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ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  
ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(Λ.Ε.Π. ΕΤΕ) 
 

Υπολογισμός Επικουρικής Σύνταξης Ασφαλισμένου Ε.Τ.Ε. 
(Με παράδειγμα) 

 
Επικουρική σύνταξη δικαιούνται οι εξελθόντες και εξερχόμενοι ασφαλισμένοι, ΕΦ’ ΟΣΟΝ 
έχουν στοιχειοθετήσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα (τέως 
Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε.), νυν Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Τραπεζών και λαμβάνουν ή 
δικαιούνται να λάβουν σύνταξη, η δε χορήγηση και ο υπολογισμός θα γίνεται σύμφωνα με τον 
ισχύοντα Κανονισμό. 
 
Για να υπολογίσετε το ποσόν της επικουρικής σύνταξης που δικαιούσθε θα πρέπει: 
1. Να γνωρίζετε το βασικό μισθό από τη μισθοδοσία σας. 
2. Να υπολογίσετε το επίδομα πολυετίας, ανάλογα με το χρόνο που είσθε ασφαλισμένος στον 

Λογαριασμό Επικούρησης της Ε.Τ.Ε. Σημειώστε ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης στον 
Λογαριασμό Επικούρησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό χρόνο ασφάλισης στον 
Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα (τέως Ταμείο Συντάξεων Προσωπικού Ε.Τ.Ε.),  
νυν Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. Τραπεζών. 

3. Να γνωρίζετε το επίδομα βαθμού από τη μισθοδοσία σας (ΚΩΔ. 243). 
4. Να γνωρίζετε το επίδομα πτυχίου από τη μισθοδοσία σας (ΚΩΔ. 236 ή 239 ή 264 ή 265). 

(Σημείωση: Η επικουρική σύνταξη δεν υπολογίζεται επί των άλλων επιδομάτων που τυχόν 
λαμβάνονται). 

 
Το ανωτέρω σύνολο, το οποίο αποτελεί τις συντάξιμες αποδοχές σας, πολλαπλασιάζεται με τον 
αριθμό των ετών ασφάλισης στον Λογαριασμό Επικούρησης (με ανώτατο όριο τα 35 έτη 
ασφάλισης) και στη συνέχεια με τον συντελεστή 1,02857%. 
 
 
Παράδειγμα: 
 
Έστω ότι είναι: 
 
1. Βασικός μισθός                                  €1.172,00 
2. Επίδομα πολυετίας                             €   607,10    
3. Επίδομα βαθμού (ΚΩΔ. 243)             €   201,00 
4. Επίδομα πτυχίου (ΚΩΔ. 239)             €   293,00    
 
Το επίδομα πολυετίας υπολογίζεται ως εξής: 
 
Έστω ότι είσθε ασφαλισμένος στον Λογαριασμό Επικούρησης της Ε.Τ.Ε. για 27 χρόνια 7 μήνες 
και 8 ημέρες (καθαρός χρόνος αφού αφαιρέσετε απεργίες, γονικές άδειες, άδειες σπουδών και 
άλλα ασφαλιστικά κενά που είναι πιθανόν να έχετε). Ο χρόνος αυτός στρογγυλοποιείται σε 28 
χρόνια (επειδή έχετε πάνω από 6 μήνες και 1 ημέρα). 
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Πολλαπλασιάζετε τον καθαρό χρόνο που είσθε ασφαλισμένος στον Λογαριασμό Επικούρησης 
της Ε.Τ.Ε. με τον συντελεστή 1,85 για να βρείτε το ποσοστό επί τοις εκατό (%) της πολυετίας 
σας, δηλαδή: 
 
28 Χ 1,85 = 51,8. 
 
Το επίδομα πολυετίας είναι ο βασικός μισθός επί το παραπάνω ποσοστό, δηλαδή: 
 
1.1172 Χ 51,8% = € 607,10. 
 
Η επικουρική σύνταξη που θα λαμβάνετε είναι το άθροισμα του βασικού μισθού, του 
επιδόματος πολυετίας που υπολογίσατε, του επιδόματος βαθμού και του επιδόματος πτυχίου, επί 
τον συνολικό χρόνο που είσαστε ασφαλισμένος στον Λογαριασμό Επικούρησης επί τον 
συντελεστή 1,02857%, δηλαδή: 
 
1.172,00 + 607,10 + 201,00 + 293,00 = 2.273,10 
 
2.273,10 Χ 28 Χ 1,02857% = € 654,65. 
 
Επί του ποσού της επικουρικής σύνταξης που θα λαμβάνετε υπολογίζεται: 
 
α) το επίδομα γάμου το οποίο αντιστοιχεί στο 10% και  
 
β) το επίδομα τέκνων, το οποίο αντιστοιχεί στο: 
 
          5%      για το πρώτο ανήλικο παιδί 
          7,5%   για το δεύτερο  

  10%     για το τρίτο και  
   15%     για το τέταρτο και άνω 
 

και δίνεται για κάθε παιδί μέχρι να συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του ή το 24ο εφ’ όσον 
σπουδάζει μέχρι αυτήν την ηλικία. 
 
 
Παράδειγμα: 
 
Εάν ο ανωτέρω επικουρούμενος είναι έγγαμος με δύο ανήλικα παιδιά, δικαιούται τα παρακάτω 
ποσά για επίδομα γάμου και τέκνων: 
 
α) 654,65 Χ 10% = € 65,46 για το επίδομα γάμου 
 
β) 654,65 Χ  5%  = € 32,73 για το επίδομα του πρώτου τέκνου και 
 
γ) 654,65 Χ 7,5% = €49,09 για το επίδομα του δευτέρου τέκνου. 
 
Επομένως, το ποσό της επικουρικής σύνταξης που δικαιούται είναι: 
 
654,65 + 65,46 + 32,73 + 49,09 = € 801,93. 
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Επισημαίνεται ότι το αποτέλεσμα του υπολογισμού με τον παραπάνω τρόπο είναι τελείως 
ενδεικτικό και αφορά τους άμεσα ασφαλισμένους. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού δεν 
δεσμεύει σε καμμία περίπτωση τον Λογαριασμό Επικούρησης, από τις Υπηρεσίες του οποίου θα 
γίνει ο τελικός υπεύθυνος και πλήρως προσαρμοσμένος στα δεδομένα του ασφαλισμένου 
υπολογισμός. 
 
Η παρεχόμενη στους ασφαλισμένους δυνατότητα υπολογισμού με τον τρόπο αυτόν γίνεται με 
μόνο σκοπό τη διευκόλυνσή τους, ώστε να έχουν μία γενική εικόνα του ποσού της επικουρικής 
σύνταξης που δικαιούνται. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


