
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

του νομικού συμβούλου της Π.Ο.Υ.Ε.Φ.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΩΚΟΥ 

Κατόπιν σχετικών ερωτημάτων πλήθους συναδέλφων εξωτερικών φρουρών, 
οι οποίοι διαθέτουν χρόνο ασφάλισης σε διάφορα ασφαλιστικά ταμεία πριν 
τον διορισμό τους σε θέση ΔΕ εξωτερικής φρούρησης, αναφέρουμε τα κάτωθι:
1. Για όλους τους εξωτερικούς φρουρούς, οι οποίοι διορίσθηκαν μετά την 1-1-
1993, ισχύει το καθεστώς της διαδοχικής ασφάλισης (ως νέοι ασφαλισμένοι). 
Δηλαδή, χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε φορέα, 
θεωρείται συντάξιμος και συνυπολογίζεται με τον χρόνο δημόσιας υπηρεσίας, 
εφόσον ο εξ. φρουρός το επιθυμεί. Δηλαδή οι χρόνοι αυτοί δεν μπορούν να 
αναγνωρισθούν ως χρόνοι δημοσίου ( αυτό ισχύει για τους διορισθέντες ως 
31-12-1982), προστίθενται όμως ως αυτοτελείς χρόνοι σε αυτόν του δημοσίου, 
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος, εφόσον δηλαδή ο εξ. φρουρός τους συμπεριλάβει στην αίτηση 
συνταξιοδότησης, προσμετρώνται κανονικά στο συνολικό συντάξιμο χρόνο 
και χορηγείται γι’ αυτούς τμηματική σύνταξη, δηλαδή χωριστό ποσό π.χ ΙΚΑ 
ή ΔΕΚΟ + ποσό δημοσίου, το οποίο όμως υπολογίζεται και δίδεται εξ’ 
ολοκλήρου από τον τελευταίο φορέα, το Δημόσιο (β) σχ. Νόμος για τη 
διαδοχική ασφάλιση, ν.3232/2004. Να τονιστεί ότι το καθεστώς της 
διαδοχικής, με την υπάρχουσα μορφή, επιφέρει μείωση όλων των τμηματικών 
συντάξιμων ποσών (και του δημοσίου και των λοιπών ταμείων). Γι’ αυτό εάν 
ο εξ. Φρουρός έχει μικρό χρόνο ασφάλισης σε κάποιο ταμείο πλην δημοσίου 
(π.χ έως 3 έτη ή 900 ένσημα), θα ήταν καλό να μην συμπεριλάβει το άνω αυτό 
διάστημα, εκτός εάν του είναι απαραίτητο για τη συμπλήρωση του εκάστοτε 
ισχύοντος ορίου ασφάλισης (π.χ για την 37ετία).
Τέλος να τονιστεί ότι για το εν γένει φυλακτικό προσωπικό του Υπ. 
Δικαιοσύνης δεν ισχύουν όρια ηλικίας προς συνταξιοδότησης, όπως για τους 
λοιπούς Δημ. Υπαλλήλους, αλλά απαιτείται απλά η συμπλήρωση 
συγκεκριμένων ασφαλιστικών χρόνων.
2. Ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας μπορεί να αναγνωρισθεί οποτεδήποτε 
στο δημόσιο ως συντάξιμος και βεβαίως στην περίπτωση αυτή μειώνει 
αναλόγως τον απαιτούμενο χρόνο προς συμπλήρωση των ασφαλιστικών 
ορίων για τη σύνταξη.

Αγαπητοί συνάδελφοι, σας παραθέσαμε αυτές τις σύντομες επισημάνσεις 
ελπίζοντας να καλύψαμε το μεγάλο μέρος των ευλόγων αποριών σας για ένα 
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τόσο ¬φλέγον ζήτημα όπως το ασφαλιστικό, εν αναμονή βεβαίως και της 
συζητούμενης αναμόρφωσης αυτού, με τις όποιες αλλαγές (θετικές ή 
αρνητικές ), που θρυλείται ότι αυτή θα επιφέρει.

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ Ή 
ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Συνεπεία της έγγραφης επικοινωνίας μας, αναφορικά με το θέμα του νομικού 
καθεστώτος που διέπει την συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας ή θανάτου από 
το Ελληνικό Δημόσιο των εξωτερικών φρουρών καταστημάτων κράτησης, που 
έχουν ως γνωστό την ιδιότητα του πολιτικού δημοσίου υπαλλήλων, σου 
απαντώ στα τεθέντα ερωτήματα ως κατωτέρω:
1. Δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο (πληρωμή από το Γενικό Λογιστήριο 
του Κράτους) οι τακτικοί (μόνιμοι) υπάλληλοι των υπουργείων, καθώς και τα 
μέλη των οικογενειών τους (σύζυγοι, τέκνα) σε περίπτωση θανάτου.
2. Για το σύνολο των υπαλλήλων εξωτερικών φρουρών καταστημάτων 
κράτησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης οι οποίοι διορίσθηκαν στο δημόσιο 
μετά την 1-1-1993 και επομένως χαρακτηρίζονται από τον νόμο ως ¬νέοι 
ασφαλισμένοι ισχύουν τα κάτωθι:
3. Ελάχιστος χρόνος εργασίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος 
συνυπολογιζομένου και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, στην περίπτωση 
σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, 
έχουν τεθεί τα 4 ° έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, για τους άνδρες και 
γυναίκες.
4. Ελάχιστος χρόνος εργασίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος, συνυπολογιζομένου και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, 
λόγω ατυχήματος που δεν οφείλεται στην υπηρεσία, έχουν τεθεί τα 2 ± έτη 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, για άνδρες και γυναίκες.
5. Ελάχιστος χρόνος εργασίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος, συνυπολογιζομένου και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης, 
στην περίπτωση σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας που οφείλεται στην 
υπηρεσία, έχει τεθεί το όριο έστω και της 1 ημέρας (δηλαδή οποτεδήποτε) 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, για άνδρες και γυναίκες.
6. Ελάχιστος χρόνος εργασίας για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος, συνυπολογιζομένου και του χρόνου διαδοχικής ασφάλισης σε 
περίπτωση που κάποιος είναι παντελώς τυφλός, παραπληγικός, 
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τετραπληγικός, ή πάσχων από μεσογειακή αναιμία, έχουν τεθεί τα 15 έτη 
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, για άνδρες και γυναίκες.
7. Σε νέους ασφαλισμένους (διορισθέντες μετά την 1-1-1993), γενικά, η 
σύνταξη υπολογίζεται σε ποσοστό 1,714% του μηνιαίου ασφαλιστέου μισθού 
για κάθε χρόνο πραγματικής συντάξιμης υπηρεσίας (χρόνου ασφάλισης) του 
υπαλλήλου. Ο ασφαλιστέος μισθός είναι το πηλίκον της διαίρεσης του 
συνόλου των πάσης φύσεως αποδοχών που έλαβε ο υπάλληλος κατά τα 5 
ημερολογιακά έτη που προηγούνται του έτους εκεινού που υποβάλλεται η 
αίτηση για σύνταξη και επί των δώρων και του επιδόματος αδείας διά του 
αριθμού των μηνών ασφάλισης των ετών αυτών, οι οποίοι δεν μπορεί να είναι 
λιγότεροι των 40.Δηλαδή το ποσό της σύνταξης προκύπτει από τον 
μαθηματικό τύπο:
Ποσό σύνταξης = Ασφαλιστέος μισθός (κατά τα ανωτέρω υπολογιζόμενος) Χ 
1,714/100Χ έτη υπηρεσίας.
8. Σε νέους ασφαλισμένους η σύνταξη δεν μπορεί να υπερβεί το 60% του 
ασφαλιστέου μισθού.
9. Σε νέους ασφαλισμένους η σύνταξη ανικανότητας, για αιτία που δεν 
οφείλεται στην υπηρεσία, υπολογίζεται όπως με βάση τα έτη υπηρεσίας στην 
περίπτωση νέου ασφαλισμένου (βλ. περίπτωση 7)
10. Σε νέους ασφαλισμένους η σύνταξη ανικανότητας για αιτία που οφείλεται 
στην υπηρεσία, υπολογίζεται με βάση το ποσοστό ανικανότητας και το ποσό 
της σύνταξης που αντιστοιχεί σε τριακονταπενταετή πραγματική συντάξιμη 
υπηρεσία.
11. Ποσοστό ανικανότητας μικρότερο του 50% δεν παρέχει δικαίωμα 
σύνταξης ανικανότητας.
12. Ο υπάλληλος που παθαίνει στην υπηρεσία εξαιτίας της, μπορεί να 
επιλέξει, αντί της σύνταξης που υπολογίζεται με βάση το ποσοστό 
ανικανότητας τη σύνταξη που αντιστοιχεί στα έτη της συνολικής συντάξιμης 
υπηρεσίας του, αν αυτή είναι μεγαλύτερη.
13. Σε περιπτώσεις ανικανότητας λόγω τρομοκρατικής πράξης ή λόγω 
εκτέλεσης υπηρεσίας που συνεπάγεται αυξημένο κίνδυνο η σύνταξη 
υπολογίζεται με βάση τις συντάξιμες αποδοχές (βασικός μισθός και 
χρονοεπίδομα) του καταληκτικού ή προκαταληκτικού κλιμακίου ή βαθμού 
κατά περίπτωση και 35 έτη υπηρεσία. Κατά τα λοιπά ο υπολογισμός της 
σύνταξης είναι ο ίδιος με εκείνον που ακολουθείται για τον υπολογισμό της 
με βάση τα έτη υπηρεσίας.
14. Σε νέους ασφαλισμένους, σε περίπτωση θανάτου του υπαλλήλου, η 
σύνταξη μεταβιβάζεται στον επιζώντα σύζυγο, εφόσον έχει μία από τις 
παρακάτω προϋποθέσεις και για όσο χρόνο διαρκούν αυτές: α)είναι 
ανάπηρος και ανίκανος για κάθε βιοποριστική εργασία σε ποσοστό 67% 
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τουλάχιστον, β) δεν έχει μέσο μηνιαίο εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή 
μεγαλύτερο του 40πλασίου του ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, 
προσαυξημένο κατά 20% για καθένα από τα προστατευόμενα και 
δικαιούμενα σύνταξης παιδιά. Το ποσό της σύνταξης του επιζώντος συζύγου 
υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο θανών 
υπάλληλος κατά το χρόνο του θανάτου του και ορίζεται ως ποσοστό αυτής ως 
εξής: Ο επιζών σύζυγος δικαιούται το 50% της σύνταξης του θανόντος , υπό 
τις άνω προϋποθέσεις. Επίσης η σύνταξη μεταβιβάζεται στα ορφανά παιδιά 
του θανόντος υπό προϋποθέσεις και για όσο χρόνο διαρκούν αυτές (αγαμία, 
ανηλικότητα, σπουδές έως 24 ετών, ανικανότητα για εργασία). Κάθε παιδί 
δικαιούται το 25% της σύνταξης του θανούντος, εκτός αν πρόκειται για παιδί 
ορφανό και από τους δύο γονείς, όποτε δικαιούται το 50%.
15. Μαζί με τη σύνταξη καταβάλλεται και το επίδομα ανικανότητας σε όσους 
αποχώρησαν από την υπηρεσία λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας 
και είναι ανάλογο του βαθμού μείωσης της ικανότητας για εργασία. Το 
επίδομα ανικανότητας υπολογίζεται σε ποσοστό του μηνιαίου βασικού 
μισθού του λοχαγού, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
το επίδομα αυτό καταβάλλεται προσαυξημένο κατά 50% (συνταξιοδότηση 
λόγω φυματίωσης ή με ανικανότητα 80% και άνω), σε άλλες μειωμένο κατά το 
ήμισυ (συνταξιοδότηση λόγω ανικανότητας που δεν οφείλεται στην 
υπηρεσία) και σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες βαρέως αναπήρων 
χορηγούνται αυξημένα επιδόματα ανικανότητας κατά 25%, 50%, 60% 
(πολλαπλές αναπηρίες, ακρωτηριασμός των δύο άνω ή κάτω άκρων, απώλεια 
όρασης των δύο οφθαλμών κ.τ.λ)
16. Σε κάθε περίπτωση , για το βαθμό μείωσης της ικανότητας για εργασία του 
παθόντος υπαλλήλου και τη φύση της νόσου για την οποία κρίθηκε ανίκανος, 
αποφαίνεται με σχετική γνωμάτευση η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική 
Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε ), η οποία δηλαδή προσδιορίζει το ποσοστό ανικανότητας.
17. Το χρονικό διάστημα χορήγησης της σύνταξης ανικανότητας στον 
πολιτικό υπάλληλο καθορίζεται με την απόφαση συνταξιοδότησης του ΓΛΚ. 
Μετά την λήξη του οριστέου από την απόφαση απονομής, για την καταβολή 
της σύνταξης ανικανότητας χρόνου, ο παθών εξετάζεται εκ νέου από την 
Α.Σ.Υ.Ε και αναλόγως του ποσοστού ανικανότητας εξακολουθεί ή μη η 
χορήγηση της σύνταξης αυτής.
18. Πέραν του ανωτέρω προπεριγραφέντος γενικού τρόπου υπολογισμού της 
σύνταξης (βλ. περιπτώσεις 7,9,10), είναι εντελώς αδύνατο, εκ των προτέρων, 
να υπολογισθεί ,έστω και με σχετική ακρίβεια, το πιθανό ποσό μίας 
μελλοντικής σύνταξης αναπηρίας ή λόγω θανάτου, διότι αυτό εξαρτάται από 
τη συρροή πολλών παραγόντων, που συναντώνται με διαφορετικούς όρους 
κάθε φορά στον εκάστοτε υποψήφιο συνταξιούχο, όπως: ποσοστό αναπηρίας, 
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εκάστοτε μισθοί , έτη υπηρεσίας, εισοδηματικά κριτήρια, πάθημα λόγω ή 
εκτός υπηρεσίας, ετήσιες αναπροσαρμογές κ.τ.λ
19. Όλα τα ανωτέρω αναγραφόμενα απαντώνται: α) στο Π.Δ 166/2000 
(Κώδικας Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων), που συγκέντρωσε και 
κωδικοποίησε, σε ένα ενιαίο κείμενο, διάσπαρτες διατάξεις συνταξιοδοτικών 
νομοθετημάτων και β) στο Ν.2084/1992 (Αναμόρφωση Κοινωνικής 
Ασφάλισης), που περιέχει διατάξεις αναφερόμενες στους νέους 
ασφαλισμένους, δηλαδή σε όσους διορίσθηκαν στο δημόσιο από1-1-1993 και 
εφεξής. 
Αγαπητοί συνάδελφοι, ελπίζω με τις ανωτέρω επισημάνσεις μου να σας 
διαφώτισα, έστω και μερικώς, αναφορικά με τα κρίσιμα αυτά συνταξιοδοτικά 
ζητήματα. Είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
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