ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Γενικά
1.
Η Στρατιωτική Υπηρεσία δικαιολογεί έξοδα που αφορούν στην
κηδεία των παρακάτω κατηγοριών:
α.

Μόνιμων Αξκων, Ανθστών, Υπξκών.

β.

Μόνιμων από την Εφεδρεία Αξκών.

γ.

Έφεδρων Αξκών ειδικής μονιμότητας.

δ.

Έφεδρων Αξκών μακράς ανακατάταξης.

ε.

Δόκιμων

Έφεδρων

Αξκών

(Δ.Ε.Α.)

και

Έφεδρων

Ανθλγών.
στ.
Έφεδρων από την εφεδρεία Αξκών και οπλιτών (κατά
την εκπλήρωση εφεδρικής υποχρέωσης)
ζ.
Παγκοσμιονικών.

Έφεδρων

εξ

Απονομής

Αξκών

Ολυμπιονικών

και

η.
Εθελοντών Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.), Επαγγελματιών
Οπλιτών (ΕΠ.ΟΠ.) και Οπλιτών Βραχείας Ανακατάταξης (Ο.Β.Α.).
θ.

Οπλιτών (θητείας), πρότακτων και εθελοντών οπλιτών.

ι.

Μαθητών Παραγωγικών Σχολών Αξκών και Μόνιμων

Υπξκών.
ια.
Έφεδρων Υψηλής Ετοιμότητας (ΕΦ.Υ.Ε.Σ.), όταν τελούν
υπό τα όπλα και Εθνοφυλάκων, κατά το χρόνο που εκτελούν διατεταγμένη
υπηρεσία.
2.
Δε δικαιολογούνται έξοδα που αφορούν στην κηδεία των
στρατιωτικών που αποβιώνουν σε περίοδο ειρήνης ή φονεύονται στον
πόλεμο και των οποίων οι σοροί δεν ανευρίσκονται (μάχη, ναυάγιο,
αεροπορικό δυστύχημα κλπ., καθόσον, χωρίς το σώμα του νεκρού ή μέλος
αυτού (ταυτοποιημένο μέσω DNA), δε νοείται κηδεία και ταφή.

./.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΒΑΣΙΚΟ ΠΟΣΟ (733,68€)
α. Δγή διάθεσης πίστωσης του Σχηματισμού.
β. ΑΗΔ της Μονάδας για συγκρότηση επιτροπής πραγματοποίησης της
δαπάνης και πρακτικό αυτής.
γ. Έκθεση γενομένης δαπάνης (εις τριπλούν).
δ. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
ε. Βεβαίωση της Μονάδας του αποβιώσαντος στρατιωτικού.
στ.Πρωτότυπη Βεβαίωση της Στρατιωτικής Υπηρεσίας περί κατάθεσης του
βιβλιαρίου ασθενείας του αποβιώσαντος.
ζ. Πρωτότυπο εξοφλημένο τιμολόγιο του γραφείου τελετών με αναγραφή των
προσφερθέντων ειδών και υπηρεσιών, του ονόματος του κηδευθέντος
στρατιωτικού και του τίτλου της Μονάδας του.
η. Υπεύθυνη Δήλωση (Ν.1599/86) συγγενούς ή οικείου του θανόντος, με την
οποία να δηλώνει τη σχέση του με τον αποβιώσαντα (συγγενής ή οικείος) και
ότι δε δικαιολογήθηκαν τα εν λόγω έξοδα από οποιονδήποτε ασφαλιστικό
οργανισμό ή πηγή.

./.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΝΤΑ ΕΞΟΔΑ ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΚΟΥ
Πέραν των δικαιολογητικών (β), (γ), (δ), (ζ) και (η) απαιτούνται:
α. Δγη διάθεσης πίστωσης του ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ.
β. Πρωτότυπη εγκριτική διαταγή του Σχηματισμού.
γ. Συγκεντρωτική κατάσταση κρατήσεων (εις τριπλούν).
δ. Φορολογική και Ασφαλιστική Ενημερότητα του γραφείου τελετών για
δαπάνη άνω του κατά περίπτωση προβλεπόμενου ορίου.
ε. Πρωτότυπα παραστατικά κατάθεσης των διενεργηθεισών κρατήσεων.

./.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

Αρμόδιος φορέας
καταβολής:
Δικαιολογούμενα
Ποσά:
Εμπλεκομενοι Φορείς:
ΚΑΕ:
Νομικό Πλαίσιο:
Δικαιούχοι:

Κεντρικό Ταμείο Στρατού που υπάγεται η Μονάδα
του θανόντος
733,68€ ως βασικό ποσό
Υπεβαίνοντα μέχρι του ποσού των 3.300,00€ σε
διατεταγμένη υπηρεσία και μέχρι 2.300,00€ σε μη
διατεταγμένη
ΔΟΙ Σχηματισμού
0559 το βασικό ποσό και Ιδίοι Πόροι ΓΕΣ/ΔΕΝΔΗΣ
τα υπερβαίνοντα έξοδα
Η υπ’ αριθ. 2037236/5956/0022/12-08-1996 ΚΥΑ
Υπ. Οικονομικών & Υγείας
Το φυσικό πρόσωπο που εξοφλεί το τιμολόγιο του
εργολάβου κηδειών

./.
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ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ
ΤΩΝ ΕΞ ΙΔΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ
Γενικά
1.
Δικαιολογούνται τα έξοδα που αφορούν στην κηδεία
στρατιωτικών εξ ιδίας υπηρεσίας συνταξιούχων, καθώς και όσων πληρούν τις
προϋποθέσεις για την απονομή της σύνταξης, αλλά αποβιώνουν πριν από
την έκδοση της Πράξης Κανονισμού Σύνταξης από το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους/Γενική Δνση Μισθών & Συντάξεων. Στην περίπτωση αυτή, οι έχοντες
έννομο συμφέρον πρέπει να ενεργήσουν για την έκδοση της σχετικής πράξης,
με την οποία θα αναγνωρίζεται το δικαίωμα της συνταξιοδότησης του
αποβιώσαντος, ώστε να καταστεί δυνατή η είσπραξη των εξόδων κηδείας.
2.
Δεν καλύπτονται τα έξοδα που αφορούν στην κηδεία των μελών
οικογενείας των στρατιωτικών εξ ιδίας υπηρεσίας συνταξιούχων
(αποστράτων).
3.
Δικαιούχοι εξόδων κηδείας: Δικαιούχοι είναι οι καταβάλλοντες
των εξόδων κηδείας, των οποίων τα στοιχεία αναγράφονται στο εξοφλημένο
τιμολόγιο ή τις αποδείξεις του γραφείου τελετών. Εφόσον εμφανισθεί ως
δικαιούχος ο εργολάβος που ανέλαβε την κήδευση, απαιτείται σχετική
έγγραφη εντολή των συγγενών ή οικείων του αποβιώσαντος και βεβαίωσή
τους επί του τιμολογίου ότι προσφέρθηκαν όλα τα αναγραφόμενα είδη και
υπηρεσίες.
4.
Καταβάλλονται τα έξοδα από τον ΕΦΚΑ για τους στρατιωτικούς
εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχους και τα μέλη οικογενείας τους μέχρι του
ποσού των 1.000,00€.
5.
Δεν καλύπτονται σε καμία περίπτωση, τυχόν υπερβαίνοντα (του
βασικού ποσού) έξοδα κηδείας από τους Ιδίους Πόρους του ΓΕΣ/Δ3
(ΔΕΝΔΗΣ).

./.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
α. Αίτηση του δικαιούχου προς την αρμόδια Μονάδα πληρωμής.
β. Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου.
γ. Πιστοποιητικό συνταξιοδοτικής κατάστασης από το ΓΛΚ/Γενική Δνση
Μισθών & Συντάξεων, στο οποίο να βεβαιώνεται η ιδιότητα του
αποβιώσαντος (στρατιωτικός συνταξιούχος), ο βαθμός, ο Αριθμός Μητρώου,
καθώς και ότι χορηγείται προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως δικαιολογητικό
για την είσπραξη των εξόδων κηδείας. Το εν λόγω πιστοποιητικό δύναται να
αντικατασταθεί με αντίστοιχη βεβαίωση του ΜΤΣ.
δ. Πρωτότυπη Βεβαίωση του ΕΦΚΑ ότι κατατέθηκε το βιβλιάριο νοσηλείας
του θανόντος.
ε. Πρωτότυπο εξοφλημένο τιμολόγιο ή αποδείξεις του γραφείου τελετών με
την αναγραφή των στοιχείων του αποβιώσαντος και του δικαιούχου.
στ.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 συγγενούς ή οικείου, με την οποία να
δηλώνει:
1/ Τη σχέση του με τον αποβιώσαντα (σηγγενείς ή οικείος).
2/ Αν ο αποβιώσας ήταν ασφαλισμένος σε άλλο ασφαλιστικό φορέα ή
ταμείο από όπου καταβάλλονται έξοδα κηδείας. (Αν καταβλήθηκαν, απαιτείται
επισύναψη βεβαίωσης του καταβληθέντος ποσού προκειμένου να εκπέσει του
καταβαλλόμενου από το Δημόσιο).
3/ Ότι δε δικαιολογήθηκαν τα εν λόγω έξοδα από οποιαδήποτε άλλη
πηγή.
ζ. Πρόσφατο Ενημερωτικό Σημείωμα Συντάξεως του θανόντος από το ΓΛΚ.

./.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝΠΕΡΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ

Αρμόδιος φορέας
καταβολής:
Δικαιολογούμενα
ποσά:
Εμπλεκομενοι Φορείς:
ΚΑΕ:
Νομικό Πλαίσιο:
Δικαιούχοι:

Κεντρικό Ταμείο Στρατού που υπάγεται ο
αποβιώσας βάσει του τόπου διαμονής του
733,68€
ΔΟΙ Σχηματισμού
0559
Η υπ’ αριθ. 2037236/5956/0022/12-08-1996 ΚΥΑ
Υπ. Οικονομικών & Υγείας
Το φυσικό πρόσωπο που εξοφλεί το τιμολόγιο του
εργολάβου κηδειών

./.
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……………….(1)

Βεβαίωση Μονάδας
για Αποβιώσαντα Στρατιωτικό σε Ενέργεια ή Εξομοιωμένο του

Βεβαιώνουμε ότι ο……………………………(2) που απεβίωσε την
…………………….(3) ήταν ……………………..(4).

Θεωρήθηκε
Ο

Το

Δκτής/Δντής

Γραφείο

(ΤΣΥ)

(ΤΣΥ)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
(1) Αναγράφεται ο τίτλος της Μονάδας.
(2) Αναγράφονται τα στοιχεία του αποβιώσαντος.
(3) Αναγράφεται η ημερομηνία θανάτου.
(4) Αναγράφεται η ιδιότητα του στρατιωτικού σε ενέργεια ή του
εξομοιωμένου του.

./.
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ΑΙΤΗΣΗ
Όνομα: ...........................................
Επώνυμο:……………………………
Πατρώνυμο: ………………………..
Δνση Κατοικίας: …………………….
Τηλέφωνο:……………………………

ΠΡΟΣ
…………………………,

Παρακαλώ όπως μου καταβάλλετε τα
έξοδα κηδείας λόγω θανάτου του ..
.............................................(2)
που απεβίωσε την ………………..(3)
στ............................................... ...(4)
ΘΕΜΑ: «Καταβολή Εξόδων Κηδείας
Η κηδεία του αποβιώσαντος έγινε την
Αποβιώσαντος του............................... ................................. (5).
.....................................................» (2) Συνημμένα υποβάλλω τα παρακάτω
δικαιολογητικά:
Τόπος:.............. Ημερομηνία:............
α)
β)
γ)
δ)
ε)
στ)
ζ)
η)
(Υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ:
(1) Αναγράφεται ο τίτλος του αρμόδιου Ταμείου πληρωμής.
(2) Αναγράφονται τα στοιχεία του αποβιώσαντος.
(3) Αναγράφεται η ημερομηνία του θανάτου.
(4) Αναγράφεται ο τόπος αποβίωσης.
(5) Αναγράφεται η ημερομηνία κήδευσης.

./.

