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  Αθήνα, 19 Δεκεμβρίου 2013 
  
 Σειρά Β΄ 
  
 Αριθμ. 289 

 
 

 
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ 

 
 

ΘΕΜΑ: ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του στις 19 Δεκεμβρίου  2013, 
ενέκρινε την παροχή κινήτρων εθελούσιας αποχώρησης του Προσωπικού, με σκοπό την 
οικειοθελή αποχώρησή του από την υπηρεσία της Τράπεζας με τη συγκατάθεσή της και με 
βάση τα παρακάτω επιμέρους Προγράμματα: 

 

Ι. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α΄  
 
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό έχουν: 
   

 οι εν ενεργεία υπάλληλοι της Τράπεζας που ανήκουν στους Κλάδους του Κυρίου 
(συμπεριλαμβανομένων των Εισπρακτόρων του πρώην Ταμιακού Κλάδου) και του 
Τεχνικού Προσωπικού (πλην του Προσωπικού που ανήκει στην κατηγορία 
Υποστηρικτικού Προσωπικού Συντηρητών) και  

 οι δικηγόροι με πάγια αντιμισθία (τακτικοί, έμμισθοι μη τακτικοί, νομικοί 
σύμβουλοι),  

 
που είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλισμένων 
στο τ. Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε.) ή στο Ε.Τ.Α.Α για λήψη κύριας σύνταξης γήρατος, υπό τις εξής 
προϋποθέσεις:  
 
α. έχουν συμπληρώσει υπηρεσία στην Τράπεζα (συμπεριλαμβανομένης της υπηρεσίας 
σε απορροφηθείσες εταιρείες) 15 ετών, 
β. έχουν υπαχθεί στην κοινωνική ασφάλιση το πρώτον μέχρι 31.12.1992,  
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γ. έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για να λάβουν πλήρη σύνταξη γήρατος από 
έναν εκ των άνω Ασφαλιστικών Οργανισμών, σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα 
νομοθεσία,  
δ. ειδικά ως προς τους ασφαλισμένους στο τ. Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε., θα συμπληρώσουν τις 
προϋποθέσεις για να λάβουν πλήρη σύνταξη γήρατος το αργότερο μέχρι την 31.12.2016. 

Ως «πλήρης» νοείται η σύνταξη που χορηγείται χωρίς μείωση στο ύψος της κατά 1/200 για 
κάθε μήνα που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση συγκεκριμένου ορίου ηλικίας, σύμφωνα 
με τα οριζόμενα στο άρθρο 28 παρ. 3 του Α.Ν. 1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, το οποίο 
εφαρμόζεται και όσον αφορά τους ασφαλισμένους στο τ. Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. 

Όσα εκ των άνω αναφερομένων προσώπων δεν είναι ασφαλισμένα στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
αλλά μόνο στο Ε.Τ.Α.Α. για λήψη κύριας σύνταξης γήρατος (δικηγόροι, μηχανικοί), μπορούν 
να συμμετάσχουν, εφόσον έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα για άμεση λήψη κύριας 
σύνταξης γήρατος από τον άνω φορέα. 

2. Κατ’ εξαίρεση, όσοι εκ των υπαλλήλων είναι ασφαλισμένοι στο τ. Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. για λήψη 
σύνταξης γήρατος, πληρούν τις ανωτέρω αναφερόμενες υπό στοιχεία (α) και (β) 
προϋποθέσεις και συμπληρώνουν, το αργότερο μέχρι τις 31.12.2016, τις προϋποθέσεις για 
να λάβουν μειωμένη σύνταξη γήρατος υπό την έννοια του άρθρου 28 παρ. 3 του Α.Ν. 
1846/1951, όπως ισχύει σήμερα, δικαιούνται, κατόπιν αίτησής τους, να συμμετάσχουν στο 
πρόγραμμα Α αντί του παρακάτω αναφερόμενου προγράμματος Β, το οποίο καταρχήν τους 
αφορά. Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα δεν παρέχεται σε όσους εκ των 
υπαλλήλων έχουν ήδη, μέχρι 31.12.2013, θεμελιώσει δικαίωμα για λήψη μειωμένης 
σύνταξης γήρατος, εκ των οποίων: α)όσοι  δεν θεμελιώνουν αντίστοιχο δικαίωμα για λήψη 
πλήρους γήρατος μέχρι 31.12.2016 υπάγονται μόνο στο Πρόγραμμα Β και β) όσοι 
θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος μέχρι 31.12.2016 υπάγονται 
μόνο στο Πρόγραμμα Α. 

3.  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά και υπαλλήλους, οι οποίοι δε θεμελιώνουν 
δικαίωμα για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος μέχρι την 31.12.2016, δύνανται 
όμως να θεμελιώσουν σχετικό δικαίωμα μέχρι την άνω ημερομηνία, εφόσον προχωρήσουν 
– το αργότερο μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των σχετικών 
αιτήσεων συμμετοχής στο άνω πρόγραμμα – σε αναγνώριση χρόνου ασφάλισης των 
προβλεπομένων από το άρθρο 40 του Ν. 2084/1992 (όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 
3863/2010 και 3996/2011) χρονικών διαστημάτων στρατιωτικής θητείας, σπουδών κλπ και 
ενημερώσουν σχετικά την Τράπεζα. 
 
Β. ΠΑΡΟΧΕΣ 
 
(α)   Η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 εδ. α΄ του Ν. 3198/1955 αποζημίωση.  

Για όσους εκ των υπαλλήλων έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης 
γήρατος από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., θα καταβληθεί η μεγαλύτερη, όσον αφορά το ύψος, 
μεταξύ της προβλεπόμενης από το άρθρο 8 εδ. α΄ του Ν. 3198/1955 και της προβλεπόμενης 
από το άρθρο 8 εδ. β΄ του Ν. 3198/1955 αποζημίωσης. Για τους υπόλοιπους, θα καταβληθεί 
η προβλεπόμενη από το άρθρο 8 εδ. α΄ του Ν. 3198/1955 αποζημίωση. 

Όσον αφορά τους δικηγόρους με πάγια αντιμισθία, θα καταβληθεί η προβλεπόμενη από το 
άρθρο 46 παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων αποζημίωση.  
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Επίσης, όσον αφορά του εργαζόμενους που προέρχονται από την πρώην Εθνική Ακινήτων 
(ΕΘΝ.ΑΚ.), θα καταβληθεί η προβλεπόμενη από το Ν.2112/1920 (όπως ισχύει μετά την 
τροποποίησή του με τους Ν. 4093/2012 και 4111/2013) αποζημίωση καταγγελίας με 
προειδοποίηση, με προσαύξηση κατά 25%, όπως  συμβαίνει μέχρι και σήμερα σε 
περίπτωση αποχώρησης του εν λόγω Προσωπικού από την υπηρεσία λόγω παραίτησης. 

(β)   Κίνητρο αποχώρησης βάσει συνολικών συμπληρωμένων ετών υπηρεσίας στην    
Τράπεζα 

Επιπλέον αποζημίωση, η οποία συνίσταται σε ποσοστό 50% του μικτού μισθού μηνός 
Δεκεμβρίου 2013, χωρίς να ληφθεί υπόψη τυχόν αποζημίωση για υπερεργασία, 
υπερωριακή εργασία, νυκτερινή εργασία, εργασία τις Κυριακές και αργίες, καθώς και τα 
επιδόματα με κωδικούς 261 (ειδικό επίδομα Γραφείων Διοίκησης), 820 (επίδομα στέγασης), 
838 (επίδομα ειδικών οικονομικών κινήτρων) και τα επιδόματα standby και έκτακτων 
κλήσεων, πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των συμπληρωμένων ετών υπηρεσίας στην 
Τράπεζα (συμπεριλαμβανομένων των ετών υπηρεσίας σε απορροφηθείσες από την 
Τράπεζα Εταιρείες). 

 

(γ)   Κίνητρο αποχώρησης βάσει υπολειπόμενων μηνών υπηρεσίας   

Για όσους εκ των ασφαλισμένων στο τ. Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. υπαλλήλων πρόκειται να θεμελιώσουν 
δικαίωμα λήψης πλήρους ή μειωμένης (κατά περίπτωση) σύνταξης γήρατος την επόμενη 
τριετία (μέχρι 31.12.2016), τα κίνητρα αποχώρησης περιλαμβάνουν επιπλέον αποζημίωση, 
η οποία συνίσταται σε ποσοστό 50% του μικτού μισθού μηνός Δεκεμβρίου 2013, όπως 
υπολογίζεται στην ως άνω παράγραφο (β), και αφαιρουμένων, επιπλέον, των εισφορών 
εργαζομένου προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, πολλαπλασιαζόμενου επί τον 
αριθμό των υπολειπόμενων μηνών, βάσει της ισχύουσας  νομοθεσίας, μέχρι τη θεμελίωση 
δικαιώματος λήψης πλήρους ή μειωμένης σύνταξης. 

 (δ)   Ασφαλιστική κάλυψη υπολειπόμενων μηνών υπηρεσίας   

Για όσους εκ των ασφαλισμένων στο τ. Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. υπαλλήλων πρόκειται να θεμελιώσουν 
δικαίωμα λήψης πλήρους ή μειωμένης (κατά περίπτωση) σύνταξης γήρατος την επόμενη 
τριετία (μέχρι 31.12.2016), θα καλυφθεί το σύνολο των εισφορών εργοδότη και 
εργαζομένου για το υπολειπόμενο μέχρι την ημερομηνία θεμελίωσης εκ μέρους του 
εργαζόμενου δικαιώματος για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος (το αργότερο 
μέχρι 31.12.2016) βάσει της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας, προκειμένου να λάβει χώρα 
προαιρετική ασφάλισή του σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 41 του 
Α.Ν. 1846/1951 και 26 παρ. 14 του Ν. 4075/2012 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 4  του 
Ν. 4218/2013).  

Οι αναλογούσες αυτές εισφορές θα καταβληθούν απευθείας από την Τράπεζα στους 
οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, σύμφωνα με το άρθρο 26 παρ. 14 εδ. ζ΄ του Ν. 
4075/2012.  

Σημειώνεται ότι, βάσει του εδ. ζ΄ του άνω άρθρου, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 4 του 
Ν. 4218/2013, οι υπάλληλοι που κάνουν χρήση της δυνατότητας προαιρετικής ασφάλισης 
μέσω προγραμμάτων εθελούσιας εξόδου (όπως εν προκειμένω) συνταξιοδοτούνται βάσει 
των προϋποθέσεων που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης προαιρετικής 
ασφάλισης και όχι των (τυχόν δυσμενέστερων) προϋποθέσεων που ισχύουν κατά το χρόνο 
συνταξιοδότησης. 
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(ε)   Λοιπά θέματα    

Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης που θα καταβάλλεται στον 
υπάλληλο και θα περιλαμβάνει τις παροχές υπό στοιχεία (α), (β) και (γ)  δε θα υπολείπεται 
του ποσού των € 25.000 και δε θα υπερβαίνει το ποσό των €170.000.  

Το σύνολο των χορηγούμενων κινήτρων [πλην του υπό στοιχείο (δ)] συνιστά αποζημίωση 
λόγω λύσης της σύμβασης των υπαλλήλων με την Τράπεζα. 

 Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα, σε περίπτωση που, από υπαιτιότητα του υπαλλήλου, 
προκύψει ότι εκείνος  δε θεμελιώνει δικαίωμα για λήψη πλήρους ή μειωμένης (κατά 
περίπτωση) σύνταξης γήρατος από το Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. (τ. Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε.) κατά τη δηλωθείσα 
από εκείνον ημερομηνία μεταξύ 1.1.2014 και 31.12.2016 αλλά νωρίτερα, να αξιώσει από 
τον υπάλληλο την επιστροφή του επιπλέον ποσού που κατέβαλε σ’ εκείνον από το υπό 
στοιχείο (γ) κίνητρο, καθώς και αποζημίωσης για τις αχρεωστήτως καταβληθείσες προς 
τους οικείου Ασφαλιστικούς Οργανισμούς επιπλέον εισφορές. 

Επισημαίνεται ότι η Τράπεζα δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη ούτε πρόκειται να 
προχωρήσει στην καταβολή οποιουδήποτε επιπλέον ποσού σε περίπτωση που, λόγω 
σφάλματος, ο υπάλληλος δε θεμελιώνει δικαίωμα για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης 
γήρατος κατά την ημερομηνία που γνωστοποίησε στην Τράπεζα, προκειμένου να λάβει τα 
ως άνω κίνητρα. Όλως κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση που το σφάλμα δεν οφείλεται σε 
υπαιτιότητα του υπαλλήλου, η Τράπεζα δύναται, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών 
δεδομένων εν γένει, να συνεχίσει την προαιρετική ασφάλισή του και μόνο, καταβάλλοντας 
προς τους οικείους Ασφαλιστικούς Οργανισμούς τις αναλογούσες εισφορές εργοδότη και 
εργαζομένου, για χρονικό διάστημα, το οποίο δε θα υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες και 
πάντως  όχι για χρόνο μεταγενέστερο της 31/03/2017. Η ως άνω διευκόλυνση αφορά 
αποκλειστικά και μόνο την καταβολή εισφορών και όχι επιπλέον ποσού στο πλαίσιο του 
κινήτρου (γ). 

Η διαπίστωση για τη θεμελίωση δικαιώματος λήψης πλήρους ή μειωμένης  σύνταξης 
γήρατος από το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ, ή άμεσης λήψης σύνταξης γήρατος από το Ε.Τ.Α.Α. κατά τα 
προαναφερθέντα, αποτελεί υποχρέωση του ενδιαφερόμενου σε συνεννόηση με τον 

ασφαλιστικό του φορέα κύριας σύνταξης.  

 

ΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β΄  
 
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν όσοι από το ενταγμένο και μη, στον 
Κανονισμό Εργασίας, Προσωπικό (εξαιρουμένων όσων εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δ): 

 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωμα άμεσης λήψης πλήρους σύνταξης γήρατος από το 
Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. ή (για δικηγόρους, μηχανικούς) από το Ε.Τ.Α.Α.  

 δεν θα θεμελιώσουν τέτοιο δικαίωμα (όσον αφορά τους ασφαλισμένους στο τ. 
Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε.) την επόμενη τριετία και συγκεκριμένα μέχρι τις 31.12.2016. 

Στο εν λόγω πρόγραμμα επίσης μπορούν να συμμετάσχουν κατ’ εξαίρεση, εφόσον το 
επιθυμούν και υποβάλουν τη σχετική αίτηση, και όσοι εκ των ασφαλισμένων στο τ. 
Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. υπάλληλοι δεν έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης 
γήρατος και θεμελιώνουν τέτοιο δικαίωμα μεταξύ 1.1.2015 και 31.12.2016, αντί να 
συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Α, το οποίο καταρχήν τους αφορά. 
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Β. ΠΑΡΟΧΕΣ  
 
(α) Νόμιμη αποζημίωση καταγγελίας χωρίς προειδοποίηση σύμφωνα με το ισχύον 
νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 2112/1920, όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 4093/2012 και 
4111/2013, και Ν. 3198/1955 και άρθρο 46 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων). 
 

(β)  Κίνητρο αποχώρησης βάσει ηλικίας υπαλλήλου και  συνολικών συμπληρωμένων ετών 
υπηρεσίας στην Τράπεζα. 

Επιπλέον αποζημίωση, η οποία συνίσταται στα συμπληρωμένα έτη υπηρεσίας στην 
Τράπεζα (συμπεριλαμβανομένων των ετών υπηρεσίας σε απορροφηθείσες από την 
Τράπεζα Εταιρείες), επί του μικτού μισθού μηνός Δεκεμβρίου 2013, υπολογιζόμενου όπως 
επί των κινήτρων (β) και (γ) του Προγράμματος Α, επί ποσοστό βάσει της ηλικίας του 
υπαλλήλου ως εξής ανά ηλικιακή κατηγορία: 

i. 55 ετών και άνω, 80%  

ii. 50-54 ετών, 100%  

iii. 40-49 ετών, 50%  

iv. 30-39 ετών, 40%  

v. 20-29 ετών, 30%  
 
Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό μικτό ποσό της αποζημίωσης που θα καταβάλλεται στον 
υπάλληλο και θα περιλαμβάνει τις παροχές υπό στοιχεία (α) και (β)  δε θα υπολείπεται του 
ποσού των € 8.000 και δε θα υπερβαίνει το ποσό των € 170.000.  
 
 

ΙΙΙ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ΄  
 
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχει αποκλειστικά το Προσωπικό που προέρχεται 
από τις Τράπεζες FBB και Probank και το οποίο εργάζεται στην Τράπεζα με σχέση εργασίας 
ή έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου.  
 
Β. ΠΑΡΟΧΕΣ  
 
Για τους υπαλλήλους και μη τακτικούς δικηγόρους της Εθνικής Τράπεζας που προέρχονται 
από τις Τράπεζες FBB και Probank, η αποζημίωση ορίζεται σε δεκατέσσερις (14) μικτούς 
μηνιαίους μισθούς. Ο μισθός προσδιορίζεται από το μικτό μισθό μηνός Δεκεμβρίου 2013 
όσον αφορά τους προερχόμενους από την Probank και το μικτό μισθό μηνός Απριλίου 2013 
της  FBB όσον αφορά τους προερχόμενους από την εν λόγω Τράπεζα. Σε κάθε περίπτωση, 
το ποσό αυτό δε θα υπερβαίνει το ποσό των € 70.000. 
 

ΙV. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ΄  
 
Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι ανήκοντες:  

 στην κατηγορία Υποστηρικτικού Προσωπικού Συντηρητών του Κλάδου Τεχνικού 
Προσωπικού  
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 στον Υποστηρικτικό Κλάδο, καθώς και 

 στο μη υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας εργατοτεχνικό 
προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας πλήρους απασχόλησης,  

ανεξαρτήτως χρόνου πρόσληψης στην Τράπεζα και θεμελίωσης ή μη συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος. 

 
Β. ΠΑΡΟΧΕΣ  
 

 Στο Προσωπικό που ανήκει στην κατηγορία Φροντιστών του Κλάδου Υποστηρικτικού 
Προσωπικού και στην κατηγορία Υποστηρικτικού Προσωπικού Συντηρητών του Κλάδου 
Τεχνικού Προσωπικού καταβάλλεται η νόμιμη αποζημίωση απροειδοποίητης 
καταγγελίας σύμφωνα με το Ν. 2112/1920 (όπως τροποποιήθηκε με τους Ν. 
4093/2012 και 4111/2013) και 3198/1955 Το ποσό αυτό δε θα υπολείπεται των € 
15.000. 

 Στο Προσωπικό που ανήκει στις λοιπές κατηγορίες του Κλάδου Υποστηρικτικού 
Προσωπικού, καθώς και το μη υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας 
εργατοτεχνικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας πλήρους απασχόλησης θα 
καταβληθεί το ποσό των € 25.000, με το οποίο συμψηφίζονται τόσο η προβλεπόμενη από 
το β.δ. της 16-18.7.1920 αποζημίωση, όσο και το θεσπισθέν με την από 14.12.1988 έγκριση 
της Διοίκησης χρηματικό βοήθημα λόγω αποχώρησης από την υπηρεσία. 

Διευκρινίζεται ότι τα ως άνω κίνητρα είναι τα μοναδικά που παρέχονται στο εν λόγω 
Προσωπικό. 
 
 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ  
 

1) Προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ μέρους του 
Προσωπικού ορίζεται το χρονικό διάστημα μεταξύ 20.12.2013 και 30.12.2013, το 
αργότερο μέχρι  ώρα 15.00΄.  

2) Οι συμβάσεις των υπαλλήλων που  θα υπαχθούν στις διατάξεις της παρούσας θα 
λυθούν στις 31/12/2013.  

3) Όλες οι ηλικιακές κατηγορίες και τα έτη προϋπηρεσίας πρέπει να είναι συμπληρωμένα 
με ημερομηνία αναφοράς την 31.12.2013.  

4) Ανάκληση ή τροποποίηση των αιτήσεων μετά την υποβολή τους αποκλείεται και δε 
γίνεται δεκτή, με εξαίρεση όσους εκ των υπαγόμενων στο Πρόγραμμα Α υπαλλήλων 
θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη πλήρους ή μειωμένης σύνταξης γήρατος μεταξύ 
1.1.2014 και 31.12.2016, για τους οποίους επιτρέπεται η ανάκληση ή τροποποίηση των 
αιτήσεών τους μέχρι τις 30.12.2013.  

5) Τυχόν διατύπωση οποιασδήποτε επιφύλαξης θα καθιστά μη αποδεκτή την 
υποβληθείσα αίτηση. 

6) Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να μην κάνει δεκτή την αίτηση του υπαλλήλου για 
αποχώρηση υπό τους άνω αναφερόμενους όρους, ιδίως σε περίπτωση που 
συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί λόγοι, στους οποίους περιλαμβάνεται, μεταξύ  
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άλλων, και η παραβίαση εκ μέρους του υπαλλήλου των συμβατικών του 
υποχρεώσεων, η οποία δικαιολογεί την καταγγελία της σύμβασής του για λόγο που 
αφορά το πρόσωπό του. Για το λόγο αυτό, θα ζητείται η γνώμη των αρμόδιων Γενικών 
ή Βοηθών Γενικών Διευθυντών, η οποία, πάντως, δε θα είναι δεσμευτική για την 
Τράπεζα. 

7) Τυχόν μη αποδοχή αίτησης εκ μέρους της Τράπεζας, θα γνωστοποιηθεί μέχρι 
30/12/2013 σε κάθε υπάλληλο ατομικά με επιστολή της Διεύθυνσης Ανθρωπίνου 
Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου. 

8) Διευκρινίζεται ότι ως χρόνος συμπλήρωσης των προϋποθέσεων για λήψη πλήρους ή 
μειωμένης σύνταξης γήρατος για τους υπαγόμενους στο Πρόγραμμα Α, θεωρείται 
μόνο ο χρόνος ασφάλισης στο τ. Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. (συμπεριλαμβανομένης τυχόν ασφάλισης 
στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ.) ή στο Ε.Τ.Α.Α., κατά περίπτωση, χωρίς συνυπολογισμό τυχόν 
χρόνου ασφάλισης σε άλλους ασφαλιστικούς φορείς, χρήση του οποίου μπορεί να 
λάβει χώρα βάσει των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, λόγω του προαιρετικού 
χαρακτήρα της εν λόγω ασφάλισης. 

9)Επισημαίνεται, αν και περιττό, ότι ως μηνιαίος μισθός για τις παροχές όλων των 
προγραμμάτων εννοείται ο πράγματι καταβαλλόμενος στον υπάλληλο, 
συμπεριλαμβανομένης της αρνητικής διαφοράς που συμφωνήθηκε με την από 
24.8.2012 ΕΣΣΕ. Εννοείται ότι το ίδιο ισχύει και για τον υπολογισμό τόσο της 
προβλεπόμενης από το εδ. α΄ ή β΄ του Ν. 3198/1955 αποζημίωσης και της 
αποζημίωσης του άρθρου 46 παρ. 5 του Κώδικα Δικηγόρων όσον αφορά το 
Πρόγραμμα Α, όσο και των αποζημιώσεων του Ν. 2112/1920, του β.δ. της 16-18.7.1920 
ή του άρθρου 46 παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων όσον αφορά τα λοιπά προγράμματα. 
Διευκρινίζεται επίσης ότι επί των μηνιαίων μισθών που καταβάλλονται πέραν της, 
κατά περίπτωση, νόμιμης αποζημίωσης, δεν συνυπολογίζεται αναλογία επιδομάτων 
εορτών και αδείας. 
Διευκρινίζεται, τέλος, για τους προερχόμενους από την τ. ΕΤΕΒΑ υπαλλήλους, ότι από 
τη δικαιούμενη εκ μέρους τους αποζημίωση θ’ αφαιρεθεί το ποσό που τους κατεβλήθη 
κατά την ένταξή τους στο τακτικό προσωπικό της Τράπεζας, σε εκτέλεση του όρου 14 
της από 21/10/2003 ΕΣΣΕ. 
Επίσης, για όσους εκ των υπαλλήλων απασχολούνται σε θυγατρικές Εταιρείες του 
Ομίλου στην Ελλάδα ή σε άλλους φορείς, δεν  θα συνυπολογιστούν στα ποσά των 
αποζημιώσεων τυχόν επιμίσθια που εκείνοι λαμβάνουν λόγω της ως άνω 
απασχόλησής τους.  
Για όσους εκ των υπαλλήλων απασχολούνται σε θυγατρικές Εταιρείες του Ομίλου στο 
εξωτερικό, τα ποσά των αποζημιώσεων θα  υπολογιστούν επί του μισθού, που 
λαμβάνουν μόνο από την Τράπεζα στην Ελλάδα, χωρίς συνυπολογισμό τυχόν 
επιμισθίων λόγω παροχής υπηρεσιών τους στο εξωτερικό. 

10)Η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να ελέγξει την ορθή υπαγωγή του υπαλλήλου στο 
Πρόγραμμα που τον αφορά. Για το σκοπό αυτό οι υπάλληλοι, στις σχετικές αιτήσεις, 
θα εξουσιοδοτούν την Τράπεζα να ελέγξει, ακόμη και απευθείας από οποιονδήποτε 
ασφαλιστικό οργανισμό, την ημερομηνία συνταξιοδότησης του υπαλλήλου. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, από υπαιτιότητα του ιδίου, ο υπάλληλος αποχώρησε 
βάσει Προγράμματος δια του οποίου δαπανήθηκε από την Τράπεζα μεγαλύτερο 
χρηματικό ποσό από εκείνο που έπρεπε να δαπανηθεί, εάν εκείνος είχε αποχωρήσει 
βάσει του Προγράμματος στο οποίο πράγματι υπαγόταν (με εξαίρεση τις περιπτώσεις 
συνταξιοδότησης βάσει των διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, καθώς και  
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αναγνώρισης από τον υπάλληλο χρόνου ασφάλισης βάσει του άρθρου 40 του Ν. 
2084/1992 με υποβολή αίτησης από εκείνον μετά την 31.12.2013), η Τράπεζα 
δικαιούται να ζητήσει από εκείνον τη σχετική διαφορά. 

11) Η καταβολή του συνολικού ποσού της αποζημίωσης στο Προσωπικό που θα 
συμμετάσχει στο Πρόγραμμα Α θα πραγματοποιηθεί ως εξής: 

 Ποσό € 25.000 θα καταβληθεί ως προκαταβολή με τη λύση της σύμβασης εργασίας  
και μέχρι τις 31/01/2014 και  

 το υπόλοιπο ποσό θα καταβληθεί εντός δύο μηνών από τη λύση της σύμβασης 
εργασίας. 

Για το Προσωπικό που θα συμμετάσχει στα υπόλοιπα Προγράμματα, η αποζημίωση θα 
καταβληθεί εντός  δύο μηνών από τη λύση της σύμβασης εργασίας. 

12) Για τους υπαλλήλους που θα αποχωρήσουν από την υπηρεσία της Τράπεζας μέσω των  
Προγραμμάτων Β, Γ και Δ, θα παρασχεθεί η δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισής τους 
για παροχές υγείας σε είδος από το ΤΥΠΕΤ για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από την 
ημερομηνία αποχώρησής τους από την υπηρεσία, με κάλυψη του κόστους ασφάλισης 
από την Τράπεζα. 

13α) Για όσους εκ των υπαλλήλων αποχωρήσουν βάσει του Προγράμματος Α και  
θεμελιώνουν δικαίωμα για λήψη πλήρους ή μειωμένης κύριας  σύνταξης γήρατος μετά 
την αποχώρησή τους αλλά όχι πέραν της 31/12/2016, παρέχεται δυνατότητα 
αναστολής καταβολής δόσεων  («πάγωμα») των στεγαστικών δανείων (αρμοδιότητας 
της Διεύθυνσης  Κτηματικής Πίστης και της  Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της 
Τράπεζας και του Ομίλου) έως την ημερομηνία θεμελίωσης εκ μέρους τους 
δικαιώματος για λήψη σύνταξης γήρατος, πλέον ενός εξαμήνου, με κεφαλαιοποίηση 
των τόκων στο τέλος της περιόδου αναστολής. Οι τόκοι θα υπολογίζονται κατά την 
περίοδο αυτή με ετήσιο σταθερό επιτόκιο 1%, πλέον εισφοράς 0,12% του Ν. 128/75, 
όπου αυτή προβλέπεται.  

Προϋποθέσεις - Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 

 Η διευκόλυνση της προηγούμενης παραγράφου θα παρέχεται αποκλειστικά για 
ενήμερα δάνεια, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί στο παρελθόν σε πρόγραμμα 
διευκόλυνσης, αναδιάρθρωσης ή ρύθμισης οφειλών. 

 Δεν  είναι εφικτή η επαναφορά των στεγαστικών δανείων της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού στη φάση μειωμένης δόσης (α’  και β’  περιόδου) μετά 
τη λήξη της περιόδου αναστολής καταβολής των δόσεων. 

 Για τα δάνεια τόσο της Διεύθυνσης Κτηματικής Πίστης όσο και της Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας & του Ομίλου, παρέχεται η δυνατότητα 
επιμήκυνσης του δανείου διαστήματος ίσου, με την περίοδο αναστολής 
καταβολής των δόσεων.  

 Αιτήσεις για παροχή των ανωτέρω διευκολύνσεων  μπορούν να υποβληθούν το 
αργότερο μέχρι 31.03.2014,  ανεξάρτητα από την ημερομηνία θεμελίωσης 
δικαιώματος λήψης πλήρους κύριας σύνταξης γήρατος.  

13β) Για όσους εκ των υπαλλήλων αποχωρήσουν βάσει των λοιπών Προγραμμάτων 
παρέχεται δυνατότητα αναχρηματοδότησης του δανείου τους από τη Διεύθυνση 
Κτηματικής Πίστης με όρους πελατών, όπως προβλέπεται στην ΥΕ 83/5.4.2006. 
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14) Εξαιρούνται της υπαγωγής στα εν λόγω προγράμματα της εθελούσιας αποχώρησης 
όσοι εκ των υπαλλήλων ή δικηγόρων βρίσκονται σε δικαστική διένεξη με την 
Τράπεζα, από το αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να επηρεαστεί το ύψος των 
χορηγούμενων οικονομικών κινήτρων, καθώς και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις 
εργασίας ορισμένου χρόνου. 

15) Αναφέρεται ρητώς ότι οι συμμετέχοντες στα συγκεκριμένα Προγράμματα 
Εθελούσιας Αποχώρησης δε θα δύνανται να επαναπροσληφθούν στον Όμιλο της 
Εθνικής Τράπεζας, σε αντίθετη δε περίπτωση θα πρέπει ο δικαιούχος να επιστρέψει 
τις παροχές του Προγράμματος στο σύνολο τους (συμπεριλαμβανομένου και του 
κόστους αυτασφάλισης στο ΙΚΑ και στους λοιπούς Ασφαλιστικούς Οργανισμούς). 

16) Σημειώνεται ότι, βάσει της υπ’ αριθμ. Φ80000/οικ. 10197/686 απόφασης του 
Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, η οποία εξειδικεύει τις ρυθμίσεις 
του άρθρου 26 παρ. 14 του Ν. 4075/2012, εξαιρούνται από τη συνέχιση της 
ασφάλισης όσα πρόσωπα δικαιούνται σύνταξη αναπηρίας, δηλαδή έχουν ποσοστό 
αναπηρίας 50% και άνω. Για το σκοπό αυτό, όσοι υποβάλουν αίτηση συνέχισης της 
ασφάλισής τους θα εξεταστούν από τις κατά τόπους αρμόδιες Υγειονομικές 
Επιτροπές του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ., προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν αναπηρία τους. 

17) Επισημαίνεται, τέλος, και με δεδομένο ότι το πρόγραμμα αφορά καταρχήν την 
αποχώρηση από την υπηρεσία 2.000 υπαλλήλων, σε περίπτωση που εκδηλωθεί 
αυξημένο ενδιαφέρον για συμμετοχή σ’ αυτό  των εργαζομένων που πληρούν τις 
σχετικές προϋποθέσεις, σε σημείο ώστε ο αριθμός των αιτούντων να υπερβαίνει 
τον άνω αριθμό, το θέμα θα τεθεί  υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Τράπεζας. Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί η συμμετοχή στο πρόγραμμα υπαλλήλων 
πλέον του ως άνω αριθμού, προτεραιότητα για συμμετοχή στο πρόγραμμα έχουν 
τα πρόσωπα που έχουν ήδη θεμελιώσει δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης 
γήρατος, θ’ ακολουθήσουν δε τα πρόσωπα που θεμελιώνουν τέτοιο δικαίωμα μέχρι 
την 31.12.2016, με σειρά ανάλογη του χρόνου θεμελίωσης του δικαιώματος, εν 
συνεχεία όσοι έχουν ήδη θεμελιώσει ή θα θεμελιώσουν μέχρι τις 31.12.2016 τη 
λήψη μειωμένης σύνταξης γήρατος. Ακολουθούν, τέλος, όσοι  δικαιούνται να 
συμμετάσχουν στα Προγράμματα, κατά σειρά, Δ, Γ και Β, με σειρά ανάλογη των 
ετών υπηρεσίας τους στην Τράπεζα. 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

Όσοι εκ των υπαλλήλων δικαιούνται και επιθυμούν να υπαχθούν στις ρυθμίσεις της 
παρούσας, θα  υποβάλουν ή  θ’ αποστείλουν κατά το χρονικό διάστημα από 20/12/2013 
έως και 30/12/2013 (έως ώρα 15.00΄) σχετική αίτηση (βάσει των συνημμένων στην 
παρούσα υποδειγμάτων), μέσω ΣΗΔΑ, σύμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα:  

 

Αποστολή αιτήσεων 

Η Μονάδα συμπληρώνει στο ΣΗΔΑ διαβιβαστικό έγγραφο με την ονομασία «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΕΞΟΔΟ 2013», το οποίο έχει ως παραλήπτη την αρμόδια Υπηρεσία της 
Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου (004) / Υπηρεσία 
Γραμματείας Διοικητικής Μέριμνας και Υποδοχής & Διαχείρισης Κλήσεων Προσωπικού 
Τράπεζας (004-52-Γ-11) και στο οποίο επισυνάπτει (μέσω fax server ή scanner)  τις 
υπογεγραμμένες αιτήσεις. 
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Η πρόσβαση στο πρότυπο πραγματοποιείται από την επιλογή «Δημιουργία»: 

 ΕΤΕ_ΚΥ_ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ / «ΥΠΣ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2013», για τις Κεντρικές Υπηρεσίες 

 ΕΤΕ_ΚΑΤ_ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΤ/ΜΑ / «ΕΠΤ- ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ 
ΕΘΕΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2013_KAT/MA», για τα Καταστήματα 

 

Το διαβιβαστικό έγγραφο φέρει την υπογραφή :  

1.   Για τις Κεντρικές Υπηρεσίες και το Κεντρικό Κατάστημα : του αρμόδιου Στελέχους 
της Υπηρεσίας Διοικητικού και του Επικεφαλής της Κεντρικής Υπηρεσίας/Κεντρικού 
Καταστήματος  που ανήκει o εργαζόμενος ή των Αναπληρωτών τους, 

2.   Για τα Καταστήματα: του Επικεφαλής του Καταστήματος και του αρμόδιου 
Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δικτύου ή των Αναπληρωτών τους,  

3.   Για το Ναυτιλιακό Κατάστημα : του Επικεφαλής του Καταστήματος και της 
Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ναυτιλιακών Εργασιών ή των Αναπληρωτών τους,  

και κοινοποιείται στον αρμόδιο Βοηθό Γενικό Διευθυντή  ή, όπου δεν υπάρχει, στον 

αρμόδιο Γενικό Διευθυντή.  

Οι πρωτότυπες αιτήσεις αποστέλλονται, ταυτοχρόνως, μαζί τα τυχόν συνημμένα μέσω 

συστημένης υπηρεσιακής αλληλογραφίας, μέσω courier, με έξοδα της Μονάδας, στη 

Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της Τράπεζας και του Ομίλου (004) / Υπηρεσία 

Γραμματείας Διοικητικής Μέριμνας και Υποδοχής & Διαχείρισης Κλήσεων Προσωπικού 

Τράπεζας (004-52-Γ-11), συνημμένες σε αντίγραφο του σχετικού ΣΗΔΑ. 

Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για την ανάκληση των αιτήσεων, σε όσες περιπτώσεις 

αυτή επιτρέπεται (άνω Κεφάλαιο «ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΟΡΟΙ» παρ. 4).  

Υποδείγματα Αιτήσεων 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α 

 Όσοι εκ των υπαλλήλων έχουν θεμελιώσει μέχρι τις 31/12/2013 από το τ. 
Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. δικαίωμα για άμεση λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος, συνημμένο 1. 

 Όσοι εκ των υπαλλήλων θα  θεμελιώσουν δικαίωμα για λήψη πλήρους σύνταξης 
γήρατος από το τ. Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. έως τις 31/12/2016, συνημμένο υπόδειγμα 2.  

 Όσοι εκ των υπαλλήλων θα  θεμελιώσουν δικαίωμα για λήψη μειωμένης  σύνταξης 
γήρατος από το τ. Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. έως τις 31/12/2016, συνημμένο υπόδειγμα 3.  

 Όσοι εκ των υπαλλήλων έχουν θεμελιώσει μέχρι τις 31/12/2013 δικαίωμα για άμεση 
λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος από το Ι.Κ.Α – Ε.Τ.Α.Μ, συνημμένο υπόδειγμα 4. 

 Όσοι εκ των υπαλλήλων έχουν θεμελιώσει μέχρι τις 31/12/2013 δικαίωμα για άμεση 
λήψη πλήρους σύνταξης γήρατος από το Ε.Τ.Α.Α (δικηγόροι, μηχανικοί), συνημμένο 
υπόδειγμα 5. 

Όσοι εκ των υπαλλήλων θα θεμελιώσουν δικαίωμα για λήψη πλήρους ή μειωμένης 
σύνταξης γήρατος έως τις 31/12/2016, θα πρέπει επιπλέον να υποβάλλουν, μαζί με την 
αίτησή τους για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα, και όσα εκ των συνημμένων αιτήσεων τους 
αφορούν (υποδείγματα 11 - 15).  
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β 

 Όσοι εκ των υπαλλήλων δεν πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα 
Α, συνημμένο υπόδειγμα 6. 

 Όσοι εκ των υπαλλήλων πληρούν μεν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο Πρόγραμμα 
Α, επιθυμούν όμως την υπαγωγή τους στο Πρόγραμμα Β, συνημμένο υπόδειγμα 7. 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ 

 Όσοι εκ των υπαλλήλων προέρχονται αποκλειστικά από το προσωπικό των FBB και 
Probank, συνημμένο υπόδειγμα 8.  Επίσης, όσοι εκ των υπαλλήλων προέρχονται 
από το προσωπικό της FBB, θα υποβάλλουν συνημμένο αντίγραφο του 
εκκαθαριστικού σημειώματος αποδοχών τους μηνός Απριλίου 2013 από την ως άνω 
Τράπεζα. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ 

 Όσοι εκ του Προσωπικού ανήκουν στην κατηγορία Υποστηρικτικού Προσωπικού 
Συντηρητών του Κλάδου Τεχνικού Προσωπικού, στον Υποστηρικτικό Κλάδο καθώς 
το μη υπαγόμενο στις διατάξεις του Κανονισμού Εργασίας εργατοτεχνικό 
προσωπικό και προσωπικό καθαριότητας πλήρους απασχόλησης, συνημμένο 
υπόδειγμα 9.  

 

ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ  

Προς εξυπηρέτηση των  υπαλλήλων που δικαιούνται και επιθυμούν να ενταχθούν 
στις ρυθμίσεις της παρούσας, θα λειτουργήσουν δύο υποστηρικτικές ομάδες (Help 
Desk), ως εξής: 

α) ΟΜΑΔΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ  

Η συγκεκριμένη ομάδα θα πληροφορεί για την εκτιμώμενη, βάσει της ισχύουσας 
νομοθεσίας, ημερομηνία θεμελίωσης δικαιώματος λήψης πλήρους σύνταξης 
γήρατος, καθώς επίσης και το εκτιμώμενο ποσό της σύνταξης (κύριας και 
επικουρικής), λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που θα παρέχουν προς αυτήν 
οι ενδιαφερόμενοι, βάσει του συνημμένου υποδείγματος (αριθμ. 10).   

H επικοινωνία των ενδιαφερομένων με την υποστηρικτική ομάδα (Help Desk) θα 
γίνεται εναλλακτικά με τους παρακάτω τρόπους: 

1. αποστολή του παραπάνω εντύπου μέσω email στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση aopete@otenet.gr 

2. τηλεφωνική επικοινωνία στις τηλεφωνικές γραμμές 210-3347669 
(διεπ.17669), 210- 3347663 (διεπ.17663), 210-3347671 (διεπ.17671) και 
2103347656 (διεπ.17656) κάθε ημέρα και σαββατοκύριακα, ώρες 8.00΄- 
17.00’.  

3. αποστολή του παραπάνω εντύπου μέσω fax 2103302129, 210-3349799 
(διεπ. 19799) και 2103302151. 

4. προσωπική παρουσία στα γραφεία ΙΚΑ–ΕΤΑΜ τ.Τ.Σ.Π.Ε.Τ.Ε. (Δραγατσανίου 
8, 1ος όροφος ΤΚ 105 59, Αθήνα), από Δευτέρα έως Παρασκευή, ώρες 
8.00’ – 16.00’, και τα σαββατοκύριακα ώρες 9.00’ – 15.00’. Θα ήταν 
σκόπιμο μόνο όσοι εκ των ενδιαφερόμενων έχουν θεμελιώσει δικαίωμα 
για άμεση λήψη  σύνταξης να προσέρχονται στα γραφεία του Ταμείου,  
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λόγω του ότι η δυνατότητα εξυπηρέτησης ανέρχεται σε  80 - 100  άτομα 
ημερησίως. 

 
Για καλύτερη εξυπηρέτηση των υποψηφίων συστήνεται να χρησιμοποιείται ένας εκ 
των τριών πρώτων  τρόπων επικοινωνίας. 

Επισημαίνεται ότι η πληροφόρηση εκ μέρους της παραπάνω ομάδας γίνεται 
αποκλειστικά προς εξυπηρέτηση των συναδέλφων και η Τράπεζα δεν ευθύνεται σε 
καμία περίπτωση εάν τυχόν παρασχεθούν λανθασμένες πληροφορίες.  

Επισημαίνεται σε όσους εκ των υπαλλήλων είναι ασφαλισμένοι για λήψη 
επικουρικής σύνταξης σε άλλους, πλην των ΛΕΠΕΤΕ και ΕΛΕΠ, ασφαλιστικούς 
οργανισμούς, όπως ΕΤΕΑ (πρώην ΕΤΕΑΜ) ή ΤΑΠΙΛΤΑΤ, ότι, λόγω αδυναμίας της 
Τράπεζας να μεσολαβήσει για την προώθηση των σχετικών αιτήσεων, οι 
ενδιαφερόμενοι πρέπει ν’ απευθυνθούν οι ίδιοι στους εν λόγω ασφαλιστικούς 
οργανισμούς. Επίσης, για τη διαδικασία προαιρετικής ασφάλισης όσον αφορά το 
ΤΥΠΕΤ, θα υπάρξουν νεότερες οδηγίες. 
 
Τα έντυπα αιτήσεων αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης βάσει των διατάξεων του άρθρου 40 
Ν. 2084/1992 για το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ είναι διαθέσιμα στο Site του ΑΟΠΕΤΕ (www.aopete.gr) με 
την ειδική ένδειξη «ΙΚΑ –ΕΤΑΜ, τ. ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΡΟΣ. Ε.Τ.Ε.». Επίσης, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις σχετικές αιτήσεις στο Υπ/μα Ασφαλισμένων 
των Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων Προσωπικού Τραπεζών του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. 
(Δραγατσανίου 8, 1ος όροφος), το οποίο θα φροντίσει για την περαιτέρω διαβίβασή τους 
προς το αρμόδιο Υπ/μα του Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. και τη σχετική ενημέρωση της Τράπεζας. 

 

β) ΟΜΑΔΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ 

Η συγκεκριμένη ομάδα θα: 
 Επικοινωνεί τηλεφωνικά με τους ενδιαφερόμενους, οι οποίοι έχουν πρώτα 

απευθυνθεί στην Ομάδα (α), προκειμένου να τους ενημερώνει για τα 
εκτιμώμενα ποσά των αποζημιώσεων. 

 Παρέχει διευκρινίσεις επί της παρούσας εγκυκλίου στα τηλέφωνα 
επικοινωνίας: 210-3341436 (διεπ. 11436),  210-3341438 (διεπ. 11438) και 
210 – 3341440 (διεπ. 11440) και 210-3342124 (διεπ. 12124), ώρες 8.00’ -
18.00’ (εργάσιμες ημέρες) και ώρες 9.00’ - 17.00’ (τα Σαββατοκύριακα).  

 
Ρητά τέλος αναφέρεται ότι όλες οι θεσπιζόμενες με την  παρούσα ρυθμίσεις 
ισχύουν εξαιρετικά και μόνο «άπαξ» εντός των οριζόμενων από τις παραπάνω 
διατάξεις ορίων. 
Όλο το προσωπικό να λάβει γνώση της παρούσας Εγκυκλίου ενυπόγραφα με 
ευθύνη των επικεφαλής των Μονάδων. 

Συν: 15 
 ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
  

 Δημ. Χριστόπουλος      Βασ. Γαβρόγλου 
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