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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Την περίοδο Οκτώβριο 2019 - Ιανουάριο 2020 η Εθνική Αναλογιστική Αρχή της Ελλάδας
διενήργησε αναλογιστική µελετη µε σκοπό την εκτίμηση της χρηµατσοικσνομικής εξέλιξης
του Συνταξιοδοτικού Συστήματος για την Κύρια και Επικουρική Ασφάλιση και την εξέταση

της βιωσιµότητάς του, λαµβάνοντας υπόψη σχέδιο ασφαλιστικής µεταρρύθµισης
περιλαμβανομένων και των αποφάσεων 1890/2019 και 1891/2019 του ΣτΕ.

Οι αναλογιστικές προβολές περιόδου 2018-2070 πραγµατοποιήθηκαν με το µοντέλο του

Ι|.0, κατάλληλα προσαρμοσµένο στις ιδιαιτερότητες του ελληνικού συνταξιοδοτικού
συστήµατος, το οποίο εκτιµάει μελλοντικά κόστη µε τη μέθοδο 'εοΡιοι'τ άεεο…ροείτίοη".

Για την εκπόνηση των αναλογιστικών µελετών έγινε χρήση των δεδομένων των Φορέων για
τους ασφαλισμένους και τους συνταξιούχους µε έτος βάσης 2018, καθώς και των
απολογιστικών στοιχείων των ετών 2018 και 2019. Τα προαναφερθέντα στοιχεία
παρασχέθηκαν στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή από τον ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ, την ΗΔΙΚΑ,

την ΕΑΠ, το ΝΑΤ και την ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Επίσης, έγινε χρήση µακροοικονομικών και δημογραφικών παραδοχών για την περίοδο 2018-
2070 με έτος βάσης 2018 του Ανν6 (Αςείης Νονκίης Θι*ουρ) της ΕΡ€ (Εεοηοπιίε Ρο|ίεγ
6οητηιίττεε), οι οποίες διατέθηκαν στη Χώρα για εθνικούς σκοπούς. Οι μακροοικονομικές
παραδοχές αυτές βασίστηκαν σε δηµογραφικές προβολές της ΕυΩΟΞΤΑΤ (Ευνορορ 2018).

Οι δημογραφικές προβολές της ΕυΡΟΞΤΑΤ (2018-2070), που χρησιμοποιήθηκαν στην
αναλογιστική μελέτη, αφορούν τον πληθυσµό, τη Θνησιµότητα και το προσδόκιμο ζωής. Οι
µακροοικονομικές παραδοχές (2018-2070) αφορούν το εργατικό δυναµικά, την απασχόληση,
την ανεργία, την παραγωγικότητα, τη συνολική αύξηση της παραγωγικότητας των
συντελεστών παραγωγής, τον πληθωρισµό, τον ΔΤΚ, το ΑΕΠ.

Κατά την εκπόνηση της αναλογιστικής μελέτης εξετάστηκαν δυο σενάρια.

Στο πρώτο σενάριο (ετατιιε συο) οι αναλογιστικές προβολές πραγµατοποιήθηκαν µε βάση
την ισχύουσα νοµοθεσία ως την ηµεροµηνία εκπόνησης της µελέτης, λάµβανομένου υπόψη
και του άρθρου 120 του Ν.4611/2019.

Στο δεύτερο σενάριο (πύον…) για τις αναλογιστικές προβολές ελήφθησαν υπόψη οι νέες
εισφορές αυτοαπασχολουµένων, η άρση περικοπής των επικουρικών συντάξεων, η

τροποποίηση των ποσοστών αναπλήρωσης κύριας σύνταξης, η µείωση των εισφορών κατά
0,9% και η αντικατάσταση του άρθρου 120 του Ν.4611/2019, με την εισαγωγή του
µηχανισµού 0,5% του ΑΕΠ.
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Στο παρακάτω διάγραµμα απεικονίζεται η εκτιμώµενη εξέλιξη της συνολικής
συνταξιοδοτικής δαπάνης (κύρια & επικουρική ασφάλιση)% του ΑΕΠ, η οποία προέκυψε από

τις αναλογιστικές προβολές για την περίοδο 2018-2070 µε βάση αφενός το ισχύον σύστηµα

και αφετέρου με βάση τη µεταρρύθμιση,

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞ|ΟΔΟΤ|ΚΗ ΔΑΠΑΝΗ% ΑΕΠ

18,0%

16,0%

140%%12,0%10,0%

8,0%

6,0%

4,0%

20%

00%
2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 2032 2034 2036 2038 2040 2042 2044 2046 2048 2050 2052 2054 2056 2058 2060 2062 2064 2066 2068 2070

-|σχύονΣύστηµα -ΜεκαρρύΘµιση

Η διαφορά της συνολικής συνταξιοδοτικής δαπάνης μεταξύ της μεταρρύθμισης (νέον…
Μεσαίο) και του ισχύοντος συστήµατος (ετατυε οι.ιο εοεηαι'ίο), οφείλεται κυρίως στην
αύξηση των ετήσιων συντελεστών αναπλήρωσης από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω, στην
άρση της περικοπής των επικουρικών συντάξεων, καθώς και στην αντικατάσταση του
άρθρου 120 του Ν.4611/2019 µε την εισαγωγή του µηχανισµού 0,5% του ΑΕΠ για τη
χρηµατοδότηση των προαναφερθέντωνκαθώς και λοιπών κοινωνικών παροχών.
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1 . ΣΚΟΠΟΣ

Την περίοδο Οκτώβριο 2019 - Ιανουάριο 2020 η Εθνική Αναλονιστ|κή Αρχή της Ελλάδας
διενήργησε αναλογιστική µελέτη µε σκοπό την εκτίμηση της χρηματοοικονοµικής εξέλιξης
του Συνταξιοδοτικου Συστήµατος για την Κύρια και Επικουρική Ασφάλιση και την εξέταση
της βιωσιµότητάς του, λαµβάνοντας υπόψη σχέδιο µεταρρύθμισης περιλαµβανοµένων και

των αποφάσεων 1890/2019 και 1891 /2019 του ΣτΕ.

Στην εν Λόγω αναλογιστική µελέτη εξετάστηκαν σενάρια στα οποία λήφθηκε υπόψη η

ισχύουσα νοµοθεσία ως την ηµερομηνία εκπόνησης της µελέτης, λαµβανοµένου υπόψη και

του άρθρου 120 του Ν.4611/2019 και σενάρια (νότου…) στα οποία λήφθηκαν υπόψη νέες
εισφορές αυτοαπασχολουμένων, η άρση περικοπής των επικουρικών συντάξεων,
τροποποίηση των ποσοστών αναπλήρωσης κύριας σύνταξης και η αντικατάσταση του άρθρου
120 του Ν.4611/2019.

Η αναλογιστική µελέτη εκπονήθηκε µε έτος βάσης 2018. Η παρούσα έκθεση θα πρέπει να
διαβαστεί στο σύνολό της και όχι αποσπασματικά, ώστε να κατανοηθούν πλήρως τα
αποτελέσματα που προκύπτουναπό την εν λόγω µελέτη.

……
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2 . ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

Α. Κύρια Ασφάλιση

Το πρώτο νοµοθέτηµα σύστασης φορέα κοινωνικής ασφάλισης ήταν το διάταγµα που
αφορούσε στο Ναυτικό Απομαχικό Ταµείο (ΝΑΤ), η Λειτουργία του οποίου άρχισε το 1861.1

Κοµβικό σηµείο για την εξέλιξη της κοινωνικής ασφάλισης αποτέλεσε η ίδρυση του ΙΚΑ το
1932 µε το νόµο 5733.2 Ο νόµος προέβλεπε την ίδρυση ενός ασφαλιστικού ταµείου
υποχρεωτικής ασφάλισης για όλους τους μισθωτούς εργαζόμενους στον ιδιωτικό τοµέα. Ο
νόμος τροποποιήθηκε και πριν ακόµα εφαρμοστεί αντικαταστάθηκε από το νόμο 6298 του
1934, ο οποίος τροποποιήθηκε και πάλι και εφαρµόστηκε τελικά το 1937. Με το νόµο αυτό
απαγορευόταν η σύσταση άλλων ταμείων κύριας ασφάλισης μισθωτών, διάταξη που δεν
εφαρµόστηκε ποτέ. Με την πάροδο των ετών προέκυψαν µια σειρά από ταµεία κοινωνικής
ασφάλισης που εκτός των άλλων παρείχαν ασφάλιση για σύνταξη, στα οποία συμµετείχαν
διακριτές ομάδες µισθωτών.

Με το νόµο 6234 του 1934 ξεκίνησε και η ασφάλιση επαγγελματιώνκαι βιοτεχνών Ελλάδος,
ενώ με το νόµο 4169 του 1961 συστάθηκε ο οργανισµός γεωργικών ασφαλίσεων.3

Οι πόροι, οι κανόνες συνταξιοδότησης, αλλά και οι τελικά καταβάλλόμενες συντάξεις
διαφοροποιούνταν από ταμείο σε ταµείο και από οµάδα σε ομάδα ασφαλισµένων. Έτσι
δημιουργήθηκε ένα δαιδαλώδεςσύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Η κοινωνική ασφάλιση συνταξιοδότησης στην Ελλάδα, ως προς το σύστηµα λειτουργίας της,
ακολούθησε τεχνικά το παραδοσιακό διανεµητικό σύστηµα (ΡΜ/Θ). Οι καταβάλλόµενες
ετήσιες εισφορές των εργαζόµενων και των εργοδοτών και η παράλληλη χρηματοδότηση από
το Κράτος, (τριµερής χρηµατοδότηση) καλύπτουν τις καταβαλλόµενες συντάξεις κατ΄ έτος.
Ο τρόπος υπολογισµού του ανταποδοτικού τµήµατος των συντάξεων στηρίζεται στο σύστηµα
καθορισµένων παροχών (Με…Μποξ"), δηλαδή σε ένα ποσοστό του συντάξιμου µισθού
και στα έτη υπηρεσίας του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου.

Β. Επικουρική Ασφάλιση

Η επικουρική ασφάλιση των µισθωτών στην Ελλάδα ξεκίνησε να µορφοποιείται τη δεκαετία
του 1930, σε συνάρτηση με τη νομοθεσία περί κύριων συντάξεων που είχε ήδη τεθεί σε
εφαρµογή. Οι εργαζόµενοι πολλών διαφορετικών επαγγελμάτων ή/και εταιρειών ή/και
ειδικοτήτων ίδρυσαν διάφορα ταµεία Επικουρικής ασφάλισης, προκειμένουνα βελτιώσουν το

! Α.Πέτρογλου «ΔίκαιονΚοινωνικής Ασφαλίσεως»Τόμος Α* ΄Εκδοση ΕπιθεωρήσεωςΔικαίουΚοινωνικής
Ασφαλίσεως, ΑΘΗΝΑΙ 1974, σελ.24
2 Κ.Κρεµαλής «ΔίκαιοΚοινωνικώνΑσφαλίσεων» Νομικές ΕκδόσειςΑ.Ν.ΣάκκουλαΑθήνα-Κοµοτηνή1985. σελ.33
3 Α.Πέτρογλου «ΔίκαιονΚοινωνικήςΑσφαλίσεως»Τόµος Α) ΄Εκδοση ΕπιθεωρήσεωςΔικαίουΚοινωνικής
ΑσΞαλίσεξ, ΑΘΗΝΑΙ 1974, σελ.25
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εισόδηµα τους κατά την περίοδο της συνταξιοδότησης. Ο πρωταρχικός στόχος, εξ ορισμού
της ασφάλισης αυτής, ήταν να συμπληρωθεί το εισόδηµα του συνταξιούχου µε ένα επιπλέον
της κύριας σύνταξης ποσό.

Η επικουρική ασφάλισηως προς το σύστηµα Λειτουργίας της ακολούθησε τεχνικά το σύστηµα
της Κύριας ασφάλισης, δηλαδή βασίστηκε στο απλό παραδοσιακό διανεµητικό σύστημα (ΡΑΥ-
Α5-ΥΟυ-ΘΟ) καθορισμένων παροχών «και… Βενιεΐίτ). Με την πάροδο των ετών
προέκυψαν µια σειρά από επικουρικά ταµεία στα οποία συµμετείχαν διακριτές ομάδες
μισθωτών. Έτσι δημιουργήθηκε ένα επίσης δαιδαλώδεςσύστημα Επικουρικής ασφάλισης. Οι
παροχές αρκετών ομάδων μισθωτών αυξήθηκαν υπέρογκα και δυσανάλογα με τις εισφορές,
με αποτέλεσμα να απειλείται η εν γένει βιωσιµότητά των επικουρικών ταµείων. Επιπλέον σε
πολλές περιπτώσεις ο ρόλος της επικουρικής ασφάλισης αλλοιώθηκε.

Γ. Μεταρρυθμίσεις ως σήµερα

Για πρώτη φορά µε το νόµο 2084 του 1992, που αφορούσε και την κύρια και την επικουρική
ασφάλιση, έγινε εξοµοίωση των κανόνων για τις εισφορές και τις παροχές των ασφαλισµένων
από την 1/1/1993 και μετά. Παρόλα αυτά ως το 2008 ένα πλήθος ταµείων ασφάλισης
λειτουργούσαν ανεξάρτητα. Με το νόμο 3655 του 2008 έγινε προσπάθεια διοικητικής
ενοποίησης των φορέων αυτών, όχι όµως ουσιαστική συγχώνευση, αφού σε αρκετές
περιπτώσεις διατήρησαν την οικονοµική τους αυτοτέλεια, αλλά και τις επί μέρους
καταστατικές διατάξεις τους.

Για την κύρια ασφάλιση και για τους ασφαλισµένους από 1.1.2011 και µετά, με τους νόµους
3863 και 3865 του 2010, επιχειρήθηκε μέσω μιας αρκετά μεγάλης διάρκειας μεταβατικής
περιόδου, η ενοποίηση των παροχών.

Για την επικουρική ασφάλιση µε το Ν.4052/2012, συστάθηκε ένα νέο νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την επωνυμία Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και
εισήχθη διανεµητικό σύστηµα καθορισµένων εισφορών µε νοητή κεφαλαιοποίηση (Νοτίοπα|
Με… Όστιττ'ίΒιιτίοή-Ν[)6), για τους ασφαλισμένους από 1.1.2014 και µε μεταβατική
περίοδο για τους ήδη ασφαλισμένους.

Το αυξανόμενο δημογραφικό πρόβληµα και η οικονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε η

Ελλάδα δημιούργησαν ασφυκτικές πιέσεις στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης.

Με τους νόµους 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 έγινε προσπάθεια συγκράτησης της
σύνταξιοδοτικής δαπάνης, αλλά παρόλες τις παρεµβάσεις, η συνταξιοδοτική δαπάνη ως
ποσοστό του ΑΕΠ αυξανόταν εξαιτίας των µαζικών συνταξιοδοτήσεων λόγω των
αυνεχιζόµενων µεταρρυθµίσεων των προηγουµένων ετών και του υψηλού ποσοστού
ανεργίας, αλλά και λόγω της σηµαντικής μείωσης του ΑΕΠ.
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Το 2016 µε το Ν.4387 εισήχθη ένα ενιαίο σύστημα ασφάλισης για όλους τους ασφαλισμένους
και τους συνταξιούχους για κύρια και επικουρική ασφάλιση, με ενιαίους κανόνες για τις
εισφορές και τις παροχές και πολύ μικρή µεταβατική περίοδο.

Με το νόµο αυτό επίσης, αφενός συστάθηκε Νοµικό ΠρόσωποΔηµοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)
µε την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης», («Ε.Φ.Κ.Α.»), στον οποίο
εντάχθηκαν αυτοδίκαια οι υφιστάµενοι φορείς κύριας ασφάλισης και αφετέρου το ταμείο
επικουρικής ασφάλισης ΕΤΕΑ µετονομάστηκε σε ΕΤΕΑΕΠ στο οποίο εντάχθηκαν εκτός
όλων των φορέων επικουρικής ασφάλισης και οι φορείς πρόνοιας, σε ξεχωριστό κλάδο.

ΕοΝικΜ
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3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ Ν.4387/2016 και Ν.4052/2012 όπως
ι!!ύουν σε]µερα

(Ν.4472/2017, Ν.4475/2017, Ν.4499/2017, Ν.4578/2018, Ν.4583/2018, Ν.4584/2018,
Ν.4611/2019,Ν.4618/2019 )…ί) Γενικά
ΚαταβάΛλονται συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

Από την ηµεροµηνία έναρξης ισχύος του νόµου, η κύρια σύνταξη υπολογίζεται ως το
άθροισµα δύο τµηµάτων: της εθνικής σύνταξης και της σνταποδοτικήςσύνταξης.

Η Εθνική Σύνταξη δεν χρηματοδοτείται από ασφαλιστικές εισφορές, αλλά απευθείας από
τον κρατικό προυπολογισµό.

Για το ανταποδοτικό µέρος της σύνταξης εφαρµόζεται σύστηµα καθορισμένων παροχών
(Μι… δεηεΐίτ) και αυτό υπολογίζεται βάσει των αποδοχών επί των οποίων
καταβλήθηκαν εισφορές και του ποσοστού αναπλήρωσης.

Σημαντική διαφορά από προηγούµενες µεταρρυθμίσεις αποτελεί η κατάργηση της μακράς
μεταβατικής περιόδου.

ίί) Εθνική Σύνταξη

Η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται από τον ΕΦΚΑ σε όλους όσους θεµελιώνουν δικαίωμα
σύνταξης. Σε περίπτωση σώρευσης συντάξεων χορηγείται µόνο µία εθνική σύνταξη.

Για την πρώτη εφαρμογή του νόµου η εθνική σύνταξη ορίστηκε τριακόσια ογδόντα τέσσερα
(384) Ευρώ µηνιαίως και αυτή καταβάλλεται ακέραια εφόσον έχουν συµπληρωθεί
τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης. Το ποσό της εθνικής σύνταξης βαίνει μειούµενο κατά 2% για
κάθε έτος ασφάλισης που υπολείπεται των 20 ετών, εφόσον έχουν συµπληρωθεί
τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης.

Το ποσό της εθνικής σύνταξης µειώνεται αναλογικά στις περιπτώσεις καταβολής µειωμένης
σύνταξης εξ ιδίου δικαιώµατος. Η μείωση της εθνικής σύνταξης προκειµένου για τους
ασφαλισµένους που λαµβάνουν μειωµένη σύνταξη εξ ιδίου δικαιώματος, ανέρχεται σε 1/200
για κάθε µήνα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας πλήρους
συνταξιοδότησης.

Στις περιπτώσεις συνταξιοδότησης εξ ιδίου δικαιώματος, η Εθνική Σύνταξη καταβάλλεται
στους δικαιούχους εφόσον διαµένουν µόνιµα και νόµιµα στην Ελλάδα για τουλάχιστον
δεκαπέντε (15) έτη, µεταξύ του Ιδού έτους ηλικίας και του έτους κατά το οποίο&,ει)Μκκ…….………'. Σελίδα 10



συµπληρώνουν το προβλεπόμενοόριο ηλικίας καταβολής της σύνταξης. Το ποσό της Εθνικής
Σύνταξης µειώνεται για τους συνταξιούχους λόγω γήρατος κατά 1/40 για κάθε χρόνο που
υπολείπεται των σαράντα (40) ετών διαμονής στην Ελλάδα, µεταξύ του 15ου έτους της
ηλικίας και του έτους κατά το οποίο συµπληρώνουν το προβλεπόμενοόριο ηλικίας καταβολής
της σύνταξης.

Στους δικαιούχους σύνταξης λόγω ανικανότητας µε ποσοστό ανικανότητας 80% και άνω
χορηγείται το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης. Στους δικαιούχους σύνταξης λόγω
ανικανότητας µε ποσοστό ανικανότητας από 67% έως και 79,99% χορηγείται το 75% της
εθνικής σύνταξης, και µε ποσοστό ανικανότητας από 50% έως και 66,99% χορηγείται το
50% αυτής. Στους δικαιούχους σύνταξης λόγω ανικανότητας του Δημόσιου Τοµέα µε
ποσοστό ανικανότητας έως 49,99% χορηγείται το 40% της εθνικής σύνταξης.

ίίί) Ανταπσδοτική σύνταξη

Οι ασφαλισμένοι κύριας ασφάλισης, οι οποίοι θεµελιώνουν δικαίωµα σύνταξης, δικαιούνται
ανταποδοτικό µέρος σύνταξης, που προκύπτει με βάση τις συντάξιμες αποδοχές τους, το
χρόνο ασφάλισης τους, και τα κατ΄ έτος ποσοστά αναπλήρωσης υπολογιζόμενα επί των
συντάξιµων αποδοχών.

Τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιµέρους περίοδο ασφάλισης (κλιµακωτά)
αποτυπώνοντανστον ακόλουθο πίνακα:

ΚΛΙΜΛΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣ!ΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ

39,01 42 και περισσότερα 2,00%

Ως συντάξιµες αποδοχές για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας
ασφάλισης λαµβάνεται ο µέσος όρος αποδοχών του ασφαλισµένου καθ' όλη τη διάρκεια του
ασφαλιστικού του βίου. Ειδικά για τους αυτοαπασχολούμενους λαµβάνονται υπόψη οι

ασφαλιστικές κατηγορίες, βάσει των οποίων καταβλήθηκαν εισφορές καθ' όλο το χρόνο
ασφάλισης του ασφαλισµένου ως το 2016 και από το 2017 και µετά το εισόδημα, το οποίο
υπόκειται σε εισφορές καθ΄ όλη την υπόλοιπη διάρκεια του ασφαλιστικού τους βίου.

Για τον υπολογισμό του ανταπσδοτικού μέρους της σύνταξης ως συντάξιµες αποδοχές
λαµβάνονται υπόψη οι υπολογιζόµενες σύµφωνα µε τις ειδικότερες ανωτέρω προβλέψεις
από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.%…κι…
…………… …;. Σελίδα 1 1



Σε κάθε περίπτωση για τον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών λαµβάνονται υπόψη οι

αποδοχές/εισόδηµατου ασφαλισμένου για κάθε ηµερολογιακό έτος, προσαυξαυνόµενες κατά
τη μεταβολή του µέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής. Η προσαύξηση των συντάξιμων αποδοχών για το διάστημα από το 2021 και εφεξής
διενεργείται με βάση το δείκτη µεταβολής µισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

ίίί) Μεταβατικές συνταξιοδοτικές διατάξεις

Επί αιτήσεων που κατατέθηκαν εντός του 2016, εάν το ποσό της απονεµόµενης σύνταξης
υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεµόταν κατά το προ'ι΄σχύσαν του Ν.4387
καθεστώς, σε ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς καταβάλλεται στον δικαιούχο
ως προσωπική διαφορά. Επί αιτήσεων που κατατέθηκαν εντός του 2017 καταβάλλεται στον
δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς, και επί αιτήσεων που
κατατέθηκαν εντός του 2018 το ένα τέταρτο (1/4) της διαφοράς.

Ειδικά για τους ασφαλισμένους που α) είτε έχουν καταβάλλει ποσοστά εισφορών υψηλότερα
β) είτε ήταν παράλληλα ασφαλισμένοι σε ταµεία, τομείς και κλάδους που εντάχθηκαν στον
ΕΦΚΑ και για όσο διάστηµα καταβάλλουν τις εισφορές αυτές, προβλέπεται προσαύξηση της
σύνταξής τους πέραν του ποσού που προκύπτει με βάση τον υπολογισµό, που ορίζεται στο
ν.4387/2016. Η προσαύξηση της σύνταξης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις, για κάθε
έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά υπολογίζεται µε ετήσιο συντελεστή
αναπλήρωσης Ο,Ο75% για κάθε μια ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο
συντάξιµος μισθός σε αυτήν την περίπτωση προκύπτει λαµβάνοντας υπόψη τη βάση
υπολογισµού της επιπλέον εισφοράς.

ίν) Συντάξεις λόγω θανάτου

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισµένου, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το
χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για την συνταξιοδότησή του εξ ιδίου δικαιώµατος, οι

επιζώντες δικαιούνται σύνταξη ως εξής : µεταβίβαση σύνταξης για σύζυγο 70% και για κάθε
παιδί 25% (Μακ 100%). Ως ελάχιστο ποσό για τους επιζώντες των ασφαλισµένων, ορίζεται
το πλήρες ποσό της εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης, δηλ. € 384 ή, σε περίπτωση
θανάτου του ασφαλισµένου με 15 έτη ασφάλισης, 360 € µηνιαίως.

ν) Αναπροσαρµογή συντάξεων

Α. Οι ήδη καταβάλλόµενες κατά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 κύριες συντάξεις
αναπροσαρµόζονται σύμφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις, οπότε και δηµιουργούνται
προσωπικές διαφορές.
Οι συντάξεις συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά την
31.12.2014. Από την 1.1.2023, εφόσον το κατάβαλλόµενο ποσό είναι μεγαλύτερο από το
αναπροσαρµοσµένο, το επιπλέον ποσό συµψηφίζεται µέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την
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εκάστοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων, ενώ αν είναι µικρότερο, τότε αυτό προσαυξάνεται
κατά το ένα πέµπτο της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε ετών.

Β. Το συνολικό ποσό της σύνταξης (Εθνικής και Ανταποδοτικής)που καταβάλλεται µετά τη
θέση σε ισχύ του νόµου αυτού, αυξάνεται από την 1.1.2023 κατ΄ έτος, με βάση ποσοστό
αύξησης που θα διαμορφώνεται κατά 50% από τη μεταβολή του ΑΕΠ και κατά 50% από τη
μεταβολή του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή του προηγούμενου έτους. Αυτό το ποσοστό
αύξησης δεν µπορεί να υπερβαίνει την ετήσια µεταβολή του Δείκτη Τιµών Καταναλωτή.

Γ. Από την 1.1.2017 και ανά τριετία, η Εθνική ΑναλογιστιΚή Αρχή εκπονεί υποχρεωτικά
αναλογιστικές µελέτες, οι οποίες επικυρώνονται από την Επιτροπή Οικονοµικής Πολιτικής
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, µε αντικείμενο τη συνεχή παρακολούθηση της εξέλιξης της
εθνικής συνταξιοδοτικής δαπάνης. Με ειδικό νόµο ανακαθορίζονται οι συντάξεις µε στόχο
τη διασφάλιση της µακροπρόθεσµης βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. Το ύψος
των ανωτέρω δαπανών για την εθνική, την ανταποδοτική και την επικουρική σύνταξη,
προβαλλόµενο έως το έτος 2060, δεν πρέπει να υπερβαίνει το περιθώριο αύξησης των 2,5
ποσοστιαίων µονάδων του ΑΕΠ, με έτος αναφοράς το 2009.

νί) Εισφορές

α) Μισθωτών

Οι εισφορές ποσοστού 20% κύριας ασφάλισης υπολογίζονται σε όλους τους τύπους
εισοδήµατος, ο οποίος σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης δεν µπορεί να είναι χαµηλότερος
από τον ελάχιστο μισθό άγαμου µισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 ευρώ μέχρι 31/1/2019)
ή υπερβαίνει το 10 φορές το παραπάνωποσό (5.860,80 € μέχρι 31/1/2019).

Από την 1/2/2019, ο κατώτατος µισθός ενός άγαµου µισθωτού ορίζεται στα € 650,00 (με

την κατάρνηση του κατώτατου μισθού με βάση την ηλικία του ασφαλισμένου άνω των 25
ετών) . Ως εκ τούτου, από 1/2/2019:
- η ελάχιστη βάση µηνιαίων εισφορών ορίζεται σε € 650,00,
* η µέγιστη µηνιαία βάση εισφορών είναι € 6.500,00,
Σε περίπτωση µερικής απασχόλησης, δεν υπάρχει ελάχιστη βάση µηνιαίων εισφορών.

β) Αυτοπσσχολουµέν…/ελεύθερων επαγγελµατιών

Από 1/1/2017 έως 31/12/2018 οι αυτοαπασχσλούµενοι (ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ και
ΕΤΑΑ) κατέβαλαν εισφορές ποσοστού 20% επί του ετήσιου εισοδήµατός τους από την
άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας κατά το προηγούµενο φορολογικό έτος
(από την 1/1/2018 προστέθηκαν οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν κατά το εν
λόγω έτος). Το ποσό που προκύπτει από τα παραπάνω διαµορφώνεται σε µηνιαία βάση.Το
παραπάνω εισόδηµα δεν Θα µπορούσε να είναι μικρότερο από τον ελάχιστο µισθό άγαµου

,
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μισθωτού άνω των 25 ετών (586,08 ευρώ μέχρι 31/1/2019) και δεν θα µπορούσε να

υπερβεί το δεκαπλάσιο αυτού (€ 5,860,80 μέχρι 31/1/2019).

Από 1/1/2019 έως 31/1/2019 το ποσοστό εισφοράς για την κύρια σύνταξη ορίζεται στο
13,33%, στο προαναφερθέν µηνιαίο εισόδηµα. Η μηνιαία εισφορά που προκύπτει από τα
ανωτέρω (13,33% Χ µηνιαίο εισόδημα) δεν θα µπορούσε να είναι µικρότερη από το 20% του
κατώτατου µισθού άγαµου μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλ. το ποσό των € 117,22 (20% Χ

€ 586,08). Επίσης, η µηνιαία εισφορά δεν θα µπορούσε να υπερβαίνει το 13,33% του
10πλασίου του κατώτατου µισθού άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών, δηλ. το ποσό των €
781,25 (13,33% Χ € 5,860,80).

Από 1/2/2019 και μετά, ο κατώτατος µισθός άγαµου µισθωτού ορίζεται στα € 650,00 (με

την κατάργηση του κατώτατου µισθού με βάση την ηλικία του ασφαλισµένου άνω των 25
ετών).

Ως εκ τούτου, η μηνιαία εισφορά (13,33% Χ μηνιαίο εισόδηµα) δεν µπορεί να είναι µικρότερη
από το 20% του κατώτατου µισθού άγαμου µισθωτού, δηλαδή € 130,00 (20% Χ € 650,00) ή

να μην υπερβαίνει το 13,33% του 10πλασίου του κατώτατου μισθού άναµου µισθωτού, δηλαδή
€ 866,45 (13,33% Χ € 6,500,ΟΟ). Οπότε και από 1.1.2019, ως συντάξιµες αποδοχές
ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ασφαλιστέο µηνιαίο εισόδηµα που προκύπτει, αν
εκλαμβανόταν ως µηνιαία εισφορά ύψους 20% το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε
µήνα ασφάλισης.

ν) Αγροτών

Από 1/1/2017 έως 31/12/2018, το ετήσιο εισόδημα από την άσκηση γεωργικής
δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος (από την 1/1/2018 προστέθηκαν οι
ασφαλιστικές εισφορές που καταβλήθηκαν κατά το εν λόγω έτος). Το ποσό που προκύπτει
από τα προαναφερθένταδιαμορφώνεται σε μηνιαία βάση. Το µηνιαίο εισόδημα δεν µπορεί να
είναι μικρότερο από το 70% του κατώτατου µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών (70%
Χ € 586,08 : € 410,26 έως 31/1/2019) ή περισσότερο από 10 φορές αυτού (€ 5186030
μέχρι 31/1/2019).Το ποσοστό εισφοράς για την κύρια σύνταξη ορίζεται σε 14% για το 2017
και 16% για το 2018. Ως εκ τούτου, η µηνιαία εισφορά για την κύρια σύνταξη αντιστοιχεί
στο 20% του µηνιαίου εισοδήματος και δεν µπορεί να είναι µικρότερη από το ποσό των €
57,44 (14% Χ € 410,26) για το έτος 2017 και € 65,65 (16% Χ € 410,26 ) για το έτος 2018
ή δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των € 820,51 (14% Χ € 5,860,80) για το έτος 2017 και
€ 937,73 (16% Χ € 5,860,80) για το έτος 2018.

Από 1/1/2019 έως 31/1/2019, το ποσοστό εισφοράς για την κύρια σύνταξη ανέρχεται σε
12% για το έτος 2019, υπολογιζόµενο επί του μηνιαίου εισοδήµατος όπως ορίζεται ανωτέρω.
Η µηνιαία εισφορά που προκύπτει (12% Χ µηνιαίο εισόδηµα) δεν µπορεί να είναι μικρότερη
του 18% του 70% του κατώτατου µισθού άγαµου µισθωτού άνω των 25 ετών, δηλ. το ποσό
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των € 73,85 (18% Χ 70% Χ € 586,08 ). Επίσης, η μηνιαία εισφορά δεν μπορεί να υπερβαίνει
το 12% του 10πλασίου του κατώτατου μισθού άγαµου μισθωτού, δηλαδή € 703,28 (12% Χ €
5,860,ΒΟ).

Από 1/2/2019 και µετά, το ποσοστό εισφοράς για την κύρια σύνταξη ορίζεται σε 12% για το

έτος 2019, 12,67% για το έτος 2020, 13% για το έτος 2021 και 13,33% από το 2022 και

εφεξής, υπολογιζόµεν0 επί του µηνιαίου εισοδήματος που αναφέρεται ανωτέρω, Όπως
αναφέρθηκε παραπάνω από την 1/2/2019, ο κατώτατος µισθός άγαµου µισθωτ0ύ ορίζεται
στα € 650,00 (µε την κατάργηση του κατώτατ0υ µισθού με βάση την ηλικία του ασφαλισμένου
άνω των 25 ετών). Ως εκ τούτου, η ελάχιστη μηνιαία βάση εισφορών είναι € 455,00 (70%
Χ € 650,00) και η μέγιστη µηνιαία βάση εισφορών είναι € 6.500,00 (10 Χ € 650,00) οπότε:
η µηνιαία εισφορά δεν µπορεί να είναι µικρότερη από:
- από 1/2/2019 µέχρι το τέλος του έτους, ποσό € 81,90 (18% Χ € 455,00)
- το 2020, ποσό € 86,45 (19% Χ € 455,00)
- το 2021, ποσό € 88,73 (19,5% Χ € 455,00)
- από το 2022 και µετά, ποσό € 91,00 (20% Χ € 455,00)
Η μηνιαία εισφορά δεν µπορεί να είναι μεγαλύτερη από:
- από 1/2/2019 μέχρι το τέλος του έτους, ποσό € 780,00 (12% Χ € 6.500,00)
- το 2020, ποσό € 823,55 (12,67% Χ € 6,500,ΟΟ)
- το 2021, το ποσό των € 845,00 (13% Χ € 6.500,00)
- από το 2022, ποσό € 866,45 (13,33% Χ € 6,5ΟΟ,ΟΟ)

Οπότε και από 1.1.2019, ως ουντάξιµες αποδοχές ορίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο
ασφαλιστεο μηνιαίο εισόδηµα που προκύπτει, αν εκλαμβανόταν ως μηνιαία εισφορά ύψους
20% το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε µήνα ασφάλισης.

νίί) Ειδικές Ρυθµίσεις για τους Ασφαλισµένους του ΟΓΑ

Ειδικά για τον ΟΓΑ επειδή πρώτη φορά περιλαµβάνεται σε ενιαίους κανόνες µε τους λοιπούς
Φορείς εφαρµόζεται µεγαλύτερη µεταβατική περίοδος.

Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που θα κατατεθούν από 1.1.2017 έως 31.12.2030 το ποσό
της σύνταξης αποτελείται από το άθροισμα δύο επιµέρους ποσών ως εξής :

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Ν

2003… 6,2% 12,9% 19,6% 26,3% 33,0% 39,7% 46,4% 53,1% 59,8% 66,5% 73,2% 79,9% 86,6% 93,3% 100,0%

|σχύονως
την

"τς?" 93,8% 87,1% 80,4% 73,7% 67,0% 60,3% 53,6% 46,9% 40,2% 33,5% 26,8% 20,1% 13,4% 6,7% 0,0%

Ν.4387
σύστημα

Σελίδα 15



νίίί) Άρθρο 120 του Ν.4611/2019

Στους δικαιούχους κύριας σύνταξης Λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου, χορηγείται,από
το έτος 2019 και για κάθε επόµενο έτος, δέκατη τρίτη (13η) σύνταξη.
Το ποσό της 13ης σύνταξης καθορίζεται ανάλογα µε το ποσό της ακαθάριστης µηνιαίας
κύριας σύνταξης µηνός Μαΐου του έτους χορήγησης της, ως εξής:
α) Για ποσό έως και 500,00 ευρώ, σε ποσοστό 100%.
β) Για ποσό από 500,01 έως και 600,00 ευρώ, σε ποσοστό 70%.
γ) Για ποσό από 600,01 έως και 1.000,00 ευρώ, σε ποσοστό 50%.
6) Για ποσό από 1.000,01 ευρώ και άνω, σε ποσοστό 30%.
Αν το ίδιο πρόσωπο δικαιούται περισσότερες από µία κύριες συντάξεις, το ποσό της 13ης
σύνταξης καθορίζεται µε βάση το άθροισμα τους,

Β. Επικο!!ική Ασφάλι!!

Εφαρμόζεται διανεµητικό σύστηµα νοητής κεφαλαιοποίησης καθορισµένων εισφορών.
Καταβάλλονται συντάξεις γήρατος, αναπηρίας και θανάτου.

ί) Ατοµικοί Λογαριασµοί

Οι εισφορές των ασφαλισμένων από 1.1.2014 και εφεξής τηρούνται σε ατοµικούς
λογαριασμούς και συσσωρεύονται ετησίως µε πλασµατικό ποσοστό επιστροφής, το οποίο
προκύπτει ενδογενώς από το σύστηµα. Το πλασµατικό ποσοστό επιστροφής, ορίζεται ως η

µεταβολή της βάσης εισφορών.

ίί) Παροχή

Για τους ασφαλισµένους από την 1.1.2014 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης
διαμορφώνεται µε βάση: α) το δηµογραφικά δεδοµένα, τα οποία στηρίζονται σε εγκεκριµένους
πίνακες θνησιµότητας και β) το πλασµατικό ποσοστό επιστροφήςπου Θα εφαρµόζεται στις
συνολικά καταβληθείσες εισφορές.
Κατά τη συνταξιοδότηση, με βάση την αρχή της ισοδυναμίας η συσσωρευµένη αξία των
εισφορών µε το πλασµατικό ποσοστό επιστροφής, πρέπει να είναι ίση µε την παρούσα αξία
των µελλοντικών καταβολών της σύνταξης (χρήση ράντας κατά περίπτωση). Κατά τη
συνταξιοδότηση η συσσωρευµένη αξία των εισφορών, διαιρείται µε κατάλληλο παράγοντα
(μόντα) που λαμβάνει υπόψη του το προσδόκιµο ζωής σύµφωνα µε την ηλικία του
συνταξιοδοτούµενου και ένα επιτόκιο προεξόφλησης ύψους 1,3%.
Οι αναπροσαρµογές των συντάξεων κατ΄ έτος πραγματοποιούνται, εφόσον δεν προκύπτει
έλλειµµα κατά το προηγούµενο έτος, µε βάση την διαφορά της μεταβολής της βάσης
εισφορών που αναλογεί στο έτος και του 1,3% (επιτόκιο προεξόφλησης ράντας κατά τη
συνταξιοδότηση) ή με τον πληθωρισµό του έτους όποιο από τα δυο είναι µικρότερο.%,κο………… … ως; Σελίδα 16



ίίί) Εισφορά

Από 1.6.2016 και µέχρι τις 31.5.2019, το ποσό της µηνιαίας εισφοράς για την επικουρική
ασφάλιση στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των µισθωτών, ασφαλισμένων πριν και µετά την 1.1.1993,
υπολογίζεται σε ποσοστό 3,5% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό 3,5% για τον εργοδότη
επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζοµένου. Από 1.6.2019 και µέχρι την 31.5.2022,
το ποσό της µηνιαίας εισφοράς στο Ε.Τ.Ε.Α. όλων των μισθωτών, ασφαλισµένων πριν και
µετά την 1.1.1993, υπολογίζεται σε ποσοστό 3,25% για τον ασφαλισµένο και σε ποσοστό
3,25% για τον εργοδότη επί των ασφαλιστέων αποδοχών του εργαζόμενου. Μετά το πέρας
της εξαετίας, το ποσοστό της µηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε κατά τις
31.12.2015, δηλαδή 3%+3%.

Η βάση για τον υπολογισµό της εισφοράς µεταβάλλεται από την 1η Ιανουαρίου 2017 για τους
αυτοαπασχοΛούμενους και από την 1η Ιανουαρίου 2019 για τους µισθωτούς δικηγόρους, η
οποία ισούται µε τον ελάχιστο µισθό άγαµου μισθωτού, ανάλογα με την περίπτωση.

ίν) Μεταβατική περίοδος

Για τους ασφαλισµένους µέχρι 31.12.2013, οι οποίοι καταθέτουν αίτηση συνταξιοδότησης
από την 1.1.2015 και εφεξής, το ποσό της επικουρικής σύνταξης αποτελείται από το
άθροισµα δύο τμημάτων:
ί) το τμήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους έως 31.12.2014
υπολογίζεται µε βάση ποσοστό αναπλήρωσης, το οποίο για κάθε χρόνο ασφάλισης αντιστοιχεί
σε ποσοστό 0,45% υπολογιζόµενου επί των συντάξιμων αποδοχών εκάστου ασφαλισµένου,
όπως αυτές υπολογίζονται και για την έκδοση της κύριας σύνταξης.
ίί). το τµήµα της σύνταξης που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής τους από 1.1.2015 και
εφεξής, υπολογίζεται σύµφωνα µε τους κανόνες του ουστήματος νοητής κεφαλαιοποίησης
καθορισµένων εισφορών

ν) Αναπροσαρµογή συντάξεων

Οι ήδη κατάβαλλόµενες κατά την έναρξη ισχύος του νόµου αυτού, επικουρικές συντάξεις
αναπροσαρµόζονται σύμφωνα με τις προαναφερόµενες διατάξεις, οπότε και δηµιουργούνται
προσωπικές διαφορές. Αν το άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης υπερβαίνει τα χίλια
τριακόσια (1300) ευρώ, η προσωπική διαφορά καταργείται. Σε αυτή την περίπτωση δεν
επιτρέπεται, µετά την αναπροσαρμογή, το άθροισµα κύριας και επικουρικής σύνταξης να
µειωθεί πέραν του ορίου των χιλίων τριακοσίων (1.300) ευρώ.

Εφόσον το συνολικό ποσοστό εισφοράς ασφαλισµένου και εργοδότη (αυτή, για τα κοινά
επαγγέλματα κατά την 30.11.2013 ήταν μεγαλύτερο από 6%, το ετήσιο ποσοστό
αναπλήρωσης µε το οποίο επανυπολογίζεται η επικουρική σύνταξη, προκύπτει µε βάση το εν
λόγω μεγαλύτερο συνολικό ποσοστό εισφοράς (0,45% * 60η" / 6%).

Γ
ιοΝικΗ
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νί) Άρθρο 24 του Ν.4618/2019

1. Από 1.1.2019το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Εφάπαξ Παρόχων (ΕΤΕΑΕΠ)
αναλαμβάνει την καταβολή µηνιαίας επικουρικής σύνταξης στους δικαιούχους, έως την
έναρξη ισχύος του παρόντος άρθρου, σύνταξης του Λογαριασµού Επικούρησης Προσωπικού
Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΛΕΠΕΤΕ) και του Ειδικού Λογαριασµού Επικούρησης
Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος - Πρώην ΠροσωπικούΕθνικής Ακινήτων Α.Ε.

(ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ). Το ύφος της καταβλητέας σύνταξης καθορίζεται με εφαρµογή
του ακόλουθου τύπου:

Ρ : ο, 45% . Ξ . έτη ασφάλισης:Μάξιµες αποδοχές.

2. Από 1.1.2019 η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) καταβάλλει στο ΕΤΕΑΕΠ τις
αναλογούσες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εισφορές επικουρικής ασφάλισης για το
σύνολο των ασφαλισµένων του ΛΕΠΕΤΕ και του ΕΛΕΠΕΤΕ- Π.Π.ΕΘΝΑΚ, πλέον
ουμπληρωµατικής ασφαλιστικής εισφοράς, η οποία για τα έτη 2019 έως 2023 ανέρχεται στο
ποσό των 40 εκατοµμυρίων ευρώ ετησίως, ενώ για τα έτη 2024 και εφεξής θα καθοριστεί
µε µελέτη που εκπονεί η Εθνική Αναλογιστική Αρχή και με την οποία αναπροσαρµόζεται το
ύψος του ποσού και ο τρόπος καταβολής του από την ΕΤΕ. Ειδικά για το διάστηµα από 1.1

έως 31.5.2019 η ΕΤΕ καταβάλλει επιπροσθέτως στο ΕΤΕΑΠ και το ισόποσο των εισφορών
ασφαλισμένων για επικουρική ασφάλιση για το διάστηµα αυτό.

3. Στους συνταξιούχους της παραγράφου 1 η ΕΤΕ καταβάλλει τις συνταξιοδοτικές
παροχές του έτους 2018 στο ύψος που προκύπτει από την εφαρµογή του τύπου της
παραγράφου 1 και αφού συµψηφιστούν τυχόν καταβληθείσεςπαροχές από το ΛΕΠΕΤΕ και

τον ΕΛΕΠΕΤΕ - Π.Π.ΕΘΝΑΚ για το έτος αυτό. Η καταβολή ενεργείται κατά το 1/5 του
ουνολικού ποσού έως την 31.8.2019 και το υπόλοιπο τµηματικά και πάντως το αργότερο την
31.12.2020.

4. Για τους δικαιούχους επικουρικής σύνταξης µετά την έναρξη ισχύος του παρόντος
άρθρου, η καταβλητέα σύνταξη υπολογίζεται,για το διάστημα ασφάλισης έως και 31.12.2014,
µε βάση τον τύπο Ρ : 0,45% * έτη ασφάλισης * συντάξιµες αποδοχές (εισφορά 6%), ενώ για
το διάστημα ασφάλισης από 1.1.2015 εφαρµόζεται το Σύστηµα νοητής κεφαλαιοποίησης
(ΝΒ6) και ο τύπος

αν," : ΑΓ,Σ€σπ, | |(ι + ρ.)
:=! "21

όπως ισχύει για όλους τους ασφαλισμένους του ΕΤΕΑΕΠ.

,,
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4. ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σύµφωνα µε το Ν.4336/2015, από 1.1.2022 τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης για θεµελίωση
συνταξιοδοτικού δικαιώματος πλήρους σύνταξης Λόγω γήρατος ορίζονται το 62ο έτος της
ηλικίας με 40 έτη ασφάλισης και το 67ο έτος της ηλικίας µε 15 έτη ασφάλισης. Το όριο
ηλικίας συνταξιοδότησης για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος μειωμένης σύνταξης
λόγω γήρατος, ορίζεται το 62ο έτος της ηλικίας µε 15 χρόνια ασφάλισης.

Σύµφωνα µε τον ίδιο νόµο, τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος των
ασφαλισμένων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, συµπεριλαμβάνομένης της Τράπεζας της
Ελλάδος, που μέχρι την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015 δεν έχουν θεμελιώσει δικαίωµα
πλήρους ή μειωµένης σύνταξης λόγω γήρατος, αυξάνονται σταδιακά έως την 1.1.2022 στα
προαναφερόµενα γενικά όρια ηλικίας.

Οι ασφαλισμένοι για τους οποίους, βάσει του προγενέστερουτου ν. 4336/2015 νοµοθετικού
πλαισίου, δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας για θεµελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώµατος λόγω
γήρατος, αποκτούν δικαίωµα λήψης σύνταξης με τη συµπλήρωση ενός µεταβατικού ορίου
ηλικίας συνταξιοδότησης.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισµένων θα ανακαΘορίζονται σύµφωνα με τη
µεταβολή του προσδόκιμου ζωής του πληθυσµού της χώρας, µε σηµείο αναφοράς την ηλικία
των 65 ετών. Η ισχύς της διάταξης αυτής αρχίζει από 1.1.2021 και, κατά την πρώτη
εφαρµογή της, θα λαµβάνεται υπόψη η µεταβολή της δεκαετίας 2010-2020.

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την εξέλιξη της νοµοθετηµένης ηλικίας συνταξιοδότησης,
του ελάχιστου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και των ποινών για πρόωρη συνταξιοδότηση.

%…κι…
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ΝσμσΘετηµένη ηλικία συνταξιοδότησης, ελάχιστο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης

2018 2020 2030 2040 2050 2060 2070

Ηλικία

"""."ξ…δό'η"ης 62 62 61+ εµ 62+ 62+ 62+
- Ανδρες&
Γυναίκες

Ελάχιστα
Απαιτούµενα

Έτη ασφάλισης-
Προυποθέσειςγια Ανδρες& 40 4ο 40 40 40 40 …
συνταξιοδότησηΜΕ Γυναίκες
πλήρη σύνταξη

Νομοθετημένη ηλικία
συνταξιοδότησης- Άνδρες& 67 67 67+ 67+ 67+ 67+ 67+

Γυναίκες

Ελάχιστη ""Μας "φάλωης ' 15 15 15 15 15 15 15Άνδρες& Γυναίκες

Ηλικία Πρόωρηςσυνκαξιοδότησης 62 62 62+ 62+ 52. 62+ 62+- Άνδρες& Γυναίκες

Προυποθέσεις για Ελάχιστη περίοδος ασφάλισης -
συνταξιοδότησηΧΩΡΙΣ Άνδρες& Γυναίκες

15 15 15 15 15 15 15

πλήρη σύνταξη

Ποινή σε περίπτωση πρόωρης
συνταξιοδότησης" 1|200 1/20!) 1/2… 1/ΖΟΟ 1/20!) 1/ΖΟΟ 1/2…)

"Εφαρµόζεται στην Εθνική Σύνταξη

Ει3ΝικΗ
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5. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ

Σύμφωνα µε το σχέδιο νόµου το Νοµικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) µε την
επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)» μετονοµάζεται από 1-3-2020
σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενο στο εξής «2-
Ε.Φ.Κ.Α.».

Στον ε-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσεται από 1-3-2020 το Ενιαίο Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης και
Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.-Ν.Π.Δ.Δ.)και ο ε-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός
διάδοχος αυτού. Στον ε-Ε.Φ.Κ.Α. εντάσσεται ο Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης και ο Κλάδος
Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. µε πλήρη οικονομική και λογιστική αυτοτέλεια έκαστος.
Ο ε-Ε.Φ.Κ.Α. έχει ως σκοπό την ασφαλιστική κάλυψη όλων των υπακτέων στην ασφάλιση
προσώπων του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., για τους ασφαλιστικούς κινδύνους που προβλέπονται από την
οικεία νομοθεσία, και την χορήγηση των παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.

Α. Κυρ΄ια ΑσΜ΄λι!!|

|") Ετήσιοι συντελεστές αναπλήρωσης

Οι ασφαλισµένοι κύριας ασφάλισης οι οποίοι θεμελιώνουν δικαίωµα σύνταξης εξ ιδίου
δικαιώµατος, ανικανότητας ή κατά µεταβίβαση, σύμφωνα µε τις οικείες διατάξεις, δικαιούνται
ανταποδοτικό μέρος σύνταξης.

Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού µέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του
χρόνου ασφάλισης, με βάση το ποσοστό αναπλήρωσης του κατωτέρω πίνακα. Το ποσοστό
αναπλήρωσης για κάθε έτος ασφάλισης εντός εκάστης κλίµακας ετών, αντιστοιχεί στο
ποσοστό που αναγράφεται στην τρίτη στήλη του πίνακα.

Έως 30-09-2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης
αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 1:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΑΠΟ ΕΩΣ
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΠΣΗΣ

Ο 15 0,77%
15,01 18 0,84%
18,01 21 0,90%
21,01 24 0,96%
24,01 27 1,03%
27,01 30 1,21%
30,01 33 1,42%
33,01 36 1,59%
36,01 39 1,80%

39,01 και περισσότερα 2,00%

ΕοΝικΜ
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Από 1-ΙΟ-2019 τα ποσοστά αναπλήρωσης για κάθε επιμέρους περίοδο ασφάλισης
αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα 2:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΛΙΜΑΚΕΣ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΛΗΡΠΣΗΣ

ΑΠΟ ΕΩΣ
Ο 15 0,77%

15,01 18 0,84%
18,01 21 0,90%
21,01 24 0,96%
24,01 27 1,03%
27,01 30 1,21%
30,01 33 1,98%
33,01 36 2,50%
36,01 40 2,55%

40,01 και περισσότερα 0,50%

Το συνολικό ακαθάριστο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης δεν µπορεί να υπερβαίνει το
ακαθάριστο ποσό των συντάξιµων αποδοχών.

ίί) Εισφορές αυτοαπασχολουμένων|ελεύθερων επαγγελματιών και ασφαλισµένων
του πρώην ΟΓΑ

α) ΑπόσπασχοΜύμενοι/ελεύΘεροι επαγγελµατίες

Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών, οι αυτοτελώς απασχολούµενοι και οι
ελεύθεροι επαγγελµατίες ασφαλισμένοι του Ε.Φ.Κ.Α. κατατάσσονται από 1-1-2020 σε έξι (6)
ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων το ποσό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς κύριας
σύνταξης αντιστοιχεί:

Μ ,

Ασφαλιστικές ηνια.ια ποσά
, εισφορων κύριαςκατηγοριες , .σύνταξηςσε ευρω

1η κατηγορία 155

2" κατηγορία 186

3" κατηγορία 236

4η κατηγορία 297

5" κατηγορία 369

6η κατηγορία 500

β) Ασφαλιοµένοι τον πρώην ΟΓΑ

Για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών οι ασφαλισµένοι του πρώην ΟΓΑ,
κατατάσσονται από 1-1-2020 σε έξι (6) ασφαλιστικές κατηγορίες, των οποίων η μηνιαία
ασφαλιστική εισφορά για το κλάδο κύριας σύνταξης αντιστοιχεί:

? , .
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,
Ποσό μηνιαίων εισφορών κλάδου σύνταξηςΑσφαλιστικες

σε ευρώ
κατηγοριες Για το 2020 Για το 2021 Για το 2022

1" κατηγορία 87 89 91

2" κατηγορία 104 107 110

3" κατηγορία 132 136 139

4η κατηγορία 166 171 175

5" κατηγορία 207 212 218

6" κατηγορία 280 288 295

Οι ασφαλισµένοι αυτοαπασχολούµενοι, ελεύθεροι επαγγελµατίες και αγρότες κατατάσσονται
µε ελεύθερη επιλογή τους σε µία από τις (έξι) ασφαλιστικές κατηγορίες των ανωτέρω
περιπτώσεων α) και β) αντίστοιχα. Η κατάταξη σε µία από τις έξι είναι υποχρεωτική. Αν ο
ασφαλισμένος δεν επιλέξει ασφαλιστική κατηγορία κατατάσσεται υποχρεωτικά στην πρώτη.
Ο ασφαλισμένος µπορεί με αίτησή του να επιλέξει ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτή
που υπάγεται ή, εφόσον βρίσκεται σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία να επιλέξει κατώτερη.

Από 1-1-2023 ως 31-12-2024 τα ως άνω ποσά των ασφαλιστικών
κατηγοριών προσαυξάνονται κατ΄ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του µέσου ετήσιου
γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους. Η αναπροσαρμογή των ως άνω
ποσών των ασφαλιστικών κατηγοριών για το διάστημα από το 2025 και εφεξής διενεργείται
µε βάση το δείκτη µεταβολής μισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ. Σε περίπτωση
αρνητικής τιμής του ως άνω ποσοστού το ποσόν της εισφοράς παραµένει στα επίπεδα του
προηγουµένου έτους.

ίίί) Συντάξιμος µισθός

Ως συντάξιμες αποδοχές για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού µέρους σύνταξης κύριας
ασφάλισης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή Θανάτου λαµβάνονται υπόψη:

ο) Για τους μισθωτούς, ο µέσος όρος μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισµένου καθ΄ όλη τη
διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Ο µέσος αυτός όρος υπολογίζεται ως το πηλίκο της
διαίρεσης του συνόλου των µηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου δια του συνολικού χρόνου
ασφάλισής του. Ως σύνολο μηνιαίων αποδοχών που έλαβε ο ασφαλισµένος νοείται το
άθροισµα των µηνιαίων αποδοχών που υπόκεινται σε εισφορές, καθ΄ όλη τη διάρκεια του
ασφαλιστικού του βίου.

β) Για τους αυτοαπασχολούμενους, τους ελεύθερους επαγγελµατίες και τους ασφαλισµένους
του πρώην ΟΓΑ ο µέσος όρος του µηνιαίου ασφαλιστέου εισοδήματος το οποίο υπόκεινται
σε εισφορές καθ'όλη τη διάρκεια του ασφαλιστικού του βίου. Το μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα
υπολογίζεται ως εξής :%…κι………… …!… Σελίδα 23



ί. Για το χρονικό διάστηµα έως 31.12.2016 το ποσό που Θα αποτελούσε το ασφαλιστέο µηνιαίο
εισόδηµα αν εκλαµβανόταν ως µηνιαία εισφορά το ποσό που πράγματι καταβλήθηκε για κάθε
μήνα ασφάλισης δια του συντελεστή 0,20 .

ίί. Για το χρονικό διάστηµα από 01.01.2017 εως 31.12.2018 το εισόδηµα, το οποίο υπόκειται
σε εισφορές, κατά το ως άνω χρονικό διάστηµα

ίίί. Για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 το ποσόν που προκύπτει από το πηλίκο της
διαίρεσης του ποσού της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς που έχουν καταβληθεί δια του
συντελεστή 0,20. Για τους ασφαλισµένους του πρώην ΟΓΑ και για το χρονικό διάστημα έως
31.12.2019 εφαρµόζεται ο συντελεστής 0,18 για το χρονικό διάστημα από 1.1.2020 έως
31.12.2020 ο συντελεστής 0,19 και για το χρονικό διάστηµα από 1.1.2021 έως 31.12.2021
εφαρμόζεται ο συντελεστής 0,195.

Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης ως συντάξιμες αποδοχές
λαµβάνονται υπόψη οι υπολογιζόµενες σύμφωνα με τις ειδικότερες ανωτέρω προβλέψεις
από το έτος 2002 και έως την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης.

Οι συντάξιμες αποδοχές των ασφαλισµένων για κάθε ημερολογιακό έτος που προκύπτουν
µε βάση τον υπολογισµό των περιπτώσεων α) και β), για το διάστηµα έως και το
2024, προσαυξάνονται κατ΄ έτος κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού
δείκτη τιµών καταναλωτή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Η προσαύξηση των
συνταξίµων αποδοχών για το διάστηµα από το 2025 και εφεξής διενεργείται με βάση το
δείκτη µεταβολής µισθών, που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

ίν) Αναπροσαρµογή συντάξεων- προστασία καταβαλΛόµενων συντάξεων.

Το συνολικό ποσό της σύνταξης αυξάνεται από την 1.1.2023 κατ΄ έτος, µε βάση συντελεστή
που προκύπτει από το άθροισµα του ετήσιου ποσοστού µεταβολής του ΑΕΠ συν το ποσοστό
µεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή του προηγούµενου έτους
διαιρούμενου δια του δύο (2) και δεν υπερβαίνει το ποσοστό μεταβολής του µέσου ετήσιου
γενικού δείκτη τιµών καταναλωτή.

Σε εφαρµογή των ενιαίων κανόνων του Ε.Φ.Κ.Α., οι ήδη καταβαΛΛόμενες κατά την έναρξη
ισχύος του παρόντος, κύριες συντάξεις αναπροσαρµόζονται.

Για τον υπολογισµό του ανταποδοτικού µέρους των κατάβαλλόµενων, έως την έναρξη ισχύος
του παρόντος, συντάξεων, για τον προσδιορισµό των συντάξιµων αποδοχών λαµβάνεται
υπόψη οι συντάξιµος μισθός επί του οποίου κανονίστηκε η ήδη χορηγηθείαα σύνταξη.

Μέχρι την 31.12.2018, οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να
καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαµορφωθεί κατά την 31.12.2014, σύμφωνα με τις τότε
ισχύουσες διατάξεις.
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Από 1.1.2019, αν το καταβαλΛόµενοποσό των συντάξεων αυτών είναι µεγαλύτερο εκείνου
που προκύπτει από τον υπολογισµό τους σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4387/2016, το
επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο, συµψηφιζόµενο κατ* έτος και
μέχρι την πλήρη εξάλειψη του, µε την εκάστοτε προαναφερόµενη αναπροσαρμογή των
συντάξεων. Αν το κατάβαλλόµενο ποσό των συντάξεων είναι μικρότερο, τότε αυτό
προσαυξάνεται, από την 1.1.2019, κατά 1/5 της διαφοράς σταδιακά και ισόποσα εντός πέντε
(5) ετών.

Από 1.10.2019 οι συντάξεις που έχουν απονεµηθεί ή εκκρεμεί η απονοµή τους σύµφωνα με
τις διατάξεις µετά την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016, υπολογίζονται εκ νέου σύμφωνα με
τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της ανωτέρω παραγράφου 5.Α.ί) . Από 1.10.2019,
καταβάλλονται τυχόν προκύπτουσες αυξήσεις στη σύνταξη. Αν το ποσό των συντάξεων
αυτών όπως επανυποΛογίζεται είναι µικρότερο εκείνου που προκύπτει από τον υπολογισµό
τους σύµφωνα με τον πίνακα 1 της ανωτέρω παραγράφου 5 Α.ί), το ποσόν της διαφοράς που
προκύπτει εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά,
συµψηφιζόµενοκατ' έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψή του, με την εκάστοτε αναπροσαρµογή
των συντάξεων.

Οι κύριες συντάξεις που έχουν απονεμηθεί ή εκκρεµεί η απονοµή τους σύμφωνα µε τις
διατάξεις πριν την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 και έχουν επανυποΛογισΘεί σύμφωνα
µε τις διατάξεις περί επανυποΛογισμού του Ν.4387/2016 υπολογίζονται εκ νέου από
1.10…2019 σύμφωνα µε τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 2 της ανωτέρω παραγράφου 5
Α.ί).

Από 1.10.2019 αν το καταβαΛΛόµενο ποσό των συντάξεων σύµφωνα µε τις διατάξεις πριν
την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 είναι µεγαλύτερο εκείνου που προκύπτει από τον
υπολογισμό τους σύµφωνα με τον πίνακα 2 της ανωτέρω παραγράφου 5 Α.ί),, το επιπλέον
ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, συµψηφιζόμενο
κατ' έτος και µέχρι την πλήρη εξάλειψη του, µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των
συντάξεων.

Από 1.10.2019 αν το καταβαλλόµενο ποσό των συντάξεων σύµφωνα με τις διατάξεις πριν
την έναρξη ισχύος του Ν.4387/2016 είναι µικρότερο από αυτό που προκύπτει από τον
υπολογισμό τους σύμφωνα με τον πίνακα 2 της ανωτέρω παραγράφου 5 Α.ί), τότε συνεχίζει
να καταβάλλεται η προσωπική διαφορά με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της
ανωτέρω παραγράφου 5 Α.ί), και το ποσόν των συντάξεων προσαυξάνεται κατά το ένα
πέµπτο της τυχόν πρόσθετης διαφοράς που προκύπτει, για την περίοδο από 1η Οκτωβρίου
2019 έως 31η Δεκεμβρίου 2020 και σταδιακά ισόποσα κατ έτος έως την 31η Δεκεµβρίου
2024. Στην περίπτωση που η προσωπική διαφορά που προκύπτει είναι μικρότερη από την
προσωπική διαφορά που προέκυπτε από τον επανυποΛογισµό της σύνταξης με βάση τα
ποσοστά αναπλήρωσης του πίνακα 1 της ανωτέρω παραγράφου 5 Α.ί), συνεχίζει να
καταβάλλεται η προσωπική διαφορά που προκύτπει µε βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης του%Γ΄. . '.
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πίνακα 1 της ανωτέρω παραγράφου 5 Α.ί). Η παραµένουσα διαφορά συμψηφίζεται κατ" έτος
και μέχρι την πλήρη εξάλειψή της, µε την εκάστοτε αναπροσαρµογή των συντάξεων.

ν) Μείωση εισφορών εργοδότη-εργαζοµένου

Από 1ης Ιουνίου 2020 στις περιπτώσεις πλήρους απασχόλησης οι ασφαλιστικές εισφορές
των µισθωτών µειώνονται κατά 0,90 ποσοστιαίες μονάδες ως ακολούθως:

Κατά 0,75 ποσοστιαίες µονάδες των ασφαλίστρων υπέρ κλάδου ανεργίας και κατά 0,15
ποσοστιαίες μονάδες των ασφαλίστρων υπέρ του Ενιαίου Λογαριασµού για την εφαρµογή
Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ) .

Συνεπώς προκύπτει και µείωση των εισφορών του άρθρου 42 του ν.3863/2010 κατά 0,27
ποσοστιαίες µονάδες.

νί) Αντικατάσταση του άρθρου 120 του Ν.4611/2019

Το άρθρο 120 του Ν.4611/2019 αντικαθίσταται ως εξής:

Από 1/1/2020 στον ετήσιο κοινωνικό προύπολογισμό εγγράφεται δαπάνη ύψους 0,5% του
ΑΕΠ, από την οποία καλύπτεται κατά πρώτον η δαπάνη που δηµιουργείται ετησίως σε
εφαρµογή των µε αριθ. 1890/2019 και 1891/2019 αποφάσεων της Ολομέλειας του
Συμβουλίου της Επικρατείας και κατά δεύτερον καλύπτεται η δαπάνη πολιτικών πρόνοιας
και κοινωνικής αλληλεγγύης και υγείας. Η δαπάνη των πολιτικών αυτών χρηματοδοτείται
από τον κρατικό προυπολογισµό και οι σχετικές πιστώσεις εγγράφονται στον ετήσιο
προυπολογισµό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και
Οικονοµικών λαµβάνοντας υπόψη τις αναλογιστικές προβολές, τα στοιχεία εκτέλεσης του
κοινωνικού προύπολογισµού και τους ετήσιους δηµοσιονομικούς στόχους, καθορίζεται
ετησίως το ποσόν που διατίθεται για τη χρηµατοδότηση των αναφερόμενων στην
προηγούμενη παραγραφο πολιτικών.

Β. Επικοµρ|κη΄ ΑσφάλιΞ

ί) Άρση περικοπής

Κατάργηση της διάταξης η οποία προβλέπει ότι µετά την αναπροσαρµογή των συντάξεων µε
βάση τα προβλεπόμενα από το Ν.4387, αν το άθροισμα κύριας και επικουρικής σύνταξης
υπερβαίνει τα χίλια τριακόσια (1300) ευρώ, περικόπτεται η προσωπική διαφορά. Δηλαδή
άρση της σχετικής περικοπής.
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6. ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Κατά την εκπόνηση της αναλογιστικής µελέτης εξετάστηκαν σενάρια για την κύρια και την
επικουρική ασφάλιση για το σύνολο των ασφαλισµένων και των συνταξιούχων και για το
σύνολο της συνταξιοδοτικής δαπάνης.

ί) Σενάριο ισχύοντος συστήµατος (ετών: από)

Πραγματοποιήθηκαν αναλογιστικές προβολές με βάση το Ν.4336/2015, το Ν.4387/16
(Ν.4472/2017, Ν.4475/2017, Ν.4499/2017, Ν.4578/2018, Ν.4583/2018, Ν.45Β4/2018,
Ν.4611/2019, Ν.4618/2019) και το Ν.4052/2012 όπως ίσχυαν κατά την ηµερομηνία
εκπόνησης της αναλογιστικής µελέτης.

ίί) Σενάριο µεταρρύθµισης (Ντον…)

Πραγµατοποιήθηκαν αναλογιστικές προβολές λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στο
σχέδιο νόμου4 και τις λοιπές διατάξεις των νόµων που παραµένουν σε ισχύ.

Ειδικά, για τις υπάρχουσες συντάξεις προκειμένου να εκτιµηθεί η επίδραση της νέας
κλίµακας ποσοστών αναπλήρωσης για την κύρια σύνταξη, αντικαταστάθηκαν τα ποσοστά
αναπλήρωσης του Ν. 4387/2016 με τα νέα. Στη συνέχεια εκτιµήθηκαν οι νέες προσωπικές
διαφορές και ελήφθησαν υπόψη στις προβολές. Στις περιπτώσεις όπου εκτιμήθηκε ότι λόγω
της νέας κλίµακας πρέπει να καταβληθεί υψηλότερη σύνταξη, θεωρήθηκε ότι η διαφορά θα
καταβληθεί σε 5 δόσεις.

ίίί) Επίδραση της νέας κλίµακας ποσοστών αναπλήρωσης στη συνταξιοδοτική δαπάνη της
κύριας σύνταξης και της κατάργησης των περικοπών στην επικουρική σύνταξη

Προκειμένου να προσδιοριστεί η επίδραση της νέας κλίμακας ποσοστών αναπλήρωσης στη
συνταξιοδοτική δαπάνη της κύριας σύνταξης πραγµατοποιήθηκαν προβολές τόσο µε την
κλίµακα των ποσοστών αναπλήρωσης του Ν.4387/2016 (χωρίς την εφαρµογή της διάταξης
του άρθρου 120 του Ν.4611/2019), όσο και µε τη νέα κλίμακα. Όλες οι λοιπές υποθέσεις
ελήφθησαν επί της ίδιας βάσης.

Επίσης, για να προσδιοριστεί η επίδραση στη συνταξιοδοτική δαπάνη της κατάργησης των
περικοπών στην επικουρική σύνταξη. πραγματοποιήθηκαν προβολές τόσο µε τις περικοπές
που προέβλεπε ο Ν.4387/2016, όσο και λαµβάνοντας υπόψη την κατάργησή τους.

4 «Ασφαλιστικήμεταρρύθµιση και ψηφιακόςµετασχηµατισµός ΕθνικούΦορέαΚοινωνικήςΑσφάλισης»
,
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7. ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Για την πραγµατοποίηση της αναλογιστικής μελέτης έγινε χρήση των ιστορικών δεδοµένων,
των αναλυτικών στοιχείων ασφαλισµένων και συνταξιούχων, των στατιστικών και
οικονοµικών στοιχείων και αναλυτικών πληροφοριών, που παρασχέθηκαν στην Εθνική
Αναλογιστική Αρχή από τον ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ, την ΗΔΙΚΑ, την ΕΑΠ, το ΝΑΤ και την
ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Οι αναλογιστικές προβολές
στηρίζονται σε στοιχεία µε έτος βάσης 2018.

Οι αναλυτικές βάσεις δεδοµένων που παρασχέθηκανστην ΕΛΑ περιείχαν πληροφορίες κατ'
άτομο (π.χ. έτη ασφάλισης, µισθό, εθνική σύνταξη, ανταποδοτική σύνταξη, προσωπική
διαφορά, ασφαλιστικές εισφορές, ηλικία πρώτης ασφάλισης, πυκνότητα καταβολής
εισφορών). Τα προαναφερθέντα αφορούν το σύνολο των ασφαλισμένων και συνταξιούχων
μισθωτών και αυτοαπασχολούµενων (πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ, Δηµόσιο,
ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, ΤΑΠ-ΔΕΗ, ΝΑΤ και πρώην αντίστοιχα επικουρικά ταµεία) του
συνταξιοδοτικού συστήµατος κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Για τα στατιστικά
οικογενειακής κατάστασης, έγινε χρήση των στοιχείωντης περιόδου 2012-2016 για τα οποία
υπήρχε πληρότητα.

Επίσης παραλήφθηκε από τη Γενική ΔιεύθυνσηΠληροφορικής και Επικοινωνιώντου ΕΦΚΑ

αρχείο µε τις επανυπολογισµένες συντάξεις με βάση το Ν.4387/2016.

Η διαδικασία συλλογής και ανάλυσης ποιότητας και πληρότητας των δεδομένων που έλαβε
η ΕΛΑ για την εκπόνηση της αναλογιστικής µελέτης συνοψίζεται στα παρακάτω βήµατα:

* Λήψη των δεδοµένων τα οποία αποστέλλονται από τις προαναφερθείσες πηγές σε
ηλεκτρονική µορφή.

. Επεξεργασία των δεδοµένων

. Έλεγχος ποιότητας και πληρότητας των δεδομένων.

. Αποστολή στις προαναφερθείσεςπηγές των περιπτώσεων που χρήζουν περαιτέρω
διερεύνησης.

* Λήψη εκ νέου των δεδοµένων από τις κατά περίπτωση πηγές όπου κρίνεται
αναγκαίο να γίνουν τροποποιήσεις.

. Πινακοποίηση δεδομένων για την εισαγωγή τους στο µοντέλο που διαθέτει η ΕΛΑ.
Για την κύρια σύνταξη δόθηκαν στοιχεία για 4.705.520 ενεργούς ασφαλισµένους. Το 0,22%
των εγγραφών του αρχείου δεν είχε ένδειξη για το φύλο του ασφαλισμένου και το 0,24% δεν
είχε ηλικία ή η εγγραφή για την ηλικία ήταν εσφαλμένη. Οι εγγραφές χωρίς ηλικία ή/κσι
χωρίς φύλο µοντελοποιήθηκαν σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των υπολοίπων
ασφαλισµένων της ίδιας ομάδας (τέως ταμείο). Σύμφωνα µε τα δεδομένα για την κύρια
σύνταξη µε ηµερομηνία 31.12.2018, οι άνδρες µε γνωστή ηλικία ανέρχονταν σε 2.604.087
µε μέση ηλικία 43,26 έτη και οι γυναίκες µε γνωστή ηλικία σε 2.089.549 µε μέση ηλικία
42,65 έτη.%…κι………… ι.……? Σελίδα 28



Επίσης, το πλήθος των κύριων συντάξεων κατά την 31.12.2018 ανέρχονταν σε 2.816.371
(1.266.098 άνδρες με µέση ηλικία 72,5 έτη και 1.550.273 γυναίκες με μέση ηλικία 74 έτη).
Το 0,02% των εγγραφών του αρχείου των συντάξεων δεν είχε ηλικία ή η εγγραφή για την
ηλικία ήταν εσφαλµένη. Οι εγγραφές χωρίς ηλικία ή/και χωρίς φύλο µοντελοποιήΘηκαν
σύμφωνα µε τα χαρακτηριστικά των υπολοίπων συνταξιούχων.

Για την επικουρική ασφάλιση δόθηκαν αναλυτικά δεδοµένα για 3.269.073 ενεργούς
ασφαλισµένους. Το 0,01% των εγγραφών του αρχείου δεν είχε ένδειξη για το φύλο του
ασφαλισµένου και το 0,01% δεν είχε ηλικία ή η εγγραφή για την ηλικία ήταν εσφαλμένη. Οι
εγγραφές χωρίς ηλικία ή/και φύλο μοντελοποιήΘηκαν σύµφωνα µε τα χαρακτηριστικά των
υπολοίπων ασφαλισµένων. Σύµφωνα με τα δεδοµένα για την επικουρική σύνταξη με
ηµερομηνία 31.12.2018, οι άνδρες με γνωστή ηλικία ανέρχονταν σε 1.742.215 µε μέση ηλικία
40,87 έτη και οι γυναίκες με γνωστή ηλικία σε 1.526.424 με µέση ηλικία 39,81 έτη.

Το πλήθος των επικουρικών συντάξεων κατά την 31.12.2018 ανέρχονταν σε 1.226.422
(605.752 άνδρες με μέση ηλικία 72έτη και 620.670 γυναίκες µε µέση ηλικία 71,6 έτη). Το
0,04% των εγγραφών του αρχείουδεν είχε ηλικία η η εγγραφή για την ηλικία ήταν εσφαλµένη.
Οι εγγραφές χωρίς ηλικία ή/και χωρίς φύλο µοντελοποιήΘηκαν σύµφωνα µε τα
χαρακτηριστικά των υπολοίπων συνταξιούχων.

Σημειώνεται ότι στα παραπάνω µεγέθη δεν περιλαµβάνεται η Τράπεζα της Ελλάδος.

Πίνακες με τα στατιστικά στοιχεία παρατίθενται στο Παράρτηµα Ι και µε την περιουσία του
ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ στο Παράρτηµα ΙΙ .
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8. ΠΑΡΑΔ0ΧΕΣ

Για την εκπόνηση της αναλογιστικής µελέτης, σε όλες τις αναλογιστικές προβολές που
πραγματοποιήθηκαν, έγινε χρήση των µακροοικονομικών και δημογραφικών παραδοχών για
την περίοδο 2018-2070 με έτος βάσης 2018 του ΑΝΑ/Θ (Αςείη9 ΨοΡκίης 6ι'ουρ) της ΕΡ6
(Εεονιοπιίε Ρο|ίογ ζο…ιιίττεε), οι οποίες διατέθηκαν στη Χώρα για εθνικούς σκοπούς. Οι

μακροοικονοµικές αυτές παραδοχές βασίζονται σε δηµογραφικές προβολές της ΕυροετΑτ
(Ευνορορ 2018)5, που αφορούν τον πληθυσµό, τη θνησιµότητα και το προσδόκιµο ζωής.

Επίσης ελήφθησαν και λοιπές παραδοχές µε βάση τα στατιστικά στοιχεία των Φορέων.

ί) Δηµογραφικές παραδοχές

Σύµφωνα µε τις προβλέψεις της ΕυΕΟΞΤΑΤ ο πληθυσμός της Ελλάδας από 10,729
εκατομμύρια το 2018 µειώνεται σε 8,453 εκατοµµύρια το 2070. Επιπλέον, ο δείκτης
εξάρτησης ηλικιωµένων αυξάνεται από 34,4 το 2018, σε 63,4 το 2050 και στη συνέχεια
µειώνεται σε 58,4 το 2070.

Επίσης το προσδόκιμο ζωής κατα΄ τη γέννηση, για τους άνδρες, αναµένεται να αυξηθεί από
79,0 το 2018 σε 86,3 το 2070 και για τις γυναίκες από 84,1 το 2018 σε 90,1 το 2070. Το
προσδόκιμο ζωής της ηλικίας 65 ετών των ανδρών αναµένεται να αυξηθεί από 18,7 το έτος
βάσης σε 23,7 στο τέλος της περιόδου προβολής, ενώ για τις γυναίκες από 21,5, σε 26,4.
Το προσδόκιµο ζωής των 65 ετών αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τις αναλογιστικές
προβολές, καθώς η νομοθετηµένη ηλικία συνταξιοδότησης συνδέεται αυτόματα µε αυτόν τον
παράγοντα. &

5 Το ΑΨ(] (Αςειης Ψοτ|ιίπΒΟτοιιρ) της ΕΡ(Ξ (Εωτιοπιίε ΡοΙιογ (Σο…πιίακ). προβαίνει σε εκτιμήσειςµακροοικονοµικώνπαραδοχή… για
όλες τις Χώρες της ΕΕ, ανά τριετία που διεξάγεται γύρος μελετών Ο προηγούµενος γύρος µελετών διεξήχθη με έτος βάσης 2016 Ο
επόμενοςγύρος θα διεξαχθεί µε έτος βάσης 2019
6 Η διάταξηστηνοποίαπροβλέπεταιότι τα όριο ηλικίαςσυνταξιοδότησηςτων ασφαλισμένωνθα ανακαθορίζονταισυµφωναμε τη µεταβολή
του προσδόκιµο"ζωής του πληθυσµούτης χώρας, µε σηµείο αναφοράςτην ηλικία των 65 ετών, σύµφωναµε τις σχετικές προβλέψεις της
ΕυΚΟΞΤΑΤβρίσκει στις αναλογιστικέςπροβολέςεφαρµογήστα έτη 2024, 2036.2045. 2057 και 2066. όπου η ηλικίααυτήαυξάνεται κατά
"3… ετξ .

(.
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Στον Πίνακα 2 παρουσιάζεται η εξέλιξη των βασικών δηµογραφικών μεγεθών:

Πίνακας 2 - Εξέλιξη βασικών δηµογραφικών µεγεθών
Έτος µε

2018 2020 2030 2040 2050 2060 2070 υψηλότερη
τιµή '

Πληθυσμός(σε χιλιάδες) 10.729,16 10167755 10.350,91 10.014,65 9.596,60 9.022,30 8.452,68 2018

Ρυθµός 0! -Ό.Ζ -Ο.3 Δ03 -0,5 -Ο.7 -0,6 2061μεταβολήςπληθυσµού.

Δείκτηςεξάατησης
ηλικιωμένων 34,4 35,4 41,7 54,1 63,4 60,8 58,4 2051
ιραρ65+|μορ15>64)
Σχέση υπερηλ'ικων προς το
σύνολο των ηλικιωµένων 31,8 32,1 32,0 33,9 38,9 47,3 47,3 2064
(Μα…/909650
Πρ"δό΄,… ζωής"" 79,0 79,3 80,9 82,4 83,8 85,1 86,3 2070γέννηση-Ανδρες

Προΐδόκ",ω ζωής "ην 18,7 18,9 19,9 20,9 21,9 22,8 23,7 2070ηλικια65-λνδρες
προσδόκιµο ζωής στη "|1 84,3 855 ως 88,0 89,1 90,1 2070γέννηση-Γυναικες

"Μαώ"…*… "η" 21.5 21,7 22,7 23,7 24,6 25,5 26,4 2070ηλικία 65-Γυναικες

Στα γραφήµατα 1 και 2 απεικονίζεται η σύγκριση των ηλικιακών ομάδων µεταξύ των ετών
2018 και 2070 για τους άνδρες και τις γυναίκες, με βάση τις προβολές της Ευ205ΤΑΤ.

Γράφημα 1: ΠληθυσμόςΑνδρών ανα
ηλικιακές ομάδες

ως ποσοστό του συνολικούπληθυσμού των

Γράφημα Ζ " ΠληθυσμόςΓυναικών ανά
ηλικιακέςοµάδες

ως ποσοστό του συνολικούπληθυσμού των
Ανδρών Γυναικών

9…Ρ 9…Ρ8089- 8089-7079- 70-79-60769- 60769-5059- 50-59-4049- 40749-30739- 30739-2029- 20-29-1019- 10-19-.09- 09-0% 5% 10% 15% 20% 0% 5% 10% 15%

. 2070 . 2018

και…" ,
……ο…τι… "…

Ι 2070 Ι 2018
20%
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ίί) Μακροοικονοµικές παραδοχές

Με βάση τις µακροοικονοµικές παραδοχές, προβλέπεται ότι η συµµετοχή του πληθυσµού στο

εργατικό δυναµικό αναμένεται να αυξηθεί για τους εργαζόµενους της ηλικιακής οµάδας 20-
64 από 73,9% το 2018, σε 80,6% το 2070 (πίνακας 3). Επίσης το ποσοστό απασχόλησης
των εργαζομένων της ηλικιακής οµαδας ΖΟ-64 αναμένεται να αυξηθεί από 59,8 το 2018 σε

74,3 το 2070,

Πίνακας 3 : ΔείκτεςΕργατικούΔυναµικού

Έτος με
2018 2020 2030 2040 2050 2060 2070 υψηλότερη

Υ…"

Συµµετοχή στο εργατικόδυναμικό (15-64) 68,5 68,9 71,5 73,7 74,7 74,2 74,2 2050

Δείκτης Απασχόλησης(15-64) 55,3 57,3 62,9 66,4 68,8 68,3 68,3 2050

Ρυθµόςµεταβολήςαπασχόλησης (15-64) 2,5 1,4 -0,2 -0,7 -0,4 -0,4 -0,6 2018

Δείκτης Ανεργ'ιας (15-64) 19,3 16,8 12,1 10,0 7,9 7,9 7,9 2018

Συμμετοχήστο εργατικόδυναµικό (2064) 73,9 74,4 77,4 79,6 81,2 80,8 80,6 2051

Δείκτης Απασχόλησης(2064) 59,8 62,0 68,2 71,7 74,8 74,5 74,3 2051

Στο γράφηµα 3 απεικονίζεται η προβλεπόµενη, με βάση τις µακροοικονοµικές παραδοχές,
εξέλιξη του πραγµατικού και του ονοµαστικού ΑΕΠ της Χώρας.

Ρυθµός µεταβολής ΑΕΠ

4,0
3,5
3,0 ή
2,5
2,0
15 ,1,0 '
0,5
0,0

ωοοτνο%οπ…ο%0ωνω%0%%νννν>%%ω%ωοοοοωλΘ θΘτ©ΘΘΘΘΘΘΘΘΘΘ
-Πραγµατικο ΑΕΠ -Ονοµαστικό ΑΕΠ

Πίνακες με τις µακροοικονομικές υποθέσεις παρατίθενται στο Παράρτηµα ΙΙΙ.Μ(*,ΕΘΝΙΚΗ ,)……" ….…, Σελίδα 3 2



ίί) Λοιπές Παραδοχές

Στις αναλογιστικές προβολές, µε βάση στατιστικά της ΓΔΟΥ του Υπουργείου Εργασίας και

Κοινωνικών Υποθέσεων, θεωρήθηκε ότι περίπου το 80% των ασφαλισµένων
αυτοαπασχολουµένων, ελεύθερων επαγγελµατιών και ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ θα
επιλέξει την 1η ασφαλιστική κατηγορία εισφορών.

Για την εκτίμηση του ετήσιου αποτελέσµατος κάθε έτους της προβολής για την επικουρική
ασφάλιση ελήφθησαν υπόψη τόσο οι λειτουργικέςδαπάνες, προσαυξανόµενες ετησίως µε το
ετήσιο προβλεπόμενοποσοστό µεταβολής του ΔΤΚ (6ΡΙ) όσο και τα έσοδα από επενδύσεις
(2% ονοµαστικό ετήσιο ποσοστό απόδοσης), προκειμένου να εφαρµοστεί η ετήσια
αναπροσαρμογή των συντάξεων. Σε περίπτωση ελλειµµάτων έγινε χρήση της κινητής
περιουσίας του ΕΤΕΑΕΠ.

Στις αναλογιστικές προβολές ελήφθησαν υπόψη και οι εκτιμήσεις για τις εκκρεμείς συντάξεις
κατά την 31.12.2018, καθώς και τα αναδρομικά ποσά που αντιστοιχούνσε αυτές.

Τα αναδροµικά ποσό του 2019 (από τις 4.10.2019 µέχρι τις 31.12.2019), τα οποία πρέπει να
καταβληθούν στους δικαιούχους λόγω κατάργησης της µείωσης των επι κουρικών συντάξεων
καθώς και λόγω της αύξησης των κύριων συντάξεων που προκλήθηκε από την αύξηση των
ετήσιων ποσοστών αναπλήρωσης, ελήφθησαν υπόψη στις δαπάνες συνταξιοδότησης του
2020.

Δεν ελήφθη υπόψη προαιρετική υπαγωγή ασφαλισµένων στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης
από 1.1.2021.

,
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9. ΜΕΘΟΔΟΛΟΠΑ-ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΛΑ

Οι προβολές έγιναν με το μοντέλο του Ι[.Ο7 που διαθέτει η ΕΛΑ, προσαρµοσμένο στο
ελληνικό συνταξιοδοτικό σύστηµα, το οποίο εκτιμάει µελλοντικά κόστη µε τη μέθοδο "εοίιοντ
άοεοπιροείτίοη". Με βάση τη µέθοδο αυτή τα δεδομένα οµαδοποιούνται και εξετάζονται κατά
ένα κοινό χαρακτηριστικό και εν προκειµένω την ηλικία.

Οι διαφορετικές καταστάσεις (ενεργός ασφαλισµένος, συνταξιούχος, κλπ) ενός σώοι"? και
οι συναφείς παράμετροι (π.χ. μέσος μισθός, µέση σύνταξη) παρέχονται από το µοντέλο κάθε
έτος κατά τη διάρκεια της προβολής".

κάθε εοΗοι'τ προβάλλεται κατ' έτος µε βάση πιθανότητες µετάβασης σε νέα κατάσταση
(…οντα|ίτγ …το, εκπτωση? …το, ίηνα|ίάίτγ κατά), εφαρµόζοντας παράλληλα, όπου
απαιτείται, τις σχετικές προύποθέσεις συνταξιοδότησης και τις µεθόδους υπολογισµού και
αναπροσαρμογής των παροχών.

Ο υπολογισµός των εισφορών γίνεται με χρήση του κατά περίπτωση ποσοστού εισφοράς και
της αντίστοιχης βάσης υπολογισµού των εισφορών η οποία παρέχεται από το µοντέλο.

Για τις παροχές των ήδη συνταξιούχων κατά την ηµεροµηνία αποτίμησης και για τον
υπολογισµό των μελλοντικών (µετά την ημεροµηνία αποτίµησης) καταβολών
συνταξιοδοτικών παροχών σε αυτούς και σε τυχόν δικαιοδόχους τους, Λαμβάνονται υπόψη
ως δεδοµένα:

- Οι κατανοµές των συντάξεων (πλήθος, μέση σύνταξη) ανά οµάδα συνταξιούχων µε
όµοια χαρακτηριστικά, φύλο, κατηγορία σύνταξης και ηλικία, που προκύπτουν µε
βάση αναλυτικό αρχείο συντάξεων.

- Οι δηµογραφικές, µακροοικονομικές και λοιπές παραδοχές, οι οποίες αναλύονται
στην ανωτέρω ενότητα 8.

Το ετήσιο ποσό σύνταξης κατά την ηµεροµηνία αποτίµησης προβάλλεται στο µέλλον κατ΄
έτος σε όλη τη διάρκεια προβολών,Λαµβάνοντας υπόψη την ετήσια αύξηση των συντάξεων,
την πιθανότητα διακοπής της σύνταξης (θάνατος συνταξιούχου, ενηλικίωση συνταξιούχων
ορφάνιας, κλπ) καθώς και το ενδεχόμενο χορήγησης σύνταξης σε δικαιοδόχο(ους).

Επίσης, δεδομένου ότι οι σηµερινοί ασφαλισμένοι δεν έχουν ακόμα συνταξιοδοτηθεί
απαιτείται η εκτίμηση της συνταξιοδοτικής τους παροχής. Ως δεδοµένα λαµβάνονται υπόψη:

- Κατανομές ανά οµάδα ασφαλισµένων µε όµοια χαρακτηριστικά και νομικό πλαίσιο,
φύλο και ηλικία, που προκύπτουν µε βάση αναλυτικά αρχεία και αφορούν σε

7 Πιο ΙΙ…Ο Ρεη5ιοτιΜοάε| Α Τεείιπιεσ|ο"… Ρυί)1ίεΝτιουκ. Αειιιει'ιπ| από 8ιπιίειιεε υπ… δυο…] Ρτοιεοιιοτι Βεροια"… Ι…επιπιιοπσΙ
Ωω… Ο……Οεπενπ
Β

ΑναλυτιΞ΄περασω? .'Ιγετ Β., Αε…πτίαΙ ΜΔκ|ιεπ…ιε8 οί σας… και… ρεπειοη5, 6επενσ (ΙΙ.()/155Α), 1999, (Πιερ… 5'
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κατανομές: ασφαλισµένων, προυπηρεσίας, µισθών, πυκνότητας εισφορών,
συσσωρευμένων εισφορών, κλπ.

- Δηµογραφικές, μακροοικονοµικές και Λοιπές παραδοχές, οι οποίες αναλύονται σε
επόµενη ενότητα.

Η δημογραφική κατ΄ έτος προβολή των υφιστάµενων κατά την ηµερομηνία αποτίμησης
ασφαλισµένων γίνεται με βάση:

- πιθανότητες µετάβασης σε κατάσταση συνταξιούχου (…οι*?α|ίτγ πατε, πατίνα"…
κατά ίηνα|ίάίτγ πατε),

- τις προυποθέσεις συνταξιοδότησης (ΗεΤει'ο9αιεουςπετηται"? αιωνίων),
- το ενδεχόµενο χορήγησης σύνταξης σε δικαιοδόχο(ους).

Οι βασικές συνιστώσες για την περιγραφή της συνολικής χρηµατοοικονομικής εξέλιξης του
Ελληνικού συνταξιοδοτικού συστήµατος που εξετάστηκαν είναι οι ακόλουθες:
. Η Δηµογραφική Εξέλιξη

. Η συνολική δαπάνη του συστήματος όσον αφορά στις παροχές και ως ποσοστό του ΑΕΠ

' Οι συνολικές ασφαλιστικές εισφορές του συστήµατος και ως ποσοστό του ΑΕΠ

' Το ετήσιο αποτέλεσµα του συστήµατος (παροχές µείον ασφαλιστικές εισφορές) και ως
ποσοστό του ΑΕΠ

…κι…"οι…… .. Σελίδα 3 5



10. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι ακόλουθοι πίνακες εµφανίζουν τα κύρια αποτελέσµατα των εκτιμήσεων, συγκρίνοντας το
σενάριο για το ισχύον σύστημα ("πως απο παπα…) µε το σενάριο της µεταρρύθμισης
(ποίο… εοεπανίο). 9

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙ0ΔΟΤ|ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΔΗΜΟΓΡΑΦ|ΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 2018 - 2070

ΙσχύονΣύστηµα & Μεταρρύθµιση

Αναλογία
Έτος ΠλήθοςΑσφαλισμένων ΠλήθοςΣυνταξιούχων Συνταξιούχων/

Ασφαλισµένων
2018 4.705.520 2.541.759 0,54
2019 4.759.886 2.525.033 0,53
2020 4.832.875 2.510.253 0,52
2021 4.872.081 2.498.606 0,51
2022 4.912.875 2.499.648 0,51
2023 4.954.325 2.505.736 0,51
2024 4.997.042 2.501.178 0,50
2025 5.038.833 2.501.334 0,50
2030 5.042.652 2.539.650 0,50
2035 5.023.988 2.730.840 0,54
2040 4.934.191 2.855.633 0,58
2045 4.819.778 2.930.192 0,61
2050 4.688.895 2.956.321 0,63
2055 4.539.603 2.916.509 0,64
2060 4.441.450 2.792.461 0,63
2065 4.368.532 2.801.504 0,64
2070 4.299.047 2.685.643 0,62

9Σξ αναλο;ισπκέΞπΞξλέξ δεν πεΒιλαξΒάνεται το συντΞιοδοπκό &Ξ:Εξ ΤτΕ.,.
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ΠΙΝΑΚΑΣ2 : ΕΟΚΑ ΔΗΜΟΓΡΑΦ|ΚΗΠΡΟΒΟΛΗ 2018 - 2070

|σχύον Σύστηµα& Μεταρρύθµιση

Έτος Πλήθος ΠληΘος Συνταξεων
χηµείας & ξϊζξξζ

Ασφαλισµένων Γήρατος Αναπηρίας 0ρΦάνιας Συντάξεων
2018 4.705.520 1.936.957 249.549 596.131 2.782.637
2019 4.759.886 1.910.287 250.461 605.545 2.766.293
2020 4.832.875 1.884.917 252.092 614.429 2.751.438
2021 4.872.081 1.862.652 254.366 622.652 2.739.671
2022 4.912.875 1.852.626 257.623 630.680 2.740.929
2023 4.954.325 1.846.713 261.857 639.010 2.747.580
2024 4.997.042 1.829.959 266.170 647.322 2.743.450
2025 5.038.833 1.817.802 270.632 655.831 2.744.265
2030 5.042.652 1.814.403 283.354 684.265 2.782.023
2035 5.023.988 1.978.697 295.043 700.341 2.974.082
2040 4.934.191 2.084.713 307.753 709.341 3.101.807
2045 4.819.778 2.154.192 318.319 713.162 3.185.674
2050 4.688.895 2.186.650 327.932 711.388 3.225.970
2055 4.539.603 2.164.729 334.738 702.117 3.201.585
2060 4.441.450 2.061.657 339.893 684.421 3.085.971
2065 4.368.532 2.098.132 342.311 658.155 3.098.598
2070 4.299.047 2.009.859 341.797 624.896 2.976.552

ΠΙΝΑΚΑΣ3 : ΕΓΕΑΕΠ ΔΗΜΟΓΡΑΦ|ΚΗΠΡΟΒΟΛΗ 2018 - 2070

|σχύον Σύστημα& Μεταρρύθµιση
"9ο Σ & ε

Έτος Πλήθος Πλη ς
υπ΄

ξ ων
Χηµείας &

Σύνολο
Ασφαλισμένων Γήρατος Αναπηριας Ορφάνιας

ΠλήθοςΣυντάξεων

2018 3.269.073 903.142 72.220 251.060 1.226.422
2019 3.308.859 907.911 75.910 260.328 1.244.148
2020 3.362.211 913.883 78.202 268.876 1.260.961
2021 3.390.987 919.662 79.114 276.099 1.274.874
2022 3.420.875 925.248 80.059 282.937 1.288.244
2023 3.451.214 930.694 81.066 289.531 1.301.291
2024 3.482.448 920.184 82.167 295.805 1.298.156
2025 3.512.985 927.384 83.355 301.943 1.312.682
2030 3.516.227 970.061 90.707 328.504 1.389.272
2035 3.502.796 1.098.042 104.585 353.254 1.555.881
2040 3.437.510 1.199.398 124.826 378.072 1.702.296
2045 3.355.989 1.286.415 145.122 398.865 1.830.403
2050 3.264.750 1.352.189 164.004 412.535 1.928.728
2055 3.160.734 1.387.664 179.092 417.249 1.984.005
2060 3.092.468 1.352.817 190.382 414.415 1.957.613
2065 3.041.943 1.372.152 197.364 406.434 1.975.950
2070 2.993.541 1.328.378 200.082 394.360 1.922.820
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ΠΙΝΑΚΑΣ4 : ΣΥΝΟΛ|ΚΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤ|ΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΒΟΛΗ 2018 - 2070 ( ως % του ΑΕΠ)

ΙσχύονΣύστημα

Εισφορές Δημόσια ΣυνταξιοδοτικήΔαπάνη (Μεικτή)

Έπος Κύρια Σύνταξη (θεσμοθετηµένη , Επίδοµα
(Εργοδότης& ΕπιΙκσυρική Κρατική Σύνολο κυριε; Επικσυρικές Α:ασΦέλισωι Αλληλεγγύης Σύνολο
Εργαζόμενος) Συνταξη Χρηματοδότωη Συντάξεις Συντάξεις "εμ ηκες Ε…

2018 5,4% 1,8% 5,5% 12,8% 13,7% 1,8% 0,1% 0,1% 15,6%
2019 5,6% 1,8% 5,5% 12,9% 13,5% 1,8% 0,1% 0,0% 15,4%
2020 5,7% 1,7% 5,3% 12,8% 13,0% 1,7% Ο, 1% 0,0% 14,8%
2021 5,8% 1,7% 5,2% 12,7% 12,7% 1,7% 0,1% 0,0% 14,5%
2022 5,9% 1,7% 5,1% 12,6% 12,4% 1,7% 0,1% 0,0% 14,2%
2023 6,0% 1,6% 5,0% 12,6% 12,2% 1,6% 0,1% 0,0% 14,0%
2024 6,0% 1,6% 5,0% 12,7% 12,0% 1,6% 0,1% 0,0% 13,8%
2025 6,1% 1,6% 5,0% 12,8% 11,9% 1,6% Ο, 1% 0,0% 13,6%
2030 6,3% 1,7% 5,0% 12,9% 11,5% 1,5% 0,1% 0,0% 13,1%
2035 6,3% 1,6% 5,2% 13,1% 11,8% 1,6% 0,2% 0,0% 13,5%
2040 6,3% 1,6% 5,2% 13,1% 11,8% 1,6% 0,2% 0,0% 13,6%
2045 6,3% 1,6% 5,1% 13,0% 11,6% 1,6% 0,2% 0,0% 13,4%
2050 6,3% 1,6% 4,9% 12,8% 11,4% 1,6% 0,1% 0,0% 13,1%
2055 6,3% 1,6% 4,6% 12,4% 11,0% 1,6% 0,1% 0,0% 12,7%
2060 6,3% 1,6% 4,1% 12,0% 10,4% 1,6% 0,1% 0,0% 12,0%
2065 6,2% 1,6% 3,9% 11,7% 10,4% 1,6% 0,0% 0,0% 12,1%
2070 6,3% 1,6% 3,5% 11,4% 10,0% 1,6% 0,0% 0,0% 11,6%

Ρ,.- ….
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ΠΙΝΑΚΑΣ5 : ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΝΤΑΞ|ΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΡΟΒΟΛΗ 2018 - 2070 ( ως % του ΑΕΠ)

Μεταρρύθμιση

Ειαφορές ΔηµόσιαΣυνταξιοδοτική Δαπάνη (Μεικτή)

Κύρια ,Έτος Σύνταξη Επικουρική 0ισµοθετηρινη
, Κύριες Επικαυρικε΄ς Ανααφάλιστοι Επίδοµα ,Κρατικη Σύνολο Σύνολο

(ΕΕργοζδ.ότης&)
Σύνταξη

Χρηµατοδότιση
Συντι΄τξεις Συντάξεις Υπερίληκις ΑλληλεγγύηςΕΚΑΣ

Ν" "|"…
2018 5,4% 1,8% 5,5% 12,8% 13,7% 1,8% 0,1% 0,1% 15,6%
2019 5,6% 1,8% 5,5% 12,9% 13,5% 1,8% 0,1% 0,0% 15,4%
2020 5,8% 1,7% 5,1% 12,6% 12,5% 1,9% 0,1% 0,0% 14,6%
2021 5,8% 1,7% 5,0% 12,5% 12,3% 1,8% 0,1% 0,0% 14,2%
2022 5,9% 1,7% 4,8% 12,4% 12,0% 1,8% 0, 1% 0,0% 13,9%
2023 6,0% 1,6% 4,8% 12,4% 11,9% 1,7% 0, 1% 0,0% 13,7%
2024 6,1% 1,6% 4,8% 12,5% 11,7% 1,7% 0,1% 0,0% 13,5%
2025 6,2% 1,6% 4,8% 12,6% 11,5% 1,6% Ο, 1% 0,0% 13,3%
2030 6,3% 1,7% 4,8% 12,7% 11,2% 1,6% Ο, 1% 0,0% 12,9%
2035 6,3% 1,6% 5,0% 12,9% 11,6% 1,6% 0,1% 0,0% 13,4%
2040 6,3% 1,6% 5,0% 12,9% 11,7% 1,6% 0,2% 0,0% 13,5%
2045 6,3% 1,6% 4,9% 12,8% 11,6% 1,6% 0,2% 0,0% 13,3%
2050 6,3% 1,6% 4,6% 12,5% 11,4% 1,6% 0,1% 0,0% 13,2%
2055 6,3% 1,6% 4,3% 12,2% 11,1% 1,6% 0,1% 0,0% 12,8%
2060 6,3% 1,6% 3,9% 11,8% 10,5% 1,6% 0,1% 0,0% 12,2%
2065 6,2% 1,6% 3,7% 11,5% 10,7% 1,6% 0,0% 0,0% 12,3%
2070 6,3% 1,6% 3,3% 11,2% 10,3% 1,6% 0,0% 0,0% 11,9%

Στους παραπάνω πίνακες (Πίνακας 4 & Πίνακας 5) στη θεσµοθετηµένη κρατική
χρηματοδότηση περιλαμβάνεται η χρηματοδότηση της εθνικής σύνταξης, της βασικής
σύνταξης του ΟΓΑ, των ανασφαΛιστων υπερηΛίκων και του ΕΚΑΣ. Δεν περιλαµβάνονται
τυχόν Λοιπές µεταβιβάσεις από τον κρατικό προΌποΛογισµό.

,
=ΘΝικµ
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ΠΙΝΑΚΑΣ6 : ΕΟΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗ 2018 - 2070 (σε εκ. ευρώ - τρέχουσες τιµές)
ΙσχύονΣύστηµα

Ειοφορε'ς Συνταξιοδοτική Δαπάνη
Έτος (Εργοδότης &

. χ εία & .Εργαζόµενος) Γήρατος Αναπηριας 02ζάνΐας Συνολο

2018 10.053 19.794 1.763 3.696 25.253
2019 10.744 19.999 1.862 3.956 25.816
2020 11.324 19.767 1.870 4.042 25.679
2021 11.737 19.587 1.883 4.127 25.597
2022 12.194 19.551 1.904 4.212 25.667
2023 12.686 19.742 1.958 4.354 26.054
2024 13.200 19.803 2.009 4.478 26.289
2025 13.742 19.908 2.063 4.610 26.580
2030 16.001 21.511 2.308 5.295 29.114
2035 18.511 26.097 2.644 6.086 34.827
2040 21.600 30.735 3.079 6.928 40.742
2045 25.513 35.857 3.583 7.789 47.229
2050 30.030 41.763 4.190 8.660 54.613
2055 35.087 47.420 4.892 9.551 61.863
2060 41.323 52.311 5.741 10.504 68.555
2065 48.539 62.897 6.716 11.560 81.172
2070 57.324 70.757 7.793 12.734 91.284

ΠΙΝΑΚΑΣ7 : ΕΦΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗ 2018 - 2070 (σε εκ. ευρώ - τρέχουσες τιµές)
ΜπαρρύΘµιση

Εισφορές Συνταξιπδοτική Δαπάνη
Έτος (Εργοδότης &

, . χ Ξία ,Εργαζόµενος) Γηρατος Αναπηριας ΟΖζάνξαξ Συνολο

2018 10.053 19.794 1.763 3.696 25.253
2019 10.744 19.999 1.862 3.956 25.816
2020 11.426 19.120 1.778 3.881 24.779
2021 11.788 18.975 1.791 3.971 24.736
2022 12.211 18.974 1.811 4.059 24.844
2023 12.697 19.193 1.862 4.200 25.256
2024 13.202 19.269 1.909 4.320 25.499
2025 13.744 19.385 1.960 4.448 25.793
2030 16.004 21.144 2.193 5.131 28.468
2035 18.516 25.889 2.517 5.932 34.338
2040 21.605 30.671 2.937 6.789 40.397
2045 25.521 36.012 3.425 7.674 47.111
2050 30.039 42.235 4.012 8.577 54.824
2055 35.099 48.211 4.690 9.505 62.406
2060 41.323 53.514 5.521 10.507 69.542
2065 48.538 64.892 6.482 11.630 83.004
2070 57.356 73.488 7.541 12.893 93.922
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ΠΙΝΑΚΑΣ8 : ΕΤΕΑΕΠ ΠΡΟΒΟΛΗ 2018 - 2070 (σε εκ. ευρώ - τρέχουσες τιμές)"
ΙσχύονΣύστημα

Συνταξιοδοτική Δαπάνη
Εισφ6ρές ' Ε: 'σια Ετ 'σια Ετ ' πιο Περιουσία

Έτος ΞτΏξζζ2ζΞ Γήρατος Αναπηρίας Χηϊ…ς Σύνολο Έσ16α ΈξΖδα Αποτ2λεσµα (Ώς?
Ορφι΄ινιας

2018 2.829 2.256 144 400 2.800 2.591
2019 2.865 2.319 146 410 2.875 3.205
2020 2.848 2.324 146 415 2.885 64 82 4 3.210
2021 2.925 2.325 146 419 2.891 64 83 75 3.285
2022 2.891 2.328 146 423 2.898 65 85 34 3.319
2023 2.880 2.322 146 428 2.897 66 87 22 3.341
2024 2.986 2.328 150 442 2.920 67 88 105 3.445
2025 3.094 2.363 153 458 2.974 70 90 159 3.605
2030 3.563 2.622 170 537 3.329 93 99 292 4.823
2035 4.099 3.161 199 628 3.988 120 110 191 6.149
2040 4.745 3.714 245 735 4.694 141 121 141 7.185
2045 5.555 4.338 303 827 5.467 147 134 166 7.529
2050 6.510 5.237 388 953 6.578 159 148 -3 8.007
2055 7.613 6.059 483 1.060 7.601 164 163 53 8.294
2060 9.001 6.974 610 1.224 8.808 184 180 225 9.427
2065 10.611 8.504 744 1.379 10.626 194 199 -4 9.773
2070 12.509 9.980 892 1.530 12.402 220 220 117 11.157

ΠΙΝΑΚΑΣ9 : ΕΤΕΑΕΠ ΠΡΟΒΟΛΗ 2018 - 2070 (σε εκ. ευρώ -τρέχουσες τιµές)"
Μεταρρύθµιση

Ε…φορές Συνταξιοδοτικ;΄1 Δαπάνη
, . Περιουσίαεία Ετ σ… 51: σια Στ σιοΈτος ξζΏΞΈξΞ Γήρατος Αναπηρίας η;

ς
Σύνολο Έλβα ΈξΖδα Αποτέλεσµα "Ετζ?

Ορφανιας
2018 2.829 2.256 144 400 2.800 2.591
2019 2.865 2.319 146 410 2.875 3.205
2020 2.848 2.641 154 441 3.236 60 82 -350 2.855
2021 2.925 2.576 151 435 3.161 54 83 -206 2.649
2022 2.891 2.570 150 439 3.159 50 85 -243 2.407
2023 2.880 2.556 150 443 3.150 45 87 -251 2.155
2024 2.986 2.508 150 448 3.107 42 88 -110 2.046
2025 3.094 2.492 151 455 3.098 41 90 3 2.049
2030 3.563 2.733 168 535 3.437 48 99 138 2.489
2035 4.099 3.248 196 627 4.071 60 110 45 3.067
2040 4.745 3.773 243 734 4.750 68 121 10 3.417
2045 5.555 4.309 297 815 5.420 68 134 131 3.484
2050 6.510 5.200 382 944 6.526 76 148 -35 3.798
2055 7.613 6.024 478 1.053 7.555 77 163 11 3.898
2060 9.001 6.950 607 1.218 8.775 93 180 166 4.773
2065 10.611 8.492 742 1.375 10.609 95 199 -85 4.758
2070 12.509 9.976 891 1.527 12.394 112 220 16 5.677

'" Στους Πίνακες8, 9 δεν περιλαμβάνεταιη συµπληρωματική εισφορά εργοδότηγια το ΛΕΠΕΤΕ.Το ετήσιο αποτέλεσμα
και τα πΞιουσιακά στοιξείαδεν …ΕΒεΞ ονται από τα =ΞέθΞ τον ΛΕΓ[ΕΤΕ.

β
κα…….…… ……&. Σελίδα 41



ΠΙΝΑΚΑΣ 10 : ΜΗΧΑΝΙΣΜ0Σ0,5% του ΑΕΠ

Επιπλέον ΣυνταξιοδοτικήΔαπάνη ΥπόλοιποΠοσοστόΈτο σε € α ο ' των απο άσεωνς 1Ξ98,ϊεζΐ|2ο19 το0ΦΣτΕ µέχρι *" σ'"… "" ΑΕΠ

2020 0,22% 0,28%
2021 0,19% 0,31%
2022 0,20% 0,30%
2023 0,22% 0,28%
2024 0,20% 0,30%
2025 0,18% 0,32%
2030 0,27% 0,23%
2035 0,36% 0,14%
2040 0,42% 0,08%
2045 0,47% 0,03%
2050 0,53% 0,00%
2055 0,57% 0,00%
2060 0,59% 0,00%
2065 0,68% 0,00%
2070 0,72% 0,00%
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12 : ΕΦΚΑΠΡΟΒΟΛΗ 2018 - 2070
ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 13 : ΕΦΚΑ ΠΡΟΒΟΛΗ 2018 - 2070
ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Ισχύον Σύστημα Μεταρρύθµιση
Αριθμός Μεση Μέση Ετήσια" Αριθμός Μεση Μέση "ή"…

Έτος
Νέων Περισδος Μ΄ηνιαια Σύνταξη Έτος Νέων Περιοδσς Μ΄ηνιαια ΣύνταξηΣυντάξεων Ασφάλισης Συνταξη ,] Συνταξεων Ασφαλισης Συνταξη "(σε χιλ.) (σε έτη) (σε € 11)

(σε € ,
(σε χιλ.) (σε έτη) (σε €") (σε € ,

2019 63 30,6 774 9.722 2019 63 30,6 774 9.722
2020 63 30,8 783 9.809 2020 63 30,8 807 9.681
2021 66 30,9 794 9.942 2021 66 30,9 820 9.842
2022 77 30,8 812 10.157 2022 77 30,8 840 10.082
2023 80 30,8 827 10.350 2023 80 30,8 856 10.267
2024 69 30,4 852 10.672 2024 69 30,4 881 10.570
2025 73 30,4 837 10.504 2025 73 30,4 862 10.345
2030 94 32,1 962 12.041 2030 94 32,1 1.003 12.031
2035 125 31,0 1.052 13.222 2035 125 31,0 1.100 13.202
2040 116 33,0 1.220 15.351 2040 116 33,0 1.289 15.463
2045 45 35,6 1.487 18.709 2045 45 35,6 1.615 19.385
2050 97 35,5 1.737 21.898 2050 97 35,5 1.867 22.402
2055 87 35,4 1.944 24.599 2055 87 35,4 2.093 25.116
2060 96 36,5 2.372 29.975 2060 96 36,5 2.586 31.026
2065 109 37,3 2.733 34.576 2065 109 37,3 3.003 36.034
2070 88 37,7 3.267 41.297 2070 88 37,7 3.601 43.212

ΠΙΝΑΚΑΣ 14 : ΕΤΕΑΕΠ ΠΡΟΒΟΛΗ 2018 - 2070 ΠΙΝΑΚΑΣ 15 : ΕΤΕΑΕΠ ΠΡΟΒΟΛΗ 2018 - 2070
ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΝΕΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ

Ισχύον Σύστηµα Μεταρρύθµιση
Αριθμός Μεση Μέση Ετήσια Αρι,θµός Μεση Μέση Ετήσια

Έτος
Νέων Περιοδσς Μηνιαια Σύνταξη Έτος Νε.ων Περισδος Μηνιαια ΣύνταξηΣυντάξεων Ασφάλισης Συνταξη ,, Συνταξεων Ασφάλισης Συνκαξη "(σε χιλ.) (σε έτη) (σε €") (σε € ,

(σε χιλ.) (σε έτη) (σε €") (σε € )

2019 40 26,1 185 2.224 2019 40 26,1 185 2.224
2020 41 26,2 188 2.257 2020 41 26,2 188 2.257
2021 41 25,6 184 2.204 2021 41 25,6 183 2.202
2022 41 25,4 189 2.265 2022 41 25,4 188 2.260
2023 41 24,0 177 2.127 2023 41 24,0 177 2.119
2024 25 23,8 173 2.081 2024 25 23,8 172 2.070
2025 43 23,6 172 2.066 2025 43 23,6 171 2.056
2030 49 26,8 229 2.750 2030 49 26,8 228 2.741
2035 78 27,1 253 3.034 2035 78 27,1 252 3.029
2040 73 29,2 282 3.385 2040 73 29,2 282 3.382
2045 31 33,8 374 4.494 2045 31 33,8 374 4.491
2050 72 33,8 405 4.859 2050 72 33,8 405 4.859
2055 63 34,4 463 5.562 2055 63 34,4 463 5.562
2060 66 35,9 608 7.301 2060 66 35,9 608 7.301
2065 70 36,8 722 8.658 2065 70 36,8 722 8.658
2070 63 37,3 877 10.527 2070 63 37,3 877 10.527

' ' Τα ποσά µηνιαίωνκαι ετήσιωνσυντάξεωνείναι σε τρέχουσες τιµές
|2 Στονπίνακα 12 (ισχύονσύστηµα)ηΈσω συνταξΞ προκύπτειλαµβανοµε΄…ς υπόψη 11; διάκαξΞς του οξέα… 120 του Ν 461 1/2019.
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1 1 . ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Βασιζόµενοι στις παραπάνωπροβολές, προκύπτουν τα εξής:

Γενικά

. Μεσομακροπρόθεσμα εκτιμάται ότι το ανταποδοτικό/αναλογικότµήµα των παροχών
σχεδόν καλύπτεται από τα έσοδα από εισφορές και με τις παρούσες δηµογραφικές
και µακροοικονοµικές παραδοχές το σύστημα ισορροπεί.

* Η συνταξιοδοτική δαπάνη ως ποσοστό του ΑΕΠ μεσοµακροπρόθεσµα, κινείται εντός
των ορίων του µέσου όρου της συνταξιοδοτικής δαπάνης ως ποσοστό του ΑΕΠ των
χωρών της ευρωζώνης.

Ειδικά

. Στο ετατυε από εεεηανίο, όπως και στο …το… καποιο, ο Λόγος συνταξιούχων
προς εισφέροντες προβλέπεται ότι βαίνει αυξανόµενος και από 0,54 το 2018
καταλήγει στο 0,62 το 2070.

. Η συνταξιοδοτική δαπάνη υπό τις προυποΘέσεις του ισχύοντος συστήµατος (στα…
από εοοηανίο) εκτιµάται ότι θα διαµορφωνόταν από 15,6% του ΑΕΠ το 2018, σε
11,6% κατά το έτος 2070.

* Σύµφωνα µε τη µεταρρύθµιση (πύον… καπάκια), η δαπάνη για παροχές από 15,6%
του ΑΕΠ το 2018 εκτιµάται σε 11,9% του ΑΕΠ για το 2070.

. Η µέση μηνιαία κύρια σύνταξη, στη μεταρρύθµιση (ποίο… καποιο), αυξάνεται
σταδιακά, εξαιτίας της αύξησης των ετησίων συντελεστών αναπλήρωσης από τα 30
έτη ασφάλισης και άνω, καθώς και τη σταδιακή αύξηση των ετών ασφάλισης. Η µέση
ετήσια κύρια σύνταξη επηρεάζεται από την αντικατάσταση του άρθρου 120 του
Ν.4611/2019 και την εισαγωγή του μηχανισμού 0,5% του ΑΕΠ, μέσω του οποίου
χρηµατοδοτούνται κοινωνικές παροχές.

- Η διαφορά της συνταξιοδοτικής δαπάνης της κύριας ασφάλισης μεταξύ της
μεταρρύθµισης (πύον… εεεηανίο) και του ισχύοντος συστήµατος (άστυ; οι…
5έεηαι'ίο) στα τελευταία έτη της προβολής, οφείλεται στην αύξηση των ετησίων
συντελεστών αναπλήρωσης από τα 30 έτη ασφάλισης και άνω, καθώς και στην αλλαγή
των εισφορών των αυτοαπασχολουμένων, ελευθέρων επαγγελµατιών και αγροτών .

ο Η διαφορά της συνταξιοδοτικής δαπάνης της επικουρικής ασφάλισης µεταξύ της
μεταρρύθµισης (πάση… Μπάνιο) και του ισχύοντος συστήματος (Ματσε οι.ιο
κατά…) βραχυπρόθεσµα, οφείλεται στην κατάργηση της περικοπής των
επικουρικών συντάξεων.%,Ι.υΝικΜ……..………… Σελίδα 44



12. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ

Στην παρούσα παράγραφο παρουσιάζονται τα αποτελέσµατα για το βασικό σενάριο
µεταρρύθµισης (Μάο… κατά…) της κύριας ασφάλισης σε σύγκριση με το ακόλουθο
σενάριο ευαισθησίας :

Στο βασικό σενάριο έγινε η παραδοχή ότι περίπου το 80% των ασφαλισµένων
αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ θα
επιλέξει την 1η ασφαλιστική κατηγορία εισφορών. Στο σενάριο Α έγινε η παραδοχή ότι
περίπου το 90% των ασφαλισµένων αυτοαπασχολουμένων, ελεύθερων επαγγελματιών και
ασφαλισµένων του πρώην ΟΓΑ θα επιλέξει την 1η ασφαλιστική κατηγορία εισφορών.

Στον παρακάτω πίνακα εµφανίζεται η προβολή του ετήσιου αποτελέσµατος (εισφορές και
συνολικές παροχές συµπεριλάµβανομένης και της Εθνικής Σύνταξης) για το βασικό σενάριο
και το σενάριο Α.

ΠΙΝΑΚΑΣ 16 : ΕΤΗΣΙ0 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ % ΑΕΠ"
ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛ|ΣΗ

Βασικα Σενάριο Α
Έτος Σενάριο (κατω…)(Πάω…)
2018 8,23% 8,23%
2019 7,91% 7,91%
2020 6,76% 6,80%
2021 6,41% 6,45%
2022 6,10% 6, 14%
2023 5,89% 5,93%
2024 5,64% 5,67%
2025 5,39% 5,43%
2030 4,90% 4,94%
2035 5,35% 5,38%
2040 5,45% 5,47%
2045 5,31% 5,32%
2050 5, 16% 5,18%
2055 4,86% 4,87%
2060 4,27% 4,28%
2065 4,43% 4,43%
2070 4,00% 3,99%

Από τα παραπάνω αποτελέσµατα φαίνεται ότι το σύστηµα δεν παρουσιάζει σηµαντική
ευαισθησία στην αύξηση του ποσοστού των ασφαλισµένων αυτοαπασχολουµένων, ελεύθερων
επαγγελµατιών και ασφαλισμένων του πρώην ΟΓΑ που θα επιλέξει την 1η ασφαλιστική
κατηγορία εισφορών.

']
ΣυνταξιοδοτιΞ΄ΔαπάΞ µείον Εισφορέςεργαζόμενουκαι εργοδότη

'
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Όλα τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στην παρούσα έκθεση βασίζονται στις παραδοχές
και στις υποθέσεις σύµφωνα µε τα σημερινα δηµογραφικά και µακροοικονοµικα δεδομένα και
οι οποίες µπορεί στο µέλλον να μεταβληθούν. Οι µακροχρόνιες προβολές υποδεικνύουν τη
μακροχρόνια εξέλιξη.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΕΝΕΡΓΟΙ ΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝΟΙ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛ|ΣΗΣ

Φύλο
Ηλικία

, , , ,Ανδρες Γυναικες Αγνωστο Συνολο
Άγνωστη 732 696 9.725 11.153
(= 20,00 48.538 40.401 13 88.952
21,00 - 25,00 162.305 147.060 35 309.400
26,00 - 30,00 232.558 199.451 106 432.115
31,00 - 35,00 288.993 235.756 61 524.810
36,00 - 40,00 361.493 289.050 29 650.572
41,00 -45,00 371.915 298.227 13 670.155
46,00 - 50,00 357.964 291.663 6 649.633
51,00 - 55,00 325.485 260.243 92 585.820
56,00 - 60,00 252.006 177.046 126 429.178
61,00 - 65,00 140.829 105.221 147 246.197
66,00+ 62.001 45.431 103 107.535
Σύνολο 2.604.819 2.090.245 10.456 4.705.520

ΠΙΝΑΚΑΣ Ια: ΣΥΝΟΛΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ (*)

Φύλο
Άνδρες Γυναίκες

Ηλικία
Αριθμός Μέσος Ετήοιος Αριθμός Μέσος Ετήοιος

Ασφαλισμένων Ασφαλισ,τως Ασφαλισμένων ΑσφαλισΤεος
ΜισΘος ΜισΘος

(= 20,00 47.470 1.889,16 39.819 1.619,05
21,00 - 25,00 150.223 4.284,75 141.688 3.886,37
26,00 - 30,00 196.996 7.919,51 178.869 7.143,42
31,00 - 35,00 221.418 10.949,00 195.481 9.270,92
36,00 - 40,00 259,088 13.533,47 228.451 11.265,71
41,00 - 45,00 252.301 15.323,3Ο 224.192 12.564,71
46,00 - 50,00 231.895 16.109,98 211.348 13.365,Ο4
51,00 - 55,00 203.383 17.256,93 179.227 14.657,27
56,00 - 60,00 145.779 17.527,09 100.176 14.219,03
61,00 - 65,00 65.014 17.385,44 38.166 14.078,60
66,ΟΟ+ 18.250 18.517,22 9.127 11.799,39
Σύνολο 1.791.817 13.036,55 1.546.544 10.744,47

(*) Δεν περιλαμβάνονται οι ενεργοί ασφαλισμένοι χωρίς ένδειξη φύλου ή/και ηλικίας%,………να…" .1 …… …… Σελίδα 47



ΠΙΝΑΚΑΣ Ιβ: ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤ|ΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛ|ΣΗ (*)
Φύλο

Άνδρες Γυναίκες
Ηλικία Μέσο Μηνιαίο Μέσο Μηνιαίο Ποσό

Αριθμός Ποσό Απαιτηθείσας Αριθμός Απαιτηθείσας Ε ισφοράς
Ασφαλισμε΄νων Εισφοράς Κύριας Ασφαλισμένων Κύριας Σύνταξης

Σύνταξης 12/2018 12/2018
(= 20,00 1.068 112,89 582 108,96
21,00 - 25,00 12.082 109,14 5.372 106,91
26,00 - 30,00 35.562 109,86 20.582 100,28
31,00 … 35,00 67.575 116,65 40.275 106,73
36,00 … 40,00 102.405 125,45 60.599 108,56
41,00 - 45,00 119.614 129,36 74.035 107,34
46,00 - 50,00 126.069 130,24 80.315 106,38
51,00 - 55,00 122.102 131,45 81.016 102,90
56,00 - 60,00 106.227 128,90 76.870 99,88
61,00 - 65,00 75.815 124,30 67.055 93,64
66,00+ 43.751 137,74 36.304 103,13
Σύνολο 812.270 127,00 543.005 103,33

(*) Δεν περιλαμβάνονται οι ενεργοί ασφαλισµένοι χωρίς ένδειξη φύλου ή/και ηλικίας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΕΝΕΡΓΟΙΑΣΦΑΛ|ΣΜΕΝ0Ι ΕΠΙΚΟΥΡ|ΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ηλικία
, ,

Φύλο
Ανδρες Γυναικες Αννωστο Σύνολο

Άγνωστη 146 85 1 232
(= 20,00 56.944 48.975 15 105.934
21,00 - 25,00 149.517 144.609 30 294.156
26,00 - 30,00 192.494 178.140 82 370.716
31,00 - 35,00 213.520 195.985 15 409.520
36,00 - 40,00 245.144 226.661 7 471.812
41,00 - 45,00 239.619 222.778 4 462.401
46,00 - 50,00 226.764 205.971 3 432.738
51,00 - 55,00 197.184 168.106 16 365.306
56,00 - 60,00 142.421 93.909 20 236.350
61,00 - 65,00 60.006 32.665 7 92.678
66,00+ 18.602 8.625 3 27.230
Σύνολο 1.742.361 1.526.509 203 3.269.073%,…,…"ΜΑ…… …… …… Σελίδα 48



ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙα: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΗΡΑΤΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Φύλο
Άνδρες Γυναίκες

Ηλικία Μέση Μεικτή Μέση Μεικτή
Αριθμός Μηνιαία Αριθµός Μ ηνιαία
Συντάξεων Καταβαλλόµενη(*) Συντάξεων Καταβαλλόμενη(*)

Σύνταξη 12/2018 Σύνταξη 12/2018
Άγνωστη 271 763,04 165 531,59
(=49 3.453 1.157,76 1.587 1.036,35
50 - 54 11.525 1.245,20 10.865 875,34
55 - 59 31.231 1.302,15 51.397 855,21
60 - 64 107.999 1.228,35 94.029 854,32
65 - 69 185.603 1.160,59 130.754 782,29
70 - 74 228.551 1.010,66 169.370 646,28
75 - 79 170.752 889,44 134.815 571,12
80 - 84 158.951 812,85 139.938 519,11
85 - 89 102.388 744,49 94.234 458,94
90 - 94 41.660 683,96 43.574 415,54
95+ 8.290 666,09 10.607 417,49
Σύνολο 1.050.674 979,94 881.335 638,46

(*) Καταβαλλόµενη προ Φόρου. Περιλαμβάνεταικράτηση για υγεία και ΕΑΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ ||Ιβ: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡ|ΑΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Φύλο
Άνδρες Γυναίκες

Ηλικία Μέση Μεικτή Μέση Μεικτή
Αριθμός Μηνιαία Αριθμός Μηνιαία
Συντάξεων Καταβαλλόµενη(') Συντάξεων Καταβαλλόμενη(*)

Σύνταξη 12/2018 Σύνταξη 12/2018
(=49 17.402 573,65 10.011 578,96
50 - 54 11.071 601,32 6.626 563,73
55 - 59 16.178 636,57 9.068 558,65
60 - 64 22.130 662,06 11.601 534,05
65 - 69 22.525 650,63 12.194 513,06
70 - 74 20.559 627,61 12.759 491,30
75 - 79 15.081 592,44 11.249 472,51
80 - 84 12.593 575,65 11.114 452,44
85 - 89 7.925 561,14 7.758 445,09
90 - 94 3.876 511,75 4.396 447,34
95+ 1.596 373,05 1.837 410,59
Σύνολο 150.936 611,90 98.613 505,36

(*) Καταβαλλόµενη προ φόρου. Περιλαµβάνεταικράτηση για υγεία και ΕΑΣ.…,…κι… , »"«Α………… …… Σελίδα 49



ΠΙΝΑΚΑΣ Ι|Ιγ: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛ|ΣΗΣ

Φύλο
Άνδρες Γυναίκες

Ηλικία Μέση Μεικτή Μέση Μεικτή
Αριθμός Μηνιαία Αριθµός Μηνιαία
Συντάξεων Καταβαλλόµενη(*) Συντάξεων Καταβαλλόµενη(*)

Σύνταξη 12/2018 Σύνταξη 12/2018
(=49 16.351 311,64 28.612 351,02
50 - 54 2.158 400,70 14.088 445,84
55 - 59 2.637 395,58 24.189 495,25
60 - 64 3.424 396,81 39.693 514,85
65 - 69 4.022 393,22 52.739 536,28
70 - 74 4.804 376,81 74.217 546,27
75 - 79 4.311 351,12 75.969 535,64
80 - 84 5.221 323,90 96.580 525,51
85 - 89 4.624 312,73 83.469 517,09
90 - 94 2.444 308,04 43.902 509,68
95+ 589 325,61 12.088 504,74
Σύνολο 50.585 342,97 545.546 514,44

(*) Καταβαλλόµενη προ φόρου. Περιλαμβάνεταικράτηση για υγεία και ΕΑΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι|Ιδ: ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Φύλο
Άνδρες Γυναίκες

Ηλικία Μέση Μεικτή Μέση Μεικτή
Αριθµός Μηνιαία Αριθμός Μηνιαία
Συντάξεων Καταβαλλόμενη(*) Συντάξεων Καταβαλλόμενη(*)

Σύνταξη 12/2018 Σύνταξη 12/2018
(=49 1.267 772,09 752 779,26
50 - 54 351 772,35 224 771,05
55 - 59 344 758,44 199 773,62
60 - 64 332 752,51 176 770,48
65 - 69 272 738,81 139 772,22
70 4 74 226 742,90 121 761,84
75 - 79 142 723,77 69 768,72
80 - 84 120 723,06 54 725,79
85 - 89 57 709,09 49 767,73
90 - 94 21 673,27 25 720,64
95+ 3 652,75 5 704,97
Σύνολο 3.135 757,57 1.813 771,75

(*) Καταβαλλόμενη προ φόρου. Περιλαμβάνεταικράτηση για υγεία και ΕΑΣ.

,
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ΠΙΝΑΚΑΣΝ: ΑΝΑΣΦΑΛ|ΣΤΟΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ

Φύλο
Άνδρες Γυναίκες

Ηλικία Μέση Μεικτή Μέση Μεικτή
Αριθμός Μηνιαία Αριθμός Μηνιαία
Συντάξεων Καταβαλλόμενη Συντάξεων Καταβαλλόµενη

Σύνταξη 12/2018 Σύνταξη 12/2018
65 - 69 517 233,46 922 241,89
70 - 74 3.631 309,27 6.532 315,39
75 - 79 2.989 309,75 5.511 319,89
80 - 84 2.215 302,94 5.097 320,76
85 - 89 1.035 304,10 3.102 325,60
90 - 94 325 316,62 1.428 332,84
95+ 56 3 10,88 374 337,79
Σύνολο 10.768 304,20 22.966 317,54

ΠΙΝΑΚΑΣνα: ΣΥΝΤΑΞΕ|Σ ΓΗΡΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Φύλο
Άνδρες Γυναίκες

Ηλικία Μέση Μεικτή Μέση Μεικτή
Αριθμός Μηνιαία Αριθµός Μηνιαία
Συντάξεων Καταβαλλόμενη(*) Συντάξεων Καταβαλλόμενη(*)

Σύνταξη 12/2018 Σύνταξη 12/2018

Άγνωστη 322 180,36 149 174,82
(=49 952 223,55 1.015 196,64
50 - 54 4.051 149,85 6.684 182,98
55 - 59 19.533 180,84 36.706 197,83
60 - 64 62.897 195,59 69.673 195,33
65 - 69 113.893 205,82 78.125 192,06
70 - 74 119.798 196,90 65.846 182,15
75 - 79 79.825 191,14 40.338 171,42
80 - 84 69.440 183,55 36.102 159,25
85 - 89 43.666 168,50 23.752 148,49
90 - 94 16.410 157,00 8.799 147,15
95+ 3.210 168,47 1.956 164,44
Σύνολο 533.997 191,43 369.145 181,84

(*) Καταβαλλόµενη προ φόρου. Περιλαμβάνεταικράτηση για υγεία και ΕΑΣ.%,κωΝυ(Ν…"… … ι .… »… Σελίδα 5 1



ΠΙΝΑΚΑΣνβ: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Φύλο
Άνδρες Γυναίκες

Ηλικία Μέση Μεικτή Μέση Μεικτή
Αριθµός Μ ηνιαία Αριθµός Μηνιαία
Συντάξεων Καταβαλλόµενη(*) Συντάξεων Καταβαλλόμενη(*)

Σύνταξη 12/2018 Σύνταξη 12/2018
Άγνωστη 3 204,08 1 189,60
(=49 4.547 104,97 1.868 98,95
50 - 54 3.648 154,86 1.954 148,60
55 - 59 6.082 163,28 2.998 147,20
60 - 64 8.997 168,45 3.626 141,27
65 - 69 8.843 164,17 3.146 135,03
70 - 74 7.573 160,96 2.401 130,64
75 - 79 4.905 154,90 1.556 122,40
80 - 84 3.780 147,05 1.475 113,81
85 - 89 2.346 140,59 1.017 112,75
90 - 94 757 134,46 432 111,32
95+ 169 135,30 96 122,79
Σύνολο 51.650 154,74 20.570 131,27

(*) Καταβαλλόμενη προ Φόρου. Περιλαμβάνεταικράτηση για υγεία και ΕΑΣ.

ΠΙΝΑΚΑΣνγ: ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡ|ΚΗΣΑΣΦΑΛ|ΣΗΣ

Φύλο
Άνδρες Γυναίκες

Ηλικία Μέση Μεικτή Μέση Μεικτή
Αριθμός Μηνιαία Αριθµός Μηνιαία
Συντάξεων Καταβαλλόμενη(*) Συντάξεων Καταβαλλόµενη(*)

Σύνταξη 12/2018 Σύνταξη 12/2018
Άγνωστη 16 109,55
(=49 6.037 76,46 10.634 95,89
50 - 54 870 91,05 5.935 128,95
55 - 59 1.053 96,57 10.520 134,37
60 - 64 1.378 95,47 17.210 130,04
65 - 69 1.695 92,24 23.341 128,49
70 - 74 1.983 89,77 32.877 126,65
75 - 79 1.804 84,84 33.779 121,80
80 - 84 2.175 82,21 42.485 116,74
85 - 89 1.903 79,82 34.412 113,45
90 - 94 918 82,96 15.979 115,81
95+ 289 87,84 3.767 127,66
Σύνολο 20.105 84,24 230.955 120,85

(*) Καταβαλλόµενη προ φόρου. Περιλαμβάνεταικράτηση για υγεία και ΕΑΣ.&" .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:
Α.ΠΕΡ|ΟΥΣΙΑΕΦΚΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡ|ΑΣ ΑΣΦΑΛ|ΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι.α : ΠΕΡΙΟΥΣ|Α ΕΟΚΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡ|ΑΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΠΟΤ|ΜΗΣΗ 31.12.2018ΑΞΙΑ σε ΤΡΕΧΟΥΣΕΣΤΙΜΕΣ

Α. ΑΚΙΝΗΤΑ 806.638.289
ΣΥΝΟΛΟ 806.638.289
Β. ΚΙΝΗΤΕΣΑΞΙΕΣ

1. ΜΕΤΟΧΕΣ 300.046.8Ο7
2. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 4.694.898.700
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 947.Ο3Ο.120
4. Δ|ΑΘΕΣ|ΜΑ 2.519.608.553
5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 599.479.Ο47

ΣΥΝΟΛΟ 9.061.063.227

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 9.867.701.516

ΠΙΝΑΚΑΣ |.β : ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΦΚΑ - ΚΛΑΔΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΠΟΤ|ΜΗΣΗ 31.12.2019ΑΞΙΑσε ΤΡΕΧΟΥΣΕΣΤΙΜΕΣ

Α. ΑΚΙΝΗΤΑ 823.743.025
ΣΥΝΟΛΟ 823.743.025
Β. ΚΙΝΗΤΕΣΑΞΙΕΣ

1. ΜΕΤΟΧΕΣ 478.823.572
2. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 5.485.03Ο.144

3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 1.249.223.516
4. Δ|ΑΘΕΣΙΜΑ 2.643.452.901
5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 737.159.878
ΣΥΝΟΛΟ 10.593.690.011
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 11.417.433.036

Από τα ανωτέρω στοιχεία, η περιουσία του ΕΦΚΑ Λαµβανομένων υπόψη και των ακινήτων
αντιστοιχεί σε ποσοστό της τάξης του 40% - 45% της ετήσιας συνταξιοδοτικής δαπάνης για
την κύρια σύνταξη.

Η αύξηση της περιουσίας από την 31.12.2018 ως την 31.12.2019, προκύπτει αφενός από το
αποτέλεσµα της χρήσης συµπεριλαµβανοµένων των εσόδων επενδύσεων και των
Λειτουργικών εξόδων και αφετέρου από την αποτίμηση.

Σημειώνεται ότι δεν παρασχέθηκαν στην ΕΛΑ στοιχεία για απαιτήσεις υπέρ του ΕΦΚΑ και
υποχρεώσεις του ΕΦΚΑ προς άλλους οργανισµούς και τρίτους.
Γ … . .

…κι……… … …ά Σελίδα 53



Β.ΠΕΡΙΟΥΣ|Α ΕΤΕΑΕΠ - ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛ|ΣΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.α : ΠΕΡΙΟΥΣ|Α ΕΤΕΑΕΠ - ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΑΠΟΤ|ΜΗΣΗ 31.12.2018ΑΞΙΑ σε ΤΡΕΧΟΥΣΕΣΤΙΜΕΣ

Α. ΑΚΙΝΗΤΑ 117.24Ο.246
ΣΥΝΟΛΟ 117.240.246
Β. ΚΙΝΗΤΕΣΑΞΙΕΣ

1. ΜΕΤΟΧΕΣ 126.823.578
2. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.570.241.568
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 618.3ΟΟ.365
4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ| ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 164.996.540
5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 110.814.459
ΣΥΝΟΛΟ 2.591.176.509
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.708.416.755

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ.β : ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΕΤΕΑΕΠ - ΚΛΑΔΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣΑΣΦΑΛ|ΣΗΣ
ΑΠΟΤ|ΜΗΣΗ 31.12.2019ΑΞΙΑσε ΤΡΕΧΟΥΣΕΣΤΙΜΕΣ

Α. ΑΚΙΝΗΤΑ 164.223.826
ΣΥΝΟΛΟ 164.223.826
Β. ΚΙΝΗΤΕΣΑΞΙΕΣ

1. ΜΕΤΟΧΕΣ 170.831.013
Ζ. ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 1.794.105.792
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ ΣΤΑΘΕΡΟΥΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ 815.597.454
4. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 314.126.931
5. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 110.814.459
ΣΥΝΟΛΟ 3.205.475.648

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 3.369.699.474

Η αύξηση της περιουσίας από την 31.12.2018 ως την 31.12.2019, προκύπτει αφενός από το
αποτέλεσµα της χρήσης συμπεριλαµβανομένων των εσόδων επενδύσεων και των
Λειτουργι κών εξόδων και αφετέρου από την αποτίµηση.

Σημειώνεται ότι δεν παρασχέθηκαν στην ΕΛΑ στοιχεία για απαιτήσεις υπέρ του ΕΤΕΑΕΠ
και υποχρεώσεις του ΕΤΕΑΕΠ προς άλλους οργανισµούς και τρίτους.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ:

Μιαοε:οποπιί: ε:5ιιΜµιΙσπε

ΜΜΜ (ΜΜΑ!!! 2018 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060 2055 2070
"και…" ["| 60? (απο…" για) -0,8 0,0 0,4 0,9 1,1 1,2 1,4 1,3 1,2 1,3 1,3 1,2
Η»…Πι": (;…" :…) -0,3 -0,1 70,2 0,0 -0,1 «0,4 -0,5 -0,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3
Επιμ|0γπιεπ1µου…" (15-74) -0,5 -0,3 -0,2 0,0 -0,2 -0,4 05 *Ο,6 -0,5 -0,4 -0,3 -0,3
πως" Ιπ Η…" Μαώ µε! επιµ|ογεε και…" Για) 0,2 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
πιο… "Μυαλά" "το…" για, με: και") -0,4 0,1 0,6 0,8 1,3 1,6 1,9 1,9 1,8 1,7 1,5 1,5
πμ (µα…"και) -ο,1 0,3 0,5 0,6 0,8 1,0 1,3 1,2 1,2 1,1 1,1 1,0
αν"… αιµα"… (ω…τί5υτίοπ το ΙΒΜ… ("Μυωνία
κών…) >0,3 -0,1 0,1 0,2 0,4 0,6 0,7 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5
60? με: πριν (πω…… και) -0,5 0,3 0,7 1,2 1,4 1,5 1,9 1,8 1,9 2,0 2,0 1,8
Κε:| 6|)Ρ (Ι" ΒίΙΙίοπ: πως) 182,6 190,8 197,0 202,9 213,7 225,9 241,4 257,8 273,1 291,2 310,8 330,8
Ε…ν|αγπιιπι πιο…" (15-64) 2,5 1,4 0,7 -0,2 -0,5 -Ο,7 ΄1.18 -0,4 -Ο,5 -0,4 -0,5 -Ο,6
ΡσµιιΙι|ίσπ να…" (Μπικίνι: ηε:15-64) -0,5 -Ο,6 -0,6 -0,8 -1,1 -1,2 -1,2 -0,7 -0,4 -0,4 -0,5 -0.6
Μακάµπι… :… (15-64) 68.5 68,9 70,2 71,5 72,7 73,7 74,5 74,7 74,5 74,2 74,1 74,2
Επιµ|ογπιεπ1"1! (15-64) 55,3 57,3 61,2 62,9 64,7 66,4 67,8 68,8 68,6 68,3 68.2 68,3
υπεπψΙ0γΜεπκ…: (15-64) 19,3 16,8 12,8 12,1 11,0 10,0 8,9 7,9 7,9 7,9 7,9 7,9
"Μπίρα…""|: (20-64) 73,9 74,4 76,3 77,4 78,7 79,6 80,6 81,2 81,1 80,8 80.6 80,6
ΕπιρΙσγπιεπ!Η!!! (20-64) 59,8 62,0 66,6 68,2 70,1 71,7 73,4 74,8 74,8 74,5 74,3 74,3
υπε…µ|αγπιεΜ |?" (20-64) 19,1 16,6 12,7 11,9 10,9 9,9 8,9 7,8 7,8 7,8 7,8 7,8
"Μεύση (60? "Η"… 0,5 1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
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