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Αθήνα 21/11/2012 
Αριθµ. Πρωτ. Γ99/1/205 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 
∆ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 
ΓΕΝ.∆/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
: ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
∆/ΝΣΕΙΣ : ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΣΟ∆ΩΝ 
: ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
: ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 
 
Ταχ. ∆/νση : Αγ. Κων/νου 8 
10241 ΑΘΗΝΑ 
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ 
 
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 
 
ΘΕΜΑ : «Καταβολή ∆ωροσήµου Χριστουγέννων 2012 σε εργατοτεχνίτες 
οικοδόµους» 
 
Η καταβολή ∆ωροσήµου στους εργατοτεχνίτες οικοδόµους θα διενεργηθεί µε δύο 
διαφορετικούς τρόπους και ειδικότερα: 
 
Α) µέσω Υποκαταστηµάτων που λειτουργούν µε το Ολοκληρωµένο Πληροφοριακό 
Σύστηµα. 
 
Β) µέσω Τραπεζών, για τους οικοδόµους που υπέβαλαν το έντυπο «∆ήλωση 
Τραπεζικού Λογαριασµού Πληρωµής ∆ωροσήµου Εργατοτεχνιτών Οικοδόµων». 
 
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 ή Παράρτηµα. 
 
• 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. 
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• 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 3/2/02 ∆ΑΤΕ ή Βιβλιάριο Εντολών Ασφάλισης ή 
Απόσπασµα Λογ/µου Ασφ/νου. 
 
• Για τους απογραφέντες από 4/2/02 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 Γ99/1/110/22.7.2002. 
 
Μετά τη λήξη της χρονικής περιόδου καταβολής του ∆ωροσήµου τα 
Υποκαταστήµατα και τα Παραρτήµατα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. αποστέλλουν στη 
∆ιεύθυνση Εφαρµογών – Τµήµα Σχεδιασµού και Παρακολούθησης Εφαρµογών 
Ασφάλισης µε κοινοποίηση στη ∆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 είναι απαραίτητη προκειµένου τα ποσά 
που καταβλήθηκαν να µην υπολογισθούν στο ∆ωρόσηµο της επόµενης χρονικής 
περιόδου. 
 
Για τον έγκαιρο υπολογισµό του επόµενου ∆ωροσήµου (Πάσχα 2013) παρακαλούµε 
όπως, µε ευθύνη των Προϊσταµένων Τµηµάτων οι καταστάσεις αυτές να 
αποσταλλούν στη ∆ιεύθυνση Εφαρµογών – Τµήµα Σχεδιασµού και Παρακολούθησης 
Εφαρµογών Ασφάλισης το αργότερο έως 7/2/2013. 
 
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. 
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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 στο νέο εναλλακτικό 
τρόπο καταβολής ∆ωροσήµου, εκτυπώνεται και αποστέλλεται «Ενηµερωτική 
Κατάσταση Πληρωµής ∆ωροσήµου µέσω Τραπεζών», η οποία περιέχει: τον ΑΜΑ 
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. 
 
Για τους προαναφερόµενους οικοδόµους θα εκδοθεί «Ενηµερωτικό Σηµείωµα 
∆ωροσήµου», το οποίο θα αποσταλεί απευθείας στη διεύθυνση κατοικίας τους. 
 
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 τη ∆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. Γ99/1/110/22.7.2002. 
 
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. 
 
Επισηµαίνεται επίσης ότι, το «Ενηµερωτικό Σηµείωµα ∆ωροσήµου» για τους εν 
λόγω οικοδόµους έχει ήδη αποσταλεί στη διεύθυνση κατοικίας τους. 
 
3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ∆ΩΡΟΣΗΜΟΥ ΣΤΑ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ. 
 
Για τους οικοδόµους που η καταβολή ∆ωροσήµου γίνεται µέσω Υποκαταστηµάτων 
δεν θα εκδοθούν Ενηµερωτικά Σηµειώµατα ∆ωροσήµου. 
 
Η καταβολή ∆ωροσήµου στους προαναφερόµενους οικοδόµους θα διενεργηθεί µέσω 
του συστήµατος, στο οποίο αφού καταχωρηθεί ο ΑΜΑ του οικοδόµου, εκτυπώνεται 
το Ενηµερωτικό Σηµείωµα εις διπλούν. 
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Στο Ενηµερωτικό Σηµείωµα εκτυπώνεται, πέραν των γνωστών στοιχείων (στοιχεία 
δικαιούχου – επωνυµία εργοδότη – ΑΜΟΕ – 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 και να αξιοποιήσει 
σε περίπτωση µη διαθεσιµότητας του συστήµατος. 
 
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 ∆ιεύθυνση 
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 3/12/2012 µέχρι 22/1/2013 
κατά τις ηµεροµηνίες 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 27/12/2012 και 3, 8, 
9, 10, 14, 15, 16, 17, 21, 22/1/2013 και από ώρα 16:00 έως 19:00. 
 
Οι ∆ιευθυντές των Υποκ/των µπορούν σε περίπτωση που ειδικοί λόγοι το επιβάλλουν 
(αναµονή δικαιούχων για πληρωµή κλπ) να καθορίζουν νωρίτερα από την 16:00 την 
έναρξη λειτουργίας των συνεργείων πληρωµής ή να παρατείνουν τις εργασίες τους 
και µετά την 19:00. 
 
Κατά τις απογευµατινές ώρες εφόσον η εξυπηρέτηση των οικοδόµων δεν καλύπτει 
πλήρως το 3ωρο απασχόλησης των υπαλλήλων θα πρέπει να απασχολούνται σε 
εργασίες για τις οποίες έχουν δοθεί οδηγίες µε τα Γ.Ε. : Ε41/241/23.11.2009 και 
Ε41/65/21.2.2011. 
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Εξυπακούεται ότι οι υπάλληλοι που απασχολούνται στην καταβολή του ∆ωροσήµου 
ή στην αντιµετώπιση εκκρεµών υποθέσεων θα αµείβονται µε το ίδιο ποσό, εφόσον 
απασχολούνται τις ίδιες ώρες. 
 
Επίσης επισηµαίνεται ότι, οι απασχολούµενοι υπάλληλοι στην καταβολή του 
∆ωροσήµου θα υπογράφουν κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους σε ξεχωριστό 
βιβλίο που θα τηρείται µε ευθύνη του ∆ιευθυντή, εκεί δε που υπάρχουν ρολόγια, θα 
τηρείται κάρτα µε την ένδειξη απογευµατινή εργασία. 
 
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. 
 
Ειδικά για τη δηµοσίευση στον ηµερήσιο τύπο Αθηνών της σχετικής ανακοίνωσης, 
θα µεριµνήσει η αρµόδια ∆ιεύθυνση Ασφάλισης – Εσόδων της ∆ιοίκησης. 
 
5.2 Προκειµένου, να εφαρµοσθεί χωρίς προβλήµατα η διαδικασία καταβολής 
αδειοδωροσήµου σε όλους τους εργατοτεχνίες οικοδόµους µέσω πίστωσης ατοµικών 
τραπεζικών λογ/µών (υποχρεωτικά και όχι µε επιλογή) θα πρέπει, µε ευθύνη των 
∆/ντών των Υποκ/των και των Προϊσταµένων των Παραρτηµάτων, να γίνεται κατά 
την πληρωµή ενηµέρωση, σε κάθε έναν ασφαλισµένο, για την διαδικασία που πρέπει 
να ακολουθήσει ώστε, σε επόµενα τετράµηνα, η πληρωµή του να γίνεται µέσω 
τράπεζας (άνοιγµα λογ/µού σε τράπεζα, δήλωση του λογ/µού στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
κ.λ.π.). 
 
Για το σκοπό αυτό σας συναποστέλουµε συν/νο έντυπο µε τις απαραίτητες οδηγίες. 
 
Επισηµαίνεται ότι κατ΄ εφαρµογήν των διατάξεων του άρθρου 40 του Νόµου 
3863/2010, οι πλείστες των περιπτώσεων καταβολής παροχών σε είδος και χρήµα 
των ασφαλισµένων γίνεται µε την διαδικασία πίστωσης ατοµικών τραπεζών 
λογαριασµών. 
 
Οι ίδιοι τραπεζικοί λογαριασµοί των ασφαλισµένων χρησιµοποιούνται και για την 
καταβολή αδειοδωροσήµου (εγκύκλιο 11/11). 
 
 
 
 
Η ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΤΡΙΑ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ 


