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Προσμέτρηση – Εξαγορά ανασφάλιστου χρόνου υπηρεσίας  

  
  

1. Στο χρόνο ασφάλισης μπορεί να προσμετρηθεί με απόφαση του Δ.Σ. ή του νομίμως από 

αυτό εξουσιοδοτουμένου οργάνου του Ταμείου:  

α) Ο ανασφάλιστος χρόνος υπηρεσίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας με αποδοχές στην 

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και σε Τράπεζες που συγχωνεύτηκαν ή συγχωνεύονται με αυτήν, 

καθώς και σε υποκαταστήματα αυτών στην αλλοδαπή, εφόσον η υπηρεσία παρεχόταν κατά 

κύριο επάγγελμα και όχι ευκαιριακά, καθώς και ο ανασφάλιστος χρόνος παροχής υπηρεσιών 

των εμμίσθων δικηγόρων και Νομικών Συμβούλων των ανωτέρω Τραπεζών που είναι 

ασφαλισμένοι στο Ταμείο.  

β) Ο ανασφάλιστος χρόνος υπηρεσίας στην Εθνική Τράπεζα χωρίς αποδοχές λόγω 

ασθένειας ή σπουδών ή σοβαρών οικογενειακών λόγων (όπως ενδεικτικά κύησης, γονικής 

άδειας κ.λ.π.), ή απεργιών και εφόσον το Δ.Σ.  κρίνει δικαιολογημένους τους λόγους για κάθε 

περίπτωση.  

γ) Ο ανασφάλιστος χρόνος υπηρεσίας στην Εθνική Τράπεζα χωρίς αποδοχές λόγω 

στράτευσης, καθώς και προγενέστερος της προσλήψεως στην ΕΤΕ χρόνος στράτευσης μέχρι 

24 μηνών.  

δ) Ο ανασφάλιστος χρόνος υπηρεσίας με σχέση εξαρτημένης εργασίας με αποδοχές σε 

θυγατρικές της Εθνικής Τράπεζας Τράπεζες ή άλλες Εταιρίες της στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, 

εφόσον η υπηρεσία παρεχόταν κατά κύριο επάγγελμα και όχι  ευκαιριακά καθώς και ο 

ανασφάλιστος χρόνος υπηρεσίας σε άλλον εργοδότη λόγω δανεισμού ή απόσπασης από την 

υπηρεσία της Εθνικής Τράπεζας. Ο προσμετρούμενος κατά το παρόν εδάφιο χρόνος δεν 

μπορεί να υπερβαίνει τους 60 μήνες συνολικά.  

ε) Ο χρόνος κατά τον οποίο  ο ασφαλισμένος έπαιρνε μέρος των αποδοχών του θεωρείται 

χρόνος ασφάλισης κατά το αντίστοιχο ποσοστό, μπορεί δε να εξαγορασθεί και να προσμετρηθεί 

και κατά το υπόλοιπο ανασφάλιστο ποσοστό.      

2. Για την προσμέτρηση του χρόνου όλων των περιπτώσεων της προηγουμένης 

παραγράφου απαιτείται ο ασφαλισμένος:  

α) Να έχει συμπληρώσει τουλάχιστον 5ετή ασφάλιση στο Ταμείο λόγω πραγματικής  

υπηρεσίας στην Εθνική Τράπεζα.  

β)  Να υποβάλει στο Ταμείο αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την  

ημερομηνία της εξόδου του από την Τράπεζα.  

γ) Να έχει καταβάλει τις εισφορές  που ορίζονται στην επόμενη παράγραφο.  

3. Οι εισφορές εξαγοράς για την προσμέτρηση του ανασφάλιστου χρόνου  υπολογίζονται 

ως εξής:  

α) Στις περιπτώσεις α,γ,δ και ε  της παραγράφου 1 του παρόντος  λαμβάνεται υπόψη το 

ποσό επί του οποίου υπολογίζονται οι εισφορές του άρθρου 4  κατά το μήνα υποβολής της 

αίτησης,  εκτός των τυχόν αμοιβών  υπερεργασίας  ή υπερωριών, πολλαπλασιαζόμενο επί 

1,2084  (14,5 μισθοί ετησίως δια 12) και το γινόμενο επί τον αριθμό των εξαγοραζομένων μηνών 

και κλάσματος μηνός για τις ημέρες. Το 9% του νέου γινομένου αποτελεί το συνολικό ποσό των 

εισφορών εξαγοράς .  



β) Στην περίπτωση β  της παραγράφου 1 του παρόντος λαμβάνεται υπόψη το ποσό επί του 

οποίου υπολογίζονται οι εισφορές του άρθρου 4 κατά το μήνα υποβολής της αίτησης, εκτός 

των τυχόν αμοιβών υπερεργασίας ή υπερωριών, πολλαπλασιαζόμενο επί 1,2084  (14,5  μισθοί 

ετησίως δια 12) και το γινόμενο επί τον αριθμό των εξαγοραζομένων μηνών και κλάσματος 

μηνός για τις ημέρες. Το 5,5% του νέου γινομένου αποτελεί το συνολικό ποσό των εισφορών 

εξαγοράς.  

4. Το συνολικό ποσό των εισφορών εξαγοράς καταβάλλεται ολόκληρο και εφάπαξ. 

Εφόσον όμως η αίτηση υποβάλλεται και η προσμέτρηση γίνεται κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας 

του ασφαλισμένου στην Τράπεζα, το Δ.Σ. μπορεί με απόφασή του να ορίσει τμηματική 

καταβολή των άνω εισφορών με μηνιαίες δόσεις, παρακρατούμενες από τη μισθοδοσία του 

ασφαλισμένου. Η σχετική μηνιαία παρακράτηση δεν μπορεί να είναι ανώτερη από το 10% ούτε 

κατώτερη από το 5% του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου.  

5. Επιτρέπεται, μόνο κατ’ εξαίρεση, για πολύ σοβαρούς λόγους και κατά την κρίση του 

Δ.Σ, η ανάκληση μετά από αίτηση του ασφαλισμένου της κατά το παρόν άρθρο προσμέτρησης 

για το μη καλυφθέν από τις καταβληθείσες εισφορές εξαγοράς χρονικό διάστημα. Ανάκληση 

αποκλείεται εφόσον επήλθε πλήρης εξόφληση του ποσού εισφορών προσμέτρησης .  

  

  


