
Έξοδα Κηδείας  

π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 

 

   Χορηγούνται έξοδα κηδείας για άμεσα ασφαλισμένο ή συνταξιούχο λόγω γήρατος, αναπηρίας, 

θανάτου ή δικαιούχου εξωιδρυματικού επιδόματος. Για να χορηγηθούν έξοδα κηδείας, θα πρέπει ο 

άμεσα ασφαλισμένος να έχει πραγματοποιήσει 120 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή 

στο τελευταίο δεκαπεντάμηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι τρείς μήνες. 

   Στις περιπτώσεις του εργατικού ατυχήματος είναι αρκετή η ασφάλιση κατά την ημέρα του 

ατυχήματος, ενώ στις περιπτώσεις των εκτός εργασίας ατυχημάτων είναι αρκετή η συμπλήρωση 

του μισού μόνο αριθμού ημερών ασφάλισης. 

   Στις περιπτώσεις θανάτου ασφ/νου που απεβίωσε κατά το χρόνο περίθαλψής του λόγω 

συνεχιζόμενης θεραπείας εφόσον πληρούσε τις οριζόμενες από το άρθρο 35 εδαφ. β του 

Α.Ν.1846/51 χρονικές προϋποθέσεις, όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.3655/2008 (120 ημέρες 

ασφάλισης), κατά την πρώτη αναγγελία της πάθησης στο π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, από την οποία τελικώς 

απεβίωσε και για την οποία ασθένεια είχε χορηγηθεί επίδομα ασθενείας. 

   Έξοδα κηδείας χορηγούνται και σε συνταξιούχους ομογενείς που ασφαλίζονται για τον κλάδο 

παροχών ασθενείας στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και καταβάλλουν εισφορά 8,5%.  

 

Δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 

2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας. 

3. Διακοπής της σύνταξης όταν πρόκειται για θανόντα συνταξιούχο. 

4. Δήλωση ατυχήματος (για τις περιπτώσεις ατυχημάτων). 

Καταβαλλόμενο ποσό 759,62€ 

 

π.ΤΑΞΥ 

Χορηγούνται έξοδα κηδείας για άμεσα ασφαλισμένο ή συνταξιούχο λόγω γήρατος, αναπηρίας, 

θανάτου και των έμμεσων μελών. Για να χορηγηθούν έξοδα κηδείας πρέπει ο άμεσα ασφαλισμένος 

να έχει πραγματοποιήσει 100 ημέρες ασφάλισης τον προηγούμενο χρόνο ή στο τελευταίο 

δεκαπεντάμηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι τελευταίοι τρείς μήνες. 



   Στις περιπτώσεις του εργατικού ατυχήματος είναι αρκετή η ασφάλιση κατά την ημέρα του 

ατυχήματος, ενώ στις περιπτώσεις των εκτός εργασίας ατυχημάτων είναι αρκετή η συμπλήρωση 

του μισού μόνο αριθμού ημερών ασφάλισης. 

Δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 

2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας. 

3. Διακοπή της σύνταξης όταν πρόκειται για θανόντα συνταξιούχο. 

4. Δήλωση ατυχήματος (για τις περιπτώσεις ατυχημάτων) 

Καταβαλλόμενο ποσό 759,62€ 

Καταβαλλόμενο ποσό για έμμεσο μέλος 379,81€ 

 

Π.ΟΑΕΕ 

 

Ο Ο.Α.Ε.Ε. χορηγεί τα έξοδα κηδείας στις περιπτώσεις που: 

α. ο θάνατος επήλθε μετά την εγγραφή στα Μητρώο του Οργανισμού 

β. Ήταν ασφαλισμένος κατά το χρόνο του θανάτου του και δεν είχε παρέλθει ένα έτος από τη 

διακοπή άσκησης του επαγγέλματος,. 

Το πόσο των εξόδων κηδείας για τους εν ενεργεία ανέρχεται σε: 1.200,00 €. 

Το ποσό των εξόδων κηδείας για τους συνταξιούχου ανέρχεται σε: 762,00 € . 

Σε περίπτωση μεταφοράς σορού σε απόσταση δικαιούνται επιπλέον ποσό:  

- 101-200 km επιπλέον ποσό 205,00 €, 

- Πάνω από 200 km ποσό 380,00 €. 

Δικαιολογητικά: 

1.Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 

2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας. 

3. Διακοπής της σύνταξης όταν πρόκειται για θανόντα συνταξιούχο. 

4. Να είχαν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές όταν πρόκειται για 

ασφαλισμένο.  

5. Απόδειξη παροχής υπηρεσιών για τη μεταφορά της σωρού  

 

 

 



Π.ΟΓΑ 

 

Σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του πρώην ΟΓΑ 

καταβάλλεται στον επιμεληθέντα της κηδείας εφάπαξ ποσό για έξοδα κηδείας μέχρι  

800,00 Ευρώ. 

Δικαιολογητικά: 

1. Απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου. 

2. Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών του εργολάβου κηδειών για τα έξοδα κηδείας. 

3. Διακοπής της σύνταξης όταν πρόκειται για θανόντα συνταξιούχο. 

4. Να είχαν καταβληθεί ή ρυθμιστεί οι απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές όταν πρόκειται για 

ασφαλισμένο. 

 

Μέσω της web εφαρμογής των εξόδων κηδείας, όταν καταχωρεί ο υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ για 

λογαριασμό του πολίτη-δικαιούχου το αίτημα, θα πρέπει ο επιμεληθείς να αποστείλλει 

ηλεκτρονικά τον λογαριασμό IBAN, φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου ή  βεβαίωση 

της τράπεζας.  

Αν ο θανών ήταν συν/χος ΟΠΑΔ, θα πρέπει να προσκομίζεται στον αρμόδιο υπάλληλο ο 

13ψήφιος ΑΜ Σύνταξης. 

Επίσης όπου δικαιολογούνται έξοδα μεταφοράς, όπως για παράδειγμα ΟΑΕΕ, θα πρέπει ο 

υπάλληλος να παραλαμβάνει τα πρωτότυπα δικαιολογητικά.  

Αν ο υπάλληλος του e-ΕΦΚΑ  καταχωρεί  για λογαριασμό του Γρ. Τελετών το αίτημα, θα πρέπει 

να προσκομιστούν τα πρωτότυπα παραστατικά, ήτοι η Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών καθώς και  

τις αποδείξεις που έχουν εκδοθεί για Λογαριασμό του Πελάτη. 

 


