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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Οργανισμός
ΑΘΗΝΑ,22/2/2013
Ασφάλισης
Αριθ.Πρ. ΓΕΝ∆ΙΠΑΡ/91/345790
Ελευθέρων
Επαγγελματιών

O.A.E.E.

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 5, ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 5228858
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
TMHMA ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΑΧ. ∆/ΝΣΗ: ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ∆ΟΥ 18, ΑΘΗΝΑ
ΠΛΗΡ.: ΚΟΥΛΕΡΗ Μ.
ΤΗΛ: 210 5285537

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 8

ΠΡΟΣ: ΑΠΟ∆ΕΚΤΕΣ ΠΙΝΑΚΑ Α΄

ΘΕΜΑ:

Χορήγηση εξόδων κηδείας συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε.

ΣΧΕΤ:

α) το αρθρ. 18 της αρ. 35/1385/29-9-1999 Υπ. Απόφασης
β) η αριθμ. Φ.40035/οικ.29804/2352/27-12-2012 Υπ. Απόφαση

Α)

Κατ’ αρχάς όπως είναι γνωστό, σε περίπτωση θανάτου άμεσα ασφαλισμένου του

Ο.Α.Ε.Ε. καταβάλλονται έξοδα κηδείας σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 18 της αρ.
35/1385/29-9-1999 Υπ. Απόφασης.
Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του Ο.Α.Ε.Ε. τα έξοδα κηδείας καταβάλλονταν
από το Ι.Κ.Α. λόγω της υπαγωγής των συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. στον Κλάδο Ασθενείας
Ι.Κ.Α., όμως από 1/1/2012 καταβάλλονται από τον Ο.Α.Ε.Ε. όπως αναλύεται παρακάτω.
Β)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 Α παρ. 1 εδ. β του Ν. 3918/11 όπως

προστέθηκε με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 72 του Ν. 3984/11, από την έναρξη
λειτουργίας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνιστάται στον Ο.Α.Ε.Ε.: «… λογαριασμός με την ονομασία
«Λογαριασμός Παροχών σε Χρήμα», με πλήρη λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια. Σκοπός
του λογαριασμού είναι η χορήγηση παροχών σε χρήμα στους ασφαλισμένους του
Οργανισμού και στους εφεξής εισερχόμενους στην ασφάλιση αυτού. Η χορήγηση των
παροχών σε χρήμα εξακολουθεί να διέπεται από τις διατάξεις του Κανονισμού Παροχών
Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε., ο οποίος παραμένει σε ισχύ ως προς τις παροχές αυτές και μετά την
ένταξη στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. του Κλάδου Υγείας του Οργανισμού ως προς τις παροχές σε είδος».
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Ειδικότερα, μετά την εφαρμογή του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.,
Υπ. Απόφαση Φ.90380/25916/3294/3-11-2011) που τέθηκε σε ισχύ από 01/01/2012, οι
συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε., οι συντάξεις των οποίων υπόκεινται σε κράτηση περίθαλψης
κλάδου υγείας υπάγονται:


Ως προς τις παροχές σε είδος στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.



Ως προς τις παροχές σε χρήμα στον λογαριασμό παροχών σε χρήμα του
Ο.Α.Ε.Ε.
Ως παροχή σε χρήμα λογίζεται και η απόδοση εξόδων κηδείας συνταξιούχων.
Κατόπιν τούτου αρμόδιος Οργανισμός για την καταβολή των εξόδων κηδείας

καθίσταται από 1/1/2012 ο Ο.Α.Ε.Ε.
Προκειμένου να διευθετηθεί θεσμικά το θέμα της απόδοσης εξόδων κηδείας

Γ)

συνταξιούχων του Ο.Α.Ε.Ε. από τον ίδιο τον Οργανισμό, ύστερα από την αρ.
137/13/27-3-2012 Απόφαση ∆.Σ. του Οργανισμού, με την αρ. Φ.40035/οικ.29804/2352/27-122012 Υπ. Απόφαση εγκρίνεται η προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 18 του Κανονισμού
κλάδου Υγείας του Ο.Α.Ε.Ε. ως εξής:
«8. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου του Ο.Α.Ε.Ε. από 01/01/2012 και εφεξής
καταβάλλεται εφάπαξ ποσό για έξοδα κηδείας, το οποίο ανέρχεται στο 5πλάσιο
της εισφοράς του κλάδου σύνταξης της ΠΟ1 ασφαλιστικής κατηγορίας. Το
καταβαλλόμενο ποσό είναι αυτό που ισχύει κατά το χρόνο θανάτου του
συνταξιούχου. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παραγράφους
2 έως 7 του παρόντος άρθρου».
∆ικαιούχοι
Σύμφωνα με την παρ. 6 άρθρου 18 της Υπ. Απόφασης 35/1385/1999 τα έξοδα κηδείας
και τυχόν πρόσθετη δαπάνη καταβάλλονται σε αυτόν που έχει επιμεληθεί τα της κηδείας.
Σημειωτέον ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 18 του Κανονισμού
Οικονομικής Οργάνωσης και Λογιστικής Λειτουργίας του ΟΑΕΕ (Υ.Α. Φ.οικ.10035/25147/
4888/2006), ο δικαιούχος δύναται να εκχωρήσει το δικαίωμα είσπραξης σε τρίτον,
υποβάλλοντας σχετική υπεύθυνη δήλωση, νόμιμα θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής
του.
Προϋποθέσεις
Απαραίτητες προϋποθέσεις χορήγησης εξόδων κηδείας είναι:
α) Η σύνταξη ή το εξωιδρυματικό επίδομα να υπόκειντο έως την ημερομηνία θανάτου σε
κράτηση κλάδου υγείας.
β) Να μην έχει γίνει ανάληψη των συντάξεων από την ημερομηνία θανάτου και μετά
γ) Να μην ακυρωθεί ο Τραπεζικός Λογαριασμός στον οποίο καταβαλλόταν η σύνταξη.
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∆ικαιολογητικά
Απαραίτητα δικαιολογητικά για την χορήγηση εξόδων κηδείας αποτελούν:
α) Αίτηση (ως το συνημμένο υπόδειγμα) από τον εμφανιζόμενο ως «πελάτης ή
εντολέας», στο τιμολόγιο του Γραφείου Τελετών.
β) Ληξιαρχική Πράξη θανάτου
γ) Πρωτότυπο Τιμολόγιο Γραφείου Τελετών ή πρωτότυπες Αποδείξεις Παροχής
Υπηρεσιών
δ) Βιβλιάριο ασθενείας και Α.Μ.Κ.Α. του θανόντα.
ε) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας του δικαιούχου
στ) Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου Τραπεζικού Λογαριασμού
Ταμιευτηρίου ή Όψεως, στην οποία θα αναγράφονται ο αριθμός Ι.Β.Α.Ν. και το
ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ή του προσώπου στο οποίο έχει εκχωρηθεί το δικαίωμα
είσπραξης.
Ποσόν
1.
Όπως προαναφέρθηκε, το ποσόν της αποδιδόμενης δαπάνης καθορίστηκε στο
5πλάσιο του Κλάδου Σύνταξης της Π01 ασφαλιστικής κατηγορίας, όπως αυτό ίσχυε κατά
την ημερομηνία θανάτου του συνταξιούχου.
Με την αρ. Φ.10035/12181/651/16-6-2009 Υπ. Απόφαση η εισφορά Κλάδου Σύνταξης
της Π01 α/κ ανέρχεται σε 152,41 ευρώ από 1/1/2009 όπου και παραμένει. Επομένως το
χορηγούμενο ποσό εξόδων κηδείας συνταξιούχου του ΟΑΕΕ ορίζεται σε 762,00 €, εφόσον
ο θάνατος έχει συμβεί από 1/1/2012 και μέχρις αναπροσαρμογής των ασφαλιστικών
κατηγοριών.
2.

Σε

περίπτωση

μεταφοράς

της

σωρού

στο

εσωτερικό,

εφαρμόζονται

τα

αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 18 της Υπ. Απόφασης 35/1385/1999, όπως ισχύουν
σήμερα, μετά την τροποποίησή τους από τις διατάξεις της παραγράφου 3 της Υπ. Απόφασης
Φ.40035/17048/1216/20-7-2005 και συγκεκριμένα:
«Εάν η σωρός μεταφερθεί για ταφή σε νεκροταφείο άλλης πόλης από τον τόπο που
πέθανε ο συνταξιούχος και η πόλη αυτή απέχει πάνω από 100 χιλιόμετρα, καταβάλλονται και
έξοδα μεταφοράς σωρού και μέχρι ποσού των 205,00 €. Εάν απέχει πάνω από 200
χιλιόμετρα καταβάλλονται μέχρι 380,00 €».
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Καταβολή λοιπών δαπανών σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου
στο εξωτερικό.
Ο Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (παρ. 2 άρθρου 11 της Υπ.
Απόφασης Φ.90380/5383/738/11-4-12 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 9 άρθρου 11 της
Υπ. Απόφασης ΕΜΠ5/18-11-12) προβλέπει την καταβολή ποσού για δαπάνες θανόντων
ασφαλισμένων στο εξωτερικό και επειδή στις ίδιες λοιπές δαπάνες αναφέρεται και η παρ. 3
του άρθρου 18 της Υπ. Απόφασης 35/1385/1999, όπως τροποποιήθηκε και ορίζεται στο (β)
σχετικό, θα επανέλθουμε με νεότερο διευκρινιστικό έγγραφο.
Αρμοδιότητα - ∆ιαδικασία
Με την αρ. 137/13/27-3-2012 Απόφαση του ∆.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. η αρμοδιότητα
καταβολής μέσω ∆.Ι.Α.Σ. της δαπάνης εξόδων κηδείας θανόντων συνταξιούχων του
Οργανισμού ανατίθεται στα Τμήματα Εκκαθάρισης Συντάξεων Ο.Α.Ε.Ε. – Κεντρικής
Υπηρεσίας και Περιφερειακών ∆ιευθύνσεων.
Η

διαδικασία

πληρωμής

εξόδων

κηδείας

συνταξιούχων

θα

γίνεται

μέσω

μηχανογραφικής εφαρμογής, στην οποία θα γίνεται η καταχώριση των στοιχείων και η
πίστωση θα γίνεται στον ΙΒΑΝ του δικαιούχου μέσω ∆ΙΑΣ.
Αρχικά αρμόδιος υπάλληλος (καταχωρητής) θα καταχωρεί τα στοιχεία του τιμολογίου
και του δικαιούχου (το ποσό υπολογίζεται αυτόματα), ενώ άλλος υπάλληλος (ελεγκτής) θα
ελέγχει και επικυρώνει τα στοιχεία και το ποσό προς πληρωμή του δικαιούχου. Όσες
υποθέσεις έχουν ελεγχθεί και επικυρωθεί θα αποστέλλονται προς πληρωμή.
Η πληρωμή θα γίνεται στις 15 του επομένου της επικύρωσης μηνός.
Συνημμένα: 1 Υπόδειγμα Αίτησης
1 Υπόδειγμα Απόφασης
Η ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ
Γ. ΚΩΤΙ∆ΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ/ΝΟΣ ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΑΝ. ΜΠΛΕΚΟΣ
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