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ΔΞ. ΔΠΔΗΓΟΝ 

  

ΓΔΝΗΚΟ ΔΓΓΡΑΦΟ 

 

ΘΔΜΑ: «Καηαβοιή Γωροζήκοσ Υρηζηοσγέλλωλ 2018 ζε εργαηοηετλίηες 

οηθοδόκοσς» 
 

Η θαηαβνιή Γσξνζήκνπ Υξηζηνπγέλλσλ 2018 ζηνπο εξγαηνηερλίηεο νηθνδόκνπο ζα 

δηελεξγεζεί: 

 

Α) κέζσ Σξαπεδώλ, γηα ηνπο νηθνδόκνπο πνπ ππέβαιαλ ην έληππν «Γήισζε 

Σξαπεδηθνύ Λνγαξηαζκνύ Πιεξσκήο Γσξνζήκνπ Δξγαηνηερληηώλ Οηθνδόκσλ». 

 

Β) κέζσ Πεξ/θώλ ή Σνπηθώλ Τπνθαηαζηεκάησλ Μηζζσηώλ. 

 

1. ΓΔΝΗΚΑ 

 

1.1 Αποζηοιή Καηαζηάζεωλ 
 

Γηα ηελ θαηαβνιή Γσξνζήκνπ απνζηέιινληαη από ηελ Γηεύζπλζε Αζθάιηζεο – 

Οκάδα Μεηξώνπ: 

 

→ Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πιεξσκήο Γσξνζήκνπ νηθνδόκσλ ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή 

γίλεηαη από ην Τπνθαηάζηεκα Μηζζσηώλ . 

→ Αλαιπηηθή θαηάζηαζε πιεξσκήο Γσξνζήκνπ νηθνδόκσλ ησλ νπνίσλ ε θαηαβνιή 

γίλεηαη κέζσ ηξαπεδώλ. 



→ Έθηαθηεο θαηαζηάζεηο ρεηξόγξαθεο πιεξσκήο δσξνζήκνπ, πνπ απνζηέιινληαη 

κεηά ηελ εκ/λία έλαξμεο πιεξσκήο Γσξνζήκνπ γηα εξγαηνηερλίηεο νηθνδόκνπο ησλ 

νπνίσλ ε πίζησζε ησλ ππαξθηώλ ινγ/ζκώλ απνξξίθζεθε από ηηο ηξάπεδεο γηα 

νπνηνλδήπνηε ιόγν. 

→ πγθεληξσηηθή θαηάζηαζε πιεξσκήο Γσξνζήκνπ αλά Πεξηθεξεηαθό Τπνθ/κα 

Μηζζσηώλ. 

→ Δπηπξνζζέησο απνζηέιιεηαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε νηθνδόκσλ θαηά Τπνθ/κα 

Μηζζσηώλ κε πνζά δσξνζήκνπ πνπ ε θαηαβνιή ηνπο δελ είλαη δπλαηή ιόγσ 

παξαγξαθήο. Η ελ ιόγσ θαηάζηαζε απνζηέιιεηαη θαηά ηελ πιεξσκή Γώξνπ Πάζρα 

(Γσξόζεκν Α΄ ηεηξακήλνπ) θαη πεξηιακβάλεη πνζά γηα ηηο πεξηπηώζεηο πνπ έρεη 

παξέιζεη πεληαεηία από ηελ πξώηε ηνπ επνκέλνπ έηνπο ηεο έθδνζεο εληνιήο 

πιεξσκήο. 

 

1.2 Γηθαηοιογεηηθά 
 

Οη εξγαηνηερλίηεο νηθνδόκνη όηαλ πξνζέξρνληαη ζην Τπνθαηάζηεκα γηα ηελ 

πιεξσκή ζ΄ απηνύο ηνπ Γσξνζήκνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ ηελ αζηπλνκηθή 

ηνπο ηαπηόηεηα ή δηαβαηήξην θαζώο θαη επηπξνζζέησο: 

→ Γηα ηνπο απνγξαθέληεο κέρξη 03/02/2002 ΓΑΣΔ ή Βηβιηάξην Δληνιώλ Αζθάιηζεο 

ή Απόζπαζκα Λνγ/κνπ Αζθ/λνπ. 

→ Γηα ηνπο απνγξαθέληεο από 04/02/2002 θαη κεηά Βεβαίσζε Απνγξαθήο Αζθ/λνπ 

ή Απόζπαζκα Λνγαξηαζκνύ Αζθ/λνπ. 

 

Οη εξγαηνηερλίηεο νηθνδόκνη ,νη νπνίνη δελ έρνπλ δειώζεη ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό, λα 

πξνζέξρνληαη ζηα Σκήκαηα Μεηξώνπ Μηζζσηώλ ΔΦΚΑ, πξνθεηκέλνπ λα δειώζνπλ 

ηξαπεδηθό ινγαξηαζκό θαηά ηα γλσζηά. 

 

1.3 Γηατείρηζε περηπηώζεωλ γηα πιερωκή δωροζήκοσ κε τεηρόγραθε 

δηαδηθαζία. 
 

ε όζεο πεξηπηώζεηο ε θαηαβνιή Γσξνζήκνπ γίλεη κε ηελ ρεηξόγξαθε δηαδηθαζία κε 

Τ. (απνξξηθζέληεο ινγ/κνί από ηξάπεδεο) ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί ε δηαδηθαζία 

πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Γεληθό Έγγξαθν η. ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κε αξηζκ. πξση. Γ99/1/110/22-

07-2002. 

 

Μεηά ηε ιήμε ηεο ρξνληθήο πεξηόδνπ θαηαβνιήο ηνπ Γσξνζήκνπ ηα 

Τπνθαηαζηήκαηα Μηζζσηώλ ηνπ ΔΦΚΑ απνζηέιινπλ ζηε Γηεύζπλζε Αζθάιηζεο – 

Οκάδα Μεηξώνπ θαηαζηάζεηο κε ηνπο αζθ/λνπο πνπ πιεξώζεθαλ ρεηξόγξαθα 

(θαηαζηάζεηο πξνθαηαβνιώλ). 

 

Η ελεκέξσζε είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ ηα πνζά πνπ θαηαβιήζεθαλ λα κελ 

ππνινγηζζνύλ ζην Γσξόζεκν ηεο επόκελεο ρξνληθήο πεξηόδνπ. 

 

Γηα ηνλ έγθαηξν ππνινγηζκό ηνπ επόκελνπ Γσξνζήκνπ (Πάζρα 2019) παξαθαινύκε 

όπσο κε επζύλε ησλ Πξντζηακέλσλ Σκεκάησλ νη θαηαζηάζεηο απηέο λα απνζηαιινύλ 

ζηε Γηεύζπλζε Αζθάιηζεο – Οκάδα Μεηξώνπ ην αξγόηεξν έσο 26/01/2019. 

 

ε όζεο πεξηπηώζεηο παξέιζεη πεληαεηία από ηελ πξώηε ηνπ επόκελνπ έηνπο ηεο 

έθδνζεο εληνιήο πιεξσκήο ην αληίζηνηρν πνζό παξαγξάθεηαη θαη δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε επόκελν Γσξόζεκν. 



 

2. ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΓΩΡΟΖΜΟΤ ΜΔΩ ΣΡΑΠΔΕΩΝ 

 

2.1. Αποζηοιή Καηαζηάζεωλ κε ηοσς Οηθοδόκοσς θάζε Τποθαηαζηήκαηος 

Μηζζωηώλ ποσ ζα πιερωζούλ ηο Γωρόζεκο κέζω πίζηωζες ηωλ ηραπεδηθώλ 

ηοσς ιογαρηαζκώλ. 
 

Γηα ηνπο νηθνδόκνπο θάζε Τπνθαηαζηήκαηνο πνπ εληάρζεθαλ ζηνλ ελ ιόγσ ηξόπν 

θαηαβνιήο Γσξνζήκνπ, απνζηέιιεηαη «Δλεκεξσηηθή Καηάζηαζε Πιεξσκήο 

Γσξνζήκνπ κέζσ Σξαπεδώλ», ε νπνία πεξηέρεη: ηνλ Α.Μ.Α. νηθνδόκνπ, ην Δπώλπκν 

θαη ην Όλνκά ηνπ, ην Όλνκα παηξόο, ην ζπλνιηθό πνζό πιεξσκήο (αθαζάξηζην), ηηο 

θξαηήζεηο, ην θαζαξό πνζό (πιεξσηέν), ην ζπγθεθξηκέλν ηεηξάκελν θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά ηελ ηξάπεδα ζηελ νπνία έγηλε ε πίζησζε ηνπ Γσξνζήκνπ θαη ηνλ 

αξηζκό ηνπ ινγαξηαζκνύ. 

 

2.2. Γηατείρηζε Καηαβοιής Γωροζήκοσ Δργαηοηετληηώλ Οηθοδόκωλ ποσ ε 

πίζηωζε ηωλ σπαρθηώλ Λογαρηαζκώλ ηοσς απορρίθζεθε γηα οποηολδήποηε ιόγο 

από ηης Σράπεδες όηαλ ζηάιζεθε ηο ορηζηηθό αρτείο ηωλ δηθαηούτωλ. 
 

Σν αξρείν κε ηα ζηνηρεία ησλ νηθνδόκσλ ζηνπο νπνίνπο ζα θαηαβιεζεί ην Γσξόζεκν 

κέζσ πίζησζεο ησλ Σξαπεδηθώλ ηνπο Λνγαξηαζκώλ ζηάιζεθε αξρηθά γηα έιεγρν ζηηο 

Σξάπεδεο πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηνύλ νη απνξξηπηόκελεο γηα νπνηνδήπνηε ιόγν 

πεξηπηώζεηο θαη νη δηθαηνύρνη νηθνδόκνη λα πξνθηάζνπλ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηηο 

απνζηειιόκελεο θαηαζηάζεηο γηα λα πιεξσζνύλ από ηα Τπνθαηαζηήκαηα. 

 

Γελ απνθιείεηαη σζηόζν ζην ηειηθό αξρείν πνπ πξνέθπςε κεηά ηηο απνξξίςεηο ησλ 

Σξαπεδώλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, λα πεξηιακβάλνληαη νηθνδόκνη (εθηηκάηαη 

όηη ζα είλαη ειάρηζηεο πεξηπηώζεηο αλ όρη θακία) πνπ έθιεηζαλ ην ινγαξηαζκό ηνπο 

ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιάβεζε κεηαμύ ηνπ ρξόλνπ ειέγρνπ ηνπ δνθηκαζηηθνύ αξρείνπ 

θαη ηνπ νξηζηηθνύ. Οη πεξηπηώζεηο απηέο ζα ζπκπεξηιεθζνύλ ζε έθηαθηεο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζα εθηππσζνύλ θαη ζα ζαο απνζηαινύλ κεηά ηελ εκεξνκελία 

έλαξμεο πιεξσκήο ηνπ Γσξνζήκνπ από ηα Τπνθαηαζηήκαηα. 

 

Η δηαρείξηζε ηεο θαηαβνιήο Γσξνζήκνπ απηώλ ησλ πεξηπηώζεσλ ζα γίλεη κε ηε 

δηαδηθαζία πνπ νξίδεηαη ζην Γ.Δ. η. ΙΚΑ-ΔΣΑΜ κε αξηζκ. πξση. Γ99/1/110/22-7-02. 

 

Γηα ηηο πεξηπηώζεηο απηέο πξέπεη πξηλ ηελ πιεξσκή ηνπ δσξνζήκνπ λα πξνζθνκίδεη ν 

ελδηαθεξόκελνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνύληαη ώζηε λα θαηαρσξείηαη ζην 

Μεηξών Αζθαιηζκέλσλ ν ζσζηόο Αξηζκόο Σξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ, θαζώο θαη λα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ. 

 

3. ΚΑΣΑΒΟΛΖ ΓΩΡΟΖΜΟΤ ΣΑ ΤΠΟΚΑΣΑΣΖΜΑΣΑ ΜΗΘΩΣΩΝ. 
 

Η θαηαβνιή Γσξνζήκνπ ζηνπο πξναλαθεξόκελνπο νηθνδόκνπο ζα δηελεξγεζεί κέζσ 

ηνπ ζπζηήκαηνο, ζην νπνίν αθνύ θαηαρσξεζεί ν Α.Μ.Α. ηνπ νηθνδόκνπ, 

εθηππώλεηαη ην Δλεκεξσηηθό εκείσκα εηο δηπινύλ. 

 

ην Δλεκεξσηηθό εκείσκα εθηππώλεηαη, πέξαλ ησλ γλσζηώλ ζηνηρείσλ (ζηνηρεία 

δηθαηνύρνπ – επσλπκία εξγνδόηε – Α.Μ.Ο.Δ. – ρξνληθή πεξίνδνο απαζρόιεζεο – 

εκέξεο – απνδνρέο – πνζό Γσξνζήκνπ) θαη ν αξηζκόο ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο ή 



ηνπ δηαβαηεξίνπ εθόζνλ απηόο είλαη θαηαρσξεκέλνο ζην Μεηξών Αζθαιηζκέλσλ. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ν αξηζκόο δελ εθηππσζεί ή απηόο πνπ εθηππώλεηαη δηαθέξεη απ΄ 

απηόλ πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ ηαπηόηεηα ή ην δηαβαηήξην ηνπ δηθαηνύρνπ νηθνδόκνπ, 

ν εθδόηεο θαηαρσξεί ηνλ ειιείπνληα ή νξζό. Σν Δλεκεξσηηθό εκείσκα 

ππνγξάθεηαη από ηνλ εθδόηε θαη παξαδίδεηαη ζηνλ δηθαηνύρν νηθνδόκν. 

 

Απόδεημε πιεξσκήο Γσξνζήκνπ εθδίδεηαη από ην Σακείν ζην νπνίν παξαδίδεηαη ην 

έλα αληίγξαθν ηνπ Δλεκεξσηηθνύ εκεηώκαηνο από ηνλ δηθαηνύρν νηθνδόκν. 

 

ηα Τπνθ/ηα ζα ζηαιεί «Αλαιπηηθή Καηάζηαζε Πιεξσκήο Γσξνζήκνπ Οηθνδόκσλ» 

ηελ νπνία ζα πξέπεη λα θπιάζζεη ν Πξντζηάκελνο ηνπ Σκήκαηνο. 

 

ΠΡΟΟΧΗ: 
 

→ Οη πάζεο θύζεσο πξνθαηαβνιέο Γσξνζήκνπ κε ηελ ρεηξόγξαθε δηαδηθαζία 

(ρεηξόγξαθν Τ..) θαηαρσξνύληαη ζηηο «θαηαζηάζεηο πξνθαηαβνιώλ» νη νπνίεο 

απνζηέιινληαη άκεζα κεηά ηε ιήμε ηνπ Γσξνζήκνπ ζηε Γηεύζπλζε Αζθάιηζεο – 

Οκάδα Μεηξώνπ 

→ Σα Τπεξεζηαθά εκεηώκαηα πνπ εθδίδνληαη απαξηζκνύληαη ζε εηήζηα βάζε θαη 

ε/νη αληίζηνηρε/ρεο Καηαζηάζεηο Πιεξσκήο Γσξνζήκνπ θιαζάξνληαη ζε εηδηθά 

θιαζέξ, κε ζρεηηθή έλδεημε θαη θπιάζζνληαη κε επζύλε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ 

Σκήκαηνο. 

→ Οη ζπλάδειθνη ησλ Τπνθ/ησλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζηελ θαηαβνιή Γσξνζήκνπ 

κέζσ ηνπ Ο.Π.. – η. Ι.Κ.Α. – Δ.Σ.Α.Μ., παξαθαινύληαη λα ζπκβνπιεύνληαη ην 

εγρεηξίδην βεκάησλ δηαδηθαζηώλ πνπ ηνπο ρνξεγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εθπαηδεπηηθώλ πξνγξακκάησλ. 

 

4. ΟΡΓΑΝΩΣΗΚΑ ΘΔΜΑΣΑ 
 

Η πιεξσκή ηνπ Γσξνζήκνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί από 21/12/2018 κέρξη 10/01/2019 

θαηά ηηο εκεξνκελίεο 21,27,28/12/2018 θαη 3,4,9,10/01/2019 εληόο ηνπ πξσηλνύ 

σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ Τπνθ/ησλ. 

 

5. ΑΝΑΚΟΗΝΩΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΠΛΖΡΩΜΖ – 

ΔΝΖΜΔΡΩΖ ΑΦΑΛΗΜΔΝΩΝ 

 

5.1 Όια ηα Τποθαηαζηήκαηα πρέπεη λα ελεκερώζοσλ κε θάζε πρόζθορο κέζο, 

ηοσς ελδηαθερόκελοσς γηα ηολ ηρόπο θαη ηολ τρόλο πιερωκής ηοσ Γωροζήκοσ. 
 

5.2 Καη’ εθαξκνγήλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ Νόκνπ 3863/2010 ε 

θαηαβνιή παξνρώλ ζε είδνο θαη ρξήκα ησλ αζθαιηζκέλσλ γίλεηαη πιένλ κε ηελ 

δηαδηθαζία πίζησζεο αηνκηθώλ ηξαπεδηθώλ ινγαξηαζκώλ . Οη ίδηνη ηξαπεδηθνί 

ινγαξηαζκνί ησλ αζθαιηζκέλσλ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη γηα ηελ θαηαβνιή 

αδεηνδσξνζήκνπ (εγθύθιην 11/11). 

 

ηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ αλσηέξσ θαη γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε, ε θαηαβνιή ηνπ 

Γσξνζήκνπ Υξηζηνπγέλλσλ 2018 ζα γίλεη κε παξάιιειε δηαρείξηζε κέζσ ηξαπεδώλ 

θαη κέζσ Τπνθαηαζηεκάησλ . 

 

https://www.taxheaven.gr/pages/index/page/clips-subscription
https://www.taxheaven.gr/laws/law/index/law/227
https://www.taxheaven.gr/laws/circular/view/id/11911


 

Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΔΦΚΑ 

ΛΑΜΠΡΟ ΔΜΠΟ 

 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡ/ΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ 

ΔΛΔΝΗ ΣΙΟΤΣΙΑ 

 

 


