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Αθήνα,    02/07/2010 
 
Αριθμ. Πρωτ.: 
Α23/269/48 
 
ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  
ΑΡ.:48 
 
ΠΡΟΣ: 
Όλα τα Υποκαταστήματα & 
Παραρτήματα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
  
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: 
Ως ο συνημμένος πίνακα διανομής. 

 
ΘΕΜΑ :  

 
1. Συμπληρωματικές οδηγίες για την εφαρμογή της 

παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008, που αφορά 
στην μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου κύριας 
Σύνταξης, με τις οποίες βαρύνονται οι μητέρες 
ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. κατά το δωδεκάμηνο 
απασχόλησης μετά τον τοκετό. 

2. Δήλωση Ασφαλιστικών Στοιχείων – Υποβολή Α.Π.Δ.   
 
ΣΧΕΤ. : 

 
          Η υπ’ αριθμ. : 15/2010 Εγκύκλιος Διοίκησης του  
          Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.  

 
 Με την ανωτέρω σχετική, σας κοινοποιήθηκε η διάταξη της παραγράφου 2 
του άρθρου 141 του ν.3655/2008 και παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή 
τους.  
 Ειδικότερα, με την εν λόγω Εγκύκλιο καθορίστηκαν, η ημερομηνία 
έναρξης ισχύος της διάταξης που κοινοποιήθηκε, η έκταση και το πεδίο 
εφαρμογής, τα δικαιούχα πρόσωπα, η διαδικασία επιστροφής των επί πλέον 
εισφορών που έχουν παρακρατηθεί από μητέρες ασφαλισμένες για τις 
περιόδους απασχόλησης από 3/4/2008 μέχρι 31/3/2010, τα απαιτούμενα 
δικαιολογητικά, καθώς και το αρμόδιο Υποκατάστημα έκδοσης της σχετικής 
απόφασης Διευθυντή.  
 Από την παρακολούθηση της πορείας εφαρμογής των ανωτέρω οδηγιών 
αλλά και από αναφορές Υποκαταστημάτων και ενδιαφερομένων, διαπιστώθηκαν 

mailto:asfika@otenet.gr


 2

προβλήματα τα οποία καθιστούν δυσχερή την διαχείριση των αιτημάτων και ως εκ 
τούτου, μη προσήκουσα την εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων μητέρων.  
 Πέραν αυτών, παρατηρείται σημαντική επιβάρυνση των εργασιών των 
Υπηρεσιών Εσόδων των Υποκαταστημάτων.  
 Με σκοπό συνεπώς την αντιμετώπιση των ανωτέρω θεμάτων, παρέχονται με 
την παρούσα συμπληρωματική εγκύκλιο, οι ακόλουθες διευκρινίσεις:  
 
 Α. ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.  
 
 Όπως αναφέρεται και στην υπόψη σχετική, η ρύθμιση καταλαμβάνει τις 
εργαζόμενες μητέρες που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν παιδί, μετά την ημερομηνία 
ισχύος των διατάξεων του ν.3655/08, δηλαδή μετά την 3/4/2008, καθώς και όσες 
είχαν τεκνοποιήσει και πριν από την ημερομηνία αυτή, με την επισήμανση ότι 
στην τελευταία αυτή περίπτωση, η μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου 
Κύριας Σύνταξης, λαμβάνει χώρα από 3/4/08 και για όσο διάστημα απομένει μέχρι 
την συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών, από την ημέρα που έληξε η επιδότηση λόγω 
λοχείας, ή από τον επόμενο του τοκετού μήνα, εφόσον η δικαιούχος μητέρα δεν 
έχει επιδοτηθεί. 
 Συνεπώς, ασφαλισμένες του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. που έχουν τεκνοποιήσει πριν 
την 3/02/2007, αποκλείονται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων ακόμη και 
εάν δεν έτυχαν επιδότησης λόγω λοχείας.  
  
 Β. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ.  
 
 Με την σχετική εγκύκλιό μας, χαρακτηρίστηκαν ως δικαιούχα πρόσωπα και 
οι εργαζόμενες μητέρες που απασχολούνται στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους 
Ο.Τ.Α. και ασφαλίζονται στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. με τις διατάξεις του Ειδικού 
Συνταξιοδοτικού καθεστώτος του ν.3163/55.  
 Σύμφωνα, ωστόσο με την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, 
η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν.3655/08, καταλαμβάνει τις 
ασφαλισμένες οι οποίες υπάγονται στην κύρια ασφάλιση του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
και εργάζονται με σχέση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου και όχι τις 
μητέρες οι οποίες υπάγονται για κύρια ασφάλιση στο Δημόσιο. Επειδή 
συνεπώς  το Ειδικό συνταξιοδοτικό καθεστώς του ν.3163/55, προσομοιάζει με 
αυτό του Δημοσίου, οι υπαγόμενες στο καθεστώς αυτό, αποκλείονται από το 
πεδίο εφαρμογής των διατάξεων.     
 Επειδή, η διευκρίνιση αυτή αφορά και στις μητέρες εργαζόμενες στο Ίδρυμα 
και υπαγόμενες στην ασφάλιση του Ειδικού Συνταξιοδοτικού καθεστώτος  του 
ν.3163/55, τυχόν αιτήσεις που έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενες, θα πρέπει να 
τεθούν στο Αρχείο χωρίς σχετικές ενέργειες, ενώ στις περιπτώσεις όπου έχει 
χωρήσει επιστροφή εισφορών, αυτές δεν θα αναζητηθούν.  
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 Γ. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΟΥ   
 
 Από την γραμματική διατύπωση της σχολιαζόμενης διάταξης προκύπτει ότι 
η καταβολή μειωμένων εισφορών αφορά σε χρονικό διάστημα απασχόλησης  
της ασφαλισμένης, δηλαδή ενεργού παρουσίας στο χώρο εργασίας της .  
 Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών υπολογίζεται :  
 
α. Για τις μητέρες που έτυχαν επιδότησης λόγω λοχείας, από την λήξη της 

επιδότησης αυτής, δηλαδή από την επόμενη ημέρα της λήξης της 
επιδότησης των εξηντατριών (63) ημερών, που λαμβάνουν οι 
ασφαλισμένες στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, (εγκ.: 15/01).  
Στις περιπτώσεις μεταφοράς του χρόνου επιδότησης λόγω κυοφορίας σε 
χρόνο που έπεται της ημερομηνίας τοκετού, τότε το χρονικό διάστημα 
των δώδεκα (12) μηνών, υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του 
συνολικού χρόνου κυοφορίας – λοχείας.  
 

β. Για τις μητέρες που δεν έτυχαν επιδότησης λόγω λοχείας το κρίσιμο 
12μηνο υπολογίζεται από την πρώτη του επομένου μήνα του τοκετού.  
 

   
 Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το χρονικό διάστημα καταβολής των 
μειωμένων εισφορών, επεκτείνεται μετά τον μήνα που ακολουθεί τον τοκετό, μόνο 
σε περίπτωση λήξης της επιδότησης λόγω λοχείας και ότι η καταβολή μειωμένων 
εισφορών αφορά σε χρονικό διάστημα πραγματικής απασχόλησης της 
ασφαλισμένης.  
 Για κάθε άλλο διάστημα απουσίας από την εργασία της δικαιούχου μητέρας, 
για οποιοδήποτε λόγο, (κανονική άδεια, άδεια άνευ αποδοχών, εξαμηνιαία ειδική 
άδεια μητρότητας, ισόχρονη προς το μειωμένο ωράριο άδεια φροντίδας παιδιού), 
δεν καταβάλλονται μειωμένες εισφορές.  
 

Δ. ΑΡΜΟΔΙΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 
 
 Για λόγους καλύτερης εξυπηρέτησης των δικαιούχων μητέρων αλλά και 
αποσυμφόρησης των εργασιών των Υπηρεσιών Εσόδων των Υποκαταστημάτων, 
ορίζεται ότι, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του άρθρου 119 του Κανονισμού 
Ασφάλισης του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. όπως ισχύει, αρμόδιο Υποκατάστημα για 
διεκπεραίωση των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί και εκκρεμούν ή πρόκειται 
να υποβληθούν και αφορούν στις μισθολογικές περιόδους μέχρι 31/3/2010, είναι 
το Υποκατάστημα ή Παράρτημα του τόπου απασχόλησης της ενδιαφερομένης, 
το Υποκατάστημα δηλαδή που εντάσσεται η έδρα ή το παράρτημα της επιχείρησης 
όπου έλαβε χώρα η απασχόλησή της. 
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 Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί ή διαβιβασθεί στα Υποκαταστήματα που 
υπάγεται η έδρα των εργοδοτών και δεν έχουν διεκπεραιωθεί ή στα 
Υποκαταστήματα του τόπου κατοικίας των ενδιαφερομένων, θα πρέπει να 
διαβιβασθούν αρμοδίως.  
 
 Ε. ΔΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ Α.Π.Δ.  
  
 Σχετικά με την απεικόνιση της ασφάλισης στην Α.Π.Δ., από 1/4/2010 και 
εφεξής ο υπόχρεος εργοδότης θα καταχωρεί στο πεδίο  45 την μείωση του ποσού.   
 Ειδικότερα στην Α.Π.Δ. θα καταχωρείται το ποσό που αντιστοιχεί στο 
γινόμενο των αποδοχών του πεδίου 39 επί του ποσοστού των εργατικών εισφορών 
του κλάδου σύνταξης 3,335 %  ποσοστό για το οποίο σύμφωνα με τα παραπάνω 
απαλλάσσεται της Εργατικής Εισφοράς του κλάδου Σύνταξης.  
 Στο πεδίο 46 καταβλητέες εισφορές θα καταχωρείται το αποτέλεσμα που 
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού της μείωσης από το ποσό των συνολικών 
εισφορών του πεδίου 42. 
 
 
Π.χ.          Πεδίο Περιγραφή  

32 Πακέτο Κάλυψης 101 
39 Αποδοχές 1000,00 
40 Εισφορές Ασφαλισμένου 160,00 
41 Εισφορές Εργοδότη 280,60 
42 Συνολικές Εισφορές 440,60 
45 Επιδότηση Εργοδότη (ποσό) 33,35 
46 Καταβλητέες Εισφορές  407,5 ποσό για το οποίο 

 
 
ο εργοδότης είναι υπόχρεος καταβολής εισφορών. Επισημαίνεται ότι το πεδίο 44 
δεν θα συμπληρώνεται και η  μείωση των εργατικών ασφαλιστικών εισφορών του 
κλάδου σύνταξης του  (20%)  ισχύει για κάθε τύπο αποδοχών (τακτικές, 
ασθένειας, bonus κ.λ.π.). 
 

 
ΣΤ. ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 

 
 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων μητέρων αλλά και την 
υποβοήθηση του έργου των Υπηρεσιών Εσόδων, διευκρινίζονται περαιτέρω τα 
ακόλουθα:  
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α. Ο χρόνος παραγραφής της αξίωσης των ασφαλισμένων για επιστροφή  

των επί πλέον παρακρατηθεισών εισφορών, ορίζεται, σύμφωνα με την 
παρ. 6 του άρθρου 40 του Α.Ν.18461/91, σε πέντε (5) έτη από την 
ημερομηνία καταβολής των.  

β. Αντίγραφο της απόφασης Δ/ντού περί επιστροφής των εισφορών, θα 
κοινοποιείται στο Υποκατάστημα της έδρας του εργοδότη (εφ’ όσον δεν 
είναι αρμόδιο), προκειμένου να γίνει ειδική σημείωση στο  Β.Ε.Ε.  

γ. Στην περίπτωση απασχόλησης της δικαιούχου σε περισσότερους του 
ενός εργοδότες εντός του 12μήνου, υποβάλλονται ξεχωριστές  αιτήσεις.  

δ. Εισφορές που αντιστοιχούν στα Δώρα Εορτών και το επίδομα Αδείας θα 
επιστρέφονται μόνο εάν η αντίστοιχη καταβολή των αποδοχών, άρα και 
η παρακράτηση των εισφορών, έλαβε χώρα εντός του κρίσιμου 
δωδεκαμήνου.  

ε. Με την ένδειξη (συντ/φία) Α.Α.Λ.Α. (σχετ. εγκ. Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
15/2010), χαρακτηρίζονται τα Αποσπάσματα Ατομικού Λογαριασμού 
Ασφάλισης.  

στ. Στο σχετικό υπόδειγμα «Απόφασης Διευθυντή» που έχει κοινοποιηθεί 
συν/να στην αρχική εγκύκλιο μας, θα πρέπει να επέλθει η σχετική 
διόρθωση στο εδάφιο που αναφέρεται στο χρονικό διάστημα για το 
οποίο πρέπει να χωρήσει η μείωση με την διαγραφή της ένδειξης 
(περίοδος επιστροφής στην εργασία».  

    
 Κατά τα λοιπά ισχύουν οι οδηγίες της υπ’ αριθμ.: 15/2010 εγκυκλίου μας.   
    
 
  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
    Η ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ                                         Ο  ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ &          ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                        
        ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ         

                    α/α 
 
         
       ΓΡ. ΑΞΙΩΤΑΚΗ                                           ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΕΛΛΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 

1. Γρ. κ. Διοικητή 
2. Γρ. κ. κ. Υποδιοικητών  
3. Γρ. κ. κ. Γεν. Δ/ντών 
4. Γρ. κ. κ. Συντονιστών  
5. 
 

Όλα τα Υπουργεία - Δ/νσεις Διοικητικού (για την άμεση ενημέρωση 
αυτών     και των εποπτευόμενων Υπηρεσιών, ΝΠΔΔ, Οργανισμών, Δημ. 
Επιχειρήσεων κ.α.) 

6. Υπουργείο Απασχόλησης & Κοιν. Προστασίας 
Γενική Γραμματεία Κοιν. Ασφαλίσεων 
Σταδίου 29, 10110 Αθήνα 

7. Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ακαδημίας 6, 10671 Αθήνα 

8. Σ.Ε.Β. 
Ξενοφώντος 5, 10557 Αθήνα 

9. Σύνδεσμος Ανων. Εταιρειών και ΕΠΕ  
Πανεπιστημίου 16, 10672  Αθήνα 

10. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Βόρειας Ελλάδας 
Προμηθέως 32, 54629 Θεσ/νίκη 

11. Σύνδεσμος Βιομηχάνων Αττικής και Πειραιώς 
Ακαδημίας 15, 10671 Αθήνα 

12. Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
Μασσαλίας 1 και Σόλωνος, 10680 Αθήνα 

13. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
Μητροπόλεως 12-14,  10563  Αθήνα  

14. Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. 
Ακαδημίας 65 και Γενναδίου 8, 10678 Αθήνα 

15. Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπορικών Κλαδικών Οργανώσεων 
Λυκαβηττού 37, 10672 Αθήνα 

16. Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 
Ακτή Μιαούλη 85 , 18537  Πειραιάς 

17. Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο της Ελλάδας 
Σταδίου 24 , 10564 Αθήνα 

18. Γ.Σ.Ε.Ε. 
28ης  Οκτωβρίου 69, 10434 Αθήνα 

19. Πανελλήνια Ομοσπονδία Λογιστών 
Κάνιγγος 27 , 10682 Αθήνα 

20. Ένωση Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών 
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 

21. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Ελλάδος 
Αριστοτέλους 4, 10433 Αθήνα 
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22. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ακαδημίας 7 , 10671 Αθήνα 

23. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσ/νίκης 
Τσιμισκή 29 , 54624 Θεσ/νίκη 

24. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά 
 Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού , 18531 Πειραιάς 

25. Ομοσπονδία Επαγγελματιών Εμπόρων 
Νομού Θεσ/νίκης 
Αριστοτέλους 3, 54624 Θεσ/νίκη 

26. Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου  
Κανακάρη 46 - 52,  26221 Πάτρα 

27. Επιχειρησιακή Ομάδα Ασφαλιστικών Εισφορών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

28. Ομάδα Εκπαιδευτών Αθήνας 
Πατησίων 12, Αθήνα 

29. Ομάδα Εκπαιδευτών Θεσ/νίκης 
(Υποκ/μα Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Πύλης Αξιού) 

30. Ομάδα Υποδομών  Ηλεκτρονικής Εξυπηρέτησης & Τηλεπικοινωνιών  
Πατησίων 12, Αθήνα 

31. Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου (Ε.Σ.Ε.Ε.) 
Μητροπόλεως 42, 10563 Αθήνα 

32. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
Ελ. Βενιζέλου 44, 10679 Αθήνα 

33. Επαγγελματικό Επιμελητήριο Πειραιά 
Αγ. Κων/νου 3, 18531 Πειραιάς 

34. Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Ελλάδος 
Καποδιστρίου 24, 10682 Αθήνα 

35. Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών Ελλάδας 
Ιουλιανού 42-46, 10434 Αθήνα 

36. Ομάδα Υποδομών Λειτουργικών Παρεμβάσεων & Διαδικασιών 
Πατησίων 12, Αθήνα 

37. Ανάδοχος Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

38. Ομάδα Υποδομών Προετοιμασίας & Συλλογής Στοιχείων 
Πατησίων 12, Αθήνα 

39. Επιτροπή Διαχείρισης Ο.Π.Σ./Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
Πατησίων 12, Αθήνα 

 
 
 
 
 
 

 


	  
	                 Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η 
	ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ                   
	ΤΜΗΜΑΤΑ:  ΓΕΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ    
	Ταχ. Διεύθυνση     : Αγ. Κων/νου 8 
	                                10241 ΑΘΗΝΑ               
	Πληροφορίες         : Δ. Παπαχρήστου 
	Αριθ. τηλεφώνου   : 210  52 15 248 
	FAX                       : 210  52 23 228 
	E – mail                 : asfika@otenet.gr
	      
	 
	Αθήνα,    02/07/2010 
	 
	Αριθμ. Πρωτ.: 
	Α23/269/48 
	 
	ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  
	 
	ΠΡΟΣ: 
	  
	 
	ΘΕΜΑ : 
	 
	 
	ΣΧΕΤ. :
	 
	 Με την ανωτέρω σχετική, σας κοινοποιήθηκε η διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 141 του ν.3655/2008 και παρασχέθηκαν οδηγίες για την εφαρμογή τους.  
	 
	 Όπως αναφέρεται και στην υπόψη σχετική, η ρύθμιση καταλαμβάνει τις εργαζόμενες μητέρες που απέκτησαν ή θα αποκτήσουν παιδί, μετά την ημερομηνία ισχύος των διατάξεων του ν.3655/08, δηλαδή μετά την 3/4/2008, καθώς και όσες είχαν τεκνοποιήσει και πριν από την ημερομηνία αυτή, με την επισήμανση ότι στην τελευταία αυτή περίπτωση, η μείωση κατά 50% των εισφορών του κλάδου Κύριας Σύνταξης, λαμβάνει χώρα από 3/4/08 και για όσο διάστημα απομένει μέχρι την συμπλήρωση δώδεκα (12) μηνών, από την ημέρα που έληξε η επιδότηση λόγω λοχείας, ή από τον επόμενο του τοκετού μήνα, εφόσον η δικαιούχος μητέρα δεν έχει επιδοτηθεί. 

