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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΕΤΗΣΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΟΠΑΔ
Η θεώρηση γίνεται κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο. Μέχρι το Μάρτιο ισχύει η θεώρηση του
προηγουμένου έτους.
Σύμφωνα με νεότερη απόφαση του ΟΠΑΔ η ηλεκτρονική απογραφή-θεώρηση των βιβλιαρίων των
ασφαλισμένων παρατάθηκε σε όλους τους Νομούς της Ελλάδας, έως την 31η Οκτωβρίου 2013.
Με τη ίδια απόφαση παρατείνεται και η ισχύς των βιβλιαρίων των ασφαλισμένων του Δημοσίου και του
Τομέα Υγείας Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, έως τη λήξη της απογραφής-θεώρησης (31 Οκτωβρίου
2013).
Για τους ασφαλισμένους του Τομέα Δημοσίων Υπαλλήλων η θεώρηση γίνεται :
α) Από την υπηρεσία του υπαλλήλου για τον άμεσα ασφαλισμένο και τα ανήλικα τέκνα,
β) Από την Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΑΔ για τον-την σύζυγο και τα ενήλικα τέκνα (άνω των 18 ετών)
και μετά ακολουθεί η θεώρηση και από την υπηρεσία του υπαλλήλου (25ης Μαρτίου 9, Φλώρινα,
πάνω από το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο)
Δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη θεώρηση (προσκομίζονται από τον άμεσα ασφαλισμένο, αφού
προηγουμένως έχει θεωρήσει το βιβλιάριο του από την υπηρεσία του):
Α. Σύζυγος:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον άμεσα ασφαλισμένο που θα αναφέρει ότι ο/η σύζυγος
(αναγράφονται όλα τα στοιχεία ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κ.λ.π.) δεν έχει ίδιο δικαίωμα ασφάλισης από άλλο
ασφαλιστικό φορέα ή ταμείο, δεν εργάζεται και θα ενημερώσει τον ΟΠΑΔ σε περίπτωση μεταβολής των
δηλωθέντων.
β) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του υπαλλήλου, απ’ όπου προκύπτει ότι το αναφερόμενο άτομο
είναι προστατευόμενο μέλος. Στην περίπτωση που υποβάλλει το ίδιο φορολογική δήλωση, αντίγραφο
αυτής που φαίνεται ότι δεν υπάρχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες που να δημιουργεί ίδιο
δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο φορέα.
Β. Τέκνα άνω των 18 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους που είναι άνεργα:
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον άμεσα ασφαλισμένο που θα αναφέρει ότι το τέκνο
(αναγράφονται όλα τα στοιχεία ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κ.λ.π.) δεν έχει ίδιο δικαίωμα ασφάλισης από άλλο
ασφαλιστικό φορέα ή ταμείο, δεν εργάζεται, είναι άγαμο και θα ενημερώσει τον ΟΠΑΔ σε περίπτωση
μεταβολής των δηλωθέντων.
β) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του υπαλλήλου, απ’ όπου προκύπτει ότι το αναφερόμενο άτομο
είναι προστατευόμενο μέλος. Στην περίπτωση που υποβάλλει το ίδιο φορολογική δήλωση, αντίγραφο
αυτής ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. για μη υποβολή φορολογικής δήλωσης.
Τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους υποχρεούνται να κατέχουν Α.Φ.Μ.
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Γ. Τέκνα άνω των 18 ετών προπτυχιακού, μεταπτυχιακού ή διδακτορικού επιπέδου.
α) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον άμεσα ασφαλισμένο που θα αναφέρει ότι το τέκνο
(αναγράφονται όλα τα στοιχεία ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κ.λ.π.) δεν έχει ίδιο δικαίωμα ασφάλισης από άλλο
ασφαλιστικό φορέα ή ταμείο, δεν εργάζεται, είναι άγαμο και θα ενημερώσει τον ΟΠΑΔ σε περίπτωση
μεταβολής των δηλωθέντων.
β) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του υπαλλήλου, απ’ όπου προκύπτει ότι το αναφερόμενο άτομο
είναι προστατευόμενο μέλος. Στην περίπτωση που υποβάλλει το ίδιο φορολογική δήλωση, αντίγραφο
αυτής ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. για μη υποβολή φορολογικής δήλωσης.
γ) Βεβαίωση σπουδών στην οποία αναφέρεται η εγγραφή του στη σχολή. Στην περίπτωση που έχει
προσκομίσει βεβαίωση σπουδών και έχει γίνει αναγραφή επί του πρώτου μέρους του βιβλιαρίου δεν
απαιτείται νέα βεβαίωση, παρά μόνο στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται από τον άμεσα
ασφαλισμένο ότι το τέκνο διατηρεί τη φοιτητική του ιδιότητα αναγράφοντας παράλληλα τη σχολή και
το τμήμα που φοιτά.
Ως μέλη θεωρούνται τα τέκνα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας και είναι άγαμα, άνεργα
ή φοιτητές σε προπτυχιακό και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους. Από την ημερομηνία λήψης του
πτυχίου και εφόσον είναι άνεργα μπορούν να ασφαλίζονται για 2 επιπλέον έτη, όχι όμως πέραν του
26ου έτους. Επομένως όσοι φοιτητές παίρνουν πτυχίο οφείλουν οι άμεσα ασφαλισμένοι να
προσκομίζουν στον ΟΠΑΔ αντίγραφο του πτυχίου (με βάση την ημερομηνία λήψης πτυχίου
υπολογίζονται τα 2 επιπλέον έτη ασφάλισης.
Δ. Τέκνα άνω των 18 ετών με αναπηρία 67% και άνω.
α) Απόφαση Αθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (γίνεται αναφορά στο βιβλιάριο).
β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 από τον άμεσα ασφαλισμένο που θα αναφέρει ότι το τέκνο
(αναγράφονται όλα τα στοιχεία ΑΔΤ, ΑΜΚΑ, ΑΦΜ κ.λ.π.) δεν έχει ίδιο δικαίωμα ασφάλισης από άλλο
ασφαλιστικό φορέα ή ταμείο και δεν εργάζεται. Στην περίπτωση που εργάζεται (για λόγους
βιοποριστικούς, εργασιοθεραπείας ή απασχολησιοθεραπείας), ότι έχει επιλέξει για το τέκνο του την
περίθαλψη του Δημοσίου και ότι δεν έχει εκδοθεί από άλλον οργανισμό ή ταμείο βιβλιάριο νοσηλείας.
γ) Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του υπαλλήλου, απ’ όπου προκύπτει ότι το αναφερόμενο άτομο
είναι προστατευόμενο μέλος. Στην περίπτωση που υποβάλλει το ίδιο φορολογική δήλωση, αντίγραφο
αυτής ή υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από τη Δ.Ο.Υ. για μη υποβολή φορολογικής δήλωσης.
Ε. Βιβλιάρια συνταξιούχων .
Η θεώρηση γίνεται με την προσκόμιση υπηρεσιακού σημειώματος τρίμηνων αποδοχών του Γ.Λ.Κ.
Για τα μέλη συνταξιούχων (συζύγους, τέκνα), ισχύουν ό,τι και για τους εν ενεργεία. Τα βιβλιάρια των
συζύγων ηλικίας άνω των 70 ετών θεωρούνται για 5 έτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα βιβλιάρια που θεωρούνται από τον Ο.Π.Α.Δ. θα προσκομίζονται όλα μαζί από τον άμεσα
ασφαλισμένο.
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1. Για τα τέκνα που έληξε η ασφαλιστική τους ικανότητα ή καλούνται να υπηρετήσουν τη στρατιωτική
θητεία, οφείλουν οι άμεσα ασφαλισμένοι να παραδίδουν τα βιβλιάρια στον Ο.Π.Α.Δ. άμεσα.
2. Για τους υπαλλήλους που αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης, οι υπηρεσίες τους οφείλουν να τους
εφοδιάζουν με τη σχετική απόφαση απόλυσης στην οποία θα αναφέρονται η ημερομηνία απόλυσης,
κατηγορία, βαθμός, τα έτη υπηρεσίας και θα συνοδεύεται από τρίμηνες αποδοχές.

Με εγκύκλιο που εξέδωσε στις 11-1-2013 ο ΟΠΑΔ, διευκρινίζει επιπλέον :
1. Τα βιβλιάρια των τέκνων, μέχρι ηλικίας 18 ετών, των εν ενεργεία υπαλλήλων θα θεωρούνται στις
Υπηρεσίες των υπαλλήλων. Για τα τέκνα άνω των18 ετών και για τα λοιπά έμμεσα μέλη( σύζυγοι,
γονείς, κλπ) η θεώρηση θα γίνεται από τον ΟΠΑΔ, προσκομίζοντας τα σχετικά νομιμοποιητικά έγγραφα.
Στην περίπτωση αυτή θα προσκομίζεται θεωρημένο το βιβλιάριο του άμεσα ασφαλισμένου.
Σημειώνεται ότι για τα τέκνα που εμφανίζονται στο σύστημα χωρίς όνομα αλλά έχουν βαπτισθεί, θα
πρέπει η θεώρηση του βιβλιαρίου τους να γίνει στον ΟΠΑΔ με την προσκόμιση σχετικού
πιστοποιητικού.
2. Για τους συνταξιούχους σε αναμονή σύνταξης τα ασφαλιστικά τους βιβλιάρια θα θεωρούνται από τους
προϊστάμενους της Υπηρεσίας στην οποία υπηρετούσαν, με την σημείωση«θεωρείται μέχρι απονομής
της σύνταξης οπότε και θα πρέπει να προσέλθει στον ΟΠΑΔ για θεώρηση«εφ’ όρου ζωής».
3. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι έχουν την δυνατότητα να απογραφούν στην υπηρεσία που υπηρετούν
σήμερα.
4. Για περιπτώσεις υπαλλήλων σε διαθεσιμότητα ή αργία η θεώρηση των βιβλιαρίων τους θα γίνεται στην
Υπηρεσία που υπηρετούσαν.
5. Τα ασφαλιστικά βιβλιάρια των υπαλλήλων σε άδειες άνευ αποδοχών θα θεωρούνται στον ΟΠΑΔ με την
προσκόμιση σχετικών δικαιολογητικών.
6. Οι προϊστάμενοι Δ/νσεων ή οι Τμηματάρχες που έχουν πιστοποιηθεί για την απογραφή-θεώρηση θα
μπορούν να θεωρούν- απογράφουν και τον εαυτό τους.
7. Για τις περιπτώσεις που ο Δ/ντης ή ο Τμηματάρχης δεν είναι ασφαλισμένος στον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ το
δικαίωμα της απογραφής-θεώρησης των βιβλιαρίων μεταφέρεται στον αμέσως επόμενο ιεραρχικά
προϊστάμενο που θα είναι ασφαλισμένος στον ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ.
8. Οι υπηρετούντες στο εξωτερικό υπάλληλοι μπορούν να απογραφούν-θεωρήσουν τα βιβλιάρια τους
από τους εκεί προϊσταμένους των υπηρεσιών τους. Γι’ αυτό παρακαλούμε τις αρμόδιες Δ/νσεις που
γνωρίζουν τις υπηρεσίες τους εκτός Ελλάδας να καθοδηγήσουν σχετικά τους εκεί προϊσταμένους των
υπηρεσιών και τους υπηρετούντες υπαλλήλους.
9. Στις περιπτώσεις που κάποιοι υπάλληλοι έχουν θεωρήσει τα βιβλιάρια τους για το2013 (λόγω ειδικών
συνθηκών), παρακαλούμε να ενημερωθούν και να επανέλθουν για την απογραφή τους, όπως επίσης
και όσοι υπάλληλοι έχουν θεωρήσει τα βιβλιάρια τους για πέραν του ενός έτους.
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