ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΤΑΑ (ΠΡΩΗΝ ΤΣΑΥ)
Καταβάλλονται στον επιζώντα σύζυγο και ελλείψει συζύγου σ’ αυτόν που τα κατέβαλλε.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αίτηση.
2. Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
3. Τιμολόγιο γραφείου τελετών (πρωτότυπο και στην περίπτωση που έχει κατατεθεί σε άλλο φορέα επικυρωμένο αντίγραφο).
4. Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου με το εξής κείμενο « δηλώνω ότι δεν έλαβα ούτε δικαιούμαι εξόδων κηδείας για τον
θανόντα/θανούσα……………………………………………………… από κανένα άλλο φορέα πλην του …………………... και του
Ε.Τ.Α.Α. Τομέα Υγειονομικών
5. Όταν υπάρχει κι άλλος φορέας ασφάλισης – συνταξιοδότησης χρειάζεται βεβαίωση για το ποσό που τους καταβλήθηκε ή θα τους
καταβληθεί ή ότι δεν δικαιούνται καθώς και την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση ότι δεν δικαιούνται και από άλλη πηγή.
6. Αν ο θανών ήταν εν ενεργεία ασφαλισμένος εκτός από τα παραπάνω χρειάζονται και : α) το ασφαλιστικό βιβλιάριο κλάδου
σύνταξης του αποβιώσαντος β) αποδεικτικά ασκήσεως επαγγέλματος από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης μέχρι το θάνατο
(όπως περιγράφονται στα δικαιολογητικά γήρατος- δεν χρειάζονται πριν το 1979).
7. Τα βιβλιάρια ασθενείας του αποβιώσαντος.
8. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου καταθέσεων με τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ (όποιας Τράπεζας επιθυμεί ο δικαιούχος).
9. Το έντυπο αίτηση-δήλωση για εκκαθάριση ασφαλιστικού λογαριασμού (για εν ενεργεία ασφαλισμένο).
ΠΡΟΣΟΧΗ
Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου πρέπει να ενημερώνεται άμεσα το Ταμείο, ώστε να πραγματοποιείται
έγκαιρα η μεταβολή (διακοπή σύνταξης κλπ.).

ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΝΑΤ
Σύμφωνα με το άρθρο 51 του ΚΝ 792/78 και την υπ΄αρίθμ. 5411.1/72/29-9-0 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1453 Β) όπως τροποποιήθηκε με την
παράγραφο 6 του άρθρου 5 του Ν. 2575/98, στους επιμεληθέντες της κηδείας θανόντος συνταξιούχου ναυτικού καταβάλλονται
έξοδα κηδείας 613 ΕΥΡΩ από 30/12/2005. Προκειμένου να καταβληθεί το ποσό αυτό στους δικαιούχους κατατίθεται σχετική αίτηση
εντός ενός έτους από το θάνατο του συνταξιούχου, με τα σχετικά δικαιολογητικά στο τμήμα Μητρώου και Μεταβολών
Συνταξιούχων της Διεύθυνσης Παροχών.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΝΑΤ
Δικαιολογητικά:
1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
2. Διάτρητο εξοδολόγιο του Γραφείου Κηδειών (στο όνομα του αιτούντος).
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρ. 8 του Ν. 1599/86

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του Α.Ν. 189/67 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.730/77 του Τομέα
Ασφάλισης Νομικών χορηγεί έξοδα κηδείας σε συνταξιούχους του Τομέα Ασφάλισης Νομικών αποκλειστικά.
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
- Αίτηση δικαιούχου
- Εξοφλημένη απόδειξη παροχής υπηρεσιών του γραφείου τελετών (στο όνομα του δικαιούχου)
- Ληξιαρχική πράξη θανάτου (ζητείται αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία)
- Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 εκείνου που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας στην οποία θα πρέπει να δηλώνεται: « δεν έλαβα
ούτε δικαιούμαι να λάβω έξοδα κηδείας από άλλη πηγή».
- Σε περίπτωση που ο αιτών έλαβε έξοδα κηδείας από άλλη πηγή θα αναγράφει την πηγή και το ποσό εξόδων κηδείας που έλαβε
και θα υποβάλει σχετική βεβαίωση.
- Φωτοτυπία 1ης σελίδας βιβλιαρίου κατάθεσης σε οποιαδήποτε Τράπεζα όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του λογαριασμού,
απαραίτητος για την κατάθεση του ποσού.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ
Για έξοδα κηδείας οι Τομείς Συμβολαιογράφων αποδίδουν ποσό ίσο με το πενταπλάσιο του μερίσματος.
Δικαιούχοι:
1. Οι «εν ενεργεία» άμεσα ασφαλισμένοι και τα έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους λαμβάνουν ολόκληρο το ποσό από τους Τομείς
Συμβολαιογράφων.
2. Αν ο άμεσα ασφαλισμένος συνταξιούχος είναι εν ζωή λαμβάνει ολόκληρο το ποσό από τους Τομείς Συμβολαιογράφων για τα
έμμεσα ασφαλισμένα μέλη.
3. Αν απεβίωσε ο άμεσα ασφαλισμένος συνταξιούχος οι αιτούντες δικαιούνται να εισπράξουν και από τους Τομείς Νομικών (το
μεγαλύτερο μέρος του ποσού) και από τους Τομείς Συμβολαιογράφων.
Δικαιολογητικά:
- Αίτηση (του προσώπου που πλήρωσε τα έξοδα κηδείας).
- Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου
- Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα εισπραχθούν χρήματα για έξοδα κηδείας από άλλο Ταμείο, πλην των Τομέων Νομικών (στην
περίπτωση βέβαια 3 που δικαιούται από τους εν λόγω Τομείς).
ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΣΜΕΔΕ
Το Ταμείο χορηγεί έξοδα κηδείας στους άμεσα ασφαλισμένους και συνταξιούχους του, ποσό ίσο με 2 μηνιαίες συντάξεις (πλήρη
των 35 ετών).
Το μισό του παραπάνω ποσού καταβάλλεται για τα συνταξιοδοτούμενα μέλη οικογενείας ασφαλισμένου ή συνταξιούχου. Τα έξοδα
κηδείας χορηγούνται με την προϋπόθεση ότι δεν θα τα δικαιούται από άλλο φορέα, διαφορετικά καταβάλλεται η τυχόν
προκύπτουσα διαφορά.
Τέλος χορηγούμε συντάξεις βάσει της νομοθεσίας περί διαδοχικής ασφάλισης, Κανονισμού ΕΟΚ και διμερών συμβάσεων.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΕΔΟΕΑΠ (ΕΣΗΕΑ)
Ο Οργανισμός χορηγεί βοήθημα κηδείας ύψους 1.500€ για τα άμεσα μέλη και 1.100€ για τα έμμεσα μέλη. Δικαιούχος είναι αυτός
στον οποίο έχει εκδοθεί το Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από το γραφείο τελετών.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα εξής:
- Ληξιαρχική πράξη θανάτου
- Πρωτότυπο Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών από το γραφείο τελετών
- Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης του δικαιούχου του βοηθήματος
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΥΠΟΥ ΤΑΙΣΥΤ
Σύμφωνα με το άρθρο 23 του νέου Κανονισμού του Κλάδου Υγείας του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (ΦΕΚ 1184/17-06-09), ισχύουν τα παρακάτω:
Σε περίπτωση θανάτου του άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου ή προστατευόμενου μέλους αυτών, καταβάλλονται
έξοδα κηδείας στον επιμεληθέντα της κηδείας του θανόντα.
Για την έγκριση και καταβολή της δαπάνης απαιτείται η προσκόμιση των δικαιολογητικών:
1. Αίτηση στο όνομα του επιμεληθέντος την κηδεία.
2. Τα βιβλιάρια ασθενείας του θανόντος
3. Ληξιαρχική πράξη θανάτου
4. Πρωτότυπο τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι ο επιμεληθείς της κηδείας δεν δικαιούται να εισπράξει έξοδα κηδείας από άλλο
ασφαλιστικό φορέα για τον θανόντα ασφαλισμένο.
H Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να είναι επικυρωμένη από ΚΕΠ ή Αστυνομία στην περίπτωση που τα δικαιολογητικά δεν τα
καταθέσει το άτομο που επιμελήθηκε τα έξοδα κηδείας.
Τα έξοδα κηδείας ορίζονται ως εξής :
α) Για άμεσα ασφαλισμένο καταβάλλεται ποσό ίσο με το ανώτατο όριο των συντάξιμων αποδοχών που ορίζονται από διατάξεις των
Καταστατικών των οικείων Τομέων Σύνταξης του Ταμείου, καθώς και τις γενικής ισχύος διατάξεις, προσαυξημένο κατά 100%.
β) Για έμμεσα ασφαλισμένο καταβάλλεται το μισό του ποσού που ορίζεται για τους άμεσα ασφαλισμένους.

