
  

 

ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ EΡΓΑΙΑ   

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ 

  Δελτίο Σφπου 

                                                                                                          Ακινα   15-06-2020 

                                   
Γ. Βροφτςθσ: Νζα θλεκτρονικι υπθρεςία ςτον e-ΕΦΚΑ για τα ζξοδα κθδείασ- Βάηει 
τζλοσ ςτθ αυτοπρόςωπθ παρουςία, ςτισ κακυςτεριςεισ και τθ γραφειοκρατία -
Καταβολι των ποςών κάκε 15 μζρεσ  

 
 

Ζνα πρόβλθμα που ταλαιπωροφςε για δεκαετίεσ τουσ πολίτεσ λφνεται οριςτικά με τθν 

Υπουργικι Απόφαςθ (21919/7423/Β’/2272/14.06.2020), μζςω τθσ οποίασ 

δθμιουργείται νζα θλεκτρονικι υπθρεςία για τθν πλθρωμι των εξόδων κθδείασ 

ςυνταξιοφχων και αςφαλιςμζνων  του e- ΕΦΚΑ.  

Μζςω αυτισ κα εξυπθρετοφνται άμεςα οι δικαιοφχοι χωρίσ να απαιτείται θ φυςικι 

τουσ παρουςία ςτα κατάςτθμα του e-ΕΦΚΑ. Χαρακτθριςτικό τθσ κακυςτζρθςθσ των 

πλθρωμών και τθν γενικότερθσ ταλαιπωρίασ των πολιτών για τα ζξοδα κθδείασ είναι 

ότι τον Αφγουςτο του 2019, βρζκθκαν ςε εκκρεμότθτα περίπου 35.000 αιτιςεισ ςτον 

τ. ΟΓΑ με τισ οποίεσ δεν αςχολικθκε ποτζ θ προθγοφμενθ πολιτικι θγεςία του 

Τπουργείου Εργαςίασ από το 2015!   

Με τθν νζα θλεκτρονικι υπθρεςία, θ διαδικαςία απλοποιείται και επιταχφνεται με 

αποτζλεςμα να ςταματοφν οι κακυςτεριςεισ των πλθρωμϊν, ενϊ ταυτόχρονα 

απελευκερϊνεται ανκρϊπινο δυναμικό που κα αξιοποιθκεί ςε άλλεσ κρίςιμεσ 

υπθρεςίεσ. Ειδικότερα, ο υπεφκυνοσ του γραφείου που αναλαμβάνει τθν τελετι κα 

ειςζρχεται ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία του e-ΕΦΚΑ, κα  καταχωρεί τον Α.Μ.Κ.Α. του 

κανόντοσ, τον Α.Μ.Κ.Α. και το ΑΦΜ του δικαιοφχου/ επιμελθκζντοσ τθν κθδεία, κα 



ςυμπλθρϊνει τα ςτοιχεία του τιμολόγιου για τθν τελετι τθσ κθδείασ- ταφισ και κα 

αναρτά το τιμολόγιο. Ο ρόλοσ τουσ ςτθν θλεκτρονικι διαδικαςία ςυηθτικθκε και 

ςυμφωνικθκε ςε τθλεδιάςκεψθ που πραγματοποιικθκε τθν προθγοφμενθ εβδομάδα 

με ςυμμετοχι του υπουργοφ Εργαςίασ Γιάννθ Βροφτςθ, του Διοικθτι του e-ΕΦΚΑ 

Χριςτου Χάλαρθ και του προεδρείου τθσ Ζνωςθσ Λειτουργϊν Γραφείων Κθδειϊν.  

Παράλλθλα, οι δικαιοφχοι κα ειςζρχονται ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία του e-ΕΦΚΑ που 

φιλοξενείται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Πφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ (gov.gr), κα 

καταχωροφν τα προςωπικά τουσ ςτοιχεία και ςτθ ςυνζχεια κα εκδίδεται  ςε 

πραγματικό χρόνο θ απόφαςθ πλθρωμισ.  

Με τθν ςυγκεκριμζνθ απόφαςθ μεταςχθματίηεται θ όλθ θ διαδικαςία απόδοςθσ των 

εξόδων κθδείασ, καταργείται θ προςκόμιςθ χειρόγραφων παραςτατικϊν και 

λθξιαρχικϊν πράξεων και καταβάλλεται άμεςα το ποςό ςτο λογαριαςμό του 

δικαιοφχου χωρίσ τισ κακυςτεριςεισ του παρελκόντοσ. Επιπλζον, με τθν νζα 

θλεκτρονικι υπθρεςία διαςφαλίηεται θ νομιμότθτα και κωρακίηεται ο e-ΕΦΚΑ απζναντι 

ςε υφιςτάμενεσ πρακτικζσ διπλϊν καταβολϊν, εικονικϊν παραςτατικϊν για τον ίδιο 

κάνατο εξαιτίασ τθσ ζλλειψθσ επικοινωνίασ μεταξφ των ςυςτθμάτων των τ. ταμείων.   

 

O Yπουργόσ Εργαςίασ και Κοινωνικϊν Υποκζςεων κ. Γιάννθσ Βροφτςθσ διλωςε τα εξισ: 

«Σήμερα, άλλη μία εςτία ταλαιπωρίασ για τουσ πολίτεσ κλείνει οριςτικά. 

Δθμιουργείται, για πρώτθ φορά, θλεκτρονικι υπθρεςία ςτον e-ΕΦΚΑ με τθν οποία  

απλοποιείται ςθμαντικά θ υποβολι των θλεκτρονικών, πλζον, εγγράφων για τα ζξοδα 

κθδείασ από του ςυγγενείσ του κανόντα και δρομολογείται ςε λίγεσ μόνο θμζρεσ θ 

καταβολι των εξόδων κθδείασ. Με αυτό τον τρόπο μπαίνει οριςτικό τζλοσ ςτην 

αυτοπρόςωπη παρουςία ςτο Ταμείο, ςτη γραφειοκρατία και κυρίωσ ςτηn πολυετή 

αναμονή για την πληρωμή των εξόδων κηδείασ. Όλα, πλζον, κα γίνονται αυτόματα και 

οι πλθρωμζσ των εξόδων κθδείασ κα πραγματοποιοφνται κάκε 15 μζρεσ. Με αυτιν τθ 

νζα θλεκτρονικι υπθρεςία, αποδεικνφουμε ςτθν πράξθ, ότι ςυνεχίηουμε τον 

εκςυγχρονιςμό ολόκλθρου του πλαιςίου εξυπθρζτθςθσ των πολιτών από τον e-ΕΦΚΑ».  

επιςυνάπτεται ολόκλθρθ θ Απόφαςθ 


