
ΙΚΑ 

 

Φνξεγνύληαη έμνδα γηα ηελ θεδεία ηνπ άκεζα αζθαιηζκέλνπ ή 

ζπληαμηνύρνπ ιόγω γήξαηνο, αλαπεξίαο, ζαλάηνπ. Γηα λα ρνξεγεζνύλ 

έμνδα θεδείαο πξέπεη ν άκεζα αζθαιηζκέλνο λα έρεη πξαγκαηνπνηήζεη 

120 εκέξεο αζθάιηζεο ηνλ πξνεγνύκελν ρξόλν ή ζην ηειεπηαίν 

Γεθαπεληάκελν, ρωξίο λα ππνινγίδνληαη νη ηειεπηαίνη ηξείο κήλεο. 

Σηηο πεξηπηώζεηο ηνπ εξγαηηθνύ αηπρήκαηνο είλαη αξθεηή ε αζθάιηζε 

θαηά ηελ εκέξα ηνπ αηπρήκαηνο, ελώ ζηηο πεξηπηώζεηο ηωλ εθηόο 

εξγαζίαο αηπρεκάηωλ είλαη αξθεηή ε ζπκπιήξωζε ηνπ κηζνύ κόλν 

αξηζκνύ εκεξώλ αζθάιηζεο. 

Γηθαηνινγεηηθά: 

- Απόζπαζκα ιεμηαξρηθήο πξάμεο ζαλάηνπ. 

- Τηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ εξγνιάβνπ θεδεηώλ γηα ηα έμνδα 

θεδείαο. 

- Βεβαίωζε δηαθνπήο ηεο ζύληαμεο όηαλ πξόθεηηαη γηα ζαλόληα 

ζπληαμηνύρν. 

- Γηπιόηππε απόδεημε παξνρήο ππεξεζηώλ ηνπ εξγνιάβνπ θεδεηώλ γηα ηα 

έμνδα θεδείαο. 

- Γήιωζε αηπρήκαηνο (γηα ηηο πεξηπηώζεηο αηπρεκάηωλ). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γηεύζπλζε Αζθάιηζεο θαη Παξνρώλ ΟΠΑΓ 

«Έμνδα Κεδείαο» 

Γηθαηνινγεηηθά γηα έμνδα θεδείαο 
(βάζεη ηνπ Π.Γ.665/62 & ζπκπιεξωκέλν κε κεηαγελέζηεξεο δηαηάμεηο) 

1. Αίηεζε ηνπ δηθαηνύρνπ (ηνπ νπνίνπ ην όλνκα είλαη ζην ηηκνιόγην). 

2. Βηβιηάξην ηνπ ζαλόληνο/ζαλνύζεο ή βεβαίωζε θαηάζεζήο ηνπ γηα 

αθύξωζε από ηελ Υπεξεζία. 

3. Γύν (2) Λεμηαξρηθέο πξάμεηο ζαλάηνπ. 

4. Τηκνιόγην ηνπ γξαθείνπ ηειεηώλ πξωηόηππν θαη εμνθιεκέλν κε ην 

όλνκα θαη ην ΑΦΜ ηνπ δηθαηνύρνπ (εάλ είλαη επί πηζηώζεη ζα 

επηζπλάπηνληαη νη εμνθιεηηθέο απνδείμεηο). 

5. Υπεύζπλε δήιωζε κε ηα ζηνηρεία ηνπ δηθαηνύρνπ όηη επηκειήζεθε 

ηωλ εμόδωλ θεδείαο ηνπ/ηεο ζαλόληνο/ζαλνύζεο θαη δελ ζα πάξεη 

ρξήκαηα από άιιν θνξέα (εάλ πξόθεηηαη λα πάξεη ρξήκαηα θαη από 

άιιν θνξέα ζα πξέπεη λα αλαθέξεη από πνηόλ). 

6. Πηζηνπνηεηηθό δηαγξαθήο από ην Γεληθό Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο 

γηα ηνπο ζπληαμηνύρνπο, ελώ γηα ηνπο ελ ελεξγεία δεκνζίνπο 

ππαιιήινπο ζρεηηθή βεβαίωζε από ηελ Υπεξεζία ηνπο. 

7. Φωηνηππία ηνπ βηβιηαξίνπ, όπνπ αλαγξάθεηαη ν αξηζκόο ΙΒΑΝ 

ηνπ ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ ηνπ δηθαηνύρνπ πιεξωκήο. 
 

Σε πεξίπηωζε πνπ ν/ε ζαλώλ/ζαλνύζα δελ είρε θάλεη απνγξαθή ζηελ 

Υπεξεζία καο γηα ην έηνο 2013, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδεηαη πξόζθαην 

ελεκεξωηηθό ζεκείωκα ζύληαμεο ή πξόζθαηε βεβαίωζε απνδνρώλ από 

ηελ ππεξεζία ηνπ/ηεο εάλ ήηαλ ελ ελεξγεία. 


