


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΟΔΗΓΙΕΣ 
 
1. Δικαιούχοι 
Δικαιούχοι του πιο πάνω επιδόματος είναι όσοι λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και 
λόγω της Τουρκικής Εισβολής του 1974 είχαν υπηρετήσει πρόσθετη θητεία ή εφεδρεία στην Εθνική Φρουρά, τουλάχιστον 
διάρκειας ενός μηνός (με εξαίρεση περιόδους λιποταξίας ή/και φυλάκισης) ή/και ήταν αιχμάλωτοι πολέμου ή/και είναι παθόντες 
ανάπηροι πολέμου. 

Οι παθόντες ανάπηροι πολέμου που είναι δικαιούχοι του πιο πάνω επιδόματος είναι τα πρόσωπα που  ενώ υπηρετούσαν στην 
Εθνική Φρουρά (θητεία/εφεδρεία) κατά την Τουρκική Εισβολή του 1974, τραυματίστηκαν και απολύθηκαν από την Εθνική 
Φρουρά  και λαμβάνουν επίδομα από το Ταμείο Ανακουφίσεως Παθόντων.  

Όσοι ήδη λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη πριν από την 1/1/2018, σε περίπτωση έγκρισης του επιδόματος, αυτό θα 
καταβληθεί αναδρομικά από 1/1/2018. 

Όσοι άρχισαν ή θα αρχίσουν να λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη μετά την 1/1/2018, σε περίπτωση έγκρισης του επιδόματος, 
αυτό θα αρχίσει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα έναρξης καταβολής της θεσμοθετημένης σύνταξης. 

Αιτητές που έχουν γεννηθεί στις Επαρχίες Αμμοχώστου και Κερύνειας και στο διαμέρισμα Μόρφου προτρέπονται να 
επικοινωνήσουν με το Στρατολογικό Γραφείο του τόπου γέννησης τους, προκειμένου να επιβεβαιώσουν ότι η 
στρατολογική τους μερίδα είναι ενημερωμένη με τις  μεταβολές της υπηρεσίας τους στην Εθνική Φρουρά. Σε αντίθετη 
περίπτωση ενδέχεται η εξέταση της αίτησης τους να καθυστερήσει. 
 
2. Προθεσμία υποβολής αίτησης 
(α) Για όσους η ημερομηνία έναρξης καταβολής της θεσμοθετημένης σύνταξης άρχισε πριν από την 1/6/2018 μπορούν  να 
υποβάλουν αίτηση μέχρι τις  31/5/2019. 
(β) Για όσους η ημερομηνία έναρξης καταβολής της θεσμοθετημένης σύνταξης θα αρχίσει μετά την 1/6/2018 μπορούν να 
υποβάλουν αίτηση εντός 12 μηνών από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της θεσμοθετημένης σύνταξης τους.  
Αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά τις πιο πάνω προθεσμίες θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμες.  
 
3. Ύψος επιδόματος 
Για τον υπολογισμό του ύψους του επιδόματος: 

(α) Για όσους είχαν πρόσθετη θητεία/εφεδρεία θα λαμβάνεται υπόψη η ακριβής περίοδος πρόσθετης θητείας/εφεδρείας 
σύμφωνα με τα επίσημα μητρώα, τα οποία θα αποστείλουν οι αρμόδιες  Υπηρεσίες  του  Κράτους στις Υπηρεσίες Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων, καθώς και το μηνιαίο ύψος της θεσμοθετημένης σύνταξης.  

(β) Για όσους ήταν αιχμάλωτοι πολέμου, ανεξάρτητα της περιόδου αιχμαλωσίας, θα τεκμαίρεται ότι υπηρέτησαν επιπλέον 
θητεία 12 μηνών και θα λαμβάνεται υπόψη και το μηνιαίο ύψος της θεσμοθετημένης σύνταξης τους.  

(γ) Για όσους είναι παθόντες ανάπηροι πολέμου θα τεκμαίρεται ότι υπηρέτησαν επιπλέον θητεία 12 μηνών και θα λαμβάνεται 
υπόψη και το μηνιαίο ύψος της θεσμοθετημένης σύνταξης τους.  
 
 Για όσους λαμβάνουν ήδη θεσμοθετημένη σύνταξη που άρχισε να καταβάλλεται πριν την 1/1/2018, θα λαμβάνεται υπόψη το 

ύψος της μηνιαίας θεσμοθετημένης σύνταξης του Ιανουαρίου του 2018.  
 Για όσους άρχισαν ή θα αρχίσουν να λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη μετά την 1/1/2018, θα λαμβάνεται υπόψη το ύψος 

της μηνιαίας θεσμοθετημένης σύνταξης του μήνα έναρξης καταβολής της σύνταξης τους.  

Σημειώνεται ότι όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό της θεσμοθετημένης σύνταξης, μειώνεται ανάλογα το ύψος του επιδόματος 
(Παράρτημα Ι). 

Διευκρινίζεται ότι στις περιπτώσεις που αιτητές υπηρέτησαν πρόσθετη θητεία/εφεδρεία στην Εθνική Φρουρά ή/και ήταν 
αιχμάλωτοι πολέμου ή/και είναι παθόντες ανάπηροι πολέμου, για το ύψος του επιδόματος θα γίνεται υπολογισμός για κάθε 
περίπτωση και θα καταβάλλεται το υψηλότερο ποσό.  

Το επίδομα θα καταβάλλεται σε μηνιαία βάση εφ΄όρου ζωής και θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με βάση το ποσοστό αύξησης 
που θα ισχύει για την αναπροσαρμογή των συμπληρωματικών συντάξεων από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  
 
 



                  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
 
Στον πιο κάτω Πίνακα αναφέρεται ενδεικτικά το μηνιαίο ποσό του επιδόματος όπως θα υπολογίζεται, με βάση τον αριθμό μηνών 
πρόσθετης θητείας/εφεδρείας και το μηναίο ύψος της θεσμοθετημένης σύνταξης. 
 
 

 
 

*Αιχμάλωτοι πολέμου και Παθόντες ανάπηροι πολέμου. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Έντυπο Υ.Κ.Α. 3-016)_5/2018 
 

 Μέχρι 
€700 € 800 € 900 € 1.000 € 1.100 € 1.200 € 1.300 € 1.400 € 1.500 €1.600  

και άνω

17 83,68     75,31    66,94    58,58   50,21    41,84   33,47    25,10    16,74    10,46      

16 78,76     70,88    63,01    55,13   47,25    39,38   31,50    23,63    15,75    9,84       

15 73,84     66,45    59,07    51,68   44,30    36,92   29,53    22,15    14,77    9,23       

14 68,91     62,02    55,13    48,24   41,35    34,46   27,57    20,67    13,78    8,61       

13 63,99     57,59    51,19    44,79   38,39    32,00   25,60    19,20    12,80    8,00       

*12 59,07     53,16    47,25    41,35   35,44    29,53   23,63    17,72    11,81    7,38       

11 54,15     48,73    43,32    37,90   32,49    27,07   21,66    16,24    10,83    6,77       

10 49,22     44,30    39,38    34,46   29,53    24,61   19,69    14,77    9,84      6,15       

9 44,30     39,87    35,44    31,01   26,58    22,15   17,72    13,29    8,86      5,54       

8 39,38     35,44    31,50    27,57   23,63    19,69   15,75    11,81    7,88      5,23       

7 34,46     31,01    27,57    24,12   20,67    17,23   13,78    10,34    6,89      5,23       

6 29,53     26,58    23,63    20,67   17,72    14,77   11,81    8,86      5,91      5,23       

5 24,61     22,15    19,69    17,23   14,77    12,31   9,84      7,38      5,23      5,23       

4 19,69     17,72    15,75    13,78   11,81    9,84     7,88      5,91      5,23      5,23       

3 14,77     13,29    11,81    10,34   8,86     7,38     5,91      5,23      5,23      5,23       

2 9,84       8,86      7,88     6,89     5,91     5,23     5,23      5,23      5,23      5,23       

1 5,23       5,23      5,23     5,23     5,23     5,23     5,23      5,23      5,23      5,23       

Αριθμός μηνών 
πρόσθετης 

θητείας/ 
εφεδρείας

Μηνιαίο ύψος θεσμοθετημένης σύνταξης




