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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ
ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση : Ηπείρου 38
Ταχ. Κώδικας: 10433, Αθήνα
Τηλέφωνο : 210-8809500-501-540
Fax
: 210-8218129

Θέμα : « Παροχή οδηγιών σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικού δικαιώματος των
ασφαλισμένων των δυο Τομέων του ΟΠΑΔ».
Mε την υποπαράγραφο ΙΑ8:Αναδιοργάνωση Ασφαλιστικών φορέων του Ν.
4254/14 (ΦΕΚ 85/7.4.14) ο ΟΠΑΔ καταργήθηκε και στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ συστάθηκαν Τομέας
Ασφαλισμένων Δημοσίου και Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων ως αυτοτελείς Τομείς με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
Α1. Με τα άρθρα 3 και 4 της ΚΥΑ αρ. οικ. 2/7029/0094/17.2.05 (ΦΕΚ 213/Β) Νέος
Κανονισμός Παροχών του ΟΠΑΔ καθορίστηκαν οι δικαιούχοι ασφάλισης στον ΟΠΑΔ.
2. Με τον αναγκαστικό Νόμο 796/48 (ΦΕΚ 247/Α) και το Β.Δ. 22/2/1950 (ΦΕΚ 53/Α)
όπως συμπληρώθηκαν με μεταγενέστερες διατάξεις καθορίστηκαν οι δικαιούχοι
ασφάλισης στο ΚΑΔΚΥ το οποίο με το Ν.1422/84 (ΦΕΚ 27/Α/84) μετονομάστηκε σε
ΤΥΔΚΥ.
3 .Η ασφαλιστική ικανότητα και η απόκτηση δικαιώματος για παροχές ασθενείας
αποδεικνύεται με το βιβλιάριο ασθενείας το οποίο αποκτάται ύστερα από αίτηση του
ενδιαφερόμενου και την προσκόμιση βεβαίωσης ανάληψης υπηρεσίας ή πρωτόκολλο
ορκωμοσίας και έναρξη καταβολής των εισφορών. Η ασφαλιστική ικανότητα λήγει με τη
διακοπή της υπαλληλικής σχέσης ή τη διακοπή της συνταξιοδότησης.
4. Η υγειονομική περίθαλψη ασφαλισμένων του Δημοσίου είναι συνάρτηση των
κρατήσεων υπέρ υγειονομικής περίθαλψης που διενεργούνται επί των αποδοχών ή
της συντάξεώς τους και η ισχύς του ασφαλιστικού δικαιώματος καθορίζεται από την
σχετική κράτηση.

1

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

Β. ΑΜΕΣΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
1. Η ασφαλιστική ικανότητα των άμεσα Ασφαλισμένων του ΟΠΑΔ – ΤΥΔΚΥ(εν
ενεργεία υπάλληλοι) ισχύει μέχρι τη λύση της υπαλληλικής τους σχέσης (επ΄
αόριστο θεώρηση).
2. Στους εν ενεργεία υπάλληλους στους οποίους έχουν επιβληθεί διοικητικές
κυρώσεις με πλήρη στέρηση αποδοχών διακόπτεται το ασφαλιστικό τους
δικαίωμα.
3. Η ασφαλιστική ικανότητα συνταξιούχων του ΟΠΑΔ ή ΤΥΔΚΥ ισχύει επ΄
αόριστο χωρίς να έχει ημερομηνία λήξης παρά μόνο την περίπτωση θανάτου.
4. Στους με ειδικό καθεστώς συνταξιούχους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ασφαλισμένους στον
Ο.Π.Α.Δ χορηγείται η ασφαλιστική ικανότητα επ΄ αόριστον με την προϋπόθεση ότι γίνεται
η κράτηση υπέρ ασθενείας στη σύνταξή τους (προσκομίζεται το συνταξιοδοτικό
εκκαθαριστικό σημείωμα) ή έχουν αποδεχθεί με υπεύθυνη δήλωσή τους να
τακτοποιηθούν οι οφειλόμενες εισφορές τους με παρακράτηση του ποσού επί των
συνταξεών τους ή την εφ΄ άπαξ καταβολή των οφειλομένων εισφορών. Σχετικέ οδηγίες
έχουν δοθεί με το αρ. Α30/472/14 Γενικό Έγγραφος της Γενικής Δ/νσης Ασφαλιστικών
Υπηρεσιών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
Επισημαίνεται ότι οι ασφαλισμένοι στον Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ. εν ενεργεία και
συνταξιούχοι βάσει των σχετικών διατάξεων υποχρεούται να καταβάλλουν επιπλέον
εισφορά ίση με 1% για κάθε ασφαλισμένο μέλος τους επί των αποδοχών ή των
συνταξεών τους. Εξαιρούνται της ανωτέρω καταβολής οι πολύτεκνοι ασφαλισμένοι του
Τομέα Υ.Δ.Κ.Υ
Γ.

ΕΜΜΕΣΑ ΜΕΛΗ ΟΠΑΔ-ΤΥΔΚΥ:
1. Σύζυγοι: το ασφαλιστικό τους δικαίωμα υφίσταται εφόσον δεν έχουν ίδιο
δικαίωμα, διατηρούν το δικαίωμα στην μερίδα του άμεσα δικαιούχου μέχρι την
κτήση ιδίου δικαιώματος ασφάλισης, με την υποχρέωση του άμεσα δικαιούχου
να ενημερώσει αρμοδίως την Υπηρεσία για την διαγραφή τους.
2. Τέκνα: α) η ασφαλιστική τους ικανότητα ισχύει μέχρι της ηλικίας των 18 ετών.
β) Παρατείνεται έως την ηλικία των 24 ετών εφόσον είναι άγαμα και άνεργα με
την προσκόμιση παραστατικού που να προκύπτει η ανεργία γ) έως την ηλικία
των 24 ετών εφόσον σπουδάζουν ,προσκομίζοντας ετησίως βεβαίωση σπουδών
δ) παρατείνεται έως την ηλικία των 26 ετών εφόσον παρατείνονται οι σπουδές
τους.
Τέκνα άμεσα ασφαλισμένων τα οποία έχουν αναπηρία 67% και άνω
διατηρούν το δικαίωμα ασφάλισης στην μερίδα των γονέων ανεξαρτήτως ορίου
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αρμόδιας επιτροπής.

3. Φυσικοί ή θετοί γονείς: διατηρούν το δικαίωμα ασφάλισης στην μερίδα του
άμεσα ασφαλισμένου εφόσον α) δεν έχουν ίδιο δικαίωμα περίθαλψης σε άλλο
ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο β) είναι άνω των 60 ετών ή έχουν αναπηρία 80%
ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας γ) το εκ πάσης πηγής οικογενειακό εισόδημα πραγματικό,
τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο δεν υπερβαίνει την
ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη του ΟΓΑ. Στην περίπτωση και των δύο γονέων
το εισοδηματικό αυτό όριο διπλασιάζεται
δ) πρέπει να αποδεικνύεται η κύρια
συντήρηση και συγκατοίκηση με τον άμεσα δικαιούχο. Η ισχύς του ασφαλιστικού
δικαιώματος είναι ετήσια.

4. Τα αδέλφια των άμεσα ασφαλισμένων με αναπηρία 67% και άνω: εφόσον
α) δεν έχουν ίδιο δικαίωμα περίθαλψης σε άλλον οργανισμό ή ταμείο β) το εκ πάσης
πηγής εισόδημα αυτών πραγματικό, τεκμαρτό, απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με
ειδικό τρόπο δεν υπερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη του ΟΓΑ. Η
ανικανότητα κρίνεται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές και η ισχύς του
ασφαλιστικού δικαιώματος είναι για όσο χρόνο αναφέρεται στην απόφαση της
αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής.
Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων με αναπηρία 67% και άνω που έχει λήξη η ισχύς
του πιστοποιητικού αναπηρίας, παρατείνεται το ασφαλιστικό δικαίωμα για ένα
εξάμηνο όταν προσκομισθούν δικαιολογητικά για αίτηση επανεξέτασής τους στις
αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές.

5. Άγαμες θυγατέρες και αδελφές άμεσα ασφαλισμένων ο οποίες είναι άνω
των 40 ετών και κατείχαν βιβλιάρια περίθαλψης στις 10-03-2004 και είχαν
συμπληρώσει το 40ο έτος στις 05-03-2005 όταν εφαρμόσθηκε ο Κανονισμός
Παροχών του Ο.Π.Α.Δ, διατηρούν το δικαίωμα περίθαλψης στην μερίδα του άμεσα
ασφαλισμένου εφόσον δεν έχουν ίδιο δικαίωμα περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό
Οργανισμό για όσο χρόνο είναι επιζών ο γονέας. Η ισχύς του ασφαλιστικού
δικαιώματος είναι ετήσια.
Δ. ΕΚ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Η ασφαλιστική ικανότητα των εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχων του ΟΠΑΔ ή ΤΥΔΚΥ
(χήρες, τέκνα θανόντων, άγαμες θυγατέρες) ισχύει για όσο χρονικό διάστημα
καταβάλλεται η σύνταξη με την προϋπόθεση διενέργειας επ΄ αυτής κρατήσεων υπέρ
3

υγειονομικής περίθαλψης. Οι δικαιούχοι της κατηγορίας αυτής
εμφανίζονται
ως
ΑΔΑ:
6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ
έμμεσα μέλη στην μερίδα του αποβιώσαντος και η θεώρηση είναι ετήσια.

Ε. ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
1. Στις περιπτώσεις αναστολής δικαιώματος σύνταξης α) λόγω μη συμπλήρωσης
συντάξιμου χρόνου η ασφαλιστική ικανότητα των άμεσα ασφαλισμένων και των
εμμέσων μελών αυτών, ισχύει εφόσον καταβάλλουν εξ ιδίων την κράτηση για
υγειονομική περίθαλψη, η οποία υπολογίζεται επί της τελευταίας πρίν την
αποχώρηση από την Υπηρεσία μισθοδοτική κατάσταση, καταβάλλεται κατ΄ έτος και
η ισχύς του ασφαλιστικού δικαιώματος είναι ετήσια β) στις περιπτώσεις αναστολής
δικαιώματος σύνταξης εκ μεταβιβάσεως σε άγαμες θυγατέρες και αδελφές των
άμεσα ασφαλισμένων η ασφαλιστική ικανότητα ισχύει εφόσον καταβάλλονται
εξ ιδίων οι εισφορές υγειονομικής περίθαλψης το ύψος των οποίων
προσδιορίζεται από το Γ.Λ.Κ. Οι εισφορές καταβάλλονται ετησίως η ισχύς του
ασφαλιστικού δικαιώματος είναι ετήσια.
2. Στις περιπτώσεις των αδειών άνευ αποδοχών: α) διατηρείται η ασφαλιστική
ικανότητα όταν καταβάλλουν εξ ιδίων τις αναλογούσες εισφορές για περίθαλψη, οι
οποίες υπολογίζονται σύμφωνα με την τελευταία προ της αδείας μισθοδοσία το
ασφαλιστικό δικαίωμα ισχύει για χρονικό διάστημα ανάλογο με τις
καταβληθείσες εισφορές (εξάμηνο ή έτος)., β) στην περίπτωση μη καταβολής των
εισφορών περίθαλψης
η Υπηρεσία απενεργοποιεί την ασφαλιστική του
ικανότητα για το χρονικό διάστημα της αδείας άνευ αποδοχών.
3. Ο/Η διαζευγμένος/η σύζυγος διατηρεί δικαίωμα ασφάλισης στην μερίδα
του άμεσα δικαιούχου καταβάλλοντας εξ ιδίων τις αναλογούσες εισφορές
εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ν προϋποθέσει: α) ο
γάμος να λύθηκε μετά τη συμπλήρωση του 35ου έτους της ηλικίας β) η έγγαμη
συμβίωση είχε διαρκέσει τουλάχιστον πέντε (5) έτη γ) να μην έχει ίδιο δικαίωμα
ασφάλισης άμεσα ή έμμεσα σε άλλον ασφαλιστικό φορέα δ) υποβάλλει την αίτηση
διατήρησης του δικαιώματος εντός έτους από την ημερομηνία έκδοσης της
τελεσίδικης απόφασης διαζυγίου και ε) να καταβάλλει ασφαλιστική εισφορά όπως
προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για χρονικό διάστημα ενός έτους και το
ασφαλιστικό δικαίωμα είναι ετήσιο.
Για όλες τις περιπτώσεις αυτασφάλισης, οι εισφορές υπολογίζονται από τον υπάλληλο
και αποδίδονται στους λογαριασμούς της Τράπεζα Πειραιώς ως κατωτέρω :
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ΙΒΑΝ GR 2601720290005029054593364 για το Δημόσιο και
ΙΒΑΝ GR 7201720290005029052115350 για τον Τομέα ΑΔΚΥ.
Για τη χορήγηση της ασφαλιστικής ικανότητας προσκομίζεται το αποδεικτικό
κατάθεσης με τα υποδεικνυόμενα ανά περίπτωση ποσά.

ΣΤ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΝΤΥΠΑ – ΚΑΡΤΑ- ΕΚΑΑ
Η Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης χορηγείται σε όλους όσους έχουν δικαίωμα ασφάλισης
για ένα έτος και το Έντυπο S1 χορηγείται σε περιπτώσεις αποσπάσεων υπαλλήλων στο
εξωτερικό, συνταξιούχων που δηλώνουν μακρά διαμονή στο εξωτερικό, στα έμμεσα μέλη
των ανωτέρω και στις περιπτώσεις πολυετούς διάρκειας σπουδών.
Ζ. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ - ΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΛΩΝ
1. Οι εν ενεργεία υπάλληλοι που συνταξιοδοτούνται προσκομίζουν τη συνταξιοδοτική
πράξη και την απονομή της σύνταξης ώστε με τα στοιχεία αυτά να προβεί η Υπηρεσία
στη μεταβολή της εργασιακής κατάστασής τους από εν ενεργεία σε συνταξιούχο.
2. Στα συνταξιοδοτούμενα έμμεσα μέλη (εκ μεταβιβάσεως συνταξιούχοι) μέχρι την
έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης ανανεώνεται το ασφαλιστικό δικαίωμα με τριμηνιαίες
παρατάσεις με την προϋπόθεση προσκόμισης αποδεικτικού των ενεργειών προς το
Γ.Λ.Κ. για την έκδοση της σύνταξης.
3. Οι μεταβολές των στοιχείων των ασφαλισμένων στο μητρώο (προσθήκη ονομάτων,
αλλαγές διευθύνσεων κ.λ.π.) καταχωρούνται με την προσκόμιση σχετικών
δικαιολογητικών.
4. Οι διαγραφές των μελών επέρχονται κατόπιν αιτήματος του άμεσα ασφαλισμένου ή
του εμμέσου μέλους εφόσον είναι άνω των 18 ετών και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα.
Υποχρέωση των άμεσα ασφαλισμένων αποτελεί η έγκαιρη ενημέρωση των
Υπηρεσιών μας, σχετικά
με τις όποιες μεταβολές αφορούν στην ασφαλιστική
κατάστασης τόσο των ιδίων όσο και των μελών τους, (άδεια άνευ αποδοχών, αναστολή
δικαιώματος σύνταξης, περικοπή μισθοδοσίας λόγω διοικητικών κυρώσεων) καθώς και
κάθε μεταβολή σχετική με τα στοιχεία επίκαιρα στοιχεία τους. Για τα ανωτέρω η Υπηρεσία
θα διενεργεί μηχανογραφικούς ελέγχους και θα προβαίνει σε ηλεκτρονική διασταύρωση
των στοιχείων.
Η. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ
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ασθενείας θα διενεργείται στο εξής κατόπιν προφορικού αιτήματος με την υποβολή
όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών όπως αναφέρονται ανά κατηγορία
ασφαλισμένου στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.
Ως έντυπα βιβλιαρίων ασθενείας θα χορηγηθούν τα έως σήμερα χορηγούμενα βιβλιάρια
του ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ αποτελούμενα από το ατομικό βιβλιάριο ασθενείας και το βιβλιάριο
των εντολών. Σημειώνεται ότι για τους ασφαλισμένους στον Τομέα Δημοσίου τα
χορηγούμενα έντυπα διαφέρουν ανά κατηγορία άμεσα μέλη, έμμεσα μέλη ή
συνταξιούχους, για δε τον Τομέα ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων
χορηγείται ένα είδος εντύπου για όλους τους ασφαλισμένους. Τα εκδοθέντα βιβλιάρια επί
των οποίων θα αναγράφεται ευκρινώς ο ΑΜΑ-ΙΚΑ,θα υπογράφονται από τον υπάλληλο
που τα εκδίδει και θα σφραγίζονται με την σφραγίδα της Υπηρεσίας.

Θ. ΘΕΣΕΙΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ
Η Υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 34800/11-09-2013 έγγραφο προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. το
οποίο κοινοποίησε και στο Υπουργείο Εργασίας ζήτησε οδηγίες σχετικά με τις θέσεις
νοσηλείας και αναμένονται επ΄αυτού σχετικές οδηγίες.
Το δικαίωμα του ασφαλισμένου στις παροχές διατηρείται επί εξάμηνο από τη μεταβολή
του ασφαλιστικού φορέα ή την καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ασφαλιστικής σχέσης
άρθρο 8 του Ν.Δ. 4202/61 (ΦΕΚ175/Α/19-9-61) και με την προϋπόθεση ότι δεν υπάγεται
στην ασφάλιση άλλου φορέα εξ ιδίου δικαιώματος.
Συνημμένα: 16 έγγραφα δικαιολογητικών, 18 φύλλα
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ
Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου υπαλλήλου
ασφαλισμένου στον Τομέα Δημοσίων υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και στον
Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)
βάσει του νέου Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ (ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-205 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’) όπως ισχύει

1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Πρωτόκολλο ορκωμοσίας του υπαλλήλου, που θα αναφέρεται το ΦΕΚ, η
ημερομηνία διορισμού, η κατηγορία κ.λ.π.)
Βεβαίωση ανάληψης καθηκόντων
Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ταμείο (αν δεν ήταν ασφαλισμένος
σε άλλο ταμείο υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνει ότι δεν
είναι εγγεγραμμένος/η σε άλλο ταμείο ή οργανισμό και δεν δικαιούται άλλη
ασφάλιση).
Βεβαίωση κρατήσεων (από την υπηρεσία του υπαλλήλου) για υγειονομική
περίθαλψη υπέρ του ΟΠΑΔ (για διορισθέντες μετά την 01-01-2011 σχετ. άρθρο
3 του Ν 3865 ΦΕΚ 120/Α/21-07-2010)
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
Μια (1) φωτογραφία
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ
IBAN τραπεζικού λογαριασμού όπου ο ασφαλισμένος είναι ο κύριος
δικαιούχος.

Παρατηρήσεις:
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
 Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση
θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ

Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου συζύγου
ασφαλισμένων στον Τομέα Δημοσίων υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και στον
Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)
βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’

1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του υπαλλήλου, από όπου προκύπτει
ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προστατευόμενο μέλος. Σε 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.
Βεβαίωση από προηγούμενο Ταμείο ή Οργανισμό ότι δεν έχει τις
προϋποθέσεις να συνεχίσει την ασφάλιση του/της και ότι έχει ακυρωθεί το
βιβλιάριο ασθενείας του/της. Εάν ο προηγούμενος φορέας του/της συζύγου ήταν
ο ΟΑΕΕ και υπάρχουν οφειλές, προσκομίζεται διακοπή επαγγέλματος και τα
ακυρωμένα βιβλιάρια ασθενείας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 (όπως υπόδειγμα).
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας συζύγου ή φωτοτυπία άδειας
παραμονής σε ισχύ και διαβατηρίου σε περίπτωση ασφάλισης αλλοδαπών
συζύγων.
Μία (1) φωτογραφία
ΑΜΚΑ συζύγου
ΑΦΜ συζύγου
Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του
ΟΠΑΔ του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά εν ενεργεία
υπάλληλο.
ή
Πρόσφατο ενημερωτικό Σημείωμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά συνταξιούχο Δημοσίου.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΚΥ
10. Βεβαίωση παρακράτησης ποσοστού 1% από την ημερομηνία διαγραφής από
τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή από την ημερομηνία που έλαβε χώρα
ληξιαρχικό γεγονός.
Παρατηρήσεις:
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
 Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση
θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ

Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου νεογέννητου
τέκνου ασφαλισμένων στον Τομέα Δημοσίων υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και
στον Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)

1.

2.
3.
4.

5.

Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 του προστάτη υπαλλήλου που θα δηλώνει
ότι το παιδί δεν είναι εγγεγραμμένο σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο ή οργανισμό και
εάν αλλάξει κάτι θα ενημερώσει την Υπηρεσία μας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ.
ΑΜΚΑ νεογέννητου.
Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του
ΟΠΑΔ του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά εν ενεργεία
υπάλληλο.
ή
Πρόσφατο ενημερωτικό Σημείωμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά συνταξιούχο Δημοσίου.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΚΥ
Βεβαίωση παρακράτησης ποσοστού 1% από την ημερομηνία γέννησης του
τέκνου.

Παρατηρήσεις:
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
 Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση
θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ
Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου παιδιών ηλικίας
κάτω από 18 ετών ασφαλισμένων στον Τομέα Δημοσίων υπαλλήλων
(ΟΠΑΔ) και στον Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)
βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’

1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ.
Μια (1) φωτογραφία (πάνω από τεσσάρων χρονών).
ΑΜΚΑ
Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του
ΟΠΑΔ του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά εν ενεργεία
υπάλληλο.
ή
Πρόσφατο ενημερωτικό Σημείωμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά συνταξιούχο Δημοσίου.
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του προστάτη, από όπου προκύπτει
ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προστατευόμενο μέλος. Σε 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 (μόνο για τέκνα άνω του ενός έτους).
Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή οργανισμό.
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας τέκνου (εάν υπάρχει).
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΚΥ
Βεβαίωση παρακράτησης ποσοστού 1% από την ημερομηνία διαγραφής από
τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή από την ημερομηνία που έλαβε χώρα
ληξιαρχικό γεγονός.

Παρατηρήσεις:
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
 Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση
θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ

Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου παιδιών
υπαλλήλου ηλικίας 18 έως 24 ετών (άνεργα) ασφαλισμένων στον Τομέα
Δημοσίων υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και στον Τομέα Δημοτικών και
Κοινοτικών υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)
βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 (όπως υπόδειγμα).
Μια (1) φωτογραφία.
ΑΜΚΑ
Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του
ΟΠΑΔ του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά εν ενεργεία
υπάλληλο.
ή
Πρόσφατο ενημερωτικό Σημείωμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά συνταξιούχο Δημοσίου.
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του προστάτη, από όπου προκύπτει
ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προστατευόμενο μέλος. Σε 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.
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας τέκνου.
Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή οργανισμό.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΚΥ
Βεβαίωση παρακράτησης ποσοστού 1% από την ημερομηνία διαγραφής από
τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή από την ημερομηνία που έλαβε χώρα
ληξιαρχικό γεγονός.

Παρατηρήσεις:
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
 Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση
θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ

Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου παιδιών ηλικίας
από 18 έως 26 ετών (σπουδάζοντα τέκνα) ασφαλισμένων στον Τομέα
Δημοσίων υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και στον Τομέα Δημοτικών και
Κοινοτικών υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)
βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 (όπως υπόδειγμα).
Μια (1) φωτογραφία
ΑΜΚΑ
Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του
ΟΠΑΔ του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά εν ενεργεία
υπάλληλο.
ή
Πρόσφατο ενημερωτικό Σημείωμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά συνταξιούχο Δημοσίου.
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του προστάτη, από όπου προκύπτει
ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προστατευόμενο μέλος. Σε 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.
Πρόσφατη βεβαίωση από τη σχολή του όπου φαίνεται, ο αριθμός μητρώου, η
ημερομηνία εισαγωγής, τα έτη σπουδών και το έτος που βρίσκεται ο φοιτητής.
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας τέκνου.
Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή οργανισμό.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΚΥ
10. Βεβαίωση παρακράτησης ποσοστού 1% από την ημερομηνία διαγραφής από
τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή από την ημερομηνία που έλαβε χώρα
ληξιαρχικό γεγονός.
Παρατηρήσεις:
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
 Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση
θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ
Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου παιδιών με
αναπηρία πάνω από 67% ασφαλισμένων στον Τομέα Δημοσίων
υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και στον Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών
υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)
βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν1599/86 (όπως υπόδειγμα).
Μια (1) φωτογραφία
ΑΜΚΑ
Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του
ΟΠΑΔ του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά εν ενεργεία
υπάλληλο.
ή
Πρόσφατο ενημερωτικό Σημείωμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά συνταξιούχο Δημοσίου.
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1 του προστάτη, από όπου προκύπτει
ότι το αναφερόμενο άτομο είναι προστατευόμενο μέλος. Σε 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.
Πιστοποιητικό από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή ότι έχουν αναπηρία
67% και άνω και η ισχύς αυτού.
Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή οργανισμό.
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας τέκνου.

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΚΥ
10. Βεβαίωση παρακράτησης ποσοστού 1% από την ημερομηνία διαγραφής από
τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή από την ημερομηνία που έλαβε χώρα
ληξιαρχικό γεγονός.

Παρατηρήσεις:
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
 Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση
θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ
Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίων σε γονείς
ασφαλισμένων στον Τομέα Δημοσίων υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και στον
Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)
βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’

Προϋποθέσεις για να ασφαλίσει δημόσιος υπάλληλος ή συνταξιούχος τους
γονείς του είναι :
α) Ηλικία άνω των 60 ή ποσοστό αναπηρίας 80%.
β) Εισόδημα να μην υπερβαίνει την ετήσια συνολική κατώτερη σύνταξη του ΟΓΑ.
γ) Από το αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης του ασφαλισμένου, να προκύπτει
ότι ο γονέας δηλώνεται στον πίνακα 9 του Ε1.
δ) Να συνοικούν με τον άμεσα δικαιούχο, δηλαδή η διεύθυνση κατοικίας στην
φορολογική δήλωση του άμεσα ασφαλισμένου να είναι ίδια με την διεύθυνση
στην φορολογική δήλωση των γονέων.
δ) Να ΜΗΝ έχουν δικαίωμα ασφάλισης σε άλλο ασφαλιστικό Φορέα και
ε) Το εκ πάσης πηγής οικογενειακό εισόδημα αυτών, πραγματικό, τεκμαρτό,
απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο δεν υπερβαίνει την ετήσια
συνολική κατώτερη σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ.(Στην περίπτωση των δύο γονέων
αυτό το όριο διπλασιάζεται).
στ) Να ΜΗΝ λαμβάνουν σύνταξη υπερηλίκων από τον ΟΓΑ.
Προβλεπόμενα δικαιολογητικά:
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης γονέων σε ισχύ.
2. Μία (1) φωτογραφία (ανά γονέα)
3. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (όπως υπόδειγμα).
4. Αντίγραφο τελευταίας κοινής φορολογικής δήλωσης των γονέων
(επιδεικνύεται μόνο) ή βεβαίωση από τα υπόλοιπα ασφαλιστικά ταμεία ότι οι
γονείς δεν έχουν προϋποθέσεις ασφάλισης.
5. Αντίγραφο τελευταίας φορολογικής δήλωσης του άμεσα δικαιούχου
6. ΑΜΚΑ γονέα
7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
8. Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή οργανισμό.
9. Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του
ΟΠΑΔ του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά εν ενεργεία
υπάλληλο.
ή
Πρόσφατο ενημερωτικό Σημείωμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά συνταξιούχο Δημοσίου.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΚΥ

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

10. Βεβαίωση παρακράτησης ποσοστού 1% από την ημερομηνία διαγραφής από
τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή από την ημερομηνία που έλαβε χώρα
ληξιαρχικό γεγονός.
Παρατηρήσεις:
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
 Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση
θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ

Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου αδερφού/-ης
ασφαλισμένων στον Τομέα Δημοσίων υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και στον
Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)
1. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ.
2. Ε1 Φορολογικής Δήλωσης (ετήσιο εισόδημα πραγματικό – τεκμαρτό να μην
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

υπερβαίνει την κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ).
Πιστοποιητικό από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή για ποσοστό
αναπηρίας 67% και άνω σε ισχύ.
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
ΑΜΚΑ
Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή οργανισμό.
Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 (όπως υπόδειγμα).
Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του
ΟΠΑΔ του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά εν ενεργεία
υπάλληλο.
ή
Πρόσφατο ενημερωτικό Σημείωμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά συνταξιούχο Δημοσίου.
Μια (1) φωτογραφία.
ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΥΔΚΥ

10. Βεβαίωση παρακράτησης ποσοστού 1% από την ημερομηνία διαγραφής από
τον προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή από την ημερομηνία που έλαβε χώρα
ληξιαρχικό γεγονός.
Παρατηρήσεις:
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
 Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση
θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ
Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου διαζευγμένου
συζύγου ασφαλισμένων στον Τομέα Δημοσίων υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και
στον Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)
βάσει της ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05 ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Βεβαίωση από προηγούμενο Ταμείο ή Οργανισμό ότι δεν έχει τις
προϋποθέσεις να συνεχίσει την ασφάλιση του/της και ότι έχει ακυρωθεί το
βιβλιάριο ασθενείας του/της.
Τελεσίδικη απόφαση διαζυγίου (διαζευκτήριο ή βεβαίωση από το πρωτοδικείο
για την μη άσκηση ένδικων μέσων).
Υπεύθυνη δήλωση του Ν1599/86 (όπως υπόδειγμα).
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Μία (1) φωτογραφία,
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ
Απόδειξη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών σε λογαριασμό του ΟΠΑΔ
στην Τράπεζα Πειραιώς για έτος.
Για ασφαλισμένους Δημοσίου:
Λογαριασμός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ:
ΙΒΑΝ GR2601720290005029054593364
Για ασφαλισμένους ΤΥΔΚΥ:
Λογαριασμός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ:
ΙΒΑΝ GR7201720290005029052115350

Παρατηρήσεις:
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
 Σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από
δημόσια αρχή.

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ

Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου συνταξιούχου
χήρας/ου (εκ μεταβιβάσεως) ασφαλισμένων στον Τομέα Δημοσίων
υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και στον Τομέα Δημοτικών και Κοινοτικών
υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)
(βάσει του Π.Δ.665/62 & συμπληρωμένο με μεταγενέστερες διατάξεις)

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Πράξη μεταβίβασης σύνταξης από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(φωτοτυπία) στο όνομα του/της συζύγου
Βεβαίωση κρατήσεων Υγειονομικής Περίθαλψης από Γ.Λ.Κ.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία δηλώνει ότι δεν έχει ίδιο
δικαίωμα περίθαλψης από άλλο ασφαλιστικό φορέα (ασφαλιστικό οργανισμό ή
ταμείο), δεν εργάζεται και δεν λαμβάνει σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος από άλλο
ασφαλιστικό οργανισμό ή ταμείο.
Επίσης δεν λαμβάνει σύνταξη εκ
μεταβιβάσεως από τον θανόντα σύζυγο από κανένα άλλο ταμείο πλέον του
Δημοσίου (στην περίπτωση που λαμβάνει να δηλώσει το ταμείο) και θα
ενημερώσει την Υπηρεσία σε περίπτωση μεταβολής των δηλωθέντων
(χορηγείται από την Υπηρεσία).
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Μια (1) φωτογραφία
ΑΜΚΑ
Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή οργανισμό.

Παρατηρήσεις:
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
 Σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από
δημόσια αρχή.

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ

Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου συνταξιούχου
ορφανού και άγαμου τέκνου (εκ μεταβιβάσεως) ασφαλισμένων στον
Τομέα Δημοσίων υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και στον Τομέα Δημοτικών και
Κοινοτικών υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)
(βάσει του Π.Δ.665/62 & συμπληρωμένο με μεταγενέστερες διατάξεις)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Πράξη μεταβίβασης σύνταξης από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(φωτοτυπία) στο όνομα του τέκνου
Ενημερωτικό σημείωμα από το Γ.Λ.Κ. ότι γίνονται κρατήσεις υπέρ ΟΠΑΔ.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ.
Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (όπως υπόδειγμα).
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Μια (1) φωτογραφία
ΑΜΚΑ
Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή οργανισμό.

Παρατηρήσεις:
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
 Σε περίπτωση αδυναμίας του ιδίου, εξουσιοδότηση θεωρημένη από
δημόσια αρχή.

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ
Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου αποστράτου
βάσει του νέου Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ (ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05
ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’) όπως ισχύει

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Βεβαίωση ότι έχουν κατατεθεί τα βιβλιάρια που κατείχε σαν εν ενεργεία
στρατιωτικός και των μελών της οικογενείας του.
Απόφαση αποστράτευσης από το Υπουργείο Εθν. Άμυνας.
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε ισχύ.
Αντίγραφο φορολογικής δήλωσης Ε1
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Μια (1) φωτογραφία
ΑΜΚΑ
IBAN τραπεζικού λογαριασμού όπου ο ασφαλισμένος είναι ο κύριος
δικαιούχος.

Παρατηρήσεις:
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
 Τα βιβλιάρια είναι προσωρινά μέχρι έκδοσης συνταξιοδοτικής απόφασης
από το Γ.Λ.Κ. Όταν εκδοθεί η πράξη συνταξιοδότησης θα πρέπει να
προσκομισθεί ώστε να γίνει οριστικοποίηση βιβλιαρίων και θεώρηση
βιβλιαρίων εφ’ όρου ζωής στον άμεσα ασφαλισμένο.
 Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση
θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ

Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου συνταξιούχου
(έκδοση βιβλιαρίου για πρώτη φορά) ασφαλισμένων στον Τομέα
Δημοσίων υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και στον Τομέα Δημοτικών και
Κοινοτικών υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)
(βάσει του Π.Δ. 665/62 & συμπληρωμένο με μεταγενέστερες διατάξεις)

1. Πράξη απονομής σύνταξης από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
2.

(φωτοτυπία).
Διαβιβαστικό της απονομής σύνταξης από Γεν. Λογ. Κράτους, που φαίνεται
ότι γίνονται κρατήσεις υπέρ ΟΠΑΔ ή πρόσφατη βεβαίωση των αποδοχών από
Γεν. Λογιστήριο ή βεβαίωση ότι γίνονται κρατήσεις υπέρ ΟΠΑΔ από την ΥΔΕ.
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

3.
4. Βεβαίωση διαγραφής από προηγούμενο ασφαλιστικό φορέα ή οργανισμό.
5. ΑΜΚΑ
6. Μια (1) φωτογραφία

Παρατηρήσεις:
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
 Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση
θεωρημένη από δημόσια αρχή.

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ

Δικαιολογητικά για απογραφή και έκδοση βιβλιαρίου πολιτικού
συνταξιούχου
βάσει του νέου Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ (ΚΥΑ αριθμ. Οικ. 2/7029/0094/8-2-05
ΦΕΚ 213/17-2-05 τ.Β’ όπως ισχύει

Με την υπ΄αριθμόν 427/15-03-2011 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού κατά την
συνταξιοδότηση των εν ενεργεία υπαλλήλων δεν αντικαθίστανται τα ήδη
υπάρχοντα βιβλιάρια νοσηλείας του ιδίου καθώς και των μελών της
οικογενείας του αλλά τίθεται σφραγίδα επί του παλιού βιβλιαρίου νοσηλείας
ότι είναι συνταξιούχος, αναγράφεται ο αριθμός μητρώου σύνταξης, ο βαθμός
συνταξιοδότησης, η κατηγορία εκπαίδευσης και τα χρόνια υπηρεσίας.
Για την αλλαγή αυτή από εν ενεργεία σε συνταξιούχο ο ασφαλιζόμενος πρέπει να
προσκομίσει μαζί με τα βιβλιάρια του τα εξής δικαιολογητικά:
1. πράξη απονομής σύνταξης από Γενικό Λογιστήριο του Κράτους
(φωτοτυπία)
2. το διαβιβαστικό της απονομής σύνταξης από Γεν. Λογ. Κράτους,
που φαίνεται ότι γίνονται κρατήσεις υπέρ ΟΠΑΔ ή πρόσφατη βεβαίωση των
αποδοχών από Γεν. Λογιστήριο ή βεβαίωση ότι γίνονται κρατήσεις υπέρ
ΟΠΑΔ.
3. ΑΜΚΑ

Παρατηρήσεις:
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
 Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση
θεωρημένη από δημόσια αρχή.
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ

Δικαιολογητικά για έκδοση βιβλιαρίου από απώλεια ασφαλισμένων στον
Τομέα Δημοσίων υπαλλήλων (ΟΠΑΔ) και στον Τομέα Δημοτικών και
Κοινοτικών υπαλλήλων (ΤΥΔΚΥ)
Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
Μία (1) φωτογραφία
ΑΜΚΑ
ΑΦΜ
IBAN λογαριασμού
Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται η απώλεια, να αναφέρει πότε και
πως απωλέσθη το βιβλιάριο και στην περίπτωση που το βρει θα το παραδώσει
στην Υπηρεσία μας χωρίς να το χρησιμοποιήσει. Σε καμία περίπτωση δεν θα
υπάρχει απαίτηση επιστροφής χρημάτων.
7. Βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων για υγειονομική περίθαλψη υπέρ του
ΟΠΑΔ του άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά εν ενεργεία
υπάλληλο.
ή
Πρόσφατο ενημερωτικό Σημείωμα από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του
άμεσα ασφαλισμένου στην περίπτωση που αφορά συνταξιούχο Δημοσίου.
8. Για έμμεσα μέλη άνω των 18 ετών: Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης σε
ισχύ, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης του άμεσα.
9. Απόδειξη κατάθεσης προστίμου 50 Ευρώ στην Τράπεζα Πειραιώς ανά
απολεσθέν βιβλιάριο στους παρακάτω λογαριασμούς.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Για ασφαλισμένους Δημοσίου:
Λογαριασμός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ:
ΙΒΑΝ GR2601720290005029054593364
Για ασφαλισμένους ΤΥΔΚΥ:
Λογαριασμός ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ:
ΙΒΑΝ GR7201720290005029052115350
Παρατηρήσεις:
 Οι εργασίες για την επανέκδοση του νέου βιβλιαρίου ξεκινούν άμεσα μετά
την υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
 Ανά περίπτωση μπορεί να απαιτηθούν επιπλέον δικαιολογητικά.
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 Σε περίπτωση αδυναμίας του άμεσα ασφαλισμένου, εξουσιοδότηση


θεωρημένη από δημόσια αρχή.
Η έκδοση του βιβλιαρίου χωρίς την καταβολή προστίμου ισχύει μόνο σε
περίπτωση κλοπής του βιβλιαρίου Υγείας, εφ’ όσον προκύπτει από
βεβαίωση Αστυνομικού Τμήματος και υποβολή μηνυτήριας αναφοράς.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΟΠΑΔ
Ταχ. Δ/νση : Ηπείρου 38
Ταχ. Κωδ. : 104 33 ΑΘΗΝΑ
e-mail:kkolovou@opad.gr
Πληροφορίες: Β.Ηλιοπούλου, Σ.Γκοβότσου
Email : b.iliopoulou@opad.gr ,sgovotsou@opad.gr
Τηλ: 2108809500-501,527

Θέμα: «Πληρωμή των παροχών σε χρήμα (έξοδα κηδείας) στους δικαιούχους των
Τομέων Ασφαλισμένων Δημοσίου και Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών
Υπαλλήλων».
Σχετ: Η με αριθμ.πρωτ. Φ.90390/οικ.8404/1228/17-4-2014 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
Με την υποπαράγραφο ΙΑ.8: Αναδιοργάνωση Ασφαλιστικών Φορέων του Ν.4254/2014(ΦΕΚ
85/7-4-2014) ο ΟΠΑΔ καταργήθηκε. Στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συστάθηκαν Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου
και Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων ως Αυτοτελείς Τομείς με λογιστική
και οικονομική αυτοτέλεια. Οι εν λόγω Τομείς ασκούν αρμοδιότητες όπως αυτές καθορίστηκαν με
τις διατάξεις του ν.3918/2011, όπως ισχύουν.
Για τη λειτουργία των Αυτοτελών Τομέων συστάθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
Διεύθυνση Ασφάλισης Παροχών ΟΠΑΔ, η οποία υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Ασφαλιστικών
Υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Οι Περιφερειακές Υπηρεσίες του ΟΠΑΔ καταργήθηκαν και οι μεταφερόμενες
αρμοδιότητες ασκούνται από τις υφιστάμενες περιφερειακές υπηρεσίες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την
εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των Τομέων.
Οι παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου είναι τα έξοδα κηδείας
υπαλλήλων, συνταξιούχων και μελών αυτών.
Οι παροχές σε χρήμα που χορηγεί ο Τομέας Ασφαλισμένων Δημοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων είναι τα
έξοδα κηδείας συνταξιούχων και των μελών των οικογενειών αυτών, των εν ενεργεία υπαλλήλων του
πρώην ΤΥΔΚΥ και των μελών αυτών καθώς και η κατασκηνωτική δαπάνη συμμετοχής παιδιών
ασφαλισμένων.
Μετά τη μετάπτωση του Μητρώου του ΟΠΑΔ στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα υποκαταστήματα και παραρτήματα
του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (αρχικά σε αυτά που εντάχθηκαν οι υπάλληλοι του πρώην ΟΠΑΔ) θα παραλαμβάνουν τις
αιτήσεις εξόδων κηδείας και θα καταβάλλουν το ποσό στους δικαιούχους.
Οι εκκρεμείς αιτήσεις που αφορούν καταβολή αποζημίωσης εξόδων κηδείας του τομέα Ασφαλισμένων
Δημοσίου και Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών & Κοινοτικών Υπαλλήλων θα διαβιβασθούν στα Τμήματα
Παροχών των Περιφερειακών και Τοπικών Υποκαταστημάτων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στην έδρα του Νομού όπου
μεταφέρθηκαν οι υπάλληλοι του τέως ΟΠΑΔ προκειμένου να εκδοθούν αποφάσεις Δ/ντών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
στη συνέχεια να αποδοθούν τα έξοδα κηδείας στον κάθε δικαιούχο σύμφωνα με τα ισχύοντα στους
κανονισμούς παροχών των δύο Τομέων.
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΤΟΜΕΙΣ
(βάσει του Π.Δ.665/62 & συμπληρωμένο με μεταγενέστερες διατάξεις)
1.
2.
3.
4.

Αίτηση του δικαιούχου (του οποίου το όνομα είναι στο τιμολόγιο).
Βιβλιάριο του θανόντος/θανούσης ή βεβαίωση κατάθεσής του, για ακύρωση από την Υπηρεσία.
Δύο (2) Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.
Τιμολόγιο του γραφείου τελετών πρωτότυπο και εξοφλημένο με το όνομα και το ΑΦΜ του
δικαιούχου (εάν είναι επί πιστώσει θα επισυνάπτονται οι εξοφλητικές αποδείξεις).
5. Υπεύθυνη δήλωση με τα στοιχεία του δικαιούχου ότι επιμελήθηκε των εξόδων κηδείας του/της
θανόντος/θανούσης και δεν θα πάρει χρήματα από άλλο φορέα (εάν πρόκειται να πάρει χρήματα και
από άλλο φορέα, θα πρέπει να αναφέρει από ποιόν).
6. Πιστοποιητικό διαγραφής από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τους συνταξιούχους, ενώ για
τους εν ενεργεία δημοσίους υπαλλήλους σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία τους.
7. Φωτοτυπία του βιβλιαρίου του τραπεζικού λογαριασμού όπου αναγράφεται ο αριθμός ΙΒΑΝ του
δικαιούχου πληρωμής.
Σε περίπτωση που ο/η θανών/θανούσα δεν εμφανίζεται στο σύστημα διότι είχε κάνει απογραφή
στην Υπηρεσία μας για το έτος 2013, θα πρέπει να προσκομίζεται πρόσφατο ενημερωτικό σημείωμα
σύνταξης ή πρόσφατη βεβαίωση αποδοχών από την υπηρεσία του/της εάν ήταν εν ενεργεία.
1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Ο κανονισμός παροχών ΟΠΑΔ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 213/17-2-2005 ορίζει στο Κεφ.Α΄, Άρθρο 1,
Παρ.2Β, την καταβολή εξόδων κηδείας των ασφαλισμένων,
που περιλαμβάνουν περιπτώσεις θανάτου :
1) τακτικού δημοσίου υπαλλήλου
2) συζύγου και τέκνων τακτικού δημοσίου υπαλλήλου που προστατεύονται από αυτόν
3) πολιτικού συνταξιούχου και πολιτικού συνταξιούχου εκ μεταβιβάσεως
4) συζύγου και τέκνων πολιτικού συνταξιούχου που προστατεύονται από αυτόν
5) συνταξιούχου Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πριν από την ενοποίηση των Σωμάτων
Ασφαλείας (1984)
6) συζύγου και τέκνων Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πριν από την ενοποίηση των
Σωμάτων Ασφαλείας (1984), και προστατεύονται από αυτόν
7) συνταξιούχου εκ μεταβιβάσεως στρατιωτικού της Ελληνικής Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής
Υπηρεσίας
8) συζύγου και τέκνων συνταξιούχου εκ μεταβιβάσεως στρατιωτικού, της Ελληνικής Αστυνομίας και της
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που προστατεύονται από αυτόν
9) συνταξιούχου του ΟΛΠ, του ΟΣΚ, του ΤΕΟ και οποιονδήποτε άλλων έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του
Δημοσίου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος με ειδική διάταξη και εφόσον δεν έχουν δικαίωμα από
άλλο ταμείο ή οργανισμό
10) συζύγου και τέκνων συνταξιούχου, που προστατεύονται από αυτόν, του ΟΛΠ, του ΟΣΚ, του ΤΕΟ και
οποιονδήποτε άλλων έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του Δημοσίου μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος
με ειδική διάταξη και
11) κάθε άλλου προσώπου που με ειδική διάταξη, η οποία έχει εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της
παρούσης απόφασης, εδικαιούτο εξόδων κηδείας από τον ΟΠΑΔ
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2. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ
ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΦΕΚ 22/22-1-1993/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/ΑΡΘΡ.14),Υ.Α.434/1311.
1) Οι Δημοτικοί και Κοινοτικοί συνταξιούχοι και τα μέλη αυτών.
2) Οι εν ενεργεία υπάλληλοι και συνταξιούχοι που προέρχονται από το πρώην ΤΥΔΚΥ και τα μέλη
αυτών.
ΠΟΣΑ ΕΞΟΔΩΝ ΚΗΔΕΙΑΣ
Το ποσό που καταβάλλεται από τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοσίου ως αποζημίωση εξόδων κηδείας για
τους Δημοσίους Υπαλλήλους, συνταξιούχους και μέλη αυτών ανέρχεται στο ποσό έως χίλια (1000) ευρώ επί
του τιμολογίου (ΦΕΚ 213/17-2-2005/ΚΕΦ.Α΄/ΑΡΘΡ.10/ΠΑΡ. ΣΤ1).
Το ποσό που καταβάλλεται από τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων ως
αποζημίωση εξόδων κηδείας για τους Δημοτικούς και Κοινοτικούς Συνταξιούχους καθώς και για τους εν
ενεργεία υπάλληλους και συνταξιούχους που προέρχονται από το πρώην ΤΥΔΚΥ και τα μέλη αυτών,
ανέχεται στο ποσό έως χίλια διακόσια (1200) ευρώ επί του τιμολογίου (ΦΕΚ 22/22-1-1993/ΤΕΥΧΟΣ
Β΄/ΑΡΘΡ.14),Υ.Α.434/1311.
ΠΑΡΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
1. Στην περίπτωση των συνταξιούχων του Σώματος της τέως Χωροφυλακής, βάσει του εγγράφου
της Γενικής Αστυν.Δ/νσης Αττικής με αριθμ.πρωτ.8011/2/25-30/1/2014-Α.Μ.Υ.18946 και του
Νέου Κανονισμού Παροχών του ΟΠΑΔ όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 213/17-2-2005,
α) για συνταξιοδοτηθέντες (Χωροφυλακής) πριν την 8-10-1984, απευθύνονται για την είσπραξη των
εξόδων κηδείας στον ΟΠΑΔ ή στην αρμόδια Αστυνομική Διεύθυνση όπου ανήκει το τοπικό Αστυνομικό
Τμήμα της κατοικίας του δικαιούχου.
β) για συνταξιοδοτηθέντες (Χωροφυλακής) μετά την 8-10-1984, απευθύνονται για την είσπραξη των
εξόδων κηδείας στην αρμόδια Αστυνομική Δ/νση όπου ανήκει το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα της
κατοικίας του δικαιούχου.
2. Τα έξοδα κηδείας των υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. και των οικογενειών αυτών καταβάλλονται από τον
προυπολογισμό των εξόδων του Νομικού Προσώπου που υπηρετούν, σύμφωνα με το Ν.Δ.692/70. Από τον
ίδιο προυπολογισμό καταβάλλονται και τα έξοδα κηδείας των υπαλλήλων των Α.Ε.Ι.(Πανεπιστήμια κ.λ.π.)
και των Ιατρών του Ε.Σ.Υ. που υπηρετούν στα Νοσοκομεία.
Κατ΄εξαίρεσιν του κανόνος αυτού, τα έξοδα κηδείας των θανόντων υπαλλήλων (και των μελών
αυτών) του Πολυτεχνείου, της ΑΣΟΕΕ, της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής, της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών και των Τ.Ε.Ι., καταβάλλονται από τον ΟΠΑΔ (έγγρ.αριθμ.2076909/739/0026/5-1192 Γ.Λ.Κ.).
3. Στην περίπτωση που εκτός από το Δημόσιο αναγνωρίζονται έξοδα κηδείας και από άλλον Φορέα, το
Δημόσιο υποχρεούται να καταβάλλει την τυχόν προκύπτουσα επιπλέον διαφορά, μετά από προσκόμιση
σχετικής βεβαίωσης του Φορέα αυτού για το ύψος του καταβληθέντος ποσού(έγγρ.αριθ.2/23/56/0026/6-799 Γ.Λ.Κ.). Δεν απαιτείται η προσκόμιση της προαναφερόμενης βεβαίωσης όταν πρόκειται για
ασφαλισμένους στο ΤΣΑΥ, στο ΤΣΜΕΔΕ και στο Ταμείο Ασφάλισης Νομικών, γιατί στις περιπτώσεις αυτές,
όπως ρητά προκύπτει από τις διατάξεις των άρθρων 25 του Ν.3348/55(ΦΕΚ 242/Α/55), 18 του
Ν.915/79(ΦΕΚ 103/Α/79) και 2 του Α.Ν. 189/67(ΦΕΚ 202/Α/67), προηγείται η καταβολή εξόδων κηδείας
από το Δημόσιο και τα εν λόγω Ταμεία καταβάλλουν την τυχόν επιπλέον διαφορά
(έγγρ.αριθμ.92215/909/12-10-87 της 20ης Δ/νσης Γ.Λ.Κ.). Στις περιπτώσεις εκείνες που οι θανόντες είχαν
βιβλιάριο ασθενείας στα ανωτέρω ταμεία, ζητάμε να προσκομισθεί βεβαίωση διαγραφής βιβλιαρίου
ασθενείας, από τα ανωτέρω ταμεία.
4. Στην περίπτωση που ο θανών έπαιρνε σύνταξη από το ΙΚΑ αλλά είχε περίθαλψη στον ΟΠΑΔ, ο
Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου είναι αρμόδιος να καταβάλλει τα έξοδα κηδείας.(Ζητάμε διακοπή
συνταξης από το ΙΚΑ και βεβαίωση ότι γίνονταν κρατήσεις για την περίθαλψη).
5. Στις περιπτώσεις που ο θανών έπαιρνε σύνταξη από το Δημόσιο και από το ΙΚΑ αλλά είχε περίθαλψη

3

ΑΔΑ: 6ΕΒΑ4691ΩΓ-0ΜΜ

στο ΙΚΑ, τότε αρμόδιος φορέας καταβολής εξόδων κηδείας είναι το ΙΚΑ και ο Τομέας Ασφαλισμένων
Δημοσίου καταβάλλει την διαφορά επί του τιμολογίου, αν υπάρχει, και μέχρι του ποσού των χιλίων (1000)
ευρώ.
6. Όταν ο θανών δικαιούται έξοδα κηδείας από τα ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ, τότε πρώτα
πληρώνουν τα ανωτέρω ταμεία και στη συνέχεια ο Τομέας Ασφαλισμένων Δημοσίου καταβάλλει την
διαφορά επί του τιμολογίου, αν υπάρχει, και μέχρι του ποσού των χιλίων (1000) ευρώ, βάσει του
εγγρ.αριθμ.92215/909/12-10-87 της 20ης
Δ/νσης Γ.Λ.Κ.
7.Έξοδα κηδείας από τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων στην περίπτωση
των Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων, δικαιούνται μόνο οι συνταξιούχοι και τα μέλη αυτών (1200)
ευρώ. Οι εν ενεργεία και τα μέλη αυτών δικαιούνται έξοδα κηδείας από το Δήμο ή το ΝΠΔΔ που
υπηρετούν.
Οι εν ενεργεία υπάλληλοι που προέρχονται από το πρώην ΤΥΔΚΥ και τα μέλη αυτών δικαιούνται έξοδα
από τον Τομέα Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων κηδείας ποσού (1200) ευρώ.

ΣΥΝ.: α) ΦΕΚ 213/17-2-2005
β) (ΦΕΚ 22/22-1-1993/ΤΕΥΧΟΣ Β΄/ΑΡΘΡ.14),Υ.Α.434/1311.
γ) Έγγρ.αριθ.2076909/739/0026/5-11-92 Γ.Λ.Κ.
δ) Έγγρ.αριθ.92215/909/12-10-87 της 20ης Δ/νσης Γ.Λ.Κ.
ε) Έγγρ.αριθ.8011/2/25/Α.Μ.Υ 18946 Γ.Α.Δ.Α
12 φύλλα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΘΕΜΑ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ»
Η παραλαβή των δικαιολογητικών για την πληρωμή των Εξόδων
Κηδείας,

θα

γίνεται

ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

–

από

το

φάκελο

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

από

την

οθόνη

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ, που βρίσκεται στο πλοηγό των παροχών στο ρόλο
ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΔΟΣ – ΧΡΗΜΑ.

ΒΗΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
1.

Καταχωρείτε τον ΑΜ.Α. ΙΚΑ

του θανόντος Ασφαλισμένου ή τον

ΑΜ.Α. ΙΚΑ του έμμεσου μέλους, και σε περίπτωση μη ανεύρεσης
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ΑΜ.Α. θα προηγείται η απογραφή τους, με ENTER εμφανίζονται αυτόματα
τα

στοιχεία

δεδομένων

του,
του

εφόσον
Ο.Π.Σ.

είναι

και

πλήρως

καταχωρημένα

συμπληρώνετε

πάντοτε

το

στη

βάση

τηλέφωνο

επικοινωνίας του δικαιούχου.
Στην οθόνη «Τροποποίηση Μεταβλητών Στοιχείων Ασφαλισμένου»
καταχωρείτε την Ημερομηνία Θανάτου και αποθηκεύετε με (F10) και
επιστρέφει στην αρχική οθόνη.
Σε κάθε ενημέρωση της «Οθόνης Τροποποίησης Μεταβλητών Στοιχείων
Ασφαλισμένου» το σύστημα παράγει αριθ. Πρωτ. και ημερομηνία
μεταβολής.
Με ESC ή Χ (Έξοδος) επιστρέφετε στην αρχική οθόνη, καταχωρείτε το
τηλέφωνο επικοινωνίας και συνεχίζετε τη καταχώρηση της παραλαβής.
2.

Κωδ. Παροχής: συμπληρώνετε το: 00003 Έξοδα Κηδείας ή επιλογή
από τη λίστα τιμών με F9.

3.

Επιβεβαίωση Στοιχείων Μητρώου: υποχρεωτικό πεδίο.

4.

Στοιχεία

Δικαιούχου:

επιλέγετε

«□

Υπάρχει

Δικαιούχος»

και

καταχωρείτε IBAN και ονοματεπώνυμο Δικαιούχου.
5.

Παραλαβή Δικαιολογητικών: Όταν τα δικαιολογητικά είναι πλήρη,
επιλέγετε παραλαβή όλων των δικαιολογητικών ή όταν δεν έχουν
προσκομιστεί όλα, επιλέγετε μερική παραλαβή. Να αναφέρετε στις
σημειώσεις τα ελλείποντα δικαιολογητικά για διευκόλυνση δική σας και
του ενδιαφερόμενου, ενώ ταυτόχρονα ενημερώνετε τον ενδιαφερόμενο
να τα προσκομίσει έγκαιρα, προκειμένου να επεξεργαστούν χωρίς
καθυστέρηση.
Η εργασία ολοκληρώνεται με F10 (αποθήκευση).
Εκτυπώνετε το Αποδεικτικό Παραλαβής. Το υπογράφει ο υπάλληλος
και ο ενδιαφερόμενος. Δίνετε το πρωτότυπο στον ενδιαφερόμενο και τα
δύο αντίγραφα επισυνάπτονται με τα παραστατικά που παραλαμβάνονται.
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Η

παραλαβή

των

δικαιολογητικών

ΓΙΑ

ΤΑ

ΕΞΟΔΑ

ΚΗΔΕΙΑΣ

του

τ.ΟΠΑΔ/ΤΥΔΚΥ θα πραγματοποιείται από τον υπάλληλο ο οποίος θα έχει
τον ρόλο «ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΙΔΟΣ-ΧΡΗΜΑ».
Λεπτομερείς οδηγίες για την έκδοση της απόφασης εξόδων κηδείας
θα αναρτηθούν στο μενού «Βοήθεια / Νέες Εκδόσεις».
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