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ΠΡΟΛΟΓΟΣ  

Στα πλαίσια συζήτησης αυτεπάγγελτου θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, ο πρόεδρος κα τα μέλη της 

επιτροπής ζήτησαν τη διεξαγωγή από τον Τομέα Ερευνών και Μελετών έρευνας 

αναφορικά με την πολιτική που ακολουθείται από άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, τον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες 

Αμερικής (ΗΠΑ) σε σχέση με την παροχή επιδομάτων σε βετεράνους πολέμου ή 

προνομιακή μεταχείριση αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. 

Ειδικότερα, στάλθηκαν σχετικά ερωτήματα στο Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής 

Έρευνας και Τεκμηρίωσης (ECPRD) ως ακολούθως: 

1. Παρέχονται στη χώρα σας επιδόματα σε βετεράνους πολέμου ή εξαφανισθέντες 

σε περίοδο πολέμου, καθώς και τους εξαρτωμένους τους που συμμετείχαν σε 

πόλεμο υπερασπιζόμενοι την ελευθερία της πατρίδας τους; Αν ναι, αναφέρτε το 

είδος του κάθε επιδόματος, το ύψος και τον τρόπο θεσμοθέτησής του. Αναφέρτε 

αν η παροχή του επιδόματος αφορά εφάπαξ ποσό ή αν για τον καθορισμό του 

ύψους του επιδόματος λαμβάνεται υπόψιν το ύψος της σύνταξης ή άλλου 

εισοδήματος του δικαιούχου. 

2. Δικαιούνται οι βετεράνοι πολέμου ή τα άτομα που συμμετείχαν σε πόλεμο για την 

υπεράσπιση της ελευθερίας της πατρίδας τους δωρεάν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη; 

Το ECPRD μάς διαβίβασε τις απαντήσεις δεκαεπτά (17) χωρών που ανταποκρίθηκαν στο 

ερώτημα.  Στην έρευνα παρατίθεται η ανάλυση-πόρισμα που προκύπτει από τη μελέτη 

των σχετικών με τα πιο πάνω ερωτήματα απαντήσεων που διαβιβάστηκαν στην 

Υπηρεσία Ερευνών, Μελετών και Εκδόσεων από το ECPRD, καθώς και πίνακας 

συνοπτικών απαντήσεων ανά χώρα και ερώτημα.  Οι αναλυτικές απαντήσεις έχουν 

αποσταλεί στον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-

Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων κ. Νίκο Κέττηρο. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΟΡΙΣΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ ΠΟΥ 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και Τεκμηρίωσης μας διαβίβασε τις 

απαντήσεις που απέστειλαν δεκαεπτά (17) χώρες που στα ερωτήματα που τέθηκαν από 

τον πρόεδρο και τα μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-

Αγνοουμένων-Παθόντων (ECPRD Request: 5020). Από τις εν λόγω απαντήσεις 

προκύπτουν τα ακόλουθα: 

Στις περισσότερες χώρες (Αυστρία, Γαλλία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, 

Καναδάς, Κροατία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβακία, 

Σουηδία, Φινλανδία) υπάρχουν νομοθεσίες που ρυθμίζουν τα θέματα 

επιδομάτων/ωφελημάτων των βετεράνων πολέμου και των εξαρτωμένων τους. Οι 

παροχές αυτές αφορούν κυρίως κοινωνικές συντάξεις, συντάξεις ανικανότητας, (στις 

περιπτώσεις που η υγεία του βετεράνου επηρεάστηκε αρνητικά συνεπεία του πολέμου, 

και οικογενειακά επιδόματα που καταβάλλονται στα επιζώντα εξαρτώμενα μέλη των 

οικογενειών τους (σύζυγο, παιδιά, γονείς, κ.ά.). 

Σε κάποιες χώρες, όπως η Αυστρία, Εσθονία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και 

Σουηδία, παρέχεται εφάπαξ ποσό αποζημίωσης σε βετεράνους που έχουν τραυματιστεί 

ή έχουν καταστεί ανάπηροι συνεπεία πολέμου. 

Αριθμός χωρών αναφέρει και άλλα επιδόματα/ωφελήματα ή διευκολύνσεις που 

παρέχονται σε βετεράνους πολέμου και εξαρτωμένους τους, όπως το επίδομα για κατοχή 

σκύλου-οδηγού (Αυστρία), το επίδομα για κάλυψη κόστους ειδικών διατροφικών 

αναγκών (Αυστρία), οι διευκολύνσεις για απόκτηση στέγης (Ηνωμένο Βασίλειο, 

Κροατία, Ουγγαρία, Σλοβενία), η κάλυψη εξόδων προσαρμογής κατοικίας και 

επαγγελματικού χώρου με στόχο τη στήριξη της κοινωνικής και επαγγελματικής 

αποκατάστασης (Αυστρία, Κροατία, Πολωνία), το επίδομα για κάλυψη εξόδων κατ’ 

οίκον φροντίδας (Κροατία και Φινλανδία), μειωμένα τέλη για τις μετακινήσεις τους με 

μέσα μαζικής μεταφοράς (Πολωνία, Σλοβενία). 

Στο Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργεί από το 2019 Γραφείο Υποθέσεων Βετεράνων υπό την 

εποπτεία του Υπουργικού Συμβουλίου. Στον Καναδά το κράτος προσφέρει ένα ευρύ 
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φάσμα παροχών, που περιλαμβάνει προγράμματα και υπηρεσίες προς τους βετεράνους 

και τους εξαρτωμένους τους. 

Στις περισσότερες χώρες η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη παρέχεται καθολικά μέσω των 

Εθνικών Συστημάτων Υγείας. Ωστόσο, οι βετεράνοι πολέμου, λόγω των ιδιαίτερων 

προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζουν, τυγχάνουν προτεραιότητας όσον αφορά την 

πρόσβαση σε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο οι 

βετεράνοι πολέμου τυγχάνουν προτεραιότητας για θεραπείες παθήσεων συνεπεία της   

υπηρεσίας τους στον πόλεμο και παρέχεται ιδιαίτερη στήριξη σε βετεράνους που χρήζουν 

βοήθειας από υπηρεσίες ψυχικής υγείας και προσθετικής. Στον Καναδά παρέχεται στους 

βετεράνους πρόσθετη κάλυψη για την υγειονομική τους περίθαλψη μέσω ειδικών 

προγραμμάτων. Στην Κροατία οι βετεράνοι, λόγω των ειδικών προβλημάτων υγείας, 

επισημαίνονται ως ευάλωτη ομάδα και έχουν προτεραιότητα στις στρατηγικές 

περίθαλψης των εθνικών ιδρυμάτων και ιδιαίτερα στις στρατηγικές δημόσιας υγείας. Στην 

Πολωνία οι βετεράνοι πολέμου αντιμετωπίζονται προνομιακά με την παροχή σε αυτούς 

εξειδικευμένων υπηρεσιών χωρίς παραπομπή και αναμονή. Στην Πορτογαλία οι 

στρατιωτικοί και πρώην στρατιωτικοί με μόνιμη αναπηρία λόγω θητείας στις Ένοπλες 

Δυνάμεις απαλλάσσονται από την υποχρέωση συμπληρωματικής πληρωμής στην 

Εθνική Υπηρεσία Υγείας (SNS). Στη Σλοβακία οι βετεράνοι πολέμου έχουν πρόσθετα 

οφέλη κυρίως όσον αφορά υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 

περίθαλψης του Υπουργείου Άμυνας. Στη Φινλανδία, οι βετεράνοι και άλλα άτομα που 

συμμετείχαν στους φινλανδικούς πολέμους 1939-1945, δικαιούνται δωρεάν ορισμένες 

ιατρικές υπηρεσίες. 
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑ 

ΧΩΡΑ Επιδόματα σε βετεράνους πολέμου ή εξαφανισθέντες σε περίοδο πολέμου, 
καθώς και τους εξαρτωμένους τους:  Είδος και ύψος επιδόματος-Τρόπος 

θεσμοθέτησης 

Παροχή δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 

ΑΥΣΤΡΙΑ 

Η αποζημίωση για τα θύματα πολέμου ρυθμίζεται με σχετική νομοθεσία από το 1957 
(Ομοσπονδιακός Νόμος για την Αποζημίωση Θυμάτων Πολέμου). Ωστόσο, υπήρχαν 
ήδη διατάξεις για την αποζημίωση των θυμάτων πολέμου και σε άλλους νόμους πριν 
από το 1957.  
 

• Δικαιούχοι: 
➢ Αυστριακοί πολίτες που υπέστησαν βλάβες ως στρατιώτες στον πρώην 

Γερμανικό Στρατό ή στον πρώην Αυτοκρατορικό και Βασιλικό Στρατό και τους 
συμμάχους του ή στον Ομοσπονδιακό Στρατό της 1ης Δημοκρατίας.  

➢ Πρόσωπα που υπέστησαν βλάβη στα πλαίσια προκαταρκτικής στρατιωτικής 
εκπαίδευσης ή λόγω άλλων υποχρεώσεων που σχετίζονται με την υπηρεσία 
τους ως νοσηλευτών ή τη βοηθητική εργασία τους κατά τη διάρκεια του 
πολέμου. 

➢ Αιχμάλωτοι πολέμου. 
➢ Άμαχοι που υπέστησαν βλάβη κατά τη διάρκεια πολέμου. 
➢ Εξαρτώμενα άτομα των πιο πάνω (χήρες, χήροι, ορφανά, γονείς). 
Η καταβολή των επιδομάτων γίνεται δεκατέσσερις φορές τον χρόνο. 
 

• Ωφελήματα για θύματα πολέμου: 
➢ Βασικές συντάξεις για βλάβες στην υγεία ενός ατόμου 

Παρέχεται σε άτομα που υπέστησαν μείωση της εισοδηματικής τους 
ικανότητας τουλάχιστον κατά 20%. Η σύνταξη αυτή χορηγείται ανεξάρτητα 
από τα άλλα εισοδήματά τους. 
Ύψος σύνταξης: από €62,90 έως €628,60 μηνιαίως αναλόγως του βαθμού 
μείωσης εισοδήματος. 

➢ Πρόσθετη σύνταξη και οικογενειακό συμπλήρωμα 
Καταβάλλονται σε άτομα με βαριά αναπηρία. Στην περίπτωση αυτή 
λαμβάνονται υπόψη και τα άλλα εισοδήματά τους, όπως και η οικογενειακή 
τους κατάσταση. 
Ποσό: πρόσθετη σύνταξη έως €1.030,50, οικογενειακό συμπλήρωμα €99,40.  
 

• Βλέπε απάντηση στο ερώτημα 1: συμπλήρωμα για 
άτομα που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες στην 
υγεία τους, επίδομα μακροχρόνιας περίθαλψης ή 
επίδομα τυφλών, επίδομα σκύλου-οδηγού, μηνιαίο 
εφάπαξ για έκτακτη επιπλέον ανάγκη σε ρούχα και 
κλινοσκεπάσματα, επίδομα για την κάλυψη του 
κόστους των ειδικών διατροφικών αναγκών λόγω 
βλάβης στην υγεία, θεραπευτική και ορθοπαιδική 
φροντίδα. 
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➢ Συμπλήρωμα για άτομα που έχουν υποστεί σοβαρές βλάβες στην υγεία τους 
Καταβάλλεται σε άτομα με βαριά αναπηρία (μείωση εισοδηματικής 
ικανότητας κατά 90% ή 100%) επιπλέον της βασικής σύνταξης, αφού 
πιστοποιηθούν θέματα βλάβης στην υγεία τους και συνεπεία αυτών έχουν 
μείωση των εισοδημάτων τους. Καταβάλλεται ανεξάρτητα από τα άλλα 
εισοδήματά τους. 
Ύψος: από €188,60 έως €502,90 μηνιαίως. 

➢ Επίδομα μακροχρόνιας περίθαλψης ή επίδομα τυφλών 
Καταβάλλεται επιπλέον της βασικής σύνταξης, εάν η βεβαιωμένη βλάβη στην 
υγεία του ατόμου έχει οδηγήσει σε ανάγκη φροντίδας ή σε τύφλωση. 
Καταβάλλεται σε έξι στάδια ανεξάρτητα από το εισόδημα του ατόμου. 
Ύψος: από €826,30 έως €3.304,00 μηνιαίως ανάλογα με τη σοβαρότητα της 
περίπτωσης. 

➢ Επίδομα σκύλου-οδηγού 
Καταβάλλεται, εάν η επιβεβαιωμένη βλάβη στην υγεία του ατόμου το οδήγησε 
σε τύφλωση, καθώς και ως συμπλήρωμα στη βασική σύνταξη και είναι 
ανεξάρτητο από το εισόδημα του ατόμου. 
Ποσό: €184,50 μηνιαίως. 

➢ Μηνιαίο εφάπαξ για έκτακτη επιπλέον ανάγκη σε ρούχα και κλινοσκεπάσματα 
Καταβάλλεται, κατόπιν αίτησης σε περίπτωση συγκεκριμένων σωματικών 
αναπηριών (π.χ. στομία, ακρωτηριασμός), που υπάρχει αυξημένη ανάγκη για 
ρούχα και κλινοσκεπάσματα. 
Ύψος: από €27,80 έως €74. 

➢ Επίδομα για την κάλυψη του κόστους ειδικών διατροφικών αναγκών λόγω 
βλάβης στην υγεία 
Χορηγείται παράλληλα με την πρόσθετη σύνταξη σε περίπτωση που 
απαιτείται ειδική συνταγογραφούμενη διατροφή για ορισμένες ασθένειες, 
όπως ο διαβήτης. 
Ύψος: από €39,30 έως €118,00 μηνιαίως. 

➢ Θεραπευτική και ορθοπαιδική φροντίδα 
Στα πλαίσια της θεραπευτικής περίθαλψης, μπορεί να παρασχεθεί ιατρική 
βοήθεια ή εκτεταμένη θεραπεία με παραμονή σε εγκαταστάσεις ιαματικών 
λουτρών, εάν το ταμείο ασφάλισης υγείας του ατόμου δεν έχει ήδη αναλάβει 
τα έξοδα τέτοιας διαμονής. Στο πλαίσιο της ορθοπαιδικής περίθαλψης 
παρέχονται στα θύματα προσθέσεις, καθώς και ορθοπαιδικά και άλλα 
βοηθήματα. Επίσης επισκευάζονται ή αντικαθίστανται, εάν είναι απαραίτητο. 
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➢ Επαγγελματική και κοινωνική αποκατάσταση 
Στο πλαίσιο αυτών των μέτρων, μπορεί να επιχορηγηθούν κατάρτιση, 
επανεκπαίδευση και προσαρμογή χώρων εργασίας και σπιτιών. Επιπλέον, 
μπορεί να επιδοτηθεί το κόστος προσαρμογής μηχανοκίνητων οχημάτων, 
καθώς και η αγορά αναπηρικού οχήματος. 

 

• Ωφελήματα για επιζώντα εξαρτώμενα άτομα: 
Οι οικογένειες των αγνοουμένων διέπονται από το ίδιο καθεστώς με τα επιζώντα 
εξαρτώμενα άτομα θυμάτων πολέμου. 
➢ Συντάξεις χηρείας 

Η βασική σύνταξη καταβάλλεται, όταν ο θάνατος του θύματος πολέμου ήταν 
άμεση ή έμμεση συνέπεια αναγνωρισμένης βλάβης στην υγεία του ή σε 
περίπτωση ατόμου με βαριά αναπηρία, ακόμη και όταν ο θάνατός του δεν 
επήλθε από βλάβη που προκλήθηκε κατά τη στρατιωτική θητεία. 
Ύψος: €251,40 μηνιαίως. 
Πέραν της βασικής σύνταξης, καταβάλλεται και επικουρική σύνταξη βάσει 
πόρων. 
Ύψος: έως €1.030,50 μηνιαίως. 

➢ Επίδομα ορφάνιας 
Τα ορφανά θύματος πολέμου λαμβάνουν σύνταξη ορφανού, μέχρι να 
συμπληρώσουν την ηλικία των 18 ετών, εάν ο θάνατος του θύματος πολέμου 
επήλθε άμεσα ή έμμεσα συνεπεία αναγνωρισμένης βλάβης στην υγεία του. 
Τα ορφανά θύματος πολέμου με βαριά αναπηρία δικαιούνται επίδομα 
ορφάνιας, ακόμη και αν ο θάνατος του θύματος πολέμου δεν ήταν συνέπεια 
της αναγνωρισμένης βλάβης στην υγεία του, εφόσον πληρούνται ορισμένες 
προϋποθέσεις (π.χ. φοίτηση σε σχολείο, συμμετοχή σε επαγγελματική 
κατάρτιση). Σε αυτές τις περιπτώσεις το επίδομα ορφάνιας καταβάλλεται και 
μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. 
Ύψος: έως €1.030,10 μηνιαίως. 

➢ Συντάξεις γονέων 
Καταβάλλονται στους γονείς πεσόντος πολέμου. Λαμβάνεται υπόψη το λοιπό 
εισόδημα των γονέων. 
Ύψος: έως €1.625,70 μηνιαίως. 

➢ Επίδομα για κάλυψη ειδικών διατροφικών αναγκών 
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Καταβάλλεται επιπλέον της επικουρικής σύνταξης, της σύνταξης ορφανού ή 
της σύνταξης γονέων για την κάλυψη του πρόσθετου κόστους ειδικής δίαιτας 
που συνταγογραφείται για ορισμένες ασθένειες. 
Ύψος: €39,30 έως €118,00 μηνιαίως. 

➢ Ασφάλεια υγείας 
Προσφέρεται σε επιζώντα εξαρτώμενα άτομα, εάν δεν είναι ήδη 
ασφαλισμένα. 

➢ Επίδομα θανάτου 
Καταβάλλεται στη σύζυγο ή τον σύζυγο και στα παιδιά που δικαιούνται 
σύνταξη ορφανού, εφόσον έχουν πληρώσει τα έξοδα της κηδείας. 
Ύψος: €936,00. 

➢ Εφάπαξ ποσό για το πρώτο τρίμηνο από τον θάνατο του θύματος πολέμου 
Καταβάλλεται στη σύζυγο ή τον σύζυγο και τα παιδιά που δικαιούνται 
σύνταξη ορφανού. Βασική προϋπόθεση είναι τα άτομα αυτά να διέμεναν με 
το θύμα κατά την ημερομηνία θανάτου του. Το εφάπαξ ποσό είναι τρεισήμισι 
φορές μεγαλύτερο από το ποσό της σύνταξης που θα καταβαλλόταν στο 
θύμα πολέμου τον μήνα του θανάτου του. 
 

ΒΕΛΓΙΟ 

Στο Βέλγιο ο τίτλος του βετεράνου είναι τιμητικός και αφορά την επίσημη 
αναγνώριση των υπηρεσιών που προσέφερε ο στρατιώτης θέτοντας σε κίνδυνο την 
υγεία και την ασφάλειά του κατά τη διάρκεια αποστολών ή επιχειρήσεων. Ο 
στρατιώτης στον οποίο χορηγείται αυτός ο τίτλος λαμβάνει μια ειδική κάρτα που 
εκδίδεται από το Βελγικό Ινστιτούτο Πολεμικής Κληρονομιάς (WHI). 
Επιπλέον, ο βετεράνος μπορεί να φέρει ειδικό σήμα. 
Ο τίτλος του βετεράνου δε δίνει δικαίωμα σε καμία οικονομική αποζημίωση και δεν 
παρέχει κανένα πλεονέκτημα στον τομέα της άμυνας ή στον πολιτικό τομέα. 
 

 
 
 

_____ 

ΓΑΛΛΙΑ 
• Η σύνταξη του βετεράνου 

Η σύνταξη του βετεράνου είναι ένα ποσό που καταβάλλεται ως ένδειξη εθνικής 
αναγνώρισης από το αρμόδιο για τους βετεράνους υπουργείο. Απονέμεται σε 
κάτοχο του δελτίου βετεράνου από την ηλικία των 65 ετών ή από την ηλικία των 
60 ετών, εάν πληρούται μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:  
➢ Είναι κάτοχος του «Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées» 

(επιδόματος αλληλεγγύης για τους ηλικιωμένους). 

Το βιβλιάριο δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
εκδίδεται μόνο σε κατόχους στρατιωτικής αναπηρικής 
σύνταξης. 
Η δωρεάν ιατρική περίθαλψη περιλαμβάνει μεταξύ 
άλλων τη δωρεάν παροχή ιατροφαρμακευτικών 
υπηρεσιών, προϊατρικές διαδικασίες, ενδονοσοκομειακή 
νοσηλεία, ορθοπαιδικές συσκευές, θεραπείες spa. 
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➢ Είναι δικαιούχος στρατιωτικής αναπηρικής σύνταξης (ποσοστό αναπηρίας 
τουλάχιστον 50% και λαμβάνει ένα από τα ακόλουθα επιδόματα: επίδομα 
ενηλίκων με αναπηρία, εξισωτική αποζημίωση, επίδομα κοινωνικής 
πρόνοιας, ειδικό επίδομα γήρατος, επίδομα για τους ηλικιωμένους 
μισθωτούς). 

➢ Είναι δικαιούχος στρατιωτικής σύνταξης αναπηρίας που αφορά μία ή 
περισσότερες αναπηρίες που αποδίδονται σε υπηρεσίες που 
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων που κηρύχθηκαν ως 
πολεμικές εκστρατείες ή επιχειρήσεις επιβολής του νόμου εκτός της 
μητροπολιτικής Γαλλίας. 

➢ Είναι κάτοικος σε υπερπόντιο διαμέρισμα ή κοινότητα. 
Ύψος: €782,60 ετησίως 
Η σύνταξη του βετεράνου καταβάλλεται στον δικαιούχο κάθε έξι μήνες μέχρι τον 
θάνατό του και δε μεταβιβάζεται σε άλλο πρόσωπο.  
Δεν μπορεί να κατασχεθεί και δε φορολογείται ούτε λαμβάνεται υπόψη στον 
υπολογισμό των πόρων κατά την υποβολή αίτησης για επίδομα κοινωνικής 
πρόνοιας. 
 

• Στρατιωτική αναπηρική σύνταξη 
Δικαιούχοι είναι επαγγελματίες στρατιώτες ή πρώην επαγγελματίες στρατιώτες (ή 
άτομα στο ίδιο επίπεδο με στρατιώτη ή στο σώμα) που είχαν ατύχημα στην 
υπηρεσία ή προσβλήθηκαν από ασθένεια στην υπηρεσία. 
Η σύνταξη αυτή χορηγείται μηνιαίως και το ύψος της εξαρτάται από τον 
αναγνωρισμένο βαθμό αναπηρίας. Σε κάθε βαθμό αναπηρίας αποδίδεται ένας 
αριθμός βαθμών συνταξιοδοτικού δείκτη. Η τιμή του δείκτη ποικίλλει ανάλογα με 
τους μισθούς στη δημόσια υπηρεσία. Εκτός από την κύρια σύνταξη, μπορεί να 
καταβάλλονται ειδικά επιδόματα που αντιστοιχούν σε σταθερό αριθμό βαθμών 
δείκτη. 
Το δικαίωμα σε στρατιωτική σύνταξη αναπηρίας μπορεί να είναι μόνιμο ή 
προσωρινό ανάλογα με τη φύση της αναπηρίας. Όταν η αναπηρία που 
προκαλείται από τραυματισμό ή ασθένεια αναγνωρίζεται ως μόνιμη, το 
συνταξιοδοτικό δικαίωμα είναι μόνιμο. Όταν η αναπηρία δεν είναι μόνιμη, η 
σύνταξη είναι προσωρινή, χορηγείται για περίοδο τριών ετών και μπορεί να 
ανανεωθεί μόνο μετά από νέα ιατρική εξέταση. Η εξέταση αυτή πρέπει να 
πραγματοποιηθεί εντός έξι μηνών πριν ή μετά τη λήξη της τριετίας. 
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ΕΣΘΟΝΙΑ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν παροχές ή επιδόματα για τους βετεράνους πολέμου. Ωστόσο, στους 

βετεράνους παρέχεται, εάν χρειαστεί, κοινωνική, ψυχολογική και επαγγελματική 

συμβουλευτική στήριξη. 

Με βάση τη νομοθεσία περί στρατιωτικής υπηρεσίας παρέχονται επιδόματα σε 

εξαρτωμένους αγνοουμένων ή πεσόντων κατά τη διάρκεια στρατιωτικής υπηρεσίας. 

Σύμφωνα με τον νόμο ένας αγνοούμενος μπορεί να θεωρηθεί νεκρός έξι μήνες μετά 

την εξαφάνισή του. 

 

• Αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου ατόμου σε εναλλακτική υπηρεσία 

Σε περίπτωση θανάτου στρατιωτικού ή ατόμου σε εναλλακτική υπηρεσία λόγω 

εκτέλεσης καθηκόντων καταβάλλεται από το κράτος εφάπαξ αποζημίωση ίση με 

το 150πλάσιο του τελευταίου μέσου όρου ακαθάριστου μηνιαίου μισθού πριν από 

τον μήνα θανάτου. Έως 50% του ποσού της αποζημίωσης καταβάλλεται σε 

φυσικό πρόσωπο ή πρόσωπα που ορίζονται από τον θανόντα και τουλάχιστον 

το 50% της αποζημίωσης στα παιδιά, τους γονείς, τη χήρα ή τον χήρο και άλλα 

πρόσωπα που συντηρούνταν από τον θανόντα βάσει του νόμου περί 

οικογενειακού δικαίου. 

Εάν κάποιοι από τους συγγενείς ήταν εξαρτώμενοι, τότε λαμβάνουν σύνταξη 

επιζώντος. Το ύψος της σύνταξης επιζώντος ανέρχεται στο 35% του 1,5πλάσιου 

μέσου μηνιαίου μισθού. Με βάση τον τρέχοντα μέσο μηνιαίο μισθό η σύνταξη 

επιζώντος είναι €1758x1,5x0,35=€922,95. 

 

• Αποζημίωση σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία στρατιωτικού και 

ατόμου σε εναλλακτική υπηρεσία 

➢ Πρόσωπο που είναι προσωρινά ανίκανο για εργασία λόγω βλάβης της 

υγείας που προκλήθηκε κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του, που 

έχει απολυθεί από στρατιωτική ή εναλλακτική υπηρεσία και δεν έχει δικαίωμα 

να λάβει επίδομα προσωρινής ανικανότητας για εργασία, δικαιούται 

αποζημίωση από το κράτος. Το ύψος της αποζημίωσης υπολογίζεται με 

Όλοι οι ασφαλισμένοι με βάση το Εθνικό Σχέδιο Υγείας 

δικαιούνται δωρεάν ιατρική περίθαλψη. Από το σχέδιο 

καλύπτονται και οι συνταξιούχοι και οι εγγεγραμμένοι 

άνεργοι. Με βάση τον νόμο περί στρατιωτικής 

υπηρεσίας (§196), εάν ένας βετεράνος έχει υποστεί 

μόνιμο τραυματισμό που σχετίζεται με την υπηρεσία, 

τότε θα λάβει εφάπαξ αποζημίωση που κυμαίνεται από 

6 έως 96 φορές το ποσό του τελευταίου μέσου μηνιαίου 

μισθού (με βάση τη δημοσίευση της Εθνικής Στατιστικής 

υπηρεσίας για τον μήνα που προηγείται του μήνα που 

διαπιστώθηκε η απώλεια). 

Σύμφωνα με την ίδια νομοθεσία (§209), εάν η βλάβη 

είναι μόνιμη, τότε η μηνιαία σύνταξη αναπηρίας 

καθορίζεται με βάση τον βαθμό αναπηρίας και 

κυμαίνεται από 40% έως 80% του 1,5πλασίου του 

μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού. 
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βάση το μέσο εισόδημα ανά ημερολογιακή ημέρα που προβλέπεται στον 

νόμο περί ασφάλισης υγείας.  

➢ Πρόσωπο που κηρύσσεται μόνιμα ανίκανο για εργασία, ως αποτέλεσμα 

βλάβης στην υγεία του λόγω άσκησης καθηκόντων, λαμβάνει από το κράτος 

εφάπαξ αποζημίωση, με βάση τον τελευταίο μέσο μηνιαίο ακαθάριστο μισθό, 

σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Εσθονίας, για 

τον μήνα που προηγείται του μήνα αναγνώρισης της απώλειας της 

ικανότητας για εργασία, ως εξής: 

o Σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για εργασία σε ποσοστό 10% 

έως 30% λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 6πλάσιο του τελευταίου μέσου 

μηνιαίου ακαθάριστου μισθού. 

o Σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για εργασία σε ποσοστό 40% 

έως 50% λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 24πλάσιο του τελευταίου 

μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού. 

o Σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για εργασία σε ποσοστό 60% 

έως 70% λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 48πλάσιο του τελευταίου 

μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού.  

o Σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για εργασία σε ποσοστό 80% 

έως 90% λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 72πλάσιο του τελευταίου 

μέσου μηνιαίου ακαθάριστου μισθού. 

o Σε περίπτωση απώλειας ικανότητας για εργασία σε ποσοστό 100% 

λαμβάνει αποζημίωση ίση με το 96πλάσιο του τελευταίου μέσου 

μηνιαίου ακαθάριστου μισθού. 

 

 

 

 

• Σύνταξη ανικανότητας για εργασία 

Δικαίωμα λήψης της σύνταξης ανικανότητας για εργασία έχει πρόσωπο στο 

οποίο διαπιστώθηκε μόνιμη ανικανότητα για εργασία, ολική ή μερική, λόγω 

άσκησης καθηκόντων του κατά τη στρατιωτική θητεία. 
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Η σύνταξη ανικανότητας για εργασία υπολογίζεται με βάση τον βαθμό 

ανικανότητας για εργασία λόγω εκτέλεσης καθηκόντων και το 1,5πλάσιο του 

μέσου ακαθάριστου μισθού (στοιχεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για το 

ημερολογιακό έτος που χορηγείται η σύνταξη ανικανότητας). 

Το ύψος της σύνταξης ανικανότητας καθορίζεται με βάση τον βαθμό 

ανικανότητας ως ακολούθως: 

➢ Σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για εργασία κατά 100%, ποσό ίσο με 

το 80% του 1,5πλασίου του μέσου ακαθάριστου μηνιαίου μισθού. 

➢ Σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για εργασία κατά 50% έως 90%, 

ποσό ίσο με το 60% του 1,5πλασίου του μέσου ακαθάριστου μηνιαίου 

μισθού.  

➢ Σε περίπτωση απώλειας της ικανότητας για εργασία κατά 10% έως 40%, 

ποσό ίσο με το 40% του 1,5πλασίου του μέσου ακαθάριστου μηνιαίου 

μισθού. 

 

ΗΝΩΜΕΝΟ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟ 
 

Η κυβέρνηση δημοσίευσε μια νέα στρατηγική για τους βετεράνους τον Νοέμβριο του 

2018, η οποία περιλαμβάνει στόχους που αναμένεται να επιτευχθούν έως το 2028. 

Οι στόχοι αφορούν την υποστήριξη των βετεράνων και την ομαλή ένταξη των ιδίων, 

αλλά και των οικογενειών τους στην καθημερινότητά τους ως πολίτων. 

Τον Ιούλιο του 2019 ιδρύθηκε το Γραφείο Υποθέσεων Βετεράνων, το οποίο 

εδρεύει στα Γραφεία του Υπουργικού Συμβουλίου και εποπτεύεται από κοινού από 

το Υπουργικό Συμβούλιο και το Υπουργείο Στρατιωτικών και Βετεράνων. 

 

• Υπηρεσίες υποστήριξης βετεράνων 

➢ Στέγαση για βετεράνους 
Οι βετεράνοι έχουν προτεραιότητα, όταν υποβάλλουν αίτηση για δημοτική 
στέγαση. Το Υπουργείο Άμυνας εφαρμόζει ένα πρόγραμμα παραπομπής, για 
να υποστηρίξει τους βετεράνους στην πρόσβαση σε οικιστικά ακίνητα. 
Πρώην υπηρεσιακό προσωπικό διατρέχει αυξημένο κίνδυνο να βιώσει 
έλλειψη στέγης. Στην Αγγλία «ευάλωτα πρώην μέλη των ενόπλων 
δυνάμεων» και στην Ουαλία «ένα άτομο που έχει υπηρετήσει…  που είναι 

Η παροχή υγειονομικής περίθαλψης στους βετεράνους 
αποτελεί ευθύνη του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
(NHS). Το Σύμφωνο των Ενόπλων Δυνάμεων αναφέρει 
ότι οι βετεράνοι έχουν ξεχωριστές ανάγκες υγείας και θα 
πρέπει να τυγχάνουν προτεραιότητας για θεραπείες 
παθήσεων που σχετίζονται με την υπηρεσία τους. 
Παρέχεται ιδιαίτερη στήριξη σε βετεράνους που χρήζουν 
βοήθειας από υπηρεσίες ψυχικής υγείας και 
προσθετικής. 
Τον Μάρτιο του 2021 η κυβέρνηση ανακοίνωσε την 
ίδρυση της υπηρεσίας Op Courage, δημιουργώντας 
ευκαιρίες πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας για 
βετεράνους. Επίσης τον Μάρτιο του 2021 το Υπουργείο 
Υγείας δημοσίευσε το «Healthcare for the Armed Forces 
community: a forward view», το οποίο περιλαμβάνει 
δεσμεύσεις για βοήθεια μετάβασης στην πολιτική ζωή 
και βελτίωση της ψυχικής υγείας των βετεράνων και των 
οικογενειών τους. 
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άστεγο» προσδιορίζονται ως κατηγορίες έκτακτης ανάγκης και τυγχάνουν 
προτεραιότητας για βοήθεια στέγασης. 
Στη Σκωτία υπάρχει υποχρέωση εύρεσης μόνιμης στέγης για όλους τους 
αιτούντες ακούσια αστέγους. 

➢ Συντάξεις βετεράνων και κοινωνική ασφάλιση 
Τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν ειδικό σύστημα συνταξιοδότησης, το 
Συνταξιοδοτικό Σύστημα Ενόπλων Δυνάμεων (AFPS). Στα πλαίσια αυτού του 
συστήματος υπάρχουν προγράμματα για την πραγματοποίηση πληρωμών 
στα μέλη του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων (πρώην και νυν) και τις 
οικογένειές τους, εάν υπάρχουν προβλήματα υγείας, τραυματισμός ή θάνατος 
που προκλήθηκε κατά την υπηρεσία του στρατιωτικού. 
Για περιστατικά πριν από τις 6 Απριλίου 2005 οι πληρωμές γίνονται μέσω του 
War Pensions Scheme. Για περιστατικά μετά την ημερομηνία αυτή υπάρχει 
το Σχέδιο Αποζημιώσεων Ενόπλων Δυνάμεων (AFCS). Οι επιζώντες 
σύντροφοι και τα εξαρτώμενα παιδιά λαμβάνουν επιδόματα επιζώντων από 
το AFPS. 
Σε περίπτωση θανάτων κατά τη διάρκεια υπηρεσίας πριν από τις 6 Απριλίου 
2005, παρέχονται πληρωμές αποζημίωσης από το War Pension Scheme ή 
το AFCS για θανάτους που αποδίδονται σε υπηρεσία μετά από αυτή την 
ημερομηνία. 
Δεν υπάρχουν κρατικά προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας ή παροχές 
κοινωνικής ασφάλισης ειδικά για τους βετεράνους, με εξαίρεση την Πληρωμή 
Ανεξαρτησίας των Ενόπλων Δυνάμεων (AFIP), αν και υπάρχουν ορισμένες 
διευκολύνσεις για τους βετεράνους και τα μέλη των οικογενειών τους. 
Εάν κάποιος λαμβάνει πληρωμή εγγυημένου εισοδήματος μέσω AFCS ή 
πληρωμή από το πρόγραμμα War Pensions Scheme, απαλλάσσεται από το 
ανώτατο όριο των επιδομάτων νοικοκυριού.  
Οι υπηρεσίες υποστήριξης «Jobcentre Plus» διαθέτουν έναν αξιωματικό 
ενόπλων δυνάμεων σε κάθε περιφέρεια, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την 
υποστήριξη των βετεράνων και των οικογενειών τους. 

 
Βλέπε «Support for UK veterans», commonslibrary.parliament.uk 
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ΙΣΠΑΝΙΑ 

Yπάρχει νομοθετική ρύθμιση σύμφωνα με τον Νόμο 5/1979 για την αναγνώριση 
συντάξεων, ιατροφαρμακευτικής βοήθειας και κοινωνικής αρωγής σε χήρες, παιδιά 
και άλλους συγγενείς Ισπανών που-  

• σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια του πολέμου, 

• σκοτώθηκαν μετά τον πόλεμο συνεπεία τραυματισμού ή βιαιοπραγίας 
πολέμου ή 

• εξαφανίστηκαν στο μέτωπο. 
Στη νομοθεσία υπάρχουν πρόνοιες για τον υπολογισμό των συντάξεων ατόμων, 
μαχητών ή μη μαχητών, που σκοτώθηκαν κατά τον πόλεμο ή επηρεάστηκε η υγεία 
τους και των συγγενών τους από τον πόλεμο. 
 
Βλέπε απάντηση. 
 

 

ΚΑΝΑΔΑΣ 

Η κυβέρνηση του Καναδά προσφέρει ένα ευρύ φάσμα παροχών για τους βετεράνους 

πολέμου. Αυτό περιλαμβάνει οικονομικά προγράμματα και υπηρεσίες για 

βετεράνους, καθώς και τους επιζώντες εξαρτώμενους. 

 

• Πρόγραμμα επιδότησης βετεράνων πολέμου  

Παρέχεται επίδομα σε βετεράνους του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου ή του Πολέμου 

της Κορέας. Οι επιζώντες (σύζυγοι, σύντροφοι σε ελεύθερη συμβίωση και 

εξαρτώμενα τέκνα) συνεχίζουν να λαμβάνουν το επίδομα μετά τον θάνατο του 

πιστοποιημένου βετεράνου. Το επίδομα είναι αφορολόγητο, καταβάλλεται 

μηνιαίως και στοχεύει στην παροχή βοήθειας προς βετεράνους. Το ύψος του 

επιδόματος εξαρτάται από το εισόδημα των δικαιούχων, την οικογενειακή τους 

κατάσταση και τον αριθμό εξαρτώμενων ατόμων, αν υπάρχουν. Το μέγιστο ύψος 

των επιδομάτων είναι για βετεράνο πολέμου $1.731,21 (1€=$1,38), για τυφλό 

βετεράνο $1.795,50, για βετεράνο και σύζυγο/σύντροφο $2.644,05 και για κάθε 

εξαρτώμενο παιδί $274,59 επιπλέον.  

 

• Χάρτης νέου βετεράνου  

Το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης του Καναδά είναι 

σύστημα δημόσιας χρηματοδότησης. Παρέχει καθολική 

κάλυψη για τις απαραίτητες υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης με βάση τις ανάγκες των πολιτών. 

Ωστόσο, παρέχονται στους βετεράνους πολλά 

προγράμματα για βοήθεια και πρόσθετη κάλυψη της 

υγειονομικής τους περίθαλψης. 

➢ Πρόγραμμα παροχών θεραπείας 

Οι βετεράνοι που πληρούν τις προϋποθέσεις 

λαμβάνουν κάρτα υγειονομικής περίθαλψης από το 

Τμήμα Υποθέσεων Βετεράνων Καναδά (Veterans 

Affairs Canada), με την οποία έχουν πρόσβαση σε 

πρόσθετες υπηρεσίες υγείας σε νοσοκομεία, 

επισκέψεις σε ειδικούς ιατρούς, ιατρικό εξοπλισμό, 

προσθετικά, φάρμακα. 

 

➢ Πρόγραμμα μακροχρόνιας φροντίδας 

Το πρόγραμμα προσφέρει οικονομική υποστήριξη 

σε άτομα που έχουν εισαχθεί για εικοσιτετράωρη 
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Ο νόμος για τα μέλη των καναδικών δυνάμεων και τους βετεράνους πολέμου 

(επανίδρυση και αποζημίωση) τέθηκε σε ισχύ το 2006. Με βάση αυτή τη 

νομοθεσία, παρέχονται τα ακόλουθα: 

➢ Eπίδομα εισοδηματικής στήριξης βετεράνων καναδικών ενόπλων 
δυνάμεων 
Παρέχεται σε βετεράνους που έχουν χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, 
αναζητούν εργασία ή συμμετέχουν στο πρόγραμμα Career Transition 
Services. To ύψος του επιδόματος είναι ανάλογο του οικογενειακού 
εισοδήματος και ανέρχεται μηνιαίως σε $1.731,21 για βετεράνο πολέμου, 
$2.579,97 για βετεράνο και σύζυγο/σύντροφο, $383,85 για κάθε εξαρτώμενο 
παιδί και $822,78 για κάθε ορφανό βετεράνου.  

➢ Πρόσθετη αποζημίωση πόνου και ταλαιπωρίας 

Η πρόσθετη αποζημίωση πόνου και ταλαιπωρίας είναι επίδομα που 

καταβάλλεται μηνιαίως και δε φορολογείται. Στοχεύει στην αναγνώριση και 

αποζημίωση για κάθε σοβαρή μόνιμη αναπηρία που σχετίζεται με την 

υπηρεσία του βετεράνου. Το ύψος του επιδόματος είναι ανάλογο του βαθμού 

αναπηρίας και ανέρχεται για βετεράνους με βαθμό αναπηρίας 1 σε 

$1.587,02, με βαθμό αναπηρίας 2 σε $1.058,01 και με βαθμό αναπηρίας 3 σε 

$529,01. 

➢ Βοήθημα αναπηρίας 

Το βοήθημα αναπηρίας είναι ένα οικονομικό ωφέλημα για μέλη των 

καναδικών ενόπλων δυνάμεων και βετεράνους που ασθένησαν ή 

τραυματίστηκαν, ενώ υπηρετούσαν. Το βοήθημα καταβάλλεται είτε ως 

εφάπαξ ποσό είτε σε ετήσιες δόσεις για μια σειρά ετών.  

 

φροντίδα. Το μέγιστο μηνιαίο ποσό διαμονής και 

γευμάτων που καταβάλλεται για έναν βετεράνο είναι 

$1.058,28. Η διαδικασία αξιολόγησης και εισαγωγής 

στις εγκαταστάσεις γίνεται από επαρχιακές, 

περιφερειακές ή τοπικές υγειονομικές αρχές.  

Δικαιούχοι είναι άτομα που υπηρέτησαν στις 

καναδικές ένοπλες δυνάμεις και έχουν χαμηλό 

εισόδημα, αναπηρία που προκλήθηκε κατά τη 

διάρκεια της υπηρεσίας τους στις ένοπλες δυνάμεις 

και χρήζουν, λόγω της κατάστασης της υγείας τους, 

μακροχρόνιας φροντίδας.  

 
ΚΡΟΑΤΙΑ 
 

Τα δικαιώματα των βετεράνων και των οικογενειών τους (υλικά και μη) από τον Β΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο (17.04.1941-15.05.1945) και τον πόλεμο της Κροατίας 

(05.08.1990-30.06.1996) ρυθμίζονται με σχετική νομοθεσία.  

 

• Δικαιώματα για βετεράνους του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου 

Η ασφάλιση υγείας είναι υποχρεωτική για όλους τους 

πολίτες στην Κροατία. Όσον αφορά τους βετεράνους 

πολέμου, εάν δεν μπορούν να ασκήσουν το δικαίωμα 

σε υποχρεωτική ασφάλιση υγείας, τότε μπορούν να 

ασκήσουν το δικαίωμα με βάση το καθεστώς τους ως 

βετεράνοι πολέμου.  
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Βετεράνος του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου είναι άτομο με σωματική αναπηρία 

τουλάχιστον 20%, συνεπεία τραυματισμού που υπέστη λόγω συνθηκών που 

σχετίζονται με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

➢ Ατομικό επίδομα αναπηρίας, το ύψος του οποίου εξαρτάται από τον βαθμό 

σωματικής βλάβης και ορίζεται σε ποσοστό (%) της βάσης υπολογισμού 

(βάση υπολογισμού για το έτος 2021: HRK 3,326,00∼€441). To ύψος του 

επιδόματος ανέρχεται στα €13,23 για βαθμό αναπηρίας 20% έως €441 

μηνιαίως για βαθμό αναπηρίας 100%. 

➢ Επίδομα φροντίδας και βοήθειας από τρίτο πρόσωπο 

Παρέχεται σε άτομα με βαθμό αναπηρίας μεγαλύτερο από 66%. Το ύψος του 

επιδόματος ανέρχεται στα €291 έως €441 μηνιαίως. 

➢ Επίδομα ορθοπαιδικής περίθαλψης 

Ασκείται από ανάπηρους βετεράνους πολέμου των οποίων η σωματική 

αναπηρία είναι άμεση συνέπεια τραυματισμού ή ασθένειας. Το ύψος του 

επιδόματος ανέρχεται στα €30,87 έως €127,89 αναλόγως του βαθμού 

αναπηρίας. 

➢ Προτεραιότητα πρόσβασης σε δομές κοινωνικής πρόνοιας  

Παρέχεται σε ανάπηρους βετεράνους πολέμου με βαθμό αναπηρίας 80% και 

άνω, καθώς και συζύγους και γονείς των ατόμων που σκοτώθηκαν, πέθαναν 

ή χάθηκαν κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου. 

➢ Δικαίωμα απαλλαγής από την πληρωμή για τη μετατροπή γεωργικής γης 

σε οικιστική για ανέγερση κατοικίας ή για άσκηση επιχειρηματικής 

δραστηριότητας (το δικαίωμα δεν μπορεί να ασκηθεί περισσότερες από μία 

φορές). 

➢ Οικογενειακό επίδομα αναπηρίας 

Δικαιούχοι είναι στενά μέλη της οικογένειας:  

o Χήρα, όταν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας της, ή χήρος, όταν 

συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, ή πριν κλείσουν τα 55 ή τα 

65 έτη, αντίστοιχα, εάν είναι ανίκανοι προς εργασία. 

o Παιδιά ή θετά τέκνα, μέχρι να συμπληρώσουν το 15ο έτος της ηλικίας 

τους ή, εάν βρίσκονται σε εκπαίδευση, μέχρι το τέλος της 

Λόγω των μακροπρόθεσμων και σοβαρών συνεπειών 

που προκύπτουν από τραυματικές εμπειρίες πολέμου 

και ταλαιπωρία κατά τη διάρκεια του κροατικού 

πολέμου, οι Κροάτες βετεράνοι έχουν αναπτύξει 

συγκεκριμένα προβλήματα υγείας. Ακριβώς λόγω των 

ειδικών προβλημάτων υγείας επισημαίνονται ως 

ευάλωτη ομάδα και έχουν προτεραιότητα στις 

στρατηγικές περίθαλψης των εθνικών ιδρυμάτων, 

ιδιαίτερα στις στρατηγικές δημόσιας υγείας. Ως εκ 

τούτου, δικαιούνται περισσότερες υπηρεσίες στο 

σύστημα υγείας της Δημοκρατίας της Κροατίας, 

ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας τους και τις ανάγκες 

της υγείας τους. Αυτές οι υπηρεσίες 

συγχρηματοδοτούνται από το Υπουργείο Κροατικών 

Υποθέσεων Βετεράνων σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Νόμου για τα Δικαιώματα των Βετεράνων του Κροατικού 

Πολέμου και των οικογενειών τους. 

Προκειμένου να αποφευχθεί η εξέλιξη της αναπηρίας 

και οι πολυσυννοσηρότητες και να διατηρηθεί η 

συνολική λειτουργική ικανότητα αυτής της ομάδας του 

πληθυσμού, προσφέρονται πρόσθετα προγράμματα 

προληπτικής υγειονομικής περίθαλψης και 

αποκατάστασης. 
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προβλεπόμενης διάρκειας της κανονικής εκπαίδευσης, αλλά όχι μετά 

τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας τους. Σε περίπτωση 

ανικανότητας για εργασία δικαιούνται επίδομα για τη διάρκεια αυτής 

της ανικανότητας, εφόσον η ανικανότητα επήλθε πριν συμπληρώσουν 

τα 15 έτη ή κατά τη διάρκεια της κανονικής τους εκπαίδευσης, πριν 

συμπληρώσουν το 26ο έτος της ηλικίας τους. 

Το ύψος του οικογενειακού επιδόματος ανέρχεται σε €176,40 (40% της 

υπολογιστικής βάσης) για ένα άτομο και, εάν το οικογενειακό επίδομα 

αφορά περισσότερα μέλη της οικογένειας, το ποσό αυξάνεται κατά 50% 

για κάθε συνδικαιούχο. 

 

• Δικαιώματα για βετεράνους του πολέμου της Κροατίας 
➢ Συνταξιοδοτικά Ασφαλιστικά Δικαιώματα: 

o Δικαίωμα σε σύνταξη γήρατος και πρόωρη σύνταξη γήρατος. 
o Δικαίωμα πρόωρης συνταξιοδότησης ανάλογα με τη διάρκεια της 

συμμετοχής στον πόλεμο για την υπεράσπιση της κυριαρχίας της 
Κροατίας. 

o Δικαίωμα σε σύνταξη αναπηρίας. 
o Δικαιώματα που βασίζονται στην εναπομένουσα ικανότητα εργασίας. 
o Δικαίωμα στη χαμηλότερη σύνταξη, εάν δεν πληρούνται οι 

προϋποθέσεις για σύνταξη ή η σύνταξη θα είναι χαμηλότερη από την 
ελάχιστη σύνταξη σύμφωνα με τους γενικούς κανονισμούς. 

o Δικαίωμα σε περίοδο ασφάλισης ή ειδική περίοδο. 
o Δικαίωμα αύξησης των προσωπικών μονάδων ασφάλισης κατά τον 

καθορισμό της σύνταξης σύμφωνα με τους γενικούς κανονισμούς 
(από 0,5%-30% ανάλογα με τη διάρκεια της συμμετοχής τους στον 
πόλεμο). 

➢ Δικαιώματα στη βάση σωματικών βλαβών: 
o Ατομικό επίδομα αναπηρίας (το ύψος του εξαρτάται από τον βαθμό 

αναπηρίας και κυμαίνεται στα €15,21 έως €507,16 μηνιαίως). 
o Δικαίωμα επιδόματος φροντίδας από τρίτο πρόσωπο  

Δικαιούχοι είναι ανάπηροι βετεράνοι πολέμου της Κροατίας με βαθμό 
αναπηρίας μεγαλύτερο από 66%. Το ύψος του μηνιαίου επιδόματος 
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ανέρχεται στα €334,72 έως €507,16 αναλόγως του βαθμού 
αναπηρίας. 

o Δικαίωμα ορθοπαιδικής περίθαλψης παρέχεται σε ανάπηρους 
βετεράνους πολέμου των οποίων ο σωματικός τραυματισμός 
οδήγησε σε ακρωτηριασμό ή σοβαρή βλάβη των λειτουργιών των 
άκρων ή τύφλωση και των δύο ματιών. Δικαιούχοι είναι ανάπηροι 
πολέμου των οποίων ο βαθμός αναπηρίας είναι 60% και άνω. Το 
ύψος του επιδόματος ανέρχεται στα €35,52 έως €147,10 μηνιαίως 
αναλόγως του βαθμού αναπηρίας. 

o Ειδικό επίδομα ύψους 50% του αντίστοιχου ποσού ατομικού 

επιδόματος αναπηρίας  

Παρέχεται σε βετεράνους κροατικού πολέμου που δεν εργάζονται ή δε 

λαμβάνουν σύνταξη.  

o Δικαίωμα σε υπηρεσίες φροντίδας και περίθαλψης. 

o Δικαίωμα αγοράς αναπηρικού αυτοκινήτου  

Μπορεί να ασκηθεί από βετεράνους κροατικού πολέμου κάθε εφτά 

χρόνια. 

o Κάλυψη εξόδων για προσαρμογή αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης 

με βάση τις ανάγκες του ατόμου. 

➢ Δικαιώματα στη βάση απώλειας μέλους της οικογένειας ή αγνοούμενου 

μέλους της οικογένειας: 

o Οικογενειακό επίδομα αναπηρίας ή οικονομική αποζημίωση στο 
ποσό του οικογενειακού επιδόματος αναπηρίας δικαιούνται μέλη της 
άμεσης και εκτεταμένης οικογένειας θανόντος ή αγνοούμενου 
βετεράνου πολέμου ή μέλη της άμεσης ή εκτεταμένης οικογένειας 
βετεράνου πολέμου της Κροατίας που λάμβαναν επίδομα περίθαλψης 
και βοήθειας από τρίτο πρόσωπο μέχρι τον θάνατό του. 
Το ύψος του μηνιαίου οικογενειακού επιδόματος αναπηρίας για ένα 
δικαιούχο μέλος της οικογένειας ενός αποθανόντος βετεράνου 
πολέμου της Κροατίας ανέρχεται σε €253,60. 
Το μηνιαίο οικογενειακό επίδομα αναπηρίας για ένα μέλος της 
οικογένειας ενός αποθανόντος Κροάτη ανάπηρου βετεράνου του 
πολέμου της Κροατίας (με βαθμό αναπηρίας μεγαλύτερο από 80%) 
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που έλαβε το επίδομα για φροντίδα και βοήθεια από τρίτο πρόσωπο 
ανέρχεται σε €126,80. 

o Δικαίωμα στέγης μπορεί να ασκηθεί από μέλη της οικογένειας 
αποθανόντος ή αγνοούμενου Κροάτη βετεράνου πολέμου, Κροατών 
ανάπηρων βετεράνων κροατικού πολέμου που υπηρέτησαν 
τουλάχιστον δύο χρόνια υπερασπιζόμενοι την κυριαρχία της 
Κροατίας. Το δικαίωμα αφορά χορήγηση στεγαστικών δανείων για 
αγορά οικίας, ανέγερση οικίας, βελτίωση/αναβάθμιση συνθηκών 
στέγασης ή και ανάθεση κατοικίας. 

➢ Εργασιακά δικαιώματα: 

o Προτεραιότητα στην απασχόληση και πλήρωση κενών θέσεων υπό 

ίσους όρους. 

o Σε περίπτωση καταγγελίας σύμβασης απασχόλησης για οικονομικούς 

λόγους, η σύμβαση εργασίας ενός Κροάτη βετεράνου ή του παιδιού 

ενός αποθανόντος ή αγνοούμενου βετεράνου λύεται μόνο εάν οι 

συμβάσεις εργασίας με άλλους εργαζομένους έχουν τερματιστεί υπό 

ίσους ή παρόμοιους όρους. 

o Φορολογικές διευκολύνσεις σε εργοδότες που απασχολούν το παιδί 

ενός αποθανόντος ή αγνοούμενου βετεράνου πολέμου. 

 

ΟΛΛΑΝΔΙΑ 

Σύμφωνα με την ολλανδική νομοθεσία οι «βετεράνοι» ορίζονται ως πρώην 
στρατιωτικό προσωπικό με ολλανδική υπηκοότητα που υπηρέτησε το Βασίλειο της 
Ολλανδίας σε συνθήκες πολέμου ή παρόμοιες καταστάσεις, όπως ειρηνευτικές 
αποστολές σε διεθνές πλαίσιο (Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, πόλεμοι στις πρώην 
Ολλανδικές Ανατολικές Ινδίες και τη Νέα Γουινέα, αποστολές στην Καμπότζη, την 
Αιθιοπία, την Αγκόλα, την Αϊτή και την πρώην Γιουγκοσλαβία), στρατιωτικό 
προσωπικό του πρώην Βασιλικού Ολλανδικού Στρατού Ανατολικών Ινδιών (KNIL) 
και στρατευμένο προσωπικό εμπορικού ναυτικού. Η ολλανδική κυβέρνηση πιστεύει 
ότι οφείλει χρέος τιμής στους βετεράνους που υφίστανται αναπηρία λόγω 
τραυματισμού κατά την ενεργό υπηρεσία τους και επιδιώκει να αποπληρώσει το 
χρέος της προς τους ανθρώπους αυτούς με την παροχή ειδικού επιδόματος (εφάπαξ 
ποσό). 

• Αποζημίωση βετεράνων 

____ 
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Οι βετεράνοι που έχουν καταστεί ανάπηροι κατά τη διάρκεια αποστολής δικαιούνται 
εφάπαξ ειδικό επίδομα (Διακανονισμός Ζημιών Βετεράνων). 
Οι προϋποθέσεις για την παροχή του επιδόματος είναι οι ακόλουθες: 

➢ Η αρχική αίτηση για στρατιωτική σύνταξη αναπηρίας πρέπει να έχει 
υποβληθεί πριν από την 1η Ιουνίου 2012. 

➢ Η αναπηρία πρέπει να έχει εμφανιστεί πριν από την 1η Ιουλίου 2007. 
➢ Η απόλυση από την υπηρεσία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί πριν από την 

1η Ιουλίου 2007. 
Για την ειδική παροχή δεν απαιτείται ιατρική εξέταση. Για να προσδιοριστεί η έκταση 
του επιδόματος, ο Οργανισμός Άμυνας λαμβάνει ως σημείο εκκίνησης τον οριστικό 
βαθμό αναπηρίας ή ανικανότητας για εργασία κατά την ημερομηνία αναφοράς. Το 
ύψος του επιδόματος κυμαίνεται από €6.250 έως €125.000 και το ποσό αυτό δε 
φορολογείται. 
 
 

 
 
ΟΥΓΓΑΡΙΑ 
 

Στην Ουγγαρία ο όρος «βετεράνοι πολέμου» σχετίζεται με τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 

και τον πόλεμο για την ουγγρική ανεξαρτησία το 1956. 

Με βάση την ουγγρική νομοθεσία παρέχονται από το κράτος επιδόματα σε 

στρατιώτες που έχουν τραυματιστεί ή σε μέλη των οικογενειών στρατιωτών που 

σκοτώθηκαν κατά τη στρατιωτική τους θητεία. Οι επιδοτήσεις αυτές ισχύουν και για 

βετεράνους πολέμου ή μέλη των οικογενειών βετεράνων που πέθαναν ή 

τραυματίστηκαν στους δυο προαναφερθέντες πολέμους. 

 

Σύμφωνα με τον Νόμο XLV του 1994 για τη Στρατιωτική Φροντίδα, Ούγγρος πολίτης 

που ζει στην Ουγγαρία και έχει υποστεί αναπηρία λόγω σωματικής βλάβης ή βλάβη 

στην υγεία του 

• κατά τη στρατιωτική θητεία, 

• κατά τη διάρκεια υποχρεωτικής στρατιωτικής εκπαίδευσης, 

• σε αεροπορικές επιδρομές και στρατιωτικές επιχειρήσεις ή 

• λόγω εκρήξεων 

δικαιούται στρατιωτική βοήθεια. 

 

Δικαιούχοι στρατιωτικής βοήθειας είναι τα ακόλουθα πρόσωπα: 

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. 
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• Aνάπηρος στρατιώτης ή άτομο που πέθανε κατά τη διάρκεια στρατιωτικής 

υπηρεσίας. 

• Παιδί ανάπηρου στρατιώτη 

➢ μέχρι την ηλικία των δεκαέξι ετών ή 

➢ για τη διάρκεια των σπουδών του, αλλά όχι πέραν της ηλικίας των 

είκοσι πέντε ετών, ή 

➢ εάν το παιδί μείνει μόνιμα ανάπηρο κατά το χρονικό διάστημα που 

ορίζεται παραπάνω (απώλεια της ικανότητας για εργασία τουλάχιστον 

67%, βλάβη υγείας τουλάχιστον 50%) για τη διάρκεια αυτής της 

πάθησης ανεξάρτητα από την ηλικία του. 

• Χήρα πολέμου (ισχύει και για χήρα ανάπηρου στρατιώτη). 

• Ορφανό πολέμου. 

• Εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας: Συντηρούμενος γονέας, παππούς και 

γιαγιά, αδερφός ή ετεροθαλής αδερφός στρατιώτη με αναπηρία ή στρατιώτη 

που έχει πεθάνει ως αποτέλεσμα υπηρεσίας, εάν έχει συμπληρώσει την 

ηλικία των 60 ετών ή είναι άτομο με βαθμό αναπηρίας τουλάχιστον 50%. 

Οι στρατιώτες με αναπηρία λαμβάνουν διάφορα είδη παροχών. 

 

Aνάπηροι στρατιώτες λαμβάνουν επίδομα ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας τους. 

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται σε ποσοστό της κατώτερης θεσμοθετημένης 

σύνταξης γήρατος με βάση τον βαθμό αναπηρίας. 

Επιπλέον, διατίθενται δωρεάν πλήρης ιατρική περίθαλψη, παροχές κηδείας και 

ορισμένες πρόσθετες κοινωνικές παροχές, όπως διάφορα επιδόματα στέγασης, 

ταξιδιού και νοσηλείας. 

Ύψος επιδομάτων για εξαρτώμενα μέλη: 

• Xήρα πολέμου: 112,5% της κατώτερης σύνταξης γήρατος. 

• Ορφανό πολέμου: 30% της κατώτερης σύνταξης γήρατος. 

• Εξαρτώμενο μέλος: 30% της κατώτερης σύνταξης γήρατος. 
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ΠΟΛΩΝΙΑ 

• Υπάρχει μια σειρά από νόμους που περιλαμβάνουν πρόνοιες που αφορούν τα 

δικαιώματα και την παροχή ωφελημάτων/επιδομάτων στους βετεράνους 

πολέμου. Κάποιες από τις νομοθεσίες αυτές είναι οι ακόλουθες:  

➢ Νόμος της 29ης Μαΐου 1974 σχετικά με την πρόβλεψη για αναπήρους 

πολέμου, στρατιωτικούς και τις οικογένειές τους.  

➢ Νόμος της 24ης Ιανουαρίου 1991 σχετικά με τους βετεράνους και θύματα 

πολέμου.  

➢ Νόμος της 31ης Μαΐου 1996 σχετικά με τα άτομα που στάλθηκαν σε 

καταναγκαστική εργασία και φυλακίστηκαν σε στρατόπεδα εργασίας από το 

Τρίτο Ράιχ και την Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών.  

➢ Νόμος της 19ης Αυγούστου 2011 για τους βετεράνους επιχειρήσεων εκτός 
συνόρων.  

 

• Δικαιώματα/ωφελήματα/επιδόματα για βετεράνους πολέμου: 

➢ Σύνταξη αναπηρίας 

Χορηγείται σε ανάπηρο στρατιώτη που η αναπηρία του σχετίζεται με πόλεμο 

ή πολεμικές πράξεις, ακόμη και αν η αναπηρία προέκυψε μετά την απόλυση 

από τη στρατιωτική του θητεία. 

➢ Σύνταξη αναπηρίας λόγω ανικανότητας για εργασία 

Το ύψος της σύνταξης για άτομα με σοβαρή αναπηρία κυμαίνεται από 

€462,22 μέχρι €616,30 αναλόγως του βαθμού αναπηρίας. 

➢ Επίδομα παρακολούθησης 

Χορηγείται πρόσθετα στη σύνταξη αναπηρίας σε αναπήρους με υψηλό 

βαθμό αναπηρίας ή σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 75ο έτος της 

ηλικίας τους. Το ύψος του επιδόματος ανέρχεται στα €211,40. 

➢ Μειωμένα τέλη μετακινήσεων για βετεράνους πολέμου και τους συνοδούς 

αναπήρων βετεράνων πολέμου με τρένα και λεωφορεία εντός της 

επικράτειας της Πολωνίας. 

➢ Παροχή εργασίας και προστασία της εργασιακής σχέσης του 

αναπήρου πολέμου 

• Παραπομπή για διαμονή σε σανατόριο. 

Ανάπηρος πολέμου που χρήζει ιατρικής περίθαλψης 

σε σανατόριο δικαιούται παραπομπή για παραμονή 

σε σανατόριο τουλάχιστον μία φορά κάθε τρία χρόνια. 

• Αντιμετώπιση, εκτός αναμονής, τραυμάτων και 

ασθενειών που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση 

υπηρεσιών εκτός των κρατικών συνόρων. 

• Προνομιακή πρόσβαση σε ιατρικά προϊόντα και 

υπηρεσίες για αναπήρους πολέμου. 

• Δικαίωμα σε εξειδικευμένες υπηρεσίες χωρίς 

παραπομπή 

• Ειδική θεραπεία, επανεκπαίδευση και 

αποκατάσταση 

Ένας ανάπηρος πολέμου μπορεί να υποβληθεί σε 

ειδική θεραπεία, εκπαίδευση και βελτίωση σε κέντρα 

αποκατάστασης, προκειμένου να αποκατασταθεί 

πλήρως ή εν μέρει η ικανότητά του για εργασία ή να 

αποτραπεί η επιδείνωση της υγείας του. 

• Δικαίωμα δωρεάν ιατρικών υπηρεσιών και 

ιατρικών προϊόντων 

Ο δικαιούχος σύνταξης επιζώντος δικαιούται δωρεάν 

ιατρικές υπηρεσίες, ορθοπαιδικά μηχανήματα, 

προσθέσεις, βοηθητικά υλικά, φάρμακα και 

επιδέσμους. 
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Σε ανάπηρο πολέμου παρέχεται εργασία που αντιστοιχεί στη φυσική του 

κατάσταση και στα επαγγελματικά του προσόντα. Μετά από αίτημα του 

αναπήρου πολέμου, ο περιφερειάρχης τον αποστέλλει σε εργασία. Ο 

εργοδότης στον οποίο απεστάλη το άτομο με αναπηρία υποχρεούται να το 

απασχολήσει σύμφωνα με τη φυσική του κατάσταση και τα επαγγελματικά 

του προσόντα. Ο εργοδότης μπορεί να καταγγείλει τη σχέση εργασίας με 

ανάπηρο πολέμου μόνο με γραπτή συγκατάθεση προϊσταμένου επαρχιακής 

διοίκησης. 

➢ Αύξηση της ετήσιας άδειας 

Σε ανάπηρο πολέμου που εξακολουθεί να απασχολείται αυξάνεται η ετήσια 

άδεια κατά δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. 

➢ Προσμέτρηση των περιόδων που υπηρέτησαν στον πόλεμο ή 

παρέμειναν σε αιχμαλωσία ή στρατόπεδα εγκλεισμού ως περιόδων 

απασχόλησης για σκοπούς παροχών κοινωνικών ασφαλίσεων και διπλή 

προσμέτρηση για σκοπούς σύνταξης. 

➢ Δικαίωμα για πρόωρη σύνταξη. 

➢ Προτεραιότητα για τοποθέτηση σε οικία για αναπήρους ή κοινωνικής 

πρόνοιας. 

➢ Απαλλαγή από τα τέλη αδειών χρήσης ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 

συσκευών. 

➢ Επιστροφή μέρους του ασφαλίστρου αστικής ευθύνης κατόχων 

μηχανοκίνητων οχημάτων ή προαιρετικής ασφάλισης. 

 

• Δικαιώματα/ωφελήματα/επιδόματα για εξαρτωμένους βετεράνων πολέμου 

(σύζυγος, παιδιά, εξαρτώμενοι γονείς): 

➢ Οικογενειακή σύνταξη 

Το ύψος της σύνταξης ανέρχεται σε: 

o 70% της βάσης αξιολόγησης για ένα άτομο. 

o 75% της βάσης αξιολόγησης για δύο άτομα. 

o 85% της βάσης αξιολόγησης για τρία και περισσότερα άτομα. 
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Η βάση της οικογενειακής σύνταξης για το 2022 καθορίστηκε σε €462,22-

€616,29 για άτομα με σοβαρή αναπηρία αναλόγως βαθμού αναπηρίας. 

➢ Συμπληρωματικά επιδόματα για ορφανά 

Στις οικογενειακές συντάξεις προστίθενται επιδόματα ορφανών. 

➢ Προτεραιότητα για τοποθέτηση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς, 

παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία. 

 

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 

• Βετεράνοι πολέμου 
Το 2020 το κοινοβούλιο θέσπισε νόμο για τα επιδόματα των βετεράνων και 

καθόρισε το καθεστώς του βετεράνου πολέμου (Ν. 46/2020). Με βάση τον νόμο 

βετεράνοι πολέμου είναι όσοι πολέμησαν στις πρώην πορτογαλικές αποικίες και 

εδάφη στην Αφρική, την Ινδία και το Ανατολικό Τιμόρ τη δεκαετία του 1960 και του 

1970, καθώς και όσοι συμμετείχαν σε ανθρωπιστικές ή ειρηνευτικές αποστολές. 

Όσον αφορά τις συντάξεις γήρατος, οι βετεράνοι πολέμου δικαιούνται επίδομα 

χρόνου που αντιστοιχεί στον χρόνο που υπηρέτησαν. Δικαιούνται επίσης ένα από 

τα ακόλουθα: 

➢ Απαλλαγή από την καταβολή των τελών κοινωνικής ασφάλισης για τον χρόνο 

που υπηρέτησαν. 

➢ Ειδικό Συμπλήρωμα Σύνταξης. 

➢ Αποζημίωση ισόβιας σύνταξης. 

➢ Επίδομα Ειδικής Σύνταξης 

Το Ειδικό Συμπλήρωμα Σύνταξης και το Επίδομα Ειδικής Σύνταξης είναι 

χρηματικές παροχές που προορίζονται για την αποζημίωση πρώην 

στρατιωτικών, δικαιούχων αναπηρίας ή σύνταξης γήρατος. Το Ειδικό 

Συμπλήρωμα Σύνταξης ορίζεται επί του παρόντος σε €79,31, €105,73 ή 

€158,58 και καταβάλλεται ετησίως τον Οκτώβριο. Σε περίπτωση θανάτου του 

βετεράνου μεταβιβάζεται στη χήρα. Το Επίδομα Ειδικής Σύνταξης ορίζεται επί 

του παρόντος σε €14,97, καταβάλλεται επί 14 μήνες μία φορά τον χρόνο τον 

Οκτώβριο (σύνολο €211,79 ετησίως) και μπορεί να μεταβιβαστεί στη χήρα. 

Η αποζημίωση ισόβιας σύνταξης είναι ένα χρηματικό επίδομα για την 

αποζημίωση όσων είχαν καταβάλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που 

Όλοι οι Πορτογάλοι υπήκοοι και οι αλλοδαποί πολίτες, 
ανάλογα με την περίπτωση, δικαιούνται κάλυψη από την 
Εθνική Υπηρεσία Υγείας (SNS), με την επιφύλαξη της 
συμπληρωματικής πληρωμής. Όλοι οι βετεράνοι 
πολέμου, κατά την έννοια του Ν. 46/2020, που 
προαναφέρθηκε και οι χήρες τους και όλοι οι στρατιωτικοί 
και πρώην στρατιωτικοί με μόνιμη αναπηρία λόγω 
θητείας στις ένοπλες δυνάμεις απαλλάσσονται από την 
εν λόγω συνδρομή. 
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αναλογούν στον χρόνο που υπηρέτησαν. Υπολογίζεται με βάση την 

τρέχουσα αξία αυτών των τελών και την ηλικία του δικαιούχου, με ελάχιστο 

και ανώτατο όριο τα €79,31 και τα €158,58, αντίστοιχα. 

 

• Αιχμάλωτοι πολέμου 

Σύμφωνα με σχετική νομοθεσία (Ν.34/98), όσοι αιχμαλωτίστηκαν στον πόλεμο με 

τις πρώην αποικίες δικαιούνται σύνταξη αιχμαλώτου πολέμου €100 μηνιαίως. Για 

την καταβολή της σύνταξης δε λαμβάνεται υπόψη η οικονομική κατάσταση του 

βετεράνου και το δικαίωμα δε μεταβιβάζεται στη χήρα ή στους απογόνους. 

 

• Ανάπηροι βετεράνοι 

Βετεράνοι με βαθμό αναπηρίας τουλάχιστον 30% είναι δικαιούχοι 

συμπληρωματικού επιδόματος αναπηρίας. Το ύψος του επιδόματος αυτού ισούται 

με το ποσοστό αναπηρίας πολλαπλασιασμένο με τον κατώτατο μισθό. Σε 

βετεράνους με ποσοστό αναπηρίας 90% και άνω παρέχεται συμπληρωματικό 

επίδομα αναπηρίας που καλύπτει τις υπηρεσίες περίθαλψης και υπολογίζεται 

επίσης πολλαπλασιάζοντας το ποσοστό αναπηρίας με τον κατώτατο μισθό. 

 

• Εξαρτώμενοι θανόντων εν ώρα υπηρεσίας ή στρατιωτικοί που πρόσφεραν 

εξαιρετικές υπηρεσίες 

Όταν ένας/μία στρατιωτικός σκοτώνεται εν ώρα υπηρεσίας, τα μέλη της 

οικογένειάς του/της που εξαρτώνται οικονομικά από αυτόν/-ή δικαιούνται σύνταξη 

(χήρα/-ος, παιδιά, γονείς και αδέρφια). Η σύνταξη ανέρχεται στο 70% των 

αποδοχών του θανόντος ή της θανούσης (χήρα/-ος και τέκνα) ή στο 50% (γονείς 

και αδέλφια). Όταν υπάρχουν πολλοί δικαιούχοι, η σύνταξη κατανέμεται 

ομοιόμορφα σε όλους, εκτός από τον/τη χήρο/-α, που λαμβάνει το 50% της 

σύνταξης. Η σύνταξη αυτή, εκτός από την περίπτωση του/της χήρου/-ας, 

εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση του δικαιούχου. 

Οι ίδιες διατάξεις ισχύουν και για την παροχή ειδικής σύνταξης σε στρατιωτικούς ή 

πολίτες ή τις οικογένειές τους που πρόσφεραν κατά τη διάρκεια του πολέμου 

εξαιρετικές υπηρεσίες με πράξεις αυταπάρνησης και πολιτικού θάρρους μεγάλης 
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σημασίας για την ανθρωπότητα ή το έθνος ή που έχουν πραγματοποιήσει 

ανθρωπιστικές πράξεις ή αφοσιώθηκαν στον δημόσιο σκοπό και αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την απόλυτη και μόνιμη ανικανότητα προς εργασία ή τον θάνατό 

τους. 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
 

Τα επιδόματα για βετεράνους πολέμου και εξαρτωμένους τους ρυθμίζονται με νόμο. 

Με βάση τη νομοθεσία, βετεράνος πολέμου θεωρείται πρόσωπο που συμμετείχε 

στον Α΄ ή Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στον ρουμανικό στρατό και αυτό αποδεικνύεται με 

έγγραφα που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.  

Με βάση τη σχετική νομοθεσία: 

• χήρα πολέμου είναι η επιζώσα σύζυγος του αποθανόντος στο μέτωπο, σε 

αιχμαλωσία ή ως αποτέλεσμα τραυματισμών ή ασθενειών που επήλθαν στο 

μέτωπο ή στην αιχμαλωσία. 

• Η επιζώσα σύζυγος του βετεράνου πολέμου είναι η σύζυγος που δεν 

ξαναπαντρεύτηκε μετά τον θάνατό του. 

• Ανάπηρος πολέμου είναι ο βετεράνος πολέμου που υπέστη, λόγω 

τραυματισμού κατά τη διάρκεια ή ως αποτέλεσμα πολέμου, αναπηρία που 

πιστοποιείται με νόμιμη ιατρική πράξη. 

Η ιδιότητα του βετεράνου πολέμου καθορίζεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 

με βάση τα στοιχεία του στρατιωτικού βιβλιαρίου ή, ελλείψει αυτών, τα επίσημα 

έγγραφα που εκδίδονται από τους φορείς που συστάθηκαν από αυτό το υπουργείο. 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 49/1991 για τη χορήγηση επιδομάτων και 

επιδομάτων σε αναπήρους, βετεράνους και χήρες πολέμου: 

• στους αναπήρους πολέμου, στους βετεράνους πολέμου και στις χήρες 

πολέμου χορηγείται αποζημίωση ως εξής: 

➢ Για αναπήρους πολέμου 1ου βαθμού 1500 lei μηνιαίως (∼295 ευρώ) 

(5,08 lei=€1), για αναπήρους 2ου βαθμού αναπηρίας 1000 lei (∼198 

ευρώ) 

μηνιαίως, για αναπήρους 3ου βαθμού 900 lei (∼177 ευρώ) μηνιαίως.  

➢ Για τους βετεράνους πολέμου 600 lei (118 ευρώ) μηνιαίως.  

Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλα τα 

κρατικά νοσηλευτήρια, πολιτικά και στρατιωτικά, για 

βετεράνους πολέμου, χήρες πολέμου και ορισμένα 

εξαρτώμενά τους άτομα. 
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➢ Για τις χήρες πολέμου, εάν δεν έχουν ξαναπαντρευτεί, 600 lei (∼118 

ευρώ) μηνιαίως. 

• Σε αναπήρους πολέμου, βετεράνους πολέμου και χήρες πολέμου χορηγείται 

μηνιαίως αφορολόγητο επίδομα φιλοδωρήματος, ύψους 50% του μέσου 

ακαθάριστου μισθού. 

 

ΣΛΟΒΑΚΙΑ 

Το θέμα των επιδομάτων για βετεράνους ή εξαρτωμένους τους ρυθμίζεται στον 
σχετικό νόμο περί βετεράνων πολέμου και στον νόμο για την κοινωνική και 
στρατιωτική ασφάλιση αστυνομικών και στρατιωτών.  
Στη Σλοβακία αναγνωρίζονται δύο ομάδες βετεράνων, οι ακόλουθες:  

• Οι «σύγχρονοι» βετεράνοι πολέμου ορίζονται ως επαγγελματίες μέλη των 
σλοβακικών ενόπλων δυνάμεων που έλαβαν μέρος για τουλάχιστον ενενήντα 
ημέρες σε στρατιωτικές ή ειρηνευτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό. 

• Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από βετεράνους πολέμου συμμετέχοντες στον 
εθνικό αγώνα για την απελευθέρωση. Πρόκειται για άτομα που υπηρέτησαν 
ως στρατιώτες του τσεχοσλοβακικού στρατού μέχρι τις 14 Μαρτίου 1939, 
συμμετείχαν στον εθνικό αγώνα για την απελευθέρωση από το 1939 έως το 
1945 ή ήταν Τσεχοσλοβάκοι εθελοντές στην Ισπανία από το 1936 έως το 
1939. 

 
Επιδόματα: 

• Για συμμετέχοντες στον εθνικό αγώνα για την απελευθέρωση €70 μηνιαίως. 

• Για χήρα συμμετέχοντος στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα €35 μηνιαίως.  

• Από τον Σεπτέμβριο του 2021 οι συμμετέχοντες στον εθνικό αγώνα για την 
απελευθέρωση είναι δικαιούχοι για εφάπαξ οικονομική αποζημίωση €630. 
Όλοι οι συμμετέχοντες στον εθνικό αγώνα για την απελευθέρωση έπαιρναν 
εφάπαξ, ανεξαρτήτως εισοδήματος/σύνταξης. Το ίδιο ισχύει και για τις χήρες 
τους.  

 
Οι «σύγχρονοι» βετεράνοι πολέμου δε λαμβάνουν το επίδομα για το καθεστώς τους 
Παρ’ όλα αυτά, οι επαγγελματίες στρατιώτες, συμπεριλαμβανομένων των 
αποστράτων, έχουν άλλα κοινωνικά επιδόματα που συνδέονται με το επάγγελμά 
τους, συμπεριλαμβανομένης της πρόωρης συνταξιοδότησης και της ειδικής 
σύνταξης μετά την αποχώρηση από τις σλοβακικές ένοπλες δυνάμεις. 

Στη Σλοβακία η ιατρική περίθαλψη είναι δωρεάν για 
όλους τους πολίτες, καθότι η ασφάλιση υγειονομικής 
περίθαλψης είναι υποχρεωτική για όλους τους πολίτες 
που διαμένουν μόνιμα στη Σλοβακία. Για ορισμένες 
ομάδες, συμπεριλαμβανομένων συνταξιούχων, 
παιδιών, φοιτητών, γονέων σε άδεια μητρότητας ή 
γονική άδεια, το κράτος πληρώνει την ασφάλιση. 
Ωστόσο, απαιτείται συμβολή από τους ασθενείς σε 
ορισμένες υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, 
συμπεριλαμβανομένων των ιατρικών υπηρεσιών που 
δεν καλύπτονται από ασφάλιση υγειονομικής 
περίθαλψης. Για βετεράνους πολέμου υπάρχουν 
επιπρόσθετα οφέλη: 

• Το Υπουργείο Άμυνας της Σλοβακικής 
Δημοκρατίας εξασφαλίζει εξετάσεις και ιατρικούς 
ελέγχους βετεράνων πολέμου μετά την 
επιστροφή τους από αποστολές στο εξωτερικό, 
κυρίως σε εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης που ανήκουν στο υπουργείο. 

• Το υπουργείο παρέχει επίσης ψυχολογική 
βοήθεια σε βετεράνους πολέμου από 
στρατιωτικούς ψυχολόγους που συνεργάζονται 
με τις σλοβακικές ένοπλες δυνάμεις. 

• Το υπουργείο εξασφαλίζει ψυχαγωγική φροντίδα 
εντός των εγκαταστάσεων αναψυχής του 
υπουργείου. 

• Οι βετεράνοι πολέμου έχουν το δικαίωμα σε 
δωρεάν περιποίηση μπάνιου (με σύσταση 
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γιατρού) όπως ορίζεται σε σχετική νομοθεσία για 
την κοινωνική ασφάλιση αστυνομικών και 
στρατιωτών. 

 

ΣΛΟΒΕΝΙΑ 
 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (άρθρο 50) διασφαλίζεται 

ειδική προστασία στους βετεράνους και τα θύματα πολέμου. Το καθεστώς του 

βετεράνου πολέμου μπορεί να αποκτηθεί από πρόσωπο που κατά τη διάρκεια 

πολέμου ή στρατιωτικής επίθεσης εκτέλεσε στρατιωτικά ή άλλα καθήκοντα για την 

άμυνα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας (καθήκοντα που σχετίζονται με την άμυνα και 

την προστασία, τις εσωτερικές διοικητικές υποθέσεις, την ασφάλεια εντός των 

αστυνομικών μονάδων, τη συμμετοχή σε διαπραγματεύσεις, τη βοήθεια σε κέντρα 

φιλοξενίας αιχμαλώτων πολέμου, την εργασία στην τελωνειακή υπηρεσία ή άμεση 

εμπλοκή στην ένοπλη αντίσταση και την άμυνα της Σλοβενίας).  

Οι βετεράνοι πολέμου δικαιούνται προστασία βάσει του νόμου περί βετεράνων 

πολέμου, όταν συμπληρώσουν την ηλικία των πενήντα ετών ή έχουν υποστεί μόνιμη 

και ολική απώλεια της ικανότητάς τους για εργασία. 

 

• Ωφελήματα/επιδόματα για βετεράνους πολέμου 

➢ Επίδομα βετεράνων 

Δικαιούχοι είναι βετεράνοι πολέμου των οποίων το εισόδημα είναι μικρότερο 

από τη βάση που καθορίζεται για το επίδομα βετεράνων (από 1η Ιανουαρίου 

2021: €1.131,29 μηνιαίως). Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται ως ποσοστό 

της διαφοράς μεταξύ της βάσης και του εισοδήματος ανά μέλος της 

οικογένειας και έχει ως εξής: 

o 100% της διαφοράς για βετεράνους πολέμου στους οποίους έχει 

χορηγηθεί διπλή σύνταξη από το 1941 και το 1942 συνεχώς έως τις 

15 Μαΐου 1945, μαχητές για τα βόρεια σύνορα, εθελοντές πολέμου και 

αποδέκτες των ανώτατων εθνικών παρασήμων. 

o 90% της διαφοράς για τους βετεράνους πολέμου στους οποίους έχει 

χορηγηθεί διπλή σύνταξη από το 1943 (πριν από τις 9 Σεπτεμβρίου 

• Υγειονομική περίθαλψη ή κάλυψη κόστους 
υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης στα 
πλαίσια της υποχρεωτικής ασφάλισης. Βετεράνοι 
που έχουν τη μόνιμη κατοικία τους στο εξωτερικό 
δικαιούνται δωρεάν υγειονομική περίθαλψη για το 
διάστημα που διαμένουν στη Σλοβενία. 

• Θεραπείες υγείας και θεραπευτική αγωγή spa 
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1943 ή τις 13 Οκτωβρίου 1943) συνεχώς μέχρι τις 15 Μαΐου 1945, και 

τους οργανωτές εθνικής άμυνας. 

o 80% της διαφοράς για βετεράνους πολέμου στους οποίους 

χορηγήθηκε διπλή σύνταξη από το 1943 (μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 

1943 ή τις 13 Οκτωβρίου 1943) και το 1944 συνεχώς έως τις 15 

Μαΐου 1945. 

o 60% της διαφοράς για άλλους βετεράνους πολέμου. 

Το επίδομα βετεράνου δεν μπορεί να είναι μικρότερο από το 10% της βάσης. 

➢ Επίδομα βοήθειας και παρακολούθησης βάσει του νόμου περί ασφάλισης 

συντάξεων και αναπηρίας. 

➢ Ετήσιο επίδομα που ισούται με το ποσό της βάσης αξιολόγησης του 

τρέχοντος έτους (2021: €1.131,29) λαμβάνουν οι βετεράνοι πολέμου στους 

οποίους χορηγήθηκε διπλή σύνταξη από το 1941 έως τις 15 Μαΐου 1945, 

μαχητές για τα βόρεια σύνορα, εθελοντές πολέμου, αποδέκτες των ανώτατων 

εθνικών παρασήμων και οργανωτές εθνικής άμυνας. 

➢ Κάλυψη κόστους για τέσσερις διαδρομές ετησίως με τρένο ή λεωφορείο 

εντός Σλοβενίας. 

➢ Κάλυψη εξόδων κηδείας. 

➢ Πίστωση της περιόδου που υπηρέτησαν στον πόλεμο (διπλά) για 

σκοπούς σύνταξης. 

 

• Δικαιώματα των θυμάτων του πολέμου του 1991 στη Σλοβενία 

Με βάση τον νόμο περί ειδικών δικαιωμάτων των θυμάτων του πολέμου του 

1991 στη Σλοβενία, το κράτος χορηγεί ειδικά δικαιώματα σε άτομα που 

κατέστησαν ανάπηρα κατά τη διάρκεια του πολέμου, στον οποίο συμμετείχαν ως 

μέλη της εδαφικής άμυνας ή των αρχών εσωτερικών υποθέσεων και στα οποία 

έχει χορηγηθεί το καθεστώς των στρατιωτικών με αναπηρία. 

Αυτά τα ειδικά δικαιώματα περιλαμβάνουν ισόβιο μηνιαίο επίδομα, αποζημίωση, 

βάσει ειδικής πράξης που διέπει την καταβολή πολεμικής αποζημίωσης, 

υποτροφίες και άλλα δικαιώματα που αφορούν παιδιά ατόμων που σκοτώθηκαν 
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στον πόλεμο ή που πέθαναν συνεπεία τραυματισμών που υπέστησαν στον 

πόλεμο. 

 

• Δικαιώματα θυμάτων πολέμου 

Τα δικαιώματα των θυμάτων πολεμικής επιθετικότητας και των μελών της 

οικογένειας ενός ατόμου που σκοτώθηκε, πέθανε ή αγνοείται λόγω πολέμου 

ρυθμίζονται με νόμο για τα θύματα επιθετικότητας πολέμου.  

Το καθεστώς του θύματος πολεμικής επιθετικότητας μπορούν να διεκδικήσουν 

Σλοβένοι πολίτες οι οποίοι κατά τη διάρκεια του πολέμου υποβλήθηκαν σε 

πράξεις βίας ή εξαναγκασμού. Πρόσωπο που κατέχει τέτοια ιδιότητα μπορεί να 

δικαιούται υγειονομική περίθαλψη, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και ιαματικά 

λουτρά, επιστροφή εξόδων ταξιδιού, αναγνώριση συνταξιοδοτικής περιόδου, 

σύνταξη με ευνοϊκούς όρους, πολεμική αποζημίωση βάσει ειδικής πράξης, ισόβιο 

μηνιαίο επίδομα και προτεραιότητα στη διάθεση στέγασης. 

Τα θύματα επιθετικότητας πολέμου δικαιούνται προστασία βάσει της νομοθεσίας, 

όταν συμπληρώσουν την ηλικία των πενήντα ετών ή έχουν υποστεί μόνιμη και 

ολική απώλεια της ικανότητας για εργασία. 

 

• Δικαιώματα των αναπήρων πολέμου και των οικογενειών τους 

Αυτό το ζήτημα ρυθμίζεται από τον νόμο περί αναπήρων πολέμου. 

Το καθεστώς των ατόμων με αναπηρία πολέμου μπορεί να χορηγηθεί σε άτομο 

του οποίου η υγεία έχει υποβαθμιστεί συνεπεία του πολέμου. Αυτό το καθεστώς 

χορηγείται σε άτομα που απέκτησαν αναπηρία τουλάχιστον 20% κατά την 

εκτέλεση στρατιωτικής ή πολιτικής εναλλακτικής υπηρεσίας ή ως αποτέλεσμα 

πολεμικών γεγονότων. 

Οι ανάπηροι πολέμου μπορούν να διεκδικήσουν τα ακόλουθα δικαιώματα: 

επίδομα αναπηρίας, ειδικό επίδομα αναπηρίας, επίδομα βοήθειας και 

παρακολούθησης, επιστροφή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, υγειονομική 

περίθαλψη, θεραπεία υγείας και spa, αποκατάσταση (επαγγελματική 

αποκατάσταση, επίδομα συντήρησης, συγχρηματοδότηση προσαρμογών σε 

χώρους στέγασης και εργασίας, λειτουργικές μορφές βοήθειας), επίδομα 
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αναπηρίας, έκπτωση για μετακίνηση, επιστροφή εξόδων μετακίνησης. Τα μέλη 

της οικογένειας αναπήρου πολέμου μπορούν μετά τον θάνατό του να 

διεκδικήσουν οικογενειακό επίδομα αναπηρίας, υγειονομική περίθαλψη, 

επιστροφή εξόδων ταξιδιού, κάλυψη εξόδων κηδείας και μεταφοράς σορού 

αναπήρου πολέμου. 

 

ΣΟΥΗΔΙΑ 
 

Δεδομένου ότι η Σουηδία δεν ενεπλάκη σε πόλεμο ως έθνος στη σύγχρονη εποχή, η 
απάντηση αφορά μέλη των σουηδικών ενόπλων δυνάμεων που έλαβαν μέρος σε 
ειρηνευτικές αποστολές στο εξωτερικό, για παράδειγμα σε επιχειρήσεις ΝΑΤΟ, ΕΕ 
ή/και ΟΗΕ. 
Βετεράνοι (πολιτικό ή στρατιωτικό προσωπικό) που συμβλήθηκαν για στρατιωτικές 
επιχειρήσεις στο εξωτερικό δε λαμβάνουν οικονομικά επιδόματα ή άλλα 
ωφελήματα από τις σουηδικές ένοπλες δυνάμεις μετά την ολοκλήρωση της 
αποστολής τους. Ωστόσο, οι σουηδικές ένοπλες δυνάμεις υποχρεούνται βάσει 
νόμου να υποστηρίζουν και να παρακολουθούν τη σωματική καθώς και την ψυχική 
υγεία των βετεράνων κατά τη διάρκεια μιας περιόδου πέντε ετών μετά την 
ολοκλήρωση της αποστολής τους. Μετά τα πέντε χρόνια οι βετεράνοι εξακολουθούν 
να λαμβάνουν ιατρική και ψυχική υποστήριξη, εάν χρειαστεί. Επιπλέον, υπάρχουν 
αρκετές εθελοντικές οργανώσεις βετεράνων που σε συνεργασία με εταιρείες 
παραχωρούν εκπτώσεις και προνόμια σε εγγεγραμμένους βετεράνους. 
Εάν ένας βετεράνος τραυματιστεί σωματικά ή ψυχικά κατά τη διάρκεια 
αποστολής, τότε δικαιούται να αποζημιωθεί οικονομικά. Το ύψος της 
αποζημίωσης εξαρτάται από τον βαθμό αναπηρίας. Η χρηματική αποζημίωση 
παρέχεται από την Εθνική Υπηρεσία Νομικών, Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών (Kammarkollegiet) και καταβάλλεται ως εφάπαξ ποσό. Στην περίπτωση 
που ένας βετεράνος σκοτώνεται στη μάχη, αγνοείται ή μένει ισόβια ανάπηρος 
συνεπεία της συμμετοχής του σε στρατιωτική αποστολή, τα εξαρτώμενα από αυτόν 
άτομα λαμβάνουν επιδόματα. Όλες αυτές οι παροχές δε φορολογούνται. 

Στη Σουηδία το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης είναι 
αποκεντρωμένο, πράγμα που σημαίνει ότι τυγχάνει 
διαχείρισης και διοίκησης από τις περιφέρειες, την 
τοπική αρχή ή τον δήμο.  
Σύμφωνα με τον νόμο για την υγεία και τις Ιατρικές 
Υπηρεσίες δε γίνεται διαχωρισμός συγκεκριμένων 
ομάδων πληθυσμού, όσον αφορά την πρόσβαση 
στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με βάση την 
αρχή των ίσων όρων και της μέγιστης ανάγκης, το 
επάγγελμα ή η οικονομική κατάσταση ενός ατόμου κ.λπ. 
δεν αποτελεί νόμιμο λόγο, για να δοθεί προτεραιότητα 
σε αυτό το άτομο. Ως εκ τούτου, οι ιατρικοί λόγοι και οι 
ανάγκες είναι οι μόνοι έγκυροι λόγοι. Το 1992 αυτό 
διευκρινίστηκε, όταν το κοινοβούλιο εξέτασε 
κατευθυντήριες γραμμές για την περίπτωση πολέμου. Η 
ίση πρόσβαση στην ιατρική περίθαλψη για πολιτικούς 
και στρατιωτικούς ασθενείς καθιερώθηκε ως 
κατευθυντήρια γραμμή, και ως εκ τούτου οι ασθενείς με 
τραυματισμούς που προκαλούνται από δράση στον 
πόλεμο δε θα πρέπει να έχουν μεγαλύτερη 
προτεραιότητα από αυτούς με τραυματισμούς που 
προκαλούνται εκτός μάχης. 
Η πρόσβαση σε δωρεάν ή επιδοτούμενη ιατρική 
περίθαλψη είναι ίδια για τους βετεράνους όπως και για 
οποιονδήποτε άλλο στη Σουηδία.  

ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ 

Σύμφωνα με σχετική νομοθεσία για τη σύνταξη βετεράνων, οι βετεράνοι που 

συμμετείχαν σε πολέμους μεταξύ του 1939 και του 1945 ή σε επιχειρήσεις 

Βετεράνοι ή άλλα άτομα που συμμετείχαν στους 

φινλανδικούς πολέμους 1939-1945 έχουν το δικαίωμα 

να λαμβάνουν ορισμένες ιατρικές υπηρεσίες δωρεάν. 
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εκκαθάρισης ναρκοπεδίων το διάστημα 1945-1952 είναι δικαιούχοι για ορισμένα 

επιδόματα. 

• Το βασικό μηνιαίο επίδομα είναι €125. Παρέχεται ανεξάρτητα από τα 

εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία του βετεράνου και είναι 

αφορολόγητο. 

• Οι συνταξιούχοι που ζουν στη Φινλανδία και λαμβάνουν εθνική σύνταξη και 

επίδομα βετεράνου έχουν δικαίωμα για πρόσθετο επίδομα βετεράνου. 

Ωστόσο, το πρόσθετο επίδομα βετεράνου δεν καταβάλλεται σε άτομα που 

έχουν συμμετάσχει σε επιχειρήσεις εκκαθάρισης ναρκοπεδίων. 

Το ύψος του πρόσθετου επιδόματος βετεράνου κυμαίνεται από 25 έως 45% 

του ποσού κατά το οποίο η εθνική σύνταξη του δικαιούχου υπερβαίνει 

τα €91,33 μηνιαίως. Το μέγιστο ποσό του πρόσθετου επιδόματος 

βετεράνων είναι για μονήρη άτομα €257,19 μηνιαίως και για βετεράνους που 

ζουν με άλλο άτομο €225,21. Το πρόσθετο επίδομα βετεράνου δε 

φορολογείται. 

• Οι ανάπηροι πολέμου (στις αρχές του 2022 υπήρχαν περίπου 700 ανάπηροι) 

λαμβάνουν επίδομα και υπηρεσίες βάσει του νόμου περί στρατιωτικών 

τραυματισμών. Τα επιδόματα σε βετεράνους πολέμου με αναπηρία και σε 

όσους τραυματίστηκαν ή αρρώστησαν κατά τη διάρκεια στρατιωτικής θητείας 

ή ειρηνευτικών αποστολών πριν από την 1η Ιανουαρίου 1991, καθώς και στα 

μέλη των οικογενειών τους, καταβάλλονται ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας. 

Η αποζημίωση μπορεί επίσης να περιλαμβάνει το κόστος για βελτίωση 

στέγασης καθώς και κατ’ οίκον περίθαλψη (συμπεριλαμβανομένων 

υπηρεσιών γευμάτων, υπηρεσιών κατ’ οίκον, επιδόματος άτυπης φροντίδας, 

νοσηλευτικές επισκέψεις και βοηθητικές συσκευές), υπηρεσίες 

αποκατάστασης, ιδρυματικής περίθαλψης, ιατρικής περίθαλψης και εξόδων 

ταξιδιού. Οι αιχμάλωτοι πολέμου μπορούν επίσης να διεκδικήσουν 

αποζημίωση για τραυματισμό ή ασθένεια, εάν σχετίζεται με ειδικές συνθήκες 

της αιχμαλωσίας τους. Μετά τον θάνατο του κύριου δικαιούχου, το Δημόσιο 

Ταμείο καταβάλλει υπό ορισμένες προϋποθέσεις επίδομα κηδείας και 

σύνταξη βοηθήματος στη χήρα, σε σύζυγο σε εγγεγραμμένη συντροφική 

Αυτές περιλαμβάνουν υπηρεσίες αποκατάστασης και 

οδοντιατρικές υπηρεσίες. 
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σχέση και σε παιδιά. Η αποζημίωση για στρατιωτικούς τραυματισμούς είναι 

αφορολόγητη. 
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Ερώτημα προς το Ευρωπαϊκό Κέντρο Κοινοβουλευτικής Έρευνας και 
Τεκμηρίωσης (ECPRD) αναφορικά με την παροχή τιμητικών επιδομάτων σε 

βετεράνους πολέμου 

 

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια εξέτασης αυτεπάγγελτου θέματος στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή 

Προσφύγων-Εγκλωβισμένων-Αγνοουμένων-Παθόντων, ζητήθηκε από την επιτροπή η 

διεξαγωγή έρευνας αναφορικά με την πολιτική που ακολουθείται από άλλες χώρες μέλη 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ισραήλ, τον Καναδά και τις ΗΠΑ 

αναφορικά με την παροχή επιδομάτων σε βετεράνους πολέμου ή προνομιακή 

μεταχείριση αναφορικά με την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη. 

Ερωτήσεις: 

3. Παρέχονται στη χώρα σας επιδόματα σε βετεράνους πολέμου ή εξαφανισθέντες 

σε περίοδο πολέμου, καθώς και τους εξαρτωμένους τους που συμμετείχαν σε 

πόλεμο υπερασπίζοντας την ελευθερία της πατρίδας τους; Αν ναι, αναφέρτε το 

είδος του κάθε επιδόματος, το ύψος του και τον τρόπο θεσμοθέτησής του. 

Αναφέρτε αν η παροχή του επιδόματος αφορά εφάπαξ ποσό ή αν για τον 

καθορισμό του ύψους της παροχής λαμβάνεται υπόψιν το ύψος της σύνταξης ή 

άλλου εισοδήματος του δικαιούχου. 

4. Δικαιούνται οι βετεράνοι πολέμου ή τα άτομα που συμμετείχαν σε πόλεμο για την 

υπεράσπιση της ελευθερίας της πατρίδας τους δωρεάν ιατροφαρμακευτική 

περίθαλψη; 

 

 

H Βουλή των Αντιπροσώπων παρακαλεί όπως το πιο πάνω ερώτημα απαντηθεί έως τις 

28 Φεβρουαρίου 2022. 


