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ΘΕΜΑ : «Καταβολή ∆ωροσήµου Χριστουγέννων 2014 σε εργατοτεχνίτες 
οικοδόµους» 
 
Η καταβολή ∆ωροσήµου στους εργατοτεχνίτες οικοδόµους θα διενεργηθεί µε δύο 
διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα : 
 
Α) µέσω Τραπεζών, για τους οικοδόµους που υπέβαλαν το έντυπο «∆ήλωση 
Τραπεζικού Λογαριασµού Πληρωµής ∆ωροσήµου Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων». 
 
Β) µέσω Περ/κών ή Τοπικών Υποκαταστηµάτων. 
 
1. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1.1 Αποστολή Καταστάσεων 
 
Για την καταβολή ∆ωροσήµου εκτυπώνονται και αποστέλλονται από την ∆ιεύθυνση 
Εφαρµογών – Τµήµα Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Εφαρµογών Ασφάλισης : 
• Αναλυτική κατάσταση πληρωµής ∆ωροσήµου οικοδόµων των οποίων η καταβολή 
γίνεται από το Υποκατάστηµα . 
• Αναλυτική κατάσταση πληρωµής ∆ωροσήµου οικοδόµων των οποίων η καταβολή 
γίνεται µέσω τραπεζών. 
• Έκτακτες καταστάσεις χειρόγραφης πληρωµής δωροσήµου, που αποστέλλονται 
µετά την ηµ/νία έναρξης πληρωµής ∆ωροσήµου για εργατοτεχνίτες οικοδόµους 
των οποίων η πίστωση των υπαρκτών λογ/σµών απορρίφθηκε από τις τράπεζες για 
οποιονδήποτε λόγο. 
• Συγκεντρωτική κατάσταση πληρωµής ∆ωροσήµου ανά Περιφερειακό Υποκ/µα. 
• Επιπροσθέτως αποστέλλεται αναλυτική κατάσταση οικοδόµων κατά Υποκ/µα µε 
ποσά δωροσήµου που η καταβολή τους δεν είναι δυνατή λόγω παραγραφής. Η εν 
λόγω κατάσταση αποστέλλεται από την ∆ιεύθυνση Εφαρµογών – Τµήµα 
Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Εφαρµογών Ασφάλισης µία φορά το έτος κατά 
την πληρωµή ∆ώρου Πάσχα (∆ωρόσηµο Α΄ τετραµήνου) και περιλαµβάνει ποσά 
για τις περιπτώσεις που έχει παρέλθει πενταετία από την πρώτη του εποµένου 
έτους της έκδοσης εντολής πληρωµής. 
 
1.2 ∆ικαιολογητικά 
 



 

 

 Οι εργατοτεχνίτες οικοδόµοι όταν προσέρχονται στο Υποκατάστηµα για την 
πληρωµή σ΄ αυτούς του ∆ωροσήµου θα πρέπει να προσκοµίζουν την αστυνοµική 
τους ταυτότητα ή διαβατήριο και επιπροσθέτως: 
• Για τους απογραφέντες µέχρι 03/02/2002 ∆ΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης 
ή Απόσπασµα Λογ/µου Ασφ/νου. 
• Για τους απογραφέντες από 04/02/2002 και µετά Βεβαίωση Απογραφής Ασφ/νου 
ή Απόσπασµα Λογαριασµού Ασφ/νου. 
 
1.3 ∆ιαχείριση περιπτώσεων για πληρωµή δωροσήµου µε χειρόγραφη 
διαδικασία. 
 
Σε όσες περιπτώσεις η καταβολή ∆ωροσήµου γίνει µε την χειρόγραφη διαδικασία 
µε Υ.Σ (απορριφθέντες λογ/µοί από τράπεζες) θα πρέπει να ακολουθηθεί η 
διαδικασία που περιγράφεται στο Γενικό Έγγραφο Γ99/1/110/22-07-2002. 
 
Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου καταβολής του ∆ωροσήµου τα 
Υποκαταστήµατα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποστέλλουν στη ∆ιεύθυνση Εφαρµογών – 
Τµήµα Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Εφαρµογών Ασφάλισης µε κοινοποίηση 
στην ∆ιεύθυνση Ασφάλισης – Εσόδων «Κατάσταση αποστελλοµένων εντύπων 
άλλων πλην Α.Π.∆.» µε συν/νες σ΄ αυτή των καταστάσεων µε τους ασφ/νους που 
πληρώθηκαν χειρόγραφα (καταστάσεις προκαταβολών). 
 
Η ενηµέρωση της ∆ιεύθυνσης Εφαρµογών – Τµήµα Σχεδιασµού και 
Παρακολούθησης Εφαρµογών Ασφάλισης είναι απαραίτητη προκειµένου τα ποσά 
που καταβλήθηκαν να µην υπολογισθούν στο ∆ωρόσηµο της επόµενης χρονικής 
περιόδου. 
 
Για τον έγκαιρο υπολογισµό του επόµενου ∆ωροσήµου (Πάσχα 2015) 
παρακαλούµε όπως µε ευθύνη των Προϊσταµένων Τµηµάτων οι καταστάσεις αυτές 
να αποσταλλούν στη ∆ιεύθυνση Εφαρµογών – Τµήµα Σχεδιασµού και 
Παρακολούθησης Εφαρµογών Ασφάλισης το αργότερο έως 30/01/2015 και 
αντίγραφα αυτών να κοινοποιηθούν στην ∆ιεύθυνση Ασφάλισης Εσόδων. 
 
Σε όσες περιπτώσεις παρέλθει πενταετία από την πρώτη του επόµενου έτους της 
έκδοσης εντολής πληρωµής το αντίστοιχο ποσό παραγράφεται και δεν 
συµπεριλαµβάνεται σε επόµενο ∆ωρόσηµο. 
 
2. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΩΡΟΣΗΜΟΥ ΜΕΣΩ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
 
2.1. Αποστολή Καταστάσεων µε τους Οικοδόµους κάθε Υποκαταστήµατος 
που θα πληρωθούν το ∆ωρόσηµο µέσω πίστωσης των τραπεζικών τους 
λογαριασµών 
 
Για τους οικοδόµους κάθε Υποκαταστήµατος που εντάχθηκαν στον εν λόγω τρόπο 
καταβολής ∆ωροσήµου, εκτυπώνεται και αποστέλλεται «Ενηµερωτική Κατάσταση 
Πληρωµής ∆ωροσήµου µέσω Τραπεζών», η οποία περιέχει: τον Α.Μ.Α. οικοδόµου, 
το Επώνυµο και το Όνοµά του, το Όνοµα πατρός, το συνολικό ποσό πληρωµής 
(ακαθάριστο), τις κρατήσεις, το καθαρό ποσό (πληρωτέο), το συγκεκριµένο 
τετράµηνο και συµπληρωµατικά την τράπεζα στην οποία έγινε η πίστωση του 
∆ωροσήµου και τον αριθµό του λογαριασµού. 
 
2.2. ∆ιαχείριση Καταβολής ∆ωροσήµου Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων που η 
πίστωση των υπαρκτών Λογαριασµών τους απορρίφθηκε για 
οποιονδήποτε λόγο από τις Τράπεζες όταν στάλθηκε το οριστικό αρχείο 
των δικαιούχων. 
 
Το αρχείο µε τα στοιχεία των οικοδόµων στους οποίους θα καταβληθεί το 



 

 

 ∆ωρόσηµο µέσω πίστωσης των Τραπεζικών τους Λογαριασµών στάλθηκε αρχικά 
για έλεγχο στις Τράπεζες προκειµένου να εντοπιστούν οι απορριπτόµενες για 
οποιοδήποτε λόγο περιπτώσεις και οι δικαιούχοι οικοδόµοι να προφτάσουν να 
συµπεριληφθούν στις αποστελλόµενες καταστάσεις για να πληρωθούν από τα 
Υποκαταστήµατα. 
 
∆εν αποκλείεται ωστόσο στο τελικό αρχείο που προέκυψε µετά τις απορρίψεις των 
Τραπεζών κατά τη διαδικασία του ελέγχου, να περιλαµβάνονται οικοδόµοι 
(εκτιµάται ότι θα είναι ελάχιστες περιπτώσεις αν όχι καµία) που έκλεισαν το 
λογαριασµό τους στο διάστηµα που µεσολάβησε µεταξύ του χρόνου ελέγχου του 
δοκιµαστικού αρχείου και του οριστικού. Οι περιπτώσεις αυτές θα συµπεριληφθούν 
σε έκτακτες καταστάσεις που θα εκτυπωθούν και θα σας αποσταλούν από την 
∆ιεύθυνση Εφαρµογών – Τµήµα Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Εφαρµογών 
Ασφάλισης µετά την ηµεροµηνία έναρξης πληρωµής του ∆ωροσήµου από τα 
Υποκαταστήµατα. 
 
Η διαχείριση της καταβολής ∆ωροσήµου αυτών των περιπτώσεων θα γίνει µε τη 
διαδικασία που ορίζεται στο Γ.Ε. Γ99/1/110/22-7-02. 
 
Για τις περιπτώσεις αυτές πρέπει πριν την πληρωµή του δωροσήµου να προσκοµίζει 
ο ενδιαφερόµενος τα δικαιολογητικά που απαιτούνται ώστε να καταχωρείται στο 
Μητρώο Ασφαλισµένων ο σωστός Αριθµός Τραπεζικού λογαριασµού. 
 
3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΩΡΟΣΗΜΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. 
 
Η καταβολή ∆ωροσήµου στους προαναφερόµενους οικοδόµους θα διενεργηθεί 
µέσω του συστήµατος, στο οποίο αφού καταχωρηθεί ο Α.Μ.Α. του οικοδόµου, 
εκτυπώνεται το Ενηµερωτικό Σηµείωµα εις διπλούν. 
 
Στο Ενηµερωτικό Σηµείωµα εκτυπώνεται, πέραν των γνωστών στοιχείων (στοιχεία 
δικαιούχου – επωνυµία εργοδότη – Α.Μ.Ο.Ε. – χρονική περίοδος απασχόλησης – 
ηµέρες – αποδοχές – ποσό ∆ωροσήµου) και ο αριθµός της αστυνοµικής 
ταυτότητας ή του διαβατηρίου εφόσον αυτός είναι καταχωρηµένος στο Μητρώο 
Ασφαλισµένων. 
 
Σε περίπτωση που ο αριθµός δεν εκτυπωθεί ή αυτός που εκτυπώνεται διαφέρει απ΄ 
αυτόν που αναγράφεται στην ταυτότητα ή το διαβατήριο του δικαιούχου 
οικοδόµου, ο εκδότης καταχωρεί τον ελλείποντα ή ορθό. Το Ενηµερωτικό 
Σηµείωµα υπογράφεται από τον εκδότη και παραδίδεται στον δικαιούχο οικοδόµο. 
 
Απόδειξη πληρωµής ∆ωροσήµου εκδίδεται από το Ταµείο στο οποίο παραδίδεται το 
ένα αντίγραφο του Ενηµερωτικού Σηµειώµατος από τον δικαιούχο οικοδόµο. 
 
Στα Υποκ/τα θα σταλεί «Αναλυτική Κατάσταση Πληρωµής ∆ωροσήµου Οικοδόµων» 
την οποία θα πρέπει να φυλάσσει ο Προϊστάµενος του Τµήµατος. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 
• Οι πάσης φύσεως προκαταβολές ∆ωροσήµου µε την χειρόγραφη διαδικασία 
(χειρόγραφο Υ.Σ.) καταχωρούνται στις «καταστάσεις προκαταβολών» οι οποίες 
αποστέλλονται άµεσα µετά τη λήξη του ∆ωροσήµου στη ∆ιεύθυνση Εφαρµογών – 
Τµήµα Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Εφαρµογών Ασφάλισης και στη 
∆ιεύνθυνση Ασφάλισης Εσόδων . 
• Τα Υπηρεσιακά Σηµειώµατα που εκδίδονται απαριθµούνται σε ετήσια βάση και 
η/οι αντίστοιχη/χες Καταστάσεις Πληρωµής ∆ωροσήµου κλασάρονται σε ειδικά 
κλασέρ, µε σχετική ένδειξη και φυλάσσονται µε ευθύνη του Προϊσταµένου του 
Τµήµατος. 



 

 

 • Οι συνάδελφοι των Υποκ/των που θα απασχοληθούν στην καταβολή ∆ωροσήµου 
µέσω του Ο.Π.Σ. – Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., παρακαλούνται να συµβουλεύονται το 
εγχειρίδιο βηµάτων διαδικασιών που τους χορηγήθηκε κατά τη διάρκεια των 
εκπαιδευτικών προγραµµάτων. 
 
4. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
 
Η πληρωµή του ∆ωροσήµου θα πραγµατοποιηθεί από 15/12/2014 µέχρι 
16/01/2015 κατά τις ηµεροµηνίες 15, 16, 17, 18, 19, 22, 29, 30/12/2014 και 8, 
9, 12, 13, 14, 15, 16/01/2015 εντός του πρωϊνού ωραρίου λειτουργίας των 
Υποκ/των. 
 
5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ 
 
5.1 Όλα τα Υποκαταστήµατα πρέπει να ενηµερώσουν µε κάθε πρόσφορο µέσο, 
τους ενδιαφερόµενους για τον τρόπο και τον χρόνο πληρωµής του ∆ωροσήµου. 
 
5.2 Κατ’ εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 40 του Νόµου 3863/2010 η 
καταβολή παροχών σε είδος και χρήµα των ασφαλισµένων γίνεται πλέον µε την 
διαδικασία πίστωσης ατοµικών τραπεζικών λογαριασµών. Οι ίδιοι τραπεζικοί 
λογαριασµοί των ασφαλισµένων χρησιµοποιούνται και για την καταβολή 
αδειοδωροσήµου (εγκύκλιο 11/11). 
 
 
 
Ο ∆ΙΟΙΚΗΤΗΣ 
ΡΟΒΕΡΤΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
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ΟΔΗΓΙΕΣ Ε ΟΣΗΜΟΥ 
Ν ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

1. ΤΡΑ

α από τις Τράπεζες που  δρασηροποιούνται στη χώρα  αρκεί να 
είστε ε είς ο πρώτος δικαιούχος. 

τάβασή σας στην Τράπεζα για «άνοιγμα» νέου τραπεζικού λογαριασμού θα πρέπει 
ν

ραστατικό) 

• προκειμένου να μην απαιτηθεί ελάχιστη κατάθεση ποσού για το «άνοιγμα» 
το λογαριασμού. 

2. ΔΗ

ρόσημο, θα πρέπει να προσέλθετε σε οπιοδήποτε  Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και 
ν
• 

ά ο αριθμός του λογαριασμού σας, τα στοιχεία των 

• ία της Αστυνομικής σας Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου σας και να 
δηλώσετε τον Α.Μ.Κ.Α. 

 εξουσιοδότησης και η επίδειξη της αστυνομικής 
ταυτότ

ε τη διαδικασία 
μεταβολής στοιχείων Μητρώου (προσέλευση σε οπιοδήποτε Υποκ/μα  ΙΚΑ – ΕΤΑΜ). 

3. ΑΝΤ
ζικού 

λογαριασμού σας, παρακαλούμε να επικοινωνείτε με το Υποκατάστημα του τόπου κατοικίας σας. 

 

 
ΝΤΑΞΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΩΡ
ΜΕΣΩ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩ

ΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΩΡΟΣΗΜΟΥ 
Για την καταβολή δωροσήμου μπορεί να χρησιμοποιηθεί, είτε νέος λογαριασμός καταθέσεων, 

είτε οποιοσδήποτε υπάρχον σε μί
σ
 
Κατά την με

α προσκομίσετε : 
• Την αστυνομική σας ταυτότητα ή το διαβατήριό σας 
• Τον Α.Φ.Μ. σας (από εκκαθαριστικό της εφορίας ή οποιοδήποτε άλλο πα
• Λογαριασμό  ΔΕΚΟ (πρόσφατος λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ ή ΟΤΕ)  

Το παρόν έντυπο, 
υ 
 
ΛΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΟ Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  
Για να δηλώσετε τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο επιθυμείτε να 

καταβάλλεται το δω
α προσκομίσετε : 

Το πρωτότυπο τραπεζικό σας βιβλιάριο και φωτοτυπία της πρώτης σελίδας αυτού. Σε περίπτωση 
που δεν διαθέτετε βιβλιάριο θα πρέπει να προσκομίσετε παραστατικό που εκτυπώνεται από την 
Τράπεζα, στο οποίο αποτυπώνεται καθαρ
δικαιούχων και τα στοιχεία της Τράπεζας. 
Πρωτότυπο και Φωτοτυπ

 
Αν αδυνατείτε να προσέλθετε ο ίδιος, η δήλωση τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να υποβληθεί 

από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στην περίπτωση αυτή, επιπλέον των στοιχείων που αναφέρονται 
παραπάνω, απαιτείται η προσκόμιση απλής

ητας του εξουσιοδοτημένου προσώπου. 
Τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που θα δηλώσετε για την καταβολή δωροσήμου, θα 

καταχωρηθούν στο Μητρώο που τηρείται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. για κάθε ασφαλισμένο. Σε περίπτωση 
που μετά την ένταξή σας στο νέο σύστημα πληρωμής δωροσήμου, επιθυμείτε να αλλάξετε τα στοιχεία 
του τραπεζικού σας λογαριασμού ή της διεύθυνσης κατοικίας σας, θα ακολουθήσετ

 
ΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ   
Σε οποιαδήποτε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με την πίστωση του τραπε
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ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………….. 
ΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ - ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 

 

    

   ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ           /        /20.... 

ΡΙΘ. ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ 
    

    

 
Τ

  
 
  
 
 
     Α
  
 
  
 

 
 

             Υ  Π  Η  Ρ  Ε  Σ  Ι  Α  Κ  Ο         Σ  Η  Μ  Ε  Ι  Ω  Μ  Α 

    ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

……………… τετράμηνο του 
έτους ………………... το κατωτέρω ποσό δωροσήμου : 

 

ΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ           : ……………………………………… 

ΟΣΟ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ         :  ………………………………………………………………..
 

 

 ΣΥΝΤΑΞΑΣ                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                 Ο ΛΑΒΩΝ 

                                                                                                                    ΑΔΤ ή Διαβατηρίου 
 

 
ΠΡΟΣ :  

 
 

Στον ασφαλισμένο ………………………………………………………………... 
Α.Μ.Α. ………………………….. να καταβληθεί για το …

 
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ  : ……………………………………… 
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ                      : ……………………………………… 
Π

 
 
Π

 
Ο
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