
 

 

Μετά την ανακοίνωση του Προγράμματος Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού και σε 
συνέχεια της προηγούμενης υπ’ αριθμ.1881/30.9.2016 ανάρτησης στην Εσωτερική Επικοινωνία, 
επισυνάπτονται οδηγίες του Τοπικού  Υποκαταστήματος Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Εντασσομένων 
Τραπεζών/τ.Τ.Σ.Π. ΕΤΕ (Δραγατσανίου 8)  καθώς και των Ασφαλιστικών Οργανισμών 
Προσωπικού (Εμμ. Μπενάκη 5) προς τους συναδέλφους για την ενημέρωση και την καλύτερη 
εξυπηρέτησή τους  : 
  
ΟΔΗΓΙΕΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (τ.Τ.Σ.Π.ΕΤΕ) 
  
Για τις παρακάτω κατηγορίες εργαζομένων/ασφαλισμένων συστήνεται η μη προσέλευσή τους 
στην υπηρεσία κύριας σύνταξης Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ./τ.Τ.Σ.Π. ΕΤΕ (Δραγατσανίου 8), εφόσον πρόκειται 
να αιτηθούν σύνταξης γήρατος και όχι σύνταξης αναπηρίας : 
  

 Οσοι επιθυμούν αποκλειστικά πληροφόρηση σχετικά με το ύψος της καταβλητέας 
σύνταξης. 

  

 Οσοι πρόσφατα ενημερώθηκαν από την παραπάνω υπηρεσία ότι δεν πληρούν χρονικές 
προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση. 

  

 Οσοι άνδρες ασφαλισμένοι συμπληρώνουν τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης μετά 
την 18/8/2015 αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το 58ο έτος της ηλικίας τους. 

  

 Οσοι άνδρες ασφαλισμένοι δεν έχουν πραγματοποιήσει 15 έτη ασφάλισης και δεν 
έχουν την ηλικία των 67 ετών για χορήγηση πλήρους σύνταξης. 
  

 Οσοι άνδρες ασφαλισμένοι δεν έχουν πραγματοποιήσει 25 έτη ασφάλισης και δεν 
έχουν ηλικία 62 ετών για χορήγηση μειωμένης σύνταξης. 
  

 Οσες γυναίκες ασφαλισμένες είναι κάτω των 55 ετών. 
Από την ανωτέρω κατηγορία εξαιρούνται οι διατάξεις ασφαλισμένων ειδικών 
κατηγοριών, οι μητέρες ανηλίκων ή αναπήρων και τρίτεκνες. 

  
Το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.(τ.Τ.Σ.Π. ΕΤΕ) δεν παρέχει ακριβή ημερομηνία θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος. Αυτή δίδεται μόνο μετά από την υποβολή του αιτήματος συνταξιοδότησης και την 
επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του συνταξιοδοτικού 
φακέλου. 
  
Πριν από  την κατάθεση του αιτήματος για συνταξιοδότηση θα πρέπει να έχουν ενημερωθεί από 
την υπ’ αριθμ.1881/30.9.2016 ανακοίνωση της Εσωτερικής Επικοινωνίας για τον τρόπο 
συμπλήρωσης των αιτήσεων και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
  
Για την διευκόλυνση των προσερχομένων στο Υποκατάστημα του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ./τ.Τ.Σ.Π. ΕΤΕ 
(Δραγατσανίου 8) θα πρέπει να τηρηθεί η παρακάτω σειρά, αναλόγως του καταληκτικού ψηφίου 
του Aριθμού Mητρώου (Α.Μ.) του υπαλλήλου/ασφαλισμένου: 
 



Όσων ο Α.Μ λήγει σε   1  θα προσέλθουν τη  Δευτέρα  12/12  ή εναλλακτικά  τη Δευτέρα 19/12. 
 
 »     ο Α.Μ     »          σε 2     »                    τη Δευτέρα  12/12     »                         τη  Δευτέρα 19/12. 

  »   ο Α.Μ     »          σε 3      »                    την  Τρίτη  13/12       »                         τη  Δευτέρα 19/12. 

  »  ο Α.Μ     »            σε 4      »                   την  Τρίτη    13/12       »                       την  Τρίτη    20/12. 

 »     ο Α.Μ   »           σε 5     »                      την  Τετάρτη   14/12    »                      την  Τρίτη     20/12. 

 »     ο Α.Μ  »           σε 6   »                         την  Τετάρτη    14/12   »                    την  Τρίτη     20/12. 

 »    ο Α.Μ  »            σε 7    »                        την  Πέμπτη    15/12  »                      την  Τετάρτη   21/12. 

 »     ο Α.Μ »            σε 8     »                       την  Πέμπτη     15/12   »                    την  Τετάρτη   21/12. 

 »     ο Α.Μ     »        σε 9    »                 την Παρασκευή      16/12   »                την  Τετάρτη      21/12. 

»     ο Α.Μ     »        σε 0  »                    την Παρασκευή   16/12    »                    την  Τετάρτη  21/12. 

Σε περίπτωση σοβαρού  κωλύματος θα πρέπει να γίνεται επικοινωνία με το Τοπικό 
Υποκατάστημα Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. Εντασσομένων Τραπεζών/τ.Τ.Σ.Π. ΕΤΕ  προκειμένου να ζητηθεί 
εναλλακτική ημερομηνία προσέλευσης. 
  
Οι προσερχόμενοι θα πρέπει να έχουν μαζί τους απόδειξη μισθοδοσίας στην οποία αναγράφεται 
ο Α.Μ. και αστυνομική ταυτότητα, οι δε εκπρόσωποι των ασφαλισμένων να έχουν 
εξουσιοδότηση. Ωράριο εξυπηρέτησης: 7.30 έως 15.00. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΟΠΕΤΕ 
  

 Οι εργαζόμενοι/ασφαλισμένοι θα πρέπει να τηρήσουν την ίδια διαδικασία, την ίδια 
σειρά και τις ίδιες ημερομηνίες ως ανωτέρω για την προσέλευσή τους στους 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς Προσωπικού Ε.Τ.Ε. (Λ.Ε.Π. ΕΤΕ, Τ.Α.Π. ΕΤΕ, Ε.Λ.Ε.Π. ΕΤΕ-
Π.Π.ΕΘΝΑΚ, Εμμ. Μπενάκη 5 και Πανεπιστημίου, Αθήνα, 4ος όροφος), για να λάβουν 
πληροφόρηση και μόνο για: 
 - την επικουρική παροχή στον Λογαριασμό Επικούρησης Προσωπικού Ε.Τ.Ε. (Λ.Ε.Π. 
ΕΤΕ), 
 - την εφ’ άπαξ παροχή στο Ταμείο Αυτασφαλείας Προσωπικού Ε.Τ.Ε. (Τ.Α.Π. ΕΤΕ) και  
  - την επικουρική παροχή στον Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Προσωπικού Ε.Τ.Ε. 
Πρώην Προσωπικού Εθνικής Ακινήτων (Ε.Λ.Ε.Π. ΕΤΕ-Π.Π.ΕΘΝΑΚ). 

  
 Οι ανωτέρω φορείς των Α.Ο.Π. ΕΤΕ θα εξυπηρετούν καθημερινά τους συμμετέχοντες στο 
Πρόγραμμα Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού από τις 08:00 έως και την τελευταία 
προσέλευση ασφαλισμένου έως τις 15:30 για πληροφόρηση και μόνον. 
  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ  ΤΟΥ  ΟΜΙΛΟΥ 
 

9 Δεκεμβρίου 2016 

 Είναι απαραίτητο να τυπώσετε αυτό το έγγραφο;  

Σκεφτείτε το περιβάλλον! 
 


