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ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
 

για Συνέχιση ασφάλισης μετά από θάνατο Άμεσα Ασφαλισμένου 
 

1. Σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις του πρώην Τομέα του 
πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (άρθρο 24, παρ. 1,2 Π.Δ. 554 – 
ΦΕΚ 182 ΤΑ/28.6.77) και την κείμενη Νομοθεσία μετά το θάνατο 
Άμεσα Ασφαλισμένου (Εν Ενεργεία ή Συνταξιούχου) στον πρώην 
Τομέα του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, τα Προστατευόμενά 
του Μέλη, που είχε ασφαλισμένα (Σύζυγος, Τέκνα), παραμένουν 
στην ασφάλιση για 6 μήνες από την ημερομηνία του θανάτου. 

 
2. Θα συνεχιστεί υποχρεωτικά η ασφάλιση τους στον πρώην Τομέα 

του ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ μας, ως Άμεσα πλέον, Δικαιοδόχα 
Μέλη, εφ’ όσον δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου από τον 
ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ). 

 
3. Τέκνα που δεν δικαιούνται σύνταξη, δύνανται να παραμείνουν στην 

ασφάλιση ως Προστατευόμενα Μέλη, εφ’ όσον δικαιούται σύνταξης 
ο/η σύζυγος (χήρος – χήρα), εφ’ όσον ήταν ασφαλισμένος/η στον 
πρώην Τομέα του ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, ως προστατευόμενο 
μέλος του/της θανόντος/θανούσης. 

 
4. Πριν τη μετάβαση στον ΕΦΚΑ ( πρώην ΙΚΑ), για τη διαδικασία της 

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ, παραλαμβάνεται ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ από το 
Τμήμα Μητρώου, ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), για 
την παρακράτηση και απόδοση της αναλογούσας εισφοράς (6%), 
υπέρ ΕΟΠΥΥ, με Ασφαλιστικό φορέα (Βιβλιάριο Ασθενείας) το 
πρώην ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ (Κώδικας Κράτησης Ασθένειας – 12 – ). 
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Η ανωτέρω επιστολή εκδίδεται σε δύο πρωτότυπα, τα οποία 
υποβάλλονται μαζί με τα άλλα δικαιολογητικά στον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), 
για την έκδοση της Απόφασης Συνταξιοδότησης λόγω θανάτου. 
  
Το πρώην ΙΚΑ υπογράφει για την παραλαβή στο δεύτερο πρωτότυπο και 
εν συνεχεία ο Ασφαλισμένος το επιστρέφει στον πρώην Τομέα του πρώην 
ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ. 
 
Η ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης από τον ΕΦΚΑ (πρώην 
ΙΚΑ) και της παρακράτησης της  εισφοράς 6%, για τον Κλάδο Ασθενείας, 
είναι αυτή που καθορίζει και τη συνέχιση της ασφάλισης στον πρώην 
Τομέα του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, με την ιδιότητα πλέον του 
Συνταξιούχου λόγω θανάτου. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: επειδή οι ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ Αποφάσεις Συνταξιοδότησης 
συνήθως εκδίδονται πέραν των 6 μηνών, ο Ασφαλισμένος θα πρέπει 
(εάν το επιθυμεί) να ζητά κατά την υποβολή της Αίτησης 
Συνταξιοδότησής του στο  πρώην ΙΚΑ, να του εκδοθεί ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ 
ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΗ (εκδίδεται εντός 3 μηνών), αντίγραφο της 
οποίας θα προσκομίσει άμεσα στο Τμήμα Μητρώου (μαζί με το 
Βιβλιάριο Ασθενείας), με σκοπό την ΙΣΧΥ της Ασφαλιστικής του 
Ικανότητας.  
 
Μετά την έκδοση της Οριστικής Απόφασης Συνταξιοδότησης, αντίγραφό 
της προσκομίζεται (υποχρεωτικά) άμεσα στο Τμήμα Μητρώου του  πρώην 
Τομέα του πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ - ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ, έστω και εάν έχει προηγηθεί  
Προσωρινή Απόφαση,  με σκοπό την ΙΣΧΥ της Ασφαλιστικής 
Ικανότητας. 

 
Σε κάθε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης Προσωρινής ή Οριστικής 
Απόφασης Συνταξιοδότησης εντός του 6μηνου από την ημερομηνία 
του θανάτου (και μέχρι αυτή να εκδοθεί και να προσκομισθεί στο 
Τμήμα Μητρώου), εναλλακτικά ο Ασφαλισμένος, δύναται να 
προσκομίσει ΒΕΒΑΙΩΣΗ από τον ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ), ότι έχει 
υποβάλλει Αίτηση για Απονομή Σύνταξης, της οποίας δεν εξεδόθη 
ακόμα η σχετική Απόφαση και  ότι: α) θα δικαιωθεί συντάξεως 
από…………….. ή β) έχει θεμελιώσει δικαίωμα για σύνταξη ή γ) 
πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις για σύνταξη, με σκοπό την Ισχύ 
της Ασφαλιστικής του Ικανότητας πέραν του 6μήνου. 


