
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΕΚΔΟΣΗ 

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΜΕΤΑ  ΤΗΝ  1.1.2015 

                                                                                                                21.10.2020 

Απονομή επικουρικής  σύνταξης, σε προσυνταξιούχους οι οποίοι συμπλήρωσαν το 

προβλεπόμενου όριο ηλικίας συνταξιοδότησης από τον κύριο φορέα, από 1.1.2015 

για προσυνταξιούχους ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ, και από 1.1.2017 για  προσυνταξιούχους 

ΤΕΑΠΕΤΕ/ΕΤΕΑ.   

Εκδόθηκε η Φ80020/10053/Δ216.οικ.265/15 Απριλίου 2020 Εφαρμοστική 

Εγκύκλιος του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -για τις ρυθμίσεις 

σχετικά με το άρθρο 44 του ν. 4670/28.2.2020 με το οποίο τροποποιήθηκε το άρθρο 96 

του ν. 4387/2016- με την οποία προβλέπεται ότι όσοι καταθέτουν αίτηση 

συνταξιοδότησης από 1.1.2015 για την απονομή επικουρικής σύνταξης -για το 

χρόνο επικουρικής ασφάλισης μέχρι 31.12.2014- ισχύουν οι οδηγίες που έχουν δοθεί 

με την απόφαση Υφυπουργού Εργασίας Φ80020/οικ.49618/Δ15.831/20.11.2017. 

Οι οδηγίες για τον ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ  ΠΟΣΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ  ΣΥΝΤΑΞΗΣ  ΓΙΑ 

ΧΡΟΝΟ  ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΧΡΙ 31.12.2014, δηλαδή για το Α΄ τμήμα 

Επικουρικής Σύνταξης για χρόνο από την έναρξη επικουρικής ασφάλισης μέχρι την 

31.12.2014, είναι οι εξής: 

1.   Όσοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης από την 1.1.2015 και εφεξής (και με 

έναρξη καταβολής της σύνταξης από 1.1.2015 και εφεξής) το ποσό της επικουρικής 

τους σύνταξης, αποτελείται από το (Α1) τμήμα της σύνταξης που αντιστοιχεί στον 

συνολικό χρόνο επικουρικής ασφάλισής τους έως 31.12.2014, και υπολογίζεται με 

βάση ποσοστό αναπλήρωσης 0,45% για κάθε έτος ασφάλισης επί των συντάξιμων 

αποδοχών κάθε ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής 

ασφάλισης.  

 

Ως συντάξιμες αποδοχές λαμβάνεται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του 

ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης  για το 



χρονικό διάστημα από το έτος 2002 έως και το έτος 2014.                                          

Αν για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών δεν προκύπτουν ασφαλιστικά 

στοιχεία από πραγματικό χρόνο ασφάλισης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών από το έτος 2002 έως το έτος 2014, τότε για τον υπολογισμό των 

συντάξιμων αποδοχών του τμήματος (Α1) της επικουρικής σύνταξης, που αντιστοιχεί 

στο χρόνο ασφάλισης έως και το έτος 2014, αναζητούνται τα ασφαλιστικά στοιχεία 

και κατά το πριν το έτος 2002 χρονικό διάστημα μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά 

πέντε (5) ετών. 

Ο μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου προκύπτει από το πηλίκο της 

διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου επί των οποίων  

έχουν καταβληθεί εισφορές  υπέρ  επικουρικής ασφάλισης ( και μέχρι του  ανώτατου  

ορίου   ασφαλιστέων αποδοχών , όπως και όπου  αυτό προβλεπόταν )  δια  του  

συνολικού   χρόνου  επικουρικής ασφάλισής  του. 

Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισμένος νοείται το άθροισμα των 

μηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης 

(συμπεριλαμβανομένων των δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομάτων αδείας) 

για το ανωτέρω χρονικό διάστημα.                                                                               

Για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές του 

ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος, αναπροσαρμοζόμενες σύμφωνα με την 

παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2016. 

 

2.   Περαιτέρω με την παρ. 2 του άρθρου 96 του ν. 4387/2016, όπως αυτή ισχύει μετά 

την αντικατάστασή της με την παρ. 1 του άρθρου 56 του ν. 4445/2016 -αλλά και μετά 

την αντικατάσταση με το άρθρο 44  του ν. 4670/2020- προβλέπεται, και τμήμα (Α2) 

επικουρικής σύνταξης, δηλαδή προσαύξηση του ποσού της επικουρικής σύνταξης 

για όσους κατέβαλαν αυξημένες εισφορές, με ανάλογη εφαρμογή στο ΕΤΕΑΕΠ των 

διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4387/2016, όπως ισχύουν, για όσους 

καταθέτουν αίτηση και συνταξιοδοτούνται από το ΕΤΕΑΕΠ από 1.1.2015 και μετά. 

Η ανωτέρω προσαύξηση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4387/2016, όπως έχει 

τροποποιηθεί και ισχύει, ήτοι 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) 

επιπλέον εισφοράς για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά,  επί του 

συντάξιμου μισθού στον οποίο υπολογίστηκε η επιπλέον εισφορά, εφαρμόζεται 

στο (Α) τμήμα της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης 

μέχρι 31.12.2014. 
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Ως εκ τούτου θα πρέπει  να   υπολογιστεί  και τμήμα (Α2) επικουρικής σύνταξης 

των ασφαλισμένων ΤΕΑΠΕΤΕ  που κατέβαλαν επιπλέον εισφορά, με ετήσιο 

συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς, 

που θα υπολογίζεται επί  του   μέσου  όρου  μηνιαίων  αποδοχών  του  

ασφαλισμένου  που υπεβλήθησαν  σε   εισφορές  επικουρικής ασφάλισης 

ΤΕΑΠΕΤΕ για το χρονικό διάστημα από το έτος 2002 έως και το έτος 2014.                                       

Αν για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών δεν προκύπτουν ασφαλιστικά 

στοιχεία από πραγματικό χρόνο ασφάλισης, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε 

(5) ετών από το έτος 2002 έως το έτος 2014, τότε για τον υπολογισμό των 

συντάξιμων αποδοχών του τμήματος (Α2) της επικουρικής σύνταξης που αντιστοιχεί 

στο χρόνο ασφάλισης ΤΕΑΠΕΤΕ έως και το έτος 2014, θα αναζητούνται τα 

ασφαλιστικά στοιχεία ΤΕΑΠΕΤΕ και κατά το πριν το έτος 2002 χρονικό διάστημα 

μέχρι τη συμπλήρωση συνολικά πέντε (5) ετών.  

Για την εύρεση των συντάξιμων αποδοχών, στις οποίες θα υπολογισθεί αναλογικά η 

προσαύξηση της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 4387/2016, για όσους κατέβαλαν 

ασφαλιστικές εισφορές μεγαλύτερες του 6% εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις 

του άρθρου 16 του ν. 4488/2017 (βλ την υπ’ αριθμ. Φ 

80000/οικ.51391/1153/11.10.2018  εγκύκλιο του Υπουργού Εργασίας). 

3.   Παραθέτουμε κατωτέρω πως υπολογίζεται από 1.1.2015 η επικουρική σύνταξη σε 

ασφαλισμένους ΤΕΑΠΕΤΕ οι οποίοι συνταξιοδοτούνται από τον κύριο φορέα 

ΕΦΚΑ/ΙΚΑ  λόγω ορίου ηλικίας (από 1.1.2017 οι προσυνταξιούχοι ΤΕΑΠΕΤΕ του 

ΕΤΕΑΕΠ/ΕΤΕΑ). 

Τα στοιχεία αυτά πρέπει να τα γνωρίζουν οι συνάδελφοι για να ελέγχουν την 

ορθότητα της απόφασης απονομής επικουρικής τους σύνταξης και σε περίπτωση 

μη ορθού υπολογισμού να υποβάλλουν εντός τριμήνου ένσταση στο 

Υποκατάστημα e-ΕΦΚΑ. 

Ι) Η επικουρική σύνταξη (Α1) που αντιστοιχεί στην εισφορά επικουρικής 

ασφάλισης ΕΤΕΑΜ 6% (3% Εργαζόμενος  & 3% Εργοδότης), υπολογίζεται με βάση 

ποσοστό αναπλήρωσης 0,45%, επί όλα τα έτη  επικουρικής ασφάλισης (σύνολο ετών 

σε όλους τους φορείς επικουρικής ασφάλισης), επί των συντάξιμων αποδοχών κάθε 

ασφαλισμένου που υπεβλήθησαν σε εισφορές υπέρ επικουρικής ασφάλισης, για το 

χρονικό διάστημα από 1.1.2002 έως και 31.12.2014. Ήτοι,  

https://www.forin.gr/laws/law/3473/nomos-4387-2016-asfalistiko-forologiko


Α1΄ Επικουρική = συντάξιμες αποδοχές Χ έτη επικουρικής ασφάλισης  Χ  0,45% 

Σημείωση: 

✓ Το ασφάλιστρο  6% (3% εργαζ. + 3% εργοδ.) στο ΤΕΑΠΕΤΕ από 1/1/2002 έως 

18/4/2006 υπολογίζονταν στο σύνολο των αποδοχών.  

✓ Το ασφάλιστρο ΕΤΕΑΜ 6% (3% εργαζ.+3% εργοδ.) από 19/4/2006 υπολογίζονταν 

στις αποδοχές της ασφαλιστικής κλάσης ΙΚΑ. 

ΙΙ) Προσαύξηση Επικουρικής σύνταξης (Α2)  λόγω καταβολής αυξημένων 

εισφορών στην επικουρική ασφάλιση ΤΕΑΠΕΤΕ.                                                

Υπολογισμός  προσαύξησης επικουρικής σύνταξης με 0,075% για καθεμία ποσοστιαία 

μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά 

ΤΕΑΠΕΤΕ, επί του συντάξιμου μισθού στον οποίο υπολογίστηκε η επιπλέον εισφορά 

για το χρονικό διάστημα από 1.1.2002 έως και 31.12.2014. 

Α2΄ Επικουρική = συντάξιμες αποδοχές Χ έτη ασφ.ΤΕΑΠΕΤΕ Χ  Επασφάλιστρο 

ΤΕΑΠΕΤΕ Χ 0,075%) 

4.    Επισημάνσεις:    

✓ Πίνακας εισφορών εργαζομένων στην Εμπορική Τράπεζα -Εγκύκλιος 72/2006 ΙΚΑ  

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ  

(ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΕΩΣ 31/12/92 ) 

ΠΡΟΪΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΥΨΟΥΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 

ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

(18/4/06)  ΠΟΣΟΣΤΑ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ & 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ 

ΑΠΟΔΟΧΩΝ. 

Εισφορές 

εργαζόμενου 

7,25%  

(επί του συνόλου των   αποδοχών) 

3% 

(ανώτατο όριο αποδοχών)  

 

4,25% 

  (επί   του   συνόλου   των πάσης 

φύσεως αποδοχών). 



Εισφορές 

εργοδότη 

4,25% 

(επί του συνόλου των αποδοχών)  

 

 

 

3,25% 

(επί των συντάξιμων αποδοχών για 

τις οποίες καταβάλλονταν εισφορές 

στον κλάδο   Πρόνοιας του ΤΑΠΕΤΕ) 

3% 

(ανώτατο όριο αποδοχών)  

 

1,25% 

(επί του συνόλου των πάσης 

φύσεως αποδοχών).  

 

3,25% 

(επί των αποδοχών για τις 

οποίες  καταβάλλονταν εισφορές 

στον κλάδο Πρόνοιας του 

ΤΑΠΕΤΕ). 

 

✓ Από το σύστημα «ΑΤΛΑΣ» με τη χρήση των κωδικών TAXIS της ΑΑΔΕ έχετε 

την δυνατότητα να δείτε στην εφαρμογή «Ασφαλιστικό Βιογραφικό» τον 

ΑΤΟΜΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΦΚΑ(ΙΚΑ) και να βρείτε τις 

συντάξιμες αποδοχές σας. 

 

✓ Ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών (ανώτερη ασφαλιστική κλάση ΙΚΑ) 

Παλαιοί ασφαλισμένοι μέχρι 31/12/1992 

  2002                                            : 1.884,75€ 

  2003                                            : 1.960,25€ 

  2004                                            : 2.058,25€ 

  2005                                            : 2.140,50€ 

  2006                                            : 2.226,00€ 

  2007                                            : 2.315,00€ 

  2008 (01/01/2008 - 30/09/2008) : 2.384,50€ 

  2008 (01/10/2008 - 31/12/2008) : 2.432,25€ 

  2009 - 2012                                 : 2.432,25€ 

  2013 - 2016                                 : 5.543,55€  

  2017 - 31/01/2019                       : 5.860,80€ 

  2019 ((01/02/2019)                      : 6.500,00€ 

 

5. Στην ιστοσελίδα του Συλλόγου μας στο μενού «Νομοθεσία» υπάρχουν οι σχετικοί 

νόμοι καθώς και οι εγκύκλιοι. 

 


