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ΘΕΜΑ: Έξοδα Κηδείας Στρατιωτικών και Μελών Οικογενείας αυτών και 

Αποστράτων 
 
ΣΧΕΤ.:  α. Η υπ’ αριθ.πρωτ.2037236/5956/0022/12-08-96/ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’801) 
 β. Ν.4464/1965 (ΦΕΚ Α’72) Άρθρο 32 
 γ. Η υπ’ αριθ.Φ.840/8/4753/Σ.1439/21 Ιαν 20 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 166) (ΑΔΑ: 

Ω7ΠΥ6-Κ79) 
 δ. Ν.4609/2019 (ΦΕΚ Α΄ 67). 
 ε. Ν.3883/2010 (ΦΕΚ Α’167) Άρθρο 66 
 στ. Ν.3648/2008 (ΦΕΚ Α’38) Άρθρο 36 
 ζ. Φ.954.1/03/3863/Σ.102633//25-11-13/ΓΕΝ/Ε3-V 
 η. Φ.842.2/2/282103/Σ.449/14-02-20/ΓΕΝ/Ε3-Ι 
 θ. Φ.838.2/1/02/Σ.277/30-10-02/ΓΕΝ/Ε4-Ι 
    
 
 1. Γνωρίζεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία δικαιολογούνται έξοδα 
που αφορούν στην κηδεία των παρακάτω κατηγοριών: 
 
  α. Στρατιωτικών σε ενέργεια και μελών οικογενείας τους, ως Παράρτημα 
«Α». 
 
  β. Αποστράτων, ως Παράρτημα «Β». 
 
  γ. Στρατιωτικών που κηδεύονται με δημόσια δαπάνη, ως Παράρτημα 
«Γ». 
 
 2. Τα έξοδα κηδείας των ανωτέρω κατηγοριών δικαιολογούνται με την 
προϋπόθεση ότι το Δημόσιο ήταν ο κύριος φορέας ασφάλισης του αποβιώσαντος, 
για υγειονομική περίθαλψη. 
 
 3. Δεν επιτρέπεται η δικαιολόγηση των εξόδων κηδείας στο ακέραιο, από 
πολλαπλές πηγές. Τυχόν καταβολή τους από έτερη πηγή, εκπίπτει από το εκ του 
Δημοσίου ποσό προς πληρωμή. 
 
 4. Αρμόδιος χειριστής πιστώσεων σε βάρος των οποίων καταλογίζονται οι 
δαπάνες των εξόδων κηδείας έχει οριστεί η ΔΔΜΝ, στην Επιμελητεία της οποίας 
(ΑΝΕΠ/ΔΔΜN) υποβάλλονται οι σχετικές αιτήσεις / δικαιολογητικά από τους 
δικαιούχους. 
 
 5. Η τελική πληρωμή πραγματοποιείται με την έκδοση Τακτικού Χρηματικού 
Εντάλματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις περί δημοσίου λογιστικού διατάξεις, σε 
βάρος των οικείων πιστώσεων του Προϋπολογισμού ΓΕΝ (ΑΛΕ 2240901001, 
αρμοδιότητος ΔΔΜΝ), μέσω ΔΤΠΝ. 
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 6. Επιπλέον των εξόδων κηδείας που δικαιολογούνται ως ανωτέρω, 
προβλέπεται η χορήγηση των ακόλουθων παροχών από το Μετοχικό Ταμείο 
Ναυτικού (ΜΤΝ) ως εξής: 
 
   α. Από τον Ειδικό Λογαριασμό Πρόνοιας Ναυτικού (ΜΤΝ/ΕΛΠΝ) 
χορηγείται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, συμπληρωματικό βοήθημα για 
την αντιμετώπιση των εξόδων κηδείας στην περίπτωση θανάτου εν ενεργεία 
στρατιωτικού ασφαλισμένου στον εν λόγω φορέα και προστατευόμενου μέλους της 
οικογενείας του. Τα ανώτατα όρια του βοηθήματος, όπως ισχύουν σήμερα, είναι:  
 
    (1)  για Αξιωματικούς: 440,00 ευρώ   
 
    (2)  για Ανθυπασπιστές: 381,00 ευρώ   
 
    (3)  για Υπαξιωματικούς: 352,00 ευρώ 
 
   β. Από το ΜΤΝ χορηγείται, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, 
εφάπαξ ανεξάρτητο βοήθημα στην περίπτωση θανάτου εν αποστρατεία μετόχου για 
την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων πένθους, το ύψος του οποίου ανέρχεται 
σήμερα σε 1.500,00 ευρώ. 
 
   Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις 
χορήγησης των εν λόγω βοηθημάτων και υποδείγματα αιτήσεων παρέχονται στις 
αντίστοιχες ενότητες του επίσημου ιστότοπου του Ταμείου «www.mtn.gr». 
 
 7. Σχετικά (η) και (θ) καταργούνται. 
 
 8. Χειριστής θέματος: Πλωτάρχης (Ο) Απόστολος Μπάιμπος ΠΝ, Βοηθός 
Τμηματάρχη ΓΕΝ/Ε3-Ι (Τηλ. 9-705-1108) 
  

             Αρχιπλοίαρχος (Ο) Μιχαήλ Σούκας ΠΝ 
Ακριβές Αντίγραφο                                                    Διευθυντής Κλάδου Ε’ 

 
 

 
ΜΠΥ ΠΕ ΔΙΟΙΚ.- ΟΙΚ. Α΄ ΒΑΘΜΟΥ  Αναστασία Κυριάκου 

          Διευθύντρια ΔΓ/ΓΕΝ  
 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 
«Α» Έξοδα Κηδείας Στρατιωτικών σε Ενέργεια και Μελών Οικογενείας τους 
«Β» Έξοδα Κηδείας Αποστράτων 
«Γ» Έξοδα Κηδείας Στρατιωτικών που Κηδεύονται με Δημόσια Δαπάνη 
 
 
 
ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ: Ε3, Ε3-Ι, Ε3-V, ΔΟΥ/ΟΕΠΝ/ΔΕΔ, Αποδέκτες Πίνακα «Θ»  
εγγράφουΠΧ Φ.072.1/4/350037/Σ.13//16-01-20/ΓΕΝ/ΔΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ/ΤΜΗΜΑ  
ΙΙ 


