
ΟΑΕΕ 

 

Ο Ο.Α.Δ.Δ. θαηαβάιιεη έμνδα θεδείαο ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ άκεζα 

αζθαιηζκέλνπ ή ζπληαμηνύρνπ. 

α) Σε πεξίπησζε ζαλάηνπ άκεζα αζθαιηζκέλνπ ν Ο.Α.Δ.Δ. θαηαβάιιεη 

εθάπαμ γηα έμνδα θεδείαο ην πνζό ησλ 1.200,00 €. 

Τα έμνδα θεδείαο θαηαβάιινληαη αλεμάξηεηα από ηελ αζθαιηζηηθή 

ελεκεξόηεηα ηνπ αζθαιηζκέλνπ εθόζνλ: 

1. Ο ζάλαηνο επήιζε κεηά ηελ εγγξαθή ζηα Μεηξώα ηνπ Οξγαληζκνύ. 

2. Ήηαλ αζθαιηζκέλνο θαηά ην ρξόλν ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ή δελ είρε 

πεξάζεη ρξόλνο από ηε δηαθνπή άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο. 

β) Δπίζεο, ζε πεξίπησζε ζαλάηνπ ζπληαμηνύρνπ, ν Ο.Α.Δ.Δ. θαηαβάιιεη 

εθάπαμ πνζό γηα έμνδα θεδείαο, ην νπνίν νξίδεηαη ζε 762,00€ 

(αληηζηνηρεί ζην 5πιάζην ηεο εηζθνξάο ηνπ θιάδνπ ζύληαμεο ηεο ΠΟ1 

αζθαιηζηηθήο θαηεγνξίαο θαηά ην ρξόλν ζαλάηνπ ηνπ ζπληαμηνύρνπ θαη 

αλαπξνζαξκόδεηαη αλάινγα κε ην ηζρύνλ πνζό). 

Τα έμνδα θεδείαο ζπληαμηνύρνπ θαηαβάιινληαη εθόζνλ: 

1) Η ζύληαμε ή ην εμστδξπκαηηθό επίδνκα ππόθεηλην έσο ηελ 

εκεξνκελία ζαλάηνπ ζε θξάηεζε ηνπ θιάδνπ πγείαο. 

2) Να κελ έρεη γίλεη αλάιεςε ησλ ζπληάμεσλ από ηελ εκεξνκελία 

ζαλάηνπ θαη κεηά. 

3) Να κελ έρεη αθπξσζεί ν ηξαπεδηθόο Λνγαξηαζκόο ζηνλ νπνίν 

θαηαβαιιόηαλ ε ζύληαμε. 

Σηηο δύν παξαπάλσ πεξηπηώζεηο (Α θαη Β), εάλ ε ζσξόο κεηαθεξζεί γηα 

ηαθή ζε λεθξνηαθείν άιιεο πόιεο από ηνλ ηόπν ζαλάηνπ ηνπ 

αζθαιηζκέλνπ θαη ε πόιε απηή απέρεη πάλσ από 100ρικ., 

θαηαβάιινληαη έμνδα κεηαθνξάο ηεο ζσξνύ κέρξη ηνπ πνζνύ ησλ 

205,00€ ελώ αλ ε πόιε απέρεη πάλσ από 200ρικ. θαηαβάιινληαη έμνδα 

κέρξη 380,00€. 



ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 

ΚΗΔΕΙΑΣ 

Α) Αίηεζε από ηνλ εκθαληδόκελν σο «πειάηεο ή εληνιέαο», ζην 

ηηκνιόγην ηνπ Γξαθείνπ Τειεηώλ. 

Β) Λεμηαξρηθή Πξάμε ζαλάηνπ 

Γ) Πξσηόηππν Τηκνιόγην Γξαθείνπ Τειεηώλ ή πξσηόηππεο Απνδείμεηο 

Παξνρήο Υπεξεζηώλ 

Γ) Βηβιηάξην αζζελείαο θαη Α.Μ.Κ.Α. ηνπ ζαλόληα. 

Δ) Φσηναληίγξαθν αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο, Α.Φ.Μ. θαη Α.Μ.Κ.Α. ηνπ 

δηθαηνύρνπ 

ΣΤ) Φσηναληίγξαθν ηεο πξώηεο ζειίδαο ηνπ βηβιηαξίνπ Τξαπεδηθνύ 

Λνγαξηαζκνύ Τακηεπηεξίνπ ή Όςεσο, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ν 

αξηζκόο Ι.Β.Α.Ν. θαη ην νλνκαηεπώλπκν ηνπ δηθαηνύρνπ ή ηνπ πξνζώπνπ 

ζην νπνίν έρεη εθρσξεζεί ην δηθαίσκα είζπξαμεο. 

 


