνται στρατιωτικοί επίσης και οι αξιωματικοί, πυρονόμοι και 
τα κατώτερα όργανα του Πυροσβεστικού Σώματος για το δικαίωμα 
σύνταξης. 

΄Αρθρο 25 παρ. 5 
Α.Ν.1854/51,όπως 
συμπλ. με άρθ. 1 
παρ. 2 Ν. 413/76.  

3.   ΄Οπου στον Κώδικα αυτό αναφέρεται αξιωματικός, ανθυπασπιστής ή 
οπλίτης του Στρατού της Ξηράς νοείται συγχρόνως και ο αντίστοιχος 
των άλλων κλάδων των Ένοπλων δυνάμεων, του Λιμενικού 
Σώματος, της Χωροφυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων και του 
Πυροσβεστικού Σώματος, καθώς και των άλλων υπηρεσιών με την 
αντιστοιχία που αναφέρεται στους νόμους. 

΄Αρθρο 1 Ν.Δ. 
817/71. 

4.  Οι έμμισθοι λιμενοφύλακες που αναφέρονται στο Ν.Δ. 530/1970 
εξομοιώνονται με χωροφύλακες για το δικαίωμά τους σε σύνταξη και 
σε περίπτωση που δεν συμπληρώσουν το χρόνο που απαιτείται για 
σύνταξη δικαιούνται το χρηματικό βοήθημα που προβλέπεται 
σ΄αυτόν τον κώδικα. 

΄Αρθρο 9 παρ. 1 Ν. 
1813/88. 

5.   Από την έναρξη  της ισχύος του Ν. 1481/1984 όπου σ΄αυτό τον 
Κώδικα αναφέρονται όργανα της χωροφυλακής ή της αστυνομίας 
πόλεων νοείται το αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής 
Αστυνομίας. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο   26 

Προϋποθέσεις δικαιώματος σύνταξης στρατιωτικού 

 

  

΄Αρθρο 26 παρ. 1 
περ.α΄Α.Ν. 1854/51. 

1.   Ο μόνιμος στρατιωτικός δικαιούται σύνταξη: 

α)  Αν απομακρυνθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τις τάξεις και έχει 
εικοσιπενταετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία 
δεκαπενταετή πραγματική. 

 

΄Αρθρο 3 Ν.Δ. 
626/70, όπως αντικ. 
με άρθρ. 6 παρ. 2 
Ν. 1813/88, 1 παρ. 
2 Ν. 1976/91 και 19 
παρ. 2 Ν. 2084/92. 

       Για τις μητέρες στρατιωτικούς γενικά, οι οποίες έχουν καταταγεί 
μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 1982 και είναι χήρες με άγαμα παιδιά 
ή διαζευγμένες με άγαμα παιδιά ή άγαμες μητέρες με άγαμα παιδιά, 
καθώς και για γυναίκες που είναι έγγαμες, αρκεί η συμπλήρωση 
δεκαπενταετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 1992 και για όσες συμπληρώνουν τη 
δεκαπενταετία από την 1η Ιανουαρίου 1993 και μετά προστίθεται 
ένα εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 
δεκαεπτά (17) ετών και έξι (6) μηνών πλήρους πραγματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 Ν. 
1902/90,όπως αντικ. 
με άρθρ. 1 παρ. 4 
Ν. 1976/91. 

       Κατ΄εξαίρεση για τις γυναίκες στρατιωτικούς γενικά, οι οποίες έχουν 
τρία τουλάχιστον παιδιά, καθώς και για τους άνδρες στρατιωτικούς, 
οι οποίοι έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και είναι χήροι ή 
διαζευγμένοι, εφόσον οι τελευταίοι έχουν με δικαστική απόφαση την 
επιμέλεια των ανήλικων ή ανίκανων παιδιών, αρκεί εικοσαετής 
πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία ανεξάρτητα από το χρόνο 
κατάταξης τους.  

΄Αρθρο 3 παρ. 2  Ν. 
2227/94, όπως 
αντικ. με το άρθρο 2 
παρ. 2α του Ν. 
3234/04 

       Για τους στρατιωτικούς που είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή 
τετραπληγικοί, καθώς και για όσους πάσχουν από Βήτα ομόζυγο 
μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική αναιμία και υποβάλλονται σε 
μετάγγιση ή από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου και 
υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν 
υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, εφόσον για τις περιπτώσεις αυτές 
συντρέχει ποσοστό αναπηρίας 67%, αρκεί δεκαπενταετής πλήρης 
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. 

΄Αρθρο 26 παρ. 1 
περ.β΄-ε΄ Α.Ν. 1854/ 
51, όπως η περ. δ΄ 
τροπ. με το άρθρ. 1 
Ν.Δ. 208/74. 

β)   Αν απομακρυνθεί από τις τάξεις γιατί καταλήφθηκε από το όριο 
ηλικίας και έχει δεκαπενταετή τουλάχιστον συντάξιμη υπηρεσία, από 
την οποία πλήρη δεκαετή πραγματική, εφόσον αμέσως πριν από 
την κατάληψη από το όριο ηλικίας έχει πλήρη τριετή συνεχή 
πραγματική στρατιωτική υπηρεσία. 

γ)  Αν απομακρυνθεί από τις τάξεις χωρίς τη θέλησή του και έχει 
δεκαπενταετή συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία τέτοια δεκαετή 
πραγματική στρατιωτική. 

       Αν η ακούσια απομάκρυνση οφείλεται σε μη αποδοχή της αίτησης 
για ανακατάταξη εκείνου που διανύει εθελοντική υποχρέωση, 
απαιτείται εικοσαετής συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία τέτοια 
πλήρης δωδεκαετής πραγματική στρατιωτική. 
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       Αυτός που απομακρύνθηκε λόγω γάμου, που τελέσθηκε μετά την 
έναρξη της ισχύος του Α.Ν. 1854/51 χωρίς την άδεια της 
προϊσταμένης του αρχής, θεωρείται ότι απομακρύνθηκε με τη 
θέλησή του.  

΄Αρθρο 26 παρ. 1 
περ.δ΄ Α.Ν.1854/51, 
όπως τροπ. με άρθ. 
1 Ν.Δ. 208/74 και 3 
παρ. 7 Ν. 2227/94. 

δ)  Αν απολυθεί για σωματική ή διανοητική ανικανότητα η οποία δεν 
οφείλεται στην υπηρεσία και έχει πενταετή τουλάχιστον πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία. Η ανικανότητα βεβαιώνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 

΄Αρθρο 26 παρ. 1 
περ. ε΄ Α.Ν. 1854/51 

ε)   Αν απομακρυνθεί οπωσδήποτε από τις τάξεις γιατί έγινε σωματικά ή 
διανοητικά ανίκανος από τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα 
και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας.  

      Οι συνέπειες του τραύματος ή του νοσήματος παρέχουν δικαίωμα σε 
σύνταξη και αν εκδηλώθηκαν μέσα σ΄ένα εξάμηνο το αργότερο από 
την πρώτη μετά το πάθημα απομάκρυνση του στρατιωτικού από τις 
τάξεις. 

       Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι προήλθαν 
εξαιτίας της υπηρεσίας χρόνια νοσήματα που εκδηλώθηκαν μέσα σε 
ένα έτος από την κατάταξη του στρατιωτικού. 

       Λογίζεται ότι σχετίζεται με την υπηρεσία και η μετακίνηση του 
στρατιωτικού είτε λόγω αδείας είτε για επιστροφή στην κατοικία του 
μετά την απόλυσή του από τις τάξεις και μέσα σ΄ένα μήνα από αυτή. 

΄Αρθρο 26 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51. 

2.   Αν αποδεικνύεται ότι σχετικά με το πάθημα υπάρχει βαρύ πταίσμα 
του στρατιωτικού δεν γεννιέται δικαίωμα σε σύνταξη. 

΄Αρθρο 26 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51. 

3.  Ο θάνατος του στρατιωτικού ή αστυνομικού που διατελούσε σε 
πολεμική διαθεσιμότητα ή σε πολεμική αποστρατεία ή σε μόνιμη 
διαθεσιμότητα θεωρείται ότι επήλθε με τους όρους της πιο πάνω 
περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου αυτού. 

΄Αρθρο 26 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 4 
παρ. 1 Ν. 2320/95. 

4.  Ο μη μόνιμος στρατιωτικός δικαιούται σύνταξη στις περιπτώσεις β΄, 
γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 αυτού του άρθρου ή αν απομακρυνθεί από 
τις τάξεις και έχει εικοσιπενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία από την οποία δεκαπενταετή πραγματική στρατιωτική 
υπηρεσία. 

΄Αρθρο 20 παρ. 12 
Ν. 2084/92. 

      Κατ΄εξαίρεση οι έφερδοι αξιωματικοί που έχουν καταταγεί μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου  1992 αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις που αποκτούν δικαίωμα σύνταξης και οι 
μόνιμοι αξιωματικοί. 

΄Αρθρο 26 παρ. 5 
Α.Ν. 1854/51. 

5.   Οι μαθητές της Αστυνομικής Σχολής εξομοιώνονται με αστυφύλακες 
για το δικαίωμα σύνταξης από πάθηση εξαιτίας της υπηρεσίας. 

6.   ΟΙ μαθητές της Πυροσβεστικής Σχολής, οι δόκιμοι και μαθητευόμενοι 
τεχνίτες του Πυροσβεστικού Σώματος εξομοιώνονται με τους 
μόνιμους υπαλλήλους του για το δικαίωμα σύνταξης από πάθηση 
εξαιτίας της υπηρεσίας, για τον υπολογισμό της οποίας ως μισθός 
λαμβάνεται αυτός που καταβάλλεται ή ο μισθός εκείνων με τους 
οποίους εξομοιώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε 
φορά.  

 Παρατήρηση :  
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Με τη διάταξη της παρ. 7 του άρθρου 19 του Ν. 2084/92 παρασχέθηκε 
με ορισμένες προϋποθέσεις δικαίωμα θεμελίωσης σύνταξης με τη 
συμπλήρωση 15ετίας. Η διάταξη αυτή έχει ως εξής: 
      «Οι υπάλληλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, που έχουν προσληφθεί 
μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992, εφόσον συμπληρώνουν δεκαπενταετή 
πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, μπορούν να αποχωρούν με 
αίτησή τους και πριν από το όριο ηλικίας, θεμελιώνοντας δικαίωμα 
σύνταξης κατά παρέκκλιση των διατάξεων των άρθρων 1 και 26 του 
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. Η σύνταξη όμως αυτή 
αρχίζει να καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου  
(65ου) έτους της ηλικίας. 
       Εάν μετά την έξοδο καταστούν ανίκανοι  σε ποσοστό 67% και άνω ή 
αποβιώσουν, η σύνταξη αυτών ή των οικογενεικών τους αρχίζει να 
καταβάλλεται από την ημέρα που κατέστησαν ανίκανοι ή απεβίωσαν, 
αντίστοιχα. Η σύνταξη κανονίζεται κατά το χρόνο συμπλήρωσης του 
ορίου ηλικίας, ή κατά το χρόνο που επέρχεται η ανικανότητα ή ο θάνατος 
προκειμένου για τις οικογένειες με βάση το συντάξιμο μισθό του βαθμού 
ή του μισθολογικού κλιμακίου, που έφερε ο υπάλληλος κατά το χρόνο 
της εξόδου, όπως αυτός ισχύει κατά το χρόνο κανονισμού της σύνταξης 
για ομοιόβαθμο υπάλληλο ή υπάλληλο που έχει τα ίδια τυπικά προσόντα 
και έτη υπηρεσίας, αναπροσαρμοσμένη με όλες τις αυξήσεις, που έχουν 
στο μεταξύ χορηγηθεί στις συντάξεις. Οι διατάξεις για την καταβολή 
τρίμηνων αποδοχών, κατώτατου ορίου σύνταξης και μειωμένης 
σύνταξης κατά την παρ. 4 του άρθρου αυτού, δεν έχουν εφαρμογή στην 
προκειμένη περίπτωση. 
      Τα ανωτέρω έχουν ανάλογη εφαρμογή και για όσους έχουν ήδη 
εξέλθει της υπηρεσίας, καθώς και για τις οικογένειες όσων από αυτούς 
έχουν πεθάνει. 
 
       Τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την ημερομηνία, που 
συντρέχουν οι απαιτούμενες προϋποθέσεις ή προκειμένου για όσους, 
κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, έχουν τις προϋποθέσεις 
αυτές, από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο εκδίδεται η σχετική 
πράξη ή απόφαση». 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    27 

Δικαίωμα στρατιωτικής σύνταξης ειδικών κατηγοριών 
 

  

΄Αρθρ. 27 Α.Ν. 
1854/51. 

Δικαίωμα σε σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο έχουν αν συντρέχουν οι 
όροι των περιπτώσεων α΄, β΄, γ΄, δ΄ και ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 26: 

α)   οι μόνιμοι ιδιώτες τεχνίτες της Πολεμικής Αεροπορίας, 

β)  οι αδελφές νοσοκόμες του Στρατού της Ξηράς, της Θάλασσας και του 
Αέρα, καθώς και οι αδελφές οικονόμες του κατά θάλασσα Στρατού, 

γ)   οι πολιτικοί μάγειρες και οι υπηρέτες του Πολεμικού Ναυτικού, 
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δ)  οι αγγελιοφόροι του Πολεμικού Ναυτικού, που προσλαμβάνονται 
στην υπηρεσία του σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 10, 11 και 
12 του Ν. Γ  Θ/1911 και δεν προέρχονται από τις τάξεις των 
αποστράτων. 

  

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   28 
Προσωπικό επιτασσόμενων εμπορικών πλοίων και ημερομίσθιοι τεχνίτες του 

Πολεμικού Ναυτικού 
  
΄Αρθρο 28 Α.Ν. 
1854/51. 

1.  Δικαίωμα σε σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο έχουν, εφόσον 
συντρέχουν οι όροι της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 26, αυτοί 
που ανήκουν στο προσωπικό των εμπορικών πλοίων, τα οποία 
επιτάσσονται για τις ανάγκες του Κράτους. 

2.   Η πιο πάνω διάταξη εφαρμόζεται και για τους ημερομίσθιους τεχνίτες 
που προσλαμβάνονται για τις ανάγκες του Πολεμικού Ναυτικού  αν 
πρόκειται για πάθηση ή θάνατο που οφείλεται σε τραύμα. Αυτοί 
εξομοιώνονται για την εφαρμογή του παρόντος με ναύτες. 

  
 

Α Ρ Θ Ρ Ο    29 
Μη στρατευμένοι ιδιώτες - ΄Εφεδροι αξιωματικοί όχι στην ενέργεια 

  

΄Αρθρο 29 Α.Ν. 
1854/51. 

1.  Δικαιούται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο και εξομοιώνεται με 
στρατιώτη κάθε πολίτης χωρίς διάκριση φύλου που δεν είχε 
στρατευθεί, ο οποίος έπαθε μείωση της ικανότητάς του για εργασία 
κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας που αποσκοπούσε στην 
άμυνα της χώρας ή στην τήρηση της δημόσιας τάξης και ασφάλειας 
και η οποία παρασχέθηκε αποδεδειγμένα με πρόσκληση της 
αρμόδιας Στρατιωτικής ή Αστυνομικής Αρχής, αν οι συνέπειες από 
το πάθημα εκδηλώθηκαν το αργότερο μέσα στο εξάμηνο από το 
λόγο που την επέφερε. 

΄Αρθρο 1 Ν.Δ. 
873/71. 

2.   Δικαιούται επίσης σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο και κάθε έφεδρος 
αξιωματικός των ένοπλων δυνάμεων που δεν διατελούσε στην 
ενέργεια, ο οποίος έπαθε μείωση της ικανότητάς του  για εργασία 
κατά την εκτέλεση οποιασδήποτε στρατιωτικής υπηρεσίας που του 
ανατέθηκε από τη Στρατιωτική Αρχή, εφόσον οι συνέπειες του 
παθήματος εκδηλώθηκαν το αργότερο μέσα στο εξάμηνο από το 
λόγο που την επέφερε. Η σύνταξή του υπολογίζεται με βάση το 
βαθμό που έφερε στην εφεδρεία. Η ισχύς της παραγράφου αυτής 
αρχίζει από 1ης Μαϊου 1967. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο   30 
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Δικαίωμα εθελοντών οπλιτών για επιλογή αποζημίωσης ή σύνταξης 

  
΄Αρθρο 30 Α.Ν. 
1854/51. 

Οι εθελοντές οπλίτες του Στρατού Ξηράς καθώς και οι οπλίτες της 
χωροφυλακής έχουν δικαίωμα επιλογής μεταξύ της αποζημίωσης ή 
χρηματικής αμοιβής, την οποία ορίζουν κάθε φορά οι νόμοι, και της 
σύνταξης του Κώδικα αυτού. 
΄Αν απορριφθεί αμετάκλητα η αίτηση για απονομή σύνταξης επιτρέπεται 
η απόληψη της νόμιμης αποζημίωσης ή αμοιβής. 

  
Α Ρ Θ Ρ Ο   31 

Χήρα σύζυγος και ορφανά 
  

΄Αρθρο 31 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51. 

΄Αρθρο 31 παρ. 1 
περ.α΄ εδάφ. πρώτο 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
τροπ. με άρθρο 1 
Ν.Δ. 208/74, όπως 
αντικ. με το άρθρ. 
15 παρ. 2 Ν. 1202/ 
81 σε συνδ. με άρθ. 
3 παρ.8 Ν. 2227/94. 

1.   Δικαίωμα σε σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο έχουν: 

α)   Η χήρα κάποιου απ΄αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 26 ως 29, 
ο οποίος πέθανε μετά την απόκτηση δικαιώματος σε σύνταξη, ή η 
χήρα κάποιου απ΄ αυτούς που αναφέρονται στα άρθρα 26 παρ. 1 
και 27, ο οποίος πέθανε μετά τη συμπλήρωση πενταετούς 
τουλάχιστον πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, ή η χήρα κάποιου 
από τους αναφερόμενους στα άρθρα 26 ως 28, ο οποίος πέθανε 
στην υπηρεσία με τους όρους της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου  
26, ή η χήρα αυτού που πέθανε με τους όρους του άρθρου 29, 
καθώς και η χήρα του στρατιωτικού, ο οποίος δολοφονήθηκε από 
τρομοκράτες ή άλλα άτομα λόγω της στρατιωτικής του ιδιότητας ή 
της ενάσκησης των καθηκόντων του. 

΄Αρθρο 31 παρ. 1 
περ. α΄ εδάφ. δεύτε-
ρο Α.Ν. 1854/51, 
όπως τροπ. με άρθ. 
2 παρ. 1 Α.Ν. 955/ 
79 και αντικ. με άρθ. 
15 Ν. 1694/87. 

Η χήρα δικαιούται σύνταξη αν από το γάμο έχει συμπληρωθεί ενός 
έτους πραγματική συντάξιμη υπηρεσία του συζύγου της ή αν ο 
γάμος έχει τελεσθεί δύο τουλάχιστον πλήρη έτη πριν από το θάνατό 
του. 

Αν ο γάμος της χήρας λυθεί με διαζύγιο και τελεσθεί νέος γάμος της 
με το ίδιο πρόσωπο για τη συμπλήρωση των παραπάνω χρονικών 
προϋποθέσεων λαμβάνεται υπόψη και ο πρώτος γάμος. Αν όμως 
γεννήθηκε παιδί η χήρα δικαιούται σύνταξη και χωρίς να 
συντρέχουν οι όροι αυτοί. 

 

΄Αρθρο 31 παρ. 1 
περ. α΄ εδαφ. τρίτο 
Α.Ν. 1854/51. 

Η χήρα δικαιούται επίσης σύνταξη και χωρίς να συντρέχουν οι όροι 
αυτοί στην περίπτωση των εδαφίων πρώτου και δεύτερου της 
περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 26, αν ο γάμος τελέσθηκε πριν 
από την απομάκρυνση του συζύγου της από την υπηρεσία, και στις 
περιπτώσεις δ΄ και ε΄της ίδιας παραγράφου ή στην περίπτωση 
θανάτου στην υπηρεσία ή με τους όρους του άρθρου 29 αν ο γάμος 
τελέσθηκε πριν από το τραύμα ή ατύχημα ή την αναμφισβήτητη 
εκδήλωση της νόσου από τα οποία επήλθε η ανικανότητα ή ο 
θάνατος του συζύγου της. Ο χρόνος εκδήλωσης της νόσου 
βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. Επιτροπής. 

΄Αρθρο 31 παρ. 1 
περ. β΄ Α.Ν. 1854/ 

β) Τα παιδιά του υπαλλήλου που πέθανε έχοντας τις παραπάνω 
προϋποθέσεις, καθώς και του συνταξιούχου είτε αυτά γεννήθηκαν 
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51 όπως αντικ. με 
άρθρ. 1, 2 και 3 Ν.Δ. 
149/73, 3 Ν. 955/79, 
1 παρ. 2 Ν. 1813/ 
88, και 2 παρ. 3 Ν. 
2703/99 σε συνδ. με 
άρθρ. 20 παρ. 1 
εδάφ. τελευτ. Ν. 
2084/92, όπως 
τροποπ. από το 
άρθρο 3 παρ. 2 
Ν.3408/05 

σε γάμο των γονέων τους είτε νομιμοποιήθηκαν είτε είναι θετά  είτε 
αναγνωρίσθηκαν είτε γεννήθηκαν χωρίς γάμο των γονέων τους από 
μητέρα υπάλληλο ή συνταξιούχο από δική της υπηρεσία,  τα μεν 
κορίτσια αν είναι άγαμα, τα δε αγόρια μέχρι τη συμπλήρωση του 
18ου έτους της ηλικίας τους εφόσον είναι άγαμα ή και μετά τη 
συμπλήρωση του 18ου έτους, εφόσον  είναι  άγαμα και ανίκανα για 
εργασία κατά ποσοστό 50% και άνω. Η ανικανότητά τους στην 
περίπτωση αυτή  κρίνεται κατά το χρόνο του θανάτου του 
υπαλλήλου ή συνταξιούχου και βεβαιώνεται με γνωμάτευση  της 
Α.Σ.Υ. Επιτροπής. Αν η ανικανότητα των ενήλικων αγοριών επέλθει 
μετά το  θάνατο του υπαλλήλου ή του συνταξιούχου το ανίκανο 
αγόρι δικαιούται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο, αν δεν παίρνει ή 
δε δικαιούται να πάρει σύνταξη από οποιονδήποτε άλλο φορέα 
κύριας ασφάλισης ή το μηνιαίο εισόδημά του δεν υπερβαίνει  το 
κάθε φορά κατώτατο όριο σύνταξης που καταβάλλει το Δημόσιο. 

Αν η ανικανότητα των ενήλικων αγοριών επέλθει μετά το θάνατο του 
υπαλλήλου ή του συνταξιούχου, το ανίκανο αγόρι δικαιούται 
σύνταξη από το δημόσιο ταμείο, αν δεν παίρνει ή δε δικαιούται να 
πάρει σύνταξη από οποιονδήποτε άλλο φορέα κύριας ασφάλισης ή 
το μηνιαίο ειδόσημά του δεν υπερβαίνει το κάθε φορά κατώτατο 
όριο σύνταξης που καταβάλλει το Δημόσιο. Η ανικανότητα μπορεί 
να βεβαιωθεί και όταν ζει ο γονέας τους από τον οποίο έλκουν το 
δικαίωμα, η γνωμάτευση όμως αυτή θα ληφθεί υπόψη από τα 
δικαιοδοτούντα για τις συντάξεις όργανα κατά την κρίση του 
δικαιώματος σε σύνταξη των ενήλικων αγοριών. 

Τα θετά παιδιά δικαιούνται σύνταξη εφόσον κατά το χρόνο της 
δημοσίευσης της απόφασης υιοθεσίας δεν είχαν υπερβεί το 18ο 
έτος της ηλικίας τους. Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει: 

αα) Για παιδιά στρατιωτικών οι οποίοι σκοτώθηκαν ή πέθαναν από 
πολεμικά γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά την εκτέλεση της 
υπηρεσίας τους στην ημεδαπή ή αλλοδαπή και τα οποία 
υιοθετήθηκαν μετά το θάνατο του πατέρα τους, αν μεν είναι 
κορίτσια εφόσον κατά το χρόνο της υιοθεσίας ήταν άγαμα, αν 
δε είναι αγόρια εφόσον κατά το χρόνο της υιοθεσίας ήταν άγαμα 
και ανήλικα. Για την ενηλικίωση εφαρμόζεται η διάταξη της 
παραγράφου 6 του άρθρου 53. 

ββ) Για θετά παιδιά που είτε υιοθετήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του 
Ν. Δ. 149/1973 και δεν λαμβάνουν ούτε δικαιούνται να λάβουν 
σύνταξη από οποιονδήποτε άλλον ασφαλιστικό οργανισμό 
κύριας ασφάλισης είτε είναι ανίκανα για την άσκηση 
οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος. 

΄Αρθρο 1 Ν.Δ. 666/ 
70 ως αντικ. με την 
παρ. 1 του άρθρ. 9 
του Ν. 1654/1986. 

γ)  Η διαζευγμένη θυγατέρα εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι εξής 
προϋποθέσεις: 

αα) Ο γάμος να λύθηκε με κοινή υπαιτιότητα ή με υπαιτιότητα του 
συζύγου ή από λόγο που δεν αφορά αποκλειστικά το πρόσωπό 
της ή με συναινετικό διαζύγιο ή να συντρέχει περίπτωση βίαιης 
διακοπής (Σημ. ορθότερα «κατάργησης». Πρόβλ. άρθρο 604 
εδ. 1 Κ.Πολ.Δικ.) της δίκης λόγω θανάτου του συζύγου.  

ββ) Να μην έχει μηνιαίο εισόδημα από το Δημόσιο ή το δημόσιο 
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τομέα μεγαλύτερο από το κατώτατο όριο σύνταξης του 
Δημοσίου, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

       Επίσης, να μην έχει κάθε φορά φορολογητέο εισόδημα από 
οποιαδήποτε άλλη πηγή μεγαλύτερο από το παραπάνω 
καθοριζόμενο κατώτατο όριο. 

γγ)  Να μην παίρνει άλλη σύνταξη και να μην έχει ασφαλιστεί για 
σύνταξη σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας 
σύνταξης. 

δδ) Κατά την 31η Δεκεμβρίου  1986 να έχει συμπληρώσει το 
τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας της.  

Παρατήρηση : 

Δικαιώματα που έχουν αναγνωρισθεί με τις προϊσχύουσες διατάξεις 
δεν θίγονται (άρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 1854/86). Οι αναφερόμενες στο 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα των διαζευγμένων θυγατέρων διατάξεις 
έχουν εφαρμογή και για εκείνες που το δικαίωμά τους γεννήθηκε 
πριν από την 24/11/1986 (άρθρ. 9 παρ. 3 Ν. 1854/86). 

΄Αρθρο 2 παρ. 4 Ν. 
2703/99. 

δ)   Τα άγαμα αγόρια που φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της 
χώρας ή σε ισότιμες με αυτές του εξωτερικού ή σε δημόσια 
Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) της χώρας 
δικαιούνται σύνταξη μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους 
σύμφωνα με τα έτη φοίτησης που προβλέπει ο οργανισμός της κάθε 
σχολής ή του κάθε Ι.Ε.Κ. κατά περίπτωση και για ένα ακόμη έτος 
εφόσον συνεχίζεται η φοίτηση και πάντως όχι πέρα από τη 
συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους για όσα φοιτούν σε 
ανώτερες ή ανώτατες σχολές και του 22ου έτους της ηλικίας τους 
για όσα φοιτούν σε Ι.Ε.Κ. 

       Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή καταβάλλεται εφόσον 
προσκομίζεται κάθε χρόνο πιστοποιητικό φοίτησης - προόδου της 
οικείας σχολής, από το οποίο να αποδεικνύεται η κανονική φοίτηση 
του σπουδαστή, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 ότι είναι άγαμος και δεν παίρνει σύνταξη από άλλο 
φορέα. 

 Παρατήρηση:  

Δικαιώματα που έχουν αναγνωρισθεί με τις διατάξεις που ίσχυαν 
πριν από το Ν. 1654/86 δεν θίγονται (άρθρ. 9 παρ. 2 Ν. 1654/86). 
Οι αναφερόμενες στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα των διαζευγμένων 
θυγατέρων διατάξεις έχουν εφαρμογή και γι΄αυτές που το δικαίωμά 
τους γεννήθηκε πριν από τις 24/11/1986 (άρθρ. 9 παρ. 3 Ν. 
1654/86).  

 

΄Αρθρο 31 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51. 

2.   Στη σύνταξη της χήρας συζύγου και των τέκνων συμμετέχει η χήρα 
μητέρα ή η φυσική μητέρα εφόσον παραμένει άγαμη. 

       Στη σύνταξη της χήρας συζύγου χωρίς τέκνα συμμετέχει και ο 
πατέρας και αν αυτός δεν υπάρχει ή έχει πεθάνει, η χήρα μητέρα και 
οι άγαμες αδελφές αυτού που πέθανε. 
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Τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας έχουν το δικαίωμα της 
παραπάνω συμμετοχής μόνο εφόσον είναι άπορα και συντηρούνταν 
κυρίως από το στρατιωτικό που πέθανε. 

Το παραπάνω δικαίωμα του πατέρα, της μητέρας και των άγαμων 
αδελφών αναγνωρίζεται με αίτησή τους και παραμένει ακόμη και 
όταν η χήρα σύζυγος και τα τέκνα παύουν να υπάρχουν ή 
απωλέσουν με οποιονδήποτε τρόπο το δικαίωμα σε σύνταξη, 
καθώς και όταν δε συντρέχουν για τα πρόσωπα αυτά οι όροι 
θεμελίωσης δικαιώματος σε σύνταξη. 

Τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας, για τα οποία έχει 
αναγνωρισθεί δικαίωμα συμμετοχής σύμφωνα με τις διατάξεις του 
παρόντος, μπορούν σε κάθε περίπτωση να παραιτηθούν από το 
δικαίωμα οπότε η σύνταξη καταβάλλεται αμείωτη στη χήρα σύζυγο 
και τα τέκνα. 

Η παραίτηση αυτή δεν μπορεί να ανακληθεί από αυτόν που 
παραιτήθηκε, ο οποίος χάνει ανέκκλητα το δικαίωμα σε συμμετοχή, 
χωρίς να βλάπτονται τα δικαιώματα εκείνων που είναι διάδοχοι στο 
δικαίωμα συμμετοχής. 

΄Αρθρο 2 παρ. 2 Ν. 
955/79. 

3. Ο σύζυγος γυναίκας η οποία ανήκει στο προσωπικό του 
στρατεύματος, καθώς και των γυναικών που εξομοιώνονται με αυτή, 
που ζει μετά το θάνατό της, δικαιούται σύνταξη από το Δημόσιο 
Ταμείο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της περίπτ. α΄  
της παρ. 1 αυτού του άρθρου αν κατά το χρόνο θανάτου της 
συζύγου του ήταν άπορος και ανίκανος για άσκηση οποιουδήποτε 
βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 65%. Η 
τέτοια ανικανότητα αποδεικνύεται με γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. 
Επιτροπής. 

΄Οπου σ΄αυτόν τον Κώδικα αναγράφεται η λέξη «χήρα» για την 
απόκτηση ή απώλεια ή αναστολή του δικαιώματος σύνταξης ή τον 
υπολογισμό της εννοείται και ο χήρος που αναφέρεται στο 
προηγούμενο εδάφιο. 

΄Αρθρο 1 Ν. 143/75 
σε συνδ. με άρθρ. 
13 Ν. 955/79. 

4.   Οι οικογένειες των στρατιωτικών γενικά των ΄Ενοπλων Δυνάμεων 
και των οργάνων των Σωμάτων Ασφαλείας, Λιμενικού και 
Πυροσβεστικού Σώματος, που σκοτώθηκαν ή πέθαναν κατά την 
εκτέλεση σε καιρό ειρήνης διατεταγμένης στρατιωτικής υπηρεσίας 
και πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της, δικαιούνται τη σύνταξη 
που προβλέπεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τις 
πολεμικές συντάξεις μειωμένη κατά 15%. 

       Οι διατάξεις του άρθρου 51 αυτού του Κώδικα εφαρμόζονται και 
στην παραπάνω περίπτωση. 

΄Αρθρο 1 παρ. 3 Ν. 
1902/90. 

5. Οι θυγατέρες και οι άπορες άγαμες αδελφές, που έχουν το 
συνταξιοδοτικό του δικαίωμα από γονείς ή αδέλφια που 
κατατάχθηκαν στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου  1983 και μετά, 
αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις που αποκτούν το δικαίωμα αυτό και τα αγόρια.  

΄Αρθρο 20 παρ. 1 Ν. 
2084/92. 

6.   Στις άγαμες θυγατέρες, εκτός από τις ανίκανες σε ποσοστό 67% και 
μεγαλύτερο, μετά την ενηλικίωσή τους ή το τέλος των σπουδών 
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τους η σύνταξή τους καταβάλλεται ολόκληρη μεν αν το συνολικό, 
εκτός από την κύρια και επικουρική σύνταξη, μηνιαίο πραγματικό 
ακαθάριστο εισόδημά τους, όπως αυτό προκύπτει από τη 
φορολογική τους δήλωση του προηγούμενου έτους, δεν υπερβαίνει 
το 40πλάσιο του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό 
ισχύει κάθε φορά, περιορίζεται δε κατά το ένα τρίτο (1/3) του ποσού 
της, αν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει το 40πλάσιο όχι όμως και το 
60πλάσιο, και κατά το ένα δεύτερο (1/2) αυτής εφόσον υπερβαίνει 
το 60πλάσιο. 

 Παρατήρηση 1η : 
Η παραπάνω διάταξη εφαρμόζεται και για τις άγαμες και 
διαζευγμένες θυγατέρες που έπαιρναν σύνταξη κατά την έναρξη 
ισχύος του Ν. 2084/92, όπως ορίζεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 
1 του άρθρου 20 του νόμου αυτού, που έχει ως εξής: 
«Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται και για τις 
άγαμες ή διαζευγμένες θυγατέρες στις οποίες καταβάλλεται ήδη 
σύνταξη και οι οποίες υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια 
διεύθυνση συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους μέσα 
στο πρώτο δίμηνο κάθε έτους, αρχής γενομένης από του έτους 
1993 επικυρωμένο αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος του 
φόρου εισοδήματος του προηγούμενου έτους ή σχετική βεβαίωση 
της αρμόδιας διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) προς 
απόδειξη του εισοδήματός τους. 
Η παράλειψη υποβολής των παραπάνω στοιχείων συνεπάγεται 
αναστολή της καταβολής της σύνταξης, η οποία πάντως μπορεί να 
καταβληθεί και πάλι με την εκ των υστέρων υποβολή των στοιχείων 
αυτών».  
Παρατήρηση 2η : 
Στο άρθρο 20 παρ. 1 εδάφ. τέταρτο και πέμπτο του Ν. 2084/92 
ορίζεται ότι: «Από την έναρξη ισχύος του Νόμου αυτού (Ν. 2084/92) 
για την ενηλικίωση των τέκνων, αρρένων και θηλέων καθώς και για 
την ηλικία όσων σπουδάζουν, εφαρμόζεται η διάταξη της παρ. 4 του 
άρθρου 13 του Ν. 1984/92. Συντάξεις που έχουν κανονισθεί μέχρι 
την έναρξη ισχύος του Ν. 2084/92 με διαφορετικό όριο ηλικίας δεν 
θίγονται». 
Παρατήρηση 3η : 
Η παραπάνω διάταξη ερμηνεύθηκε αυθεντικά με το άρθρο 6 παρ. 
15 του Ν. 2227/94 που έχει ως εξής: 
«Η αληθής έννοια των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 20 του Ν. 
2084/1992 (ΦΕΚ 165 Α΄) είναι ότι στην έννοια της σύνταξης, κύριας 
και επικουρικής, που περιορίζεται, περιλαμβάνεται μόνο η σύνταξη 
που καταβάλλεται από το Δημόσιο και οι επικουρικές συντάξεις που 
απορρέουν από υπηρεσίες της κύριας αυτής σύνταξης ή εξαρτώνται 
από αυτή και όχι οι σύντάξεις που τυχόν δικαιούνται τα 
αναφερόμενα σε αυτές πρόσωπα από άλλους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κύριες και επικουρικές, επί συρροής δε δύο συντάξεων 
από το Δημόσιο, για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών 
λαμβάνεται υπόψη η μικρότερη, όταν αμφότερες προέρχονται από 
μεταβίβαση, όταν δε η μία προέρχεται από ίδιο δικαίωμα και η άλλη 
από μεταβίβαση, λαμβάνεται υπόψη η από μεταβίβαση καθώς και οι 
τυχόν επικουρικές συντάξεις που απορρέουν ή εξαρτώνται από τις 
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συντάξεις αυτές που περιορίζονται».  
  

Α Ρ Θ Ρ Ο    32 
Πατρική οικογένεια 

  

΄Αρθρο 32 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
τροποπ. με Ν.Δ. 
208/74. 

1.   Αν αυτός από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 26 ως 29 
πέθανε μετά τη συμπλήρωση δεκαετούς τουλάχιστον πραγματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας ή αυτός από εκείνους που αναφέρονται στα 
άρθρα 26 ως 28 πέθανε στην υπηρεσία με τους όρους της περίπτ. 
ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 ή αυτός που πέθανε με τους όρους του 
άρθρου 29 ήταν άγαμος ή σε χηρεία χωρίς παιδιά ή σε διάζευξη 
χωρίς παιδιά, δικαιούται σε σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο: 

α)   Ο άπορος πατέρας από την επομένη του θανάτου του τέκνου του αν 
κατά το χρόνο αυτόν έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, 
αλλιώς από τη συμπλήρωσή του, ή αν είναι άπορος και ανίκανος για 
άσκηση οποιουδήποτε βιοποριστικού επαγγέλματος και εφόσον σε 
κάθε περίπτωση τον συντηρούσε κυρίως αυτός που πέθανε. Η 
ανικανότητα του πατέρα βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. 
Επιτροπής.  

β)   Αν δεν υπάρχει πατέρας ή αυτός πέθανε έστω και πριν αποκτήσει 
δικαίωμα σε σύνταξη, η άπορη χήρα μητέρα και για φυσικό τέκνο η 
άπορη φυσική μητέρα, εφόσον είναι άγαμη, και οι άπορες αδελφές 
εφόσον τα πρόσωπα αυτά τα συντηρούσε κυρίως αυτός που 
πέθανε. 

΄Αρθρο 1 παρ. 3 σε 
συνδ. με την παρ. 2 
Ν. 3618/56. 

2.  Τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας του στρατιωτικού, που 
σκοτώθηκε σε υπηρεσία που συνεπαγόταν επαυξημένο κίνδυνο ή 
από απρόοπτο συμβάν, δικαιούνται σύνταξη και αν ακόμη δεν 
συντρέχουν οι προϋποθέσεις ηλικίας, απορίας και συντήρησης που 
ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο. 

΄Αρθρο 32 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51. 

3.  Σε περίπτωση που οι γονείς έχουν πάρει διαζύγιο δικαιούνται 
σύνταξη η άπορη μητέρα και οι άπορες άγαμες αδελφές αν ο 
στρατιωτικός τις συντηρούσε πριν από το θάνατό του. Αν όμως ο 
στρατιωτικός συντηρούσε και τους δύο γονείς του η σύνταξη ανήκει 
σ΄αυτούς τους δύο. 

΄Αρθρο 32 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51. 

4.   Σε περίπτωση που ο πατέρας τέλεσε νέο γάμο μετά το θάνατο της 
συζύγου του δικαιούνται σύνταξη οι άγαμες αμφιθαλείς ή 
ετεροθαλείς από την ίδια μητέρα αδελφές αυτού που πέθανε, αν 
ζούσαν χωριστά και αυτός τις συντηρούσε πριν από το θάνατό του. 

΄Αρθρο 1 Ν. 143/75 
σε συνδ. με άρθρ. 
13 Ν. 955/79. 

5.   Οι διατάξεις της παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου εφαρμόζονται και 
για την πατρική οικογένεια. 

΄Αρθρο 18 παρ. 2 Ν. 
1902/90. 

6.   Τα πρόσωπα της πατρικής οικογένειας που αναφέρονται σ΄αυτό και 
στο προηγούμενο άρθρο εκείνων των στρατιωτικών που 
δολοφονήθηκαν από τρομοκράτες ή άλλα άτομα λόγω της 
στρατιωτικής τους ιδιότητας ή της ενάσκησης των καθηκόντων τους, 
δικαιούνται σύνταξη ή συμμετοχή σ΄αυτή και αν ακόμη δε 
συντρέχουν οι χρονικές προϋποθέσεις καθώς και οι προϋποθέσεις 
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απορίας, ηλικίας, συντήρησης ή ανικανότητας, που ορίζονται από τα 
άρθρα αυτά.  

 

΄Αρθρο 1 παρ. 5 Ν. 
1902/90. 

7.  Οι άπορες άγαμες αδελφές, που έχουν το συνταξιοδοτικό τους 
δικαίωμα από αδέλφια που κατατάχθηκαν στο Δημόσιο από την 1η 
Ιανουαρίου 1983 και μετά, παύουν να συνταξιοδοτούνται μετά την 
ενηλικίωσή τους, εκτός αν σπουδάζουν ή είναι ανίκανες για εργασία, 
οπότε εφαρμόζονται όσα ισχύουν για τις άγαμες θυγατέρες του 
προηγούμενου άρθρου. 

Άρθρο 6 παρ. 3 
Ν.3075/02 

8.   Οι διατάξεις των άρθρων 5, 6, 31 και αυτού, που αφορούν τις 
άπορες άγαμες αδελφές έχουν εφαρμογή και για τους άπορους, 
άγαμους και ανίκανους με ποσοστό ανικανότητας 67% και άνω 
αδελφούς. Η ανικανότητα της περίπτωσης αυτής αποδεικνύεται με 
γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Επιτροπής. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   33

Δικαίωμα οικογένειας για επιλογή αποζημίωσης ή σύνταξης 

  

΄Αρθρο 33 Α.Ν. 
1854/51. 

Το δικαίωμα επιλογής που ορίζεται στο άρθρο 30 μεταβιβάζεται στην 
οικογένεια των προσώπων που αφορά το άρθρο αυτό.  

  
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
 

1. ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   34 
Συντάξιμος μισθός γενικά 

  

΄Αρθρο 34 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 6 
παρ.1 Ν.Δ. 3768/57. 

1.  Ως μισθός με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη λαμβάνεται 
ποσοστό του μηνιαίου μισθού ενέργειας, που ορίζεται κάθε φορά 
από τις διατάξεις που ισχύουν και ανήκει στο βαθμό που έφερε και 
με τον οποίο εμισθοδοτείτο ο στρατιωτικός κατά την έξοδό του από 
την υπηρεσία.  

΄Αρθρο 9 παρ. 3 Ν. 
1813/88. 

       Για όσους κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία παίρνουν μισθό 
που ανήκει σε ανώτερο βαθμό από αυτόν που κατέχουν, η σύνταξη 
κανονίζεται με βάση τον ανώτερο αυτό μισθό. 

 

 Άρθρο 34 παρ. 2 
Α.Ν.1854/51, όπως 
τροπ. με άρθρ. 2 
παρ.1 Ν.787/78 και 

2.  Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ως μισθός νοείται 
ο βασικός μισθός ενεργείας του βαθμού με τον οποίο εμισθοδοτείτο 
κατά την έξοδό του από την Υπηρεσία μαζί με την προσαύξηση του 
επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, καθώς και το επίδομα ειδικών 
συνθηκών της παρ. Α10 του άρθρου 51 του  Ν. 3205/2003 (ΦΕΚ 
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αντικ. με άρθρ.36 
παρ.3 Ν.1202/81, 4 
παρ.3 Ν.2512/97, 2 
παρ.5 Ν.2703/99,  
10 παρ. 2 
Ν.3075/02 και  7 
παρ.1 Ν.3408/05 

297 Α'), και προκειμένου για αξιωματικούς από το βαθμό του 
ταξιάρχου και άνω, καθώς και των αντιστοίχων και το επίδομα 
θέσης υψηλής ευθύνης της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν. 2448/1996 
(ΦΕΚ 279 Α), όπως αυτά ορίζονται κάθε φορά από τις οικείες 
μισθολογικές διατάξεις. 

 

΄Αρθρο 4 παρ. 1 
Ν.Δ. 4605/66 σε 
συνδ. με άρθρ. 2 
παρ. 1 Ν. 787/78 
όπως αντικ. με 
άρθρ. 4 παρ. 5 Ν. 
2512/97. 

3.   Οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για το ύψος του βασικού μισθού 
και του χρονοεπιδόματος των εν ενεργεία στρατιωτικών 
λαμβάνονται υπόψη και για τον καθορισμό του συντάξιμου μισθού 
που προβλέπεται από το άρθρο αυτό, ανεξάρτητα από το χρόνο 
τερματισμού της συντάξιμης υπηρεσίας και εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις των διατάξεων αυτών.  

΄Αρθρο 34 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 σε 
συνδ. με το άρθρ. 1 
παρ. 1 Ν.Δ. 829/71. 

4.  Το ποσοστό της παρ. 1 αυτού του άρθρου, με βάση το οποίο 
κανονίζεται η σύνταξη του στρατιωτικού, ορίζεται στα 80% του 
συνόλου των απολαβών που αναφέρονται στην παρ. 2 του ίδιου 
άρθρου.  

΄Αρθρο 34 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 και 6 
παρ.2 Ν.Δ. 3055/54, 
όπως αντικ. με τα 
άρθρα 15 παρ. 1 Ν. 
1489/84 και 2 παρ. 
2 Ν. 2320/95. 

5.   Σε περίπτωση που αυξάνεται ο βασικός μισθός της παραγράφου 2 ή 
το επίδομα χρόνου υπηρεσίας αυξάνονται ανάλογα και οι συντάξεις, 
κάθε δε άλλου είδους παροχές που καταβάλλονται στους εν 
ενεργεία υπαλλήλους είτε με μορφή επιδόματος είτε με μορφή 
εξόδων παράστασης είτε με μορφή εξόδων κίνησης είτε με 
οποιαδήποτε άλλη μορφή, ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού 
τους, δεν αποτελούν αύξηση του βασικού αυτού μισθού και δε 
λαμβάνονται υπόψη για τον κανονισμό ή την αύξηση της σύνταξης, 
εκτός αν αυτό προβλέπεται από ειδική συνταξιοδοτική διάταξη. 

΄Αρθρο 34 παρ. 5 
Α.Ν. 1854/51. 

6.   Για τους Αντιστρατήγους που διατέλεσαν Αρχηγοί Γενικού Επιτελείου 
ή Γενικοί Επιθεωρητές, έστω και αν δεν απομακρύνθηκαν από μία 
απο τις θέσεις αυτές και άσχετα με το χρόνο υπηρεσίας τους 
σ΄αυτές, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των παραπάνω 
παραγράφων ο ειδικός μισθός που ορίζεται γι΄αυτούς που διατελούν 
στις θέσεις αυτές.  

΄Αρθρο 7 παρ. 1 Ν. 
4448/64. 

7. Η σύνταξη των εφέδρων από μόνιμους στρατιωτικούς που 
ανακαλούνται στην ενέργεια από την εφεδρεία κανονίζεται, μετά την 
επάνοδό τους στην κατάσταση της εφεδρείας, με βάση το συντάξιμο 
μισθό του βαθμού τον οποίο έφεραν και με τον οποίο 
μισθοδοτήθηκαν κατά την έξοδό τους από την μόνιμη υπηρεσία μαζί 
με την προσαύξηση του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας που 
δικαιούνται στο χρόνο αυτό. 

΄Αρθρο 4 παρ. 4 
εδάφ. πρώτο Ν.Δ. 
4605/66, σε συνδ. 
με άρθρ. 1 Ν. 
898/71. 

      Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζονται για τους 
εφέδρους από μόνιμους που υπηρέτησαν για χρονικό διάστημα 
πέρα από ένα έτος. Επίσης δεν εφαρμόζονται γι΄αυτούς που 
υπηρέτηςαν μέχρι την ισχύ του Ν.Δ. 898/1971, για τους οποίους η 
σύνταξη υπολογίζεται με βάση το μισθό που έφεραν και με τον 
οποίο μιςθοδοτήθηκαν κατά το χρόνο της εξόδου τους από την 
υπηρεσία ως έφεδροι.  

΄Αρθρο 31 παρ. 1 
και 2 Ν. 1202/81, 

8.  Η σύνταξη των ανθυπασπιστών των ΄Ενοπλων Δυνάμεων, της 
Χωροφυλακής, του Λιμενικού Σώματος και των αντίστοιχων με 
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όπως αντικ. το 
πρώτο εδ. της παρ. 
2 με το άρθρ. 9 παρ. 
2 Ν. 1813/88. 

αυτούς της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος 
κανονίζεται με βάση το συντάξιμο μισθό του βαθμού: 

α)   ανθυπολοχαγού αν έχουν συμπληρώσει τέσσερα (4) ως επτά (7) έτη 
πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του ανθυπασπιστή ή δεκαέξι 
(16) ως Δεκαεννέα (19) έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας ως 
υπαξιωματικοί και ανθυπασπιστές, 

β)   υπολοχαγού αν έχουν συμπληρώσει επτά (7) ως έντεκα (11) έτη 
πραγματικής υπηρεσίας στο βαθμό του ανθυπασπιστή ή δεκαεννέα 
(19) ως είκοσι τρία (23) έτη συνολικής πραγματικής υπηρεσίας ως 
υπαξιωματικοί και ανθυπασπιστές, 

γ)  λοχαγού αν έχουν συμπληρώσει έντεκα (11) έτη πραγματικής 
υπηρεσίας στο βαθμό του ανθυπασπιστή ή είκοσι τρία (23) έτη 
συνολικής πραγματικής υπηρεσίας ως υπαξιωματικοί και 
ανθυπασπιστές.  

       Για τον υπολογισμό του παραπάνω χρόνου: 

α)  προσμετράται και ο πέρα από τα δύο έτη χρόνος φοίτησης σε 
παραγωγική Σχολή, εφόσον η διάρκεια της φοίτησης σ΄αυτή είναι 
μεγαλύτερη από δύο έτη, 

β)   δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος κατά τον οποίο ο ανθυπασπιστής ή 
υπαξιωματικός διατέλεσε σε: 

αα)  προσωρινή απόλυση ή αργία με πρόσκαιρη παύση, 

ββ) καταδικία εκτίοντας ποινή που είχε καταγνωσθεί από 
οποιοδήποτε δικαστήριο, 

γγ)  προσωρινή κράτηση με δικαστικό ένταλμα ή βούλευμα, εφόσον 
δεν επακολούθησαν απαλλακτικά βουλεύματα ή αθωωτικές 
αποφάσεις, 

δδ) λιποταξία, εφόσον δεν επακολούθησαν απαλλακτικά 
βουλεύματα ή αθωωτικές αποφάσεις, και 

εε)  άδεια πέρα από την κανονική. 

       Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου έχουν εφαρμογή και για τους 
αξιωματικούς που προέρχονται από υπαξιωματικούς, οπότε ο 
χρόνος που διανύθηκε στο βαθμό του  αξιωματικού λογίζεται ότι 
διανύθηκε στο βαθμό του ανθυπασπιστή. 

       Για τους ανθυπασπιστές, ανθυπαστυνόμους και πυρονόμους που 
προέρχονται από υπαξιωματικούς αποφοίτους της οικείας 
παραγωγικής σχολής, εφόσον συμπληρώθηκε τρίμηνη πραγματική 
υπηρεσία στο βαθμό, λογίζεται για την εφαρμογή αυτού του άρθρου 
ως χρόνος μεν υπηρεσίας υπαξιωματικών και ο χρόνος στους 
βαθμούς του χωροφύλακα, αστυφύλακα ή πυροσβέστη μετά την 
αποφοίτηση από τη σχολή, ως χρόνος δε υπηρεσίας 
ανθυπασπιστή, ανθυπαστυνόμου ή πυρονόμου και ο χρόνος που 
διανύθηκε στους βαθμούς του χωροφύλακα, αστυφύλακα, 
πυροσβέστη ή υπαξιωματικού πέρα από εννέα έτη. 

       Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται με τις ίδιες 
προϋποθέσεις και για τους πυρονόμους που κατατάχθηκαν πριν 
από την έναρξη της ισχύος του Ν.Δ. 974/1971, καθώς και για τους 
ανθυπασπιστές, ανθυπαστυνόμους και πυρονόμους οι οποίοι: 
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α)   ανήκουν στις ειδικές υπηρεσίες του οικείου Σώματος με εξαίρεση 
αυτών που προέρχονται από υπαξιωματικούς, οι οποίοι έχουν 
προαχθεί ή προάγονται στους βαθμούς του υπαξιωματικού 
σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στοάρθρο 3 του Ν. 772/1978, 

β)   προάγονται ή έχουν προαχθεί στο βαθμό τους για ανδραγαθία. 

 

΄Αρθρο 36 παρ. 6 
Α.Ν. 1854/51. 

9.  Ο συντάξιμος μηνιαίος μισθός, με βάση τον οποίο κανονίζονται οι 
συντάξεις γενικά των οπλιτών του στρατεύματος και εκείνων οι 
οποίοι αντιστοιχούν ή εξομοιώνονται με αυτούς, καθορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 ως 5 αυτού του 
άρθρου. 

 

΄Αρθρο 1 παρ. 6 
Ν.Δ. 3618/56, 1 
παρ. 3 Ν.Δ. 4605/66 
και 4 παρ. 2 Α.Ν. 
377/68. Σχετ. Ν.Δ. 
80/69. 

10. Ο συντάξιμος μηνιαίος μισθός, με βάση τον οποίο κανονίζονται οι 
συντάξεις των οπλιτών γενικά του στρατεύματος και εκείνων οι 
οποίοι αντιστοιχούν ή εξομοιώνονται με αυτούς, που έπαθαν σε 
υπηρεσία, που συνεπαγόταν επαυξημένο κίνδυνο ή από απρόοπτο 
συμβάν, καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 
ως 5 αυτού του άρθρου. 

 Παρατήρηση : 

Οι διατάξεις που περιέχονται στα μετά το πρώτο εδάφια των 
παραπάνω παραγράφων 9 και 10 παραλείπονται γιατί δεν έχουν 
πια πεδίο εφαρμογής ύστερα από τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 
6 του Ν. 2592/68, που περιλαμβάνεται στην παρ. 5 του άρθρου 55 
αυτού του Κώδικα.  

΄Αρθρο 32 Ν. 1202/ 
81. 

11. Η σύνταξη των κατώτερων οργάνων των Σωμάτων Χωροφυλακής, 
Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού κανονίζεται σύμφωνα με τα 
ακόλουθα: 

α)  Για τους Χωροφύλακες, Αστυφύλακες και Πυροσβέστες καθώς και 
τους Υπαξιωματικούς των Σωμάτων αυτών, οι οποίοι δε 
διαλαμβάνονται στις περιπτ. β΄ και γ΄ αυτής της παραγράφου  και 
της πιο κάτω παραγράφου 12, με βάση το μισθό: 
αα) των βαθμών υπενωματάρχη, ενωματάρχη, ανθυπασπιστή, 

ανθυπομοίραρχου και υπομοίραρχου και των αντίστοιχων με 
αυτούς της Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού 
Σώματος  γι΄ αυτούς που έχουν συμπληρώσει αντίστοιχα τρία 
(3), δέκα (10), δεκαέξι (16), είκοσι τέσσερα (24) ή είκοσι οκτώ 
(28) έτη πραγματικής υπηρεσίας, 

ββ) του βαθμού ανθυπασπιστή μαζί με προσαύξηση ίση με το μισό 
της διαφοράς μεταξύ του βασικού μισθού του βαθμού αυτού 
που αντιστοιχεί στα ίδια έτη υπηρεσίας και του βασικού μισθού 
του ανθυπομοίραρχου, με συνυπολογισμό και του μισού της 
διαφοράς του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας γι΄αυτούς που 
έχουν συμπληρώσει είκοσι δύο (22) έτη πραγματική υπηρεσία, 
όχι όμως και είκοσι τέσσερα (24) έτη, 

γγ) του βαθμού ανθυπομοίραρχου μαζί με προσαύξηση ίση με το 
μισό της διαφοράς μεταξύ του βασικού μισθού του βαθμού 
αυτού και του βασικού μισθού του υπομοίραρχου, με 
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συνυπολογισμό και του μισού της διαφοράς του επιδόματος 
χρόνου υπηρεσίας γι’ αυτούς που έχουν συμπληρώσει είκοσι 
έξι (26) έτη πραγματική υπηρεσία, όχι όμως και είκοσι οκτώ (28) 
έτη.  

 
β)   Για τους υπενωματάρχες, υπαρχιφύλακες και υπαρχιπυροσβέστες 

ειδικών υπηρεσιών, με εξαίρεση αυτών που έχουν προαχθεί στο 
βαθμό τους σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 22 παρ. 2 και 3 
του Ν.Δ. 974/1971, 2 του Ν.Δ. 146/1974 και 3 του Ν. 772/1978, με 
βάση το μισθό: 
αα) των βαθμών ενωματάρχη, ανθυπασπιστή, ανθυπομοίραρχου 

και υπομοίραρχου και των αντίστοιχων με αυτούς της 
Αστυνομίας Πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος γι’ αυτούς 
που έχουν συμπληρώσει αντίστοιχα έξι (6), δέκα (10), είκοσι 
(20) ή είκοσι οκτώ (28) έτη πραγματικής υπηρεσίας, 

ββ) του βαθμού ανθυπασπιστή μαζί με προσαύξηση ίση με το μισό 
της διαφοράς μεταξύ του βασικού μισθού του βαθμού αυτού 
που αντιστοιχεί στα ίδια έτη υπηρεσίας και του βασικού μισθού 
του ανθυπομοίραρχου, με συνυπολογισμό και του μισού της 
διαφοράς του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας γι’ αυτούς που 
έχουν συμπληρώσει δεκαέξι (16) έτη πραγματική υπηρεσία, όχι 
όμως και είκοσι έξι (26) έτη, 

γγ) του βαθμού ανθυπομοίραρχου μαζί με προσαύξηση ίση με το 
μισό της διαφοράς μεταξύ του βασικού μισθού του βαθμού 
αυτού και του  βασικού μισθού του υπομοίραρχου, με 
συνυπολογισμό και του μισού της διαφοράς του επιδόματος 
χρόνου υπηρεσίας γι’ αυτούς που έχουν συμπληρώσει είκοσι 
έξι (26) έτη πραγματική υπηρεσία, όχι όμως και είκοσι οκτώ (28) 
έτη. 

 
γ)  Για τους ενωμοτάρχες, αρχιφύλακες και αρχιπυροσβέστες, που 

προέρχονται από παραγωγική Σχολή Υπαξιωματικών, με βάση το 
μισθό: 
αα) του βαθμού ανθυπασπιστή, ανθυπαστυνόμου και πυρονόμου 

γι΄ αυτούς που έχουν συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο 
υπηρεσίας στο βαθμό για προαγωγή, όπως αυτός καθορίζεται 
κάθε φορά από τις οικείες διατάξεις, ή αυτόν που απαιτείτο κατά 
τη δημοσίευση του Ν. 1135/1981 για όσους είχαν εξέλθει από 
την υπηρεσία μέχρι τη χρονολογία αυτή, 

ββ) των βαθμών ανθυπομοίραρχου και υπομοίραρχου και των 
αντίστοιχων  με αυτούς της Αστυνομίας Πόλεων και 
Πυροσβεστικού γι΄ αυτούς που έχουν συμπληρώσει αντίστοιχα 
δεκαέξι (16) ή είκοσι έτη πραγματική υπηρεσία, 

γγ) του βαθμού ανθυπασπιστή μαζί με προσαύξηση ίση με το μισό 
της διαφοράς μεταξύ του βασικού μισθού του βαθμού αυτού 
που αντιστοιχεί στα ίδια έτη υπηρεσίας και του βασικού μισθού 
του ανθυπομοίραρχου, με συνυπολογισμό και του μισού της 
διαφοράς του επιδόματος χρόνου υπηρεσίας γι΄αυτούς που 
έχουν συμπληρώσει δώδεκα (12) έτη πραγματική υπηρεσία, όχι 
όμως και δεκαέξι (16) έτη. 
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12.  Η σύνταξη των υπαρχιπυροσβεστών, που κατατάχθηκαν πριν από 

την έναρξη της ισχύος του Ν.Δ. 974/1971, καθώς και των 
υπενωματαρχών, υπαρχιφυλάκων και υπαρχιπυροσβεστών που 
έχουν προαχθεί στο βαθμό τους για ανδραγαθία, κανονίζεται 
σύμφωνα  με όσα ορίζονται στην περίπτ. β΄της προηγούμενης 
παραγράφου. Επίσης σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτ. γ΄ 
της ίδιας παραγράφου  κανονίζονται και οι συντάξεις των 
αρχιπυροσβεστών, που κατατάχθηκαν πριν από την έναρξη της 
ισχύος του Ν.Δ. 974/1971, καθώς και των ενωματαρχών, 
αρχιφυλάκων και αρχιπυροσβεστών οι οποίοι: 

α)   Ανήκουν στις ειδικές υπηρεσίες του οικείου Σώματος, με εξαίρεση 
αυτών που προάγονται στους βαθμούς τους σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στα άρθρα 22 παρ. 2 και 3 του Ν.Δ. 974/1971, 2 του Ν.Δ. 
146/1974 και 3 του Ν. 772/1978, και 

β)   ΄Εχουν προαχθεί στους βαθμούς αυτούς για ανδραγαθία. 
 

 13.   Κατ΄εξαίρεση, αν αυτοί που αναφέρονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ 
της παραγράφου 11 αυτού του άρθρου εξέλθουν από την υπηρεσία 
γιατί καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας ή για λόγους υγείας γιατί 
έπαθαν στην υπηρεσία και εξαιτίας της έχοντας συμπληρώσει είκοσι 
πέντε (25) έτη πραγματική υπηρεσία, όχι όμως και είκοσι οκτώ έτη, 
η σύνταξή τους κανονίζεται ανάλογα με την περίπτωση με βάση το 
μισθό των βαθμών υπομοίραρχου, υπαστυνόμου α΄ τάξεως και 
υποπυραγού. 

 14.  Για την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων ως πραγματική 
υπηρεσία νοείται: 

α)   Η υπηρεσία που διανύεται στα Σώματα Χωροφυλακής, Αστυνομίας 
Πόλεων και Πυροσβεστικό, με εξαίρεση το χρόνο αργίας, 
προσωρινής κράτησης, λιποταξίας ή παράνομης απουσίας, εφόσον 
επακολούθησε καταδίκη, της έκτισης στερητικής της ελευθερίας 
ποινής, της αγνοίας, της άδειας χωρίς αποδοχές και του χρόνου 
φοίτησης στην αντίστοιχη με το βαθμό παραγωγική Σχολή. 

β)  Η προϋπηρεσία στις ΄Ενοπλες Δυνάμεις ή τα Σώματα Χωροφυλακής, 
Αστυνομίας Πόλεων, Πυροσβεστικό και Λιμενικό με τις 
προϋποθέσεις της προηγούμενης περίπτωσης. 

 15. Οι διατάξεις των παρ. 11-14 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους 
υπαξιωματικούς και λιμενοφύλακες του Λιμενικού Σώματος. 

΄Αρθρο 33 Ν. 1694/ 
1987. 

16.  Προαγωγές αξιωματικών, που εξήλθαν από την υπηρεσία κατά το 
έτος 1983, οι οποίες έγιναν σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 8 
του Ν. 1375/1983 μετά την έξοδο τους από την υπηρεσία, από 
χρονολογία όμως προγενέστερη από την έξοδό τους, λαμβάνονται 
υπόψη για τον κανονισμό της σύνταξής τους. 

΄Αρθρο 1 παρ. 2 Ν. 
1977/91, όπως 
αντικ. από το άρθρο 
2 παρ. 1 περ. δ’, 

17.  Για τον κανονισμό της σύνταξης του στρατιωτικού, ο οποίος κατά 
την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο 
καθίσταται πλήρως ανίκανος για εργασία και δεν μετατάσσεται για 
την αιτία αυτή σε ειδικές καταστάσεις διαθεσιμότητας, αποστρατείας 
ή υπηρεσίας γραφείου, λαμβάνονται υπόψη οι συντάξιμες αποδοχές 
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Ν.3234/04 του καταληκτικού βαθμού, στον οποίο θα εξελισσόταν μισθολογικά 
ή βαθμολογικά, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το 
χρόνο του παθήματος, και αντιστοιχούν σε τριακονταπενταετή 
πραγματική υπηρεσία. Ο βαθμός αυτός σε καμιά περίπτωση δεν 
μπορεί να είναι ανώτερος του βαθμού Αντιστρατήγου προκειμένου 
περί ανθυπολοχαγών, υπολοχαγών, λοχαγών, ταγματαρχών, 
αντισυνταγματαρχών και συνταγματαρχών και των αντίστοιχων 
προς αυτούς. Ειδικά προκειμένου για τους Αρχηγούς των Σωμάτων 
Ασφαλείας, του Πυροσβεστικού και του Λιμενικού Σώματος για τον 
κανονισμό της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη ο μισθός του βαθμού 
Αρχηγού Γ.Ε.Ε.Θ.Α.. 

 
        Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων έχουν ανάλογη εφαρμογή 

και για όποιον καθίσταται πλήρως ανίκανος για εργασία συνεπεία 
δολοφονικής επίθεσης από ένα άτομο μόνο του ή ομάδα κατά την 
εκτέλεση της υπηρεσίας ή για την ιδιότητά του ως στρατιωτικού στην 
ενέργεια ή σε σύνταξη. 

 

Άρθρο 1 παρ. 4 
Ν.3029/02 

18. α. Για όσους αποχωρούν από την υπηρεσία από 1ης Ιανουαρίου 
2008, ως συντάξιμος μισθός με βάση τον οποίο κανονίζεται η 
σύνταξη, λαμβάνεται υπόψη: 

 
   i. Για συνολική συντάξιμη υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα αυτού, μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2007, ο οριζόμενος από τις 
διατάξεις των παραγράφων 1-17 του άρθρου αυτού. 
 
 
   ii. Για συνολική συντάξιμη υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα αυτού, η οποία διανύεται από 1ης Ιανουαρίου 2008 και μετά, 
ποσοστό του πηλίκου της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων 
ασφαλιστέων αποδοχών, που έλαβε ο στρατιωτικός κατά τα πέντε 
τελευταία έτη που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία 
αποχωρεί της υπηρεσίας, χωρίς τον υπολογισμό των τρίμηνων 
αποδοχών, των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και του 
επιδόματος αδείας, δια του αριθμού των μηνών υπηρεσίας που έχει 
πραγματοποιήσει ο στρατιωτικός εντός της χρονικής αυτής περιόδου. 
 
   Αν ο στρατιωτικός στην ίδια χρονική περίοδο δεν έχει σαράντα (40) 
τουλάχιστον μηνών υπηρεσία, για τον προσδιορισμό των μηνιαίων 
ασφαλιστέων αποδοχών, συνυπολογίζονται και οι ασφαλιστέες 
αποδοχές μηνών εργασίας της αμέσως προηγούμενης χρονικής 
περιόδου, μέχρι τη συμπλήρωση του αριθμού των σαράντα (40) μηνών. 
 
   Για τον προσδιορισμό των παραπάνω συνολικών αποδοχών, 
λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές που έλαβε ο στρατιωτικός κατά τη 
χρονική περίοδο των προηγούμενων εδαφίων της περίπτωσης αυτής, 
όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί κατά το χρόνο αποχώρησής του από 
την υπηρεσία. 
 
 
   Ειδικά για τους στρατιωτικούς που θα αποχωρήσουν από 1ης 
Ιανουαρίου 2008 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2012, λαμβάνεται υπόψη 
ποσοστό του πηλίκου της διαιρέσεως του συνόλου των μηνιαίων 
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ασφαλιστέων αποδοχών, που έλαβε ο στρατιωτικός από 1ης Ιανουαρίου 
2008 και μέχρι την αποχώρησή του, χωρίς τον υπολογισμό των 
τρίμηνων αποδοχών, των δώρων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα και 
του επιδόματος αδείας, δια του αριθμού των μηνών υπηρεσίας του κατά 
τη χρονική αυτή περίοδο. 
 
   β. Το ποσοστό της υποπερίπτωσης ii της προηγούμενης περίπτωσης 
της παραγράφου αυτής, με βάση το οποίο κανονίζεται η σύνταξη, 
ορίζεται σε 79% για όσους αποχωρήσουν το έτος 2008, μειούμενο κατά 
1% για καθένα από τα επόμενα έτη αποχώρησης του στρατιωτικού και 
καταλήγει σε 70%, για όσους αποχωρούν από το έτος 2017 και μετά. 
 
   γ. Ως ασφαλιστέες αποδοχές, με βάση τις οποίες υπολογίζεται η 
σύνταξη της υποπερίπτωσης ii της περίπτωσης α' της παραγράφου 
αυτής, νοείται το σύνολο των αποδοχών του στρατιωτικού οι οποίες 
έχουν υποβληθεί σε κράτηση για κύρια σύνταξη, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 59 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων.". 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   35 

Συντάξιμος μισθός ειδικών κατηγοριών 

  

΄Αρθρο 35 Α.Ν. 
1854/51 σε συνδ. με 
τον Α.Ν. 268/68. 

1.   Ως μισθός με βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη των προσώπων 
της παρ. 1 του άρθρου 28 λαμβάνεται ο μισθός εκείνων με τους 
οποίους εξομοιόνονται αυτά σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν 
κάθε φορά. 

 2.   Για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του παρόντος οι μαθητές 
των Στρατιωτικών Σχολών Αξιωματικών εξομοιώνονται με επιλοχίες 
ή επικελευστές ή επισμηνίες, εκτός από αυτούς της τελευταίας τάξης 
που εξομοιώνονται με ανθυπασπιστές.  

Οι μαθητές της τελευταίας τάξης στρατιωτικών σχολών 
υπαξιωματικών (λοχιών) εξομοιώνονται με δεκανείς και οι μαθητές 
των άλλων τάξεων καθώς και οι μαθητές των σχολών δεκανέων 
εξομοιώνονται με στρατιώτες. 

  

  

2.  ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    36 

Θεμελιωτική συντάξιμη υπηρεσία 
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΄Αρθρο 36 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51. 

1.  Οι υπηρεσίες αυτών που υπάγονται στις διατάξεις για τις 
στρατιωτικές συντάξεις και αναγνωρίζονται από τον Κώδικα αυτό ως 
συντάξιμες διακρίνονται σε πραγματικές και πλασματικές. 

       Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι αυτή που παρέχεται 
πραγματικά και πλασματική είναι αυτή που από πλάσμα του νόμου 
θεωρείται σαν συντάξιμη. 

΄Αρθρο 36 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51. 

2.   Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία με την έννοια της προηγούμενης 
παραγράφου είναι αυτή που παρέχεται πραγματικά από αυτούς που 
διατελούν σύμφωνα με τους όρους των άρθρων 24 παρ. 2 και 3 και 
27.  

΄Αρθρο 36 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51. 

3. Κατ΄εξαίρεση θεωρείται σαν συντάξιμος χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας. 

α)   ο χρόνος κάθε κανονικής, εκπαιδευτικής ή αναρρωτικής άδειας,  

β)  ο χρόνος της διαθεσιμότητας, εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε 
αξιόποινη πράξη ή πειθαρχικό παράπτωμα για τα οποία 
επακολούθησε έξοδος από το στράτευμα ή μετάθεση σε αργία με 
απόλυση, 

γ)  ο χρόνος της αργίας με πρόσκαιρη παύση εφόσον δεν υπερβαίνει 
τους έξι μήνες και 

δ)  ο χρόνος της πολεμικής αποστρατείας και πολεμικής διαθεσιμότητας 
μέχρι την κατάληψη  από το όριο ηλικίας.  

΄Αρθρο 2 παρ. 4 εδ. 
δεύτερο σε συνδ. με 
το άρθρο  2 παρ. 2 
Ν. 4448/64. 

4.   Επίσης θεωρείται σαν χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ο 
χρόνος κατά τον οποίο διετέλεσαν έξω από την υπηρεσία οι 
στρατιωτικοί γενικά που εξήλθαν από τις τάξεις λόγω σωματικής 
ανικανότητας και επανήλθαν μετά στην ενεργό υπηρεσία αφού 
κρίθηκαν ικανοί, με τον περιορισμό ότι δεν μπορεί να λογισθεί σαν 
τέτοιος χρόνος μεγαλύτερος από το μισό της υπηρεσίας που 
πραγματικά διανύθηκε από το στρατιωτικό ούτε από οκτώ έτη στο 
σύνολο. Ο χρόνος που υπερβαίνει τα όρια αυτά λογίζεται ως χρόνος 
πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 

΄Αρθρο 36 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51. 

5.   Δεν θεωρείται συντάξιμος ο χρόνος της παράνομης απουσίας και 
της λιποταξίας, ο χρόνος της ποινής για όσο διάστημα εκτίθηκε και η 
οποία καταγνώσθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, ο χρόνος της 
αργίας με απόλυση, καθώς και ο χρόνος της δικαστικής 
προσωρινής κράτησης, εκτός αν επακολούθησε αθώωση ή 
απαλλαγή, οπότε ο χρόνος αυτός θεωρείται ως χρόνος πραγματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας.  

΄Αρθρο 36 παρ. 5 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. μετά το άρθρο 
2 παρ. 1 Ν. 329/76 
και με το άρθρ. 1 
παρ. 3 Ν. 1813/ 
1988. 

6.  Δεν υπολογίζεται σαν συντάξιμος ο χρόνος οποιασδήποτε 
υπηρεσίας, αν χρησίμευσε ή θα χρησιμεύσει σύμφωνα με νόμο για 
απόκτηση δικαιώματος σύνταξης ως τακτικού ή με σύμβαση 
υπαλλήλου ασφαλισμένου σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό 
κύριας ασφάλισης ή από διεθνή οργανισμό στον οποίο συμμετέχει 
και η Ελλάδα, καθώς επίσης και αν για το χρόνο αυτόν καταβλήθηκε 
ή θα καταβληθεί, μετά την απομάκρυνση του υπαλλήλου ή του 
στρατιωτικού, εφάπαξ αποζημίωση ή χρηματική αμοιβή, εκτός αν 
αυτή επιστραφεί, ή αν καταβληθούν στο Ελληνικό Δημόσιο οι 
εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου, τις οποίες δικαιούται ο 



 90

υπάλληλος ή ο στρατιωτικός από το διεθνή οργανισμό μετά την 
απομάκρυνσή του, αν δε λάβει από αυτόν σύνταξη. 

΄Αρθρο 2 παρ. 2 Ν. 
329/76 όπως αντικ. 
με τα άρθρα 18 
παρ. 1 Ν. 1489/84, 
και 3 παρ. 1 
Ν.3075/02 

        Η αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου που προβλέπεται από 
την τελευταία περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου γίνεται με 
πράξη της αρμόδιας διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται 
σε προθεσμία πέντε ετών από τη χρονολογία που εξήλθε ο 
υπάλληλος από την υπηρεσία. 

΄Αρθρο 2 παρ. 3 του 
Ν. 329/76. 

Το ποσόν της αποζημίωσης ή χρηματικής αμοιβής που πρέπει να 
επιστραφεί υπολογίζεται με βάση το μισθό του βαθμού της θέσης 
από την οποία έγινε η απομάκρυνση του στρατιωτικού και ο οποίος 
ίσχυε κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, με συνυπολογισμό και 
των άλλων νόμιμων στοιχείων προσδιορισμού της και αφού 
πολλαπλασιασθεί με όσους μήνες έλαβε τις αποδοχές ως 
αποζημίωση ή χρηματική αμοιβή. 
Η είσπραξη του ποσού τούτου  γίνεται εφόσον ο αιτών είναι στην 
ενέργεια ή συνταξιούχος με παρακράτηση του ενός έκτου (1/6) των 
μηνιαίων αποδοχών ή της σύνταξής του. 
Σε περίπτωση που ο αιτών δεν έχει την ιδιότητα του στρατιωτικού, 
αναστέλλεται η είσπραξις μέχρι τυχόν επαναδιορισμού του σε 
δημόσια υπηρεσία ή απονομής σ΄ αυτόν σύνταξης, οπότε και 
αρχίζει αυτή σύμφωνα με αυτά που ορίζονται παραπάνω.  

΄Αρθρο 2 παρ. 1 Ν. 
1489/84. 

       Αν ο αιτών πρόκειται να χρησιμοποιήσει το χρόνο αυτόν για να 
πάρει σύνταξη από άλλον ασφαλιστικό οργανισμό, το ποσό που 
πρέπει να επιστρέψει βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και 
εισπράττεται σε μηνιαίες δόσεις που καθορίζονται με τη σχετική 
απόφαση καταλογισμού και είναι ίσες με το 1/6 των μηνιαίων 
αποδοχών ή της σύνταξής του. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 Ν. 
285/76. 

Το ποσό που δεν έχει επιστραφεί ακόμη διαγράφεται και δεν 
αναζητείται αν ήθελε διακοπεί η καταβολή στους δικαιούχους του 
μισθού λόγω θανάτου τους και της σύνταξης για οποιονδήποτε 
λόγο, χωρίς να υπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις άλλα δικαιούχα 
πρόσωπα στα οποία να καταβάλλεται η σύνταξη ή το αντί γι΄αυτή 
βοήθημα. 
Αν η σύνταξη χορηγηθεί πάλι ή αναγνωρισθεί αργότερα δικαίωμα 
σύνταξης ή βοηθήματος στα δικαιούχα πρόσωπα και δεν γίνει 
παραίτηση από το δικαίωμα, τότε το ποσό που διαγράφτηκε 
εγγράφεται ξανά σαν δημόσιο έσοδο και αναπροσαρμόζεται με 
βάση τις αποδοχές του βαθμού εξόδου που καθορίζονται κατά το 
χρόνο της επανεγγραφής. 
Το ποσό αυτό αναζητείται σύμφωνα με τις διατάξεις για την 
είσπραξη των δημόσιων εσόδων όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά. 

΄Αρθρο 36 παρ. 6 
Α.Ν. 1854/51. 

7.   Επίσης δεν υπολογίζεται σαν συντάξιμος ο χρόνος υπηρεσίας που 
διανύθηκε μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 
στρατιωτικών. 

΄Αρθρο 36 παρ. 7 
Α.Ν. 1854/51. 

8.   Η υπηρεσία των εφέδρων γενικά στρατιωτικών που ανακαλούνται 
στην ενέργεια, καθώς και αυτών που διατηρούνται στην υπηρεσία 
μετά τη μετάθεσή τους στην εφεδρεία, υπολογίζεται μόνο μέχρι την 
κατάληψή τους από το όριο ηλικίας της εφεδρείας που καθορίζεται 
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για το βαθμό τους, εκτός αν η υπηρεσία αυτή διανύθηκε σε 
πολεμική περίοδο ή κατά τον εμφύλιο πόλεμο από 1ης Απριλίου 
1946 μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 1949 και συγχρόνως η ανάκλησή 
τους ή η διατήρησή τους στην υπηρεσία έγιναν με πρόταση του 
Αρχιστράτηγου ή του Αρχηγού του οικείου Γενικού Επιτελείου, 
οπότε υπολογίζεται ο χρόνος και πέρα από αυτή, το δε δικαίωμά 
τους ρυθμίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κατά το 
χρόνο της κατάληψής τους από το όριο ηλικίας ή της οριστικής 
απομάκρυνσής τους από τις τάξεις ως μονίμων. 

΄Αρθρο 36 παρ. 8 
Α.Ν. 1854/1951. 

9.   Η υπηρεσία στο παρελθόν με τους όρους της παρ. 2 του άρθρου 
αυτού εκείνων που υπηρετούσαν κατά την έναρξη της ισχύος του 
Α.Ν. 1854/51 ή μετά, είναι πραγματική συντάξιμη εφόσον έχει όλους 
τους όρους της παραγράφου αυτής. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο    37 

Συντάξιμη υπηρεσία που προσμετράται 

 

΄Αρθρο 37 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51. 

1.   Συντάξιμος επίσης λογίζεται και προσμετράται στις υπηρεσίες του 
προηγούμενου άρθρου: 

΄Αρθρο 37 παρ. 1 
περ. α΄ Α.Ν. 1854/ 
51, όπως αντικ. με 
άρθρ. μονο παρ. 1 
Ν.Δ. 680/70 και 
συμπλ. με άρθρ. 1 
παρ. 4 Ν. 413/76. 

α)  Ο χρόνος μαθητείας του στρατιωτικού στα Στρατιωτικά Σχολεία του 
εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και ο χρόνος φοίτησης του 
αστυνομικού υπαλλήλου στην Αστυνομική Σχολή και του 
πυροσβεστικού υπαλλήλου στην Πυροσβεστική Σχολή από τη 
συμπλήρωση του 15ου έτους της ηλικίας τους.  

      Για τους αξιωματικούς που προήλθαν από τη Σχολή Ναυτικών 
Δοκίμων μέχρι την 1η Ιουλίου 1935 ο χρόνος μαθητείας τους σ΄αυτή 
λογίζεται συντάξιμος άσχετα από την ηλικία. 

 
΄Αρθρο 37 παρ. 1 
περ. β΄ Α.Ν. 1854/ 
51.  

β)  Ο χρόνος κάθε συντάξιμης δημόσιας πολιτικής υπηρεσίας. Το 
συντάξιμο μιας τέτοιας υπηρεσίας κρίνεται με τις διατάξεις για τις 
συντάξεις των πολιτικών υπαλλήλων.  

΄Αρθρο 37 παρ. 1 
περ.γ΄ Α.Ν.1854/ 51 

γ)  Ο χρόνος της έμμισθης δημόσιας πολιτικής ή στρατιωτικής 
υπηρεσίας στην Κρητική ή Σαμιακή πολιτεία. 

΄Αρθρο 37 παρ. 1 
περ.δ΄ Α.Ν.1854/ 51 

δ)  Ο χρόνος υπηρεσίας στην τότε Αστυφυλακή. 

΄Αρθρο 37 παρ. 1 
περ.ε΄ Α.Ν.1854/ 51. 

ε) Ο χρόνος υπηρεσίας και ως ιδιώτη στο Μακεδονικό και 
Βορειοηπειρωτικό αγώνα. 

΄Αρθρο 37 παρ. 1 
περ. στ΄ Α.Ν. 1854/ 
51, όπως τροπ. με 
άρθρ. 14 παρ. 3 
Ν.Δ. 3768/57. 

στ) Η προηγούμενη υπηρεσία ως ημερομισθίου, που παρασχέθηκε στα 
Συνεργεία του Πολεμικού Ναυτικού μετά τη συμπλήρωση του 15ου 
έτους της ηλικίας από εκείνον που κατατάχθηκε ως μόνιμος στο 
Πολ. Ναυτικό γενικά, καθώς και από εκείνον που κατατάχθηκε σαν 
τέτοιος μετέπειτα στην Πολεμική Αεροπορία, εφόσον πρόκειται για 
μόνιμο στρατιωτικό είτε στο Πολεμ. Ναυτικό είτε στην Πολεμ. 
Αεροπορία που υπηρετούσε κατά την έναρξη της ισχύος του Β.Δ. 
της 31ης Οκτωβρίου 1935. Επίσης η προϋπηρεσία ως ιδιώτη με 
ημερομίσθιο ή μηνιαία αποζημίωση στην αεροπορική μονάδα των 
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μόνιμων ιδιωτών τεχνιτών της Πολεμ. Αεροπορίας. 

΄Αρθρο 37 παρ. 1 
περ. ζ΄ Α.Ν. 1854/51 

ζ)  Ο χρόνος υπηρεσίας ως ιδιωτών από τη συμπλήρωση του 17ου 
έτους της ηλικίας σε αεροπορικές μονάδες εκείνων που 
κατατάχθηκαν ως εθελοντές τεχνίτες ή αρχιτεχνίτες σύμφωνα με το 
άρθρο 44 του Ν. 4323/1929. 

΄Αρθρο 37 παρ. 1 
περ. η΄ Α.Ν.1854/51 

η)  Η προγενέστερη υπηρεσία εκείνων που υπηρέτησαν με οποιαδήποτε 
ιδιότητα σε φάρους, φανούς ή σηματοφόρους και με οποιονδήποτε 
τρόπο κατατάχθηκαν ή προσλήφθηκαν στην υπηρεσία των φάρων.  

΄Αρθρο 37 παρ. 1 
περ. θ΄ Α.Ν. 1854/ 
51, όπως αντικ. με 
άρθρ. 5 παρ. 4 Ν.Δ. 
2704/53. 

θ)   Η προγενέστερη δικηγορική υπηρεσία αυτών που διορίσθηκαν ως 
Δικαστικοί Σύμβουλοι μέχρι την έναρξη της ισχύος του Β.Δ. της 31ης 
Οκτωβρίου 1935, με εφαρμογή για τον υπολογισμό της των 
διατάξεων του άρθρου 12 του κώδικα αυτού. 

΄Αρθρο 37 παρ. 1 
περ.ι΄ Α.Ν. 1854/51. 

ι)  Η προγενέστερη υπηρεσία των αγγελιοφόρων του Πολεμικού 
Ναυτικού της περίπτ. δ΄ του άρθρου 27 ως κλητήρων στο 
Υπουργείο των Ναυτικών ή στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο.  

΄Αρθρο 37 παρ. 1 
περ. ια΄ Α.Ν. 1854/ 
51.  

ια)  Ο χρόνος υπηρεσίας στο Σώμα Προσκόπων Μαζαράκη κατά τα έτη 
1912-1913, καθώς και ο χρόνος υπηρεσίας ως αρχηγών ένοπλων 
σωμάτων στην Κρήτη και Σάμο πριν από την προσάρτησή τους ή 
κατά τον πόλεμο 1912-1913 ή στο συμμαχικό Στρατό κατά τον 
πόλεμο 1914-1918. 

΄Αρθρο 37 παρ. 1 
περ.ιβ΄, όπως αντικ. 
με άρθρ. μόνο Α.Ν. 
79/1967. 

ιβ)  Ο χρόνος σπουδών σε Ανώτατες Σχολές του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού που έχουν αναγνωρισθεί ως ισότιμες με το 
Πανεπιστήμιο ή το Πολυτεχνείο, ο οποίος δε συμπίπτει με άλλη 
συντάξιμη υπηρεσία, για τους μόνιμους αξιωματικούς των ένοπλων 
δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος, οι οποίοι συμπληρώνουν 
εικοσιπενταετή συντάξιμη υπηρεσία, αν μετά τις σπουδές αυτές 
αποκτήθηκε δίπλωμα που αποτελεί σύμφωνα με το νόμο προσόν 
για την κατάταξη του στρατιωτικού στον κλάδο που ανήκει κατά την 
απομάκρυνσή του. 

΄Αρθρο 7 παρ. 10 Ν. 
2592/98. 

       Αν πρόκειται για Αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος για την 
κατάταξη των οποίων απαιτείται δίπλωμα πλοιάρχου ή μηχανικού 
του Εμπορικού Ναυτικού (Ε.Ν.) και ο χρόνος φοίτησης στις 
Ανώτερες Δημόσιες Σχολές Εμπορικού Ναυτικού (Α.Δ.Σ.Ε.Ν.). 

       Επίσης ο χρόνος φοίτησης στα παραπάνω Ιδρύματα και για όσο 
αριθμό ετών προβλέπεται ως προσόν για την κατάταξη του μόνιμου 
αξιωματικού στον κλάδο που ανήκει κατά την απομάκρυνσή του. Αν 
όμως για την παραπέρα εξέλιξη απαιτείται και η απόκτηση 
διπλώματος, λογίζεται συντάξιμος ο χρόνος μόνο αν αποκτήθηκε το 
δίπλωμα κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής υπηρεσίας.  

       Η παραπάνω περίπτωση ιβ΄ ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 1967. 

΄Αρθρο μόνο παρ. 3 
Ν. 3691/57, όπως 
αντικ. με άρθρ. 2 
παρ. 1 Ν.Δ. 89/ 
1969. 

ιγ)  Η προγενέστερη υπηρεσία ως έκτακτης ή ημερομίσθιας αδελφής 
νοσοκόμας στην Πολεμική Αεροπορία αυτών που στη συνέχειά 
της εντάχθηκαν σε θέση μόνιμης αδελφής, καθώς και η 
προγενέστερη υπηρεσία των γυναικών νοσοκόμων του Στρατού 
Ξηράς, Θάλασσας και Αέρα και αξιωματικών ή ανθυπασπιστών 
αδελφών νοσοκόμων των ένοπλων δυνάμεων η οποία 
διανύθηκε σε νοσηλευτικά ιδρύματα δημόσιου ή ιδιωτικού 
δικαίου.  
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΄Αρθρο 7 παρ. 7 Ν. 
955/79. 

ιδ)  Η προγενέστερη υπηρεσία που παρασχέθηκε σε καιρό πολέμου 
σε επίτακτα εμπορικά πλοία. 

Άρθρο 40 παρ. 1 Ν. 
1202/81. 

ιε) ΄Ολη η προγενέστερη υπηρεσία των στρατιωτικών ιερέων ως 
διακόνων ή εφημερίων σε Μητροπόλεις ή ενοριακούς ναούς. 

΄Αρθρο 13 παρ. 1 
Ν.Δ. 3768/57. 

2.  Επίσης λογίζεται σαν συντάξιμος και προσμετράται στην άλλη 
συντάξιμη υπηρεσία και ο χρόνος των παρακάτω προϋπηρεσιών 
των στρατιωτικών. 

΄Αρθρο 13 παρ. 1 
περ. α΄ Ν.Δ. 3768/ 
57, όπως ισχύει 
μετά το άρθρ. 6 Ν. 
955/79. 

α)  Ο χρόνος προϋπηρεσίας σε Ιδρύματα και διεθνείς ή αλλοδαπές 
οργανώσεις εφόσον το κράτος ανέλαβε την εκπλήρωση των 
σκοπών τους με τις δημόσιες υπηρεσίες του. 

΄Αρθρο 13 παρ. 1 
περ. β΄, όπως ισχύει 
μετά το άρθρο 6 Ν. 
955/79. 

β)   Ο χρόνος προϋπηρεσίας σε Δήμους ή στις Ενώσεις Δήμων και 
Κοινοτήτων. 

΄Αρθρο 13 παρ. 1 
περ. γ΄ Ν.Δ. 3768/ 
57, όπως αντικ. με 
άρθρ. 9 παρ. 6 Ν. 
1902/90 και 5 παρ. 
2 Ν. 2512/97. 

γ)   Κάθε προϋπηρεσία στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό αν και για όσο 
χρονικό διάστημα αυτή απαιτείται ως προσόν για την πρόσληψη 
υπαλλήλου στη δημόσια υπηρεσία, εφόσον ο υπάλληλος αποχωρεί 
τελικά από τη θέση αυτή. Σε περίπτωση διορισμού ή μετακίνησης 
του υπαλλήλου σε άλλη θέση ο χρόνος υπηρεσίας που του 
χρησίμευσε ως προσόν διορισμού σε προηγούμενη θέση σε καμιά 
περίπτωση δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος στη νέα θέση, εκτός 
αν η προηγούμενη θέση αποτελεί προϋπόθεση διορισμού στην 
τελευταία θέση. 

Ως προϋπηρεσία για την εφαρμογή της περίπτωσης αυτής νοείται 
και η δικηγορική, η ιατρική κ.λπ., καθώς και ο χρόνος για την 
απόκτηση της ειδικότητας που απαιτείται ως προσόν για την 
πρόσληψη του υπαλλήλου, σε καμιά όμως περίπτωση και χρόνος 
μαθητείας ή πρακτικής άσκησης ή εμπειρίας που τυχόν απαιτήθηκε 
για την απόκτηση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Ο χρόνος 
προϋπηρεσίας που προσμετράται δεν μπορεί να υπερβαίνει τη 
δεκαετία. 

 

 

΄Αρθρο 13 παρ. 2 
περ. α΄ Ν.Δ. 3768/ 
57. 

δ)  Η πριν από την εφαρμογή του άρθρου 18 του Ν. 1747/1944 
υπηρεσία των υπαλλήλων των Μηχανικών Υπηρεσιών Κοινοτήτων, 
που λειτουργούσαν στις Νομαρχίες, καθώς και των υπαλλήλων των 
Γραφείων Ελέγχου Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, που 
συστάθηκαν με τον Α.Ν. 2067/1939, εφόσον αυτοί απέκτησαν στη 
συνέχεια της υπηρεσίας τους στρατιωτική ιδιότητα. 

΄Αρθρο 13 παρ. 2 
περ. β΄ Ν.Δ. 3768/ 
57, όπως αντικ. με 
άρθρ. 7 παρ. 4 Ν. 
955/79. 

ε)   Η προγενέστερη υπηρεσία σε θέση Αρχιφύλακα ή Αγροφύλακα της 
Αγροτικής Ασφάλειας. 
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΄Αρθρο 13 παρ. 2 
περ. γ΄ Ν.Δ. 3768/ 
57. 

στ) Η προγενέστερη υπηρεσία στο Εργοστάσιο Αεροπλάνων Παλαιού 
Φαλήρου (Ν. 5210/1931) αυτών που μονιμοποιήθηκαν στο Κρατικό 
Εργοστάσιο Αεροπλάνων σε εφαρμογή των Α.Ν. 1014/1937 και 
1846/1939. 

΄Αρθρο 13 παρ. 2 
περ. δ΄ Ν.Δ. 3768/ 
57. 

ζ)  Η προγενέστερη υπηρεσία στα Ταμεία Λαϊκών Αγορών και 
Επικουρικής Ασφάλισης και Αποζημίωσης Αρτοποιών Ελλάδας, 
των Γεωργικών Ταμείων, των Ταμείων Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και 
Δασών, καθώς και των Ταμείων Εφέδρων Πολεμιστών Κρήτης 
εκείνων που στη συνέχεια αυτών των υπηρεσιών μετατάχθηκαν ή 
διορίστηκαν στη δημόσια υπηρεσία. 

΄Αρθρο 13 παρ. 3 
Ν.Δ. 3768/57. 

       Σε περίπτωση αναγνώρισης συντάξιμου χρόνου σύμφωνα με τις 
περιπτώσεις α΄-ζ΄ αυτής της παραγράφου υπολογίζεται σαν 
συντάξιμος μόνο αυτός που διανύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 
17ου έτους της ηλικίας. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
Ν.Δ. 89/1969 σε 
συνδ. με άρθρ. 3 
παρ. 3 Ν. 1405/83. 

η)  Η με μηνιαίο μισθό ή μηνιαία ή ημερήσια αποζημίωση οποιασδήποτε 
φύσης προϋπηρεσία στον Επικουρικό Οργανισμό Μεταφορών με 
Αυτοκίνητα, την Υπηρεσία Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων, τον 
Οργανισμό Διαχείρισης Πλεονάζοντος Συμμαχικου Υλικού και τώρα 
Οργανισμό Διαχείρισης Δημόσιου Υλικού, τις Υπηρεσίες Διαχείρισης 
Εφοδίων Εξωτερικού, Αποκατάστασης Πυροπαθών, Αγροτών και 
Συμμοριοπλήκτων, που συστάθηκαν στην Αγροτική Τράπεζα της 
Ελλάδας σε εκτέλεση σχετικών συμβάσεών της με το Δημόσιο, την 
Υπηρεσία Μεσεγγυημένων Εχθρικών Περιουσιών και το Ταμείο 
Φιλανθρωπίας Λέσβου που αναφέρεται στο Ν. 1559/1944. 

Διευκρινιστική 
διάταξη άρθρου 6 
παρ. 6 Ν. 955/79. 

3.  ΄Οσα ορίζονται στην παράγρ. 4 του άρθρου 12 ισχύουν και για την 
αναγνώριση προϋπηρεσίας των στρατιωτικών σε Ν.Π.Δ.Δ. 

΄Αρθρο 37 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51. 

4.   Οι διατάξεις των παρ. 2, 3, 5 και 6 του προηγούμενου άρθρου 
εφαρμόζονται και για τις υπηρεσίες που αναφέρεται σ΄αυτό το 
άρθρο.  

΄Αρθρο 9 παρ. 1 Ν. 
4448/64. 

5.  Ο χρόνος κατά τον οποίο έφεδροι από εφέδρους αξιωματικοί 
διατέλεσαν ένοπλα μέλη Εθνικών Ανταρτικών ομάδων, που έχουν 
αναγνωρισθεί, λογίζεται συντάξιμος και προσμετράται στην άλλη 
συντάξιμη υπηρεσία τους εφόσον αυτοί κατατάχθηκαν αργότερα ως 
μόνιμοι στρατιωτικοί. 

΄Αρθρο 37 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51. 

6.   Συνταξιούχοι έφεδροι από μόνιμους αξιωματικοί οι οποίοι διατέλεσαν 
μέλη ένοπλων Εθνικών Ανταρτικών Ομάδων, που έχουν 
αναγνωρισθεί, δικαιούνται να προσμετρήσουν στη συντάξιμη 
υπηρεσία τους το χρόνο που διατέλεσαν μέλη των ομάδων αυτών 
μέχρι την κατάληψή τους από το όριο ηλικίας. 

΄Αρθρο 37 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. μόνο 
Ν. 2349/53. 

7.  ΄Ολες οι συντάξιμες υπηρεσίες που αναφέρονται στις προηγούμενες 
παραγράφους λογίζονται σαν πραγματικές με την έννοια της παρ. 1 
των άρθρων 11 και 36 του Κώδικα αυτού. 

Αρθρο 1 Ν. 1405/83 
όπως αντικ. με 
άρθρ. 5 παρ. 5 Ν. 
2227/94. 

8.  Επίσης υπολογίζεται ως συντάξιμος, ύστερα από συμπληρωματική 
εισφορά, και προσμετράται στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του 
υπαλλήλου, ο χρόνος της προηγούμενης απασχόλησής του σε 
τομείς έξω από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ., για 
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τον οποίο ήταν ασφαλισμένος σε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας 
ασφάλισης, καθώς και ο χρόνος απασχόλησης στην αλλοδαπή 
γενικά για τον οποίο μεταφέρονται οι ασφαλιστικές εισφορές σε 
ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης της Χώρας ή 
αναγνωρίζεται ο χρόνος αυτός ως χρόνος ασφάλισης στον 
οργανισμό αυτό με βάση ειδικές διατάξεις. Ο χρόνος αυτός δε 
λαμβάνεται υπόψη αν έγινε ανάληψη εισφορών ή χορήγηση από 
τον ασφαλιστικό οργανισμό εφάπαξ παροχής αντί σύνταξης ή αν 
χρησιμοποιήθηκε για συνταξιοδοτικούς σκοπούς. Αν από τη 
νομοθεσία του οικείου φορέα προβλέπεται δυνατότητα επιστροφής 
των εισφορών αυτών ή της εφάπαξ παροχής, με σκοπό την 
αναγνώριση του χρόνου ως συντάξιμου, ο χρόνος αυτός 
υπολογίζεται εφόσον γίνει η επιστροφή. Χρόνος ασφάλισης στον 
ΟΓΑ δε λαμβάνεται υπόψη. 

Για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής, στις περιπτώσεις όπου ο 
χρόνος ασφάλισης υπολογίζεται σε ημέρες, ως ένα έτος λογίζονται 
τριακόσιες ημέρες, και ως ένας μήνας λογίζονται είκοσι πέντε 
ημέρες. 

Η αναγνώριση του παραπάνω χρόνου μπορεί να γίνει είτε κατά τη 
διάρκεια της υπηρεσίας του υπαλλήλου είτε μετά την έξοδό του από 
αυτήν, ύστερα από αίτησή του. Η αναγνώριση γίνεται με πράξη της 
αρμόδιας διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, η 
οποία εκδίδεται σύμφωνα με το άρθρο 66 του παρόντος με βάση 
πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα που εκδίδεται από τα 
στοιχεία που τηρεί ή, αν δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία, με βάση το 
ασφαλιστικό βιβλιάριο που τυχόν κρατεί ο ασφαλισμένος από το 
οποίο να προκύπτει η ασφάλιση και η εισφορά που καταβλήθηκε. 

Με την πράξη αυτή, που υπόκειται στα ένδικα μέσα που 
προβλέπονται από το ίδιο άρθρο, καθορίζεται και το ποσό της 
συμπληρωματικής εισφοράς. Γι’ αυτούς που εξέρχονται από την 
υπηρεσία ή για τους συνταξιούχους η αναγνώριση του χρόνου και 
το ποσό της εισφοράς γίνεται με την πράξη κανονισμού ή αύξησης 
της σύνταξης. 

Η συμπληρωματική εισφορά καταβάλλεται στο δημόσιο είτε κατά τη 
διάρκεια του χρόνου που υπηρετεί ο υπάλληλος είτε κατά την έξοδό 
του από την υπηρεσία και καθορίζεται σε ποσοστό 7% επί των 
μηνιαίων συντάξιμων αποδοχών του (βασικός μισθός, επίδομα 
χρόνου υπηρεσίας και επίδομα ευδόκιμης παραμονής όπου 
καταβάλλεται), εφόσον πρόκειται για εν ενεργεία υπάλληλο, ή των 
αποδοχών με βάση τις οποίες κανονίστηκε η σύνταξή του εφόσον 
πρόκειται για συνταξιούχο, όπως οι αποδοχές αυτές έχουν 
διαμορφωθεί κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης αναγνώρισης 
του παραπάνω χρόνου και για χρονικό διάστημα ίσο με τον 
αναγνωριζόμενο χρόνο. Το ποσό της εισφοράς μπορεί να εξοφληθεί 
με επιλογή του ενδιαφερομένου είτε εφάπαξ είτε με μηνιαίες δόσεις, 
που παρακρατούνται από τις αποδοχές ή τη σύνταξή του και των 
οποίων ο αριθμός δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από τον αριθμό 
των μηνών που αναγνωρίζονται. 

Αν η αναγνώριση γίνει μετά τη συνταξιοδότηση του υπαλλήλου, το 
ποσό των μηνιαίων κρατήσεων δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 
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τα 3/4 της αύξησης της σύνταξης που θα προκύψει. Στην 
περίπτωση αυτή ο αριθμός των μηνών κατά τους οποίους θα γίνει η 
κράτηση από τη σύνταξη επιμηκύνεται ανάλογα. 

Αν ο υπάλληλος που είναι στην ενέργεια ή ο συνταξιούχος πεθάνει 
πριν από την ολοσχερή εξόφληση της εισφοράς, οι μηνιαίες δόσεις 
που υπολείπονται παρακρατούνται από τη σύνταξη των προσώπων 
στα οποία μεταβιβάζεται η σύνταξη, σύμφωνα με τα παραπάνω. Αν 
η καταβολή της σύνταξης διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, παύει η 
καταβολή των συμπληρωματικών εισφορών και αρχίζει πάλι όταν 
ξαναρχίσει η καταβολή της σύνταξης.  

Σε όσους καταβάλουν το ποσό της συμπληρωματικής εισφοράς 
εφάπαξ παρέχεται έκπτωση 10% στο ποσό αυτό. 

Οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και ασφαλισμένου) που έχουν 
καταβληθεί στον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, 
για τον αναγνωριζόμενο χρόνο, αποδίδονται εφάπαξ στο δημόσιο, 
μέσα σ΄ένα εξάμηνο από την ημερομηνία που θα καταστούν 
απαιτητές με προσαύξηση 8% για κάθε χρόνο που πέρασε από τη 
διακοπή της ασφάλισης σ΄αυτόν μέχρι την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης για αναγνώριση του χρόνου από το δημόσιο. Αντί για 
την απόδοση των εισφορών στο δημόσιο μπορεί να γίνεται και 
συμψηφισμός του ποσού τους με τυχόν οφειλές του δημοσίου στους 
οικείους ασφαλιστικούς οργανισμούς ή παρακράτηση από το ποσό 
με το οποίο τυχόν επιχορηγούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. 

΄Αρθρο 32 παρ. 1 Ν. 
1654/86. 

9.   Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή και 
για υπαλλήλους οι οποίοι, πριν διοριστούν στο Δημόσιο, είχαν 
απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα και ασφαλιστεί σε ασφαλιστικούς 
οργανισμούς κύριας ασφάλισης, στους οποίους συνεχίζουν ή 
συνέχισαν για ορισμένο χρόνο την ασφάλισή τους και μετά την 
ημερομηνία διορισμού τους στη δημόσια υπηρεσία. 

       Ο παραπάνω χρόνος που αναγνωρίζεται από το Δημόσιο παύει να 
θεωρείται χρόνος ασφάλισης στον οργανισμό που διανύθηκε. 

  
Α Ρ Θ Ρ Ο    38 

Περιορισμοί στην προσμέτρηση προϋπηρεσιών 
 

΄Αρθρο 38 Α.Ν. 
1854, όπως τροπ. 
με άρθρ. 7 παρ. 5 
Ν.Δ. 3768/57. 

       Οι υπηρεσίες του προηγούμενου άρθρου δεν μπορούν να 
λογισθούν σαν συντάξιμες πριν από τη συμπλήρωση πλήρους 
πενταετούς πραγματικής υπηρεσίας που έχει όλους τους όρους του 
άρθρου 36, εκτός από τις περιπτώσεις θανάτου στην τελευταία αυτή 
υπηρεσία ή απόλυσης λόγω κατάργησης θέσης ή απόλυσης λόγω 
σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας από τραύμα ή νόσημα 
εξαιτίας της υπηρεσίας. 

΄Αρθρο 7 παρ. 11 Ν. 
2592/98. 

       Για τη συμπλήρωση της πλήρους πενταετούς πραγματικής 
υπηρεσίας του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνεται υπόψη σε 
περίπτωση απόλυσης λόγω νόσου και ο χρόνος της περίπτ. α΄ της 
παραγράφου 1 του άρθρου 37. 

΄Αρθρο 2 παρ. 3    Ο χρόνος που υπολογίζεται σαν συντάξιμος σύμφωνα με την παρ. 8 
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Ν. 1405/83, όπως 
συμπλ.με άρθρ. 5 
παρ. 3 Ν. 1976/91. 

του άρθρου 37 Δεν προσμετράται πριν ο υπάλληλος θεμελιώσει 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα με βάση άλλη υπηρεσία του. Κατεξαίρεση 
λαμβάνεται υπόψη και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος αν ο υπάλληλος έχει συμπληρώσει το 56ο έτος της 
ηλικίας του και εικοσαετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, στην 
οποία δεν περιλαμβάνεται ο χρόνος αυτός. 

Αν ο υπάλληλος εξέλθει από την υπηρεσία πριν από τη 
συμπλήρωση του 56ου έτους της ηλικίας του η διάταξη του 
προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται με τη συμπλήρωση της ηλικίας 
αυτής. 

Α Ρ Θ Ρ Ο    39 

΄Εναρξη – Τερματισμός συντάξιμης υπηρεσίας 

Άρθρο 39 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με τα άρθρα 2 
παρ. 2 Ν. 1813/88 
και 3 παρ.5  
Ν.3408/05 

1.  Η υπηρεσία υπολογίζεται από την ημερομηνία της κατάταξης του 
στρατιωτικού μέχρι την απομάκρυνσή του από την υπηρεσία ή μέχρι 
το θάνατό του και για όσους αναφέρονται στο άρθρο 27 από τη 
χρονολογία του εγγράφου της κοινοποίησης του διορισμού μέχρι τη 
χρονολογία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της 
απόλυσης ή της αποδοχής της παραίτησης ή την ημέρα θανάτου 
του υπαλλήλου. Αν παρασχέθηκε υπηρεσία και μετά τη χρονολογία 
της παραπάνω δημοσίευσης η υπηρεσία υπολογίζεται μέχρι την 
ημερομηνία κοινοποίησης των παραπάνω πράξεων και σε κάθε 
περίπτωση όχι πέρα από την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευση 
αυτή.  

        Σε περίπτωση απόλυσης για νόσο που δεν επιδέχεται θεραπεία, η 
συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων του άρθρου 27, εφόσον δεν 
ρυθμίζεται από το προηγούμενο εδάφιο, τερματίζεται με την πάροδο 
διμήνου από τη λήξη της τελευταίας αναρρωτικής άδειας, που έλαβε 
πριν από τη γνωμάτευση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής ή της 
διαθεσιμότητας και σε περίπτωση που εξακολουθεί να εργάζεται, με 
την πάροδο διμήνου από τη γνωμάτευση της προαναφερόμενης 
Υγειονομικής Επιτροπής, ανεξάρτητα από το χρόνο κοινοποίησης 
της απόλυσης ή την τυχόν προσφορά υπηρεσίας και την καταβολή 
μισθού πέρα από το δίμηνο. 

Η απομάκρυνση του στρατιωτικού λογίζεται ότι έγινε δεκαπέντε 
ημέρες από τη χρονολογία του φύλλου της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως στο οποίο δημοσιεύθηκε η σχετική διοικητική πράξη, 
εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στους νόμους για την κατάσταση 
αξιωματικών. 

Αν δεν υπάρχει δημοσίευση λογίζεται ότι έγινε από τη χρονολογία 
της σχετικής διοικητικής πράξης. 

Άρθρο 39 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51. 

2.  Μετά τη συνάθροιση του συντάξιμου χρόνου το χρονικό διάστημα 
που είναι μικρότερο από 12 μήνες λογίζεται σαν ολόκληρο έτος αν 
είναι τουλάχιστον ίσο  με έξι μήνες. 

       Αυτό εφαρμόζεται στον υπολογισμό τόσο της πραγματικής όσο και 
της πλασματικής υπηρεσίας. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο     40 

Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο 

  

΄Αρθρο 40 παρ. 1 
εδ. πρώτο Α.Ν. 
1854/51. 

1.   Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών του άρθρου 25 παρ. 2 και 3, 
καθώς και των αδελφών νοσοκόμων του άρθρου 27 περ. β΄ 
υπολογίζεται διπλάσιος κατά τη διάρκεια της εμπόλεμης 
κατάστασης του κράτους, εφόσον διανύθηκε στη ζώνη των 
επιχειρήσεων, όπως αυτή θα καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση 
του Υπουργού Εθνικής ΄Αμυνας ύστερα από πρόταση του Αρχηγού 
του Γενικού Επιτελείου Εθνικής ΄Αμυνας. 

 

΄Αρθρο 40 παρ. 1 
εδ. δεύτ. Α.Ν. 1854/ 
51, όπως αντικ. από 
το άρθρο 3, παρ. 6 
Ν.3408/05 

        Επίσης λογίζεται διπλάσιος ο χρόνος υπηρεσίας των παραπάνω 
που διανύθηκε στην Κορέα, καθώς και στην Κύπρο κατά τα χρονικά 
διαστήματα που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 
του Ν. 2641/1998 (ΦΕΚ 211 Α). 

 

΄Αρθρο 40 παρ. 1 
εδ. τρίτο Α.Ν. 1854/ 
51, όπως αντικ. με 
άρθρ. 1 παρ. 1 Ν. 
4448/64. 

       Κατ΄εξαίρεση γι΄αυτούς που υπηρέτησαν στο Στράτευμα κατά τους 
πολέμους μέχρι την έναρξη της ισχύος του Α.Ν. 1854/51 ο χρόνος 
της εμπόλεμης στρατιωτικής υπηρεσίας, που δε συμπίπτει με 
διαθεσιμότητα ή αργία με πρόσκαιρη παύση, λογίζεται αυξημένος 
στο διπλάσιο οπουδήποτε και αν διανύθηκε αυτός.  

΄Αρθρο 40 παρ. 1 
εδ. τέταρτο Α.Ν. 
1854/51. 

       Η εμπόλεμη κατάσταση που άρχισε στις 28 Οκτωβρίου 1940 
θεωρείται για την εφαρμογή του Κώδικα αυτού ότι έληξε την 1η 
Μαϊου 1941. 

΄Αρθρο 40 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 1 
παρ. 2 Ν. 4448/64. 

2.  Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ο χρόνος υπηρεσίας αυτών 
που αναφέρονται παραπάνω εφόσον αυτοί: 

α)  ΄Ελαβαν μέρος στον αγώνα κατά των κομμουνιστοσυμμοριτών και 
για όσο χρόνο διατέλεσαν στη ζώνη επιχειρήσεων. 

       Ο χρόνος υπηρεσίας καθενός στη ζώνη των επιχειρήσεων 
βεβαιώνεται από την αρμόδια Διεύθυνση του οικείου Γενικού 
Επιτελείου ή του Αρχηγείου της χωροφυλακής, της Αστυνομίας 
πόλεων και του Πυροσβεστικού Σώματος. Η διάρκεια του αγώνα 
κατά των κομμουνιστοσυμμοριτών ορίζεται από την 1η Απριλίου 
1946 μέχρι την 31η Οκτωβρίου 1949, με τη διατήρηση της ισχύος 
της παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 2704/1953. 

β)  Διατέλεσαν σε αιχμαλωσία από πολεμικές επιχειρήσεις, αν δεν 
υπάρχουν στοιχεία ότι αυτοί δεν εκπλήρωσαν το καθήκον τους. 

γ)   Έλαβαν μέρος στο Μακεδονικό ή Βορειοηπειρωτικό αγώνα ή στα 
Σώματα που αναφέρονται στην περίπτ. ια΄ της παρ. 1 του άρθρου 
37. 

δ)  Διατέλεσαν κάτω από τις διαταγές της τότε προσωρινής κυβέρνησης 
Θεσσαλονίκης κατά το διάστημα που υπηρέτησαν στο Στρατό 
Εθνικής ΄Αμυνας. 
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ε)   Είχαν μετάσχει στη μάχη της Κρήτης το Μάϊο 1941 ή σε στρατιωτικές 
μονάδες και υπηρεσίες, που συγκροτήθηκαν στη Μέση Ανατολή 
μέχρι τις 12 Οκτωβρίου 1944 ή σε αναγνωρισμένες Εθνικές 
Ανταρτικές Ομάδες Αντίστασης ως ένοπλα μέλη των ομάδων αυτών 
κατά τη διάρκεια της κατοχής της χώρας από τον εχθρό. Στην 
τελευταία αυτή περίπτωση περιλαμβάνονται και οι τακτικοί δημόσιοι 
υπάλληλοι που απολύθηκαν από την υπηρεσία γιατί εντάχθηκαν σε 
αναγνωρισμένες Εθνικές Ανταρτικές Ομάδες και επανήλθαν ύστερα 
στη δημόσια υπηρεσία με λογισμό σαν χρόνου πραγματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας του χρόνου που διανύθηκε εκτός υπηρεσίας. 

΄Αρθρο 40 παρ. 1 Ν. 
955/79. 

       Γι΄αυτούς που υπηρέτησαν στην ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία 
Ρίμινι και τον Ιερό Λόχο ο χρόνος αυτός λογίζεται αυξημένος στο 
διπλάσιο για τα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1944 και την 9η Μαϊου 
1945 αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, με τον όρο ότι από αυτούς 
που μετείχαν στον Ιερό Λόχο το ευεργέτημα αυτό απολαμβάνουν 
μόνο όσοι υπηρέτησαν στη Διοίκηση και τα τμήματά του και μόνο 
για το χρόνο που καθένα από αυτά έλαβε μέρος σε πολεμικές 
επιχειρήσεις. 

΄Αρθρο 1 παρ. 2 
περ. στ΄ Ν. 4448/64, 
όπως αντικ. με 
άρθρ. 1 Ν.Δ. 34/ 
1973. 

στ) Υπηρέτησαν στα Σώματα Ασφαλείας στην Ελλάδα, το πυροσβεστικό 
και το Λιμενικό Σώμα από 2 Μαϊου 1941 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1944. 

΄Αρθρο 1 παρ. 2 
περ. ζ΄ Ν. 4448/64, 
όπως συμπλ. με το 
άρθρ. 10 παρ. 2 Ν. 
955/79. 

ζ)   Διατέλεσαν σε φυλάκιση, αιχμαλωσία ή ομηρία γιατί είχαν συλληφθεί 
από τις Αρχές Κατοχής κατά την περίοδο 1941-1945 για την εθνική 
τους δράση ή για την ιδιότητά τους ως στρατιωτικοί. Τα αίτια της 
σύλληψής τους αποδεικνύονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις 
παρ. 2 και 3 του άρθρου 2 του Α.Ν. 1119/1946 σε συνδυασμό με το 
άρθρο 1 Α.Ν. 599/1968. 

       Στην περίπτωση αυτή περιλαμβάνονται και οι τακτικοί δημόσιοι 
υπάλληλοι, εφόσον κατά το χρόνο της φυλάκισης ή ομηρίας τους 
είχαν την ιδιότητα του δημόσιου υπαλλήλου και η σύλληψή τους 
οφειλόταν στην εθνική τους δράση. 

 

΄Αρθρο 9 παρ. 2 Ν. 
4448/64. 

3.  Ο χρόνος κατά τον οποίο οι έφεδροι από εφέδρους αξιωματικοί 
διατέλεσαν ένοπλα μέλη αναγνωρισμένων Εθνικών Ανταρτικών 
Ομάδων υπολογίζεται επίσης διπλάσιος εφόσον αυτοί 
μεταγενέστερα κατατάχθηκαν ως μόνιμοι στρατιωτικοί. Το ίδιο ισχύει 
και για το χρόνο της παρ. 6 του άρθρου 37. 

΄Αρθρο 40 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51. 

4.   Ο χρόνος υπηρεσίας που υπολογίζεται με προσαύξηση σύμφωνα με 
τα παραπάνω λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
Ν.Δ. 414/74, όπως 
αντικ. με το άρθρ. 1 
παρ. 1 Ν. 1204/81. 

5.  Επίσης λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο και ως τέτοιος πραγματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας ο χρόνος υπηρεσίας που διανύθηκε: 

α)  Σε Μονάδες εκστρατείας, σε Μονάδες και Υπηρεσίες και των τριών 
κλάδων των ΄Ενοπλων Δυνάμεων της Ζώνης Μάχης, σε πολεμικά 
πλοία, με εξαίρεση αυτά που βρίσκονται σε παροπλισμό, σε 
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υπηρεσίες υπεραπόκεντρων φάρων, όπως αυτοί  καθορίζονται από 
το Ν.Δ. 443/7-5-1966, στο Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορικής Δύναμης 
και τις Μονάδες του, σε Αεροδρόμια και τις Διοικήσεις, Μονάδες και 
Υπηρεσίες που εδρεύουν σ΄αυτά, από την 1η Νοεμβρίου 1949 και 
μετά, από τους στρατιωτικούς των ΄Ενοπλων Δυνάμεων οι οποίοι 
απομακρύνονται από αυτές με την ιδιότητα του μονίμου, με την 
προϋπόθεση ότι ο χρόνος αυτός δε συμπίπτει με διαθεσιμότητα ή 
αργία με πρόσκαιρη παύση. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
Ν.Δ. 142/74. 

β)   Σε αστυνομικές και πυροσβεστικές υπηρεσίες που αναφέρονται στο 
προτελευταιό εδάφιο αυτής της παραγράφου από την 1η Νοεμβρίου 
1949 και μετά από τα εν ενεργεία μόνιμα όργανα των Σωμάτων 
Χωροφυλακής, Αστυνομίας πόλεων και πυροσβεστικού. 

΄Αρθρο 20 παρ. 2 Ν. 
1694/87 και 7 παρ. 
1 Ν. 2592/98. 

       Οι διατάξεις των Ν. Δ/των 142/1974, 179/1974 και 414/1974, όπως 
το τελευταίο τροποποιήθηκε με το Ν. 1204/1981, έχουν εφαρμογή 
και για τις γυναίκες των Σωμάτων Ασφαλείας και των ΄Ενοπλων 
Δυνάμεων, εφόσον κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία 
θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 
Ν.Δ. 179/74. 

γ)  Στις υπηρεσίες του Λιμενικού Σώματος, που αναφέρονται στο 
τελευταίο εδάφιο αυτής της παραγράφου, από την 1η Νοεμβρίου 
1949 και μετά από τα εν ενεργεία μόνιμα όργανα του Λιμενικού 
Σώματος. 

΄Αρθρο 1 παρ. 2, 3, 
4 και 5 Ν.Δ. 142/74, 
Ν.Δ. 179/74 και Ν.Δ. 
414/74, όπως αντικ. 
με το άρθρ. 1 παρ. 
2, 3, 4 και 5 Ν. 
1204/81. 

Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας, που αναφέρεται στην 
παράγραφο αυτή, δεν μπορεί να υπερβεί τα πέντε (5) έτη στο 
σύνολο. 

Ο χρόνος υπηρεσίας καθενός στις παραπάνω μονάδες και 
υπηρεσίες, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που κατά τη διάρκεια 
του χορηγήθηκε κανονική ή αναρρωτική άδεια ή διανύθηκε 
υπηρεσία σε νοσηλεία βεβαιώνεται από την αρμόδια υπηρεσία του 
οικείου Υπουργείου. 

Ο παραπάνω διπλασιασμός δεν ισχύει εφόσον η έξοδος από την 
υπηρεσία γίνεται με αίτηση του ενδιαφερομένου πριν από τη 
συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας. 

Γι΄αυτούς που προσμετρούν διπλάσιο χρόνο με εφαρμογή άλλων 
διατάξεων δεν προσμετράται ο ίδιος χρόνος σε υπηρεσίες αυτής της 
παραγράφου. 

Άρθρ. 2 Ν.Δ. 142/ 
74, Ν.Δ. 179/74 και 
Ν.Δ. 414/74 όπως η 
παρ. 1 αντικ. από 
άρθρ. 2 Ν. 1204/81.  

Ως χρόνος υπηρεσίας θεωρείται ο χρόνος κατά τον οποίο ο 
στρατιωτικός, αφού τοποθετήθηκε στις μονάδες ή υπηρεσίες της 
περίπτωσης α΄ή των επόμενων εδαφίων αυτής της παραγράφου ή 
αφού αποσπάστηκε σ΄αυτές για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από 
30 ημέρες, ασκεί πραγματικά τα καθήκοντά του σ΄αυτές. 

Χρόνος κανονικής άδειας ενός μηνός και νοσηλείας ή αναρρωτικής 
άδειας ενός ακόμη μηνός για κάθε έτος θεωρείται ως χρόνος 
υπηρεσίας. 

΄Αρθρο 3 Ν.Δ. 414/ 
74, όπως αντικ. με 
το άρθρ. 2 Ν. 1204/ 
81. 

Για την εφαρμογή της περίπτωσης α΄ ως μονάδες εκστρατείας του 
Στρατού Ξηράς νοούνται όλες οι μονάδες και Σχηματισμοί μέχρι και 
το επίπεδο Στρατιάς και ως Μονάδες και Υπηρεσίες των τριών 
κλάδων των ΄Ενοπλων Δυνάμεων νοούνται αυτές που οι έδρες τους 
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βρίσκονται για τον ηπειρωτικό χώρο βόρεια της νοητής ευθείας 
γραμμής μεταξύ των πόλεων Αμφιλοχίας-Λαμίας, οι οποίες 
συμπεριλαμβάνονται, και για το νησιωτικό χώρο Ανατολικά και 
Νοτιοανατολικά της νοητής γραμμής μεταξύ των νησιών Θάσου-
Ευβοίας-Αντικηθύρων, τα οποία δεν συμπεριλαμβάνονται. 

Ο διπλασιασμός του χρόνου υπηρεσίας για τον οποίο γίνεται λόγος 
σ΄αυτή την παράγραφο φθάνει μέχρι το τέλος του έτους 1984, μετά 
από το οποίο αυτός διατηρείται όπως αποκτήθηκε σαν χρόνος 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μόνο για τον κανονισμό της 
σύνταξης. 

 

΄Αρθρο 4 Ν. 1204/ 
81. 

Προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων 
εδαφίων στους στρατιωτικούς των ΄Ενοπλων Δυνάμεων είναι να 
βρίσκονται αυτοί στην ενεργό υπηρεσία κατά την έναρξη ισχύος του 
Ν.Δ. 414/1974 και μετά.  

Οι διατάξεις αυτές δεν εφαρμόζονται για τους εκπαιδευόμενους σε 
παραγωγικές Σχολές Μόνιμων Αξιωματικών και Υπαξιωματικών 
καθώς και σε άλλες Σχολές των ΄Ενοπλων Δυνάμεων. Επίσης δεν 
εφαρμόζονται γι΄αυτούς που υπηρετούν σε Οργανισμούς και Νομικά 
Πρόσωπα Δημόσιου Δικαίου. 

΄Αρθρα 3 Ν.Δ. 
142/74 και 7 παρ. 2 
Ν. 2592/98. 

       Ως χρόνος υπηρεσίας για την εφαρμογή της περίπτ. β΄ λογίζεται 
αυτός που διανύθηκε στις παρακάτω υπηρεσίες κατά το χρονικό 
διάστημα από 1ης Νοεμβρίου 1949 και μέχρι την πάροδο πέντε 
ετών από την ισχύ του Ν.Δ. 142/1974. 

α)   σε Αστυνομικά Τμήματα και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται από 
αυτά, 

β)   σε Αστυνομικούς Σταθμούς, 

γ)  σε Υποδιοικήσεις χωροφυλακής και τις υπηρεσίες που εξαρτώνται 
από αυτές,  

δ)   στις Υπηρεσίες ΄Αμεσης Δράσης Αστυνομίας πόλεων, 

ε)   στις Υπηρεσίες ΄Αμεσης Επέμβασης Χωροφυλακής, 

στ) στις Υποδιευθύνσεις Μηχανοκινήτου και τα Τμήματα Μηχανοκίνητης 
Αστυνομίας πόλεων,  

ζ)   στα Μηχανοκίνητα Τμήματα Χωροφυλακής, 

η)  στις Υπηρεσίες Ασφαλείας Υψηλών προσώπων, 

θ) στις Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας και τις Υπηρεσίες που εξαρτώνται 
από αυτές, 

ι)   στα Τμήματα Ασφαλείας και τις Υπηρεσίες που εξαρτώνται από αυτά, 

ια) στις Υπηρεσίες Τροχαίας (Υποδιευνθύνσεις, Τμήματα, Σταθμούς), 

ιβ)  σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς Πόλεων, 

ιγ) σε Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Πόλεων, στις οποίες δεν λειτουργεί 
Διοίκηση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, 
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ιδ)  σε Λιμενικούς Πυροσβεστικούς Σταθμούς, 

ιε)  σε Πυροσβεστικούς Σταθμούς Αεροδρομίων, 

ιστ) στις παραγωγικές σχολές Ρόδου και Κρήτης (εκπαιδευτικό 
προσωπικό), 

ιζ)  στη Διεύθυνση Εκληματολογικών Υπηρεσιών, 

ιη)  αλλοδαπών, 

ιθ) Μεταγωγών και Φρούρησης Φυλακών και Σωφρονιστικών 
Καταστημάτων. 

 

΄Αρθρο 6 παρ. 1 
Ν.3075/02 

κ) Σε Υποδιευθύνσεις, Τμήματα και Σταθμούς της Τουριστικής 
Αστυνομίας, Αγορανομίας, ελέγχων διαβατηρίων, διαβιβάσεων -
κέντρων R/T, γραφείων εγκληματολογικών ερευνών, καθώς και στις 
Αστυνομικές Σχολές (εκπαιδευτικό προσωπικό), καθώς και στα 
ανακριτικά γραφεία των διοικήσεων Πυροσβεστικών Υπηρεσιών 
Πόλεων, στα Πυροσβεστκά Συνεργεία, στο 199 Συντονιστικό 
Επιχειρησιακό Κέντρο γπηρεσιών Πυροσβεστικού Σώματος και στις 
Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. 

 

΄Αρθρο 3 Ν.Δ. 179/ 
94. 

       Ως χρόνος υπηρεσίας για την εφαρμογή της περίπτ. γ΄ λογίζεται 
αυτός που διανύθηκε στις παρακάτω υπηρεσίες που ασκούσαν 
καθήκοντα τάξης και ασφάλειας κατά το χρονικό διάστημα από 1ης 
Νοεμβρίου 1949 και μέχρι την πάροδο πέντε ετών από την ισχύ του 
Ν.Δ. 179/1974. 

α)  σε Κεντρικά Λιμεναρχεία, 

β)  σε Λιμεναρχεία, 

γ)  σε Υπολιμεναρχεία, 

δ)  σε Λιμενικούς Σταθμούς, 

ε)  σε περιπολικά σκάφη και τροχοφόρα Λιμενικού Σώματος, 

στ) σε Κέντρο ΄Αμεσης Δράσης Λιμενικού Σώματος, 

ζ)  σε θάλαμο έρευνας και διάσωσης στη θάλασσα. 

 

΄Αρθρο 8 Ν. 955/79. 6.  Λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο ο χρόνος της πραγματικής 
υπηρεσίας των μόνιμων ή ισόβιων ή αυτών που αναφέρονται στην 
περίπτ. β΄ της παρ. 1 του άρθρου 12 έκτακτων, αναπληρωτών και 
δόκιμων πολιτικών υπαλλήλων, ο οποίος διανύθηκε: 

α)   Στην ΄Ηπειρο και τα Νησιά από την 5η Οκτωβρίου 1912 μέχρι την 1η 
Δεκεμβρίου 1913, 

β)   στη Δυτική Θράκη από τις 2 Μαϊου 1920 μέχρι το τέλος 1922,  

γ)   στην Ανατολική Θράκη από την 8η Ιουλίου 1920 μέχρι το τέλος 
1922, 
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δ)    στη Μικρά Ασία απο τις 2 Μαϊου 1919 μέχρι το τέλος 1922,  

ε)  στη Μακεδονία από την 5η Οκτωβρίου 1912 μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 
1913 και από την 1η Σεπτεμβρίου 1916 μέχρι το τέλος 1922.   

Επίσης για τους πολιτικούς υπαλλήλους και τους στρατιωτικούς 
γενικά, που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, 
υπολογίζεται διπλάσιος ο χρόνος που διανύθηκε μέχρι την 31η 
Οκτωβρίου 1950 με τις προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 4 της από 
25ης Φεβρουαρίου 1926 Συντακτικής Απόφασης και ο οποίος για 
τους στρατιωτικούς δε συμπίπτει με τις χρονικές περιόδους που 
αναφέρονται στις προηγούμενες περιπτώσεις ή με πολεμική 
περίοδο. 

 Αν ο χρόνος του προηγούμενου εδαφίου διανύθηκε από την 1η 
Ιουλίου 1935 και μετά προσμετράται αφού συμπληρωθεί 25ετής 
συντάξιμη υπηρεσία. Σε κάθε περίπτωση ο χρόνος που 
υπολογίζεται με προσαύξηση σύμφωνα με αυτή την παράγραφο δεν 
μπορεί να υπερβεί τη διετία και λαμβάνεται υπόψη μόνο γι΄αυτούς 
που πήραν την προσαύξηση αυτή μέχρι την κατάργησή της με τον 
Α.Ν. 1854/1951 και τις οικογένειες αυτών που πέθαναν. 

΄Αρθρο 20 παρ. 2 Ν. 
1694/87. 

      Οι διατάξεις του Ν.Δ. 142/1974, εκτός από τη διάταξη της παρ. 4 του 
άρθρου 1, έχουν εφαρμογή και για τις γυναίκες του τρίτου εδαφίου 
της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26, εφόσον κατά την 
αποχώρησή τους από την υπηρεσία θεμελιώνουν δικαίωμα 
σύνταξης. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο    41 

Υπολογισμός εξαμήνων πτητικών και καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή, υποβρύχιου 
καταστροφέα και εκκαθαριστή ναρκοπεδίων. 

 
΄Αρθρο 41 Α.Ν. 
1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 3 
παρ. 1-3 Ν. 148/75 
και συμπλ. στις 
παρ. 2 και 3 περ. δ΄ 
με άρθρ. 2 Ν. 1282/ 
82.  

1.   Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών που τελούν σε κατάσταση 
πτητικής ενέργειας, εν ενεργεία αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου 
καταστροφέα, καθώς και χρόνος καταδυτικών εξαμήνων αυτών που 
υπηρετούν σε υποβρύχια, λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης και 
τριπλάσιος σε καιρό πολέμου με τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α)  Για τους χειριστές αεροσκαφών και τους άλλους που αποτελούν 
απαραίτητο πλήρωμά τους και είναι σε κατάσταση πτητικής 
ενέργειας, καθώς και γι΄αυτούς που υπηρετούν σε υποβρύχια 
εφόσον κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν τριάντα (30) ώρες πτήσης ή 
τριάντα (30) ώρες σε κατάδυση αντίστοιχα. 

       Γι΄αυτούς που υπηρέτησαν σε υποβρύχια μέχρι την 31η Οκτωβρίου 
1950 το ελάχιστο υποχρεωτικό όριο κατάδυσης ορίζεται σε 24 ώρες. 
Για τους άλλους, που με βάση τη νομοθεσία που ισχύει τελούν σε 
κατάσταση πτητικής ενέργειας, λογίζεται διπλάσιος σε καιρό ειρήνης 
και τριπλάσιος σε καιρό πολέμου ο χρόνος ενός εξαμήνου για κάθε 
δεκαοκτάμηνο εφόσον μέσα σ’ αυτό συμπληρώνουν τριάντα ώρες 
πτήσεων. 

β)   Για τους εν ενεργεία αλεξιπτωτιστές εφόσον μέσα σε κάθε εξάμηνο 
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εκτελούν δύο τουλάχιστον πτώσεις. 
γ)   Για τους εν ενεργεία υποβρύχιους καταστροφείς εφόσον μέσα σε 

κάθε εξάμηνο εκτελούν δύο καταδύσεις σε βάθος 36 μέτρων με 
παραμονή στο βυθό για δέκα λεπτά, δύο ημερήσιες και δύο 
νυκτερινές υποβρύχιες πορείες με τη βοήθεια πυξίδας από μία σε 
αποστάσεις 1000 και 1400 μέτρων. 

2. Η συμπλήρωση εξαμήνων πτητικής ενέργειας και ενέργειας 
αλεξιπτωτιστή και υποβρύχιου καταστροφέα, καθώς και 
καταδυτικών εξαμήνων βεβαιώνεται με διαταγές του Αρχηγού του 
Γενικού Επιτελείου Εθνικής ΄Αμυνας ή του Αρχηγού του Λιμενικού 
Σώματος εφόσον πρόκειται για το ιπτάμετο στρατιωτικό προσωπικό 
του Λιμενικού Σώματος. 

3. Ο διπλασιασμός ή τριπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των 
στρατιωτικών της παρ. 1 γίνεται μόνο εφόσον αυτοί που διατέλεσαν 
σε κατάσταση πτητικής ενέργειας συμπλήρωσαν δεκαοκταετή και οι 
άλλοι εικοσαετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία. 

       Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει εφόσον ο στρατιωτικός: 
α)    πεθαίνει στην ενέργεια, 
β)  αποστρατεύεται για σωματική ανικανότητα που επέρχεται είτε 

αμέσως μετά την κρίση της υγιεινής του κατάστασης από την 
αρμόδια υγειονομική επιτροπή είτε με εφαρμογή της διάταξης της 
παρ. 7 του άρθρου 14 του Ν.Δ. 1400/73,  

γ)   διακόπτει την παραμονή του στην κατάσταση πτητικής ενέργειας για 
πτητική ακαταλληλότητα με εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 
13 του Ν.Δ. 1400/73, εκτός από την περίπτωση κατά την οποία η 
ακαταλληλότητα επήλθε για μειωμένη πειθαρχικότητα κατά τις 
πτήσεις. 

Η προηγ. περίπτ. δ΄ 
καταργήθηκε και οι 
επόμενες αναριθμή-
θηκαν με το άρθρ. 3 
παρ. 9 του Ν. 2320/ 
95. 

δ) ανήκει στην κατηγορία των εθελοντών αλεξιπτωτιστών Μέσης 
Ανατολής, που χρησιμοποιήθηκαν με οποιονδήποτε τρόπο σε 
επικίνδυνες ειδικές μυστικές αποστολές μέσα στην Ελλάδα κατά τη 
διάρκεια του τελευταίου πολέμου και οι οποίοι από εχθρική δράση ή 
πέθαναν ή αφού τραυματίστηκαν αιχμαλωτίστηκαν. 

΄Αρθρο 4 παρ. 2 Ν. 
4448/64. 

       Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και για 
τους εθελοντές αλεξιπτωτιστές Μ. Ανατολής που σκοτώθηκαν ή 
τραυματίστηκαν με τους παραπάνω όρους όχι μόνο μετά ή κατά την 
πτώση τους με αλεξίπτωτο για εκτέλεση των επικίνδυνων ειδικών 
μυστικών αποστολών που είχαν αναλάβει, αλλά και στην 
περίπτωση της μεταφοράς τους με άλλα μέσα στον τόπο εκτέλεσης 
της ειδικής αυτής αποστολής τους.  

΄Αρθρο 4 παρ. 1 Ν. 
1489/84. 

ε)   Αποφοίτησε ευδόκιμα από τη Σχολή Αεροπορίας (Ικάρων-ΕΚΕΧ) και 
συμπλήρωσε μετά την έξοδό του από την πολεμική Αεροπορία 
δεκαοκταετή πραγματική δημόσια πολιτική υπηρεσία. 

 

΄Αρθρο 3 παρ. 4-7 
Ν. 148/75. 

4.   Σ΄αυτούς που πήραν το πτυχίο αλεξιπτωτιστή της Ελληνικής Σχολής 
Αλεξιπτωτιστών, καθώς και σ΄αυτούς που πήραν το πτυχίο 
υποβρύχιου καταστροφέα στην Ελλάδα υπολογίζεται και το εξάμηνο 
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μέσα στο οποίο τους απονεμήθηκε το παραπάνω πτυχίο.Οι 
πρόσθετες όμως πτώσεις ή πρόσθετες ώρες υποβρύχιας 
κολύμβησης ή υποβρύχιας καταστροφής, που πραγματοποιήθηκαν 
μέσα στο εξάμηνο εκπαίδευσης, δεν υπολογίζονται για το επόμενο 
εξάμηνο. Ως εξάμηνο ενέργειας λογίζεται και εκείνο κατά το οποίο 
αυτός που εκπαιδεύεται ή ο εν ενεργεία πτυχιούχος αλεξιπτωτιστής 
ή πτυχιούχος υποβρύχιος καταστροφέας δεν μπόρεσε να 
συμπληρώσει τις πτώσεις ή υποβρύχιες καταδύσεις ή πορείες, που 
προβλέπονται, εξαιτίας ατυχήματος από πτώση με αλεξίπτωτο ή 
από υποβρύχια κολύμβηση, το οποίο πραγματοποιήθηκε μέσα στο 
ίδιο εξάμηνο. Η αδυναμία αυτή διαπιστώνεται από την οικεία 
Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή. 

5.   Στις διατάξεις αυτού του άρθρου υπάγονται και οι στρατιωτικοί που 
εκπαιδεύτηκαν ως αλεξιπτωτιστές ή υποβρύχιοι καταστροφείς σε 
Σχολές του εξωτερικού, των οποίων ο χρόνος φοίτησης και 
απόκτησης πτυχίου, καθώς και ο αριθμός των πτώσεων ή 
υποβρύχιων καταδύσεων, πορειών ή καταστροφών βεβαιώνονται 
με βάση τα επίσημα στοιχεία που τηρούνται στο Γενικό Επιτελείο 
του οικείου κλάδου των ΄Ενοπλων Δυνάμεων. 

6.  Ο χρόνος αιχμαλωσίας των στρατιωτικών που αναφέρονται στην 
παρ. 1 θεωρείται αντίστοιχος χρόνος εν ενεργεία για την 
προσμέτρηση συντάξιμης υπηρεσίας. 

7. Ο χρόνος, που υπολογίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω σε 
διπλασιασμό ή τριπλασιασμό, θεωρείται σαν χρόνος πραγματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας.  

΄Αρθρο 16 παρ. 1 Ν. 
955/79. 

8.  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και 
σ΄αυτούς που είχαν εξέλθει από την υπηρεσία πριν από την έναρξη 
της ισχύος του Ν. 148/1975. Η αναγνώριση όμως των εξαμήνων 
που διανύθηκαν από αυτούς γίνεται με τον όρο να έχουν 
συμπληρωθεί οι προϋποθέσεις που απαιτούνταν για τη 
συμπλήρωσή τους από τη νομοθεσία που ίσχυε κατά το χρόνο της 
πραγματοποίησής τους. 

       Με τις ίδιες προϋποθέσεις γίνεται και η αναγνώριση των εξαμήνων 
που πραγματοποιήθηκαν από τους εν ενεργεία στρατιωτικούς μέχρι 
τη δημοσίευση του Ν. 148/1975.  

       Ο υπολογισμός των εξαμήνων που αναφέρονται στα προηγούμενα 
εδάφια γίνεται με βάση τα επίσημα στοιχεία που τηρούνται. 

΄Αρθρο 16 παρ. 3 Ν. 
955/79. 

9.   Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών, που υπηρετούν ως τεχνικοί 
σε μονάδες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ξηράς ή σε ναρκαλιευτικά 
συνεργεία σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.Δ. 1033/71 και 
2646/1953, λογίζεται αυξημένος στο διπλάσιο σχετικά με τη σύνταξή 
τους εφόσον κάθε εξάμηνο συμπληρώνουν τριάντα ώρες εργασίας 
μέσα σε ναρκοπέδια ή ύποπτους χώρους. 

΄Αρθρο 16 παρ. 4 Ν. 
955/79. 

       Ο διπλασιασμός του συντάξιμου χρόνου των στρατιωτικών που 
αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο γίνεται μόνο εφόσον αυτοί 
συμπλήρωσαν εικοσαετή πραγματική στρατιωτική υπηρεσία, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 3 αυτού του άρθρου. 
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΄Αρθρο 16 παρ. 5 Ν. 
955/79. 

       Ο χρόνος, που υπολογίζεται με διπλασιασμό σύμφωνα με την 
παράγραφο αυτή, βεβαιώνεται με βάση τα επίσημα στοιχεία που 
τηρούνται από την αρμόδια υπηρεσία και θεωρείται σαν χρόνος 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 

΄Αρθρο 4 παρ. 2 Ν. 
1489/84. 

10. Οι διατάξεις των παρ. 1-7 του άρθρου αυτού, κατά το μέρος που 
αναφέρονται στους υποβρύχιους καταστροφείς του Πολεμικού 
Ναυτικού (Π.Ν.), εφαρμόζονται ανάλογα και για τους άνδρες 
υποβρύχιων αποστολών του Λιμενικού Σώματος που υπηρετούν 
οργανικά στο 5ο Τμήμα της Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας και 
στη Μονάδα Πολλαπλής Χρησιμότητας του Υπουργείου Εμπορικής 
Ναυτιλίας και έχουν πτυχίο υποβρύχιου καταστροφέα του Π.Ν. ή 
άλλο πιστοποιητικό της Μονάδας Υποβρύχιων Καταστροφών του 
Π.Ν. από όπου προκύπτει ότι έχουν εκπαιδευτεί για καταδύσεις σε 
βάθος μεγαλύτερο από τριάντα έξι (36) μέτρα. Η συμπλήρωση των 
καταδύσεων και υποβρύχιων πορειών που προβλέπει η παρ. 1 
περ. γ΄ του άρθρου αυτού βεβαιώνεται από τον Αρχηγό του 
Λιμενικού Σώματος.  

       Ο μέχρι την έναρξη της ισχύος της παραγράφου αυτής χρόνος 
υπηρεσίας, που προσφέρθηκε με τα προσόντα του πρώτου εδαφίου 
από τους άνδρες του Λιμενικού Σώματος στο 5ο Τμήμα της 
Διεύθυνσης Λιμενικής Αστυνομίας και στη Μονάδα Πολλαπλής 
Χρησιμότητας του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας υπολογίζεται 
διπλάσιος. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 7 του άρθρου αυτού ισχύουν 
και στην προκειμένη περίπτωση. 

 

΄Αρθρο 20 παρ. 3  
Ν. 1813/88, όπως 
συμπλ. με άρθρ. 2 
παρ. 8 Ν. 2703/99. 

11.  Οι διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για το 
αστυνομικό προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας που υπηρετεί σε 
αστυνομικές υπηρεσίες με αποστολή την επισήμανση, την 
περισυλλογή, την εξουδετέρωση και τη διενέργεια των αναγκαίων 
εργασιών για την καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και 
αυτοσχέδιων βομβών, κατά τις διατάξεις του  Π.Δ. 357/1986, καθώς 
και για το προσωπικό των ειδικών κατασταλτικών 
αντιτρομοκρατικών μονάδων της Ελληνικής Αστυνομίας, που 
οργανώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 534/1978 με 
αποστολή που ορίζεται στο άρθρο 40 της 10891 Φ. 002.21/20λε/7 
Ιουλίου 1980 απόφασης του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, εφόσον 
για κάθε εξάμηνο συμπληρώνει τριάντα ώρες εργασίας, μέσα σε 
χώρους ύποπτους ύπαρξης βομβών και εκρηκτικών μηχανισμών ή 
σε επεμβάσεις κατά οργανωμένων ληστειών, αεροπειρατειών, 
απαγωγών προσωπικοτήτων ή γενικά σε περιπτώσεις που έγινε 
επέμβαση προσωπικού ειδικά εκπαιδευμένου και εξοπλισμένου. 

Οι πιο πάνω ώρες βεβαιώνονται με βάση τα τηρούμενα επίσημα 
στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας. 

Η συμπλήρωση των τριάντα ωρών εργασίας δεν απαιτείται αν η 
αποχή από την υπηρεσία μέχρι ένα έτος οφείλεται σε πάθηση, σε 
νοσηλεία ή σε αναρρωτική άδεια για νόσο ή τραύμα που προήλθε 
πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της εκτέλεσης των ειδικών 
καθηκόντων του αστυνομικού. Ο χρόνος εκπαίδευσης και 
μετεκπαίδευσης λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε υπόπτους 
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χώρους.  

Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου έχουν ανάλογη εφαρμογή και 
για το αντίστοιχο προσωπικό του Λιμενικού Σώματος.  

 

Άρθρο 6 παρ. 2 
Ν.3075/02 

12.  Οι διατάξεις των παραγράφων 1-7 του άρθρου αυτού, κατά το μέρος 
που αναφέρονται στους υποβρύχιους καταστροφείς του πολεμικού 
Ναυτικού, εφαρμόζονται ανάλογα και για το προσωπικό της Κινητής 
Ομάδας Συντήρησης Υποβρυχίων και Θαλασσίων Εγκαταστάσεων 
(Κ.Ο.Σ.Υ.Θ.Ε.) της Πολεμικής Αεροπορίας που έχει πτυχίο ή άλλο 
πιστοποιητικό της Μονάδας Υποβρυχίων Καταστροφών του 
Πολεμικού Ναυτικού ή της Μονάδας Αεροπορικών Κατασκευών της 
Πολεμικής Αεροπορίας, από το οποίο προκύπτει ότι έχει 
εκπαιδευθεί για καταδύσεις σε βάθος μεγαλύτερο από τριάντα έξι 
(36) μέτρα. Η συμπλήρωση των καταδύσεων και υποβρυχίων 
πορειών, που προβλέπεται από την περίπτωση γ' της παραγράφου 
1 του άρθρου αυτού, βεβαιώνεται από τον Διοικητή της 
Κ.Ο.Σ.Υ.Θ.Ε.  

        Ο μέχρι την έναρξη της ισχύος της παραγράφου αυτής χρόνος 
υπηρεσίας, που προσφέρθηκε με τα προσόντα των προηγούμενων 
εδαφίων από το προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας, 
υπολογίζεται διπλάσιος. 

        Οι διατάξεις των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου αυτού ισχύουν 
και στην προκειμένη περίπτωση 

 

 

 

3.   ΠΟΣΟ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ

  

Α Ρ Θ Ρ Ο    42 

Υπολογισμός της σύνταξης 

 

΄Αρθρο 42 Α.Ν. 
1854/51, όπως 
συμπλ. με άρθρα 14 
παρ. 1 Ν.Δ. 3760/ 
57, 1 παρ. 3 Ν. 413/ 
76 και 4 Ν.Δ. 626/70 
και αντικατ. από τα 
άρθρα 2 Ν. 1202/81 
και άρθρο 5 του Ν. 
1694/87. 

1.   Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε τόσα τριακοστά πέμπτα του κατά 
το άρθρο 34 μηνιαίου συντάξιμου μισθού, όσα είναι τα έτη της 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτή καθορίζεται στα 
άρθρα 36, 37, 40 και 41 αυτού του Κώδικα. 

2. Η σύνταξη, που κανονίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο, προσαυξάνεται κατά 0,3/35 για κάθε έτος πλασματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας, όπως αυτή καθορίζεται στα άρθρα 36 και 37 
του Κώδικα αυτού. 

3.   Η σύνταξη των μόνιμων ανθυπασπιστών και οπλιτών των Ένοπλων 
Δυνάμεων, της Χωροφυλακής και του Λιμενικού Σώματος της 
Αστυνομίας Πόλεων, καθώς και αυτών που δεν εξομοιώνονται με 
ορισμένους βαθμοφόρους του στρατεύματος στρατιωτικών 
νοσοκόμων, προσαυξάνεται κατά 3/35 του μηνιαίου συντάξιμου 
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μισθού τους, εφόσον έχουν συμπληρώσει 20ετή πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία.  

       Η προσαύξηση του προηγούμενου εδαφίου παρέχεται με τις ίδιες 
προϋποθέσεις και στους υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος 
από το βαθμό του πυρονόμου και κάτω. 

4.   Η προσαύξηση της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τις 
έγγαμες αξιωματικούς αδελφές νοσοκόμες. 

΄Αρθρο 12 παρ. 5 Ν. 
3768/57 σε συνδ. με 
άρθρ. 2 παρ. 1 Ν. 
787/78. 

5.   Η σύνταξη των στρατιωτικών γενικά δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση 
να είναι μικρότερη από εκείνη που θα είχαν δικαίωμα να πάρουν με 
βάση το συντάξιμο μισθό του βαθμού που έφεραν πριν από την 
προαγωγή τους σε ανώτερο βαθμό μαζί με το επίδομα χρόνου 
υπηρεσίας. 

 

΄Αρθρο 19 παρ. 2 Ν. 
1694/87, όπως 
αντικ. με άρθρ. 3 
παρ. 4 Ν. 2227/94, 
όπως αντικ. από το 
άρθρο 2, παρ. 2β, 
Ν.3234/04 και 
άρθρο 5, παρ.1, 
Ν.3408/05 

6.  Η μηνιαία σύνταξη των προσώπων του τελευταίου εδαφίου της 
περίπτ. α' της παρ. 1 του άρθρου 26 του Κώδικα αυτού, όπως αυτό 
ισχύει κάθε φορά, ορίζεται στα ογδόντα εκατοστά (80%) των 
αποδοχών της παρ. 2 του άρθρου 34, που λαμβάνουν κατά το 
χρόνο της εξόδου τους από την υπηρεσία, εφόσον εξέρχονται, λόγω 
παραίτησης ή απολύονται για λόγους υγείας, μετά τη συμπλήρωση 
δεκαπενταετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας 

        

΄Αρθρο 1 παρ. 5 Ν. 
3029/02   

7. α. Το άθροισμα των ποσών των συντάξεων των υποπεριπτώσεων i 
και ii της περίπτωσης α' της παραγράφου 18 του άρθρου 34 του 
Κώδικα αυτού αποτελεί το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης με τον 
περιορισμό της παραγράφου 1 του άρθρου 55 του ίδιου Κώδικα, 
όπου συντρέχει περίπτωση. 

     β.  Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή σε συνδυασμό με 
τις διατάξεις του άρθρου 34, όπου συντρέχει περίπτωση. 

 

Άρθρο 6 παρ. 6 
Ν.3075/02 

8.  Η σύνταξη των Αξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων και των 
Σωμάτων Ασφαλείας, που αποστρατεύονται αυτεπάγγελτα λόγω 
προαγωγής νεοτέρων τους και δεν συμπληρώνουν πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία τριανταπέντε ετών, προσαυξάνεται μέχρι 3/35 
και μέχρι τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς πραγματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας, με την προϋπόθεση καταβολής από τους 
ίδιους του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    43 

Προσαύξηση για εξάμηνα πτητικά, καταδυτικά, αλεξιπτωτιστή  

και υποβρύχιου καταστροφέα. 

 

΄Αρθρο 43 Α.Ν. 1.   Η μηνιαία σύνταξη κάθε δημόσιου λειτουργού που απομακρύνεται 
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1854/51, όπως 
συμπλ. με άρθρ. 4 
Ν.Δ. 3723/57 και 
αντικ. με άρθρ. Ν. 
148/75 και 4 Ν. 
2512/97. 

από την υπηρεσία και ο οποίος διατέλεσε ως στρατιωτικός σε 
κατάσταση πτητικής ενέργειας ή υπηρέτησε σε υποβρύχια 
προσαυξάνεται για όσους συμπλήρωσαν αντίστοιχα 1-27 εξάμηνα 
πτητικής ενέργειας ή κατάδυσης σε περίοδο ειρήνης κατά 0,6/100 
του μηνιαίου βασικού μισθού ενέργειας του βαθμού Λοχαγού, που 
ισχύει κάθε φορά, για κάθε εξάμηνο από το 1ο μέχρι και το 27ο και 
για όσους συμπλήρωσαν αντίστοιχα περισσότερα από 28 εξάμηνα 
πτητικής ενέργειας ή κατάδυσης σε περίοδο ειρήνης κατά 0,6/100 
του παραπάνω μισθού για κάθε εξάμηνο από το 1ο μέχρι και το 27ο 
και κατά 1,2/100 για κάθε εξάμηνο πέρα από το 27ο. 

΄Αρθρο 27 Ν. 2592/ 
98. 

       Ειδικά γι΄αυτούς, που διατέλεσαν ως στρατιωτικοί σε κατάσταση 
πτητικής ενέργειας ή υπηρεσίας σε μαχητικά αεροσκάφη σταθερών 
πτερύγων για διάστημα τουλάχιστον σαράντα οκτώ μηνών, η 
μηνιαία σύνταξη προσαυξάνεται για όσους συμπλήρωσαν 1-27 
εξάμηνα πτητικής ενέργειας σε περίοδο ειρήνης κατά 0,9/100 του 
μηνιαίου μισθού ενέργειας του βαθμού Λοχαγού για κάθε εξάμηνο 
από το 1ο μέχρι το 27ο. Για όσους συμπλήρωσαν περισσότερα από 
28 εξάμηνα πτητικής ενέργειας σε περιόδο ειρήνης κατά 0,9/100 του 
παραπάνω μισθού για κάθε εξάμηνο από το 1ο μέχρι και το 27ο και 
κατά 1,8/100 για κάθε εξάμηνο πέρα από το 27ο. Ο ελάχιστος 
χρόνος των σαράντα οκτώ μηνών, που αναφέρεται πιο πάνω, δεν 
ισχύει για τους χειριστές αεροσκαφών που σκοτώθηκαν σε 
αεροπορικό ατύχημα. 

΄Αρθρο 4 παρ. 6 Ν. 
2512/97. 

2.   Η μηνιαία σύνταξη κάθε δημόσιου λειτουργού που απομακρύνεται 
από την υπηρεσία και ο οποίος διατέλεσε ως στρατιωτικός σε 
κατάσταση ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα 
προσαυξάνεται για όσους συμπλήρωσαν 1-10 εξάμηνα ενέργειας 
αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα σε περίοδο ειρήνης κατά 
0,6/100 του μηνιαίου βασικού μισθού ενέργειας του βαθμού 
Λοχαγού, που ισχύει κάθε φορά, για κάθε εξάμηνο ενέργειας από το 
1ο μέχρι και το 10ο, και για όσους συμπλήρωσαν περισσότερα από 
11 εξάμηνα ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρύχιου καταστροφέα σε 
περίοδο ειρήνης κατά 0,6/100 του παραπάνω μισθού για κάθε 
εξάμηνο από το πρώτο μέχρι και το 10ο και κατά 1,2/100 για κάθε 
εξάμηνο πέρα από το 10ο. 

3.   Για κάθε εξάμηνο ενέργειας των στρατιωτικών των παραγράφων 1 
και 2 αυτού του άρθρου, που διανύεται ανεξάρτητα από τον αριθμό 
τους σε περίοδο πολέμου, η προσαύξηση συνίσταται σε 1,5/100 του 
μηνιαίου βασικού μισθού Λοχαγού, που ισχύει κάθε φορά. 

 

΄Αρθρο 43 Α.Ν. 
1854/51, όπως 
συμπλ. με άρθρ. 4 
Ν.Δ. 3723/57 και 
αντικ. με άρθρ. 4 Ν. 
148/75. 

4.   Για τον καθορισμό των εξαμήνων ενέργειας των στρατιωτικών των 
παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου λαμβάνονται υπόψη οι 
προϋποθέσεις συμπλήρωσης εξαμήνων για κάθε κατηγορία τους οι 
οποίες καθορίζονται στα άρθρα 41 και 71. 

5.   Το εξάμηνο κατά το οποίο ο στρατιωτικός των παρ. 1 και 2 αυτού 
του άρθρου σκοτώθηκε ή τραυματίσθηκε εξαιτίας πτήσης, πτώσης, 
υποβρύχιας κολύμβησης ή υποβρύχιας καταστροφής καθώς και 
κατάδυσης, ενώ τελούσε σε κατάσταση ενέργειας, λογίζεται σαν 
πλήρες εξάμηνο ενέργειας ανεξάρτητα από το χρόνο ή τη 
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συμπλήρωση των προϋποθέσεων του παραπάνω άρθρου 41 για το 
λογισμό των εξαμήνων ως τέτοιων ενέργειας. 

6.   Τα εξάμηνα ενέργειας, που συμπληρώθηκαν κατά τη διάρκεια της 
εκπαίδευσης στις αντίστοιχες Σχολές από τους στρατιωτικούς των 
παρ. 1 και 2 αυτού του άρθρου με την ιδιότητα των μαθητών ή 
εκπαιδευομένων γενικά, δε συνυπολογίζονται για την προοσαύξηση  
της σύνταξης. 

7.  Τα εξάμηνα αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου και την 1η Ιουλίου κάθε 
έτους και λήγουν την 31η Ιουνίου και 31η Δεκεμβρίου αντίστοιχα. Τα 
δεκαοκτάμηνα για κάθε τριετία αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου  του 
πρώτου έτους και την 1η Ιουλίου του δεύτερου έτους και λήγουν την 
30η Ιουνίου του δεύτερου έτους και την 31η Δεκεμβρίου  του τρίτου 
έτους αντίστοιχα.  

8.   Σε περίπτωση που διαστήματα όχι πλήρων εξαμήνων λογίζονται ως 
τέτοια ενέργειας προστίθενται αυτά και εξάγεται ο αριθμός των 
εξαμήνων και το υπόλοιπο λογίζεται σαν πλήρες εξάμηνο αν 
αποτελείται από τρεις μήνες.  

9. Οι προσαυξήσεις του άρθρου αυτού παρέχονται μόνο στην 
περίπτωση κανονισμού σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα αυτού. 

10. Οι παραπάνω προσαυξήσεις κανονίζονται και απονέμονται μαζί με 
τη σύνταξη και λαμβάνονται υπόψη για τον κανονισμό της σύνταξης 
της οικογένειας του στρατιωτικού σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 31, 32, 46 και 47 του Κώδικα αυτού.   

Διευκριν. διάταξη 
παρ. 1 άρθρ.   16 Ν. 
955/79. 

11. Οι διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 41 εφαρμόζονται και στις 
περιπτώσεις αυτού του άρθρου. 

΄Αρθρο 6 παρ. 2 Ν. 
3075/02. 

12. Οι διατάξεις των παραγράφων 2-10 αυτού του άρθρου, κατά το 
μέρος που αφορούν τους υποβρύχιους καταστροφείς του Πολεμικού 
Ναυτικού, εφαρμόζονται ανάλογα και στα πρόσωπα των 
παραγράφων 10 και 12 του άρθρου 41 αυτού του Κώδικα. 

 

Άρθρο 3, παρ. 11 
του Ν.3513/06 

       Επίσης οι διατάξεις των παραγράφων 1 εδάφιο πρώτο και 3-10 του 
άρθρου αυτού εφαρμόζονται ανάλογα και στα πρόσωπα των 
παραγράφων 9 και 11 του άρθρου 41 του Κώδικα αυτού. 

Α Ρ Θ Ρ Ο    44 

Σύνταξη παθόντων όχι εξαιτίας της υπηρεσίας 

 

΄Αρθρο 44 παρ. 1-2 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
τροπ. με άρθρ. 2 
Ν.Δ. 208/74 σε 
συνδ. με άρθρ. 3 
παρ. 8 Ν. 2227/94. 

1.   Αν γίνει απόλυση  για σωματική ή διανοητική ανικανότητα που δεν 
οφείλεται στην υπηρεσία, η σύνταξη κανονίζεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του άρθρου  42, καθώς και του άρθρου  54 του παρόντος 
εφόσον συντρέχει περίπτωση. 

2.  Εκείνος που απομακρύνεται για την παραπάνω αιτία δικαιούται 
χρηματικό βοήθημα ίσο με τις αποδοχές τόσων μηνών όσα τα έτη 
της πραγματικής του υπηρεσίας, αν δεν έχει πενταετή τουλάχιστον 
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πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. 

΄Αρθρο 11 Ν.Δ. 
3768/57. 

3. Στρατιωτικοί που απομακρύνονται από την υπηρεσία για 
οποιονδήποτε λόγο, εκτός από την παραίτηση  ή το πειθαρχικό 
παράπτωμα, χωρίς να δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο 
ή σύμφωνα με το άρθρο 85 του παρόντος ή  βοήθημα σύμφωνα με 
την προηγούμενη παράγραφο, δικαιούνται χρηματικό βοήθημα ίσο 
με τις αποδοχές τόσων μηνών όσα τα έτη της πραγματικής τους 
υπηρεσίας και αποκλείεται στην περίπτωση αυτή η καταβολή 
αποδοχών τριμήνου. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο    45 

Σύνταξη παθόντων εξαιτίας της υπηρεσίας 

 

΄Αρθρο 45 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51. 

1.   Γι΄αυτούς που εξέρχονται από την υπηρεσία για νόσο ή τραύμα που 
προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας, η 
σύνταξη κανονίζεται με βάση το ποσοστό ανικανότητάς τους και το 
συντάξιμο μηνιαίου  μισθό που καθορίζεται στο παραπάνω άρθρο 
34. 

       Ποσοστό ανικανότητας μικρότερο από το 25% δεν παρέχει 
δικαίωμα για σύνταξη ανικανότητας. 

΄Αρθρο 45 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51. 

2.  Αν η σύνταξη που προκύπτει από τα έτη της υπηρεσίας είναι 
μεγαλύτερη από εκείνη που αναλογεί στο ποσοστό της 
ανικανότητας καταβάλλεται η μεγαλύτερη αυτή σύνταξη. 

΄Αρθρο 45 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 σε 
συνδ. με άρθρ. 34 
Ν. 1813/88. 

3.  Το ποσοστό αναπηρίας των παθόντων  ορίζεται από την Α.Σ.Υ. 
Επιτροπή σύμφωνα με τον πίνακα παθήσεων, νόσων και βλαβών 
του άρθρου 33 του Ν. 1813/1988. 

΄Αρθρο 1 παρ. 1, 2 
και 5 Ν.Δ. 3818/56. 

4.   Η σύνταξη που κανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν 
για τους στρατιωτικούς γενικά, οι οποίοι τραυματίζονται στην 
υπηρεσία και απομακρύνονται από αυτή για το λόγο τούτο, καθώς 
και για τις οικογένειες αυτών που σκοτώνονται, προσαυξάνεται κατά 
20%. 

       Ως παθόντες με την έννοια του προηγούμενου εδαφίου θεωρούνται 
εκείνοι που τραυματίσθηκαν ή σκοτώθηκαν σε υπηρεσία η οποία 
συνεπάγεται επαυξημένο κίνδυνο ή από απρόοπτο συμβάν. 

       Εκείνοι που δικαιώθηκαν πολεμική σύνταξη και παράλληλα 
δικαιούνται και σύνταξη με βάση την παράγραφο αυτή μπορούν να 
επιλέξουν μία από αυτές.  

΄Αρθρο 12 Ν. 955/ 
79, όπως αντικ. με 
άρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 
1859/89. 

5.  Η σύνταξη που παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του 
άρθρου στους μόνιμους και έφεδρους αξιωματικούς, 
ανθυπασπιστές, υπαξιωματικούς και οπλίτες του στρατεύματος και 
σε όσους αντιστοιχούν με αυτούς, οι οποίοι εξέρχονται από την 
υπηρεσία για τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και 
αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας τους, καθώς και στις 
οικογένειες αυτών που έχουν σκοτωθεί ή πεθάνει, δεν μπορεί να 
είναι μικρότερη από το 85%,  
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α)   αν πρόκειται για τους παθόντες της μηνιαίας σύνταξης που ανήκει 
σε ομοιόβαθμο στρατιωτικό ο οποίος έχει υποστεί την ίδια 
ανικανότητα εξαιτίας της υπηρεσίας του σε πόλεμο και 

β)   αν πρόκειται για τις οικογένειες της μηνιαίας σύνταξης που ανήκει 
κάθε φορά ανάλογα με την περίπτωση σε οικογένεια ομοιόβαθμου 
στρατιωτικού, ο οποίος σκοτώθηκε στον πόλεμο ή πέθανε μετά την 
ανικανότητά του. 

 
΄Αρθρο 45 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51. 

6.  Οι αξιωματικοί που διατελούν σε κατάσταση πολεμικής αποστρατείας 
ή μόνιμης ή πολεμικής διαθεσιμότητας, οι οποίοι αποτάχθηκαν ή 
αποτάσσονται, λαμβάνουν σύνταξη ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας 
τους. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο    46 

Ποσό οικογενειακής σύνταξης εγγάμου 

 

΄Αρθρο 46 παρ. 1-2 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 9 
Ν.Δ. 3768/57 και 1 
παρ. 11 Ν. 2592/98. 

1.   Η σύνταξη της χήρας συζύγου χωρίς τέκνα ή αν συντρέχουν ένα ή 
και δύο τέκνα συνίσταται στα 7/10 της σύνταξης που δικαιούται ή 
που έχει δικαιωθεί ο σύζυγος που πέθανε και αν συντρέχουν 
περισσότερα από δύο τέκνα προστίθεται 1/10 για καθένα από αυτά 
μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη του συζύγου που 
πέθανε.  

΄Αρθρο 2 παρ. 8    
Ν. 1813/88, όπως 
αντικ. με άρθρ. 8 
παρ. 7 Ν. 2592/98. 

Αν κάποιο από τα παιδιά συνάψει γάμο ή πεθάνει ή κηρυχθεί 
άφαντο ή αν κάποιο από τα άγαμα αγόρια ενηλικιωθεί ή αν σε 
κάποιο από τα συνδικαιούχα στη σύνταξη πρόσωπα δεν 
καταβάλλεται το μερίδιό του είτε λόγω αναστολής καταβολής του 
είτε γιατί παίρνει σύνταξη από δικό του δικαίωμα, η σύνταξη των 
άλλων δικαιούχων προσώπων ανακαθορίζεται σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου  αυτής σαν να μη 
συντρέχουν στη σύνταξη τα πρόσωπα στα οποία δεν καταβάλλεται 
το μερίδιο της σύνταξης.  

΄Αρθρο 1 παρ. 8    
Ν. 1902/90, όπως 
αντικ. με άρθρ. 8 
παρ. 7 Ν. 2592/98. 

       Αν κάποιο από τα παιδιά όσων κατατάσσονται από την 1η 
Ιανουαρίου  1983 και μετά συνάψει γάμο ή πεθάνει ή κηρυχθεί 
άφαντο ή ενηλικιωθεί ή αν σε κάποιο από τα συνδικαιούχα στη 
σύνταξη πρόσωπα δεν καταβάλλεται το μερίδιό του είτε λόγω 
αναστολής καταβολής του είτε γιατί παίρνει σύνταξη από δικό του  
δικαίωμα, η σύνταξη των άλλων δικαιούχων προσώπων 
ανακαθορίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρώτο  εδάφιο της 
παραγράφου αυτής σαν να μη συντρέχουν στη σύνταξη τα 
πρόσωπα στα οποία δεν καταβάλλεται το μερίδιο της σύνταξης.  

΄Αρθρο 46 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 9 
παρ. 2 Ν. 3768/57 
και 8 παρ. 5 Ν. 
2592/98. 

2.  Σε περίπτωση που δεν υπάρχει χήρα σύζυγος ή αυτή πεθάνει ή 
κηρυχθεί άφαντη ή χάσει το δικαίωμα στη σύνταξη, αν υπάρχουν 
ένα ή δύο τέκνα στο χρόνο κάποιου από τα γεγονότα αυτά, η 
σύνταξή τους συνίσταται στα 7/10 της σύνταξης που πρέπει να 
απονεμηθεί ή απονεμήθηκε σ΄αυτόν που πέθανε και αν υπάρχουν 
περισσότερα από δύο τέκνα προστίθεται ένα δέκατο για καθένα από 
αυτά μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη αυτού πού 
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πέθανε.  

Τα ορφανά τέκνα από μητέρα υπάλληλο που έχει δικαίωμα 
σύνταξης από δική της υπηρεσία ή πάθημα δικαιούνται το ίδιο ποσό 
σύνταξης με τα ορφανά τέκνα από πατέρα.  

Αν επακολουθήσει θάνατος του πατέρα ή ανικανότητά του, που 
βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. Επιτροπής, τα τέκνα 
δικαιούνται ολόκληρη  τη σύνταξή τους.  

΄Αρθρο 2 παρ. 8    
Ν. 1813/88, όπως 
αντικ. με άρθρ. 8 
παρ. 7 Ν. 2592/98. 

       Αν κάποιο από τα παιδιά συνάψει γάμο ή πεθάνει ή κηρυχθεί 
άφαντο ή αν κάποιο από τα άγαμα αγόρια ενηλικιωθεί ή αν σε 
κάποιο από τα συνδικαιούχα στη σύνταξη πρόσωπα δεν 
καταβάλλεται το μερίδιό του είτε λόγω αναστολής καταβολής του 
είτε γιατί παίρνει σύνταξη από δικό του δικαίωμα, η σύνταξη των 
άλλων δικαιούχων προσώπων ανακαθορίζεται σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στο πρώτο εδάφιο αυτής της παραγράφου σαν να μη 
συντρέχουν στη σύνταξη τα πρόσωπα στα οποία δεν καταβάλλεται 
το μερίδιο της σύνταξης. 

΄Αρθρο 1 παρ. 8 
1902/90, όπως 
αντικ. με άρθρ. 8 
παρ. 7 Ν. 2592/98. 

       Αν κάποιο από τα παιδιά όσων κατατάσσονται από την 1η 
Ιανουαρίου 1983 και μετά συνάψει γάμο ή πεθάνει ή κηρυχθεί 
άφαντο ή ενηλικιωθεί ή αν σε κάποιο από τα συνδικαιούχα στη 
σύνταξη πρόσωπα δεν καταβάλλεται το μερίδιό του είτε λόγω 
αναστολής καταβολής του είτε γιατί παίρνει σύνταξη από δικό του 
δικαίωμα, ή σύνταξη των άλλων δικαιούχων προσώπων 
ανακαθορίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο πρώτο εδάφιο της 
παραγράφου αυτής σαν να μη συντρέχουν στη σύνταξη τα 
πρόσωπα στα οποία δεν καταβάλλεται το μερίδιο της σύνταξης. 

΄Αρθρο 9 παρ. 3 
Ν.Δ. 3768/57 

       Η παρ. 2 του άρθρου 53 εφαρμόζεται και για τις γνωματεύσεις της 
Α.Σ.Υ.Επιτροπής που αναφέρονται σ΄αυτήν την παράγραφο. 

΄Αρθρο 46 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51. 

3.   Αν υπάρχουν χήρα και τέκνα το μισό της σύνταξης ανήκει στη χήρα 
και το άλλο μισό στα τέκνα σε ίσες μερίδες. Αν τα τέκνα ή μερικά 
από αυτά έχουν άλλο επίτροπο και όχι τη μητέρα μπορεί να 
απαιτηθεί η χωριστή σ΄αυτά καταβολή του ποσού της σύνταξης που 
τους ανήκει. 

΄Αρθρο 46 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51. 

4.   Το μερίδιο συμμετοχής της πατρικής οικογένειας που προβλέπεται 
στην παρ. 2 του άρθρου 31 του παρόντος συνίσταται στο 1/4 της 
σύνταξης της χήρας συζύγου, αν δεν υπάρχουν τέκνα δικαιούχα της 
σύνταξης, και στο 1/6 αν υπάρχουν τέτοια τέκνα.  
Αν τα μέλη της πατρικής οικογένειας που έχουν δικαίωμα 
συμμετοχής παύσουν να υπάρχουν ή χάσουν το δικαίωμά τους στη 
σύνταξη, η μερίδα τους προσαυξάνει τη μερίδα της χήρας συζύγου 
και των τέκνων. 
Το μερίδιο συμμετοχής της πατρικής οικογένειας που έχει 
καθορισθεί σύμφωνα με τα παραπάνω δεν επηρεάζεται από τη 
μεταγενέστερη απώλεια του δικαιώματος της συζύγου ή των 
τέκνων. 

΄Αρθρο 46 παρ. 5 
Α.Ν. 1854/51. 

5.  Η συμμετοχή της πατρικής οικογένειας στη σύνταξη της χήρας 
συζύγου χωρίς τέκνα, όπως προβλέπεται στην προηγούμενη 
παράγραφο, ορίζεται στο μισό της σύνταξης της χήρας αν είχε 
εγερθεί αγωγή διαζυγίου μεταξύ των συζύγων και η σχετική δίκη 
διακόπηκε βίαια (σημ. ορθότερα «καταργήθηκε». Πρόβλεπε άρθρ. 
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604 εδ. 1 Κ.Πολ.Δικ.) λόγω θανάτου του άνδρα. 
Άρθρο 2, παρ. 1ε 
Ν.3234/04 

6.   Ειδικά για τον υπολογισμό της σύνταξης της χήρας συζύγου και των 
τέκνων των προσώπων της παραγράφου 17 του άρθρου 34 και της 
παραγράφου 4 του άρθρου 48, έχουν ανάλογη εφαρμογή οι 
διατάξεις των δύο πρώτων εδαφίων της παραγράφου 2 του άρθρου 
94 του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων. 

Α Ρ Θ Ρ Ο    47 
Ποσό σύνταξης πατρικής οικογένειας 

 
΄Αρθρο 47 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51. 

1.   Η σύνταξη του πατέρα συνίσταται στα 3/10 εκείνης που θα έπρεπε 
να απονεμηθεί ή είχε απονεμηθεί σ΄αυτόν που πέθανε. 

΄Αρθρο 47 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51. 

2.   Στο ίδιο ποσό ορίζεται η σύνταξη της μητέρας και των αδελφών. Η 
σύνταξη της μητέρας και των αδελφών ανήκει κατά το μισό στη 
μητέρα και κατά το άλλο μισό στις αδελφές σε ίσες μερίδες, με 
δυνατότητα να απαιτηθεί η καταβολή της σύνταξης αυτής σε 
καθεμία χωριστά.  

       Αν κάποια από τις αδελφές αποκατασταθεί με γάμο ή παύσει να 
υπάρχει η μερίδα της προσαυξάνει τη μερίδα της μητέρας και των 
άλλων αδελφών. 

΄Αρθρο 1 παρ. 10 Ν. 
1902/90. 

       Για αδελφές που έχουν το δικαίωμα από στρατιωτικό, ο οποίος 
κατατάχθηκε από την 1η Ιανουαρίου 1983 και μετά, αν αυτές 
αποκατασταθούν με γάμο ή παύσουν να υπάρχουν ή ενηλικιωθούν 
η μερίδα τους προσαυξάνει τη μερίδα της μητέρας και των άλλων 
αδελφών.  

΄Αρθρο 47 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51. 

3.   Αν δεν υπάρχει μητέρα ή αυτή πεθάνει ολόκληρη η σύνταξη ανήκει 
στις αδελφές. 

΄Αρθρο 47 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51 

4.   Στην περίπτωση που και οι δύο γονείς έχουν δικαίωμα σύνταξης 
σύμφωνα με αυτά που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 32 η 
σύνταξη κατανέμεται μεταξύ τους σε ίσες μερίδες. 

΄Αρθρο 9 παρ. 4 
Ν.Δ. 3768/57. 

5.   Στην περίπτωση που στην οικογένεια δεν υπάρχει ενήλικο αγόρι η 
σύνταξή της συνίσταται στα 5/10 εκείνης που θα έπρεπε να 
απονεμηθεί ή είχε απονεμηθεί σ΄αυτόν που πέθανε. 

  
Α Ρ Θ Ρ Ο    48 

Υπολογισμός σύνταξης παθόντων 
 

΄Αρθρο 48  Α.Ν. 
1854/51, όπως 
τροπ. με Ν.Δ. 
208/74 και αντικ. με 
το άρθρ. 21 παρ. 2 
Ν. 1202/81 σε συνδ. 
με άρθρ. 3 παρ. 8 
Ν. 2227/94. 

1.  Ως σύνταξη που θα έπρεπε να απονεμηθεί σ΄αυτόν που πέθανε στην 
υπηρεσία μετά τη συμπλήρωση πενταετούς τουλάχιστον 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας λογίζεται εκείνη που ορίζεται 
στα άρθρα 42, 43 και 44. 

2.  Ως σύνταξη που θα έπρεπε να απονεμηθεί σ΄αυτόν που πέθανε στην 
υπηρεσία με τους όρους της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 
λογίζεται αυτή που ορίζεται στην επόμενη παράγραφο μειούμενη 
κατά ένα βαθμό σχετικά με την εξέλιξη που προβλέπει το τρίτο 
εδάφιό της. 

3. Ως σύνταξη που θα έπρεπε να απονεμηθεί σ΄αυτόν που 
δολοφονήθηκε στην υπηρεσία από τρομοκράτες ή άλλα άτομα λόγω 
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της στρατιωτικής του ιδιότητας ή της ενάσκησης των καθηκόντων 
του λογίζεται αυτή που ανήκει στο βαθμό που προβλέπεται στο 
επόμενο εδάφιο και που αντιστοιχεί σε τριακονταπενταετή 
πραγματική υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζεται αν συντρέχει 
περίπτωση και η προσαύξηση που προβλέπεται στο άρθρο 43.  

       Ως βαθμός με βάση τον οποίο καθορίζεται η σύνταξη που 
απονέμεται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο λαμβάνεται υπόψη 
ο βαθμός που έφερε και με τον οποίο έπαιρνε μισθό αυτός που 
δολοφονήθηκε κατά το χρόνο του θανάτου του και από τη 
συμπλήρωση του χρόνου που απαιτείται για την προαγωγή του σε 
καθένα από τους επόμενους βαθμούς ο βαθμός στον οποίο θα 
εξελισσόταν αυτός βαθμολογικά ή μισθολογικά, αν ήταν στην ενεργό 
υπηρεσία, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο του 
θανάτου του. 

       Η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να είναι ανώτερη: 
α)   ενός (1) ακόμη βαθμού αν πρόκειται για ανώτατους αξιωματικούς, 
β) δύο (2) ακόμη βαθμών αν πρόκειται για αντισυνταγματάρχες, 

συνταγματάρχες και τους αντίστοιχους με αυτούς, 
γ)   τριών (3) ακόμη βαθμών αν πρόκειται για υπολοχαγούς, λοχαγούς, 

ταγματάρχες και τους αντίστοιχους με αυτούς, 
δ)  τεσσάρων (4) ακόμη βαθμών αν πρόκειται για ανθυπασπιστές, 

ανθυπολοχαγούς και τους αντίστοιχους με αυτούς, 
ε) του βαθμού λοχαγού αν πρόκειται για αρχιλοχίες και τους 

αντίστοιχους με αυτούς, 
στ) του βαθμού υπολοχαγού αν πρόκειται για επιλοχίες και τους 

αντίστοιχους με αυτούς, 
ζ)  του βαθμού ανθυπολοχαγού αν πρόκειται για λοχίες και τους 

αντίστοιχους με αυτούς, 
η)  του βαθμού ανθυπασπιστή αν πρόκειται για δεκανείς και τους 

αντίστοιχους με αυτούς. 
Ως αφετηρία για τον υπολογισμό του χρόνου που απαιτείται για 
προαγωγή λαμβάνεται υπόψη η χρονολογία κατά την οποία αυτός 
που δολοφονήθηκε απέκτησε το βαθμό που έφερε και η αύξηση της 
σύνταξης από την παραπάνω εξέλιξη ορίζεται να πληρώνεται από 
την πρώτη του επόμενου μήνα από τη συμπλήρωση του χρόνου 
που απαιτείται για προαγωγή σε κάθε βαθμό. Η ημερομηνία αυτή 
καθορίζεται από το όργανο που δικαιοδοτεί ή αποφασίζει για τις 
συντάξεις με την πράξη ή απόφαση κανονισμού της σύνταξης. 

       Για τους οπλίτες γενικά του στρατεύματος και τους αντίστοιχους με 
αυτούς, που δολοφονήθηκαν με τους όρους αυτής της 
παραγράφου, ως σύνταξη που πρέπει να απονεμηθεί λογίζεται αυτή 
που ορίζεται στα προηγούμενα εδάφια. Σε κάθε περίπτωση όμως το 
ποσό της σύνταξης των οικογενειών δεν μπορεί να είναι μικρότερο 
από τη σύνταξη που ανήκει κάθε φορά στην οικογένεια 
ομοιοβάθμου που σκοτώθηκε στον πόλεμο. 

΄Αρθρο 1 παρ. 5 του 
Ν. 1977/91. 

4.  Ως σύνταξη που πρέπει να απονεμηθεί στο στρατιωτικό που πεθαίνει 
κατά την εκτέλεση υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο ή 
δολοφονείται ή τραυματίζεται θανάσιμα από ένα μόνο άτομο ή 
ομάδα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ή λόγω της ιδιότητάς 
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του ως στρατιωτικού  στην ενέργεια ή σε σύνταξη, λογίζεται αυτή 
που ανήκει  στο μισθό του βαθμού που ορίζεται στην παράγραφο 
17 του άρθρου  34 αυτού του Κώδικα, προσαυξημένο με επίδομα 
χρόνου υπηρεσίας και τυχόν επίδομα ευδόκιμης παραμονής, που 
αντιστοιχεί σε τριακονταπενταετή πραγματική υπηρεσία με 
συνυπολογισμό, αν συντρέχει περίπτωση, και της προσαύξησης του 
άρθρου 43. Για τους οπλίτες το ποσό της σύνταξης των οικογενειών 
δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερο από τη σύνταξη 
που ανήκει κάθε φορά στην οικογένεια οπλίτη που σκοτώθηκε στον 
πόλεμο. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο    49 

Θάνατος στην υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση πενταετίας. 

 

΄Αρθρο 49 Α.Ν. 
1854/51 σε συνδ. με 
άρθ. 2 Ν.Δ. 208/74. 

       Σε περίπτωση θανάτου στην υπηρεσία πριν από τη συμπλήρωση 
πενταετούς τουλάχιστον πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και 
χωρίς να συντρέχουν οι όροι της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 
26, τα πρόσωπα της οικογένειας αυτού που πέθανε, τα οποία 
αναφέρονται στα άρθρα 31 και 32 δικαιούνται, εφόσον συντρέχουν 
οι όροι των άρθρων αυτών, χρηματικό βοήθημα σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 44. 

       Αν ο στρατιωτικός δολοφονηθεί στην υπηρεσία από τρομοκράτες ή 
άλλα άτομα λόγω της στρατιωτικής του ιδιότητας ή της ενάσκησης 
των καθηκόντων του, τα πρόσωπα της οικογένειάς του που έχουν 
δικαίωμα σύνταξης σύμφωνα με τα άρθρα 31 και 32 δε δικαιούνται 
και το χρηματικό βοήθημα του προηγούμενου εδαφίου. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο  50 

Διαδικασία αναγνώρισης σύνταξης - δικαιολογητικά 
 
΄Αρθρο 5 παρ. 2-5   
Α.Ν. 599/68 

1. Οι αρμόδιες στρατιωτικές υπηρεσίες υποχρεούνται όταν 
πρόκειται για μόνιμους στρατιωτικούς να στέλνουν στην 
Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
αμέσως μετά την έξοδο του στρατιωτικού από τις τάξεις και το 
αργότερο μέσα σε δεκαπέντε ημέρες: 

α)  πλήρες αντίγραφο φύλλου μητρώου του, 
β)  αν συντρέχει περίπτωση βεβαίωση για το χρόνο υπηρεσίας 

στη ζώνη των επιχειρήσεων κατά των συμμοριτών ή σε 
μονάδες που έδρασαν έξω από την Ελλάδα ή αν τελούσε σε 
οποιαδήποτε κατάσταση που έχει επίδραση στον κανονισμό 
της σύνταξης, 
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γ) τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν από το στρατιωτικό και 
αποδεικνύουν υπηρεσία μη στρατιωτική αλλά που 
αναγνωρίζεται σαν συντάξιμη, ανεξάρτητα από το αν η 
υπηρεσία αυτή αναγράφεται ή όχι στο μητρώο του 
στρατιωτικού, 

δ)  φύλλο διακοπής μισθού, 
ε) υπεύθυνη δήλωση ότι η υπηρεσία του δε χρησίμευσε για 

απόκτηση δικαιώματος σύνταξης ή ότι δεν καταβλήθηκε ούτε 
θα καταβληθεί αποζημίωση για το χρόνο αυτό. 

 

΄Αρθρο 14 Β.Δ. 
12.12.50 

     Το πολιτικό προσωπικό που αναφέρεται στο άρθρο 27 
υποβάλλει τα δικαιολογητικά που προβλέπει το άρθρο 22 
παρ.1. 

 

΄Αρθρο 15 Β.Δ. 
12.12.50 

     Αυτοί που αναφέρονται στα άρθρα 30 και 33, εκτός από τα 
άλλα δικαιολογητικά, υποβάλλουν και βεβαίωση της αρμόδιας 
Αρχής ότι δεν άσκησαν το δικαίωμα της επιλογής της 
αποζημίωσης ή χρηματικής αμοιβής. 

 

΄Αρθρο   17 Β.Δ. 
12.12.50 

     Οι πολίτες που δεν έχουν επιστρατευθεί και αναφέρονται στο 
άρθρο 29 οφείλουν να υποβάλλουν και πιστοποίηση της 
στρατιωτικής ή αστυνομικής αρχής, η οποία τους προσκάλεσε 
να παράσχουν την υπηρεσία από την οποία έπαθαν. 

΄Αρθρο 5 παρ. 3 
Α.Ν.599/68 σε 
συνδυασμό με 
άρθρ. 12  παρ. 1 
Ν.1813/88  

2. Στο διαβιβαστικό των δικαιολογητικών εγγράφων της 
προηγούμενης παραγράφου σημειώνεται η διεύθυνση 
κατοικίας του ενδιαφερομένου για να κοινοποιηθεί σ΄αυτόν το 
αντίγραφο της συνταξιοδοτικής πράξης που θα εκδοθεί. 

΄Αρθρο 5 παρ. 4 
Α.Ν. 599/68 

    Το διαβιβαστικό περιέχει και εισήγηση για τα στοιχεία 
συνταξιοδότησης του στρατιωτικού (χρόνος συντάξιμης 
υπηρεσίας, συντάξιμες αποδοχές κατά το χρόνο της εξόδου), 
καθώς και κάθε άλλη πληροφορία σχετική με την υπηρεσία η 
οποία επηρεάζει το δικαίωμά του σε σύνταξη. 

΄Αρθρο 5 παρ. 5 
Α.Ν. 599/68 

3.  Με βάση τα παραπάνω δικαιολογητικά εκδίδεται σύμφωνα με 
το άρθρο 66 η πράξη κανονισμού σύνταξης, χωρίς να 
αποκλείεται και η υποβολή σχετικής αίτησης από τον 
ενδιαφερόμενο που υποβάλλεται και από την υπηρεσία από 
την οποία απομακρύνθηκε. 

΄Αρθρο 18 Β.Δ. 
12.12.50 

4. Οι οικογένειες των στρατιωτικών που δικαιούνται σύνταξη 
υποβάλλουν, ανάλογα με την περίπτωση στην οποία 
υπάγονται, τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις παρ. 5-14 του 
άρθρου 22. 

΄Αρθρο 23  Β.Δ. 
12.12.50 

5. Οι διατάξεις των παρ. 17-19 του άρθρου 22 έχουν εφαρμογή 
και στην προκείμενη περίπτωση. 

΄Αρθρο 24  Β.Δ.      Επίσης έχει εφαρμογή και η παρ. 20 του ίδιου άρθρου για την 
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12.12.50 καταβολή του χρηματικού βοηθήματος που προβλέπεται από 
τα άρθρα 44 και 49. 

΄Αρθρο 50 παρ.1 
Α.Ν.1854/51, όπως 
αντικ. με τα άρθρα 
18 παρ. 3 
Ν.1489/84 και 3 
παρ. 3 Ν.3075/02 

6.  Κάθε αίτηση που αφορά την αναγνώριση δικαιώματος 
σύνταξης, την αύξησή της ή την προσμέτρηση χρόνου 
συντάξιμης υπηρεσίας υποβάλλεται από οποιονδήποτε έχει 
έννομο συμφέρον μετά την έξοδο του υπαλλήλου από την 
υπηρεσία ή την έναρξη καταβολής της σύνταξης, με ποινή την 
έκπτωση από το δικαίωμα, σε προθεσμία πέντε ετών από τη 
γέννηση του δικαιώματος αυτού. Προκειμένου για πρόσωπα 
που βρίσκονται σε επιτροπεία, κηδεμονία ή δικαστική 
αντίληψη, η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου δεν αρχίζει 
πριν την παρέλευση έξι μηνών από τότε που τα πρόσωπα 
αυτά έγιναν απεριόριστα ικανά ή απέκτησαν επίτροπο, 
κηδεμόνα ή αντιλήπτορα. 

΄Αρθρο 50 παρ. 4 
Α.Ν. 1854, όπως 
αναριθμ. με άρθρ. 
18 παρ. 4 Ν. 
1489/84 

7. Αίτηση που υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή από 
οποιονδήποτε τρίτο για αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης, 
επιδόματος ή πληρωμής αυτών που έχουν αναγνωρισθεί ή 
καθυστερούνται, δεν έχει κανένα έννομο αποτέλεσμα ούτε 
λαμβάνεται υπόψη αν δεν συνοδεύεται με ειδικό πληρεξούσιο 
που να περιέχει την ειδική εντολή για την επιδίωξη αυτών που 
αναφέρονται στην αίτηση. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   51

Διαδικασία αναγνώρισης σύνταξης παθόντος 

΄Αρθρο 51 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με τα άρθρα 
18 παρ. 5  
Ν.1489/84 και 3 
παρ.4 Ν.3075/02 

 
1. Η αίτηση για άσκηση δικαιώματος σύνταξης για αυτόν που έπαθε 

εξαιτίας της υπηρεσίας υποβάλλεται στο Υπουργείο που 
υπαγόταν ο υπάλληλος από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον 
μετά τη γέννηση του δικαιώματος, με ποινή την έκπτωση από το 
δικαίωμα, σε προθεσμία πέντε ετών από τη γέννησή του. 

 

 

΄Αρθρο 51 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

2. Το Υπουργείο στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση την παραπέμπει 
στην αρμόδια στρατιωτική αρχή η οποία οφείλει να δώσει κάθε 
χρήσιμη πληροφορία με βάση τα στοιχεία που έχει και 
απαραίτητα επίσημη πιστοποίηση για το Σώμα, το χρόνο και 
τον τόπο της υπηρεσίας του. 

    Το Υπουργείο με επιμέλειά του ζητά και κάθε αναγκαία 
πληροφορία από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τη νοσηλεία του 
στρατιωτικού σχετικά με την πάθησή του, για την ανικανότητά 
του αναφορικά με τη στρατιωτική υπηρεσία και για τους λόγους 
της απομάκρυνσής του από τις τάξεις, αν αυτή είχε γίνει πριν 
από την υποβολή της αίτησης. 

 

΄Αρθρο 51 παρ. 3 3. Το Υπουργείο διατάσσει την ενέργεια ανακρίσεων από 
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Α.Ν. 1854/51 αξιωματικό της αρμόδιας, λόγω της υπηρεσίας του παθόντος, 
στρατιωτικής αρχής για την εξακρίβωση των περιστάσεων του 
παθήματος, της σχέσης του με την υπηρεσία και του χρόνου 
που εκδηλώθηκαν οι συνέπειές του για πρώτη φορά. 

     Ο αξιωματικός που ενεργεί τις ανακρίσεις έχει τη δυνατότητα 
να καλεί για εξέταση οποιονδήποτε μπορεί να γνωρίζει τις 
περιστάσεις με τη συνδρομή των οποίων έπαθε ο στρατιωτικός 
και να ζητά κάθε αναγκαία πληροφορία για μόρφωση γνώμης 
και διατυπώνει λεπτομερειακά σε έκθεση αιτιολογημένο 
πόρισμα, το οποίο υποβάλλει στο Υπουργείο μαζί με το 
σχετικό φάκελο. 

    Το Υπουργείο παραπέμπει τον παθόντα στο πλησιέστερο με 
την κατοικία του νοσοκομείο του στρατού ή του ναυτικού ή της  
αεροπορίας και στη συνέχεια τριμελής επιτροπή από το 
Διευθυντή και δύο ιατρούς, που υπηρετούν σ΄αυτά, αφού λάβει 
γνώση των ανακρίσεων και ύστερα από εξέταση του παθόντος, 
γνωματεύει σύμφωνα με την ανεξέλεγκτη επιστημονική της 
κρίση με πλήρη και επαρκώς αιτιολογημένη γνωμάτευσή της 
για το είδος και τις συνέπειες του παθήματος, αν αυτό προήλθε 
πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας του ή όχι, 
για το χρόνο εκδήλωσης του παθήματος και για το βαθμό της 
ανικανότητάς του που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 45. 

     Η Επιτροπή γνωμοδοτεί με βάση τα παραπάνω έγγραφα αν 
είναι αδύνατη η εξέταση του παθόντος είτε γιατί επήλθε ο 
θάνατός του είτε λόγω της υγιεινής του κατάστασης. 

     Αν πρόκειται για αστυνομικούς υπαλλήλους, αντί για την 
παραπάνω τριμελή επιτροπή, γνωματεύει η Ανώτατη 
Αστυνομική Υγειονομική Επιτροπή, στην οποία παραπέμπεται 
ο φάκελος των ανακρίσεων. 

 

΄Αρθρο 51 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51 

4. Η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται από τους στρατιωτικούς, που 
εκτελούν υπηρεσία στην αλλοδαπή, στην οικεία διπλωματική 
αρχή που εδρεύει στη χώρα που υπηρετούν και αν αυτή δεν 
υπάρχει στην οικεία προξενική αρχή, η οποία ενεργεί τις 
ανακρίσεις σύμφωνα με την παρ. 3, διορίζει τριμελή Επιτροπή 
από ιατρούς, που αποφαίνεται σύμφωνα με την ίδια 
παράγραφο, και μεριμνά για την αποστολή των εγγράφων στο 
αρμόδιο Υπουργείο. 

     Αν αυτός που έπαθε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας στην 
αλλοδαπή διαμένει στην Ελλάδα, οι ανακρίσεις ενεργούνται 
σύμφωνα με όσα ορίζονται παραπάνω και το αρμόδιο 
Υπουργείο, στο οποίο αυτές διαβιβάζονται, ενεργεί αυτά που 
ορίζονται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3. 

΄Αρθρο 51 παρ. 5 
Α.Ν. 1854/51 

5. Η τριμελής από ιατρούς επιτροπή της παραπάνω παρ. 3 
διαβιβάζει το φάκελο των ανακρίσεων μαζί με τη γνωμάτευσή 
της στην αρμόδια Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, η οποία 
ύστερα από εξέταση του παθόντος, εφόσον αυτή κρίνεται 
αναγκαία και είναι δυνατή, αποφαίνεται για τα θέματα που 
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αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3. 

     Η αδυναμία προσέλευσης του παθόντος στην Ανώτατη 
Υγειονομική Επιτροπή συγχωρείται μόνο για λόγους υγείας, 
που πιστοποιούνται,  με αίτηση του ενδιαφερομένου, από 
βεβαίωση του Διευθυντή του πλησιέστερου με την κατοικία του 
νοσοκομείου του στρατού, του ναυτικού ή της αεροπορίας ή 
της επιτροπής που συστάθηκε σύμφωνα με τις παρ. 3 ή 4. 

 

΄Αρθρο 51 παρ. 6 
Α.Ν. 1854/51 

6.  Η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, καθώς και η Τριμελής από 
ιατρούς, που αναφέρεται στις παρ. 3 και 4, μπορούν πριν από 
την έκδοση της γνωμάτευσής τους να προκαλέσουν τη 
συμπλήρωση των εγγράφων αν κρίνουν ότι από αυτά δεν 
παρέχονται επαρκή στοιχεία για μόρφωση γνώμης. 

 

΄Αρθρο 51 παρ. 7 
Α.Ν. 1854/51 

7. Σε περίπτωση ανικανότητας που οφείλεται σε νόσο η 
γνωμάτευση της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής 
είναι υποχρεωτική για τα όργανα που αποφασίζουν ή 
δικαιοδοτούν, αν είναι ομόφωνη. 

 

΄Αρθρο 51 παρ. 8 
Α.Ν. 1854/51 

8.  Επανάληψη της διαδικασίας είτε στο σύνολο είτε για ένα μέρος 
της είναι άκυρη, εκτός αν ενεργήθηκε ύστερα από πράξη ή 
απόφαση του οργάνου που αποφασίζει ή δικαιοδοτεί. 

 

΄Αρθρο 51 παρ. 9 
εδάφ. πρώτο Α.Ν. 
1854/51 

9.  Μπορεί να διαταχθεί για μία μόνο φορά επανεξέταση του 
παθόντος από την οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 53. 

΄Αρθρο 51 παρ. 9 
εδάφ. τρίτο Α.Ν. 
1854/51 

10. Η γνωμάτευση της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής 
διαβιβάζεται με ολόκληρο το σχετικό φάκελο στην Υπηρεσία 
Συντάξεων και με βάση αυτή και τα άλλα στοιχεία εκδίδεται η 
σχετική πράξη ή απόφαση. 

 

΄Αρθρο 51 παρ. 10 
Α.Ν. 1854/51 

11. Η οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή αποφαίνεται για τη 
σχέση του παθήματος με την υπηρεσία και άσχετα από τη 
θετική ή αρνητική γνώμη της για το θέμα αυτό υποχρεούται να 
γνωμοδοτήσει για το βαθμό μείωσης της ικανότητας του 
παθόντος για εργασία σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 3 
του άρθρου 45. 

΄Αρθρο 51 παρ. 11 
Α.Ν. 1854/51 

12. Από τους αστυνομικούς υπαλλήλους η αίτηση της παρ. 1 
αυτού του άρθρου υποβάλλεται στο Αρχηγείο Αστυνομίας 
Πόλεων, το οποίο και διατάσσει αστυνομικό υπάλληλο για 
ενέργεια των ανακρίσεων σύμφωνα με την παρ. 3, με 
εφαρμογή κατά τα λοιπά και για τους αστυνομικούς 
υπαλλήλους των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων. 

΄Αρθρο 51 παρ. 12 13. (Καταργήθηκε με άρθρο 6 παρ. 5  Ν. 2227/94). 
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Α.Ν. 1854/51 
 

΄Αρθρο 51 παρ. 13 
Α.Ν. 1854/51 

14. Για να κριθεί το δικαίωμα σε σύνταξη αυτών που έπαθαν από 
τραύματα ή κακουχίες στο χρονικό διάστημα από 28ης 
Οκτωβρίου 1940 μέχρι 15ης Αυγούστου 1945 ή στον αγώνα 
κατά την κομμουνιστοσυμμοριτών εφαρμόζεται η διαδικασία 
που καθορίζεται από τους Α.Ν. 2650, 2665, 2666, 2734 του 
1940, 2885/1941 και 835/1948, όπως οι νόμοι αυτοί 
τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν αργότερα, μπορεί όμως 
το όργανο που αποφασίζει ή δικαιοδοτεί να ζητήσει τη 
συμπλήρωση των στοιχείων της διαδικασίας με οποιονδήποτε 
τρόπο ήθελε κρίνει αναγκαίο. 

΄Αρθρο 27 παρ. 2 Ν. 
1202/81 

15. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται ανάλογα και για 
την αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης στην οικογένεια εκείνου 
που δολοφονήθηκε από τρομοκράτες ή άλλα άτομα για τη 
στρατιωτική του ιδιότητα ή την ενάσκηση των καθηκόντων του. 

 

΄Αρθρο 4 παρ. 2 Ν. 
2320/95 

16. Αν οι ανακρίσεις και το πόρισμα που αναφέρονται στα εδάφια 
πρώτο και δεύτερο της παραγράφου 3 του άρθρου αυτού 
έχουν γίνει με βάση διατάξεις του Οργανισμού ή του 
Στρατιωτικού Κανονισμού του Υπουργείου στο οποίο υπαγόταν 
αυτός που έπαθε, η σχετική διαδικασία μπορεί να μην 
επαναληφθεί για τον κανονισμό της σύνταξης εφόσον το 
πόρισμα είναι θετικό, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου 
και σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας του παθόντος. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο   52 
Παράβολα 

 
΄Αρθρο 52 Α.Ν. 
1854/51 σε συνδ.  
με το άρθρο 6 Παρ. 
5 Α.Ν. 599/68 όπως 
αντικ. από τα άρθρα 
7 παρ. 1 Ν. 
1203/81, και 2 
παρ.8 Ν.3075/02 

Είναι απαράδεκτη η άσκηση ένστασης ή αίτησης αναθεώρησης στην 
Επιτροπή της παραγράφου 4 του άρθρου 14 του Κώδικα αυτού ή 
έφεσης, αν δεν συνοδεύεται από αποδεικτικό κατάθεσης υπέρ του 
Δημοσίου Ταμείου ποσού που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 
Οι διατάξεις της προηγούμενης περίπτωσης δεν έχουν εφαρμογή 
όταν πρόκειται για πολεμική σύνταξη ή βοήθημα. Σε περίπτωση που 
η ένσταση ή η αίτηση γίνουν δεκτές, το ανωτέρω παράβολο 
επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο. 
 

ΤΜΗΜΑ  Γ΄ 

ΚΟΙΝΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄  

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΛΩΝ  
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ, ΑΠΟΡΙΑ, ΛΥΣΗ ΓΑΜΟΥ, ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΤΕΚΝΩΝ. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   53 

Επανεξέταση από την ΑΣΥΕ, απόδειξη ανικανότητας μελών οικογένειας, 
απορία, λύση γάμου, ενηλικίωση τέκνων 

 

΄Αρθρα 2 παρ. 1 και 
3 παρ. 1 Ν.2125/52, 
όπως αντικατ.  με τα 
άρθρα 18 παρ. 7 
του Ν. 1489/84 και 3 
παρ. 5 Ν.3075/02 

1. 'Οπου στον Κώδικα αυτόν προβλέπεται εξέταση από την οικεία 
Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή, επιτρέπεται για μία μόνο φορά 
η επανεξέταση αυτού που έπαθε ή σε περίπτωση θανάτου του, 
του οικείου φακέλου από την ίδια Επιτροπή, με διαταγή του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ύστερα από αίτηση 
του ενδιαφερομένου που υποβάλλεται σε προθεσμία ενός 
έτους από την κοινοποίηση της σχετικής πράξης ή απόφασης 
για τον κανονισμό σύνταξης και συνοδεύεται υποχρεωτικά από 
το παράβολο που ορίζεται κάθε φορά με απόφαση του 
Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

 

 

 

΄Αρθρο μόνο παρ. 6 
Ν. 2256/52, όπως 
αντικ. με το άρθρο 7 
Ν. 1489/84 και 
άρθρ. 3 παρ. 2 Ν. 
2768/99 

      

 

 

2.  Οι συνταξιούχοι γενικά οι οποίοι έπαθαν σε ειρηνική περίοδο 
εξαιτίας της υπηρεσίας τους, εφόσον επικαλούνται επιδείνωση 
της κατάστασης της υγείας τους που οφείλεται στην εξέλιξη της 
νόσου ή του τραύματος για τα οποία συνταξιοδοτήθηκαν, χωρίς 
την επίδραση άλλων αιτίων, δικαιούνται με αίτησή τους να 
επανεξετασθούν από την οικεία Ανώτατη Υγειονομική 
Επιτροπή. Οι επανεξετάσεις του προηγούμενου εδαφίου σε 
καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι περισσότερες από δύο 
(2). 

     Η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή αποφαίνεται με 
αιτιολογημένη γνωμάτευσή της, για την επιδείνωση ή όχι της 
υγείας του επανεξεταζόμενου αναπήρου, για τα αίτια που την 
προκάλεσαν, για το ποσοστό ανικανότητας κατά το χρόνο της 
επανεξέτασης και για το αν η επιδείνωση είναι συνέπεια του 
τραύματος ή του παθήματος για το οποίο συνταξιοδοτείται. 

     Η σύνταξη  του αναπήρου κανονίζεται με βάση το νέο ποσοστό 
ανικανότητας που καθορίζεται μετά από κάθε επανεξέταση, είτε 
αυτό είναι μεγαλύτερο είτε είναι μικρότερο. Σε περίπτωση κατά 
την οποία καθορισθεί ποσοστό ανικανότητας που δεν παρέχει 
δικαίωμα σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν, η 
καταβολή της σύνταξης διακόπτεται. Η σύνταξη που 
διακόπτεται με τον παραπάνω τρόπο, μπορεί να καταβληθεί 
και πάλι μόνο στην περίπτωση που θα  επακολουθήσει νέα 
επανεξέταση, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 
αυτής, με την οποία θα καθορίζεται συντάξιμο ποσοστό 
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ανικανότητας. 

     Επανεξέταση για την επαναχορήγηση σύνταξης που έχει 
διακοπεί δεν επιτρέπεται να γίνει πριν παρέλθει ένα (1) 
τουλάχιστον έτος από την προηγούμενη επανεξέταση. 

     Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμογής της προηγούμενης και 
παραγράφου αυτής τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από 
την πρώτη του μήνα της χρονολογίας έκδοσης της σχετικής 
πράξης ή απόφασης. 

΄Αρθρο 53 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

3.  Η γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. Επιτροπής , που εκδίδεται σύμφωνα 
με τα παραπάνω άρθρα 5, 6, 31 και 32 για την ανικανότητα 
των τέκνων και του πατέρα, είναι υποχρεωτική για το όργανο 
που αποφασίζει ή δικαιοδοτεί, αν είναι ομόφωνη. 

΄Αρθρο 53 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

4. ΄Οπου στον κώδικα αυτόν απαιτείται για τη θεμελίωση 
δικαιώματος απορία, αυτή κρίνεται από το όργανο που 
αποφασίζει ή δικαιοδοτεί. 

΄Αρθρο 53 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 

5. Σε περίπτωση που δεν αποδεικνύεται το αμετάκλητο δικαστικής 
απόφασης που λύει το γάμο, η χήρα σύζυγος δεν δικαιούται 
σύνταξη αν μέσα σ΄ ένα εξάμηνο από τη δημοσίευση της 
απόφασης δεν ασκήθηκε σχετικά με αυτή κάποιο ένδικο μέσο, 
εκτός αν η σύζυγος πέθανε πριν από την παρέλευση του 
εξαμήνου. 

 

΄Αρθρο 53 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51 σε 
συνδ. με άρθρ. 20 
παρ. 1 εδ. τελ. Ν. 
2084/92 

6. Η ενηλικίωση των αρσενικών συνταξιούχων θεωρείται ότι 
γίνεται την 31η Δεκεμβρίου που συμπληρώνεται το 18ο  έτος 
της ηλικίας τους και η συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας 
του πατέρα λογίζεται ότι γίνεται την 31η Δεκεμβρίου του έτους 
που συμπληρώνεται αυτό. 

Άρθρο 2 παρ. 5α 
Ν.3234/04 

 
7.  Ως έτος γέννησης οποιουδήποτε δικαιούχου σύνταξης λαμβάνεται 

εκείνο, που αποδεικνύεται από ληξιαρχική πράξη, η οποία έχει 
συνταχθεί μέσα σε ενενήντα ημέρες το πολύ από την ημέρα 
γέννησης. Αν δεν έχει συνταχθεί τέτοια ληξιαρχική πράξη, το έτος 
γέννησης αποδεικνύεται για τους άνδρες από το μητρώο αρρένων 
και για τις γυναίκες από το γενικό μητρώο των δημοτών. 

     Αν υπάρχουν περισσότερες εγγραφές στα μητρώα, επικρατεί η 
χρονικά προγενέστερη. Δικαστικές αποφάσεις που έχουν 
εκδοθεί κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας ή 
διοικητικές αποφάσεις που βεβαιώνουν την ηλικία ή 
διορθώνουν τις σχετικές εγγραφές δεν λαμβάνονται υπόψη 
από τα όργανα που κρίνουν ή δικαιοδοτούν για τις συντάξεις. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄  

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
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Α Ρ Θ Ρ Ο   54 

Επίδομα νόσου και ανικανότητας 

 

΄Αρθρο 54 παρ. 1-3 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
τελικά οι παράγρ. 1-
10 του άρθρου 
αυτού αντικατ. και 
αριθμήθηκαν με το 
άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 
2592/98,  όπως 
τροποπ. με το 
άρθρο 5, παρ. 2 και 
3, Ν.3408/05 

1. Στους πολιτικούς υπαλλήλους και στρατιωτικούς γενικά που 
δικαιούνται σύνταξη από πάθημα το οποίο προήλθε πρόδηλα 
και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας, παρέχεται μαζί με 
τη σύνταξη μηνιαίο προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα 
ανάλογα με τον από το πάθημα βαθμό μείωσης της ικανότητας 
για εργασία, το οποίο υπολογίζεται στο μηνιαίο βασικό μισθό 
του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που 
ισχύουν κάθε φορά, σύμφωνα με τα παρακάτω: 

    Ανικανότητα      25-45%                ποσοστό    2% 

    Ανικανότητα      50-55%                ποσοστό    2,5% 

    Ανικανότητα      60-65%                ποσοστό    3% 

    Ανικανότητα      70-75%                ποσοστό     3,5% 

    Ανικανότητα      80-95%                ποσοστό     4% 

    Ανικανότητα      100%                   ποσοστό      4,5% 

    Το παραπάνω επίδομα προσαυξάνεται κατά 50% εφόσον 
πρόκειται γι΄ αυτόν που συνταξιοδοτείται από φυματίωση ή 
νόσο φυματιώδους φύσης ή για όποιον έχει υποστεί μείωση  
της ικανότητας για εργασία 80% και μεγαλύτερη, ο οποίος 
συγχρόνως δεν μπορεί σύμφωνα με τη γνωμάτευση της οικείας 
Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής να εκτελέσει της 
στοιχειώδεις ανάγκες του χωρίς τη βοήθεια τρίτου προσώπου. 

2.  Με τις προϋποθέσεις της προηγούμενης παραγράφου 
παρέχονται  τα ίδια επιδόματα και όταν η σύνταξη του 
παθόντος κανονίζεται με βάση τα έτη της συντάξιμης 
υπηρεσίας του και καταβάλλεται ως μεγαλύτερη. 

3.   Αυτοί που εξέρχονται από την υπηρεσία για σωματική ή 
διανοητική ανικανότητα, η οποία δεν οφείλεται στην υπηρεσία, 
δικαιούνται το μισό επίδομα της παραγράφου 1 ύστερα από 
γνωμάτευση της οικείας Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής για 
το βαθμό μείωσης της ικανότητάς τους για εργασία και τη φύση 
της νόσου από την οποία κρίθηκαν ανίκανοι, όταν συντρέχει 
περίπτωση νοσήματος. 

4.  Σ΄ αυτούς που συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν εξαιτίας της 
υπηρεσίας απώλεια της όρασης και των δύο ματιών ή 
ακρωτηριασμό στα δύο χέρια ή στα δύο πόδια από το ύψος της 
κνήμης, παρέχεται και επίδομα το οποίο υπολογίζεται σε 
ποσοστό 50% στο μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού όπως 
αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 

  

5.  Σε αυτούς που συνταξιοδοτούνται γιατί έπαθαν εξαιτίας της 
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υπηρεσίας: α) σπαστική ή υστερική παραπληγία, β) αχρηστία 
των δύο χεριών, γ) τραύμα του κρανίου που συνεπάγεται 
ανικανότητα 100% και δ) πολλαπλή αναπηρία από τις οποίες η 
μια 100% και οι υπόλοιπες τουλάχιστον 10%, καθώς και σε 
όσους έχουν δύο ή περισσότερες παθήσεις, καθεμία από τις 
οποίες συνεπάγεται αναπηρία 100%, παρέχεται και επίδομα 
που υπολογίζεται σε ποσοστό 40% στο μηνιαίο βασικό μισθό 
του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από τις διατάξεις που 
ισχύουν κάθε φορά. 

6.   Στους αξιωματικούς και οπλίτες που συνταξιοδοτούνται γιατί 
έπαθαν παραπληγία με ορθοκυστικές διαταραχές παρέχεται 
και ειδικό επίδομα το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 60% στο 
μηνιαίο βασικό μισθό του λοχαγού, όπως αυτός ορίζεται από 
τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά. 

7.  Το επίδομα της παραπάνω παραγράφου 5 δικαιούνται επίσης 
και οι πολιτικοί και στρατιωτικοί συνταξιούχοι , οι οποίοι έχουν 
ποσοστό μείωσης της ικανότητας για εργασία 100% από 
απώλεια της όρασης των δύο ματιών, η οποία διαπιστώνεται 
με γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. Επιτροπής. 

8. Τα επιδόματα των προηγούμενων παραγράφων καταβάλλονται 
στους δικαιούχους εφόσον δε συντρέχει περίπτωση εφαρμογής 
της παραγράφου 5 του παραπάνω άρθρου 45. 

΄Αρθρο 4 παρ. 3 Ν. 
1859/89 και αριθμ. 
με άρθρ. 3 παρ. 1 
Ν. 2592/98 

9. Τα επιδόματα ανικανότητας που παρέχονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των παραγράφων 4,5,6 και 7 του άρθρου αυτού δεν 
μπορούν, με συνυπολογισμό και των επιδομάτων της 
παραγράφου 1, να είναι μικρότερα ούτε μεγαλύτερα συνολικά 
από το ποσό των αντίστοιχων επιδομάτων που καταβάλλονται 
κάθε φορά σε στρατιωτικό ο οποίος έχει υποστεί την ίδια 
πάθηση και φέρει την ίδια ανικανότητα εξαιτίας της υπηρεσίας 
του σε πόλεμο. 

    Παρατήρηση: Οι διατάξεις αυτές ερμηνεύθηκαν αυθεντικά, σε 
συνδυασμό και με τις όμοιες των άρθρων 15 και 42, με την 
παρ. 6 του άρθρου 3 του Ν. 2227/94, το κείμενο της οποίας 
έχει ως εξής: 

     «Η αληθής έννοια των διατάξεων των παρ. 7 του άρθρου 15, 6 
του άρθρου 42 και 10 του άρθρου 54 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων είναι ότι η καταβολή, στους 
αναφερόμενους σε αυτές πολιτικούς και στρατιωτικούς της 
αυξημένης σύνταξης, επηρεάζει μόνο τη χορήγηση των τυχόν 
δικαιουμένων επιδομάτων ανικανότητας, που προβλέπονται 
από το άρθρο 54 του ως άνω Κώδικα, τα οποία κανονίζονται 
μαζί με τη σύνταξη και όχι τα επιδόματα, που προβλέπονται  
από ειδικές διατάξεις, είτε αυτά βαρύνουν τα κοινωνικά 
προγράμματα του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων είτε τους φορείς συνταξιοδότησής 
τους, προκειμένου για υπαλλήλους Ν.Π.Δ.Δ.». 

Άρθρο 5 παρ. 4 
Ν.3408/05  

10. Το επίδομα της παραπάνω παραγράφου 5 δικαιούνται και τα 
πρόσωπα του προτελευταίου εδαφίου της περ. α της παρ. 1 
του άρθρου 1, καθώς και αυτά του τέταρτου εδαφίου της περ. α 
της παρ. 1 του άρθρου 26. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄ 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ, ΣΥΡΡΟΗ  

ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥ Η ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο   55 
Ανώτατο και κατώτατο όριο σύνταξης 

 
΄Αρθρο 55 εδάφ. 
πρώτο και δεύτ. 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
συμπλ. με άρθρ. 4 
παρ. 2 Ν. 1976/91 
και αντικ.  με άρθρ. 
4 παρ. 3 Ν. 2320/95 

1.  Σε  καμιά περίπτωση το σύνολο της μηνιαίας σύνταξης που 
απονέμεται ή που θα πρέπει να απονεμηθεί σύμφωνα με τον 
κώδικα αυτόν, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το μηνιαίο 
συντάξιμο μισθό, όπως αυτός καθορίζεται κάθε φορά και με 
βάση τον οποίο κανονίζεται η σύνταξη. 

 
     Κατεξαίρεση, αν συντρέχει περίπτωση προσαύξησης της 

σύνταξης για πτητικά ή καταδυτικά εξάμηνα, η σύνταξη που 
προσαυξάνεται από το λόγο αυτό μπορεί να ορισθεί μέχρι το 
μηνιαίο μισθό ενέργειας, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του 
άρθρου 9 και στην παρ. 2 του άρθρου 34 αυτού του Κώδικα. 

     Η εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου ισχύει και για τις 
συντάξεις των υπαλλήλων οι οποίοι λαμβάνουν προσαύξηση 
στο συντάξιμο μισθό τους κατά 1/50 για κάθε έτος υπηρεσίας 
πέρα από το 35ο και μέχρι του 40ου σύμφωνα με τη διάταξη της 
παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 1902/1990, για τις 
συντάξεις που καταβάλλονται σύμφωνα με τις παραγράφους 
των παραπάνω άρθρων 17 και 45, καθώς και γι΄ αυτούς που 
συνταξιοδοτούνται με βάση τις διατάξεις των Ν. 1897/1990 και 
1977/1991. 

 

΄Αρθρο 55 εδ. τρίτο 
Α.Ν. 1854/51 

 

 

΄Αρθρο 55 εδ. 
τέταρτο Α.Ν. 1854/ 
51. 

2.  Γι΄ αυτούς που έχουν συμπληρώσει 28 πτητικά ή καταδυτικά 
εξάμηνα λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του ορίου της 
προηγούμενης παραγράφου και το 1/5 του εξαμηνιαίου 
πτητικού ή καταδυτικού επιδόματος που παρέχεται κατά το 
χρόνο της εξόδου του στρατιωτικού από τις τάξεις. 

3.  Στους περιορισμούς των προηγούμενων παραγράφων δε 
συμπεριλαμβάνονται τα επιδόματα για νόσο που ορίζονται στο 
άρθρο 54. 

 

΄Αρθρο 4 παρ. 3 Ν. 
1976/91όπως αντικ. 
με άρθρο 2 παρ. 1 
Ν.2042/92 

4. Το καθαρό ποσό σύνταξης ή το άθροισμα των καθαρών ποσών 
συντάξεων, που δικαιούται κάθε άμεσος ή έμμεσος 
συνταξιούχος από το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ. ή οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το 50πλάσιο του εκάστοτε 
τεκμαρτού ημερομισθίου της κατά το άρθρο 37 του Α.Ν. 
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1846/1951  22ης ασφαλιστικής κλάσης, εφόσον έστω και σε 
έναν από τους πιο πάνω φορείς η εισφορά του εργοδότη 
υπερβαίνει, κατά το χρόνο απονομής της σύνταξης, την 
εισφορά του ασφαλισμένου ή υπάρχει υπέρ του φορέα 
κοινωνικός πόρος ή επιβάρυνση τρίτων ή ο εργοδότης ενισχύει 
με οποιονδήποτε τρόπο τον ασφαλιστικό φορέα. Στον 
περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου υπάγονται οι 
συντάξεις, οι οποίες απορρέουν από μισθό, ο οποίος 
καθορίζεται με τυπικό νόμο ή υπουργική απόφαση ή συλλογική 
σύμβαση, οι συντάξεις των αναπήρων και θυμάτων  πολέμου 
και των εξομοιούμενων με αυτούς, οι χορηγίες δημάρχων ή 
κοινοταρχών, καθώς και οι συντάξεις, που προέρχονται από 
ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος και από αυτοαπασχόληση. Ως 
καθαρό ποσό σύνταξης λογίζεται το ποσό που απομένει μετά 
από την αφαίρεση από το ακαθάριστο ποσό σύνταξης του 
δικαιούχου των κάθε είδους κρατήσεων, που κατά νόμο τον 
βαρύνουν, και του φόρου εισοδήματος και της εισφοράς Ο.Γ.Α., 
που αναλογεί στο ποσό αυτό. Για τον υπολογισμό του φόρου 
δεν λαμβάνεται υπόψη ο φόρος που αντιστοιχεί για τυχόν άλλα 
εισοδήματα του συνταξιούχου, ο οποίος σε κάθε περίπτωση 
θεωρείται ότι έχει σύζυγο και δύο τέκνα που τον βαρύνουν. 

     Φορείς επικουρικής ασφάλισης για την εφαρμογή των 
διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων είναι αυτοί που 
προσδιορίζονται από το άρθρο 7 παρ. 2 του Ν.Δ. 4202/1961, 
όπως έχει τροποποιηθεί με το άρθρο 12 του Ν. 1405/1983. 

     Στην περίπτωση που οι συντάξεις αυτής της παραγράφου 
καταβάλλονται από περισσότερους από ένα φορείς το ποσό 
που υπερβαίνει το ανώτατο επιτρεπτό όριο εκπίπτει κατά σειρά 
από τη σύνταξη ή τις συντάξεις α) του Ι.Κ.Α. εφόσον αυτό 
περιλαμβάνεται μεταξύ των φορέων που αναφέρονται στο 
πρώτο εδάφιο και β) του Δημοσίου με την ίδια προϋπόθεση. 

    Σε περίπτωση που το Ι.Κ.Α. ή και το Δημόσιο δεν 
περιλαμβάνονται μεταξύ των φορέων που αναφέρονται στις 
διατάξεις της παραγράφου αυτής ή μετά τις μειώσεις του 
προηγούμενου εδαφίου εναπομένει ποσό συντάξεων 
μεγαλύτερο από το ανώτατο όριο που αναφέρεται στο πρώτο 
εδάφιο το επιπλέον ποσό εκπίπτει από τις συντάξεις των 
λοιπών φορέων με επιμερισμό του κατ΄αναλογία με το ποσό 
της σύνταξης που καταβάλλεται από κάθε φορέα. 

     Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που δημοσιεύεται στην 
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ορίζονται η διαδικασία ελέγχου 
και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ή υπεύθυνες δηλώσεις 
για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής. 

     Αμφισβητήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου αυτής επιλύονται με απόφαση του 
Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
τυχόν συναρμόδιων Υπουργών. 

΄Αρθρο 1 Ν.Δ. 
1371/73  σε συνδ. 

5.  Το κατώτατο όριο σύνταξης ή βοηθήματος των συνταξιούχων και 
βοηθηματούχων του Δημοσίου γενικά, καθορίζεται, χωρίς το 
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με τα άρθρα 1 παρ. 
3 Ν.787/78 και 11 
Ν.1694/87, όπως 
αντικ. με τα άρθρα 6 
παρ. 2 Ν. 2227/94 
και 6 παρ. 1 Ν. 
2592/98, όπως 
αντικ. από τα άρθρα 
1, παρ.13 Ν. 
3234/04, και 1, παρ. 
2 Ν.3408/05 

συνυπολογισμό του επιδόματος εξομάλυνσης, καθώς και του 
τυχόν καταβαλλόμενου επιδόματος ανικανότητας, σε ποσοστό 
σαράντα τρία επί τοις εκατό (43%) του μηνιαίου βασικού μισθού 
του εισαγωγικού μισθολογικού κλιμακίου της ΔΕ κατηγορίας, 
όπως ισχύει κάθε φορά 

     Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται τόσο για τις 
ατομικές όσο και για τις οικογενειακές συντάξεις ή βοηθήματα. 

     Ως ποσό οικογενειακής σύνταξης ή βοηθήματος για την 
εφαρμογή αυτής της παραγράφου νοείται και το μερίδιο που 
εναπομένει μετά  την αναστολή μεριδίου συνδικαιούχου 
προσώπου, καθώς και το ποσό που αναγνωρίζεται από τις 
διατάξεις που ισχύουν στην πατρική οικογένεια κατά 
συμμετοχή, όχι όμως και το ποσό σύνταξης ή βοηθήματος που 
καταβάλλεται ύστερα από χωρισμό. 

Άρθρο 2 παρ. 9 
Ν.3075/02 

      Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων έχουν εφαρμογή και 
για τις χορηγίες των δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων. 

΄Αρθρο 2 παρ. 1 και 
3 Ν.Δ. 1371/73 

6.  Η αναπροσαρμογή σύμφωνα με τα παραπάνω των συντάξεων 
ή βοηθημάτων ενεργείται χωρίς αίτηση ή και ύστερα από 
αίτηση του ενδιαφερομένου, που υποβάλλεται οποτεδήποτε, με 
πράξη της αρμόδιας για την εκτέλεση των πράξεων ή 
αποφάσεων κανονισμού συντάξεως ή βοηθήματος Διεύθυνσης 
της Υπηρεσίας Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους για τα δικαιώματα που έχουν αναγνωρισθεί  μέχρι την 
έναρξη της ισχύος του Ν.Δ. 1371/1973 και με την ίδια πράξη ή 
απόφαση του συνταξιοδοτικού οργάνου που αναγνωρίζει το 
δικαίωμα για τα δικαιώματα που αναγνωρίζονται για πρώτη 
φορά μετά την έναρξη της ισχύος του πιο πάνω Ν.Δ/τος, χωρίς 
να έχουν εφαρμογή στις περιπτώσεις αυτές οι σχετικές 
διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας που αφορούν τις 
προθεσμίες. 

     Η καταβολή στους συνταξιούχους ή βοηθηματούχους από 
συμμετοχή της διαφοράς σύνταξης ή βοηθήματός τους, που 
προκύπτει από την αναπροσαρμογή σύμφωνα με τις 
παραπάνω παραγράφους 5 και 6, δεν επηρεάζει το ποσό της 
σύνταξης ή βοηθήματος που έχει αναγνωρισθεί ή 
αναγνωρίζεται με πράξη ή απόφαση στη χήρα σύζυγο ή σ΄αυτή 
και τα τέκνα ή μόνο στα τέκνα. 

 

Άρθρο 3, παρ. 15 δ 
του Ν.3513/06 

 7.Το κατώτατο όριο των συντάξεων των προσώπων της παρ. 5 του 
άρθρου 45 του Κώδικα αυτού, ορίζεται ίσο με το κατώτατο όριο 
των πολεμικών συντάξεων, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   56

Ηλικία συνταξιοδότησης - Χρόνος έναρξης πληρωμής της σύνταξης 
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΄Αρθρο 2 Ν.1976/ 
91, όπως αντικ. με 
άρθρ. 19 παρ. 3  
Ν.2084/92 και 4 
παρ. 3 Ν.2227/94 

1. Για την καταβολή της σύνταξης των υπαλλήλων, που 
υπάγονται στην συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, 
θεσπίζεται ηλικία συνταξιοδότησης, η οποία ορίζεται ως εξής: 

α) Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μέχρι 31η 
Δεκεμβρίου 1997 το τεσσαρακοστό δεύτερο (42ο) έτος της 
ηλικίας τους συμπληρωμένο, προκειμένου για μητέρες που 
έχουν ανήλικα ή σωματικώς ή πνευματικώς ανίκανα παιδιά 
κατά ποσοστό  από 50% και άνω, ή για γυναίκες με ανίκανο 
σύζυγο κατά ποσοστό 67% και άνω, το πεντηκοστό τρίτο (53ο) 
έτος της ηλικίας συμπληρωμένο προκειμένου για τις λοιπές 
γυναίκες και το πεντηκοστό πέμπτο (55ο) έτος συμπληρωμένο 
προκειμένου για τους άνδρες. 

     Το κατά το προηγούμενο εδάφιο τεσσαρακοστό δεύτερο (42ο) 
έτος της ηλικίας των γυναικών με ανήλικα ή ανίκανα παιδιά ή 
ανίκανο σύζυγο αυξάνεται από 1ης Ιανουαρίου 1993 κατά ένα 
εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση 
της ηλικίας του τεσσαρακοστού τέταρτου (44ου) έτους  και έξι 
(6) μηνών, η δε υπάλληλος θα ακολουθεί το όριο της ηλικίας 
που ισχύει κατά  το χρόνο που συμπληρώνει δεκαπενταετή 
πλήρη συντάξιμη υπηρεσία. 

     Η ηλικία συνταξιοδότησης, που προβλέπεται από τις διατάξεις 
της περίπτωσης αυτής, ισχύει και για τις γυναίκες του δεύτερου 
εδαφίου της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 1 εφόσον 
συμπληρώνουν δεκαπενταετή πλήρη πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία μέχρι 31ης  Δεκεμβρίου 1997. 

β)  Για όσους θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης από 1ης Ιανουαρίου 
1998 και μετά, καθώς και για όσους προσλήφθηκαν για πρώτη 
φορά στο Δημόσιο από 1ης Ιανουαρίου 1983 μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1992, το πεντηκοστό (50ο) έτος της ηλικίας 
συμπληρωμένο, για μητέρες που έχουν ανήλικα ή σωματικώς ή 
πνευματικώς ανίκανα παιδιά κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό 
(50%) και άνω ή για γυναίκες με ανίκανο σύζυγο κατά ποσοστό 
εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και άνω, το πεντηκοστό όγδοο 
(58ο) έτος συμπληρωμένο για τις λοιπές γυναίκες και το 
εξηκοστό (60ο) έτος της ηλικίας συμπληρωμένο προκειμένου 
για τους άνδρες. 

    Το κατά το προηγούμενο εδάφιο πεντηκοστό όγδοο (58ο) έτος 
ηλικίας των γυναικών και το εξηκοστό (60ο) έτος ηλικίας των 
ανδρών αυξάνεται από 1ης  Ιανουαρίου 1998 και μετά κατά ένα 
εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος μέχρι τη συμπλήρωση του 
εξηκοστού (60ου) έτους για τις γυναίκες και του εξηκοστού  
πέμπτου (65ου) έτους για τους άνδρες, ο δε υπάλληλος θα 
ακολουθεί το όριο ηλικίας,  που ισχύει κατά το χρόνο, που 
θεμελιώνει το δικαίωμα σύνταξης. 

    Το δικαίωμα σύνταξης, που θεμελιώνεται με βάση τις διατάξεις 
των προηγούμενων περιπτώσεων και τις διατάξεις του άρθρου 
1, δεν θίγεται από ενδεχόμενες μεταβολές, που επέρχονται 
στην προσωπική ή οικογενειακή κατάσταση του υπαλλήλου, 
κατά την παραμονή του στην υπηρεσία μετά τη θεμελίωση. 
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Άρθρο 2 Ν.1976/91, 
όπως αντικ. με τα 
άρθρα 19 παρ. 4 Ν. 
2084/92, 5 παρ. 6 
Ν. 2320/95 και 1 
παρ. 6 Ν. 3029/02 

2. α. Η καταβολή της σύνταξης των πολιτικών υπαλλήλων της 
προηγούμενης παραγράφου, οι οποίοι αποχωρούν από την 
υπηρεσία λόγω παραίτησης ή για άλλους λόγους πριν από τη 
συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης, αναστέλλεται μέχρι τη 
συμπλήρωση της ηλικίας αυτής.  

      Μετά τη λήξη της αναστολής αρχίζει η καταβολή της σύνταξης, 
αναπροσαρμοσμένης με όλες τις αυξήσεις που έχουν χορηγηθεί, 
μέχρι την έναρξη καταβολής της. 

     β. Από 1ης Ιανουαρίου 2003 η σύνταξη των γυναικών, που 
θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1η Ιανουαρίου 1998, 
μπορεί να καταβληθεί μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού 
πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας, μειώνεται όμως κατά το 1/267 
του ποσού αυτής, για κάθε μήνα που υπολείπεται από την έναρξη 
καταβολής της, μέχρι τη συμπλήρωση της κατά περίπτωση 
ηλικίας συνταξιοδότησης. 

      Από 1ης Ιανουαρίου 2003, η σύνταξη των ανδρών υπαλλήλων, 
που θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1η Ιανουαρίου 
1998, μπορεί να καταβληθεί μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού 
(60ου) έτους της ηλικίας, μειώνεται όμως κατά 1/267 του ποσού 
αυτής για κάθε μήνα, που υπολείπεται από την έναρξη καταβολής 
της και μέχρι τη συμπλήρωση της κατά περίπτωση ηλικίας 
συνταξιοδότησης. 

   γ.Για όσους έχουν προσληφθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1983 και  

      συμπληρώνουν τριακονταπενταετή πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη μετά τη 
συμπλήρωση του πεντηκοστού όγδοου (58ου) έτους της ηλικίας 
τους. 

   δ.Στην κατά την προηγούμενη περίπτωση τριακονταπενταετή 
συντάξιμη υπηρεσία περιλαμβάνεται και ο χρόνος που 
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4202/1961 
(ΦΕΚ 175Α') και του Ν.1405/1983 (ΦΕΚ 180 Α'), όπως αυτές 
ισχύουν, καθώς και οι προσαυξήσεις των συντάξεων με τριακοστά 
πέμπτα ή πεντηκοστά. 

   ε.Για όσους έχουν προσληφθεί από την 1η Ιανουαρίου 1983 και 
μετά και συμπληρώνουν τριακονταεπταετή πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία, η σύνταξη καταβάλλεται ολόκληρη, 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. 

 

΄Αρθρο 5 παρ. 4 
Ν.3075/02 

      Ειδικά, για εκπαιδευτικούς λειτουργούς της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που συμπληρώνουν τριάντα (30) 
έτη υπηρεσίας και αποχωρούν από την υπηρεσία για 
οποιονδήποτε λόγο και δεν εμπίπτουν στις προαναφερόμενες 
περιπτώσεις του άρθρου αυτού, η καταβολή της σύνταξης αρχίζει 
με τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας για όσους έχουν 
προσληφθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982 και με τη συμπλήρωση 
του 60ου έτους της ηλικίας για όσους προσλαμβάνονται από 1ης 
Ιανουαρίου 1983 και μετά. 
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΄Αρθρο 2 παρ. 3  
Ν.1976/91, όπως 
αντικ. με άρθρ. 19 
παρ. 5 και 6 του 
Ν.2084/92 και 2 
παρ. 19 Ν.2703/99 

3. Οι διατάξεις των παρ. 1 και 2 δεν έχουν εφαρμογή: 

α) για τους δικαστικούς λειτουργούς, το κύριο προσωπικό του   
Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και τους στρατιωτικούς 
γενικά . 

β) Για όσους από τους λοιπούς υπαλλήλους: 

αα) απολύονται από την υπηρεσία λόγω σωματικής ή διανοητικής 
ανικανότητας, είτε αυτή οφείλεται στην υπηρεσία είτε όχι. 

    Το ίδιο ισχύει και όταν ο υπάλληλος, ενώ έχει θεμελιώσει 
δικαίωμα σύνταξης και αποχωρήσει πριν από την ηλικία 
συνταξιοδότησης, καταστεί στο μεταξύ ανίκανος κατά ποσοστό 
τουλάχιστον 67%. 

    Στην περίπτωση αυτήν η σύνταξη καταβάλλεται από την 
ημερομηνία που κατέστη ανίκανος. Το ποσοστό της 
ανικανότητας και η ημερομηνία που επήλθε αυτή, βεβαιώνονται 
με γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. Επιτροπής. 

ββ) Ανήκουν στα πρόσωπα του προτελευταίου εδαφίου της 
περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 αυτού του 
Κώδικα, όπως αυτό ισχύει κάθε φορά. 

γγ) Απολύονται χωρίς δική τους υπαιτιότητα. 

δδ)  Αποχωρούν από την υπηρεσία μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997 και 
έχουν συμπληρώσει τριακονταπενταετή τουλάχιστον συντάξιμη 
υπηρεσία, στην οποία συνυπολογίζονται οι πλασματικές 
υπηρεσίες, οι υπηρεσίες που λογίζονται συντάξιμες με τις 
διατάξεις του Ν. 1405/1983, καθώς και οι προσαυξήσεις των 
συντάξεων με τριακοστά πέμπτα. 

εε)  Ανήκουν στο φυλακτικό προσωπικό των καταστημάτων 
κράτησης (γενικών, ειδικών, θεραπευτικών) που ασχολείται με 
την επίβλεψη και φύλαξη των κρατουμένων και που ορίζεται 
στην παρ. 3 του άρθρου 97 του Ν. 1851/1989, καθώς και για 
τους παιδονόμους των ιδρυμάτων αγωγής ανηλίκων. 

στ) Ανήκουν στις γυναίκες και τους χήρους ή διαζευγμένους 
υπαλλήλους που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της περ. α΄ της 
παρ. 1 του άρθρου 1 αυτού του Κώδικα. 

ζζ) ΄Εχουν προσληφθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982 και 
συμπληρώνουν, μετά  τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος επταετή (7ετή) πλήρη πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία, στην οποία περιλαμβάνονται και οι προϋπηρεσίες 
του άρθρου 1 του Ν. 1405/1983. 

     Με εξαίρεση τις γυναίκες του δεύτερου εδαφίου της περίπτ. α΄ 
της παραγρ. 1 του άρθρου 1, η κατά το προηγούμενο εδάφιο 
επταετής πλήρης πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, για όσους 
θεμελιώνουν δικαίωμα σύνταξης μετά την 1η Ιανουαρίου 1998, 
αυξάνεται κατά ένα εξάμηνο για κάθε ημερολογιακό έτος από 
την 1η Ιανουαρίου 1998 μέχρι τη συμπλήρωση 10 πλήρων 
ετών, ο δε υπάλληλος θα ακολουθεί το αυξημένο όριο, που 
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ισχύει κατά το έτος θεμελίωσης του δικαιώματος. 

΄Αρθρο 2 παρ. 2  
Ν.1976/91 

4. Για τη συμπλήρωση της ηλικίας συνταξιοδότησης λαμβάνεται 
υπόψη η ημερομηνία γέννησης του υπαλλήλου, εκτός αν αυτή 
δεν αποδεικνύεται, οπότε λαμβάνεται υπόψη η 31 Δεκεμβρίου 
του έτους που γεννήθηκε. 

΄Αρθρο 56 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 2 
παρ. 3 Ν.1976/91 

5. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των προηγούμενων 
παραγράφων η πληρωμή της σύνταξης αρχίζει από την 
επομένη της απομάκρυνσης του υπαλλήλου ή του 
στρατιωτικού από την υπηρεσία ή από την επομένη του 
θανάτου του ή από την επομένη λήξης των τυχόν 
καταβαλλόμενων κατά το επόμενο άρθρο τρίμηνων αποδοχών. 

     Το τελευταίο ισχύει και για το συνταξιούχο. 

 

΄Αρθρο 56 παρ. 1 
εδάφιο τρίτο Α.Ν. 
1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρο 2 
παρ. 3 Ν. 
1813/1988 

     Η απομάκρυνση του πολιτικού υπαλλήλου λογίζεται ότι έγινε 
από τη χρονολογία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως της απόλυσης ή της  αποδοχής της παραίτησης 
ή την ημέρα του θανάτου του υπαλλήλου. Αν παρασχέθηκε 
υπηρεσία και μετά τη χρονολογία δημοσίευσης, από την 
ημερομηνία που φέρει το έγγραφο κοινοποίησης των 
παραπάνω πράξεων και πάντως όχι πέρα από την εικοστή 
ημέρα από τη δημοσίευση  αυτή ή τη λήξη του διμήνου, για 
όσους απολύονται εξαιτίας νόσου που δεν επιδέχεται 
θεραπεία. 

     Για τους στρατιωτικούς η απομάκρυνση λογίζεται ότι έγινε 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 39. 

΄Αρθρο 8 παρ. 15 
Ν.2592/98 

     Σε περίπτωση που τα αρμόδια όργανα για την απονομή της 
σύνταξης όταν κρίνουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
διαπιστώνουν σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ότι η λύση 
της υπαλληλικής σχέσης του υπαλλήλου έχει επέλθει σε χρόνο 
προγενέστερο από εκείνο της πραγματικής αποχώρησής του 
από την υπηρεσία, η σύνταξή του ορίζεται ότι πρέπει να 
πληρωθεί από την επομένη που λήγουν οι αποδοχές  που 
καταβάλλονται σύμφωνα με το επόμενο άρθρο. 

 

΄Αρθρο 56 παρ. 2  
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικατ.  δι΄ άρθρου 
10 Ν.Δ. 3768/57 

6.  Η πληρωμή των επιδομάτων αρχίζει από τότε που αρχίζει και η 
πληρωμή της σύνταξης. 

΄Αρθρο 56 παρ. 3-9 
Α.Ν. 1854/51 

7.  Ο μόνιμος ή ισόβιος υπάλληλος που παραιτήθηκε με τους 
όρους του  άρθρου 1 παρ. 1 περίπτ. α΄ παύεται αυτοδίκαια από 
την υπηρεσία όταν παρέλθουν τρεις μήνες από την υποβολή 
της παραίτησης αν αυτή δεν έγινε δεκτή ενωρίτερα. 

8.  Αν οι συνέπειες της πάθησης από την υπηρεσία εκδηλώθηκαν 
μετά την απομάκρυνση του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού από 
την υπηρεσία, η πληρωμή της σύνταξης για πάθηση αρχίζει 
από το χρόνο που εκδηλώθηκαν οι  συνέπειες. 
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9.  Αν πεθάνει ο πατέρας, το δικαίωμα της σύνταξης της χήρας 
μητέρας ή των αδελφών, που προβλέπεται στα άρθρα 6 και 32 
παρ. 1 περίπτ. β΄, και η πληρωμή της σύνταξης σ΄αυτές αρχίζει 
από την επομένη του θανάτου του πατέρα. 

10.  Αν εκδοθεί απόφαση για αφάνεια, το δικαίωμα της σύνταξης 
και η πληρωμή της αρχίζει από την τελευταία στιγμή του 
κινδύνου ή την τελευταία είδηση για τον άφαντο σύμφωνα με 
τις διατάξεις για  την αφάνεια. 

11. Αν ο στρατιωτικός εξαφανισθεί στον πόλεμο ή την 
επιστράτευση και συντρέχει περίπτωση εφαρμογής αυτού του 
Κώδικα, το δικαίωμα της σύνταξης και η πληρωμή αρχίζει από 
την τελευταία στιγμή του κινδύνου ή την τελευταία είδηση για 
τον άφαντο αν η εξαφάνιση διαρκέσει ένα εξάμηνο, χωρίς να 
έχουν εφαρμογή στην περίπτωση αυτή οι σχετικές διατάξεις για 
την αφάνεια. 

12. Αν η εξαφάνιση γίνει σε πτήση ή κατάδυση σε  καιρό ειρήνης, 
η πιο πάνω παράγραφος ισχύει αν η εξαφάνιση διαρκέσει ένα 
μήνα και πιστοποιηθεί με ένορκη προανάκριση. 

13. Σε περίπτωση που η αναγνώριση συμμετοχής της  πατρικής 
οικογένειας στη σύνταξη της συζύγου και των τέκνων γίνει μετά 
τον κανονισμό της σύνταξης των προσώπων αυτών, η 
καταβολή του μεριδίου της συμμετοχής αρχίζει από την πρώτη 
του μήνα της χρονολογίας έκδοσης της σχετικής πράξης ή 
απόφασης. 

 

΄Αρθρο 2 παρ.20 
Ν.2703/99 

14.Το μόνιμο προσωπικό των Οργανισμών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτης βαθμίδας το οποίο 
απασχολείται στην αποκομιδή, μεταφορά, διαλογή, επιστασία, 
καταστροφή απορριμμάτων, σε συνεργεία συντήρησης, 
επισκευής των μέσων καθαριότητας και το πλύσιμό τους, 
καθώς και οι οδοκαθαριστές, εργάτες αφοδευτηρίων, ταφής - 
εκταφής νεκρών και καθαριστές οστών, που υπάγονται στη 
συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου, εφόσον έχουν 
συμπληρώσει δώδεκα (12) έτη υπηρεσίας αποκλειστικά στις 
θέσεις αυτές από τα οποία τρία (3) έτη την τελευταία δεκαετία, 
μπορούν να επιλέξουν με δήλωσή τους για την καταβολή της 
σύνταξής τους, αντί της συνταξιοδότησής τους με το κατά 
περίπτωση όριο ηλικίας των διατάξεων των προηγούμενων 
παραγράφων αυτού του άρθρου, τη συνταξιοδότησή τους με το 
όριο ηλικίας που προβλέπεται για τις ίδιες ειδικότητες από τον 
Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων του Ι.Κ.Α., 
με την καταβολή στο Δημόσιο από τη μονιμοποίησή τους και 
μετά της ανάλογης πρόσθετης ειδικής εισφοράς που 
προβλέπεται από  τον ίδιο κανονισμό για το προσωπικό των 
ίδιων ειδικοτήτων. 

     Η παραπάνω δήλωση επιλογής υποβάλλεται από τους 
ενδιαφερομένους στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού μέσα 
σε προθεσμία τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του 
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Ν.2703/1999 για όσους έχουν μέχρι τότε μονιμοποιηθεί και για 
όσους διορίζονται ή μονιμοποιούνται μετά μέσα σε προθεσμία 
τριών (3) μηνών από το διορισμό ή τη μονιμοποίησή τους. 

     Παρατήρηση: Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του 
άρθρου19 του Ν. 2084/92: 

     «΄Οπου στο άρθρο αυτό αναφέρεται η ανικανότητα των 
υπαλλήλων ή των μελών της οικογένειάς τους, ως 
προϋπόθεση απόκτησης δικαιώματος σύνταξης από το 
Δημόσιο ή για τη χορήγηση επιδομάτων, αυτή βεβαιώνεται με 
γνωμάτευση της Α.Σ.Υ. Επιτροπής». 

 

΄Αρθρο 2 παρ. 6 
Ν.3234/04 

15.Η σύνταξη όσων θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης με βάση 
τις διατάξεις της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 
του Κώδικα αυτού αρχίζει να καταβάλλεται μετά τη συμπλήρωση 
του 65ου έτους της ηλικίας τους. 

 

ΑΡΘΡΟ  57 
Καταβολή τρίμηνων αποδοχών 

 
Άρθρο 57 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
τροπ. με το άρθρο 6 
παρ. 1 Ν.Δ. 2500/53 
και αντικ. με άρθρ. 2 
παρ.4 Ν.1813/88 και  
4 παρ. 1 του Ν. 
1902/90 

1. Στο μόνιμο ή ισόβιο υπάλληλο ή μόνιμο στρατιωτικό που 
απομακρύνεται για οποιονδήποτε λόγο από την υπηρεσία, 
καταβάλλονται για τρεις μήνες όλες οι αποδοχές του, 
ανεξάρτητα από το αν έχει συμπληρώσει την ηλικία 
συνταξιοδότησης. 

     Οι τρίμηνες αποδοχές αρχίζουν από την επομένη της 
χρονολογίας δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
της απόλυσης ή της αποδοχής της παραίτησης ή της ημέρας 
του θανάτου του υπαλλήλου και αν παρασχέθηκε υπηρεσία 
μετά τη χρονολογία δημοσίευσης από την επομένη της 
ημερομηνίας που φέρει το έγγραφο κοινοποίησης των 
παραπάνω πράξεων και πάντως όχι πέρα από την εικοστή 
ημέρα από τη δημοσίευση αυτή. 

     Γι΄αυτούς που απολύονται εξαιτίας νόσου που δεν επιδέχεται 
θεραπεία οι τρίμηνες αποδοχές αρχίζουν από την επομένη της 
λύσης της υπαλληλικής σχέσης και πάντως όχι πέρα από την 
επομένη της παρόδου διμήνου από τη λήξη της  αναρρωτικής 
άδειας ή της διαθεσιμότητας. 

     Οι παραπάνω τρίμηνες αποδοχές δεν καταβάλλονται: 
α) σε περίπτωση απόλυσης για πειθαρχικό παράπτωμα ή 

υπηρεσιακή ανεπάρκεια των μόνιμων ή ισόβιων υπαλλήλων 
και 

β)  σε περίπτωση παραίτησης του υπαλλήλου ή στρατιωτικού που 
δεν έχει συμπληρώσει την υπηρεσία που απαιτείται στις 
περιπτώσεις α΄ των παραγράφων 1 των άρθρων 1 και 26. 

 

΄Αρθρο 57 παρ. 2 2. Ο μόνιμος ή ισόβιος υπάλληλος που επανέρχεται στην 
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Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 2 
παρ. 5 Ν.1813/1988 

υπηρεσία ή ο έφεδρος στρατιωτικός που ανακαλείται από την 
αποστρατεία στην ενεργό υπηρεσία δικαιούται να λάβει πάλι 
τρίμηνες αποδοχές σύμφωνα με τους όρους της προηγούμενης 
παραγράφου, αν η νέα υπηρεσία του είναι τουλάχιστο διετής 
πραγματική και συνεχής. 

΄Αρθρο 57 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
τροποπ. με τα 
άρθρα 6 παρ. 1 Ν.Δ. 
2645/1953 και 4 
παρ.4 Ν.1902/90 

3. Οι τρίμηνες αποδοχές καταβάλλονται και στη χήρα του μόνιμου 
ή ισόβιου υπαλλήλου ή μόνιμου στρατιωτικού που πέθανε, 
καθώς και στα τέκνα του, εφόσον γι΄αυτά συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις των άρθρων 5 και 31  του Κώδικα αυτού. 

 

 

΄Αρθρο 57 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51 

4. Οι περιορισμοί της παρ. 2 εφαρμόζονται και για την πληρωμή 
αποδοχών τριμήνου της χήρας και των τέκνων του 
επανερχόμενου  στην υπηρεσία μόνιμου ή ισόβιου υπαλλήλου 
ή με ανάκληση από την αποστρατεία έφεδρου στρατιωτικού. 

 

΄Αρθρο 57 παρ. 5 
Α.Ν. 1854/51 σε 
συνδ. με άρθρ. 6 
παρ. 1 Ν.Δ.2500/53 
όπως συμπλ. με 
άρθρ. 2 παρ. 4 
Ν.1976/91 

5. Αν αυτός που πέθανε είναι συνταξιούχος καταβάλλεται για τρεις 
μήνες στη χήρα και τα τέκνα του με τους όρους της παρ. 3 
αυτού του άρθρου ολόκληρη η σύνταξή του. Το ίδιο ισχύει και 
σε περίπτωση που ο υπάλληλος που αποχωρεί πεθάνει όταν η 
καταβολή της σύνταξής του έχει ανασταλεί για μη συμπλήρωση 
της ηλικίας συνταξιοδότησης. 

 

΄Αρθρο 57 παρ. 6 
Α.Ν. 1854/51 

6. Στις περιπτώσεις των προηγούμενων παραγράφων η πληρωμή 
της σύνταξης αρχίζει από τη λήξη του τριμήνου, εκτός αν η 
σύνταξη με τα επιδόματα ή προσαυξήσεις που τυχόν 
παρέχονται σύμφωνα με αυτόν τον Κώδικα είναι μεγαλύτερη 
από τις αποδοχές, οπότε η πληρωμή αρχίζει από τότε που 
γεννήθηκε το δικαίωμα σε σύνταξη, χωρίς στην περίπτωση 
αυτή να καταβάλλονται τρίμηνες αποδοχές. 

 

΄Αρθρο 57 παρ. 7 
Α.Ν. 1854/51 

7. Οι αποδοχές τριών μηνών που καταβάλλονται σύμφωνα με 
αυτό το άρθρο βαρύνουν τον προϋπολογισμό των υπηρεσιών 
στις οποίες ανήκουν οι υπάλληλοι που απομακρύνονται. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  58 

Συρροή σύνταξης και μισθού ή συντάξεων 

΄Αρθρα 1, 2 (όπως 
αντικ. με άρθρο 1 
Ν.Δ.1209/1972), 
3,4,5,6 παρ. 4 και 5 

1. Ο χρόνος υπηρεσίας των συνταξιούχων του δημοσίου γενικά 
που υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του δημόσιου 
τομέα, που ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του 
Ν.1256/1982 και λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές 
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Ν.Δ. 641/70, όπως 
αντικ. από το άρθρο 
6 παρ. 1 Ν.1379/83,  
το άρθρο 17 παρ. 1 
του Ν.1489/1984 και 
το άρθρο 3, παρ.12 
του Ν.3513/06 

συγχρόνως, δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος ούτε από το 
δημόσιο ούτε και από άλλους ασφαλιστικούς φορείς. 

 
     Η προηγούμενη διάταξη δεν ισχύει όταν η σύνταξη είναι 

προσωπική ή πολεμική ή στρατιωτική που εξομοιώνεται με 
πολεμική ή γενικά σύνταξη παθόντος στην Υπηρεσία και εξαιτίας 
της Υπηρεσίας.  

2. Το συντάξιμο του χρόνου του πρώτου εδαφίου της 
προηγούμενης παραγράφου δεν αίρεται αν ο συνταξιούχος 
περιορισθεί στη λήψη μόνο των αποδοχών, οπότε 
αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης. Η αναστολή της 
καταβολής της σύνταξης, καθώς και η επαναχορήγησή της, 
γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου στην αρμόδια 
υπηρεσία και αρχίζει από την ημερομηνία υποβολής της 
αίτησης. 

΄Αρθρο 10 παρ. 2 
παρ. Ν.1813/1988 

    Ο χρόνος υπηρεσίας του συνταξιούχου στη νέα θέση που 
παρασχέθηκε μετά την αναστολή καταβολής της σύνταξής του 
σε καμιά περίπτωση δεν προσμετράται ως συντάξιμος στην 
υπηρεσία της προγενέστερης θέσης από την οποία δικαιώθηκε 
τη σύνταξη, η καταβολή της οποίας έχει ανασταλεί. 

3.  Η αναστολή της σύνταξης για τους συνταξιούχους που 
υπάγονται στις μεταβατικές διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 16 
του Ν. 1256/1982 ανατρέχει στη δημοσίευσή του και η σύνταξη 
που τυχόν τους έχει καταβληθεί επιστρέφεται με μηνιαίες 
δόσεις ίσες με τον αριθμό των μηνών στους οποίους 
αντιστοιχεί. Το ίδιο ισχύει και για όσους από τους 
συνταξιούχους υπηρετούν ή έχουν προσληφθεί σε θέσεις του 
δημόσιου τομέα που δεν προβλέπονταν από το Ν.Δ. 641/1970. 

4.  Σε περίπτωση αναστολής της σύνταξης, ο χρόνος της 
υπηρεσίας για την οποία ο συνταξιούχος δικαιώθηκε τη 
σύνταξη προσμετράται στο χρόνο της νέας του θέσης, για την 
καταβολή των επιδομάτων που έχουν σχέση με το χρόνο 
υπηρεσίας, εφόσον η υπηρεσία αυτή υπολογίζεται για τη 
χορήγηση αυτών των επιδομάτων. 

΄Αρθρο 6 παρ. 1 
Ν.1379/1983, όπως 
αντικ.  με άρθρ. 4 
παρ. 4 Ν.2320/95 

5.  ́ Οσοι από τους συνταξιούχους προτιμήσουν τη σύγχρονη 
καταβολή αποδοχών και σύνταξης με συνέπεια τη μη 
αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου υπηρεσίας τους, δεν 
απαλλάσσονται κατά τη διάρκεια αυτού από την υποχρέωση 
καταβολής των κρατήσεων για κύρια σύνταξη. 

6.  Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν εφαρμογή 
και για τους συνταξιούχους του Δημοσίου που υπηρετούν 
εκτός του δημόσιου τομέα, εφόσον η υπηρεσία τους αυτή 
αναγνωρίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Επίσης έχουν 
εφαρμογή και γι΄ αυτούς που ενώ υπηρετούν σε θέσεις της 
παρ. 1 γίνονται συνταξιούχοι μετά την πρόσληψή τους στις 
θέσεις αυτές. 

7.   Οι συνταξιούχοι που λαμβάνουν σύνταξη και αποδοχές μαζί, 
δικαιούνται να επιλέγουν για υγειονομική περίθαλψη είτε αυτή 
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που δικαιούνται ως συνταξιούχοι, είτε αυτή που προβλέπεται 
για τη θέση στην οποία υπηρετούν. 

 

΄Αρθρο 6 παρ. 2 
Ν.1379/1983 

7α. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων έχουν 
εφαρμογή και για τους λοιπούς συνταξιούχους του δημόσιου 
τομέα που ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 
1256/1982, οι οποίοι υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις 
του τομέα αυτού. 

 

΄Αρθρο 6 παρ. 3 
Ν.1379/1983 

    Οι διατάξεις του Ν.Δ. 1209/1972 εξακολουθούν να ισχύουν, 
εφόσον δεν είναι αντίθετες στις διατάξεις του Ν.1256/1982. 

 

΄Αρθρο 58 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/1951, 
εδάφιο πρώτο. 

8.  Δεν καταβάλλεται από το Δημόσιο Ταμείο διπλή σύνταξη. 

 

΄Αρθρο 58 παρ. 1 
εδ. τρίτο σε συνδ. με 
άρθρ. 1 Ν.Δ. 641/70 

     Δεν καταβάλλεται επίσης η σύνταξη αν ο συνταξιούχος διατελεί 
σε θέση εκτός από αυτές που αναφέρονται στην παρ. 1 αυτού 
του άρθρου εφόσον η υπηρεσία στη θέση αυτή παρέχει 
καταρχή δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο Ταμείο ή 
οπωσδήποτε λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό ή την 
αύξηση σύνταξης που καταβάλλεται από το Δημόσιο Ταμείο. 

 

΄Αρθρο 58 παρ. 3 
Α.Ν.1854/51 σε 
συνδ με άρθρ. 1 
παρ.1-4 
Ν.Δ.2618/56 

 

 

 

 

 

Άρθρο 3, παρ. 7δ 
του Ν.3513/06 

 

 

 

 

Άρθρο 8 παρ.1 Ν.Δ. 
4605/66 

9. Επιτρέπεται  η σύγχρονη καταβολή μέχρι δύο το πολύ 
συντάξεων ή σύνταξης και αποδοχών για τη θέση που 
αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο στους 
συνταξιούχους που παίρνουν πολεμική ή προσωπική σύνταξη, 
με τους οποίους εξομοιώνονται και οι πολιτικοί υπάλληλοι και 
στρατιωτικοί που τραυματίζονται σε υπηρεσία που συνεπάγεται 
επαυξημένο κίνδυνο ή από απρόοπτο συμβάν, καθώς και οι 
οικογένειες αυτών που σκοτώνονται. 

     Το ίδιο ισχύει και όταν απονεμήθηκε η σύνταξη στη χήρα 
σύζυγο και τα τέκνα του υπαλλήλου ή στρατιωτικού που 
σκοτώθηκε ή πέθανε από τραύματα εκτελώντας διατεταγμένη 
υπηρεσία. 

 
      Επίσης το ίδιο ισχύει και για τα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου 

της παραγράφου 8 του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού, όπως 
ισχύει, καθώς και τις οικογένειες όσων εξ αυτών έχουν πεθάνει. 

     Το συντάξιμο της υπηρεσίας για την οποία καταβάλλεται στην 
περίπτωση αυτή ο μισθός δεν αίρεται από τη σύγχρονη 
καταβολή της σύνταξης. 

 

     Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και για τους 
τέως αξιωματικούς και οπλίτες των ενόπλων δυνάμεων, τους 
τέως αξιωματικούς και άνδρες των Σωμάτων Ασφαλείας, του 
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Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος για τους οποίους έχει 
αναγνωρισθεί δικαίωμα σε σύνταξη από πάθημα (τραύμα ή 
νόσο) που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της 
υπηρεσίας τους. 

 

΄Αρθρο 3 παρ. 7 Ν. 
3408/05 

 

 

  
     Επιτρέπεται επίσης η σύγχρονη καταβολή μέχρι δύο το πολύ 

συντάξεων σε άγαμα παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς, 
μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή και μετά 
τη συμπλήρωση του 18ου έτους εφόσον σπουδάζουν, οπότε 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της περ. δ της παρ. 1 του 
άρθρου 5 του Κώδικα αυτού ή είναι ανίκανα κατά ποσοστό 80% 
και άνω.     

 

 

΄Αρθρο 1 και 2 Ν.Δ. 
1141/72 

10.Από μία υπηρεσία και από μία έξοδο από αυτή ένα μόνο 
δικαίωμα γεννιέται για σύνταξη από το Δημόσιο και ο 
δικαιούχος μπορεί να επιλέξει όποτε θέλει την καταβολή σ΄ 
αυτόν της πολεμικής ή της σύνταξης που του ανήκει από την 
ίδια υπηρεσία με βάση άλλες διατάξεις. 

     Αν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της διάταξης του 
προηγούμενου εδαφίου και ανεξάρτητα από το αν ο 
περιορισμός της αναγράφεται στις πράξεις ή αποφάσεις 
κανονισμού σύνταξης, ο Υπουργός Οικονομικών, ενασκώντας 
την αρμοδιότητά του για την εκτέλεσή τους, δε διατάσσει την 
καταβολή της δεύτερης σύνταξης. 

     Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού 
Οικονομικών που εκδίδονται σύμφωνα με το παραπάνω 
εδάφιο, δεν μπορεί να ασκηθεί κανένα ένδικο μέσο σε 
οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός από αυτό που αναφέρεται στην 
παρ. 4 του παρακάτω άρθρου 67. 

     Κάθε πράξη εντολής πληρωμής  που εκδίδεται αντίθετα με την 
παράγραφο αυτή είναι άκυρη. 

΄Αρθρο 58 παρ. 4 
Α.Ν.1854/51, όπως 
ερμην. με το άρθρ. 4 
Ν.Δ.2704/53 και 
αντικ. με αρθρ. 6 
παρ. 6 Ν.2227/94 

11.Αν από το θάνατο  υπαλλήλου ή συνταξιούχου γεννιούνται για 
την οικογένειά του περισσότερα από ένα δικαιώματα σύνταξης, 
που απορρέουν από δική του υπηρεσία ή πάθημά του ή από 
τις συνθήκες του θανάτου του, η οικογένειά του δικαιούται με 
επιλογή της μόνο τη μία σύνταξη. 

     Το ίδιο ισχύει και για τις οικογένειες των δημόσιων υπαλλήλων, 
στρατιωτικών και συνταξιούχων γενικά που πέθαναν, στις 
οποίες αναγνωρίζονται περισσότερα από ένα δικαιώματα 
σύνταξης ειρηνικής ή πολεμικής περιόδου, τα οποία 
απορρέουν από υπηρεσία ή πάθημα του ίδιου προσώπου. 

΄Αρθρο 58 παρ.7 
Α.Ν. 1854/51 

12.Εφόσον το άθροισμα των συντάξεων, που καταβάλλονται στο 
ίδιο πρόσωπο από το Δημόσιο Ταμείο, τα νομικά πρόσωπα 
δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τις τράπεζες και τα 
οποιασδήποτε φύσης ιδρύματα και επιχειρήσεις, είναι 
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μεγαλύτερο από το σύνολο των αποδοχών ενέργειας του 
βαθμού με βάση τον οποίο κανονίστηκε η σύνταξη με 
ολόκληρο το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, το υπερβάλλον 
εκπίπτει από τη σύνταξη ή τις συντάξεις του Δημοσίου. 

 

΄Αρθρο 58 παρ. 8 
Α.Ν. 1854/51 

     Οι περιορισμοί του προηγούμενου εδαφίου δεν έχουν 
εφαρμογή εφόσον ο συνταξιούχος στη διάρκεια της δημόσιας 
υπηρεσίας του είχε αποκτήσει το δικαίωμα να παίρνει εκτός 
από τις αποδοχές της δημόσιας θέσης και τις αποδοχές ή 
σύνταξη από άλλη πηγή. 

     Επίσης δεν έχουν εφαρμογή οι περιορισμοί αυτοί για τους 
συνταξιούχους του Δημοσίου που έχουν αποκτήσει δικαίωμα 
σύνταξης από υπηρεσία που παρασχέθηκε πραγματικά σε 
νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τράπεζες και 
οποιασδήποτε φύσης ιδρύματα ή επιχειρήσεις. 

 

΄Αρθρο 26  
Ν.1202/81 

13.Οι συντάξεις των οικογενειών των υπαλλήλων ή στρατιωτικών, 
που δολοφονήθηκαν στην υπηρεσία από τρομοκράτες ή άλλα 
άτομα λόγω της ιδιότητάς τους ή της ενάσκησης των 
καθηκόντων τους, εξομοιώνονται με πολεμικές. 

 

 

΄Αρθρο 12 
Ν.1518/85 

14.Οι περιορισμοί των διατάξεων των παρ. 8 ως 13 αυτού του 
άρθρου έχουν εφαρμογή και για τους λοιπούς συνταξιούχους 
των Ο.Τ.Α. και των άλλων νομικών προσώπων δημόσιου ή 
ιδιωτικού δικαίου, των οποίων οι συντάξεις καταβάλλονται από 
το Δημόσιο με βάση ειδικές διατάξεις. 

 

΄Αρθρο 10 παρ. 3 
Ν.1813/88 και 
άρθρο 3 παρ. 8 
Ν.3408/05 

     Στους περιορισμούς αυτούς δεν υπάγονται οι χορηγίες των 
δημάρχων και προέδρων κοινοτήτων, οι συντάξεις των  
υπαλλήλων του άρθρου 1 του Ν.1518/1985, καθώς και οι 
συντάξεις των σιδηροδρομικών υπαλλήλων εφόσον όλοι αυτοί 
έχουν αποχωρήσει από την υπηρεσία τους μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1984 ή αν πρόκειται για τους συνταξιούχους από 
μεταβίβαση εφόσον οι δικαιοπάροχοι έχουν αναγνωρίσει το 
σχετικό δικαίωμα μέχρι την ίδια ημερομηνία. 

 
     Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή 

και για τις συντάξεις των υπαλλήλων του άρθρου 8 του Ν. 
2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α') εφόσον αυτοί έχουν αποχωρήσει από την 
Υπηρεσία τους μέχρι 31.5.1999 ή αν πρόκειται για συνταξιούχους 
από μεταβίβαση εφόσον οι δικαιοπάροχοι έχουν αναγνωρίσει το 
σχετικό δικαίωμα μέχρι την ίδια ημερομηνία. 
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΄Αρθρο 10 παρ.1 
Ν.1813/88 

15.Οι περιορισμοί των διατάξεων των παρ. 8-13 του άρθρου 
αυτού εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους που υπηρετούν 
στο Δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και είναι 
ασφαλισμένοι για κύρια σύνταξη σε οποιονδήποτε οργανισμό 
κύριας ασφάλισης, με εξαίρεση αυτούς που υπηρετούσαν μέχρι 
30 Σεπτεμβρίου 1988. Δικαιώματα σύνταξης που έχουν 
αναγνωρισθεί μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 1988 δε θίγονται και 
εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις που είχαν 
προϊσχύσει. 

     Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων έχουν εφαρμογή και 
για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. που 
συνταξιοδοτούνται με δημοσιοϋπαλληλικές διατάξεις είτε με  
παραπομπή σε όσα ορίζονται σ΄αυτές είτε με ιδιαίτερα 
νομοθετήματα που τις επαναλαμβάνουν. 

     Κάθε άλλη διάταξη που ρυθμίζει θέματα συρροής συντάξεων 
διαφορετικά από όσα ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 
αυτής καταργείται. 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄  

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ 

Α Ρ Θ Ρ Ο   59 

Κρατήσεις για συντάξεις 

 
΄Αρθρο 6  Ν. 
1902/1990 και 
άρθρο 3, παρ.13 
του Ν.3513/06 

1.  Στους δημόσιους υπαλλήλους, πολιτικούς και στρατιωτικούς, 
που διορίζονται ως τακτικοί υπάλληλοι ή κατατάσσονται ως 
στρατιωτικοί από 1ης Οκτωβρίου 1990 και μετά, καθώς και 
στους υπαλλήλους ειδικών κατηγοριών, που προσλαμβάνονται  
από την  ίδια ημερομηνία και συνταξιοδοτούνται από το 
Δημόσιο, επιβάλλεται κράτηση υπέρ του Δημοσίου για σύνταξη 
στις μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές τους ίση με το ποσοστό  
που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους στην κοινή 
ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Η κράτηση αυτή επιβάλλεται και στα 
επιδόματα εορτών Χριστουγέννων, Πάσχα και αδείας. 

2.   Ως συντάξιμες αποδοχές στις οποίες επιβάλλεται η κράτηση 
για σύνταξη, νοούνται ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου 
υπηρεσίας, το επίδομα ευδόκιμης παραμονής, όπου 
καταβάλλεται, και η Α.Τ.Α.  Για όσους αμείβονται με ειδικό 
μισθολόγιο ή λαμβάνουν αποζημίωση ή έξοδα παράστασης η 
κράτηση υπολογίζεται στις αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη 
για τον κανονισμό της σύνταξης ή της χορήγησής τους ή στις 
αποδοχές  που αντιστοιχούν σε αποδοχές κλάδου δημόσιων 
υπαλλήλων, με τις οποίες συνταξιοδοτούνται. 

3.   Η παραπάνω κράτηση για σύνταξη καταβάλλεται και για την 
αναγνώριση ως συντάξιμης κάθε υπηρεσίας ή προϋπηρεσίας 
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που λογίζεται ως συντάξιμη από το Δημόσιο. Αν κάποια από 
τις υπηρεσίες αυτές υπολογίζεται αυξημένη στο διπλάσιο, οι 
εισφορές καταβάλλονται επίσης αυξημένες στο διπλάσιο 

     Επίσης καταβάλλεται: 
 
α) για τις πλασματικές υπηρεσίες και β) για τις υπηρεσίες  που 

προσαυξάνουν τη σύνταξη με πεντηκοστά. Στην περίπτωση 
αυτή για τον υπολογισμό της κράτησης για τους υπαλλήλους, 
που έχουν μέχρι και είκοσι πέντε έτη υπηρεσίας, κάθε 
πεντηκοστό αντιστοιχεί σε ένα χρόνο υπηρεσίας, για τους 
υπαλλήλους που έχουν από είκοσι έξι μέχρι και τριάντα έτη 
υπηρεσίας κάθε έτος αντιστοιχεί σε δύο πεντηκοστά και για 
όσους έχουν υπηρεσία πάνω από τριάντα ένα έτη κάθε έτος 
αντιστοιχεί σε τρία πεντηκοστά. 

 
     Η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών που προβλέπονται 

από τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν 
πραγματοποιείται, εφόσον ο πολιτικός ή στρατιωτικός υπάλληλος 
υποβάλλει σχετική δήλωση στην Υπηρεσία του, οπότε και ο 
χρόνος παροχής υπηρεσίας από την ημερομηνία υποβολής της 
ανωτέρω δήλωσης, δεν υπολογίζεται στο διπλάσιο ή στο 
τριπλάσιο, κατά περίπτωση. 

 
 
 
4. Η αναγνώριση των παραπάνω υπηρεσιών ως συντάξιμων 

καθώς και κάθε άλλης υπηρεσίας, για την οποία δεν έχει 
καταβληθεί η κράτηση της παραγράφου 1 και η οποία 
υπηρεσία υπολογίζεται στη σύνταξη, γίνεται έπειτα από αίτηση 
του υπαλλήλου με πράξη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων 
του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, που εκδίδεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 66 του παρόντος, μετά τη 
συμπλήρωση πλήρους πενταετούς πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας που έχει τις προϋποθέσεις των άρθρων 11 και 36, 
αφού ληφθούν υπόψη και οι εξαιρέσεις των άρθρων 13 και 38. 

 
     Η κράτηση ενεργείται στις αποδοχές του χρόνου υποβολής της 

αίτησης για αναγνώριση. Η αναγνώριση πάντως μπορεί να 
γίνει και κατά τον κανονισμό της σύνταξης ύστερα πάντοτε από 
αίτηση του υπαλλήλου. 

 
5.  Σε περίπτωση αναγνώρισης των υπηρεσιών των παραγράφων 

3 και 4 του άρθρου αυτού, για τις οποίες έχει γίνει η κράτηση 
της παραγράφου 1 ή έχουν καταβληθεί εισφορές κύριας 
σύνταξης (εργοδότη και ασφαλισμένου) σε οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, αυτή αποδίδεται 
στο Δημόσιο και ο υπάλληλος απαλλάσσεται από την 
καταβολή της κράτησης αυτής. 
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6.   Σε περίπτωση αποχώρησης του υπαλλήλου από το Δημόσιο, 
χωρίς να θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από αυτό, το 
ποσό των κρατήσεων που του έχουν γίνει για κύρια σύνταξη 
μεταφέρεται σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας 
ασφάλισης, στον οποίο ασφαλίστηκε ο υπάλληλος μετά τη 
λύση της υπαλληλικής του σχέσης ή είχε ασφαλιστεί πριν από 
το διορισμό του στο Δημόσιο. 

 
7.   Σχετικά με τα ένδικα μέσα, τον τρόπο καταβολής των 

εισφορών των προηγούμενων παραγράφων στο Δημόσιο, την 
απόδοση των εισφορών από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς 
κύριας ασφάλισης στο Δημόσιο και αντίστροφα και τις λοιπές 
λεπτομέρειες, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των άρθρων 
1 και 4 του Ν. 1405/1983, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν 
προκειμένου για την αναγνώριση των προϋπηρεσιών του 
ιδιωτικού τομέα. 

 
8.  Η κράτηση της παραγράφου 1 επιβάλλεται και στις μηνιαίες 

συντάξιμες αποδοχές των υπαλλήλων των νομικών 
προσώπων δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου γενικά, που έχουν 
δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο καθώς και στις συντάξιμες 
αποδοχές οποιουδήποτε δημόσιου λειτουργού, που δικαιούται 
σύνταξη ή χορηγία από αυτό και αποδίδεται κάθε μήνα στο 
Δημόσιο. 

 
 
 
 
 

΄Αρθρο 20 παρ. 2 
Ν.2084/1992 

9.  Από  1ης Ιανουαρίου 1993 επιβάλλεται μηνιαία κράτηση για 
σύνταξη σε όλους τους υπαλλήλους των παρ. 1 και 8, που 
έχουν προσληφθεί μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 1990, η οποία 
ανέρχεται σε ποσοστό 3% στις αποδοχές της παραγρ. 2, στις 
οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι μετά την 1η Ιανουαρίου 1991 
ποσοστιαίες αυξήσεις, αυξάνεται δε σε ποσοστό 5% από 1ης 
Ιανουαρίου 1994 και στο ποσοστό που ισχύει κάθε φορά ως 
εισφορά εργαζόμενου για τους ασφαλισμένους στην κύρια 
κοινή ασφάλιση του Ι.Κ.Α., από 1ης Ιανουαρίου 1995 και μετά. 
΄Οπου ενεργείται κράτηση για σύνταξη και είναι μικρότερη από 
το παραπάνω ποσοστό αναπροσαρμόζεται στο ποσοστό αυτό. 

 

 

΄Αρθρο 6 παρ. 17 
Ν.2227/1994 

10. Από τη μηνιαία κράτηση για σύνταξη των παραγράφων 1 και 9 
εξαιρούνται οι τρίμηνες αποδοχές του άρθρου 57 του 
παρόντος. 
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Άρθρο 1 παρ.13 Ν. 
3029/02 

11.Από 1ης Ιανουαρίου 2003, ποσό εκατόν εβδομήντα έξι (176) ευρώ 
από τα επιδόματα των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων των 
άρθρων 8 και 13 του Ν. 2470/ 1997 (ΦΕΚ 40 Α) και του άρθρου 
14 του Ν. 3016/2002 (ΦΕΚ 110 Α), υπόκειται σε όλες τις 
ασφαλιστικές εισφορές και λαμβάνεται υπόψη, στη βάση 
υπολογισμού της σύνταξης των εφεξής εξερχομένων από την 
υπηρεσία, κατά τα 7/35 του ποσοστού αναπλήρωσης της 
σύνταξης (80%), για κάθε έτος που έχουν καταβληθεί οι εισφορές. 

 

     Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής έχουν ανάλογη εφαρμογή 
και για τα επιδόματα που καταβάλλονται με τις αποδοχές των 
λοιπών κατηγοριών υπαλλήλων και λειτουργών του Δημοσίου, 
καθώς και των στρατιωτικών πλην των περιπτώσεων που 
ισχύουν ήδη ευνοϊκότερες ρυθμίσεις ως προς το ύψος του 
ανωτέρω ποσού . 

 

 

 

 

      Παρατήρηση: Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής ισχύον 
μόνο για τους στρατιωτικούς. (άρθρο 1, παρ. 15α, Ν. 3234/04). 

 

 

 

 

Άρθρο 2, παρ.10 
Ν.3075/02, όπως 
αντικ. από το άρθρο 
2 παρ. 7 Ν.3234/04 

12.Οι διατάξεις της παραγράφου 4 έχουν εφαρμογή και για τα 
πρόσωπα της παραγράφου 9, του άρθρου αυτού. 

 

 
Άρθρο 2, παρ. 8α  
Ν.3234/04 

13.Η εισφορά, η συμπληρωματική εισφορά, η εισφορά εξαγοράς, 
καθώς και η κράτηση για κύρια σύνταξη, όπου απαιτούνται, 
κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού, 
για την αναγνώριση ως συντάξιμης, οποιασδήποτε 
προϋπηρεσίας ή υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης και της 
στρατιωτικής θητείας, υπολογίζονται με βάση τις κάθε φορά 
συντάξιμες αποδοχές του χρόνου υποβολής της σχετικής 
αίτησης του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού. 

 
 

Α Ρ Θ Ρ Ο    60 
Περιορισμοί στην αναδρομική πληρωμή συντάξεων 
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΄Αρθρο 60 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με το άρθρο 
18 παρ. 10 του 
Ν.1489/84 

1.  Δεν επιτρέπεται σε καμιά ανεξαίρετα περίπτωση ν΄ 
αναγνωρισθούν αναδρομικά σε βάρος του Δημόσιου Ταμείου 
οικονομικά δικαιώματα από συντάξεις για χρονικό διάστημα 
πέρα των τριών ετών από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο 
εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση. 

 

΄Αρθρο 3 παρ. 9 Ν. 
2798/99 

     Τα ποσά που καταβάλλει το Δημόσιο για συντάξεις ή 
βοηθήματα γενικά δεν επιβαρύνονται με τόκους σε καμιά 
ανεξαιρέτως περίπτωση. 

 

΄Αρθρο 60 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

2. Οι αναδρομικές συντάξεις που καταβάλλονται στους 
συνταξιούχους ή τις οικογένειές τους παρακρατούνται 
ολόκληρες για εξόφληση χρέους που τυχόν έχει βεβαιωθεί σε 
βάρος του συνταξιούχου από σύνταξη που εισπράχθηκε χωρίς 
να οφείλεται ή από κλοπή χρημάτων του Δημοσίου ή από 
διαχειριστικό έλλειμμα. 

΄Αρθρο 60 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 

3. Τα ποσά που τυχόν οφείλονται στο Δημόσιο από σύνταξη που 
εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται από συνταξιούχο που πέθανε, 
καταβάλλονται στο Δημόσιο από τα πρόσωπα στα οποία 
μεταβιβάζεται η σύνταξη, άσχετα αν αποδέχθηκαν ή όχι την 
κληρονομία του. Αυτοί που καταβάλλουν τα ποσά που 
οφείλονται, έχουν δικαίωμα αναγωγής κατά των άλλων 
κληρονόμων. 

 

΄Αρθρο 60 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51 

4. Με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών, που 
δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να 
καθορίζεται κάθε φορά κατώτατο όριο ποσού σύνταξης που 
εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται, το οποίο δεν αναζητείται. 

 

΄Αρθρο 2 παρ. 21 
Ν.2702/99 

5.  Σε περίπτωση που υπάλληλος ή στρατιωτικός αποχωρεί λόγω 
συνταξιοδότησης και έχει εισπράξει όταν ήταν στην ενέργεια 
αποδοχές που δεν δικαιούται, τα ποσά που καταβλήθηκαν 
χωρίς να οφείλονται παρακρατούνται συμψηφιστικά με δόσεις 
από τη σύνταξή του ή από τη σύνταξη των μελών της 
οικογένειάς του σε περίπτωση μεταβίβασης της σύνταξης σ΄ 
αυτά. Η παρακράτηση γίνεται με πράξη του αρμόδιου 
Διευθυντή Συντάξεων ύστερα από σχετική βεβαίωση του 
εκκαθαριστή  αποδοχών για το ποσό που καταβλήθηκε 
επιπλέον. Το ποσό που παρακρατείται κάθε μήνα δεν μπορεί 
να υπερβεί το 1/4 της σύνταξης που καταβάλλεται. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  61 

Παραγραφές 
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΄Αρθρο 61 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
ισχύει μετά τα άρθρ. 
90 παρ. 5 και 91 
Ν.2362/95 

1. Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων των συνταξιούχων 
γενικά και βοηθηματούχων του Δημοσίου, καθώς  και των 
κληρονόμων τους, από καθυστερούμενες συντάξεις, επιδόματα 
και βοηθήματα είναι δύο ετών, έστω και αν έχουν ενταλθεί 
εσφαλμένα. Η παραγραφή αυτή αρχίζει από το τέλος του 
οικονομικού έτους μέσα στο οποίο γεννήθηκε η απαίτηση και 
ήταν δυνατή η δικαστική επιδίωξή της. 

 

΄Αρθρο 61 παρ. 2 
Α.Ν.1854/51, όπως 
ισχύει μετά το άρθ. 
9 παρ. 5 εδ. δεύτ. 
Ν.2362/95 

2. Οι εντελλόμενες δεδουλευμένες συντάξεις, βοηθήματα ή 
επιδόματα κατά την εκτέλεση για πρώτη φορά πράξεων ή 
αποφάσεων κανονισμού σύνταξης ή βοηθήματος 
παραγράφονται σε δύο χρόνια που αρχίζουν μετά την 
παρέλευση  τριμήνου από τη χρονολογία έκδοσης της σχετικής 
πράξης ή απόφασης. 

 

΄Αρθρο 61 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 

3.  Οι συντάξεις που από οποιονδήποτε λόγο οφείλονται, έστω και 
αν δεν έχουν ακόμη αναγνωρισθεί, σ΄αυτούς που πέθαναν, 
καταβάλλονται στους κληρονόμους εφόσον αυτοί με έγγραφη 
αίτησή τους, που συνοδεύεται με σχετική ληξιαρχική πράξη 
θανάτου, ζήτησαν από την  Υπηρεσία Συντάξεων την πληρωμή 
ή αναγνώριση των συντάξεων μέσα σ΄ ένα εξάμηνο από το 
θάνατο του δικαιοπαρόχου τους, αλλιώς οι συντάξεις αυτές 
παραγράφονται υπέρ του Δημοσίου. 

Άρθρο 3, παρ.14 
του Ν.3513/06 

     Η ανωτέρω εξάμηνη προθεσμία δεν ισχύει για τους 
δικαιούχους της σύνταξης του θανόντος. 

΄Αρθρο 61 παρ. 4 
Α.Ν.1854/51 

4.  Οι παραγραφές των προηγούμενων  παραγράφων τρέχουν και 
κατά αυτών που διατελούν σε επιτροπεία, κηδεμονία ή 
δικαστική αντίληψη. Αν τα πρόσωπα αυτά δεν έχουν επίτροπο, 
κηδεμόνα ή αντιλήπτορα η παραγραφή δεν συμπληρώνεται 
πριν από την παρέλευση έξι μηνών από τότε που έγιναν 
απεριόριστα ικανά ή απέκτησαν επίτροπο, κηδεμόνα ή 
αντιλήπτορα. 

 

Άρθρο 61 παρ. 5 
Α.Ν.1854/51 σε 
συνδ. με άρθρ. 93 
περιπ. β΄ Ν.2362/95 

5.  Η αίτηση του δικαιούχου για πληρωμή σύνταξης ή βοηθήματος 
που  καθυστερούνται  η οποία υποβάλλεται πριν από την 
πάροδο της παραπάνω διετίας ή της εξάμηνης προθεσμίας, 
διακόπτει την παραγραφή για μία διετία, η οποία αρχίζει από τη 
χρονολογία που φέρει η έγγραφη απάντηση του διατάκτη ή της 
αρμόδιας για την πληρωμή της απαίτησης αρχής. Αν η αρμόδια 
αρχή δεν απαντήσει, η παραγραφή αρχίζει μετά πάροδο έξι 
μηνών από τη χρονολογία που υποβλήθηκε η αίτηση. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Ε΄  

ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ  
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ΤΟΥ 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  62 

Απώλεια δικαιώματος σύνταξης 

 

΄Αρθρο 62 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

    Το δικαίωμα σύνταξης χάνεται στις παρακάτω περιπτώσεις: 

 

΄Αρθρο 62 παρ. 1 
περ. α΄ Α.Ν.1854/ 
51, όπως αντικ. με 
άρθρ. 2 Ν.Δ. 626/70 

α) Αν ο υπάλληλος απολυθεί γιατί απέσχε από την εκπλήρωση 
των καθηκόντων του αδικαιολόγητα ή ο στρατιωτικός τέθηκε σε 
απόταξη για λιποταξία. 

 

΄Αρθρο 62 παρ. 1 
περ. β΄ εδ. πρώτο 
Α.Ν. 1854/51 σε 
συνδυασμό με 
άρθρ. 1 παρ. 1 
Ν.Δ.366/69, όπως 
αντικ. με άρθρ. 11 
παρ. 1 Ν. 1813/88 

β)  Αν ο δικαιούχος καταδικαστεί αμετάκλητα, είτε όταν ήταν στην 
ενέργεια είτε ως συνταξιούχος, σε ποινή κάθειρξης για κλοπή, 
υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, απιστία, παραποίηση ή σε 
φυλάκιση για δωροδοκία ή δωροληψία, εφόσον τα αδικήματα 
αυτά στρέφονται κατά του Δημοσίου ή κατά νομικών 
προσώπων δημόσιου δικαίου καθώς και αν καταδικαστεί 
αμετάκλητα για κάποιο από τα αδικήματα των άρθρων 270 και 
272 του Ποινικού Κώδικα, όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τις 
διατάξεις του Ν.Δ. 364/1969. 

 

΄Αρθρο 62 παρ. 1 
περίπτ. β΄ εδάφιο 
δεύτ. Α.Ν. 1854/51 

     Αν παρασχεθεί χάρη με άρση των συνεπειών ή επέλθει 
δικαστική αποκατάσταση το δικαίωμα αποκτάται πάλι με τους 
όρους της παρ. 2 του επόμενου άρθρου. 

 

΄Αρθρο 62 παρ. 1 
περ. γ΄ Α.Ν.1854/ 
51, όπως αντικ. με 
το άρθ. 11 παρ. 2 
Ν.1813/88 

γ)  Αν η θυγατέρα έλθει σε γάμο ή η χήρα σε νέο γάμο είτε κατά το 
δίκαιο της χώρας μας είτε κατά το αλλοδαπό δίκαιο ή αν η χήρα 
σύζυγος εκπέσει από τη γονική μέριμνα των παιδιών για 
καταδίκη σε αδίκημα που διέπραξε με δόλο και το οποίο αφορά 
τη ζωή, την υγεία και τα ήθη του τέκνου σύμφωνα με το άρθρο 
1537 του Αστικού Κώδικα. 

 

 

΄Αρθρο 62 παρ. 1 
περ. δ΄ Α.Ν.1854/ 
51, όπως αντικ. με 
το άρθρ. 11 παρ. 2 
Ν.1813/88 

δ)   Αν η χήρα σύζυγος που δικαιώθηκε σύνταξη καταδικαστεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για παιδοκτονία. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  63 
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Αναστολή άσκησης του δικαιώματος σύνταξης 

 

΄Αρθρο 63 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 και 
άρθρο 3, παρ.9 
Ν.3408/05 

1. Το δικαίωμα για σύνταξη ή καταβολή δεν μπορεί να ασκηθεί αν 
ο δικαιούχος καταδικαστεί στην ποινή της κάθειρξης για 
οποιοδήποτε αδίκημα, εκτός από αυτά  που αναφέρονται στην 
περίπτ. β΄ της παρ. 1 του προηγούμενου άρθρου, και μέχρι τη 
λήξη της ποινής. 

 

 
΄Αρθρο 63 παρ. 1 
περ. β΄ Α.Ν. 
1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 9 
παρ. 1 Ν.Δ.4605/66 

2. Αν αρθεί ο λόγος της μη άσκησης, το δικαίωμα σύνταξης 
αρχίζει ή επαναλαμβάνεται από την πρώτη του μήνα που 
ακολουθεί την άρση. 

 

΄Αρθρο 2 παρ. 22 
Ν.2703/99 

3.  Για τους πολίτες των άλλων κρατών - μελών της Ευρωπαϊκής 
΄Ενωσης δεν απαιτείται η ελληνική ιθαγένεια για την απόκτηση  
δικαιώματος σύνταξης. 

 
΄Αρθρο 63 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 σε 
συνδ. με άρθρ. 2 
παρ. 22 Ν.2703/99 

4. Αν κάποιος κηρυχθεί  σε αφάνεια το δικαίωμα σύνταξης δεν 
μπορεί να ασκηθεί πριν από τη δημοσίευση της τελεσίδικης 
απόφασης για την αφάνεια. 

     Στην περίπτωση εξαφάνισης του στρατιωτικού στον πόλεμο ή 
την επιστράτευση το δικαίωμα σύνταξης μπορεί να ασκηθεί 
μετά από ένα εξάμηνο από την εξαφάνιση. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  64 

Μεταβίβαση σύνταξης στη σύζυγο και τα τέκνα του καταδίκου 

 
΄Αρθρο 64 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
αντικ. με το άρθρο 3 
παρ. 10 Ν.3408/05 

1. Η σύζυγος και τα τέκνα αυτού που καταδικάστηκε για αδίκημα της 
περ. β του άρθρου 62 του Κώδικα αυτού, δικαιούνται με τους 
όρους αυτού του Κώδικα τη σύνταξη που τους ανήκει σαν αυτός 
που καταδικάστηκε να είχε πεθάνει και εφόσον ο ίδιος είχε 
αποκτήσει δικαίωμα με βάση τα έτη της υπηρεσίας του. 

     Αν αυτός που καταδικάσθηκε αποκτήσει πάλι δικαίωμα 
σύνταξης σύμφωνα με τους όρους της περίπτ. β΄ της παρ. 1 
του άρθρου 62, παύει η πληρωμή της παραπάνω σύνταξης. 

 

΄Αρθρο 64 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

2. Η σύζυγος και τα τέκνα αυτού που καταδικάσθηκε σύμφωνα με 
το άρθρο 63 παρ. 1 περίπτ.  α΄ δικαιούνται, στο χρονικό 
διάστημα που δεν μπορεί να ασκηθεί από αυτόν δικαίωμα για 
σύνταξη ή καταβολή, να πάρουν τη σύνταξη που τους ανήκει 
σύμφωνα με αυτόν τον Κώδικα, σαν αυτός που καταδικάσθηκε 
να είχε  πεθάνει. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο   65 

Παράνομες πράξεις της Διοίκησης και συνέπειες αναγνώρισής τους. 

 

΄Αρθρο 65 Α.Ν. 
1854/51 

     Η πράξη της Διοίκησης που αναγνωρίστηκε  ως παράνομη με 
τελεσίδικη απόφαση ή συμβιβασμό, θεωρείται σαν να μην έχει 
γίνει για τις συνέπειές της σχετικά με το δικαίωμα σύνταξης και 
ο χρόνος που διανύθηκε εξαιτίας της εκτός της υπηρεσίας 
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ΄  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ- ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ-  

ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   66 

Κανονισμός των συντάξεων και ένδικα μέσα 

 

΄Αρθρο 1 παρ. 1-3 
Α.Ν. 599/68 και 5 
παρ. 15 Ν.2703/99 

1. Ο κανονισμός των συντάξεων, των βοηθημάτων και των 
επιδομάτων που βαρύνουν το Δημόσιο και πληρώνονται από 
αυτό, με εξαίρεση τις προσωπικές συντάξεις, γίνεται σύμφωνα 
με τις διατάξεις αυτού του Κώδικα από την Υπηρεσία 
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με πράξη 
που εκδίδεται από τον Τμηματάρχη της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Συντάξεων. 

      Η πράξη κανονισμού σύνταξης είναι υποχρεωτική για το  
Δημόσιο και τον ενδιαφερόμενο και υπόκειται μόνο στα ένδικα 
μέσα που προβλέπονται από αυτό το άρθρο. 

 

΄Αρθρο 8 παρ. 4 
Ν.2592/98, άρθρο 3 
παρ.15 Ν.3408/05 

     Η πράξη  κανονισμού σύνταξης υπόκειται σε ένσταση που 
ασκείται για οποιονδήποτε λόγο στην Επιτροπή Ελέγχου 
Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων, η οποία αποτελείται από το 
Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Μισθών και 
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους ως Πρόεδρο, 
που αναπληρώνεται από τον αρχαιότερο Προϊστάμενο 
Διεύθυνσης των Διευθύνσεων Συντάξεων της ίδιας Γενικής 
Διεύθυνσης, και από δύο Προϊσταμένους Διευθύνσεων των 
Διευθύνσεων Συντάξεων ως μέλη, οι οποίοι δεν μετείχαν άμεσα 
ή έμμεσα στην έκδοση και τον έλεγχο της πράξης  που 
προσβάλλεται και οι οποίοι αναπληρώνονται από ισάριθμους 
Προϊσταμένους Διευθύνσεων ή Τμημάτων των Διευθύνσεων 
Συντάξεων της παραπάνω Γενικής Διεύθυνσης. 
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     Η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού 
Συντάξεων, καθώς και της Επιτροπής της παρ. 4 του άρθρου 
14 του Κώδικα αυτού, ορίζεται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Οικονομικών που εκδίδεται το μήνα Δεκέμβριο 
κάθε δεύτερου έτους. 

 

΄Αρθρο 1 παρ. 4 
Α.Ν.599/68, όπως 
συμπλ. με άρθρ. 5 
παρ. 16 Ν.2703/99 

2.  Η ένσταση ασκείται: 

α) Από το Διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων πριν 
από την εκτέλεση της πράξης εφόσον ανακύψει διαφωνία 
μεταξύ αυτού και του αρμόδιου Τμηματάρχη κανονισμού 
συντάξεων της ίδιας Διεύθυνσης. 

β) από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μέσα σ΄ ένα έτος 
από την κοινοποίηση της πράξης. 

΄Αρθρο 1 παρ. 5 
Α.Ν.599/68, όπως η 
περίπτ.γ΄ αντικ. με 
άρθρ. 43 παρ. 1 
Ν.955/79, άρθρο 3 
παρ. 11 Ν.3408/05 

3.  Η ένσταση ασκείται χωρίς περιορισμό από προθεσμία. 

α) αν η πράξη που προσβάλλεται στηρίζεται σε ψευδείς 
καταθέσεις μαρτύρων ή σε ψευδή έκθεση ή κατάθεση 
πραγματογνώμονα ή σε πλαστά ή νοθευμένα έγγραφα, εφόσον 
τα περιστατικά αυτά προκύπτουν από αμετάκλητη δικαστική 
απόφαση ή βούλευμα, 

β) αν εμφιλοχώρησε πλάνη για τα πράγματα, 

΄Αρθρο 2 παρ. 6 
Ν.1813/88 

γ) αν με την πράξη που προσβάλλεται κανονίστηκε σύνταξη 
χωρίς να συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις ή μεγαλύτερη 
από αυτή που καθορίζει ο νόμος. 

΄Αρθρο 1 παρ. 6 
Α.Ν. 599/68 

4. Η διόρθωση του ονόματος ή της ιδιότητας του αιτούντος στις  
πράξεις ή αποφάσεις που εκδίδονται σύμφωνα με τις 
προηγούμενες παραγράφους, καθώς και η ερμηνεία τους, 
χωρίς μεταβολή της ουσίας, γίνεται από το όργανο που τις έχει 
εκδώσει. 

΄Αρθρο 43 παρ. 2 
Ν.955/79 

    Το ίδιο όργανο μπορεί με αίτηση του ενδιαφερομένου ή 
αυτεπάγγελτα να διορθώσει την πράξη ή την απόφασή του, αν 
κατά τη σύνταξή τους περιέχονται γραφικά ή λογιστικά λάθη ή 
το διατακτικό τους διατυπώθηκε κατά τρόπο ελλιπή ή 
ανακριβώς. 

 

΄Αρθρο 1 παρ. 7 
Α.Ν.599/68 

5. Απαγορεύεται η εξέταση της νομιμότητας των παραπάνω 
πράξεων ή αποφάσεων με άλλη διαδικασία εκτός από αυτή 
που αναγράφεται σ΄ αυτό το άρθρο. 

 

΄Αρθρο 1 παρ. 8 
Α.Ν. 599/68 

     Οι πράξεις κανονισμού σύνταξης και οι αποφάσεις της 
παραπάνω Επιτροπής κοινοποιούνται στο Γενικό Επίτροπο 
της Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος έχει το 
δικαίωμα να ασκήσει κατ΄ αυτών τα ένδικα μέσα που 
αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο μέσα σ΄ ένα έτος από 
τότε  που θα περιέλθουν σ΄ αυτόν. 
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΄Αρθρο 2 παρ.1 
Α.Ν. 599/68, όπως 
αντικ. με τα άρθρα 2 
παρ. 11, περ.α’  
Ν.3075/02, και το 
άρθρο 3 παρ. 12 
Ν.3408/05 

6. Η πράξη κανονισμού σύνταξης και η απόφαση της Επιτροπής 
Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων υπόκεινται σε έφεση 
στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που ασκείται από 
τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών εντός έτους από την 
έκδοσή τους, καθώς και από εκείνον που έχει έννομο συμφέρον 
εντός έτους από την κοινοποίησή τους. Στις εφέσεις αυτές και τα 
άλλα ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων που εκδίδονται κατ΄ 
έφεση από το Ελεγκτικό Συνέδριο εφαρμόζονται οι σχετικές 
διατάξεις του Οργανισμού του. 

 

΄Αρθρο 2 παρ. 1 
Ν.968/79 

   ΄Οταν ασκηθεί η έφεση εξαντλείται η δικαιοδοσία των οργάνων 
που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. 

΄Αρθρο 2 παρ. 2 
Α.Ν. 599/68 

7. Κάθε αίτηση σχετική με πράξη που εκδόθηκε για κανονισμό 
σύνταξης ή με απόφαση της Επιτροπής Ελέγχου Πράξεων 
Κανονισμού Συντάξεων, η οποία στηρίζεται σε έγγραφα για το 
περιεχόμενο των οποίων δεν έγινε κρίση, θεωρείται όχι ως 
ένδικο μέσο άλλα ως αίτηση που εξετάζεται για πρώτη φορά. 

 
΄Αρθρο 2 παρ. 3 
Α.Ν. 599/68, όπως 
αντικ. με το άρθρο 
3, παρ. 13 
Ν.3408/05 

8.  Υποθέσεις για συντάξεις που κρίθηκαν οριστικά και τελεσίδικα με 
τη διαδικασία των παραγράφων 1 έως και 7 αυτού του άρθρου, 
μπορούν να επαναφερθούν για εξέταση σε πρώτο βαθμό με 
αίτηση των ενδιαφερομένων ή του Διευθυντή της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Ελέγχου και Εντολής Πληρωμής Συντάξεων, εφόσον 
αυτοί επικαλούνται αντίθετη αμετάκλητη απόφαση του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου, που εκδόθηκε μετά τη χρονολογία έκδοσης της 
οριστικής πράξης ή απόφασης, η οποία προσβάλλεται. 

 
Άρθρο 3 παρ.6 
Ν.3075/02 

     Η αίτηση του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλεται, με ποινή το 
απαράδεκτό της, σε προθεσμία δύο ετών από τη δημοσίευση της 
απόφασης με την οποία μεταβάλλεται η νομολογία που αφορά το 
νομικό ζήτημα της υπόθεσης. 

 

΄Αρθρο 2 παρ. 4 
Α.Ν.599/68 και 18 
παρ. 11 Ν.1489/84 

    Τα οικονομικά αποτελέσματα των πράξεων ή  αποφάσεων που 
εκδίδονται με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, 
αρχίζουν από την πρώτη του μήνα της χρονολογίας έκδοσής 
τους. 

 

΄Αρθρο 66 παρ. 2 
Α.Ν.1854/51, όπως 
ισχύει μετά τα άρθρ. 
1 και 2 Α.Ν.599/68 

9.  Η διάταξη του άρθρου 9 του Ν.362/1943 διατηρείται σε ισχύ. 

 

΄Αρθρα 12 παρ. 1 
Ν.1813/88 και 5 
παρ. 17 Ν.2703/99, 

10.Οι πράξεις κανονισμού συντάξεων ή αναγνώρισης διάρκειας 
της υπηρεσίας, καθώς και  οι αποφάσεις της Επιτροπής 
Ελέγχου Πράξεων Κανονισμού Συντάξεων, που εκδίδονται 
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άρθρο 3 παρ. 14 
Ν.3408/05 

σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 του Α.Ν. 599/1968, 
κοινοποιούνται απευθείας στους ενδιαφερομένους σε 
επικυρωμένο αντίγραφο. 

     Η κοινοποίηση των πράξεων ή αποφάσεων του προηγούμενου 
εδαφίου, με τις οποίες γίνεται δεκτό ή απορρίπτεται σχετικό 
αίτημα, θεωρείται ότι έγινε την εξηκοστή ημέρα από την 
ημερομηνία που φέρει το έγγραφο της κοινοποίησης. 

     Προκειμένου περί πράξεων αναπροσαρμογής συντάξεων που 
αποστέλλονται στους ενδιαφερομένους από τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφορικών Συστημάτων, ως ημερομηνία κοινοποίησής τους 
θεωρείται η εξηκοστή ημέρα από την ημερομηνία που φέρουν οι 
πράξεις αυτές. 

     Αν ο ενδιαφερόμενος διαμένει στο εξωτερικό η κοινοποίηση 
γίνεται στον πληρεξούσιό του, και αν δεν υπάρχει 
πληρεξούσιος, στον ίδιο από την οικεία Ελληνική προξενική 
αρχή και στο Δήμο ή την Κοινότητα στα μητρώα των οποίων 
είναι γραμμένος. 

     Αν ο ενδιαφερόμενος δεν έχει γνωστή διαμονή η πράξη ή 
απόφαση στέλνεται στο δήμαρχο ή τον πρόεδρο της 
Κοινότητας του τόπου στα μητρώα αρρένων ή τα δημοτολόγια 
του οποίου είναι γραμμένος. 

     Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας υποχρεούται να 
τοιχοκολλήσει την πράξη ή απόφαση σε φανερό εξωτερικό 
μέρος του δημαρχιακού ή κοινοτικού καταστήματος για οκτώ 
ημέρες και να συντάξει αποδεικτικό που να βεβαιώνει το 
γεγονός αυτό. 

 
Άρθρο 2 παρ. 11 
περ. β Ν.3075/02 

11.Στις επιτροπές της παραγράφου 4 του άρθρου 14 και της 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού του Κώδικα αυτού εισηγούνται 
Προϊστάμενοι Τμημάτων του Γ.Λ.Κ.,καθώς και υπάλληλοι του 
Γ,Λ.Κ., με τριετή τουλάχιστον υπηρεσία σε μία από τις διευθύνσεις 
συντάξεων και ο αριθμός τους, που καθορίζεται με απόφαση του 
Προέδρου των Επιτροπών, είναι άνάλογος με τις υποθέσεις που 
συζητούνται κάθε φορά. 

 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   67 

Εκτέλεση πράξεων - ΄Ενσταση 

 

΄Αρθρο 67 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

1. Το Υπουργείο Οικονομικών επιμελείται για την εκτέλεση των 
πράξεων και αποφάσεων που αφορούν κανονισμό συντάξεων. 

 

΄Αρθρο 67 παρ. 2 2.  Αφού αναγνωρισθούν με πράξη  ή απόφαση τα πρόσωπα που 
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Α.Ν. 1854/51 δικαιούνται σύνταξη, κάθε μείωση του ποσού της σύνταξης ή 
του αριθμού των προσώπων αυτών λόγω μεταβολής της 
κατάστασής τους ενεργείται με πράξη του Υπουργού των 
Οικονομικών. 

      Το ίδιο ισχύει και στις περιπτώσεις χωριστής καταβολής της 
σύνταξης που έχει αναγνωρισθεί. 

 

΄Αρθρο 67 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 

3.  Οι μεταβολές που αφορούν την ενηλικίωση των αρσενικών 
ενεργούνται την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους. 

΄Αρθρο 5 παρ. 1 
Ν.4448/64 σε συνδ. 
με άρθρ. 7 παρ. 5 
και 63 παρ. 1 
Π.Δ.774/80 

4. Κατά των πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού των 
Οικονομικών που είναι σχετικές με την αρμοδιότητά του για 
εκτέλεση των πράξεων ή αποφάσεων κανονισμού συντάξεων 
σε βάρος του Δημοσίου ή την πληρωμή των συντάξεων γενικά, 
χωρίς να εξαιρούνται και εκείνες που αφορούν καταλογισμό για 
σύνταξη που εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται, μπορεί να 
ασκηθεί ένσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο μέσα σε προθεσμία 
ενός έτους από τότε που ο ενιστάμενος έλαβε γνώση της 
πράξεως ή σε περίπτωση παράλειψης από τότε που παρήλθε 
δίμηνο από την ημέρα που δημιουργήθηκε η υποχρέωση για 
έκδοση της πράξης που παραλείφθηκε. 

     Η ένσταση κρίνεται από το αρμόδιο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 παρ. 5 , 
28-31, 47, 49-52 και 56-62 του Β.Δ/τος 774/80 για τον 
Οργανισμό του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   68 

Εκχώρηση και κατάσχεση της σύνταξης 

 

΄Αρθρο 68 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

1. Η σύνταξη δεν εκχωρείται ούτε κατάσχεται και οι σχετικές με 
αυτές πράξεις είναι αυτοδίκαια άκυρες, διατηρούνται όμως οι 
διατάξεις που επέτρεπαν την κατάσχεση και εκχώρηση των 
συντάξεων όταν άρχισε να ισχύει ο Α.Ν.1854/51. 

 

΄Αρθρο 68 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

2. Παραίτηση από το δικαίωμα είναι ισχυρή και δεν μπορεί να 
ανακληθεί. Από την παραίτηση δεν παραβλάπτεται το δικαίωμα 
των διαδόχων στη σύνταξη προσώπων, ούτε ωφελούνται τα 
τυχόν συνδικαιούχα στη σύνταξη πρόσωπα. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   69

Μεταβολή της συνταξιοδοτικής κατάστασης 

 

΄Αρθρο 69 παρ. 1 1. Κάθε συνταξιούχος υποχρεούται μέσα σ΄ έξι μήνες από τη 
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Α.Ν. 1854/51 μεταβολή της συνταξιοδοτικής του κατάστασης να την 
γνωστοποιεί στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους. 

     Αν από την παράλειψη της αναγγελίας επέλθει ζημία στο 
Δημόσιο από σύνταξη που καταβλήθηκε χωρίς να οφείλεται, ο 
συνταξιούχος υπόκειται σε χρηματική ποινή μέχρι το ποσό της 
σύνταξης τριών μηνών και παράλληλα υποχρεούται ν΄ 
ανορθώσει και τη ζημία που προκλήθηκε. 

 

     Το ποσό της χρηματικής ποινής και της ζημίας που 
προκλήθηκε βεβαιώνεται σαν δημόσιο έσοδο με απόφαση του 
Υπουργού των Οικονομικών και εισπράττεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κώδικα είσπραξης δημόσιων εσόδων. 

΄Αρθρο 69 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

2. Υπόχρεοι για την αναγγελία της μεταβολής που επέρχεται στη 
συνταξιοδοτική κατάσταση του συνταξιούχου είναι: 

α) ΄Ολα τα πρόσωπα στα οποία ανήκει η σύνταξη αν αυτά είναι 
περισσότερα από ένα, χωρίς να ενδιαφέρει αν τη σύνταξη την 
εισπράττουν μαζί ή χωριστά, καθένα δε από αυτά υποχρεούται 
εις ολόκληρο να επιστρέψει στο Δημόσιο όσα από την 
παράλειψη αυτή καταβλήθηκαν χωρίς να οφείλονται. 

β)  Αν ο συνταξιούχος πεθάνει αυτοί στους οποίους μεταβιβάζεται 
το δικαίωμα της σύνταξης ή οι κληρονόμοι του σε περίπτωση 
που δε μεταβιβάζεται η σύνταξη σε άλλα πρόσωπα. 

γ) Ο επίτροπος, ο κηδεμόνας ή ο αντιλήπτορας όταν πρόκειται για 
συνταξιούχους που είναι ανήλικοι ή ανίκανοι για δικαιοπραξία. 

΄Αρθρο 69 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 

3. Στην περίπτωση που ο συνταξιούχος  τέλεσε γάμο και η 
σύνταξη πρέπει να διακοπεί γιατί δεν μεταβιβάζεται σε άλλο 
πρόσωπο, υπόχρεοι για τη δήλωση του γάμου που τελέσθηκε 
είναι και οι δύο σύζυγοι. Αν αυτοί παραλείψουν να προβούν 
στη σχετική δήλωση, εκτός από την υποχρέωση να 
ανορθώσουν τη ζημία που προκύπτει σε βάρος του Δημοσίου 
από την καταβολή της σύνταξης που δεν οφείλεται, υπόκεινται 
και σε χρηματική ποινή ίση με τη σύνταξη έξι μηνών, που 
εισπράττεται και με προσωπική κράτηση. 

 

΄Αρθρο 69 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51 

4. Αν ο συνταξιούχος ξαναδιορισθεί  σε δημόσια θέση ή ανακληθεί 
στη στρατιωτική υπηρεσία, υποχρεούται να το δηλώσει στην 
Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και 
στην υπηρεσία που έχει προσληφθεί. 

     Ο Προϊστάμενος του προσωπικού ή ο διευθυντής της 
υπηρεσίας ή αυτός  που θεωρεί το ένταλμα πληρωμής του 
μισθού οφείλει μέσα σ΄ ένα μήνα από την πρόσληψη του 
συνταξιούχου στην υπηρεσία του να το αναγγείλει στην 
Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
αναγράφοντας τη χρονολογία πρόσληψης και μαζί τις 
αποδοχές που του καταβάλλονται. Αν αυτοί παραλείψουν την 
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αναγγελία που οφείλουν για το διορισμό των συνταξιούχων 
στις υπηρεσίες τους, τιμωρούνται σύμφωνα με όσα ορίζονται 
στην επόμενη παράγραφο. Εξάλλου, αν οι συνταξιούχοι 
παραλείψουν να υποβάλουν την παραπάνω δήλωση μέσα σ΄ 
ένα μήνα από το διορισμό τους, υπόκεινται σε χρηματική ποινή 
μέχρι ποσού  που είναι ίσο με τις αποδοχές τριών μηνών της 
θέσης τους και συγχρόνως υποχρεούνται σε ανόρθωση της 
ζημίας που προξενήθηκε από τη σύνταξη που εισπράχθηκε 
χωρίς να οφείλεται. Το ποσό τόσο της χρηματικής ποινής όσο 
και της σύνταξης που εισπράχθηκε χωρίς να οφείλεται, 
βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού των Οικονομικών ως 
δημόσιο έσοδο και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Κώδικα για την είσπραξη των δημόσιων εσόδων. 

 

 

 

΄Αρθρα 69 παρ. 5 
και 81 παρ. 4 
Α.Ν.1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 8 
παρ. 9 Ν.2592/98 

5. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις όποιος παραλείπει να 
ενημερώσει τις Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους ή υποβάλλει ψευδή δήλωση για την 
προσωπική ή οικογενειακή ή περιουσιακή κατάσταση του 
συνταξιούχου, η οποία επηρεάζει το συνταξιοδοτικό του 
δικαίωμα, τιμωρείται ύστερα από αυτεπάγγελτη δίωξη με 
φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Ακόμη διακόπτεται η 
καταβολή της σύνταξής του για μία διετία από την πρώτη του 
επόμενου μήνα που το γεγονός διαπιστώνεται από την 
αρμόδια Διεύθυνση. Η σύνταξη που διακόπηκε ξαναχορηγείται 
είτε μετά  την παρέλευση της διετίας είτε αναδρομικά  από τη 
διακοπή της μετά την αμετάκλητη αθώωση του συνταξιούχου 
από τα δικαστήρια, εφόσον αυτή γίνει ενωρίτερα της διετίας, ή 
την οριστική παύση της ποινικής δίωξης ή την κήρυξή της ως 
απαράδεκτης. 

 

 

 

΄Αρθρο 8 παρ. 10 Ν. 
2592/98 

6. Κάθε συνταξιούχος υποχρεούται να ενημερώνει τις αρμόδιες 
διευθύνσεις συντάξεων του  Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, 
όποτε αυτό του ζητηθεί, για την προσωπική, οικογενειακή και 
οικονομική του κατάσταση. Σε περίπτωση που δεν 
υποβληθούν τα παραπάνω στοιχεία μέχρι την ημερομηνία που 
ορίζεται στη σχετική ειδοποίηση, διακόπτεται η καταβολή της 
σύνταξής του. Η σύνταξη που διακόπηκε ξαναχορηγείται 
αναδρομικά από την επομένη της διακοπής της εφόσον τεθούν  
υπόψη της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων τα σχετικά 
στοιχεία. 
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΄Αρθρο 2 παρ. 23 Ν. 
2703/99 και άρθρο 2 
παρ. 12 Ν.3075/02  

7. Αν ο συνταξιούχος ανακληθεί ή επαναφερθεί στην ενεργό 
υπηρεσία, η καταβολή του μισθού αρχίζει από την επομένη της  
διακοπής της σύνταξης και έπειτα από σχετική βεβαίωση της 
αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους. Η διαφορά που προκύπτει μεταξύ της σύνταξης που 
έλαβε και των αποδοχών ενέργειας που δικαιούται για το 
προηγούμενο χρονικό διάστημα καταβάλλεται από την 
υπηρεσία που τον μισθοδοτεί. 

      

  

 

 

 

ΤΜΗΜΑ  Δ΄ 

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄  

ΤΕΛΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  70 

΄Εκταση εφαρμογής του Κώδικα 

 

΄Αρθρο 75  παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

1. Στις διατάξεις αυτού του Κώδικα υπάγονται μόνο τα 
δικαιώματα που γεννιούνται με την ισχύ του Α.Ν. 1854/51, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα. 

 

΄Αρθρο 75 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

2.  Επίσης από τις διατάξεις αυτού του Κώδικα διέπονται και όσοι 
έχουν υπαχθεί με αίτησή τους στο Ν.1854/51, έστω και αν δε 
συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις για απόκτηση δικαιώματος 
σύμφωνα με το νόμο αυτόν, εφόσον είχαν αποκτήσει δικαίωμα 
σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν μέχρι τότε. 

     Ο κανονισμός της σύνταξης των παραπάνω γίνεται με όλες τις 
διατάξεις αυτού του Κώδικα με τις οποίες κρίνεται και το 
συντάξιμο της υπηρεσίας, με βάση την οποία κανονίζεται η 
σύνταξη σύμφωνα με τα άρθρα 15,16  παρ. 1,42,43 και 44 
παρ. 1 οσηδήποτε και αν είναι η υπηρεσία αυτή. Για την 
προσμέτρηση ως συντάξιμων των υπηρεσιών που 
αναφέρονται στα άρθρα 12 και 37 απαιτείται πενταετής πλήρης 
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πραγματική υπηρεσία με την τήρηση σε ισχύ και των σχετικών 
ευνοϊκότερων εξαιρέσεων των άρθρων 13 και 38. 

     Για τις οικογένειες πρέπει να υπάρχουν και οι όροι των 
άρθρων 5,6,31 και 32 αυτού του Κώδικα.  

΄Αρθρο 6 παρ. 1 
Ν.Δ. 3768/57 

     Για τον υπολογισμό του συντάξιμου μισθού που αναφέρεται 
στα άρθρα 9 και 34 λαμβάνεται υπόψη ο μισθός του βαθμού 
τον οποίο έφερε ο υπάλληλος ή ο στρατιωτικός κατά την έξοδό 
του από την υπηρεσία προσαυξημένος με το επίδομα χρόνου 
υπηρεσίας. 

΄Αρθρο 12 παρ. 10 
Ν.Δ. 3768/57 

     Οι διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 34 εφαρμόζονται και για 
τους αντιστράτηγους που διατέλεσαν Διοικητές Στρατιάς ή 
Τμήματος Στρατού με δύναμη μεγαλύτερη από δύο Σώματα 
Στρατού και τουλάχιστον από οκτώ Μεραρχίες, εφόσον αυτοί 
διοίκησαν τη Στρατιά ή το Τμήμα αυτό της Στρατιάς στις 
πολεμικές επιχειρήσεις του έθνους. 

     Για τους κατώτερους πολιτικούς υπαλλήλους η σύνταξη 
κανονίζεται με βάση το μισθό με τον οποίο μισθοδοτήθηκαν 
τον τελευταίο μήνα της συντάξιμης υπηρεσίας τους. 

΄Αρθρο 75 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 

3. Η σύνταξη που κανονίζεται σύμφωνα με την προηγούμενη 
παράγραφο σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερη 
από τη σύνταξη που έπαιρνε ο συνταξιούχος μαζί με τα 
επιδόματα σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από το 
Ν.1854/51, το επιπλέον  όμως ποσό από τη σύνταξη που του 
ανήκει με τον Κώδικα αυτόν καθορίζεται αριθμητικά στη 
σχετική πράξη ή απόφαση και θεωρείται ως προσωρινό και 
αμεταβίβαστο επίδομα. 

     Σε περίπτωση μείωσης ή διακοπής της σύνταξης σύμφωνα με 
τα άρθρα 58 και 104 παρ. 2 αυτού του Κώδικα, η σύγκριση της 
σύνταξης που κανονίζεται με τις διατάξεις του Κώδικα αυτού 
γίνεται με εκείνη που ανήκει ύστερα από την εφαρμογή των 
άρθρων 58 και 104 παρ. 2, οπότε η από αυτά μείωση ή 
διακοπή της σύνταξης που καταβαλλόταν μέχρι τότε είναι 
οριστική. 

΄Αρθρο 75 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51 

4. Όταν πρόκειται για μεταβίβαση της σύνταξης στις οικογένειες 
των παραπάνω πολιτικών και στρατιωτικών συνταξιούχων, οι 
οποίοι πεθαίνουν , ως σύνταξη που θα πρέπει να απονεμηθεί 
σ΄ αυτόν που πέθανε λογίζεται εκείνη που του ανήκει σύμφωνα 
με τις προηγούμενες παραγράφους. 

΄Αρθρο 75 παρ. 5 
Α.Ν.1854/51 

5. Οι συντάξεις των συνταξιούχων που δεν έχουν υπαχθεί στις 
διατάξεις του Α.Ν. 1854/51, εκτός από αυτούς που δικαιούνται 
πολεμική σύνταξη, ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της  με 
αριθ. 320937/1947 απόφασης του Υπουργού των 
Οικονομικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα. 

     Με βάση το ποσό της σύνταξης που καθορίζεται σύμφωνα με 
τα παραπάνω γίνεται και η μεταβίβαση της σύνταξης στις 
οικογένειες αυτών που πέθαναν μετά την 1η Νοεμβρίου 1950. 
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΄Αρθρο 75 παρ. 7 
εδ. πρώτο Α.Ν. 
1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. 14 
παρ. 4 Ν.Δ.3768/57 

6. Οι οικογένειες των αξιωματικών και μόνιμων υπαξιωματικών 
γενικά και εκείνων που εξομοιώνονται με αυτούς, είτε στην 
ενέργεια  είτε όχι, καθώς και των δημόσιων γενικά υπαλλήλων, 
είτε στην υπηρεσία είτε όχι, οι οποίοι σκοτώθηκαν στον πόλεμο 
ή στο συμμοριακό αγώνα ή σε διατεταγμένη υπηρεσία σε καιρό 
ειρήνης, οπωσδήποτε και αν αναγνωρίστηκε αυτή, ή 
εκτελέσθηκαν κατά τη διάρκεια της πολεμικής περιόδου ή 
πέθαναν σε αιχμαλωσία ή ομηρία ή πέθαναν από τραύμα που 
προήλθε από οποιοδήποτε άλλο πολεμικό γεγονός ή από 
νόσο απότοκη των κακουχιών του πολέμου ή του 
συμμοριτοπολέμου ή πνίγηκαν στο ναυάγιο του ναρκαλιευτικού 
«Σπερχειός» και του ατμόπλοιου «Χειμάρα», εφόσον όλες οι 
παραπάνω οικογένειες πήραν πολεμική σύνταξη, μπορούν να 
ζητήσουν την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Α.Ν. 1854/51, 
οπότε η σύνταξή τους κανονίζεται με βάση το σύνολο του 
συντάξιμου μισθού του αμέσως ανώτερου βαθμού εκείνου που 
έφεραν αυτοί που σκοτώθηκαν ή πέθαναν κατά το χρόνο του 
παθήματος, και στην περίπτωση που δεν υπάρχει ανώτερος 
βαθμός στον κλάδο που ανήκε αυτός που σκοτώθηκε ή 
πέθανε με βάση το σύνολο του συντάξιμου μισθού του βαθμού 
που έφερε αυτός αυξημένο με όλο το επίδομα ευδόκιμης 
παραμονής που παρασχέθηκε σ΄αυτούς που είχαν εξαντλήσει 
την ιεραρχία τους. 

     Βαθμός που έφερε αυτός που σκοτώθηκε ή πέθανε νοείται και 
εκείνος που απονεμήθηκε μετά το θάνατο αλλά από 
χρονολογία προγενέστερή του. 

 

΄Αρθρο 75 παρ. 7 
εδ. δευτ. Α.Ν. 
1854/51 

    Στην περίπτωση των προηγούμενων εδαφίων αυτής της 
παραγράφου το ποσοστό της σύνταξης της χήρας συζύγου 
ορίζεται στα 6/10 της σύνταξης που λογίζεται ότι θα έπρεπε να 
απονεμηθεί σ΄ αυτόν που πέθανε, και αν συντρέχουν τέκνα 
προστίθενται 2/10 για το πρώτο και 1/10 για καθένα από τα 
άλλα μέχρι να συμπληρωθεί ολόκληρη η σύνταξη αυτού που 
πέθανε. Η σύνταξη ενός μόνου τέκνου ορίζεται στα 7/10 της 
σύνταξης αυτού που πέθανε, η οποία αυξάνεται με 1/10 για 
καθένα από τα άλλα τέκνα και μέχρι το σύνολο της σύνταξης 
αυτού που πέθανε. 

΄Αρθρο 2 παρ. 2 
Ν.Δ. 2704/53, όπως 
συμπλ. με άρθρ. 14 
παρ. 8 Ν.Δ.3768/57 

    Τη σύνταξη που προβλέπεται από τα άρθρα 1,3,4 και 5 του 
Α.Ν. 835/1948 καθώς και από την παράγραφο αυτή 
δικαιούνται και αυτοί που έπαθαν οποτεδήποτε, εφόσον 
κατέστησαν ή καθίστανται ανίκανοι: 

α) από τραύμα ή ατύχημα σε συμπλοκή με υπολείμματα των 
συμμοριτών ή με ομάδες συμμοριτών ή με στρατιωτικούς ή με 
ιδιώτες που δρούσαν από γειτονικά κράτη, 

β) από έκρηξη ναρκών ή άλλων εκρηκτικών μηχανημάτων, που 
είχαν τοποθετηθεί από τις Εθνικές Δυνάμεις ή από τους 
συμμορίτες, εφόσον αυτοί που έπαθαν τελούσαν σε 
διατεταγμένη υπηρεσία ή σε υπηρεσία εκκαθάρισης 
ναρκοπεδίων ή από  ατυχήματα που έγιναν σε διατεταγμένη 
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υπηρεσία για αποκατάσταση των εθνικών συνόρων και 

γ) οι οικογένειες αυτών που από τους παραπάνω πεθαίνουν μετά 
την απόκτηση δικαιώματος σύνταξης ή αυτών που 
σκοτώνονται ή εξαφανίζονται με τις ίδιες προϋποθέσεις. 

΄Αρθρο 75 παρ. 10 
Α.Ν. 1854/51, όπως 
ισχύει με το άρθρ.14 
παρ.4 Ν.Δ.3768/57 

7. Γι΄ αυτούς που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο 
εφαρμόζεται η παρ. 2 των άρθρων 17 και 45. 

 

΄Αρθρο 4 παρ. 1 
Ν.4448/64 

8. Με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου 5 του Α.Ν. 1939/1951 δεν 
θίγονται οι διατάξεις της προηγούμενης  παραγράφου κατά το 
μέρος που αυτές αφορούν τους συνταξιούχους του άρθρου 5 
του πιο πάνω Α.Ν., ούτε, όταν πρόκειται για δικαίωμα 
πολεμικής σύνταξης που γεννήθηκε μετά την ισχύ τον Α.Ν. 
1854/51, οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του 
άρθρου 4 του Α.Ν. 1635/1939, με τις οποίες καθορίσθηκε ότι 
από μία υπηρεσία και από μία έξοδο από αυτή ένα μόνο 
δικαίωμα σε σύνταξη γεννιέται και ότι ο δικαιούχος μπορεί να 
επιλέξει οποτεδήποτε την πολεμική ή τη σύνταξη που του 
ανήκει από την ίδια υπηρεσία με βάση άλλες διατάξεις. 

΄Αρθρο 75 παρ. 11 
Α.Ν. 1854/51 

9. Οι συνταξιούχοι αγωνιστές εθνικών αγώνων που αναφέρονται 
στο άρθρο 1 του Α.Ν. της 19ης Νοεμβρίου 1935, όπως αυτό 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, οι οποίοι 
έχουν υπαχθεί με αίτησή τους στις διατάξεις του Α.Ν. 1854/51, 
λαμβάνουν ως σύνταξη τα 3/4 του συντάξιμου μισθού του 
βαθμού με τον οποίο εξομοιώνονται. 

     Η σύνταξη των παραπάνω δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 
το κατώτατο όριο του συντάξιμου μισθού του βαθμού με τον 
οποίο εξομοιώνονται και το οποίο αναφέρεται στην παρ. 9 του 
άρθρου 34. 

΄Αρθρο 3 παρ. 1 
Ν.4448/64 

10.Οι συνταξιούχοι αγωνιστές εθνικών αγώνων που δεν 
υπάγονται στην προηγούμενη παράγραφο, δικαιούνται 
σύνταξη με τις διατάξεις του Α.Ν. 1854/51 ίση με το μισό του 
συντάξιμου μισθού του βαθμού με τον οποίο εξομοιώνονται. 

΄Αρθρο μόνο παρ. 1 
Α.Ν. 191/67, όπως 
αντικ. με άρθρ. μόνο 
Ν.Δ.609/70 

11.Στους οπλαρχηγούς οποιασδήποτε τάξης και τους ομαδάρχες 
του Μακεδονικού αγώνα 1903-1909, του Βαλκανοτουρκικού 
αγώνα 1912-1913 και του Βορειοηπειρωτικού αγώνα 1912-
1914, οι οποίοι περιλαμβάνονται στους πίνακες που 
καταρτίσθηκαν από την Επιτροπή που συστάθηκε με την παρ. 
7 του άρθρου 1 Ν.Δ.4185/1961, κυρώθηκαν από τη με αριθ. 
Φ.0686/02/1/788/17 Ιανουαρίου 1963 απόφαση του Υπουργού 
Εθνικής ΄Αμυνας και δημοσιεύθηκαν στο 28 φύλλο της 
Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (παράρτημα) της 15ης 
Φεβρουαρίου 1963, απονέμεται από την 1η Νοεμβρίου 1967 
μηνιαία σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο ίση με τα 75% της 
σύνταξης που ορίζεται κάθε φορά σύμφωνα με την παρ. 9 
αυτού του άρθρου για τους ομοιοβάθμους τους που έχουν 
υπαχθεί στον Α.Ν. της 19ης Νοεμβρίου 1935. 

     Η σύνταξη του προηγούμενου εδαφίου μεταβιβάζεται και στις 
οικογένειες εκείνων που αναφέρονται σ΄ αυτό, οι οποίες τη 
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δικαιούνται με τους όρους που αποκτούν δικαίωμα σε σύνταξη 
και οι οικογένειες των στρατιωτικών γενικά. 

     Οι οικογένειες αυτών που πέθαναν πριν από τη χρονολογία 
ισχύος του Ν.Δ. 609/1970 πρέπει να υποβάλουν σχετική 
αίτηση μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη χρονολογία αυτή 
και η σύνταξή τους πληρώνεται από την πρώτη του μήνα της 
χρονολογίας έκδοσης της σχετικής πράξης ή απόφασης. 

     Παρατήρηση:  

     Το τέταρτο εδάφιο αυτής της παραγράφου (άρθρο μόνο παρ. 2 
Α.Ν. 191/67) δεν καταχωρίζεται γιατί έχει περιπέσει σε 
αχρησία. 

΄Αρθρο 2 Α.Ν. 
578/68 

12.Οι διατάξεις των άρθρων 6 παρ. 2 , 17 παρ. 4, 5 και 6 , 32 
παρ. 2, 34 παρ. 10,45  παρ. 4,5 και 6,58 παρ. 5,6 και 7 καθώς 
και της παρ. 9 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται και για τους 
πολιτικούς υπαλλήλους και στρατιωτικούς γενικά, που έπαθαν 
ή απωλέσθηκαν στο ναυάγιο του οχηματαγωγού «Ηράκλειον», 
εφόσον αυτοί ταξίδευαν ενώ διατελούσαν σε άδεια ή 
επέστρεφαν στην οικία  τους μετά την απόλυσή τους από τις 
τάξεις. 

     Στην έννοια του όρου «πολιτικός υπάλληλος» περιλαμβάνεται 
και ο δόκιμος υπάλληλος για την εφαρμογή αυτής της 
παραγράφου. 

΄Αρθρο 3 Α.Ν. 
578/68 

    Η ισχύς αυτής της παραγράφου αρχίζει από τότε που έλαβε 
χώρα το γεγονός που θεμελιώνει το δικαίωμα σε σύνταξη. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   71 

Ειδικές διατάξεις για κατηγορίες παλαιών συνταξιούχων 

 

΄Αρθρο 76 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

1. Τα εξάμηνα πτητικής ενέργειας και κατάδυσης που διανύθηκαν 
μέχρι την έναρξη της ισχύος του Α.Ν. 1854/51, λαμβάνονται 
υπόψη για τον υπολογισμό του συντάξιμου χρόνου και την 
προσαύξηση της σύνταξης σύμφωνα με τα αντίστοιχα άρθρα 
41 και 43 τόσο γι΄ αυτούς που έχουν απομακρυνθεί από την 
υπηρεσία, όσο και γι΄ αυτούς που απομακρύνονται μετά, όπως 
αυτά αναγνωρίζονταν με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν από τον 
παραπάνω Α.Ν. και για όσους είχαν δικαίωμα με τις διατάξεις 
αυτές σε τέτοιο υπολογισμό ή προσαύξηση. 

΄Αρθρο 76 παρ. 2 
Α.Ν.1854/51, όπως 
ισχύει μετά την 
αντικ. των  εδαφ. 2-
6 με την παρ. 1 του 
άρθρου μόνου του 
Ν.2256/52 και την 

2.  Αν κατά τον κανονισμό της σύνταξης σύμφωνα με την παρ. 2 
του προηγούμενου άρθρου υπάρχει δικαίωμα που έχει 
αναγνωρισθεί για πάθηση που προήλθε εξαιτίας της 
υπηρεσίας, η σύνταξη κανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις 
των άρθρων 17 και 45, χωρίς να απαιτείται η διαδικασία των 
άρθρων 23 και 51. 
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ερμηνεία του 8ου 
εδαφίου του με το 
άρθρ. 14 παρ. 9 
Ν.Δ. 3768/57 

     Η σύνταξη αυτών,  που έχουν εξέλθει από την υπηρεσία μέχρι 
την έναρξη της ισχύος του Α.Ν. 1635/1939 και 
συνταξιοδοτούνται για νόσο που προήλθε πρόδηλα και 
αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας, κανονίζεται με βάση 
ποσοστό ανικανότητας 25% για όσους παίρνουν σύνταξη με 
βάση το 1/3 του συντάξιμου μισθού τους, 50% για όσους 
παίρνουν σύνταξη με βάση τα 2/3 του συντάξιμου μισθού τους 
και 70% για όσους παίρνουν σύνταξη ίση με το σύνολο του 
συντάξιμου μισθού  τους, ανεξάρτητα από το ότι από το 
συνταξιοδοτικό τους φάκελο προκύπτει μικρότερο ποσοστό 
ανικανότητας. Με βάση τα ποσοστά αυτά καθορίζεται και το 
επίδομα του άρθρου 54. 

     Οι παραπάνω μπορούν να ζητήσουν τον καθορισμό του 
ποσοστού ανικανότητάς τους κατά το χρόνο της εξόδου τους 
από την υπηρεσία από την οικεία Ανώτατη Υγειονομική 
Επιτροπή, οπότε η σύνταξή τους και το επίδομα του άρθρου 
54 κανονίζεται με βάση το ποσοστό ανικανότητας, το οποίο θα 
καθορισθεί από την Υγειονομική αυτή Επιτροπή είτε αυτό είναι 
μικρότερο είτε μεγαλύτερο από τα ποσοστά του προηγούμενου 
εδαφίου. 

     Η σύνταξη αυτών που έχουν εξέλθει από την υπηρεσία όταν 
ίσχυε το άρθρο 5 του Α.Ν. 1635/1939 μπορεί να κανονισθεί με 
αίτηση του ενδιαφερομένου με βάση το  ποσοστό 
ανικανότητας, το οποίο καθορίσθηκε από την οικεία Ανώτατη 
Υγειονομική Επιτροπή στην τελευταία εξέτασή τους από αυτή 
πριν από την οριστικοποίηση της συντάξεως. Με βάση το 
ποσοστό αυτό καθορίζεται στην περίπτωση αυτή και το 
επίδομα του άρθρου 54. 

     Αυτοί που έχουν εξέλθει από την υπηρεσία για πάθηση που 
δεν οφείλεται στην υπηρεσία, εφόσον ζητήσουν τη χορήγηση 
του επιδόματος που προβλέπεται στο άρθρο 54, 
παραπέμπονται στην οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή 
για καθορισμό του βαθμού ανικανότητάς τους κατά το χρόνο 
της εξόδου τους από την υπηρεσία. ΄Οσοι από αυτούς 
συνταξιοδοτούνται με βάση τα 2/3 του συντάξιμου μισθού 
δικαιούνται σύνταξη ίση με το μισό του συντάξιμου μισθού τους 
καθώς και επίδομα σύμφωνα με το άρθρο  54 με βάση 
ποσοστό ανικανότητας 50% ή το τυχόν μεγαλύτερο το οποίο 
ήθελε καθορισθεί από την οικεία Ανώτατη Υγειονομική 
Επιτροπή. 

     ΄Οσοι έπαθαν από τους άπορους συνταξιούχους, οι οποίοι 
έπαιρναν σύνταξη με βάση τα 2/3 του συντάξιμου μισθού 
μειωμένου με το ποσό που η μηνιαία τους πρόσοδος 
υπερέβαινε το όριο που καθοριζόταν με τον Α.Ν. 1635/1939, 
δικαιούνται το μισό της σύνταξης του βαθμού τους. 

΄Αρθρο μόνο παρ. 4 
Ν.2256/52 

     Οι γνωματεύσεις που εκδόθηκαν σύμφωνα με την παράγραφο 
αυτή μέχρι τη δημοσίευση του Ν.2256/1952 λαμβάνονται 
υπόψη μόνο εφόσον το ποσοστό που καθορίσθηκε με αυτές 
είναι μεγαλύτερο από τα ποσοστά που αναφέρονται σ΄ αυτή 
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την παράγραφο καθώς και αν εκδόθηκαν μόνο για τον 
καθορισμό του επιδόματος του άρθρου 54. 

΄Αρθρο μόνο παρ. 1 
Ν.2256/52 

     Η σύγκριση που αναφέρεται στην παρ. 3 του προηγούμενου 
άρθρου γίνεται γι΄ αυτούς που αναφέρονται σ΄ αυτή την 
παράγραφο χωριστά για τη σύνταξη και χωριστά για τα 
επιδόματα. 

΄Αρθρο 76 παρ. 3 
εδ. πρώτο Α.Ν. 
1854/51, όπως 
αντικ. με άρθρ. μόνο 
παρ. 3 Ν. 2256/52 

3. Αυτοί που διατέλεσαν προσωρινοί συνταξιούχοι, ανεξάρτητα 
από την επανεξέτασή τους ή όχι, και με εξαίρεση όσων 
επανήλθαν στη δημόσια υπηρεσία ύστερα από κρίση τους ως 
ικανών πριν από την 1η Ιανουαρίου 1950 ή αυτών που δεν 
αποδέχθηκαν την επάνοδό τους στην υπηρεσία, καθίστανται 
οριστικοί συνταξιούχοι και δικαιούνται ακόμη να ζητήσουν την 
υπαγωγή τους στις διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου 
ή της παρ. 2 του προηγούμενου άρθρου ανάλογα με την 
περίπτωση στην οποία υπάγονται. 

΄Αρθρο 76 παρ. 3 
εδ. δεύτ. Α.Ν. 
1854/51 

     Αυτοί που από τους παραπάνω διανύουν την πρώτη διετία της 
προσωρινής σύνταξης, επανέρχονται στην υπηρεσία αν 
ήθελαν κριθεί ικανοί ύστερα από επανεξέτασή τους για μιά 
μόνο φορά από την Α.Σ.Υ. Επιτροπή που ενεργείται με αίτησή 
τους η οποία υποβάλλεται μέχρι τέλους Δεκεμβρίου 1951. 

΄Αρθρο 76 παρ. 3 
εδ. τρίτο Α.Ν. 
1854/51 

     Ο χρόνος παραμονής εκτός υπηρεσίας των προσωρινών 
πολιτικών συνταξιούχων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία 
αφού κρίθηκαν ως ικανοί, από την έξοδό τους λόγω νόσου 
μέχρι την επάνοδό τους στην υπηρεσία υπολογίζεται μόνο για 
συμπλήρωση του χρόνου πραγματικής υπηρεσίας που 
απαιτείται από τις διατάξεις που ισχύουν για τη θεμελίωση  
δικαιώματος σύνταξης, χωρίς όμως να υπολογίζεται για τον 
καθορισμό του ποσού της. 

΄Αρθρο 2 παρ. 4 εδ. 
πρώτο Ν.4448/64 

    Ο χρόνος  παραμονής εκτός υπηρεσίας των προσωρινών 
πολιτικών συνταξιούχων, οι οποίοι επανήλθαν στην υπηρεσία 
αφού κρίθηκαν ως ικανοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
7 του Α.Ν. 1635/1939, από την έξοδό τους λόγω νόσου μέχρι 
την επάνοδό τους στην υπηρεσία λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 

΄Αρθρο 76 παρ. 4 
Α.Ν. 1854/51 

4. Οι Πρόεδροι, οι Κυβερνητικοί Επίτροποι, οι Σύμβουλοι της 
Στρατιωτικής ή Ναυτικής Δικαιοσύνης και τα Μέλη του 
Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, που απομακρύνθηκαν πριν από 
την έναρξη της ισχύος του Α.Ν. 1854/51 και παίρνουν σύνταξη 
σύμφωνα με τους νόμους για τις πολιτικές συντάξεις, 
διατηρούν το δικαίωμα αυτό κατά την υπαγωγή τους στις 
διατάξεις του Α.Ν. αυτού και η σύνταξή τους κανονίζεται με 
βάση το συντάξιμο μισθό του βαθμού, με τον οποίο 
εξομοιώνονται για τον κανονισμό της σύνταξής τους σύμφωνα 
με το άρθρο 9. 

Άρθρο 76 παρ. 5 
Α.Ν. 1854/51 

5. Οι αξιωματικοί που λαμβάνουν ως σύνταξη ολόκληρες τις 
αποδοχές ενέργειας που ισχύουν κάθε φορά σύμφωνα με το 
Ν. 5409/1932, όπως αυτός ερμηνεύθηκε αυθεντικά με την παρ. 
1 του άρθρου 11 του Α.Ν. 2414/1940, διατηρούν το δικαίωμά 
τους και λαμβάνουν ως μισθό τις παραπάνω αποδοχές του 
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βαθμού που φέρουν. 

     Μισθός ή αποδοχές σύμφωνα με τα παραπάνω νοούνται οι 
πλήρεις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους όπως 
ισχύουν κάθε φορά μαζί με τα επιδόματα και παροχές 
οποιασδήποτε φύσης. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  72 

Υπολογισμός της σύνταξης ορισμένων κατηγοριών παλαιών συνταξιούχων 

 

Άρθρο 77 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

1.  Μισθός, με βάση τον οποίο κανονίζεται κατά την υπαγωγή στις 
διατάξεις αυτού του Κώδικα η σύνταξη αυτών  που 
αναφέρονται στις παρ. 2,3 και 4 του Β.Δ. της 31ης Οκτωβρίου 
1935, είναι αυτός που ισχύει κάθε φορά για το βαθμό για τον 
οποίο καθορίζεται μισθός στο άρθρο 14 του Δ/τος της 12ης 
Ιανουαρίου 1934 και του οποίου τα 85% προσεγγίζουν με το 
συντάξιμο μισθό  που ορίζεται από τις διατάξεις του πιο πάνω 
Β.Δ. της 31ης Οκτωβρίου 1935. 

Άρθρο 77 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

2.  Για όσους αναγνωρίσθηκε κατά τον κανονισμό της σύνταξής 
τους μεγαλύτερο σε σχέση με τα έτη της υπηρεσίας τους 
ποσοστό σύνταξης, ο χρόνος κατά τον οποίο το μεγαλύτερο 
αυτό ποσοστό υπερβαίνει τη συντάξιμη πραγματική υπηρεσία 
τους θεωρείται κατά την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Α.Ν. 
1854/51 ως χρόνος συντάξιμης πλασματικής υπηρεσίας. 

     Κατεξαίρεση η σύνταξη αξιωματικών ξένων εχθρικών στρατών, 
οι οποίοι προσχώρησαν στον ελληνικό στρατό, κανονίζεται με 
βάση το ανώτερο ποσοστό, που τους έχει αναγνωρισθεί με τις 
προηγούμενες διατάξεις, του συντάξιμου μισθού του αμέσως 
ανώτερου βαθμού από εκείνον του οποίου λαμβάνουν τη 
σύνταξη. 

΄Αρθρο 77 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51 

3. Η σύνταξη  όσων έχουν εξέλθει από την υπηρεσία με τις 
διατάξεις για εθελούσια έξοδο, κανονίζεται με βάση το χρόνο 
μέχρι την απομάκρυνσή τους από την υπηρεσία ή από τις 
τάξεις σύμφωνα με όλες τις διατάξεις αυτού του Κώδικα με τις 
οποίες υπολογίζεται το συντάξιμο του χρόνου αυτού. Η 
σύνταξη όμως που κανονίζεται με αυτόν τον τρόπο 
προσαυξάνεται με τόσα πεντηκοστά του συντάξιμου μισθού 
όσα τα πλασματικά έτη που χορηγήθηκαν με βάση τους 
νόμους για εθελούσια έξοδο, όπως αυτά υπολογίζονταν μέχρι 
την έναρξη της ισχύος του Α.Ν. 1854/51. 

     Κατεξαίρεση τα έτη υπηρεσίας που χορηγήθηκαν με τους 
νόμους 4191 και 4444/1929, όπως αυτά διαμορφώθηκαν 
τελικά με το άρθρο 9 του Α.Ν. της 22ας Νοεμβρίου 1935, 
θεωρούνται ως πραγματικά, έστω και αν οι αξιωματικοί των 
παραπάνω νόμων ανακλήθηκαν στον πόλεμο 1940-1941 και 
αποκαταστάθηκαν αργότερα με το Ν.Δ. 955/1948. 

Άρθρο 77 παρ. 4 4. Στους συνταξιούχους μέχρι την έναρξη της ισχύος του Α.Ν. 
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Α.Ν.1854/51 σε 
συνδ. με άρθρ. 17 
Α.Ν. 1939/51 

1854/51 που προέρχονται από κάποια από τις παρακάτω 
κατηγορίες παρέχεται προσαύξηση της σύνταξής τους 
σύμφωνα με τα ακόλουθα: 

Α) Στους αρχιτεχνίτες κάθε κατηγορίας και εκείνους που 
εξομοιώνονται με αυτούς σχετικά με το βαθμό 

α)  σ΄αυτούς που έχουν βαθμό λοχαγού 10%, 

β)  σ΄ αυτούς που έχουν βαθμό υπολοχαγού 10%, 

γ)  σ΄ αυτούς που έχουν βαθμό ανθυπολοχαγού 20%, 

δ)  σ΄ αυτούς που έχουν βαθμό ανθυπασπιστή 20%. 

Β) Στους επιλοχίες, λοχίες, δεκανείς, μόνιμους τεχνίτες και 
μουσικούς και στους με αυτούς εξομοιούμενους της Πολεμ. 
Αεροπορίας, οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τις τάξεις ύστερα 
από εικοσιπενταετή συντάξιμη υπηρεσία ή λόγω ορίου ηλικίας. 

α)  σ΄ αυτούς που έχουν βαθμό επιλοχία 20%, 

β)  σ΄ αυτούς που έχουν βαθμό λοχία 25%, 

γ) σ΄ αυτούς που έχουν βαθμό δεκανέα 20%. 

Γ) Στους ανθυπασπιστές της Χωροφυλακής που 
απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία και είχαν εικοσιπενταετή 
συντάξιμη υπηρεσία και δεκαετή πραγματική υπηρεσία στο 
βαθμό του ανθυπασπιστή, με λογισμό του τελευταίου έτους 
σαν πλήρους αν  αποτελείται από έξι τουλάχιστον μήνες, 20%. 

Δ)  Στους κατώτερους βαθμούς πληρωμάτων και τεχνίτες που 
απομακρύνθηκαν από τις τάξεις του Ναυτικού. 

α)  στους υποπλοιάρχους πληρωμάτων και τεχνίτες που είχαν 
συμπληρώσει 32 ετών πραγματική υπηρεσία 10%, 

β) στους ανθυποπλοιάρχους πληρωμάτων και τεχνίτες που 
είχαν συμπληρώσει 32 ετών πραγματική υπηρεσία 20%, 

γ) στους ανθυποπλοιάρχους πληρωμάτων και τεχνίτες που 
είχαν συμπληρώσει 27 ετών πραγματική υπηρεσία 10%, 

δ)  στους σημαιοφόρους πληρωμάτων και τεχνίτες που είχαν 
συμπληρώσει 27 ετών πραγματική υπηρεσία 20%. 

 

Ε)  Στους υπαξιωματικούς γενικά του Π.Ν. που απομακρύνθηκαν  
από τις τάξεις. 

α)  στους αρχικελευστές που είχαν συμπληρώσει 32 ετών 
πραγματική υπηρεσία 25%, 

β)  στους αρχικελευστές που είχαν συμπληρώσει 27 ετών 
πραγματική υπηρεσία 20%, 

γ)  στους κελευστές που είχαν συμπληρώσει 32 ετών 
πραγματική υπηρεσία 25%, 
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δ)  στους κελευστές που είχαν συμπληρώσει 27 ετών 
πραγματική υπηρεσία 20%, 

ε)  στους υποκελευστές  α΄ ή β΄ που είχαν συμπληρώσει 32 
ετών πραγματική υπηρεσία 25%, 

στ) στους υποκελευστές α΄ ή  β΄ τάξης που είχαν συμπληρώσει 
27 ετών πραγματική υπηρεσία 20%. 

ΣΤ)  Στους αξιωματικούς και αρχισμηνίες μηχανοσυνθέτες του 
τεχνικού προσωπικού της Αεροπορίας που απομακρύνθηκαν 
με οποιονδήποτε τρόπο από τις τάξεις και είχαν συμπληρώσει 
8 ετών υπηρεσία στον τελευταίο βαθμό ή τους δύο τελευταίους 
βαθμούς υπερεικοσιπενταετή πραγματική υπηρεσία 20%. 

      Η σύνταξη της παραγράφου αυτής μαζί με την προσαύξησή 
της υπάγεται στον περιορισμό του δεύτερου εδαφίου της παρ. 
1 του άρθρου 55.  

Άρθρο 4 παρ. 5 
Ν.Δ.4605/66 σε 
συνδ. με άρθρ. 2 
παρ. 1 Ν.787/78 

     Οι  παραπάνω προσαυξήσεις συμψηφίζονται με το επίδομα 
χρόνου υπηρεσίας και διατηρούνται μόνο στο ποσό που δεν 
καλύπτονται από αυτό. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   73 

Χρόνος εκτός υπηρεσίας 

 

Άρθρο 2 Ν.Δ. 
3055/54 

1. Ο χρόνος στην περίοδο της Δημοκρατίας στον οποίο οι με 
μηνιαίο μισθό υπάλληλοι και υπηρέτες των Βασιλικών 
Ανακτόρων παρέμειναν εκτός υπηρεσίας, λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, εφόσον αυτοί μετά τη 
μεταπολίτευση του έτους 1935 και μέσα σ΄ ένα έτος από την 
επάνοδο του Βασιλιά  προσλήφθηκαν πάλι στην υπηρεσία των 
Βασιλικών Ανακτόρων. 

     Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζονται και γι΄ 
αυτούς που είχαν εξέλθει από την υπηρεσία πριν από την ισχύ 
του Ν.Δ. 3055/1954. 

Άρθρο 1  παρ. 1 
Ν.4340/64 

2. Αυτοί που με βάση τις διατάξεις του Ν.Δ. 617/1948 , του ΝΑ΄ 
Ψηφίσματος της Βουλής του έτους 1948 και της παρ. 2 του 
άρθρου 62 του Α.Ν. 1854/51 στερήθηκαν οποιαδήποτε 
παροχή (σύνταξη, χορηγία, βοήθημα, μέρισμα κ.λ.) που 
έπαιρναν ή είχαν δικαίωμα να πάρουν από το Δημόσιο Ταμείο 
ή από το Ταμείο νομικού προσώπου δημόσιου δικαίου ή 
ανώνυμη τραπεζική εταιρεία, αποκαθίστανται αυτοί και οι 
οικογένειες όσων από αυτούς πέθαναν στα δικαιώματά τους 
και λαμβάνουν σύνταξη, χορηγία, βοήθημα ή μέρισμα κ.λ. που 
δικαιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν. 

΄Αρθρο 4 παρ. 3 
Ν.4448/64 

     Για τις περιπτώσεις που ρυθμίζονται από το προηγούμενο 
εδάφιο για επαναχορήγηση παροχών, δεν έχουν εφαρμογή 
άλλες διατάξεις της νομοθεσίας που ισχύει, οι οποίες 
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προβλέπουν στερήσεις ανάλογων παροχών ή αναστολή 
άσκησης σχετικού δικαιώματος για τους λόγους  που είχαν 
επιβληθεί οι στερήσεις με εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 
617/1948, του ΝΑ΄ Ψηφίσματος του 1948 και της παρ. 2 του 
άρθρου 62 του Α.Ν. 1854/1951. 

Άρθρο 1 παρ. 2 
Ν.4340/64 

     Η επαναχορήγηση της σύνταξης ή η αναγνώριση του 
δικαιώματος σύνταξης αυτών που αποκαθίστανται σύμφωνα 
με το παραπάνω πρώτο εδάφιο ενεργείται με πράξη του 
αρμόδιου κατά περίπτωση οργάνου. 

     Η πληρωμή της σύνταξης που επαναχορηγείται ή 
αναγνωρίζεται με αυτόν τον τρόπο αρχίζει από την πρώτη του 
μήνα που ακολουθεί μετά την υποβολή της αίτησης. 

Άρθρο 2 Ν.4340/64 3. Ο χρόνος από την απομάκρυνση μέχρι την επάνοδο στην 
υπηρεσία των υπαλλήλων που επανήλθαν σύμφωνα με τον 
Α.Ν. 1540/1950, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας 
σχετικά με τη σύνταξη. 

     Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και 
γι΄ αυτούς που εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι την έναρξη 
της ισχύος του Ν.4340/1964, των οποίων η σύνταξη ορίζεται 
ότι πρέπει να πληρώνεται από την 1η του μήνα της 
χρονολογίας έκδοσης της σχετικής πράξης ή απόφασης. 

Άρθρο 4 παρ. 3 
Ν.Δ. 4432/64 

4. Ο χρόνος παραμονής εκτός υπηρεσίας των καθηγητών 
Ανώτατων Σχολών, οι οποίοι απολύθηκαν σύμφωνα με τις 
διατάξεις της με αριθ. 34/1945 συντακτικής πράξης και 
ξαναδιορίστηκαν με τη διαδικασία των άρθρων 3 και 4 αυτής ή 
κατά την πρώτη πλήρωση των εδρών, λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας μέχρι τρία έτη και 
πλασματικής για τα πέρα από τρία έτη. 

Άρθρο 4 παρ. 4 
Ν.Δ. 4432/64 

     Οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 9 της με αριθ. 59/1945 
συντακτικής πράξης εφαρμόζονται και γι΄ αυτούς που 
απολύθηκαν από την υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της 
με αριθ. 67/1945 συντακτικής πράξης. 

Άρθρο 1 Ν.Δ.709/70 5. Ο χρόνος παραμονής εκτός υπηρεσίας από την ημέρα της 
απόλυσης μέχρι την ημέρα της επανόδου των κατώτερων 
υπαλλήλων που απολύθηκαν σύμφωνα με τις Θ΄ /1967 και 
Ι/1967 συντακτικές πράξεις και επανήλθαν με τις διατάξεις του 
Ν.Δ. 190/1969, υπολογίζεται ως χρόνος πραγματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας. 

Άρθρο 2 παρ. 1 
Ν.Δ. 709/70 

     Κυρώνονται οι πράξεις κανονισμού σύνταξης που έχουν 
εκδοθεί μέχρι την ισχύ του Ν.Δ. 709/1970 κατά το μέρος που 
με αυτές αναγνωρίστηκε ως συντάξιμος ο χρόνος παραμονής 
εκτός υπηρεσίας του προηγούμενου εδαφίου. 

 

Άρθρο 2 παρ. 2 
Ν.Δ. 709/70 

     Πράξεις ή αποφάσεις για κανονισμό σύνταξης που έχουν 
κρίνει αντίθετα, ξαναεξετάζονται με βάση τις διατάξεις αυτής 
της παραγράφου από το όργανο που αποφασίζει για τις 
συντάξεις σε πρώτο βαθμό, ύστερα από αίτηση του 
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ενδιαφερομένου που υποβάλλεται μέσα σ΄ ένα έτος από τη 
δημοσίευση του Ν.Δ. 709/1970 και η έναρξη πληρωμής της 
σύνταξης ή της αύξησής της ορίζεται στην περίπτωση αυτή 
από την πρώτη του μήνα της χρονολογίας έκδοσης της 
σχετικής πράξης ή απόφασης. 

 

΄Αρθρο 3 Ν.Δ. 
709/70 

     Η ισχύς αυτής της παραγράφου ανατρέχει στο χρόνο 
δημοσίευσης του Ν.Δ. 190/1969. 

Άρθρο 1 Ν.Δ. 
1286/72 

6. Ο χρόνος παραμονής εκτός υπηρεσίας των αστυνομικών 
υπαλλήλων που απολύθηκαν με τις διατάξεις του Α.Ν. 34/1967 
και επανήλθαν μετά στην ενεργό υπηρεσία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Α.Ν. 164/1967 και Ν.Δ. 19/1968, υπολογίζεται ως 
χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 

Άρθρο 2  Ν.Δ. 
1286/72 

     Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν εφαρμογή και 
γι΄ αυτούς που εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι την έναρξη 
της ισχύος του Ν.Δ. 1286/1972, οι οποίοι πρέπει να 
υποβάλουν σχετική αίτηση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
ενός έτους από την ισχύ του. 

΄Αρθρο 3 Ν.Δ. 
1286/72 

     Η σύνταξη ή η αύξηση της σύνταξης που αναγνωρίζεται 
σύμφωνα με την παράγραφο αυτή πληρώνεται από την πρώτη 
του μήνα της χρονολογίας έκδοσης της σχετικής πράξης ή 
απόφασης. 

Άρθρο 18 παρ. 1 
Ν.955/79 

7. Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας κατά τον οποίο το βοηθητικό 
διδακτικό προσωπικό των Ανώτατων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων αποχώρησε από την υπηρεσία σε εφαρμογή του 
Α.Ν. 553/1968, όπως αυτός τροποποιήθηκε, μέχρι την 
επαναφορά του με το Ν.Δ. 1264/1972, λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, εφόσον το προσωπικό 
αυτό εξακολούθησε να παρέχει τις υπηρεσίες του και 
αμείφθηκε γι΄ αυτές. 

Άρθρο 30 Ν. 
1489/84, όπως 
αντικ. με άρθρ. 32 
παρ. 1 Ν.1694/87 

8. Για τους αξιωματικούς αδελφές νοσοκόμους, που είχαν 
αποστρατευθεί με βάση διατάξεις που έχουν καταργηθεί γιατί 
τεκνοποίησαν ή τέλεσαν γάμο, και αποκαταστάθηκαν σε 
εφαρμογή του άρθρου 29 του Ν. 1489/1984, ο χρόνος 
παραμονής τους εκτός υπηρεσίας και μέχρι τρία (3) έτη 
θεωρείται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 

Άρθρο 3 παρ. 10 
Ν.2310/95 

     Για όσες από τις παραπάνω νοσοκόμες κατά τη συμπλήρωση 
του ορίου ηλικίας δεν θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης ή για 
εκείνες που δεν ανακαλούνται στην ενέργεια γιατί 
συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας, αναγνωρίζεται ως πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία και τόσος χρόνος όσος απαιτείται για τη 
θεμελίωση δικαιώματος, ο οποίος όμως δεν μπορεί να 
υπερβαίνει τα τέσσερα (4) έτη και έξι (6) μήνες. 

Άρθρο 32 παρ. 2 
Ν.1694/87 

     Οι αξιωματικοί αδελφές νοσοκόμες των προηγούμενων 
εδαφίων που αποκαταστάθηκαν με το άρθρο 29 του Ν. 
1489/1984 και επανήλθαν στην ενεργό υπηρεσία, 
εξομοιώνονται σχετικά με το δικαίωμα σε σύνταξη με μόνιμους 
στρατιωτικούς. 

     Οι διατάξεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της 
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παραγράφου αυτής έχουν εφαρμογή και για τις αξιωματικούς 
αδελφές νοσοκόμες που αποκαταστάθηκαν με βάση τις 
διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν. 744/1977. 

Άρθρο 3 παρ. 11 
Ν.2320/95 

9. Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των συμβασιούχων υπαλλήλων του 
Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
άλλων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου ή ιδιωτικού 
δικαίου, οι οποίοι επανέρχονται στην υπηρεσία, με εφαρμογή 
των διατάξεων του άρθρου 25 του Ν.2190/1994, ως 
απολυθέντες λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για 
βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη, για όσους δε από αυτούς 
καταλάβουν θέσεις μόνιμων υπαλλήλων, λογίζεται και ως 
συντάξιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου 
της παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.2084/1992, όπως αυτό 
αντικαθίσταται με την παρ. 7  του άρθρου 5 του παρόντος 
νόμου, οι υπάλληλοι δε αυτοί θεωρούνται ως συμβασιούχοι 
μέχρι τη μονιμοποίησή τους. Προκειμένου για υπαλλήλους που  
λόγω της ιδιότητάς τους ασφαλίζονται υποχρεωτικά και σε 
άλλο φορέα κύριας ασφάλισης και δεν συντρέχει περίπτωση 
εφαρμογής των διατάξεων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 
του άρθρου 20 του Ν.2084/1992, όπως αυτό αντικαθίσταται με 
την παρ. 7 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου, η αναγνώριση 
του εκτός υπηρεσίας χρόνου ως συντάξιμου χωρεί με την 
καταβολή από τους ενδιαφερομένους των κρατήσεων υπέρ 
συντάξεως που προβλέπονται, κατά περίπτωση, από τα 
άρθρα 6 του Ν.1902/1990 και 20 παρ. 2 του Ν. 2084/1992 

     Παρατήρηση:  Οι παραπάνω διατάξεις της παρ. 9 του Κώδικα 
συμπληρώνονται με τις παρακάτω διατάξεις της παρ. 11 του 
άρθρου 3 του Ν.2320/95 οι οποίες και παρατίθενται χάρη της 
ενότητας. 

     «Η εξαγορά του εκτός υπηρεσίας χρόνου γίνεται σύμφωνα με 
την παρ. 7 του άρθρου 25 του Ν.2190/1994 οι δε  εργοδοτικές 
εισφορές βαρύνουν την υπηρεσία στην οποία προσλαμβάνεται 
ο απολυθείς. 

     Οι αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για την εξαγορά του 
χρόνου είναι αυτές του μήνα υποβολής της σχετικής αίτησης. Ο 
τρόπος εξόφλησης του ποσού της εξαγοράς θα ρυθμιστεί από 
την προβλεπόμενη με την παρ. 7 του άρθρου 25 του 
Ν.2190/1994 απόφαση, ο δε χρόνος της υποβολής της 
σχετικής αίτησης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την 
επαναπρόσληψή τους. 

     Οι διατάξεις των δύο αμέσως προηγούμενων εδαφίων έχουν 
ανάλογη εφαρμογή και για τους υπαλλήλους των λοιπών 
νομικών προσώπων δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου που 
αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 25 του Ν.2190/1994». 

Άρθρον 3 παρ. 12 
του Ν.2320/95 

10.Ο εκτός υπηρεσίας χρόνος των δημόσιων υπαλλήλων και των 
υπαλλήλων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και των 
άλλων νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, οι οποίοι 
ακολουθούν δημοσιοϋπαλληλικό συνταξιοδοτικό καθεστώς και 
επανέρχονται στην υπηρεσία με εφαρμογή των διατάξεων του 
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άρθρου 26 του Ν. 2190/1994 ως εξαναγκασθέντες σε 
παραίτηση κατά το από 1ης Ιανουαρίου 1990 μέχρι 31 
Οκτωβρίου 1993 χρονικό διάστημα, λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και συντάξιμος χωρίς 
δικαίωμα λήψης αναδρομικών αποδοχών ή συντάξεων, 
εφόσον παραμείνουν τουλάχιστον επί διετία στην υπηρεσία, 
καταβάλλουν δε και τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, από 
τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.1902/1990 και της παρ. 2 του 
άρθρου 20 του Ν.2084/1992 κρατήσεις για σύνταξη. Ο 
περιορισμός της διετίας δεν ισχύει σε περίπτωση θανάτου, 
καθώς και για όσους αποχωρούν λόγω ορίου ηλικίας η 
τριακονταπενταετίας ή απόλυσης λόγω ανικανότητας. Αν ο 
αναγνωριζόμενος χρόνος συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε 
άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, οι εισφορές 
εργοδότη και ασφαλισμένου που έχουν καταβληθεί 
αποδίδονται στο Δημόσιο, σύμφωνα με τις διατάξεις των δύο 
τελευταίων εδαφίων του άρθρου 1 του Ν. 1405/1983. 

     Παρατήρηση:  Οι παραπάνω διατάξεις της παρ. 10 του 
Κώδικα συμπληρώνονται με τις παρακάτω διατάξεις της παρ. 
12 του άρθρου 3 του Ν.2320/95 οι οποίες και παρατίθενται 
χάρη της ενότητας. 

     «Ο χρόνος που κατά τα ανωτέρω αναγνωρίζεται ως 
συντάξιμος αναγνωρίζεται με τους ίδιους όρους και 
προϋποθέσεις και ως χρόνος ασφάλισης στους φορείς 
επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας με καταβολή των 
σχετικών εισφορών από τους ενδιαφερομένους και τον 
εργοδότη, όπου αυτές προβλέπονται , και κατά τα αντίστοιχα 
ποσοστά  που ορίζονται από τη νομοθεσία των οργανισμών 
αυτών. 

     Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και 
στους  υπαλλήλους των λοιπών νομικών προσώπων της παρ. 
1 του άρθρου 25 του Ν. 2190/1994, με καταβολή των 
εισφορών για όλο το χρονικό διάστημα του εκτός υπηρεσίας 
χρόνου που επιθυμούν να αναγνωρίσουν, σύμφωνα με την 
παρ. 7 του ίδιου άρθρου και νόμου. 

     Επίσης, εφαρμόζονται ανάλογα και για υπαλλήλους που 
επανέρχονται στην υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 10 του άρθρου 26 του Ν. 2190/1994, της επαναφοράς 
λογιζομένης από την έναρξη ισχύος του Ν.1847/1989. 

     Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και της 
προηγούμενης εφαρμόζονται και για όσους δεν επανήλθαν 
στην υπηρεσία μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν.2190/1994, 
επειδή καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας ή συμπλήρωσαν 
τριακονταπενταετή δημόσια υπηρεσία και συντάξιμη, καθώς 
και για όσους από αυτούς απεβίωσαν μέχρι την ίδια 
ημερομηνία, ο δε εκτός υπηρεσίας χρόνος λογίζεται ως 
συντάξιμος μέχρι τη συμπλήρωση των ορίων αυτών ή το 
θάνατό τους». 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  74 

Συνταξιοδοτικά  δικαιώματα δικαστ. λειτουργών και διδακτικού         
προσωπικού Α.Ε.Ι. που διώχθηκαν ή ωφελήθηκαν από το                 

καθεστώς της 21ης Απριλίου 1967 

 
Συντακτ. Πράξη της 
3.9.1974 

1. Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας των καθηγητών, υφηγητών και 
μελών του κατώτερου διδακτικού προσωπικού Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που αποκαταστάθηκαν σύμφωνα 
με τις διατάξεις της συντακτικής πράξης της 3ης Σεπτεμβρίου 
1974, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας, εκτός από το δικαίωμα για αναδρομική λήψη 
αποδοχών ή σύνταξης. 

Συντακτ. Πράξη της 
4/5.9.1974 

2. Ο χρόνος που διανύθηκε εκτός υπηρεσίας από τους 
δικαστικούς λειτουργούς που αποκαταστάθηκαν σύμφωνα με 
τις διατάξεις της συντακτικής πράξης της 4/5.9.1974, λογίζεται 
ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Η σύνταξη 
όσων από αυτούς έχουν εξέλθει από την υπηρεσία μέχρι την 
έναρξη της ισχύος της πιο πάνω συντακτικής πράξης 
ξανακαθορίζεται από την ισχύ της με βάση τις αποδοχές του 
βαθμού στον οποίο αυτοί πήραν προαγωγή ή επαναφέρθηκαν. 

Άρθρο 13 παρ. 3 
συντακτ. πράξης της 
4/5.9.1974  

3. Η σύνταξη όσων διορίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.Δ. 803/1971 ως μέλη του Συνταγματικού Δικαστηρίου και 
αποχώρησαν από την υπηρεσία πριν από την ισχύ της 
συντακτικής πράξης της 4/5.9.1974, αναθεωρείται και 
κανονίζεται με βάση τις αποδοχές του βαθμού και της θέσης 
που κατείχαν πριν από τον παραπάνω διορισμό τους και με 
βάση τον μέχρι το διορισμό τους αυτό χρόνο, χωρίς 
προσμέτρηση πλασματικού χρόνου ή κάποιας προσαύξησης. 
Ποσά  που καταβλήθηκαν για συντάξεις πέρα από αυτά που 
υπολογίζονται σύμφωνα με τα παραπάνω δεν αναζητούνται. 

Άρθρο 2 Ν.1379/83 4.  Το χρονικό διάστημα  που θεωρείται σύμφωνα με την περίπτ. 
γ΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 17 του Ν. 1268/1982 χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας για τους επιμελητές, βοηθούς και 
δασκάλους που διορίστηκαν σύμφωνα με την παρ. 1 του 
άρθρου 7 του Ν.Δ. 214/1974, λογίζεται και ως χρόνος 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. Η διάταξη του 
προηγούμενου εδαφίου έχει εφαρμογή και γι΄ αυτούς που είχαν 
αποχωρήσει από την υπηρεσία, καθώς και για τις οικογένειες 
όσων από αυτούς έχουν πεθάνει. Η σύνταξη αναγνωρίζεται 
ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων και  τα οικονομικά 
αποτελέσματα στην περίπτωση αυτή αρχίζουν από την πρώτη 
του μήνα που ακολουθεί την υποβολή της αίτησης. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  75 

Συνταξιοδοτική αποκατάσταση τακτικών πολιτικών δημόσιων υπαλλήλων 
που διώχθηκαν από το καθεστώς της 21 - 4 - 1967 

 

Άρθρο 3 παρ. 1 
Ν.Δ. 76/1974 

1. Ο χρόνος της παραμονής εκτός υπηρεσίας των τακτικών 
πολιτικών δημόσιων υπαλλήλων που επανήλθαν με τις 
διατάξεις του Ν.Δ. 76/1974, καθώς και ο χρόνος 
διαθεσιμότητας στην οποία διατέλεσαν αυτοί με βάση 
νομοθέτημα μεταγενέστερο της 20ης Απριλίου 1967, λογίζεται 
ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες και 
προσμετράται και συνυπολογίζεται για κάθε περίπτωση 
βαθμολογικής και μισθολογικής κατάστασης και εξέλιξης, 
καθώς και λήψης σύνταξης, χωρίς όμως δικαίωμα για 
αναδρομική απόληψη των αποδοχών τους. Τα παραπάνω 
ισχύουν και γι΄ αυτούς που αποκαθίστανται, των οποίων ο 
χρόνος της υπηρεσίας στον κατώτερο βαθμό λογίζεται για όλες 
τις συνέπειες ότι διανύθηκε στο βαθμό που αποκαθίστανται, 
εκτός από την αναδρομική απόληψη διαφοράς αποδοχών. 

΄Αρθρο 5 παρ. 2 
Ν.Δ. 76/1974 

2. Από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της  
υπουργικής απόφασης που προβλέπεται στην παρ. 1 του 
άρθρου 5 του Ν.Δ. 76/1974 οι παραιτήσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο αυτό, θεωρούνται ότι δεν υποβλήθηκαν ποτέ και οι 
πράξεις αποδοχής τους και οι αποφάσεις απόλυσης 
καταργούνται αναδρομικά. Στους υπαλλήλους που επανήλθαν 
με αυτόν τον τρόπο εφαρμόζονται παραπέρα και όσα ορίζονται 
στην προηγούμενη παράγραφο. Η προθεσμία για εμφάνιση 
στην υπηρεσία για καθένα από αυτούς αρχίζει από την 
κοινοποίηση σ΄ αυτόν της απόφασης που δημοσιεύθηκε. 

Άρθρο 5 παρ. 3 
Ν.Δ.76/1974 

     Οι υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 
1 και του άρθρου 5 του Ν.Δ. 76/1974 δικαιούνται όταν 
εμφανισθούν στην  υπηρεσία να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν 
την επάνοδό τους στην ενέργεια και να συνταξιοδοτηθούν με 
το βαθμό που είχαν κατά την απόλυση ή την παραίτησή τους ή 
πριν από τον υποβιβασμό τους, οπότε ο χρόνος μέχρι τη 
δημοσίευση του πιο πάνω Ν.Δ/τος  υπολογίζεται ότι διανύθηκε 
στην ενέργεια για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης ή για 
τον υπολογισμό της. 

Άρθρο 6 παρ. 1 
Ν.Δ. 76/1974 

    ΄Οσοι από τους υπαλλήλους  που υπάγονται στο άρθρο 1 του 
Ν.Δ. 76/1974 συμπλήρωσαν με συνυπολογισμό και του 
χρόνου που αναγνωρίζεται σύμφωνα με την παρ. 1 αυτού του 
άρθρου 35ετή υπηρεσία με τις  διατάξεις που ίσχυαν στο 
χρόνο συμπλήρωσής της, κρίνονται ύστερα από αίτησή τους, 
που υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την έναρξη ισχύος του Ν.Δ. 76/1974, από την 
Επιτροπή του άρθρου 4 παρ. 2 αυτού για την προαγωγή τους 
στο βαθμό που κατέχουν στο χρόνο της συμπλήρωσής της οι 
υπάλληλοι που ήταν νεότεροί τους κατά την απόλυση ή τον 
πριν από αυτή υποβιβασμό τους. Εφόσον κριθούν ότι πρέπει 
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να προαχθούν, προάγονται αναδρομικά και συνταξιοδοτούνται 
με το βαθμό αυτό από τη συμπλήρωση 35ετίας, με εφαρμογή 
παραπέρα για το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε όσων 
ορίζονται στην παρ. 1 αυτού του άρθρου, χωρίς δικαίωμα 
απόληψης διαφοράς αποδοχών ή σύνταξης για το χρόνο μέχρι 
τη δημοσίευση του πιο πάνω Ν.Δ/τος. Αν δεν υποβληθεί η 
αίτηση ή αν αυτή απορριφθεί από την Επιτροπή, αυτοί 
συνταξιοδοτούνται από το χρόνο συμπλήρωσης της 35ετίας με 
το βαθμό που είχαν κατά την απόλυσή τους με προσμέτρηση 
μόνο του χρόνου από την απόλυση μέχρι τη συμπλήρωση 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού. 

 

Άρθρο 6 παρ. 2 
Ν.Δ. 76/1974 

5. ΄Οσα ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο εφαρμόζονται 
ανάλογα και γι΄ αυτούς που, πριν από τη συμπλήρωση 
35ετίας, καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας που προβλεπόταν 
κατά την απόλυσή τους για το βαθμό που κατείχαν ή από τον 
οποίο υποβιβάσθηκαν και οι οποίοι κρίνονται σύμφωνα με τα 
παραπάνω για το χρόνο μέχρι την κατάληψή τους από το όριο 
ηλικίας. Αν για το βαθμό στον οποίο προάγονται προβλεπόταν 
στον κρίσιμο χρόνο μεγαλύτερο όριο ηλικίας, το  οποίο είχε 
συμπληρωθεί όταν δημοσιεύθηκε το Ν.Δ. 76/1974, η 
συνταξιοδότησή τους αρχίζει από την κατάληψή τους από το 
όριο αυτό και ο χρόνος που μεσολάβησε λογίζεται για όλες τις 
συνέπειες της  παρ. 1 αυτού του άρθρου ότι διανύθηκε στην 
ενέργεια στο βαθμό αυτό. 

Άρθρο 6  παρ. 3 
Ν.Δ. 76/1974 

6. Οι διατάξεις των παρ. 4 και 5 εφαρμόζονται και στους 
υπαλλήλους της παρ. 3 αυτού του άρθρου των οποίων η 
αίτηση για επαναφορά ήθελε γίνει δεκτή. 

Άρθρο 7 Ν.Δ. 
76/1974 

7. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται 
και για τους δημόσιους υπαλλήλους που πέθαναν μέχρι τη 
δημοσίευση του Ν.Δ. 76/1974 για το χρόνο από την απόλυση, 
υποβιβασμό ή παραίτηση μέχρι το θάνατό τους, οι δε αιτήσεις 
που προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του πιο πάνω Ν. 
Δ/τος υποβάλλονται από τα πρόσωπα που συνταξιοδοτήθηκαν 
ή δικαιούνται σε απόληψη της σύνταξής τους. 

΄Αρθρο 8 Ν.Δ. 
76/1974 

8. Από τις διατάξεις αυτού του άρθρου εξαιρούνται και στερούνται 
οποιασδήποτε προστασίας από αυτό εκείνοι που στο χρονικό 
διάστημα από 21ης Απριλίου 1967 μέχρι 23ης Ιουλίου 1974 
αποδέχθηκαν αξίωμα Υπουργού, Υφυπουργού ή Γενικού 
Γραμματέα Υπουργείου ή Νομάρχη, αυτοί που διατέλεσαν 
μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, αυτοί που διορίσθηκαν 
σε θέση Ειδικού Συμβούλου της Κυβέρνησης, καθώς και αυτοί 
που διορίσθηκαν στη διοίκηση ή ως μέλη του Εποπτικού ή 
οποιουδήποτε άλλου Συμβουλίου που ασκεί διοίκηση κάθε 
τραπεζικής εταιρείας που ελέγχεται από το Δημόσιο. 

Άρθρο 9 Ν.Δ. 
76/1974 

     Επίσης εξαιρούνται α) οι ισόβιοι και μόνιμοι δικαστικοί 
λειτουργοί, β) αυτοί που ανήκουν στα Σώματα της Αστυνομίας 
Πόλεων και το Πυροσβεστικό και γ) όλο το προσωπικό 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Εξωτερικών. 
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Άρθρο 10 παρ. 1 
Ν.Δ. 76/1974 

9. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται και στους 
υπαλλήλους οι οποίοι, αν και υπάγονταν στο Ν.Δ. 190/1969, 
δεν επανήλθαν στην υπηρεσία γιατί δεν εμφανίσθηκαν σ΄  αυτή 
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 2 παρ. 1 του Ν.Δ. 
αυτού. 

 

Άρθρο 10 παρ. 4 
Ν.Δ. 76/1974 

     Επίσης εφαρμόζονται και στους υπαλλήλους που απολύθηκαν 
με απόφαση Πειθαρχικού Συμβουλίου γιατί καταδικάσθηκαν 
από έκτακτα στρατοδικεία ή από οποιοδήποτε άλλο ποινικό 
δικαστήριο για δραστηριότητα κατά της κατάστασης που 
επικράτησε μετά την 21η Απριλίου 1967 ή για πειθαρχικό 
παράπτωμα σχετικό με όμοια δραστηριότητά τους. 

 

Άρθρο 10 παρ. 5 
Ν.Δ. 76/1974 

10.Δημόσιοι υπάλληλοι με 1ο βαθμό (Γενικοί Διευθυντές, 
Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές ή Προϊστάμενοι Υπηρεσιών) 
που υπηρετούσαν στις 21 Απριλίου 1967 και αποχώρησαν 
από την υπηρεσία με εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 5 
παρ. 3 και 4 του Α.Ν. 4/1967, 3 παρ. 4 του Α.Ν. 19/1967 και 5 
του Α.Ν. 65/1967 με βαθμό κατώτερο από τον παραπάνω 
βαθμό που κατείχαν, επανακτούν αυτοδίκαια από την ισχύ του 
Ν.Δ. 76/1974 το βαθμό αυτό του Γενικού Διευθυντή, 
Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή ή Προϊσταμένου και άσχετα με 
35ετία, εφόσον δεν καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας που 
ορίζεται για το βαθμό αυτό, επανέρχονται στην υπηρεσία, 
αλλιώς συνταξιοδοτούνται από το χρόνο της κατάληψής τους 
από το όριο ηλικίας με βάση τον παραπάνω βαθμό τους, με 
εφαρμογή κατά τα λοιπά των διατάξεων των παρ. 1 και 5 σε 
συνδ. με την παρ. 4 αυτού του άρθρου. 

     Οι παραπάνω διατάξεις για αποκατάσταση εφαρμόζονται και 
για τους Γενικούς Διευθυντές και Αναπληρωτές Γενικούς 
Διευθυντές που εξήλθαν πριν από την 21η Απριλίου 1967 και 
των οποίων η σύνταξη κανονίστηκε με βάση τον προηγούμενο 
βαθμό τους στον οποίο υποβιβάσθηκαν με τους πιο πάνω 
νόμους, καθώς και για τους υπαλλήλους της κατηγορίας αυτής 
που πέθαναν για το χρόνο μέχρι το θάνατό τους, χωρίς όμως 
δικαίωμα αναδρομικής λήψης διαφοράς μισθού ή σύνταξης. 

Άρθρο 10 παρ. 6 
Ν.Δ. 76/1974 

11.Οι διατάξεις αυτού του άρθρου εφαρμόζονται και στους 
τακτικούς πολιτικούς δημόσιους υπαλλήλους που απολύθηκαν 
για οποιονδήποτε λόγο από την 21η Απριλίου 1967 μέχρι την 
23η Ιουλίου 1974 και οι οποίοι, αν και η απόλυσή τους 
ακυρώθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, δεν 
επανήλθαν στην υπηρεσία γιατί η Διοίκηση αρνήθηκε να 
συμμορφωθεί με αυτή. Εκπαιδευτικοί οποιασδήποτε φύσης 
που υπηρετούσαν με διορισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Α.Ν. 2545/1940, όπως είχε τροποποιηθεί, σε σχολεία που 
είχαν αναγνωρισθεί ως ισότιμα και ομοταγή με τα αντίστοιχα 
δημόσια, και οι οποίοι απολύθηκαν από αυτά μετά την 20η 
Απριλίου 1967, λογίζονται για τη συνταξιοδότησή τους και 
μόνο ότι διατέλεσαν στην υπηρεσία για όλο το χρόνο διάρκειας 
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της σύμβασής με την οποία τελούσαν κατά την απόλυσή τους, 
εφόσον η απόλυσή τους ακυρώθηκε για οποιονδήποτε λόγο με 
απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Άρθρο 10 παρ. 1 Ν. 
193/75 

12.Οι  διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 αυτού του άρθρου 
έχουν ανάλογη εφαρμογή και για τους τακτικούς πολιτικούς 
δημόσιους υπαλλήλους, οι οποίοι, ενώ υπηρετούσαν σε 
ελληνικές δημόσιες υπηρεσίες εξωτερικού έπαυσαν να 
εκπληρώνουν τα καθήκοντά τους, γιατί δε συμμορφώθηκαν με 
τη μετάθεση ή απόσπασή τους στην Κεντρική Υπηρεσία του 
Υπουργείου που υπάγονταν εξαιτίας των ειδικών συνθηκών 
που επικρατούσαν στην Ελλάδα μετά την 21η Απριλίου 1967, ο 
χρόνος δε της εκτός υπηρεσίας παραμονής τους λογίζεται για 
κάθε περίπτωση ως χρόνος πραγματικής ενεργού υπηρεσίας 
και συντάξιμης, χωρίς όμως δικαίωμα αναδρομικής απόληψης 
αποδοχών ή σύνταξης. 

 

 

Άρθρο 3 Ν.765/78 13.Η επαναφορά στην υπηρεσία και η βαθμολογική 
αποκατάσταση που έγιναν σε εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 
του Ν.Δ. 76/1974 από την Επιτροπή των άρθρων αυτών 
ύστερα από αίτηση που υποβλήθηκε μετά τη λήξη της εις αυτά 
προθεσμίας, όπως αυτή παρατάθηκε μεταγενέστερα, 
θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές για όλες τις συνέπειες και για 
το δικαίωμα σε σύνταξη. 

Άρθρο 44  παρ. 1 
Ν.1202/81 

14. Οι τακτικοί πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν 
αποκατασταθεί στην αρχαιότητά τους σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 19 του Ν.887/1979 μετά την έξοδό τους από την 
υπηρεσία και συγχρόνως έχουν προαχθεί σε ανώτερο βαθμό 
σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 του Ν.Δ. 76/1974, 
όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 16 του παραπάνω νόμου, 
δικαιούνται σύνταξη με βάση το μισθό του βαθμού στον οποίο 
έχουν προαχθεί. 

15. Οι τακτικοί πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι που 
απομακρύνθηκαν από  την υπηρεσία σε εφαρμογή των 
διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 125 του Συντάγματος του 
1968 γιατί συμπλήρωσαν τριακονταπενταετή πραγματική 
δημόσια υπηρεσία με υπολογισμό για τη συμπλήρωσή της και 
υπηρεσίας, που δε λογιζόταν ως συντάξιμη σύμφωνα με τις 
διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας  που ίσχυαν  στο 
χρόνο της αποχώρησής τους, κρίνονται για προαγωγή στον 
επόμενο βαθμό από αυτόν που κατέχουν, ανεξάρτητα αν 
υπάρχουν ή όχι κενές οργανικές θέσεις, ύστερα από σχετικό 
ερώτημα της αρμόδιας Υπηρεσίας στο οικείο Υπηρεσιακό  
Συμβούλιο και, εφόσον κριθούν  ως ικανοί για προαγωγή, 
προάγονται στο βαθμό αυτόν και δικαιούνται σύνταξη με βάση 
το μισθό του βαθμού αυτού, χωρίς δικαίωμα για λήψη 
οποιασδήποτε αναδρομικής διαφοράς αποδοχών ή σύνταξης. 

     Η κρίση των υπαλλήλων που υπάγονται στις διατάξεις του 
προηγούμενου εδαφίου γίνεται εφόσον από την αποχώρησή 
τους από την υπηρεσία μέχρι το χρόνο που, σύμφωνα με τις 
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διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 193/1975, 
θεωρήθηκαν ότι είχαν συμπληρώσει τριακονταπενταετή 
πραγματική και συντάξιμη δημόσια  υπηρεσία και 
οπωσδήποτε, όχι πέρα από το 65ο έτος της ηλικίας τους, είχαν  
συμπληρώσει το χρόνο υπηρεσίας που απαιτείται για 
προαγωγή στον επόμενο ενιαίο βαθμό από αυτόν που 
κατέχουν ή εφόσον είχε προαχθεί στον επόμενο μη ενιαίο από 
αυτόν που κατέχουν βαθμό νεότερός τους υπάλληλος. 

     Η προαγωγή σύμφωνα με την παράγραφο αυτή δεν μπορεί να 
γίνει σε βαθμό ανώτερο από το 2ο. 

     

΄Αρθρο 42 παρ. 1 
Ν.1202/81 

15α. Η σύνταξη Ειδικών Συμβούλων του άρθρου 3 του Ν.Δ. 
4352/1964 που απολύθηκαν με τον Α.Ν. 4/1967 ή με 
υπουργική απόφαση, η οποία εκδόθηκε μετά την επιβολή του 
καθεστώτος της 21ης Απριλίου 1967, καθορίζεται με βάση το 
μισθό του Γενικού Διευθυντή, εφόσον αυτοί εξήλθαν από την 
υπηρεσία ως μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι ενώ είχαν το βαθμό 
Διευθυντή α΄ τάξης και συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας για 
προαγωγή στον ανώτερο βαθμό, διάνυσαν δε στη θέση του 
Ειδικού Συμβούλου διετή τουλάχιστον πραγματική υπηρεσία. 

 
Άρθρο 8 παρ. 11 
Ν.2592/98, όπως 
συμπλ. με άρθρ. 5 
παρ. 12 Ν.2703/99 

16. Επαναφορά στην υπηρεσία και  βαθμολογική αποκατάσταση 
που έγιναν σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ/τος 76/1974 
και του Ν. 193/1975, και μετά την παράταση των σχετικών 
προθεσμιών  που έγινε με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 
1232/1982, του άρθρου 19 του Ν.1476/1984 και του άρθρου 
47 του Ν.1543/1985, θεωρούνται έγκυρες και ισχυρές για όλες 
τις συνέπειες καθώς και για το δικαίωμα για σύνταξη. Στις 
περιπτώσεις αυτές από τον εκτός υπηρεσίας χρόνο 
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος όλος ο χρόνος από την απόλυση 
του υπαλλήλου ή τον εξαναγκασμό του σε παραίτηση μέχρι την 
επαναφορά τους στην υπηρεσία και πάντως όχι αργότερα από 
την έναρξη ισχύος του Ν.2592/98. 

     Στις διατάξεις αυτής της παραγράφου υπάγονται και όσοι κατά 
την εμφάνισή τους στην υπηρεσία δήλωσαν ότι δεν επιθυμούν 
την παραμονή τους σ΄ αυτήν, αλλά τη  συνταξιοδότησή τους. 
Στην περίπτωση αυτήν ο εκτός υπηρεσίας χρόνος που 
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος τερματίζεται την ημερομηνία 
εμφάνισής τους στην υπηρεσία. 

Άρθρο 8 παρ. 11 Ν. 
2592/98 

17. Ο χρόνος κράτησης, φυλάκισης και εκτόπισης στο εσωτερικό 
που οφείλεται αποκλειστικά σε αντιδικτατορική δράση κατά το 
χρονικό διάστημα από 21 Απριλίου 1967 μέχρι 23 Ιουλίου 
1974 όσων διορίζονται στο Δημόσιο, στους οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης, στα νομικά πρόσωπα δημόσιου 
δικαίου και στις τράπεζες, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας και συντάξιμος εφόσον η διάρκεια του χρόνου 
αυτού προκύπτει από δημόσια έγγραφα. Η αναγνώριση του 
χρόνου αυτού γίνεται με πράξη των αρμόδιων οργάνων  που 
κρίνουν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα του υπαλλήλου. 

18. Για τους εκπαιδευτικούς των ιδιωτικών σχολείων όλων των 



 175

βαθμίδων που απολύθηκαν ή εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση 
κατά το από 21 Απριλίου 1967 έως 23 Ιουλίου 1974 χρονικό 
διάστημα, λόγω της αντίθεσής τους στο τότε δικτατορικό 
καθεστώς, ο χρόνος από την απόλυσή τους μέχρι την 
επαναφορά τους στην υπηρεσία ή το διορισμό τους στο 
Δημόσιο, ο οποίος θεωρήθηκε ως χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 89 παρ. 2 
του Ν. 1566/1985 και 7 παρ. 11 του Ν.1865/1989 λογίζεται και 
ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και συντάξιμος, 
ασφαλιστικές δε εισφορές εργοδότη και ασφαλισμένου που 
τυχόν έχουν καταβληθεί σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό για το 
χρόνο που αναγνωρίζεται αποδίδονται σύμφωνα με τις 
διατάξεις των δύο τελευταίων εδαφίων του άρθρου 1 του 
Ν.1405/1983 στο Δημόσιο. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   76 
Συνταξιοδοτική αποκατάσταση στρατιωτικών γενικά που διώχθηκαν           

από το καθεστώς της 21.4.1967 και παλαιότερα 
 

Άρθρο 1 Ν.Δ. 
199/74 σε συνδ. με 
άρθρ. 2 Ν.787/79 

1. Ο χρόνος που διατέλεσαν εκτός υπηρεσίας οι στρατιωτικοί των 
ένοπλων δυνάμεων, οι οποίοι αποκαταστάθηκαν σύμφωνα με 
τις διατάξεις του Ν.Δ. 197/1974, λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας και η σύνταξή τους 
υπολογίζεται με βάση το μισθό του βαθμού στον οποίο 
αποκαθίστανται μαζί με την προσαύξηση με το επίδομα 
χρόνου υπηρεσίας. 

΄Αρθρο 2 Ν.Δ. 
199/74 

     Οι διατάξεις της περίπτ. α΄ της παρ. 5 του άρθρου 40 του 
Κώδικα αυτού εφαρμόζονται και σ΄ αυτούς που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν.Δ. 197/1974 εφόσον η αποστρατεία τους 
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού έγινε σε χρόνο προγενέστερο 
από την έναρξη της ισχύος του Ν.Δ. 414/1974 (12.5.1974). 

΄Αρθρο 3 Ν.Δ. 
199/74 

     Η αίτηση κανονισμού ή αύξησης της σύνταξης από αυτούς 
που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.Δ. 197/1974 ή σε 
περίπτωση θανάτου τους από τις οικογένειές τους, πρέπει να 
υποβληθεί μέσα σε προθεσμία δύο ετών από την έναρξη της 
ισχύος τούτου και η σύνταξή τους πληρώνεται από την πρώτη 
του μήνα της χρονολογίας έκδοσης της σχετικής πράξης ή 
απόφασης. 

Άρθρο 1 Ν.497/76 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται  και 
για τους στρατιωτικούς των ένοπλων δυνάμεων που 
αποκαταστάθηκαν με τα Ν.Δ. 4/1974, 9/1974, 228/1974 και 
τους Ν. 24/1975 και 322/1976. 

΄Αρθρο 2 Ν.497/76      Ο χρόνος προφυλάκισης, καταδικίας, παράνομης απουσίας, 
λιποταξίας, αργίας με απόλυση και διαθεσιμότητας των 
στρατιωτικών της προηγούμενης παραγράφου, καθώς και 
αυτών που αποκαταστάθηκαν με το Ν.Δ. 197/1974, λογίζεται 
ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας εφόσον οι 
καταστάσεις αυτές οφείλονται σε αντίθεσή τους ή δράση τους 
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κατά του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 1967 και της 
κατάστασης που προήλθε από αυτό μέχρι της 23 Ιουλίου 1974. 

Άρθρο 3 Ν.497/76      Η σύνταξη που αναγνωρίζεται με τα προηγούμενα εδάφια ή η 
αύξηση της σύνταξης αυτών που έχουν εξέλθει από την 
υπηρεσία και των οικογενειών τους, από τους οποίους η 
σχετική αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία δύο ετών από την έναρξη της ισχύος του 
Ν.497/1976, πληρώνεται από την πρώτη του μήνα της 
χρονολογίας έκδοσης της σχετικής πράξης ή απόφασης. 

Άρθρο 1 Ν.Δ.200/74 3. Ο χρόνος εκτός υπηρεσίας των αξιωματικών χωροφυλακής, 
Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού Σώματος που 
επαναφέρθηκαν στην υπηρεσία με τις διατάξεις του Ν.Δ. 
198/1974, λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας και 
συντάξιμης υπηρεσίας. 

Άρθρο 2 Ν.Δ.200/74      Αυτοί που δεν επαναφέρονται στην υπηρεσία σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 4 και 8 παρ. 1 περίπτ. α΄ ως ε΄ 
του Ν.Δ. 198/1974, καθώς και αυτοί που δικαιούνται να  
επανέλθουν αλλά δεν το ζήτησαν, υπολογίζουν ως χρόνο 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ολόκληρο το χρόνο που  
πέρασε από την έξοδό τους από την υπηρεσία μέχρι τη 
χρονολογία που αναφέρεται στις διατάξεις του άρθρου 9 του 
πιο πάνω Ν.Δ/τος, κατά την οποία θεωρούνται ότι εξήλθαν 
από την υπηρεσία. Οι  διατάξεις της περίπτ. β΄ της παρ. 5 του 
άρθρου 4 αυτού του Κώδικα εφαρμόζονται και σ΄ αυτούς, 
εφόσον θεωρούνται ότι εξήλθαν από την υπηρεσία μετά την 
έναρξη ισχύος του Ν.Δ. 142/1974 (1.11.1974). 

     Η αίτηση για κανονισμό σύνταξης ή αύξησής της από αυτούς 
που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο και σε περίπτωση 
θανάτου τους από τις οικογένειές τους πρέπει να υποβληθεί 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία ενός έτους από την 
κοινοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου του άρθρου 2 του 
Ν.Δ. 198/1974 και η σύνταξή τους πληρώνεται από την πρώτη 
του μήνα της χρονολογίας έκδοσης της σχετικής πράξης ή 
απόφασης. 

Άρθρο 5 παρ. 3 
Ν.Δ. 119/74 

4. Ο χρόνος που διανύθηκε εκτός υπηρεσίας από τα κατώτερα 
όργανα των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και 
Πυροσβεστικού, καθώς και από τους ανθυπασπιστές 
χωροφυλακής, ανθυπαστυνόμους και πυρονόμους, που 
επαναφέρθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 119/1974, 
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας και συντάξιμης 
υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες εκτός από τη λήψη 
αναδρομικών αποδοχών. 

Άρθρο 7 παρ. 1 
Ν.Δ. 119/74 

     Αυτοί που δεν επαναφέρθηκαν στην υπηρεσία για τους λόγους 
που αναφέρονται στο άρθρο 5 παρ. 1 του Ν.Δ. 119/1974, 
προάγονται με τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 5 
παρ. 2 του Ν.Δ/τος  αυτού στο βαθμό , στον οποίο έχει 
προαχθεί νεότερός τους μέχρι το χρόνο που επήλθε ο λόγος 
που δημιούργησε την αδυναμία επαναφοράς. Τα ίδια 
εφαρμόζονται και για όσους έγιναν δεκτές οι αιτήσεις τους για 
αναθεώρηση, αλλά δε δήλωσαν ότι επιθυμούν να 
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επαναφερθούν στην υπηρεσία. 
Άρθρο 7 παρ. 2 
Ν.Δ. 199/74 

     Γι΄ αυτούς που δεν επαναφέρθηκαν στην υπηρεσία λογίζεται 
ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας αυτός που 
πέρασε από την έξοδό τους από την υπηρεσία μέχρι την 
επέλευση του λόγου που δημιούργησε την αδυναμία 
επαναφοράς ή τη χρονολογία της απόφασης του Συμβουλίου 
που δέχθηκε την αίτηση αναθεώρησης για όσους δε δήλωσαν 
εγγράφως ότι επιθυμούν να επανέλθουν στην ενεργό 
υπηρεσία. 

Άρθρο 8 παρ. 1-2 
Ν.Δ. 119/74 

     Η αίτηση για κανονισμό σύνταξης ή αύξησής της από αυτούς 
που δεν επαναφέρθηκαν στην υπηρεσία και σε περίπτωση 
θανάτου τους από τις οικογένειές τους, πρέπει να υποβληθεί 
μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη χρονολογία 
κοινοποίησης σ΄ αυτούς της απόφασης του Συμβουλίου του 
άρθρου  2 του Ν.Δ. 119/74 και η σύνταξη ή η αύξησή της που 
αναγνωρίζεται πληρώνεται από την πρώτη του μήνα της 
χρονολογίας έκδοσης της σχετικής πράξης ή απόφασης. 

Άρθρο 1 Ν.239/75 5. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 4 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται 
και για τους αξιωματικούς , ανθυπασπιστές , 
ανθυπαστυνόμους και πυρονόμους, καθώς και για τα 
κατώτερα όργανα των Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας 
Πόλεων και Πυροσβεστικού που αποκαταστάθηκαν σύμφωνα 
με τις διατάξεις των  Ν. 14/1975 και 81/1975. 

     Η αίτηση για κανονισμό σύνταξης ή αύξησής της από αυτούς 
που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, οι οποίοι έχουν  
εξέλθει από την υπηρεσία και σε περίπτωση θανάτου τους από 
τις οικογένειές τους, πρέπει να υποβληθεί μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία ενός έτους από την ισχύ του Ν.239/1975 και η 
σύνταξή τους πληρώνεται από την πρώτη του μήνα της 
χρονολογίας έκδοσης της σχετικής πράξης ή απόφασης. 

 

Άρθρο 4 Ν.765/78 6. Οι διατάξεις της παρ. 4 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται 
ανάλογα και για τα κατώτερα όργανα των Σωμάτων 
Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και Πυροσβεστικού που 
αποκαταστάθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 4 και 
5 του Ν. 488/1976. 

Άρθρο 32 Ν.955/79 7. Οι διατάξεις των παρ. 3 και 5 αυτού του άρθρου εφαρμόζονται 
ανάλογα και για τους αξιωματικούς και ανθυπασπιστές των 
Σωμάτων Χωροφυλακής, Αστυνομίας Πόλεων και 
Πυροσβεστικού, που αποκαταστάθηκαν σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.488/1976. 

Άρθρα 1 και 2 Ν. 
235/75 

8. Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών γενικά που 
αποκαταστάθηκαν στο χρονικό διάστημα από 21.4.1967 μέχρι 
23.7.1974 και υπάγονταν στους ειδικούς νόμους για την 
αποκατάστασή τους, για τον οποίο τους καταβλήθηκε 
αποζημίωση κατά την απομάκρυνσή τους, λογίζεται 
συντάξιμος εφόσον αυτοί επιστρέψουν την αποζημίωση που 
τους καταβλήθηκε. 

     Η επιστροφή του ποσού γίνεται με μηνιαίες δόσεις που 
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παρακρατούνται από το μηνιαίο μισθό ή σύνταξη που τους 
ανήκει και συνίστανται στο 1/10 αυτών. 

     Η αναγνώριση του χρόνου ως συντάξιμου σύμφωνα με τα 
προηγούμενα εδάφια γίνεται με πράξη της Υπηρεσίας 
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με αίτηση 
των ενδιαφερομένων που υποβάλλεται μαζί με τα σχετικά 
δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία δύο ετών από τη 
δημοσίευση του Ν. 235/1975. 

     Η σύνταξη των στρατιωτικών από τους παραπάνω που 
αποκαταστάθηκαν και δεν επανήλθαν στην υπηρεσία, καθώς 
και των οικογενειών τους, πληρώνεται από την πρώτη του 
μήνα της χρονολογίας έκδοσης της σχετικής πράξης ή 
απόφασης. 

 

Άρθρο 3 Ν.1378/83 8α. Ο χρόνος της απομάκρυνσης από την υπηρεσία των 
στρατιωτικών που αποκαθίστανται σύμφωνα με το 
Ν.1378/1983, καθώς και ο χρόνος προφυλάκισης ή φυλάκισής 
τους, λογίζεται από την έκδοση των διοικητικών πράξεων 
αποκατάστασης ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης 
στρατιωτικής υπηρεσίας με όλες τις συνέπειες και η σύνταξή 
τους ή των οικογενειών τους υπολογίζεται από την αρμόδια 
Δ/νση του Γ.Λ.Κ., χωρίς αίτηση, με βάση το βαθμό στον οποίο 
αποκαθίστανται. 

     Η αποκατάσταση δεν παρέχει δικαίωμα σε αναδρομική λήψη 
αποδοχών ή σύνταξης ή σε αναδρομική προσαρμογή της 
σύνταξης, ούτε δικαίωμα σε λήψη εφάπαξ ή συμπληρωματικού 
εφάπαξ βοηθήματος από τα ταμεία αλληλοβοηθείας ή σε 
αναδρομικό μέρισμα ή διαφορά μερίσματος από το Μετοχικό 
Ταμείο Αεροπορίας. 

 

Άρθρο 14 Ν. 
1405/83 

9. Η σύνταξη των αξιωματικών των Ένοπλων Δυνάμεων, που 
αποκαταστάθηκαν σε εφαρμογή της παρ. 16 του άρθρου 17 
του Ν. 1213/1981 κανονίζεται με βάση το βαθμό της 
αποκατάστασής τους. Ο χρόνος που μεσολάβησε από την 
αρχική  έξοδο από την υπηρεσία μέχρι τη νέα αποστρατεία 
τους λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας 
και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό του επιδόματος 
χρόνου υπηρεσίας. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου των 
παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην  
περίπτωση αυτή. 

     Η αναγνώριση των δικαιωμάτων αυτής της παραγράφου 
γίνεται μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων, που πρέπει να 
υποβληθεί στην αρμόδια Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη δημοσίευση 
του Νόμου 1405/1983. Τα οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν 
από την πρώτη του μήνα της χρονολογίας έκδοσης της 
σχετικής πράξης ή  απόφασης. 
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Άρθρο 10 Ν. 
1447/84 

9α. Οι διατάξεις του Ν.Δ. 199/74 (ΦΕΚ Α΄ 362) εφαρμόζονται και 
στους στρατιωτικούς των Ένοπλων Δυνάμεων που 
αποκαθίστανται με το Ν. 1447/1984. 

     Η σύνταξη ή αύξηση της σύνταξης που αναγνωρίζεται 
σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο αυτών που εξήλθαν από 
την υπηρεσία και των οικογενειών τους κανονίζεται ύστερα 
από σχετική αίτηση από την πρώτη του μήνα της χρονολογίας 
έκδοσης της σχετικής πράξης ή απόφασης. 

 

Άρθρο 21 Ν. 
1489/1984 

10.Ο χρόνος που διανύθηκε εκτός υπηρεσίας από τους 
αξιωματικούς και κατώτερούς τους των Σωμάτων Ασφαλείας 
και Λιμενικού Σώματος που αποκαθίστανται σύμφωνα με τις 
διατάξεις  των άρθρων 1 και 2 του Ν. 1339/1983, λογίζεται ως 
χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για όλες τις 
συνέπειες, εκτός από τη λήψη αναδρομικά αποδοχών ή 
σύνταξης. Η σύνταξη αυτών που δε θα επανέλθουν στην 
υπηρεσία κανονίζεται με βάση το συντάξιμο μισθό του βαθμού 
ή της μισθολογικής προαγωγής που θα αποκατασταθούν. 

 

Άρθρο 25 Ν. 
1489/1984 

10α. Η σύνταξη των στρατιωτικών και πολιτικών που θα 
αποκατασταθούν με τα άρθρα 22 μέχρι 24 του Ν. 1489/1984 ή 
των οικογενειών τους κανονίζεται με βάση 35 χρόνια 
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας υπολογιζόμενα και για το 
χρονοεπίδομα, στο βαθμό που αποκαθίστανται ή 
εξομοιώνονται. 

 

Άρθρο 27 Ν. 
1489/1984 

10β. Για την εφαρμογή των συνταξιοδοτικών διατάξεων των 
άρθρων 22 ως 26 του Ν. 1489/1984 οι ενδιαφερόμενοι και σε 
περίπτωση θανάτου τα δικαιούμενα σύνταξης μέλη των 
οικογενειών τους, πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση, με τα 
απαιτούμενα από το νόμο συνταξιοδοτικά δικαιολογητικά στην 
αρμόδια Δ/νση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. 

Άρθρο 3 παρ. 14 
Ν.2320/95 

11.Ο χρόνος που διανύθηκε εκτός υπηρεσίας από τους 
Υπαξιωματικούς του Α/Τ ΒΕΛΟΣ, που αποτάχθηκαν λόγω της 
συμμετοχής τους στο Κίνημα του Ναυτικού, αποκαταστάθηκαν 
με τις διατάξεις του Ν.Δ/τος 4/1974 και μεταγενέστερα 
αποστρατεύθηκαν με ειδική έκθεση αποστρατείας, στη 
συνέχεια δε επανήλθαν στην υπηρεσία με τις διατάξεις των 
άρθρων 14 του Ν. 1375/1983 και 17 του Ν. 1848/1989, 
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας για 
όλες τις συνέπειες εκτός από τη λήψη αναδρομικά αποδοχών ή 
σύνταξης. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο  77 

Συνταξιοδοτική αποκατάσταση εκτάκτων. 

 

Άρθρο 7 παρ. 2 
Ν.193/75 

     Ο χρόνος της εκτός υπηρεσίας παραμονής αυτών που 
επανήλθαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 193/75, λογίζεται 
ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας για όλες τις συνέπειες, 
προσμετράται και συνυπολογίζεται σε κάθε περίπτωση 
μισθολογικής κατάστασης, καθώς και για λήψη σύνταξης, 
χωρίς όμως δικαίωμα για αναδρομική απόληψη των 
αποδοχών ή συντάξεων. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται ανάλογα 
και σ΄ αυτούς που δεν επανήλθαν, γιατί δεν είχαν κάποια από 
τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις περιπτ. δ΄ και ε΄ της 
παρ.  1 του Ν. 193/75, μόνο όμως για το δικαίωμα 
αναγνώρισης ως συντάξιμου του χρόνου κατά τον οποίο 
τελούσαν εκτός ασφάλισης από οποιονδήποτε ασφαλιστικό 
φορέα μέχρι την έναρξη της ισχύος  του παραπάνω νόμου. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  78 

Συνταξιοδοτική τακτοποίηση υπαλλήλων που απομακρύνθηκαν σε εφαρμογή 
του Συντάγματος του 1968. 

 

Άρθρο 9 Ν.193/75 1.  Τακτικοί  πολιτικοί δημόσιοι υπάλληλοι, καθώς και υπάλληλοι 
της Βουλής, νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου και 
οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, που απομακρύνθηκαν 
από την υπηρεσία μέχρι την 1η Αυγούστου 1974 λόγω 
συμπλήρωσης τριακονταπενταετούς  πραγματικής δημόσιας 
υπηρεσίας με την προσμέτρηση για τον υπολογισμό της και 
χρόνου υπηρεσίας, που δεν ήταν συντάξιμος σύμφωνα με τις 
διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας που ίσχυε, 
λογίζονται για συνταξιοδοτικούς και μόνο σκοπούς ότι 
διατέλεσαν στην ενέργεια για χρονικό διάστημα ίσο με αυτό 
που απαιτείται για τη συμπλήρωση τριακονταπενταετούς  
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας ή τη συμπλήρωση του 
65ου έτους της ηλικίας τους, χωρίς όμως δικαίωμα για απόληψη 
διαφοράς αποδοχών ή σύνταξης. 

2.   Οι υπάλληλοι της προηγούμενης παραγράφου που 
αποχώρησαν από την υπηρεσία μέχρι την 1η Αυγούστου 1974 
λόγω ορίου ηλικίας σε εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 125 
του Συντάγματος του 1968 και πριν από τη συμπλήρωση 
τριακονταπενταετούς πραγματικής συντάξιμης δημόσιας 
υπηρεσίας, λογίζονται για συνταξιοδοτικούς και μόνο σκοπούς 
ότι διατέλεσαν στην ενέργεια μέχρι τη συμπλήρωση της  
παραπάνω τριακονταπενταετούς πραγματικής συντάξιμης 
δημόσιας υπηρεσίας και πάντως όχι πέρα από τη 
συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους, χωρίς όμως 
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δικαίωμα για απόληψη διαφοράς αποδοχών ή σύνταξης. 

3.   Οι υπάλληλοι που υπάγονται στις διατάξεις των 
προηγούμενων παραγράφων υποχρεούνται να υποβάλουν την 
αίτηση για αύξηση της σύνταξής τους μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία έξι (6) μηνών από την ισχύ του Ν.193/1975 και η 
αυξημένη σύνταξή τους πληρώνεται από την 1η του μήνα της 
χρονολογίας υποβολής της αίτησης. 

 

Άρθρο 17 Ν.955/79 4.  Η διάταξη της παρ. 2 αυτού του άρθρου έχει εφαρμογή και για 
το προσωπικό της Ταχυδρομικής Υπηρεσίας, που 
μεταφέρθηκε στα ΕΛΤΑ και το οποίο εξήλθε από την υπηρεσία 
μέχρι 31ης Δεκεμβρίου 1974. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   79 

Διατήρηση στην υπηρεσία κατώτερων οργάνων των Σωμάτων Ασφαλείας 
που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας. 

 

Άρθρο 1 παρ. 1 
Ν.Δ.465/74, όπως 
αντικ. με άρθρ. 1 
παρ. 1 Ν.Δ.139/75 

1. Τα κατώτερα όργανα των Σωμάτων Ασφαλείας και 
Πυροσβεστικού που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Ν.Δ. 
974/1971, τα οποία καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας πριν 
από τη συμπλήρωση 25ετούς πραγματικής υπηρεσίας στο 
σώμα, διατηρούνται με αίτησή τους στην ενέργεια για το χρόνο 
που υπολείπεται για τη συμπλήρωσή της εκτός οργανικών 
θέσεων με απόφαση του οικείου Αρχηγού, που δημοσιεύεται 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και ο οποίος λογίζεται ότι 
διανύθηκε ως κατά  παράταση του ορίου ηλικίας. 

 

 

Άρθρο 1 παρ. 2 
Ν.Δ. 465/74, όπως 
αντικ. με άρθρ. 1 
παρ. 2 Ν.Δ. 139/74 

2. Η απόλυση των οργάνων που διατηρούνται με αυτόν τον 
τρόπο στην ενέργεια γίνεται με απόφαση του οικείου Αρχηγού, 
που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μόλις 
συμπληρωθεί από αυτά 25ετής πραγματική υπηρεσία στο 
σώμα. Η απόλυσή τους μπορεί να αποφασισθεί και πριν από 
τη συμπλήρωση της πιο πάνω υπηρεσίας, αν κατά την κρίση 
του οικείου Αρχηγού, που στηρίζεται σε αιτιολογημένη  
υπηρεσιακή πρόταση, η παραπέρα διατήρησή τους στην 
ενέργεια εκτός οργανικών θέσεων είναι επιζήμια για το 
συμφέρον της υπηρεσίας. 

 

Άρθρο 3 Ν.Δ. 
465/74, όπως αντικ. 
με άρθρ. 3 Ν.Δ. 
139/74 

3.  Οι διατάξεις αυτού του άρθρου, του οποίου η ισχύς αρχίζει από 
τη δημοσίευση του Ν.Δ. 139/1974 (5.11.1974), εφαρμόζονται 
και γι΄ αυτούς  που καταλήφθηκαν από το όριο ηλικίας την  31η 
Δεκεμβρίου 1973 και διατηρήθηκαν με αίτησή τους για 
οποιονδήποτε λόγο στην ενεργό υπηρεσία εκτός οργανικών 
θέσεων με τον ανώτερο βαθμό. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο   80 

Στρογγυλοποίηση ποσού σύνταξης. 

 

Άρθρο 79 Α.Ν. 
1854/51, όπως 
ισχύει μετά τα άρθρ. 
5 Ν.Δ. 67/1974, 5 
παρ. 1 Ν.787/78 και 
5 παρ. 9 Ν. 2703/99 

    Το ποσό που προκύπτει μετά τον υπολογισμό της σύνταξης ή 
του βοηθήματος, που καταβάλλει το Δημόσιο γενικά, 
στρογγυλοποιείται στην πλησιέστερη εκατοντάδα. Κάθε άλλη 
διάταξη που προβλέπει στρογγυλοποίηση των παροχών 
αυτών με διαφορετικό τρόπο καταργείται. 

    Το ίδιο ισχύει για κάθε πληρωμή σύνταξης, επιδόματος ή 
βοηθήματος  οποιασδήποτε φύσης. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   81 

Καθορισμός δικαιολογητικών συνταξιοδότησης. 

 

Άρθρο 80 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

1.  Με διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού των 
Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Ολομέλειας του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, καθορίζονται τα δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται για τον κανονισμό των συντάξεων και κάθε άλλη 
αναγκαία λεπτομέρεια. 

 

 

΄Αρθρο 80 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 σε 
συνδ. με το Β.Δ. 
805/69 

2. Μέχρι την έκδοση του διατάγματος της προηγούμενης 
παραγράφου εξακολουθεί να ισχύει το Β.Δ. της 12ης 
Δεκεμβρίου 1950, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο μόνο του 
Β.Δ. 805/1969, στις περιπτώσεις που δεν έρχεται σε αντίθεση 
με το άρθρο 5 παρ. 1 του Α.Ν. 599/1968, όπως αυτό 
κωδικοποιήθηκε στα άρθρα 22 και 50 αυτού του Κώδικα. 

 

 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  82 

Κύρια ασφάλιση του προσωπικού ΕΛΤΑ που μεταφέρθηκε                       
από τη Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων. 
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Άρθρο 1 Ν.Δ. 
774/70 

1. Τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα από το Δημόσιο του 
προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ταχυδρομείων του 
Υπουργείου Συγκοινωνιών, που μεταφέρθηκε στα ΕΛΤΑ 
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 496/1970, 
διατηρούνται για το προσωπικό που είχε συμπληρώσει κατά 
την έναρξη της ισχύος του πιο πάνω Ν.Δ/τος δεκαπενταετή 
πραγματική δημόσια υπηρεσία και οποιαδήποτε  
μεταγενέστερη υπηρεσία του στα ΕΛΤΑ θεωρείται ότι 
διανύθηκε σε δημόσια υπηρεσία. 

     Το παραπάνω προσωπικό δεν μπορεί να ασφαλισθεί στον 
Κλάδο Συντάξεων του Ταμείου Ασφάλισης Προσωπικού 
Οργανισμού Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας (ΤΑΠΟΤΕ). 

     Οι προσαυξήσεις του συντάξιμου μισθού των δημόσιων 
υπαλλήλων λόγω επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά, 
υπολογίζονται για τον κανονισμό της σύνταξης του παραπάνω 
προσωπικού. 

2. Προσωπικό  που μεταφέρθηκε χωρίς να συμπληρώνει στο 
χρόνο έναρξης της ισχύος του Ν.Δ. 496/1970 δεκαπενταετή 
πραγματική δημόσια υπηρεσία, ασφαλίζεται από την ισχύ του 
παραπάνω Ν.Δ/τος με κύρια ασφάλιση στον Κλάδο Συντάξεων 
του ΤΑΠΟΤΕ. 

     Τα  ΕΛΤΑ υποχρεούνται να παρακρατούν κάθε μήνα από τις 
αποδοχές αυτού του προσωπικού και να αποδίδουν στο 
ΤΑΠΟΤΕ τις ασφαλιστικές εισφορές που καθορίζονται κάθε 
φορά από τις οικείες διατάξεις του μαζί με αυτές που βαρύνουν 
τον εργοδότη. 

     ΄Ολος ο χρόνος, που αναγνωρίζεται ως συντάξιμος από το 
Δημόσιο μέχρι τη μεταφορά του προσωπικού αυτής της 
παραγράφου στα ΕΛΤΑ, συνυπολογίζεται από το ΤΑΠΟΤΕ στο 
χρόνο πραγματικής ασφάλισης σ΄ αυτό με την καταβολή από 
το Δημόσιο στο ΤΑΠΟΤΕ ασφαλιστικών εισφορών για 
ολόκληρο τον παραπάνω συντάξιμο χρόνο που υπολογίζονται 
κάθε μήνα σε ποσοστό δώδεκα τοις εκατό (12%) στο μισθό τον 
οποίο λαμβάνει αυτό κατά το χρόνο της μεταφοράς τους. 

     Το ποσό των πιο πάνω ασφαλιστικών εισφορών καταβάλλεται 
τοκοχρεωλυτικά με επιτόκιο έξι τοις εκατό (6%) σε είκοσι ίσες 
ετήσιες δόσεις που καταβάλλονται την 15η Ιανουαρίου κάθε 
έτους από το έτος 1971. 

     Από το προσωπικό που μεταφέρθηκε στα ΕΛΤΑ αυτοί που 
συμπληρώνουν μέχρι το τέλος της διαδικασίας της ένταξης 
τριακονταπενταετή πραγματική δημόσια υπηρεσία, μαζί με το 
χρόνο υπηρεσίας τους στα ΕΛΤΑ ο οποίος θεωρείται ως 
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας που διανύθηκε στο Δημόσιο 
και στο βαθμό που κατείχαν στο χρόνο έναρξης της ισχύος του 
Ν.Δ. 496/1970, απολύονται με απόφαση του Διοικητικού 
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Συμβουλίου των ΕΛΤΑ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

3. Σ΄ αυτούς που παραιτούνται ή απολύονται σύμφωνα με την 
παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 496/1970 και παίρνουν πλήρη 
σύνταξη σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 περίπτ. β΄ αυτού 
του άρθρου, καθώς και σ΄ αυτούς που απολύονται σύμφωνα 
με το προηγούμενο εδάφιο, παρέχεται η προσαύξηση του 
μισθού λόγω ευδόκιμης παραμονής στον ίδιο βαθμό (τριετία) 
που ορίζεται από την παρ. 1 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 
4352/1964. 

     Στο προσωπικό που απολύεται , παραιτείται ή αποχωρεί από 
την υπηρεσία και δικαιούται σύνταξη σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου αυτού, καταβάλλονται από 
τα ΕΛΤΑ σε βάρος του Δημοσίου οι αποδοχές που 
προβλέπονται στο άρθρο 57 αυτού του Κώδικα (τρίμηνες). 

Άρθρο 3 παρ. 1 
Ν.Δ. 774/70 

5. Στη σύνταξη αυτών που παραιτούνται ή απολύονται σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 496/1970 
προστίθενται. 

α)  σ΄αυτούς που έχουν είκοσι πέντε (25) ως είκοσι εννέα (29) έτη 
πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τα ακόλουθα πεντηκοστά 
του συντάξιμου μισθού. 

    αα) 25 έτη δέκα πεντηκοστά (10/50), ββ) 26 έτη ένδεκα 
πεντηκοστά (11/50), γγ) 27 έτη δώδεκα πεντηκοστά (12/50), 
δδ) 28 έτη δεκατρία πεντηκοστά (13/50), εε) 29 έτη 
δεκατέσσερα πεντηκοστά (14/50) και 

β) σ΄αυτούς που έχουν τριακονταετή και πάνω πραγματική 
δημόσια υπηρεσία τόσα πεντηκοστά του συντάξιμου μισθού 
όσα απαιτούνται για τη χορήγηση πλήρους σύνταξης. 

Άρθρο 1 Ν.Δ. 
1162/72, όπως 
τροπ.  με άρθρα 1 
Ν.952/1979 και 45 
παρ. 1 Ν.1202/81 
και αντικ. με άρθρ. 5 
Ν.1489/84, 1 παρ. 6 
Ν. 1694/87 και 1 
παρ. 1 Ν.2592/98  

6.  Για τον κανονισμό της σύνταξης των υπαλλήλων των ΕΛΤΑ 
λαμβάνεται υπόψη ο βασικός μισθός του μισθολογικού 
κλιμακίου, μαζί με την προσαύξηση του επιδόματος χρόνου 
υπηρεσίας που ορίζεται από τις διατάξεις του Ν. 2470/1997, 
και με βάση την παρακάτω αντιστοιχία κατά κλάδο με τους 
δημόσιους πολιτικούς υπαλλήλους, αφού ληφθούν υπόψη και 
οι διακρίσεις του άρθρου 3 του Ν. 2470/1997. 

 
 
    Κλάδοι προσωπικού ΕΛΤΑ                      Κλάδοι δημόσιων  
                                                                        πολιτ. Υπαλλήλων 
   α) Α΄ Ανώτατου , ανώτερου και βασι-                         ΠΕ 
   κού προσωπικού διοίκησης- εκμετάλ- 
   λευσης.           
   β) Β΄ Επικουρικού προσωπικού εσω- 
   τερικής εκμετάλλευσης, Γ΄δακτυλογρά- 
   φων, Δ΄ σχεδιαστών, Ε΄ διανομέων, 
   ΣΤ΄ οδηγών αυτοκινήτων και Ζ΄ τεχνιτών                     ΔΕ 
 
   γ) Η΄ κλητήρων, Θ΄ διαμετακομιστών και 
   Ι΄ καθαριστριών                                                            ΥΕ 
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Α Ρ Θ Ρ Ο   83 

Διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο Δημόσιο. 

 

Άρθρο 7 παρ. 1 
Ν.Δ. 77/1973 

1. Τα συνταξιοδοτικά δικαιώματα στο Δημόσιο των ανακτορικών 
υπαλλήλων, οι οποίοι σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν.Δ. 
77/1973 διατέθηκαν σε δημόσιες υπηρεσίες και συνδέονται με 
το Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αόριστης 
διάρκειας, διατηρούνται και μετά την παραπάνω διάθεσή τους, 
εφόσον αυτοί είχαν συμπληρώσει στις 31 Μαΐου 1973 
δεκαπενταετή πραγματική υπηρεσία στα Β. Ανάκτορα και 
οποιαδήποτε από τότε υπηρεσία τους στο Δημόσιο λογίζεται 
σχετικά με τη συνταξιοδότησή τους ότι διανύθηκε σ΄ αυτό με 
δημόσια σχέση. 

Άρθρο 7 παρ. 2 
Ν.Δ. 77/1973 

     Ο συντάξιμος μισθός του προσωπικού του προηγούμενου 
εδαφίου υπολογίζεται με βάση το μισθό του βαθμού που 
κατείχε ο καθένας στις 31.5.1973 σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν.Δ. 4255/1962. Σ΄αυτόν συνυπολογίζεται για τον κανονισμό 
της σύνταξης η προσαύξηση του συντάξιμου μισθού λόγω 
επιδόματος χρόνου υπηρεσίας, που προβλέπεται για τους 
δημόσιους υπαλλήλους. 

 

Άρθρο 19 Ν.955/79 2. Οι διατάξεις του Α.Ν. 1854/1951, όπως τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα, εξακολουθούν να ισχύουν και 
για το τακτικό προσωπικό των νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ν.Δ. 
2592/1953 που συγχωνεύθηκαν ή μετατράπηκαν με εφαρμογή 
του Ν.Δ. 928/1971, εφόσον αυτό στο χρόνο ισχύος των 
σχετικών διατάξεων για τη συγχώνευση ή μετατροπή είχε 
συμπληρώσει δεκαπενταετή πλήρη πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία, η από τότε δε και μετά υπηρεσία του θεωρείται ότι 
διανύθηκε στα νοσηλευτικά ιδρύματα Ν.Δ. 2592/1953. 

     Το επίδομα χρόνου υπηρεσίας, που λαμβάνεται υπόψη για τον 
καθορισμό του συντάξιμου μισθού των δημόσιων υπαλλήλων, 
υπολογίζεται για τον κανονισμό σύνταξης του προσωπικού του 
προηγούμενου εδαφίου. 

     Με διάταγμα που θα εκδοθεί με πρόταση του Υπουργού 
Κοινωνικών Υπηρεσιών θα καθορισθεί η παρακράτηση και 
απόδοση στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία των εισφορών που 
προβλέπονται από τις αποδοχές του προσωπικού των 
παραπάνω ιδρυμάτων. 

    Το τακτικό προσωπικό των ιδρυμάτων του πρώτου εδαφίου 
αυτής της παραγράφου, που δεν συμπλήρωσε μέχρι το χρόνο 
που προβλέπεται σ΄ αυτό 15 ετή πλήρη πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία, καθώς και το τακτικό προσωπικό των ιδρυμάτων 
αυτών που προσλαμβάνεται από τότε και μετά , υπάγεται στις 
διατάξεις του Ν.Δ. 4277/1962. 
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     Η ισχύς αυτής της παραγράφου αρχίζει από την έναρξη της 
ισχύος του Ν.Δ. 928/1971. 

 

Άρθρο 31 παρ. 1 Ν. 
955/79 

3.  Ιατροί που υπηρέτησαν με θητεία στο Δημόσιο ή Οργανισμούς 
τοπικής αυτοδιοίκησης ή άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου 
δικαίου, απολύθηκαν στο χρονικό διάστημα από 21.4.1967 
μέχρι 23.7.1974 και επανήλθαν στην υπηρεσία με το Ν. 
193/1975, διατηρούν τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα, 
κύριας και επικουρικής ασφάλισης, με βάση τη δημόσιου 
δικαίου σχέση εργασίας τους, την οποία είχαν πριν από την 
απόλυσή τους. 

 

΄Αρθρο 3 παρ. 1 Ν. 
2042/92 

4. Το προσωπικό του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο 
μεταφέρεται ή εντάσσεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 26  του Ν. 1845/1989 στο Εθνικό ΄Ιδρυμα Αγροτικής 
΄Ερευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και κατά το χρόνο μεταφοράς ή ένταξης 
είχε τη δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα, εξακολουθεί να διατηρεί 
τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα έναντι του Δημοσίου και όλη 
η υπηρεσία του στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., από το χρόνο μεταφοράς ή 
ένταξης και εφεξής, λογίζεται για κάθε συνέπεια ότι διανύθηκε 
στο Δημόσιο. Το ίδιο ισχύει και για το επί συμβάσει προσωπικό 
εφόσον κατά το χρόνο μεταφοράς ή ένταξής του είχε υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν.Δ. 874/1971. 

     Το προσωπικό της παραγράφου αυτής εξακολουθεί να 
ασφαλίζεται και στα ταμεία επικουρικής ασφάλισης και 
πρόνοιας, στα οποία είχε υπαχθεί μέχρι τη μεταφορά ή ένταξή 
του στο ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε., καθώς και στην υγειονομική περίθαλψη 
του Δημοσίου. 

     Το λοιπό προσωπικό, καθώς και το νεοπροσλαμβανόμενο στο 
ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. υπάγεται στην κοινή ασφάλιση του Ι.Κ.Α. Α.Ν. 
1846/1951. 

΄Αρθρο 8 παρ. 1 Ν. 
2227/94 

5. Το μόνιμο προσωπικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος , 
Χωροταξίας και Δημόσιων ΄Εργων, καθώς και το μόνιμο 
προσωπικό άλλων υπουργείων και Ν.Π.Δ.Δ. που μεταφέρεται 
στον «Οργανισμό Αθήνας», σύμφωνα με την παρ. 7 του 
άρθρου 9 του Ν. 1515/1985, στον «Οργανισμό Θεσσαλονίκης» 
σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 9 του Ν. 1561/1985, 
καθώς και στον Οργανισμό Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδος (Ο.Κ.Χ.Ε.) σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 5 και 7 του Ν.Δ. 1647/1986, εξακολουθεί 
να διέπεται από το  ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής 
περίθαλψης που είχε πριν από τη μεταφορά ή μετάταξή του και 
όλη η από τότε και μετά υπηρεσία στους παραπάνω 
οργανισμούς θεωρείται ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία 
που διανύθηκε στην υπηρεσία από την οποία μεταφέρεται ή 
μετατάσσεται. Το προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου 
που μεταφέρεται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ. ή άλλα Υπουργεία ή 
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Ν.Π.Δ.Δ. στον «Οργανισμό Αθήνας», στον «Οργανισμό 
Θεσσαλονίκης» και στον «Οργανισμό Κτηματολογίου και 
Χαρτογραφήσεων Ελλάδας» διατηρεί το ασφαλιστικό 
καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας, 
καθώς και υγειονομικής περίθαλψης που είχε επιλέξει πριν 
από τη μεταφορά του στους παραπάνω οργανισμούς. 

 

Άρθρο 2 παρ. 4 Ν. 
2512/97 

6. Το προσωπικό που μετατάσσεται στις νομαρχιακές 
αυτοδιοικήσεις με τις διατάξεις του άρθρου 33 και της 
παραγράφου 7 του άρθρου 39 του Ν. 2218/1994, καθώς και το 
τακτικό προσωπικό των καταργηθέντων Νομαρχιακών 
Ταμείων, Ταμείων Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και 
Ταμείων  Ελαιοπαραγωγής, που μεταφέρεται αυτοδίκαια στην 
οικεία νομαρχιακή  αυτοδιοίκηση με τις διατάξεις του άρθρου 
36 του ίδιου νόμου, εξακολουθεί να διέπεται από το 
ασφαλιστικό καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης και 
πρόνοιας, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης που είχε πριν 
από τη μετάταξη ή τη μεταφορά του και όλη η από τότε και 
μετά υπηρεσία στις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις θεωρείται ως 
πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στην 
υπηρεσία από την οποία μετατάσσεται ή μεταφέρεται. 

 

΄Αρθρο 22 παρ. 3 
στοιχ. α΄ Ν. 2768/99 

     Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και για το 
προσωπικό που μετατάσσεται στις Νομαρχιακές 
Αυτοδιοικήσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 
2738/1999. 

 

Άρθρο 5 παρ. 3 Ν. 
2512/97 

7. Το προσωπικό το οποίο κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 
1514/1985 υπηρετούσε στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών 
είτε ως τακτικό είτε με σύμβαση, που είχε υπαχθεί στις 
διατάξεις του Ν.Δ/τος 874/1971, διατηρεί τα συνταξιοδοτικά του 
δικαιώματα στο Δημόσιο, καθώς και τα δικαιώματα επικουρικής 
ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης που είχε 
στο χρόνο μετατροπής της υπηρεσίας αυτής σε Ν.Π.Δ.Δ. και 
όλη η από τότε και μετά υπηρεσία του στο Ν.Π.Δ.Δ. αυτό 
θεωρείται ως πραγματική και συντάξιμη υπηρεσία που 
διανύθηκε στο Δημόσιο. 

    Παρατήρηση 

     Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν. 
2227/94 το προσωπικό που προσλαμβάνεται από την ισχύ του 
νόμου αυτού (11.8.1994) στα Ν.Π.Δ.Δ. που αναφέρονται στην 
παραπάνω παρ. 5 υπάγεται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του 
Ι.Κ.Α. 

     Οι διατάξεις αυτές έχουν ως ακολούθως: 

    «Το προσωπικό που προσλαμβάνεται εφεξής ως τακτικό στον 
Ο.Κ.Χ.Ε., τον Οργανισμό Αθήνας και τον Οργανισμό 
Θεσσαλονίκης υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 
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4277/1962 και για επικουρική ασφάλιση στο Ταμείο Αρωγής 
Υπαλλήλων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και 
Δημοσίων ΄Εργων. Ως τακτικό προσωπικό θεωρείται τόσο το 
διοικητικό όσο και το τεχνικό προσωπικό, με την επιφύλαξη 
των διατάξεων του Ν. 2084/1992». 

 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  84 

Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα. 

 

Άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 
765/78 

1. Οι υπάλληλοι του Δημοσίου που υπηρετούσαν με σύμβαση 
κατά τη δημοσίευση του Ν. 765/1978 και υπάγονταν στις 
διατάξεις του Ν.Δ. 874/1971, μπορούν να επιλέξουν τη 
συνταξιοδότησή τους από το Ι.Κ.Α. με τις διατάξεις για τους 
κοινούς ασφαλισμένους, αντί γ΄ αυτή από το Δημόσιο, με 
δήλωσή τους που υποβάλλεται μόνο μία φορά μέσα σε 
προθεσμία έξι μηνών από την έναρξη της ισχύος του Ν. 
765/1978 στις Διευθύνσεις Διοικητικού των Υπουργείων στα 
οποία υπηρετούν. 

 

Άρθρο 37 παρ. 1 
Ν.955/79 

     Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου για επιλογή 
ασφαλιστικού φορέα παρατείνεται για ένα εξάμηνο από τη 
δημοσίευση του Ν. 955/1979. 

 

Άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 
765/78 

    Αν επιλέξουν τη συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο, 
εξαιρούνται από την ασφάλιση του Ι.Κ.Α. για τον Κλάδο 
Συντάξεων. 

 

΄Αρθρο 5 παρ. 3 Ν. 
765/78 

     Γι΄ αυτούς που έχουν επιλέξει τη συνταξιοδότησή τους από το 
Ι.Κ.Α., εφόσον είχε διακοπεί η ασφάλισή τους με εφαρμογή του 
Ν.Δ. 874/1971, θεωρείται ότι δεν εξήλθαν ποτέ από την 
ασφάλισή του με την καταβολή των εισφορών που έχουν 
κανονισθεί από το Δημόσιο του εργοδότη και του 
ασφαλισμένου από τους ίδιους. 

 

Άρθρο 37 παρ. 2 Ν. 
955/79 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται 
ανάλογα και για τους με σύμβαση υπαλλήλους του Δημοσίου, 
οι οποίοι πριν από την υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν.Δ. 
874/1971 ήσαν ασφαλισμένοι σε άλλους, εκτός από το Ι.Κ.Α., 
Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης. Η προθεσμία για την 
υποβολή της σχετικής δήλωσης ορίζεται εξάμηνη από τη 
δημοσίευση του Ν. 955/1979. 
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Άρθρο 38 Ν.955/79 3. Οι υπάλληλοι  του Δημοσίου με σύμβαση που υπηρετούσαν 
κατά τη δημοσίευση του Ν.955/1979 και δεν είχαν υπαχθεί 
μέχρι την 5η Απριλίου 1978 στις διατάξεις του Ν.Δ. 874/1971, 
μπορούν με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων υπαγωγής 
στις διατάξεις του Ν.Δ/τος αυτού και πάντως όχι πέρα από ένα 
δίμηνο από τη συμπλήρωση , να δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν 
τη συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο. Στην περίπτωση 
αυτή συνεχίζεται η ασφάλισή τους στον ασφαλιστικό φορέα 
στον οποίο ήσαν ασφαλισμένοι κατά το χρόνο υποβολής της 
δήλωσης. 

 

Άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 
1583/85 

4. Το προσωπικό, που διορίζεται σε μόνιμες θέσεις του Δημοσίου 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1476/1984, τα άρθρα 13 και 
14 του Ν. 1540/1985, εκτός από το θεραπευτήριο 
«Ευαγγελισμός Αθηνών» και το άρθρο 38 του Ν. 1545/1985 
και αμειβόταν με ημερομίσθιο, καθώς και το προσωπικό που 
αμειβόταν με μηνιαίο μισθό και είχε επιλέξει, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.765/1978, τη συνταξιοδότησή 
του από το ΙΚΑ ή από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, μπορεί 
με δήλωσή του που δεν ανακαλείται κατά το διορισμό ή μέσα 
σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του νόμου αυτού να 
διατηρήσει το δικαίωμα συνταξιοδότησής του από το ΙΚΑ ή 
από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης, αλλιώς υπάγεται 
αυτοδίκαια από το διορισμό του στη συνταξιοδοτική προστασία 
του Δημοσίου. 

Άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 
1803/88 

5. Το μη ιατρικό προσωπικό του πρώην «Θεραπευτηρίου 
Ευαγγελισμός Αθηνών» που διορίζεται σε μόνιμες θέσεις 
σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 1540/1985, όπως 
ερμηνεύθηκε με την  παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν. 1579/1985, 
μπορεί με δήλωσή του να διατηρήσει το δικαίωμα 
συνταξιοδότησής του από το φορέα κύριας ασφάλισης στον 
οποίο υπαγόταν πριν από το διορισμό του στη μόνιμη θέση, 
διαφορετικά υπάγεται αυτοδικαίως από το διορισμό του στη 
συνταξιοδοτική προστασία του Δημοσίου. 

     Η δήλωση υποβάλλεται στη διεύθυνση προσωπικού του 
Θεραπευτηρίου κατά το διορισμό ή μέσα σε προθεσμία τριών 
μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και δεν 
ανακαλείται. Το προσωπικό που δεν διορίζεται σε μόνιμες 
θέσεις διατηρεί υποχρεωτικά το φορέα κύριας ασφάλισης στον 
οποίο έχει ασφαλιστεί. Για το προσωπικό αυτό δεν έχουν 
εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.Δ. 874/1971. Το προσωπικό που 
διορίζεται με οποιαδήποτε σχέση στο Θεραπευτήριο μετά τη 
δημοσίευση του νέου οργανισμού (ΦΕΚ 123/18.3.1987 τ. Β΄) 
δεν υπάγεται στην ασφάλιση του Ταμείου Ασφάλισης 
Προσωπικού Θεραπευτηρίου Ευαγγελισμός (Τ.Α.Π.Θ.Ε.) αλλά 
εφαρμόζονται και για το προσωπικό αυτό οι διατάξεις που 
ισχύουν για τη συνταξιοδότηση των λοιπών υπαλλήλων που 
υπηρετούν στο Δημόσιο. 
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Άρθρο 3 παρ. 1 Ν. 
1803/88 

6. Το προσωπικό που μετατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 25 του Ν. 1586/1986 στο Υπουργείο Οικονομικών, 
μπορεί με δήλωσή του να διατηρήσει το δικαίωμα 
συνταξιοδότησής του  από τον ασφαλιστικό φορέα της θέσης 
του δημοσίου τομέα από την οποία προέρχεται, διαφορετικά 
υπάγεται αυτοδίκαια από τη μετάταξή του στη συνταξιοδοτική 
προστασία του Δημοσίου. 

     Ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο, στα ίδια ή και άλλα νομικά 
πρόσωπα δημόσιου δικαίου και Ο.Τ.Α., που αναγνωρίζεται 
συντάξιμος σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των οικείων 
συνταξιοδοτικών φορέων του παραπάνω προσωπικού που 
προέρχεται από Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α., προσμετράται απεριόριστα 
στη λοιπή συντάξιμη υπηρεσία του, που παρασχέθηκε μετά τη 
μετάταξή του στη  μόνιμη θέση του Δημοσίου, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του 
άρθρου 13 του παρόντος. 

     Ο χρόνος προϋπηρεσίας του προσωπικού, που δεν 
προέρχεται από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ., 
αναγνωρίζεται συντάξιμος σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν. 1405/1983. Κατεξαίρεση, για τον 
προσδιορισμό του μισθολογικού κλιμακίου και του 
χρονοεπιδόματος του προσωπικού αυτού λαμβάνεται υπόψη 
μόνο ο χρόνος υπηρεσίας, που έχει διανυθεί στο φορέα από 
τον οποίο γίνεται η μετάταξη. 

Άρθρο 13 παρ. 1 
Ν.1813/88, όπως 
αντικατ. με την παρ. 
7 του άρθρου 9 του 
Ν. 1902/1990 

7. Οι με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου που υπηρετούσαν 
κατά την  έναρξη ισχύος του Ν. 1476/1984 και είχαν υπαχθεί 
στις διατάξεις του Ν.Δ. 874/1971 μπορούν να επιλέξουν τη 
συνταξιοδότησή τους από το ΙΚΑ ή άλλο φορέα κύριας 
ασφάλισης αντί της συνταξιοδότησής τους από  το Δημόσιο. 

     Οι με σύμβαση υπάλληλοι του Δημοσίου που μέχρι την έναρξη 
ισχύος του Ν. 1476/1984 δεν είχαν υπαχθεί στις διατάξεις του 
Ν.Δ. 874/1971 μπορούν, όταν συμπληρώσουν τις 
προϋποθέσεις υπαγωγής στις διατάξεις του νομοθετικού αυτού 
διατάγματος και πάντως όχι  αργότερα από ένα τρίμηνο από τη 
συμπλήρωσή τους, να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής του 
προηγούμενου εδαφίου. 

     Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων έχουν εφαρμογή και 
για όσους από τους υπαλλήλους αυτούς έχουν μονιμοποιηθεί 
με τις διατάξεις του Ν. 1476/1984 ή του Ν. 1540/85 ή άλλου 
νόμου που παραπέμπει στις διατάξεις τους, με την 
προϋπόθεση ότι, στην τελευταία αυτή περίπτωση, η 
μονιμοποίηση έγινε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1990. 

     Όσοι επιλέξουν τη συνταξιοδότησή τους  από το φορέα στον 
οποίο προηγουμένως είχαν ασφαλιστεί, εφόσον είχε διακοπεί η 
ασφάλισή τους σ΄αυτόν, με εφαρμογή των διατάξεων του Ν.Δ. 
874/1971, θεωρείται ότι ουδέποτε έπαψαν να είναι 
ασφαλισμένοι σ΄ αυτόν, αφού καταβληθούν οι προβλεπόμενες 
εισφορές του εργοδότη από το Δημόσιο και του ασφαλισμένου 
από τους ίδιους. 
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     Όσοι υπηρετούν με σύμβαση ή προσλαμβάνονται μετά την 31η 
Δεκεμβρίου 1990 στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. και σε άλλα 
Ν.Π.Δ.Δ. για τα οποία ισχύουν οι δημοσιοϋπαλληλικές 
συνταξιοδοτικές διατάξεις και ακολούθως διοριστούν σε 
μόνιμες θέσεις, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής συνταξιοδοτικού 
φορέα, αλλά υπάγονται υποχρεωτικά στο καθεστώς 
συνταξιοδότησης των μόνιμων υπαλλήλων  του κλάδου τους. 

8. Το εκπαιδευτικό , το διοικητικό και το βοηθητικό προσωπικό 
των σχολών αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων , που εντάσσεται ή διορίζεται 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 41 του Ν. 1404/1983 και 
71 του Ν. 1566/1985 σε θέσεις μόνιμου προσωπικού των 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.), μπορεί, με 
δήλωσή του που δεν ανακαλείται και που υποβάλλεται μέσα σε 
προθεσμία τριών μηνών από την ένταξη ή το διορισμό του, να 
διατηρήσει τη συνταξιοδότησή του από το ΙΚΑ ή  από άλλο 
φορέα κύριας ασφάλισης, διαφορετικά υπάγεται αυτοδίκαια 
από το διορισμό του στη συνταξιοδοτική νομοθεσία του 
Δημοσίου. Το προσωπικό που θα επιλέξει τη συνταξιοδότησή 
του από τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα θεωρείται ότι 
ουδέποτε έπαψε να είναι ασφαλισμένο σ΄ αυτόν και οι 
εισφορές  που αναλογούν, εφόσον έχουν διακοπεί, θα 
καταβληθούν του εργοδότη από το Δημόσιο και του 
ασφαλισμένου από τον ίδιο. 

     Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται και για 
όσους από  το παραπάνω διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό 
μετατάσσονται, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Ν. 1566/1985, σε 
υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. 

 

 

Άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 
2042/92 

9. Τακτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, οι οποίοι μετατάσσονται ή 
μεταφέρονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 
1876/1990 όπως αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις της παρ. 1 
του άρθρου 56 του Ν. 1943/1991, σε οργανισμούς τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή σε άλλα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.), δικαιούνται να επιλέξουν την παραμονή τους στο 
συνταξιοδοτικό καθεστώς του Δημοσίου αντί του 
συνταξιοδοτικού καθεστώτος του φορέα κύριας ασφάλισης, 
στο οποίο υπάγεται το τακτικό προσωπικό της υπηρεσίας στην 
οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται και όλη η υπηρεσία από 
το χρόνο της μετάταξης ή μεταφοράς τους και εφεξής λογίζεται 
ότι παρασχέθηκε στο Δημόσιο για κάθε συνέπεια. Το ίδιο 
ισχύει και για τους επί συμβάσει υπαλλήλους του Δημοσίου, οι 
οποίοι κατά το χρόνο μετάταξης ή μεταφοράς τους είχαν 
υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.Δ. 874/1971. 
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Άρθρο 4 παρ. 1 Ν. 
2042/92 

10.Τακτικοί υπάλληλοι οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης ή 
άλλων νομικών προσώπων δημόσιου δικαίου, οι οποίοι 
μετατάσσονται ή μεταφέρονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του Ν. 1876/1990, όπως αντικαταστάθηκαν με τις 
διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 1943/1991, στο  Δημόσιο, 
στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλα νομικά 
πρόσωπα δημόσιου δικαίου, δικαιούνται να επιλέξουν την 
παραμονή τους στο συνταξιοδοτικό καθεστώς του φορέα 
κύριας ασφάλισης, που υπάγονταν μέχρι τη μετάταξη ή 
μεταφορά τους, αντί του συνταξιοδοτικού καθεστώτος του 
φορέα κύριας ασφάλισης, στο οποίο υπάγεται το τακτικό 
προσωπικό της υπηρεσίας, στην οποία μετατάσσονται ή 
μεταφέρονται και όλη η υπηρεσία από τη μεταφορά ή μετάταξή 
τους και εφεξής λογίζεται ότι παρασχέθηκε στην υπηρεσία από 
την οποία μετατάσσονται ή μεταφέρονται. Οι διατάξεις των δύο 
πρώτων εδαφίων της παρ. 9 και της παρ. 14 του άρθρου 20 
του Ν. 1735/1987 δεν έχουν εφαρμογή στην προκείμενη 
περίπτωση. Εργοδοτικές εισφορές για κύρια σύνταξη, που 
βάρυναν την προηγούμενη υπηρεσία, βαρύνουν τη νέα τους 
υπηρεσία από το χρόνο της μετάταξης ή μεταφοράς τους. 

 

 
΄Αρθρο 8 παρ. 3 Ν. 
2227/94 

11.Το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τεχνικών Επαγγελματικών 
Σχολών Ειδικής Αγωγής (Τ.Ε.Σ.Ε.Α.) του Εθνικού Ιδρύματος 
Αποκατάστασης Αναπήρων (Ε.Ι.Α.Α. - Ν.Π.Δ.Δ.) που 
μεταφέρεται και εντάσσεται σε οργανικές θέσεις του 
Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 36 του Ν. 2072/1992, δικαιούται να 
επιλέξει την παραμονή του στο ασφαλιστικό καθεστώς του 
φορέα κύριας, επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και 
υγειονομικής περίθαλψης, που υπαγόταν μέχρι τη μεταφορά 
του, αντί της αυτοδίκαιης υπαγωγής του στο αντίστοιχο 
συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, επικουρικής ασφάλισης, 
πρόνοιας και υγειονομικής περίθαλψης του Δημοσίου. 

     Παρατήρηση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 5 
του Ν. 2227/94, οι ρυθμίσεις των παραπάνω παρ. 9 και 10 
εφαρμόζονται και στο προσωπικό που μετατάσσεται ή 
μεταφέρεται και με ορισμένες άλλες διατάξεις. Οι διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν. 2227/94 έχουν ως εξής: 

     «Οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2042/1992 (ΦΕΚ 75  Α΄ ) 
έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό που μετατάσσεται ή 
μεταφέρεται σύμφωνα με τις διατάξεις : 

    α) Του άρθρου 13 του Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18 Α΄). 
    β) Του άρθρου 14 και της παρ. 4 του άρθρου 18 του Ν. 

2026/1992 (ΦΕΚ 43 Α΄). 
    γ) Των άρθρων 10 και 12 του Ν. 2085/1992 (ΦΕΚ 170 Α΄ ) και  
    δ) Του άρθρου 13 του Ν. 2116/1993 (ΦΕΚ 18 Α΄)». 

΄Αρθρο 29 παρ. 3 
στοιχ. β΄ Ν. 2768/99 

12.Το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου 
χρόνου του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α. που 
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διορίζεται σε μόνιμες θέσεις με εφαρμογή των διατάξεων του 
κεφαλαίου Β΄ του Ν. 2738/1999 και αμειβόταν με ημερομίσθιο 
ή μηνιαίο μισθό, μπορεί με δήλωσή του, που δεν ανακαλείται 
κατά το διορισμό ή μέσα σε τρεις (3) μήνες από αυτόν, να 
διατηρήσει το ασφαλιστικό - συνταξιοδοτικό καθεστώς κύριας, 
επικουρικής ασφάλισης, πρόνοιας και υγειονομικής 
περίθαλψης που είχε, αντί του ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού 
καθεστώτος στο οποίο θα υπαγόταν αυτοδίκαια μετά το 
διορισμο του στη μόνιμη θέση. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο   85 

Αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας σε ασφαλιστικούς οργανισμούς. 
 

Άρθρο 85 Α.Ν. 
1854/51, όπως 
τροποποιήθηκε με 
την παρ. 4 του 
άρθρου μόνου Ν.Δ. 
3691/57 και το 
άρθρο 11 Ν.955/79 
και όπως ισχύει 
μετά το άρθρο 4 Ν. 
1405/83 

1.  Δημόσιοι υπάλληλοι, πολιτικοί και στρατιωτικοί, οι οποίοι 
εξέρχονται για οποιονδήποτε λόγο από την υπηρεσία χωρίς να 
θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το δημόσιο, 
μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο της δημόσιας υπηρεσίας 
τους με την ιδιότητα του μονίμου, του εκτάκτου, με σύμβαση 
ορισμένου ή αόριστου χρόνου ή με ημερομίσθιο ή με ποσοστά 
ως χρόνο ασφάλισης σε οποιονδήποτε φορέα κύριας 
ασφάλισης με καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών, 
εφόσον ήσαν ασφαλισμένοι στο φορέα αυτόν πριν από την 
είσοδό τους στη δημόσια υπηρεσία ή ασφαλίσθηκαν μετά τη 
λύση της δημοσιοϋπαλληλικής σχέσης, έστω και αν ο χρόνος 
της υπηρεσίας τους έχει διανυθεί πριν από την έναρξη 
λειτουργίας του οικείου φορέα. 

2.   Οι παραπάνω ασφαλιστικές εισφορές κατά το μέρος που 
βαρύνουν τον εργοδότη καταβάλλονται από το δημόσιο και 
κατά το μέρος που βαρύνουν τον ασφαλισμένο καταβάλλονται 
από αυτόν, σύμφωνα με απόφαση των Υπουργών 
Οικονομικών και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για τους 
ασφαλιστικούς φορείς που υπάγονται στην εποπτεία του 
Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων και των Υπουργών 
Οικονομικών και Εμπορικής Ναυτιλίας για το Ν.Α.Τ. Αυτό 
ισχύει και για τους μετακλητούς υπαλλήλους της παρ. 3 του 
άρθρου 9 του Ν.Δ. 4202/1961. Για τους ασφαλισμένους σε 
φορείς ασφάλισης αυτοτελώς απασχολουμένων και 
ανεξάρτητων επαγγελματιών τα 2/3 της εισφοράς 
καταβάλλονται από το δημόσιο και το 1/3 από τον 
ασφαλισμένο. 

     Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και για τους μη 
δημόσιους υπαλλήλους οι οποίοι συνταξιοδοτούνται από το 
δημόσιο. Επίσης εφαρμόζονται και για τα όργανα της 
αγροφυλακής που αποχώρησαν από την υπηρεσία μέχρι και 
την 31 Δεκεμβρίου 1976 χωρίς να λάβουν σύνταξη. Σε 
περίπτωση που στα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου 
έχει χορηγηθεί σύνταξη από οργανισμό κύριας ασφάλισης με 
προσμέτρηση του χρόνου ασφάλισης στον κλάδο συντάξεων 
του ΤΣΑΟΑ, χωρίς να έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες στο 
χρόνο αυτόν ασφαλιστικές εισφορές, αυτές καταβάλλονται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου αυτού. 
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Μέχρι την εξόφληση των εισφορών από τους υποχρέους οι 
συντάξεις εξακολουθούν να καταβάλλονται. 

     Προϋπηρεσία στο δημόσιο, που έχει αναγνωρισθεί μέχρι τη 
δημοσίευση του Ν. 1405/1983 (13.12.1983) ως χρόνος 
ασφάλισης σε ασφαλιστικό οργανισμό, εξακολουθεί να διέπεται 
από τις διατάξεις , σύμφωνα με τις οποίες αναγνωρίσθηκε. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Α Ρ Θ Ρ Ο  86

Δικαιώματα σύνταξης αναπηρίας παλαιών συνταξιούχων στρατιωτικών. 

 

Άρθρο 74 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

     Οπλίτες του Στρατού Ξηράς, Θάλασσας και Αέρα και της 
Χωροφυλακής που έπαθαν, πριν από την έναρξη της ισχύος 
του Α.Ν. 1854/1951 από τραύμα ή νόσημα τα οποία 
οφείλονταν πρόδηλα και αναμφισβήτητα στη στρατιωτική 
υπηρεσία, μείωση της ικανότητάς τους για εργασία 25% και 
παραπάνω, δικαιούνται να υπαχθούν στις διατάξεις του πιο 
πάνω Α.Ν. με αίτησή τους, που υποβάλλεται με ποινή 
απαραδέκτου μέσα σ΄ ένα έτος από τη δημοσίευσή του, μόνο 
εφόσον ο βαθμός της μείωσης της ικανότητος για εργασία έχει 
μέχρι τότε καθορισθεί με τη διαδικασία που καθοριζόταν από 
τις διατάξεις που ίσχυαν προηγουμένως και η οποία 
ενεργήθηκε ύστερα από εμπρόθεσμη αίτηση αυτού που έπαθε. 

     Η σύνταξη που είχε κανονισθεί πληρώνεται από την πρώτη 
του μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε η σχετική πράξη ή 
απόφαση. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    87 

Δικαιώματα σύνταξης οπλιτών Χωροφυλακής. 

 
΄Αρθρο 2 παρ. 4 Ν. 
329/76 

     Δικαιώματα σύνταξης που είχαν γεννηθεί με βάση την παρ. 5 
του άρθρου 74 του Α.Ν. 1854/1951, όπως είχε τροποποιηθεί 
με την παρ. 6 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 3768/1957, η οποία 
καταργήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 329/1976, και 
τα οποία υπήρχαν κατά τη δημοσίευση του τελευταίου αυτού 
νόμου διατηρούνται. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   88 

Δικαίωμα σύνταξης παλαιών δικαστικών κλητήρων. 
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Άρθρο 4 Ν. 698/77     ΄Εμμισθοι δικαστικοί κλητήρες και σε περίπτωση θανάτου οι 
οικογένειές τους, οι οποίοι είχαν εξέλθει από την υπηρεσία πριν 
από το Ν. 6094/1934, δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο 
σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του Κώδικα. 

    Για τον υπολογισμό της σύνταξής τους οι παραπάνω 
εξομοιώνονται με Επιμελητές Δικαστηρίων Ε΄ Τάξης. 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   89 

Σύνταξη ειδικών περιπτώσεων αξιωματικών.

Άρθρο 1 Ν.Δ. 
92/1974 

1. Η σύνταξη αξιωματικών πληρωμάτων Στόλου Ναυτικού, οι 
οποίοι έχουν επαναφερθεί στην ενέργεια με το Β.Δ. της 
14.9.1966, έχουν προαχθεί και στη συνέχεια αποστρατευθεί με 
εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4520/1966, 
υπολογίζεται στο βαθμό που είχαν όταν αποστρατεύθηκαν με 
βάση το παραπάνω Β.Δ/γμα. 

    Υποθέσεις σύνταξης των παραπάνω, που κρίθηκαν οριστικά, 
τελεσίδικα ή αμετάκλητα, επανεξετάζονται σε πρώτο βαθμό 
από το αρμόδιο όργανο που δικαιοδοτεί για τις συντάξεις, με 
αίτηση των ενδιαφερομένων η οποία υποβάλλεται με ποινή 
απαραδέκτου μέσα σε προθεσμία ενός έτους από τη 
δημοσίευση του Ν.Δ. 92/1974. 

     Τα οικονομικά αποτελέσματα των πράξεων ή αποφάσεων, που 
εκδίδονται σύμφωνα με αυτή την παράγραφο, επέρχονται από 
την πρώτη του μήνα της χρονολογίας έκδοσής τους. 

 

Άρθρο 1 Ν.Δ. 
209/74 

2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή 
και για τους : 

α) αξιωματικούς Πληρωμάτων Στόλου Ναυτικού, οι οποίοι έχουν 
προαχθεί με τα από 27.5.1968 και 13.6.1968 Β.Δ/γματα και στη 
συνέχεια αποστρατευθεί με εφαρμογή της περίπτ. γ΄ της παρ. 
1 του άρθρου 1 του Α.Ν. 331/1968 και του άρθρου 2 του Ν.Δ. 
4520/1966, 

 

Άρθρο 1 Ν. 67/1975 β) αξιωματικούς Ειδικών Υπηρεσιών Λιμενικού Σώματος, οι  
οποίοι έχουν προαχθεί με τα από 15.5.1967 και 18.8.1967 
Β.Δ/γματα και στη  συνέχεια αποστρατευθεί με εφαρμογή της 
παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4520/1966 σε συνδυασμό με τις 
διατάξεις του άρθρου μόνου του Ν. 5464/1932. 

 

Άρθρο 2 Ν.285/76 γ) αξιωματικούς Πληρωμάτων Στόλου, οι οποίοι έχουν ανακληθεί 



 196

στην ενέργεια με το από 9.1.1967 Β.Δ., προαχθεί και στη 
συνέχεια αποστρατευθεί με εφαρμογή του άρθρου 2 του Ν.Δ. 
4520/1966, καθώς και για τους άλλους αξιωματικούς του 
Πολεμικού Ναυτικού από τα Πληρώματα Στόλου που έχουν 
προαχθεί και αποστρατευθεί με βάση την παραπάνω διάταξη 
της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.Δ. 4520/1966. 

 

Άρθρο 1 Ν.278/76 3. Αξιωματικοί της Αστυνομίας Πόλεων που εξήλθαν από την 
ενεργό υπηρεσία κατά τα έτη 1969 και 1970 γιατί μειώθηκε με 
το Ν.Δ. 139/1969 το όριο ηλικίας τους, το οποίο ίσχυε μέχρι 
τότε, ανακαλούνται στην ενέργεια με προεδρικό διάταγμα, που 
εκδίδεται μέσα σ΄ ένα δίμηνο από την ισχύ του Ν. 278/1976 με 
πρόταση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, με την προϋπόθεση 
ότι θα προάγονταν εν ενεργεία αν είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση 
που προβλεπόταν από το άρθρο 60 παρ. 18 του Ν.Δ. 
139/1969 και παρέμεναν εκτός οργανικών θέσεων. 

     Με το ίδιο προεδρικό διάταγμα οι αξιωματικοί του 
προηγούμενου εδαφίου προάγονται κατά ένα βαθμό από τότε 
που είχαν προαχθεί οι αμέσως νεότεροί τους αξιωματικοί στην 
Αστυνομία Πόλεων και αποστρατεύονται ύστερα από ένα μήνα 
από την ημερομηνία προαγωγής τους, χωρίς δικαίωμα για 
λήψη αναδρομικών αποδοχών ή σύνταξης, ούτε απόληψης 
συμπληρωματικού εφάπαξ βοηθήματος και αναδρομικής 
λήψης μερίσματος από τους ασφαλιστικούς φορείς, στους 
οποίους είναι ασφαλισμένο το προσωπικό της Αστυνομίας 
Πόλεων. 

     Ο βαθμός στον οποίο προάγονται λαμβάνεται υπόψη στον 
κανονισμό της σύνταξής τους και ο σύμφωνα με τα παραπάνω 
χρόνος ανάκλησής τους στην ενεργό υπηρεσία λογίζεται ότι 
διανύθηκε κατά παράταση του ορίου ηλικίας. 

 

 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   90 

Σύνταξη ειδικών περιπτώσεων εκπαιδευτικών. 

 

Άρθρο 3 Ν.698/77 1. Η σύνταξη των Γενικών Επιθεωρητών Εκπαίδευσης του Ν.Δ. 
3379/1955 που εξήλθαν από την υπηρεσία κανονίζεται με 
βάση το συντάξιμο μισθό ενέργειας που ισχύει κάθε φορά και 
που αντιστοιχεί στο μισθολογικό κλιμάκιο 10 του άρθρου 49 
του Ν. 309/1976. 

 
Άρθρο 14 Ν.955/79 2.  Η σύνταξη των Λυκειαρχών και Γυμνασιαρχών οι οποίοι με τον 

Α.Ν. 129/1967, που καταργήθηκε, υποβιβάσθηκαν αντίστοιχα 
σε Γυμνασιάρχες και βοηθούς Γυμνασιάρχες και 
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συνταξιοδοτήθηκαν με βάση το βαθμό στον οποίο 
υποβιβάσθηκαν, κανονίζεται με βάση τις αποδοχές ενέργειας 
των  9ου και 8ου  μισθολογικών κλιμακίων του άρθρου 49 του Ν. 
309/1976 αντίστοιχα. 

     Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν έχει εφαρμογή για 
όσους από τους παραπάνω κρίθηκαν πάλι για προαγωγή 
χωρίς να προαχθούν ή κρίθηκαν για προαγωγή χωρίς να 
περιληφθούν στους πίνακες  προακτέων που συντάχθηκαν 
μεταγενέστερα. 

3.  Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει και για τους 
Λυκειάρχες του άρθρου 20 του Ν. 4464/1965 που 
συνταξιοδοτήθηκαν με βάση το βαθμό αυτό και 
υποβιβάσθηκαν στη σύνταξη, καθώς και για τους Λυκειάρχες 
πριν από τον Α.Ν. 129/1967, οι οποίοι υποβιβάσθηκαν σε 
Γυμνασιάρχες με τον Α.Ν. αυτό και συνταξιοδοτήθηκαν με 
βάση το βαθμό Επιθεωρητή Μέσης Εκπαίδευσης. 

4.   Η σύνταξη των  Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης με 
βαθμό 3ο ή 2ο, που εξήλθαν από την υπηρεσία πριν από την 
έναρξη της ισχύος του Ν. 309/1976, κανονίζεται με βάση το 
συντάξιμο μισθό ενέργειας, που ισχύει κάθε φορά και που 
αντιστοιχεί στο μισθολογικό κλιμάκιο 8 του άρθρου 49 του 
νόμου αυτού, εφόσον κατά την έξοδό τους από την υπηρεσία  
έφεραν τον 3ο βαθμό της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας και 
του αντίστοιχου στο 9ο μισθολογικό κλιμάκιο εφόσον έφεραν το 
2ο βαθμό. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   91 

Ειδική σύνταξη. 

 

Άρθρο 1 παρ. 1 
Ν.Δ.173/69 όπως 
αντικ. με άρθρ. 1 
Ν.Δ. 723/70 

1. Στους Αρχιστράτηγους, του Αρχηγούς Γενικών Επιτελείων 
Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, τους Διοικητές Μεγάλων 
Μονάδων Στρατού από το Κλιμάκιο Μεραρχίας, που 
συμπεριλαμβάνεται, και άνω, τους Αρχηγούς Στόλου και τους 
Αρχηγούς Ανώτερης Διοίκησης Αεροπορίας κατά τους 
πολέμους 1912-1913, 1917-1922, 1940-1941 και κατά την 
περίοδο του αγώνα κατά των κομμουνιστοσυμμοριτών των 
ετών 1947-1949 απονέμεται ειδική τιμητική σύνταξη σύμφωνα 
με τις διατάξεις για τις συντάξεις, που ανέρχεται σε ολόκληρο 
το ποσό, που ισχύει κάθε φορά, των αποδοχών του βαθμού 
που έφεραν κατά την αποστρατεία τους μαζί με όλα τα σχετικά 
επιδόματα, εφόσον διοίκησαν επάξια τις δυνάμεις τους για 
χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών συνεχώς ή με 
διακοπές και συνέβαλαν αποφασιστικά στη νικηφόρα έκβαση 
των επιχειρήσεων γενικά. Αρχηγοί Ανώτερης Διοίκησης 
Αεροπορίας νοούνται για την εφαρμογή αυτού του άρθρου 
αυτοί που διοίκησαν το σύνολο ή το μεγαλύτερο μέρος των 
μονάδων πολεμικών αεροσκαφών. 

     Οι περίοδοι που οι δυνάμεις βρίσκονταν σε εφεδρεία ή σε μη 
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ενεργό μέτωπο δε λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του 
παραπάνω χρονικού διαστήματος των τριών μηνών. 

 

΄Αρθρο 1 παρ. 2 
Ν.Δ. 173/69, όπως 
αντικ. με άρθρ. μόνο 
Ν.Δ. 481/70 και 2 
Ν.Δ. 723/70 

2. Από την ειδική αυτή σύνταξη εξαιρούνται όσοι από τους 
παραπάνω καταδικάσθηκαν για έσχατη προδοσία, για 
παράβαση στρατιωτικού καθήκοντος σε βαθμό 
κακουργήματος, με εφαρμογή της Στρατιωτικής Ποινικής 
Νομοθεσίας, και ως δοσίλογοι, εκτός αν για την καταδίκη τους 
ως δοσιλόγων επακολούθησε παραγραφή των ποινών που 
καταγνώσθηκαν με τις καταδικαστικές αποφάσεις και 
καταργήθηκαν και άρθηκαν από την επιβολή τους όλες οι 
συνέπειες των αποφάσεων και των σ΄ αυτές αδικημάτων. 

     Επίσης εξαιρούνται αυτοί που με οποιονδήποτε τρόπο 
ανέπτυξαν μεταγενέστερα αντεθνική δράση και ως τέτοια 
νοείται για την εφαρμογή του άρθρου αυτού ή με οποιονδήποτε 
τρόπο συνεργασία με οργανώσεις ή πολιτικά κόμματα που 
είχαν σκοπό την ανατροπή γενικά του κοινωνικού συστήματος 
που επικρατούσε. 

 

Άρθρο 1 παρ. 3 
Ν.Δ. 173/69 

3. Η επάξια διοίκηση και η με τις προϋποθέσεις της παρ. 1 
συμμετοχή στις επιχειρήσεις βεβαιώνεται με απόφαση του 
Υπουργού Εθνικής ΄Αμυνας, που εκδίδεται μέσα σ΄ ένα έτος 
από την έναρξη της ισχύος του Ν.Δ. 173/1969, ύστερα από 
πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου ΄Ενοπλων Δυνάμεων, η 
οποία στηρίζεται σε αιτιολογημένη έκθεση Επιτροπής από 
ανώτατους αξιωματικούς. 

 
Άρθρο 2 Ν.Δ. 
173/69 

4.  Η σύνταξη αυτού του άρθρου  απονέμεται ή μεταβιβάζεται και 
στα πρόσωπα των άρθρων 31 και 32 αυτού του Κώδικα της 
οικογένειας των παραπάνω Διοικητών που έχουν πεθάνει, 
χωρίς να εξετάζεται η συνδρομή των προϋποθέσεων απορίας 
και συντήρησης από αυτόν που πέθανε. 

    Το ποσοστό της σύνταξης της πατρικής οικογένειας ορίζεται 
στα 5/10 της σύνταξης που θα απονεμόταν σ΄ αυτόν που 
πέθανε. Για τη χήρα και τα τέκνα έχει εφαρμογή το τρίτο και 
τέταρτο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 70 αυτού του Κώδικα, 
χωρίς να μπορεί η σύνταξη της οικογένειας να υπερβεί τα 80% 
της σύνταξης που θα απονεμόταν. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο   92 

Συνταξιοδοτικά δικαιώματα όσων εξήλθαν από την Υπηρεσία                     
με νόμους για εθελούσια έξοδο. 

 
Άρθρο 1 εδάφ. 
πρώτο Ν. 4106/60 

1. Αξιωματικοί του Στρατού Ξηράς που αποστρατεύονται με 
αίτησή τους ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 
4120/1960 αποκτούν πάντοτε δικαίωμα σε σύνταξη και αν 
ακόμη δεν έχουν συμπληρώσει το συντάξιμο χρόνο υπηρεσίας 



 199

που απαιτείται από το άρθρο 26 αυτού του Κώδικα. 

Άρθρο 1 εδ. δεύτ. 
Ν.Δ. 4106/60, όπως 
αντικ. με άρθρ. 1 
Ν.Δ. 315/1969 σε 
συνδ. με άρθρ. 4 
παρ. 5 Ν. 787/78 

     Η σύνταξη των παραπάνω κανονίζεται με βάση το χρόνο 
συντάξιμης υπηρεσίας που αναγνωρίζεται με τις διατάξεις 
αυτού του Κώδικα, δεν μπορεί όμως να είναι μικρότερος από 
τη σύνταξη που ανήκει σε Ταγματάρχη, ο οποίος έχει 
συμπληρώσει 25ετή πραγματική υπηρεσία. 

     Στην 25ετή αυτή πραγματική υπηρεσία προστίθενται τα 
πολεμικά έτη , έτη εκστρατείας κ.λ. και η σύνταξη που 
κανονίζεται σύμφωνα με τα παραπάνω προσαυξάνεται με 
επίδομα χρόνου υπηρεσίας με βάση την υπηρεσία που 
πραγματικά παρασχέθηκε , το ποσοστό του οποίου δεν μπορεί 
να είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοιχεί σε 25ετή 
πραγματική υπηρεσία. 

΄Αρθρο μόνο Ν. 
4127/70 

2. Πρωτοδίκες, Αντεισαγγελείς Πρωτοδικών, Πρόεδροι και 
Εισαγγελείς Πρωτοδικών, Εφέτες και Αντιεισαγγελείς Εφετών, 
που αποχώρησαν από την ενεργό υπηρεσία με αίτησή τους ή 
απολύθηκαν από την υπηρεσία με τις διατάξεις των άρθρων 1-
3 του Ν. 4126/1960, δικαιούνται σύνταξη έστω και αν δεν είχαν 
συμπληρώσει την υπηρεσία που ορίζεται στο άρθρο 1 αυτού 
του Κώδικα. Η σύνταξη που παρέχεται σ΄αυτούς με τις 
διατάξεις που ισχύουν προσαυξάνεται γι΄ αυτούς που έχουν 
συντάξιμη υπηρεσία από 10 ως 29 έτη κατά 12 πεντηκοστά του 
μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους και γι΄ αυτούς που έχουν 
όμοια υπηρεσία από 30 ως 33 έτη κατά τόσα πεντηκοστά του 
μηνιαίου συντάξιμου μισθού τους όσα απαιτούνται για τη 
συμπλήρωση των 45/50 αυτού. 

     Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 4127/1960. 

Άρθρο μόνο Α.Ν. 
244/67 

3.  Δικαστικοί  και Εισαγγελικοί Λειτουργοί, που αποχώρησαν από 
την ενεργό υπηρεσία με αίτησή τους σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του Α.Ν. 195/1967, δικαιούνται σύνταξη από το 
Δημόσιο Ταμείο, έστω και αν δεν έχουν συμπληρώσει την 
υπηρεσία που ορίζεται στο άρθρο 1 αυτού του Κώδικα. Η 
σύνταξη,  που παρέχεται σ΄αυτούς σύμφωνα με τις διατάξεις 
που ισχύουν, προσαυξάνεται γι΄ αυτούς που έχουν συντάξιμη 
υπηρεσία μέχρι και 29 έτη κατά 12 πεντηκοστά του μηνιαίου 
συντάξιμου μισθού τους και γι΄ αυτούς που έχουν όμοια 
υπηρεσία από 30 ως 33 έτη κατά τόσα πεντηκοστά του 
μηνιαίου μισθού τους όσα απαιτούνται για τη συμπλήρωση των 
45/50 αυτού. 

     Η ισχύς  της παραγράφου αυτής αρχίζει από τη δημοσίευση 
στην Εφημερίδα  της Κυβερνήσεως του Α.Ν. 244/1967. 

 
΄Αρθρο 1 Ν.Δ. 
4432/64 

4. Γενικοί Επιθεωρητές Διοίκησης και Νομάρχες που εξήλθαν από 
την υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 4450/1964, 
δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο Ταμείο εφόσον έχουν 
δεκαετή υπηρεσία στις θέσεις αυτές, συνεχή ή με διακοπές, ή 
εικοσαετή πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, από την οποία 
πλήρη πενταετή στις παραπάνω θέσεις. 
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     Ως υπηρεσία στις παραπάνω θέσεις λογίζεται και κάθε 
προϋπηρεσία ως Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ή Γενικής 
Διοίκησης, Επιθεωρητή Διοίκησης, Νομάρχη και Επάρχου. 

     Η σύνταξη, που ανήκει στους παραπάνω με τις γενικές 
διατάξεις για απονομή των πολιτικών  συντάξεων, 
προσαυξάνεται κατά 1/50 του συντάξιμου μισθού τους για κάθε 
πλήρες έτος υπηρεσίας στις θέσεις του προηγούμενου 
εδαφίου. 

     Η προσαύξηση σύμφωνα με το εδάφιο αυτό δεν μπορεί να 
υπερβεί τα 15/50 του συντάξιμου μισθού. Οι διατάξεις του 
πρώτου εδαφίου της  παρ. 1 του άρθρου 55 εφαρμόζονται και 
στην περίπτωση αυτή. 

Άρθρο 1 Ν.853/78 5. Οι επιμελητές ή βοηθοί που εξήλθαν από την υπηρεσία 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 12 του Ν. 
815/1978, εφόσον έχουν πλήρη πενταετή τουλάχιστον 
υπηρεσία, δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο ανάλογα με τα 
έτη υπηρεσίας τους τα οποία προσαυξάνονται. 

α)  Κατά 10 έτη για όσους έχουν υπηρεσία 5-8 ετών. 

β) Κατά 12 έτη για όσους έχουν υπηρεσία 9-13 ετών. 

γ)  Κατά 14 έτη για όσους έχουν υπηρεσία 14 ετών και άνω. 

     Η υπηρεσία που απαιτείται σύμφωνα με τις διατάξεις του 
προηγούμενου εδαφίου για τη θεμελίωση δικαιώματος 
σύνταξης ή τη χορήγηση της παραπάνω προσαύξησης, η 
οποία λογίζεται ως πραγματική δημόσια υπηρεσία για κάθε 
συνέπεια, πρέπει να είναι πραγματική και να διανύθηκε σε  
θέση επιμελητή ή βοηθού  Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, 
με συνυπολογισμό και της υπηρεσίας που παρασχέθηκε σε 
θέση παρασκευαστή με πτυχίο Ανώτατης Σχολής. Για τη 
χορήγηση της παραπάνω προσαύξησης χρονικό διάστημα 
μικρότερο από δώδεκα μήνες λογίζεται ως πλήρες έτος αν είναι 
τουλάχιστον ίσο με έξι μήνες. 

Άρθρο 8 Ν. 853/78      Στους παραπάνω επιμελητές και βοηθούς, εφόσον αυτοί δεν 
δικαιούνται σύνταξη ή δεν επιθυμούν τη λήψη της, 
καταβάλλεται σε βάρος του Δημοσίου εφάπαξ αποζημίωση, 
που ορίζεται, σύμφωνα με τα ακόλουθα, με βάση υπηρεσία 
τους που διανύθηκε πραγματικά σε θέση επιμελητών ή βοηθού 
Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με συνυπολογισμό και 
υπηρεσίας που παρασχέθηκε σε θέση παρασκευαστή με 
πτυχίο Ανώτατης Σχολής: 

α)  Για επιμελητές που έχουν υπηρεσία 1-2 έτη Δρχ.       96.000 

      »       »             »       »          »          3-4 έτη  »          132.000 

      »       »             »       »          »          5-6 έτη  »          168.000 

 

     Για επιμελητές που έχουν υπηρεσία  7-8 έτη     Δρχ.   216.000 

      »       »             »       »         »          8 και άνω   Δρχ.   300.000 
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β)  Για τους βοηθούς που έχουν υπηρεσία 1-2  έτη Δρχ.    80.000 

       »    »       »           »     »           »          3-4   »    »       110.000 

       »    »       »           »     »           »          5-6   »     »      140.000 

       »    »       »           »     »           »          7-8   »     »      180.000 

       »    »       »           »     »           »     8 και άνω»   »      250.000 

     Για τον υπολογισμό της παραπάνω αποζημίωσης εφαρμόζεται 
ανάλογα η διάταξη του τρίτου εδαφίου αυτής της παραγράφου. 
΄Οσοι από τους παραπάνω, που δικαιούνται σύνταξη από το 
Δημόσιο, προτιμήσουν, αντί της σύνταξης που τους ανήκει, την 
καταβολή της αποζημίωσης, υποχρεούνται να το δηλώσουν 
εγγράφως κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία και σε 
κάθε περίπτωση πριν από την υποβολή της αίτησης για 
κανονισμό σύνταξης. Οι τρίμηνες αποδοχές που τυχόν 
καταβλήθηκαν στο μεταξύ παρακρατούνται από την 
αποζημίωση. 

     Σε όσους από αυτούς καταβλήθηκε η πιο πάνω αποζημίωση η 
υπηρεσία τους ως επιμελητών ή βοηθών δεν μπορεί να 
αναγνωρισθεί ως συντάξιμη από το Δημόσιο, εκτός αν ήθελε 
επιστραφεί η αποζημίωση που έλαβαν σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 11 αυτού του Κώδικα. 

     Σύνταξη που έχει αναγνωρισθεί ή που πρόκειται να 
αναγνωρισθεί σε βάρος του Δημοσίου από άλλη υπηρεσία δεν 
επηρεάζει την καταβολή  της αποζημίωσης. 

΄Αρθρο 3 Ν.853/78      Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου έχουν εφαρμογή και γι΄ 
αυτούς που εξήλθαν από την υπηρεσία σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 815/1978 καθώς και για τις 
οικογένειες όσων έχουν πεθάνει. 

     Επίσης έχουν εφαρμογή και για τους επιμελητές ή βοηθούς, οι 
οποίοι εξήλθαν από την υπηρεσία μέσα στις νέες προθεσμίες 
που χορηγήθηκαν κατά παράταση των προθεσμιών της παρ. 1 
του άρθρου 12 του Ν. 815/1978 σε εφαρμογή της διάταξης της 
παρ. 1 του άρθρου 29 αυτού. 

     Στις διατάξεις αυτής της παραγράφου υπάγονται και οι 
έμμισθοι επιμελητές ή βοηθοί Α.Ε.Ι. που συμπλήρωσαν το 
νόμιμο όριο ηλικίας εξόδου από την υπηρεσία στην οποία 
παραμένουν για οποιονδήποτε λόγο. Η υπηρεσία που 
διανύθηκε μετά τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας μέχρι την 
απομάκρυνσή τους δε λογίζεται ως συντάξιμη. 

Άρθρο 3 Ν.1379/83 
όπως αντικ. με 
άρθρ. 14 Ν. 1813/88 

6. Οι καθηγητές που εξήλθαν ή θα εξέλθουν από την υπηρεσία 
σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 1268/1982 δικαιούνται 
σύνταξη, εφόσον έχουν οκτώ τουλάχιστον έτη συντάξιμης 
υπηρεσίας σε Α.Ε.Ι. ως τακτικοί ή μόνιμοι ή έκτακτοι μόνιμοι ή 
έκτακτοι με τριετή θητεία καθηγητές ή μόνιμοι επίκουροι 
καθηγητές ή εντεταλμένοι υφηγητές ή επιμελητές ή βοηθοί, από 
τα οποία πέντε έτη τουλάχιστον σε Α.Ε.Ι.  της Χώρας. 
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     Χρονικό διάστημα  μικρότερο των δώδεκα μηνών λογίζεται ως 
πλήρες έτος, αν είναι τουλάχιστον έξι μήνες. Τα χρόνια που 
προστίθενται θεωρούνται πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. Τα 
προστιθέμενα χρόνια μειώνονται ανάλογα στην περίπτωση 
που τα χρόνια που απομένουν, από την έξοδο των ανωτέρω 
από την υπηρεσία μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της 
ηλικίας τους ή τριακονταπενταετούς πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας, είναι λιγότερα των χρόνων που προστίθενται. 
Επίσης, μειώνονται σε περίπτωση επαναδιορισμού τους όπου 
προβλέπεται από το νόμο στο δημόσιο ή σε οργανισμό τοπικής 
αυτοδιοίκησης ή σε άλλο νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου, 
κατά το χρόνο που η νέα τους υπηρεσία τους παρέχει 
αυτοτελώς δικαίωμα σύνταξης ή λαμβάνεται οπωσδήποτε 
υπόψη για τον κανονισμό νέας σύνταξης ή την αύξηση της 
αναγνωρισμένης σε βάρος του Δημοσίου. Η σύνταξη 
υπολογίζεται σύμφωνα με τη διάταξη της περ. δ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 15 αυτού του Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε από 
το άρθρο 1 του Ν. 1202/1981, ανεξάρτητα από το χρόνο 
εξόδου τους από την υπηρεσία. Οι διατάξεις αυτής της 
παραγράφου εφαρμόζονται ύστερα από σχετική αίτηση και για 
τις οικογένειες όσων έχουν πεθάνει. Τα οικονομικά 
αποτελέσματα γι΄ αυτούς που έχουν εξέλθει από την υπηρεσία, 
καθώς και  για τις οικογένειες αυτών που έχουν πεθάνει, 
αρχίζουν από την πρώτη του μήνα του επόμενου της 
υποβολής της αίτησης. 

Άρθρον 1 Ν. 
1391/83 

7. Ειρηνοδίκες Δ΄ , Γ΄ , Β΄ και Α΄ τάξης, πρωτοδίκες και 
αντεισαγγελείς πρωτοδικών , πρόεδροι και εισαγγελείς 
πρωτοδικών, εφέτες και αντεισαγγελείς εφετών, πρόεδροι και 
εισαγγελείς εφετών, αρεοπαγίτες και αντεισαγγελείς Αρείου 
Πάγου που θα αποχωρήσουν από την ενεργό υπηρεσία, 
ύστερα από αίτησή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
1 του Ν. 1390/1983 έχουν δικαίωμα σύνταξης και αν δεν έχουν 
συμπληρώσει την υπηρεσία που ορίζεται στο άρθρο 1 του 
Κώδικα αυτού. 

     Η σύνταξη, που αναλογεί στα έτη της πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας των παραπάνω δικαστικών λειτουργών, 
προσαυξάνεται για όσους έχουν τέτοια υπηρεσία από 12 ως 18 
έτη κατά επτά τριακοστά πέμπτα (7/35) του μηνιαίου 
συντάξιμου μισθού τους, για όσους έχουν όμοια υπηρεσία από 
19 ως 25 έτη κατά έξι τριακοστά πέμπτα (6/35) και για όσους 
έχουν όμοια υπηρεσία από 26 ως 32 έτη κατά πέντε τριακοστά 
πέμπτα (5/35), τα οποία μειώνονται ανάλογα, ώστε συνολικά 
να μην είναι περισσότερα από τριάντα τρία τριακοστά πέμπτα 
(33/35). Για τη χορήγηση της προσαύξησης χρόνος υπηρεσίας 
μικρότερος των δώδεκα (12) μηνών λογίζεται ως πλήρες έτος, 
αν είναι ίσος τουλάχιστον με έξι (6) μήνες. 

     Σε όσους από τους παραπάνω δικαστικούς λειτουργούς 
απονεμηθεί, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του 
άρθρου 2 του Ν. 1390/1983, ο αμέσως επόμενος βαθμός, ο 
μισθός του βαθμού αυτού λαμβάνεται υπόψη ως συντάξιμος 
μισθός. Η ισχύς αυτής της παραγράφου αρχίζει από τη 
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δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Ν. 
1390/1983. 

 

΄Αρθρο 1 Ν. 
1840/89 

8. Οι μόνιμοι υπάλληλοι του Οργανισμού Διοίκησης 
Εκκλησιαστικής Περιουσίας (Ο.Δ.Ε.Π.) μπορούν , με αίτησή 
τους που υποβάλλεται μέσα σε ένα έτος από την έναρξη 
ισχύος του Ν. 1811/1988, να ζητήσουν την αποχώρησή τους 
από την υπηρεσία. ΄Οσοι αποχωρήσουν δικαιούνται σύνταξη, 
εφόσον έχουν δεκαπενταετή πλήρη πραγματική υπηρεσία 
υπαλλήλου στον Ο.Δ.Ε.Π., στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε 
Ο.Τ.Α. Στην πραγματική συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων 
αυτών προστίθενται τόσα έτη πλασματικής υπηρεσίας όσα 
απαιτούνται για τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας 
τους ή τριακονταπενταετούς πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας και πάντως όχι περισσότερα από δέκα έτη. Σε 
περίπτωση διορισμού τους στο Δημόσιο, σε Ν.Π.Δ.Δ. ή σε 
Ο.Τ.Α. δεν υπολογίζεται η παραπάνω πλασματική υπηρεσία, 
εφόσον η νέα υπηρεσία τους παρέχει αυτοτελώς δικαίωμα 
σύνταξης ή αυτή λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό νέας 
σύνταξης ή για την αύξηση της αναγνωρισμένης σε βάρος του 
Δημοσίου. 

 
Α Ρ Θ Ρ Ο   93 

Ειδικές περιπτώσεις απολυθέντων υπαλλήλων. 
 

Άρθρο 2 Ν.Δ. 
4432/64 

1.  Γενικοί Επιθεωρητές Διοίκησης, που διορίσθηκαν σύμφωνα με 
τις  διατάξεις των Ν.Δ. 3436/1955 και 3770/1957, Γενικοί 
Γραμματείς, που διορίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 1 του Ν.3769/1957 και 4 του Ν.Δ. 3860/1958, και 
Νομάρχες, που διορίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 
893/1949, 2679/1953, Ν.Δ. 3200/1955 και Ν.Δ. 3436/1955, οι 
οποίοι εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι την έναρξη της ισχύος 
του Ν.Δ. 4432/1964 (12.11.1964) δικαιούνται σύνταξη με τις 
προϋποθέσεις του πρώτου και δεύτερου εδαφίου της παρ. 4 
του προηγούμενου άρθρου, αυτοί δε που απολύθηκαν μετά και 
μέχρι την 31.12.1964, εκτός από εκείνους που αναφέρονται 
στην παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου, αποκτούν δικαίωμα 
σύνταξης με τις  γενικές διατάξεις για τις πολιτικές συντάξεις, 
καθώς και μετά τη συμπλήρωση δεκαπενταετούς υπηρεσίας 
συνεχούς ή με διακοπές σε θέση Γενικού Επιθεωρητή 
Διοίκησης, Γενικού Γραμματέα, Επιθεωρητή Διοίκησης, 
Νομάρχη και Επάρχου. 

     Για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης από τους υπαλλήλους 
που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο, σύμφωνα με τις 
γενικές διατάξεις για τις πολιτικές συντάξεις, απαιτείται τριετής 
τουλάχιστον συνεχής υπηρεσία σε κάποια από τις θέσεις του 
εδαφίου αυτού. 

     Τέτοια τριετής υπηρεσία απαιτείται ακόμη και για την 
προσμέτρηση κάθε άλλης συντάξιμης υπηρεσίας που λογίζεται 
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ως συντάξιμη με τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 αυτού του 
Κώδικα. 

     Οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 4 του προηγούμενου 
άρθρου εφαρμόζονται και για τις συντάξεις αυτής της 
παραγράφου. 

Άρθρο 10 παρ. 1-2 
Ν. 4448/64 

2. Νομάρχες που εξήλθαν από την υπηρεσία μέχρι και την 31η 
Δεκεμβρίου 1964 γιατί συμπλήρωσαν το όριο ηλικίας, 
δικαιούνται σύνταξη  σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του 
προηγούμενου άρθρου, εφόσον συγκεντρώνουν τις 
προϋποθέσεις που ορίζονται σ΄ αυτήν την παράγραφο. 

     Νομάρχες που εξαναγκάσθηκαν σε παραίτηση γιατί  
αναιτιολόγητα και παράνομα τέθηκαν στη διάθεση του 
Υπουργείου λογίζονται ότι ήσαν στην υπηρεσία για όλες τις 
περιπτώσεις, εκτός από τη λήψη αποδοχών, κατά το χρόνο 
από την παραίτηση μέχρι τον επαναδιορισμό τους, εφόσον η 
πράξη αυτή της Διοίκησης ακυρώθηκε από το Συμβούλιο της 
Επικρατείας, ο δε επαναδιορισμός τους έγινε ύστερα από νέα 
επιλογή τους από το αρμόδιο Συμβούλιο Κρίσεως Νομαρχών 
κατά τις κείμενες διατάξεις. 

Άρθρο 10 παρ. 3 
Ν.4448/64 

3. Στρατιωτικοί πολεμικών καταστάσεων από το βαθμό του 
Αντισυνταγματάρχη και πάνω, εφόσον διετέλεσαν πέρα από 
μία πενταετία Νομάρχες, δικαιούνται σύνταξη Νομάρχη με τις 
προϋποθέσεις της παρ. 4 του προηγούμενου άρθρου και 1 του 
παρόντος και ο χρόνος της στρατιωτικής τους υπηρεσίας 
λογίζεται συντάξιμος με τις  διακρίσεις του άρθρου 13 αυτού 
του Κώδικα. 

Άρθρο 1 παρ. 1-3 
Ν.Δ. 286/74 

4. Στη συντάξιμη υπηρεσία των τακτικών μελών του Α.Σ.Δ.Υ., που 
απολύθηκαν με το Ν.Δ. 285/1974, προστίθενται για τη 
συνταξιοδότησή τους από το Δημόσιο τρία έτη συντάξιμης 
υπηρεσίας, τα οποία λογίζονται για κάθε περίπτωση ως 
πραγματική δημόσια υπηρεσία. 

     Τα πάρεδρα μέλη του Α.Σ.Δ.Υ. και ο με 1ο βαθμό Γενικός 
Διευθυντής του Α.Σ.Δ.Υ. που δεν υπέβαλαν τη δήλωση του 
άρθρου 3 παρ. 1 του Ν.Δ. 285/1974, δικαιούνται σύνταξη, η 
οποία υπολογίζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο 
προηγούμενο εδάφιο. 

     Η σύνταξη που κανονίζεται σύμφωνα με τα προηγούμενα 
εδάφια δεν μπορεί να υπερβεί σε κάθε περίπτωση το ποσό 
που θα έπαιρνε ο συνταξιοδοτούμενος όταν θ΄ αποχωρούσε 
από την υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας. 

Άρθρο 2 Ν.Δ. 
286/74 

     Για τον καθορισμό του συντάξιμου μισθού σύμφωνα με τις 
κείμενες  διατάξεις αυτών που συνταξιοδοτούνται κατά τα 
προηγούμενα εδάφια, λαμβάνεται υπόψη ο μηνιαίος μισθός 
του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Συμβούλων και Παρέδρων του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, ο οποίος προβλέπεται κάθε φορά. 

΄Αρθρο 8 παρ. 4 Ν. 
193/75 

5. Η σύνταξη όσων έχουν προαχθεί ή διορισθεί σε θέση 
Πάρεδρου μέλους του Α.Σ.Δ.Υ. με εφαρμογή της  παρ. 1 του 
Ν.Δ. 350/1969, του Ν.Δ. 180/1973 και της παρ. 3 του άρθρου 
41 του Β.Δ. 617/1967, οι οποίοι επανήλθαν σύμφωνα με το 
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άρθρο 8 του Ν. 193/1975 στους βαθμούς και θέσεις που 
κατείχαν κατά τη δημοσίευση του Β.Δ. 617/1967, εφόσον αυτοί 
είχαν εξέλθει από την υπηρεσία μέχρι την έναρξη της ισχύος 
του Ν. 193/1975, καθορίζεται με νέα πράξη της Υπηρεσίας 
Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με βάση τις 
αποδοχές του βαθμού στον οποίον επανήλθαν ή που έχουν 
προαχθεί με εφαρμογή της παραπάνω διάταξης του Ν. 
193/1975. 

 

Άρθρο 1 παρ. 1 σε 
συνδ. με άρθρο 5 Ν. 
1271/82 

6. Στην πραγματική συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων που 
απολύθηκαν από την υπηρεσία γιατί καταργήθηκε η θέση 
σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν. 1232/1982, προστίθενται τρία 
χρόνια και για όσους από αυτούς έχουν νόμιμα απαλλαγεί από 
τη στράτευση για λόγους υγείας πέντε, τα οποία θεωρούνται 
επίσης ως πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. 

     Τα χρόνια του προηγούμενου εδαφίου μειώνονται ανάλογα 
στην περίπτωση που το χρονικό διάστημα από την απόλυση 
των παραπάνω μέχρι τη συμπλήρωση του 65ου έτους της 
ηλικίας τους ή τριακονταπενταετούς πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας είναι μικρότερο από το χρόνο που προστίθεται. 

     Επίσης μειώνονται στην περίπτωση επαναδιορισμού τους στο 
Δημόσιο, σε Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλο νομικό  
πρόσωπο δημόσιου δικαίου κατά το χρόνο που η νέα 
υπηρεσία τους παρέχει καταρχή δικαίωμα σύνταξης ή 
λαμβάνεται με οποιονδήποτε τρόπο υπόψη για τον κανονισμό 
ή την αύξηση της σύνταξής τους. 

     Η σύνταξη των παραπάνω υπολογίζεται σύμφωνα με τη 
διάταξη της περίπτ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 15 αυτού του 
Κώδικα. 

     Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 25 Φεβρουαρίου 
1982. 

Άρθρο 7 παρ. 1 Ν. 
1379/83 

7. Το χρονικό διάστημα από την απόλυση μέχρι τον 
επαναδιορισμό των υπαλλήλων, που απολύθηκαν και 
επαναδιορίσθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του 
Ν. 1232/1983, θεωρείται χρόνος πραγματικής συντάξιμης 
υπηρεσίας, εφόσον κατά το διάστημα αυτό οι υπάλληλοι αυτοί 
προσέφεραν πραγματική υπηρεσία. 

Άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 
1857/89 

8. Στην πραγματική συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων που 
απολύθηκαν από την υπηρεσία λόγω κατάργησης θέσης 
σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 1816/1988 προστίθενται πέντε 
(5) έτη, τα οποία θεωρούνται, επίσης, ως πραγματική 
συντάξιμη υπηρεσία. 

     Ο χρόνος που προστίθεται, σύμφωνα με το προηγούμενο 
εδάφιο, μειώνεται ανάλογα αν το χρονικό διάστημα από την 
απόλυση του υπαλλήλου ως τη συμπλήρωση του 65ου έτους 
της ηλικίας του ή τριακονταπενταετούς πραγματικής 
συντάξιμης υπηρεσίας είναι μικρότερο της πενταετίας. 

     Σε περίπτωση επαναδιορισμού του υπαλλήλου στο Δημόσιο, 
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σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ή σε άλλο νομικό 
πρόσωπο δημόσιου δικαίου, η πενταετία που προβλέπεται στο 
πρώτο εδάφιο μειώνεται κατά το χρονικό διάστημα, κατά το 
οποίο η νέα υπηρεσία του παρέχει καταρχή δικαίωμα σύνταξης 
ή λαμβάνεται με οποιονδήποτε τρόπο υπόψη για τον 
κανονισμό ή την αύξηση της σύνταξης. 

Άρθρο 3 παρ. 15 
Ν.2320/95 

9. Στην πραγματική συντάξιμη υπηρεσία των υπαλλήλων που 
αποχωρούν από την υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις του 
τελευταίου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 38 του Ν. 
2190/1994, προστίθενται τρία (3) έτη, τα οποία θεωρούνται ως 
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. 

     Ο χρόνος που προστίθεται, σύμφωνα με το προηγούμενο 
εδάφιο, μειώνεται ανάλογα, αν το χρονικό διάστημα από την 
αποχώρηση του υπαλλήλου ως τη συμπλήρωση 
τριακονταπενταετούς πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας είναι 
μικρότερο της τριετίας. 

     Παρατήρηση 1η : Οι παραπάνω διατάξεις της παρ. 9 του 
Κώδικα συμπληρώνονται με τις διατάξεις της παρ. 15 του 
άρθρου 3 του Ν. 2320/95 οι οποίες και παρατίθενται χάρη της 
ενότητας. 

     « Οι διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 1271/1982 (ΦΕΚ 97 Α΄ ) 
εφαρμόζονται αναλόγως και για τους υπαλλήλους των 
προηγούμενων εδαφίων. 

     Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται ανάλογα και 
για τους  γενικούς διευθυντές του Δημοσίου, των οργανισμών 
τοπικής αυτοδιοίκησης και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ., που 
αποχωρούν ή αποχώρησαν από την υπηρεσία, με τις 
αναφερόμενες στο πρώτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου 
διατάξεις, καθώς και για όσους από αυτούς αποχώρησαν από 
την υπηρεσία μετά την 1η Ιανουαρίου 1994». 

Άρθρο 20 παρ. 15 
Ν. 2084/95 

10. Νομάρχες και αναπληρωτές νομάρχες που υπηρετούσαν κατά 
την έναρξη ισχύος του Ν. 1235/1982 και των οποίων η θητεία 
θεωρήθηκε ότι έληξε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 
του ίδιου νόμου και απολύθηκαν  από την υπηρεσία, 
θεωρούνται ότι δεν απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία για τον 
υπόλοιπο χρόνο της θητείας τους. 

     Το χρονικό διάστημα από την απόλυσή τους μέχρι τη λήξη της 
κανονικής τους θητείας θεωρείται χρόνος πραγματικής 
υπηρεσίας νομάρχη ή αναπληρωτή νομάρχη αντίστοιχα και 
υπολογίζεται τόσο για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης, 
όσο και για την αναπροσαρμογή της τυχόν καταβαλλόμενης, 
καθώς  και για την κατά την παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.Δ. 
4432/1964 προβλεπόμενη προσαύξηση. 

     Στους νομάρχες και αναπληρωτές νομάρχες της παραγράφου 
αυτής, οι οποίοι με την αναγνώριση και του υπολοίπου της 
θητείας τους δεν συμπληρώνουν δεκαετή πραγματική 
υπηρεσία νομάρχη ή αναπληρωτή νομάρχη, συμπληρώνουν 
όμως οκταετία στις θέσεις αυτές, προστίθεται και πλασματικός 
χρόνος τόσος, όσος απαιτείται για τη συμπλήρωση της 



 207

δεκαετίας ο οποίος θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας σε θέση νομάρχη ή αναπληρωτή 
νομάρχη. 

     Η διάταξη του άρθρου 2 του Ν. 99/1975 εφαρμόζεται και για 
τους νομάρχες και αναπληρωτές νομάρχες της παραγράφου 
αυτής. 

     Οι υπαγόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου αυτής δε 
δικαιούνται αναδρομικά διαφορές αποδοχών ή σύνταξης. Τα 
οικονομικά αποτελέσματα από τον κανονισμό ή την αύξηση της 
σύνταξης αρχίζουν από την πρώτη του μήνα κατά τον οποίο 
εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση. 

    Παρατήρηση 2η:  Η παραπάνω παρ. 10 έχει περιληφθεί λόγω 
της συνάφειάς της με το άρθρο αυτό. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    94 

Εκπαιδευτικοί Δωδεκανήσου πριν από την ενσωμάτωση. 

 

Άρθρο 1 Ν. 1769/51 1. Ο χρόνος υπηρεσίας των λειτουργών Στοιχειώδους και Μέσης 
Εκπαίδευσης ή των Παιδαγωγικών Ακαδημιών της 
Δωδεκανήσου που διανύθηκε πέρα από τη συμπλήρωση του 
ορίου ηλικίας, το οποίο προβλέπεται από τις οργανικές ή 
συνταξιοδοτικές διατάξεις  που ισχύουν, και μέχρι το τέλος του 
σχολικού έτους 1950-1951, λογίζεται συντάξιμος είτε αυτοί 
απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία πριν από την 
ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου είτε διατηρήθηκαν στην 
υπηρεσία και μετά την ενσωμάτωση. 

 

Άρθρο 2  Ν. 
1769/51, όπως 
τροπ. και συμπλ. με 
άρθρ. 3 Παρ. 1-2 
Ν.Δ. 3055/54 

2. Ο χρόνος κατά τον οποίον εκπαιδευτικοί λειτουργοί 
Δωδεκανήσου διατέλεσαν εκτός υπηρεσίας είτε γιατί 
απολύθηκαν από τις Ιταλικές Αρχές είτε γιατί 
παρεμποδίσθηκαν να αναλάβουν υπηρεσία με αξίωση των 
αρχών αυτών είτε γιατί δε λειτούργησαν τα Ελληνικά Σχολεία 
κατά τα σχολικά έτη 1936-1937 ως 1943-1944 λόγω της 
απαγόρευσης της λειτουργίας τους από τις  παραπάνω αρχές 
και εφόσον κατά το χρόνο κλεισίματος των Σχολείων 
διατελούσαν διορισμένοι σ΄αυτά, λογίζεται ως χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας.  

     Οι λόγοι της παραμονής εκτός υπηρεσίας βεβαιώνονται με 
πιστοποιητικό της οικείας Ι. Μητρόπολης, που εκδίδεται είτε με 
βάση επίσημα στοιχεία που τηρούνται σ΄ αυτή, είτε με βάση 
ένορκες μαρτυρικές καταθέσεις αυτών που διατέλεσαν 
εκπαιδευτικοί έφοροι ή Επιτροπών. 

     Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου εφαρμόζονται και για το 
διοικητικό και υπηρετικό προσωπικό των Σχολείων 
Δωδεκανήσου. 

Άρθρο 3 Ν.1769/51 3. Επίσης λογίζεται ως χρόνος πραγματικής εκπαιδευτικής 
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υπηρεσίας ο χρόνος των εκπαιδευτικών λειτουργών 
Στοιχειώδους και Μέσης Εκπαίδευσης στη Δωδεκάνησο, ο 
οποίος διανύθηκε σε παρεμφερείς με την εκπαίδευση 
υπηρεσίες, όπως σε Γραφεία Μητροπόλεων, Γυμνάσια, την 
Εργάνη Αθηνά,  Ιδρύματα Κοινωνικής ή Εθνικής Ανύψωσης, 
Δήμους ή Κοινότητες, στις οποίες κατά τη διάρκεια της ιταλικής 
κατοχής και μέχρι την ενσωμάτωση είχαν διορισθεί  ή 
αποσπασθεί στις Ιερές Μητροπόλεις ή άλλες τοπικές αρχές 
που είχαν ενταχθεί για την εποπτεία της εκπαίδευσης. 

     Οι παραπάνω υπηρεσίες αποδεικνύονται με πιστοποιητικά των 
οικείων Ι. Μητροπόλεων ή των τοπικών αρχών που είχαν 
ενταλθεί για την εποπτεία της εκπαίδευσης. 

 

΄Αρθρο 3 παρ. 3 Ν. 
3055/54 

     Στις παρεμφερείς με την εκπαίδευση υπηρεσίας, που 
αναφέρονται ενδεικτικά παραπάνω, περιλαμβάνεται και έκδοση 
εφημερίδων εθνικού περιεχομένου. 

 

΄Αρθρο 4 Ν.1769/51 4. Ο χρόνος υπηρεσίας των εκπαιδευτικών λειτουργών στη 
Δωδεκάνησο, των οποίων ο διορισμός κυρώθηκε με τις 
διατάξεις του Ν.Δ. 1256/1949, που διανύθηκε πριν από την 
ενσωμάτωση ή μετά από αυτή, λογίζεται επίσης ως χρόνος 
πραγματικής υπηρεσίας για την προαγωγή, διαβάθμιση, 
προσαύξηση μισθού, καθώς και για τα δικαιώματα που 
απορρέουν από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων και 
το Ταμείο Προνοίας Δημοσίων Υπαλλήλων με την καταβολή 
άτοκα των νόμιμων εισφορών. 

 

Άρθρο 5 Ν.1769/51 5. Οι διατάξεις  για τις πολεμικές συντάξεις και βοηθήματα 
εφαρμόζονται και για τους ΄Ελληνες το γένος Δωδεκανήσιους, 
που έπαθαν κατά το διάστημα του πολέμου 1940-1941 και τις 
οικογένειές τους. Οι από τους παραπάνω εκπαιδευτικοί 
λειτουργοί εξομοιώνονται με τους τακτικούς δημόσιους 
υπαλλήλους που έπαθαν στο Κράτος με τις προϋποθέσεις της 
νομοθεσίας που ισχύει για τις πολεμικές συντάξεις. 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 
Ν.Δ. 3768/57 

6. Ο χρόνος κατά τον οποίον εκπαιδευτικοί λειτουργοί της 
Δωδεκανήσου, που έχουν αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, 
υπηρέτησαν κατά την περίοδο των σχολικών ετών 1936-1937 
μέχρι και του έτους 1943-1944 στα ελληνικά σχολεία 
Δωδεκανήσου, που λειτουργούσαν τότε με Ιταλική Διοίκηση, 
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 

     Για όσους από τους παραπάνω απολύθηκαν για εθνικούς 
λόγους στην πιο πάνω περίοδο έχουν εφαρμογή οι διατάξεις 
της παρ. 2 αυτού του άρθρου. 

 

΄Αρθρο 12 παρ. 2 
Ν.Δ. 3768/57 

7. Ο χρόνος κατά τον οποίον έλληνες το γένος εκπαιδευτικοί 
υπηρέτησαν ως δάσκαλοι γλώσσας και θρησκείας στα ιταλικά 
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σχολεία Δωδεκανήσου, που λειτουργούσαν από το έτος 1926 
μέχρι το έτος 1943, στα οποία φοιτούσαν ελληνόπαιδα, 
λογίζεται ως χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   95 

Προσαύξηση συντάξιμης υπηρεσίας δικαστών. 

 

Άρθρο 9 παρ. 3 Ν. 
955/79 

     Στη συντάξιμη υπηρεσία των δικαστικών λειτουργών που 
υπηρετούσαν κατά την έναρξη της ισχύος του Συντάγματος 
1975 από το βαθμό του Προέδρου ή Εισαγγελέα Εφετών και 
ανωτέρων, οι οποίοι απομακρύνθηκαν ή απομακρύνονται 
λόγω ορίου ηλικίας με εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 88 
αυτού, προστίθενται για τη συνταξιοδότησή τους από το 
Δημόσιο, εφόσον δε συμπληρώνουν 35ετή συντάξιμη 
υπηρεσία, τόσα έτη όσα απομένουν μέχρι τη συμπλήρωση της 
υπηρεσίας αυτής και πάντως όχι περισσότερα από τρία, τα 
οποία λογίζονται για κάθε περίπτωση ως πραγματική δημόσια 
υπηρεσία. 

     Η σύνταξη, με την προσμέτρηση και του χρόνου υπηρεσίας 
του προηγούμενου εδαφίου, δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό το 
οποίο θα έπαιρνε ο συνταξιοδοτούμενος όταν θ΄ αποχωρούσε 
από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του 70ου έτους της 
ηλικίας του. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   96 

Επιστροφή σύνταξης για αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας ως συντάξιμης. 

 

Άρθρο 40 παρ. 1 Ν. 
955/79 

1. Ο χρόνος υπηρεσίας συνταξιούχων του Δημοσίου από δική 
τους υπηρεσία ή από δικό τους πάθημα ή από μεταβίβαση σε 
θέσεις του Ν.Δ. 641/1970, για τον οποίο μέχρι τη δημοσίευση 
του Ν. 955/1979 έπαιρναν σύνταξη και αποδοχές μαζί, 
αναγνωρίζεται ως συντάξιμος εφόσον αυτοί επιστρέψουν τη 
σύνταξη που εισέπραξαν. 

 

Άρθρο 40 παρ. 2 Ν. 
955/79, όπως αντικ. 
με άρθρ. 18 παρ. 12 
Ν. 1489/84 

2. Για την επιστροφή του παραπάνω ποσού με σκοπό την 
αναγνώριση ως συντάξιμου του χρόνου της προηγούμενης 
παραγράφου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να υποβάλει σχετική 
δήλωση στην αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, η οποία και προβαίνει στον καταλογισμό του ποσού. 

     Το  ποσό που καταλογίσθηκε με αυτόν τον τρόπο εισπράττεται 
με μηνιαίες δόσεις που συνίστανται στο 1/100 αυτού και 
παρακρατείται από το μισθό ή σύνταξη που καταβάλλεται από 
το Δημόσιο. Το ποσό που παρακρατείται δεν μπορεί να είναι 
μεγαλύτερο από το 1/4 και μικρότερο από το 1/10 του μισθού ή 
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σύνταξης που καταβάλλεται. 

     Στην περίπτωση που δεν καταβάλλεται πια μισθός ή σύνταξη 
από το Δημόσιο, το παραπάνω ποσό που πρέπει να 
επιστραφεί βεβαιώνεται ως δημόσιο έσοδο και εισπράττεται με 
τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων, με την 
επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 1 του Ν. 285/1975 για 
τις περιπτώσεις που ρυθμίζονται μ΄ αυτές (Σημ. κωδ/κε στην 
παρ. 8 του άρθρου 11 του Κώδικα αυτού). 

Άρθρο 40 παρ. 3 Ν. 
955/79 

3. Οι διατάξεις αυτού του άρθρου έχουν ανάλογη εφαρμογή και 
στις συντάξεις που δεν καταβάλλονται από το Δημόσιο, 
διέπονται όμως από τις ίδιες διατάξεις είτε με παραπομπή σε 
όσα ισχύουν για τις πολιτικές συντάξεις είτε με ιδιαίτερα 
νομοθετήματα που περιλαμβάνουν παρόμοιες διατάξεις. 

 

Άρθρο 31 Ν. 
1694/87 

4. Ο χρόνος υπηρεσίας από την ισχύ του Ν. 955/79 των 
συνταξιούχων του Δημοσίου γενικά σε θέσεις που 
προβλέπονται από το Ν.Δ. 641/1970 και από το άρθρο 6 του 
Ν. 1379/1983, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 17 του Ν. 
1489/1984, για τον οποίο καταβάλλονταν συγχρόνως σύνταξη 
και αποδοχές, αναγνωρίζεται ως συντάξιμος εφόσον οι 
ενδιαφερόμενοι επιστρέψουν τη σύνταξη που έλαβαν, όπως 
ορίζεται παρακάτω. 

 

Άρθρο 13 παρ. 5 Ν. 
1813/88 

    Το ίδιο ισχύει και για το χρόνο υπηρεσίας κατά τον οποίο 
καταβάλλονταν συγχρόνως μισθός και σύνταξη πριν από την 
έναρξη ισχύος του Ν.Δ. 641/1970 εφόσον η σύνταξη έχει με 
οποιονδήποτε τρόπο επιστραφεί, καθώς και στις περιπτώσεις 
που η σύνταξη δεν μπορεί να καταλογισθεί λόγω παραγραφής 
της αξίωσης του Δημοσίου, εφόσον όμως ο υπάλληλος ή 
συνταξιούχος προσφερθεί να επιστρέψει το ποσό της σύνταξης 
που έλαβε, όπως ορίζεται παρακάτω. 

     Το ποσό της σύνταξης που πρέπει να επιστραφεί υπολογίζεται 
με βάση το συντάξιμο μισθό του βαθμού ή του κλιμακίου 
συνταξιοδότησής τους, όπως  αυτά έχουν διαμορφωθεί κατά το 
χρόνο υποβολής της δήλωσης επιστροφής, και εισπράττεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του παρόντος. 

 

Άρθρο 13 παρ. 6 
Ν.1813/88 

    Τα οικονομικά αποτελέσματα από την αύξηση της σύνταξης 
λόγω αναγνώρισης ως συντάξιμου κατά τις διατάξεις της 
παραγράφου  αυτής χρόνου αρχίζουν από την πρώτη του μήνα 
κατά τον οποίο εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση. 

 

 5.  Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου έχουν εφαρμογή 
και για  τους συνταξιούχους, των οποίων οι συντάξεις δεν 
καταβάλλονται από το Δημόσιο, διέπονται όμως από τις ίδιες 
διατάξεις, είτε κατά παραπομπή σ΄ αυτά που ισχύουν για τις 
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πολιτικές συντάξεις είτε με ειδικά νομοθετήματα που 
περιλαμβάνουν παρόμοιες διατάξεις, καθώς και για τους 
λοιπούς συνταξιούχους του δημόσιου τομέα γενικά, όπως 
αυτός ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982, οι 
οποίοι υπηρετούν ή προσλαμβάνονται σε θέσεις του τομέα 
αυτού. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   97 

Επιστροφή βοηθήματος για αναγνώριση σύνταξης. 

 

Άρθρο 3 παρ. 2 
Ν.Δ. 208/74 

1.  Χρηματικό βοήθημα που καταβλήθηκε με τις διατάξεις των 
άρθρων 16 και 44 αυτού του Κώδικα σ΄ αυτούς που δικαιούνται 
σύνταξη σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 208/1974, 
αναζητείται με μηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται από τη 
μηνιαία σύνταξη που τους ανήκει και συνίστανται στο ένα 
δέκατο  (1/10) αυτής. 

2.  Το ποσό του χρηματικού βοηθήματος, που πρέπει να 
επιστραφεί σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, 
υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του βαθμού εξόδου που 
καθορίζονταν κατά την έναρξη της ισχύος  του Ν.Δ. 208/1974, 
οι οποίες πολλαπλασιάζονται με τόσους μήνες όσα τα έτη της 
πραγματικής υπηρεσίας. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο   98

Ποσό σύνταξη για ειδικές περιτπώσεις. 

 

Άρθρο 81 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51 

1. Η μηνιαία σύνταξη, που καταβάλλεται κατά την έναρξη της 
ισχύος του Α.Ν. 1854/1951 στους δικαιούχους προσωπικής 
σύνταξης, ορίζεται ίση με το εκατονταπλάσιο της βασικής τους 
σύνταξης, χωρίς να μπορεί να είναι μικρότερη από αυτή που 
τους καταβλήθηκε το μήνα Οκτώβριο 1950. 

 

Άρθρο 81 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51 

2.  Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου δεν εφαρμόζεται γι΄ 
αυτούς που παίρνουν ως προσωπική σύνταξη αποδοχές 
ενέργειας ή βουλευτική αποζημίωση. 

 

Άρθρο 81 παρ. 3  
Α.Ν. 1854/51 

3.  Η σύνταξη αυτών που αναφέρονται στα άρθρα 18 παρ. 1 και 2 
του Α.Ν. 1635/1939 και 7 του Ν. 1872/1944 προσαυξάνεται 
κατά 50% στο ποσό που καταβλήθηκε σ΄ αυτούς το μήνα 
Οκτώβριο 1950. 

 

Άρθρο 81 παρ. 4 4. Τα παραπάνω ποσοστά, καθώς και τα ποσά που αναφέρονται 
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Α.Ν. 1854/51 στα άρθρα 34 παρ. 9 και 10 και 54 αναπροσαρμόζονται 
παραπέρα με τις αυξήσεις που χορηγούνται κάθε φορά στις 
συντάξεις που δεν καθορίζονται με βάση μισθό ενέργειας. 

 

Α Ρ Θ Ρ Ο    99 

Αξιωματικοί  της Ταμειακής Υπηρεσίας Στρατού. 

 

΄Αρθρο 82 Α.Ν. 
1854/51. 

       Αξιωματικοί της Ταμειακής Υπηρεσίας Στρατού που παραιτήθηκαν 
μέσα στο χρονικό διάστημα που ορίζεται στο άρθρο 1 του από 20 
Δεκεμβρίου 1926 ψηφίσματος της Βουλής και οι οποιοι δεν 
εγγράφθηκαν σε κανένα από τους τρεις πίνακες, που συντάχθηκαν 
από το εννεαμελές Συμβούλιο σύμφωνα με το παραπάνω ψήφισμα 
και το Ν.Δ. της 15ης Οκτωβρίου 1927, όπως τροποποιήθηκε και 
κυρώθηκε με το Ν. 3551/1928, θεωρούνται ότι εγγράφθηκαν στο Β΄ 
πίνακα ο οποίος συντάχθηκε από το παραπάνω Συμβούλιο και 
δικαιούνται αυτοί και οι οικογένειές τους τα ευεργετήματα που 
χορηγήθηκαν με τις παραπάνω διατάξεις στους αξιωματικούς που 
εγγράφθηκαν στον πιο πάνω Β΄ πίνακα.  

       Η σύνταξη που κανονίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του 
άρθρου πληρώνεται από την 1η του μήνα της χρονολογίας έκδοσης 
της σχετικής πράξης ή απόφασης.  

  

Α Ρ Θ Ρ Ο    100 

Κύρωση πινάκων παλαιών αγωνιστών 

 

΄Αρθρο 83 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51. 

1. Κυρώνονται με το άρθρο 83 του Α.Ν. 1854/1951 οι πίνακες 
αγωνιστών Κρητικών αγώνων, οι οποίοι καταρτίσθηκαν από την 
Επιτροπή Κρίσης παλαιών Αγωνιστών Κρητικού Αγώνα, που 
συστάθηκε με την υπ΄αριθ. 430 της 1ης Ιανουαρίου 1950 απόφαση 
του Γενικού Διοικητή Κρήτης, και δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως μέσα σ΄ένα μήνα από τη δημοσίευση του 
παραπάνω νόμου. 

΄Αρθρο 83 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51. 

2.  Γι΄αυτούς που έχουν εγγραφεί στους πίνακες αυτούς και για τις 
οικογένειές όσων πέθαναν έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των παρ. 2, 
3 και 4 του άρθρου 7 του Ν. 1872/1944 και της παρ. 3 του άρθρου 
98 αυτού του Κώδικα. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο    101 

Δικαστικές αποφάσεις που βεβαιώνουν αιτία θανάτου. 

 

΄Αρθρο 86 παρ. 1        Δικαστικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη της 
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Α.Ν. 1854/51. ισχύος του Α.Ν. 1854/51 και βεβαιώνουν αιτία θανάτου διαφορετική 
από εκείνη που βεβαιώνεται στη ληξιαρχική πράξη, είναι ισχυρές 
σχετικά με την αιτία θανάτου για το δικαίωμα σε σύνταξη το οποίο 
στηρίζεται σ΄αυτή. 

       Με βάση τη δικαστική αυτή απόφαση επιτρέπεται η επανάληψη της 
νόμιμης διαδικασίας των πολεμικών νόμων ανεξάρτητα από τις 
πράξεις ή αποφάσεις που έχουν εκδοθεί. 

       Τα έγγραφα από την επανάληψη της διαδικασίας εκδικάζονται από 
τα όργανα που δικαιοδοτούν για τις συντάξεις. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο     102 

Επανεξέταση συνταξιοδοτικών υποθέσεων 

 

΄Αρθρο 42 παρ. 1 Ν. 
955/79. 

1.   Υποθέσεις συντάξεων που έχουν κριθεί αμετάκλητα επαναφέρονται 
για νέα εξέταση στο οικείο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου με 
αίτηση των ενδιαφερομένων ιδιωτών, εφόσον από νεότερα επίσημα 
έγγραφα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες κατά περίπτωση 
Αρχές και τα οποία έχουν προσαχθεί ή θα προσαχθούν μέσα σ΄ένα 
εξάμηνο από τη δημοσίευση του Ν. 955/1979, προκύπτουν 
πραγματικά περιστατικά αντίθετα από εκείνα που έγιναν δεκτά με τις 
αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

΄Αρθρο 42 παρ. 2 Ν. 
955/79. 

2.  Η αίτηση υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός 
εξαμήνου από την έναρξη της ισχύος του Ν. 955/1979 και τα 
οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του μήνα της 
χρονολογίας έκδοσης της σχετικής απόφασης. 

 

 

Τ Μ Η Μ Α    Ε΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  ΠΟΥ  ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ  ΣΕ  ΙΣΧΥ  ΄Η  ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ 

 

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Α΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΙΣΧΥ 

Α Ρ Θ Ρ Ο   103 

Διατάξεις που διατηρήθηκαν 

 

΄Αρθρο 70 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51. 

1.  Διατηρούνται σε ισχύ και μετά την έναρξη της ισχύος του Α.Ν. 
1854/1951 (1.11.1950) σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 2 αυτού: 

α)  Οι ειδικοί νόμοι με τους οποίους απονεμήθηκαν συντάξεις σε 
ορισμένο πρόσωπο ή πρόσωπα. 
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β)  Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 400 του Ν. 2905/1922 
(Οργανισμός Εθν. Καποδ. Παν/μίου) και ο χρόνος εκτός υπηρεσίας 
θεωρείται ως χρόνος πλασματικής υπηρεσίας. 

γ)  Ο Ν. 5681/1932, όπως αυτός τροπ. και συμπλ. μεταγενέστερα, 
καθώς και ο Α.Ν. 1341/1949 κατά το μέρος που αυτοί δεν είναι 
αντίθετοι σε όσα ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 11 του Κώδικα 
αυτού.  

       Οι διατάξεις του Α.Ν. 1341/1949 εφαρμόζονται ανάλογα και για τους 
υπαλλήλους του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που 
προέρχονται από τη Γενική Γραμματεία Τουρισμού, εφόσον αυτοί 
ήθελαν προσληφθεί στον Ε.Ο.Τ. μέσα σ΄ένα χρόνο από την 
κατάργηςη της Γραμματείας αυτής. 

΄Αρθρο 70 παρ. 2 
περ. δ΄ Α.Ν. 1854/ 
51 σε συνδ. με τα 
άρθρ. 30 και 31 Ν. 
875/79. 

δ)   Οι Νόμοι 4506/1930, 5202/1931 και το Ν.Δ. 330/1947, όπως αυτοί 
τροποποιήθηκαν μεταγενέστερα.  

       Από την έναρξη όμως της ισχύος του  Ν. 875/1979 ισχύουν οι 
διατάξεις αυτού. 

΄Αρθρο 70 παρ. 2 
περ. ε΄ Α.Ν. 1854/51 

ε)   Οι νόμοι για πολεμικές συντάξεις. 

΄Αρθρο 70 παρ. 2 
περ. στ΄ Α.Ν. 1854/ 
51, όπως τροπ. και 
συμπλ. με άρθρ. 2 
παρ. 1 Ν. 4448/64. 

στ) Οι διατάξεις με τις οποίες κυρώθηκαν διατάγματα, αποφάσεις ή 
διαταγές της Διοίκησης σχετικές με την ανάκληση ή ακύρωση 
όμοιων διοικητικών πράξεων για απομάκρυνση από τις τάξεις 
στρατιωτικών και πολιτικών υπαλλήλων, τη θέση τους σε αργία και 
διαθεσιμότητα, οι διατάξεις που αφορούν την επαναφορά στις τάξεις 
απομακρυθέντων στρατιωτικών με λογισμό του χρόνου που 
διανύθηκε από αυτούς εκτός των τάξεων ως χρόνου ενεργού 
υπηρεσίας, και όλες γενικά οι διατάξεις που ίσχυαν μέχρι την έναρξη 
της ισχύος του Α.Ν. 1854/51, με τις οποίες αναγνωριζόταν ως 
συντάξιμος ο χρόνος της εκτός υπηρεσίας παραμονής στρατιωτικών 
γενικά, δημόσιων υπαλλήλων και υπηρετών οποιουδήποτε κλάδου, 
και οι οποίες δεν είναι αντίθετες στο άρθρο 49 του Συντάγματος του 
1927 ή άλλη συνταγματική διάταξη, εφόσον με αυτές θεωρείται ο 
χρόνος της παραμονής εκτός υπηρεσίας ως χρόνος πλασματικής 
υπηρεσίας σε κάθε περίπτωση, με εξαίρεση του χρόνου παραμονής 
εκτός υπηρεσίας αυτών που είχαν συλληφθεί ως όμηροι από τις 
αρχές κατοχής λόγω της ιδιότητάς τους ως στρατιωτικών από τότε 
που συνελήφθησαν, και αυτών που απομακρύνθηκαν κατά τη 
διάρκεια της κατοχής, των οποίων παραπάνω χρόνος θεωρείται ως 
χρόνος πραγματικής υπηρεσίας και προσαυξάνεται σύμφωνα με 
όσα ορίζονται στο άρθρο 40.  

       Η σχέση της ομηρίας με την ιδιότητα του στρατιωτικού 
αποδεικνύεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στις παρ. 2 και 3 του 
άρθρου 2 του Α.Ν. 1119/1946. 

΄Αρθρο 2 παρ. 2 Ν. 
4448/64. 

       Ο χρόνος παραμονής εκτός υπηρεσίας όσων εξήλθαν από την 
υπηρεσία για πολιτικούς λόγους και αποκαταστάθηκαν μετά, ο 
οποίος υπολογίζεται ως χρόνος πλασματικής συντάξιμης υπηρεσίας 
σύμφωνα με την περίπτωση στ΄αυτή και λογίζεται από τότε ως 
χρόνος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, με τον περιορισμό ότι 
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δεν μπορεί να λογισθεί τέτοιος χρόνος μεγαλύτερος από το μισό της 
υπηρεσίας που διανύθηκε πραγματικά από τον υπάλληλο ή 
στρατιωτικό ούτε από τα οκτώ έτη στο σύνολο, οπότε ο χρόνος που 
υπερβαίνει τα όρια συτά λογίζεται ως χρόνος πλασματικής 
υπηρεσίας. 

       Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν έχουν εφαρμογή για το 
χρόνο παραμονής εκτός υπηρεσίας, που έχει αναγνωρισθεί σαν 
τέτοιος σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1870/1944 και του Ν.Δ. 
595/1948, καθώς και για την αποκατάσταση που ακυρώθηκε 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 5 του Ν.Δ. 594/1948. 

΄Αρθρο 70 παρ. 2 
περ. ζ΄ Α.Ν.1854/51. 

ζ)   Η διάταξη της περίπτ. γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 2 του Β. Δ/τος της 
31ης Οκτωβρίου 1935, όπως τροποποιήθηκε αργότερα. 

΄Αρθρο 14 παρ. 11 
Ν.Δ. 3768/57. 

η)   Η παρ. 9 του άρθρου 11 του Α.Ν. 1635/1939. 

΄Αρθρο 70 παρ. 3 
Α.Ν. 1854/51. 

2.   Επίσης διατηρούνται σε ισχύ και κυρώνονται από τότε που ίσχυσαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 70 παρ. 3 του Α.Ν. 1854/51, οι διατάξεις: 

΄Αρθρο 5 παρ. 5 
Ν.Δ. 2704/53. 

α)   της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν. 90/18.1.1945,  

β)   των άρθρων 3, 4 και 5 του Ν.Δ. 673/1948 και 

γ)   του άρθρου 2 του Α.Ν. 140/1945, με εφαρμογή των διατάξεων της 
περίπτ. στ΄ της προηγούμενης παραγράφου και για τους 
υπαλλήλους που αφορά το άρθρο  αυτό. 

       Οι διατάξεις αυτής της παραγράφου δεν έχουν εφαρμογή για τους 
υπαλλήλους που απομακρύνθηκαν από την υπηρεσία αργότερα με 
τα Θ΄ και ΜΘ΄ ψηφίσματα του έτους 1948, όπως το πρώτο 
τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. 

΄Αρθρο 3 παρ. 1 Ν. 
1405/83. 

2α. Οι διατάξεις της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας που προβλέπουν 
αναγνώριση από το Δημόσιο ως συντάξιμου χρόνου υπηρεσίας 
δημόσιων υπαλλήλων σε τομείς έξω από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. 
και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. χωρίς καταβολή συμπληρωματικής εισφοράς 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

΄Αρθρο 3 παρ. 2 Ν. 
1405/83. 

2β. Οι διατάξεις του Ν. 1405/1983 δε θίγουν τη διάταξη της περίπτ. γ΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 12 αυτού του Κώδικα. 

  

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο    Β΄ 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ 

Α Ρ Θ Ρ Ο    104 

Διατάξεις που καταργήθηκαν από τον Α.Ν. 1854/51. 

 

΄Αρθρο 70 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51. 

1.  Από την έναρξη της ισχύος του Α.Ν. 1854/51 καταργείται κάθε 
προγενέςτερη από αυτόν γενική ή ειδική διάταξη που αφορά 
θέματα, τα οποία ρυθμίζονται από αυτόν.  

       Το Β.Δ. της 31ης Οκτωβρίου 1935, όπως τροποποιήθηκε και 
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συμπληρώθηκε αργότερα, εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως 
συμπληρωματικό των νόμων για τις πολεμικές συντάξεις, όπως 
ορίζεται σ΄αυτούς. 

 
΄Αρθρο 71 παρ. 1 
περιπτ. α΄-στ΄ Α.Ν. 
1854/51. 

2.   Επίσης καταργούνται οι παρακάτω διατάξεις και διακόπτονται από 
την 1η Φεβρουαρίου 1951 οι συντάξεις που απονεμήθηκαν με 
αυτές: 

α)   Ο Ν. 529/1943 και το άρθρο 10 του Ν. 1872/1944. 
β)   Το άρθρο 15 του Ν. 812/1943 σχετικά με τις συντάξεις των Γενικών 

Γραμματέων Υπουργείων, όπως τελικά τροποποιήθηκε και 
ερμηνεύθηκε με το άρθρο 11 του Ν. 1640/1944. 

γ)   Το άρθρο 18 και η παρ. 3 του άρθρου 4 του Α.Ν. 1119/1946. 
δ)  Οι νόμοι 97/1943, 996/1943, 1053/1943, 772/1943, 1474/1944, 

1672/1944, 276/1945, 784/1948 και 839/1948 που αφορούν τη 
συνταξιοδότηση Διοικητών Μεγάλων Μονάδων, εξακολουθούν 
όμως να λαμβάνουν σύνταξη με τις διατάξεις των νόμων αυτών οι 
οικογένειες εκείνων που διοίκησαν Μεγάλες Μονάδες και 
σκοτώθηκαν στο πεδίο της μάχης. 

ε)   Η περιπτ. γ΄ του άρθρου 19 του Α.Ν. 3317/1944 που αφορά τους 
έλληνες το γένος σχολιάτρους ελληνικών σχολείων αλλοδαπής. 

στ)   Ο Α.Ν. 626/1937 που αφορά την απονομή πλήρους σύνταξης σε 
Αστυνομικούς Διευθυντές και 

΄Αρθρο 71 παρ. 1 
περ. ζ΄ Α.Ν. 1854/ 
51, όπως ισχύει 
μετά τα Ν.Δ. 666/70 
και 923/71. 

ζ)   Το άρθρο 16 του Ν. 812/1943 και το άρθρο 9 του Ν. 1240/1944 με τα 
οποία αναγνωρίσθηκε δικαίωμα σύνταξης στις χήρες θυγατέρες, με 
την εξαίρεση ότι αυτές διατηρούν το συνταξιοδοτικό τους δικαίωμα 
εφόσον την 1η Φεβρουαρίου 1951 ήσαν εντελώς άπορες και δεν 
είχαν τέκνο που είχε τη δυνατότητα να τις συντηρήσει. Με τις ίδιες 
προϋποθέσεις αποκτούν δικαίωμα σύνταξης και οι χήρες θυγατέρες 
κατά την έναρξη της ισχύος του Α.Ν. 1854/1951. 

       Η διακοπή της σύνταξης ενεργείται αυτεπάγγελτα με πράξη του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα σε 
σύνταξη με άλλες διατάξεις για τα πρόσωπα αυτά, τα οποία σε κάθε 
περίπτωση μπορούν να αναγνωρίσουν τέτοιο δικαίωμα με αίτησή 
τους που υποβάλλεται με ποινή απαραδέκτου μέσα σε προθεσμία 
δύο ετών από την ισχύ του Α.Ν. 1854/51. 

 

΄Αρθρο 88 παρ. 1-3 
Α.Ν. 1854/51. 

3.  Καταργούνται από τότε που ίσχυσαν οι Α.Ν. 1557/1950 και 
1655/1951, με τη διατήρηση όμως των δικαιωμάτων σύνταξης που 
αποκτήθηκαν από όσους αποχώρησαν από την υπηρεσία ή τις 
τάξεις στο χρονικό διάστημα από 1ης Νοεμβρίου 1950 μέχρι τη 
δημοσίευση του Α.Ν. 1854/51. Πράξεις ή αποφάσεις που εκδόθηκαν 
μετά την εφαρμογή των παραπάνω νόμων θεωρούνται ότι 
εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Α.Ν. 1854/51 εφόσον το 
περιεχόμενό τους δεν είναι αντίθετο με τις διατάξεις του. 

΄Αρθρο 71 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51. 

4.   Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπολογισθεί σε διπλασιασμό ο 
χρόνος εκτός υπηρεσίας, που συμπίπτει με την περίοδο πολέμου ή 
επιστράτευσης, ο οποίος με πλάσμα του νόμου θεωρήθηκε ως 
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χρόνος πραγματικής υπηρεσίας. Πράξεις ή αποφάσεις που 
υπολόγισαν τέτοιο χρόνο σε διπλασιασμό αναθεωρούνται 
αυτεπάγγελτα από το αρμόδιο τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου και 
μειώνεται η σύνταξη ανάλογα με κανονισμό της με βάση την 
υπολειπόμενη υπηρεσία σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν όταν 
γεννήθηκε το δικαίωμα. 

΄Αρθρο 71 παρ. 5 
Α.Ν. 1854/51, 
(όπως καταργ. με 
άρθρ. 1 Ν.Δ. 
264/69, το οποίο 
καταργ. με το άρθρ. 
10 παρ. 1 περ. ζ΄ 
Ν.Δ. 99/74). 

5.  Η παρ. 1 του άρθρου 8 του Δ/τος της 31ης Οκτωβρίου 1935 
εφαρμόζεται για όσους μέχρι τη δημοσίευση του Α.Ν. 1854/51 
διατέλεσαν κοινοβουλευτικοί υπουργοί ή υφυπουργοί, καθώς και για 
τους μετά την απελευθέρωση υπουργούς και υφυπουργούς που 
εκλέχθηκαν μία τουλάχιστον φορά βουλευτές, των οποίων η 
σύνταξη κανονίζεται σύμφωνα με όλες τις διατάξεις του Α.Ν. 
1854/51 και με βάση το 80% του μηνιαίου μισθού ενέργειας 
υπουργού, που ισχύει κάθε φορά. 

       Για όσους δε διατέλεσαν κοινοβουλευτικοί υπουργοί για τους 
οποίους δε θεωρείται ως συντάξιμη η υπηρεσία υπουργού, η 
σύνταξη διακόπτεται από 1ης Φεβρουαρίου 1951 με αυτεπάγελτη 
πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο κρίνει αν υπάρχει 
δικαίωμα σε σύνταξη με άλλες διατάξεις για τα πρόσωπα αυτά, οι 
οποίοι σε κάθε περίπτωση μπορούν να ζητήσουν την με άλλες 
διατάξεις αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης μέσα σε προθεσμία 
δύο ετών από την ισχύ του Α.Ν. 1854/51. 

  

Α Ρ Θ Ρ Ο    105 

Διατάξεις που καταργήθηκαν με μεταγέστερα του Α.Ν. 1854/51 νομοθετήματα. 

 

΄Αρθρο 5 παρ. 3-4 
Α.Ν. 1939/51. 

1.   Καταργείται από την 1η Νοεμβρίου 1950 η παρ. 9 του άρθρου 75 
του Α.Ν. 1854/51. 

΄Αρθρο μόνο παρ. 2 
και 9 Ν. 2256/52. 

2.   Καταργείται από τότε που ίσχυσε η παρ. 4 του άρθρου 54 του Α.Ν. 
1854/51. 

΄Αρθρο 3 παρ. 2 και 
4 Ν.Δ. 3055/54. 

3.   Καταργείται από τότε που ίσχυσε το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 2 του Ν. 1769/51. 

΄Αρθρο 9 παρ. 2 
Ν.Δ. 3768/57. 

4.   Καταργείται από τότε που ίσχυσε το δεύτερο εδάφιο της περίπτ. β΄ 
της παρ. 1 των άρθρων 5 και 31 του Α.Ν. 1854/51, που εξαρτούσε 
το δικαίωμα σύνταξης των τέκνων της μητέρας υπαλλήλου από το 
θάνατο του πατέρα. 

 

΄Αρθρο 14 παρ. 4 
εδ. τελευτ. Ν.Δ. 
3768/57. 

5.   Καταργείται από την έναρξη ισχύος του Ν.Δ. 3768/1957 η παρ. 8 του 
άρθρου 75 του Α.Ν. 1854/51. 

Π.Υ.Σ. 764/58 που 
κυρώθηκε με το 
Ν.Δ. 4242/62. 

6.   Καταργείται από την 1η Μαϊου 1958 η κράτηση που επιβλήθηκε με 
το άρθρο 78 του Α.Ν. 1854/51 στις αποδοχές και συντάξεις των 
πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων, λόγω συντάξεων.. 

΄Αρθρο μόνο Α.Ν. 7.   Καταργείται από τότε που ίσχυσε το άρθρο 5 του Ν.Δ. 4432/1964 και 
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172/67. τα από την κατάργηση του οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από 
τη δημοσίευση του Α.Ν. 172/1967. 

΄Αρθρο μόνο Α.Ν. 
81/1967. 

8.   Καταργούνται από την 1η Αυγούστου 1967: 
α)   η παρ. 4 της 129/8.10.1959 Π.Υ.Σ. που κυρώθηκε με το άρθρο 36 

παρ. 1 του Ν.Δ. 4262/62 και 
β)   το άρθρο 3 του Ν. 4610/1967. 

΄Αρθρο 5 παρ. 1 
Α.Ν. 377/68. 

9.   Καταργείται από την 1η Ιανουαρίου 1967 το επίδομα ακριβείας που 
ενσωματώθηκε στο βασικό μισθό ή στις αυξήσεις του Α.Ν. 
377/1968. 

΄Αρθρο 1 Ν.Δ. 626/ 
70. 

10.  Καταργείται από τότε που ίσχυσε η παρ. 9 του άρθρου 36 του Α.Ν. 
1854/51, που όριζε ότι η υπηρεσία των ναυτοπαίδων δεν ήταν 
συντάξιμη παρά μόνο από την προαγωγή τους σε πρωτάκτους. Η 
σύνταξη ή αύξησή της που αναγνωρίστηκε με το Ν.Δ. 626/1970 
γι΄αυτούς που εξήλθαν από το στράτευμα μέχρι την ισχύ του και για 
τις οικογένειές τους πληρώνεται από την πρώτη του μήνα της 
χρονολογίας έκδοςης της πράξης ή απόφασης, αφού η αίτηση των 
ενδιαφερομένων είχε υποβληθεί μέσα σε προθεσμία ενός έτους από 
τη δημοσίευση του παραπάνω Ν. Δ/τος. 

΄Αρθρο 6 Ν.Δ. 
641/70. 

11.  Καταργούνται: α) το Ν.Δ. 519/1970 από τότε που ίσχυσε, β) το Ν.Δ. 
287/1969 και γ) το άρθρο 58 του Α.Ν. 1854/51 από την ισχύ του 
Ν.Δ. 641/1970, εφόσον το πιο πάνω άρθρο αντίκειται στις διατάξεις 
του Ν.Δ. αυτού. 

΄Αρθρο 10 παρ. 8 
εδ. δεύτ. Ν.Δ. 
76/1974. 

12.  Καταργείται από την ισχύ του Ν.Δ. 76/1974 το δεύτερο εδάφιο της 
παρ. 1 του άρθρου 3 του Α.Ν. 377/1968 που αφορούσε τη μείωση 
των συντάξεων ορισμένων υπαλλήλων της Βουλής.   

Άρθρο 10 παρ. 1 
περ. γ΄, δ΄, στ΄, ζ΄, 
η΄, ιγ΄ και ιδ΄ Ν.Δ. 
99/1974. 

13.  Καταργούνται από τη δημοσίευση του Ν.Δ. 99/1974. 

α)   οι παρ. 3 και 4 του άρθρου 71 του Α.Ν. 1854/51, 

β)   ο Α.Ν. 197/1967 και οι Α.Ν. 270/1967, 557/1968, τα Ν.Δ. 914/1971 
και 129/1973, που τον τροποποίησαν και τον συμπλήρωσαν, 

γ)   το Ν.Δ. 264/1969 και 

δ)   το Ν.Δ. 188/1973. 

       Δικαιώματα όμως που γεννήθηκαν με βάση τη διάταξη που 
καταργήθηκε διατηρούνται ανεξάρτητα από το χρόνο αναγνώρισής 
τους. 

       Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου έχουν ανάλογη εφαρμογή 
και σ΄αυτούς που παραιτήθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του Ν.Δ. 
99/1974. 

΄Αρθρο 2 Ν.Δ. 
139/74. 

14.  Καταργείται το άρθρο 2 του Ν.Δ. 405/1974 από τότε που ίσχυσε. 

΄Αρθρο 6 Ν. 148/75. 15.  Καταργείται από τη δημοσίευση του Ν. 148/1975 το άρθρο 6 του 
Α.Ν. 2885/1941 σχετικά με τα καταδυτικά εξάμηνα σε καιρό 
πολέμου.  

΄Αρθρο 2 παρ. 6 Ν. 16.  Καταργείται από την έναρξη της ισχύος του Ν. 329/1976 η παρ. 5 
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329/76. του άρθρου 74 του Α.Ν. 1854/51, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 
6 του άρθρου 13 του Ν.Δ. 3768/57. Δικαιώματα όμως που 
γεννήθηκαν από τη διάταξη αυτή μέχρι τη δημοσίευση του 
παραπάνω νόμου διατηρούνται. 

΄Αρθρο 31 παρ. 3 Ν. 
1202/81. 

17. Καταργείται από την έναρξη της ισχύος του Ν. 1202/81 ο Ν. 
597/1977. 

΄Αρθρο 7 παρ. 2 Ν. 
1203/81. 

18. Καταργείται από την έναρξη της ισχύος του Ν. 1203/81 η περίπτ. στ΄ 
της παρ. 1 των άρθρων 22 και 50 του κώδικα αυτού για τα 
παράβολα κανονιςμού συντάξεων (σχετ. άρθρ. 6 παρ. 5 Ν. 599/68). 

΄Αρθρο 3 παρ. 3 Ν. 
1405/83. 

19.  Καταργούνται από την έναρξη της ισχύος του Ν. 1405/83 το δεύτερο 
εδάφιο της περ. β΄της παρ. 1 και το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. γ΄ 
της παρ. 2 του άρθρου 12, καθώς και το τέταρτο εδάφιο της περίπτ. 
ιγ΄ της παρ. 2 του άρθρου 37 αυτού του Κώδικα (άρθρα 12 παρ. 1 
περ. β΄ εδάφιο δεύτ. Α.Ν. 1854/51, όπως αντικ. με άρθρ. 7 παρ. 1 
Ν.Δ. 3768/57 και 13 παρ. 1 εδάφιο έβδομο Ν.Δ. 3768/57). 

       Επίσης καταργείται κάθε άλλη διάταξη που ορίζει ότι για την 
αναγνώριση ως συντάξιμης από το δημόσιο της υπηρεσίας με 
ημερήσια αποζημίωση πρέπει η υπηρεσία αυτή να είναι συνεχής και 
διαρκείας τουλάχιςτον έξι (6) μηνών. 

΄Αρθρο 18 παρ. 4 Ν. 
1489/84. 

20.  Καταργούνται από την έναρξη της ισχύος του Ν. 1489/1984 οι παρ. 
2 και 3 του άρθρου 22 και 2 και 3 του άρθρου 50 του Α.Ν. 
1854/1951 (παρ. 22 και 23 του άρθρου 22 και 7 και 8 του άρθρου 
50 του Π.Δ. 1041/1979. 

΄Αρθρο 18 παρ. 9 Ν. 
1489/84 

21.  Καταργείται από την έναρξη της ισχύος του Ν. 1489/1984 το άρθρο 
59 του Α.Ν. 1854/1951 (άρθρο 59 του Π.Δ. 1041/1979). 

΄Αρθρο 18 παρ. 11 
Ν. 1489/84. 

22.  Καταργείται από την έναρξη της ισχύος του Ν. 1489/1984 το πρώτο 
εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 2 του Α.Ν. 599/1968 (δεύτερο εδάφιο 
της παρ. 8 του άρθρου 66 του Π.Δ. 1041/1979) 

΄Αρθρο 18 παρ. 13 
Ν. 1489/84. 

23. Καταργείται από την έναρξη της ισχύος του Ν. 1489/1984 κάθε 
διάταξη που αναφέρεται στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων (Π.Δ. 1041/1979) και τάσσει προθεσμία για την υποβολή 
αίτησης για αναγνώριση δικαιώματος σύνταξης ή την αύξηση της 
σύνταξης γενικά, καθώς και διατάξεις που τάσσουν προθεσμία για 
τη χορήγηση επιδομάτων που καταβάλλονται με τη σύνταξη.  

  

Α Ρ Θ Ρ Ο    106 

Ειδικές διατάξεις. 

 

΄Αρθρο 72 παρ. 1 
Α.Ν. 1854/51. 

1.   Τα οικονομικά αποτελέσματα που ορίζονται στην παρ. 8 του άρθρου 
2 του Ν.Δ. 595/1948 από την αποκατάσταση, που έγινε με το νόμο 
αυτόν, αρχίζουν από τη δημοσίευση στην εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως της διοικητικής πράξης της αποκατάστασης αυτής. 

       Πράξεις ή αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου που έχουν κρίνει 
αντίθετα εκτελούνται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του άρθρου 
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και σε περίπτωση που έχουν εκτελεσθεί τα ποσά που 
καταβλήθηκαν δεν αναζητούνται. 

΄Αρθρο 72 παρ. 2 
Α.Ν. 1854/51. 

2.   Η αληθής έννοια του Ν. 560/1943, όπως αυτός τροποποιήθηκε και 
συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, είναι ότι η με το νόμο αυτόν 
αποκατάσταση των αξιωματικών και ανθυπασπιστών, που 
απομακρύνθηκαν από το στράτευμα, δεν επηρεάζεται από την 
υπαγωγή τους στις διατάξεις του Ν. 5617/1932. 
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                               Ι. Ν. 1897/1990 
  ΙΙ. Ν. 1977/1991 
 ΙΙΙ. Ν. 2084/1992 
 IV. Ν. 2291/1995 
  V. ΠΙΝΑΚΑΣ παθήσεων, νόσων και βλαβών 
 VI. ΧΡΟΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 
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Ι.   ΝΟΜΟΣ  1897 
Περί απονομής συντάξεως και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, τροποποιήσεως 
διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων διατάξεων (ΦΕΚ 120Α/11.9.1990) 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο ν    1 
Πλήρης ανικανότητα 

 
 1. ΄Εμμισθοι ή άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, πολιτικοί ή στρατιωτικοί, που 
καθίστανται πλήρως ανίκανοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εξαιτίας ή εξ αφορμής 
τρομοκρατικής πράξης, που έγινε σε βάρος τους λόγω της ιδιότητάς τους, δικαιούνται, ανεξάρτητα 
από το βαθμό και τα έτη υπηρεσίας τους, συντάξεως από τον οικείο συνταξιοδοτικό φορέα που 
αντιστοιχεί στο καταληκτικό κλιμάκιο ή τον καταληκτικό βαθμό του κλάδου που ανήκαν και μέχρι 
του οποίου θα εξελίσσοντο ως εν ενεργεία βάσει των διατάξεων που ίσχυαν κατά το χρόνο του 
παθήματος με πλήρη συντάξιμη υπηρεσία και πλήρες χρονοεπίδομα. Το ίδιο ισχύει αν η 
τρομοκρατική πράξη έγινε σε βάρος προσώπου, λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς του ως 
έμμισθού ή άμισθου δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου πολιτικού ή στρατιωτικού ή λογω της κατά 
τη διάρκεια της ιδιότητάς του αυτής άσκησης των καθηκόντων του. 
 Ως λειτουργοί και υπάλληλοι για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται και οι υπουργοί, 
βουλευτές, δήμαρχοι, πρόεδροι κοινοτήτων, καθώς και τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων και οι 
υπάλληλοι των νομικών προσώπων του δημοσίου τομέα και των τραπεζών. 
 Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως στους δημοσιογράφους 
που είναι μέλη αναγνωρισμένων δημοσιογραφικών ενώσεων, στους εκδότες εφημερίδων και 
περιοδικών καθώς και σε όλα τα μέλη των Δ.Σ. δευτεροβάθμιων και τριτοβάθμιων συνδικαλιστικών 
οργανώσεων, εφόσον είναι ασφαλισμένοι. Για τους οπλίτες του στρατεύματος και όσους 
αντιστοιχούν προς αυτούς, καταληκτικός βαθμός θεωρείται ο του αρχιλοχία. Οι μη 
συνταξιοδοτούμενοι με μισθολογικό κλιμάκιο ή βαθμό δικαιούνται του ανώτατου ορίου σύνταξης 
που προβλέπεται για την κατηγορία τους. 
 2. Η προηγούμενη παράγραφος εφαρμόζεται αναλόγως και για τη λήψη από τον παθόντα 
επικουρικής σύνταξης, μερίσματος ή βοηθήματος, εφάπαξ ή περιοδικώς καταβαλλομένων από 
μετοχικά ταμεία ή ταμεία επικουρικής ασφάλισης ή πρόνοιας που αντιστοιχεί στο βαθμό 
συνταξιοδότησης και με πλήρη ασφάλιση. 
 3. Για την εφαρμογή του παρόντος ως πλήρης ανικανότητα θεωρείται αυτή που ανέρχεται 
σε ποσοστό 67% και άνω. Το δικαίωμα για τη λήψη της κατά την προηγούμενη παράγραφο 
συντάξεως, μερίσματος ή βοηθήματος αρχίζει από της επομένης της λήξεως των τρίμηνων 
αποδοχών ή της συνταξιοδοτήσεως και όπου δεν καταβάλλονται τρίμηνες αποδοχές ή 
προκειμένου για όσους έχουν εξέλθει της υπηρεσίας τους από την ημέρα που επήλθε 
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αποφαίνονται οι οικείες υγειονομικές επιτροπές, προκειμένου δε για συνταξιοδοτουμένους από το 
Δημόσιο η Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή του Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.). 
 4. Η σύνταξη που κανονίζεται βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού καταβάλλεται στους 
δικαιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας (προσθήκη με άρθρ. 2 παρ. 1 Ν. 2227/1994). 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο ν    2 
Συνταξιοδότηση οικογενειών 

 
 1. Αν από τρομοκρατική πράξη επήλθε ο θάνατος προσώπου κατά τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 1 του προηγούμενου άρθρου η χήρα του φονευθέντος καθώς και τα τέκνα του, 
σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του οικείου φορέα ή αν είναι ανίκανα, κατά τις κείμενες περί 
ανικάνων τέκνων διατάξεις εκάστου φορέα, δικαιούνται συντάξεως, μερίσματος ή περιοδικού 
βοηθήματος ίσων με αυτά που θα καταβάλλονταν στο φονευθέντα κατά τις διατάξεις του 
προηγούμενου άρθρου, αν είχε καταστεί από την τρομοκρατική πράξη τελείως ανίκανος για την 
εκτέλεση των καθηκόντων του ή της εργασίας του ή για την άσκηση του επαγγέλματός του. 
 2. Για τη συνταξιοδότηση των μελών της πατρικής οικογένειας του φονευθέντος 
εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες γενικές διατάξεις του οικείου φορέα συνταξιοδότησης, ως 
προς τη διαδικασία αναγνωρίσεως του συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Η σύνταξη των μελών της 
οικογένειας αυτής υπολογίζεται με βάση το ποσό της συντάξεως που ορίζει το άρθρο 1 του 
παρόντος. 
 3. Μετά το θάνατο του συνταξιοδοτηθέντος κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του παρόντος η 
χήρα του, καθώς και τα τέκνα του σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις του οικείου φορέα, δικαιούνται 
να παίρνουν ολοκληρη τη σύνταξη που θα έπαιρνε ο αποβιώσας, αν ζούσε. Για τα μέλη της 
πατρικής οικογένειας εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου. 
 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί συνταξιοδοτήσεως 
του οικείου φορέα, ιδίως ως προς την καταβολή του ποσού της συντάξεως μεταξύ περισσότερων 
δικαιούχων, το δικαίωμα συντάξεως άγαμων θηλέων τέκνων για το μετά τη συμπλήρωση του 20ου 
έτους της ηλικίας τους διάστημα, τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης, την τηρούμενη διαδικασία για 
την αναγνώριση του δικαιώματος, το χαρακτηρισμό των καταβαλλομένων συντάξεων ως 
πολεμικών, τη σύγχρονη καταβολή μισθού και σύνταξης και την εν γένει άσκηση του δικαιώματος.  
 5. Το ποσό της σύνταξης, που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων 
παραγράφων, δεν μπορεί να είναι κατώτερο από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε 
ανάπηρο πολίτη από τον άμαχο πληθυσμό, ο οποίος φέρει ανικανότητα εκατό τοις εκατό (100%) 
(προσθήκη με άρθρ. 6 παρ. 3 Ν. 2227/1994). 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο ν     3 
Εφάπαξ βοήθημα λόγω θανάτου ή  

πλήρους ανικανότητας του υπαλλήλου 
 
 1. ΄Οσοι συνταξιοδοτούνται κατά τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 και των 
παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 2 του παρόντος δικαιούνται διπλάσιου εφάπαξ βοηθήματος από 
τα οικεία ασφαλιστικά ταμεία, εφ΄όσον ο παθών από την τρομοκρατική πράξη ήταν ασφαλισμένος 
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σε τέτοιο ταμείο. Το ποσό του βοηθήματος υπολογίζεται βάσει των αποδοχών του μισθολογικού 
κλιμακίου ή του βαθμού, που λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό της σύνταξης, καθώς και των 
ετών υπηρεσίας, εργασίας ή ασκήσεως επαγγέλματος, που λαμβάνονται υπόψη για τον καθορισμό 
της συντάξεως, κατά τις διατάξεις του άρθρου 1. 
 2. Αν ο παθών ήταν ασφαλισμένος σε περισσότερα ταμεία για εφάπαξ βοήθημα, το 
δικαίωμα της προηγούμενης παραγράφου παρέχεται μονο για ένα ταμείο, κατ΄επιλογή του 
δικαιούχου. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο ν    4 
Μερική ανικανότητα 

 
 1. ΄Εμμισθοι ή άμισθοι δημόσιοι λειτουργοί και υπάλληλοι, πολιτικοί ή στρατιωτικοί, που 
καθίστανται διαρκώς μερικώς ανίκανοι εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξης και 
παραμένουν στην υπηρεσία τους ως ικανοί, δικαιούνται επιδόματος ανικανότητας σε ποσοστό επί 
του εκάστοτε βασικού μισθού του βαθμού ή του κλιμακίου τους ίσο με το ποσοστό της 
ανικανότητάς τους. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται και μετά τη συνταξιοδότησή τους, 
υπολογιζόμενο επί του βασικού μισθού του βαθμού ή του κλιμακίου, με βάση το οποίο κανονίζεται 
η σύνταξή τους. ΄Ομοιου επιδόματος δικαιούνται και τα πρόσωπα που κατέστησαν διαρκώς 
μερικώς ανίκανα προς εργασία από τρομοκρατική πράξη που έγινε σε βάρος τους, λόγω της 
προηγούμενης ιδιότητας τους ως δημόσιων λειτουργών ή υπαλλήλων, πολιτικών ή στρατιωτικών, 
ή λόγω της κατά τη διάρκεια της ιδιότητάς τους αυτής άσκησης των καθηκότων τους. Οι διατάξεις 
των εδαφίων 3 και 4 της παρ. 1 του άρθρου 1 ισχύουν και εν προκειμένω.  
 2. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 1 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος ισχύουν 
αναλόγως και στην προκειμένη περίπτωση. 
΄Αρθρο 2 παρ. 2  
Ν. 2227/94, όπως 
αντικατ. με το άρθρ. 
13 παρ. 1 του Ν. 
2399/1996. 

      3. Προκειμένου για έμμισθους ή άμισθους δημόσιους λειτουργούς και 
υπαλλήλους που δεν μισθοδοτούνται με μισθολογικό κλιμάκιο ή βασικό 
μισθό βαθμού κάποιας ιεραρχίας, το επίδομα της παραγράφου 1 του 
άρθρου αυτού υπολογίζεται επί του βασικού μισθού που αποτελεί τη βάση 
υπολογισμού της σύνταξής τους, ο οποίος, πάντως, δεν μπορεί να είναι 
ανώτερος του βασικού μισθού του Προέδρου του Αρείου Πάγου, όπως 
αυτός ισχύει κάθε φορά, με εξαίρεση τους λαμβάνοντες βουλευτική 
σύνταξη, καταβάλλεται δε για μεν τους εμμίσθους από την υπηρεσία τους, 
για δε τους αμίσθους από το φορέα συνταξιοδότησής τους. Το επίδομα 
αυτό καταβάλλεται από το φορέα συνταξιοδότησης του λειτουργού και πριν 
την έναρξη καταβολής της κύριας σύνταξης, λόγω μη συμπλήρωσης της 
ηλικίας συνταξιοδότησής του, εφόσον δεν ασκεί δημόσιο έμμισθο 
λειτούργημα. 

 
 

΄Α ρ θ ρ ο ν    5 
Εφάπαξ βοήθημα λόγω θανάτου ή πλήρους ή μερικής 
ανικανότητας συζύγου ή τέκνων των υπαλλήλων 
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 1. Αν ο σύζυγος ή τέκνα των αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου  1 του παρόντος 
προσώπων φονευθούν ή καταστούν πλήρως ανίκανοι για εργασία εξαιτίας ή εξ αφορμής 
τρομοκρατικής πράξεως σχετικής με την ιδιότητα του συζύγου ή πατρός τους, χορηγείται από το 
Δημόσιο εφάπαξ βοήθημα,  που ανέρχεται στο ποσό του εφάπαξ βοηθήματος, το οποίο δικαιούται 
ο λειτουργός ή υπάλληλος του κλάδου που φέρει τον καταληκτικό βαθμό και έχει πλήρη χρόνο 
ασφαλίσεως.  
 2. Το βοήθημα αυτό καταβάλλεται: 
 α) Στο σύζυγο ή τέκνο που κατέστη πλήρως ανίκανο για εργασία. 
 β) Στον επιζώντα σύζυγο και τα άγαμα τέκνα, κατ΄ισομοιρίαν, εαν πρόκειται για θάνατο 
συζύγου. 
 γ) Στους γονείς και τα τυχόν απομένοντα άγαμα τέκνα, κατ΄ισομοιρίαν, εάν πρόκειται για 
θάνατο τέκνου. Εάν δεν απομένουν άλλα τέκνα, το βοήθημα λαμβάνουν κατ΄ισομοιρίαν οι γονείς. 
 3. Αν τα περιλαμβανόμενα στην παρ. 1 του παρόντος πρόσωπα καταστούν διαρκώς 
μερικώς ανίκανα προς εργασία για τους αναφερομένους στην ίδια παράγραφο λόγους, χορηγείται  
σ΄αυτούς ποσοστό του προβλεπόμενου στην παράγραφο αυτήν εφάπαξ βοηθήματος ανάλογο με 
το ποσοστό της ανικανότητάς τους.  
 4. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 1 και 4 του άρθρου 2 του παρόντος 
εφαρμόζονται αναλόγως και στην προκειμένη περίπτωση.  
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    6 
Αποζημίωση παθόντων 

 
 Αν τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 1 του παρόντος πρόσωπα υποστούν υλικές 
ζημιές εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξης, που έγινε σε βάρος τους λόγω της ιδιότητάς 
τους, έχουν δικαίωμα ν΄αποζημιωθούν από το Δημόσιο. Αν το αντικείμενο που καταστράφηκε ή 
εβλάβη ήταν ασφαλισμένο, αξίωση αποζημιώσεως κατά του Δημοσίου υπάρχει μόνο για το επί 
πλέον της καταβληθείσης ασφαλιστικής αποζημιώσεως ποσό. Υποκατάσταση της ιδιωτικής 
ασφαλιστικής εταιρίας στα δικαιώματα του ασφαλισμένου για το καταβληθέν ποσό του 
ασφαλίσματος αποκλείεται. 
__________ 
 Παρατήρηση: Οι διατάξεις του ως άνω άρθρου 6 του Ν. 1897/90, επεκτάθηκαν και σε 
άλλες περιπτώσεις υλικών ζημιών, με το άρθρο 40 του Ν. 1947/1991 (ΦΕΚ Α 70/14.5.91), που 
έχουν ως εξής: 
 «1. Οι διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ Α΄ 120/1990) εφαρμόζονται 
αναλόγως και σε περιπτώσεις υλικών ζημιών που προεκλήθησαν σε τουριστικά λεωφορεία και 
λεωφορεία ΚΤΕΛ από βίαια γεγονότα εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων των εργαζομένων 
στην Ε.Α.Σ. Το ίδιο ισχύει και για την αποζημίωση υλικών ζημιών που υπέστησαν μέχρι σήμερα 
τρίτοι ως άμεση συνέπεια βομβιστικής ενέργειας.  
 2. Αυτοκίνητα οχήματα, που καταστράφηκαν ολοσχερώς από την θεομηνία της 16ης 
Νοεμβρίου 1990 στην Αρκαδία, μπορεί να αντικατασταθούν για μια μόνο φορά με άλλα όμοια του 
ίδιου ή και μικρότερου κυβισμού χωρίς την καταβολή των οφειλόμενων κατά περίπτωση φόρων 
εισαγωγής, με εξαίρεση τον εισαγωγικό δασμό και το φόρο προστιθέμενης αξίας. 
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 3. Η πιο πάνω απαλλαγή θα παρέχεται με την προσκόμιση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή: 
α) βεβαίωσης της αρμόδιας επιτροπής της Νομαρχίας Αρκαδίας για την ολοσχερή από τη θεομηνία 
καταστροφή του προς αντικατάσταση αυτοκινήτου και β) βεβαίωσης του Ο.Δ.Δ.Υ. για την 
εγκατάλειψη του κατεστραμμένου αυτοκινήτου υπέρ του Δημοσίου ή βεβαίωσης απώλειας αυτού 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες». 
 Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε λεπτομέρεια αναγκαία για την 
εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. 
 Η σχετική υπουργική απόφαση αρ. 2058002/6.9.1991 (ΦΕΚ Β΄ 806/30.9.91) έχει ως εξής: 
«Αριθ. 2058002           
 Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταβολή αποζημιώσεως σε θύματα τρομοκρατίας. 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
 ΄Εχοντας υπόψη: 
 1. Τα άρθρα 6 και 7 του Ν. 1897/90 «περί απονομής συντάξεως και παροχής βοήθειας σε 
θύματα τρομοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων 
διατάξεων». 
 2. Το άρθρο 40 του Ν. 1947/91 «Απλούστευση - Φορολογικών διαδικασιών και άλλες 
ρυθμίσεις». 
 3. Το άρθρο 26 του Ν.Δ. 321/69 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού». 
 4. Το άρθρο 39 παρ. 2 Ν. 1041/80. 
 5. Το άρθρο 26 του Ν. 1882/90, αποφασίζουμε: 
 Α. Για την καταβολή αποζημιώσεων των υλικών ζημιών, των εξόδων ιατροφαρμακευτικής 
περίθαλψης και νοσηλείας, την καταβολή συντάξεων, μερισμάτων ή βοηθημάτων, την εξαιτίας ή εξ 
αφορμής τρομοκρατικής πράξης τραυματισθέντων προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 Ν. 
1897/90, απαιτείται: 
 Υποβολή αίτησης από τον δικαιούχο στις κατά τόπους Νομαρχίες Δ/νση Εσωτερικών - 
ΤΟΔ με την οποία θα συνυποβάλλονται: 
 1. ΄Εκθεση εκτίμησης ζημιών του Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών. 
 Ειδικότερα δύναται να υποβληθεί έκθεση πραγματογνωμοσύνης από Δημόσια Αρχή ή από 
τον Ελληνικό Οργανισμό Πραγματογνωμόνων ή από πραγματογνώμονες της Πανελληνίου 
Ενώσεως ή από διπλωματούχο μηχανικό μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, στις 
περιπτώσεις που έχουν ήδη εκδοθεί τέτοιες εκθέσεις μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
απόφασης και είναι αδύνατο λόγω πραγματικών αδυναμιών να συνταχθεί έκθεση του Σώματος 
Ορκωτών Εκτιμητών. 
 2. Αντίγραφο του βιβλίου συμβάντων της Δ/νσης Ασφαλείας, του Αστυνομικού Τμήματος ή 
της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιλήφθηκε της υπόθεσης. 
 3. Βεβαίωση του οικείου φορέα κοινωνικής ασφάλισης ή πάσης φύσεως ταμείων από τα 
οποία να προκύπτει η δαπάνη νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ή η καταβολή 
συντάξεων, μερισμάτων ή βοηθημάτων επιπλέον εκείνων που θα κατέβαλαν κατά τις κοινές 
διατάξεις. 
 4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθ. 8 Ν. 1599/86 ότι για τις ζημίες που υπέστη το οίκημα ή η 
κατοικία ή το όχημα, οι εγκαταστάσεις και τα κινητά ή ακίνητα αντικείμενα του κατόχου, δεν 
αποζημιώθηκε από την ασφαλιστική εταιρεία στην οποία είναι ασφαλισμένα τα ανωτέρω 
αντικείμενα ή βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας για το ποσό που κατέβαλε. 



 227

 5. Τιμολόγιο αγοράς υλικών και εκτέλεσης εργασιών στις περιπτώσεις αποκατάστασης των 
υλικών ζημιών με ίδια μέσα.  
 6. Τα είδη οικοσκευής αποζημιώνονται μέχρι το 80% της αξίας της ευλόγου δαπάνης που 
αναγράφεται στην έκθεση πραγματογνωμοσύνης. 
 Ειδικά για τα οχήματα λαμβάνονται υπόψη τα εξής: 
 Αν το όχημα του δικαιούχου καταστράφηκε ολοσχερώς, καταβάλλεται για αποζημίωση το 
100% της αξίας αν η ηλικία του οχήματος δεν υπερβαίνει το ένα έτος κατά την ημερομηνία 
καταστροφής του, μειουμένης κατά 5% της αξίας για κάθε έτος κτήσεως και πάντως όχι λιγότερο 
του 60% της αξίας. 
 Η ηλικία του οχήματος διαπιστώνεται από την άδεια κυκλοφορίας του ή σε περίπτωση που 
έχει εισαχθεί ως μεταχειρισμένο, από βεβαίωση του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών. 
 Ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται η τρέχουσα τιμή αγοράς βάσει βεβαίωσης ή επισήμου 
προσφοράς της εταιρείας για οχήματα του ιδίου μοντέλου και κυβισμού. 
 Σε περίπτωση μοντέλων οχημάτων που η εισαγωγή τους στην Ελλάδα σταμάτησε, ως 
βάση υπολογισμού λαμβάνεται μοντέλο που σύμφωνα με βεβαίωση της εταιρείας αντικατέστησε το 
παλαιό, ή όπου αυτό είναι αδύνατο, το ύψος της αποζημίωσης εκτιμάται από το Σώμα Ορκωτών 
Εκτιμητών. 
 Β. Για την καταβολή αποζημιώσεων των υλικών ζημιών που προκλήθηκαν σε τουριστικά 
λεωφορεία και λεωφορεία ΚΤΕΛ από βίαια γεγονότα εξαιτίας των απεργιακών κινητοποιήσεων των 
εργαζομένων στην ΕΑΣ και τρίτων που υπέστησαν ζημίες μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του 
Ν. 1947/91 εξαιτίας βομβιστικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 40 του ιδίου νόμου, απαιτείται η 
υποβολή αίτησης από το δικαιούχο στις κατά τόπους Νομαρχίες και κατά περίπτωση τα υπό 
στοιχεία (1, 2, ....4 και 5) δικαιολογητικά που αναφέρονται στο ανωτέρω κεφάλαιο (Α) της 
παρούσας απόφασης. 
 Η Υπηρεσία Εντελλομένων Εξόδων αρμόδια για την αναγνώριση και εκκαθάριση της 
δαπάνης δύναται να απαιτεί την προσκόμιση συμπληρωματικών δικαιολογητικών, τα οποία κατά 
περίπτωση κρίνει απαραίτητα. 
 Οι δικαιούχοι αποζημιώσεων απαλλάσονται από την υποχρέωση προσκόμισης 
αποδεικτικού ενημερότητας των χρεών προς το Δημόσιο. 
 Η αποζημίωση περιλαμβάνει μόνο τις θετικές ζημίες. 
 Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Οικονομικών Φ.110 ΚΑΕ 5216 
«Δαπάνες αποζημίωσης όσων έπαθαν εξαιτίας τρομοκρατικής ή βομβιστικής ενέργειας» και οι 
πιστώσεις θα μεταφέρονται στους προϋπολογισμούς των Νομαρχιών Φ.235, αφού προηγηθούν 
προτάσεις για το ύψος της απαιτούμενης για κάθε περίπτωση δαπάνης προς την Γενική Δ/νση 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους - Δ/νση Πρ/σμού - Τμήμα Β΄ από τις αρμόδιες υπηρεσίες. 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 1991 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΛΑΙΟΚΡΑΣΣΑΣ» 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    7 
Νοσηλεία και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
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 1. Το Δημόσιο καταβάλλει τα έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και νοσηλείας των 
εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξης τραυματισθέντων ως άνω προσώπων κατά το μέρος 
της δαπάνης που δεν καλύπτεται από τον οικείο φορέα κοινωνικής ασφάλισης. 
 2. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης και πάσης φύσεως ταμεία, που κατ΄εφαρμογή των 
διατάξεων του παρόντος κατέβαλαν συντάξεις, μερίσματα ή βοηθήματα επί πλέον εκείνων που θα 
κατέβαλλαν κατά τις κοινές διατάξεις, έχουν δικαίωμα να ζητήσουν από το Δημόσιο την πληρωμή 
του επί πλέον καταβληθέντος ποσού. Εάν όμως τα ασφαλισμένα θύματα είναι μέλη διοικητικών 
συμβουλίων ή υπάλληλοι τράπεζας, υποχρεούται για την πληρωμή του επί πλέον καταβληθέντος 
ποσού ή τράπεζα. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    8 
 
 Για τη διαδικασία αναγνωρίσεως του συνταξιοδοτικού δικαιώματος εφαρμόζονται αναλόγως 
οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ή οι διατάξεις των οικείων φορέων. 
 Ως προς τη φύση της πράξεως αποφαίνεται το δικαστικό συμβούλιο ύστερα από ανάκριση 
που θα διεξαχθεί. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    9 
Διατήρηση ευνοϊκότερων διατάξεων 

 
 Διατηρείται σε ισχύ κάθε τυχόν ευνοϊκότερη για τα θύματα τρομοκρατικής πράξης διάταξη 
της κείμενης νομοθεσίας, γενική ή ειδική.  
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    10 
Ευεργετήματα για τα παιδιά των θυμάτων της τρομοκρατίας 

 
 1. Τα τέκνα των φονευθέντων ή καταστάντων πλήρως ανικάνων για την εκτέλεση των 
καθηκόντων τους προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 1 του παρόντος. 
 α) Μετεγγράφονται με αίτησή τους, εάν εισαχθούν σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή 
τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας με τις γενικές εισιτήριες εξετάσεις, στο ανώτατο 
εκπαιδευτικό ίδρυμα ή τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα που είναι πλησιέστερο στην οικογενειακή 
κατοικία τους, καθ΄υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού μετεγγραφομένων. 
 β) Μετεγγράφονται με αίτησή τους, εάν φοιτούν σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα ή 
τεχνολογικό εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας ή του εξωτερικού, στο αναφερόμενο στο προηγούμενο 
εδάφιο εκπαιδευτικό ίδρυμα, καθ΄υπέρβαση του εκάστοτε προβλεπόμενου αριθμού 
μετεγγραφομένων.  
 γ) Γίνονται δεκτοί κατά προτίμηση, εάν είναι φοιτητές, στις φοιτητικές εστίες και λέσχες. 
 2. Τα τέκνα των αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο προσώπων 
προσλαμβάνονται στο Δημόσιο, στα νομικά πρόσωπα του δημοσίου τομέα και στις τράπεζες 
καθ΄υπέρβαση του προβλεπομένου από την προκήρυξη του διαγωνισμού αριθμού, εάν επιτύχουν 
στο σχετικό διαγωνισμό και δεν περιλαμβάνονται στον αριθμό αυτόν.  
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 3. Για την αναγνώριση των ανωτέρω ευεργετημάτων απαιτείται η υποβολή από τους 
ενδιαφερομένους αντιγράφου πράξεως συνταξιοδότησης και πιστοποιητικού οικογενειακής 
κατάστασης. 
 

΄Α ρ θ ρ ο    11 
Αναπροσαρμογή συντάξεων, μερισμάτων και άλλων βοηθημάτων 

 
 1. Οι διατάξεις του νόμου αυτού εφαρμόζονται αναλόγως και για την αναπροσαρμογή των 
συντάξεων όσων κατέστησαν ανίκανοι από την ίδια αιτία από 24 Ιουλίου 1974 και μετά, καθώς και 
για τις οικογένειες όσων δολοφονήθηκαν. 
 2. Η αναπροσαρμογή της σύνταξης γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου στην 
αρμόδια υπηρεσία, τα δε οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του επόμενου της 
υποβολής της αιτήσεως μήνα. 
 3. Η αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, μερισμάτων ή βοηθημάτων, 
περιοδικών ή εφάπαξ, γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου στα οικεία ταμεία. Στην αίτηση 
πρέπει να επισυνάπτεται κυρωμένο αντίγραφο της πράξης αναπροσαρμογής  της σύνταξης. Η 
αναπροσαρμογή γίνεται βάσει της αναπροσαρμοσμένης κύριας σύνταξης ή των αποδοχών που 
λήφθηκαν υπόψη για την αναπροσαρμογή της. 
 (Τα άρθρα 12 και 13 παραλείπονται ως μη συνταξιοδοτικού περιεχομένου). 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    14 
 
 1. Η ισχύς αυτού του νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, πλην των διατάξεων των άρθρων 1 έως και 10, που εφαρμόζονται αναδρομικά από 
24 Ιουλίου 1974 (αντικατ. με άρθ. 32 παρ. 1 του Ν. 1968/1991 (ΦΕΚ 15Α΄/11.10.91). 
 2. Η αναγνωριζόμενη σύνταξη στους ίδιους τους δικαιούχους ή στις οικογένειές τους είναι 
πληρωτέα υπό τους περιορισμούς του άρθρου 60 του Π.Δ. 1041/1979, όπως αντικαταστάθηκε με 
το άρθρο 18 παρ. 10 του Ν. 1489/1984, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις οικείες διατάξεις. 
 Παραγγέλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 1990 
 
 
 

ΙΙ.   ΝΟΜΟΣ  1977 
 Προστασία παθόντων στο βίαιο συμβάν και θυμάτων τρομοκρατών και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ Α΄185/5.12.91). (΄Αρθρο 1 έχει κωδικοποιηθεί στο Π.Δ. 1041/79). 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    2 
 
 1. ΄Ελληνες πολίτες, που καθίστανται πλήρως ανίκανοι για εργασία από τρομοκρατική 
πράξη στρεφόμενη κατά των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 ή άλλων 
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προσώπων ή στόχων των τρομοκρατών, δικαιούνται από το φορέα συνταξιοδότησής τους 
σύνταξη, που αντιστοιχεί σε 35 χρόνια υπηρεσίας ή ασφάλισης. 
 Η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τον ανώτατο βαθμό ή το κλιμάκιο, που προβλέπουν για 
την κατηγορία ή τον κλάδο τους οι διατάξεις, που ισχύουν κατά την ημερομηνία του παθήματος. 
 Προκειμένου για ασφαλιστικούς οργανισμούς η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τις 
αποδοχές, που ελάμβαναν ή τον ασφαλιστέο μισθό ή την ασφαλιστική κατηγορία ή κλάση, στην 
οποία είχαν καταταγεί οι παθόντες κατά την ημερομηνία του ατυχήματος. 
 Σε περίπτωση, που οι πολίτες είναι ανασφάλιστοι δικαιούνται από το δημόσιο ταμείο 
μηνιαίου βοηθήματος ίσου με τη μηνιαία σύνταξη, που προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα 
Πολεμικών Συντάξεων (Π.Δ. 1285/1981, ΦΕΚ 314 Α΄) για τους ανάπηρους πολίτες εκ του αμάχου 
πληθυσμού, που φέρουν το ίδιο ποσοστό ανικανότητας. 
 Στους ασφαλισμένους του Ο.Γ.Α. καταβάλλεται, με τις ίδιες προϋποθέσεις, από τον 
οργανισμό αυτόν, το ποσό του βοηθήματος του προηγούμενου εδαφίου. 
 2. Ποσοστό της ανωτέρω συντάξεως ή του βοηθήματος δικαιούνται και τα πρόσωπα της 
οικογένειας του φονευθέντος, υπό τις συνθήκες της προηγούμενης παραγράφου, πολίτη, καθώς 
και του θανόντος μετά την απόκτηση της ιδιότητας του συνταξιούχου ή βοηθηματούχου. 
 Μέλη της οικογένειας του πολίτη, που δικαιούνται σύνταξη ή βοήθημα, είναι αυτά που 
προβλέπουν οι διατάξεις του οικείου συνταξιοδοτικού φορέα ή, προκειμένου για τους 
ανασφάλιστους, τα αναφερόμενα στα άρθρα 5 και 6 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων, έστω και αν δεν συντρέχουν για την πατρική οικογένεια οι προϋποθέσεις ηλικίας, 
απορίας και συντηρήσεως (όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με άρθρ. 2 Ν. 2129/1993). 
 Μέλη της οικογένειας του πολίτη, που δικαιούνται συντάξεως ή βοηθήματος είναι αυτά, που 
προβλέπουν οι διατάξεις του οικείου συνταξιοδοτικού φορέα ή, προκειμένου για τους 
ανασφάλιστους, τα αναφερόμενα στα άρθρα 5 και 6 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων και εφ΄όσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων τούτων. 
 Οι χρονικές προϋποθέσεις, που απαιτούνται για τη θεμελίωση δικαιώματος 
συνταξιοδότησης μελών οικογένειας, δεν ισχύουν προκειμένου για ασφαλισμένους ασφαλιστικών 
οργανισμών. Ως προς τα μέλη της οικογένειας και το ποσοστό σύνταξής τους εφαρμόζονται οι 
διατάξεις της νομοθεσίας του κάθε φορέα και, ειδικά για τον Ο.Γ.Α., οι ισχύουσες προϋποθέσεις 
του Ι.Κ.Α. 
 Το ποσό της σύνταξης, που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή για τις 
οικογένειες όσων φονεύονται από τρομοκρατικές πράξεις, δεν μπορεί να είναι κατώτερο 
από το ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται σε ανάπηρο πολίτη από τον άμαχο 
πληθυσμό, ο οποίος φέρει ανικανότητα εκατό τοις εκατό (100%) (όπως το εδάφιο αυτό 
συμπληρώθηκε με άρθρ. 20 παρ. 16 Ν. 1084/92 και αντικατ. με άρθρο 6 παρ. 4 Ν. 2227/94). 
 3. Τα πρόσωπα του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, που καλύπτονται 
ασφαλιστικά από το Δημόσιο ή καθεστώς παρόμοιο με αυτό των δημόσιων υπαλλήλων και 
καθίστανται μερικώς ανίκανα για εργασία, αλλά εξακολουθούν να εργάζονται ή είναι συνταξιούχοι, 
δικαιούνται προσωπικού και αμεταβίβαστου επιδόματος ανικανότητας ίσου με το ποσοστό της 
ανικανότητάς τους. 
 Το επίδομα αυτό, που εξακολουθεί να καταβάλλεται και μετά την έξοδο από την υπηρεσία, 
υπολογίζεται, κατά περίπτωση, επί του εκάστοτε βασικού μισθού του βαθμού ή του κλιμακίου, με 
το οποίο μισθοδοτείται ή συνταξιοδοτείται ο υπάλληλος. 
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 Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής εφαρμόζονται και επί εκείνων, που συνταξιοδοτούνται 
ως πλήρως ανίκανοι για εργασία κατά την παρ. 1. 
 Επί συρροής επιδομάτων, ο δικαιούχος μπορεί να επιλέξει ή το οριζόμενο στην 
παράγραφο αυτήν ή τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις των οικείων φορέων συνταξιοδότησης. 
 4. Τα πρόσωπα, που καλύπτονται ασφαλιστικά από ασφαλιστικούς οργανισμούς και 
καθίστανται πλήρως ή μερικώς ανάπηρα, εξακολουθούν δε να εργάζονται ή να συνταξιοδοτούνται 
από αυτούς λόγω γήρατος και αναπηρίας, δικαιούνται μηνιαίου επιδόματος ανάλογα με το 
ποσοστό της αναπηρίας τους, ως κατωτέρω: 
 Ποσοστό αναπηρίας 
 25% - 33% 5 ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη 
 34% - 41% « «   6 
 42% - 49% « «   7 
 50% - 57% « «   8 
 58% - 66% « «   9 
 67% και άνω « « 10 
 Το επίδομα είναι προσωπικό και καταβάλλεται εφ΄ όρου ζωής από τον ασφαλιστικό 
οργανισμό κύριας ασφάλισης, στον οποίο ασφαλίζεται ή συνταξιοδοτείται ο παθών κατά το χρόνο 
του ατυχήματος και δεν επηρεάζεται από οποιαδήποτε μεταβολή του ποσοστού αναπηρίας.  
 Σε περίπτωση, που ο παθών είναι ασφαλισμένος σε περισσότερους του ενός 
ασφαλιστικούς οργανισμούς κύριας ασφάλισης, το επίδομα καταβάλλεται από τον οργανισμό, στον 
οποίο έχει διανύσει τον περισσότερο χρόνο. 
 5. Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων, που αφορούν συνταξιοδοτικό δικαίωμα 
ασφαλισμένων ή συνταξιούχων ασφαλιστικών οργανισμών, εφαρμόζονται και επί πολιτών ξένων 
κρατών, που εργάζονται και ασφαλίζονται στους οργανισμούς αυτούς. 
 6. Ως προς μεν το χαρακτήρα της πράξης ως τρομοκρατικής ή του στόχου, εκδίδεται 
πόρισμα από τον κατά τόπο αρμόδιο πρόεδρο πρωτοδικών, έπειτα από ανάκριση που θα 
διεξαχθεί, ως προς δε τον τόπο, το χρόνο και τις συνθήκες γενικά, που επήλθε ο τραυματισμός ή ο 
θάνατος αποφαίνονται τα συνταξιοδοτικά όργανα, που δικαιοδοτούν ή αποφασίζουν για τις 
συντάξεις με βάση το κατά τα ανωτέρω πόρισμα του προέδρου πρωτοδικών και οποιοδήποτε άλλο 
ανακριτικό και αποδεικτικό υλικό έχει συγκεντρωθεί μέχρι της εκδόσεως του πορίσματος του 
προέδρου πρωτοδικών. 
 7. Για το ποσοστό ανικανότητας και την αιτιώδη σχέση του τραυματισμού ή του θανάτου με 
την τρομοκρατική πράξη αποφαίνεται η οικεία υγειονομική επιτροπή και προκειμένου για 
ανασφαλίστους ή δημόσιους υπαλλήλους ή λειτουργούς, που καλύπτονται ασφαλιστικά από το 
Δημόσιο, η Ανώτατη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή. 
 8. Για τα θέματα, που δεν ρυθμίζονται με τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων 
εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των οικείων φορέων συνταξιοδότησης ή προκειμένου για 
ανασφαλίστους, οι διατάξεις του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων, που αφορούν τους ανάπηρους 
πολίτες από τον άμαχο πληθυσμό. 
 9. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού έχουν εφαρμογή και επί δικαιωμάτων, που στηρίζονται σε 
γεγονότα, τα οποία έλαβαν χώρα από 24 Ιουλίου 1974 μέχρι την έναρξη ισχύος του. 
 10. Το επίδομα, που προβλέπουν οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 1897/1990 
καταβάλλεται και στα πρόσωπα του άρθρου 1 του ίδιου νόμου, τα οποία καθίστανται πλήρως 
ανίκανα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους.  
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 Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου έχουν 
εφαρμογή και επί των υπαγομένων στο Ν. 1897/1990. 
 11. Κατ΄εξαίρεση οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 έχουν 
εφαρμογή και σε ασφαλισμένους των ειδικών ταμείων του άρθρου 10 του Ν. 1902/1990, οι οποίοι 
έχουν 25ετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και υπέστησαν μερική ανικανότητα από 
τρομοκρατική πράξη στρεφόμενη κατά του προσώπου τους.  
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    3 
 
 1. ΄Οπου στον παρόντα νόμο αναφέρεται ο όρος «φορέας συνταξιοδότησης» σε αυτόν 
περιλαμβάνεται και το Δημόσιο, όπου «ασφαλιστικοί οργανισμοί» νοούνται οι φορείς κύριας 
ασφάλισης αρμοδιότητας Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
Εμπορικής Ναυτιλίας, όπου «πλήρης ανικανότητα» αναπηρία 65% και άνω ή προκειμένου περί 
ασφαλιστικών οργανισμών, 67% και άνω και όπου «μερική ανικανότητα» ποσοστό αναπηρίας από 
25% μέχρι 64% και για ασφαλιστικούς οργανισμούς από 25% μέχρι 66,6%. 
 2. ΄Οσοι συνταξιοδοτούνται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, εφ΄όσον καλύπτονται και 
από φορέα επικουρικής ασφάλισης, δικαιούνται αυξημένης επικουρικής σύνταξης ή βοηθήματος με 
τις ίδιες προϋποθέσεις απονομής, που ισχύουν στον κύριο φορέα. 
 3. Η αναγνώριση των δικαιωμάτων κατά τις διατάξεις των άρθρων του νόμου αυτού γίνεται 
έπειτα από αίτηση των δικαιούχων και των οικογενειών, όσων από αυτούς έχουν πεθάνει, τα δε 
οικονομικά αποτελέσματα αρχίζουν από την πρώτη του μήνα, κατά τον οποίο εκδίδεται η σχετική 
πράξη. 
 4. Η αναπροσαρμογή των επικουρικών συντάξεων, μερισμάτων ή βοηθημάτων, 
περιοδικώς καταβαλλόμενων, γίνεται ύστερα από αίτηση του δικαιούχου στα οικεία ταμεία. 
 Στην αίτηση πρέπει να επισυνάπτεται αντίγραφο της πράξης αναπροσαρμογής της 
σύνταξης.  
 Η αναπροσαρμογή ή χορήγηση της επικουρικής σύνταξης πραγματοποιείται από την 
ημερομηνία αναπροσαρμογής ή χορήγησης της σύνταξης του κύριου φορέα. 
 5. Οι διατάξεις του παρόντος νόμου  έχουν ανάλογη εφαρμογή και επί: 
 α) υπαλλήλων και συνταξιούχων των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ., που 
συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο ή δεν συνταξιοδοτούνται μεν από αυτό, διέπονται όμως από το 
ίδιο νομικό καθεστώς βάσει ιδιαίτερων νομοθετημάτων, που είτε παραπέμπτουν στις διατάξεις των 
δημόσιων υπαλλήλων είτε επαναλαμβάνουν κατά βάση τις διατάξεις αυτές. 
 β) Δημόσιων λειτουργών κατά την έννοια της παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 1897/1990 εν 
ενεργεία και εν συντάξει, καθώς και υπαλλήλων και συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, 
όπως αυτός ορίζεται κάθε φορά. 
 γ) των σιδηροδρομικών υπαλλήλων και συνταξιούχων, που συνταξιοδοτούνται με τις 
διατάξεις του Π.Δ. 850/1980, και 
 δ) των υπαλλήλων και συνταξιούχων των ΕΛ.ΤΑ. 
 6. Το άρθρο 22 του νόμου 1976/91 «Αντικατάσταση και συμπλήρωση διατάξεων της 
συνταξιοδοτικής νομοθεσίας, μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού καθεστώτος των αγωνιστών 
Εθνικής Αντίστασης και άλλες διατάξεις» καταργείται από τότε που ίσχυε. 
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Το άρθρο 4 παραλείπεται ως άσχετο με συντάξεις 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    5 
 
 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις. 
 Παραγγέλλουμε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου  1991 
 
 

 
ΙΙΙ.   ΝΟΜΟΣ  2084 

Αναμόρφωση της Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις 
(ΦΕΚ 165 Α΄/7.10.1992) 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
 
 

ΜΕΡΟΣ  ΠΡΩΤΟ 
Εισαγωγικές διατάξεις και εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

 
΄Α ρ θ ρ ο    1 

Χαρακτήρας Κοινωνικής Ασφάλισης 
  
 Η ασφάλιση στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης και το Δημόσιο είναι 
υποχρεωτική και καταλαμβάνει τα πρόσωπα κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους, 
επιφυλασσομένων των διατάξεων περί προαιρετικής ασφάλισης. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    2 
Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

 
 Στον παρόντα νόμο οι παρακάτω όροι σημαίνουν αντίστοιχα: 
 1. Απασχόληση: Η προς βιοπορισμό παροχή εξαρτημένης εργασίας ή ανεξαρτήτων 
υπηρεσιών. 
 2. Αυτοαπασχολούμενοι: Οι λοιποί, πλην μισθωτών, ασφαλισμένοι. 
 3. Μέσο μηνιαίο κατά κεφαλήν ακαθάριστο εθνικό προϊόν (Μ.Μ.Κ.Κ. Α.Ε.Π.): Το κατά 
κεφαλήν Α.Ε.Π. σε τρέχουσες αγοραίες τιμές διαιρεμένο δια του 12, όπως προκύπτει από τους 
Εθνικούς Λογαριασμούς της Ελλάδος. 
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 4. Φορείς κοινωνικής ασφάλισης: ΄Ολα τα ασφαλιστικά Ταμεία και Οργανισμοί, που 
λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας 
και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επίσης φορείς ασφάλισης νοούνται τα Ταμεία ή Κλάδοι ή 
Λογαριασμοί, που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ., οι υπηρεσίες και κάθε άλλος φορέας 
ανεξαρτήτως ονομασίας και νομικής μορφής, που χορηγούν περιοδικές παροχές υπό τύπο 
συντάξεων (κύριες και επικουρικές), βοηθημάτων ή μερισμάτων ή παροχές ασθένειας ή εφάπαξ 
βοηθήματα εφόσον καταβάλλεται εργοδοτική εισφορά ή κοινωνικός πόρος (όπως αντικαταστάθηκε 
από τότε που ίσχυσε με άρθρο 11 παρ. 1 Ν. 2227/1994). 
 Δεν θεωρούνται φορείς ασφάλισης κατά την έννοια του παρόντος νόμου τα Κεφάλαια 
Αποκαταστάσεως Φορτοεκφορτωτών (Κ.Α.Φ). 
 
 

ΜΕΡΟΣ  ΔΕΥΤΕΡΟ 
Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων που διορίζονται μετά την 1.1.1993 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 

Πολιτικές Συντάξεις 
 

΄Α ρ θ ρ ο    3 
Δικαίωμα σύνταξης - προϋποθέσεις 

 
 1. Ο τακτικός δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος λαμβάνει κάθε μήνα μισθό από το Δημόσιο 
Ταμείο, δικαιούται ισόβιας σύνταξης από το Δημόσιο. 
 α) Αν απομακρυνθεί της υπηρεσίας και έχει δεκαπενταετή πλήρη πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία και το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας του. 
 Προκειμένου για μητέρες υπαλλήλους, που έχουν ανήλικα ή ενήλικα αλλά ανίκανα για κάθε 
βιοποριστική εργασία παιδιά, αρκεί η συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου (55ου) έτους της 
ηλικίας τους εφόσον έχουν εικοσαετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. 
 Κατ΄εξαίρεση για τις μητέρες υπαλλήλους που έχουν τρία τουλάχιστον παιδιά και εικοσαετή 
πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, το κατά το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης αυτής όριο 
ηλικίας μειώνεται κατά τρία (3) έτη για κάθε παιδί και μέχρι του πεντηκοστού (50ού) έτους.  
 β) Αν απολυθεί λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας που δεν οφείλεται στην 
υπηρεσία και έχει συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, 
ανεξαρτήτως ηλικίας. 
 Ειδικά για όσους καθίστανται ανίκανοι λόγω ατυχήματος, που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, 
η κατά το προηγούμενο εδάφιο πενταετία μειούται στο ήμισυ. 
 γ) Αν απομακρυνθεί οπωσδήποτε της υπηρεσίας λόγω σωματικής ή διανοητικής 
ανικανότητας συνεπεία τραύματος ή νοσήματος, που προήλθε προδήλως και αναμφισβητήτως 
εξαιτίας της υπηρεσίας, ανεξάρτητα από τα χρόνια υπηρεσίας και την ηλικία του. 
 Οι συνέπειες του τραύματος ή του νοσήματος παρέχουν δικαίωμα σύνταξης εφόσον 
εκδηλώθηκαν το αργότερο σε ένα εξάμηνο από την ημέρα που απομακρύνθηκε ο υπάλληλος από 
την υπηρεσία μετά το πάθημα.  
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 Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ότι προήλθαν εξαιτίας της υπηρεσίας 
χρόνια νοσήματα, τα οποία εκδηλώθηκαν μέσα σε τρία (3) χρόνια από το διορισμό του υπαλλήλου 
στο Δημόσιο, ως τακτικού. 
 Αν αποδειχθεί ότι υπάρχει βαρύ πταίσμα του υπαλλήλου ως προς το πάθημα, δεν γεννάται 
δικαιώμα σύνταξης, κατά τις διατάξεις της περίπτωσης αυτής.  
 2. Οι δόκιμοι υπάλληλοι εξομοιούνται σε κάθε περίπτωση με τους τακτικούς ως προς το 
δικαίωμα για σύνταξη. 
 3. Οι μη μόνιμοι υπάλληλοι, οι νομάρχες, οι έπαρχοι και οι ιατροί του Εθνικού Συστήματος 
Υγείας αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται γι΄αυτούς 
στο άρθρο 1 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 1041/1979 ΦΕΚ 292 Α΄), σε 
συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ως προς την ηλικία συνταξιοδότησης, τη 
συνταξιοδότηση λόγω παθήματος, καθώς και τη συνταξιοδότηση των γυναικών με ανήλικα ή 
ανίκανα παιδιά ή με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά. 
 4. Δικαίωμα σύνταξης από το Δημόσιο έχουν επίσης και οι κατηγορίες των υπαλλήλων, 
που αναφέρονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, εφόσον 
συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις της παραγρ. 1, καθώς και οι εκπαιδευτικοί 
αναγνωρισμένων σχολείων της αλλοδαπής και οι λοιπές κατηγορίες εκπαιδευτικών λειτουργών, 
που αναφέρονται στο άρθρο  3 του παραπάνω Κώδικα, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι 
προϋποθέσεις του εν λόγω άρθρου και συντρέχουν οι προϋποθέσεις της περίπτ. α΄ της παραγρ. 1 
του άρθρου αυτού. 
 5. Το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, το οποίο έχει υπαχθεί στη 
συνταξιοδότηση του Δημοσίου με τις διατάξεις του Ν. 1518/1985 (ΦΕΚ 30 Α΄) και του άρθρου 48 
του Ν. 1813/1988 (ΦΕΚ 243 Α΄), εξακολουθεί να συνταξιοδοτείται από το Δημόσιο με τους όρους 
και τις προϋποθέσεις της παραγρ. 1 του άρθρου αυτού. 
 6. Οι δικαστικοί λειτουργοί και το κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
οι οποίοι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις των διατάξεων του πρώτου εδαφίου  της 
περίπτ. α΄ και των περιπτ. β΄, δ΄ και ε΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων, καθώς και τις προϋποθέσεις των διατάξεων των περιπτ. β΄ και γ΄ της 
παρ. 1 του άρθρου αυτού, αποκτούν δικαίωμα σύνταξης χωρίς την προϋπόθεση της ηλικίας, που 
προβλέπεται από τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της περίπτ. α΄ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 
 Το όριο ηλικίας δεν ισχύει για τις γυναίκες δικαστικούς λειτουργούς, καθώς και για τις 
γυναίκες που ανήκουν στο κύριο προσωπικό του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, εφόσον οι 
ανωτέρω κατηγορίες γυναικών έχουν ανήλικα ή ανίκανα παιδιά ή τρία (3) τουλάχιστον παιδιά και 
συμπληρώνουν εικοσαετή πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία. 
 Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτ. α΄ της παραγρ. 1 του άρθρου 1 του Κώδικα 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων δεν ισχύει για όσους διορίζονται μετά την 1η Ιανουαρίου   
1993.  
 
 

΄Α ρ θ ρ ο   4 
Συντάξιμη υπηρεσία πολιτικών υπαλλήλων 
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 1. Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι όλος ο χρόνος, που διανύεται στις θέσεις του 
άρθρου 3 με υπαλληλική ιδιότητα και λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της σύνταξης, με την 
προϋπόθεση ότι καταβλήθηκαν οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.  
 2. Συντάξιμη λογίζεται και κάθε υπηρεσία, που έχει παρασχεθεί στο Δημόσιο, στους Ο.Τ.Α. 
και τα άλλα Ν.Π.Δ.Δ. με οποιαδήποτε σχέση, ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας γενικά, ο χρόνος 
εκπαιδευτικής άδειας μέχρι δύο έτη, καθώς και ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών, με 
την προϋπόθεση καταβολής της προβλεπόμενης από το άρθρο 17 εισφοράς. 
 3. Κατ΄εξαίρεση δεν είναι συντάξιμος ο χρόνος: 
 α) Της διαθεσιμότητας εφόσον αυτή οφείλεται σε αξιόποινη πράξη για την οποία 
επακολούθησε αμετάκλητη καταδίκη ή παράπτωμα για το οποίο επακολούθησε οριστική απόλυση. 
 β) Της αυθαίρετης αποχής από τα καθήκοντα. 
 γ) Της αργίας και της προσωρινής απόλυσης. 
 δ) Της έκτισης ποινικής καταδίκης που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός αν 
επακολούθησε απαλλαγή. 
 ε) Της προσωρινής κράτησης, εκτός αν επακολούθησε απαλλαγή. 
 στ) Οποιασδήποτε υπηρεσίας, που συμπίπτει με χρόνο ασφάλισης σε άλλο οργανισμό 
κύριας ασφάλισης, ελληνικό ή διεθνή και χρησιμοποιήθηκε για την απόκτηση δικαιώματος 
σύνταξης από τον οργανισμό αυτόν, με επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 17 του 
νόμου  αυτού. 
 ζ) Της ειδικής άδειας, που προβλέπεται από τα άρθρα 6 των Ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 7 Α΄) και 
1682/1987 (ΦΕΚ 14 Α΄) 
 η) Μετά την κατάληψη από το όριο ηλικίας. 
 Εισφορές, που έχουν καταβληθεί για το χρόνο των προηγουμένων περιπτώσεων, δεν 
επιστρέφονται στον υπάλληλο, ο χρόνος πάντως αυτός αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σε 
οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης σύμφωνα με τις διατάξεις της 
διαδοχικής ασφάλισης. 
 4. Εάν κατά τη συγκεφαλαίωση του συντάξιμου χρόνου προκύπτει διάστημα ίσο 
τουλάχιστον προς έξι (6) μήνες λογίζεται ως πλήρες έτος.  
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    5 
Υπολογισμός σύνταξης πολιτικών υπαλλήλων 

 
 1. Για τον υπολογισμό της σύνταξης των πολιτικών υπαλλήλων, λαμβάνεται υπόψη 
ποσοστό του μηνιαίου ασφαλιστέου μισθού και η συντάξιμη υπηρεσία τους. 
 2. Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε ποσοστό 1,714% του κατά την προηγούμενη 
παράγραφο μηνιαίου ασφαλιστέου μισθού για κάθε έτος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 
 3. Ως μηνιαίος ασφαλιστέος μισθός νοείται το πηλίκον της διαιρέσεως του συνόλου των 
πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών, που έλαβε ο υπάλληλος κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη, 
που προηγούνται του έτους εκείνου κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη και επί των 
οποίων καταβλήθηκαν εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό των δώρων εορτών Χριστουγέννων και 
Πάσχα και του επιδόματος αδείας, δια του αριθμού των μηνών ασφάλισης των ετών αυτών, οι 
οποίοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι των σαράντα (40). Αν υπολείπονται των σαράντα (40) 
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λαμβάνονται υπόψη και αποδοχές μηνών ασφάλισης της αμέσως προηγούμενης περιόδου μέχρι 
τη συμπλήρωση του αριθμού των μηνών αυτών. 
 Προκειμένου για εξερχομένους λόγω ανικανότητας, αν ο συντάξιμος χρόνος είναι 
μικρότερος του προβλεπομένου στο προηγούμενο εδάφιο ο υπολογισμός γίνεται με βάση το μέσο 
όριο των μηνιαίων αποδοχών του χρόνου ασφάλισης, που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την έξοδό 
τους. 
 Για τον προσδιορισμό των συνολικών αποδοχών της παραγράφου αυτής, οι αποδοχές για 
κάθε έτος πλην αυτών του τελευταίου πριν από την έξοδο έτους, λαμβάνονται υπόψη αυξημένες 
κατά το ποσοστό αύξησης των συντάξεων. 
 
 4. Για τον υπολογισμό της σύνταξης των παντελώς τυφλών και παραπληγικών ή 
τετραπληγικών υπαλλήλων εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 1 και 3 του άρθρου 19 
του Ν. 1694/1987 (ΦΕΚ 35 Α΄). 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    6 
Συντάξεις παθόντων 

 
 1. Σε περίπτωση απόλυσης του υπαλλήλου λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, 
που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, η σύνταξη κανονίζεται βάσει του κατά το άρθρο 5 ασφαλιστέου 
μισθού και των ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας του. 
 2. Προκειμένου για παθόντες από τραύμα ή νόσημα, το οποίο προήλθε προδήλως και 
αναμφισβητήτως εξαιτίας της υπηρεσίας, η σύνταξη κανονίζεται βάσει του ποσοστού ανικανότητας 
και του ποσού της σύνταξης, που αναλογεί σε τριακονταπενταετή πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία. 
 Ποσοστό ανικανότητας μικρότερο του 50% δεν παρέχει δικαίωμα σύνταξης ανικανότητας. 
 3. Αν η σύνταξη, που προκύπτει βάσει των ετών υπηρεσίας είναι μεγαλύτερη αυτής, που 
αναλογεί στο ποσοστό ανικανότητας, καταβάλλεται η μεγαλύτερη αυτή σύνταξη. 
 4. Οι διατάξεις των Ν. 1897/1990 (ΦΕΚ 120 Α΄) και 1977/1991 (ΦΕΚ 185 Α΄) κατά το μέρος, 
που αφορούν τον υπολογισμό της σύνταξης των προσώπων, που υπάγονται σε αυτές, 
εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 
Στρατιωτικές συντάξεις 

 
΄Α ρ θ ρ ο    7 

Δικαίωμα σύνταξης - προϋποθέσεις 
 
 1. Ο στρατιωτικός δικαιούται ισόβιας σύνταξης από το Δημόσιο εφόσον συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων. 
 2. Στρατιωτικός νοείται αυτός, που υπηρετεί στις ΄Ενοπλες Δυνάμεις, στην Ελληνική 
Αστυνομία, στο Λιμενικό και στο Πυροσβεστικό Σώμα, ως αξιωματικός, ανθυπασπιστής ή οπλίτης 
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ή αυτός, που κατά το νόμο αντιστοιχεί στους βαθμούς αυτούς, ανεξάρτητα από το όπλο, σώμα, 
κλάδο ή ειδικότητα που ανήκει. 
 3. Ο μόνιμος στρατιωτικός δικαιούται σύνταξης: 
 α) Αν απομακρυνθεί εκουσίως των τάξεων και έχει συμπληρώσει δεκαπενταετή πλήρη 
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία και το εξηκοστό πέμπτο (65ο) έτος της ηλικίας του. 
 β) Αν απομακρυνθεί των τάξεων λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, που δεν 
οφείλεται στην υπηρεσία και έχει συμπληρώσει πενταετή τουλάχιστον πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία, ανεξαρτήτως ηλικίας. 
 Ειδικά για όσους καθίστανται ανίκανοι, λόγω ατυχήματος, που δεν οφείλεται στην 
υπηρεσία, η κατά το προηγούμενο εδάφιο πενταετία μειούται στο ήμισυ. 
 Προκειμένου για γυναίκες στρατιωτικούς, που έχουν ανήλικα ή ενήλικα αλλά ανίκανα για 
κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, ή τρία (3) τουλάχιστον παιδιά, αρκεί εικοσαετής πλήρης 
πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, ανεξαρτήτως ηλικίας. 
 4. Οι μόνιμοι στρατιωτικοί, οι οποίοι πληρούν τους λοιπούς όρους και προϋποθέσεις του 
άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, αποκτούν δικαίωμα σύνταξης 
χωρίς την προϋπόθεση της ηλικίας, που προβλέπεται από την περίπτ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 
αυτού. 
 5. Η διάταξη του τρίτου εδαφίου της περίπτ. α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του 
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων δεν ισχύει για όσους κατατάσσονται μετά την 1η 
Ιανουαρίου 1993. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο   8 
Συντάξιμη υπηρεσία στρατιωτικών 

 
 1. Πραγματική συντάξιμη υπηρεσία είναι όλος ο χρόνος που διανύεται με στρατιωτική 
ιδιότητα, καθώς και ο χρόνος φοίτησης στις παραγωγικές σχολές, εφόσον καταβλήθηκαν οι 
προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές.  
 Η διάταξη της παραγρ. 2 του άρθρου 4 του παρόντος έχει εφαρμογή και για τους 
στρατιωτικούς. 
 2. Ο χρόνος υπηρεσίας των στρατιωτικών, που τελούν σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, 
των εν ενεργεία αλεξιπτωτιστών, των υποβρυχίων καταστροφέων του Πολεμικού Ναυτικού και των 
ανδρών υποβρυχίων αποστολών του Λιμενικού Σώματος, καθώς και ο χρόνος καταδυτικών 
εξαμήνων αυτών που υπηρετούν σε υποβρύχια, λογίζεται διπλάσιος σε περίοδο ειρήνης και 
τριπλάσιος σε περίοδο πολέμου, εφόσον συντρέχουν οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 41 
του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων και καταβληθούν διπλάσιες ή τριπλάσιες 
εισφορές, αντίστοιχα. 
 3. Επίσης λογίζεται διπλάσιος ο χρόνος των στρατιωτικών, που υπηρετούν ως τεχνικοί σε 
μονάδες εκκαθαρίσεως ξηράς ή σε ναρκαλιευτικά συνεργεία, ο χρόνος του αστυνομικού 
προσωπικού της ΕΛ-ΑΣ, που υπηρετεί σε υπηρεσίες με αποστολή την επισήμανση, περισυλλογή, 
εξουδετέρωση και καταστροφή εκρηκτικών μηχανισμών και αυτοσχέδιων βομβών, καθώς και το 
προσωπικό των ειδικών κατασταλτικών αντιτρομοκρατικών μονάδων, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις των διατάξεων των άρθρων 16 του Ν. 955/1979 (ΦΕΚ 189 Α΄) και 20 παρ. 3 του Ν. 
1813/1988 (ΦΕΚ 243 Α΄) αντίστοιχα και καταβληθούν διπλάσιες εισφορές.  
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 4. Κατ΄ εξαίρεση δεν είναι συντάξιμος ο χρόνος: 
 α. της διαθεσιμότητας εφόσον οφείλεται σε αξιόποινη πράξη για την οποία επακολούθησε 
αμετάκλητη καταδίκη ή παράπτωμα για το οποίο επακολούθησε έξοδος από την υπηρεσία ή 
μετάθεση σε αργία με απόλυση, 
 β. της αργίας με πρόσκαιρη παύση εφόσον υπερβαίνει τους έξι μήνες, 
 γ. μετά την κατάληψη από το όριο ηλικίας, 
 δ. της αδικαιολόγητης απουσίας και της λιποταξίας, 
 ε. της έκτισης ποινικής καταδίκης που επιβλήθηκε από οποιοδήποτε δικαστήριο, εκτός αν 
επακολούθησε απαλλαγή, 
 στ. της αργίας με απόλυση, καθώς και της προσωρινής κράτησης, εκτός αν επακολούθησε 
απαλλαγή, 
 ζ. οποιασδήποτε υπηρεσίας για την οποία ασφαλίστηκε σε οποιονδήποτε άλλο οργανισμό 
κύριας ασφάλισης, ελληνικό ή διεθνή και χρησιμοποιήθηκε για απόκτηση δικαιώματος σύνταξης 
από τον οργανισμό αυτόν, με την επιφύλαξη των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 17 του νόμου 
αυτού, 
 η. της ειδικής άδειας, που προβλέπεται από τα άρθρα 6 των Ν. 1680/1987 (ΦΕΚ 9 Α΄) και 
1682/1987 (ΦΕΚ 14 Α΄). 
 Εισφορές, που έχουν καταβληθεί για το χρόνο των προηγούμενων περιπτώσεων δεν 
επιστρέφονται στο στρατιωτικό, ο χρόνος πάντως αυτός αναγνωρίζεται ως συντάξιμος σε 
οποιονδήποτε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
διαδοχικής ασφάλισης. 
 5. Αν κατά τη συγκεφαλαίωση του συντάξιμου χρόνου προκύπτει διάστημα ίσο τουλάχιστον 
προς έξι (6) μήνες, λογίζεται ως πλήρες έτος. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    9 
Υπολογισμός σύνταξης στρατιωτικών 

  
 1. Για τον υπολογισμό της σύνταξης των στρατιωτικών λαμβάνεται υπόψη ποσοστό του 
μηνιαίου ασφαλιστέου μισθού και η πραγματική συντάξιμη υπηρεσία τους. 
 2. Η μηνιαία σύνταξη συνίσταται σε ποσοστό 1,714% του κατά την προηγούμενη 
παράγραφο μηνιαίου ασφαλιστέου μισθού για κάθε έτος πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας. 
 3. Ως μηνιαίος ασφαλιστέος μισθός νοείται το πηλίκον της διαιρέσεως του συνόλου των 
πάσης φύσεως μηνιαίων αποδοχών, που έλαβε ο στρατιωτικός κατά τα πέντε ημερολογιακά έτη,  
που προηγούνται του έτους εκείνου κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση για σύνταξη και επί των 
οποίων καταβλήθηκαν εισφορές, χωρίς τον υπολογισμό των δώρων εορτών Χριστουγέννων και 
Πάσχα και του επιδόματος αδείας, δια του αριθμού των μηνών ασφάλισης των ετών αυτών, οι 
οποίοι δεν μπορεί να είναι λιγότεροι των σαράντα (40). Αν υπολείπονται των σαράντα (40) 
λαμβάνονται υπόψη και αποδοχές μηνών ασφάλισης της αμέσως προηγούμενης περιόδου, μέχρι 
τη συμπλήρωση του αριθμού των μηνών αυτών.  
 Προκειμένου για εξερχομένους λόγω ανικανότητας, αν ο συντάξιμος χρόνος, είναι 
μικρότερος του προβλεπομένου στο προηγούμενο εδάφιο ο υπολογισμός γίνεται με βάση το μέσο 
όρο των μηνιαίων αποδοχών του  χρόνου ασφάλισης, που έχει πραγματοποιηθεί μέχρι την έξοδό 
τους. 
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Για τον προσδιορισμό των συνολικών αποδοχών της παραγράφου αυτής, οι αποδοχές για 
κάθε έτος, πλην αυτών του τελευταίου πριν από την έξοδο έτους, λαμβάνονται υπόψη αυξημένες 
κατά το ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων. 
 4. Ως ασφαλιστέος μισθός των μαθητών των παραγωγικών σχολών, που αποκτούν 
δικαίωμα σύνταξης λόγω παθήματος γενικά, που οφείλεται στην υπηρεσία, λογίζεται ο βασικός 
μισθός του βαθμού: 
 α) αρχιλοχία ή αντίστοιχου προκειμένου για μαθητές των σχολών αξιωματικών πλην αυτών 
της τελευταίας τάξης για τους οποίους λαμβάνεται υπόψη ο μισθός του ανθυπασπιστή ή του 
αντίστοιχου, εκτός αν λαμβάνουν μισθό ανώτερου βαθμού, οπότε λαμβάνεται υπόψη ο ανώτερος 
αυτός μισθός. 
 β) λοχία ή αντίστοιχου προκειμένου για μαθητές των σχολών υπαξιωματικών και 
 γ) δεκανέα ή αντίστοιχου προκειμένου για μαθητές των λοιπών κατώτερων σχολών. 
 5. Ως ασφαλιστέος μισθός για τους στρατευμένους οπλίτες, κληρωτούς και εφέδρους, που 
αποκτούν δικαίωμα σύνταξης με τις προϋποθέσεις της περίπτ. ε΄ της παρ. 1 και της παρ. 4 του 
άρθρου 26 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, λογίζεται ο βασικός μισθός του 
μόνιμου στρατιώτη. 
 6. Προκειμένου για όσους διετέλεσαν ως στρατιωτικοί, σε κατάσταση πτητικής ενέργειας, ή 
ενέργειας αλεξιπτωτιστή ή υποβρυχίου καταστροφέα του Πολεμικού Ναυτικού ή σε υποβρύχια 
αποστολή του Λιμενικού Σώματος ή υπηρέτησαν σε υποβρύχια, η μηνιαία σύνταξη 
προσαυξάνεται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 43 του Κώδικα Πολιτικών 
και Στρατιωτικών Συντάξεων. 
 7. Για τον υπολογισμό της σύνταξης των παντελώς τυφλών και παραπληγικών ή 
τετραπληγικών εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρου 19 του Ν. 
1694/1987. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    10 
Συντάξεις παθόντων 

 
 1. Σε περίπτωση απόλυσης του στρατιωτικού λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, 
που δεν οφείλεται στην υπηρεσία η σύνταξη κανονίζεται βάσει του κατά το άρθρο 9 ασφαλιστέου 
μισθού και των ετών πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας του. 
 2. Προκειμένου για παθόντες από τραύμα ή νόσημα, το οποίο προήλθε προδήλως και 
αναμφισβητήτως εξαιτίας της υπηρεσίας, η σύνταξη κανονίζεται βάσει του ποσοστού ανικανότητας 
και του ποσού της σύνταξης, που αναλογεί σε τριακονταπενταετή πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία. 
 Ποσοστό ανικανότητας μικρότερο του 50% δεν παρέχει δικαίωμα σύνταξης ανικανότητας. 
 3. Αν η σύνταξη, που προκύπτει βάσει των ετών υπηρεσίας, είναι μεγαλύτερη αυτής, που 
αναλογεί στο ποσοστό ανικανότητας, καταβάλλεται η μεγαλύτερη αυτή σύνταξη. 
 4. ΄Οπου συντρέχει περίπτωση, η κατά το άρθρο αυτό σύνταξη προσαυξάνεται κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 43 του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. 
 5. Η σύνταξη, που παρέχεται κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού στους αξιωματικούς και 
οπλίτες οποιουδήποτε βαθμού, μονίμους και εφέδρους, οι οποίοι εξέρχονται της υπηρεσίας λόγω 
τραύματος ή νοσήματος, που προήλθε προδήλως και αναμφισβητήτως εξαιτίας της υπηρεσίας 
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τους σε ειρηνική περίοδο, δεν μπορεί να είναι μικρότερη από το 85% της μηνιαίας σύνταξης, που 
ανήκει σε ομοιόβαθμό τους στρατιωτικό, που έχει υποστεί την ίδια ανικανότητα εξαιτίας της 
υπηρεσίας τους σε πόλεμο. 
 6. Οι διατάξεις των Ν. 1897/1990 και 1977/1991 κατά το μέρος, που αφορούν τον 
υπολογισμό της σύνταξης των προσώπων, που υπάγονται σε αυτές, εξακολουθούν να ισχύουν. 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 
Κοινές διατάξεις 

 
΄Α ρ θ ρ ο    11 

Σύνταξη οικογενειών 
 
 Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή υπαλλήλου πολιτικού και στρατιωτικού, που έχει τις 
προϋποθέσεις των άρθρων 3 και 7 του νόμου αυτού, δικαιούνται σύνταξη: 
 1. Ο επιζών σύζυγος εφόσον έχει μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 
 α) Είναι ανάπηρος και ανίκανος για κάθε βιοποριστική εργασία σε ποσοστό 67% 
τουλάχιστον. 
 β) Δεν έχει μέσο μηνιαίο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή μεγαλύτερο του 40πλάσιου του 
ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη, προσαυξημένο κατά 20% για καθένα από τα κατά την παρ. 2 
του άρθρου αυτού προστατευόμενα και δικαιούμενα σύνταξης παιδιά. 
 Εάν το μηνιαίο εισόδημα είναι ουσιωδώς μεγαλύτερο από το οριζόμενο στο προηγούμενο 
εδάφιο καταβάλλεται το ήμισυ της δικαιούμενης σύνταξης.  
 Σε κάθε περίπτωση πάντως, που στο εισόδημα του επιζώντος συζύγου συμπεριλαμβάνεται 
και σύνταξη από ίδιο δικαίωμα, δύναται ο επιζών να επιλέξει αντί αυτής τη σύνταξη του θανόντος 
εφόσον το μέσο μηνιαίο εισόδημά του, όπως διαμορφώνεται με τη σύνταξη του θανόντος, δεν 
υπερβαίνει το εισόδημά της κατά τα ανωτέρω περίπτωσης β΄. 
 2. Τα παιδιά εφόσον είναι νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα ή 
είναι φυσικά τέκνα μητέρας εφόσον: 
 α) Είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους ή εάν 
φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές της ημεδαπής ή αλλοδαπής, μέχρι τη συμπλήρωση του 
εικοστού τέταρτου (24ου) έτους της ηλικίας τους.  
 β) Κατά το χρόνο του θανάτου του υπαλλήλου ή συνταξιούχου είναι ανίκανα για κάθε  
εργασία η δε ανικανότητα επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή 
κατά τη διάρκειά της κατά την προηγούμενη περίπτωση φοίτησης. 
 3. Ο επιζών σύζυγος δεν δικαιούνται σύνταξη: 
 α) Αν ο θάνατος του υπαλλήλου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο ενός έτους από την 
τέλεση του γάμου εκτός αν: 
 αα) Απολύθηκε από την υπηρεσία λόγω κατάργησης θέσης εφόσον ο γάμος τελέσθηκε 
πριν την απομάκρυνση.  
 ββ) Ο θάνατος επήλθε στην υπηρεσία ή απομακρύνθηκε από αυτή λόγω ανικανότητας 
οφειλόμενης ή μη στην υπηρεσία, εφόσον ο γάμος τελέσθηκε πριν από το τραύμα ή το ατύχημα ή 
την εκδήλωση  της νόσου, εξαιτίας των οποίων επήλθε ο θάνατος ή η ανικανότητά του. 
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 γγ) Κατά τη διάρκεια του γάμου γεννήθηκε ή με το γάμο νομιμοποιήθηκε τέκνο. 
 δδ) Η χήρα κατά το χρόνο του θανάτου τελεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης.  
 β) Αν ο θανών ελάμβανε κατά την τέλεση του γάμου σύνταξη, ο δε θάνατος επήλθε πριν 
από την πάροδο δύο ετών από την τέλεση του γάμου, εκτός αν και στην περίπτωση αυτή 
συντρέχουν οι λόγοι των υποπεριπτώσεων γγ΄ και δδ΄ της προηγούμενης περίπτωσης ή ο 
θάνατος οφείλεται σε ατύχημα. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    12 
Υπολογισμός της σύνταξης οικογενειών 

 
 1. Το ποσό της σύνταξης των κατά το προηγούμενο άρθρο μελών οικογενείας υπολογίζεται 
επί του ποσού της σύνταξης, το οποίο ελάμβανε ο θανών συνταξιούχος λόγω ανικανότητας ή ετών 
υπηρεσίας ή θα εδικαιούτο ο θανών υπάλληλος κατά το χρόνο του θανάτου του και ορίζεται ως 
ποσοστό αυτής, ως εξής: 
 α) Για τον επιζώντα σύζυγο ποσοστό 50% της σύνταξης. 
 β) Για κάθε παιδί ποσοστό 25% της σύνταξης, εκτός αν πρόκειται για παιδί ορφανό και από 
τους δύο γονείς, οπότε το παραπάνω ποσοστό διπλασιάζεται. Αν το ορφανό παιδί δικαιούται 
σύνταξη και από τους δύο γονείς, το ποσοστό της δικαιούμενης σύνταξης δεν διπλασιάζεται. 
 2. Οι συντάξεις των οικογενειών των παθόντων, υπό τις προϋποθέσεις των Ν. 1897/1990 
και 1977/1991, εξακολουθούν να διέπονται από τις διατάξεις των νόμων αυτών. 
 3. Οι συντάξεις των οικογενειών των στρατιωτικών, που πεθαίνουν εξαιτίας νόσου ή 
τραύματος, που προήλθε προδήλως και αναμφισβητήτως εξαιτίας της στρατιωτικής τους 
υπηρεσίας σε ειρηνική περίοδο, δεν μπορεί να είναι κατώτερες από το 85% της μηνιαίας σύνταξης 
που ανήκει σε οικογένεια ομοιόβαθμου στρατιωτικού, που φονεύθηκε σε πόλεμο ή πέθανε μετά 
την ανικανότητά του. 
 4. Οι συντάξεις των οικογενειών, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να υπερβαίνουν το ποσό 
της σύνταξης του θανόντος. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο   13 
Διαπίστωση ανικανότητας, προσαύξηση συντάξεως, 
επιδόματος ανικανότητας και ενηλικίωση τέκνων 

 
 1. ΄Οπου αναφέρεται η ανικανότητα των υπαλλήλων του άρθρου 3 ή μέλους της 
οικογένειάς τους, ως προϋπόθεση απόκτησης δικαιώματος σύνταξης ή χορήγησης επιδομάτων, 
αυτή βεβαιώνεται με γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.). 
 Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη της οικογένειας των στρατιωτικών. 
 Για τους στρατιωτικούς η ανικανότητα βεβαιώνεται με γνωμάτευση των οικείων ανωτάτων 
υγειονομικών επιτροπών. 
 2. Το ποσό της κατά τα άρθρα 5, 6, 9 και 10 υπολογιζόμενης σύνταξης καλείται βασική 
σύνταξη και προσαυξάνεται κατά 8% για το πρώτο παιδί, 10% για το δεύτερο παιδί και 12% για το 
τρίτο και άνω παιδιά εφόσον είναι άγαμα και ανήλικα και δεν εργάζονται ή είναι ανίκανα για κάθε 
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βιοποριστική εργασία και δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το 
Δημόσιο. 
 Αν και ο έτερος των γονέων είναι υπάλληλος ή συνταξιούχος του Δημοσίου  ή άλλου φορέα 
κύριας ασφάλισης ή κατά τα ανωτέρω προσαύξηση λόγω τέκνων χορηγείται στον ένα των 
συζύγων κατ΄επιλογή τους. Αν δεν υποβληθεί δήλωση επιλογής το επίδομα καταβάλλεται και 
στους δύο συζύγους κατά το ήμισυ. Οι για τα τέκνα χορηγούμενες προσαυξήσεις συντάξεων 
υπολογίζονται επί του μισού του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ακαθάριστου 
εθνικού προϊόντος αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αυξήσεως των συντάξεων του 
Δημοσίου. 
 3. Στους συνταξιοδοτούμενους λόγω ανικανότητας με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, 
είτε η ανικανότητα οφείλεται στην υπηρεσία είτε όχι, καθώς και στους συνταξιοδοτούμενους βάσει 
ετών υπηρεσίας τυφλούς και από τους δύο οφθαλμούς, εφόσον οι κατηγορίες αυτές τελούν 
διαρκώς σε κατάσταση η οποία απαιτεί συνεχή επίβλεψη, συμπαράσταση και περιποίηση ετέρου 
προσώπου, παρέχεται και μηνιαίο προσωπικό και αμεταβίβαστο επίδομα ανικανότητας. Το 
επίδομα αυτό συνίσταται στο 1/4 του μέσου κατά κεφαλήν μηνιαίου ακαθάριστου εθνικού 
προϊόντος, που ισχύει κατά το έτος 1991, αναπροσαρμοσμένου κάθε φορά με το ποσοστό 
αύξησης των συντάξεων του Δημοσίου. 
 4. Η ενηλικίωση των τέκνων, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο, θεωρείται ότι γίνεται 
την 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και σε 
περίπτωση που σπουδάζουν, το 24ο έτος. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    14 
Κατώτατο και ανώτατο όριο σύνταξης 

 
 1. Το ποσό της, κατά τις διατάξεις του νόμου αυτού χορηγούμενης σύνταξης στους από ίδιο 
δικαίωμα συνταξιούχους, δεν μπορεί να είναι κατώτερο της σύνταξης που προκύπτει βάσει του 
κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, νοουμένου ως 
συντάξιμου μισθού, αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των συντάξεων, και 
πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας δεκαπέντε (15) ετών. 
 Το όριο του προηγούμενου εδαφίου μειώνεται ανάλογα σε περίπτωση που ο συνταξιούχος 
λαμβάνει μειωμένη σύνταξη κατά τις διατάξεις του επόμενου άρθρου. 
 Οι συνταξιούχοι, που παρέχουν οποιαδήποτε εργασία, δεν δικαιούνται το κατά το πρώτο 
εδάφιο κατώτατο όριο σύνταξης αλλά το ποσό της σύνταξης, που αναλογεί στα έτη ασφάλισης και 
τον ασφαλιστέο μισθό τους. 
 2. Εξαιρετικά προκειμένου για όσους έπαθαν από τραύμα ή νόσημα, που οφείλεται στην 
υπηρεσία, το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης δεν μπορεί να είναι κατώτερο της σύνταξης, που 
προκύπτει βάσει του κατά το έτος 1991 μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού 
προϊόντος, νοουμένου ως συντάξιμου μισθού, αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό 
αύξησης των συντάξεων, και πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας είκοσι (20) ετών. 
 3. Το ποσό της σύνταξης των οικογενειών δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 80% του κατά 
τις παρ. 1 και 2 του άρθρου αυτού οριζόμενου ποσού κατά περίπτωση. 
 4. Στο κατά τις παραγρ. 1 και 2 κατώτατο όριο σύνταξης, δεν περιλαμβάνονται οι 
προσαυξήσεις λόγω τέκνων και το επίδομα ανικανότητας του προηγούμενου άρθρου. 
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 5. Το ποσό της μηνιαίας σύνταξης δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να υπερβαίνει το 
μηνιαίο ασφαλιστέο μισθό, ούτε το τετραπλάσιο του μέσου μηνιαίου κατά κεφαλήν ακαθάριστου 
εθνικού προϊόντος του έτους 1991 αναπροσαρμοσμένου με το εκάστοτε ποσοστό αύξησης των 
συντάξεων. 
 ΄Οπου συντρέχει περίπτωση προσαύξησης της σύνταξης κατά το άρθρο 43 του Κώδικα 
Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, στον ασφαλιστέο μισθό συμπεριλαμβάνεται και το 1/6 του 
εξαμηνιαίου πτητικού ή καταδυτικού επιδόματος του χρόνου εξόδου τους, προκειμένου για όσους 
έχουν συμπληρώσει 28 πτητικά ή καταδυτικά εξάμηνα, στρατιωτικούς. 
 6. Ως προς το άθροισμα των ποσών των συντάξεων κύριων και επικουρικών, που 
δικαιούται κάθε συνταξιούχος εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 55 του 
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    15 
Μειωμένη σύνταξη - Συμπλήρωση ηλικίας - Εξαιρέσεις 

 
 1. Ο υπάλληλος δικαιούται μειωμένη σύνταξη μετά τη συμπλήρωση του εξηκοστού (60ού) 
έτους της ηλικίας του και των χρονικών προϋποθέσεων των άρθρων 3 και 7 του νόμου αυτού. Η 
μείωση συνίσταται στο 1/200 του ποσού αυτής για κάθε μήνα που υπολείπεται από την έναρξη 
καταβολής της μέχρι τη συμπλήρωση του εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας τους. 
 Μειωμένη επίσης σύνταξη δικαιούνται και οι μητέρες υπάλληλοι με ανήλικα ή ανίκανα για 
κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά μετά τη συμπλήρωση του πεντηκοστού (50ού) έτους της ηλικίας 
τους και πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας είκοσι (20) πλήρων ετών. Η μείωση συνίσταται στο 
1/200 του ποσού αυτής  για κάθε μήνα που υπολείπεται από την έναρξη καταβολής της μέχρι τη 
συμπλήρωση του πεντηκοστού πέμπτου (55ου) έτους της ηλικίας τους. 
 2. Η σύνταξη των υπαλλήλων, οι οποίοι αποχωρούν της υπηρεσίας μετά τη συμπλήρωση 
δεκαπενταετούς πλήρους πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας, χορηγείται μετά τη συμπλήρωση 
του 65ου έτους της ηλικίας και κανονίζεται με βάση τον κατά το άρθρα 5 και 9 ασφαλιστέο μισθό 
του χρόνου της εξόδου, προσαυξάνεται δε με όλες τις αυξήσεις των συντάξεων, που έχουν δοθεί 
μέχρι την έναρξη κατάβολής της.  
 3. Για τη συμπλήρωση του κατά τις περιπτ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 3 και α΄ της παρ. 3 
του άρθρου 7 εξηκοστού πέμπτου (65ου) έτους της ηλικίας, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία 
γέννησης, εκτός αν αυτή δεν αποδεικνύεται, οπότε λαμβάνεται υπόψη η 31η Δεκεμβρίου του έτους 
που γεννήθηκε ο υπάλληλος. Το ίδιο ισχύει και σε περιπτώσεις μειωμένων ορίων ηλικίας ή της 
κατά την παράγραφο 1 μειωμένης σύνταξης.  
 4. Το όριο ηλικίας των εξήκοντα πέντε (65) ετών δεν ισχύει επί: 
 α) Των παντελώς τυφλών, παραπληγικών, τετραπληγικών και όσων πάσχουν από 
μεσογειακή αναιμία.  
 β) ΄Οσων απολύονται λόγω κατάργησης θέσης.  
 5. Η πληρωμή της σύνταξης αρχίζει από την επομένη της λήξης της καταβολής των 
αποδοχών ενεργείας του υπαλλήλου ή του στρατιωτικού ή από την επομένη του θανάτου του.  
 Η λήξη καταβολής των αποδοχών ενεργείας συμπίπτει με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης 
ή με την ημέρα αποστρατείας προκειμένου για στρατιωτικούς, ή την ημέρα του θανάτου.  
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 Η σύνταξη των οικογενειών είναι πληρωτέα από της επομένης του θανάτου του υπαλλήλου 
ή συνταξιούχου ή της κηρύξεως σε αφάνεια ή της τελευταίας στιγμής του κινδύνου, προκειμένου 
περί εξαφανίσεως.  
 6. ΄Οπου συντρέχει περίπτωση η πληρωμή των επιδομάτων αρχίζει από την ημέρα που 
αρχίζει και η καταβολή της σύνταξης.  
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    16 
Συρροή συντάξεων ή σύνταξης και μισθού - απασχόληση συνταξιούχων 

 
 1. Δεν επιτρέπεται η καταβολή διπλής σύνταξης από το Δημόσιο. Επιτρέπεται κατ΄ 
εξαίρεση, η σύγχρονη καταβολή μέχρι δύο το πολύ συντάξεων σε ορφανά τέκνα από δύο γονείς 
υπαλλήλους ή συνταξιούχους ή σε συνταξιούχους, που λαμβάνουν και προσωπική ή πολεμική 
σύνταξη ή σύνταξη παθόντος εξαιτίας της υπηρεσίας, είτε είναι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα είτε 
από μεταβίβαση, το άθροισμα όμως και των δύο αυτών συντάξεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 
ποσό του ασφαλιστέου μισθού της μεγαλύτερης, όπου η σύνταξη στηρίζεται σε εισφορές, ή τη 
σύνταξη που αντιστοιχεί σε ομοιόβαθμο, ο οποίος έχει υποστεί ανικανότητα κατά ποσοστό 100%. 
 2. Από μία υπηρεσία και από μία έξοδο από αυτήν, ένα μόνο δικαίωμα σύνταξης από το 
Δημόσιο γεννάται, ο δε δικαιούχος μπορεί να επιλέξει πάντοτε την καταβολή της πολεμικής ή της 
βάσει άλλων διατάξεων σύνταξης, που του ανήκει από την ίδια υπηρεσία.  
 3. Αν από το θάνατο ενός συνταξιούχου γεννώνται υπέρ της οικογένειάς του περισσότερα 
από ένα δικαιώματα σύνταξης, που απορρέουν από δική του υπηρεσία ή πάθημά του ή από τις 
συνθήκες του θανάτου του, η οικογένειά του δικαιούται της μίας μόνο σύνταξης κατ΄επιλογή της.  
 Το ίδιο ισχύει και για τις οικογένειες των θανόντων υπαλλήλων, πολιτικών και 
στρατιωτικών, καθώς και συνταξιούχων γενικά, για τις οποίες αναγνωρίζονται περισσότερα από 
ένα δικαιώματα σύνταξης ειρηνικής ή πολεμικής περίοδου, που απορρέουν από υπηρεσία ή 
πάθημα του ίδιου προσώπου.  
 4. Αν ο συνταξιούχος βάσει των ετών υπηρεσίας, με εξαίρεση όσους λαμβάνουν τα 
κατώτατα όρια σύνταξης, αναλάβει οποιαδήποτε εργασία στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα είτε 
είναι αυτοαπασχολούμενος το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης περιορίζεται κατά το ένα τρίτο 
(1/3) αυτής.  
 5. Ο χρόνος, της κατά την προηγούμενη παράγραφο απασχόλησης, λογίζεται συντάξιμος 
είτε από το Δημόσιο είτε από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης και 
προσαυξάνει τη σύνταξη του Δημοσίου εφόσον ο συνταξιούχος αναστείλει την καταβολή της 
σύνταξης και καταβάλει τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές. Αν δεν ανασταλεί η καταβολή 
της σύνταξης, οι προβλεπόμενες εισφορές καταβάλλονται κανονικά τόσο από τον απασχολούμενο 
όσο και από τον εργοδότη του, ο δε χρόνος δεν υπολογίζεται για προσαύξηση της σύνταξης και 
δεν λογίζεται ως συντάξιμος από οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό. 
 6. Ο συνταξιούχος του Δημοσίου γενικά, που απασχολείται σε οποιαδήποτε εργασία, 
οφείλει να υποβάλει εντός μηνός στην Υπηρεσία Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 
υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α΄) παρέχοντας κάθε πληροφορία για την εργασία 
του. Η παράλειψη της δήλωσης ή η παροχή ανακριβών πληροφοριών συνεπάγεται αναστολή, για 
το λόγο αυτόν και μόνο, της καταβολής της σύνταξής του για δώδεκα (12) μήνες, από τον επόμενο 
μήνα που έλαβε γνώση της απασχόλησής του η Υπηρεσία Συντάξεων. 
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 7. Οι περιορισμοί των παραγράφων 4 έως 6 του άρθρου αυτού δεν ισχύουν, όταν η 
σύνταξη είναι πολεμική ή προσωπική ή παθόντος εξαιτίας της υπηρεσίας. 
 

 
΄Α ρ θ ρ ο    17 

Ασφαλιστικές εισφορές - Διπλή ασφάλιση 
 
Αρθρο 5 παρ. 1 
Ν. 2320/95, όπως 
αντικατ. με το  
άρθρ. 8 παρ. 13 
Ν. 2592/98. 

       1. Για κάθε συντάξιμη υπηρεσία επιβάλλεται υποχρεωτικά υπέρ του 
Δημοσίου στον υπάλληλο μηνιαία εισφορά, η οποία ανέρχεται στο ποσοστό, 
που ισχύει κάθε φορά για τους ασφαλισμένους στην κύρια κοινή ασφάλιση 
του Ι.Κ.Α., υπολογίζεται δε στο σύνολο των πάσης φύσεως αποδοχών των 
υπαλλήλων και λειτουργών γενικά, που συνταξιοδοτούνται από το Δημόσιο 
με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γεννήσεως 
τέκνων, θανάτου, τα επιδόματα βαριάς αναπηρίας του υπαλλήλου και των 
μελών της οικογένειάς του, καθώς και το κίνητρο απόδοσης του άρθρου 13 
του ν. 2470/1997 και παρακρατείται από τις αποδοχές του γενικά (Η διάταξη 
αυτή ισχύει από 1 Ιανουαρίου 1997). 

2. Για την αναγνώριση των υπηρεσιών της παρ. 2 του άρθρου 4, καθώς και για κάθε άλλη 
συντάξιμη υπηρεσία για την οποία δεν έχουν καταβληθεί εισφορές στο Δημόσιο ή σε άλλον 
ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, καταβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο η ασφαλιστική 
εισφορά που προβλέπεται από την παρ. 1 του άρθρου αυτού, υπολογίζεται δε στο σύνολο των 
πάσης φύσεως τακτικών αποδοχών που λαμβάνει, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για 
αναγνώριση (όπως αντικαταστάθηκε αφ΄ης ίσχυσε με το άρθρο 5 παρ. 2 Ν. 2320/1995). 
 Η αναγνώριση γίνεται με πράξη της αρμόδιας διεύθυνσης συντάξεων του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους, στην οποία καθορίζεται ο αναγνωριζόμενος χρόνος, το ποσό που 
πρέπει να καταβληθεί, καθώς και ο τρόπος καταβολής, ο οποίος ορίζεται σε τόσες μηνιαίες δόσεις, 
όσοι είναι οι μήνες που αναγνωρίζονται. Το ποσό αυτό μπορεί να καταβληθεί εφάπαξ οπότε 
παρέχεται έκπτωση 10%.  
 Η επιμέλεια για την είσπραξη του ποσού ανήκει στην υπηρεσία του υπαλλήλου. 
 3. Αν για κάποια από τις υπηρεσίες της προηγούμενης παραγράφου έχουν καταβληθεί 
ασφαλιστικές εισφορές σε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης, εφαρμόζονται ανάλογα 
οι διατάξεις του Ν. Δ/τος 4202/1961 (ΦΕΚ 175 Α΄), όπως αντικαταστάθηκαν, τροποποιήθηκαν και 
συμπληρώθηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 του Ν. 1405/1983 (ΦΕΚ 180 Α΄) του Ν. 
1539/1985 (ΦΕΚ 64 Α΄), 15 του Ν. 1902/1990 και 69 του παρόντος (όπως αντικαταστάθηκε αφ΄ης 
ίσχυσε με το άρθρο 5 παρ. 3 του Ν. 2320/1995).  
 Το ίδιο ισχύει και για όσους μετακινούνται από τον ιδιωτικό τομέα στο Δημόσιο και 
αντίστροφα μη εφαρμοζομένων των διατάξεων των άρθρων 1 έως 6 του Ν. 1405/1983. 
΄Αρθρ. 5 παρ. 10α 
Ν. 2703/99. 

      Το ποσό της σύνταξης των υπαλλήλων των οποίων η σύνταξη 
προσδιορίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 15 του ν. 
1902/1990 επαναπροσδιορίζεται οίκοθεν από την ημερομηνία έναρξης 
πληρωμής της σύνταξής τους, σε ποσό που μάλλον προσεγγίζει την 
κανονισθείσα σύνταξη, όπως αυτό προκύπτει από την οίκοθεν ένταξή τους 
σε ανάλογο, του συνολικού χρόνου ασφάλισης, συντάξιμο μισθό της 
αντίστοιχης κατηγορίας υπαλλήλων ή λειτουργών του Δημοσίου, όπως ο 
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συντάξιμος αυτός μισθός ισχύει κάθε φορά. 
 4. Τα πρόσωπα των άρθρων 3 και 7 του νόμου αυτού ασφαλίζονται υποχρεωτικά μόνο στο 
Δημόσιο. Κατ΄εξαίρεση αν, για τα πρόσωπα αυτά, προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις 
υποχρεωτική ασφάλιση και σε άλλους φορείς κύριας ασφάλισης λόγω της ιδιότητάς τους για την 
ίδια υπηρεσία ή για περισσότερες απασχολήσεις παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν την 
ασφάλισή τους είτε στο Δημόσιο είτε στους άλλους αυτούς φορείς. 
 Αν η υποχρεωτική αυτή ασφάλιση στους ανωτέρω φορείς έχει πραγματοποιηθεί μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 1992, δύναται ο υπάλληλος, εφόσον επιθυμεί, να ασφαλισθεί και στο Δημόσιο, 
καταβάλλοντας την εισφορά που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν. 1902/1990, 
δηλώνοντας τούτο εγγράφως στην υπηρεσία του. 
 Ειδικά η ασφάλιση στο Ταμείο Συντάξεως και Αυτασφαλίσεως Υγειονομικών (Τ.Σ.Α.Υ.) και 
στο Ταμειό Συντάξεως Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων ΄Εργων (Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) είναι 
υποχρεωτική, προκειμένου για όσους υπάγονται για πρώτη φορά στην ασφάλιση των ταμείων 
αυτών από 1ης Ιανουαρίου 1993 και μετά, όπως ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 39 του 
παρόντος και στο Δημόσιο προαιρετική, με καταβολή σε αυτό του συνόλου των εισφορών από 
τους ασφαλιζομένους, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου αυτής.  
 Η δήλωση του πρώτου εδαφίου υποβάλλεται για μεν τους νεοδιοριζομένους εντός τριμήνου 
από του διορισμού τους, για όσους δε υπηρετούν, εντός εξαμήνου από την έναρξη ισχύος του 
νόμου αυτού (όπως αντικαταστάθηκαν τα τρία προηγούμενα εδάφια με το άρθρο 5 παρ. 4 Ν. 
2320/1995). 
 Η επιλογή γίνεται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, που υποβάλλεται στη διεύθυνση 
διοικητικής υποστήριξης του Υπουργείου τους και στους οικείους φορείς ασφάλισης, μέσα σε 
προθεσμία τριών μηνών από την ανάληψη υπηρεσίας. 
 Εάν, πάντως επιθυμούν, μπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά και σε περισσότερους από 
έναν φορείς, στην περίπτωση όμως αυτήν, υποχρεούνται να καταβάλλουν οι ίδιοι το σύνολο των 
ασφαλιστικών εισφορών, ασφαλισμένου, Κράτους και εργοδότη, που προβλέπονται από τις 
ισχύουσες διατάξεις του οικείου φορέα περιλαμβανομένου και του Δημοσίου. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    18 
΄Εκταση εφαρμογής - Τελικές διατάξεις 

 
 1. Στις διατάξεις των άρθρων 3 έως και 17 του παρόντος υπάγονται τα πρόσωπα που 
διορίζονται για πρώτη φορά ως μόνιμοι υπάλληλοι ή κατατάσσονται ως στρατιωτικοί από την 1η 
Ιανουαρίου 1993 και μετά, εφόσον δεν έχουν ασφαλισθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992 σε 
κανέναν ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης. 
 2. Οι λοιποί υπάλληλοι ή στρατιωτικοί που προσλαμβάνονται ή κατατάσσονται με 
οποιαδήποτε άλλη σχέση για πρώτη φορά από την 1η Ιανουαρίου 1993 και μετά και δεν 
περιλαμβάνονται στα πρόσωπα που αναφέρονται στα άρθρα 3 και 7 ασφαλίζονται υποχρεωτικά 
στο Ι.Κ.Α. ή στον οικείο, ανάλογα με την ειδικότητά τους, φορέα κύριας ασφάλισης. Αν όμως 
μεταγενέστερα διορισθούν σε μόνιμες θέσεις, υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 3 έως 17 του 
παρόντος, εφόσον μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992 δεν έχουν ασφαλιστεί σε κανέναν ασφαλιστικό 
οργανισμό κύριας ασφάλισης. 
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 Οι αναφερόμενοι στις διατάξεις της παραγράφου αυτής, καθώς και της προηγούμενης, 
εφόσον έχουν ασφαλισθεί σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ασφάλισης μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 1992, υπάγονται στο συνταξιοδοτικό καθεστώς που διέπει τους διορισθέντες στο 
Δημόσιο από την 1η Ιανουαρίου 1983 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992 (όπως αντικαταστάθηκαν 
αφ΄ης ίσχυσαν, με άρθρο 5 παρ. 5 Ν. 2320/1995). 
 3. Οι διατάξεις, που διέπουν τη συνταξιοδότηση των βουλευτών και των δημάρχων και 
προέδρων κοινοτήτων, εξακολουθούν να ισχύουν. Σε ό,τι όμως αφορά τα όρια ηλικίας, τις 
κρατήσεις για σύνταξη, καθώς και τις συντάξεις των οικογενειών τους, εφαρμόζονται ανάλογα οι 
διατάξεις του παρόντος, εφόσον αποκτούν για πρώτη φορά τη βουλευτική ιδιότητα ή την ιδιότητα 
του δημάρχου ή προέδρου κοινότητας μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. 
 4. Για τα θέματα, που αφορούν τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά, την τηρούμενη διαδικασία 
αναγνώρισης σύνταξης παθόντος, την επανεξέταση, την αναδρομική πληρωμή των συντάξεων, τις 
παραγραφές, την απώλεια του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, την αναστολή άσκησης του 
δικαιώματος λόγω καταδίκης, τις συνέπειες από την αναγνώριση ως παράνομων πράξεων της 
Διοίκησης, τον κανονισμό των συντάξεων, τα ένδικα μέσα, την εκτέλεση των πράξεων 
συνταξιοδότησης, την εκχώρηση και κατάσχεση των συντάξεων, την υποχρέωση αναγγελίας της 
μεταβολής της συνταξιοδοτικής κατάστασης, την αναγνώριση υπηρεσιών των οποίων η διάρκεια 
δεν αποδεικνύεται από επίσημα στοιχεία, καθώς και για κάθε άλλο θέμα, που δεν ρυθμίζεται από 
το νόμο αυτόν, εφαρμόζονται οι οικείες διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών 
Συντάξεων, όπως εκάστοτε ισχύουν. 
 Επίσης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις που διέπουν την καταβολή δώρων εορτών 
Χριστουγέννων και Πάσχα και την πρόσθετη μισή σύνταξη στους συνταξιούχους του Δημοσίου. 
 5. Οι διατάξεις των προηγούμενων άρθρων εφαρμόζονται ανάλογα και για τους 
υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ., που διέπονται από ίδιο με τους δημοσίους 
υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς, είτε οι συντάξεις τους βαρύνουν το Δημόσιο είτε άλλους 
φορείς. 
 6. Ειδικός συνταξιοδοτικός νόμος θα καθορίσει μετά από γνωμάτευση της Ανωτάτης του 
Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής τις κατηγορίες των υπαλλήλων, που θα υπαχθούν στα βαρέα και 
ανθυγιεινά επαγγέλματα και τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής τους. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    21 
Κατάργηση των Κλάδων Σύνταξης και Ασθένειας του Τ.Α.Κ.Ε. 

και υπαγωγή των ασφαλισμένων τους στο Δημόσιο 
 
 1. Οι Κλάδοι Σύνταξης και Ασθένειας του Ταμείου Ασφαλίσεως Ορθοδόξου Εφημεριακού 
Κλήρου της Ελλάδος (Τ.Α.Κ.Ε.) που έχουν συσταθεί με το Ν. 4606/1930 (ΦΕΚ 138 Α΄), 
καταργούνται από 1ης Ιανουαρίου 1993 και οι συντάξεις των ασφαλισμένων και συνταξιούχων 
τους, των μελών των οικογενειών τους, καθώς και όσων αποκτούν την ιδιότητα των προσώπων, 
που ασφαλίζονται στους κλάδους αυτούς μετά την 1η Ιανουαρίου 1993, βαρύνουν το Δημόσιο και 
καταβάλλονται από αυτό. 
 2. Οι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι στους καταργούμενους κλάδους σύνταξης και 
ασθένειας του Τ.Α.Κ.Ε. κατά την 31η Δεκεμβρίου 1992 θα εξακολουθούν να διέπονται από τη 
νομοθεσία που ισχύει γι΄αυτούς και τα μέλη των οικογενειών τους. 
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 Οι ασφαλισμένοι της παραγράφου αυτής εξακολουθούν να καταβάλλουν την 
προβλεπόμενη από το άρθρο 4 του Ν.Δ. 228/1993 (ΦΕΚ 284 Α΄) εισφορά, η οποία περιέρχεται 
στο Δημόσιο και αυξάνεται από 1ης Ιανουαρίου 1995 και μετά στο ποσοστό, που προβλέπεται για 
τους δημοσίους υπαλλήλους. 
 ΄Οσοι όμως ασφαλίστηκαν ή θα ασφαλιστούν στο Τ.Α.Κ.Ε. από 1ης Οκτωβρίου  1990 μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου  1992 θα καταβάλλουν την εισφορά, που προβλέπεται από το άρθρο 59 του 
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων για τους λοιπούς συνταξιοδοτούμενους από το 
Δημόσιο και επί των αποδοχών, που ορίζονται στο ίδιο άρθρο. Η εισφορά που καταβάλλει το 
Δημόσιο στο Τ.Α.Κ.Ε. καταργείται από 1ης Ιανουαρίου 1993. 
 3. Για τα πρόσωπα που αποκτούν την ιδιότητα αυτών που ασφαλίζονται στο Τ.Α.Κ.Ε. από 
1ης Ιανουαρίου  1993 και μετά, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις που ισχύουν για τους 
πολιτικούς υπαλλήλους, που προσλαμβάνονται στο Δημόσιο από την ίδια ημερομηνία, καθώς και 
για τις οικογένειές τους, με εξαίρεση το όριο ηλικίας των κληρικών το οποίο εξακολουθεί να είναι 
στο εβδομηκοστό (70ό) έτος. 
 4. Το ποσό της σύνταξης όσων έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί ή θα συνταξιοδοτηθούν μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 1992, καθώς και των μελών των οικογενειών τους αναπροσαρμόζεται στο 
ποσό της σύνταξης που καταβάλλεται στους πολιτικούς συνταξιούχους και τις οικογένειές τους, με 
τους οποίους έχουν το ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο και επίδομα χρόνου υπηρεσίας, καθώς και τα ίδια 
έτη υπηρεσίας, εφαρμοζόμενων αναλόγως των διατάξεων των Ν. 1505/1984 (ΦΕΚ 194 Α΄) και 
1694/1987 (ΦΕΚ 35 Α΄), λαμβανομένων υπόψη και των αυξήσεων που έχουν χορηγηθεί μέχρι την 
31η Δεκεμβρίου 1992. 
 Η αναπροσαρμογή γίνεται οίκοθεν από την αρμόδια διεύθυνση του Γενικού Λογιστηρίου 
του Κράτους βάσει των στοιχείων των συνταξιοδοτικών φακέλων των συνταξιούχων. 
 Η διαφορά του ποσού της σύνταξης που προκύπτει από την αναπροσαρμογή και αυτού, 
που καταβάλλεται από το Τ.Α.Κ.Ε. την 31η Δεκεμβρίου 1992, χορηγείται σταδιακά σε τρεις ετήσιες 
δόσεις ως εξής: 
 Το 30% της διαφοράς από 1ης Ιανουαρίου 1993, το άλλο 30% από 1ης Ιανουαρίου 1994 
και το υπόλοιπο 40% από 1ης Ιανουαρίου 1995. 
 Το επίδομα παραπληγικών και τετραπληγικών, που προβλέπεται από τις διατάξεις του 
άρθρου 42 του Ν. 1140/1981 (ΦΕΚ 68 Α΄) και καταβάλλεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1992 από το 
Τ.Α.Κ.Ε. από 1ης Ιανουαρίου 1993 και εφεξής θα βαρύνει των προϋπολογισμό του Υπουργείου 
Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και θα καταβάλλεται από αυτό εφαρμοζομένων 
αναλόγως των διατάξεων του άρθρου 3 του Ν. 1284/1982 (ΦΕΚ 114 Α΄). 
 5. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 και μετά οι διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για την αύξηση 
των πολιτικών συντάξεων εφαρμόζονται και για τις συντάξεις των αναφερόμενων στην παρ. 1 
προσώπων. Κατώτατα όρια συντάξεων ή βοηθημάτων τυχόν ανώτερα αυτών που ισχύουν στο 
Δημόσιο, παραμένουν στο ποσό που έχουν διαμορφωθεί την 31η Δεκεμβρίου 1992 χωρίς να 
αυξάνονται μέχρι την εξομοίωσή τους με αυτά του Δημοσίου. Αν είναι κατώτερα αυτών που 
ισχύουν στο Δημόσιο, εξομοιώνονται με αυτά από 1ης Ιανουαρίου 1993.  
 Τα επιδόματα οικογενειακών βαρών, που καταβάλλονται στους πολιτικούς συνταξιούχους, 
καταβάλλονται και στους συνταξιούχους της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού στο ίδιο ποσό και 
με τις ίδιες προϋποθέσεις. 
 6. Από 1ης Ιανουαρίου 1993 και μετά, οι ασφαλισμένοι στους καταργούμενους κλάδους 
σύνταξης και ασθένειας, υπάγονται στην υγειονομική περίθαλψη του Δημοσίου, εφαρμοζομένων 
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αναλόγως των διατάξεων που ισχύουν για την υγειονομική περίθαλψη των πολιτικών υπαλλήλων 
και συνταξιούχων του Δημοσίου. Η εισφορά από 2%, που καταβάλλονταν στον καταργούμενο 
κλάδο, εξακολουθεί να καταβάλλεται και περιέρχεται στο Δημόσιο, στο εξής δε θα ακολουθεί το 
ποσοστό που καταβάλλεται από τους λοιπούς πολιτικούς υπαλλήλους και συνταξιούχους του 
Δημοσίου. 
 7. Το Τ.Α.Κ.Ε. μετονομάζεται από 1ης Ιανουαρίου 1993 σε “ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 
ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΑΚΟΥ ΚΛΗΡΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ”, διέπεται δε από τη νομοθεσία που αφορά 
τον Κλάδο Αρωγής του μετονομαζόμενου Ταμείου. 
 Σκοπός του Ταμείου αυτού είναι η χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος στους ασφαλισμένους 
του. 
 8. Το πλεονάζον προσωπικό του Τ.Α.Κ.Ε. μεταφέρεται από 1ης Ιανουαρίου 1993 στο 
Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ή σε φορείς κοινωνικής ασφάλισης, με κοινή απόφαση των 
Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε αντίστοιχες 
κενές οργανικές θέσεις. 
 Η υπηρεσία του προσωπικού αυτού θεωρείται για κάθε συνέπεια ότι διανύθηκε στη νέα του 
θέση. 
 Το κατά την προηγούμενη παράγραφο μεταφερόμενο προσωπικό επιλέγει αν θα 
εξακολουθεί να υπάγεται στο ίδιο καθεστώς επικουρικής ασφάλισης και πρόνοιας που είχε ή θα 
υπαχθεί στα αντίστοιχα ταμεία της νέας του θέσης και μέσα σε προθεσμία τριών μηνών από τη 
μεταφορά του. 
 9. Το σύνολο του ενεργητικού και παθητικού, που προέρχεται από τους καταργούμενους 
κλάδους σύνταξης και ασθένειας του Τ.Α.Κ.Ε., οι πόροι που προβλέπονται από τις διατάξεις που 
ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού υπέρ των ανωτέρω κλάδων, καθώς και η κινητή 
και ακίνητη περιουσία τους, πλην των ιερών παρεκκλησίων και εξωκκλησίων μετά της κινητής και 
ακινήτου περιουσίας τους, τα οποία παραμένουν στην κυριότητα ή διοίκηση της διαχείρισης του 
Ταμείου Πρόνοιας Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος, περιέρχονται από 1ης Ιανουαρίου 
1993 στο Δημόσιο ως καθολικό διάδοχό του. Για τη μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας, στο 
Δημόσιο δεν οφείλονται τέλη ή δικαιώματα υπέρ τρίτων, η δε μεταγραφή τους στα βιβλία των 
οικείων υποθηκοφυλακείων ενεργείται ατελώς με πράξη του Υπουργού των Οικονομικών.  
 Εκκρεμείς δίκες, που προέκυψαν από τη λειτουργία των καταργούμενων κλάδων, 
συνεχίζονται από και κατά του Δημοσίου χωρίς διακοπή. 
 10. Με αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζεται, όπου απαιτείται, 
η διαδικασία πληρωμής των καταβαλλόμενων από το Δημόσιο συντάξεων του προσωπικού της 
παραγράφου 1, το κλείσιμο της οικονομικής διαχείρισης των καταργούμενων κλάδων του Τ.Α.Κ.Ε. 
και κάθε άλλη λεπτομέρεια που έχει σχέση με την εφαρμογή των προηγούμενων παραγράφων.  
 Μέχρι να εκδοθούν οι προβλεπόμενες από το προηγούμενο εδάφιο υπουργικές αποφάσεις, 
εφόσον απαιτηθεί, οι παραπάνω συντάξεις θα καταβάλλονται από το Τ.Α.Κ.Ε. και η σχετική 
δαπάνη θα αποδίδεται από το Δημόσιο με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 
 11. Ως προς τα λοιπά συνταξιοδοτικά θέματα, που δεν ρυθμίζονται με το άρθρο αυτό, 
έχουν ανάλογη εφαρμογή οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων, του 
Α.Ν. 599/1968 (ΦΕΚ 258 Α΄), του Ν.Δ. 326/1969 (ΦΕΚ 219 Α΄), καθώς και οι λοιπές διατάξεις του 
νόμου αυτού, προκειμένου για όσους προσλαμβάνονται μετά την 1η Ιανουαρίου 1993. 



 251

 Ειδικά οι περιορισμοί των διατάξεων των παραγράφων 8 έως 13 του άρθρου 58 του 
Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων δεν εφαρμόζονται για τα πρόσωπα της 
παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, εφόσον έχουν συνταξιοδοτηθεί ή ασφαλιστεί στο Τ.Α.Κ.Ε. μέχρι 
την 31η Δεκεμβρίου 1992, καθώς και για τις οικογένειές τους.  
 Οι αρμοδιότητες του διοικητικού συμβουλίου του Τ.Α.Κ.Ε. οι σχετικές με τη λειτουργία των 
καταργούμενων κλάδων ασκούνται από 1ης Ιανουαρίου 1993 από τον Υπουργό των Οικονομικών, 
προκειμένου για τις συντάξεις και από τον Υπουργό Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, προκειμένου για την ασθένεια. 
 12. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθορίζεται 
η σύνθεση και ενεργείται η συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Προνοίας 
Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος. Μέχρι το διορισμό των μελών του διοικητικού 
συμβουλίου το Ταμείο διοικείται από το υπάρχον διοικητικό συμβούλιο. 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ: 
  1. (΄Αρθρο 6 παρ. 13 Ν. 2927/94). Από την έναρξη ισχύος των διατάξεων του Ν. 
2084/1992, οι διατάξεις των παραγράφων 3 του άρθρου 5 του Ν. 1902/1990 και 2 του άρθρου 4 
του Ν. 1976/1991 (ΦΕΚ 184 Α΄) έχουν εφαρμογή και για τους συνταξιοδοτούμενους από το 
Δημόσιο με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν. 2084/1992 ασφαλισμένους του τέως 
Ταμείου Ασφαλίσεως Ορθοδόξου Εφημεριακού Κλήρου Ελλάδος (Τ.Α.Κ.Ε.). 
 2. (΄Αρθρο 5 παρ. 10 στοιχ. β΄ Ν. 2703/99). Οι διατάξεις της παραγρ. 10 στοιχ. α΄ του Ν. 
2703/99, με τις οποίες προστέθηκε εδάφιο στο τέλος της παρ. 3 του άρθρου 17 του Ν. 2084/1992 
έχουν εφαρμογή και για τα πρόσωπα που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 του 
τελευταίου αυτού νόμου.  
 3. (΄Αρθρο 2 παρ. 1 Ν. 2768/99). Οι διατάξεις των πρώτων εδαφίων των παραγράφων 1 
και 2 του άρθρου 18 του Κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων έχουν εφαρμογή και για 
τις χήρες συζύγους και τα ορφανά παιδιά των προσώπων της παραγρ. 2 του άρθρου  21 του Ν. 
2084/92 και ρυθμίζεται η έναρξη των οικονομικών αποτελεσμάτων και η σταδιακή καταβολή της 
διαφοράς των συντάξεων, καθώς και ο ανακαθορισμός των συντάξεων που είχαν κανονισθεί μέχρι 
την 30.6.1999. 
 
 

IV.   ΝΟΜΟΣ  2291 
Κύρωση Σύμβασης μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της 
Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη συνταξιοδότηση κρατικών 

υπαλλήλων (ΦΕΚ 34Α/15.2.1995). 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

 Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή: 
 

΄Αρθρο πρώτο 
  
 Κυρώνεται και έχει την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, η Σύμβαση 
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής 
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Δημοκρατίας για τη συνταξιοδότηση των κρατικών υπαλλήλων, που υπογράφηκε στη Λευκωσία 
στις 11 Ιουλίου 1994, της οποίας το κείμενο σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα έχει ως εξής: 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 
ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
 

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΚΑΙ  

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
 
 Οδηγούμενες από την επιθυμία να συμβάλλουν στο συντονισμό των συστημάτων των 
δημοσιοϋπαλληλικών συντάξεων με σκοπό τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των κρατικών 
υπαλλήλων εν γένει και των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίοι έχουν υπηρεσία και στις δύο χώρες, 
αποφασίζουν τη σύναψη της ακόλουθης Σύμβασης.  
 

ΜΕΡΟΣ  Α΄ 
Γενικές διατάξεις 

 
΄Α ρ θ ρ ο   1 
Ερμηνεία 

 
 Στην παρούσα Σύμβαση οι όροι που χρησιμοποιούνται παρακάτω έχουν την 
αναγραφόμενη για καθέναν από αυτούς, αντίστοιχα, έννοια: 
 Αρμόδια αρχή. 
 όσον αφορά την Ελλάδα, 
 τον Υπουργό Οικονομικών και τους κατά περίπτωση αρμόδιους υπουργούς, 
 όσον αφορά την Κύπρο, 
 τον Υπουργό Οικονομικών. 
 Αρμόδιος φορέας. 
 όσον αφορά την Ελλάδα, 
 τις Διευθύνσεις Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τη Διεύθυνση Συντάξεων 
προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ. του Ι.Κ.Α. και τις αρμόδιες υπηρεσίες των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ., 
 όσον αφορά την Κύπρο, 
 την υπηρεσία Δημόσιας Διοικήσεως και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών και τον 
Κλάδο Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας. 
 Δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία. 

 όσον αφορά την Ελλάδα,  
αυτή που παρέχεται σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, 
όσον αφορά την Κύπρο, 
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την υπηρεσία που περιλαμβάνει τις θέσεις επιθεωρητών, διευθυντών, βοηθών διευθυντών, 
καθηγητών και δασκάλων, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες θέσεις ήθελε καθορίσει το Υπουργικό 
Συμβούλιο. 

Δημόσιο σχολείο. 
όσον αφορά την Ελλάδα, 
τα σχολεία όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης,  
όσον αφορά την Κύπρο, 
σχολείο, την ευθύνη της διοίκησης και συντήρησης του οποίου φέρει η Δημοκρατία και το 

οποίο δεν διέπεται από άλλο νόμο και περιλαμβάνει σχολείο που κηρύσσεται με απόφαση του 
Υπουργικού Συμβουλίου ως δημόσιο σχολείο για σκοπούς της παρούσας Σύμβασης. 

Εκπαιδευτικός. 
όσον αφορά την Ελλάδα, 
το τακτικό εκπαιδευτικό προσωπικό όλων των βαθμίδων της δημόσιας εκπαίδευσης, 
όσον αφορά την Κύπρο, 
τον κάτοχο μόνιμης θέσης στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία της Κύπρου. 
Καθηγητής Πανεπιστημίου. 
όσον αφορά την Ελλάδα, 
τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι. το οποίο αποτελείται 

από καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές, επίκουρους καθηγητές και λέκτορες, 
όσον αφορά την Κύπρο, 
τον κάτοχο της θέσης καθηγητή ή αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 
Κρατικός υπάλληλος. 
όσον αφορά την Ελλάδα, 
τους τακτικούς δημόσιους υπαλλήλους, πολιτικούς και στρατιωτικούς, καθώς και τους 

λοιπούς δημόσιους λειτουργούς που υπάγονται στις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και 
Στρατιωτικών Συντάξεων (Π.Δ. 1041/1979) και στις διατάξεις των άρθρων 3-21 του Ν. 2084/1992, 
καθώς και τους εξομοιούμενους με αυτούς τακτικούς υπαλλήλους των Ο.Τ.Α. και των άλλων 
Ν.Π.Δ.Δ. που διέπονται από όμοιο με τους δημόσιους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς,  

όσον αφορά την Κύπρο, 
τον κάτοχο μόνιμης θέσης στη δημόσια υπηρεσία και στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία 

της Κύπρου και περιλαμβάνει τον κάτοχο μόνιμης θέσης στην Αστυνομία, στο Στρατό της 
Δημοκρατίας και στη δικαστική υπηρεσία, τους Καθηγητές Πανεπιστημίου, καθώς και τους 
μόνιμους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. και αρχών τοπικής διοίκησης που διέπονται από όμοιο με 
τους δημόσιους υπαλλήλους συνταξιοδοτικό καθεστώς. 

Νομοθεσία. 
τους Νόμους, τους Κανονισμούς, τα Διατάγματα και κάθε άλλη συνταξιοδοτική διάταξη που 

ισχύει ή θα ισχύσει στο μέλλον στα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη που αφορούν τη συνταξιοδότηση 
κρατικών εν γένει υπαλλήλων και που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας Σύμβασης. 

Παροχές. 
σύνταξη, κύρια και επικουρική, εφάπαξ ποσό, φιλοδώρημα ή οποιαδήποτε άλλη παροχή 

που καταβάλλεται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας καθενός από τα Συμβαλλόμενα 
Κράτη. 

Συντάξιμες απολαβές. 
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τις απολαβές που ορίζονται ή λαμβάνονται υπόψη από τη νομοθεσία για σκοπούς 
υπολογισμού των παροχών. 

Συντάξιμη υπηρεσία. 
την υπηρεσία που ορίζεται ή λαμβάνεται υπόψη, από τη νομοθεσία για σκοπούς 

υπολογισμού της παροχής που θα χορηγηθεί. 
Υπηρεσία. 
την περίοδο που ορίζεται ή λαμβάνεται υπόψη, από τη νομοθεσία για σκοπούς καθορισμού 

παροχής, αν ο κρατικός υπάλληλος δικαιούται σε παροχές βάσει ορισμένου χρόνου υπηρεσίας. 
Χήρα/χήρος, τέκνα και άλλοι προστατευόμενοι. 
τη χήρα/το χήρο, τα τέκνα και άλλους προστατευόμενους σύμφωνα με τις διατάξεις της 

νομοθεσίας του Κράτους σε βάρος του οποίου χορηγούνται τα συνταξιοδοτικά ωφελήματα 
αφυπηρέτησης. 

Οι υπόλοιποι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που 
αποδίδεται σε αυτούς από τη νομοθεσία του οικείου Συμβαλλόμενου Κράτους. 

 
 

΄Α ρ θ ρ ο    2 
 
Νομοθεσίες στις οποίες έχει εφαρμογή η Σύμβαση. 
1. Η παρούσα Σύμβαση έχει εφαρμογή: 
Ι. Στην Ελλάδα: 
α) Στη νομοθεσία που διέπει τη συνταξιοδότηση των πολιτικών και στρατιωτικών 

υπαλλήλων γενικά (Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων Π.Δ. 1041/1979) και τα άρθρα 
3-21 του Ν. 2084/1992 και  

β) στους νόμους που διέπουν τη συνταξιοδότηση των τακτικών υπαλλήλων των Ο.Τ.Α. και 
των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. και παραπέμπουν στον Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων ή 
επαναλαμβάνουν κατά βάση τις διατάξεις του.  

ΙΙ. Στην Κύπρο: 
α) Στους περί Συντάξεων Καθηγητών νόμους του 1967 έως 1994. 
β) στον περί Στοιχειώδους Εκπαιδεύσεως νόμο, Κεφ. 166 και τροποποιητικούς νόμους, 
γ) στον περί Συντάξεων νόμο, Κεφ. 311 και τροποποιητικούς νόμους,  
δ) στους περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Συντάξεις Ακαδημαϊκού Προσωπικού) Κανονισμούς 

του 1991 και 
ε) στους Κανονισμούς που διέπουν τη συνταξιοδότηση των μόνιμων υπαλλήλων των 

Ν.Π.Δ.Δ. και αρχών τοπικής διοίκησης και παραπέμπουν στον περί Συντάξεων νόμο, Κεφ. 311 και 
τροποποιητικούς νόμους ή επαναλαμβάνουν κατά βάση τις διατάξεις του. 

2. Η παρούσα Σύμβαση εφαρμόζεται επίσης σε όλες τις νομοθετικές ή κανονιστικές πράξεις 
που κωδικοποιούν, τροποποιούν ή συμπληρώνουν τις νομοθεσίες που απαριθμούνται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 

 
 

΄Α ρ θ ρ ο    3 
Εφαρμογή της Σύμβασης 
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 1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, οι διατάξεις 
της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται στους κρατικούς υπαλλήλους γενικά των δύο 
Συμβαλλόμενων Κρατών που βρίσκονται στην υπηρεσία κατά ή μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της Σύμβασης, καθώς και για αυτούς που αποχώρησαν από την υπηρεσία από 1ης 
Ιανουαρίου 1993. 
 2. Οι διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται, από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της, και στους εκπαιδευτικούς που συνταξιοδοτήθηκαν από το Ελληνικό Δημόσιο πριν από 
την 1η Ιανουαρίου 1993 και στην περίπτωση των οποίων η ελληνική νομοθεσία αναγνώρισε για 
σκοπούς σύνταξης την προϋπηρεσία τους σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου πριν και μετά την 
ανακήρυξη της Κυπριακής Δημοκρατίας (16.8.1960), μέχρι την έναρξη ισχύος του Ν. 1566/1985. 
Το Ελληνικό Δημόσιο θα εξακολουθήσει να καταβάλλει εξ ολοκλήρου στους δικαιούχους το μέρος 
της σύνταξης που κερδήθηκε από υπηρεσία παρασχεθείσα στην Κύπρο πριν από την 16η 
Αυγούστου 1960. Το Κυπριακό Δημόσιο αναλαμβάνει να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο, από 
την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, το μέρος της σύνταξης που κερδήθηκε από 
υπηρεσία παρασχεθείσα σε ελληνικά σχολεία της Κύπρου μετά την 16η Αυγούστου 1960 και στο 
ποσό που αυτή καταβάλλεται με βάση την ελληνική νομοθεσία. Η Ελληνική Κυβέρνηση 
αναλαμβάνει να παράσχει στην Κυπριακή Κυβέρνηση όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τους 
συνταξιούχους που αφορούν οι διατάξεις αυτές, ήτοι αντίγραφο πράξης συνταξιοδότησης και 
κατάσταση με το ποσό της κάθε φορά καταβαλλόμενης σύνταξης. Κατά την πρώτη εφαρμογή των 
διατάξεων της παραγράφου αυτής τα ποσά των συντάξεων που θα οφείλονται από το Κυπριακό 
Δημόσιο θα καταβληθούν αναδρομικά μετά την παραλαβή των ανωτέρω συνταξιοδοτικών 
στοιχείων. 
 Από το έτος 1995 και εφεξής το ποσό θα καταβάλλεται το πρώτο δίμηνο του επόμενου 
έτους, με βάση τις ανωτέρω συγκεντρωτικές καταστάσεις. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    4 
Ισότητα μεταχείρισης 

 
 Οι κρατικοί υπάλληλοι καθενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη υπόκεινται στις 
υποχρεώσεις και απολαμβάνουν τα δικαιώματα, που προβλέπουν οι νομοθεσίες που 
απαριθμούνται στο άρθρο 2, κάτω από τις ίδιες με τους κρατικούς υπαλλήλους του άλλου 
Συμβαλλόμενου Κράτους προϋποθέσεις. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    5 
Καταβολή παροχών του ενός Κράτους 

στην περιοχή του άλλου ή τρίτου Κράτους 
 
 1. Συντάξεις και άλλες παροχές που οφείλονται σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας 
του ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη καταβάλλονται στο δικαιούχο, εφόσον στην παρούσα 
Σύμβαση δεν ορίζεται διαφορετικά και όταν ο δικαιούχος διαμένει στην περιοχή του άλλου 
Συμβαλλόμενου Κράτους. 
 2. Οι συντάξεις και άλλες παροχές του ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη, που 
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αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, καταβάλλονται στους δικαιούχους του 
άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους και όταν διαμένουν στην περιοχή τρίτου κράτους με τις ίδιες 
προϋποθέσεις και στο ίδιο μέτρο, όπως στους δικαιούχους του πρώτου Συμβαλλόμενου Κράτους 
που διαμένουν στην περιοχή του τρίτου κράτους. 
 
 

ΜΕΡΟΣ   Β΄ 
Ειδικές διατάξεις 

Συντάξεις και άλλες παροχές αφυπηρέτησης 
 

΄Α ρ θ ρ ο    6 
Θεμελίωση δικαιώματος 

 
 1. Εφόσον η νομοθεσία του ενός από τα δύο Συμβαλλόμενα Κράτη απαιτεί για τη 
θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος τη συμπλήρωση ορισμένου χρόνου υπρεσίας και 
εφόσον ο χρόνος που ο ενδιαφερόμενος έχει διανύσει στο Κράτος αυτό δεν επαρκεί για τη 
θεμελίωση του δικαιώματος κατά τη νομοθεσία του, ο αρμόδιος φορέας συνυπολογίζει και το 
χρόνο υπηρεσίας που πραγματοποίησε ο ενδιαφερόμενος στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, τόσο 
χρόνο όσος απαιτείται για τη θεμελίωση του δικαιώματος. 
 2. Δικαιούχος ο οποίος θεμελιώνει δικαίωμα σε εφάπαξ ποσό αντί συντάξεως κατά την 
κυπριακή νομοθεσία με βάση μόνο την υπηρεσία του στην Κύπρο δικαιούται να επιλέξει όπως μην 
εφαρμοστεί στην περίπτωσή του η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου. Η επιλογή της παρούσας 
παραγράφου ασκείται μια φορά και κατά την αφυπηρέτηση του υπαλλήλου. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    7 
Καθορισμός του ποσού της παροχής 

 
 1. Στις περιπτώσεις που σύμφωνα με το άρθρο 6 συνυπολογίζεται χρόνος υπηρεσίας που 
ο ενδιαφερόμενος πραγματοποίησε στο άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος, το ποσό της καταβλητέας 
παροχής καθορίζεται ως εξής: 
 α) Ο αρμόδιος φορέας υπολογίζει το ποσό της παροχής που δικαιούται ο ενδιαφερόμενος 
κατά τη νομοθεσία του Κράτους του, με βάση τη συντάξιμη υπηρεσία που διανύθηκε στο Κράτος 
αυτό και τις συντάξιμες απολαβές που λαμβάνονται υπόψη κατά την εν λόγω νομοθεσία. Ως 
απολαβές νοούνται, στην περίπτωση της Ελλάδας, για όσους μεν αφυπηρετούν από αυτήν, οι 
αποδοχές που καταβάλλονται κατά το χρόνο αφυπηρέτησης, για όσους δε αφυπηρετούν από την 
Κύπρο, οι αποδοχές που καταβάλλονται σε ομοιόβαθμο υπάλληλο ή λειτουργό ή σε υπάλληλο ή 
λειτουργό με τα ίδια τυπικά προσόντα και συνολικά έτη υπηρεσίας. 
 β) Ο χρόνος έναρξης καταβολής της υπολογιζόμενης σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο 
(α) παροχής καθορίζεται σύμφωνα με τη νομοθεσία του Κράτους στην περιοχή του οποίου έλαβε 
χώρα η τελική αφυπηρέτηση του ενδιαφερομένου, η διάταξη όμως αυτή δεν επηρεάζει τη συνέχιση 
καταβολής σύνταξης σε υπαλλήλους, στους οποίους άρχισε, πριν από την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος της Σύμβασης, να καταβάλλεται σύνταξη από το Κυπριακό Δημόσιο μετά τη συμπλήρωση 
της ηλικίας των 55 ετών. 
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 2. Χρόνος υπηρεσίας που ελήφθη υπόψη για τον υπολογισμό ποσού της σύνταξης από το 
ένα Κράτος δεν αναγνωρίζεται ως συντάξιμος από το άλλο Κράτος. Προς το σκοπό αυτόν οι 
συνταξιοδοτούμενοι μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά θα υποβάλλουν και αντίγραφο της πράξης 
συνταξιοδότησης από το Κράτος αφυπηρέτησης. 
 3. Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3, ο 
αρμόδιος φορέας καταβάλλει τις συντάξεις απευθείας στους δικαιούχους. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    8 
Παροχές χηρείας, τέκνων και άλλων προστατευομένων 

 
 1. Οι διατάξεις των άρθρων 6 και 7 της παρούσας Σύμβασης εφαρμόζονται και σε παροχές 
στις περιπτώσεις χηρείας, τέκνων και των προστατευομένων από αυτούς. 
 2. Παροχές, σε περιπτώσεις χηρείας, τέκνων και άλλων προστατευτομένων που 
καταβάλλονται σύμφωνα με τη νομοθεσία ενός Συμβαλλόμενου Κράτους σε δικαιούχους που είναι 
πολίτες του Κράτους αυτού, καταβάλλονται επίσης με τις ίδιες προϋποθέσεις σε δικαιούχους που 
είναι πολίτες του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. 

 
 
 

ΜΕΡΟΣ  Γ΄ 
Διάφορες διατάξεις 

Διοικητική συνεγρασία 
 

΄Α ρ θ ρ ο    9 
Γενικά 

 
 1. Οι αρμόδιες αρχές θα παίρνουν όλα τα αναγκαία διοικητικά μέτρα για την εφαρμογή της 
παρούσας Σύμβασης και θα ανακοινώνουν αμοιβαία κάθε πληροφορία σχετικά με τις 
τροποποιήσεις της νομοθεσίας τους, που μπορεί να επηρεάσουν, ενδεχομένως την εφαρμογή της. 
 2. Το ευεργέτημα των απαλλαγών από τέλη ή χαρτόσημα που προβλέπεται από τη 
νομοθεσία του ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη για τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται για την εφαρμογή της νομοθεσίας του Κράτους αυτού, επεκτείνεται και στα 
αντίστοιχα έγγραφα ή δικαιολογητικά, που εκδίδονται για την εφαρμογή της νομοθεσίας του άλλου 
Συμβαλλόμενου Κράτους. 
 3. ΄Ολα τα έγγραφα που υποβάλλονται σε εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, 
απαλλάσσονται από τη θεώρηση νομιμοποίησης από τις διπλωματικές και προξενικές αρχές. 
 4. Για την εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης οι υπηρεσίες θα αλληλογραφούν μεταξύ 
τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    10 
Υποβολή αιτήσεων 
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 Οι αιτήσεις, δηλώσεις ή προσφυγές, οι οποίες πρέπει να υποβάλλονται για την εφαρμογή 
της νομοθεσίας ενός από τα Συμβαλλόμενα Κράτη μέσα σε ορισμένη προθεσμία σε αρχή ή 
οργανισμό του Κράτους αυτού, γίνονται δεκτές αν υποβάλλονται μέσα στην ίδια προθεσμία σε 
αρχή ή οργανισμό του άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    11 
Εξοφλήσεις χρηματικών παροχών - Προκαταβολές 

 
 1. Ο αρμόδιος φορέας του ενός Συμβαλλόμενου Κράτους, ο οποίος οφείλει χρηματικές 
παροχές, σε εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, σε δικαιούχους που διαμένουν στην περιοχή του 
άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους, εξοφλεί έγκαιρα τις παροχές αυτές στον τόπο διαμονής του 
δικαιούχου στο νόμισμα του πρώτου Κράτους ή σε οποιοδήποτε άλλο ελεύθερα μετατρέψιμο 
νόμισμα. 
 2. Οι μεταφορές των ποσών σε εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης θα λαμβάνουν χώρα 
σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές συμφωνίες μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών. 
 3. Προκαταβολές που έχουν καταβληθεί σε δικαιούχο από φορέα ενός από τα 
Συμβαλλόμενα Κράτη, παρακρατούνται με αίτηση του εν λόγω φορέα από τον αρμόδιο φορέα του 
άλλου Συμβαλλόμενου Κράτους από το ποσό που έχει να λάβει ο δικαιούχος από τον τελευταίο 
αυτόν φορέα. 
 4. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου ισχύει προκειμένου και για παροχές που 
έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    12 
Επίλυση αμφισβητήσεων 

 
 Κάθε αμφισβήτηση μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών, σχετικά με την ερμηνεία ή την 
εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, θα αποτελεί αντικείμενο άμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ 
των αρμόδιων αρχών των Συμβαλλομένων Κρατών και θα ρυθμίζεται με όμοια σύμβαση, η οποία 
θα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως χωρίς να κυρώνεται με νόμο. 
 
 

΄Α ρ θ ρ ο    13 
 
 1. Η παρούσα Σύμβαση θα επικυρωθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες συνταγματικές διατάξεις 
και θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη του μήνα που ακολουθεί το μήνα κατά τον οποίο θα έχουν 
ανταλλαγεί τα έγγραφα επικύρωσης. 
 2. Τα έγγραφα επικύρωσης θα ανταλλαγούν το γρηγορότερο δυνατό στην Κύπρο. 
 3. Η Σύμβαση συνομολογείται για αόριστη διάρκεια αρχίζοντας από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος της. 
 Δύναται να καταγγελθεί από το ένα από τα Συμβαλλόμενα Κράτη ύστερα από ειδοποίηση 
προς το άλλο Συμβαλλόμενο Κράτος. Η ισχύς της Σύμβασης τερματίζεται την 31η Δεκεμβρίου του 
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έτους που ακολουθεί το έτος μέσα στο οποίο δίδεται η ειδοποίηση. 
 4. Αν η Σύμβαση παύσει να ισχύει κατόπιν καταγγελίας, τα δικαιώματα που αποκτήθηκαν 
από ένα πρόσωπο με βάση τις διατάξεις της Σύμβασης εξακολουθούν να ισχύουν και γίνονται 
διαπραγματεύσεις με σκοπό τη διευθέτηση οποιωνδήποτε δικαιωμάτων που βρίσκονται στο 
στάδιο της απόκτησης με βάση τη Σύμβαση. 
 ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΥΤΟΥ, οι πληρεξούσιοι των δύο Συμβαλλόμενων Κρατών υπέγραψαν την 
παρούσα Σύμβαση. 
 ΄Εγινε στη Λευκωσία στις 11 Ιουλίου 1994, σε δύο πρωτότυπα στην ελληνική γλώσσα και 
τα δύο κείμενα έχουν την ίδια ισχύ. 
 
 
 

΄Αρθρο δεύτερο 
 

 Από την έναρξη ισχύος της Σύμβασης αυτής παύει να ισχύει κάθε άλλη διάταξη που 
ρυθμίζει διαφορετικά τα θέματα συνταξιοδότησης ή αναγνώρισης ως συντάξιμης προϋπηρεσίας 
εκπαιδευτικών στην Κύπρο. Οι συντάξεις που ήδη καταβάλλονται, βάσει των διατάξεων αυτών, θα 
διέπονται από τους όρους της Σύμβασης αυτής. 
 
 

΄Αρθρο τρίτο 
 

 Η ισχύς του νόμου αυτού αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως και της Σύμβασης που κυρώνεται από την ολοκλήρωση των προϋποθέσεων του 
άρθρου 13 αυτής. 
 Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την 
εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους. 
 
 

Αθήνα, 11 Φεβρουαρίου 1995 
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V.  ΠΙΝΑΞ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΣ 
ΝΟΣΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΗΡΙΩΝ 

ΚΑΘ΄ ΕΚΑΤΟΣΤΙΑΙΑΝ ΑΝΑΛΟΓΙΑΝ 
(Παρατίθεται ο νέος πίνακας όπως συμπληρώθηκε, αναμορφώθηκε και  

αναθεωρήθηκε με το άρθρο 33 του Ν. 1813/88) 
 
 

ΓΕΝΙΚΑΙ  ΟΔΗΓΙΑΙ 
Β.Δ. 17.8.1922 
 Καθήκοντα της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής ή Ναυτικού τοιαύτης δια την 
εκτίμησιν του βαθμού αναπηρίας του ενώπιον αυτής προς σύνταξιν παραπεμπομένου προς 
εξέτασιν υποψηφίου.  
 
 Η Ανωτάτη του Στρατού ή Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή εις πάσαν δεδομένην 
περίπτωσιν οφείλει να εξετάζη λεπτομερώς και τελείως τον ενώπιον αυτής προς σύνταξιν 
παρουσιαζόμενον υποψήφιον. 
 Δέον να περιγράφη γενικώς και επιμελώς όλα τα τραύματα, νόσους ή αναπηρίας, αν τυχόν 
φέρει ο εξεταζόμενος, ως και τας τοπικάς γενικάς επιπλοκάς οιασδήποτε και αν τυγχάνωσι 
σημασίας κατά την ημέραν της εξετάσεως, εις τρόπον ώστε να καθορίζηται μελλοντικώς τόσον το 
προς σύνταξιν δικαίωμα, όσον και η υπό του Νόμου εν νοσοκομείοις προβλεπόμενη νοσηλεία. 
 
 Δέον να συμπεριφέρηται μετ΄ευμενείας προς τον εξεταζόμενον, καθ΄όσον ο ιατρός δεν 
πρέπει να καθίσταται πολέμιος των συμφερόντων τούτου. Πρέπει να εγκαταλείψη πάσαν 
περιοριστικήν τάσιν και να αποφεύγη να υποτιμά τας αναπηρίας των προς σύνταξιν υποψηφίων. 
 Αι διατυπούμεναι εκτιμήσεις συμφώνως προς τας υποδείξεις των συνημμένων 
εκατοστιαίων αναλογιών δέον να ανταποκρίνονται προς τας πλέον ευνοϊκάς αναλογίας των εν τω 
πίνακι αναγεγραμμένων τοιούτων. 
 Τέλος κατά την εξέτασιν των τοιούτων πασχόντων να ενεργή ευσυνειδήτως και να 
προβαίνη ταχέως εις τας αποφάσεις αυτής, δεδομένου όντος, ότι οι ανάπηροι αναμένουσι 
ανυπομόνως την απόφασιν ήτις θέλει δώσεις εις αυτούς την αποζημίωσιν ης δικαιούνται, και ην το 
΄Εθνος προθυμοποιείται να τοις παραχωρήση. 
 

ΝΟΜΟΣ  1813/1988 
 

΄Α ρ θ ρ ο    32 
 
 Ο καθορισμός κατά εκατοστιαία αναλογία του βαθμού μείωσης της ικανότητας για εργασία 
λόγω παθήσεων, νόσων και βλαβών των πολιτικών υπαλλήλων και των στρατιωτικών, που 
έπαθαν σε ειρηνική ή πολεμική περίοδο, προσδιορίζεται από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με 
βάση τον πίνακα του επόμενου άρθρου. 
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Α Ρ Θ Ρ Ο    33 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
Καθορισμού σε εκατοστιαία αναλογία του 
βαθμού μείωσης της ικανότητας για εργασία 
εξαιτίας παθήσεων, νόσων και βλαβών.  
 
Αυξ.  Παθήσεις-Νόσοι-Βλάβες     Βαθμός μείω- 
Αριθ.         σης ικανότη- 
         τας για εργα- 
         σία επί τοις 
         εκατό 
(α) (β) (γ)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. 

 
ΓΕΝΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Παθήσεις ενδοκρινών αδένων - 
Διαταραχές της θρέψης και του 
μεταβολισμού - Νόσοι του 
Κολλαγόνου - Παθήσεις αίματος 
- Νεοπλάσματα - Σύφιλη - 
Χρόνια οστεομυελίτις - Ουλές. 
(Ενδοκρινικά σύνδρομα γυναικο-
λογικά όπως παράγραφος με 
αύξ. αριθ. 341). 
Παχυσαρκία υπερβολική (δηλ. 
αύξηση του βάρους πάνω από 
το φυσιολογικό κατά 70% και 
περισσότερο). Ανάλογα με το 
βαθμό παρακώλυσης του 
βαδίσματος κ.λπ. διαταραχών. 15-30

  2. Μεγαλακρία, ανάλογα με το 
βαθμό 10-30

  3. Νανισμός, ανάλογα με το βαθμό 30-50
  4. Υποφυσιογενής καχεξία του 

SIMMONDS, ανάλογα με το 
βαθμό και την ανάγκη συνεχούς 
ή μη θεραπείας 20-40

  5. Σύνδρομο CUSHING ανάλογα 
με τη βαρύτητα 15-60

  6. Νόσος ADDISON ανάλογα με τη 
βαρύτητα 15-60

  7. Λιπογεννητική δυστροφία- Υπο-
φυσιογενής υπογεννητισμός 10-25

  8. Υπερθυρεοειδισμός, ανάλογα με 
το βαθμό της διαταραχής και της 
επιμονής των συμπτωμάτων 
μετά την κατάλληλη θεραπεία 10-30

  9. Εμφανής υποθυρεοειδισμός 10
10. ΄Αποιος διαβήτης, ανάλογα με 

τη βαρύτητα 10-30
11. Σακχαρώδης διαβήτης: 10-20

α) Χωρίς επιπλοκές, που αντιμε-
τωπίζεται με δίαιτα (μικρής βα-
ρύτητας) 

 β) Με ελαφρές επιπλοκές και με 
επίδραση στη γενική κατάστα-
ση που αντιμετωπίζεται με αυ-
στηρή δίαιτα και συνεχή φαρ-
μακοθεραπεία (μέσης βαρύτη-
τας) 25-40

 γ) Με σοβαρές επιπλοκές (μεγά-
λης βαρύτητας). Ανάλογα με 
την εντόπιση και έκταση των 
επιπλοκών 45-90

12. Οστεοπώρωση ή οστεομαλά-
κυνση γενικευμένη ή πολύ εκτε-
ταμένη, ανάλογα με το βαθμό 
των λειτουργικών διαταραχών 
και την έκταση της βλάβης 10-40

13. Διάσπαρτος ερυθηματώδης λύ-
κος, οζώδης περιαρτηρίτις, 
σκληροδερμία και νόσοι του κολ-
λαγόνου. Ανάλογα με την εντό-
ση και την έκταση των βλαβών, 
τη συχνότητα των υποτροπών 
και τη γενική πρόγνωση διακρί-
νονται σε: 
α. Μορφές ελαφράς βαρύτητας 
β. Μορφές μέσης βαρύτητας  
γ. Μορφές μεγάλης βαρύτητας 

10-20
25-40
45-70

14. Οξεία λευχαιμία οποιασδήποτε 
μορφής 100

15. Χρόνια λευχαιμία οποιασδήποτε 
μορφής 50-90

16. Μυελοσκλήρυνση οποιασδήποτε 
μορφής. 70-90

17. Μεγαλοβλαστικές αναιμίες, ανά-
λογα με τις νευρολογικές επι-
πλοκές 10-50

18. Ιδιοπαθής πολυκυττταραιμία 40-80
19. Απλαστική Αναιμία 50-90
20. Αιμοσφαιρινοπάθειες: 

α. Ομοζυγωτικές ή διπλές ετερο-
ζυγωτικές καταστάσεις ανωμά-
λων αιμοσφαιρινών 40-90

 β. Ομοζυγωτικές ή διπλές ετερο-
ζυγωτικές καταστάσεις συνδρό-
μων μεσογειακής αναιμίας 30-90

21. Ιδιοπαθής θρομβοπενική πορ-
φύρα 20-90

22. Θρομβοπάθειες ή Αιμορροφι-
λίες, ανάλογα με το βαθμό έλλει- 20-50
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ψης σχετικών παραγόντων και 
την ένταση των κλινικών εκδη-
λώσεων 

23. Αγγειακή πορφύρα χωρίς επι-
πλοκές 10

24. Αγγειακή πορφύρα με επιπλο-
κές, ανάλογα με τη βαρύτητα 10-20

25. Χρόνιες αναιμίες, ανάλογα με τη 
βαρύτητα 20-50

26. Δυσπρωτεϊναιμίες (πολλαπλούν 
μυέλωμα κ.λπ.) 50-90

27. Κακοήθη λεμφώματα 70-90
28. Καλοήθη νεοπλάσματα, ανάλο- 

γα με το μέγεθος και την εντόπι-
ση των λειτουργικών διαταρα- 
χών που προκαλούνται στα 
διάφορα συστήματα ή όργανα 
(βλέπε σχετικές παραγράφους) 

29. Κακοήθη νεοπλάσματα, όπως 
παραπάνω με επιπρόσθετο πο-
σοστό 25% εξαιτίας της φύσης 
τους και της δυσμενούς πρό-
γνωσης. (Το συνολικό ποσοστό 
σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί 
να υπερβεί το 100%). 

30. Νευροϊνωμάτωση 
RECKLINGHAUSEN, όπως κα-
θορίζεται στην παραπάνω με 
αύξ. αριθμό 28, παράγραφο  

31. Χρονίσσασα σαρκοείδωση: 
α. Μορφές ελαφράς βαρύτητας 
β. Μορφές μέσης βαρύτητας 

10-20
25-40

 γ. Μορφές μεγάλης βαρύτητας 40-60
32. Πολλαπλές, εμφανείς και μόνι-

μες αρθρικές αλλοιώσεις ο-
ποιασδήποτε αιτιολογίας (ρευ-
ματοειδής αρθρίτις, ουρική αρ-
θρίτις κ.λπ.) ανάλογα με τις 
προσβεβλημένες αρθρώσεις και 
τις εξαιτίας αυτών λειτουργικές 
διαταραχές (δυσκαμψίες, αγκυ-
λώσεις, βλέπε σχετικές παρα-
γράφους). 

33. Υπερουριχαιμία εμφανής χωρίς 
μόνιμες αρθρικές αλλοιώσεις 5-10

34. Συφιλιδικές βλάβες μόνιμες, 
ανάλογα με τις, από την εντόπι-
ση προκαλούμενες λειτουργικές 
διαταραχές των διαφόρων συ-
στημάτων ή οργάνων (βλέπε 
σχετικές παραγράφους). 

35. Χρόνια οστεομυελίτις ή οστεϊτις. 
Ανάλογα με την φάση εξέλιξης 
(ενεργός ή ανενεργός), την εντό-

πιση, τις λειτουργικές και τροφι-
κές διαταραχές και την επίδραση 
στη γενική κατάσταση διακρίνο-
νται σε: 

 α. Μορφές ελαφράς βαρύτητας 10-20
 β. Μορφές μέσης βαρύτητας 20-30
 γ. Μορφές μεγάλης βαρύτητας 30-50
36. Ουλές εκτεταμένες δύσμορφες 

που υπόκεινται σε εξέλκωση ή 
όχι, ανάλογα με το βαθμό παρα-
κώλυσης των κινήσεων και λοι-
πών λειτουργικών διαταραχών 
(Βλέπε σχετικές παραγράφους) 

 
ΝΕΥΡΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ 

Νευρολογικά νοσήματα 
 

37. Ιακσώνειος επιληψία που βε-
βαιώθηκε κατάλληλα: 

 α. Κρίσεις μικρής μέχρι μέτριας 
συχνότητας που αφορούν σε μι-
κρό αριθμό μυϊκών ομάδων 10-15

 β. Κρίσεις πολύ συχνές που α-
φορούν σε μικρό αριθμό μυϊκών 
ομάδων 15-20

 γ. Κρίσεις μικρής μέχρι μέτριας 
συχνότητας που αφορούν σε με-
γάλες μυϊκές ομάδες 15-25

 δ. Κρίσεις πολύ συχνές που 
αφορούν σε μεγάλες μυϊκές 
ομάδες 25-35

38. Γενικευμένη επιληψία (GRAND 
MAL): 

 α. Κρίσεις αραιές ελεγχόμενες με 
φάρμακα 30-40

 β. Κρίσεις συχνές μέχρι πολύ 
συχνές, ανάλογα με τη 
συχνότητα 50-80

 γ. Κρίσεις συχνές με επιληπτική 
ψύχωση (επιληπτικός χαρακτή-
ρας και άνοια) 80-100

39. Επιληπτικά-Ισοδύναμα-
Αφαιρέσεις 10-25

40. Παράλυση οσφρητικού νεύρου 
(ανοσμία) 5

41. Ατροφία ή βλάβη του οπτικού 
νεύρου, ανάλογα με το βαθμό 
μείωσης της οπτικής οξύτητας 
(βλέπε παράγραφο με αύξ. 
αριθμ. 165) 

42. Παράλυση κοινού κινητικού 
νεύρου 30

43. Πάρεση κοινού κινητικού νεύ- 5-25
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ρου, ανάλογα με τις μόνιμες 
βλάβες 

44. Παράλυση τροχιλιακού νεύρου 15
45. Πάρεση τροχιλιακού νεύρου 4-10
46. Παράλυση αισθητικής μοίρας 

τριδύμου νεύρου 15
47. Πάρεση αισθητικής μοίρας τρι-

δύμου νεύρου 5-10
48. Παράλυση κινητικής μοίρας τρι-

δύμου νεύρου 25
49. Πάρεση κινητικής μοίρας τριδύ-

μου νεύρου 5-20
50. Νευραλγία τριδύμου νεύρου, 

ανάλογα με τη συχνότητα και 
την ένταση των προσβολών 15-80

51. Παράλυση απαγωγού νεύρου 20
52 Πάρεση απαγωγού νεύρου 10-15
53. Παράλυση προσωπικού νεύρου 

περιφεριακού τύπου 25
54. Πάρεση προσωπικού νεύρου 

χωρίς λαγόφθαλμο 5-10
55. Πάρεση προσωπικού νεύρου με 

λαγόφθαλμο 10-15
56. Παράλυση ακουστικού νεύρου, 

ανάλογα με το βαθμό έκπτωσης 
της ακουστικής οξύτητας (βλέπε 
σχετικές παραγράφους) 10

57. Παράλυση γλωσσοφαρυγγικού 
νεύρου 10

58.  Πάρεση γλωσσοφαρυγγικού 
νεύρου 4-8

59. Παράλυση πνευμονογαστρικού 
νεύρου ανάλογα με τις 
λειτουργικές διαταραχές  15-30

60. Πάρεση πνευμονογαστρικού 
νεύρου, όπως παραπάνω 15-12

61.  Παράλυση παραπληρωματικού 
νεύρου 15

62. Πάρεση παραπληρωματικού 
νεύρου 4-10

63. Παράλυση υπογλωσσίου νεύρου 10
64. Πάρεση υπογλωσσίου νεύρου 4-8
65. Παράλυση και των δύο υπο-

γλωσσίων νεύρων 50
 

  ΔΕΞ. ΑΡΙΣΤ
66. Μονοπλιγία άνω άκρου 

τέλεια (Πλήρης παράλυ-
ση) 70 60

 Μονοπληγία άνω άκρου 
ατελής (πάρεση)  

α. Ελαφρού βαθμού 15-20 10-15
β. Μέτριου βαθμού 25-30 15-20
γ. Μεγάλου βαθμού 40-60 30-50

67. Ημιπληγία τέλεια (πλή-
ρης παράλυση) 90-80

68. Ημιπληγία ατελής (ημι-
πάρεση): 
α. Ελαφρού βαθμού 15-20 10-15
β. Μέτριου βαθμού 30-50 25-45
γ. Μεγάλου βαθμού 55-70 50-60

69. Μονοπληγία κάτω ά-
κρου τέλεια (πλήρης πα-
ράλυση) 70

70. Μονοπληγία κάτω ά-
κρου (πάρεση) 
α. Ελαφρού βαθμού 20-30
β. Μέτριου βαθμού 40-50
γ. Μεγάλου βαθμού 60

71. Παραπληγία τέλεια 
(πλήρης παράλυση και 
των δύο κάτω άκρων με 
ή χωρίς ορθοκυστικές 
διαταραχές) 100

72. Παραπληγία ατελής (πα-
ραπάρεση) χωρίς ορθο-
κυστικές διαταραχές: 
α. Ελαφρού βαθμού 20-30
β. Μέτριου βαθμού 30-50
γ. Μεγάλου βαθμού 50-85

73. Παραπληγία ατελής (πα-
ραπάρεση) με ορθοκυ-
στικές διαταραχές: 
α. Ελαφρού βαθμού 30-50
β. Μέτριου βαθμού 50-70
γ. Μεγάλου βαθμού 70-90

74. Τετραπληγία (πλήρης 
παράλυση άνω και κάτω 
άκρων) 100

75. Αφασία μεμονωμένη: 
α. Ελαφρού βαθμού 20
β. Μέτριου βαθμού 30
γ. Μεγάλου βαθμού 40

76. Παρεγκεφαλιδικές συν-
δρομές μόνιμες  
α. Ελαφρού βαθμού 10-15
β. Μέτριου βαθμού 20-35
γ. Μεγάλου βαθμού 40-60

77. Εξωπυραμιδικές 
συνδρομές μόνιμες: 
α. Ελαφρού βαθμού που 5-10
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ρυθμίζονται με φάρμακα 
 β. Μετρίου βαθμού που 
ρυθμίζονται με φάρμακα 15-25 

 γ. Μετρίου βαθμού που 
δεν ρυθμίζονται με φάρ-
μακα 30-60 

78. Συριγγομυελία:  
 α. Ελαφρού βαθμού 20-30 
 β. Μέτριου βαθμού 40-50 
 γ. Μεγάλου βαθμού 60-80 

79. Σκλήρυνση κατά πλάκας 
ανάλογα με τα νευρολο-
γικά ευρήματα (βλέπε 
σχετικές παραγράφους)  

80. Προϊούσα μυϊκή ατροφία 
ARAN-DUCHENE:  

 α. Ελαφρού βαθμού 20-30 
 β. Μέτριου βαθμού 40-50 
 γ. Μεγάλου βαθμού 

(που καταλαμβάνει δύο 
μέλη και επεκτείνεται 
στον κορμό) 60-80 

81. Παράλυση βραχιονίου 
πλέγματος ΔΕΞ. ΑΡΙΣΤ

 α. Ανωτέρου τύπου  
DUCHENE ERB 40 30

 β. Κατώτερου τύπου 
KLUMPKE 60 45

82. Παράλυση υποπλατίου 
νεύρου 10 8

83. Παράλυση μασχαλιαίου 
ή περισπωμένου νεύρου 

 
30 25

84. Παράλυση μυοδερματι-
κού νεύρου   25 20

85. Παράλυση μέσου νεύ-
ρου 45 35

86. Παράλυση κερκιδικού 
νεύρου:  

 α. Βλάβη που εντοπίζε-
ται πάνω από το σημείο 
χορήγησης του κλάδου 
του τρικεφάλου βραχιο-
νίου μυός 50 40

 β. Βλάβη που εντοπίζε-
ται περιφερικότερα από 
το παραπάνω σημείο 40 30

87. Παράλυση κάτω άκρου 
ολική 70 

88. Παράλυση θυροειδούς 
νεύρου 15 

89. Παράλυση ισχυακού 
νεύρου 50 

90. Παράλυση μηριαίου νευ-
ρου 40

91. Παράλυση κνημαίου και 
κοινού περονιαίου νεύ-
ρου 40

92. Παράλυση κνημιαίου 
νεύρου 25

93. Παράλυση κοινού περο-
νιαίου νεύρου ή συνδυα-
σμένη του επιπολής και 
εν τω βάθει περονιαίου 
νεύρου 20

94. Παράλυση επιπολής πε-
ρονιαίου νεύρου 12

95. Παράλυση εν τω βάθει 
περονιαίου νεύρου 12
 

 
Ψυχικά Νοσήματα 

 
96. Ψυχώσεις οργανικές (διαταρα-

χές διανοητικών λειτουργιών)   
α. Μορφές ελαφράς βαρύτητας 20-30 
β. Μορφές ελαφράς βαρύτητας 
με εμφανείς διαταραχές της 
συμπεριφοράς  30-50 
γ. Μορφές μέτριας βαρύτητας 50-70 
δ. Μορφές μέτριας βαρύτητας με 
εμφανείς διαταραχές της συμπε-
ριφοράς 60-90 
ε. Μορφές μεγάλης βαρύτητας 100 

97. Ψυχώσεις λειτουργικές:  
α. Με κοινωνική και εργασιακή 
προσαρμογή 45-65 
β. Που επιτρέπουν διαβίωση μό-
νο στο οικογενειακό περιβάλλον 70-90 
γ. Που απαιτούν συνεχή επιτή-
ρηση 100 

98. Νευρώσεις 5-30 
99. Ψυχονευρώσεις γενικά 15-20 

100. Ψυχονεύρωση καταναγκαστική- 
ιδεοληπτική βαρεία 55-90 

101. Νευροψυχικά υπολείμματα φυ-
ματιώδους μηνιγγίτιδας  
α. Ελαφρού βαθμού 10-15 
β. Μετρίου βαθμού 20-25 
γ. Μεγάλου βαθμού 30-45 
  
ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
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102. Ψωρίαση :  
 α. Περιωρισμένης έκτασης 5 
 β. Μετρίας έκτασης 10-15 
 γ. Μεγάλης έκτασης ή γενικευ-
μένης 20-30 

103. ΄Εκζεμα επαγγελματικό ή όχι, 
επίμονο στην κατάλληλη θερα-
πεία   

 α. Περιωρισμένης έκτασης 5 
 β. Μετρίας έκτασης 10-15 
 γ. Μεγάλης έκτασης ή γενικευ-
μένο 15-40 

104. Ακτινοδερματίτις:  
 α. Ελαφρής μέχρι μέτριας βαρύ-
τητας 5-20 

 β. Μεγάλης βαρύτητας 20-40 
105. Πέμφυγα:  

 α. Ελαφρής μέχρι μέτριας βαρύ-
τητας  30-40 

 β. Μεγάλης βαρύτητας 80-90 
106. Λέπρα και υπολειμματά της, 

ανάλογα με την έκταση των βλα-
βών 5-60 

   
 

ΚΕΦΑΛΗ 
(Κρανίο - Πρόσωπο) 

   
107. Ουλές τριχωτού κεφαλής γραμ-

μοειδείς 0-3 
108. Ουλές τριχωτού κεφαλής εκτετα-

μένες από εγκαύματα κ.λπ. ανά-
λογα με την έκταση και την 
εντόπισή τους. 

 
 

2-15 
109. Ρωγμώδες κάταγμα του θόλου 

του κρανίου που πωρώθηκε χω-
ρίς υποκειμενικά ενοχλήματα 1-3 

110. Ρωγμώδες κάταγμα της βάσης 
του κρανίου που πωρώθηκε χω-
ρίς υποκειμενικά ενοχλήματα  2-6 

111. Κάταγμα κρανίου με απώλεια 
οστικής ουσίας ή εμπίεσμα  

 α. Χωρίς βλάβη της μήνιγγας 5-10 
 β. Με τρώση της μήνιγγας 5-15 

112. Κάταγμα κρανίου με απώλεια 
οστικής ουσίας και προβολή 
κατά το βήχα, ανάλογα με τα 
υποκειμενικά ενοχλήματα 10-40 

113. Μεταδιασεισικό σύνδρομο ή 
υποκειμενικό σύνδρομο των 
τραυματιών του κρανίου (χωρίς 5-20 

οστική βλάβη) 
114. Περιορισμένες παραμορφώσεις 

προσώπου (Δύσμορφες ουλές 
κ.λπ.) 5-15 

115. Εκτεταμένες παραμορφώσεις 
προσώπου, που αφορούν:  
α. Στην άνω γνάθο και τη ρίνα, 
ανάλογα με την έκταση της 
απώλειας των μαλακών μορίων 50-70 
β. Στο μισό της άνω και κάτω 
γνάθου 80 
γ. Στην κάτω γνάθω ολόκληρη ή 
σχεδόν ολόκληρη (συγκράτηση 
πρόθεσης αδύνατη) 50-60 

116. Μερικός ακρωτηριασμός ρινός 
χωρίς στένωση 5-10 

117. Απώλεια μαλακών μορίων ρινός 
χωρίς στένωση 10-20 

118. Ακρωτηριασμός ρινός με συντρι-
βή των οστών αυτής και 
στένωση 20-40 

119. Ενδορρινικές στενωτικές βλάβες 
που δεν οφείλονται σε εξωτερική 
βία 10-15 

120. Παράλυση οσφρητικού νεύρου 
χωρίς βλάβη του άνω τοιχώ-
ματος των ρινικών κοιλοτήτων 
(βλέπε παράγραφο με αύξ. αριθ. 
40) 5 

121. Απώλεια ουσίας υπερώας, ανά-
λογα με τη θέση και έκταση 10-30 

122. Απώλεια ουσίας μαλθακής και 
οστεϊνης υπερώας που συνεπά-
γεται ευρεία επικοινωνία με τις 
ρινικές κοιλότητες 30-40 

123. Απώλεια οστεϊνης και μαλακής 
υπερώας τελεία 40-60 

124. Απώλεια υπερώας και ζυγωμα-
τικού οστού που συνεπάγεται 
ευρεία επικοινωνία με τη ρινική 
κοιλότητα και το Ιγμόρειο άντρο 
(γναθιαίο κόλπο) 30-40 

125. Ψευδάρθρωση άνω γνάθου που 
συνεπάγεται: 
α. Μέτρια δυσχέρεια μάσησης 
β. Αδυναμία μάσησης 

10-20 
20-40 

126. Κάταγμα άνω γνάθου που πω-
ρώθηκε σε θέση πλημμελή και 
δεν επιτρέπει την προσαρμογή 
με τους οδόντες της κάτω 
γνάθου 10-20 

127. Ψευδάρθρωση κάτω γνάθου 
που συνεπάγεται: 

5-15 
20-30 
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α. Ελαφρά δυσχέρεια μάσησης 
β. Ουσιώδη δυσχέρεια μάσησης 
γ. Αδυναμία μάσησης 

40 

128. Κάταγμα κάτω γνάθου που πω-
ρώθηκε σε θέση πλημμελή:  

 α. Που επιτρέπει μερική προ-
σαρμογή με τους οδόντες της 
άνω γνάθου 5-10 

 β. Που δεν επιτρέπει την προ-
σαρμογή με τους οδόντες της 
άνω γνάθου  10-20 

129. Εξάρθρημα κροταφογναθικής 
άρθρωσης που υποτροπιάζει 10 

130. Εξάρθρημα κροταφογναθικής 
άρθρωσης μη ανατασσόμενο 
(ανάλογα με το βαθμό δυσχέ-
ρειας της μάσησης) 20-30 

131. Αγκύλωση κροταφογναθικής άρ-
θρωσης  40-60 

132. Δυσκινησία κροταφογναθικής 
άρθρωσης (ανάλογα με το 
βαθμό δυσχέρειας της μάσησης) 20-30 

133. Ρικνωτικές ουλές που δεν επιδέ-
χονται επανορθωτική θεραπεία 
και περιορίζουν το άνοιγμα του 
στόματος και εμποδίζουν τη 
μάσηση, το λόγο (προφορά) και 
την υγιεινή των οδόντων 20-40 

134. Παράλυση ή πάρεση προσωπι-
κού νεύρου (βλέπε παραγρά-
φους με αύξ. αριθ. 53, 54 και 55)  

135. Απώλεια πέντε οδόντων με 
βλάβη των φατνίων τραυματικής 
αιτιολογίας 5 

136. Απώλεια όλων ή σχεδόν όλων 
των οδόντων άνω και κάτω 
γνάθου  με δυνατότητα εφαρμο-
γής πρόθεσης 10-15 

137. Απώλεια όλων ή σχεδόν όλων 
των οδόντων άνω και κάτω 
γνάθου με βλάβη των φατνίων 
που καθιστούν αδύνατη την 
εφαρμογή πρόθεσης 30 

138. Ακρωτηριασμός γλώσσας πε-
ρισσότερο ή λιγότερο εκτεταμέ-
νος ή εκτεταμένες συμφυτικές 
ουλές αυτής που δυσχεραίνουν 
το λόγο και την κατάποση ανά-
λογα με το βαθμό της 
δυσχέρειας) 10-30 

139. Ολική ή σχεδόν ολική απώλεια 
γλώσσας 40 

  
  

΄Οργανα Ακοής 
  

140. Απώλεια ή σημαντική απώλεια ή 
παραμόρφωση του πτερυγίου 
του ωτός χωρίς βλάβη του έξω 
ακουστικού πόρου: 
α. Ετερόπλευρη 
β. Αμφίπλευρη 

3 
10 

141. Απώλεια πτερυγίου του ωτός με 
στενωτική βλάβη του έξω ακου-
στικού πόρου. Στα ποσοστά της 
προηγουμένης παραγράφου 
(αύξ. αριθμ. 140) προστίθενται 
και αυτά που αντιστοιχούν σε 
συνυπάρχουσα ελάττωση της 
ακουστικής οξύτητας (βλέπε 
παρατιθέμενο πίνακα στο 
Παράρτημα «Α»).  

142. Βαρυκοϊα ή κώφωση από 
οποιαδήποτε αιτία. Το ποσοστό 
αναπηρίας καθορίζεται ανάλογα 
με την ακουομετρικά προσδιο-
ριζομένη ελάττωση της ακου-
στικής οξύτητας σύμφωνα με 
τον πίνακα του Παραρτήματος 
«Α»).  

143. Βαρηκοϊα ή κώφωση που συνο-
δεύεται από οργανική βλάβη 
των ώτων ή λαβυρινθικό 
σύνδρομο. Στα προσδιοριζόμε-
να ποσοστά αναπηρίας όπως 
και στην με αύξ. αριθμ. 142 
παράγραφο προστίθενται αυτά 
που αναλογούν στην συνυ-
πάρχουσα:  
α. Χρονία μέση πυώδη ωτίτιδα 
    (1) Ετερόπλευρη 
    (2) Αμφίπλευρη 

5-10 
10-20 

β. Ριζική ανάρτηση μαστοειδούς 
με πλημμελή επιδερμάτωση της 
εγχειριτικής κοιλότητας ή παρα-
μονή πυόρροιας: 
    (1) Ετερόπλευρη 
    (2) Αμφίπλευρη 

5-10 
10-20 

γ. Διαταραχή ισορροπίας λαβυ-
ρινθικής αρχής:  
     (1) χωρίς αντικειμενικά ευρή-
ματα (αναφερόμενοι ίλιγγοι 
χωρίς αυτόματο ή προκλητό 
νυσταγμό) 0-5 
    (2) Με ευρήματα ασυμμετρίας 
κατά τη θερμική δοκιμασία 5-10 
    (3) Με συχνές κρίσεις ιλίγγου 
που δυσχεραίνουν το βάθισμα 20-40 
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και εμποδίζουν την κανονική 
εργασία ανάλογα με την ένταση 
και τη συχνότητα των 
προσβολών  

144. Τραυματικός λαβυρινθικός ίλιγ-
γος επίμονος (χαρακτηρίζεται 
από αίσθηση κίνησης του 
πάσχοντα ή των γύρω αντικει-
μένων με ή χωρίς συνύπαρξη  
τάσης για πτώση) ανάλογα με 
την ένταση και τη συχνότητα των 
προσβολών που έχουν εξακρι-
βωθεί με τον κατάλληλο τρόπο 5-30 

 Σημείωση: Με δεδομένο το γεγο-
νός ότι ο τραυματικός λαβύριν-
θικός ίλιγγος ελαττώνεται προο-
δευτικά σε ένταση και συνήθως 
εξαφανίζεται μετά από ένα έτος 
από τον τραυματισμό, ο προσ-
διορισμός του σχετικού ποσο-
στού αναπηρίας πρέπει να γίνε-
ται μετά από παρέλευση του πα-
ραπάνω χρονικού διαστήματος  

145. Φυματίωση λιθοειδούς οστού 30-50 
   

 
΄Οργανα ΄Ορασης 

 
146. Παρέκκλιση του ελευθέρου χεί-

λους των βλεφάρων 
(εντρόπιο, εκτρόπιο, τριχίαση, 
ουλές): 
α. Ετερόπλευρη 
β. Αμφίπλευρη 

0-5 
0-10 

147. Συμβλέφαρο ή αγκυλοβλέφαρο, 
ανάλογα με την έκταση: 
α. Ετερόπλευρο 0-5 

β.  Αμφίπλευρο 0-10 
148. Πλήρης πτώση του άνω βλεφά-

ρου συνεπαγομένη ολική κάλυ-
ψη της κόρης του οφθαλμού: 
α. Ετερόπλευρη 
β. Αμφίπλευρη 

20 
40-70 

149. Ατελής πτώση του άνω 
βλεφάρου 
α. Ετερόπλευρη 
β. Αμφίπλευρη (ανάλογα με το 
βαθμό) 

5-10 
 

10-40 
150. Λαγόφθαλμος (παράλυση προ-

σωπικού νεύρου, ουλές τραυμα-
τικές ή εγκαυματικές κ.λπ.) 
α. Ετερόπλευρη ανάλογα με το 

10-15 
 

20-30 

βαθμό 
β. Αμφίπλευρη ανάλογα με το 
βαθμό 

151. Λαγόφθαλμος με επιπλοκές από 
τον κερατοειδή κ.λπ. Το 
ποσοστό αναπηρίας καθορίζεται 
ανάλογα με τη μείωση της 
οπτικής οξύτητας (βλέπε πίνακα 
στο Παράρτημα «Β»).  

152. Απλή δακρύρροια: 
α. Ετερόπλευρη  
β. Αμφίπλευρη 

0-3 
0-6 

153. Συρίγγιο από δακρυοκυστίτιδα ή 
οστικές βλάβες 
α. Ετερόπλευρο 
β. Αμφίπλευρο 

5 
10 

154. Κατάγματα του οφθαλμικού 
κόγχου χωρίς λειτουργικές 
διαταραχές: 
α. Ετερόπλευρα 
β. Αμφίπλευρα 

0-5 
0-10 

155. Καταστροφή τμήματος του 
οφθαλμικού κόγχου και του 
οφθαλμικού βολβού με εκτετα-
μένες βλάβες των περικογχικών 
κόλπων και των ρινικών κοιλο-
τήτων και παραμόρφωση που 
καθιστά αδύνατη την επανόρ-
θωση  ή την εφαρμογή 
πρόθεσης 40-60 

156. Ενδοκογχικά ξένα, μεταλλικά 
σώματα ανάλογα με τις δημιουρ-
γούμενες βλάβες και διαταραχές 
της όρασης (βλέπε σχετικές πα-
ραγράφους και παρατιθέμενο 
Πίνακα στο Παράρτημα «Β»  

157. Χρόνιες φλεγμονές, αλλοιώσεις 
αγγείων και όγκοι καλοήθεις ή 
κακοήθεις του ενός οφθαλμού, 
ανάλογα με τις λειτουργικές δια-
ταραχές 

 
 
 

20-40 
158. Παράλυση μερική ή ολική των 

μυών του οφθαλμού (βλέπε πα-
ράλυση ή πάρεση οικείων 
νεύρων, παράγραφοι με αύξ. 
αριθμό 42, 43, 44, 45, 51 και 52)  

159. Διπλωπία από οποιαδήποτε 
αιτία που δεν απαιτεί κάλυψη 
του ενός οφθαλμού 10-15 

160. Διπλωπία από παράλυση ή 
πάρεση ή βλάβη ενός ή περισ-
σοτέρων μυών που απαιτεί 
κάλυψη του ενός οφθαλμού 25 

161. Εσωτερική οφθαλμοπληγία δη-  
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λαδή παράλυση της προσαρμο-
γής και του σφιγκτήρα τις ίριδας 
(βλέπε παραγράφους με αύξ. 
αριθμό 42 και 43). 

162. Καταρράκτης μη εγχειρήσιμος 
οποιασδήποτε αιτιολογίας (βλέ-
πε παρατιθέμενο πίνακα στο 
Παράρτημα «Β»).  

163. Αφακία μετατραυματική ή μετεγ-
χειριτική του ενός οφθαλμού με 
οπτική οξύτητα αυτού μεγαλύτε-
ρη των 5/10 5 

164. Αφακία μετατραυματική ή μετεγ-
χειρητική του ενός οφθαλμού με 
οπτική οξύτητα αυτού μικρότερη 
των 5/10 (βλέπε παρατιθέμενο 
πίνακα στο Παράρτημα «Β»).  

165. Εξαρθρήματα φακού, ενδοφθάλ-
μιες αιμορραγίες, αποκολλήσεις 
αμφιβληστροειδούς, θολώσεις 
υαλοειδούς ή κερατοειδούς και 
ατροφίες οπτικού νεύρου, 
ανάλογα με την ελάττωση της 
οπτικής οξύτητας (βλέπε παρα-
τιθέμενο πίνακα στο Παράρτημα 
«Β»).  

166. Γλαύκωμα πρωτοπαθές ή δευτε-
ροπαθές, φαρμακευτικά αντιρ-
ροπούμενο με οπτική οξύτητα 
μεγαλύτερη των 5/10: 
α. Ετερόπλευρο 
β. Αμφίπλευρο 

5 
10 

167. Γλαύκωμα πρωτοπαθές ή δευ-
τεροπαθές, ετερόπλευρο ή αμφί-
πλευρο με οπτική οξύτητα 
μικρότερη των 5/10 σε κάθε 
οφθαλμό (βλέπε παρατιθέμενο 
πίνακα στο Παράρτημα «Β»).  

168. Ολική απώλεια της όρασης του 
ενός οφθαλμού χωρίς εμφανή 
βλάβη του βολβού αυτού 25 

169. Αφαίρεση (εξόρυξη ή εξεντέ-
ρωση) ή ατροφία του βολβού 
του οφθαλμού με δυσμορφία και 
βλάβες από ουλές:  

 α. Που επιτρέπουν τη χρήση 
τεχνητού οφθαλμού 30 

 β. Που δεν επιτρέπουν τη χρήση 
τεχνητού οφθαλμού 40 

170. Αφαίρεση (εξόρυξη ή εξεντέ-
ρωση) ή ατροφία του βολφού και 
των δύο οφθαλμών 100 

171. Λευκώματα ή ουλώδη σταφυλώ-
ματα εκτεταμένα που καταλαμ-
βάνουν το μεγαλύτερο τμήμα 
του κερατοειδούς και των δύο 
οφθαλμών 

Τα πο-
σοστά 
ανα-
πηρίας 
για τις 
βλάβες 
των 
παρα-
γρά-
φων 
171 
έως 
175 θα 
καθορί-
ζονται 
ανάλο-
γα με 
την 
οπτική 
οξύτη-
τα και 
το εύ-
ρος 
του 
οπτι-
κού 
πεδίου 

172. Τέλεια ατροφία οπτικού νεύρου 
αμφίπλευρη 

173. Περιορισμένης έκτασης αμφί-
πλευρες κεντρικές χορειοαμφι-
βληστροειδικές ουλώδεις αλλοι-
ώσεις (βλάβες ωχρών κηλίδων) 

174. Παλαιές εκτεταμένες ή περιορι-
σμένης έκτασης κεντρικές απο-
κολλήσεις του αμφιβληστροει-
δούς χιτώνα και των δύο 
οφθαλμών 

175. Πολύ παλαιά μεγάλου βαθμού 
θολερότης του υαλώδους σώμα-
τος και των δύο οφθαλμών 

176. Ανεπανόρθωτη απώλεια όρασης 
και των δύο οφθαλμών (πλήρης 
τύφλωση) εξαιτίας νεοπλασμα-
τικών όγκων αυτών ή των στοι-
χείων των οφθαλμικών κόγχων 100

177. Διαταραχές της κεντρικής όρα-
σης, οποιασδήποτε αιτιολογίας 
εκτιμούνται με βάση τον παρατι-
θέμενο πίνακα στο Παράρτημα 
«Β». Με τη βοήθεια του πίνακα 
αυτού ο βαθμός μείωσης 
ικανότητας προσδιορίζεται 
ανάλογα με τη μείωση της 
οπτικής οξύτητας και των δύο 
οφθαλμών 

178. Συγκεντρική στένωση του 
οπτικού πεδίου ως 30ο: 
α. Ετερόπλευρη 
β. Αμφίπλευρη 

5
20

179. Συγκεντρική στένωση του οπτι-
κού πεδίου κάτω των 10ο: 
α. Ετερόπλευρη 
β. Αμφίπλευρη 

10
70-80

180. Κεντρικά σκοτώματα ανάλογα με 
την έκτασή τους: 
α. Ετερόπλευρα 15-25
β. Αμφίπλευρα (με βάση τη 
μείωση της οπτικής οξύτητας 
(βλέπε παρατιθέμενο πίνακα 
στο Παράρτημα «Β»). 

181. Ημιανοψία (απώλεια όρασης 
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των δύο συμμετρικών μοιρών 
των οπτικών πεδίων) με 
διατήρηση της κεντρικής 
όρασης: 

 α. Κάθετη ομώνυμη δεξιά ή 
αριστερά 
β. Κάθετη ετερώνυμη ρινική 
(σπάνια) 
γ. Κάθετη ετερώνυμη κροταφική 
δ. Οριζόντια άνω (ή ανώτερη) 
ε. Οριζόντια κάτω (ή κατώτερη) 

25

10
40
10

40-50
182. Ημιανοψία τεταρτοκυκλική (ΕΝ 

QUADRANT). 10
 Σημείωση: Στις περιπτώσεις στις 
οποίες είναι σκοτεινά τρία τεταρ-
τοκύκλια του οπτικού πεδίου 
τότε στο ποσοστό της οριζόντιας 
ή κάθετης ημιανοψίας θα 
προστεθεί και το αντίστοιχο της 
τεταρτοκυκλικής ημιανοψίας. 

183. Ημιανοψία με ετερόπλευρη ή 
αμφίπλευρη απώλεια κεντρικής 
όρασης. 
Το ποσοστό, το οποίο στη δεδο-
μένη περίπτωση αναλογεί στην 
ημιανοψία προστίθεται στο 
βαθμό μείωσης ικανότητας 
εξαιτίας ελάττωσης της κεντρι-
κής όρασης, που προσδιορίζεται 
με βάση τον παρατιθέμενο 
πίνακα στο Παράρτημα «Β»). Το 
άθροισμα των παραπάνω 
ποσοστών σε καμιά περίπτωση 
δεν μπορεί να υπερβεί το 100 
τοις 100. 

184. Ημιανοψία επί μονόφθαλμου: 
α. Ρινική 
β. Κροταφική 
γ. Οριζόντια κάτω (ή κατώτερη) 

60
70
70

  
 

ΣΠΟΝΔΥΛΙΚΗ ΣΤΗΛΗ 
 

185. Κάταγμα του σώματος ή του 
τόξου ενός ή δύο αυχενικών 
σπονδύλων (πλην του 
επιστροφέα) που πωρώθηκε, με 
δυσκινησία του αυχένα αλά 
χωρίς νευρολογικές διαταραχές 20

186. Κάταγμα του σώματος ή του 
τόξου περισσότερων των δύο 
αυχενικών σπονδύλων (πλην 
του επιστροφέα) που πωρώθηκε 30-40

με δυσκινησία του αυχένα αλλά 
χωρίς νευρολογικές διαταραχές 

187. Καθίζηση του πρώτου αυχενικού 
σπονδύλου (επιστροφέα) με 
δυσκινησία του αυχένα αλλά 
χωρίς μυελικές διαταραχές 20

188. Καθίζηση του σώματος ενός 
αυχενικού σπονδύλου από 
παθολογικά αίτια χωρίς νευρο-
λογικές διαταραχές 15-20

189. Κάταγμα του τόξου του επιστρο-
φέα παλαιό χωρίς μυελικές δια-
ταραχές 30-40

190. Κάταγμα του οδόντος του 
δεύτερου αυχενικού σπονδύλου 
που δεν πωρώθηκε ή 
πωρώθηκε σε πλημμελή θέση 
χωρίς μυελικές βλάβες 40-50

191. Υπεξάρθρημα αυχενικών 
σπονδύλων μόνιμο χωρίς φαι-
νόμενα βλάβης περιφερικών 
νεύρων 20-30

192. Υπεξάρθρημα αυχενικών σπον-
δύλων με φαινόμενα βλάβης 
περιφερικών νεύρων: 
α. Ελαφρού βαθμού 
β. Μέτριου βαθμού 
γ. Μεγάλου βαθμού 

40
50

60-70
193. Εξάρθρημα αυχενικών σπονδύ-

λων με μυελικές βλάβες (τετρα-
πληγία, παραπληγία, μονοπλη-
γία). Βλέπε παραγράφους με αύ-
ξοντα αριθμό 66 έως 74. 

194. Απλό συμπιεστικό κάταγμα του 
σώματος ενός ή δύο θωρακικών 
σπονδύλων που πωρώθηκε 
χωρίς νευρολογικά φαινόμενα 10-15

195. Κάταγμα του σώματος περισσο-
τέρων των δύο θωρακικών 
σπονδύλων, πλην των τριών κα-
τωτέρων, χωρίς νευρολογικά 
φαινόμενα 20

196. Κάταγμα σώματος θωρακικών 
σπονδύλων που πωρώθηκε σε 
πλημμελή θέση με εμφανή πα-
ραμόρφωση της σπονδυλικής 
στήλης (κύφωση, σκολίωση ή 
κυφωσκολίωση) 20-30

197. Κάταγμα συμπιεστικό του σώμα-
τος (σταθερό) ενός ή δύο θωρα-
κοσφυϊκών σπονδύλων (010 
έως 02) που πωρώθηκε χωρίς 
νευρολογικές διαταραχές 15-20

198. Κάταγμα του σώματος και των 
τόξων θωρακικών σπονδύλων 20-30
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(ασταθές) παλαιό με: 
α. Ατελή παραπληγία (παραπά-
ρεση): 
1) Ελαφρού βαθμού 
2) Μετρίου βαθμού 
3) Μεγάλου βαθμού 
β. Πλήρη παραπληγία 

30-50
50-85

100

199. Ορθοκυστικές διαταραχές που 
συνυπάρχουν με τις στην υπο-
παράγραφο με αύξ. αριθμό 
198α καθοριζόμενες καταστά-
σεις ανάλογα με τη βαρύτητά 
τους, συνεπάγονται αύξηση του 
βαθμού μείωσης ικανότητας 
κατά 10-20 μονάδες. Ο προσ-
διοριζόμενος συνολικός βαθμός 
μείωσης ικανότητας για εργασία 
σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί 
να υπερβεί  το 100 επί τοις 
εκατό. 

200. Κάταγμα περισσότερων εγκαρ-
σίων αποφύσεων των οσφυϊκών 
σπονδύλων που δεν πωρώθηκε 
ή πωρώθηκε σε πλημμελή θέση 2-5

201. Κάταγμα του σώματος των 
τριών κατωτέρων οσφυϊκών 
σπονδύλων που πωρώθηκε 
χωρίς νευρολογικά φαινόμενα,  
ανάλογα με τον αριθμό των 
σπονδύλων και της παραμόρ-
φωσής τους 20-30

202. Κάταγμα του σώματος και του 
τόξου των κατωτέρων οσφυϊκών 
σπονδύλων που πωρώθηκε με 
δυσχέρεια στη βάδιση εξαιτίας 
βλάβης της ιππούριδας 40-50

203. Σπονδυλολίσθηση με επίμονα 
ενοχλήματα παρά τη συστημα-
τική εφαρμογή της κατάλληλης 
θεραπείας: 

 α. Βαθμού μικροτέρου του ενός 
τρίτου (1/3) της διαμέτρου του  
σώματος του σπονδύλου 10

 β. Βαθμού που κυμαίνεται, 
μεταξύ ενός και δύο τρίτων (1/3 
έως 2/3) της διαμέτρου του σώ-
ματος του σπονδύλου 15-20

 γ. Βαθμού μεγαλύτερου των 
(2/3) της διαμέτρου του σώματος 
του σπονδύλου 20-30

204. Σπονδυλολίσθηση χωρίς υπο-
κειμενικά ενοχλήματα ανάλογα 
με το βαθμό ολίσθησης όπως 
στην παράγραφο με αύξ. αριθμό 
203 με μείωση του προβλε-

πομένου ποσοστού κατά 5-10 
μονάδες. 

205. Επίμονη χρονίσασα χαμηλή 
οσφυοϊσχιαλγία 5-20

206. Ετερόπλευρη χρονίσασα οσφυ-
οϊσχιαλγία με σταθερά νευρολο-
γικά ευρήματα, ανάλογα με το 
βαθμό μείωσης της μυϊκής 
ισχύος του μακρού εκτείνοντος 
το μέγα δάκτυλο ή του μακρού 
εκτείνοντος τους δακτύλους ή 
των περονιαίων ή του προσθίου 
κνημιαίου ή του οπισθίου κνη-
μιαίου ή του γαστροκνημίου 
μυός 20-40

207. Αμφίπλευρη χρονίσασα οσφθυ-
οϊσχιαλγία με σταθερά νευρολο-
γικά ευρήματα όπως στην παρά-
γραφο με αριθ. 206 40-50

208. Παραπληγία ή τετραπληγία επα-
κόλουθη κακώσεων σπονδυλι-
κής στήλης. Βλέπε παραγρά-
φους με αύξοντα αριθμό 71, 72, 
73, 74 και 193. 

209. Σύνδρομο BROWN SEQUARD 20-50
210. Παρετικά φαινόμενα συνδρόμου 

ιππούριδας: 
α. Ελαφρού βαθμού 
β. Μετρίου βαθμού 
γ. Μεγάλου βαθμού 

20-30
30-50
50-70

211. Παρετικά φαινόμενα συνδρόμου 
ιππούριδας με ορθοκυστικές 
διαταραχές, όπως στην παρά-
γραφο με αύξ. αριθ. 199 καθορί-
ζεται 

212. Φυματιώδης σπονδυλίτις: 
α. Χωρίς ψυχρά αποστήματα 30-40
β. Με ψυχρά αποστήματα και 
παραμόρφωση της σπονδυλικής 
στήλης, αλλά χωρίς μυελικές 
βλάβες 40-50

213. Φυματιώδης σπονδυλίτις με μυε-
λικές βλάβες (παραπληγία κλπ). 
Βλέπε παραγράφους με αύξ. 
αριθ. 71 έως 74 και 210. 
 

 
ΛΑΙΜΟΣ 

 
214. Ραιβόκρανο συγγενές ή επίκτητο 

ανάλογα με το βαθμό παρέκκλι-
σης της κεφαλής 10-20
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215. Πρόσθια σύγκαμψη κεφαλής 
από μυϊκή ρίκνωση ή εκτεταμένη 
ουλή κατά την οποία ο πώγων 
βρίσκεται σε επαφή ή σχεδόν σε 
επαφή με το στέρνο 30-50

216. Ουλώδη στενώματα του 
λάρυγγα. 
Αυτά συνεπάγονται λειτουργικές 
διαταραχές, δηλαδή δυσχέρεια 
φώνησις (λαλιάς) και δύσπνοια, 
οι οποίες δυνατόν να απαντούν 
μεμονωμένες ή να συνυπάρ-
χουν. Με βάση τα παραπάνω ο 
βαθμός μείωσης της ικανότητας 
εκτιμάται όπως παρακάτω: 

 α. Δυσφωνία (ηχητική φωνή 
μέχρι ψιθύρου) 5-15

 β. Απλή δύσπνοια με μικρή κό-
πωση 5-10

 γ. Δύσπνοια που απαγορεύει 
κάθε κόπωση 20-30

 δ. ΄Εντονος δύσπνοια που απαι-
τεί μόνιμη τραχειοστομία 30-40

 ε. Δυσφωνία με δύσπνοια (ανά-
λογα με το βαθμό) 15-50

217. Πάρεση ή παράλυση των φωνη-
τικών χορδών του λάρυγγα ανά-
λογα με τις διαταραχές της φώ-
νησης και της αναπνοής: 
α. Μονόπλευρη 
β. Αμφοτερόπλευρη 

10-20
20-40

218. Φυματίωση του λάρυγγα, ανάλο-
γα με την μορφή και τις υπο-
λειμματικές βλάβες.  20-40

219. Μόνιμη τραχειοστομία για οποια-
δήποτε αιτιολογία (εκτός από 
κακοήθεις νεοπλασίες, οπότε 
υπολογίζεται επί πλέον ποσοστό 
25% λόγω της φύσης και της 
δύσκολης πρόγνωσής τους) 30

220. Λαρυγγεκτομή 
 α. Ολική 
β. Μερική 

70
20-30

221. Βρογχοκήλη απλή ανάλογα με 
τα φαινόμενα πίεσης της 
τραχείας 0-20

222. Βρογχοκήλη με υπερθυροειδι-
σμό ή τοξικό αδένωμα (βλέπε 
παράγραφο με αύξ. αριθ. 8) 

  

 
ΘΩΡΑΚΑΣ 

 
223. Κατάγματα στέρνου ή πλευρών 

που πωρώθηκαν σε πλημμελή 
θέση 5-15

224. Εκτομή πολλών πλευρών με μη 
ανατάξιμο κήλη του πνεύμονα 
ανάλογα με τις διαταραχές της 
αναπνοής 20-40

225. Χρόνια οστεομυελίτις πλευρών 
(Βλέπε παράγραφο με αύξ. 
αριθμό 35) 

226. Παράλυση ημιδιαφράγματος 
οποιασδήποτε αιτιολογίας ή χα-
λάρωση ημιδιαφράγματος ολική 
ή μερική (αναρροφητικός διχα-
σμός) ανάλογα με τις διαταραχές 
της αναπνοής 0-15

227. Παχυπλευρικά υπολείμματα: 
α. Μονόπλευρα 
(1) Περιορισμένα 
(2) Εκτεταμένα 

5-10
15-40

β. Αμφίπλευρα 
(1) Περιορισμένα 
(2) Εκτεταμένα 

20-30
30-60

228. Πυοθώρακας, εμπύημα υπεζω-
κότα, βρογχοϋπεζωτική επικοι-
νωνία φυματιώδους φύσης 30-60

229. Ξένα σώματα πνευμονικού πα-
ρεγχύματος (θραύσματα βλημά-
των κ.λπ.) ανάλογα με το 
μέγεθος και την εντόπισή τους: 
α. Χωρίς ερεθιστικά φαινόμενα 
και λειτουργικές διαταραχές  0-5
β. Με ερεθιστικά φαινόμενα και 
λειτουργικές διαταραχές 10-30

230. Βρογχίτις χρόνια απλή 5-10
231. Βγογχικό άσθμα χρόνιο και χρό-

νιες αποφρακτικές πνευμονοπά-
θειες χωρίς επιπλοκές  20-50

232. Βρογχικό άσθμα χρόνιο και χρό-
νιες αποφρακτικές πνευμονοπά-
θειες με επιβάρυνση της καρδια-
κής λειτουργίας 50-85

233. Βρογχοεκτασίες, ανάλογα με τη 
μορφή και εντόπιση: 
α. Ετερόπλευρες περιορισμένες 
β. Ετερόπλευρες εκτεταμένες 
γ. Αμφίπλευρες περιορισμένες 
δ. Αμφίπλευρες εκτεταμένες 

15-20
20-40
20-40
40-80
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234.  Πνευμονοκονιώσεις γενικά: 
 α. Χωρίς λειτουργικές διαταρα-
χές αναπνοής 5-15

 β. Με ελαφρές λειτουργικές δια-
ταραχές αναπνοής 20-30

 γ. Με σοβαρές λειτουργικές δια-
ταραχές αναπνοής 30-60

235. Καταστροφή ή βαρειά βλάβη 
πνευμονικού παρεγχύματος 
οποιασδήποτε φύσης εκτός από 
τη φυματιώδη, όπως και εγχει-
ρητική εκτομή πνευμονικού πα-
ρεγχύματος: 

 α. Μερική του ενός πνεύμονα με 
καλή κατάσταση του υπόλοιπου 
πνευμονικού παρεγχύματος 10-30

 β. Μερική του ενός πνεύμονα με 
ύπαρξη βλαβών στο υπόλοιπο 
πνευμονικό παρέχυμα, ανάλογα 
με τις διαταραχές της αναπνοής 30-50

 γ. Ολική του ενός πνεύμονα με 
καλή κατάσταση του άλλου 50-70

 δ. Ολική του ενός πνεύμονα με 
ύπαρξη βλαβών στον άλλο 
πνεύμονα, ανάλογα με τις διατα-
ραχές της αναπνοής 70-100

236. Φυματίωσις πνευμόνων: 
 α. Ανενεργός: 

(1) Πολύ μικρής έκτασης 
(2) Μικρής έκτασης (περιορισμένη) 

(3) Μέσης έκτασης 
(4) Μεγάλης έκτασης (εκτεταμένη) 

(5) Πολύ μεγάλης έκτασης 

5-10
10-15
20-25
30-40
40-50

 β. Ενεργός στάσιμη: 
(1) Μικρής έκτασης 
(3) Μέσης έκτασης 
(4) Μεγάλης έκτασης 

25-30
35-50
55-85

 γ. Ενεργός εξελικτική 
(1) Μικρής έκτασης 
(3) Μέσης έκτασης 
(4) Μεγάλης έκτασης 

25-35
35-60
60-90

 δ. Ηρεμούσα (ανοικτή αρνητική - 
OPEN NEGATIVE) ανάλογα με 
την έκταση  30-50

  
 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
(Καρδιά - Αγγεία) 

 
237. Αρτηριακή υπέρταση μόνιμη χω-

ρίς εκδηλώσεις από άλλα συστή-
ματα ή όργανα: 
α. Μικρού βαθμού (ΑΠ από 
180/90 ΜΜ στήλης HG) 5-10
β. Μετρίου βαθμού  (ΑΠ 180/90 
220/110 ΜΜ στήλης HG) 20-30
γ. Μεγάλου βαθμού (ΑΠ ανώτε-
ρη των 220/110 ΜΜ στήλης HG) 30-40

238. Αρτηριακή υπέρταση μόνιμη με 
εκδηλώσεις από άλλα συστήμα-
τα ή όργανα: 
α. Μικρού βαθμού (ΑΠ 180/90 
ΜΜ στήλης HG) 10-20
β. Μετρίου βαθμού  (ΑΠ από 
180/90 220/110 ΜΜ στήλης HG) 30-40
γ. Μεγάλου βαθμού (ΑΠ ανώτε-
ρη των 220/110 ΜΜ στήλης HG) 40-50

239. Μικρού βαθμού βαλβιδικές πα-
θήσεις της καρδιάς χωρίς σαφή 
εργαστηριακά ευρήματα 15-25

240. Βαλβιδικές παθήσεις της καρ-
διάς με σαφή εργαστηριακά ευ-
ρήματα και ήπια λειτουργικά 
ενοχλήματα 25-50

241. Βαλβιδικές παθήσεις της καρ-
διάς με σαφή εργαστηριακά ευ-
ρήματα και έκδηλα λειτουργικά 
ενοχλήματα 55-90

242. Βαλβιδικές παθήσεις της καρ-
διάς που χειρουργήθηκαν, χωρίς 
αντικατάσταση βαλβίδας ανά-
λογα με τα λειτουργικά ενοχλή-
ματα όπως στις παραγράφους 
με αύξ. αριθμό 239, 240 και 241 
καθορίζεται. 

243. Εγχειρητική αντικατάσταση βαλ-
βίδων καρδιάς (τοποθέτηση μιας 
ή περισσοτέρων προσθετικών 
βαλβίδων): 
α. Χωρίς λειτουργικές διαταρα-
χές  25-30
β. Με μέτριες λειτουργικές διατα-
ραχές 35-50
γ. Με έκδηλες λειτουργικές δια-
ταραχές 55-90

244. Παθήσεις μυοκαρδίου ή περι-
καρδίου οποιασδήποτε φύσης 
που προκαλούν μόνιμη διατα-
ραχή της λειτουργίας της 
καρδιάς: 
α. Ασήμαντου μέχρι μικρού 
βαθμού 10-20
β. Μέτριου μέχρι σημαντικού 
βαθμού  30-60
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 γ. Μεγάλου βαθμού 
δ. Μη αντιρροπούμενη 

60-80
90

245.  Στηθαγχικό σύνδρομο που 
εμφανίζεται μετά από κόπωση: 

 α. Χωρίς ηλεκτροκαρδιογραφι-
κές αλλοιώσεις σε ηρεμία και 
κόπωση 10-20

 β. Με ηλεκτροκαρδιογραφικές 
αλλοιώσεις σε ηρεμία ή κόπωση 25-50

246. Στηθαγχικό σύνδρομο επίμονο 
που εμφανίζεται στην κόπωση 
και σε ηρεμία με μόνιμες 
ηλεκτροκαρδιογραφικές αλλοιώ-
σεις μεγάλου βαθμού 50-60

247. ΄Εμφραγμα μυοκαρδίου περιο-
ρισμένο χωρίς στηθαρχικό σύν-
δρομο και χωρίς λειτουργικές 
διαταραχές 25-35

248. ΄Εμφραγμα μυοκαρδίου μέτριας 
έκτασης χωρίς στηθαγχικό σύν-
δρομο και χωρίς λειτουργικές 
διαταραχές 35-45

249. ΄Εμφραγμα μυοκαρδίου με στη-
θαγχικό σύνδρομο και χωρίς 
λειτουργικές διαταραχές 45-60

250. ΄Εμφραγμα μυοκαρδίου με στη-
θαγχικό σύνδρομο και μέτριες 
λειτουργικές διαταραχές 60-70

251. ΄Εμφραγμα μυοκαρδίου με στη-
θαγχικό σύνδρομο και έκδηλες 
λειτουργικές διαταραχές 70-90

252. Επαναιμάτωση μυοκαρδίου με 
χειρουργική επέμβαση με τη 
χρήση φλεβικών ή ετερολόγων 
μοσχευμάτων χωρίς παραμονή 
στηθαγχικού συνδρόμου ανάλο-
γα με τη λειτουργικότητα της 
καρδιάς 30-70

253. Ταχυκαρδία παροξυσμική 10-20
254. Μαρμαρυγή των κόλπων μόνιμη 

α. Χωρίς διαταραχή της λειτουρ-
γίας της καρδιάς 5-10

 β. Με διαταραχή της λειτουργίας 
της καρδιάς 25-30

255. Διαταραχές παραγωγής και 
αγωγής ερεθισμάτων μόνιμες: 
α. Φλεβοκομβικές ή κολποκοι-
λιακές που δεν απαιτούν βημα-
τοδότηση 10-25

 β. Φλεβοκομβικές ή κολποκοι-
λιακές με τοποθέτηση βηματο-
δότη 25-40

 γ. Ενδοκοιλιακές 15-35

256. Αποκλεισμός δεξιού σκέλους 
δεμάτιου του HISS 10-25

257. Αποκλεισμός αριστερού σκέλους 
δεμάτιου του HISS 20-30

258. Ανεύρυσμα αορτής (θωρακικής 
ή κοιλιακής): 
α. Διάμετρος ανευρύσματος μι-
κρότερη των 5 εκ. 15-30
β. Διάμετρος ανευρύσματος με-
γαλύτερη των 5 εκ. 30-40
γ. Ανεξάρτητα από τη διάμετρο 
όταν το ανεύρυσμα είναι 
επώδυνο και προκαλεί περιφε-
ρικές εμβολές 40-60
δ. Με χειρουργική διόρθωση 
όπως στην παρ. 261 

259. Ανεύρυσμα αρτηριών των 
άκρων, ανάλογα με λειτουργικές 
διαταραχές 20-40

260. Αποφράξεις αρτηριών από 
τραυματικά ή παθολογικά αίτια: 
α. Με ελαφρές λειτουργικές και 
τροφικές διαταραχές: 5-15
β. Με μέτριες λειτουργικές και 
τροφικές διαταραχές: 15-25
γ. Με σοβαρές λειτουργικές και 
τροφικές διαταραχές όταν αυτές 
ισοδυναμούν με ακρωτηρισμό 
ενός άκρου: 
    (1) Προκειμένου για τα κάτω 
άκρα ανάλογα με το ύψος 30-60
    (2) Προκειμένου για τα άνω 
άκρα ανάλογα με το ύψος        Δ 
                                                 Α 

30-55
25-50

261. Αποφράξεις αρτηριών που υπο-
βλήθηκαν σε εγχειρητική θερα-
πεία, ανάλογα με τυχόν υπολει-
πόμενες λειτουργικές διατα-
ραχές όπως στην παρ. με αύξ. 
αριθ. 259 5-40

262. Θρομβαγγειϊτις απφρακτική τύ-
που BUNGER, ανάλογα με τις 
λειτουργικές διαταραχές, όπως 
στην παράγραφο με αύξ. αριθ. 
260 

263. Νόσος του RAYNAUD ανάλογα 
με τις λειτουργικές διαταραχές 5-40

264. Αρτηριο-φλεβικές επικοινωνίες 
α. Αγγείων μικρού εύρους 
β. Αγγείων μεγάλου εύρους 

5-20
20-40

265. Αποφράξεις φλεβών από τραυ-
ματικά ή παθολογικά αίτια με 
περιφερικό οίδημα: 

0-10
10-20
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α. Ελαφρού βαθμού 
β. Μετρίου βαθμού 
γ. Μεγάλου βαθμού 

20-30

266. Απόφραξη φλεβών κάτω άκρων, 
(αμφίπλευρη απόφραξη κάτω 
κοίλης φλέβας ή άμφω λαγονο-
μηριαίων φλεβών) από τραυμα-
τικά ή παθολογικά αίτια ανάλογα 
με το βαθμό της περιφερικής 
φλεβικής στάσης 30-50

267. Φλεβική ανεπάρκεια χρόνια με 
οίδημα και τροφικές διαταραχές 
(μεταθρομβωτικό σύνδρομο) 
α. Ελαφρού βαθμού 
β. Μετρίου βαθμού 
γ. Μεγάλου βαθμού 

0-10
10-20
20-40

268. Κιρσοί κάτω άκρων ή οποιασδή-
ποτε άλλης εντόπισης 
α. Χωρίς οίδημα 0-4

 β. Με οίδημα που εμφανίζεται 
μετά από πολύωρη ορθοστασία 5-15

 γ. Με οίδημα και τροφικές διατα-
χές  20-35

269. Λεμφικό οίδημα άκρων: 
α. Ελαφρού βαθμού 
β. Μετρίου βαθμού 
γ. Μεγάλου βαθμού 

0
5-10

10-25
270. Ελεφαντίαση των άκρων (ιδιαί-

τερα των κάτω) 25-35
  

 
ΚΟΙΛΙΑ - ΠΥΕΛΟΣ 

 
 Σημείωση: Στις περιπτώσεις των 
επομένων παραγράφων με αύξ. 
αριθ. 271 έως και 274 ο βαθμός 
μείωσης ικανότητας θα προσδιο-
ρίζεται μετά από αποτυχία της 
κατάλληλης θεραπείας ή και 
χωρίς εφαρμογή αυτής εφ΄όσον 
υφίσταται σχετική αντένδειξη. 

271. Κήλη λευκής γραμμής, επιγα-
στρική κήλη 0-10

272. Ομφαλοκήλη, ανάλογα με το μέ-
γεθος και τις διαταραχές λειτουρ-
γίας ενδοκοιλιακών σπλάχνων 0-30

273. Βουβωνοκήλη ή μηροκήλη ανά-
λογα με το μέγεθος και τις διατα-
ραχές λειτουργίας ενδοκοιλια-
κών σπλάχνων: 
α. Ετερόπλευρη  

0-20
10-25

β. Αμφίπλευρη 
274. Κοιλιοκήλες μετεγχειρητικές ή 

μετατραυματικές ανάλογα με το 
μέγεθός τους, την κατάσταση 
των κοιλιακών τοιχωμάτων και 
τις διαταραχές λειτουργίας ενδο-
κοιλιακών σπλάχνων 0-30

275. Κοιλιοκήλες μετεγχειρητικές, 
ογκώδεις που έχουν υποτροπιά-
σει και δεν επιδέχονται περαι-
τέρω θεραπεία ανάλογα με την 
κατάσταση των κοιλιακών τοιχω-
μάτων και τις διαταραχές 
λειτουργίας ενδοκοιλιακών 
σπλάχνων 20-50

276. Χαλάρωση κοιλιακών ή οσφυο-
κοιλιακών τοιχωμάτων εκτεταμέ-
νη μετατραυματικής, μετεγχειρι-
τικής ή άλλης αιτιολογίας: 
α. Ετερόπλευρη 
β. Αμφίπλευρη 

10-15
15-25

277. Σπληνεκτομή μετά από τραυμα-
τική ρήξη του οργάνου: 
α. Χωρίς συνοδό αναιμία 5
β. Με συνοδό αναιμία (Βλέπε 
παράγραφο, με αύξ. αριθ. 25) 

278. Ηβικής σύμφυσης διάσταση, 
μετατραυματική, άνω των 3 εκα-
τοστομέτρων  15-30

279. Κατάγματα οστών λεκάνης 
ανάλογα με την εντόπιση και τις 
λειτουργικές διαταραχές 5-30

280. Κάταγμα σώματος ιερού οστού: 
α. Χωρίς ορθοκυστικές διατα-
ραχές 10-30
β. Με ορθοκυστικές διαταραχές 
ανάλογα με τη βαρύτητά τους 20-50
 

 
ΠΕΠΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 

 
281. Οισοφάγου στενώσεις οποιασ-

δήποτε αιτιολογίας: 
α. Χωρίς διαταραχές της σίτισης 5-10
β. Με μέτριες διαταραχές της 
σίτισης 25-40
γ. Με έντονες διαταραχές της 
σίτισης 40-60

282. Βλάβες του τοιχώματος του 
οισοφάγου συγγενείς ή επίκτη-
τες (οισοφαγικές μεμβράνες, κύ-
στεις, καλοήθεις ή κακοήθεις 
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νεοπλασίες, κατάλοιπα χειρουρ-
γικών επεμβάσεων κ.λπ.) ανά-
λογα με τις διαταραχές σίτισης 
όπως και στην προηγούμενη 
παράγραφο με αύξ. αρ. 281. 

283.  Αχαλασία του οισοφάγου (μεγα-
οισοφάγος) καθώς και άλλες 
νευρομυϊκές διαταραχές της 
κατάποσης κεντρικής ή περιφε-
ρικής αιτιολογίας με λειτουργικές 
διαταραχές: 
α. Ελαφρού βαθμού 
β. Μετρίου βαθμού 
γ. Μεγάλου βαθμού 

0-10
20-40
45-60

284. Κήλη στο οισοφαγικό τμήμα, 
χρόνια οισοφαγίτις ή έλκος του 
οισοφάγου, ανάλογα με τα αντι-
κειμενικά ευρήματα και τις λει-
τουργικές διαταραχές 10-40

285. ΄Ελκος χρόνιο στομάχου ή 
δωδεκαδακτύλου ή χρόνια 
γαστρίτις ανάλογα με τη γενική 
κατάσταση και της επιπλοκές 10-30

286. Γαστρεκτομή ή διατομή του 
πνευμονογαστρικού νεύρου με ή 
χωρίς παροχευτική επέμβαση ή 
άλλες χειρουργικές επεμβάσεις 
για θεραπεία νόσου του στομα-
χου ή του δωδεκαδακτύλου: 
α. Με καλή γενική κατάσταση και 
χωρίς λειτουργικές διαταραχές 10-15

 β. Με επίδραση στη γενική κατά-
σταση και λειτουργικές διαταρα-
χές, ανάλογα με τη σοβαρότητα 
των ενοχλημάτων 15-40

 γ. Με έντονα φαινόμενα σύνδρο-
μου DUMPING ανάλογα με τη 
γενική κατάσταση του πάσχοντα 40-60

287. Πυλωρική στένωση με εμφανή 
διάταση του στομάχου ανάλογα 
με την απίσχναση του πάσχοντα 20-40

288. Εκκολπώματα του στομάχου ή 
του δωδεκαδακτύλου ανάλογα 
με τις λειτουργικές διαταραχές 0-10

289. Παθήσεις λεπτού ή παχέος εντέ-
ρου χρόνιες ή εντερικά συρίγγια 
επακόλουθα χειρουργικών ε-
πεμβάσεων ή οποιασδήποτε 
άλλης αιτίας ανάλογα με την 
επίδραση στη γενική κατάσταση 20-60

290. Εκτομή λεπτού εντέρου πολύ 
εκτεταμένη (υπολειπόμενο τμή-
μα μήκους μικρότερο από το 1/3 
του λεπτού εντέρου) για 
τραυματική ή άλλη αιτία (θρόμ- 20-40

βωση άνω μεσεντερίων αγγείων 
κ.λπ.) ανάλογα με την επίδραση 
στη γενική κατάσταση του 
πάσχοντα και τη συχνότητα των 
κενώσεων  

291. Εκτομή λεπτού εντέρου πολύ 
εκτεταμένη όπως παραπάνω με 
συνεξαίρεση τμήματος του 
προσκειμένου παχέος εντέρου 
ανάλογα με την επίδραση στη 
γενική κατάσταση του πάσχοντα 
και τη συχνότητα των κενώσεων 40-80

292. Εκκολπωμάτωση του παχέος 
εντέρου ανάλογα με την έκταση 
και τις επιπλοκές  30-50

293. Πολυποδίαση - πολλαπλοί πο-
λύποδες - του παχέος εντέρου, 
ανάλογα με την έκταση και 
μάλιστα την επέκταση στα άλλα 
τμήματα του εντερικού σωλήνα 25-40

294. Ελκώδης κολίτις αιμορραγική με 
επίδραση στη γενική κατάσταση 
του πάσχοντα: 
α. Ελαφρού βαθμού 
β. Μετρίου βαθμού 
γ. Μεγάλου βαθμού 

10-20
20-40
40-80

295. Κολεκτομή ολική ή ημικολε-
κτομή αριστερα: 
α. Χωρίς μόνιμη παρά φύσιν 
έδρα 40
β. Με μόνιμη παρά φύσιν έδρα 75

296. Αιμορροϊδες πολύ μεγάλου 
μεγέθους μετά από αποτυχία 
της κατάλληλης θεραπείας  0-5

297. Πρόπτωση ορθού ανάλογα με το 
βαθμό και την ευχέρεια ή όχι 
ανάταξης 10-25

298. Χαλάρωση σφιγκτήρα πρωκτού: 
α. Με ακούσια διαφυγή αερίων 
β. Με ακούσια απώλεια κο-
πράνων 
γ. Με πρόπτωση του ορθού 

5-10

10-20
15-25

299. Περιεδρικό συρίγγιο που δεν 
επιδέχεται παραπέρα θεραπεία 
(μετά από αποτυχία της 
κατάλληλης θεραπείας): 
α. Εξωσφιγκτηριακό (υποδερ-
μάτιο) 
β. Ενδοσφιγκτηριακό 

5-10
15-20

300. Ηπατοπάθειες χρόνιες ανάλογα 
με τη διαταραχή των λειτουρ-
γιών του οργάνου (ήπατος) και 
το στάδιο εξέλιξης: 

10-20
20-40
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α. Εμμένουσα ηπατίτις 
β. Χρόνια ενεργός ηπατίτις 

301. Κιρρώσεις ήπατος γενικά: 
α. Αντιρροπούμενες 
β. Μη αντιρροπούμενες 

60-70
70-95

302. Κύστεις συγγενείς ή επίκτητες 
του ήπατος ανάλογα με τη 
διαταραχή των λειτουργιών 
αυτού  10-30

303. Συγγενείς ή επίκτητες ανωμαλίες 
των χοληφόρων οδών με 
λειτουργικές διαταραχές: 
α. Ελαφρού βαθμού 
β. Μετρίου βαθμού 
γ. Μεγάλου βαθμού 

5-15
20-30
30-50

304. Χρόνιες παθήσεις χοληφόρων 
οδών και χοληδόχου κύστης 10-30

305. Χρόνιες παθήσεις του παγκρέα-
τος και συγγενείς ή επίκτητες 
κύστεις αυτού με λειτουργικές 
διαταραχές: 
α. Ελαφρού βαθμού  
β. Μετρίου βαθμού 

10-20
20-30

306. Παγκρεατεκτομή ανάλογα με τις 
λειτουργικές διαταραχές και τις 
επιπτώσεις στη γενική κατάστα-
ση του πάσχοντα: 
α. Μερική 
β. Ολική 

20-50
70-95

  
 

ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
 

307. Συγγενείς ανωμαλίες ουροποιη-
τικού συστήματος: 
α. Χωρίς διαταραχές της λει-
τουργίας των νεφρών 0-10

 β. Με έκπτωση της λειτουργικής 
ικανότητας των νεφρών ανάλογα 
με το βαθμό της νεφρικής ανε-
πάρκειας όπως και στην 
επόμενη παράγραφο με αύξ. 
αριθ. 308 καθορίζεται. 

308. Χρόνια έκπτωση της λειτουργι-
κής ικανότητας των νεφρών, 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, συ-
νεπεία αμφιπλεύρων παθήσεων 
(νέφρωση, χρόνια νεφρίτις ή 
πυελονεφρίτις, λιθίαση κ.λπ.) ή 
συγγενών ανωμαλιών: 
α. Μικρού βαθμού 

25-40
40-70
70-100

β. Μετρίου βαθμού 
γ. Μεγάλου βαθμού 

309. Λιθίαση, συγγενείς ανωμαλίες 
του ενός νεφρού με έκπτωση 
της λειτουργικής ικανότητας 
αυτού. 10-25
Στην αμφίπλευρη εντόπιση των 
παραπάνω παθήσεων προστί-
θενται τα ποσοστά που αντιστοι-
χούν σε κάθε νεφρό ή ο βαθμός 
μείωσης ικανότητας εκτιμάται 
ανάλογα με το βαθμό της 
νεφρικής ανεπάρκειας όπως κα-
θορίζεται στην παράγραφο με 
αύξ. αριθ. 308. 

310. Μερική εκτομή του ενός νεφρού 
με φυσιολογική λειτουργική 
ικανότητα του άλλου 15

311. Εκτομή του ενός νεφρού (νεφρε-
κτομή) για οποιαδήποτε αιτία με 
φυσιολογική λειτουργική ικανό-
τητα του άλλου 30

312. Νεφρεκτομή ετερόπλευρη με 
πλημμελή λειτουργία του άλλου 
νεφρού ανάλογα με το βαθμό 
της νεφρικής ανεπάρκειας όπως 
στην παράγραφο με αύξ. αριθμό 
308. 

313. Νεφρεκτομή μόνιμη του μονή-
ρους νεφρού (περιοδική αιμοκά-
θαρση) 70-100

314. Μεταμόσχευση νεφρού ανάλογα 
με το αποτέλεσμα, δηλαδή 
τυχόν υφιστάμενο βαθμό νεφρι-
κής ανεπάρκειας όπως και στην 
παραγρ. με αύξ. αριθμό 308 
καθορίζεται 

315. Στενώματα ουρητήρια οποιασ-
δήποτε αιτιολογίας ανάλογα με 
τις επιπλοκές (πυελονεφρίτις, 
λιθίαση κ.λπ.) και τις επιπτώσεις 
στη λειτουργική ικανότητα του 
νεφρού, όπως στην παράγρ. με 
αύξ. αριθμ. 309 καθορίζεται 

316. Ουρητηροεντερικό συρίγγιο, 
ανάλογα με τις επιπτώσεις στη 
λειτουργική ικανότητα του 
νεφρού και τις διαταραχές της 
ηλεκτρολυτικής ισορροπίας 20-40

317. Εγχειρητική εκτροπή των ούρων 
προς το έντερο ανάλογα με τις 
επιπλοκές (ετερόπλευρη ή 
αμφίπλευρη ανιούσα πυελονε-
φρίτις) και τις διαταραχές της 
ηλεκτρολυτικής ισορροπίας 30-50
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318. Εγχειρητική έκτροπή των ούρων 
προς το έντερο με νεφρική ανε-
πάρκεια ανάλογα με το βαθμό 
αυτής όπως στην παράγραφο με 
αύξ. αριθμ. 308 καθορίζεται 

319. Ουρητηροδερμοστομία ή ουρη-
τηροεντεροδερμοστομία μόνιμη 
χωρίς νεφρική ανεπάρκεια: 
α. Ετερόπλευρη 
β. Αμφίπλευρη 

20-30
30-40

320. Ουρητηροδερμοστομία ή ουρη-
τηροεντεροδερμοστομία αμφί-
πλευρη, μόνιμη με νεφρική ανε-
πάρκεια ανάλογα με το βαθμό 
αυτής όπως στην παράγραφο με 
αύξ. αριθμ. 308 καθορίζεται. 

321. Πλαστικές εγχειρήσεις ουρητήρα 
ή αντικατάσταση αυτού με έλικα 
λεπτού εντέρου ή συνθετική ύλη: 

 α. Ετερόπλευρη με φυσιολογική 
λειτουργία του άλλου νεφρού 15-20

 β. Ετερόπλευρη με πλημμελή 
λειτουργία του άλλου νεφρού 20-40

322. Πλαστικές εγχειρήσεις ουρητήρα 
του μονήρους νεφρού ή αντικα-
τάσταση αυτού με έλικα λεπτού 
εντέρου ή συνθετικής ύλης 

323. Πλαστικές εγχειρήσεις ουρητήρα 
ή αντικατάσταση αυτού από 
έντερο ή συνθετική ύλη ετερό-
πλευρο ή αμφίπλευρα με 
νεφρική ανεπάρκεια, ανάλογα με 
το βαθμό αυτής όπως στην 
παράγραφο με αύξ. αριθμ. 308 
καθορίζεται 

324. Διαταραχές της λειτουργίας της 
ουροδόχου κύστης νευρογενούς 
ή άλλης αιτιολογίας: 

 α. Χωρίς αξιόλογη κατακράτηση 
ούρων σ΄αυτή (υπόλειμμα 
ούρων μικρότερο των 100 κ.εκ.) 
ή επιπτώσεις στην ανώτερη 
μοίρα του ουροποιητικού συστή-
ματος (χρόνια πυελονεφρίτις, 
λιθίαση κ.λπ.) 10-20

 β. Με αξιόλογη κατακράτηση 
ούρων σ΄αυτή και επακόλουθο 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, 
ανάλογα με το βαθμό αυτής 
όπως στην παράγραφο με αύξ. 
αριθμ. 308 καθορίζεται 

325. Ακράτεια ούρων χωρίς άλλες 
διαταραχές (μεμονωμένη): 
α. Σε άνδρα 

25-30
30-40

β. Σε γυναίκα 
326. Κυστεοστομία μόνιμη 25-30
327. Κυστεοκολπικό ή κυστεοεντε-

ρικό συρίγγιο μόνιμο ανάλογα με 
την ένταση και την εμμονή των 
επιπλοκών (χρόνια κυστίτις, 
αιδοιοκολπίτις κ.λπ.) και την 
ποσότητα των αποβαλλομένων 
ούρων 25-50

328. Ρίκνωση ουροδόχου κύστης 
οποιασδήποτε αιτιολογίας: 
α. Χωρίς επιπλοκές από την 
ανώτερη μοίρα του ουροποιητι-
κού συστήματος 25-40
β. Με επιπλοκές από την 
ανώτερη μοίρα του ουροποιητι-
κού συστήματος (χρόνια 
λοίμωξη, λιθίαση κ.λπ.) και 
χρόνια νεφρική ανεπάρκεια 
ανάλογα με το βαθμό αυτής 
όπως στην παράγραφο με αυξ. 
αριθ. 308 καθορίζεται 

329. Εκκολπωμάτωση ουροδόχου 
κύστης: 
α. Χωρίς κατακράτηση ούρων ή 
επιπλοκές από το ουροποιητικό 
σύστημα 10-20
β. Με κράτηση ούρων και 
επιπλοκές ανάλογα με τη φύση 
και την ένταση αυτών όπως στις 
παραγράφους με αύξ. αριθμ. 
308, 309 και 314 καθορίζεται: 

330. Κυστεκτομή ολική με εκτροπή 
των ούρων όπως στις παραγρά-
φους με αύξ. αριθμ. 317, 318, 
319 και 320 καθορίζεται 

331. Κυστεκτομή ολική με σχηματι-
σμό νεοκύστης από έλικα 
εντέρου: 
α. Χωρίς επιπλοκές από την 
ανώτερη μοίρα του ουροποιητι-
κού συστήματος ανάλογα προς 
το βαθμό αποκατάστασης της 
ούρησης 25-40
β. Με επιπλοκές από την ανώτε-
ρη μοίρα του ουροποιητικού 
συστήματος (χρονία ανιούσα 
λοίμωξη, λιθίαση κ.λπ.), ανάλο-
γα με την έντασή τους και το 
βαθμό αποκατάστασης της 
ούρησης. 40-70

332. Επίσχεση ούρων ατελής συνε-
πεία υποκυστικού κωλύματος 
(στενώματα ουρήθρας, δυσεκτα-
σία αυχένα κύστης, υπερτροφία 
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προστάτου): 
 α. Με υπόλειμμα ούρων μέχρι 

100 κ.εκ. και χωρίς επιπλοκές 
από το ανώτερο ουροποιητικό 
σύστημα 10-15

 β. Με υπόλειμμα ούρων των 100 
κ.εκ. και επιπλοκές από το 
ανώτερο ουροποιητικό σύστημα 
(χρονία λοίμωξη, λιθίαση κ.λπ.) 15-30

 γ. Με χρόνια νεφρική ανεπάρ-
κεια, ανάλογα με το βαθμό 
αυτής όπως στην παράγραφο με 
αύξ. αριθ. 308 καθορίζεται 

333. Στενώματα ουρήθρας οποιασδή-
ποτε αιτιολογίας: 

 α. Περιωρισμένης έκτασης που 
δεν συνεπάγονται κατακράτηση 
ούρων στην κύστη και δεν 
απαιτούν διαστολές 0-5

 β. Περιωρισμένης έκτασης που 
δεν συνεπάγονται κατακράτηση 
ούρων στην κύστη που 
απαιτούν όμως περιοδικές δια-
στολές (ανά μήνα και περισσό-
τερο) 5-20

 γ. Εκτεταμένα τριχοειδή που 
απαιτούν συχνές διαστολές και 
συνοδεύονται από επιπλοκές 
(ανιούσα λοίμωξη, λιθίαση, υπο-
τροπιάζουσα προστατοεπιδιδυ-
μίτις) 25-60

334. Ουρηθροκεντρικά ή ουρηθρο-
κολπικά συρίγγια, μετά από 
αποτυχία της εγχειρητικής θερα-
πείας ή αντένδειξη εφαρμογής 
αυτής ανάλογα με τις επιπλοκές 10-30

335. Ουρηθροδερματικά-ουρηθροπε-
ρινεϊκά ή ουρηθροπεϊκά συρίγγια 
ανάλογα προς την ποσότητα 
των αποβαλλομένων ούρων και 
τη δυνατότητα χρησιμοποίησης 
ουροσυλλέκτου 10-30

   
 

ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
΄Αρρρενος 

 
336. Ακρωτηριασμός πέους 25-40
337. Ουλές πέους που παρακωλύουν 

την συνουσία ή νευρογενής 
αδυναμία στύσεων 25-40

338. Τραυματική απώλεια και των 
δύο όρχεων ή αμφίπλευρη 30-60

ορχεκτομή 
339. Βλάβες του ενός ή και των δύο 

όρχεων (οποιασδήποτε αιτιολο-
γίας) που καθιστούν το άτομο 
στείρο 25-60

340. Βλάβες των όρχεων όπως 
παραπάνω με εμφανή ορμονική 
ανεπάρκεια 25-40
  

Θήλεος 
 

341. Γυναικολογικά ενδοκρινικά σύν-
δρομα: 
α. Σύνδρομο SHEEHAM (ολική 
ανεπάρκεια προσθίου λοβού 
υπόφυσης μετά από αξιόλογη 
αιμορραγία κατά την διάρκεια 
δυσκόλου τοκετού), ανάλογα με 
τη βαρύτητα 20-50
β. Σύνδρομο αρρενοποίησης 5-10

342. Ωοθηκεκτομή αμφοτερόπλευρη 
σε γυναίκα ηλικίας μικρότερη 
των 45 ετών με σύνδρομο 
ωοθηκικής ανεπάρκειας παρά 
την συστηματική συντηρητική 
θεραπεία, ανάλογα με τη 
σοβαρότητα των ενοχλημάτων  5-15

343. Η υστερεκτομή αυτή καθ΄εαυτήν 
δεν συνεπάγεται καμία μείωση 
της ικανότητας για εργασία 

344. Η ανικανότητα για τεκνοποίηση 
εξετάζεται μόνο ανάλογα με τις 
ενδεχόμενες επιπτώσεις στην 
ψυχική σφαίρα 

345. Χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις 
μήτρας, παραμητρίων και ωο-
θηκών ανάλογα με την σοβαρό-
τητα των ενοχλημάτων και τις 
λειτουργικές διαταραχές 10-25

346. Πρόπτωση μήτρας ολική, 
εφ΄όσον η εγχειρητική θεραπεία 
ή η συγκράτηση με πεσσό 
καθίσταται αδύνατη 20-30

347. Κυστεοκήλη μεγάλου βαθμού με 
απώλεια ούρων κατά το βήχα 
μετά από αποτυχία της εγχειρη-
τικής θεραπείας ή σε περίπτωση 
αντένδειξης εφαρμογής της 10-20

348. Συρίγγια κυστεοκολπικά, ουρη-
θροκολπικά, ουρητηροκολπικά ή 
ορθοκολπικά μετά από αποτυχία 
της εγχειρητικής θεραπείας ή σε 
περίπτωση αντένδειξης εφαρ-
μογής της ανάλογα με την 10-30
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ένταση και εμμονή των επιπλο-
κών και την ποσότητα των απο-
βαλλομένων ούρων 

349. Κιρσοί έξω γεννητικών οργάνων 
πολύ εκτεταμένοι που δεν επιδέ-
χονται εγχειρητική θεραπεία 5-10

350. Ελεφαντίαση έξω γεννητικών 
οργάνων εκτεταμένη μετά από 
αποτυχία της κατάλληλης θερα-
πείας 5-15

 
ΜΕΛΗ 

΄Ανω ΄Ακρα 
 

351. Δυσκαμψία αρθρώ-
σεων αντίχειρα: 

Δεξ. 
 

Αριστ.

 α. Μεσοφαλαγγικής 1-4 0-3
 β. Μετακαρποφαλαγγι-
κής 1-3 0-1

 γ. Μεσοφαλαγγικής και 
μετακαρποφαλαγγικής 3-7 2-5

352. Δυσκαμψία αρθρώ-
σεων δείκτη:  

 α. Μεσοφαλαγγικής  
(πρώτης ή δεύτερης) 0-3 0-2

 β. Μετακαρποφαλαγγι-
κής 1-2 0:

 γ. Και των δύο μεσο-
φαλαγγικών και της 
μετακαρποφαλαγγικής: 
(1) Δάκτυλος σε έκταση 5-10 4-8

 (1) Δάκτυλος σε κάμψη 3-6 2-5
353. Δυσκαμψία αρθρώ-

σεων μέσου ή παραμέ-
σου δακτύλου: 
α. Μιάς μόνο άρθρωσης 0-1 0

 β. ΄Ολων των αρθρώ-
σεων 

 
2-4 1-3

354. Δυσκαμψία αρθρώ-
σεων μικρού δακτύλου 
χειρός: 
α. Μιας μόνο άρθρωσης 
β. Ολων των αρθρώσεων 

0-1 
1-3 

0
0-2

355. Δυσκαμψία αρθρώσε-
ων όλων των δακτύ-
λων εκτός του 
αντίχειρα:  

 α. Δυσχέρεια που αφο-
ρά στην έκταση των 
δακτύλων 7-12 5-8

 β. Δυσχέρεια που αφο- 10-18 8-15

ρά στην κάμψη των 
δακτύλων 

355. Δυσκαμψία αρθρώσε-
ων όλων των δακτύ-
λων: 
α. Δυσχέρεια που αφο-
ρά στην έκταση των 
δακτύλων 10-18 7-13
β. Δυσχέρεια που αφο-
ρά στην κάμψη των 
δακτύλων 12-20 10-15

357. Αγγύλωση αρθρώσε-
ων αντίχειρα 
α. Μεσοφαλαγγικής 3 2
β. Μετακαρποφαλαγγι-
κής 5 3
γ. Μεσοφαλαγγικής και 
μετακαρποφαλαγγικής 15 12
δ. Καρπομετακαρπικής 8-10 6-8
ε. ΄Ολων των αρθρώ-
σεων: 
(1) Αντίχειρας σε έκταση 
(2) Αντίχειρας σε κάμψη 

25
20

20
18

358. Αγκύλωση αρθρώσε-
ων δείκτη: 
α. Πρώτης μεσοφαλαγ-
γικής 6 5
β. Δεύτερης μεσοφα-
λαγγικής 2 1
γ. Και των δύο μεσο-
φαλαγγικών 10 8
δ. Μετακαρποφαλαγγι-
κής 5 4
ε. Και των δύο μεσο-
φαλαγγικών και της 
μετακαρποφαλαγγικής 15 12

359. Αγκύλωση αρθρώσε-
ων μέσου δακτύλου: 
α. Πρώτης μεσοφαλαγ-
γικής 6 5
β. Δεύτερης μεσοφα-
λαγγικής 2 1
γ. Και των δύο μεσο-
φαλαγγικών 7
δ. Μετακαρποφαλαγγι-
κής 4
ε. Και των δύο μεσο-
φαλαγγικών και της 
μετακαρποφαλαγγικής 10

360. Αγκύλωση αρθρώσε-
ων παραμέσου δακτύ-
λου: 
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 α. Πρώτης μεσοφαλαγ-
γικής 3 2

 β. Δεύτερης μεσοφα-
λαγγικής 2 1

 γ. Και των δύο μεσο-
φαλαγγικών 5 4

 δ. Μετακαρποφαλαγγι-
κής 3 2

 ε. Αμφοτέρων των με-
σοφαλαγγικών και της 
μετακαρποφαλαγγικής 8 7

360. Αγκύλωση αρθρώσε-
ων μικρού δακτύλου 
χεριού:  

 α. Πρώτης μεσοφαλαγ-
γικής 3 2

 β. Δεύτερης μεσοφα-
λαγγικής 2 1

 γ. Και των δύο μεσο-
φαλαγγικών 5 3

 δ. Μετακαρποφαλαγγι-
κής 2 1

 ε. Και των δύο μεσο-
φαλαγγικών και της 
μετακαρποφαλαγγικής 6 5

362. Ψευδάρθρωση ονυχο-
φόρου φάλαγγας δα-
κτύλων:  

 α. Αντίχειρα 
β. Δείκτου 
γ. Υπολοίπων δακτύλων 

5 
4 
2 

4
3
1

363. Ψευδάρθρωση φαλάγ-
γων δακτύλων εκτός 
της ονυχοφόρου:  

 α. Αντίχειρα 
β. Δείκτου 
γ. Υπολοίπων δακτύλων 

15 
10 
5 

12
8
4

364. Εξαρθρήματα φαλάγ-
γων δακτύλων μη ανα-
τασσόμενα, ανάλογα 
με την επακόλουθη 
δυσκαμψία ή αγκύλω-
ση όπως στην παρ. με 
αύξ. αριθ. 351 καθορί-
ζεται.  

365. Ακρωτηριασμός (ή α-
πεξάρθρωση) δακτύ-
λου μερικός ή πλήρης:  

 α. Αντίχειρα:  
 (1) Ονυχοφόρου φά-
λαγγας 10 8

 (2) Και των δύο φαλάγ- 30 20

γων 
(3) Και των δύο φαλάγ-
γων και του πρώτου 
μετακαρπίου 35 25
β. Δείκτη: 
(1) Ονυχοφόρου φά-
λαγγας 5 4
(2) Δύο τελευταίων φα-
λάγγων 10 8
(3) ΄Ολων των φαλάγ-
γων 12 10
(4) ΄Ολων των φαλάγ-
γων και του δευτέρου 
μετακαρπίου 15 12
γ. Μέσου δακτύλου: 
(1) Ονυχοφόρου φά-
λαγγας 1 0
(2) Δύο τελευταίων φα-
λάγγων 5 4
(3) ΄Ολων των φαλάγ-
γων 10 8
δ. Παραμέσου δακτύ-
λου: 
(1) Ονυχοφόρου φά-
λαγγας 1 0
(2) Δύο τελευταίων φα-
λάγγων 5 4
(3) ΄Ολων των φαλάγ-
γων 8 6
ε. Μικρού δακτύλου: 
(1) Ονυχοφόρου φά-
λαγγας 1 0
(2) Δύο τελευταίων φα-
λάγγων 5 4
(3) ΄Ολων των φαλάγ-
γων 7 5

366. Ακρωτηριασμός ή απε-
ξάρθρωση δύο δακτύ-
λων: 
α. Αντίχειρα και δείκτη 35 25
β. Αντίχειρα και ενός 
από τους τρεις τελευ-
ταίους δακτύλους 30 25
γ. Δείκτη και ενός από 
τους τρεις τελευταίους 
δακτύλους 25 20
δ. Μέσου και παρά-
μεσου 25 20
ε. Μέσου και μικρού 20 15
ζ. Παράμεσου και μι-
κρού 12 10
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367. Ακρωτηριασμός ή απε-
ξάρθρωση τριών δα-
κτύλων:  

 α. Αντίχειρα, δείκτη και 
μέσου 45 40

 β. Αντίχειρα, δείκτη και 
παράμεσου 44 40

 γ. Αντίχειρα, δείκτη και 
μικρού 44 40

 δ. Αντίχειρα, μέσου και 
παράμεσου 40 30

 ε. Αντίχειρα, μέσου και 
μικρού 38 28

 ζ. Δείκτη, μέσου και 
παράμεσου 30 20

 η. Δείκτη, μέσου και 
μικρού 28 18

 θ. Δείκτη, παράμεσου 
και μικρού 28 22

 ι. Μέσου, παράμεσου 
και μικρού 25 20

368. Ακρωτηριασμός ή απε-
ξάρθρωση τεσσάρων 
δακτύλων:  

 α. Αντίχειρα, δείκτη και 
δύο άλλων δακτύλων 54 46

 β. Αντίχειρα και των 
τριών τελευταίων δα-
κτύλων 50 45

 γ. Τεσσάρων δακτύ-
λων εκτός του αντί-
χειρα 45 35

369. Ακρωτηριασμός ή απε-
ξάρθωση όλων των 
δακτύλων του ενός 
χεριού 55 45

370. Ακρωτηριασμός ή απε-
ξάρθωση όλων των 
δακτύλων και των δύο 
χεριών 90 

371. Ακρωτηριασμός ή απε-
ξάρθωση των αντιχεί-
ρων και επτά από τα 
υπόλοιπα δάκτυλα και 
των δύο χεριών 85 

 Σημείωση: Στις υπό-
λοιπες ενδεχόμενες 
περιπτώσεις ο βαθμός 
μείωσης της ικανότη-
τας για εργασία προσ-
διορίζεται με άθροισμα 
των αναλογούντων 
στις υφιστάμενες βλά-
βες επί μέρους  

βαθμών μείωσης ικα-
νότητας για εργασία. 
Το άρθροισμά τους σε 
καμιά περίπτωση δεν 
μπορεί να υπερβαίνει 
το 80%. 

372. Ανικανότητα χρήσης 
του χεριού οριστική α-
ποτέλεσμα οποιωνδή-
ποτε βλαβών ή διατή-
ρησης των δακτύλων 
σε θέση μόνιμης έκτα-
σης ή κάμψης (ισχαιμι-
κή σύσπαση VOLK-
MAN, νόσος DUPU-
TREN κ.λπ.) που συ-
νεπάγεται: 
α. Πλήρη αχρηστία του 
χεριού  55 45
β. Μερική αχρηστία 
του χεριού ανάλογα με 
τη λειτουργική χρησι-
μότητα του αντίχειρα 20-50 15-40

373. Παλαιό κάταγμα μετα-
καρπίων που πωρώ-
θηκε σε πλημμελή θέ-
ση με υπετροφικό πώ-
ρο, ανάλογα με το 
βαθμό παρεμπόδισης 
της κινητικότητας των 
συστοίχων δακτύλων 5-15 4-10

374. Παλαιά κατάγματα 1ου 
ή 5ου μετακαρπίου με 
απώλεια οστικής ου-
σίας και δευτεροπα-
θούς παρέκκλισης του 
χεριού ή σημαντικής 
κινητικής δυσχέρειας 
των δακτύλων 10-20 8-15

375. Εξάρθρημα μόνιμο, μη 
ανατασσόμενο, των 
δύο τελευταίων μετα-
καρπίων 

10-15 8-12
376. Εξάρθρημα μόνιμο, μη 

ανατασσόμενο, όλων 
των μετακαρπίων, α-
νάλογα με την κινητι-
κή δυσχέρεια των δα-
κτύλων 30-40 20-30

377. Απώλεια ολική της ά-
κρας χειρός (απεξάρ-
θρωση, πολύ χαμηλός 
ακρωτηριασμός αντι-
βραχίου, άτυπος α-
κρωτηριασμός, απε-
ξάρθρωση όλων των 
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μετακαρπίων): 
 α. Μονόπλευρη 
β. Αμφίπλευρη 

60 
100 

50

378. Δυσκαμψία καρπού 
που αφορά:  

 α. Την έκταση και την 
κάμψη 3-7 2-5

 β. Τον πρηνισμό και 
υπτιασμό 4-8 3-5

 γ. Την έκταση, την 
κάμψη, τον πρηνισμό 
και υπτιασμό (μικτή) 10-15 8-12

379. Αγκύλωση του καρπού:  
 α. Σε έκταση και ημι-
πρηνισμό με διατήρη-
ση της κινητικότητας 
του αντίχειρα και των 
δακτύλων 18 14

 β. Σε έκταση και πρηνι-
σμό με διατήρηση της 
κινητικότητας του αντί-
χειρα και των δακτύλων 22 18

 γ. Σε έκταση και σε 
πρηνισμό με δυσκαψία 
των δακτύλων 30 25

 δ. Σε έκταση και υπτια-
σμό ανάλογα με το 
βαθμό κινητικότητας 
του αντίχειρα και των 
δακτύλων 30-40 25-30

 ε. Σε κάμψη και πρηνι-
σμό ανάλογα με το 
βαθμό κινητικότητας 
του αντίχειρα και των 
δακτύλων 35-45 30-35

 ζ. Σε κάμψη και υπτια-
σμό με διατήρηση της 
κινητικότητας του αντί-
χειρα και των δακτύλων 40 30

 η. Σε κάμψη και υπτια-
σμό με αγκύλωση των 
δακτύλων (αχρηστία 
της άκρας χειρός) 

 
 

60 50
380. Ευρεία διέκπριση ή με-

γάλη τραυματική απώ-
λεια ουσίας οστών 
καρπού (αιωρούμενος 
καρπός) 40 30

381. Κατάγματα οστών αντι-
βραχίου παλαιά που 
πωρώθηκαν σε πλημ-
μελή θέση με επακό-
λουθο:  

 α. Λειτουργική δυσχέ- 5-10 4-8

ρεια της άκρας χειρός 
β. Εμφανή περιορισμό 
του υπτιασμού 5-10 4-8
γ. Εμφανή περιορισμό 
του πρηνισμού 8-12 6-10

382. Κατάγματα οστών αντι-
βραχίου παλαιά που 
πωρώθηκαν με κατάρ-
γηση των κινήσεων 
πρηνισμού και υπτια-
σμού και μονίμου δια-
τήρησης: 
α. Σε θέση ημιπρηνισμού 12 10
β. Σε θέση πλήρους 
πρηνισμού 20 15
γ. Σε θέση πλήρους 
υπτιασμού 30 20

383. Ψευδάρθρωση ενός 
των οστών του αντι-
βραχίου: 
α. Στερεά 
β. Χαλαρά 

1-5
5-10

1-4
4-8

384. Ψευδάρθρωση και των 
δύο οστών του αντι-
βραχίου: 
α. Στερεά 10 8
β. Χαλαρά (αντιβράχιο 
αιωρούμενο) ανάλογα 
με το βαθμό δυσχρη-
στίας της άκρας χειρός 20-40 15-30

385. Εκτεταμένη απώλεια 
ουσίας ενός από τα 
οστά του αντιβραχίου 
με σύστοιχο (κερκιδι-
κής ή ωλενίου) παρέκ-
κληση της άκρας χει-
ρός ανάλογα με το 
βαθμό δυχρηστίας αυ-
τής 20-40

386. Ακρωτηριασμός αντι-
βραχίου: 
α. Περιφερειακά από 
το άνω τριτημόριο 60 50
β. Κεντρικά από το 
άνω τριτημόριο 65 55

387. Δυσκαμψία αγκώνα με 
διατήρηση ενεργητικής 
κάμψης: 
α. Μεταξύ 75 και 110 
μοιρών 15 10
β. Μεταξύ 75 και τε-
λείας κάμψης 10 8
γ. Μεγαξύ 0 και 100 4 3
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μοιρών 
 δ. Μεταξύ 0 και 45 μοι-
ρών ή 110 και 150 
μοιρών 25 18

 ε. Μεταξύ 0 και 60 μοιρών 15 10
388. Δυσκαμψία αγκώνα 

που αφορά στις κινή-
σεις στροφής αντιβρα-
χίου (πρηνισμού-υπτι-
ασμού) όπως στην 
παρ. με αύξ. αριθ. 
381.β και γ.   

389. Αγκύλωση αγκώνα:  
 α. Σε έκταση μεταξύ 0 
και 45 μοιρών 30-35 20-25

 β. Σε έκταση μεταξύ 45 
και 90 μοιρών 25-30 15-20

 γ. Σε κάμψη μεταξύ 90 
και 120 μοιρών 35-40 25-30

 δ. Σε κάμψη μεταξύ 
120 και 150 μοιρών 45-50 40-45

390. Αγκύλωση ωλενοβρα-
χιονίου άρθρωσης σε 
ευνοϊκή θέση με διατή-
ρηση των στροφικών 
κινήσεων (πρηνισμού-
υπτιασμού):  

 α. Σε κάμψη μεταξύ 70 
και 110 μοιρών 20-15 

 β. Σε κάμψη σε οξεία 
γωνία μεταξύ 110 και 
150 μοιρών 25-20 

391. Αγκύλωση ωλενοβρα-
χιονίου άρθρωσης σε 
πλημμελή θέση - σε 
έκταση σε γωνία μετα-
ξύ 0 και 70 μοιρών με 
διατήρηση των στροφι-
κών κινήσεων (πρηνι-
σμού - υπτιασμού) 35-30 

392. Ευρεία διέκπριση ή με-
γάλη τραυματική απώ-
λεια ουσίας οστών 
αγκώνα:  

 α. Αγκώνας κινητός 
προς όλες τις διευθύν-
σεις, ενεργητική έκτα-
ση κατηργημένη, ενερ-
γητική κάμψη δυνατή 30-40 25-30

 β. Αγκώνας αιωρούμε-
νος 50 40

393. Απεξάρθρωση αγκώνα 65 55
394. Κάταγμα βραχιονίου 

οστού παλαιό που πω- 5-15 4-12

ρώθηκε σε πλημμελή 
θέση με παραμόρφω-
ση ή βράχυνση και 
μυϊκή ατροφία 

395. Ψευδάρθρωση βραχιο-
νίου οστού που εντο-
πίζεται: 
α. Περί την μεσότητα 
του βραχίονα 30 20
β. Κοντά στην άρθρω-
ση του αγκώνα ή του 
ώμου 40 30

396. Ακρωτηριασμός του 
βραχίονα: 
α. Περιφερικά του άνω 
τριτημορίου 65 60
β. Κεντρικά του άνω 
τριτημορίου 65-70 60-65

397. Δυσκαμψία της κατ΄ 
ώμον άρθρωσης 5-15 4-12

398. Αγκύλωση της κατ΄ 
ώμον άρθρωσης: 
α. Με διατήρηση της 
ενεργητικής κίνησης 
της ωμοπλάτης 30 20
β. Με κατάργηση της 
ενεργητικής κίνησης 
της ωμοπλάτης 40 35

399. Περιαρθρίτις του ώμου 
επώδυνη χρόνια ανά-
λογα με το βαθμό του 
περιορισμού των κινή-
σεων 5-20 5-15

400. Χαλαρότητα του ώμου  
συνδεσμικής ή θυλακι-
κής αιτιολογίας 20 15

401. Εξάρθρημα του ώμου 
που υποτροπιάζει ανά-
λογα με τη συχνότητα 
των υποτροπών  10-20 8-15

402. Ευρεία διέκπριση ή με-
γάλη τραυματική α-
πώλεια ουσίας των συ-
νιστώντων την κατ΄ 
ώμον άρθρωση οστών 
(αιωρούμενος ώμος) 60 45

403. Απεξάρθρωση του ώμου 75 70
404. Ακρωτηριασμός ή απε-

ξάρθρωση αμφοτέρων 
των άνω άκρων σε ο-
ποιοδήποτε ύψος 100

405. Κάταγμα κλειδός πα-
λαιό που πωρώθηκε 
σε πλημμελή θέση με 0-10 0-8
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μεγάλη βράχυνση ανά-
λογα με τις λειτουργι-
κές διαταραχές 

406. Ατροφία μυών άνω ά-
κρου μεμονωμένη (βλέ-
πε γενικές οδηγίες):  

 α. Ωμικής ζώνης 10-15 5-12
 β. Βραχίονα και αντι-
βραχίου 5-10 4-8

 γ. ΄Ακρας χειρός 2-5 2-4
407. Νευρίτιδες χρόνιες επί-

μονες ανάλογα με την 
εντόπιση και την έντα-
ση των ενοχλημάτων 
και τις υπόλοιπες δια-
ταραχές (αγγειοκινητι-
κές, τροφικές, των α-
ντανακλαστικών κ.λπ.) 10-40 8-30

408. Παραλύσεις νεύρων ά-
νω άκρων τραυματικής 
ή άλλης αιτιολογίας 
όπως στις παραγρά-
φους με αύξ. αριθμ. 81 
έως 86 καθορίζεται  

 
Κάτω ΄Ακρα 

 
409. Δυσκαμψία άρθρωσης δακτύ-

λων άκρου ποδός 0-5
410. Αγκύλωση άρθρωσης δακτύλων 

άκρου ποδός: 
α. Σε ευνοϊκή θέση (σε ευθείαση) 0-4

 β. Σε πλημμελή θέση (σε υπερέ-
κταση, κάμψη ή επαλληλία) 2-5

411. Αγκύλωση όλων των αρθρώ-
σεων των τεσσάρων πρώτων 
δακτύλων του άκρου ποδός: 

 α. Σε ευνοϊκή θέση (σε ευθείαση) 5
 β. Σε πλημμελή θέση (σε υπερέ-
κταση, κάμψη ή επαλληλία) 8-10

412. Αγκύλωση όλων των αρθρώ-
σεων των τριών πρώτων δακτύ-
λων του άκρου ποδός σε πλημ-
μελή θέση (σε υπερέκταση, κάμ-
ψη ή επαλληλία) 6-8

413. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρω-
ση μεγάλου δακτύλου του άκρου 
ποδός: 

 α. Ονυχοφόρου φάλαγγας 2
 β. Και των δύο φαλάγγων 5

414. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρω-
ση υπολοίπων δακτύλων του 

άκρου ποδός μερική ή πλήρης. 
415. Ακρωτηριασμός μεγάλου δακτύ-

λου άκρου ποδός και του πρώ-
του μεταταρσίου 10

416. Ακρωτηριασμός μεγάλου και  
δευτέρου δακτύλου άκρου 
ποδός 7

417. Ακρωτηριασμός μεγάλου, δεύτε-
ρου και τρίτου δακτύλου άκρου 
ποδός 8

418. Ακρωτηριασμός δευτέρου, τρί-
του και τετάρτου δακτύλου 
άκρου ποδός 4

419. Ακρωτηριασμός τριών τελευταί-
ων δακτύλων άκρου ποδός 5

420. Ακρωτηριασμός όλων των δα-
κτύλων του άκρου ποδός ανάλο-
γα με την κατάσταση των ουλών 10-20

421. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρωση: 
α. Πρώτου μεταταρσίου  10
β. Οποιουδήποτε από τα υπό-
λοιπα μετατάρσια 5
γ. Πρώτου και δεύτερου μετα-
ταρσίου 15
δ. Τριών τελευταίων μεταταρσίων 15
ε. ΄Ολων των μεταταρσίων  
(LISFRANC) 25

422. Παλαιά κατάγματα ή εξαρθρή-
ματα μεταταρσίων ή οστών του 
ταρσού ή συνδυασμένα 
κατάγματα-εξαρθρήματα αυτών 
με επακόλουθο: 
α. Πελματιαία προβολή των κε-
φαλών των μεταταρσίων (πτώση 
του πέλματος του ποδός) ανά-
λογα με την ένταση του προκα-
λουμένου πόνου κατά το βάδι-
σμα ή τη στήριξη 10-20
β. Μόνιμη παρέκκλιση του 
άκρου ποδός σε προσαγωγή, 
απαγωγή ή στροφή (τραυματική 
στρεβλοποδία), ανάλογα με το 
βαθμό της παραμόρφωσης και 
της δυσχέρειας βαδίσματος 20-30
γ. Τραυματική στρεβλοποδία 
(όπως παραπάνω) με μεγάλο 
βαθμό παραμόρφωσης του 
άκρου ποδός, μόνιμη κατάργηση 
ενεργητικών κινήσεων των δα-
κτύλων αυτού και ατροφία των 
μυών της κνήμης. 30-40

423. Παλαιό συντριπτικό κάταγμα της 
πτέρνας που πωρώθηκε: 
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 α. Με ελαφρά καθίζηση του σώ-
ματός της, επακόλουθο τραυμα-
τική αρθρίτιδα της υποστραγα-
λικής άρθρωσης και μετρίου 
βαθμού δυσχέρεια βαδίσματος ή 
ορθοστασίας 10-15

 β. Μετά μεγάλου βαθμού καθίζη-
σης του σώματός της, εξάλειψη 
της πελματιαίας (ποδικής) καμά-
ρας και μεγάλου βαθμού δυσχέ-
ρειας βαδίσματος και ορθοστα-
σίας  25-30

424. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρωση: 
 α. Ταρσομεταταρσική (κατά την 
διάρθρωση του LISFRANC) 25

 β. Μεσοταρσική (κατά την 
εγκαρσία του ταρσού διάρθρω-
ση του CHOPART) 30

 γ. ΄Ατυπος ενδοταρσικός 
(PIROGOFF ή υποστραγαλικός) 40

425. Δυσκαμψία ποδοκνημικής άρ-
θρωσης: 

 α. Με θέση του άκρου ποδός ή 
του κολοβώματος αυτού ευνοϊκή 
και διατήρηση πλάτους κίνησης 
μέχρι 15ο προς την κάθε πλευρά 
της ορθής γωνίας 0-10

 β. Με θέση πλημμελή του άκρου 
ποδός ή του κολοβώματός του 
(πτερνοποδία ή ιπποποδία) 10-30

426. Αγκύλωση ποδοκνημικής άρ-
θρωσης: 

 α. Σε ορθή γωνία χωρίς παρα-
μόρφωση του άκρου ποδός και 
με επαρκή κινητικότητα των 
δακτύλων 10

 β. Σε ορθή γωνία με παραμόρ-
φωση ή ατροφία του άκρου 
ποδός και περιορισμό της 
κινητικότητας των δακτύλων 20

 γ. Σε πλημμελή θέση, δηλαδή σε 
πτερνοποδία, ιπποποδία, βλαι-
σοποδία ή ραιβοποδία, ανάλογα 
με τη δυσχέρεια βαδίσματος 25-35

427. Ακρωτηριασμός ή απεξάρθρω-
ση ποδοκνημικής (κνημοταρσι-
κή τύπου SYME GUYON): 

 Ετερόπλευρη 
Αμφίπλευρη 

40
80

428. Κάταγμα και των δύο σφυρών 
παλαιό που πωρώθηκε σε 
πλημμελή θέση με βλαισοποδία 
ή ραιβοποδία ανάλογα με τη 
δυσκαμψία της ποδοκνημικής 20-25

άρθρωσης 
429. Κάταγμα διαφύσεως κνήμης πα-

λαιό που πωρώθηκε: 
α. Σε ευθείαση με βράχυνση 3-4 
εκατ. και κατά το μάλλον ή ήττον 
εμφανή μυϊκή ατροφία 5-15
β. Σε γωνιώδη παρέκκλιση προς 
τα έσω ή έξω με βράχυνση με-
γαλύτερη των 4 εκατ. και χωρίς 
σοβαρή δυσχέρεια βαδίσματος 20-40
γ. Σε γωνιώδη παρέκκλιση ή 
βράχυνση αξιοσημείωτη (βρά-
χυνση περισσότερο από 5 εκατ.) 
με σοβαρή δυσχέρεια ή αδυνα-
μία βαδίσματος 40-50

430. Κάταγμα άνω άκρου κνήμης 
παλαιό που πωρώθηκε σε 
γωνιώδη παρέκκλιση προς τα 
πρόσω, έσω ή έξω ανάλογα με 
τη δυσχέρεια του βαδίσματος και 
τις λειτουργικές διαταραχές 20-40

431. Ψευδάρθρωση κνήμης (και των 
δύο οστών), ανάλογα με το 
βαθμό σταθερότητας 20-50

432. Ακρωτηριασμός κνήμης: 
α. Στο κάτω τριτημόριο αυτής 50
β. Στο κάτω μέσο τριτημόριο 
αυτής 50
γ. Στο κάτω άνω τριτημόριο 
αυτής 55

433. Κάταγμα επιγονατίδας παλαιό 
με ινώδη πώρο (ψευδάρθρωση) 
και ελαφρό περιορισμό της έκτα-
σης του γόνατος (αδυναμία πλή-
ρους έκτασης) 15-20

434. Κάταγμα επιγονατίδας παλαιό 
που δεν πωρώθηκε, με μεγάλη 
διάσταση των οστικών τεμαχίων, 
ατροφία των μυών του μηρού 
και σχεδόν πλήρη αδυναμία 
έκτασης του γόνατος 20-30

435. Εκτομή επιγονατίδας (εξαιτίας 
συντριπτικού κατάγματος κ.λπ.): 
α. Με πλήρη κινητικότητα του 
γόνατος 5-10
β. Με ανεπαρκή έκταση του 
γόνατος και μεγάλου βαθμού 
ατροφία του τετρακεφάλου μη-
ριαίου μυός 20-30

436. Δυσκαμψία γόνατος: 
α. Πλάτος κίνησης μεταξύ 0 και 
60 μοιρών 10
β. Πλάτος κίνησης μεταξύ 0 και 
45 μοιρών 15
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 γ. Πλάτος κίνησης μεταξύ 0 και 
30 μοιρών 20

 δ. Πλάτος κίνησης μεταξύ 10 και 
120 μοιρών 25

 ε. Πλάτος κίνησης μεταξύ 10 και 
60 μοιρών 30

 ζ. Πλάτος κίνησης μεταξύ 45 και 
120 μοιρών 40

 η. Πλάτος κίνησης μεταξύ 60 και 
90 μοιρών 45

437. Αγκύλωση γόνατος: 
 α. Σε γωνία 0-15 μοιρών 

(ευνοϊκή θέση) 35
 β. Σε γωνία 30 μοιρών (ευνοϊκή 
θέση) 40

 γ. Σε γωνία 15 μοιρών (ευνοϊκή 
θέση) 45

 δ. Σε γωνία 60 μοιρών (ευνοϊκή 
θέση) 50

 ε. Σε γωνία 75 μοιρών (ευνοϊκή 
θέση) 55

 ζ. Σε γωνία μεγαλύτερη των 75 
μοιρών 60

 η. Σε θέση έκδηλης βλαισότητας 
ή ραιβότητας της συστοίχου κνή-
μης 50

438. ΄Υδραθρο γόνατος χρόνιο που 
παρουσιάζει υποτροπή με ατρο-
φία των μυών του μηρού: 

 α. Ετερόπλευρο 
β. Αμφίπλευρο 

10-20
20-30

439. Ευρεία διέκπριση ή μεγάλη 
τραυματική απώλεια ουσίας των 
οστών της άρθρωσης του 
γόνατος: 

 α. Με βράχυνση μικρότερη των 
6 εκατ. και ικανή σταθερότητα 50

 β. Με εμφανή χαλαρότητα (αιω-
ρούμενο γόνυ) 55

440. Απεξάρθρωση γόνατος 60
441. Κάταγμα μηριαίου οστού παλαιό 

που πωρώθηκε: 
α. Με βράχυνση 3-4 εκατ. χωρίς 
ατροφία των μυών του μηρού (οι 
μυϊκές ατροφίες δεν λαμβά-
νονται υπόψη σε συγκριτική δια-
φορά περιμέτρου μέχρι 2 εκατ.) 5-10

 β. Με βράχυνση 3-6 εκατ. και 
μέτρια μυϊκή ατροφία χωρίς δυ-
σκαμψία των εκατέρωθεν αρ-
θρώσεων 10-15

 γ. Με βράχυνση 3-6 εκατ. φα-
νερή μυϊκή ατροφία και δυσκαμ-

ψία των εκατέρωθεν 
αρθρώσεων 20-30
δ. Σε γωνίωση με βράχυνση 6-9 
εκατ., πολύ φανερή μυϊκή ατρο-
φία και μεγάλη δυσκαμψία του 
γόνατος 30-40
ε. Σε γωνίωση με βράχυνση με-
γαλύτερη από 9 εκατ. και δυ-
σκαμψία των εκατέρωθεν αρ-
θρώσεων 45-55

442. Ψευδάρθρωση μηριαίου οστού 30-55
443. Ακρωτηριασμός του μηρού 

α. Από τη μέση ή περιφερι-
κότερα 60
β. Υποτροχαντήριος ή από το 
χειρουργικό αυχένα 65

444. Ακρωτηριασμός 
α. Αμφοτερόπλευρος των κάτω 
άκρων από το γόνατο και άνω 100
β. Ενός άνω άκρου και ενός κά-
τω άκρου από την ποδοκνημική 
και άνω 100

445. Δυσκαμψία κατ΄ισχίο άρθρωσης: 
α. Ελαφρού βαθμού 
β. Μετρίου βαθμού 
γ. Μεγάλου βαθμού 

10-15 
15-25 
25-35 

446. Αγκύλωση κατ΄ισχίο άρθρωσης: 
α. Σε ευθεία θέση του μηρού 45
β. Σε κάμψη (άνω των 30ο) προ-
σαγωγή, απαγωγή ή στροφή 
(άνω των 15ο) του μηρού 55

447. Αγκύλωση κατ΄ισχίο άρθρωσης 
αμφίπλευρη 90

448. Απεξάρθρωση ισχίου 70
449. Ακρωτηριασμός σκέλους με ημι-

πυελεκτομή 85
450. Μυϊκή ατροφία μεμονωμένη 

τραυματικής αιτιολογίας: 
α. Μυών κνήμης: 
(1) Μετρίου βαθμού 
(2) Μεγάλου βαθμού 

2-5
5-10

β. Μυών μηρού: 
(1) Μετρίου βαθμού (συγκριτική 
διαφορά περιμέτρου ανώτερη 
των 2 εκατ.) 5-10
(2) Μεγάλου βαθμού 10-20
γ. Μυών ολόκληρου του σκέ-
λους, μεγάλου βαθμού: 30
δ. Μυών γλουτού ετερόπλευρος 
που συνεπάγεται λειτουργικές 
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διαταραχές της κατ΄ισχίο άρ-
θρωσης: 

 (1) Μετρίου βαθμού 5-15
 (2) Μεγάλου βαθμού 15-20

451. Νευρίτιδες ή πολυνευρίτιδες 
χρόνιες, επίμονες, ανάλογα με 
την εντόπιση και την ένταση των 
ενοχλημάτων και τις υπόλοιπες 
διαταραχές (αγγειοκινητικές, 
τροφικές κ.λπ.) 5-30

452. Παραλύσεις εξαιτίας βλάβης πε-
ριφερικών νεύρων όπως καθο-
ρίζεται στις παραγράφους με 
αύξοντα αριθμό 87 μέχρι και 95. 

453. Ανευρύσματα, αποφράξεις, αρ-
τηριοφλεβικές επικοινωνίες κ.λπ. 
παθήσεις των αγγείων των κάτω 
άκρων όπως καθορίζεται στις 
παραγράφους με αύξοντα 
αριθμό 259 μέχρι και 268. 

454. Λεμφικό οίδημα και ελεφαντίαση 
των κάτω άκρων όπως καθορί-
ζεται στις παραγράφους με 
αύξοντα αριθμό 269 και 270. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Α» 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
 
Εκτίμησης βαθμού μείωσης ικανότητας για εργασία (ποσοστό αναπηρίας) ανάλογα με την 

ελάττωση της ακουστικής οξύτητας του ενός ή και των δύο ώτων. 
 

  ΔΕΞΙΟ ΟΥΣ 
 
Η ελάττωση της ακουστικής 
οξύτητας πρέπει να εκτιμάται 
ακουομετρικά και σύμφωνα 
με τη διεθνή σταθερά (ISO). 
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ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΟΥΣ   ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΑΚΟΗ 

΄Εκπτωση ακ. οξ.                0-25% 0 0 10 10 15 15 

ΕΛΑΦΡΑ ΒΑΡΗΚΟΪΑ 

΄Εκπτωση ακ. οξ.              26-45% 0 15 20 20 30 30 

ΜΕΣΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΒΑΡΗΚΟΪΑ 

΄Εκπτωση ακ. οξ.             46-65% 10 20 30 30 40 40 

ΕΚΔΗΛΗ ΒΑΡΗΚΟΪΑ 

΄Εκπτωση ακ. οξ.             66-85% 10 20 30 45 50 55 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΚΩΦΩΣΗ 

΄Εκπτωση ακ. οξ.             86-95% 15 30 40 50 60 60 

ΚΩΦΩΣΗ  

΄Εκπτωση ακ. οξ.            96-100% 15 30 40 50 60 70 

   

 

 

Σημείωση:  Σε περιπτώσεις που η ακοή βελτιώνεται με τη χρησιμοποίηση ακουστικής 
πρόθεσης, τότε ανάλογα με την υπό εξέταση περίπτωση ο βαθμός μείωσης της 
ικανότητας για εργασία από βαρηκοϊα θα ελαττώνεται κατά 5-10 μονάδες ανάλογα 
με το βαθμό βελτίωσης της ακοής. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  «Β» 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ 
Εκτίμησης βαθμού μείωσης ικανότητας για εργασία (ποσοστών αναπηρίας), ανάλογα με 
την ελάττωση της οπτικής οξύτητας ενός ή και των δύο οφθαλμών. 
 

 10-5/10 4/10 3/10 2/10 1-2/10 1/10 1/20 κάτω 
1/20 0 

10-5/10 0 5 10 10 15 20 25 25 25 

4/10 5 10 15 15 20 20 30 30 35 

3/10 10 15 20 30 35 35 40 45 45 

2/10 10 15 30 30 35 40 45 50 55 

1-2/10 15 20 35 35 45 50 55 60 60 

1/10 20 20 35 40 50 60 70 85 85 

1/20 25 30 40 45 55 70 85 90 95 

κάτω 
1/20  25 30 45 50 60 85 90 95 100 

0 25 35 45 55 60 85 95 100 100 
 
Σημείωση: Η οπτική οξύτητα εκτιμάται με διόρθωση με κλασσικά γυαλιά ή φακούς επαφής. 
 
 

΄Αρθρον    34 
 

 1. ΄Οπου στην κείμενη συνταξιοδοτική νομοθεσία αναφέρεται ότι ο καθορισμός του 
ποσοστού αναπηρίας των παθόντων από τραύμα ή νόσημα ενεργείται με βάση τον πίνακα που 
έχει προσαρτηθεί στο βασιλικό διάταγμα της 17.8.1922 «περί εκτελέσεως του Ν. 2769 της 21 
Μαϊου 1922 περί απονομής συντάξεως ένεκα στρατιωτικής υπηρεσίας» (ΦΕΚ 153), στο εξής 
νοείται ο πίνακας του προηγούμενου άρθρου. 
 2. Ο τρόπος εκτίμησης πολλαπλών αναπηριών εξακολουθεί να διέπεται από τις κείμενες 
διατάξεις. 
 
Παρατήρηση: Ο τρόπος εκτίμησης των πολλαπλών αναπηριών ορίζεται από το Β.Δ. της 17.8.1922 
εκτελεστικού του Ν. 2769/1922 και έχει ως εξής: 
 
Β.Δ. της 17.8.1922  
 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΝΑΠΗΡΙΩΝ 

 
 1) Πολλαπλαί αναπηρίαι, ων ουδεμία συνεπάγεται απόλυτον αναπηρίαν. 
 Εν περιπτώσει πολλαπλών αναπηριών, ων ουδεμία συνεπάγεται την απόλυτον 
ανικανότητα, η αναλογία της ανικανότητος υπολογίζεται ακεραίως δια την σοβαρωτέραν 
αναπηρίαν και δι΄εκάστην των επί πλέον αναπηριών αναλόγως της παραμενούσης ικανότητος.  
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 Προς τον σκοπόν τούτον αι αναπηρίαι ταξινομούνται κατά κατιούσαν σειράν του βαθμού 
της ανικανότητος. 
 Εν πάση περιπτώσει, οσάκις η σπουδαιοτέρα αναπηρία θεωρείται συνεπαγομένη 
ανικανότητα τουλάχιστον 20%, ο βαθμός της ανικανότητος εκάστης των επί πλέον αναπηριών 
αυξάνεται κατά μίαν, δύο ή τρεις κατηγορίας (τμήματα) ή κατά 5, 10, 15% κ.ο.κ. αναλόγως προς 
την σειράν ην κατέχουσι δευτέραν, τρίτην, τετάρτην εν τη κατιούση σειρά του βαθμού της 
βαρύτητός των. 
 Δια του άρθρου τούτου βλέπομεν, ότι εάν ουδεμία των παθήσεων συνεπάγεται αυτή 
καθ΄ευαυτήν την απόλυτον ανικανότητα, αι αναπηρίαι δύνανται να φθάσωσι μέχρις 100% χωρίς 
όμως και να υπερβώσι και το όριον τούτο διότι η εκτίμησις των δεν δύναται να γίνη παρά 
συμφώνως προς την υπολειπομένην ικανότητα. Ωσαύτως, όταν πολλαί αναπηρίαι εδράζονται επί 
του αυτού μέλους δεν δυνάμεθα λογικώς να τας εκτιμήσωμεν συνολικώς μέχρις αναλογίας η οποία 
θα υπερέβαινε την της απωλείας ολοκλήρου του μέλους. 
 Προς ευκολίαν του υπολογισμού των πολλαπλών αναπηριών δέον να καταφύγωμεν εις τον 
κατωτέρω συνημμένον πίνακα. Εν περιπτώσει καθ΄ην ο προκύψας αριθμός δεν είναι διαιρετός δια 
του αριθμού 5, θα αυξήσωμεν τον αριθμόν τούτον εις αμέσως ανώτερον πολλαπλάσιον του 5. 
 Αι ελαφραί αναπηρίαι, αίτινες δίδουσιν αναλογίαν ανικανότητος μικροτέραν του 10% 
κατ΄αρχήν δεν σημειούνται παρά προς μνημόνευσιν αυτών. 
 Εν τούτοις, οσάκις υφίστανται ελαφραί αναπηρίαι περισσότεραι ταυτοχρόνως επί του αυτού 
ατόμου και εάν κατά την γνώμην της επιτροπής συνεπάγονται, ομού, λειτουργικήν δυσχέρειαν ίσην 
ή ανωτέραν του 10% του αθροίσματός των θέλει υπολογισθή με την ανωτέρω συνολικήν 
αναλογίαν ωσεί αν επρόκειτο περί μιας αναπηρίας.  
 Από πρακτικής απόψεως οι εντεταλμένοι αρμόδιοι ιατροί κατά την εξέτασιν δεν θα 
αρκεσθώσιν εις τα συμπεράσματα, των αποφάσεών των να εκτιμήσωσι τον βαθμόν τον συνολικόν 
της αναπηρίας, αλλά θα ορίσωσι τον αντιστοιχούντα βαθμόν εις εκάστην αναπηρίαν προσθέτοντες 
εις την πρώτην τας υπολοίπους, ως ελέχθη ανωτέρω και θα σημειώσωσι κατόπιν την συνολικήν 
προκύπτουσαν τοιαύτην. 
 2) Πολλαπλαί αναπηρίαι, ων μία συνεπάγεται την απόλυτον ανικανότητα χορηγείται επί 
πλέον του ανωτέρω ορίου συντάξεως εν επίδομα συντάξεως πρόσθετον συνιστάμενον εκ 10 
δραχμών μηνιαίως δι΄έκαστον τμήμα, εκ 5 εκατοστών μειώσεως της προς εργασίαν ικανότητος, 
της ή των πλέον αναπηριών, ων η εκτίμησις γίγνεται κατά τμήματα εκ 5 εκ. 
 Εάν εις βαρυτέραν ανικανότητα προστίθενται δύο ή και περισσότεραι επί πλέον αναπηρίαι, 
το σύνολον του βαθμού της αναπηρίας υπολογίζεται, χορηγουμένου εις έκαστον των επί πλέον 
βλαβών, της εις το προηγούμενον άρθρον σημειουμένης αυξήσεως. 
 Διά την εφαρμογήν του άρθρου τούτου οι αρμόδιοι προς εξέτασιν ιατροί αφήνουσι κατά 
μέρος την βαρυτέραν αναπηρίαν ήτις εκανονίσθη ήδη κατόπιν της εκτιμήσεώς των δια την σύνταξιν 
100%. 
 Εκτιμώσι κατόπιν τον υπό των άλλων αναπηριών προκληθέντα βαθμόν της ανικανότητος 
δια της αυξήσεως κατά 5, 10, 15, 100 κ.λπ. από της δευτέρας συμφώνως προς τον ανωτέρω 
ορισθέντα κανονισμόν του υπολογισμού των πολλαπλών αναπηριών (κατά τμήματα εκ. 5 εκ.). 
 Η νέα αύτη εκτίμησις θέλει καταλήξει εις μίαν συμπληρωματικήν αναλογίαν ανικανότητος 
εκτιμωμένην εις πολλαπλάσια του 5 δυναμένη να φθάση μέχρις 100:100 χωρίς όμως να υπερβή το 
όριον τούτο.  
 Τούτου τεθέντος η συμπληρωματική σύνταξις θέλει δοθή κατά την ακόλουθον κλίμακα: 
 1ος Βαθμός ανικανότητος Εκ δραχ. Μηνιαίως 
 0,05 - 0,10 -   20 δρχ. 0,15 - 0,20 -   40 δρχ. 
 0,10 - 0,15 -   30 δρχ. 0,25 - 0,30 -   60 δρχ. 
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 0,20 - 0,25 -   50 δρχ. 0,35 - 0,40 -   80 δρχ. 
 0,30 - 0,35 -   70 δρχ. 0,45 - 0,50 - 100 δρχ. 
 0,40 - 0,45 -   90 δρχ. 0,55 - 0,60 - 120 δρχ. 
 0,50 - 0,55 - 110 δρχ. 0,65 - 0,70 - 140 δρχ. 
 0,60 - 0,65 - 130 δρχ, 0,75 - 0,80 - 160 δρχ. 
 0,70 - 0,75 - 150 δρχ. 0,85 - 0,90 - 180 δρχ. 
 0,80 - 0,85 - 170 δρχ. 0,95 - 100  - 200 δρχ. 
 0,90 - 0,95 - 190 δρχ. 
 Της προόδου, εν περιπτώσει συμπληρωματικής συντάξεως, γενομένης κατά πολλαπλάσια 
του 5, όταν ο υπολογισμός των επί πλέον αναπηριών θα δώση αριθμόν ενδιάμεσον προς δύο 
πολλαπλάσια του 5 να αυξήσωσι τον επιτευχθέντα αριθμόν εις το αμέσως ανώτερον 
πολλαπλάσιον του 5. 
 

ΑΝΑΠΗΡΙΑΙ 
 

 Συνεπαγόμεναι την ανικανότητα προς βάδισιν ή τοιαύτην περί την εκτέλεσιν των 
απαραιτήτων κινήσεων δια τας σπουδαιοτέρας ανάγκας της ζωής. 
 Οι ανάπηροι, ων η αναπηρία είναι τοιαύτη, ώστε να μη δύνανται να βαδίσωσιν ή να 
εκτελώσι τας σπουδαιοτέρας ανάγκας της ζωής των δικαιούνται τη αιτήσει των να τύχωσι 
Νοσοκομειακής Περιθάλψεως. (Αλλ΄ εν τη περιπτώσει ταύτη τα έξοδα της νοσηλείας των 
κατακρατούνται εκ της χορηγουμένης αυτοίς συντάξεως). 
 Το δικαίωμα της Νοσοκομειακής Περιθάλψεως ή της αυξήσεως της συντάξεως βεβαιούται 
υπό της Ανωτάτης αρμοδίας Υγειονομικής Επιτροπής καθ΄ην στιγμήν αυτή αποφαίνεται περί του 
βαθμού της αναπηρίας, ην ο πάσχων φέρει. 
 Οι αρμόδιοι ιατροί παρακαλούνται να μη παύωσι να έχωσιν υπ΄ όψιν των πάντοτε τα 
ανωτέρω και δια τούτο να βεβαιώσιν επί των ενδείξεων, ας συντάσσουσι δια τοιούτους 
αναπήρους, ότι η φύσις και η βαρύτης των αναπηριών δίδουσι το δικαίωμα αυτοίς 
ν΄απολαμβάνωσι της άνω ευεργετικής διατάξεως (Νοσοκομειακή Περίθαλψις). 
 Εις τους αυτούς Υπουργούς ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος 
Διατάγματος. 
 
        Εν Αθήναις τη 17 Αυγούστου 1922 
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VI.  ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ 

 
 

     Νομοθετήματα που κωδικοποιήθηκαν          ΄Αρθρα Κώδικα      
      

 
1.  Β.Δ. 12.12.1950  
 
Αρθρα 1 & 2  ΄Εχουν παραλειφθεί μετά το 

άρθρο 5 του Α.Ν. 599/1968 
΄Αρθρο 3  ΄Αρθρο 22 παρ. 4 
΄Αρθρο 4 α) παρ. 1 όπως τροποπ. με άρθρ. 8 Ν. 

1379/83 
΄Αρθρο 22 παρ. 5 

 β) παρ. 2 όπως τροποπ. με άρθρ. 8 Ν. 
1379/83 

΄Αρθρο 22 παρ. 6 

 γ) παρ. 3 όπως τροποπ. με άρθρ. 8 Ν. 
1379/83 

΄Αρθρο 22 παρ. 7 

 δ) παρ. 4 όπως τροποπ. με άρθρ. 8 Ν. 
1379/83 

΄Αρθρο 22 παρ. 8 

 ε) παρ. 5 όπως τροποπ. με άρθρ. 8 Ν. 
1379/83 

΄Αρθρο 22 παρ. 9 

 στ) παρ. 6 όπως τροποπ. με άρθρ. 8 Ν. 
1379/83 

΄Αρθρο 22 παρ. 10 

 ζ) παρ. 7 όπως τροποπ. με άρθρ. 8 Ν. 
1379/83 

΄Αρθρο 22 παρ. 11 

 η) παρ. 8 όπως τροποπ. με άρθρ. 8 Ν. 
1379/83 

΄Αρθρο 22 παρ. 12 

΄Αρθρο 5  ΄Αρθρο 22 παρ. 13 
΄Αρθρο 6  ΄Αρθρο 22 παρ. 14 
΄Αρθρο 7  ΄Αρθρο 22 παρ. 15 
΄Αρθρο 8  ΄Αρθρο 22 παρ. 15 
  ΄Αρθρο 22 παρ. 16 
΄Αρθρα 9-13  ΄Εχουν παραλειφθεί μετά το 

άρθρο 5 Α.Ν. 599/1968   
΄Αρθρο 14  ΄Αρθρο 50 παρ. 1 εδαφ. 

δεύτερο 
΄Αρθρο 15  ΄Αρθρο 50 παρ. 1 εδαφ. τρίτο 
΄Αρθρο 16  Παραλείφθηκε επειδή καλυ-

πτεται  με το άρθρο 5 Α.Ν. 
599/1968 

΄Αρθρο 17  ΄Αρθρο 50 παρ. 1 εδάφ. 
πέμπτο 
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΄Αρθρο 18  ΄Αρθρο 50 παρ. 4 
΄Αρθρο 19  Παραλείφθηκε μετά το άρθρο 

5του Α.Ν. 599/1968 
΄Αρθρο 20 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο μόνο 

Β.Δ. 805/1969 και άρθρ. 20 παρ. 7 Ν. 
2084/92 

Άρθρον 22 παρ. 17 

΄Αρθρο 21  Παραλείφθηκε μετά το Ν. 
2256/1952 

΄Αρθρο 22  ΄Αρθρο 22 παρ. 18 
΄Αρθρο 23  ΄Αρθρο 22 παρ. 19 και άρθρο 

50 παρ. 5 εδ. πρώτο 
΄Αρθρο 24  ΄Αρθρο 22 παρ. 20 και άρθρο 

50 παρ. 5 εδ. δεύτερο 
΄Αρθρο 25  Παραλείφθηκε γιατί  είχε 

μεταβατική ισχύ 
 
2.  Ν. 1769/1951 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 94 παρ. 1 
΄Αρθρο 2 όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώ- 

θηκε με το άρθρο 3 παρ. 1-2 Ν.Δ.  
3055/1954 

΄Αρθρο 94 παρ. 2 

΄Αρθρο 3  ΄Αρθρο 94 παρ. 3 
΄Αρθρο 4  ΄Αρθρο 94 παρ. 4 
΄Αρθρο 5  ΄Αρθρο 94 παρ. 5 
   
3.  Α.Ν. 1854/1951 
 
΄Αρθρο 1 α) παρ. 1 εδάφιο πρώτο ΄Αρθρο 1 παρ. 1 εδάφιο 

πρώτο 
 β) παρ. 1 περιπτ. α΄ εδάφιο πρώτο  

Α.Ν. 1854/1951 
΄Αρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. α΄ 
εδάφ. πρώτο 

 γ) παρ. 1 περιπτ. α΄ εδάφιο δεύτερον 
όπως αντικατ. με τα άρθρα 5 παρ. 1 
Ν.Δ. 3768/1957, 6 παρ. 1 Ν. 1813/88, 
1 Ν. 1976/91 και 19 παρ. 1 Ν. 2084/92 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. α΄ 
εδάφ. δεύτερο 

 δ) παρ. 1 περίπτ. α΄εδάφ. τρίτο Καταργήθηκε με το άρθρο 1  
Ν. 413/1976 

 ε) παρ. 1 περίπτ. β΄ ΄Αρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. β΄ 
 στ) παρ. 1 περίπτ. γ΄, όπως τροποπ. 

με τα άρθρα 1 Ν.Δ. 208/1974 και 3  
παρ. 7 Κ 2227/94 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. γ΄ 

 ζ) παρ. 1 περίπτ. δ ΄Αρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. δ΄ 
 η) παρ. 1 περίπτ. ε΄, όπως αντικ. με 

το άρθρο 1 Ν.Δ. 64/1973 
΄Αρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. ε΄ 

 θ) παρ. 1 περίπτ. στ΄ εδάφ. πρώτο  
και δεύτερο 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. στ΄ 
εδάφ. πρώτο και δεύτερο 
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 ι) παρ. 1 περιπτ. στ΄ εδαφ. τρίτο, 
όπως αντικατ. με το άρθρο 1 παρ. 2 
Ν. 955/1979 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. στ΄ 
εδάφ. τρίτο 

 ια) παρ.1 περίπτ.στ΄ εδαφ.τέσσερα-έξι ΄Αρθρο 1 παρ. 1 περ. στ΄ 
εδαφ. τέσσαρα-έξι 

 ιβ) παρ. 2, όπως αντικ. με το άρθρο 1 
Ν. 171/1975 

΄Αρθρο 1 παρ. 3 

 ιγ) παρ. 3 ΄Αρθρο 1 παρ. 2 
 ιδ) παρ. 4 ΄Αρθρο 1 παρ. 4 
 ιε) παρ. 5 ΄Αρθρο 1 παρ. 5 
΄Αρθρο 2 α) εδαφ. πρώτο ΄Αρθρο 2 εδ. πρώτο 
 β) περίπτ. α΄ ΄Αρθρο 2 περίπτ. α΄ 
 γ) περίπτ. β΄ ΄Αρθρο 2 περίπτ. β΄ 
 δ) περίπτ. γ΄ ΄Αρθρο 2 περίπτ. γ΄ 
 ε) περίπτ. δ΄ ΄Αρθρο 2 περίπτ. δ΄ 
 στ) περίπτ. δ΄ εδ. τρίτο Παρελείφθηκε δεν έχει 

αντικείμενο 
 ζ) περίπτ. ε΄ ΄Αρθρο 2 περίπτ. ε΄ 
 η) περίπτ. στ΄ ΄Αρθρο 2 περίπτ. στ΄ 
΄Αρθρο 3   
 α) παρ. 1 εδάφιο πρώτο ΄Αρθρο 3 παρ. 1 εδάφ. 

πρώτο 
 β) παρ. 1 περίπτ. α΄ ΄Αρθρο 3 παρ. 1 περίπτ. α΄ 
 γ) παρ. 1 περίπτ. β΄ όπως αντικ. με άρθρο 3 

παρ. 3 Ν. 2227/94 
΄Αρθρο 3 παρ. 1 περίπτ. β΄ 

 δ) παρ. 1 περίπτ. γ΄ εδάφ. πρώτο ΄Αρθρο 3 παρ. 1 περίπτ. γ΄ 
εδάφιο πρώτο 

 ε) παρ. 1 περίπτ. γ΄ εδάφ. δεύτερο, όπως 
αντικατ. με το άρθρο 5 παρ.3 Ν.Δ. 
3768/1957 

Άρθρο 3 παρ. 1 περίπτ. γ΄ 
εδάφιο δεύτερο 

 στ) παρ. 1 περίπτ. γ΄ εδάφ. τρίτο ΄Αρθρο 3 παρ. 1 περίπτ. 
γ΄εδάφ.τρίτο 

 ζ) παρ. 2 ΄Αρθρο 3 παρ. 2 
 η) παρ. 3 (έχει διαρυθμισθεί) ΄Αρθρο 3 παρ. 3 
 θ) παρ. 4 ΄Αρθρο 3 παρ. 4 
΄Αρθρο 4 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 4 παρ. 1 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 4 παρ. 2 
   
Άρθρο 5 α) παρ. 1 περίπτ. α΄ εδάφ. πρώτο, όπως 

τροποπ. με Ν.Δ. 208/74 και άρθρο 15 παρ. 1 
Ν. 1202/81 σε συνδ. με άρθρο 3 παρ. 8 Ν. 
2227/94 

΄Αρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. α΄ 

 β) παρ. 1 περίπτ. α΄ εδαφ. δεύτερο, όπως 
αντικ. με παρ. 1 άρθρ. 2 Ν. 955/1979 και 15 
Ν. 1694/87 

΄Αρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. α΄ 
εδάφιο δεύτερο 

 γ) παρ. 1 περίπτ. α΄ εδαφ. τρίτο και τέταρτο ΄Αρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. α΄ 
εδάφ.τρίτο και τέταρτο 
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 δ) παρ. 1 περίπτ. β΄ εδάφιο πρώτο, όπως 
αντικατ. με το άρθρο 1 Ν.Δ.149/1973, 3 Ν. 
955/79, 2 Ν.Δ. 164/73, 2 και 3 Ν.Δ. 143/73, 
3 Ν.Δ. 149/73, 1 Ν. 1813/88 σε συνδ. με 
άρθρ. 20 παρ. 1 τελ. εδάφ. Ν. 2084/92 

΄Αρθρο 5 παρ. περίπτ. β΄ 
εδάφιο πρώτο 

 ε) παρ. 1 περίπτ. β΄εδαφ. δεύτερο Καταργήθηκε με το άρθρο 9 
παρ. 2 Ν.Δ. 3768/1957 

 στ) παρ. 2 ΄Αρθρο 5 παρ. 2 
΄Αρθρο 6 α) παρ. 1, όπως τροποπ. με το Ν.Δ. 

208/1974 
β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 

΄Αρθρο 6 παρ. 1 
 
΄Αρθρο 6 παρ. 3 
΄Αρθρο 6 παρ. 4 

΄Αρθρο 7  ΄Αρθρο 7 
΄Αρθρο 8  ΄Αρθρο 8 
Άρθρο 9 α) παρ. 1 όπως αντικατ. με παρ. 1 άρθρου 6 

Ν.Δ. 3768/1957 και παρ. 1 άρθρ. 1 
Ν.1694/87 

΄Αρθρο 9 παρ. 1 

 β) παρ. 2, σε συνδ. με παρ. 1 άρθρ. 2 Ν. 
787/78 παρ. 1 άρθρ. 2 Ν. 787/78 όπως 
τροποπ. με άρθρο 36 παρ. 2 Ν. 1202/81, 
την παρ. 2 άρθρ. 1 Ν. 1694/87 και παρ. 1 
άρθρ. 2 Ν. 2320/95 

Άρθρο  9 παρ. 2 

 γ) παρ. 3, σε συνδ. με παρ. 1 άρθρ. 1 Ν.Δ. 
829/1971 

΄Αρθρο 9 παρ. 4 
 

 δ) παρ. 4, όπως ερμην. με την παρ. 2 
άρθρου 6 Ν.Δ. 3055/1954, όπως αντικ. με 
παρ. 1 άρθρ. 15 Ν. 1489/84 και με παρ. 2 
άρθρ. 2 Ν. 2320/95 

΄Αρθρο 9 παρ. 5 

 ε) παρ. 5 
στ) παρ. 6 
ζ) παρ. 7 
η) παρ. 8 

΄Αρθρο 9 παρ. 6 
΄Αρθρο 9 παρ. 7 
΄Αρθρο 9 παρ. 8 
΄Αρθρο 9 παρ. 9 

΄Αρθρο 10  ΄Αρθρο 10 
΄Αρθρο 11   
 α) παρ. 1 

β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 

Άρθρο 11 παρ. 1 
΄Αρθρο 11 παρ. 2 
΄Αρθρο 11 παρ. 3 

 δ) παρ. 4 όπως αντικατ. με το άρθρο 5 του 
Ν. 955/1979, 5 παρ. 1 Ν. 1379/83 και άρθρο 
20 παρ. 5 Ν. 2084/92 

Άρθρο 11 παρ. 6 εδάφιο 
πρώτο 

 ε) παρ. 5 ΄Αρθρο 11 παρ. 7 
 στ) παρ. 6 εδαφ. πρώτο, όπως αντικ. με την 

παρ. 1 άρθρ. 2 Ν. 329/1976, το άρθρ. 1 
παρ. 3 Ν. 1813/88 και με το άρθρ. 3 παρ. 1 
Ν. 2320/95 

΄Αρθρο 11 παρ. 8 εδαφ. 
πρώτο 

 ζ) παρ. 6 εδαφ. δεύτερο ΄Αρθρο 11 παρ.8 εδαφ.ένατο 
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 η) παρ. 7 
θ) παρ. 8 
ι) παρ. 9 

΄Αρθρο 11 παρ. 9 
΄Αρθρο 11 παρ. 10 
΄Αρθρο 11 παρ. 11 

΄Αρθρο 12   
 α) παρ. 1 περίπτ. α΄ ΄Αρθρο 12 παρ.1 περίπτ. α΄ 
 β) παρ. 1 περίπτ. β΄ εδάφιο πρώτο όπως 

αντικατ. δι΄άρθρου 7 παρ. 1 Ν.Δ. 3768/57 
και άρθρ. 1 παρ. 4 Ν. 1813/1988 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. β΄ 
εδάφ. πρώτο όπως καν. 
΄Αρθρο 12 

Το δεύτερο εδαφ. καταργήθηκε με άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 1405/83. 
 γ) παρ. 1 περίπτ. β΄εδάφιο τρίτο  ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. β΄ 

εδάφ. πέμπτο 
 δ) παρ. 1 περίπτ. γ΄, όπως αντικατ. με το 

άρθρ. 5 παρ. 1 Ν.Δ. 2704/1953 
Άρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. γ΄ 

 ε) παρ. 1 περίπτ. δ΄ ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. δ΄ 
 στ) παρ. 1 περίπτ. ε΄ ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. ε΄ 
 ζ) παρ. 1 περίπτ. στ΄, όπως ερμηνεύθηκε με 

το άρθρο 13 παρ. 7 Ν.Δ. 3768/1957 και 
αντικ. με το άρθρο 1 Ν. 329/1976 και άρθρ. 
3 παρ. 3 Ν. 2320/95 

Άρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. στ΄ 

 η) παρ. 1 περίπτ. ζ΄ ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. ζ 
 θ) παρ. 1 περίπτ. η΄, όπως αντικατ. με το 

άρθρο μόνο Α.Ν. 1942/1951 που κυρώθηκε 
με το Ν. 2113/1952 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. η΄ 

 ι) παρ. 1 περίπτ. θ΄ ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. θ΄ 
   
 ια) παρ. 1 περίπτ. ι΄ 

ιβ) παρ. 1 περίπτ. ια΄ 
ιγ) παρ. 1 περίπτ. ιβ΄ 
ιδ) παρ. 1 περίπτ. ιγ΄ 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. ι΄ 
΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. ια΄ 
΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. ιβ΄ 
΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. ιγ΄ 

 ιε) παρ. 1 περίπτ. ιδ΄, όπως αντικατ. με το 
άρθρο 7 παρ. 2 Ν.Δ. 3768/1957 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. ιδ΄ 

 ιστ) παρ. 1 περίπτ. ιε΄ 
ιζ) παρ. 1 περίπτ. ιστ΄ 
ιη) παρ. 1 περίπτ. ιζ΄ 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. ιε΄ 
΄Αρθρο 12 παρ.1 περίπτ.ιστ΄ 
΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. ιζ΄ 

 ιθ) παρ. 1 περίπτ. ιη΄, όπως αντικατ. με το 
άρθρ. 7 παρ. 3 Ν.Δ. 3768/1957 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. ιη΄ 

 κ)  παρ. 1 περίπτ. ιθ΄ 
κα) παρ. 1 περίπτ. κ΄ 
κβ) παρ. 1 περίπτ. κα΄ 
κγ) παρ. 1 περίπτ. κβ΄ 
κδ) παρ. 1 περίπτ. κγ΄ 
κε) παρ. 1 περίπτ. κδ΄ 
κστ) παρ. 1 περίπτ. κε΄ 
κζ) παρ. 2 
κη) παρ. 3 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. ιθ΄ 
΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. κ΄ 
΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ.κα΄ 
΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ.κβ΄ 
΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ.κγ΄ 
΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ.κδ΄ 
΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ.κε΄ 
΄Αρθρο 12 παρ. 6 
΄Αρθρο 12 παρ. 8 

 κθ) παρ. 4, όπως αντικατ. με το άρθρο μόνο 
Ν. 2349/1953 

΄Αρθρο 12 παρ. 9 
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΄Αρθρο 13 α) παρ. 1, όπως αντικατ. με το άρθρο 7 
παρ. 5 Ν.Δ. 3768/1957 

΄Αρθρο 13 παρ. 1 εδαφ. 
πρώτο 

 β) παρ. 2 όπως τροπ. και συμπληρώθηκε με 
το άρθρο 5 παρ. 3 Ν.Δ. 2704/1953, άρθρ. 2 
Ν.Δ. 1129/1972 και άρθρ. 7 παρ. 5 Ν. 
955/1979, σε συνδυασμό και με το άρθρο 
μόνο Α.Ν. 339/1968 και άρθρο 1 παρ. 1 
Ν.Δ. 89/1969 

΄Αρθρο 13 παρ. 2 περίπτ. α΄ 

΄Αρθρο 14 α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθ. 2 παρ. 1 Ν. 
1813/88 

΄Αρθρο 14 παρ. 1 

 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 14 παρ. 2 
 γ) παρ. 3, όπως ισχύει μετά το άρθρο 4 

παρ. 1-13 Α.Ν. 599/1968, σε συνδυασμό με 
τα άρθρα 63 και 230 Π.Δ. 636/1977 

΄Αρθρο 14 παρ. 4 

 δ) παρ. 4 ΄Επαυσε να ισχύει μετά το 
άρθρο 4 παρ. 1-13 Α.Ν. 
599/1968, σε συνδυασμό 
προς τα άρθρα 63 και 230 
Π.Δ. 636/1977 

΄Αρθρο 15 όπως τροποπ. με παρ. 1 και 2 άρθρου 9 Ν. 
955/79 και με άρθρο 2 Ν.Δ. 64/73 και 
αντικατ. από άρθρο 1 Ν. 1202/81 και άρθ. 4 
Ν. 1694/86 

΄Αρθρο 15 παρ. 1-5 

΄Αρθρο 16 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 16 παρ. 1 
 β) παρ. 2, όπως τροποπ. με το άρθρο 2 

Ν.Δ. 208/1974 και άρθ. 3 παρ. 8 Ν. 2227/94 
΄Αρθρο 16 παρ. 2 

΄Αρθρο 17 α) παρ. 1 
β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 

΄Αρθρο 17 παρ. 1 
΄Αρθρο 17 παρ. 2 
΄Αρθρο 17 παρ. 3 

΄Αρθρο 18 α) παρ. 1 και 2, όπως αντικαταστάθηκαν με 
το άρθρο 9 παρ. 1 σε συνδυασμό με την 
παρ. 3 του ιδίου άρθρου του Ν.Δ. 
3768/1957 

΄Αρθρο 18 παρ. 1 και 2 

 β) παρ. 3 
γ) παρ. 4 
δ) παρ. 5 

΄Αρθρο 18 παρ. 4 
΄Αρθρο 18 παρ. 5 
΄Αρθρο 18 παρ. 6 

΄Αρθρο 19 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 19 παρ. 1 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 19 παρ. 2 εδαφ. 

πρώτο και δεύτερο 
 γ) παρ. 3 

δ) παρ. 4 
΄Αρθρο 19 παρ. 3 
΄Αρθρο 19 παρ. 4 

΄Αρθρο 20 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 Ν.Δ. 
208/1974 και αντικ. από το άρθρο 21 παρ. 1 
Ν. 1202/81 και άρθ. 2 Ν. 1694/87 σε συνδ. 
με άρθρ. 3 παρ. 9 Ν. 2227/94 

΄Αρθρο 20 

΄Αρθρο 21 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 Ν.Δ. 
208/1974 σε συνδ. με άρθρ. 3 παρ. 8 Ν. 

΄Αρθρο 21 
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2227/94 
΄Αρθρο 22 α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 18 παρ. 3 Ν. 

1489/84 
΄Αρθρο 22 παρ. 21 

 β) παρ. 2 καταργήθηκε με άρθρ. 18 παρ. 4 
Ν. 1489/84 
γ) παρ. 3 καταργήθηκε με άρθρ. 18 παρ. 4 
Ν. 1489/84 

 

 δ) παρ. 4 όπως αναριθμ. με άρθρ. 18 παρ. 
4 Ν. 1489/84 

΄Αρθρο 22 παρ. 22 

΄Αρθρο 23 α) παρ. 1 όπως αντικ. με παρ. 5 άρθρ. 18 Ν. 
1489/84 

΄Αρθρο 23 παρ. 1 

 β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 
δ) παρ. 4 
ε) παρ. 5 
στ) παρ. 6 
ζ) παρ. 7 
η) παρ. 8 εδαφ. πρώτο και δεύτερο 

΄Αρθρο 23 παρ. 2 
΄Αρθρο 23 παρ. 3 
΄Αρθρο 23 παρ. 4 
΄Αρθρο 23 παρ. 5 
΄Αρθρο 23 παρ. 6 
΄Αρθρο 23 παρ. 7 
΄Αρθρο 23 παρ. 8 

 θ) παρ. 8 εδαφ. τρίτο και τέταρτο Καλύπτονται με το άρθρο 53 
παρ. 1 

 ι) παρ. 9 ΄Αρθρο 23 παρ. 9 
 ια) παρ. 10 καταργήθηκε με άρθρ. 6 Ν. 

2227/94 
 

 ιβ) παρ. 11 ΄Αρθρο 23 παρ. 11 
 ιγ) παρ. 12 όπως αντικ. με άρθρ. 18 παρ. 6 

Ν. 1489/84 
΄Αρθρο 23 παρ. 12 

 ιδ) παρ. 13 ΄Αρθρο 23 παρ. 13 
΄Αρθρο 24 σε συνδυασμό προς το άρθρο 6 παρ. 5 Α.Ν. 

599/1968, όπως αντικ. από το άρθρο 7 παρ. 
1 Ν. 1203/81 

΄Αρθρο 24 

΄Αρθρο 25 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 25 παρ. 1 
 β) παρ. 2, όπως συμπληρ. με το άρθρο 1 

παρ. 1 Ν. 413/1976 
΄Αρθρο 25 παρ. 2 

 γ) παρ. 3, όπως συμπληρ. με το άρθρο 1 
παρ. 2 Ν. 413/1976 

΄Αρθρο 25 παρ. 3 

΄Αρθρο 26 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 26 παρ. 1 
 β) παρ. 1 περίπτ. α΄ ΄Αρθρο 26 παρ. 1 περίπτ. α΄ 

εδάφ. πρώτο και δεύτερο 
 γ) παρ. 1 περίπτ. β΄ 

δ) παρ. 1 περίπτ. γ΄ 
ε) παρ. 1 περίπτ. δ΄, σε συνδ. προς άρθρ. 1 
Ν.Δ. 208/1974 και όπως αντικ. με άρθρ. 3 
παρ. 7 Ν. 2227/94 

΄Αρθρο 26 παρ. 1 περίπτ. β΄ 
΄Αρθρο 26 παρ. 1 περίπτ. γ΄ 
΄Αρθρο 26 παρ. 1 περίπτ. δ΄ 

 στ) παρ. 2 περίπτ. ε΄ ΄Αρθρο 26 παρ. 1 περίπτ. ε΄ 
 ζ) παρ. 2 

η) παρ. 3 
΄Αρθρο 26 παρ. 2 
΄Αρθρο 26 παρ. 3 

 θ) παρ. 4 όπως αντικ. με άρθρ. 4 παρ. 1 Ν. ΄Αρθρο 26 παρ. 4 
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2320/95 
 ι) παρ. 5 ΄Αρθρο 26 παρ. 5 
΄Αρθρο 27  ΄Αρθρο 27 
΄Αρθρο 28  ΄Αρθρο 28 
΄Αρθρο 29  ΄Αρθρο 29 παρ. 1 
΄Αρθρο 30  ΄Αρθρο 30 
΄Αρθρο 31 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 31 παρ. 1 
 β) παρ. 1 περίπτ. α΄ σε συνδ. με το άρθρο 1 

Ν.Δ. 208/1974 και άρθρο 2 Ν. 955/79, όπως 
αντικατ. από το άρθρο  15 παρ. 2 Ν. 
1202/81 σε συνδ. με άρθρ. 3 παρ. 8 Ν. 
2227/94 

΄Αρθρο 31 παρ. 1 περίπτ. α΄ 

 γ) παρ. 1 περίπτ. β΄ σε συνδ. με το άρθρο 1 
παρ. 2 Ν.Δ. 149/1973 και άρθρ. 3 Ν. 
955/1979, άρθρα 2 παρ. 1 και 3 Ν.Δ. 
149/1973 και άρθρα 3 παρ. 1 και 4 παρ. 1 
Ν. 955/1979, άρθρ. 1 παρ. 2 Ν. 1813/83 και 
άρθρ. 20 παρ. 1 εδαφ. τελευταιό Ν. 2084/92 

Άρθρο 31 παρ. 1 περίπτ. β΄ 

 δ) παρ. 1 περίπτ. β΄ εδαφ. δεύτερο Καταργήθηκε με την παρ. 2 
του άρθρου 9 του Ν.Δ. 
3768/1957 

 ε) παρ. 1 περίπτ. γ΄, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 1 Ν.Δ. 666/1970 

΄Αρθρο 31 παρ. 1 περίπτ. γ΄ 

 στ) παρ. 2 ΄Αρθρο 31 παρ. 2 
΄Αρθρο 32 α) παρ. 1 σε συνδ. με το άρθρο 1 Ν.Δ. 

208/1974 
΄Αρθρο 32 παρ. 1 

 β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 

΄Αρθρο 32 παρ. 3 
΄Αρθρο 32 παρ. 4 

΄Αρθρο 33  ΄Αρθρο 33 
΄Αρθρο 34 α) παρ. 1 όπως αντικατ. με το άρθρ. 6 παρ. 

1 Ν.Δ. 3768/1957 
΄Αρθρο 34 παρ. 1 

 β) παρ. 2 σε συνδ. με το άρθρ. 2 Ν. 
787/1978 όπως αντικατ. από το άρθρ. 36 
παρ. 3 Ν. 1202/81 

΄Αρθρο 34 παρ. 2 

 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 34 παρ. 4 
 δ) παρ. 4, όπως αντικ. με το άρθρ. 2 παρ. 2 

Ν. 2320/95 
΄Αρθρο 34 παρ. 5 

 ε) παρ. 5 ΄Αρθρο 34 παρ. 6 
 στ) παρ. 6, σε συνδ. με το άρθρο 4 παρ. 2 

Α.Ν. 377/1968 
(και άρθρ. 2 Ν.Δ. 80/1969 
       άρθρ. 2 Ν.Δ. 416/1970 
       άρθρ. 2 Ν.Δ. 829/1971 
       άρθρ. 1 Ν.Δ. 1317/1972 
       άρθρ. 1 Ν.Δ. 132/1973 
       άρθρ. 1 Ν.Δ. 278/1974 
       άρθρ. 1 Ν.Δ. 67/1974 

΄Αρθρο 34 παρ. 9 
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       άρθρ. 1 Ν. 32/1975 
       άρθρ. 1 Ν. 290/1976 
       άρθρ. 3 Ν. 550/1977 
       άρθρ. 1 Ν. 787/1978) 

΄Αρθρο 35 Σε συνδ. με Α.Ν. 268/68 ΄Αρθρο 35 
΄Αρθρο 36 α) παράγραφοι 1, 2 και 3 

β) παρ. 4 
΄Αρθρο 36 παρ. 1, 2 και 3 
΄Αρθρο 36 παρ. 5 

 γ) παρ. 5, όπως αντικατ. με το άρθρο 2 παρ. 
1 Ν. 329/1976, σε συνδ. με την παρ. 2 
άρθρ. 2 Ν. 329/1976 άρθρ. 1 Ν. 285/1976 
και άρθρ. 1 παρ. 3 Ν. 1813/88 

΄Αρθρο 36 παρ. 6 

 δ) παρ. 6 
ε) παρ. 7 
στ) παρ. 8 
ζ) παρ. 9 

΄Αρθρο 36 παρ. 7 
΄Αρθρο 36 παρ. 8 
΄Αρθρο 36 παρ. 9 
καταργήθηκε με το άρθρο 1 
Ν.Δ. 626/1970 

΄Αρθρο 37 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 37 παρ. 1 
 β) παρ. 1 περίπτ. α΄ με την προσθήκη της 

παρ. 4 άρθρου 1 Ν. 413/1976 
΄Αρθρο 37 παρ. 1 περίπτ. α΄ 

 γ) παρ. 1 περίπτ. β΄-ε΄ ΄Αρθρο 37 παρ.1 περίπτ.β-ε΄ 
 δ) παρ. 1 περίπτ. στ΄, σε συνδυασμό με το 

άρθρο 14 παρ. 3 Ν.Δ. 3768/1957 ΄Αρθρο 37 
παρ. 1 περίπτ. στ΄ 

 

 ε) παρ. 1 περίπτ. ζ΄-η΄ ΄Αρθρο 37 παρ.1 περίπτ.ζ-η΄ 
 στ) παρ. 1 περίπτ. θ΄ όπως αντικατ. με το 

άρθρο 5 παρ. 4 Ν.Δ. 2704/1953 
΄Αρθρο 37 παρ. 1 περίπτ. θ΄ 

 ζ) παρ. 1 περίπτ. ι΄-ια΄ ΄Αρθρο 37 παρ.1 περίπτ.ι-ια΄ 
 η) παρ. 1 περίπτ. ιβ΄ όπως αντικατ. με το 

άρθρο μόνο Α.Ν. 79/1967 
΄Αρθρο 37 παρ. 1 περίπτ. ιβ΄ 

 θ) παρ. 1 περίπτ. ιγ΄, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο μόνο παρ. 3 Ν. 3691/1957 

΄Αρθρο 37 παρ. 1 περίπτ. ιγ΄ 

 ι) παρ. 1 περίπτ. ιδ΄, όπως προστέθηκε με 
το άρθρο 7 παρ. 7 Ν. 955/1979 

΄Αρθρο 37 παρ. 1 περίπτ. ιδ΄ 

 ια) παρ. 2 παρ. 37 περίπτ. 4, όπως 
διαμορφώθηκε μετά τις 
προσθήκες παραγράφων 

 ιβ) παρ. 3 ΄Αρθρο 37 παρ. 6 
 ιγ) παρ. 4, όπως αντικατ. με το άρθρο μόνο 

Ν. 2349/1953 
΄Αρθρο 37 παρ. 7 

΄Αρθρο 38 σε συνδυασμό με το άρθρο 7 παρ. 5 Ν.Δ. 
3768/1957 

΄Αρθρο 38 

΄Αρθρο 39 όπως αντικ. με άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 1813/88 ΄Αρθρο 39 
΄Αρθρο 40 α) παρ. 1, όπως αντικατ. με το άρθρο 1 

παρ. 1 Ν. 4448/1964 
΄Αρθρο 40 παρ. 1 

 β) παρ. 2 περίπτ. α΄-ε΄, όπως αντικατ. με το 
άρθρο 1 παρ. 2 Ν. 4448/1964 

΄Αρθρο 40 παρ.2 περίπτ.α-ε΄ 

 γ) παρ. 2 περίπτ. στ΄, όπως αντικατ. με το ΄Αρθρο  40 παρ.2 περίπτ.στ΄ 
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άρθρο 1 Ν.Δ. 34/1973 
 δ) παρ. 3 ΄Αρθρο 40 παρ. 4 
΄Αρθρο 41 όπως αντικατ. με το άρθρο 3 Ν. 148/1975 

και συνεπληρώθηκε με το άρθρο 2 Ν. 
1282/82 

΄Αρθρο 41 

΄Αρθρο 42 όπως συμπληρ. με άρθρα 14 παρ. 1 Ν.Δ. 
3768/57, 1 παρ. 3 Ν. 413/76 και Ν.Δ. 626/70 
και αντικατ. από το άρθρο 2 Ν. 1202/81 και 
άρθρ. 5 Ν. 1694/87 

΄Αρθρο 42 παρ. 1-4 

΄Αρθρο 43 παρ. 1-6, όπως συμπλ. με το άρθρο 4 Ν.Δ. 
3723/1957 και αντικ. με το άρθρο 4 Ν. 
148/1975 

΄Αρθρο 43 παρ. 1-10 

΄Αρθρο 44 παρ. 1-2, όπως τροποπ. με το άρθρο 2 Ν.Δ. 
208/1974 σε συνδ. με άρθρ. 3 παρ. 5 Ν. 
2227/94 

΄Αρθρο 44 παρ. 1-2 

΄Αρθρο 45 α) παρ. 1 
β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 
δ) παρ. 4 

΄Αρθρο 45 παρ. 1 
΄Αρθρο 45 παρ. 2 
΄Αρθρο 45 παρ. 3 
΄Αρθρο 45 παρ. 6 

΄Αρθρο 46 α) παρ. 1 και 2, όπως αντικατ. με το άρθρο 
9 παρ. 1 Ν.Δ. 3768/1957 

΄Αρθρο 46 παρ. 1-2 

 β) παρ. 3 
γ) παρ. 4 
δ) παρ. 5 

΄Αρθρο 46 παρ. 4 
΄Αρθρο 46 παρ. 5 
΄Αρθρο 46 παρ. 6 

΄Αρθρο 47 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 47 παρ. 1 
 β) παρ. 2 όπως αντικ. με αρθρ. 1 παρ. 10  

Ν. 1902/90 
΄Αρθρο 47 παρ. 2 

 γ) παρ. 3 
δ) παρ. 4 

΄Αρθρο 47 παρ. 3 
΄Αρθρο 47 παρ. 4 

΄Αρθρο 48 σε συνδυασμό με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 
208/1974 και αντικ. από το άρθρο 21 παρ. 2 
Ν. 1202/81 σε συνδ. με άρθρ. 3 παρ. 8 Ν. 
2227/94 

΄Αρθρο 48 

΄Αρθρο 49 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 του Ν.Δ. 
208/1974 

΄Αρθρο 49 

Άρθρο 50 α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 18 παρ. 3 Ν. 
1489/84 

΄Αρθρο 50 παρ. 6 

 β) παρ. 2 καταργήθηκε με άρθρ. 18 παρ. 4 
Ν. 1489/84 
γ) παρ. 3 καταργήθηκε με άρθρ. 18 παρ. 4 
Ν. 1489/84 

 

 δ) παρ. 4 ΄Αρθρο 50 παρ. 7 
΄Αρθρο 51 α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 18 παρ. 5 Ν. 

1489/84 
΄Αρθρο 51 παρ. 1 

 β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 
δ) παρ. 4 

΄Αρθρο 51 παρ. 2 
΄Αρθρο 51 παρ. 3 
΄Αρθρο 51 παρ. 4 
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ε) παρ. 5 
στ) παρ. 6 
παρ. 7 
η) παρ. 8 
θ) παρ. 9 εδάφιο πρώτο 

΄Αρθρο 51 παρ. 5 
΄Αρθρο 51 παρ. 6 
΄Αρθρο 51 παρ. 7 
΄Αρθρο 51 παρ. 8 
΄Αρθρο 51 παρ. 9 

 ι) παρ. 9 εδάφιο δεύτερο παραλήφθηκε μετά το άρθρ. 
53 παρ. 1 του κώδικα 

 ια) παρ. 9 εδάφιο τρίτο 
ιβ) παρ. 10 
ιγ) παρ. 11 
ιδ) παρ. 12 

΄Αρθρο 51 παρ. 10 
΄Αρθρο 51 παρ. 11 
΄Αρθρο 51 παρ. 12 
΄Αρθρο 51 παρ. 13 καταργή-
θηκε με το άρθρ. 6 παρ. 5 Ν. 
22.... 

 ιε) παρ. 13 ΄Αρθρο 51 παρ. 14 
Άρθρο 52,  όπως ισχύει μετά το άρθρο 6 παρ. 5 Α.Ν. 

599/1968 όπως αντικατ. από το άρθρο 7 
παρ. 1 Ν. 1203/81 

΄Αρθρο 52 

΄Αρθρο 53 α) παρ. 1 
β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 

΄Αρθρο 53 παρ. 3 
΄Αρθρο 53 παρ. 4 
΄Αρθρο 53 παρ. 5 

 δ) παρ. 4 σε συνδ. με άρθρ. 20 παρ. 1 
εδάφ. τελευτ. Ν. 2084/92 

΄Αρθρο 53 παρ. 6 

΄Αρθρο 54 α) παρ. 1, όπως τα αναφερόμενα ποσά δια-
μορφώθηκαν κατόπιν των: 
άρθρου 13 παρ. 1 Α.Ν. 377/1968 
άρθρου 2 παρ. 1 Ν.Δ. 80/1969 
άρθρου 2 παρ. 1 Ν.Δ. 416/1970 
άρθρου 2 παρ. 1 Ν.Δ. 829/71 
άρθρου 1 παρ. 2 Ν.Δ. 1165/1972 
άρθρου 1 παρ. 2 Ν.Δ. 132/1973 
άρθρου 1 Ν.Δ. 278/1974 και 
άρθρου 4 Ν. 1282/82 
άρθρου 1 Ν.Δ. 67/1974 
άρθρου 1 Ν. 32/1975 άρθρου 1 Ν. 290/1976 
άρθρου 3 Ν. 550/1977 
άρθρου 1 Ν. 787/1978 και άρθρ. 3 παρ. 1 Ν. 
2592/98 

Άρθρο 54 παρ. 1 

 β) παρ. 2-3 ΄Αρθρο 54 παρ. 2-3 
 γ) παρ. 4  Καταργήθηκε με την παρ. 2 

του άρθρου μονου του Ν. 
2256/1952 

΄Αρθρο 55 α) εδάφιο πρώτο και δεύτερο όπως συμπλ. 
με άρθρο 2 παρ. 2 Ν. 1976/91 και των 
άρθρων 4 παρ. 3 Ν. 2320/95 

΄Αρθρο 55 παρ. 1 

 β) εδάφιο τρίτο 
γ) εδάφιο τέταρτο 

΄Αρθρο 55 παρ. 2 
΄Αρθρο 55 παρ. 3 

΄Αρθρο 56 α) παρ. 1 όπως αντικατ. με άρθρ. 2 παρ. 3 ΄Αρθρο 56 παρ. 5 
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Ν. 1813/88 και άρθρ. 2 παρ. 3 Ν. 1976/91 
 β) παρ. 2 όπως αντικατ. με άρθρ. 2 παρ. 3 

Ν.1813/88 και άρθρ. 2 παρ. 10 Ν.Δ.3768/57 
΄Αρθρο 56 παρ. 6 

 γ) παρ. 3 
δ) παρ. 4 
ε) παρ. 5 
στ) παρ. 6 
ζ) παρ. 7 
η) παρ. 8 
θ) παρ. 9 

΄Αρθρο 56 παρ. 7 
΄Αρθρο 56 παρ. 8 
΄Αρθρο 56 παρ. 9 
΄Αρθρο 56 παρ. 10 
΄Αρθρο 56 παρ. 11 
΄Αρθρο 56 παρ. 12 
΄Αρθρο 56 παρ. 13 

΄Αρθρο 57 α) παρ. 1 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 
6 παρ. 1 Ν.Δ. 2500/1953 και αντικ. με άρθρ. 
2 παρ. 4 Ν. 1813/88 και άρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 
1902/1990 

΄Αρθρο 57 παρ. 1 

 β) παρ. 2 όπως αντικ. με άρθρ. 2 παρ. 5 Ν. 
1813/88 

΄Αρθρο 57 παρ. 2 

 γ) παρ. 3 όπως τροπ. με το άρθρο 6 παρ. 1 
Ν.Δ. 2645/1953 και άρθρ. 4 παρ. 4 Ν. 
1902/90 

΄Αρθρο 57 παρ. 3 

 δ) παρ. 4 ΄Αρθρο 57 παρ. 4 
 ε) παρ. 5 σε συνδ. με το άρθρο 6 παρ. 1 

Ν.Δ. 2500/1953 σε συνδ. με άρθρ. 4 Ν. 
1976/91 

΄Αρθρο 57 παρ. 5 

 στ) παρ. 6 
ζ) παρ. 7 εδάφιο πρώτο 

΄Αρθρο 57 παρ. 6 
΄Αρθρο 57 παρ. 7 

 η) παρ. 7 εδάφιο δεύτερο Δεν συμπεριλήφθηκε επειδή 
δεν εφαρμόζεται πλέον. 

΄Αρθρο 58 α) παρ. 1 εδάφια πρώτο και δεύτερο όπως 
ισχύει κατόπιν του Ν.Δ. 641/1970 

΄Αρθρο 58 παρ. 8 εδάφιο 
πρώτο 

 β) παρ. 1 εδάφιο τρίτο, όπως ισχύει κατόπιν 
του Ν.Δ. 641/1970 

΄Αρθρο 58 παρ. 3 εδάφιο 
δεύτερο 

 γ) παρ. 2 όπως συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 
287/1969 

Καταργήθηκε με το άρθρο 6 
παρ. 3 του Ν.Δ. 641/1970, 
επειδή είναι αντίθετο με τις 
διατάξεις αυτού. 

΄Αρθρο 58 δ) παρ. 3, σε συνδ. με το άρθρο 1 παρ. 1 - 4 
Ν.Δ. 3618/1956 και το άρθρο 8 παρ. 1 Ν.Δ. 
4605/1966 

΄Αρθρο 58 παρ. 9 

 ε) παρ. 4, όπως ερμηνεύθηκε με το άρθρ. 4 
του Ν.Δ. 2704/1953 

΄Αρθρο 58 παρ. 11 

 στ) παρ. 5, όπως συμπληρώθηκε με το Ν.Δ. 
172/1969 

Καταργήθηκε με το άρθρο 6 
παρ. 2 του Ν.Δ. 641/1970 

 ζ) παρ. 6 Καταργήθηκε με το άρθρο 6 
παρ. 3 του Ν.Δ. 641/1970 
γιατί είναι αντίθετη στο 
περιεχόμενό του. 

 η) παρ. 7 ΄Αρθρο 58 παρ. 12 εδάφιο 
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πρώτο 
 θ) παρ. 8 ΄Αρθρο 58 παρ. 12 εδάφιο 

δεύτερο 
 ι) παρ. 9-10 Παραλείφθηκαν γιατί  έχουν 

μεταβατική ισχύ. 
΄Αρθρο 59 όπως αντικ. σε ισχύ με αριθ. 6 Ν. 1902/1990 ΄Αρθρο 59 
΄Αρθρο 60 α) παρ. 1, όπως αντικ. με άρθρο 18 παρ. 10 

Ν. 1489/84 
΄Αρθρο 60 παρ. 1 

 β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 
δ) παρ. 4 

΄Αρθρο 60 παρ. 2 
΄Αρθρο 60 παρ. 3 
΄Αρθρο 60 παρ. 4 

΄Αρθρο 61 α) παρ. 1 σε συνδ. με τα άρθρα 91 παρ. 5 
και 93 Ν.Δ. 321/1969 

΄Αρθρο 61 παρ. 1 

 β) παρ. 2, όπως ισχύει μετά το άρθρο 91 
παρ. 5 εδάφ. δεύτερο Ν.Δ. 321/1969 

΄Αρθρο 61 παρ. 2 

 γ) παρ. 3 
δ) παρ. 4 
ε) παρ. 5 

΄Αρθρο 61 παρ. 3 
΄Αρθρο 61 παρ. 4 
΄Αρθρο 61 παρ. 5 

΄Αρθρο 62 α) παρ. 1 περίπτ. α΄, όπως αντικατ. με το 
άρθρο 2 Ν.Δ. 626/1970 

΄Αρθρο 62 περίπτ. α΄ 

 β) παρ. 1 περίπτ. β΄, εδάφιο πρώτο σε 
συνδ. με το άρθρο 1 παρ. 1 Ν.Δ. 366/1969 
όπως αντικ. με άρθρ. 11 παρ. 1 Ν. 1813/88 

΄Αρθρο 62 εδάφιο πρώτον 
περίπτ. β΄ 

 γ) παρ. 1, περίπτ. β΄, εδάφ. δεύτερο Άρθρο 62 περίπτ. β΄ εδάφ. 
δεύτερον  

 δ) παρ. 2, περίπτ. γ΄, όπως αντικ. με άρθρ. 
11 παρ. 2 Ν. 1813/88 

΄Αρθρο 62 περίπτ. γ΄ 

 ε) παρ. 1, περίπτ. ε΄, όπως αντικ. με άρθρ. 
11 παρ. 2 Ν. 1813/88 

΄Αρθρο 62 περίπτ. δ΄ 

 στ) παρ. 2 Παραλείφθηκε μετά το άρθρο 
1 του Ν. 4340/1964, όπως 
ερμηνεύθηκε με το άρθρο 4 
παρ. 3 του Ν. 448/ 1964 

΄Αρθρο 63 α) παρ. 1 περίπτ. α΄ ΄Αρθρο 63 παρ. 1 περίπτ. α΄ 
 β) παρ. 1 περίπτ. β΄, όπως αντικ. με το 

άρθρο 9 παρ. 1 Ν.Δ. 4605/66 
΄Αρθρο 63 παρ. 1 περίπτ. β΄ 

 γ) παρ. 1 εδάφ. τέταρτο 
δ) παρ. 2 

΄Αρθρο 63 παρ. 2 
΄Αρθρο 63 παρ. 3 

΄Αρθρο 64 α) παρ. 1 
β) παρ. 2 

΄Αρθρο 64 παρ. 1 
΄Αρθρο 64 παρ. 2 

΄Αρθρο 65  ΄Αρθρο 65 
΄Αρθρο 66 α) παρ. 1 Καταργήθηκε με το άρθρο 13 

του Α.Ν. 599/1968, ως αντί-
θετη  

 β) παρ. 2 όπως ισχύει μετά τα άρθρα 1 και 2 
του Α.Ν. 599/1968 

΄Αρθρο 66 παρ. 9 

΄Αρθρο 67 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 67 παρ. 1 
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β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 

΄Αρθρο 67 παρ. 2 
΄Αρθρο 67 παρ. 3 

΄Αρθρο 68 α) παρ. 1 
β) παρ. 2 

΄Αρθρο 68 παρ. 1 
΄Αρθρο 68 παρ. 2 

΄Αρθρο 69 α) παρ. 1 
β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 

΄Αρθρο 69 παρ. 1 
΄Αρθρο 69 παρ. 2 
΄Αρθρο 69 παρ. 3 

 δ) παρ. 4 ΄Αρθρο 69 παρ. 4 
 ε) παρ. 5 ΄Αρθρο 69 παρ. 5 εδάφ. 

πρώτο 
΄Αρθρο 70 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 104 παρ. 1 
 β) παρ. 2 περίπτ. α΄ και β΄ ΄Αρθρο 103 παρ. 1 περίπτ. 

α΄ και β΄ 
 γ) παρ. 2 περίπτ. γ΄, σε συνδ. με άρθρο 74 

παρ. 4 Α.Ν. 1854/1951 
΄Αρθρο 103 παρ. 1 περίπτ.γ΄ 

 δ) παρ. 2 περίπτ. δ΄ σε συνδ. με το άρθρο 
30 και 31 του Ν. 875/1979 

΄Αρθρο 103 παρ. 1 περίπτ.δ΄ 

 ε) παρ. 2 περίπτ. ε΄ ΄Αρθρο 103 παρ. 1 περίπτ.ε΄ 
 στ) παρ. 2 περίπτ. στ΄ όπως τροποπ. και 

διατάξεις του άρθρ. 1 παρ. 1 του Ν. 4448/ 
1964 

΄Αρθρο 103 παρ.1 περίπτ.στ΄ 

 ζ) παρ. 2 περίπτ. ζ ΄Αρθρο 103 παρ.1 περίπτ.ζ΄ 
 η) παρ. 3, όπως συμπληρώθηκε με την 

παρ. 5 άρθρου 5 Ν.Δ. 2704/1953 
΄Αρθρο 103 παρ. 2 

΄Αρθρο 71 α) παρ. 1 περίπτ. α, β, γ, δ, ε, στ ΄Αρθρο 104 παρ. 2 περίπτ. α, 
β, γ, δ, ε, στ 

 β) παρ. 1 περίπτ. ζ, όπως ισχύει μετά τα 
Ν.Δ. 666/1970 και 923/1971 

΄Αρθρο 104 παρ. 2 περίπτ. ζ΄ 

 γ) παρ. 2 ΄Αρθρο 104 παρ. 4 
 δ) παρ. 3 και 4 Καταργήθηκε με το άρθρο 10 

παρ.1 περίπτ.γ΄ Ν.Δ.99/1974 
 ε) παρ. 5 καταργείται κατόπιν το άρθρου 10 

παρ. 1 περίπτ. η΄ του Ν.Δ. 99/1974, το 
οποίο κατάργησε το Ν.Δ. 264/1969, και την 
εν λόγω διάταξη 

 

΄Αρθρο 72 α) παρ. 1 
β) παρ. 2 

΄Αρθρο 106 παρ. 1 
΄Αρθρο 106 παρ. 2 

΄Αρθρο 73  Παραλείφθηκε γιατί  είχε 
μεταβατική ισχύ 

΄Αρθρο 74 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 86 
 β) παρ. 2, 3, 4 και 6 Παρελείφθηκαν 
 γ) παρ. 5, όπως συμπλ. με την παρ. 6 του 

άρθρ. 13 του Ν.Δ. 3768/1957 
Καταργήθηκε με την παρ. 4 
άρθρου 2 Ν. 329/1976 

΄Αρθρο 75 α) παρ. 1 
β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 
δ) παρ. 4 

΄Αρθρο 70 παρ. 1 
΄Αρθρο 70 παρ. 2 
΄Αρθρο 70 παρ. 3 
΄Αρθρο 70 παρ. 4 
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ε) παρ. 5 
στ) παρ. 6 

΄Αρθρο 70 παρ. 5 
Παραλείφθηκε γιατί είχε 
μεταβατική ισχύ 

 ζ) παρ. 7 εδάφιο πρώτο, όπως αντικαταστά-
θηκε με το άρθρο 14 παρ. 4 του Ν.Δ. 
3768/1957 και ρυθμίσθηκε κατόπιν του 
άρθρου 2 του Ν. 787/1978. 

Άρθρο 70 παρ. 6 εδαφ. 
πρώτο 

 η) παρ. 7 εδάφιο δεύτερο ΄Αρθρο 70 παρ. 6 εδάφ. τρίτο 
 θ) παρ. 8 Καταργήθηκε με την παρ. 4 

άρθρου 14 Ν.Δ. 3768/1957 
 ι) παρ. 9 Καταργήθηκε με την παρ. 3 

άρθρ. 5 του Α.Ν. 1939/1951 
 ια) παρ. 10 όπως ισχύει κατόπιν του άρθρου 

14 παρ. 4 του Ν.Δ. 3768/1957 και του 
άρθρου 5 του Α.Ν. 1939/1951 

΄Αρθρο 70 παρ. 7 

 ιβ) παρ. 11 ΄Αρθρο 70 παρ. 9 
 ιγ) παρ. 12 και 13 Παραλείφθηκαν γιατί είχαν 

μεταβατική ισχύ 
΄Αρθρο 76 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 71 παρ. 1 
 β) παρ. 2, όπως ισχύει μετά την αντικατά-

σταση των εδαφίων δευτέρου - έκτου από 
την παρ. 1 του αρθρ. μόνου του Ν. 
2256/1952 και την ερμηνεία του ογδόου 
εδαφίου αυτού από το άρθρο 14 παρ. 9 του 
Ν.Δ. 3768/1957 

΄Αρθρο 71 παρ. 2 

 γ) παρ. 3, εδάφ. πρώτο, όπως αντικατ. με το 
άρθρο μόνο παρ. 3 του Ν. 2256/1952 

΄Αρθρο 71 παρ. 3 εδαφ. 
πρώτο 

 δ) παρ. 3, εδάφ. δεύτερο ΄Αρθρο 71 παρ. 3 εδάφ. 
δεύτερο 

 ε) παρ. 3, εδάφ. τρίτο ΄Αρθρο 71 παρ. 4 εδάφ. τρίτο 
 στ) παρ. 4 

ζ) παρ. 5 
΄Αρθρο 71 παρ. 4 
΄Αρθρο 71 παρ. 5 

΄Αρθρο 77 α) παρ. 1 
β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 

΄Αρθρο 72 παρ. 1 
΄Αρθρο 72 παρ. 2 
΄Αρθρο 72 παρ. 3 

 δ) παρ. 4 σε συνδυασμό με το άρθρο 17 του 
Α.Ν. 1939/1951 

΄Αρθρο 72 παρ. 4 

΄Αρθρο 78  Καταργήθηκε με την ΠΥΣ 
764/1958 

΄Αρθρο 79 όπως ισχύει μετά το άρθρο 5 του Ν.Δ. 
67/1974 και άρθρο 5 παρ. 1 Ν. 787/1978 

΄Αρθρο 80 

Άρθρο 80 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 81 παρ. 1 
 β) παρ. 2, σε συνδυασμό με το Β.Δ. 

805/1969 
΄Αρθρο 81 παρ. 2 

΄Αρθρο 81 α) παρ. 1 
β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 

΄Αρθρο 98 παρ. 1 
΄Αρθρο 98 παρ. 2 
΄Αρθρο 98 παρ. 3 
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 δ) παρ. 4 ΄Αρθρο 98 παρ. 4 και 69 
παρ. 5 

΄Αρθρο 82  ΄Αρθρο 99 
΄Αρθρο 83   
 α) παρ. 1 

β) παρ. 2 
΄Αρθρο 100 παρ. 1 
΄Αρθρο 100 παρ. 2 

΄Αρθρο 84  Παραλείφθηκε γιατί είχε μετα-
βατική ισχύ 

΄Αρθρο 85 όπως ισχύει μετά το άρθρο 11 Ν. 955/1979 
και το άρθρο 4 του Ν. 1405/83  

΄Αρθρο 85 

΄Αρθρο 86 α) παρ. 1 
β) παρ. 2 

΄Αρθρο 101 
Παραλείφθηκε 

΄Αρθρο 87  Παραλείφθηκε γιατί είχε μετα-
βατική ισχύ 

΄Αρθρο 88  ΄Αρθρο 104 παρ. 3 
   
4.  Α.Ν. 1939/1951 
΄Αρθρο 3 παρ. 1, σε συνδ. προς 

α) τας αριθ. 137/1960, 74/1961 και 64/1962 
ΠΥΣ, που κυρώθηκαν με το άρθρο 37 του 
Ν.Δ. 4242/1962 όπως αντικ. με άρθρ. 18 
παρ. 2 Ν. 1813/88 σε συνδ. με άρθρ. 4 παρ. 
3 Ν. 1859/88 

΄Οπως τα ποσά διαμορφώ-
θηκαν με μεταγενέστερα 
νομοθετήματα 

 β) το άρθρ. 3 παρ. 3 του Ν. 4448/1964  
 γ) το άρθρο 7 του Ν.Δ. 4605/1966   
΄Αρθρο 5 παρ. 3, σε συνδ. με την παρ. 4 όπως 

διορθώθηκε με το άρθρο  
΄Αρθρο 105 παρ. 1 

΄Αρθρο 16 άρθρο μόνο Α.Ν. 1942/1951 ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. η΄ 
΄Αρθρο 17  ΄Αρθρο 72 παρ. 4 
   
5.  Α.Ν. 1942/1951 
΄Αρθρο μόνο  ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. η΄ 
   
6.  Ν. 2125/1952 
Άρθρο 2 & 3 όπως αντικ. με άρθρ. 18 παρ. 7 Ν. 489/84 ΄Αρθρο 53 παρ. 1 
   
7.  Ν. 2256/1952 
΄Αρθρο μόνο α) παρ. 1 

β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 

΄Αρθρο 71 παρ. 2 
΄Αρθρο 105 παρ. 2 
΄Αρθρο 71 παρ. 3 

 δ) παρ. 4 ΄Αρθρο 71 παρ. 2 εδάφ. 
δέκατον 

 ε) παρ. 6 ΄Αρθρο 53 παρ. 2 
   
   
8.  Ν. 2349/1953 
΄Αρθρο μόνο  ΄Αρθρο 12 παρ. 9 και 37 
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παρ. 7 
   
9.  Ν.Δ. 2500/1953 
 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 57 παρ. 1 και 5 
 β) παρ. 2-3 Παραλείφθηκαν γιατί είχαν 

μεταβατική ισχύ. 
   
10.  Ν.Δ. 2645/1953 
΄Αρθρ. 6 παρ.1  ΄Αρθρο 57 παρ. 3 
   
11.  Ν.Δ. 2704/1953 
΄Αρθρο 2 παρ. 3, όπως συμπληρώθηκε με το 

άρθρο 14 παρ. 8 Ν.Δ. 3768/1957 
Άρθρο 70 παρ. 6 εδαφ. 
τέταρτο 

΄Αρθρο 4 α) εδάφ. πρώτο ΄Αρθρο 58 παρ. 4 
 β) εδάφ. δεύτερο Παραλείφθηκε γιατί είχε 

μεταβατική ισχύ 
΄Αρθρο 5 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. γ΄ 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. 

κστ΄ και κζ΄ 
 γ) παρ. 3 Καταργήθηκε σιωπηρώς με 

το άρθρο 2 Ν.Δ. 1129/1972 
 δ) παρ. 4 ΄Αρθρο 37 παρ. 1 περίπτ. θ΄ 
 ε) παρ. 5 Άρθρο 103 παρ. 2 εδάφ.τρίτο 
   
12.  Ν.Δ. 3055/1954 
΄Αρθρο 2 ΄Αρθρο 73 παρ. 1  
΄Αρθρο 3 α) παρ. 1 και 2 ΄Αρθρο 94 παρ. 2 και άρθρ. 

105 παρ. 3 
 β) παρ. 3 ΄Αρθρο 94 παρ. 3 εδάφ.τρίτο 
΄Αρθρο 6   
 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 3 παρ. 1 περίπτ. γ΄ 

εδαφ. τέταρτο 
 β) παρ. 2 όπως αντικ. με άρθρ. 15 παρ. 

1 Ν. 1494/84 και άρθρ. 2 παρ. 2 Ν. 
220/95 

΄Αρθρο 9 παρ. 5 εδαφ. δεύ-
τερο και άρθρο 34 παρ. 5 
όπως διαμορφώθηκε κατό-
πιν του Ν.Δ. 787/1978 

 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. η΄ 
   
13.  Ν.Δ. 3618/1956 
΄Αρθρο 1 α) παρ. 1, 2 και 5 ΄Αρθρο 17 παρ. 4 και 45 

παρ. 4 
 β) παρ. 3 σε συνδ. με παρ. 2 ΄Αρθρο 6 παρ. 2 & 32 παρ. 2 
 γ) παρ. 4 ΄Αρθρο 58 παρ. 9 εδαφ. 

πρώτο 
 δ) παρ. 6 (τελευταία φράση) ΄Αρθρο 34 παρ. 10 (τελευτ. 

εδάφιο) 
΄Αρθρο 2 παρ. 1 σε συνδ. με την υπ΄αριθμ. 139/ ΄Αρθρο 54 παρ. 4 
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1959 ΠΥΣ, που κυρώθηκε δια του άρθρ. 
37 Ν.Δ. 4242/1962 

   
14.  Ν. 3691/1957, 2592/1953 κ.λπ. 
΄Αρθρο μόνο α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 6 παρ. 1 

Ν. 1859/86 
΄Αρθρο 11 παρ. 5 

 β) παρ. 2 σε συνδ. με Α.Ν. 450/1968 ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. κη΄ 
εδάφ. πρώτο και δεύτερο 

 γ) παρ. 3 όπως αντικατ. με το άρθρο 2 
παρ. 1 Ν.Δ. 89/1969 

΄Αρθρο 37 παρ. 1 περίπτ. ιγ΄ 

 δ) παρ. 4 ΄Αρθρο 85 
   
15.  Ν.Δ. 3723/1957  (ΦΕΚ Α΄ 144/8.8.1957) 
Άρθρο 4 όπως αντικατ. με το άρθρο 4 Ν. 148/ 

1975 
΄Αρθρο 43 παρ. 1-10 

   
16.  Ν.Δ. 3768/1957 
΄Αρθρο 5 α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 6 παρ. 1 

Ν. 1813/88, 1 Ν. 1976/91 και 19 παρ. 1 
Ν. 2084/92 

΄Αρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. α΄ 
εδάφ. δεύτερο 

 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. α΄ 
εδάφ. τέταρτο 

 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 3 παρ. 1 περίπτ. γ΄ 
εδάφ. δεύτερο 

΄Αρθρο 6 α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 1 παρ. 1 
Ν. 1694/87 

΄Αρθρο 9 

 β) παρ. 2 Παραλείπεται κατόπιν του 
άρθρ. 2 Ν. 787/1978 

΄Αρθρο 7 α) παρ. 1 εδάφ. πρώτο ως Α.Τ.Κ. με 
άρθρ. 1 παρ. 4 Ν. 1813/88 εδάφ.δεύτερο 

΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. β΄ 
εδάφ. πρώτο. Καταργήθηκε 
έμμεσα με άρθρ. 3 παρ. 3 Ν. 
1405/83 (άρθρο 105 παρ. 19 
Κώδ.) 

 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. ιδ΄ 
 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. ιη΄ 
 δ) παρ. 4 όπως αντικ. με άρθρ. 7 παρ. 3 

Ν. 955/79 
΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. κθ΄ 

 ε) παρ. 5 ΄Αρθρο 13 παρ. 1 εδάφιο 
πρώτο και 38 

΄Αρθρο 8 παρ. 1 Καταργήθηκε έμμεσα με το 
άρθρο 1 Ν. 329/1976 

΄Αρθρο 9 α) παρ. 1 σε συνδ. με παρ. 3 ΄Αρθρο 18 παρ. 1 και 2, 
άρθρο 46 παρ. 1 και 2 εδάφ. 
πρώτο έως τέταρτο 

 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 105 παρ. 4 
 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 46 παρ. 2 εδάφιο 

πέμπτο 
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 δ) παρ. 4 ΄Αρθρο 19 παρ. 5 και 47 
παρ. 5 

΄Αρθρο 10  ΄Αρθρο 56 παρ. 6 
΄Αρθρο 11  ΄Αρθρο 44 παρ. 3 
΄Αρθρο 12   
 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 94 παρ. 6 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 94 παρ. 7 
 γ) παρ. 5, σε συνδ. με άρθρ. 2 παρ. 1 Ν. 

787/1978 
΄Αρθρο 42 παρ. 5 (για τους 
πολιτ. υπαλλήλους δεν έχει 
πλέον εφαρμογή μετά την 
καθιέρωση του επιδόματος 
χρόνου υπηρεσίας) 

 δ) παρ. 7 
ε) παρ. 10 

΄Αρθρο 2 παρ. 1 περίπτ. στ΄ 
΄Αρθρο 70 παρ. 2 εδάφ.έκτο 

΄Αρθρο 13 α) παρ. 1 περίπτ. α΄, όπως ισχύει μετά 
το άρθρο 6 του Ν. 955/1979 

΄Αρθρα 12 παρ. 2 περίπτ. α΄ 
και 37 παρ. 2 περίπτ. α΄ 

 β) παρ. 1 περίπτ. β΄, όπως ισχύει μετά 
το άρθρο 6 του Ν. 955/1979 

΄Αρθρα 12 παρ. 2 περίπτ. β΄ 
και 37 παρ. 2 περίπτ. β΄ 

 γ) παρ. 1 περίπτ. γ΄, όπως αντικ. με 
άρθρ. 10 παρ. 5 Ν.Δ. 4579/66 και παρ. 4 
Ν. 1813 και Α.Ν. 1902/90 

΄Αρθρα 12 παρ. 2 περίπτ. γ΄ 
και 37 παρ. 2 περίπτ. γ΄ 

 δ) παρ. 1 εδάφ. έκτο, όπως αντικατ. με 
το άρθρο 10 παρ. 5 Ν.Δ. 4579/1976 

΄Αρθρα 12 παρ. 2 εδάφ. 
περίπτ. γ΄ 

 ε) παρ. 1 εδάφ. έβδομο Καταργήθηκε έμμεσα με 
άρθρο 3 παρ. 3 Ν. 1405/83 
(άρθρο 105 παρ. 19 Κώδ.) 

 στ) παρ. 2 περίπτ. α΄ ΄Αρθρα 12 παραγρ. 2 περίπτ. 
δ΄ και 37 παρ. 2 περίπτ. δ΄ 

 ζ) παρ. 2 περίπτ. β, όπως αντικατ. με το 
άρθρ. 7 παρ. 4 Ν. 955/1979 

΄Αρθρα 12 παραγρ. 2 περίπτ. 
ε΄ και 37 παρ. 2 περίπτ. ε΄ 

 η) παρ. 2 περίπτ. γ΄ ΄Αρθρα 12 παρ. 2 και 37 
παρ. 2 περίπτ. στ΄ 

 θ) παρ. 2 περίπτ. δ΄ ΄Αρθρα 12 παρ. 2 και 37 
παρ. 2 περίπτ. ζ΄ 

   
   
 ι) παρ. 1 εδαφ. πρώτο σε συνδ. με το 

άρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. β΄ Α.ν. 1854/ 
1951, όπως αντικ. με το άρθρο 7 παρ. 1 
Ν.Δ. 3768/1957 

΄Αρθρα 12 παρ. 5 και 37 στο 
τέλος της περίπτ. ζ΄ 

 ια) παρ. 4 ΄Αρθρο 11 παρ. 6 εδάφ. 
δέκατο 

 ιβ) παρ. 7 Άρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. στ΄ 
τελευτ. περίοδος 

΄Αρθρο 14 α) παρ. 1 εδάφ. πρώτο ΄Αρθρο 42 παρ. 3 εδάφ. 
πρώτο 

 β) παρ. 2 Ατόνησε μετά την υπαγωγή 
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των οργάνων του Πυροσβ. 
Σώματος στις διατάξεις περί 
στρατιωτικών συντάξεων με 
το Ν. 413/76. 

 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 37 παρ. 1 περίπτ. στ΄ 
 δ) παρ. 4 ΄Αρθρο 70 παρ. 6 και 7 και 

105 παρ. 5 
 ε) παρ. 8 Άρθρο 70 παρ. 6 εδαφ. 

πέμπτο 
 στ) παρ. 9 ΄Αρθρο 71 παρ. 2 
 ζ) παρ. 11 ΄Αρθρο 103 παρ.1 περίπτ.η΄ 
΄Αρθρο 17 ως συνεπλ. με άρθρ. 7 παρ. 6 Ν. 955/79 ΄Αρθρο 11 παρ. 6 εδ. 

δεύτερο - τέταρτο 
   
17.  Ν.Δ. 4106/1960 
΄Αρθρο 1 α) εδάφ. πρώτο ΄Αρθρο 92 παρ. 1 εδάφ. 

πρώτο 
 β) εδάφ. δεύτερο, όπως αντικατ. με το 

άρθρ. 1 Ν.Δ. 315/1969, σε συνδ. με το 
άρθρ. 4 παρ. 5 Ν. 787/1978 

΄Αρθρο 92 παρ. 1 εδάφ. 
δεύτερο 

   
18.  Ν.Δ. 4127/1960 
΄Αρθρο μόνο  ΄Αρθρο 92 παρ. 2 
   
19.  Ν.Δ. 4242/1962 
΄Αρθρο 37 με το οποίο κυρώθηκαν από της ισχύος 

τους οι με άρθρον 54 παρ. 4-8 αριθ. 
139/1959, 137/1960, 74/1961 και 64/ 
1962 πράξεις του Υπουργικού Συμβου-
λίου 

 

   
20.  Ν.Δ. 4340/1964 
΄Αρθρο 1 α) παρ. 1 όπως ερμ. με το άρθρο 4 παρ. 

3 Ν. 4448/1964 
΄Αρθρο 73 παρ. 2 εδάφ. 
πρώτο 

 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 73 παρ. 2 εδάφ. τρίτο 
΄Αρθρο 2 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 73 παρ. 3 εδάφ. 

πρώτο 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 73 παρ. 3 εδάφ. 

δεύτερο 
   
21.  Ν. 4432/1964 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 92 παρ. 4 
΄Αρθρο 1 παρ. 2, σε συνδ. προς το άρθρο 3 παρ. 

3 όπως αντικατ. με το άρθρο 1 παρ. 3 
Α.Ν. 530/1968 και συμπλ. από την  παρ. 
1 του άρθρου 3 Ν. 1202/81 και αντικ. με 
άρθρ. 6 Ν. 1694/87  
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΄Αρθρο 2 α) παρ. 1 όπως αντικατ. με το άρθρο 1 
Α.Ν. 530/1968 και συμπλ. με το άρθρο 
29 Ν. 955/1979 

΄Αρθρο 1 παρ. 7 εδάφ. 
πρώτο και δεύτερο 

 β) παρ. 2 όπως αντικατ. με το άρθρο 1 
Α.Ν. 530/1968 

΄Αρθρο 1 παρ. 7 εδάφ. τρίτο 
και τέταρτο 

 γ) ολόκληρο το άρθρο 2 μόνο για τους 
μέχρι της 31.12.1964 εξερχόμενους της 
Υπηρεσίας 

΄Αρθρο 93 παρ. 1 

΄Αρθρο 3  Άρθρο 1 παρ. 7 εδάφ. 
τέταρτο 

΄Αρθρο 4 α) παρ. 1 Δεν ισχύει μετά το άρθρ. 1 
του Ν.Δ. 64/1973 

 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. λ΄ 
 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 73 παρ. 4 εδάφ. 

πρώτο 
 δ) παρ. 4 ΄Αρθρο 73 παρ. 4 εδάφ. 

δεύτερο 
 ε) παρ. 5 Παραλήφθηκε γιατί δεν είναι 

συνταξ. 
΄Αρθρο 5  Καταργήθηκε με τον Α.Ν. 

172/1967 
   
22.  Ν. 4448/1964 
΄Αρθρο 1   
 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 40 παρ. 1 εδαφ. τρίτο 
 β) παρ. 2 περίπτ. α-ε΄ ΄Αρθρο 40 παρ. 2 περίπτ. α-ε 
 γ) παρ. 2 περίπτ. στ΄ όπως αντικ. με το 

άρθρο 1 Ν.Δ. 34/1973 
΄Αρθρο 40 παρ. 2 περίπτ. στ΄ 

 δ) παρ. 2 περίπτ. ζ΄, όπως συμπλ. με το 
άρθρο 10 παρ. 2 Ν. 955/1979 

΄Αρθρο 40 παρ. 2 περίπτ. ζ΄ 

΄Αρθρο 2   
 α) παρ. 1 Άρθρο 103 παρ.1 περίπτ.στ΄ 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 103 παρ.1 περίπτ.στ΄ 
 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 103 παρ.1 περίπτ.στ΄ 
 δ) παρ. 4 εδάφ. πρώτο ΄Αρθρο 71 παρ. 3 εδάφ. 

τέταρτο 
 ε) παρ. 4 εδάφ. δεύτερο, σε συνδ. με 

παρ. 2 
΄Αρθρο 36 παρ. 4 

΄Αρθρο 3   
 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 70 παρ. 10 
 β) παρ. 2 Παραλείφθηκε επειδή αναφέ-

ρεται στις πολεμικές συντά-
ξεις 

 γ) παρ. 3 σε συνδ. με την 64/1962 ΠΥΣ, 
που κυρώθηκε με το άρθρο 37 Ν.Δ. 
4242/1962 

΄Αρθρο 54 παρ. 7 
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΄Αρθρο 4 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 70 παρ. 8 
΄Αρθρο 5 α) παρ. 1 εδάφ. πρώτο ΄Αρθρο 67 παρ. 4 εδάφ. 

πρώτο 
 β) παρ. 1 εδάφ. δεύτερο ΄Αρθρο 67 παρ. 4 εδάφ. 

δεύτερο 
 γ) παρ. 2-3 Παραλείφθηκαν επειδή είχαν 

μεταβατικό χαρακτήρα 
΄Αρθρο 7 παρ.1  ΄Αρθρο 34 παρ. 7 εδάφ. 

πρώτο  
΄Αρθρο 8  Παραλείφθηκαν επειδή είχαν 

μεταβατικό χαρακτήρα 
΄Αρθρο 9 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 37 παρ. 5 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 40 παρ. 3 
΄Αρθρο 10 α) παρ. 1 και 2 ΄Αρθρο 93 παρ. 2 
 β) παρ. 3 ΄Αρθρο 93 παρ. 3 
΄Αρθρο 11  Παραλείφθηκε επειδή δεν 

είναι συνταξιοδοτικό 
   
23.  Ν.Δ. 4579/1966 
΄Αρθρο 10 παρ. 5  ΄Αρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. γ΄ 
   
24.  Ν.Δ. 4605/1966 
΄Αρθρο 4 α) παρ. 1, σε συνδ. με το άρθρ. 2 παρ. 1 

Ν. 787/1978 και 1 παρ. 3 Ν. (1694/87) 
΄Αρθρα 9 παρ. 3 εδάφ. 
πρώτο και 34 παρ. 3 

 β) παρ. 4 εδάφ. πρώτο ΄Αρθρα 34 παρ. 7 εδάφ. 
δεύτερο 

 γ) παρ. 5 ΄Αρθρα 72 παρ. 4 περίπτ. στ΄ 
εδάφ. τρίτο 

΄Αρθρο 7 παρ.1 και 3, σε συνδ. με το άρθρο 3 παρ. 1 
Α.Ν. 1939/1951 και τις αριθ. 137/1960, 
64/1962 ΠΥΣ, κυρωθείσες με το άρθρο 
37 Ν.Δ. 4242/1962 

΄Αρθρα 54 παρ. 4 και 8 

΄Αρθρο 8 παρ.1  ΄Αρθρα 58 παρ. 9 εδάφ. 
τέταρτο 

΄Αρθρο 9  α) παρ. 1 ΄Αρθρα 63 παρ. 1 περίπτ. β΄ 
 β) παρ. 2-3 Παραλείφθηκαν σαν μεταβα-

τικές  
΄Αρθρο 14 παρ.1  ΄Αρθρο 3 παρ. 6 
   
25.  Α.Δ. 79/1967 
΄Αρθρο μόνο  ΄Αρθρο 37 παρ. 1 περίπτ. ιβ΄ 
   
26.  Α.Ν. 81/1967 
΄Αρθρο μόνο   
 ΄Αρθρο 105 παρ. 8  
   
27.  Α.Ν. 172/1967 



 

314

΄Αρθρο μόνο  ΄Αρθρο 105 παρ. 7 
   
28.  Α.Ν. 191/1967 
΄Αρθρο μόνο   
 α) παρ. 1, όπως αντικατ. με το άρθρο 

μόνο Ν.Δ. 609/1970 
΄Αρθρο 70 παρ. 11 εδάφ. 
πρώτο 

 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 70 παρ.11 εδάφ.τρίτο 
   
29.  Α.Ν. 244/1967 
΄Αρθρο μόνο  ΄Αρθρο 92 παρ. 3 
   
30.  Α.Ν. 339/1968 
΄Αρθρο μόνο παρ. 1 εδάφ. πρώτο-τρίτο ΄Αρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. ια΄ 

και ιβ΄, ως και άρθρο 13 παρ. 
2 περίπτ. α΄ 

   
31.  Α.Ν. 377/1968 
Άρθρο 2 παρ.1  ΄Αρθρο 9 παρ. 3 εδάφ. 

δεύτερο 
΄Αρθρο 3 παρ. 3 σε συνδ. με τα άρθρα 3 παρ. 1 

Α.Ν. 1939/1951, τις υπ΄αριθμ. 137/1960, 
74/1961 και 64/1962 ΠΥΣ, που κυρώθη-
καν με το άρθρο 37 Ν.Δ. 4242/1962, και 
το άρθρ. 7 παρ. 3 Ν.Δ. 4605/1966 

΄Αρθρο 54 παρ. 4, 5 και 8 

Άρθρο 4 παρ. 2 ΄Αρθρο 34 παρ. 9 και 10 
΄Αρθρο 5 παρ. 1 ΄Αρθρο 105 παρ. 9 
΄Αρθρο 13   
 α) παρ. 1 Άρθρο 54 παρ. 1 
 β) παρ. 2 σε συνδυασμό με το άρθρο 2 

παρ. 1 του Ν.Δ. 3618/1956 και την 
αριθμ. 134 ΠΥΣ, που κυρώθηκε με το 
άρθρο 37 του Ν.Δ. 4242/1962 

΄Αρθρο 54 παρ. 6 

΄Αρθρο 14 παρ. 1 ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. β΄ 
εδάφ. δεύτερο 

   
32.  Α.Ν. 450/1968 
΄Αρθρο μόνο σε συνδ. με την παρ. 2 άρθρο μόνο Ν. 

3691/1957 
΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. κη΄ 
εδάφ. δεύτερο 

   
33.  Α.Ν. 530/1968 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 1 παρ. 7 
΄Αρθρο 1 τελευταίο εδάφιο, σε συνδ. με την παρ. 2 

του άρθρου 1 του Ν.Δ. 4432/1964, όπως 
συμπλ. με παρ. 1 άρθρ. 3 Ν.1202/81 

΄Αρθρο 15 παρ. 6 

   
34.  Α.Ν. 578/1968 
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΄Αρθρο 2  ΄Αρθρο 70 παρ. 12 εδάφ. 
πρώτο 

΄Αρθρο 3  ΄Αρθρο 70 παρ.12 εδάφ.τρίτο 
   
35.  Α.Ν. 599/1968 
΄Αρθρο 1 α) παρ. 1-3 ΄Αρθρο 66 παρ. 1 
 β) παρ. 4 ΄Αρθρο 66 παρ. 2 
 γ) παρ. 5, όπως αντικατ. με το άρθρο 43 

παρ. 1 Ν. 955/1979 
΄Αρθρο 66 παρ. 3 

 δ)δ) παρ. 6 ΄Αρθρο 66 παρ. 4 εδάφ. 
πρώτο 

 ε) παρ. 7 ΄Αρθρο 66 παρ. 5 εδάφ. 
πρώτο 

 στ) παρ. 8 ΄Αρθρο 66 παρ. 5 εδάφ. 
δεύτερο 

΄Αρθρο 2   
 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 66 παρ. 6 εδάφ. 

πρώτο και δεύτερο 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 66 παρ. 7 
 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 66 παρ. 8 εδάφ. 

πρώτο 
 δ) παρ. 4 σε συνδ. με άρθρ. 18 παρ. 4 

Ν. 1489/84 
΄Αρθρο 66 παρ. 8 εδάφ. 
δεύτερο 

΄Αρθρο 3 παρ. 1 και 2 ΄Αρθρο 14 παρ. 3 
΄Αρθρο 4 παρ. 1-13, σε συνδ. με το άρθρο 63 και 

230 Π.Δ. 636/1977 
΄Αρθρο 14 παρ. 4 

΄Αρθρο 5   
 α) παρ. 1, 3, 4, 5 ΄Αρθρο 22 παρ. 1 περίπτ.   

α-ε΄, 2 και 3 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 50 παρ. 1 εδάφ. 

πρώτο περίπτ. α-ε΄ 
 γ) παρ. 3-5 ΄Αρθρο 50 παρ. 2 και 3 
΄Αρθρο 6 παρ. 5, όπως αντικ. με το άρθρ. 7 παρ. 1 

Ν. 1203/81 
΄Αρθρα 24 και 52 

   
36.  Ν.Δ. 89/1969 
΄Αρθρο 1 παρ. 1 ΄Αρθρα 12 παρ. 2 περίπτ. θ΄, 

13 παρ. 2 περίπτ. α΄ και 37 
παρ. 2 περίπτ. η΄ 

΄Αρθρο 2 παρ. 1 ΄Αρθρο 37 παρ. 1 περίπτ. ιγ΄ 
   
37.  Ν.Δ. 172/1969 
΄Αρθρα 1 και 2  Καταργήθηκαν με το άρθρο 6 

παρ. 2 Ν.Δ. 641/1970 
   
38.  Ν.Δ. 173/1969 
΄Αρθρο 1 α) παρ. 1, όπως αντικατ. με το άρθρο 1 ΄Αρθρο 91 παρ. 1 
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Ν.Δ. 723/1970 
 β) παρ. 2, όπως αντικατ. με το άρθρο 

μόνο του Ν.Δ. 481/1970 και άρθρο 2 
Ν.Δ. 723/1970 

΄Αρθρο 91 παρ. 2 

 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 91 παρ. 3 
΄Αρθρο 2  παρ. 91 παρ. 4 
   
39.  Ν.Δ. 264/1969 
΄Αρθρα 1, 2 και 3  Καταργήθηκαν με το άρθρο 

10 παρ. 1 περίπτ. η΄ Ν.Δ. 
99/1974 

   
40.  Ν.Δ. 287/1969 
΄Αρθρα 1 και 2  Καταργήθηκαν με το άρθρο 6 

παρ. 2 Ν.Δ. 641/1970 
   
41.  Ν.Δ. 315/1969 
΄Αρθρο 1  σε συνδ. με το άρθρο 4 παρ. 5 Ν.Δ. 

787/1978 
΄Αρθρο 92 παρ. 1 εδάφ. 
δεύτερο 

   
42.  Ν.Δ. 366/1969 
Άρθρο 1  ΄Αρθρο 62 περίπτ. β΄ εδάφ. 

πρώτο 
   
43.  Β.Δ. 805/1969 
΄Αρθρο μόνο όπως αντικ. με άρθρο 20 παρ. 7 Ν. 

2084/92 
΄Αρθρο 22 παρ. 17 και 81 
παρ. 2 

   
44.  Ν.Δ. 441/1970 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. ι΄ 
   
45.  Ν.Δ. 481/1970 
΄Αρθρο μόνο  ΄Αρθρο 91 παρ. 2 
   
46.  Ν.Δ. 519/1970 
΄Αρθρα 1-7  Καταργήθηκαν με το άρθρο 6 

παρ. 2 Ν.Δ. 641/ 1970 (άρθρ. 
105 παρ. 11 κώδικα) 

   
47.  Ν.Δ. 609/1970 
΄Αρθρο μόνο  ΄Αρθρο 70 παρ. 11 
   
48.  Ν.Δ. 622/1970 
 Καταργήθηκε με το άρθρο 10 παρ. 1 

περίπτ. θ΄ του Ν.Δ. 99/1974. Ειδικά το 
άρθρο 4 εξακολουθεί να ισχύει για τα 
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θέματα τα οποία ρυθμίζει το Ν.Δ. 
1073/1971, επειδή αποτελεί περιεχόμενο 
αυτού  

΄Αρθρο 4 σε συνδ. με το άρθρ. 1 Ν.Δ. 1073/1971 ΄Αρθρο 11 παρ. 6 εδαφ. 
πέμπτο - ένατο 

   
49.  Ν.Δ. 626/1970 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 105 παρ. 10 
΄Αρθρο 2  ΄Αρθρο 62 περίπτ. α΄ 
΄Αρθρο 3 όπως αντικ. με άρθρ. 6 παρ. 2 11513/53, 

1 παρ. 2 Ν. 1976/91 και ..../92 
΄Αρθρο 26 παρ. 1 περίπτ. α΄ 
εδάφ. δεύτερο 

΄Αρθρο 4  ΄Αρθρο 42 παρ. 4 
   
50.  Ν.Δ. 641/1970  
΄Αρθρα 1,2 (όπως αντικατ. με το άρθρο 1 του Ν.Δ. 

΄Αρθρο 58 παρ. 1-7 1209/1972) 3, 4, 5 
και 6 παρ. 4 και 5 όπως αντικατ. από το 
άρθρο 6 παρ. 1 Ν. 1379/83 και 17 παρ. 
1 Ν. 1489/84 

΄Αρθρο 58 παρ. 1-7 

΄Αρθρο 6 παρ. 1-3 ΄Αρθρο 105 παρ. 11 
   
51. Ν.Δ. 666/1970 
΄Αρθρο 1  όπως αντικ. με άρθρ. 9 παρ. 1 Ν. 1654/ 

1986 
΄Αρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. γ΄ 
εδάφ. πρώτο και  
΄Αρθρο 31 παρ. 1 περίπτ. γ΄ 
εδάφ. πρώτο 

   
52.  Ν.Δ. 702/1970 
 Δεν ισχύει μετά το Ν.Δ. 64/1973  
   
53.  Ν.Δ. 709/1970 
΄Αρθρα 1-3  ΄Αρθρο 73 παρ. 5 
   
54.  Ν.Δ. 723/1970 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 91 παρ. 1 
΄Αρθρο 2  ΄Αρθρο 91 παρ. 2 
   
55.  Ν.Δ. 774/1970 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 82 παρ. 1 
΄Αρθρο 2  Παραλείφθηκε επειδή δεν 

έχει σχέση με τη συνταξιο-
δότηση από το Δημόσιο. 

΄Αρθρο 3 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 82 παρ. 5 
 β) παρ. 2 Παραλείφθηκε επειδή αφο-

ρούσε επικουρική ασφάλεια. 
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56.  Ν.Δ. 817/1971 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 25 παρ. 4 
   
57.  Ν.Δ. 829/1971 
΄Αρθρο 1 παρ. 1 ΄Αρθρο 9 παρ. 4 και 34 

παρ.4 
   
58.  Ν.Δ. 873/1971 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 29 παρ. 2 
   
59.  Ν.Δ. 874/1971 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 1 παρ. 6 
΄Αρθρο 2 όπως αντικ. με άρθρ. 1 παρ. 4 Ν. 1694/ 

1987 
΄Αρθρο 9 παρ. 10 

   
60.  Ν.Δ. 898/1971 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 34 παρ.7 εδαφ.τρίτο 
   
61.  Ν.Δ. 923/1971 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. γ΄ 

εδάφ. τελευταίο 
  ΄Αρθρο 31 παρ. 1 περίπτ. γ΄ 

εδάφ. τελευταίο 
   
62.  Ν.Δ. 924/1971 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. ιγ΄ 
   
63.  Ν.Δ. 1073/1971 
΄Αρθρο 1, σε συνδ. με το άρθρο 4 Ν.Δ. 622/1970 ΄Αρθρο 11 παρ. 6 εδάφ. 

πέμπτο - ένατο 
   
64.  Ν.Δ. 1129/1972 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 12 παρ.1 περίπτ.λα΄ 
   
65.  Ν.Δ. 1141/1972 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 58 παρ. 10 εδάφ. 

πρώτο 
΄Αρθρο 2 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 58 παρ. 10 εδάφ. 

δεύτερο 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 58 παρ. 10 
 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 58 παρ. 10 εδάφ. 

τέταρτο 
΄Αρθρο 3  Δεν περιλήφθηκε γιατί είχε 

μεταβατικό χαρακτήρα. 
   
66.  Ν.Δ. 1162/1972 
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΄Αρθρο 1, όπως αντικαταστάθηκε, στους κλάδους 
Ε, Η, Θ και Ι (Καθαριστριών) από το 
άρθρο 1 Ν. 952/79 και στους κλάδους 
ΣΤ, Ζ, Η, Θ και Ι από το άρθρο 45 Ν. 
1202/81, άρθρο 5 Ν. 1489/84 και 1 παρ. 
6 Ν. 1694/87 

΄Αρθρο 82 παρ. 6 

   
67. Ν.Δ. 1209/1972 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 58 
΄Αρθρο 2  Δεν περιλήφθηκε γιατί δεν 

έχει εφαρμογή. 
   
68.  Ν.Δ. 1286/1972 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 73 παρ. 6 
   
69.  Ν.Δ. 1371/1973 
΄Αρθρο 1 α) παρ. 1, σε συνδ. με την παρ. 3 

άρθρου 1 Ν. 787/1978, άρθ. 11 Ν. 
1694/87 και 6 παρ. 2 Ν. 2227/94 

΄Αρθρο 55 παρ. 5 εδάφ. 
πρώτο 

΄Αρθρο 1 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 55 παρ. 5 εδάφ. 
δεύτερο 

 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 55 παρ. 5 εδάφ. τρίτο 
 γ) παρ. 4 ΄Αρθρο 55 παρ. 5 εδάφ. 

τέταρτο 
΄Αρθρο 2,  α) παρ. 1 ΄Αρθρο 55 παρ. 5 εδάφ. 

πρώτο 
 β) παρ. 2 Δεν περιλήφθηκε γιατί είχε 

μεταβατική ισχύ. 
 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 55 παρ. 5 εδαφ. 

δεύτερο 
΄Αρθρο 3  Δεν περιλήφθηκε γιατί είχε 

μεταβατική ισχύ 
   
70.  Ν.Δ. 64/1973 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. ε΄ 
΄Αρθρο 2  ΄Αρθρο 15 παρ. 4 
   
71.  Ν.Δ. 77/1973 
΄Αρθρο 7 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 83 παρ. 1 εδάφ. 

πρώτο 
 β) παρ. 1 ΄Αρθρο 83 παρ. 1 εδάφ. 

δεύτερο 
   
72.  Ν.Δ. 149/1973 
΄Αρθρο 1 α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 1 παρ. 2 

Ν. 1813/88 σε συνδ. με άρθρ. 20 παρ. 1 
΄Αρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. β΄ 
εδάφ. πρώτο 
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Ν. 2084/92 
 β) παρ. 2 όπως αντικ. με άρθρ. 1 παρ. 2 

Ν. 1813/88 
΄Αρθρο 31 παρ. 1 περίπτ. β΄ 
εδάφ. πρώτο 

΄Αρθρο 2 α) παρ. 1 και 3 ΄Αρθρο 5 και 31 παρ. 1 
περίπτ. β΄ εδάφ. τέταρτο και 
πέμπτο 

 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 18 παρ. 3 εδάφ. 
πρώτο 

 γ) παρ. 4 ΄Αρθρο 18 παρ. 3 εδάφ. 
δεύτερο και τρίτο 

 δ) παρ. 2 και 4 ΄Αρθρο 46 παρ. 3 
΄Αρθρο 3  ΄Αρθρο 5 και 31 παρ. 1 

περίπτ. β΄ εδάφ. έκτο 
   
73.  Ν.Δ. 163/1973 
΄Αρθρο μόνο  ΄Αρθρο 82 παρ. 6 εδάφ. 

τελευταίο  
   
74.  Ν.Δ. 164/1973 
  Καταργήθηκε με το άρθρο 6 

του Ν. 955/1979 αναφορικά 
με την αναγνώριση προϋπη-
ρεσιών μεταξύ Δημοσίου και 
Ν.Π.Δ.Δ. και διατηρήθηκε μό-
νο για την αναγνώριση προϋ-
πηρεσιών μεταξύ Ν.Π.Δ. 
(άρθρ. 12 παρ. 4 εδάφ. ένατο 
κώδικα). Ομοίως διατηρήθη-
κε η παρ. 5 του άρθρου 1, η 
οποία περιλήφθηκε στο 
άρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. δ΄ 
του κώδικα. 

   
75.  Ν.Δ. 188/173 
  Καταργήθηκε με το άρθρο 10 

παρ. 1 περίπτ. ιδ΄ Ν.Δ. 99/ 
1974 (βλέπε άρθρ. 105 παρ. 
13 περίπτ. δ΄ κώδικα) 

   
76.  Ν.Δ. 286/1974 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 93 παρ. 4 εδάφ. 

πρώτο - τρίτο 
΄Αρθρο 2  ΄Αρθρο 93 παρ. 4 εδάφ. 

τέταρτο 
   
77.  Ν.Δ. 414/1974 
΄Αρθρο 1 α) παρ. 1 (αντικ. από άρθρο 1 παρ. 1 Ν. ΄Αρθρο 40 παρ. 5 περίπτ. α΄ 
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1204/81) 
 β) παρ. 2-5 (αντικ. από άρθρο 1 παρ. 2-

5 Ν. 1204/81) 
΄Αρθρο 40 παρ. 5 κάτωθι της 
περίπτ. γ΄ 

΄Αρθρο 2 (αντικ. από άρθρο 2 παρ. 1 Ν. 1204/81) ΄Αρθρο 40 παρ. 5 εδάφ. 
ένατο και δέκατο 

΄Αρθρο 3 (αντικ. από άρθρο 3 παρ. 1-2 Ν. 
1204/81) 

΄Αρθρο 40 παρ. 5 εδάφ. 
ενδέκατο 

   
78.  Ν.Δ. 465/1974 
΄Αρθρο 1 α) παρ. 1, όπως αντικατ. με το άρθρο 1 

παρ. 1 Ν.Δ. 139/1974 
΄Αρθρο 79 παρ. 1 

 β) παρ. 2, όπως αντικατ. με το άρθρο 1 
παρ. 2 του Ν.Δ. 139/1974 

΄Αρθρο 79 παρ. 2 

΄Αρθρο 2  Καταργήθηκε με το άρθρο 2 
Ν.Δ. 139/1974 (βλέπε άρθρο 
105 παρ. 14 κώδικα) 

΄Αρθρο 3 όπως αντικατ. με το άρθρο 3 του Ν.Δ. 
139/1974 

΄Αρθρο 79 παρ. 3 

   
79.  Σ.Π. 3/3.9.1974 
  ΄Αρθρο 74 παρ. 1 

(διατάξεις λόγω της απέναντι 
Σ.Π.) 

   
80.  Σ.Π. 4/5.9.1974 
  ΄Αρθρο 74 παρ. 2 και 3 

(διατάξεις λόγω της απέναντι 
Σ.Π.) 

   
81.  Ν.Δ. 76/1974 
΄Αρθρο 3 παρ. 1 ΄Αρθρο 75 παρ. 1 
΄Αρθρο 5 α) παρ. 2 

β) παρ. 3 
΄Αρθρο 75 παρ. 2 
΄Αρθρο 75 παρ. 3 

΄Αρθρο 6 α) παρ. 1 
β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 

΄Αρθρο 75 παρ. 4 
΄Αρθρο 75 παρ. 5 
΄Αρθρο 75 παρ. 6 

΄Αρθρο 7  ΄Αρθρο 75 παρ. 7 
΄Αρθρο 8  ΄Αρθρο 75 παρ. 8 εδάφ. 

πρώτο 
΄Αρθρο 9  ΄Αρθρο 75 παρ. 8 εδάφ. 

δεύτερο 
΄Αρθρο 10 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 75 παρ. 9 εδάφ. 

πρώτο 
 β) παρ. 4 ΄Αρθρο 75 παρ. 9 εδάφ. 

δεύτερο 
 γ) παρ. 5 

δ) παρ. 6 
΄Αρθρο 75 παρ. 10 
΄Αρθρο 75 παρ. 11 
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ε) παρ. 8 εδάφ. τελευταίο ΄Αρθρο 105 παρ. 12 
   
82.  Ν.Δ. 92/1974 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 89 παρ. 1 
   
83.  Ν.Δ. 99/1974 
΄Αρθρο 10 παρ. 1 περίπτ. γ΄, δ΄, στ΄, ζ΄, η΄, ι΄, ιγ΄ και 

ιδ΄ 
΄Αρθρο 105 παρ. 13 

   
84.  Ν.Δ. 119/1974 
΄Αρθρο 5 παρ. 3 ΄Αρθρο 76 παρ. 4 εδαφ. 

πρώτο 
΄Αρθρο 7 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 76 παρ. 4 εδάφ. 

δεύτερο 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 76 παρ.4 εδάφ.τρίτο 
΄Αρθρο 8 παρ. 1 και 2 ΄Αρθρο 76 παρ. 4 εδάφ. 

τέταρτο 
   
85.  Ν.Δ. 139/1974 
΄Αρθρο 1 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 79 παρ. 1 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 79 παρ. 2 
΄Αρθρο 2  ΄Αρθρο 105 παρ. 14 
΄Αρθρο 3  ΄Αρθρο 79 παρ. 3 
   
86.  Ν.Δ. 142/1974 
΄Αρθρο 1 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 40 παρ. 5 περίπτ. β΄ 
 β) παρ. 2-5 ΄Αρθρο 40 παρ. 5 εδάφ. 

πέμπτο - όγδοο 
΄Αρθρο 2  ΄Αρθρο 40 παρ. 5 εδάφ. 

ένατο και δέκατο 
΄Αρθρο 3  ΄Αρθρο 40 παρ. 5 εδάφ. 

δέκατο τρίτο ιε΄ 
   
87.  Ν.Δ. 179/1974 
΄Αρθρο 1 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 40 παρ. 5 περίπτ. γ΄ 
 β) παρ. 2-5 ΄Αρθρο 40 παρ. 5 εδάφ. 

πέμπτο - όγδοο 
΄Αρθρο 2  ΄Αρθρο 40 παρ. 5 εδάφ. 

ένατο και δέκατο 
΄Αρθρο 3  ΄Αρθρο 40 παρ. 5 εδάφ. 

δωδέκατο περίπτ. α΄- ζ΄ 
   
88.  Ν.Δ. 199/1974 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 76 παρ. 1 εδάφ. 

πρώτο 
΄Αρθρο 2  ΄Αρθρο 76 παρ. 1 εδάφ. 
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δεύτερο 
΄Αρθρο 3  ΄Αρθρο 76 παρ.1 εδάφ.τρίτο 
   
89.  Ν.Δ. 200/1974 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 76 παρ. 3 εδάφ. 

πρώτο 
΄Αρθρο 2  ΄Αρθρο 76 παρ. 3 εδάφ. 

δεύτερο 
   
90.  Ν.Δ. 208/1974 
΄Αρθρο 1 όπως 
αντικ. με άρθρ.3 
παρ.7 Ν.2227/94 

 ΄Αρθρα 1 παρ. 1 περίπτ. γ, 5 
παρ. 1 περίπτ. α΄, 6 παρ. 1, 
26 παρ.1 περίπτ.δ΄, 31 παρ. 
1 περίπτ. α΄, 32 παρ. 1, 48 

΄Αρθρο 2 όπως 
αντικ. με άρθρ.3 
παρ.8 Ν.2227/94 

 ΄Αρθρα 16 παρ. 2, 20, 21, 44 
παρ. 2, 48 και 49 

΄Αρθρο 3 παρ. 2 ΄Αρθρο 97 
   
91.  Ν.Δ. 209/1974 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 89 παρ. 2 περίπτ. α΄ 
   
92.  Ν. 67/1975 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 89 παρ. 2 περίπτ. β΄ 
   
93.  Ν. 143/1975 
΄Αρθρο 2,  σε συνδυασμό με το άρθρ. 13 Ν. 955/ 

1979 
΄Αρθρο 31 παρ. 4 και 32 
παρ. 5 

   
94.  Ν. 144/1975 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 12 παρ.1 περίπτ.λβ΄ 
   
95.  Ν. 148/1975 
΄Αρθρα 1 και 2  Δεν κωδικοποιήθηκαν γιατί 

αναφέρονται σε ειδικές κατα-
στάσεις  

΄Αρθρο 3 
΄Αρθρο 4 
΄Αρθρο 6 

 ΄Αρθρο 41 παρ. 1 
΄Αρθρο 43 παρ. 1-10 
΄Αρθρο 105 παρ. 15 

   
96.  Ν. 171/1975 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 1 παρ. 3 
   
97.  Ν. 193/1975 
΄Αρθρο 7 
΄Αρθρο 8 

παρ. 2 
παρ. 4 

΄Αρθρο 77 
΄Αρθρο 93 παρ. 5 
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΄Αρθρο 9 
΄Αρθρο 10 

 
παρ. 1 

΄Αρθρο 78 παρ. 1 
΄Αρθρο 75 παρ. 12 

   
98.  Ν. 223/1975 
΄Αρθρα 1 και 2  ΄Αρθρο 2 περίπτ. η΄ 
΄Αρθρο 3 
όπως αντικ. με 
άρθρ. 2 παρ. 5 
Ν. 1694/87 

 ΄Αρθρο 9 παρ. 11 

   
99.  Ν. 235/1975 
΄Αρθρα 1 και 2  ΄Αρθρο 76 παρ. 8 
   
100.  Ν. 239/1975 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 76 παρ. 5 
   
101.  Ν. 278/1975 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 89 παρ. 3 
   
102.  Ν. 285/1976 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 11 παρ. 8 εδάφ. 

έβδομο-όγδοο και άρθρο 36 
παρ. 6 εδάφ. έβδομο-όγδοο 

΄Αρθρο 2  ΄Αρθρο 89 παρ. 2 περίπτ. γ΄ 
   
103.  Ν. 329/1976 
΄Αρθρο 1 παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 3 παρ. 3 Ν. 

2320/95 
΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ.στ΄ 

΄Αρθρο 2 α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 1 παρ. 3 
Ν. 1813/88 και άρθρ. 3 παρ. 1 Ν. 
2320/95 

΄Αρθρο 11 παρ. 8 εδάφ. 
πρώτο και άρθρο 36 παρ. 6 
εδάφ. πρώτο 

 β) παρ. 2 όπως αντικ. με άρθρ. 18 παρ. 
1 Ν. 1489/84 

΄Αρθρο 11 παρ. 8 εδάφ. 
δεύτερο και άρθρο 36 παρ. 6 
εδάφ. δεύτερο - έκτο 

 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 11 παρ. 8 εδάφ. τρίτο 
- έκτο 

 δ) παρ. 4 ΄Αρθρο 87 και 105 παρ. 16 
   
104.  Ν. 340/1976 
΄Αρθρο 3  παρ. 1 και 4 ΄Αρθρο 1 παρ. 8 
΄Αρθρο 3 α) παρ. 2 ΄Αρθρο 11 παρ. 4 
 β) παρ. 3 περίπτ. α΄- δ΄ ΄Αρθρο 12 παρ.3 περίπτ.α-δ΄ 
   
105.  Ν. 413/1976 
΄Αρθρο 1 α) παρ. 1 και 2 ΄Αρθρο 25 παρ. 2 εδάφ. τρίτο 

και παρ. 3 
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 β) παρ. 3 ΄Αρθρο 42 παρ. 3 εδάφ. 
δεύτερο 

 γ) παρ. 4 ΄Αρθρο 37 παρ. 1 περίπτ. α΄ 
 δ) παρ. 5 ΄Αρθρο 26 παρ. 6 
   
106.  Ν. 497/1976 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 76 παρ. 2 εδάφ. 

πρώτο 
΄Αρθρο 2  ΄Αρθρο 76 παρ. 2 εδάφ. 

δεύτερο 
΄Αρθρο 3  ΄Αρθρο 76 παρ.2 εδάφ.τρίτο 
   
107.  Ν. 597/1977 
  Καταργήθηκε με το άρθρο 31 

παρ. 3 Ν. 1202/81 (άρθρ.  
105 παρ. 17 Κώδικα). 

   
108.  Ν. 698/1977 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 3 παρ. 5 
΄Αρθρο 3  ΄Αρθρο 90 παρ. 1 
΄Αρθρο 4  ΄Αρθρο 88 
΄Αρθρο 7 παρ. 1-3 ΄Αρθρο 12 παρ. 7 
   
109.  Π.Δ. 636/1977 
΄Αρθρα 63 και 
230 (σε συνδυ-
ασμό με το άρ-
θρο 4 παρ. 1-
13 του Α.Ν. 
599/1968) 

 ΄Αρθρο 14 παρ. 4 

   
110.  Ν. 765/1978 
΄Αρθρο 3  ΄Αρθρο 75 παρ. 13 
΄Αρθρο 4  ΄Αρθρο 76 παρ. 6 
΄Αρθρο 5 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 84 παρ. 1 εδάφιο 

πρώτο 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 84 παρ. 1 εδάφ.τρίτο 
 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 84 παρ. 1 εδάφ. 

τέταρτο 
   
111.  Ν. 787/1978 
΄Αρθρο 2  ΄Αρθρα 9 παρ. 2, 34 παρ. 2, 

42 παρ. 5, 70 παρ. 6 
΄Αρθρο 4 παρ.5  ΄Αρθρο 92 παρ. 1 εδάφ. 

δεύτερο 
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112.  Ν. 853/1978 
΄Αρθρο 1  ΄Αρθρο 92 παρ. 5 εδάφ. 

πρώτο - τρίτο 
΄Αρθρο 2  ΄Αρθρο 92 παρ. 5 εδάφ. 

τέταρτο - ένατο 
΄Αρθρο 3  ΄Αρθρο 92 παρ. 5 εδάφ. 

δέκατο - δέκατο τρίτο 
   
113.  Ν. 952/1979 
΄Αρθρο 1 όπως τροποπ. με άρθρο 45 παρ. 1 Ν. 

1202/81 
΄Αρθρο 82 παρ. 6 

   
114.  Ν. 955/1979 
΄Αρθρο 1 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. α΄ 

εδάφιο τρίτο 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. στ΄ 

εδάφιο τρίτο 
΄Αρθρο 2 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. α΄ 

εδάφιο τρίτο και άρθρο 31 
παρ. 1 περίπτ. α΄ εδάφ. 
δεύτερο 

 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 5 και 31 παρ. 3 
΄Αρθρο 3 α) παρ. 1 ΄Αρθρα 5 και 31 παρ. 1 

περίπτ. β΄ εδάφ. δεύτερο 
 β) παρ. 2 Αφορά πολεμικές συντάξεις 
΄Αρθρο 4 α) παρ. 1 ΄Αρθρα 5 και 31 παρ. 1 

περίπτ. β΄ εδάφιο έβδομο και 
επομ. 

 β) παρ. 2 Αφορά πολεμικές συντάξεις 
΄Αρθρο 5  ΄Αρθρο 11 παρ. 6 εδάφ. 

πρώτο 
΄Αρθρο 6  ΄Αρθρα 12 παρ. 4 και 37 

παρ. 3 
΄Αρθρο 7 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. β΄ 

εδάφ. τέταρτο 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. 

λγ΄-μζ΄ 
 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. κθ΄ 
 δ) παρ. 4 ΄Αρθρο 12 και 37 παρ. 2 

περίπτ. ε΄ 
 ε) παρ. 5 ΄Αρθρο 13 παρ. 2 περίπτ. α΄ 
 στ) παρ. 6 ΄Αρθρο 11 παρ. 6 εδάφ. τρίτο 
 ζ) παρ. 7 ΄Αρθρο 37 παρ. 1 περίπτ. ιδ΄ 
΄Αρθρο 8  ΄Αρθρο 40 παρ. 6 
΄Αρθρο 9 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 15 παρ. 3 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 15 παρ. 5 
 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 95 



 

327

΄Αρθρο 10 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 40 παρ. 2 περίπτ. ε΄ 
εδάφ. δεύτερο 

 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 40 παρ. 2 περίπτ. ζ΄ 
΄Αρθρο 11 όπως τροποπ. με το άρθρο 4 Ν. 1405/83 ΄Αρθρο 85 
΄Αρθρο 12 όπως αντικ. με άρθρ. 4 παρ. 1 Ν. 1859/ 

89 
΄Αρθρο 45 παρ. 5 και 54 
παρ. 9 

΄Αρθρο 13 (σε συνδ. με Ν. 143/1975) ΄Αρθρο 31 παρ. 4 
΄Αρθρο 14 α) παρ. 1 και 2 ΄Αρθρο 90 παρ. 2 
 β) παρ. 3 ΄Αρθρο 90 παρ. 3 
 γ) παρ. 4 ΄Αρθρο 90 παρ. 4 
΄Αρθρο 15  ΄Αφορά πολεμικές συντάξεις 
΄Αρθρο 16 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 41 παρ. 8 και 43 

παρ. 11 
 β) παρ. 2 Δεν κωδικοπ. επειδή αφο-

ρούσε ειδικές καταστάσεις 
στρατιωτικών 

 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 41 παρ. 9 εδάφ. 
πρώτο 

 δ) παρ. 4 ΄Αρθρο 41 παρ. 9 εδάφ. 
δεύτερο 

 ε) παρ. 5  ΄Αρθρο 41 παρ. 9 εδάφ. τρίτο 
΄Αρθρο 17  ΄Αρθρο 78 παρ. 4 
΄Αρθρο 18 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 73 παρ. 7 
 β) παρ. 2 Αφορά συνταξιούχους Ο.Λ.Π. 
΄Αρθρο 19  ΄Αρθρο 78 παρ. 4 
΄Αρθρα 20-26  Αφορούν σιδηροδρ. συντα-

ξιούχους  
΄Αρθρα 27-28  Αφορούν πολεμικές 

συντάξεις 
΄Αρθρο 29  ΄Αρθρο 1 παρ. 7 εδάφ. 

δεύτερο 
΄Αρθρο 30  Αφορά συντάξεις βουλευτών 
΄Αρθρο 31 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 83 παρ. 2 
 β) παρ. 2 Αφορά σιδηροδρ. συνταξιού-

χους 
΄Αρθρο 32  ΄Αρθρο 76 παρ. 7 
΄Αρθρο 33  Αφορά συντάξεις Ο.Τ.Α. και 

άλλων Ν.Π.Δ.Δ. 
΄Αρθρο 34  Αφορά αύξηση σύνταξης 

αγροτικών ιατρών 
΄Αρθρο 35  Αφορά θέματα υπαλλήλων 

και συνταξιούχων Ο.Λ.Π. 
΄Αρθρο 36  Αφορά παράταση 

προθεσμιών 
΄Αρθρο 37 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 84 παρ. 1 εδάφ. 

δεύτερο 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 84 παρ. 2 
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΄Αρθρο 38  ΄Αρθρο 84 παρ. 3 
΄Αρθρο 39  Αφορά πολεμικές συντάξεις 
΄Αρθρο 40 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 96 παρ. 1 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 96 παρ. 2 
 γ) παρ. 3 ΄Αρθρο 96 παρ. 3 
΄Αρθρο 41  Αφορά αναδρομικότητα των 

διατάξεων του 955/1979 
΄Αρθρο 42 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 102 παρ. 1 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 102 παρ. 2 
΄Αρθρο 43 α) παρ. 1 ΄Αρθρο 66 παρ. 3 περίπτ. γ΄ 
 β) παρ. 2 ΄Αρθρο 66 παρ. 4 εδάφ. 

δεύτερο 
   
115.  Ν. 968/1979 
΄Αρθρο 2  α) παρ. 1 ΄Αρθρο 66 παρ. 6 εδάφ.τρίτο 
   
116.  Ν. 978/1979 
΄Αρθρο 1 όπως αντικατ. από το άρθρο 1 παρ. 1 Ν. 

1379/83 και 8 παρ. 2 Ν. 1813/88 
΄Αρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. 
μη΄ εδάφ. πρώτο και δεύτερο 

Άρθρο 2 α) παρ. 1 όπως αντικατ. από το άρθρο 1 
παρ. 2 Ν. 1379/83 

Άρθρο 13 παρ. 1 εδάφ. 
πέμπτο 

 β) παρ. 2 Άρθρο 13 παρ. 2 περίπτ. β΄ 
Άρθρο 3  Παραλείφθηκε λόγω του 

μισθολ. περιεχομένου 
Άρθρο 4 όπως αντικ. με άρθρ. 3 παρ. 4 Ν. 

2320/95 
Άρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. μη΄ 
εδάφ. τρίτο και τέταρτο 

Άρθρο 5 και 6  Παραλείφθηκε λόγω του 
μισθολ. περιεχομένου 

   
117. Ν. 1202 /1981 
Άρθρο 1 παρ. 1-5 όπως αντικ. με άρθρ. 4 Α.Ν. 

1694/87 
Άρθρο 15  παρ. 1-5 

Άρθρο 2 παρ. 1-4 όπως αντικ. με άρθρ. 5 Ν. 
1694/87 

Άρθρο 42 παρ. 1-4 

Άρθρο 3 παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 6 Ν. 
1694/87 

Άρθρο 15 παρ. 6 εδάφ. τρίτο 

Άρθρα 4, 5,17, 
20, 23,29,34, 
35 

 Αφορούν συντάξεις 
σιδηροδρομικών 

Άρθρα 6, 16, 
19, 22, 25,28, 
37 

 Αφορούν συντάξεις Ο.Τ.Α. 

Άρθρο 15 α) παρ. 1 σε συνδ. με άρθρ. 3 παρ. 8 Ν. 
2227/94 

Άρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. α΄ 

 β) παρ. 2 σε συνδ. με άρθρ. 3 παρ. 8 Ν. 
2227/94 

Άρθρο 31 παρ. 1 περίπτ. α΄ 

Άρθρο 18 α) παρ. 1 Άρθρο 6 παρ. 5 
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 β) παρ. 2 Άρθρο 32 παρ. 6 
Άρθρο 21 α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 2 Ν. 

1694/1987 σε συνδ. με άρθρ. 3 παρ. 8 
Ν. 2227/94 

Άρθρο 20 παρ. 1-3 

 β) παρ. 2 όπως αντικ. με άρθρ. 2 Ν. 
1694/1987 σε συνδ. με άρθρ. 3 παρ. 8 
Ν. 2227/94 

Άρθρο 48 παρ. 1-3 

Άρθρο 24 α) παρ. 1 Άρθρο 21 εδάφ. δεύτερο 
 β) παρ. 2 Άρθρο 49 εδάφ. δεύτερο 
Άρθρο 26  Άρθρο 58 παρ. 13 
Άρθρο 27 α) παρ. 1 Άρθρο 23 παρ. 14 
 β) παρ. 2 Άρθρο 51 παρ. 15 
Άρθρο 31 α) παρ. 1 και 2 Άρθρο 34  παρ. 8 
 β) παρ. 3 Άρθρο 105 παρ. 17 
Άρθρο 32  Άρθρο 34 παρ. 11-15 
Άρθρο 36 α) παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. 1 εδάφ. 

δεύτερο 
 β) παρ. 2 Άρθρο 34 παρ. 2 εδάφ. 

πρώτο 
 γ) παρ. 3 Άρθρο 34 παρ. 2 εδάφ. 

πρώτο 
Άρθρο 39 όπως αντικ. με άρθρ. 1 παρ. 5 Ν. 

1694/87 
Άρθρο 9 παρ. 11 εδάφ. 
δεύτερο και τρίτο 

Άρθρο 40 παρ. 1 Άρθρο 37 παρ. 1 περίπτ. ιε΄ 
Άρθρο 41 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. μθ΄ 
Άρθρο 42 παρ. 1 Άρθρο 75 παρ. 15α΄ 
Άρθρο 44 παρ. 1  Άρθρο 75 παρ. 14-15 
Άρθρο 45 παρ. 1 Άρθρο 82 παρ. 6 περίπτ. ΣΤ, 

Ζ, Η, Θ και Ι 
   
118. Ν. 1203/1981 
Άρθρο 7 α) παρ. 1 Άρθρα 24 και 52 
 β) παρ. 2 Άρθρο 105  παρ. 18 
   
119. Ν. 1204/1981 
Άρθρο 1 α) παρ. 1 Άρθρο 40 παρ. 5 περίπτ. α΄ 
 β) παρ. 2-5 Άρθρο 40 παρ. 5 κάτωθι της 

περ. γ΄ 
Άρθρο 2  Άρθρο 40 παρ. 5 εδάφ. ένατο 
Άρθρο 3 παρ. 1 και 2 Άρθρο 40 παρ. 5 εδάφ. 

ενδέκατο, δωδέκατο 
Άρθρο 4 παρ. 1 και 2 Άρθρο 40 παρ. 5 εδάφ. 

δέκατο τρίτο, δέκατο τέταρτο 
και δέκατο πέμπτο 

   
120. Ν. 1208/1981 
Άρθρο 1 παρ. 1 Άρθρο 2 περίπτ. θ΄ 



 

330

   
121. Ν. 1271/1982 
Άρθρο 1 παρ. 1, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 Άρθρο 93 παρ. 6 
   
122. Ν. 1282/1982 
Άρθρο 1  Αφορά πολεμικές συντάξεις 
Άρθρο 2 α) παρ. 1 Άρθρο 41 παρ. 2 

συμπλήρωση 
 β) παρ. 2 Άρθρο 41 παρ. 3 περίπτ. δ΄ 

(καταργήθηκε με άρθρ. 3 
παρ. 9 Ν. 2320/95) 

   
   
123. Ν. 1378/1983 
Άρθρο 3 παρ. 1 και 2 Άρθρο 76 παρ. 8α  
   
124. Ν. 1379/1983 
Άρθρο 1 α) παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. μη΄ 
 β) παρ. 2 Άρθρο 13 παρ. 1 εδάφ. 

πέμπτο 
Άρθρο 2  Άρθρο 74 παρ. 4 
Άρθρο 3  Άρθρο 92 παρ. 6 
Άρθρο 5 παρ. 1 ως αντικ. με άρθρ. 20 παρ. 5 Ν. 

2084/92 
Άρθρο 11 παρ. 6 εδάφ. 
πρώτο 

Άρθρο 6 α) παρ. 1 ως αντικ. με άρθρ. 17 παρ. 1 
Ν. 1489/84 

Άρθρο 58 παρ. 1-7 

 β) παρ. 2 και 3 Άρθρο 58 παρ. 7α  
Άρθρο 7 παρ. 1 Άρθρο 93 παρ. 7 
Άρθρο 8 παρ. 1 Άρθρο 22 παρ. 5 περίπτ. γ΄ 
   
125.  Ν. 1391/1983 
Άρθρο 1  Άρθρο 92 παρ. 7 
   
126.  Ν. 1405/1983 
Άρθρο 1 όπως αντικ. με άρθρ. 5 παρ. 5 Ν. 

2227/1994 
Άρθρα 12 παρ. 10 και 37 
παρ. 8 

Άρθρο 2 α) παρ. 1 Άρθρο 13 παρ. 2 περίπτ. γ΄ 
 β) παρ. 2 όπως συμπλ. με άρθρ. 5 παρ. 

3 Ν. 1976/91 
Άρθρο 13 παρ. 3 

 γ) παρ. 3 όπως συμπλ. με άρθρ. 5 παρ. 
3 Ν. 1976/91 

Άρθρο 38 εδάφιο δεύτερο και 
τρίτο 

Άρθρο 3 α) παρ. 1 Άρθρο 103 παρ. 2α 
 β) παρ. 2 Άρθρο 103 παρ. 2β 
 γ) παρ. 3 Άρθρο 105 παρ. 19 
Άρθρο 4 παρ. 1 και 2 Άρθρο 85 παρ. 1,2 και 3 
Άρθρο 8 παρ. 1-5 όπως αντικ. με άρθρ. 4 παρ. 3 Άρθρο 55 παρ. 3α  



 

331

και 2 παρ. 1 Ν. 1976/91 με άρθρ. 2 παρ. 
1 Ν. 2042/92 

Άρθρο 14 παρ. 1 και 2 Άρθρο 76 παρ. 9 
   
127.  Ν. 1447/1984 
Άρθρο 10 παρ. 1 και 2 Άρθρο 76 παρ. 9α 
   
128.  Ν.1489/1984 
Άρθρο 1 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 8 εδάφ. έκτο 
Άρθρο 2 παρ. 1 Άρθρο 36 παρ. 6 εδάφ. έκτο 
Άρθρο 4 παρ. 1 Άρθρο 41 παρ. 3 περ. ε΄ 
Άρθρο 4 παρ. 2 Άρθρο 41 παρ. 10 
Άρθρο 5 παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 6 παρ. 1 Ν. 

1694/87 
Άρθρο 82 παρ. 6 

Άρθρο 7  Άρθρο 53 παρ. 2 
Άρθρο 15 παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 2 παρ. 2 Ν. 

2320/95 
Άρθρο 9 (παρ. 5 εδ. 2) και 34 
(παρ. 5 εδ. 2) 

Άρθρο 17 παρ. 1 Άρθρο 58 παρ. 1 
Άρθρο 18 α) παρ. 1 Άρθρα 11 παρ. 8 εδ. δεύτερο 

και 36 παρ. 6 εδ. δεύτερο 
 β) παρ. 2 Άρθρο 14 παρ. 4 εδ. έκτο 
 γ) παρ. 3 Άρθρα 22 παρ. 21 και 50 

παρ. 6 
 δ) παρ. 4 Καταργούνται οι παρ. 22 και 

23 του άρθρου 22 και 7 και 8 
του άρθρου 50 

 ε) παρ. 5 Άρθρα 23 παρ. 1 και 51 παρ. 
1 

 στ) παρ. 6 Άρθρο 23 παρ. 12 εδάφ. 
πρώτο 

 ζ) παρ. 7 Άρθρο 53 παρ. 1 
 η) παρ. 8 Αντικαθίσταται η ονομασία 

του κεφαλαίου Δ΄ του Γ΄ 
Τμήματος 

 θ) παρ. 9 (επαν. με άρθρ. 6 Ν. 
1902/1990) 

Καταργείται το άρθρο 59 

 ι) παρ. 10 Άρθρο 60 παρ. 1 
 ια) παρ. 11 Καταργείται το δεύτερο 

εδάφιο της παρ. 8 του 
άρθρου 66 

 ιβ) παρ. 12 Άρθρο 96 παρ. 2 εδ. πρώτο 
 ιγ) παρ. 13 Άρθρο 105 παρ. 23 
Άρθρο 21  Άρθρο 76 παρ. 10 
Άρθρο 25  Άρθρο 76 παρ. 10α 
Άρθρο 27  Άρθρο 76 παρ. 10β 
Άρθρο 30 
όπως αντικ. με 

 Άρθρο 73 παρ. 8 
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άρθρ. 32 Ν. 
1694/87 
   
129.  Ν. 1518/1985 
Άρθρο 12  Άρθρο 58 παρ. 14 
   
130.  Ν. 1583/1985 
Άρθρο 1 παρ. 1 Άρθρο 84 παρ. 4 
Άρθρο 2  Άρθρο 13 παρ. 1 εδ. δεύτερο 
   
131.  Ν. 1654/1986 
Άρθρο 9 παρ. 1 Άρθρα 5 και 31 παρ. 1 περ. 

γ΄ 
Άρθρο 32 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 11 και 37 

παρ. 9 
   
132.  Ν. 1694/1987 
Άρθρο 1 α) παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. 1 εδ. πρώτο 
 β) παρ. 2 όπως αντικ. με άρθρ. 2 παρ. 1 

Ν. 2320/95 
Άρθρο 9 παρ. 2 εδ. πρώτο 

 γ) παρ. 3 Άρθρο 9 παρ. 3 εδ. πρώτο 
 δ) παρ. 4 Άρθρο 9 παρ. 10 
 ε) παρ. 5 Άρθρο 9 παρ. 11 
 στ) παρ. 6 Άρθρο 82 παρ. 6 
 ζ) παρ. 5  Άρθρο 9 παρ. 12 
Άρθρο 2 σε 
συνδ. με άρθρ. 
3 παρ. 8 Ν. 
2227/94 

 ΄Αρθρο 20 παρ. 1 και 2 και 3 

Άρθρο 4  Άρθρο 15 παρ. 1-5 
Άρθρο 5  Άρθρο 42 παρ. 1-4 
Άρθρο 6  Άρθρο 15 παρ. 6 
Άρθρο 15  Άρθρα 5 και 31 παρ. 1 περ. 

α΄ εδάφια δεύτερα 
Άρθρο 17 παρ. 1 Άρθρο 2 περ. ι΄ 
Άρθρο 18  Άρθρο 11 παρ. 12 
Άρθρο 19 α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 3 παρ. 3 

Ν. 2227/94 
Άρθρο 15 παρ. 7 

 β) παρ. 2 όπως αντικ. με άρθρ. 3 παρ. 4 
Ν. 2227/94 

Άρθρο 42 παρ. 6 

 γ) παρ. 3 Άρθρο 54 παρ. 10 
Άρθρο 20 α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 1 παρ. 1 

Ν. 1902/90 και 1 παρ. 4 Ν. 1976/91 
Άρθρο 26 παρ. 1 περ. α΄ εδ. 
τρίτο 

 β) παρ. 2 Άρθρο 40 παρ. 5 περ. β΄ εδ. 
δεύτερο 

Άρθρο 23  Άρθρο 12 παρ. 12 
Άρθρο 31  Άρθρο 96 παρ. 4 και 5 
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Άρθρο 32 όπως συμπλ. με άρθρ. 3 παρ. 10 Ν. 
2320/95 

Άρθρο 73 παρ. 8 

Άρθρο 33  Άρθρο 34 παρ. 16 
   
133.  Ν. 1800/1988 
Άρθρο 1 α) παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 13 
 β) παρ. 3 Άρθρο 13 παρ. 1 εδ. έκτο 
 γ) παρ. 4 Άρθρο 13 παρ. 2 περ. δ΄ 
   
134.  Ν. 1803/1988 
Άρθρο 1 α) παρ. 1 Άρθρο 84 παρ. 5 
 β) παρ. 2 Άρθρο 13 παρ. 1 εδ. τρίτο και 

τέταρτο 
Άρθρο 3 παρ. 1 Άρθρο 84 παρ. 6 
Άρθρο 4 παρ. 1 Άρθρο 15 παρ. 3 περ. στ΄ 
   
135.  Ν. 1813/88 
Άρθρο 1 α) παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 3 
 β) παρ. 2 σε συνδ. με άρθρ. 20 παρ. 1 

Ν. 2084/92 
Άρθρα 5 και 31 παρ. 1 περ. 
β΄ 

 γ) παρ. 3 όπως αντικ. με άρθρ. 3 παρ. 1 
Ν. 2320/95 

Άρθρο 11 παρ. 8 

  Άρθρο 36 παρ. 6 εδαφ. 
πρώτο 

 δ) παρ. 4 Άρθρο 12 παρ. 1 περ. β΄ εδ. 
πρώτο 

 ε) παρ. 5 Άρθρο 15 παρ. 8 
Άρθρο 2 α) παρ. 1 Άρθρο 14 παρ. 1 
 β) παρ. 2 Άρθρο 39 παρ. 1 εδ. πρώτο 
 γ) παρ. 3 Άρθρο 56 παρ. 5 εδ. τρίτο 
 δ) παρ. 4 όπως αντικ. με άρθρ. 4 παρ. 1 

Ν. 1902/90 
Άρθρο 57 παρ. 1 

 ε) παρ. 5 Άρθρο 57 παρ. 2 
 στ) παρ. 6 Άρθρο 66 παρ. 3 περ. δ  
 ζ) παρ. 8  Άρθρο 18 και 46 παρ. 1 και 2 

εδ. δεύτερο και τέταρτο 
Άρθρο 5 παρ. 4 Άρθρο 1 παρ. 8 εδαφ. τρίτο 
Άρθρο 6 α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 1 παρ. 1 

Ν. 1976/91 και 19 παρ. 1 Ν. 2084/92 
Άρθρο 1 παρ. 1 περ. α΄ 
εδάφιο πρώτο 

 β) παρ. 2 Άρθρο 26 παρ. 1 περ. α΄ 
Άρθρο 7 παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. 13 
Άρθρο 8 α) παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 περ. β΄ 

εδαφ. τελευταίο 
 β) παρ. 2 Άρθρο 12 παρ. 1 περ. μη΄ εδ. 

πρώτο 
 γ) παρ. 3 όπως αντικ. με άρθρ. 3 παρ. 6 

Ν. 2320/95 
Άρθρο 12 παρ. 2 περ. ιε΄ 
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 δ) παρ. 4 όπως αντικ. με άρθρ. 9 παρ. 6 
Ν. 1902/90 

Άρθρο 12 παρ. 2 περ. γ 

 ε) παρ. 5 όπως αντικ. με άρθρ. 5 παρ. 2 
Ν. 1976/91 και 3 παρ. 7 Ν. 2320/95 

Άρθρο 12 παρ. 2 περ. ιστ΄ 

 στ) παρ. 6 Άρθρο 12 παρ. 12 εδαφ. 
δεύτερο 

Άρθρο 9 α) παρ. 1 Άρθρο 25 παρ. 5 
 β) παρ. 3 Άρθρο 34 παρ. 1 εδ. δεύτερο 
Άρθρο 10 α) παρ. 1 Άρθρο 58 παρ. 15 
 β) παρ. 2 Άρθρο 58 παρ. 2 εδ. τρίτο 
 γ) παρ. 3 Άρθρο 58 παρ. 14 εδ. 

δεύτερο 
Άρθρο 11 α) παρ. 1 Άρθρο 62 περ. β΄ εδ. πρώτο 
 β) παρ. 2 Άρθρο 62 περ. γ΄ και δ΄ 
Άρθρο 12 παρ. 1 Άρθρο 66 παρ. 10 
Άρθρο 13 α) παρ.  1 όπως αντικ. με άρθρ. 9 παρ. 7 

Ν. 1902/1990 
Άρθρο 84 παρ. 7 και 8 

 β) παρ. 2 Άρθρο 11 παρ. 5 εδαφ. 
δεύτερο 

 γ) παρ. 3 Άρθρο 12 παρ. 1 περ. κη΄ εδ. 
δεύτερο 

 δ) παρ. 5 Άρθρο 96 παρ. 4 εδαφ. 
δεύτερο - τρίτο 

 ε) παρ. 6 Άρθρο 96 παρ. 4 εδαφ. 
τέταρτο 

Άρθρο 14  Άρθρο 92 παρ. 6 εδ. πρώτο 
Άρθρο 18 παρ. 1 Άρθρο 54 παρ. 4 
Άρθρο 19 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 περ. γ΄ 
Άρθρο 20 α) παρ. 1 Άρθρο 15 παρ. 9 
 β) παρ. 3 Άρθρο 41 παρ. 1 
Άρθρο 35 ως 
αντικ. με άρθρ. 
7  παρ. 1 Ν. 
2227/94 

 Άρθρο 1 παρ. 9 

Άρθρο 36 παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. 14 
Άρθρο 37 α) παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 14 
 β) παρ. 2 Άρθρο 13 παρ. 2 περ. ε΄ 
Άρθρο 46 παρ. 1 Άρθρο 12 παρ. 1 περ. μη΄ 

εδαφ. τρίτο 
Άρθρο 49  Άρθρο 15 παρ. 3 εδαφ. 

τελευταίο 
Άρθρο 50 παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. 1 εδαφ. τρίτο 
   
136.  Ν. 1840/1989 
Άρθρο 1  Άρθρο 92 παρ. 8 
   
137.  Ν. 1857/1989 
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Άρθρο 1 παρ. 1 Άρθρο 93 παρ. 8 
   
   
138.  Ν. 1859/1989 
Άρθρο 4 παρ. 1 Άρθρο 45 παρ. 5 
Άρθρο 6 παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 5 εδαφ. 

πρώτο 
   
139.  Ν. 1902/1990 
Άρθρο 1 α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 1 παρ. 3 

και 4 Ν. 1976/91 
Άρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. α΄ 
εδάφιο τρίτο και άρθρο 26 
παρ. 1 περίπτ. α΄ εδάφιο 
τρίτο 

 β) παρ. 2 Άρθρο 5 παρ. 4 
 γ) παρ. 3 Άρθρο 31 παρ. 5 
 δ) παρ. 4 Άρθρο 6 παρ. 6 
 ε) παρ. 5 Άρθρο 32 παρ. 7 
 στ) παρ. 7  Άρθρο 18 παρ. 1 εδάφ. τρίτο 

και 2 εδάφιο πέμπτο 
 ζ) παρ. 8 Άρθρο 46 παρ. 1 εδάφ. τρίτο 

και 2 εδάφ. πέμπτο 
 η) παρ. 9 Άρθρο 19 παρ. 2 εδάφ. τρίτο 
 θ) παρ. 10 Άρθρο 47 παρ. 2 εδάφ. 

τέταρτο 
Άρθρο 4 α) παρ. 1 Άρθρο 57 παρ. 1 εδάφ. 

πρώτο 
 β) παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. 3 εδάφ. 

τελευταίο 
 γ) παρ. 4 Άρθρο 57 παρ. 3 
Άρθρο 5 α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 4 παρ. 1 

Ν. 2227/94 
Άρθρο 15 παρ. 10 

 β) παρ. 2 όπως αντικ. με άρθρ. 4 παρ. 2 
Ν. 2227/94 

Άρθρο 42 παρ. 7 

Άρθρο 6  Άρθρο 59 
Άρθρο 7 παρ. 1 σε συνδ. με άρθρ. 2 παρ. 3 Ν. 

2320/95 
Άρθρο 9 παρ. 15 και 16 

Άρθρο 9 α) παρ. 5 Άρθρο 1 παρ. 7 εδάφιο 
τελευταίο 

 β) παρ. 6 Άρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. 
γ΄και Άρθρο 37 παρ. 2 
περίπτ. γ΄ 

 γ) παρ. 7 Άρθρο 84 παρ. 7 εδάφ. τρίτο 
και τέταρτο 

   
140.  Ν. 1976/1991 
Άρθρο 1 α) παρ. 1 όπως αντικ. με άρθρ. 19 παρ. 

1 Ν. 2084/92 
Άρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. α΄ 
εδάφιο δεύτερο 
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 β) παρ. 2 όπως αντικ. με άρθρ. 19 παρ. 
2 Ν. 2084/92 

Άρθρο 26 παρ. 1 περίπτ. α΄ 
εδάφια δεύτερο και τρίτο 

 γ) παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. α΄ 
εδάφιο τρίτο 

 δ) παρ. 4 Άρθρο 26 παρ. 1 περίπτ.  α΄ 
εδάφιο τρίτο 

Άρθρο 2 α) παρ. 2.1 όπως αντικ. με άρθρ. 19 
παρ. 3 Ν. 2084/92 και 4 παρ. 3 Ν. 
2227/94 

Άρθρο 56 παρ. 1 

 β) παρ. 2.2. όπως αντικ. με άρθρ. 19 
παρ. 3 Ν. 2084/92 και 5 παρ. 6 Ν. 
2320/95 

Άρθρο 56 παρ. 2 

 γ) παρ. 2.3 όπως αντικ. με άρθρ. 19 
παρ. 5 και 6 Ν. 2084/92 

Άρθρο 56 παρ. 3 

 δ) παρ. 2.4 Άρθρο 56 παρ. 4 
 ε) παρ. 3 Άρθρο 56 παρ. 5 εδάφιο 

πρώτο 
 στ) παρ. 4 Άρθρο 57 παρ. 5 εδάφιο 

δεύτερο 
Άρθρο 3 παρ. 7 Άρθρο 9 παρ. 17 
Άρθρο 4 α) παρ. 2 όπως αντικ. με άρθρ. 4 παρ. 3 

Ν. 2320/95 
Άρθρο 55 παρ. 1 εδάφιο 
τρίτο 

 β) παρ. 3 όπως αντικ. με άρθρ. 2 παρ. 4 
Ν. 2042/92 

Άρθρο 55 παρ. 4 

Άρθρο 5 α) παρ. 2 όπως αντικ. με άρθρ. 3 παρ. 7 
Ν. 2324/95 

Άρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. ιστ΄ 

 β) παρ. 3 Άρθρο 13 παρ. 3 εδάφιο 
τρίτο 

 γ) παρ. 3 Άρθρο 38 εδάφιο τρίτο και 
τέταρτο 

   
141.  Ν. 1977/1991 
Άρθρο 1 α) παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. 18 
 β) παρ. 2 Άρθρο 34 παρ. 17 
 γ) παρ. 4 Άρθρο 20 παρ. 4 
 δ) παρ. 5 Άρθρο 48 παρ. 4 
   
142.  Ν. 2042/1992 
Άρθρο 2 παρ. 1 Άρθρο 55 παρ. 4 εδάφ. 

πρώτο 
Άρθρο 3 παρ. 1 Άρθρο 83 παρ. 4 
Άρθρο 4 παρ. 1 Άρθρο 84 παρ. 9 και 10 
   
143.  Ν. 2084/1992 
Άρθρο 19 α) παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 περίπτ.  α΄ 

εδάφ. δεύτερο 
 β) παρ. 2 Άρθρο 26 παρ. 1 περίπτ. α΄  
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εδάφ. δεύτερο 
 γ) παρ. 3 Άρθρο 56 παρ. 1 
 δ) παρ. 4 Άρθρο 56 παρ. 2 
 ε) παρ. 5 Άρθρο 56 παρ. 3 περίπτ. β΄ 
 στ) παρ. 6 Άρθρο 56 παρ. 3 περίπτ. α΄ 
 ζ) παρ. 7 Άρθρα 1 και 26 παρατήρηση 
Άρθρο 20 α) παρ. 1 Άρθρα 1 και 31 τέλος και 53 

παρ. 6 
 β) παρ. 2 Άρθρα 59 παρ. 9 
 γ) παρ. 3 Άρθρα 59 παρατήρηση 
 δ) παρ. 5 Άρθρο 11 παρ. 6 εδάφ. 

πρώτο 
 ε) παρ. 6  Άρθρο 22 παρ. 1 περίπτ. β΄ 
 στ) παρ. 7 Άρθρο 22 παρ. 17 
 ζ) παρ. 8 Άρθρο 69 παρατήρηση 
 η) παρ. 9 Άρθρο 22 παρ. 23 
 θ) παρ. 11 Άρθρο 11 παρ. 5 εδαφ. 

τελευταίο 
 ι) παρ. 12 Άρθρο 26 παρ. 4 
 ια) παρ. 15 Άρθρο 93 παρ. 10 
 ιβ) παρ. 17 Άρθρο 12 παρ. 15 
   
144.  Ν. 2227/1994 
Άρθρο 3 α) παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 εδάφ. 

τέταρτο 
 β) παρ. 2 Άρθρο 26 παρ. 1 περίπτ. α΄ 

εδάφιο τελευταίο 
 γ) παρ. 3 Άρθρο 15 παρ. 7 εδάφ. 

πρώτο 
 δ) παρ. 4 Άρθρο 42 παρ. 6 εδάφ. 

πρώτο 
 ε) παρ. 6 Άρθρο 54 παρατήρηση 
 στ) παρ. 7 Άρθρο 1 παρ. 1 περίπτ. γ΄ 

και Άρθρο 26 παρ. 1 περίπτ. 
δ΄ 

 ζ) παρ. 8 Άρθρα 1,5,26 και 31 
 η) παρ. 9 Άρθρο 3 παρ. 1 περίπτ. β΄ 

εδάφ. πρώτο 
Άρθρο 4 α) παρ. 1 Άρθρο 15 παρ. 10 εδάφ. 

πρώτο 
 β) παρ. 2 Άρθρο 42 παρ. 7 εδάφ. 

πρώτο 
 γ) παρ. 3 Άρθρο 56 παρ. 1 περίπτ. β΄ 

εδάφ. πρώτο 
Άρθρο 5 α) παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 5 εδάφιο 

τελευταίο 
 β) παρ. 2 Άρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. κθ΄ 



 

338

 γ) παρ. 3 Άρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. να΄ 
 δ) παρ. 4 Άρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. ιβ΄ 

εδάφιο τελευταίο 
 ε) παρ. 5 Άρθρο 12 παρ. 10 εδάφιο 

πρώτο και 
  Άρθρο 37 παρ. 8 εδάφιο 

πρώτο 
 στ) παρ. 5 Άρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. ιζ΄ 
Άρθρο 6 α) παρ. 2 Άρθρο 55 παρ. 5 εδάφ. 

τέταρτο 
 β) παρ. 6 Άρθρο 58 παρ. 11 εδάφ. 

πρώτο 
 γ) παρ. 15 Άρθρα 5 και 31 παρ. 5 και 6 

παρατήρηση 3η 
 δ) παρ. 17 Άρθρο 59 παρ. 10 
 ε) παρ. 19 Άρθρο 11 παρ. 13 
Άρθρο 7 παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 9 εδάφ. πρώτο 
Άρθρο 8 α) παρ. 1 Άρθρο 83 παρ. 5 
 β) παρ. 3 Άρθρο 84 παρ .11 
 γ) παρ. 5 Άρθρο 84 παρατήρηση 
   
145.  Ν. 2320/1995 
Άρθρο 2 α) παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. 2 εδάφ. πρώτο 
 β) παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. 5 και 
  Άρθρο 34 παρ. 5 
 γ) παρ. 3 Άρθρο 9 παρ. 15 
Άρθρο 3 α) παρ. 1 Άρθρο 11 παρ. 8 εδάφ. 

πρώτο 
 β) παρ. 2 Άρθρο 11 παρ. 13 
 γ) παρ. 3 Άρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. στ΄ 

εδάφ. δεύτερο 
 δ) παρ. 4 Άρθρο 12 παρ. 1 περίπτ. μη΄ 

εδάφιο τελευταίο 
 ε) παρ. 5 Άρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. γ΄ 

εδάφιο τελευταίο 
 στ) παρ. 6 Άρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. ιε΄ 
 ζ) παρ. 7 Άρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. στ΄ 

εδάφιο πρώτο 
 η) παρ. 8 Άρθρο 12 παρ. 4 εδάφιο 

τελευταίο 
 θ) παρ. 9 Άρθρο 41 παρ. 3 περίπτ. δ΄ 
 ι) παρ. 10  Άρθρο 73 παρ. 8 εδάφ. 

δεύτερο 
 κ) παρ. 11 Άρθρο 73 παρ. 9 
 λ) παρ. 12 Άρθρο 73 παρ. 10 
 μ) παρ. 14 Άρθρο 76 παρ. 11 
 ν) παρ. 15 Άρθρο 93 παρ. 9 
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Άρθρο 4 α) παρ. 1 Άρθρο 26 παρ. 4 
 β) παρ. 2 Άρθρο 51 παρ. 16 
 γ) παρ. 3 Άρθρο 55 παρ. 1 εδάφιο 

τελευταίο 
 δ) παρ. 4 Άρθρο 58 παρ. 5 
Άρθρο 5 παρ. 9 Άρθρο 69 παρατήρηση 
   
   
146.  Ν. 2362/1995 
 Άρθρο 90 Άρθρο 61 παρ. 1 εδαφ. 

πρώτο και δεύτερο 
 Άρθρο 90 Άρθρο 61 παρ. 2 
   
147.  Ν. 2512/1997 
Άρθρο 1 α) παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 10 
 β) παρ. 4 Άρθρο 83 παρ. 6 
Άρθρο 4 α) παρ. 3 Άρθρο 34 πρώτο εδάφιο 

παρ. 2 
 β) παρ. 5 Άρθρο 34 παρ. 3 
 γ) παρ. 6 Άρθρο 43 παρ. 1, 2 και 3 
Άρθρο 5 α) παρ. 1 Άρθρο 14 παρ. 4 τελευτ. 

εδάφ. 
 β) παρ. 2 Άρθρα 12 και 37 παρ. 2 

περίπτ. γ΄ τρίτα εδάφια 
 γ) παρ. 3 Άρθρο 83 παρ. 7 
   
148.  Ν. 2592/1998 
Άρθρο 1 α) παρ. 2 Άρθρο 9 παρ. 1 τρίτο εδάφιο 
 β) παρ. 3 Άρθρο 9 παρ. 15 
 γ) παρ. 4 Άρθρο 9 παρ. 16 
 δ) παρ. 11 Άρθρα 18 και 46 παρ. 1 

πρώτο εδαφ. 
Άρθρο 3 παρ. 1 Άρθρο 54 παρ. 1-9 
Άρθρο 6 παρ. 1 Άρθρο 55 παρ. 5 πρώτο και 

δεύτερ. εδάφ. 
Άρθρο 7 α) παρ. 1 Άρθρο 40 παρ. 5 περιπτ. β 

δευτ. εδαφ. 
 β) παρ. 10 Άρθρο 37 παρ. 1 περίπτ. ιβ) 

πρώτο εδαφ. 
 γ) παρ. 11 Άρθρο 38 τέλη πρώτου 

εδαφίου 
Άρθρο 8 α) παρ. 1 Άρθρο 1  παρ. 1 περιπτ. α΄ 

προτελευτ. εδαφ. 
 β) παρ. 2 Άρθρο 15 παρ. 7 πρώτο 

εδάφιο 
 γ) παρ. 3 Άρθρο 14 παρ. 4 πρώτο 

εδάφιο 



 

340

 δ) παρ. 4 Άρθρο 66 παρ. παρ. 1 
τελευτ. εδάφιο 

 ε) παρ. 5 Άρθρα 18 και 46 παρ. 2 
δεύτερο εδάφιο 

 στ) παρ. 6  Άρθρο 18 παρ. 1 εδαφ. 
δεύτερο και τρίτο και παρ. 2 
εδάφια τέταρτο και πέμπτο 

 ζ) παρ. 7 Άρθρο 46 παρ. 1 εδάφια 
δεύτερο και τρίτο και παρ. 2 
εδάφια τέταρτο και πέμπτο 

 η) παρ. 10 Άρθρο 69 παρ. 6 
 θ) παρ. 11 Άρθρο 75 παρ. 16,17 και 18 
 ι) παρ. 15 Άρθρο 56 παρ. 5 τελ. εδάφιο 
Άρθρο 27  Άρθρο 43 παρ. 1 τελευτ. 

εδαφ. 
   
149.  Ν. 2703/1999 
Άρθρο 2 α) παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1 περιπτ. ε΄ 

δεύτερ. εδάφ. 
 β) παρ. 2 Άρθρο 1 παρ. 4 τελευτ. 

εδάφια 
 γ) παρ. 3 Άρθρα 5 και 31 παρ. 1 

περιπτ. β΄ υποπεριπτ. ββ΄ 
 δ) παρ. 4 Άρθρα 5 και 31 παρ. 1 

περιπτ. δ΄ 
 ε) παρ. 5 Άρθρα 9 και 34 παρ. 2 τέλη 

πρώτου εδαφίου 
 στ) παρ. 6 Άρθρο 9 παρ. 11 
 ζ) παρ. 7 Άρθρο 9 παρ. 14 και 15 
 η) παρ. 8 Άρθρο 11 παρ. 7 
 θ) παρ. 9 Άρθρο 12 παρ. 1 περιπτ. λα΄ 
 ι) παρ. 10 Άρθρο 12 παρ. 1 περιπτ. μη΄ 
 ια) παρ. 11 Άρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. ιδ 
 ιβ) παρ. 12 Άρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. ιζ΄ 
 ιγ) παρ. 13 Άρθρο 13 παρ. 1 τελ. εδάφια 
 ιδ) παρ. 14 Άρθρο 14 παρ. 1 πρωτ. 

εδάφιο 
 ιε) παρ. 15 Άρθρο 14 παρ. 1 τελευτ. 

εδάφιο 
 ιστ) παρ. 16 Άρθρο 14 παρ. 4 δευτ. 

εδάφιο 
 ιζ) παρ. 17 Άρθρο 15 παρ. 7 πρώτο 

εδάφιο 
 ιη) παρ. 18 Άρθρο 41 παρ. 11 
 ιθ) παρ. 19 Άρθρο 56 παρ. 3 περιπτ. β΄ 

υποπεριπτ. ββ΄ 
 κ) παρ. 20 Άρθρο 56 παρ. 14 
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 κα) παρ. 21 Άρθρο 60 παρ. 5 
 κβ) παρ. 22 Άρθρο 63 παρ. 3 
 κγ) παρ. 23 Άρθρο 69 παρ. 6 
Άρθρο 5 α) παρ. 12 Άρθρο 75 παρ. 16 τελευτ. 

εδάφ. 
 β) παρ. 15 Άρθρο 66 παρ. 1 πρώτο 

εδάφιο 
 γ) παρ. 16 Άρθρο 66 παρ. 2 περιπτ. α΄ 
 δ) παρ. 17 Άρθρο 66 παρ. 10 δευτ. 

εδάφιο 
Άρθρο 10 α) παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 11 
 β) παρ. 2 Άρθρο 15 παρ. 10 
   
   
150.  Ν.2768/1999 
Άρθρο 3 α) παρ. 2 Άρθρο 53 παρ. 2 τελευτ. 

εδάφιο 
 β) παρ. 5 Άρθρο 12 παρ. 16 
 γ) παρ. 8 Άρθρο 12 παρ. 2 περίπτ. ιζ 
 δ) παρ. 9 Άρθρο 60 παρ. 1 τελευτ. 

εδάφιο 
Άρθρο 29 παρ. 3 στοιχ. α΄  Άρθρο 83 παρ. 6 εδ. τελευτ. 
 παρ. 3 στοιχ. β΄ Άρθρο 84 παρ. 12 
 β) παρ. 2 Άρθρο 15 παρ. 10 
   
   
151.  Ν. 3029/2002 
Άρθρο 1 α) παρ. 1 Άρθρο 9 παρ. 16 
 β) παρ. 2 Άρθρο 15 παρ. 10 
 γ) παρ. 3 Άρθρο 15 παρ. 11 
 
 
 
 
 
 

δ) παρ. 4 
ε) παρ. 5 
στ) παρ. 6 
ζ) παρ. 13 

Άρθρο 34 παρ. 18 
Άρθρο 42 παρ. 7 
Άρθρο 56 παρ. 2 
Άρθρο 59 παρ. 11 
 
 
 

152.  Ν.3075/2002 
Άρθρο 2 α) παρ. 1 Άρθρο 1 παρ. 1, περ. α’  

προτελευτ. εδάφιο 
 β) παρ. 3 Άρθρο 1 παρ. 12 
 γ) παρ. 4 Άρθρο 5 παρ. 1 περίπτ. ε’  
 δ) παρ. 5 Άρθρο 11 παρ. 14 
 ε) παρ. 6  Άρθρο 15 παρ. 10 
 στ) παρ. 7 Άρθρο 15 παρ. 12 
 ζ) παρ. 8 Άρθρα 24 και 52 
 η) παρ. 9 Άρθρο 55 παρ. 5 τελευταίο 
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θ) παρ. 10 
ι) παρ. 11 
ια) παρ. 12 

εδάφιο 
Άρθρο 59 παρ.12 
Άρθρο 66 παρ. 6 και 11 
Άρθρο 69 παρ. 7  

Άρθρο 3 α) παρ. 1 
 
β) παρ. 2 
 
γ) παρ. 3 
 
δ) παρ. 4 
 
ε) παρ. 5 
στ) παρ. 6 

Άρθρα 11 παρ. 8 δεύτερο 
εδάφιο και 36 παρ. 6 δεύτερο 
εδάφιο 
Άρθρο 14 παρ. 4 έβδομο 
εδάφιο 
Άρθρα 22 παρ. 21 και 50 
παρ. 6 
Άρθρα 23 παρ. 1 και 51 παρ. 
1 
Άρθρα 53 παρ. 1 
Άρθρο 66 παρ. 8 
 
 

Άρθρο 5 α) παρ. 3 Άρθρο 12, παρ. 17 
 β) παρ. 4 Άρθρο 56, παρ. 2 
   
Άρθρο 6 α) παρ. 1 Άρθρο 40, παρ. 5,περιπτ. γ’   
 β) παρ. 2, περ. α’  

γ) παρ. 2, περ. β’  
δ) παρ. 3 

Άρθρο 41, παρ. 12 
Άρθρο 43, παρ. 12 
Άρθρο 32, παρ. 8 

 ε) παρ. 6 Άρθρο 42, παρ. 8 
   
Άρθρο 10 α) παρ. 1 Άρθρο 9, παρ. 2 πρώτο 

εδάφιο 
 β) παρ. 2 Άρθρο 34, παρ. 2 
 γ) παρ. 8, περ. α’  Άρθρο 1 παρ. 13 
 δ) παρ.8, περ. β’  Άρθρο 15, παρ. 13 
 ε) παρ. 8, περ. δ’ Άρθρο 1 παρ. 4 
 στ) παρ. 9 Άρθρο 12, παρ.1, περ. μθ’, 

υπ. αα’, γγ’, δδ’ και εε’  
 

153.  Ν.3234/2004 
Άρθρο 1 α) παρ. 13 Άρθρο 55 παρ. 5, πρώτο 

εδάφιο 
 β) παρ. 15 Άρθρο 59, παρ. 11 
   
Άρθρο 2 α) παρ. 1, περ. α’   Άρθρο 9, παρ. 15 
 β) παρ.1, περ. β΄ Άρθρο 18, παρ. 6 
 γ) παρ. 1, περ. γ’  Άρθρο 20, παρ. 4 
 δ) παρ. 1, περ. δ’  Άρθρο 34, παρ. 17 
 ε) παρ. 1, περ. ε’  Άρθρο 46, παρ. 6 
 στ) παρ. 2, περ. α’  Άρθρο 26, παρ. 1, περ. α’  
 ζ) παρ. 2, περ. β’  Άρθρο 42, παρ. 6, πρώτο 
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εδάφιο 
 η) παρ. 5, περ. α’   Άρθρο 53, παρ. 7 
 θ) παρ. 6 Άρθρο 56, παρ. 15 
 ι) παρ. 7  Άρθρο 59, παρ. 12 
 ια) παρ. 8, περ. α’  Άρθρο 59, παρ. 13 

 
Άρθρο 3 παρ. 8, περ. α’  Άρθρο 1,παρ. 13 
   
Ν.3408/2005 
Άρθρο 1 παρ. 2 Άρθρο 55 παρ. 5, πρώτο 

εδάφιο 
   
Άρθρο 3 α) παρ. 1, περ. α’   Άρθρο 1, παρ. 13, τελευταίο 

εδάφιο 
 β) παρ.1 , περ. β΄ Άρθρο 15, παρ. 13, περ. β’ 
 γ) παρ. 2  Άρθρο 5, παρ. 1, περ. β’, 

πρώτο εδάφιο και άρθρο 31, 
παρ. 1, περ. β’, πρώτο 
εδάφιο 

 δ) παρ. 3  Άρθρο 14, παρ. 1, τρίτο 
εδάφιο 

 ε) παρ. 4, περ. α’  Άρθρο 18 και 46 
 στ) παρ. 5  Άρθρο 39, παρ. 1, τρίτο 

εδάφιο  
 ζ) παρ. 6  Άρθρο 40, παρ. 1, δεύτερο 

εδάφιο 
 η) παρ. 7   Άρθρο 58, παρ. 9, τελευταίο 

εδάφιο 
 θ) παρ. 8 Άρθρο 58, παρ. 14, τελευταίο 

εδάφιο 
 ι) παρ. 9  Άρθρο 63 
 ια) παρ. 10  

 
ιβ) παρ. 11 
ιγ) παρ. 12 
ιδ) παρ. 13 
 
ιε) παρ. 14 
 
ιστ) παρ. 15 

Άρθρο 64, παρ. 1, πρώτο 
εδάφιο 
Άρθρο 66, παρ. 3 
Άρθρο 66, παρ. 6 
Άρθρο 66, παρ. 8, πρώτο 
εδάφιο 
Άρθρο 66, παρ. 10, δεύτερο 
εδάφιο 
Άρθρο 66, παρ. 1, τελευταίο 
εδάφιο 
 

Άρθρο 5   
 α) παρ. 1 

 
β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 

Άρθρα 15, παρ. 7 και 42, 
παρ. 6 
Άρθρο 54, παρ. 5 
Άρθρο 54  
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δ) παρ. 4 Άρθρο 54, παρ. 10 
 

Άρθρο 7 παρ. 1 Άρθρο 34,παρ. 2 
 

Ν.3513/2006 
Άρθρο 3 α) παρ. 1 

 
β) παρ. 2 
γ) παρ. 3 
 
δ) παρ. 5 
ε) παρ. 6 
 
στ) παρ. 7, περ. α’ 
 
ζ) παρ. 7, περ. β’ 
 
η) παρ. 7, περ. γ’  
θ) παρ. 7, περ. δ’  
 
ι) παρ. 8, περ. α’  
 
ια) παρ. 8, περ. β’  
 
ιβ) παρ. 9 
 
ιγ) παρ. 11 
 
ιδ) παρ. 12 
 
ιε) παρ. 13 
 
ιδ) παρ. 14 
 
ιε) παρ. 15, περ. δ’  

Άρθρο 1, παρ. 1, περ.α’ 
προτελευταίο εδάφιο 
΄Αρθρο 1, παρ. 12 
΄Αρθρο 1, παρ. 13, τελευταίο 
εδάφιο 
΄Αρθρο 9, παρ. 14 
΄Αρθρο 11, παρ. 6, πρώτο 
εδάφιο 
Άρθρο 11, παρ. 8, πρώτο 
εδάφιο 
Άρθρο 11, παρ. 8, τελευταίο 
εδάφιο 
Άρθρο 15, παρ. 14 
Άρθρο 58, παρ. 9, τρίτο 
εδάφιο 
Άρθρο 12, παρ. 1 περ. μη’, 
υπ. ΙΙΙ 
Άρθρο 12, παρ. 1 περ. μη’, 
τελευταίο εδάφιο 
Άρθρο 14, παρ. 4, τελευταίο 
εδάφιο 
Άρθρο 43, παρ. 12, τελευταίο 
εδάφιο 
Άρθρο 58, παρ. 1, δεύτερο 
εδάφιο 
Άρθρο 59, παρ. 3, τρίτο 
εδάφιο 
Άρθρο 61, παρ. 3, τελευταίο 
εδάφιο 
Άρθρο 55, παρ. 7 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

 
 

ΤΜΗΜΑ  Α΄ 
ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ  ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΣΥΝΤΑΞΗ 
Πολιτικοί υπάλληλοι  - Προϋποθέσεις του δικαιώματος σύνταξης                            ΄Αρθρο    1 
Υπάλληλοι Ειδικών κατηγοριών «   2 
Εκπαιδευτικοί αναγνωρισμένων σχολείων Εξωτερικού «   3 
Προσωπικό καταπολέμησης λοιμωδών νόσων «   4 
Χήρα σύζυγος και ορφανά «   5 
Πατρική οικογένεια «   6 
Δικαίωμα προτίμησης σύνταξης οικογένειας «   7 
Εξαιρέσεις «   8 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 

 
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Συντάξιμος μισθός 
Συντάξιμος μισθός γενικά  «   9 
Συντάξιμος μισθός προσωπικού λοιμωδών νόσων « 10 

Συντάξιμη υπηρεσία 
Θεμελιωτική συντάξιμη υπηρεσία « 11 
Συντάξιμη υπηρεσία που προσμετράται « 12 
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Περιορισμοί στην προσμέτρηση « 13 
΄Εναρξη - τερματισμός - απόδειξη υπηρεσίας « 14 

Ποσό σύνταξης 
Υπολογισμός σύνταξης                                                                               « 15 
Σύνταξη παθόντων όχι εξαιτίας της υπηρεσίας « 16 
Σύνταξη παθόντων εξαιτίας της υπηρεσίας « 17 
Ποσό οικογενειακής σύνταξης έγγαμου « 18 
Ποσό σύνταξης πατρικής οικογένειας « 19 
Υπολογισμός σύνταξης παθόντων                                                                         «  20 
Θάνατος στην υπηρεσία πριν από την συμπλήρωση πενταετίας « 21 
 
 

ΤΜΗΜΑ  Β΄ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
Διαδικασία αναγνώρισης σύνταξης - Δικαιολογητικά « 22 
Διαδικασία αναγνώρισης σύνταξης παθόντα « 23 
Παράβολα « 24 
 
 

ΤΜΗΜΑ  Β΄ 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Δικαίωμα σύνταξης στρατιωτικού - ΄Εννοια του όρου « 25 
Προϋποθέσεις δικαιώματος σύνταξης στρατιωτικού « 26 
Δικαίωμα στρατιωτικής σύνταξης ειδικών κατηγοριών « 27 
Προσωπικό εμπορικών πλοίων που επιτάσσονται και ημερομίσθιοι 
τεχνίτες Πολ. Ναυτικού « 28 
Αστράτευτοι ιδιώτες - έφεδροι αξιωματικοί όχι στην ενέργεια « 29 
Δικαίωμα επιλογής αποζημίωσης ή σύνταξης εθελοντών οπλιτών « 30 
Χήρα σύζυγος και ορφανά « 31 
Πατρική οικογένεια « 32 
Δικαίωμα οικογένειας για επιλογή αποζημίωσης ή σύνταξης « 33 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
Συντάξιμος μισθός 
Συντάξιμος μισθός γενικά « 34 
Συντάξιμος μισθός ειδικών κατηγοριών « 35 
Συντάξιμη υπηρεσία 
Συντάξιμη υπηρεσία θεμελιωτική « 36 
Συντάξιμη υπηρεσία που προσμετράται                                                                Άρθρο 37 
Περιορισμοί στην προσμέτρηση προϋπηρεσιών « 38 
΄Εναρξη - Τερματισμός συντάξιμης υπηρεσίας « 39 
Υπολογισμός χρόνου υπηρεσίας στο διπλάσιο « 40 
Υπολογισμός εξαμήνων πτητικών και καταδυτικών, αλεξιπτωτιστού,  
υποβρύχιο καταστροφέα και εκκαθαριστού ναρκοπεδίων « 41 
Ποσό σύνταξης « 42 
Υπολογισμός σύνταξης 
Προσαύξηση λόγω εξαμήνων πτητικών, καταδυτικών, αλεξιπτωτιστή 
και υποβρύχιου καταστροφέα « 43 
Σύνταξη παθόντων όχι εξαιτίας της υπηρεσίας « 44 
Σύνταξη παθόντων εξαιτίας της υπηρεσίας « 45 
Ποσό οικογενειακής σύνταξης έγγαμου « 46 
Ποσό σύνταξης πατρικής οικογένειας « 47 
Υπολογισμός σύνταξης παθόντων « 48 
Θάνατος στην υπηρεσία πριν από την συμπλήρωση δεκαετίας « 49 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
Διαδικασία αναγνώρισης σύνταξης - Υποβολή δικαιολογητικών « 50 
Διαδικασία αναγνώρισης σύνταξης - παθόντος « 51 
Παράβολα « 52 
 
 

ΤΜΗΜΑ  Γ΄ 
ΚΟΙΝΕΣ  ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 

 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΑΠΟΔΕΙΞΗ  

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ -ΑΠΟΡΙΑ - ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΓΑΜΟΥ -  

ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ 
Επανεξέταση από την Α.Σ.Υ. Επιτροπή - Απόδειξη ανικανότητας μελών 
οικογένειας - απορία, λύση γάμου και ενηλικίωση τέκνων ΄Αρθρο  53 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 

 

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ 
Επίδομα νόσου ΄Αρθρο  54 
 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Γ΄ 

 

ΑΝΩΤΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ - ΕΝΑΡΞΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΡΡΟΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΥ ΄Η ΑΛΛΩΝ ΑΠΟΛΑΒΩΝ 
Ανώτατο και κατώτατο όριο σύνταξης ΄Αρθρο 55 
Χρόνος έναρξης πληρωμής της σύνταξης  « 56 
Καταβολή τριμήνων αποδοχών  « 57 
Συρροή σύνταξης και μισθού η συντάξεων  « 58 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Δ΄ 
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ - ΠΑΡΑΓΡΑΦΕΣ 
Κρατήσεις για σύνταξη ΄Αρθρο 59 
Περιορισμοί στην αναδρομική πληρωμή συντάξεων  « 60 
Παραγραφές  « 61 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄ 
 

ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ 
Απώλεια δικαιώματος σύνταξης ΄Αρθρο 62 
Αναστολή άσκησης δικαιώματος σύνταξης  « 63 
Μεταβίβαση σύνταξης στην σύζυγο και τα τέκνα του καταδικασθέντα  « 64 
Συνέπειες αναγνώρισης παρανόμων πράξεων της Διοίκησης  « 65 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΣΤ΄ 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ - ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ - ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ - 
ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
Κανονισμός των συντάξεων - ΄Ενδικα μέσα ΄Αρθρο 66 
Εκτέλεση πράξεων - ΄Ενσταση  « 67 
Παραχώρηση και κατάσχεση της σύνταξης  « 68 
Μεταβολή της συνταξιοδοτικής κατάστασης  « 69 
 
 
 



 

349

 
 
 

ΤΜΗΜΑ  Δ΄ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ 
 
 

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
΄Εκταση εφαρμογής του Κώδικα ΄Αρθρο  70 
Ειδικές διατάξεις που αφορούν κατηγορίες παλαιών συνταξιούχων  « 71 
Υπολογισμός συντάξεως ορισμένων κατηγοριών παλαιών συνταξιούχων  « 72 
Χρόνος εκτός υπηρεσίας  « 73 
Ρύθμιση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων δικαστικών λειτουργών και  
διδακτικών προσωπικού Α.Ε.Ι. που διώχθηκαν ή ωφελήθηκαν από  
το καθεστώς της 21 Απριλίου 1967 ΄Αρθρο 74 
Συνταξιοδοτική αποκατάσταση τακτικών πολιτικών υπαλλήλων που 
διώχθηκαν από το καθεστώς της 21 Απριλίου 1967  « 75 
Συνταξιοδοτική αποκατάσταση στρατιωτικών γενικά που διώχθηκαν 
από το καθεστώς της 21/4/1967 και παλιότερα  « 76 
Συνταξιοδοτική αποκατάσταση εκτάκτων  « 77 
Συνταξιοδοτική τακτοποίηση υπαλλήλων που απομακρύνθηκαν λόγω 
35ετίας ή ορίου ηλικίας και εφαρμογή του Συντάγματος 1963  « 78 
Διατήρηση στην υπηρεσία κατωτέρων οργάνων Σωμάτων Ασφαλείας,  
που καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας  « 79 
Στρογγυλοποίηση ποσού σύνταξης   « 80 
Καθορισμός δικαιολογητικών σύνταξης  « 81 
Κύρια ασφάλιση του προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Ταχυδρομείων 
του Υπουργείου Συγκοινωνιών που μεταφέρθηκε στα ΕΛΤΑ  « 82 
Διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων στο Δημόσιο  « 83 
Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα  « 84 
Αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας σε ασφαλιστικούς οργανισμούς  « 85 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 
 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 
Δικαιώματα σύνταξης αναπηρίας παλαιών συνταξιούχων στρατιωτικών ΄Αρθρο 86 
Διατήρηση δικαιωμάτων σύνταξης οπλιτών χωροφυλακής  « 87 
Δικαίωμα σύνταξης δικαστικών κλητήρων που αποκρύνθηκαν από την 
υπηρεσία πριν από το έτος 1934  « 88 
Σύνταξη ειδικών περιπτώσεων αξιωματικών οι οποίοι ανακλήθικαν  
στην ενέργεια  « 89 
Κανονισμός σύνταξης ειδικών περιπτώσεων εκπαιδευτικών  « 90 
Ειδική σύνταξη  « 91 
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Συνταξιοδοτικά δικαιώματα όσων εξήλθαν από την υπηρεσία με νόμους 
για εθελούσια έξοδο  « 92 
Ειδικές περιπτώσεις απολυθέντων υπαλλήλων   « 93 
Εκπαιδευτικοί Δωδεκανήσου πριν την ενσωμάτωση  « 94 
Προσαύξηση συντάξιμης υπηρεσίας Δικαστικών  « 95 
Επιστροφή σύνταξης για αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας ως συντάξιμης  « 96 
Επιστροφή χρηματικού βοηθήματος για αναγνώριση σύνταξης  « 97 
Ποσό σύνταξης για ειδικές περιπτώσεις  « 98 
Αξιωματικοί της Ταμειακής Υπηρεσίας Στρατού ΄Αρθρο 99 
Κύρωση πινάκων παλαιών αγωνιστών   « 100 
Δικαστικές αποφάσεις που βεβαιώνουν αιτία θανάτου  « 101 
Επανεξέταση συνταξιοδοτικών υποθέσεων  « 102 
 
 

ΤΜΗΜΑ  Ε΄ 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΙΣΧΥ Ή ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Α΄ 

 
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΙΣΧΥ 

Διατάξεις που διατηρήθηκαν ΄Αρθρο 103 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  Β΄ 
 

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΘΗΚΑΝ 
Διατάξεις που καταργήθηκαν από τον Α.Ν. 1854/51  « 104 
Διατάξεις που καταργήθηκαν με μεταγενέστερα του Α.Ν. 1854/51 
νομοθετήματα  « 105 
Ειδικές διατάξεις  « 106 

 



 

351

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ  ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
(Οι αριθμοί παραπέμπουν εις τα άρθρα) 

 

 
Α΄ 

 
ΑΓΓΕΛΙΑΦΟΡΟΙ ΠΟΛ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ 

- δικαίωμα σύνταξης 27 
- προϋπηρεσία  37 
 

ΑΓΓΛΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
- προϋπηρεσία  12 
 

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΑΣ 
- προϋπηρεσία αποκατάστασης πυροπαθών αγροτών και  .........πλήκτων Πολ. Υπαλλ.  12 
 στρατ.  37 
- προϋπηρεσία παραχωρητηρίων 
 

ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗ 
- δικαίωμα σύνταξης αρχιφυλάκων και αγροφυλάκων  1 
- προσμέτρηση υπηρεσίας απεριόριστα   13 
- συντάξιμη υπηρεσία   11,  12,  37 
 

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 
- Βορείου Ηπείρου   12,  37, 40 
- κύρωση πινάκων              100 
- Μακεδονίας   12,  37, 40 
- προσαύξηση χρόνου υπηρεσίας   40 
- συνταξιούχοι ποσό σύνταξης   70 
 

ΑΔΕΙΑ 
- αναρρωτική πολιτ. υπαλλήλων  11,    στρατιωτικών  36 
- εκπαιδευτική πολιτ. υπαλλ. 11,    στρατιωτικών 36 
- κανονική πολιτ. υπαλλ.  11,    στρατιωτικών 36 
- στρατιωτικού μετακίνηση σχετική με την υπηρεσία  26 
- συμμετοχή σε Διεθνή Οργανισμό  11 
 

ΑΔΕΛΦΕΣ 
- άγαμες και άπορες σαν δικαιούχοι σύνταξης Πολιτ. Υπαλ.  6   στρατιωτικών  32 
- άγαμες και άπορες σαν δικαιούχοι σύνταξης σε συμμετοχή στην σύνταξη της χωρίς παιδιά 

χήρας συζύγου πολιτ. υπαλλ.  5,  στρατ.    31 
- άγαμες και άπορες ποσό σύνταξης πολιτ. υπαλλ.  19,    στρατ.   47 
- νοσοκόμοι Ενόπλων δυνάμεων δικαίωμα συντάξεων 26, 27 
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- νοσοκόμοι Ενόπλων δυνάμεων προϋπηρεσία      37 
- νοσοκόμοι Ενόπλων δυνάμεων προσαύξηση σύνταξης   42 
 

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ 
- Εκπαιδευτικοί Εξωτερικού  3 
 

ΑΔΥΝΑΜΙΑ 
- Απόδειξης υπηρεσίας          14 
- Εμφάνισης στην Α.Σ.Υ. Επιτροπή  πολιτ. υπαλλ.   23,    στρατ.  51 
 

ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ 
- Εξάμηνα πτητικά ανώτατο όριο σύνταξης 55 
- Εξάμηνα πτητικά μέχρι την έναρξη ισχύς του Α.Ν. 1854/51  άρθρ. 71 
- Εξάμηνα πτητικά προσαύξηση σύνταξης  43 
- Εξάμηνα πτητικά προσαύξηση χρόνου  41 
- Προσαύξηση σύνταξης ιπταμένων πολιτικών υπαλλήλων 15 
 

ΑΘΩΝΙΑ ΣΧΟΛΗ 
- δικαίωμα σύνταξης διδακτικού προσωπικού 
 

ΑΙΤΗΣΗ 
- Επανεξέταση από Α.Σ.Υ. Επιτροπής 53 
- Προθεσμία υποβολής βλ. προθεσμία 
- συνταξιοδότησης πολιτ. υπαλλ.    22, 23,    στρατιωτ.  50, 51 
- υπογραφή από τρίτο     22, 50 
 

ΑΙΧΜΑΛΩΣΙΑ 
- διπλασιασμός χρόνου  40 
 

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 
- δικαίωμα σύνταξης προσωπικού     2 
 

ΑΛΕΞΙΠΤΩΤΙΣΤΕΣ 
- Προσαύξηση σύνταξης     43 
- Υπολογισμός εξαμήνων προσαύξηση 41 
 

ΑΜΒΛΩΣΗ 
- για χήρα σύζυγο απώλεια δικαιώματος σύνταξης     62 
 

ΑΜΙΣΘΟΙ 
- δικαστικοί γραφείς και υπογραμματείς δικαστηρίων προϋπηρεσία     12 
- υποταμίες και δημόσιοι εισπράκτορες προϋπηρεσία     12 
 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ 
- δικαίωμα σύνταξης πολιτ. υπαλλ.   22,     στρατ.  50 
- δικαίωμα σύνταξης παθόντος πολιτ. υπαλλ.  23,    στρατ.   51 
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ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 

- Περιορισμοί στη πληρωμή     60 
 

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
- Εφέδρων από μόνιμους στρατιωτικούς    34 
- Υπολοίπων περιπτώσεων     89 
 

ΑΝΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
- δικαίωμα σύνταξης 2, 83 
- προϋπηρεσία  12 
- συντάξιμος μισθός 83 
 

ΑΝΑΣΤΟΛΗ 
- δικαιώματος σύνταξης 63 
- καταβολής σύνταξης 58 
 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΤΗΛΕΓΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ «ΗΣΤΕΡΝ» 
- προϋπηρεσία   12 
 

ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

- διαπίστωση ανικανότητας πολ. υπαλλ.  23,  στρατ.  51,  Νέοι ασφαλισμένοι  βλ. παράρτημα 
Ν. 2084/92   άρθρ. 13 
- επιζώντα συζύγου πολιτ. υπαλλ.   5,     στρατ.   51 
- πλήρης θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών βλ. παράρτημα Ν. 1897/90 άρθρ. 1  παρ. 3 
- μερική θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών  βλ. παράρτημα Ν. 1897/90 άρθρο 4 και Ν. 

1977/91 άρθρ. 2 παρ. 3 
- οφειλόμενη στην υπηρεσία πολιτ. υπαλλ. 17,   στρατ. 45,  71 
- πατέρα πολιτ. υπαλλ.  6,     στρατ.  32 
- ποσοστό για συνταξιοδότηση  17,  45,  71,  86 
- στρατιωτικού, λόγος συνταξιοδότησης    26 
-  παιδιά δικαίωμα σύνταξης πολιτ. υπαλλ. 5,  στρατ. 31 
- παιδιά ενήλικα περιορισμός διπλής ασφαλιστικής κάλυψης πολιτ. υπαλλ. 18,     στρατ. 46 
- υπάλληλος, λόγος συνταξιοδότησης   1 
 

ΑΝΤΑΛΛΑΞΙΜΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ 
- προϋπηρεσία διαχείρισης στην Ε.Τ.Ε.    12 
 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
- προϋπηρεσία    12 
 

ΑΝΩΤΑΤΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
- Εξωτερικού προϋπηρεσία καθηγητών και υφηγητών    12 
- προϋπηρεσία επικουρικών καθηγητών    12 
- προϋπηρεσία υφηγητών    12 
-  χρόνος φοίτησης αξιωματικών    37 
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΤΡΑΤΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

- δαπάνη Ιατρικής Εξέτασης πολιτ. υπαλλ.  23,  στρατ.   51 
-  εξέταση παθόντος πολιτ. υπαλλ.   23,   στρατ.   51 
- επανεξέταση  53  βλ. & λ. επανεξέτασης 
- υποχρεωτική γνωμάτευση 23, 51, 53  για νέους ασφαλισμένους βλ. παράρτημα Ν. 2084/92 

άρθρ. 13 
- φορέας καθορισμού αναπηρίας  5, 6, 17, 23, 31, 32, 45, 51, 53, 71 
 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ  βλ. λ. όριο σύνταξης 
 

ΑΝΩΤΕΡΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
- προϋπηρεσία   12 
 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ 
-  περιορισμοί σε νέους ασφαλισμένους βλ. παράρτημα άρθρ. 16  Ν. 2084/92 
 

ΑΠΑΤΗ 
- κατά του Δημοσίου, λόγος απώλειας δικαιώματος σύνταξης   62 
- λόγος αναστολής δικαιώματος σύνταξης   63 
 

ΑΠΕΡΓΙΑ 
- πολ. υπαλλ.   11 
 

ΑΠΙΣΤΙΑ 
- λόγος απώλειας δικαιώματος σύνταξης   62 
- λόγος αναστολής δικαιώματος σύνταξης   63 
 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ 
- αναγνώρισης υπηρεσίας   14 
- Πιά   14 
 

ΑΠΟΔΕΙΞΗ 
- απορία   22 
- αρχή εγγράφου   14 
- υπηρεσίας   14,   υπηρεσία εκπαιδευτικού σε ξένα σχολεία εξωτερικού   12 
- υπηρεσία ιεροψάλτου και ιεροκήρυκα   12 
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ΑΠΟΔΟΧΕΣ 
- ενέργειας, ειδική σύνταξη αρχιστρατήγων, αρχηγών ΓΕΣ, ΓΕΝ, ΓΕΑ 
- διοικητικών μεγάλων μονάδων    91 
- τριμήνων  57,  εξαίρεση του από την κράτηση για κύρια σύνταξη  59 
 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 
- καταργεί το συντάξιμο της υπηρεσίας εκπαιδ. εξωτερικού  3,  πολιτ. υπαλλ.  11,  στρατ.  36 
- αντί σύνταξης πολιτ. υπαλλ.  16,   στρατ.   30, 44,   επιμελητών και βοηθών ΑΕΙ εθελοντικής 

εξόδου Ν. 815/1978   92 
- επιστροφή, συντάξιμος χρόνος   11, 36, 97 
- πρόσωπα που υποστήκαν υλικές ζημιές από τρομοκρατική πράξη  βλ. παράρτημα Ν. 1897/90  

άρθρ. 6 
 

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
- δικαστική βλ. λ. δικαστική αποκατάσταση 
- συνταξιοδοτική βλ. λ. συνταξιοδοτική αποκατάσταση 
 

ΑΠΟΛΥΣΗ 
- χωρίς δικαίωμα σύνταξης μεταφορά χρόνου στο ΙΚΑ   85 
- για αυθαίρετη αποχή, λόγος απωλείας δικαιώματος σύνταξης   62 
- για 35ετία, εφαρμογή του Συντάγματος 1968   78 
- έναρξη σύνταξης   56 
 

ΑΠΟΡΙΑ 
- Απόδειξη, δικαιολογητικά   22 
- αρμόδιο όργανο για να διαπιστωθεί αυτή   53 
- Προϋπόθεση συνταξιοδότησης συζύγου πολιτ. υπαλλ.  5,   στρατ.  31 
- Προϋπόθεση συνταξιοδότησης πατρικής οικογένειας πολιτ. υπαλλ.  5, 6  στρατ. 31, 32 
 

ΑΠΟΤΑΞΗ 
- για λιποταξία, λόγος απώλειας δικαιώματος σύνταξης   62 
 

ΑΠΡΟΟΠΤΟ ΣΥΜΒΑΝ 

- άρση περιορισμού απορίας, ηλικίας, συντήρησης για την συνταξιοδότηση πατρικής 
οικογένειας πολιτ. υπαλλ.  6,  στρατ. 32 

- εξομοίωση των τραυματιζόμενων από απρόοπτο συμβάν με τους πολεμικούς συνταξιούχους  
58 

- Προσαύξηση σύνταξης τραυματιζόμενων πολιτ. υπαλλ.  17,   στρατ. 45 
- συντάξιμος μισθός οπλιτών  34 
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ΑΠΩΛΕΙΑ 
- δικαιώματος σύνταξης γενικά   62 
- δικαιώματος σύνταξης κόρης ή χήρας συζύγου   62 
 

ΑΡΓΙΑ 
- με απόλυση στρατιωτικών όχι συντάξιμος   36 
- με πρόσκαιρη παύση στρατιωτικών συντάξιμος   36 
- πολιτ. υπαλλ. όχι συντάξιμος   11 
 

ΑΡΧΗ 
- εγγράφου απόδειξης   14 
 

ΑΡΧΗΓΟΣ 
- ΓΕΣ συντάξιμος μισθός  34,  91 
- ΓΕΝ συντάξιμος μισθός  34,  91 
- ΓΕΑ  συντάξιμος μισθός  34, 91 
 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΤΜΗΜΑ 
- διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας   40 
 

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
- διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας   40 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
- νέος ασφαλισμένος - έννοια του όρου βλ. παράρτημα Ν. 2084/92 άρθρ. 17  παρ. 4 
 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
- αναγνώριση χρόνου δημόσιας υπηρεσίας σε ασφαλιστικούς οργανισμούς  85 
- διπλή απαγόρευση για πολιτικούς υπαλλ. 11,  στρατ.  36 
- διπλή απαγόρευση για εκπαιδευτικούς εξωτερικού   3 
- διπλή απαγόρευση για ενήλικα ανίκανα παιδιά πολιτ. υπαλλ.  18,  στρατ.  46 
- προσώπων που ασφαλίζονται και σε άλλους φορείς κύριας ασφάλισης λόγω ιδιότητας βλ. 

παράρτημα άρθρο 17 Ν. 2084/92 και άρθρο 5 Ν. 2320/95 
- συμβασιούχων   84 
- συντομισμός με το σύστημα του ΙΚΑ   85 
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ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΑΠΟΧΗ 
- όχι συντάξιμος χρόνος πολιτ. υπαλλ.  11,  στρατ.  36 
- λόγος απώλειας δικαιώματος σύνταξης   62 
 

ΑΥΤΟΝΟΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 
- προϋπηρεσία 12 
 

ΑΥΤΟΨΙΑ 
- αποδεικτικό μέσο   14 
 

ΑΦΑΝΕΙΑ 
- άσκηση δικαιώματος σύνταξης   63 
- έναρξη πληρωμής σύνταξης   56 
 
 

Β΄ 
 
ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  βλ. λ. ανικανότητας 
 

ΒΑΘΜΟΣ ΑΝΩΤΕΡΟΣ 

- κανονισμός σύνταξης βάσει μισθού αμέσως ανώτερου βαθμού οικογενειών αξιωματικών, 
υπαξιωματικών και δημ. υπαλλ. φονευθέντων στο πόλεμο   70 

 

ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΣ 
- κανονισμός σύνταξης βάσει μισθού προηγούμενου βαθμού πολιτ. υπαλλ.  9,  στρατ. 42 
 

ΒΑΛΚΑΝΟΤΟΥΡΚΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
- δικαίωμα σύνταξης οπλαρχηγών, ομαδαρχών και οικογενειών   70 
 

ΒΑΡΥ ΠΤΑΙΣΜΑ 
- συνέπειες δικαιώματος συντάξεως πολιτ. υπαλλ.  1,  στρατ. 26 
 

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 
- Δημητσάνας προϋπηρεσία  12 
- «Κοραής» Χίου προϋπηρεσία  12 
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ΒΟΗΘΗΜΑ 
- αντί σύνταξης πολιτ. υπαλλ. 16,  στρατ.  14 
- επιστροφή συντάξιμος χρόνος  11, 36, 97 
- εφάπαξ σε θύματα τρομοκρατικών ενεργειών και στις οικογένειες του παράρτημα Ν. 1897/90 

άρθρ. 3 και 4 και Ν. 1977/91 άρθρ. 2 παρ. 1 και 2 
 

ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
- δικαίωμα σύνταξης οπλαρχηγών, ομαδαρχών και οικογενειών   70 
- διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας  40 
- πρϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ. 12,  στρατ. 37 
 
 

Γ΄ 
 

ΓΑΜΟΣ 
- λύση   53 
- σύναψη απώλεια δικαιώματος σύνταξης κόρης και χήρας συζύγου   62 
-  σύναψη υποχρέωση αναγγελίας   69 
- τέλεση από στρατιωτικό χωρίς άδεια   26 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ 
- δικαιούχοι σύνταξης   93 
- προσμέτρηση προϋπηρεσίας   92 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
- δικαιούχοι σύνταξης   93 
- προσαύξηση σύνταξης  15  εθελ. έξοδος  92 
 

ΓΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓ. ΕΚΠ/ΣΗΣ 
- προϋπηρεσία   12 
 

ΓΕΩΡΓΑΦΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ 
- προσαύξηση σύνταξης προσωπικού 
 

ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ 
- ανώτατων υγειονομικών επιτροπών υποχρεωτική  23, 51, 53 
 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 
- προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ.  12,  στρατ. 37 
 

ΓΥΝΑΙΚΑ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ 

- δικαίωμα σύνταξης γυναίκας σε χηρεία με ανήλικα παιδιά ή σε διάζευξη με ανήλικα παιδιά ή 
έγγαμων  1 
 



 

359

 

Δ΄ 
 

ΔΗΜΟΙ 
- προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ.  12,  στρατ.  37 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΙ 
- εξαιρούνται των διατάξεων του Κώδικα   8 
 

ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ 
- ανακτορικών υπαλλήλων  83 
- εκπαιδευτικών εξωτερικού   3 
- προσωπικού ΕΛΤΑ   82 
- προσωπικού ισοτίμων σχολείων   9 
- προσωπικού ΚΕΠΕ   9 
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 
- απόδειξη υπηρεσίας σε περίπτωση αδυναμίας εγγράφου απόδειξης   14 
- άσκηση και αναγνώριση σύνταξης πολιτ. υπαλλ.  22,   στρατ.  50 
- άσκηση και αναγνώριση σύνταξης παθόντος πολιτ. υπαλλ.  23,   στρατ.  51 
- Ενώπιον της Α.Σ.Υ. Επιτροπής  23, 51, 53 
- επανεξέταση παθόντος  53 
- προπαρασκευαστική σύνταξης παθόντος πολιτ. υπαλλ.  23,  στρατ. 51 
- συγκέντρωση δικαιολογητικών συνταξιοδότησης πολιτ. υπαλλ. 22,  στρατ. 50 
 

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

- διαδοχική ασφάλιση 12, 13, 37, 38 για όσους έχουν προσληφθεί για πρώτη φορά μετά την 
1/1/1983 άρθρ. 17 παρ. 4 και άρθρ. 20 παρ. 4 τελευτ. εδάφιο Ν. 2084/1992. 

 

ΔΙΑΖΕΥΞΗ 
- γονέων δικαίωμα σύνταξης   6, 31 
- γονέων ποσό σύνταξης  19, 47 
- κόρης δικαίωμα πολιτ. υπαλλ.  5,   στρατ.  31 
 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΗ ΚΟΡΗ 
- δικαίωμα σύνταξης πολιτ. υπαλλ.  5,  στρατ.  31 
- περιορισμός σύνταξης  5  βλ. παρατήρηση  1η 
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ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ 
- Πολεμική    26,  36 
- συντάξιμος ή όχι ο χρόνος πολιτ. υπαλλ.  11,   στρατ.  36 
 

ΔΙΑΚΟΠΗ 
- παραγραφή καθυστερούμενης σύνταξης   61 
 

ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ 
- διατάξεων 103, για τα θύματα τρομοκρατίας βλ. παράρτημα Ν. 1897/90  άρθρ. 9 
- στην υπηρεσία στρατ.  36, 79 
 

ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
- δικαίωμα σύνταξης υπαλλήλων   2 
 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
- συντάξιμος υπηρεσία   11 
 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΆ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ 
- καθορισμός με διάταγμα   61 
- πολιτικών υπαλλήλων και οικογενειών   22 
- στρατιωτικών και οικογενειών   50 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ 
- αποζημίωση ή σύνταξη εθελοντών οπλιτών   30 
- μεγαλύτερης σύνταξης αναπηρικής ή βάσει των ετών υπηρεσίας πολιτ. υπαλλ.  17,  στρατ.  

45, 58 
- σύνταξης οικογένειας παθόντος πολιτ. υπαλλ.  7,  στρατ.  30 
- σύνταξης παθόντος υπαλλ. στρατευμένου   1 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
- αγγελιαφόρων Πολιτ. Ναυτικού   27 
- άγαμων αδελφ. πολιτ. υπαλλ.  6,  στρατ. 32 
- αδελφών νοσοκόμων  ΕΔ  27 
- αδελφών νοσοκόμων αξιωματικών σε χηρεία με ανήλικα τέκνα ή σε διάζευξη με ενήλικα τέκνα 

ή έγγαμων   26 
- αιρετών εκπαιδευτικών συμβούλων   1 
- ανακτορικών υπαλλήλων   2, 83 
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- αναστολή   63 
- απώλεια    62 
- αρχιφυλάκων και τακτικών αγροφυλάκων  1 
- γενικών γραμματέων υπουργείων  93 
- γενικών επιθεωρητών διοίκησης   1, 93 
- διαζευγμένης κόρης πολιτ. υπαλλ.  5,   στρατ.  31 
- διδακτικού προσωπικού Αθωνιάδας Σχολής   2 
- διδακτικών κλητήρων εξελθόντων πριν το 1934   88 
- δοκίμων υπαλλήλων   1 
- εκτάκτων υπαλλήλων παθόντων για την καταπολέμηση λοιμ. νόσων   4 
- ελλήνων δικαστών στην Αίγυπτο των μικτών δικαστηρίων   2 
- εκπαιδευτικών εξωτερικού   3 
- εξελθόντων βάση νόμων εθελούσιας εξόδου   92 
- συμβασιούχων υπαλλήλων 
- ζώντος συζύγου πολιτ. υπαλλ.  5, κόρης στρατ.  31 
- εφέδρων αξιωματικών εκτός ενέργειας   29 
- ημερομίσθιων τεχνιτών πολεμ. Ναυτικού   28 
- γυναικών σε χηρεία με ενήλικα παιδιά ή διαζευγμένων με ανήλικα παιδιά ή έγγαμων   1 

- θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών για υπαλλήλους - δημόσιους λειτουργούς - 
δημοσιογράφους βλ. παράρτημα: Ν. 1897/90 άρθρ. 2 για πολίτες βλ. παράρτημα Ν. 1977/91 
άρθρ. 2 

- ιδιωτών αστράτευτων   29 
- ιατρών  83   ΝΙΜΤΣ  2   ΕΣΥ  1 
- καθηγητών Θεολογικών σχολών εξωτερικού  3 
- καθηγητών στην Παιδαγ. Ακαδημία «Αγ. Βασίλειος» στο Γκάρισον ΗΠΑ 
- μαγείρων Πολ. Ναυτικού   27 
- μη μονίμων πολιτ. υπαλλήλων   1 
- μονίμων ιδιωτών τεχνιτών Πολ. Αεροπορίας   27 
- νέων ασφαλισμένων βλ. παράρτημα Ν. 2084/92  άρθρ. 1 
- νομαρχών   1, 93 
- παθόντων από τρομοκράτες   5,  31 
- πατρικής οικογένειας πολιτ. υπαλ.  5, 6,  στρατ. 31, 32,  για νέους ασφαλισμένους δε 

δικαιούται σύνταξη η πατρική οικογένεια βλ. Παράρτημα Ν. 2084/92 
- πολιτικών τακτικών υπαλλήλων γενικά   1 
- Προσωπικού Ακαδημίας Αθηνών   2 
-  «  Διεθνούς οικονομικής επιτροπής   2 
-  «  ΕΛΤΑ   82 
-  «  ισότιμων σχολείων   2 
-  «  ΚΕΠΕ 
-  «  καταπολέμησης λοιμώδων νοσημάτων   4 
-  «  Ν.Π.Δ.Δ. που συγχωνεύθηκαν ή μετατράπηκαν σε ιδρύματα   8 
-  «  Ριζαρείου Σχολής   2 
-  «  Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας   2 
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- στρατιωτικών γενικά  26,  πολ. συν/χων  71, 86,  νέοι ασφαλισμένοι βλ. Παράρτημα Ν. 
2084/92 

- Παιδιά πολιτ. υπαλλ.  5,  στρατ.  31,  νέοι ασφαλισμένοι βλ. Παράρτημα άρθρ. 11 Ν. 2084/92 
- τυφλών πολιτ. υπαλλήλων   1 
- χήρας κόρης   104 
- χήρας μητέρας πολιτ. υπαλλ.  5, 6,  στρατ.  31, 32 
- χήρας συζύγου πολιτ. υπαλλ.  5,  στρατ.  31,  νέοι ασφαλισμένοι βλ. Παράρτημα άρθρ. 11 Ν. 

2084/92 
- χήρου συζύγου πολιτ. υπαλλ.  5,  στρατ.  31,  νέοι ασφαλισμένοι βλ. Παράρτημα άρθρ. 11 Ν. 

2084/92 
 

ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
- μικτά στην Αίγυπτο δικαίωμα σύνταξης Ελλήνων δικαστών   2 
- μικτά στην Αίγυπτο προϋπηρεσία   12 
- Οθωμανικά προϋπηρεσία Ελλήνων δικαστών   12 
 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
- ανάκτηση δικαιώματος σύνταξης   62 
 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ 
- Ανώτατοι προσαύξηση σύνταξης   95 
- κλητήρες με μισθό που αποχώρησαν πριν το 1934 δικαίωμα σύνταξης   88 
 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
- Αποφασίζει για την φύση της πράξης - τρομοκρατική ή όχι - βλ. Παράρτημα Ν.1897/90 άρθρ.8 
 

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
- σε αλβανικά δικαστήρια Βορειοηπειρωτών   12 
- προγενέστερη δικαστών  12,  δικαστ. συμβούλων  37 
- προγενέστερη φορολογικών δικαστών   12 
- προσόν διορισμού πολιτ. υπαλλήλων  12,  στρατ. 37 
 

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
- Παράνομη   65 
 

ΔΙΟΡΘΩΣΗ 
- πράξης ή απόφασης   66 
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ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ 
- υπαλλήλου έναρξη συντάξιμης υπηρεσίας   14 
 
ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ βλ. λ. προσαύξηση χρόνου 
 
ΔΙΠΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ  βλ. λ. ασφαλιστική κάλυψη 
 

ΔΟΚΙΜΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
- εξομοίωση με τακτικούς, δικαίωμα σύνταξης  1, 70 
- προϋπηρεσία   12 
 

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΣ 
- Υπηρεσία εκπαιδευτικών, χρόνος εκτός υπηρεσίας   94 
 
 

Ε΄ 
 

ΕΓΓΡΑΦΟ 
- αποδοχή παραίτησης   14 
- απόλυσης   14 
- διορισμού   14 
- επίσημο   14,  102 
- Αποδεικτικό μέσο   14,  66 
 

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΟΠΛΙΤΕΣ 
- επιλογή σύνταξης ή αποζημίωσης από τους ίδιους  30,  από τις οικογένειες   33 
 

ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟΣ 
- αξιωματικών  Ν.Δ. 4102/60,   92 
- γενικών επιθεωρητών και νομαρχών Ν.Δ. 4450/64,   92 
- δικαστικών Ν. 4126/60 και Α.Ν. 195/67,    92 
- επιμελητών και βοηθών ΑΕΙ Ν. 815/78,   92 
- παλαιών συνταξιούχων   72 
 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΑΝΤΑΡΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ 
- διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας ενόπλων μελών   40 
- υπηρεσίας ενόπλων μελών πολιτ. υπαλλ. στρατ.   37,  40 
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ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ 
- προϋπηρεσία διαχείρισης ανταλλάξιμης περιουσίας   12 
 

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
- προσαύξηση σύνταξης προσωπικού   15 
 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ  βλ. λέξη Αποδοχές 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

- για κύρια σύνταξη υπέρ Δημοσίου  58,  νέοι ασφαλισμένοι βλ. Παράρτημα άρθρ. 17  Ν. 
2084/92 

- στο ΙΚΑ των αποχωρούντων από το Δημόσιο χωρίς σύνταξη   85 
- προσωρινή ειδική μηνιαία εισφορά παρ. 3 άρθρ. 20  Ν. 2084/92 (σαν παρατήρηση στο άρθρο 

59) 
 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ 
- εξωτερικού δικαίωμα σύνταξης  3,  διαβάθμιση  3,  όριο ηλικίας  3 
- Δωδεκανήσου υπηρεσία πριν την ενσωμάτωση   94 
- σύμβουλοι δικαίωμα σύνταξης   1 
 

ΕΚΠΤΩΣΗ 
- από το δικαίωμα σύνταξης   59 
 

ΕΚΡΗΞΗ 
- λόγος απώλειας δικαιώματος σύνταξης στον προκαλούντα   62 
 

ΕΚΤΑΚΤΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
- δικαίωμα σύνταξης παθόντων κατά την καταπολέμηση λοιμ. νόσων ή συντάξιμος μισθός  10 
- προϋπηρεσία   12 
- συνταξιοδοτική αποκατάσταση με το Ν. 193/75   77 
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
- πράξεων ή αποφάσεων   67 
 

ΕΚΧΩΡΗΣΗ 
- συντάξεων   68 
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ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
- ένδικα μέσα κατά πράξεων ή αποφάσεων  14, 66 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) 
- διαβάθμιση προσωπικού   82 
- δικαίωμα σύνταξης προσωπικού   82 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
- προσαύξηση σύνταξης προσωπικού   15 
 

ΕΜΠΟΛΕΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
- διπλασιασμός χρόνου   40 
- χρονικά όρια   40 
 
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ  βλ. λ. ΕΠΙΤΑΚΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
- σε αφάνεια   56 
- σε εξαφάνιση στρατιωτικού   56 
- οικογενειών   56 
- υπάλληλου και στρατιωτικού   56 
 

ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
- για τον υπολογισμό σύνταξης πολ. υπαλλ.  14,  στρατ.  39 
- έναρξη πληρωμής σύνταξης   56 
 

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ 
- ένστασης 66, 67 
- έφεσης 14, 66 
- Παράβολα 24, 52 
 

ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ 
- αγοριών 53 βλ. και παράρτημα: άρθρο 13  Ν. 2084/92 
- ενέργεια μεταβολών   69 
 

ΕΝΣΤΑΣΗ 
- εναντίον πράξεων κανονισμού   66 
- εναντίον πράξεων ή παραλείψεων ΥΠΟΙΚ  67 
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ΕΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
- προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ.  12,   στρατ.  37 
 

ΕΞΑΜΗΝΑ 
- αλεξιπτωτιστή διπλασιασμός ή τριπλασιασμός χρόνου   41 
- εκκαθαριστή ναρκοπεδίων διπλασιασμός χρόνου   41 
- καταδυτικά διπλασιασμός ή τριπλασιασμός χρόνου   41, 71 
- προσαύξηση σύνταξης   43 
- πτητικά διπλασιασμός ή τριπλασιασμός χρόνου   41, 71 
- υποβρύχιου καταστροφέα διπλασιασμός ή τριπλασιασμός χρόνου   41 
 

ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ 
- άσκηση δικαιώματος σύνταξης   63 
- έναρξη πληρωμής σύνταξης   63 
 

ΕΞΕΤΑΣΗ 
- παθόντα από την Α.Σ.Υ. Επιτροπή πολιτ. υπαλλ.  23,  στρατ.  51, 71 
- παθόντα στο εξωτερικό πολιτ. υπαλλ.  23,  στρατ. 51 
- παθόντα λόγο επιδείνωσης   53 
 

ΕΞΟΔΑ 
- Ιατρικής εξέτασης πολιτ. υπαλλ.  23,   στρατ. 51 
 

ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ 
- δόκιμων υπαλλήλων με τακτικούς   1, 70 
- ημερομισθίων τεχνιτών Π.Ν. με ναύτες   28 
- λιμενοφυλάκων έμμισθων με Χωροφύλακες   25 
- μαθητών αστ. σχολής με αστυφύλακες   26 
- μαθητών πυροσβεστικής σχολής, δόκιμων και μαθητευόμενων του Πυροσβεστικού Σώματος 

με μόνιμους   26 
- μαθητών στρατιωτικών σχολών αξιωματικών   35 
- μαθητών στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών   35 
- συντάξιμου μισθού προσωπικού επίτακτων εμπορ. πλοίων  35 
- τραυματιζόμενων σε αυξημένο κίνδυνο ή απρόοπτο συμβάν με πολεμικούς συνταξιούχους  58 
 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
- προϋπηρεσία   12 
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ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
- διαδικασία πάθησης εξαιτίας της υπηρεσίας πολιτ. υπαλλ.  23,   στρατ.  51 
 

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗ 
- Ιατρική διαδικασία   53 
- Ιατρική λόγω επιδείνωσης  53 
- Ιατρική προσωρινών συνταξιούχων   71 
- συνταξιοδοτικών υποθέσεων   102 
 

ΕΠΗΥΞΗΜΕΝΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

- άρση περιορισμού απορίας, ηλικίας, συντήρησης για την συνταξιοδότηση πατρικής 
οικογένειας πολιτ. υπαλλ.  6,  στρατ.  32 

- εξομοίωση τραυματιζόμενων σε αυξημένο κίνδυνο με πολεμικούς συνταξιούχους  58 
- προσαύξηση σύνταξης οικογενειών φονευθέντων πολ. υπαλλ.  17,   στρατ.  45 
- προσαύξηση σύνταξης οικογενειών τραυματισθέντων πολ. υπαλλ.  17,  στρατ.  45 
- συντάξιμος μισθός οπλιτών   34 
 
ΕΠΙΔΟΜΑ 
- νόσου   54 
- νόσου έναρξη πληρωμής   56 
- νόσου αύξηση επιδόματος ειδικών κατηγοριών βαριά ανάπηρων   54 
 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΙ΄ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΟΜΑ) 
- προϋπηρεσία πολ. υπαλλ.  12,   στρατ.  37 
 

ΕΠΙΛΟΓΗ 

- ασφαλιστικού φορέα από το εκπαιδευτικό προσωπικό των Τ.Ε.Σ.Ε.Α. και του ΕΙΑΛ - Ν.Δ.Δ. 
που μετατάσσεται στο ΥΠΕΠΘ   84 

- ασφαλιστικού φορέα από το προσωπικό Δήμων και Κοινοτήτων που μετατάσσεται σε 
υπηρεσίες, ύδρευσης και αποχ/σης (άρθρ. 8 Ν. 2227/94) 

- ασφαλιστικού φορέα από το προσωπικό που μεταφέρεται στους «οργανισμούς» Αθήνας και 
Θεσ/νίκης και στον Ο.Κ.Χ.Ε.   83 

- ασφαλιστικού φορέα από συμβασιούχους   84 
- μεγαλύτερης σύνταξης από οικογένεια   58 
- πολεμικής σύνταξης ή βάση ετών υπηρεσίας   58 
- σύνταξης ή μισθού   58 
 

ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ 
- προϋπηρεσία  12 
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ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
- σαν αρχή εγγράφου απόδειξης υπηρεσίας   14 
 

ΕΠΙΤΑΚΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ 
- δικαίωμα σύνταξης προσωπικού τους   28 
- εξομοίωση συντάξιμου μισθού   35 
- προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ. 12,   στρατ.  37 
 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
- αναγνώρισης διάρκειας συντάξιμης υπηρεσίας   14 
- ανώτατη υγειονομική βλ. λ. ανώτατη (στρατού) Υγειον. Επιτροπή 
- απαλλαγών   23 
- Ελέγχου πράξεων κανονισμού σύνταξης   66 
- Ελέγχου τιμολογίων προϋπηρεσία  12 
- κεντρική προστασίας εγχώριας σιτοπαραγωγής προϋπηρεσία   12 
- συντονιστική ρύθμισης ζητημάτων ΚΤΕΦΑ προϋπηρεσία  12 
- υδραυλικών έργων Θεσσαλίας προϋπηρεσία   12 
 

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΑΕΡΟΠΛΑΝΩΝ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ 
- προϋπηρεσία πολ. υπαλλ.  12,   στρατ.  37 
 

ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ 
- για τα παιδιά των θυμάτων της τρομοκρατίας βλ. παράρτημα Ν. 1897/90 άρθρ. 10 
 

ΕΦΕΔΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ 
- που ανακαλούνται στην ενέργεια συντάξιμος μισθός 34,  συνταξ. υπηρεσία  36 
- δικαίωμα σύνταξης  26 
- που δεν είναι στην ενέργεια δικαίωμα σύνταξης  29 
 

ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑ 
- θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών και των οικογενειών τους βλ. Παράρτημα: Ν. 1897/90 

άρθρ. 3 και 5 
 

ΕΦΕΣΗ 
- κατά πράξης Επιτροπής αναγνώρισης διάρκειας συντάξ. υπηρεσίας   14 
- κατά πράξης κανονισμού σύνταξης   66 
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Ζ΄ 
 

ΖΩΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
- διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας   40 
 
 

Η΄ 
 

ΗΛΙΚΙΑ 
- για την προσμέτρηση προϋπηρεσιών πολιτ. υπαλλ. 12,   στρατ.  37 
- ενηλικίωση παιδιών   53 
- σαν προϋπόθεση συνταξιοδότησης θετών παιδιών πολιτ. υπαλ.  5,  στρατ.  31 
- σαν προϋπόθεση συνταξιοδότησης πατέρα πολιτ. υπαλ.  6,  στρατ. 32 
- συνταξιοδότησης   56 
 

ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΙ 
- προϋπηρεσία πολ. υπαλλ.  12,  στρατ.  37 
- τεχνίτες Πολ. Ναυτικού δικαίωμα σύνταξης  28,  προϋπηρεσία  37 
 
 

Θ΄ 
 

ΘΑΝΑΤΟΣ 
- σε μόνιμη διαθεσιμότητα      26 
- σε πολεμική αποστρατεία     26 
- σε πολεμική διαθεσιμότητα   26 
- στην υπηρεσία   13, 20, 21, 38, 48, 49 
- ως προς την αιτία βεβαιωθέντος με δικαστική απόφαση   101 
 

ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
- Εξωτερικού δικαίωμα σύνταξης καθηγητών   3 
 

ΘΕΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
- δικαίωμα σύνταξης πολιτ. υπαλλ.  5,   στρατ.  31 
- περιορισμός ηλικίας για την υιοθεσία   5,  31 
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ΘΥΜΑΤΑ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 
- απονομή σύνταξης - παροχή βοήθειας βλ. παράρτημα: Ν. 1897/90 και 1977/91 
 
 

Ι΄ 
 

ΙΑΤΡΙΚΗ 
- επανεξέταση   53 
- προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ.  12,   στρατ.  37 
 
ΙΑΤΡΟΙ Ε.Σ.Υ. 
- δικαίωμα σύνταξης   1 
 
ΙΑΤΡΟΙ Ν.Ι.Μ.Ι.Τ.Σ. 
- επί θητεία δικαίωμα σύνταξης   83 
- παθόντες κατά την καταπολέμηση λοιμωδών νόσων δικαίωμα σύνταξης   4,   

συντάξιμος μισθός   10 
- υπουργείων προϋπηρεσία   12 
 

ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 
- θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών βλ. Παράρτημα Ν. 1897/90 άρθρο 7 
 

ΙΔΙΟΠΟΙΗΣΗ 
- κατά του Δημοσίου, λόγος απώλειας δικαιώματος σύνταξης   62 
- λόγος αναστολής δικαιώματος σύνταξης   63 
 

ΙΔΙΩΤΕΣ 
- αστράτευτοι δικαίωμα σύνταξης   29 
- ημερομίσθιοι τεχνίτες Πολ. Ναυτικού δικαίωμα σύνταξης  28,  προϋπηρεσία  37 
- τεχνίτες μόνιμοι Πολ. Αεροπορίας δικαίωμα σύνταξης  27,  προϋπηρεσία ως ημερομισθίων 37 
 
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  (Ι.Κ.Α.) 
- αναγνώριση προϋπηρεσίας στο Δημόσιο   85 
- δικαίωμα επιλογής ασφάλισης συμβασιούχων   84 
- κρατήσεις ασφαλιστικές  84, 85 
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ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
- Ερευνών διεθνούς κύρους προϋπηρεσία   12 
- και οργανώσεις διεθνείς ή Εξωτερικού προϋπηρεσία πολ. υπαλλ.  12,   στρατ.  37 
 

ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ 
- διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας   40 
 

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ 
- Ελληνική απώλειά της αναστέλλει το δικαίωμα σύνταξης   63 
 

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΑΜΒΑΚΟΣ 
- προϋπηρεσία   12 
 

ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ 
- πολιτικοί υπάλληλοι προσαύξηση σύνταξης   15 
- στρατιωτικοί πτητική ενέργεια στο διπλάσιο ή τριπλάσιο  41, 71  προσαύξηση σύνταξης  43 
 

ΙΣΟΤΙΜΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
- δικαίωμα σύνταξης προσωπικού   2 
- προϋπηρεσία πριν από την ισοτιμία   12 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ 
- προϋπηρεσία   12 
 
 

Κ΄ 
 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

- ανωτάτων σχολών αποχώρηση λόγω ορίου ηλικίας 1, προσαύξηση σύνταξης  15,  
προϋπηρεσία  12 

- βιομηχανικών σχολών προϋπηρεσία   12 
- σωματικής αγωγής προϋπηρεσία σε δημοτικά σχολεία   12 
 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
- αρμόδιο όργανο   66 
- ένδικα μέσα   66 
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- παλιών συνταξιούχων   70 
- πράξη κανονισμού    66 
 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ 
- αναδρομικής σύνταξης   60 
- μεγαλύτερης σύνταξης βάση ετών ή βάση ανικανότητας πολ. υπαλλ.  17,   στρατ.  45 
- μεγαλύτερης σύνταξης σε οικογένεια   58 
- σύνταξης   56 
- σύνταξης χωριστής  18, 19, 46, 47 
- τριμήνων αποδοχών ή συντάξεων   57 
 

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΑ ΕΞΑΜΗΝΑ 
- διπλασιασμός ή τριπλασιασμός χρόνου   41 
- όσων εξήλθαν μέχρι την ισχύ του Α.Ν. 1854/51   71 
- προσαύξηση σύνταξης   43 
 

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ 
- αχρεωστήτως καταβληθείσας σύνταξης   67, 69 
- ποσό καταλογισμού   69 
 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 
- μεταγενέστερων Α.Ν. 1854/51   105 
- προγενέστερων  Α.Ν. 1854/51   104 
 

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΗΣ 
- ως λόγος συνταξιοδότησης  1 
 

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ 
- σύνταξης  68 
 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
- οικογένειας, φονευθέντος από τρομοκρατική πράξη βλ. Παράρτημα Ν.1977/91 άρθρ. 2 παρ. 2 
 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
- προϋπηρεσία   12 
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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
- προσαύξηση σύνταξης προσωπικού κλάδου Ρ/Τ   15 
 

ΚΕΝΤΡΟ ΑΜΕΣΟΥ ΔΡΑΣΗΣ ΛΙΜΕΝ. ΣΩΜΑΤΟΣ 
- διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας   40 
 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΚΕΠΕ) 
- διαβάθμιση προσωπικού   9 
- δικαίωμα σύνταξης προσωπικού   2 
 

ΚΛΗΡΙΚΟΙ 
- υπαγωγή στο Δημόσιο βλ. παράρτημα άρθρ. 21  Ν. 2084/92 
 

ΚΛΟΠΗ 
- κατά του Δημοσίου λόγος απώλειας δικαιώματος σύνταξης   62 
- λόγος αναστολής δικαιώματος σύνταξης   63 
 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 
- προϋπηρεσία   12 
 

ΚΟΡΕΑ 
- διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας   40 
 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
- δεν εξαιρούνται όσοι προτιμήσουν την ταυτόχρονη λήψη σύνταξης και αποδοχών   58 
- υπέρ συντάξεων   59 
 

ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
- προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ.  12,   στρατ.  57 
 

ΚΥΡΩΣΗ 
- πινάκων παλαιών αγωνιστών   100 
- σύμβαση Ελλάδας - Κύπρου για την συνταξιοδότηση κρατικών υπαλλήλων βλ. παράρτημα 

Ν.2291/95 
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Λ΄ 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ 

- έννοια του όρου για την εφαρμογή των διατάξεων που αναφέρονται στα θύματα της 
τρομοκρατίας βλ. παράρτημα Ν. 1897/90  άρθρ. 1  παρ. 1 

 

ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ 
- διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας   40 
 

ΛΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
- διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας   40 
 

ΛΙΠΟΤΑΞΙΑ 
- όχι συντάξιμος χρόνος   36 
- λόγος απώλειας δικαιώματος σύνταξης   62 
 
 

ΛΟΙΜΩΔΗ ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
- δικαίωμα σύνταξης ιατρών και εκτάκτων υπαλλήλων παθόντων κατά την καταπολέμηση   4 
- συντάξιμος μισθός   10 
 
 

Μ΄ 
 

ΜΑΓΕΙΡΟΙ 
- πολιτικοί Πολεμ. Ναυτικού δικαίωμα σύνταξης   27 
 

ΜΑΘΗΤΕΣ 
- αστυνομικής σχολής δικαίωμα σύνταξης       26 
- πυροσβεστικής σχολής δικαίωμα σύνταξης   26 
- στρατιωτικών σχολών αξιωματικών συντάξιμος μισθός       35 
- στρατιωτικών σχολών υπαξιωματικών συντάξιμος μισθός   35 
- συντάξιμος χρόνος μαθητείας   37 
 

ΜΑΙΑΙ 
- προϋπηρεσία σε νοσηλ. ιδρύματα   12 
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ 
- δικαίωμα σύνταξης οπλαρχηγών, ομαδαρχών και οικογενειών   70 
- διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας   40 
- προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ.  12,   στρατ.  37 
 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ 
- ως αποδεικτικό μέσο   14 
 

ΜΑΧΗ ΚΡΗΤΗΣ 
- διπλασιασμός χρόνου στρατ. υπηρεσίας   40 
 

ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 
- διπλασιασμός χρόνου στρατ. υπηρεσίας   40 
 
ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
• αναγγελία προθεσμία, ποινές 69 
• ενέργεια σε μεταβολή 69 
• υποχρεούμενοι σε αναγγελία 69 
 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
• Προσμέτρηση της πολιτικών συνταξιούχων σε πολεμική περίοδο στο στρατό, χωροφυλακή, 

αστ. πόλεων 12 
• απολυθέντων λόγω κατάργησης θέσης και προσληφθέντων ως μη μόνιμοι σε δημόσια θέση 12 
• προσμέτρηση των στρατιωτικών σε ανταρτικές ομάδες 37 
 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ 
• στρατιωτικού λόγω αδείας 26 
 
ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
• προϋπηρεσία 12 
 
ΜΗ ΜΟΝΙΜΟΙ 
• πολιτικοί υπάλληλοι (μετακλητοί) δικαίωμα σύνταξης 1 
• στρατιωτικοί δικαίωμα σύνταξης 26 
 
ΜΗΤΕΡΑ 
• ποσό σύνταξης 19, 47 
• φυσική δικαίωμα σύνταξης πολιτ. υπαλλ. 5,6 στρατ. 31,32 
• χήρα δικαίωμα σύνταξης πολιτ. υπαλλ. 5,6 στρατ. 31,32 
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ΜΗΤΡΩΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 
• δικαίωμα σύνταξης προσωπικού 2 
• προϋπηρεσία 12 
 
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
• προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ. 12, στρατ. 37 
 
ΜΙΧΑΝΟΚΙΝΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
• Αστυνομίας ΠΟΛΕΩΝ διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας 40 
• Χωροφυλακής διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας 40 
 
ΜΙΚΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΑΙΓΥΠΤΟΥ 
• δικαίωμα σύνταξης δικαστών 2 
• προσμέτρηση δικηγορικής υπηρεσίας 12 
 
ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ 
• συντάξιμη υπηρεσία σε αυτές 11 
 
ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ 
• διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας 40 
 
 

Ν΄ 
ΝΑΡΚΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ 
• διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας 41 
 
ΝΑΡΚΑΛΙΕΥΤΙΚΟ 
• Σπερχειός δικαίωμα σύνταξης οικογενειών πνιγέντων στο ναυάγιο 70 
 
ΝΑΡΚΟΠΕΔΙΑ 
• διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας όσων υπηρετούν στο Τάγμα Εκκαθάρισης ναρκοπεδίων 

ξηράς 41 
• σύνταξης παθόντων από έκρηξη ναρκών 70 
 
ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.) 
• προϋπηρεσία κλητήρα 37 
 
ΝΕΕΣ  ΧΩΡΕΣ 
• διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας 40 
 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ 
• προϋπηρεσία 12 
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ΝΟΜΑΡΧΕΣ 
• δικαίωμα σύνταξης 1,93 
• προσαύξηση σύνταξης 15 
 
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΚΑΙΟΥ 
• προσμέτρηση προϋπηρεσίας απεριόριστα 13 
• προϋπηρεσία 12,37 
 
ΝΟΣΗΛΕΙΑ 
• Έξοδα θυμάτων τρομοκρατικών ενεργειών βλ. παράρτημα Ν.1897/90 άρθρ. 7 
 
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
• Αιγύπτου Έλλην κοινοτήτων προϋπηρεσία 12 
• Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού προϋπηρεσία 12 
• Ιδιωτικού δικαίου προϋπηρεσία 12 
• κοινωφελούς χαρακτήρα 11 
• κρατικά προσαύξηση σύνταξης προσωπικού ασχολουμένου σε ραδιενεργείς πηγές ή 

ιοντίζουσας ακτινοβολίας 15 
• Κύπρου προϋπηρεσία 12 
• Μετοχικού Ταμείου Στρατού 12 
• που συγχωνεύτηκαν ή μετατράπηκαν σε ιδρύματα 83 
 
ΝΟΣΗΜΑΤΑ 
• Φυματιώδους φύσης προσαύξηση επιδόματος ανικανότητας 54 
• χρόνια εκδήλωση σε πολιτ. υπάλλ. 1, στρατ. 26 
 
ΝΟΣΟΚΟΜΟΙ 
• Πολιτικοί αδιαβάθμητοι προσαύξηση σύνταξης 15 
• στρατιωτικοί αδελφές δικαίωμα σύνταξης 26,27 προσαύξηση σύνταξης 42 προϋπηρεσία 37 
 

 
Ξ΄ 

ΞΕΝΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ 
• Προϋπηρεσία 12 
 
ΞΕΝΟΙ ΣΤΡΑΤΟΙ 
• Εχθρικοί συντάξιμος μισθός αξιωματικών που προσχώρησαν στον Ελληνικό Στρατό 72 
• συμμαχικοί προϋπηρεσία στον πόλεμο 1914-18 37 
 

Ο΄ 
ΟΘΩΜΑΝΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 
• προϋπηρεσία Ελλήνων δικαστών 12 
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ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
• αξιωματικών και υπαξιωματικών φονευθέντων σε πολεμική περίοδο 70 
• έγγαμου δικαιούχου πρόσωπα σύνταξης πολιτ. υπαλλ. 5 ,στρατ. 31, νέοι ασφαλισμένοι βλ. 

παράρτημα 4 Ν. 2084/92 άρθρο 1 
• έγγαμου ποσό σύνταξης Πολιτ. υπαλλ. 18, στρατ. 46, νέοι ασφαλισμένοι βλ. παράρτημα Ν. 

2084/92 άρθρο 12 
• Πατρική βλ. Πατρική οικογένεια 
• στρατιωτικών φονευθέντων 31,32 
• φονευθέντων από αφορμή ή εξαιτίας τρομοκρατικών ενεργειών βλ. Παράρτημα Ν. 1897/90 

άρθρ. 2 παρ. 2 και Ν. 1976 άρθρο 2 παρ. 2 
 
ΟΜΗΡΙΑ 
• διπλασιασμός χρόνου 40 
 
ΟΜΟΛΟΓΙΑ 
• ως αποδεικτικό μέσο 14 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΛΙΚΟΥ (ΟΔΔΥ τέως ΟΔΙΣΥ) 
• προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ. 12, στρατ. 37 
 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 
• προϋπηρεσία 12 
 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 
• Εξωτερικού προϋπηρεσίες πολιτ. υπαλλ. 12, στρατ. 37 
• διεθνείς προϋπηρεσίες πολιτ. υπαλλ. 12, στρατ. 37 
 
ΟΡΙΟ ΗΛΙΚΙΑΣ 
• για την καταβολή της σύνταξης 56, Εξαιρέσεις 59 παρ. 3 και στο Παράρτημα άρθρ. 15 Ν. 

2084/92 
• Εκπαιδευτικών Εξωτερικού 3 
• Εκπαιδευτικών ισοτίμων σχολείων, Ριζαρείου Σχολής, Φιλεκπαιδευτικής εταιρείας 2 
• εξαιρούνται τα θύματα τρομοκρατικών ενεργειών βλ. παράρτημα Ν. 1897/90 άρθρ. 1 
• ημερομηνία συμπλήρωσής του Πολιτ. υπαλλ. 11 
• όχι συντάξιμος χρόνος που διανύθηκε μετά την κατάληψη πολ. υπαλλ. 11, στρατ. 34 διατήρηση 

στην υπηρεσία κατώτερων οργάνων σωμάτων ασφαλείας κατά παράβαση ορίου ηλικίας 79 
• προσαύξηση σύνταξης ανώτατων δικαστικών 95, καθηγητών ΑΕΙ 15 
• συνταξιοδοτική τακτοποίηση απολυθέντων λόγο ορίου ηλικίας κατ΄ εφαρμογή του Συντάγματος 

1968  78 
• λόγοι συνταξιοδότησης πολιτ. υπαλλ. 1, στρατ. 26 
 
ΟΡΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
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• ανώτατο 55, νέοι ασφαλισμένοι βλ. παράρτημα : άρθρο 14 Ν. 2084/92 
• κατώτατο 55, νέοι ασφαλισμένοι βλ. παράρτημα: άρθρο 14 Ν. 2084/92 
 
ΟΡΚΟΣ 
• ως αποδεικτικό μέσο 14 
 

 
Π΄ 

ΠΑΘΗΜΑ 
• λόγος συνταξιοδότησης Πολιτ. υπαλλ. 1, στρατ. 26 
 
 
ΠΑΘΟΝΤΕΣ 
• δικαίωμα σύνταξης πολιτ. υπαλλ. 1 στρατ. 26 
• εξέταση από την Α.Σ.Υ. Επιτροπή 23,51,53,71, παθόντων στο εξωτερικό πολιτ. υπαλλ. 23, 

στρατ. 51 
• σε αυξημένο κίνδυνο ή από απρόοπτο συμβάν Πολ. υπαλλ. 17, στρατ. 45 
• υπολογισμός σύνταξης παθόντων εξαιτίας της υπηρεσίας 17,45,71, νέοι ασφαλισμένοι βλ. 

παράρτημα  Ν.2084/92 άρθρ. 6 και 10 
• υπολογισμός σύνταξης παθόντων όχι εξαιτίας της υπηρεσίας 16,44 νέοι ασφαλισμένοι βλ. 

παράρτημα Ν. 2084/92 άρθρ. 6 και 10 
 
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ 
• Γκάρισον ΗΠΑ δικαίωμα σύνταξης προσωπικού 3 
 
ΠΑΙΔΟΚΤΟΝΙΑ 
• λόγος απώλειας δικαιώματος σύνταξης χήρας συζύγου 62 
 
ΠΑΙΔΟΝΟΜΟΙ 
• προσαύξηση σύνταξης 15 
 
ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ 
• περί εκρηκτικών υλών, λόγος απώλειας δικαιώματος σύνταξης 62 
• Ποινικές βλ. ποινική καταδίκη 
 
ΠΑΡΑΒΟΛΑ 
• Ενδίκων μέσων 24,52 
 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ 
• αναδρομικών συντάξεων 60 
• δικαιουμένων συντάξεων 61 
• διακοπή της 61 



 

380

• επιδόματος και βοηθήματος 61 
 
ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ 
• από συμμετοχή σε σύνταξη πολιτ. υπαλλ. 5, στρατ. 31 
• από συνταξιοδοτικό δικαίωμα 68 
• λόγος συνταξιοδότησης πολ. υπαλλ. 1, στρατ. 26 
 
ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΠΡΑΞΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
• επίδραση στο συνταξιοδοτικό δικαίωμα 65 
 
ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ 
• κατά του Δημοσίου, λόγος απώλειας δικαιώματος σύνταξης 62 
• λόγος αναστολής δικαιώματος σύνταξης 63 
 
ΠΑΤΕΡΑΣ 
• άγαμου πολιτικού υπαλλήλου και στρατιωτικού δικαίωμα σύνταξης 6,32 
• δικαίωμα συμμετοχής στη σύνταξη της χήρας συζύγου χωρίς παιδιά Πολ. υπαλλ. 5, στρατ. 31 
• Ποσό σύνταξης πολιτ. υπαλλ. 19, στρατ. 47 
 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΑ 
• προϋπηρεσία στις έδρες τους: για υπαλλήλους ή κληρικούς 12 
 
ΠΑΤΡΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
• αγάμου πολιτ. υπαλλ. 6, στρατ. 32 
• απορία δικαιούχου 6,32 
• διαζευγμένου χωρίς παιδιά 6,32 
• παθόντος σε αυξημένο κίνδυνο ή από απρόοπτο συμβάν 6,32 
• ποσό σύνταξης 19,47 
• ποσοστό συμμετοχής στη σύνταξη της χήρας συζύγου πολιτ. υπαλλ. 18, στρατ. 46  
• συντήρηση δικαιούχου από τον αποβιώσαντα 6,32 
• Φονευθέντος από αφορμή ή εξαιτίας τρομοκρατικής πράξης βλ. παράρτημα:  Ν.1897/90 άρθρ. 

2 παρ. 2 και Ν. 1977/91 άρθρ. 2 παρ. 2 
• χήρου χωρίς παιδιά 6,32 
 
ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
• προϋπηρεσία 12 
 
ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ 
• αναδρομική πληρωμή συντάξεων 60 
• απορίας, ηλικίας, συντήρησης για την συνταξιοδότηση πατρικής οικογένειας πολιτ. υπαλλ. 6, 

στρατ. 32, άρση προκειμένου για φονευθέντες σε αυξημένο κίνδυνο ή απρόοπτο συμβάν 6,32 
• καταβολή δύο συντάξεων 58 
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• προσμετρητέων προϋπηρεσιών πολ. υπαλ. 13, στρατ. 38 
• χρόνου υιοθεσίας για την συνταξιοδότηση θετών παιδιών πολ. υπαλ. 5, στρατ. 31 
 
ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
• αναγνώριση με καταβολή εισφορών 59 
• καθορισμός της πολιτ. υπαλ. 15, στρατ. 36 
• υπολογισμός πολ. υπαλλ. 15, στρατ. 42 
 
ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ 
• κατά του Δημοσίου λόγος απώλειας δικαιώματος σύνταξης 62 
• λόγος αναστολής δικαιώματος σύνταξης 63 
 
ΠΟΙΝΙΚΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ 
• δεν είναι συντάξιμος ο χρόνος έκτισης πολ. υπαλλ. 11, στρατ. 36 
• δεν αποκτάται συνταξιοδοτικό δικαίωμα 62 
• αναστέλλει το συνταξιοδοτικό δικαίωμα 63 
• μεταβίβαση σύνταξης σε σύζυγο και παιδιά 64 
 
ΠΟΛΕΜΙΚΗ 
• αποστρατεία χρόνος 36 
• διαθεσιμότητας χρόνος 36 
• Υπολογισμός σύνταξης αξιωματικών Πολ. διαθεσιμότητας, Πολ. αποστρατείας και μόνιμης 

διαθεσιμότητας που αποτάχθηκαν 45 
 
ΠΟΣΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
• ανικανότητας μη οφειλομένης στην υπηρεσία πολ. 16, στρατ. 44, νέοι ασφαλισμένοι βλ. 

Παράρτημα: Ν. 2084/92 άρθρ. 6 και 10 
• ανικανότητα οφειλομένη στην υπηρεσία πολιτ. υπαλλ. 17, στρατ. 45, νέοι ασφαλισμένοι βλ. 

Παράρτημα : Ν. 2084/92 άρθρ. 6 και 10 
• βάση ετών υπηρεσίας πολ. υπαλλ. 15, στρατ. 42, νέοι ασφαλισμένοι βλ. παράρτημα Ν. 2084/92 

άρθρα 5 και 9 
• Ειδικής σύνταξης ανώτατων αξιωματικών που διοίκησαν μεγάλες μονάδες κ.λπ. 98 
• όσων εξήλθαν με βάση ειδικούς νόμους Εθελοντικής εξόδου 92 
• οικογένειας έγγαμου Πολ. υπαλλ. 18, στρατ. 46, νέοι ασφαλισμένοι βλ. παράρτημα : Ν. 2084/92 

άρθρ. 12 
• οικογενειών που φονεύονται από τρομοκρατικές πράξεις βλ. παράρτημα : Ν. 1977/91 άρθρο 2 
• Οπλαρχηγών Εθνικών αγώνων 70 
• παθόντων στο ναυάγιο τον Ο/Γ «ΗΡΑΚΛΕΙΟ» 70 
• Παθόντων προ και μετά το Α.Ν. 1854/51 71 
• Πατρικής οικογένειας πολ. υπαλλ. 19 στρατ. 47 
 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
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• προσαυξήσεις σύνταξης πολ. υπαλλ. 15, στρατ. 42,43 
• συντάξιμο πολιτ. υπαλλ. 9, στρατ. 34 
• συντάξιμο ανικανότητος 17,45,71 νέοι ασφαλισμένοι βλ. παράρτημα: Ν. 2084/92 άρθρ. 6 
• φορείς καθορισμού ποσοστού αναπηρίας (ΑΣΥΕ) 17,45 
 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
• Πολιτ. υπάλλ. 11, στρατ. 36 
• που θεμελιώνει δικαίωμα σύνταξης πολιτ. υπαλλ. 11, στρατ. 36 
 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΓΝΩΜΟΣΥΝΗ 
• ως αποδεικτικό μέσο 14 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 
• ως αρμόδιος για ανακρίσεις για παθόντα στην υπηρεσία πολιτ. υπαλλ. 23 
 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ 
• αίτησης αναγνώρισης διάρκειας συντάξιμης υπηρεσίας 14 
• αίτησης αναγνώρισης δικαιώματος σύνταξης πολ. υπαλ. 22, στρατ. 50 
• αίτησης αναγνώρισης δικαιώματος σύνταξης παθόντος πολ. υπαλλ. 23, στρατ. 51 
• αίτησης αποκατάστασης διωχθέντων από το καθεστώς της 21ης -4-1967 75,76 
• αίτησης αύξησης σύνταξης πολ. υπαλ. 22, στρατ. 50 
• αίτησης επανεξέτασης από την Α.Σ.Υ. Επιτροπή 53 
• αίτησης επανεξέτασης συνταξιοδοτικών υποθέσεων 102 
• αίτησης καταβολής οφειλομένης σύνταξης θανόντος σε κληρονόμους 61 
• αναγγελίας μεταβολής συνταξιοδοτικής κατάστασης 69 
• Ένστασης 66,67 
• Επαναφοράς υπόθεσης για αλλαγή νομολογίας 66 
• Έφεσης 14,66 
 
ΠΡΟΝΟΜΙΟΥΧΟΣ ΑΝΩΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠΑΕΓΑΕ) 
• προϋπηρεσία 12 
 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
• ανθυπασπιστών και οπλιτών 42 
• αξιωματικών στρατού ξηράς Εθελ. Εξόδου Ν. 4102/60 92 
• γενικών Επιθεωρητών διοίκησης 15, Εθελ. Εξόδου Ν.Δ. 4450/64 92 
• δικαστικών ανωτάτων 95, Εθελ. Εξόδου Ν. 4126/60 και Ν. 195/67 92 
• Έγγαμων αξιωματικών αδελφών νοσοκόμων 42 
• Επιμελητών και βοηθών ΑΕΙ Εθελ. Εξόδου Ν. 815/78  92 
• Ιπταμένων πολιτ. υπαλλήλων 15 
• καθηγητών ΑΕΙ 15 
• Εξαμήνων πτητικών, καταδυτικών, αλεξιπτωτιστών και υποβρύχιων καταστροφέων 43 
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• Νέων ασφαλισμένων βλ. Παράρτημα : Ν. 2084/92 άρθρ. 13 
• νομαρχών 15, Εθελ. Εξόδου Ν.Δ. 4450/64 92 
• Παιδονόμων 15 
• Πολιτικού προσωπικού Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού 15 
• Πολιτικού προσωπικού Στρατιωτικών Τυπογραφείων 15 
• Πολιτικών νοσοκόμων αδιαβάθμητων 15 
• Προσωπικού Εθνικού Τυπογραφείου 15 
• Προσωπικού Ελ. Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας 15 
• Προσωπικού Κλάδου Ρ/Τ της ΚΥΠ 15 
• Προσωπικού κρατικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων 15 
• Προσωπικού Τελωνοφυλακής 15 
• Προσωπικού φυλάξεως φυλακών 15 
• τραυματιζομένων και οικογενειών των φονευθέντων σε αυξημένο κίνδυνο ή από απρόοπτο 

συμβάν 17,45 
 
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΧΡΟΝΟΥ 
• αιχμαλωσίας 40 
• στον αντισυμμοριακό αγώνα 40 
• σε αστυνομικές υπηρεσίες 40 
• στο βορειοηπειρωτικό αγώνα 40 
• σε Εθνικές ανταρτικές ομάδες 40 
• στον Ιερό λόχο 40 
• στην Κορέα 
• στο Λιμενικό Σώμα 40 
• στο Μακεδονικό αγώνα 40 
• στη Μάχη της Κρήτης 40 
• στη Μέση Ανατολή 40 
• σε μονάδες εκστρατείας 40 
• στις νέες χώρες 40 
• σε πυροσβεστικές υπηρεσίες 40 
• στο στρατό Εθνικής Αμύνης 40 
• στην Ταξιαρχία Ρίμινι 40 
• Εμπόλεμης στρατιωτικής υπηρεσίας γενικά 40 
• Εξαμήνων αλεξιπτωτιστού 42 
• Εξαμήνων Εκκαθαριστού ναρκοπεδίων 41 
• Εξαμήνων καταδυτικών 41 
• Εξαμήνων πτητικών 41 
• Εξαμήνων υποβρύχιου καταστροφέα 41 
• κατοχικής περιόδου στα Σώματα Ασφαλείας και Λιμενικό Σώμα 40 
• ομηρίας ή φυλάκισης από τις αρχές κατοχής 40 
 
ΠΡΟΣΟ 
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• διορισμού σε πολιτική θέση 12 
• διορισμού υπαλλήλων στην Υπηρεσία Πλοίων Δίωξης Λαθρεμπορίου του ΥΠ. ΟΙΚ. 12 
• κατάταξης στρατιωτικού 37 
 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ 
• γίνονται οριστικοί 71 
• χρόνος εκτός υπηρεσίας 71 
 
ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ 
• σύνταξης ή αποζημίωσης εθελοντών οπλιτών 30 
• σύνταξης οικογένειας πολ. υπαλλ. 7, στρατ. 33 
• σύνταξης παθόντος υπαλλήλου στρατευμένου 1 
 
ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ 
• αγγελιοφόρων του Πολ. Ναυτικού 37 
• αδελφής νοσοκόμου Ενόπλων δυνάμεων 37, πολ. υπαλλ. 12 
• αμειβόμενη με ποσοστά 12 
• άμισθη δικαστικών γραφείων και υπογραμματέων δικαστηρίων 12 
• άμισθων υποταμιών και δημόσιων εισπρακτόρων 12 
• ανακτορική 12 
• αρχηγών ΄Ενοπλων Δυνάμεων 37 
• αρχιφύλακα ή αγροφύλακα Αγροτικής ασφάλειας 12 
• δικηγορική 12,37 
• στην Αγγλική Στρατιωτική Διοίκηση Δωδεκανήσου 12 
• στην Αγροτική Τράπεζα Ελλάδος, υπηρεσία έκδοσης παραχωρητηρίων 12 
• στην Αγροφυλακή 12 
• στο εξωτερικό για την οποία έχουν μεταφερθεί ασφαλιστικές εισφορές 12,37 
• στην Ανατολική Τηλεγραφική Εταιρεία (ΗΣΤΕΡΝ) 12 
• στις Ανώτατες Βιομηχανικές Σχολές ιδιωτικού δικαίου 12 
• στις Ανώτατες Σχολές Εξωτερικού ως τακτικών ή εκτάκτων ή επικουρικών καθηγητών ή 

έμμισθων υφηγητών 12 
• σε Ανώτατες Σχολές επικουρικού καθηγητού 12 
• σε Ανώτατες Σχολές υφηγητών 12 
• στην Ανώτατη Κρατική Σχολή Αδελφών Νοσοκόμων Θεσσαλονίκης 12 
• στην Αστυνομική Σχολή 37 
• στον Αυτόνομο οργανισμό Σεισμοπαθών Κορινθίας 12 
• στις βιβλιοθήκες «Κοραής» Χίου και Δημητσάνας και στο ιστορικό αρχείο Κρήτης 12 
• στο Γενικό Ταμείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
• στο Γραφείο Ελέγχου Εσωτερικών Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεων Πολ. υπαλλ. 12, στρατ. 37 
• στους Δήμους ή Ενώσεις Δήμων και Κοινοτήτων Πολιτ. υπαλλ. 12, στρατ. 37 
• στην επαγγελματική Σχολή Ενώσεως Ελληνίδων 12 
• στον Επικουρικό Οργανισμό Μεταφοράς με Αυτοκίνητα (ΕΟΜΑ) 12,37 
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• σε επιτακτά εμπορικά πλοία 12,37 
• σε Επιτροπές Ελέγχου Τιμολογίου 12 
• στην Επιτροπή Ν.Δ.  Ν.Δ.΄ /1912    12 
• στην επιτροπή Υδραυλικών ΄Εργων Θεσσαλίας 12 
• στο Εργοστάσιο Αεροπλάνων Παλ. Φαλήρου 12,37 
• στην Ε.Τ.Ε. υπάλληλοι διαχείρησης ανταλλάξιμης μουσουλμανικής περιουσίας 12 
• σε Ιδρύματα Ερευνών διεθνούς κύρους 12 
• σε Ιδρύματα και οργανώσεις Διεθνείς ή Εξωτερικού 12,37 
• στο Ινστιτούτο Βάμβακος και Οργανισμό Ινστιτούτου βάμβακος 12 
• σε ισότιμα με τα δημόσια σχολεία 12 
• στη Κεντρική Επιτροπή προστασίας Σιτοπαραγωγής 12 
• στη Κρητική και Σαμιακή πολιτεία 12,37 
• στο Μακεδονικό ή βορειοηπειρωτικό αγώνα 12,37 
• στις Μηχανικές Υπηρεσίες Κοινοτήτων στις Νομαρχίες 12,37 
• στο Νηπιαγωγείο του Εκπαιδευτικού Τμήματος ΄Ενωσης Ελληνίδων 12 
• στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα Αιγύπτου και Κύπρου Ελλ. Κοινοτήτων 12 
• στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα ιδιωτ. δικαίου αδελφών νοσοκόμων και μαιών 12 
• στο Νοσηλευτικό ΄Ιδρυμα ΜΤΣ αδελφών νοσοκόμων και μαιών 12 
• στο Νοσοκομείο Ε.Ε.Σ. 12 
• στα Ν.Π.Δ.Δ. γενικά 12 
• στα Ν.Π.Δ.Δ. υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού 12 
• στα Ξένα Ταχυδρομεία 12 
• στα Οθωμανικά δικαστήρια Ελλήνων δικαστών προ του 1915  12 
• στον Οργανισμό Διαχείρισης Πλεονάζοντος Συμμαχικού ΥΛΙΚΟΥ (ΟΔΙΣΥ) ήδη ΟΔΔΥ 12,37 
• στον Οργανισμό Τουρισμού 12 
• στην ΠΑΕΓΕ 12 
• στο Πατριωτικό ΄Ιδρυμα 12 
• στους ΣΠΑΠ και σιδηροδρ. Δίκτυα Θεσσαλίας 12 
• στο συμμαχικό στρατό 37 
• στη Συμφωνική Ορχήστρα Αθηνών 12 
• στη Συντονιστική Επιτροπή ΚΤΕΦΑ 12 
• στις Σχολές Υπομηχανικών 12 
• στο Σώμα Προσκόπων Μαζαράκη 37 
• στα Ταμεία Γεωργίας Κτηνοτροφίας ή δασών 12,37 
• στα Ταμεία Γεωργικά 12,37 
• στα Ταμεία Επικουρικής Ασφάλισης και αποζημίωση Αρτοποιών Ελλάδος 12,37 
• στα Ταμεία Εφέδρων πολεμιστών Κρήτης 12,37 
• στα Ταμεία Λαϊκών αγορών 12,37 
• στον Ιδιωτικό Τομέα 12,37 
• στο Ταμείο Άρτου 12 
• στο Ταμείο Κεντρικό Γεωργίας, κτηνοτροφίας και δασών 12,37 
• στο Ταμείο Προστασίας και προαγωγής κτηνοτροφίας 12 
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• στο Ταμείο Φιλανθρωπίας Λέσβου 12,37 
• στην Τράπεζα Ελλάδος 12 
• στην Υπηρεσία Αποκατάστασης Πυροποθών, Αγροτών και Συμμοριοπλήκτων στην ΑΤΕ 12,37 
• στην Υπηρεσία Διαχείρισης Εφοδίων Εξωτερικού (ΕΦ-ΕΞ) 12,37 
• στην Υπηρεσία Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων (ΥΕΚΑ) 12,37 
• στην Υπηρεσία Μητρώων Εργατών Θαλάσσης 12 
• σε φάρους, φανούς ή σηματοφόρους 37 
• εκπαιδευτικών που δίδαξαν σε τάξεις ή τμήματα Ελληνοπαίδων σε ξένα σχολεία του εξωτερικού 

12 
• εκτάκτων, αναπληρωτών, προσωρινών, δόκιμων 12 
• αμειβομένων από Ειδικά κονδύλια του προϋπολογισμού 12 
• από ειδικούς Λογαριασμούς Υπουργείων ή από πόρους τους ή από πόρους ΝΠΔΔ ή από 

τόκους από κεφάλαια αποζημιώσεων 12 
• ημερόμισθου 12,37 
• ιατρική 12,37 
• ιδιωτικού προσωπικού της στρατιωτικής υπηρεσίας 12,37 
• Ιεροψαλτών και Ιεροκηρύκων 12 
• κοινωνικών λειτουργών και επιμελητών ανηλίκων 12 
• μονίμου προσωπικού των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων σε νοσηλευτικά ιδρύματα προ 

της δημοσιοποίησής του 11 
• περιορισμοί στην προσμέτρηση 13, 38 
• Πολιτική στρατιωτικών 37 
• Προσόντος 12,37 
• Προσωρινών ή εκτάκτων καθηγητών, δασκάλων, νηπιαγωγών και επίστρατων σχολείων 

αμειβομένων από κοινότητες ή σχολικές Εφορείες ή συλλόγους γονέων και κηδεμόνων 12 
• στρατιωτική πολ. υπαλλήλων 12 
• υπαλλήλων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας 12 
• υπαλλήλων του ΚΕΠΕ με συμβάσεις μίσθωσης έργου 12 
• υπαλλήλων του Μ.Τ.Π.Υ. 12 
• υπαλλήλων του ΥΠΕΞ ως άμισθων σε άμισθες Προξενικές αρχές 12 
 
ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΗ 
• όχι συντάξιμος χρόνος 11,38 
 
ΠΤΗΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
• διπλασιασμός ή τριπλασιασμός χρόνου 41 
• όσων εξήλθαν μέχρι την έναρξη ισχύος του Α.Ν. 1854/51  71 
• προσαύξηση σύνταξης λόγο πτητικών εξαμήνων 43 
 
ΠΤΑΙΣΜΑ 
• βαρύ, άρση δικαιώματος σύνταξης 1,26 
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ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
• διπλασιασμός χρόνου 40 
 
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
• διπλασιασμός χρόνου 40 
 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΙ  ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
• δικαίωμα σύνταξης 25,26 
• δόκιμοι μαθητές εξομοίωση με μόνιμους 26 
• προσαύξηση σύνταξης 42 
 

Ρ΄ 
ΡΙΖΑΡΕΙΟΣ ΣΧΟΛΗ 
• δικαίωμα σύνταξης προσωπικού 2 
• όριο ηλικίας προσωπικού 2 
 
ΡΙΜΙΝΙΤΕΣ 
• διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας στη Ταξιαρχία Ρίμινι 40 
 

 
Σ΄ 

ΣΑΜΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ 
• προϋπηρεσία 12,37 
 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΙ 
• εξαιρούνται των διατάξεων του Κώδικα 8 
 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
• προϋπηρεσία 12 
 
ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ ΠΕΙΡΑΙΑ - ΑΘΗΝΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΣΠΑΠ) 
• προϋπηρεσία 12 
 
ΣΤΟΧΟΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
• για το χαρακτηρισμό βλ. Παράρτημα Ν.1977/91 άρθρο 2 παρ. 6 
 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
• χρόνος μαθητείας 37 
 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ 
• προσαύξηση σύνταξης προσωπικού 15 
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ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ 
• εμπόλεμη υπηρεσία - διπλασιασμός 40 
• προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ. 12 
 
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ 
• Έννοια του όρου 25 
• μη μόνιμος δικαίωμα σύνταξης 26 
 
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΟΙ 
• δημοτικοί εξαιρούνται των διατάξεων του Κώδικα 8 
 
ΣΥΖΥΓΟΣ ΕΠΙΖΩΝ 
• δικαιούχοι σύνταξης γυναίκες υπαλλ. 5, στρατ. 31 
 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 
• Ελλάδος - Κύπρου για τη συνταξιοδότηση των κρατικών υπαλλήλων βλ. Παράρτημα Ν. 2291/95 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
• Παραίτηση από συμμετοχή 5,31 δεν ανακαλείται η παραίτηση από δικαίωμα 5,31 
• Πατρικής οικογένειας στη σύνταξη της χήρας συζύγου χωρίς παιδιά 5,18,31,46 
• χήρας μητέρας στη σύνταξη της χήρας συζύγου με παιδιά 5,31 
 
ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ 
• Προϋπηρεσία 12 
 
ΣΥΝΤΑΞΙΜΟΣ ΜΙΣΘΟΣ 
• ανακτορικών υπαλλήλων 83 
• ανθυπασπιστών 34 
• με βάση προηγούμενο βαθμό 9,34 
• γενικών διευθυντών 9 
• γενικές αυξήσεις μισθών πολιτ. υπαλλ. 9, στρατ. 34 
• διαβάθμιση προσωπικού ΕΛΤΑ 82 
• διαβάθμιση προσωπικού ισότιμων σχολείων 9 
• διαβάθμιση προσωπικού ΚΕΠΕ 9 
• Ειδική σύνταξη διοικητών μεγάλων μονάδων 91 
• Ειδικός μισθός αντιστρατήγων 34 
• Εκπαιδευτικών ειδικών περιπτώσεων 90 
• έννοια για πολιτ. υπαλλ. 9 για στρατ. 34 
• Επίδομα χρόνου υπηρεσίας πολιτ. υπαλλήλων 9, στρατ. 34 
• υπαλλήλων με σύμβαση 9 
• μαθητών στρατιωτικών σχολών 35 
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• μη μισθοδοτούμενων από το Δημόσιο 9 
• οπλιτών 34 
• οπλιτών παθόντων σε αυξημένο κίνδυνο ή από απρόοπτο συμβάν 34 
• πολιτικών υπαλλήλων γενικά 9 
• προσωπικού επίτακτων Εμπορικών πλοίων 35 
• προσωπικό λοιμωδών νόσων 10 
• στρατιωτικών 34 
• στρατιωτικών που ανακλήθηκαν από την εφεδρεία στην ενέργεια, Εφέδρων εκ μονίμων 34, 

άλλων περιπτώσεων 89 
• συντάξιμο ποσοστό πολιτ. υπαλλ. 9 στρατ. 34 
• υπαλλήλων άρθρ. 1 Α.Ν. 610/45  9 
 
ΣΥΝΤΑΞΙΜΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
• Αδυναμία εγγράφου απόδειξης πολιτικής 14 
• Εφέδρων που ανακλήθηκαν στην ενέργεια 36 
• απόδειξη 14 
• αρχιφυλάκων και αγροφυλάκων αγροφυλακής 11 
• διακρίσεις σε πραγματική και πλασματική έννοια πολιτ. υπαλλ. 11, στρατ. 36 
• σε μικτές Επιτροπές ανταλλαγής πληθυσμών 11 
• σε νοσηλευτικά ιδρύματα κοινωφελούς χαρακτήρα 11 
• έναρξη για πολιτ. υπαλλ. 14 για στρατ. 39 
• πολιτικών υπαλλήλων γενικά 11, νέοι ασφαλισμένοι βλ. παράρτημα Ν. 2084/92 άρθρο 4 
• στρατιωτικών γενικά 36, νέοι ασφαλισμένοι βλ. Παράρτημα : Ν.2084/92 άρθρο 8 
• τερματισμός για πολιτ. υπαλλ. 14, για στρατ. 39 
 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
• απολυθέντων γενικά για πολιτικούς λόγους 73,74,75,76,77,105,106 
• απολυθέντων συμβασιούχων που επανήλθαν στην Υπηρεσία με το άρθρο 25 του Ν. 2190/94  

73 
• όσων διώχθηκαν από το καθεστώς της 21.4.1967 διδακτικού προσωπικού ΑΕΙ 74, δικαστικών 

74 πολιτ. υπαλλ. 75, στρατιωτικών 76, συμβασιούχων 7; 
• όσων υπαλλήλων εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση και επανήλθαν στην Υπηρεσία με  το άρθρο 

26 του Ν. 2190/94  73 
• υπαξιωματικών του Α/Τ ΒΕΛΟΣ 76 
 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑ 
• προϋπηρεσία 
 
ΣΥΡΡΟΗ 
• συντάξεων 58,70 νέοι ασφαλισμένοι βλ. Παράρτημα Ν. 2084/92 άρθρο 16 
• κληρικών βλ. Παράρτημα Ν. 2084/92 άρθρο 21 παρ. 11 
• σύνταξη και μισθός 58,96 νέοι ασφαλισμένοι βλ. Παράρτημα : Ν. 2084/92 άρθρο 16 
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• σύνταξης και μισθού δεν απαλλάσσονται της κράτησης για σύνταξη όσοι προτιμήσουν την 
σύγχρονη καταβολή τους 58 

 
ΣΧΟΛΕΣ 
• ανώτατες προϋπηρεσία καθηγητών και υφηγητών 12 
• ανώτατος χρόνος σπουδών στρατιωτικών 37 
• στρατιωτικός χρόνος μαθητείας 37 
• υπομηχανικών προϋπηρεσία 12 
 
ΣΧΟΛΕΙΑ 
• ισότιμο δικαίωμα σύνταξης προσωπικού 2 
• στρατιωτικά βλ. στρατιωτικά σχολεία 
 
ΣΩΜΑ ΠΡΟΣΚΟΠΩΝ 
• Μαζαράκη διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας 40, προϋπηρεσία 37 
 
ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
• δικαίωμα σύνταξης 1 
 

 
Τ΄ 

ΤΑΚΕ 
• Υπαγωγή των ασφαλισμένων του στο Δημόσιο βλ. Παράρτημα Ν. 2084/92 άρθρο 21 
 
ΤΑΜΕΙΑ 
• Γεωργίας, κτηνοτροφίας και Δασών προϋπηρεσία πολ. υπαλλ. 12, στρατ. 37 
• Γεωργικές προϋπηρεσίες πολιτ. υπαλλ. 12, στρατ. 37 
• Επικουρικής Ασφάλισης  και Αποζημίωσης Αρτοποιών προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ. 12 στρατ. 

37 
• Λαϊκών αγορών προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ. 12, στρατ. 37 
 
ΤΑΜΕΙΟ 
• Άρτου προϋπηρεσία 12 
• Κεντρικό Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ. 12, στρατ. 37 
• Ναυτικό Απομαχικό προϋπηρεσία 37 
• Προστασία και προαγωγή κτηνοτροφίας προϋπηρεσία 12 
• Φιλανθρωπίας Λένβου προϋπηρεσία πολ. υπαλλ. 12, στρατ. 37 
 
ΤΕΚΝΑ 
• δικαίωμα σύνταξης Πολιτ. υπαλλ. 5, στρατ. 31, νέοι ασφαλισμένοι βλ. Παράρτημα Ν. 2084/92 

άρθρο 11 
• ενηλικίωση αγοριών 53 
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• καταδικασθέντα 64 
• νόθα απώλεια δικαιώματος σύνταξης χήρας συζύγου 62 
• περιορισμός σύνταξης κοριτσιών 5 
• ποσό σύνταξης πολιτ. υπαλλ. 18, στρατ. 46 
• φυσικά δικαίωμα σύνταξης 5,31 
• φονευθέντος εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας - Ποσό σύνταξης βλ. Παράρτημα : Ν. 1897/90 

άρθρο 2 και Ν. 1977/91 άρθρ. 2 παρ. 2 
 
ΤΕΛΩΝΟΦΥΛΑΚΗ 
• Προσαύξηση σύνταξης προσωπικού 15 
 
ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ 
• συντάξιμης υπηρεσίας πολιτ. υπαλλ. 14, στρατ. 39 βλ. και λ. όριο ηλικίας 
 
ΤΡΑΠΕΖΑ 
• Αγροτική προϋπηρεσία αποκατάστασης πυροπαθών, αγροτών, συμμοριοπλήκτων πολιτ.  

υπαλλ. 12, στρατ. 37 
• Αγροτική προϋπηρεσία παραχωρητηρίων 12 
• Εθνική προϋπηρεσία ανταλλαξίμων 12 
• Ελλάδος προϋπηρεσία 12 
 
ΤΡΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΧΡΟΝΟΥ ΕΜΠΟΛΕΜΟΥ 
• ενέργειας αλεξιπτωτιστού 41 
• ενέργειας πτητικής 41 
• ενέργειας υποβρύχιου καταστροφέα 41 
• καταδυτικών εξαμήνων 41 
 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 
• Χαρακτηρισμός βλ. Παράρτημα Ν. 1977/92 άρθρ. 2 παρ. 6 
 
ΤΥΦΛΟΙ 
• δημόσιοι υπάλληλοι δικαίωμα σύνταξης 1 
• αύξηση επιδόματος ανικανότητος 54 
 

 
Υ΄ 

ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ  ΕΡΓΑ 
• προϋπηρεσία στην επιτροπή υδραυλικών έργων Θεσσαλίας 12 
 
ΥΙΟΘΕΣΙΑ 
• απόφαση για την υιοθεσία παιδιού που δεν υπερβαίνει το 12ο έτος της ηλικίας του πολιτ. υπαλλ. 

5 στρατ. 31 
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• εξαιρέσεις 31 
 
 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 
• Ακαδημίας δικαίωμα σύνταξης 2 
• αμειβόμενοι από ειδικά κονδύλια δικαίωμα σύνταξης 1, προϋπηρεσία 12 
• ανακτορικοί διατήρηση συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων 83 δικαίωμα σύνταξης 2 
• αναπληρωτές προϋπηρεσία 12 
• Διεθνούς οικονομικής επιτροπής δικαίωμα σύνταξης 2 
• δόκιμοι δικαίωμα σύνταξης 1 
• δόκιμοι εξομοίωση με τακτικούς 1,70 
• δόκιμοι προϋπηρεσία 12 
• έκτακτοι προϋπηρεσία 12 
• έκτακτοι συνταξιοδοτική αποκατάσταση 77 
• Ελληνικών ταχυδρομείων 82 βλ. και λ.  Ελληνικά Ταχυδρομεία 
• με σύμβαση δικαίωμα σύνταξης 1 
• με σύμβαση επιλογή ασφαλιστικού φορέα 84 
• με σύμβαση συντάξιμος μισθός 9 
• ημερομίσθιοι προϋπηρεσία 12,37 
• γυναίκες δικαίωμα σύνταξης 1 
• Ιπτάμενοι προσαύξηση σύνταξης 15 
• μη μισθοδοτούμενοι από το Δημόσιο συντάξιμος μισθός 9 
• μη μόνιμοι δικαίωμα σύνταξης 1 
• προσωρινοί προϋπηρεσία 12 
• σωφρονιστικών και αναμορφωτικών καταστημάτων δικαίωμα σύνταξης 1 
• τακτικοί δικαίωμα σύνταξης 1 
• τακτικοί συνταξιοδοτική αποκατάσταση όσων διώχθηκαν από το καθεστώς της 21.4.1967 75 
• τακτικοί συνταξιοδοτική τακτοποίηση όσων απομακρύνθηκαν λόγο 35ετίας ή ορίου ηλικίας με 

βάση το Σύνταγμα 1968  78 
• τυφλοί δικαίωμα σύνταξης 1 
• Υπηρεσίας Μητρώων Εμπορ. Πλοίων θάλασσας δικαίωμα σύνταξης 2 
 
ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ 
• στην υπηρεσία λόγος απώλειας δικαιώματος σύνταξης 62 
• λόγος αναστολής δικαιώματος σύνταξης 63 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
• Άμεσης Δράσης Αστυνομίας Πόλεων διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας 40 
• Άμεσης Επέμβασης Χωροφυλακής διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας 40 
• Αποκατάστασης Πυροποθών και συμμοριοπλήκτων από την ΑΤΕ προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ. 

12, στρατ. 37 
• Ασφάλειας διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας 40 
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• Διαχείρισης Εφοδίων Εξωτερικού (ΕΦ-ΕΞ) προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ. 12 στρατ. 37 
• Ελέγχου Κρατικών Αυτοκινήτων (ΥΕΚΑ) προϋπηρεσία πολιτ. υπαλλ. 12, στρατ. 37 
• Έναρξη 14 
• Μεσεγγυημένων εχθρικών περιουσιών προϋπηρεσία πολ. υπαλλ. 12, στρατ. 37 μεταγενέστερη 

12 
• Μητρώων Εμπορ. Πλοίων και Εργατών Θάλασσας δικαίωμα σύνταξης υπαλλήλων 2 

προϋπηρεσία 12 
• Προγενέστερη βλ. λ. προϋπηρεσία 
• Πυροσβεστική διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας 40 
• συντάξεων βλ. λ. Υπηρεσία Συντάξεων Γ.Λ.Κ. 
• συντάξιμη βλ. λ. συντάξιμη υπηρεσία 
• τροχαίας διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας 40 
 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ Γ.Λ.Κ. 
• όργανο αναγνώρισης δικαιώματος σύνταξης πολιτ. υπαλλ. 22, 23 στρατ. 50,51 
• όργανο κανονισμού σύνταξης 66 
• όργανο κανονισμού σύνταξης 66 
• όργανο μεταβολής συνταξιοδοτικής κατάστασης 69 
 
ΥΠΗΡΕΤΕΣ 
• Πολεμ. Ναυτικού δικαίωμα σύνταξης 27 
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΑ 
• Εξάμηνα καταδυτικά ανώτατο όριο σύνταξης 55 
• Εξάμηνα καταδυτικά που διανύθηκαν μέχρι την ισχύ του Α.Ν. 1854/51  71 
• Εξάμηνα καταδυτικά προσαύξηση σύνταξης 43 
• Εξάμηνα καταδυτικά προσαύξηση χρόνου 41 
 
ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΙΣ 
• Εξάμηνα ενέργειας προσωπικής σύνταξης 43 
• Εξάμηνα ενέργειας προσαύξηση χρόνου 41 
 
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
• διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας 40 
 
ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ 
• διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας 40 
 
ΥΠΟΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΑ 
• διπλασιασμός χρόνου υπηρεσίας 40 
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ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
• ανικανότητας πολιτ. υπαλλ. 16,17,20,21, στρατ. 44,45,48,49 
• αξιωματικών Π.Δ., Π.Α., Μον. Διαθεσιμότητας, αποταχθέντων 45 
• αξιωματικών ξένων εχθρικών στρατών 72 
• με βάση τα έτη υπηρεσίας πολιτ. υπαλλ. 15, στρατ. 42 
• σε 35τα, 50τα κλπ. πολιτ. υπαλλ. 15, στρατ. 42, νέοι ασφαλισμένοι βλ. Παράρτημα Ν. 2084/92 

άρθρα 5 και 9 
• καταβολή μεγαλύτερης σύνταξης βάσει ετών ή βάσει ανικανότητας πολιτ. υπαλλ. 17, στρατ. 45 
• Παλιών συνταξιούχων 70,72 
• Πλασματικής υπηρεσίας πολιτ. υπαλλ. 15, στρατ. 42 
• Προσαύξηση 35του πολιτ. υπαλλ. 15, στρατ. 42 βλ. και λ. προσαύξηση σύνταξης. 
• Προσαύξηση χρόνου στο διπλάσιο βλ. λ. προσαύξηση χρόνου 
• υποταμίες προϋπηρεσία 12 
• άμισθοι προϋπηρεσία 12 
 
 
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
• αρμόδιος για τον καθορισμό ποσού αχρεωστήτως καταβληθείσας σύνταξης, δεν αναζητείται 60, 

για τον καθορισμό χρηματικής ποινής από αχρεωστήτως καταβληθείσα σύνταξη 69 
• αρμόδιος για την πρόταση καθορισμός των δικαιολογητικών συνταξιοδότησης 81 
• αρμόδιος για την άσκηση έφεσης 66 
• αρμόδιος για την εκτέλεση συνταξιοδοτικών πράξεων 67 
• αρμόδιος για την εντολή επανεξέτασης παθόντα 53 
• αρμόδιος για τον ορισμό παραβολών 24,52 
 
ΥΦΗΓΗΤΕΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ 
• προϋπηρεσία 12 
 

 
Φ΄ 

ΦΑΡΟΙ 
• προϋπηρεσία σε φάρους, φανούς, σηματοφόρους 37 
 
ΦΙΛΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
• δικαίωμα σύνταξης προσωπικού 2 
• όριο ηλικίας προσωπικού 2 
 
 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
• δικαίωμα σύνταξης πολιτ. υπαλλ. 5, στρατ. 31 
 
ΦΥΛΑΚΕΣ 
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• φυλακών προσαύξηση πεντηκοστών 15 
 
ΦΥΛΑΚΙΣΗ 
• όχι συντάξιμος χρόνος πολ. υπαλλ. 11, στρατ. 36 
 
ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ 
• Επίδομα φυματικού 53 
 
ΦΥΣΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΗΤΕΡΑΣ 
• δικαίωμα σύνταξης πολιτ. υπαλλ. 5 στρατ. 31 
 
ΦΥΣΙΚΗ ΜΗΤΕΡΑ  βλ. λ. μητέρα 
 

 
Χ΄ 

ΧΑΓΗ 
• με άρση συνεπειών, ανάκτηση δικαιώματος σύνταξης 62 
 
ΧΗΡΑ 
• κόρη διατήρηση δικαιώματος σύνταξης πολιτικών συνταξιούχων με προϋποθέσεις 104 
• μητέρα μερίδιο συμμετοχής πολιτ. υπαλλ. 18, στρατ. 46 
• μητέρα ποσό σύνταξης πολιτ. υπαλλ. 19, στρατ. 47 
• μητέρα δικαιούχος συμμετοχής στη σύνταξη χήρας συζύγου πολιτ. υπαλλ. 5 στρατ. 31 
• μητέρα δικαιούχος σύνταξης πολιτ. υπαλλ. 6, στρατ. 32 
• σύζυγος έκπτωση από το δικαίωμα σύνταξης 62 
• σύζυγος ποσό σύνταξης πολιτικής 18, στρατιωτικής 46 
• σύζυγοι φονευθέντος από τρομοκρατική ενέργεια, ποσά σύνταξης βλ. Παράρτημα Ν. 1897/96 

άρθρα 2 παρ. 1 
 
ΧΗΡΟΣ 
• δικαίωμα σύνταξης πολιτικής 5, στρατιωτικής 31 
 
ΧΡΟΝΟΣ 
• άδεια πολιτ. υπαλλ. 11, στρατ. 36 
• που αποζημιώθηκε ή καλύφθηκε ασφαλιστικά 11,36 
• αργίας πολιτ. υπαλλ. 11, στρατ. 36 
• αυθαίρετης αποχής 11,36 
• γονικής άδειας Πολιτ. υπαλλ. 11 
• διαθεσιμότητας 11,36 
• εκτόπιση στο εσωτερικό λόγο αντιδικτατορικής δράσης 11 
• εκτός υπηρεσίας όσων απολύθηκαν για πολιτικούς λόγους 73,74,75,76,77,103,106 βλ. και λ. 

συνταξιοδοτική αποκατάσταση. 
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• εκτός υπηρεσίας Εκπαιδευτικών Δωδεκανήσου πριν από την ενσωμάτωση 94 
• εκτός υπηρεσίας μονίμων υπαλλήλων που εξαναγκάστηκαν σε παραίτηση και επανήλθαν με το 

άρθρο 28 του Ν. 2190/94  73 
• εκτός υπηρεσίας προσωρινών συνταξιούχων 71 
• εκτός υπηρεσίας στρατιωτικών που εξήλθαν λόγο σωματικής ανικανότητας και επανήλθαν 36 
• εκτός υπηρεσίας συμβασιούχων υπαλλήλων που επανήλθαν στην υπηρεσία με τις διατάξεις του 

άρθρ. 25 του Ν. 2190/94  73 
• εκτός υπηρεσίας λόγο παράνομης πράξης της Διοίκησης 65 
• εκτός υπηρεσίας των υπαξιωματικών του Α/Τ ΒΕΛΟΣ 76 
• έναρξης πληρωμής σύνταξης 56 
• έναρξης συντάξιμου χρόνου 14,39 
• ενόπλων μελών σε Εθνικές ανταρτικές ομάδες 37 
• κράτησης λόγο αντιδικτατορικής δράσης 11 
• μαθητείας σε στρατιωτικά σχολεία 37 
• πέρα από το όριο ηλικίας 11,36 
• ποινικής καταδίκης 11,36 
• Πολεμικής αποστρατείας και διαθεσιμότητας 36 
• Προσαύξηση στο διπλάσιο βλ. λ. προσαύξηση χρόνου 
• Προφυλάκιση 11,36 
• σπουδών στρατιωτικών 37 
• συγκεφαλαίωση συντάξιμου χρόνου 14,39 
• υπηρεσίας όσων λαμβάνουν και αποδοχές 58,96 
• φυλάκιση για αντιδικτατορική δράση 11 
 
ΧΩΡΙΣΜΟΣ 
• σύνταξης οικογένειας έγγαμου πολιτ. υπαλλ. 18 στρατ. 46 
• σύνταξης πατρικής οικογένειας πολιτ. υπαλλ. 19, στρατ. 47 
 

Ω΄ 
ΩΡΑΡΙΟ 
• Εργασίας μειωμένης για την προσμέτρηση προϋπηρεσίας  πολιτ. υπαλ. 12 
• Εκπαιδευτικών εξωτερικού 12 
• Εργασίας πλήρες για την προσμέτρηση προϋπηρεσία 12 
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