
 

 

 ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ 

 

 

Επίδομα Μητρότητας π. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και π. ΤΑΞΥ  

 

α) Επιδόματα Μητρότητας (Κυοφορίας - Λοχείας)  
 

Τα π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και π. ΤΑΞΥ επιδοτούν τις άμεσα ασφαλισμένες για 56 ημέρες πριν 

τον τοκετό και 63 ημέρες μετά τον τοκετό. Για να τύχουν αυτών των επιδομάτων 

πρέπει να έχουν συμπληρώσει 200 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και 

π. ΤΑΞΥ τα δύο προηγούμενα χρόνια από την πιθανή - πραγματική ημέρα τοκετού 

και να μην εργάζονται κατά τον χρόνο της επιδότησης.  

 

Δικαιολογητικά:  

α) Για το επίδομα κυοφορίας: 

1. Βεβαίωση Πιθανής Ημερομηνίας Τοκετού από τον μαιευτήρα γυναικολόγο της 

Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ) ή του Σταθμού Προστασίας Μάνας και Παιδιού 

όπου υπάρχουν ή από συμβεβλημένο γυναικολόγο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., Κέντρου Υγείας, 

Περιφερειακού ιατρείου ή Νοσοκομείου του ΕΣΥ, ή κάθε άλλη Δημόσια Δομή ΠΦΥ.  

2. Βεβαίωση- Υπεύθυνη δήλωση του/της εργοδότη-τριας αποχής από την εργασία 

για όλο το χρονικό διάστημα επιδότησης αποχής των εκατό δέκα εννέα (119) 

ημερών – (56 ημέρες πριν την πιθανή ημερομηνία τοκετού και 63 ημέρες μετά τον 

τοκετό).  

3. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο 

το όνομα της δικαιούχου, όπου αναγράφεται ευκρινές το IBAN της ασφαλισμένης 

4.Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ θα πρέπει να 

υποβάλλει φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της ΕΕ ή δελτίο μόνιμης 

διαμονής  

5. Σε περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να υποβάλει 

φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής σε ισχύ κατά την ημερομηνία τοκετού. 

β) Για το επίδομα λοχείας: 

1.Ληξιαρχική πράξη γέννησης του τέκνου 

  

 

 

 



 

 Περίπτωση πρόωρου τοκετού: 

  Οι ημέρες μεταφέρονται μετά το τέλος του επιδόματος λοχείας, ώστε ο συνολικός 

χρόνος επιδότησης να μην υπολείπεται των 119 ημερών (17 εβδομάδων). 

 

  Περίπτωση παράτασης κυοφορίας: 

Για παράταση κυοφορίας πέραν των 10 ημερών απαιτείται γνωμάτευση 

Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής. 

 

Συνυπολογισμός  χρόνου ασφάλισης από άλλο φορέα 

   Στην περίπτωση που η ασφαλισμένη δεν έχει συμπληρώσει τις 200 ημέρες 

ασφάλισης μπορεί να συνυπολογιστεί ο χρόνος ασφάλισης που είχε η εργαζόμενη σε 

άλλον φορέα ως μισθωτή ή ως αυτοαπασχολούμενη, εφόσον ο φορέας αυτός 

χορηγεί επίδομα μητρότητας και να λάβει τις παροχές μητρότητας από τον e –ΕΦΚΑ. 

(άρθρο 35 του Ν.2676/99 (ΦΕΚ 1 Α' ).  

Παράδειγμα  

   Η μισθωτή ασφαλισμένη του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα πρέπει να έχει αποκτήσει 

ασφαλιστική ικανότητα για παροχές σε χρήμα (120 ημέρες εργασίας τον προηγούμενο 

χρόνο ή το τελευταίο 15μηνο από την ημερομηνία τοκετού) και στην περίπτωση που 

δεν έχει συμπληρώσει στην ασφάλιση του π. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ως μισθωτή τις 200 ημέρες 

ασφάλισης, μπορεί να συνυπολογιστεί ο χρόνος ασφάλισης που είχε στον 

προηγούμενο φορέα ασφάλισης και ο οποίος χορηγεί επιδόματα μητρότητας για να 

λάβει τις παροχές μητρότητας από το πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ). 

 

Επίδομα Μητρότητας π. ΟΑΕΕ 

 Οι αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες – άμεσα ασφαλισμένες του Ο.Α.Ε.Ε 

οι οποίες διακόπτουν προσωρινά το επαγγέλματος τους δικαιούνται επίδομα 

μητρότητας (κυοφορίας-λοχείας) μηνιαίως ύψους 150€ για χρονικό διάστημα 

τεσσάρων (04) μηνών, με βασικές προϋποθέσεις την ύπαρξη ασφαλιστικής 

ικανότητας σε είδος και ταμειακής ενημερότητας 

 

Δικαιολογητικά: 

1. Ληξιαρχική πράξη γέννησης 

2. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, όπου 

αναγράφεται ευκρινές το IBAN της ασφαλισμένης 



3. Υπεύθυνη δήλωση ότι ασκεί αποκλειστικά ελεύθερο επάγγελμα και ότι δεν 

δικαιούται το επίδομα από άλλο ασφαλιστικό Ταμείο 

4. Η αίτηση υποβάλλεται στην αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ της έδρας της  

επιχείρησης της ασφαλισμένης. 

5. Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ θα πρέπει να 

υποβάλλει φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της ΕΕ ή δελτίο μόνιμης 

διαμονής  

6. Σε περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να υποβάλει 

φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής σε ισχύ κατά την ημερομηνία τοκετού. 

          

Σύμφωνα με το άρθρο 44 παρ. 1 του Ν. 4488/2017 (Α΄137), το ανωτέρω επίδομα 

μητρότητας μπορεί να χορηγηθεί και: 

 στις τεκμαιρόμενες (=αποκτώσες) αυτοαπασχολούμενες μητέρες του άρθρου 

1464 του Αστικού Κώδικα με την προσκόμιση δικαστικής άδειας παρένθετης 

μητρότητας 

 στις αυτοαπασχολούμενες εργαζόμενες γυναίκες που υιοθετούν τέκνο ηλικίας 

έως δύο (2) ετών με την προσκόμιση της τελεσίδικης δικαστικής πράξη 

υιοθεσίας και του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης. 

Επίδομα Μητρότητας π. ΟΓΑ 

 

 Ο τ. ΟΓΑ χορηγεί επίδομα μητρότητας στις ασφαλισμένες που έχουν 

ασφαλιστική ικανότητα και δεν οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές και την 

ημέρα του τοκετού. 

Δικαιολογητικά: 

1. Ληξιαρχική  πράξη  γέννησης 

2. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού, όπου 

αναγράφεται ευκρινές το IBAN της ασφαλισμένης 

3. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει πάρει το επίδομα από άλλο ασφαλιστικό Ταμείο 

4. Στην περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος κράτους μέλους της ΕΕ θα πρέπει να 

υποβάλλει φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης εγγραφής πολίτη της ΕΕ ή δελτίο μόνιμης 

διαμονής  

5. Σε περίπτωση που η αιτούσα είναι υπήκοος τρίτης χώρας θα πρέπει να υποβάλει 

φωτοαντίγραφο της άδειας διαμονής σε ισχύ κατά την ημερομηνία τοκετού 

  


