
 
 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ 

ΕΛΛΑ∆ΟΣ  

Υπολογισµός Επικούρησης Ασφαλισµένου Ε.Τ.Ε. (Παράδειγµα)  

Επικούρηση δικαιούνται οι εξελθόντες και εξερχόµενοι ασφαλισµένοι, ΕΦ΄ΟΣΟΝ έχουν 
στοιχειοθετήσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα από τον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα (πρώην Ταµείο 
Συντάξεων ΕΤΕ), νυν ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Τραπεζών και λαµβάνουν ή δικαιούνται να λάβουν σύνταξη, η δε 
χορήγηση και ο υπολογισµός θα γίνεται σύµφωνα µε τον ισχύοντα Κανονισµό.  

Για να υπολογίσετε πόση Επικούρηση δικαιούσθε θα πρέπει :  

1 Να γνωρίζετε το βασικό µισθό από την µισθοδοσία σας  
2 Να υπολογίσετε το επίδοµα πολυετίας, ανάλογα µε το χρόνο που είσθε ασφαλισµένος στο 
Λογαριασµό Επικούρησης της ΕΤΕ. Σηµειώστε ότι ο συνολικός χρόνος Επικούρησης δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το συνολικό χρόνο ασφαλίσεως στον Κύριο Ασφαλιστικό Φορέα (πρώην Ταµείο 
Συντάξεων ΕΤΕ) νυν ΙΚΑ – ΕΤΑΜ Τραπεζών.  
3 Να γνωρίζετε το επίδοµα βαθµού από την µισθοδοσία σας (ΚΩ∆. 243)  
4 Να γνωρίζετε το επίδοµα πτυχίου από την µισθοδοσία σας (ΚΩ∆.236 ή 239 ή 264 ή 265) .  
 
(Σηµείωση: Η Επικούρηση δεν υπολογίζεται επί των άλλων επιδοµάτων που τυχόν λαµβάνονται).  

Το παραπάνω σύνολο, που αποτελεί τις συντάξιµες αποδοχές σας, πολλαπλασιάζεται µε τον αριθµό 
των ετών ασφάλισης στο Λογαριασµό Επικούρησης (µε ανώτατο όριο τα 35 έτη ασφάλισης) και στη 
συνέχεια µε τον συντελεστή 1,02857 %.  

Παράδειγµα:  

Έστω ότι είναι:  

Βασικός Μισθός € 1.172, 00 Επίδοµα Βαθµού 
(ΚΩ∆.243) € 201,00 Επιστηµονικό Επίδοµα 
(ΚΩ∆.239) € 293,00 Επίδοµα πολυετίας € 607,10  

Το επίδοµα πολυετίας υπολογίζεται ως εξής :  

Έστω ότι είσθε ασφαλισµένος στο Λογαριασµό της Επικούρησης της ΕΤΕ για 27 χρόνια 7 µήνες και 8 
ηµέρες (καθαρός χρόνος αφού αφαιρέσετε τις απεργίες, γονικές άδειες, άδειες σπουδών και άλλα 
ασφαλιστικά κενά που πιθανόν να έχετε). Ο χρόνος αυτός στρογγυλοποιείται σε 28 χρόνια (εφόσον 
έχετε πάνω από 6 µήνες και 1 µέρα).  

Πολλαπλασιάζετε τον καθαρό χρόνο που είσθε ασφαλισµένος στο Λογαριασµό Επικούρησης της 
ΕΤΕ, µε τον συντελεστή 1,85 για να βρείτε το ποσοστό επί τοις % της πολυετίας σας, δηλ. 28 Χ 1,85 
= 51,8.  

Το επίδοµα πολυετίας είναι ο Βασικός Μισθός επί το παραπάνω ποσοστό δηλ. € 
1.172,00 Χ 51,8% = € 607,10.  

Η Επικούρηση που θα λαµβάνετε είναι το άθροισµα του Βασικού Μισθού, του Επιδόµατος Βαθµού, 
του Επιστηµονικού επιδόµατος και του Επιδόµατος πολυετίας που υπολογίσατε, επί τον συνολικό 
χρόνο που είσαστε ασφαλισµένος στην Επικούρηση επί τον συντελεστή 1,02857 %. Ήτοι € 1.172,00 
+ € 201,00 + € 293,00+€ 607,10 = € 2.273,10 € 2.273,10 Χ 28 Χ 1,02857% = € 654,65 €  

Επί του ποσού της Επικούρησης 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 έκαστο τέκνο µέχρι να συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας ή το 24ο έτος, εφόσον 
µέχρι την ηλικία αυτή σπουδάζει.  

Παράδειγµα: Εάν ο παραπάνω 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 δεύτερου τέκνου.  

Εποµένως το ποσό της επικούρησης που δικαιούται είναι : € 654,65 

+ € 65,46  + € 32,73 + € 49,09 = € 801,93.  

 
 
Επισηµαίνεται, ότι το αποτέλεσµα του υπολογισµού µε τον παραπάνω τρόπο είναι τελείως ενδεικτικό, 
αφορά δε τους άµεσα ασφαλισµένους. Το αποτέλεσµα του υπολογισµού δεν δεσµεύει σε καµία 
περίπτωση τον Λογαριασµό, 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 αυτό, γίνεται µε µόνο 
σκοπό την διευκόλυνσή τους, ούτως ώστε να έχουν µία γενική εικόνα  του ποσού επικουρικής 
σύνταξης που δικαιούνται. 
 


