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1.1. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 
 
Από ηα αλαινγηζηηθά ηζνδύγηα θαη ηα ηζνδύγηα ρξεκαηνξνώλ, ζπκπεξαίλνληαη ηα 
αθόινπζα: 
 
1. Σην βαζηθό ζελάξην πνπ εμεηάδεηαη ε βησζηκόηεηα ηνπ ΔΚΟΔΜΝ κε ηελ ζεκεξηλή 
θαηάζηαζε ην Τακείν παξνπζηάδεη αλαινγηζηηθό έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 50,2% (670 εθ. 
επξώ ζε παξνύζεο αμίεο) ηνπ Δλεξγεηηθνύ ηνπ θαη ην πηζαλό έηνο κεδεληζκνύ ησλ 
απνζεκαηηθώλ εθηηκάηαη ην έηνο 2035. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ην Τακείν γηα λα 
εμαζθαιίζεη ηελ αλαινγηζηηθή ηζνξξνπία θαη καθξνρξόληα βησζηκόηεηα ζα πξέπεη είηε λα 
κεηώζεη ηηο παξνρέο θαηά 50,2%, είηε λα απμήζεη ηα έζνδα θαηά 109%. 
 
2. Σηελ πεξίπησζε πνπ εθαξκνζηεί ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηεο ΥΑ Φ.951/01/06 (ΦΔΚ 
Β’ 652), δειαδή θάζε έηνο ην πξνο δηαλνκή πνζό, δελ είλαη αλώηεξν ηνπ 90% ηνπ 
ζπλόινπ, ησλ εηεζίσλ θαζαξώλ εζόδσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ην αλαινγηζηηθό 
ηζνδύγην παξνπζηάδεη πιεόλαζκα ηεο ηάμεο ηνπ 4,5%. Γειαδή, ζε απηή ηε πεξίπησζε ν 
ΔΚΟΔΜΝ παξνπζηάδεη καθξνρξόληα βησζηκόηεηα θαη αλαινγηζηηθή ηζνξξνπία. Γηα λα 
γίλεη αληηιεπηό γηαηί ζπκβαίλεη απηό ζα πξέπεη λα παξαηεξήζνπκε ηνλ Πίλαθα 2 ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 2 ζηνλ νπνίν παξνπζηάδεηαη ε πξνβνιή ηνπ κέζνπ κεξίζκαηνο ζηηο δύν 
πεξηπηώζεηο εθαξκνγήο θαη κε εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10. Η εθαξκνγή ηνπ 
άξζξνπ 10, κεηώλεη ζεκαληηθά ην κέζν κέξηζκα ηεο πξνβνιήο (από 119,5 επξώ ζε 63,8 
επξώ). 
 
3. Σην ζελάξην κε ηνλ θσδηθό Α2, ζην νπνίν ζεσξείηαη όηη ν πιεζπζκόο ζα απμάλεηαη 
θαηά 600 άηνκα εηεζίσο κέρξη θαη ην 2025 θαη όιεο νη ππόινηπεο κεηαβιεηέο 
παξακέλνπλ νη ίδηεο όπσο ηνπ Βαζηθνύ Σελαξίνπ, ηόηε ε βησζηκόηεηα ηνπ ΔΚΟΔΜΝ 
βειηηώλεηαη ειαθξώο αθνύ ην αλαινγηζηηθό έιιεηκκα κεηώλεηαη ζην 49,4% θαη ην πηζαλό 
έηνο κεδεληζκνύ ησλ απνζεκαηηθώλ εθηηκάηαη ζην έηνο 2037, δειαδή απμεκέλν θαηά έλα 
έηνο ζε ζρέζε κε ην Βαζηθό Σελάξην ζην νπνίν ιακβάλεηαη ππόςε ε ππόζεζε ηνπ 
ζηαζεξνύ πιεζπζκνύ ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ πξνβνιώλ. 
 
4. Τν έζνδν ηνπ Ν. 4093/2012 απνηειεί έλα ζεκαληηθό έζνδν αθνύ ε θαηάξγεζε απηνύ 
απμάλεη ζεκαληηθά ην αλαινγηζηηθό έιιεηκκα ηνπ Τακείνπ. 
 
5. Γεληθά ηα ζελάξηα γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο εηζθνξάο ηνπ Ν. 4093/2012 θαη ηεο κε 
θαηαβνιήο απηήο κε αλαδξνκηθόηεηα ή ηεο θαηαβνιήο απηήο κε αλαδξνκηθόηεηα 11 ή 24 
κελώλ καθξνρξόληα δελ επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ βησζηκόηεηα ηνπ Τακείνπ. Δπεξεάδεη 
όκσο ηελ βξαρππξόζεζκε νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα ηνπ Τακείνπ αθνύ απηό παξνπζηάδεη 
εηήζην ηακεηαθό έιιεηκκα από ην έηνο 2021 ελώ αξρηθά ζα παξνπζίαδε ηακεηαθό 
έιιεηκκα από ην έηνο 2026 θαη κεηά. 
 
6. Αλ όκσο ην Τακείν εθαξκόδεη θαηά γξάκκα ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10, δειαδή θάζε 
έηνο ην πξνο δηαλνκή πνζό, δελ είλαη αλώηεξν ηνπ 90% ηνπ ζπλόινπ, ησλ εηεζίσλ 
θαζαξώλ εζόδσλ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ηόηε δελ έρεη θαλέλα πξόβιεκα 
βησζηκόηεηαο όπσο θαίλεηαη ζην Παξάξηεκα 2, όκσο όπσο παξαηεξείηαη ζηνλ Πίλαθα 2 
ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ζα ππάξρεη κηα άληζε κεηαρείξηζε κεηαμύ ησλ ζεκεξηλώλ θαη 
κειινληηθώλ γεληώλ κεξηζκαηνύρσλ. 
 
 
 
 
 

 



1.2. ΠΡΟΣΑΕΙ  
 
Από ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα παξαηεξείηαη όηη ν ΕΚΟΕΜΝ παξνπζηάδεη 
βξαρππξόζεζκε θαη κεζνπξόζεζκε βηωζηκόηεηα αιιά δελ παξνπζηάδεη 
καθξνρξόληα βηωζηκόηεηα όπσο απαηηείηαη ζε έλα ηακείν πνπ ρνξεγεί 
ζπληαμηνδνηηθέο παξνρέο ζηα κέιε ηνπ. Γηα ηνλ ιόγν απηό ην Τακείν όρη κόλν δελ 
κπνξεί λα ράζεη νπνηνδήπνηε έζνδν όπωο ηνπ Ν. 4093/2012, αιιά ζα πξέπεη λα 
πξνρωξήζεη ζε θάπνηα κεξηθή κείωζε ηωλ παξνρώλ ώζηε λα βειηηωζεί ε 
καθξνρξόληα βηωζηκόηεηα ηνπ Σακείνπ, κέηξν ην νπνίν ίζσο ζα είλαη επηβεβιεκέλν 
ζηελ πεξίπηωζε πνπ θαηαξγεζεί θαη ην έζνδν ηνπ Ν. 4093/2012. 
 
Αλ όκσο ην Τακείν εθαξκόδεη θαηά γξάκκα ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10, δειαδή θάζε 
έηνο ην πξνο δηαλνκή πνζό, δελ είλαη αλώηεξν ηνπ 90% ηνπ ζπλόινπ, ηωλ 
εηεζίωλ θαζαξώλ εζόδωλ ηνπ πξνεγνύκελνπ έηνπο, ηόηε δελ έρεη θαλέλα 
πξόβιεκα βηωζηκόηεηαο. Όκσο ζα ππάξρεη κηα άληζε κεηαρείξηζε κεηαμύ ηωλ 
ζεκεξηλώλ θαη κειινληηθώλ γεληώλ κεξηζκαηνύρωλ. Γηα λα κελ ππάξμεη απηή ε 
άληζε κεηαρείξηζε ζα πξέπεη ην Τακείν λα πξνβεί από ηώξα ζε αλαπξνζαξκνγή 
πξνο ηα θάηω ηνπ κεξίζκαηνο πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί κηα ηζνξξνπία ζην 
παξερόκελν κέξηζκα πνπ ζα ιάβνπλ ηόζν νη ζεκεξηλέο όζν θαη νη κειινληηθέο 
γεληέο κεξηζκαηνύρωλ. 


