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1. Κύριες Συντάξεις Χηρείας:

Όπως είναι γνωστό, οι αιτήσεις για τις μεταβιβάσεις των Συντάξεων χηρείας,
υποβάλλονται πλέον και ηλεκτρονικά, στον e-ΕΦΚΑ ή στα ΚΕΠ.
Ωστόσο όμως, σε πολλές περιπτώσεις διαπιστώνονται προβλήματα,
καθυστερήσεις και δεν ολοκληρώνεται η σχετική διαδικασία.
Για αυτό θα πρέπει, μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης, να
υποβάλλονται ή να αποστέλλονται οπωσδήποτε ΟΛΑ τα δικαιολογητικά μαζί
με ένα αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης, και «χειρόγραφα» (όπως με τον
παλιό τρόπο) στον:
e-ΕΦΚΑ, (τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ),
Αγ. Κων/νου 16 , Τ.Κ. 10431, Αθήνα.
2.Επικουρικές Συντάξεις Χηρείας
Με την κατάθεση δικαιολογητικών για την κύρια, γίνεται ταυτόχρονα αίτηση
και για την μεταβίβαση της επικουρικής σύνταξης, με τα ίδια δικαιολογητικά,
στον:
e-ΕΦΚΑ – (π. ΤΕΑΠ - ΟΤΕ)
Ακαδημίας 58, Τ.Κ. 10679,Αθήνα
Η αίτηση στην Επικουρική, δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά με τον παλιό τρόπο.
Βέβαια μόλις ληφθεί η απόφαση μεταβίβασης της Κύριας Σύνταξης, αυτή
πρέπει να προσκομισθεί – υποβληθεί στο ΕΤΕΑΕΠ (π. ΟΤΕ) για την καταβολή
της Επικουρικής Σύνταξης. Διαφορετικά, αν δεν σταλεί στο Επικουρικό η
απόφαση της κύριας, δεν θα εκδοθεί ποτέ η Επικουρική.
Ο συνήθης χρόνος μεταβίβασης της Κύριας Σύνταξης είναι περίπου 3-4 μήνες,
και τις Επικουρικής περίπου 5-6 μήνες αν δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα
με τα δικαιολογητικά ή αν λείπει η απόφαση της κύριας στην Επικουρική.

Έτσι μετά την πάροδο αυτού του χρόνου, αν δεν έχουν καταβληθεί οι Κύριες
και οι Επικουρικές Συντάξεις χηρείας, πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να
απευθυνθούν στον e-ΕΦΚΑ ή στο Σύλλογό μας.
3. Έξοδα Κηδείας:
•

Άμεσα μέλη: Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας για
τα άμεσα μέλη, κατατίθενται με ηλεκτρονικό τρόπο. Το πρόβλημα που
υπήρχε στην πρόσβαση στο ηλεκτρονικό μητρώο του τ. ΤΑΠ-ΟΤΕ όλο το
προηγούμενο διάστημα, ύστερα από τις συνεχείς παρεμβάσεις και
διαμαρτυρίες μας τακτοποιήθηκε τις τελευταίες ημέρες με την βελτιωτική
τροποποίηση του προγράμματος στο πληροφοριακό σύστημα.

•

Έμμεσα μέλη: Τα δικαιολογητικά για τη χορήγηση των εξόδων κηδείας για
τα έμμεσα μέλη, γίνονται χειρόγραφα με τον παλιό τρόπο και
αποστέλλονται ταχυδρομικά, στη Δ/νση:
Προς ΕΦΚΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ (π. ΤΑΠ-ΟΤΕ)
Γενική Δ/νση Παροχών Υγείας - Β’ τμήμα Εξόδων Κηδείας
ΠΑΤΗΣΙΩΝ 54 , 6ος όροφος, Τ.Κ. 10682 ΑΘΗΝΑ
email : tm.bexodakid@efka.gov.gr
τηλ.: 210-8808786

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το τιμολόγιο εξόδων κηδείας, πρέπει να αναγράφει το όνομα του
άμεσα ασφαλισμένου, που ασφάλιζε το έμμεσο μέλος. Αναγραφή του
ονόματος άλλου προσώπου, συγγενικού ή μη, καθιστά αδύνατη τη χορήγηση
των εξόδων κηδείας.
Στα δικαιολογητικά για τα έξοδα κηδείας έμμεσου μέλους χρειάζεται επιπλέον
από ότι για το άμεσο μέλος και το εκκαθαριστικό της εφορίας, καθώς και μία
απλή αίτηση για την χορήγηση τους.

