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1. Ειςαγωγικό θμείωμα 
 

Η παροφςα αναλογιςτικι μελζτθ ανατζκθκε ςτθ Μαριάννα Ανυφαντι, Αναλογιςτισ FHAS. 

Ο εντολζασ τθσ μελζτθσ είναι θ διοίκθςθ του Σαμείου.  

Η μελζτθ αφορά ςτθν εκτίμθςθ τθσ βιωςιμότθτασ του Σαμείου μζςω τθσ αποτίμθςθ τθσ 

υποχρζωςθσ των παροχϊν που προκφπτουν προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ του. 

Η μελζτθ παραδίδεται ςτθ διοίκθςθ του Σαμείου. 
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2. φνοψθ 
 

Σο Σαμείο Πρόνοιασ Δικαςτικϊν Επιμελθτϊν Ν.Π.Δ.Δ. ιδρφκθκε ςφμφωνα με τον Α.Ν. 2682/40 (ΦΕΚ 

411/Α/2-12-40). Αςφαλιςμζνοι του είναι οι άμιςκοι Δικαςτικοί Επιμελθτζσ (Ελεφκεροι 

Επαγγελματίεσ). κοπόσ του εν λόγω Σαμείου είναι θ παροχι εφάπαξ χρθματικοφ βοθκιματοσ ςε 

κάκε αποχωροφντα ι απολυόμενο αςφαλιςμζνο ι ςε περίπτωςθ κανάτου εν υπθρεςία, ςτα μζλθ 

τθσ οικογζνειάσ του. 

Για τθν εκπόνθςθ τθσ αναλογιςτικισ μελζτθσ, με ςκοπό τθν εκτίμθςθ τθσ βιωςιμότθτασ του Σαμείου 

μζςω τθσ αποτίμθςθσ τθσ υποχρζωςθσ των παροχϊν που προκφπτουν προσ τουσ αςφαλιςμζνουσ 

του, παρελιφκθςαν από το Σαμείο τα ατομικά ςτοιχεία για κάκε ενεργό αςφαλιςμζνο. 

Οι αναλογιςτικοί υπολογιςμοί διενεργικθκαν βάςει των αναλυτικϊν και οικονομικϊν ςτοιχείων 

που δόκθκαν. υνοπτικά, ςφμφωνα με τθν παροφςα εικόνα (όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτο Βαςικό 

ςενάριο), το Σαμείο παρουςιάηει πλεόναςμα. Ωσ εκ τοφτου δεν κρίνεται αναγκαίο να γίνουν 

διορκωτικζσ αλλαγζσ όπωσ, αφξθςθ ειςφορϊν ι μείωςθ παροχϊν. Παρόλα αυτά, επειδι θ εικόνα 

αυτι αντιπροςωπεφει τθν παροφςα κατάςταςθ μπορεί φςτερα από μελλοντικι επανεκτίμθςθ τθσ 

βιωςιμότθτασ του Σαμείου, να κεωρθκοφν αναγκαίεσ διορκωτικζσ αλλαγζσ όπωσ π.χ. αφξθςθ τθσ 

ελάχιςτθσ ειςφοράσ και / ι αφξθςθ τθσ αξίασ των ενςιμων.  

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα και το γεγονόσ ότι το Σαμείο παρουςιάηει πλεόναςμα, 

εναλλακτικά του βαςικοφ ςεναρίου καταρτίςτθκε ζνα επιπλζον ςενάριο. φμφωνα με το ςενάριο 

αυτό (ενάριο 1) το εφάπαξ των νζων αςφαλιςμζνων υπολογίςτθκε βάςει τθσ 2θσ αςφαλιςτικισ 

κλάςθσ. 

Αναλυτικότερα, ςτισ αντίςτοιχεσ ενότθτεσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, περιγράφονται οι οικονομικζσ και 

δθμογραφικζσ υποκζςεισ που χρθςιμοποιικθκαν όπωσ και θ μεκοδολογία. 
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3. Περιγραφι Προγράμματοσ Κακοριςμζνων Παροχϊν 
 

Σο Σαμείο Πρόνοιασ Δικαςτικϊν Επιμελθτϊν (Σ.Π.Δ.Ε) ζχει ωσ ςκοπό τθν παροχι εφάπαξ 

χρθματικοφ βοθκιματοσ ςε κάκε αποχωροφντα ι απολυόμενο αςφαλιςμζνο ι ςε περίπτωςθ 

κανάτου εν υπθρεςία, ςτα μζλθ τθσ οικογζνειάσ του.  

 

3.1. Προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ  
Οι προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ είναι αυτζσ που αναφζρονται ςτο καταςτατικό του 

Σαμείου Κφριασ Αςφάλιςθσ (Σαμείο Νομικϊν) ςε ςυνδυαςμό με τουσ νόμουσ N.2084/92 και 

N.3029/02. 

 

3.2. Αςφαλιςτικζσ Ειςφορζσ 
Oι αςφαλιςμζνοι είναι υποχρεωμζνοι να αποδίδουν ειςφορζσ οι οποίεσ εξαρτϊνται από τθν 

θμερομθνία ζνταξισ τουσ ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ: 

  Νζοι αςφαλιςμζνοι (μετά τθν 1/1/1993): 
Οι αςφαλιςμζνοι, για τθν αναγνϊριςθ ενόσ ζτουσ αςφάλιςθσ ςτο Σαμείο είναι 

υποχρεωμζνοι να καταβάλλουν μθνιαία ειςφορά (27,75€) με τθν επικόλλθςθ ενςιμων 

επιδόςεωσ ι εκτελζςθσ που να τθν καλφπτουν. Επιπλζον, όταν πραγματοποιοφνται 

περιςςότερεσ πράξεισ είναι υποχρεωμζνοι να επικολλοφν επιπλζον ζνςθμα. 

max*ζνςθμα επιδόςεωσ * 0,25 + ζνςθμα εκτζλεςθσ * 0,50 ; 27,75+ 

  Παλαιοί αςφαλιςμζνοι (πριν τθν 31/12/1992): 
Οι αςφαλιςμζνοι, για τθν αναγνϊριςθ ενόσ ζτουσ αςφάλιςθσ ςτο Σαμείο είναι 

υποχρεωμζνοι να καταβάλλουν μθνιαία ειςφορά με ελάχιςτο όριο τισ 50 πράξεισ κατά 

μινα, δθλαδι 50 ζνςθμα επιδόςεων (0,25€). Αν πραγματοποιιςουν πράξεισ πζραν των 

50 επιδόςεων το μινα υποχρεοφνται να αποδίδουν ειςφορζσ με τθν επικόλλθςθ 

ενςιμου επιδόςεωσ (0,25€). Επιπλζον για κάκε πράξθ επικολλοφν 0,50€. 

max*50 ; ζνςθμα επιδόςεωσ +* 0,25 + ζνςθμα εκτζλεςθσ * 0,50 

Επιπρόςκετα, οι αςφαλιςμζνοι είναι υποχρεωμζνοι όταν εκδίδουν αντίγραφα ςε κάκε 

φφλλο να επικολλοφν ζνα αντιγραφόςθμο (0,20€). Σο ποςό αυτό αποδίδεται ετθςίωσ και 

δεν αποτελεί αςφαλιςτικι ειςφορά, παρά μόνο ζςοδο του Σαμείου.  

Κακϊσ το πλικοσ των ενςιμων επιδόςεωσ και εκτζλεςθσ όπωσ και των αντιγραφόςθμων 

δεν μπορεί να μετρθκεί με αςφάλεια και να κατανεμθκεί ςτα αντίςτοιχα χρονικά 

διαςτιματα, ο εντολζασ υπζδειξε, για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, τθν χριςθ τθσ 

μζςθσ ετιςιασ ειςφοράσ, όπωσ εκείνθ προκφπτει βάςει των οικονομικϊν ςτοιχείων τθσ 

τελευταίασ πενταετίασ.    
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3.3. Παροχι Εφάπαξ 
Η εν λόγω παροχι εφάπαξ εξαρτάται από τθν θμερομθνία ζνταξθσ κάκε αςφαλιςμζνου 

ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ.  

 Νζοι αςφαλιςμζνοι (μετά τθν 1/1/1993): 
Η παροχι ορίηεται ωσ εξισ:   

«Ζτθ Τπθρεςίασ» * 85% * «υντάξιμεσ Αποδοχζσ» 

Όπου ωσ «υντάξιμεσ Αποδοχζσ» κεωροφνται οι Αςφαλιςτικζσ κατθγορίεσ (κλάςεισ) 

βάςει των οποίων καταβλικθκαν ειςφορζσ το τελευταίο ζτοσ. Κατόπιν υπόδειξθσ του 

εντολζα, κεωρικθκε ότι οι νζοι αςφαλιςμζνοι ανικουν ςτθν 1θ αςφαλιςτικι κλάςθ. 

  Παλαιοί αςφαλιςμζνοι (πριν τθν 31/12/1992): 
Η παροχι ορίηεται ωσ εξισ:  

«Ζτθ Τπθρεςίασ» * 617,21€ 

 

3.4. Πρόςκετεσ παροχζσ 
Σο Σαμείο, πζραν των παροχϊν εφάπαξ, προςφζρει ςτουσ αςφαλιςμζνουσ του και 

πρόςκετεσ παροχζσ οι οποίεσ είναι: 

I. Οικονομικι ενίςχυςθ για λόγουσ υγείασ και τοκετοφ 

II. Ζξοδα κθδείασ 

III. Ζξοδα καταςκινωςθσ 
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4. Δεδομζνα 
 

Για τθν εκπόνθςθ τθσ αναλογιςτικισ μελζτθσ παραλάβαμε από το Σαμείο τα ακόλουκα δεδομζνα: 

 Αναλυτικά ςτοιχεία για κάκε αςφαλιςμζνο. υγκεκριμζνα, τα ςτοιχεία αφοροφςαν Αρικμό 

Μθτρϊου, Φφλο, Ημερομθνία Γζννθςθσ, Ημερομθνία Ζναρξθσ Αςφάλιςθσ και Κατθγορία 

Αςφαλιςμζνου 

 Κατάςταςθ εςόδων και εξόδων 2005 – 2009 (απολογιςτικά και ιςολογιςμοφ) 

 Κατάςταςθ εςόδων και εξόδων 2010 (απολογιςτικά) 

 Ανάλυςθ περιουςίασ του Σαμείου κατά τθν 31/12/2010 

 Ρυκμόσ ειςόδου νεοειςερχόμενων ςτο Σαμείο 
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5. τατιςτικά τοιχεία 
 

Σα ςτοιχεία των αςφαλιςμζνων, ςφμφωνα με τα οποία ςυντάχκθκε θ παροφςα αναλογιςτικι 

μελζτθ παρελιφκθςαν αναλυτικά κατ’ άτομο από το Σαμείο. Σο αρχείο που παραδόκθκε περιείχε 

μερικζσ εγγραφζσ για τισ οποίεσ θ απαραίτθτθ πλθροφόρια για τον υπολογιςμό των Παρουςϊν 

Αξιϊν (Π. Α.) ιταν ελλειπισ. Επειδι θ Ημερομθνία Γζννθςθσ αποτελεί απαραίτθτο ςτοιχείο για τουσ 

αναλογιςτικοφσ υπολογιςμοφσ, οι αςφαλιςμζνοι για τουσ οποίουσ δεν ιταν διακζςιμθ εξαιρζκθκαν 

από τουσ υπολογιςμοφσ. Για το λόγο αυτό οι υπολογιςμοί ςτθρίχτθκαν αποκλειςτικά ςτα άτομα για 

τα οποία υπιρχαν καταχωρθμζνα όλα τα δθμογραφικά τουσ ςτοιχεία (Φφλο, Ημ/νια Γζννθςθσ, 

Ημ/νια Πρόςλθψθσ).  

Σο τελικό αρχείο περιελάμβανε 2.067 άτομα από τα 2.328. Αφοφ υπολογίςτθκαν οι Παροφςεσ Αξίεσ 

τα αποτελζςματα ανάχκθκαν ςτο ςφνολο του πλθκυςμοφ, δθλαδι ςε 2.328.  

 

Σα βαςικότερα ςτατιςτικά ςτοιχεία περιλαμβάνονται ςτουσ πίνακεσ που ακολουκοφν. 

 

 Παλαιοί Αςφαλιςμζνοι Νζοι Αςφαλιςμζνοι  

Ηλικιακι Κατθγορία Γυναίκεσ Άνδρεσ Γυναίκεσ Άνδρεσ φνολο 

Ζωσ 30 ετϊν 
  

29 26 55 

Από 30 ζωσ 39 17 27 204 219 467 

Από 40 ζωσ 49 197 316 79 90 682 

Από 50 ζωσ 59 258 425 13 2 698 

Από 60 και άνω 50 115 
  

165 

φνολο 522 883 325 337 2.067 

 

Φφλο 
Αρικμόσ 
Ατόμων 

Μζςθ 
Ηλικία 

Μζςθ 
Προχπθρεςία 

Γυναίκεσ 847 45,53 16,41 

Άνδρεσ  1.220 47,43 19,14 

φνολο 2.067 46,65 18,02 
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 Γυναίκεσ Άνδρεσ 

Ηλικία 
Πλικοσ 
Ατόμων 

Μζςθ 
Προχπθρεςία 

Πλικοσ 
Ατόμων 

Μζςθ 
Προχπθρεςία 

22 
  

1 - 

24 1 - 
  

25 4 0,25 1 2,00 

26 2 1,00 3 1,67 

27 6 1,17 3 0,33 

28 4 1,75 4 4,00 

29 12 3,50 14 2,64 

30 10 3,60 14 2,64 

31 24 4,04 22 5,14 

32 22 5,95 18 5,78 

33 30 6,03 15 5,47 

34 14 8,36 30 6,27 

35 22 8,00 24 7,83 

36 30 7,67 26 8,15 

37 28 8,61 33 8,82 

38 24 9,46 25 9,44 

39 17 9,71 39 10,08 

40 20 10,15 29 11,76 

41 33 11,36 38 12,63 

42 19 12,79 43 13,42 

43 19 14,95 46 15,50 

44 29 15,21 42 15,50 

45 26 16,35 51 17,04 

46 25 17,76 34 18,62 

47 30 17,53 41 19,93 

48 44 19,75 46 19,89 

49 31 21,52 36 20,39 

50 30 20,40 32 22,13 

51 33 22,06 52 22,33 

52 40 22,00 47 24,06 

53 36 22,64 46 23,96 

54 33 24,61 43 25,16 

55 27 23,22 51 26,25 

56 28 25,75 39 28,59 

57 13 24,69 48 28,08 

58 14 24,50 39 28,46 

59 17 27,76 30 30,50 

60 7 26,00 24 30,17 
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 Γυναίκεσ Άνδρεσ 

Ηλικία 
Πλικοσ 
Ατόμων 

Μζςθ 
Προχπθρεςία 

Πλικοσ 
Ατόμων 

Μζςθ 
Προχπθρεςία 

61 8 26,75 22 31,05 

62 9 28,33 13 32,92 

63 11 29,64 24 31,46 

64 12 30,17 21 33,90 

65 3 31,67 11 36,73 

φνολο 847 16,41 1.220 19,14 
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6. Αναλογιςτικζσ Παραδοχζσ 
 

Οι αναλογιςτικζσ παραδοχζσ είναι οι καλφτερεσ εκτιμιςεισ για τισ μεταβλθτζσ που κα  

προςδιορίςουν το οριςτικό κόςτοσ χοριγθςθσ των παροχϊν μετά τθν ζξοδο από τθν υπθρεςία. 

 

6.1. Οικονομικζσ Παραδοχζσ 

6.1.1. Επιτόκιο Προεξόφλθςθσ 
τισ αναλογιςτικζσ μελζτεσ αποτίμθςθσ των υποχρεϊςεων και χρθματοδότθςθσ του 

κόςτουσ των Ελλθνικϊν αςφαλιςτικϊν φορζων ο αρμόδιοσ εποπτικόσ φορζασ, που 

είναι θ Διεφκυνςθ Αναλογιςτικϊν Μελετϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Κοινωνικϊν 

Αςφαλίςεων του Τπουργείου Εργαςίασ και Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ, ορίηει ότι κα 

πρζπει να χρθςιμοποιείται ςε κάκε μελζτθ επιτόκιο προεξόφλθςθσ ι απόδοςθ 

επενδφςεων ίςο με 3,15%. Για το λόγο αυτό ςτθν παροφςα μελζτθ ωσ επιτόκιο 

προεξόφλθςθσ χρθςιμοποιικθκε το 3,15%. 

6.1.2. Αναμενόμενθ Μελλοντικι Αφξθςθ μιςκϊν και ειςφορϊν 
Κατά υπόδειξθ του εντολζα και ςφμφωνα με τθν εγχϊρια τρζχουςα οικονομικι 

κατάςταςθ, θ μακροπρόκεςμθ αφξθςθ των αποδοχϊν των εργαηόμενων αναμζνεται 

ςτο 0% και θ μακροπρόκεςμθ αφξθςθ των ειςφορϊν των εργαηόμενων αναμζνεται 

ςτο 0%. 

6.1.3. Περιουςία- Πόροι του Σαμείου 
Οι πόροι του Σαμείου είναι οι αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ των αςφαλιςμζνων του και οι 

πρόςοδοι περιουςίασ.  

φμφωνα με τα ςτοιχεία που παραδόκθκαν από το Σαμείο θ περιουςία του κατά 

τθν 31/12/2010 ανζρχεται ςε: 

 ε Ευρϊ 

Ακίνθτα 351.803 

Κατακζςεισ 14.292.995 

Μετοχζσ 2.203.896 

φνολο 16.848.694 

  

Σα ακίνθτα ζχουν αποτιμθκεί ςε αντικειμενικζσ αξίεσ. 

6.1.4. Ζςοδα /  Ζξοδα του Σαμείου 
Σα ζςοδα και τα ζξοδα του Σαμείου για το ζτοσ 2010 είναι τα απολογιςτικά ποςά 

κακϊσ, κατά τθν περίοδο εκπόνθςθσ τθσ αναλογιςτικισ μελζτθσ, δεν είχαν 

ολοκλθρωκεί οι οικονομικζσ καταςτάςεισ για το ζτοσ 2010. 
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6.2. Δθμογραφικζσ Παραδοχζσ 

6.2.1. Θνθςιμότθτα 
Ο πίνακασ κνθςιμότθτασ που χρθςιμοποιικθκε ςτθν παροφςα μελζτθ είναι ο 

EVK2000 για άνδρεσ και γυναίκεσ, ο οποίοσ είναι κοινά αποδεκτόσ ωσ αμερόλθπτοσ. 

6.2.2. Ετιςιοσ Ρυκμόσ Ειςόδου Νεοειςερχόμενων 
Κατόπιν υπόδειξθσ του εντολζα, κεωρικθκε ότι κα ειςζρχονται κάκε ζτοσ, από τθν 

θμερομθνία αποτίμθςθσ και για τα επόμενα 35 ζτθ, ςτο Σαμείο 50 νεοειςερχόμενοι 

αςφαλιςμζνοι. υγκεκριμζνα, 25 άνδρεσ και 25 γυναίκεσ όλοι θλικίασ 25 ετϊν. 

6.2.3. Πικανότθτασ Αποχϊρθςθσ λόγω Απόλυςθσ 
Για τουσ ςκοποφσ τθσ μελζτθσ και ςε ςυμφωνία με τον εντολζα, θ πικανότθτα 

αποχϊρθςθσ από το Σαμείο λόγω απόλυςθσ κακορίςτθκε ίςθ με 0%.  

6.2.4. Προχποκζςεισ και Όρια Ηλικίασ υνταξιοδότθςθσ 
Για τουσ ςκοποφσ τθσ μελζτθσ και ςε ςυμφωνία με τον εντολζα, oι θλικίεσ 

ςυνταξιοδότθςθσ κακορίςτθκαν ςτα 65 ζτθ. 
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7. Ημερομθνία αποτίμθςθσ 
 

Η θμερομθνία αναλογιςτικισ αποτίμθςθσ είναι θ 31θ Δεκεμβρίου 2010. 

 

 

8. Αποτελζςματα - Αναλογιςτικό Ιςοηφγιο 
 

φμφωνα με τθν παροφςα εικόνα (όπωσ αυτι παρουςιάηεται ςτο Βαςικό ςενάριο), το Σαμείο 

παρουςιάηει πλεόναςμα. Ωσ εκ τοφτου δεν κρίνεται αναγκαίο να γίνουν διορκωτικζσ αλλαγζσ όπωσ, 

αφξθςθ ειςφορϊν ι μείωςθ παροχϊν. Εντοφτοισ, επειδι θ εικόνα αυτι αντιπροςωπεφει τθν 

παροφςα κατάςταςθ, μπορεί φςτερα από μελλοντικι επανεκτίμθςθ τθσ βιωςιμότθτασ του Σαμείου, 

να κεωρθκοφν αναγκαίεσ διορκωτικζσ αλλαγζσ όπωσ αφξθςθ τθσ ελάχιςτθσ ειςφοράσ και / ι 

αφξθςθ τθσ αξίασ των ενςιμων. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα και το γεγονόσ ότι το Σαμείο παρουςιάηει πλεόναςμα, και 

κατόπιν ςυνενόθςθσ με τον εντολζα, εναλλακτικά του βαςικοφ ςεναρίου καταρτίςτθκε ζνα 

επιπλζον ςενάριο. φμφωνα με το ςενάριο αυτό (ενάριο 1) το εφάπαξ των νζων αςφαλιςμζνων 

υπολογίςτθκε βάςει τθσ 2θσ αςφαλιςτικισ κλάςθσ. 
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8.1. Βαςικό ςενάριο: Παροφςα εικόνα Σαμείου 
 

Αναλογιςτικό Ιςοηφγιο 31/12/2010 

(Ποςά ςε €) 

Π.Α. Ειςφορϊν  
εν ενεργεία 
αςφαλιςμζνων 

19.416.475 Π.Α. Παροχϊν Πρόνοιασ εν 
ενεργεία αςφαλιςμζνων πριν τθν 
1/1/93- 
υςςωρευμζνα Δικαιϊματα 

16.006.839 

Π.Α. Ειςφορϊν 
νεοειςερχομζνων 
αςφαλιςμζνων 

15.836.132 Π.Α. Παροχϊν Πρόνοιασ εν 
ενεργεία αςφαλιςμζνων για 
πρϊτθ φορά  
μετά τθν 1/1/93- 
υςςωρευμζνα Δικαιϊματα 

1.862.268 

Περιουςία 16.848.694 Π.Α. Παροχϊν Πρόνοιασ εν 
ενεργεία αςφαλιςμζνων πριν τθν 
1/1/93- 
Μελλοντικά Δικαιϊματα 

7.249.278 

  Π.Α. Παροχϊν Πρόνοιασ εν 
ενεργεία αςφαλιςμζνων για 
πρϊτθ φορά  
μετά τθν 1/1/93- 
Μελλοντικά Δικαιϊματα 

4.781.190 

  Π.Α. Παροχϊν 
νεοειςερχομζνων αςφαλιςμζνων 

7.112.316 

  Λοιπά ζξοδα 10.318.417 

  Αναλογιςτικό Πλεόναςμα 4.770.992 

φνολο 52.101.300 φνολο 52.101.300 
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8.2. ενάριο 1: Όλοι οι νζοι αςφαλιςμζνοι ανικουν ςτθ 2θ 

αςφαλιςτικι κλάςθ. 
Λαμβάνοντασ υπόψθ τα αποτελζςματα και το γεγονόσ ότι το Σαμείο παρουςιάηει 

πλεόναςμα, εναλλακτικά του βαςικοφ ςεναρίου καταρτίςτθκε ζνα επιπλζον 

ςενάριο. φμφωνα με το ςενάριο αυτό (ενάριο 1) το εφάπαξ των νζων 

αςφαλιςμζνων υπολογίςτθκε βάςει τθσ 2θσ αςφαλιςτικισ κλάςθσ.  

Εφόςον το Διοικθτικό υμβοφλιο του Ε.Σ.Α.Α. αποφαςίςει και εγκρίνει το εφάπαξ 

των νζων αςφαλιςμζνων να υπολογίηεται βάςει τθσ 2θσ αςφαλιςτικισ κλάςθσ, το 

Αναλογιςτικό Ιςοηφγιο που κα προκφπτει κα είναι όπωσ φαίνεται ςτον παρακάτω 

πίνακα. 

Αναλογιςτικό Ιςοηφγιο 31/12/2010 

(Ποςά ςε €) 

Π.Α. Ειςφορϊν  
εν ενεργεία 
αςφαλιςμζνων 

19.416.475 

Π.Α. Παροχϊν Πρόνοιασ εν 
ενεργεία αςφαλιςμζνων πριν 
τθν 1/1/93- 
υςςωρευμζνα Δικαιϊματα 

16.006.839 

Π.Α. Ειςφορϊν 
νεοειςερχομζνων 
αςφαλιςμζνων 

15.836.132 

Π.Α. Παροχϊν Πρόνοιασ εν 
ενεργεία αςφαλιςμζνων για 
πρϊτθ φορά  
μετά τθν 1/1/93- 
υςςωρευμζνα Δικαιϊματα 

2.290.078 

Περιουςία 16.848.694 

Π.Α. Παροχϊν Πρόνοιασ εν 
ενεργεία αςφαλιςμζνων πριν 
τθν 1/1/93- 
Μελλοντικά Δικαιϊματα 

7.249.278 

  

Π.Α. Παροχϊν Πρόνοιασ εν 
ενεργεία αςφαλιςμζνων για 
πρϊτθ φορά  
μετά τθν 1/1/93- 
Μελλοντικά Δικαιϊματα 

5.879.550 

  

Π.Α. Παροχϊν 
νεοειςερχομζνων 
αςφαλιςμζνων 

8.746.195 

  
Λοιπά ζξοδα 10.318.417 

  
Αναλογιςτικό Πλεόναςμα 1.610.943 

φνολο 52.101.300 φνολο 52.101.300 
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9. Γενικά Περί Αναλογιςτικϊν Μελετϊν  
 

9.1. Η χρθματοδότθςθ των αςφαλιςτικϊν παροχϊν. 
Η λειτουργία αςφαλιςτικϊν ςυςτθμάτων που χορθγοφν οικονομικζσ παροχζσ ςε 

ομάδεσ του πλθκυςμοφ οι οποίεσ για αντικειμενικοφσ λόγουσ δεν μποροφν να 

εξαςφαλίςουν ειςοδιματα από εργαςία, είναι κοινωνικά αναγκαία. Σζτοια 

αςφαλιςτικά ςυςτιματα ςτοχεφουν ςτθν οικονομικι εξαςφάλιςθ των ατόμων που 

αποχωροφν από τθν εργαςία τουσ λόγω γιρατοσ ι αναπθρίασ κακϊσ και των μελϊν 

τθσ οικογζνειασ των κανόντων. το επίπεδο τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, τθ ςοβαρι 

ευκφνθ τθσ υλοποίθςθσ αυτϊν των παροχϊν ζχουν αναλάβει οι κοινωνικοί φορείσ 

(ταμεία) κφριασ , επικουρικισ αςφάλιςθσ και πρόνοιασ. 

Η επιτυχία ενόσ αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ κρίνεται αποκλειςτικά από τθ 

δυνατότθτα του να αντεπεξζρχεται ςτισ υποχρεϊςεισ του, να υλοποιεί δθλαδι τισ 

παροχζσ που υπόςχεται ςτα αςφαλιςμζνα μζλθ του. Για να μπορεί να το 

επιτυγχάνει, πρζπει να κατζχει ανά πάςα ςτιγμι τουσ αναγκαίουσ πόρουσ. 

υγκεκριμζνα, για να κεωρθκεί ζνα αςφαλιςτικό ςφςτθμα επιτυχθμζνο δε φκάνει 

μόνον να μπορεί να αντεπεξζλκει ςτο άμεςο κόςτοσ των παροχϊν, αλλά να ζχει τθ 

δυνατότθτα να καλφψει και το κόςτοσ των μελλοντικϊν παροχϊν όταν ζρκει θ 

ςτιγμι να καταβλθκοφν. Η μζκοδοσ χρθματοδότθςθσ των παροχϊν ςυνεπϊσ, ζχει 

τεράςτια ςθμαςία για τθ εφρυκμθ λειτουργία του.  

Σο κεντρικό πρόβλθμα τθσ χρθματοδότθςθσ των αςφαλιςτικϊν παροχϊν και κυρίωσ 

των ςυντάξεων, αφορά ςτθ χρονικι κατανομι των πόρων ςε ςχζςθ με τισ 

υποχρεϊςεισ του φορζα. Σο άμεςο κόςτοσ για ζνα ςυνταξιοδοτικό φορζα 

προζρχεται από τθν καταβολι ςυντάξεων ςτουσ ιδθ ςυνταξιοφχουσ του. Πζρα από 

αυτό όμωσ, ο φορζασ πρζπει να είναι ςε κζςθ να καλφπτει ςυνεχϊσ ςτο μζλλον το 

κόςτοσ των παροχϊν τόςο των ςυνταξιοφχων όςο και των ενεργϊν μελϊν του. 

Κακϊσ το δεφτερο αυτό κόςτοσ ζχει μακροπρόκεςμο χαρακτιρα, αποκτά ιδιαίτερθ 

ςθμαςία ποιο τμιμα του ςυνολικοφ κόςτουσ καλοφνται να καλφψουν οι ειςφορζσ, 

που αποτελοφν τθ βαςικι πθγι εςόδων του φορζα. Με άλλα λόγια, το κρίςιμο 

ςθμείο που διαχωρίηει τα διαφορετικά ςυςτιματα χρθματοδότθςθσ είναι το τμιμα 

του ςυνολικοφ κόςτουσ που «αναγνωρίηεται» και χρθματοδοτείται. 

Εάν αναγνωρίηεται μόνο το άμεςο κόςτοσ, τότε θ ειςφορά τίκεται ςε τζτοιο 

επίπεδο, ϊςτε το ςφνολο των ειςφορϊν που ειςπράττονται να είναι επαρκζσ για να 

καλφψει τισ άμεςεσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ τωρινοφσ ςυνταξιοφχουσ. Αντίκετα, εάν 

αναγνωρίηεται το μακροπρόκεςμο κόςτοσ, θ ειςφορά τίκεται ςε φψοσ που 

επιτρζπει τθν ολικι ι εν μζρει κεφαλαιοποίθςθ ϊςτε να αντιμετωπιςκοφν οι 

μελλοντικζσ υποχρεϊςεισ του φορζα. Οι δφο αυτζσ μζκοδοι (ςυςτιματα) 

χρθματοδότθςθσ είναι γνωςτζσ ωσ «διανεμθτικό ςφςτθμα» και «κεφαλαιοποιθτικό 

ςφςτθμα» αντίςτοιχα. 
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9.2. Σο Διανεμθτικό ςφςτθμα. 
Σο διανεμθτικό ςφςτθμα χρθςιμοποιείται ςτθ χρθματοδότθςθ του μεγαλφτερου 

τμιματοσ των παροχϊν τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςτθν Ελλάδα αλλά και ςε πλικοσ 

άλλων χωρϊν. Η βαςικι αρχι τθσ λειτουργίασ του είναι εξαιρετικά απλι. Από τισ 

ειςφορζσ τθσ παροφςασ γενιάσ εργαηομζνων χρθματοδοτοφνται οι παροχζσ τθσ 

παροφςασ γενιάσ των ςυνταξιοφχων. Όταν με τθ ςειρά τθσ θ τωρινι γενιά των 

εργαηομζνων αποχωριςει από τθν εργαςία, οι τότε εργαηόμενοι κα κλθκοφν να 

χρθματοδοτοφν το κόςτοσ των ςυντάξεων με τισ ειςφορζσ που κα καταβάλλουν. 

Για να λειτουργεί αυτό το ςφςτθμα χρθματοδότθςθσ, κα πρζπει να υπάρχει 

ςυνεχϊσ επαρκισ αρικμόσ ενεργϊν αςφαλιςμζνων, ςθμαντικά υψθλότεροσ αυτοφ 

των ςυνταξιοφχων. Αυτόσ είναι ουςιαςτικά ο μοναδικόσ τρόποσ να εξαςφαλιςτεί θ 

χρθματοδότθςθ των παροχϊν που ζχει «εγγυθκεί» το ςφςτθμα αςφάλιςθσ, με 

δεδομζνο ποςοςτό ειςφορϊν επί τθσ μιςκοδοςίασ. 

 τθν πράξθ, διάφοροι παράγοντεσ μποροφν να διαταράξουν ςθμαντικά το λόγο του 

αρικμοφ των ενεργϊν προσ τουσ ςυνταξιοφχουσ, επθρεάηοντασ ςθμαντικά τθν 

οικονομικι ιςορροπία του ςυςτιματοσ. Λόγω δε του μακροπρόκεςμου χαρακτιρα 

τόςο των παροχϊν όςο και τθσ φφςθσ των αιτιϊν που διαταράςςουν τθν ιςορροπία, 

τα προβλιματα χρθματοδότθςθσ που ανακφπτουν είναι ςοβαρά και ςυχνά μθ 

αναςτρζψιμα. Η υπογεννθτικότθτα και θ ανεργία οδθγοφν ςε ςταδιακι μείωςθ του 

αρικμοφ των εργαηομζνων ανά ςυνταξιοφχο, ενϊ θ ςυνεχισ αφξθςθ του 

προςδόκιμου επιβίωςθσ διογκϊνει περαιτζρω τον αρικμό των ςυνταξιοφχων. Σο 

αποτζλεςμα είναι να κακίςταται αναγκαία θ επζμβαςθ ςτο επίπεδο των παροχϊν, 

ςτο επίπεδο των ειςφορϊν ι και ςτα δφο. 

9.3. Σο Κεφαλαιοποιθτικό ςφςτθμα 
Η λειτουργία του κεφαλαιοποιθτικοφ ςυςτιματοσ βαςίηεται ςτθν απαίτθςθ τθσ 

φπαρξθσ ςε κάκε χρονικι ςτιγμι, ιςότθτασ μεταξφ τθσ παροφςασ αξίασ των 

υποχρεϊςεων του αςφαλιςτικοφ φορζα και τθσ παροφςασ αξίασ των περιουςιακϊν 

του ςτοιχείων. τα περιουςιακά ςτοιχεία ςυμπεριλαμβάνονται οι ειςφορζσ που 

αναμζνεται να λάβει ο φορζασ κακϊσ και το απόκεμα που ζχει δθμιουργθκεί μζχρι 

εκείνθ τθ ςτιγμι και οι πρόςοδοι που προκφπτουν από τθν επζνδυςθ του. 

τθν πράξθ, εφαρμογι αυτισ τθσ αρχισ ςε ζνα νεοϊδρυόμενο φορζα που δεν ζχει 

ακόμθ ςυνταξιοφχουσ, ςθμαίνει κεφαλαιοποίθςθ των ειςφορϊν και δθμιουργία 

αποκζματοσ που επενδφεται. Με τθν πάροδο των ετϊν το απόκεμα διογκϊνεται 

τόςο από τισ ειςφορζσ όςο και από τισ αποδόςεισ τθσ επζνδυςθσ του και 

χρθματοδοτεί τισ παροχζσ όταν αρχίςουν να καταβάλλονται.  

Με ζνα τζτοιο ςχεδιαςμό, θ κάκε γενιά αςφαλιςμζνων ουςιαςτικά αποταμιεφει για 

να καλφψει τισ δικζσ τθσ κυρίωσ παροχζσ και ζτςι παφει θ ιςορροπία του 

ςυςτιματοσ να εξαρτάται από τουσ ςχετικοφσ αρικμοφσ ενεργϊν αςφαλιςμζνων και 

ςυνταξιοφχων. Ακόμθ και αν ο αρικμόσ των ςυνταξιοφχων είναι πολλαπλάςιοσ 

αυτοφ των ενεργϊν, δεν παρουςιάηεται πρόβλθμα ςτθ χρθματοδότθςθ των 
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παροχϊν τουσ, εφόςον με τισ ειςφορζσ που θ παροφςα γενιά των ςυνταξιοφχων 

κατζβαλλε όταν ιταν ενεργι, ζχει δθμιουργθκεί επαρκζσ απόκεμα. 

 Πζρα από τθν ανεξαρτθςία του από τουσ δθμογραφικοφσ παράγοντεσ, ίςωσ το πιο 

βαςικό πλεονζκτθμα που ζχει το κεφαλαιοποιθτικό ςφςτθμα είναι το ότι ειςάγει μία 

επιπλζον πθγι χρθματοδότθςθσ πζρα από τισ ειςφορζσ, τα ζςοδα από τθν 

επζνδυςθ του αποκζματοσ. Πράγματι, ζνα τμιμα του ςυνολικοφ κόςτουσ των 

παροχϊν καλφπτεται από τισ αποδόςεισ των επενδφςεων. 

Κατά ςυνζπεια, για δεδομζνο φψοσ παροχϊν, όςο μεγαλφτερεσ είναι οι πρόςοδοι 

από τθν επζνδυςθ του αποκζματοσ, τόςο χαμθλότερεσ είναι οι ειςφορζσ που 

απαιτοφνται. τα πλαίςια του κεφαλαιοποιθτικοφ ςυςτιματοσ, υπάρχουν πολλζσ 

διαφορετικζσ μζκοδοι χρθματοδότθςθσ-αποκεματοποίθςθσ, οι οποίεσ διαφζρουν 

ςτο ρυκμό «αναγνϊριςθσ» και κάλυψθσ του κόςτουσ των παροχϊν. 

9.4. Η αναλογιςτικι μελζτθ ενόσ αςφαλιςτικοφ φορζα 
Η επαρκισ χρθματοδότθςθ προχποκζτει ρεαλιςτικζσ εκτιμιςεισ για το κόςτοσ των 

παροχϊν που ο αςφαλιςτικόσ φορζασ κα κλθκεί να καταβάλλει ςτο μζλλον. Η 

εκτίμθςθ του κόςτουσ των παροχϊν όμωσ, δεν είναι ζνα απλό πρόβλθμα, κυρίωσ 

λόγω τθσ φφςθσ των οικονομικϊν υποχρεϊςεων του αςφαλιςτικοφ φορζα. 

Πράγματι, ςε φυςιολογικζσ ςυνκικεσ, το μεγαλφτερο τμιμα των υποχρεϊςεων του 

φορζα ζχει μακροπρόκεςμο χαρακτιρα. Όταν δε, όπωσ είναι και το ςυνθκζςτερο, 

το φψοσ των παροχϊν εξαρτάται από τθ διάρκεια αςφάλιςθσ των μελϊν, θ 

οικονομικι υποχρζωςθ που ζχει αναλάβει ο φορζασ αςφάλιςθσ «κτίηεται» 

ςταδιακά με τθν πάροδο του χρόνου και ςυνεπϊσ είναι ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενθ.  

Η καταβολι κάκε παροχισ επιπλζον ζχει και ζνα βακμό αβεβαιότθτασ. Όταν 

πρόκειται για ςυντάξεισ γιρατοσ, το ποςό που κα χρειαςκεί για τθ κάλυψθ τουσ 

είναι αβζβαιο, κακϊσ θ διάρκεια ηωισ του κάκε αςφαλιηόμενου μζλουσ δεν είναι εκ 

των προτζρων γνωςτι. Ακόμθ, αβζβαιεσ είναι και οι υποχρεϊςεισ που ςχετίηονται 

με τυχαία γεγονότα όπωσ είναι θ αναπθρία ι ο κάνατοσ, κακϊσ οφτε το φψοσ τουσ 

είναι γνωςτό αλλά οφτε και ο χρόνοσ που κα καταβλθκοφν.  

Η αναλογιςτικι επιςτιμθ ζχει αναπτφξει μεκόδουσ που αντιμετωπίηουν με επιτυχία 

τόςο τθν αβεβαιότθτα όςο και το μακροπρόκεςμο χαρακτιρα των υποχρεϊςεων 

ενόσ ςυνταξιοδοτικοφ φορζα. Μία αναλογιςτικι μελζτθ χρθςιμοποιεί αυτζσ τισ 

μεκόδουσ για να δϊςει μία ολοκλθρωμζνθ και ρεαλιςτικι εικόνα τθσ οικονομικισ 

κατάςταςθσ του φορζα. Κατά τθ ςυνικθ πρακτικι, μία αναλογιςτικι μελζτθ 

περιλαμβάνει δφο τμιματα: Σθν αναλογιςτικι αποτίμθςθ και τθν προβολι 

χρθματοροϊν.  

Κφριο ζργο τθσ αναλογιςτικισ αποτίμθςθσ (actuarial valuation) είναι να αποτιμιςει 

τισ μακροπρόκεςμεσ οικονομικζσ υποχρεϊςεισ και τα ζςοδα του ςυνταξιοδοτικοφ 

φορζα. Με αυτό το τρόπο εξετάηεται εάν μακροπρόκεςμα ο φορζασ 

χρθματοδοτείται επαρκϊσ. Όταν θ αναλογιςτικι παροφςα αξία των υποχρεϊςεων 

υπερβαίνει αυτι των εςόδων, τότε ο φορζασ παρουςιάηει αναλογιςτικό ζλλειμμα, 
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δθλαδι με βάςθ τθν παροφςα κατάςταςθ και λογικζσ παραδοχζσ για το μζλλον, δεν 

είναι ςε κζςθ να αντεπεξζλκει ςτισ μελλοντικζσ (ςυχνά δε και ςτισ παροφςεσ) 

υποχρεϊςεισ του, χωρίσ αλλαγι ςτο επίπεδο των ειςφορϊν-παροχϊν. Σο 

αναλογιςτικό ζλλειμμα είναι ουςιαςτικά θ μθ χρθματοδοτοφμενθ υποχρζωςθ, το 

τμιμα δθλαδι των παροχϊν το οποίο δεν αντικρίηεται από ίςθσ αξίασ περιουςιακά 

ςτοιχεία (υπάρχοντα ι μελλοντικά) και το οποίο κατά ςυνζπεια, δεν κα μπορεί να 

καλυφκεί όταν ανακφψει.  

Αντίκετα, όταν θ αναλογιςτικι παροφςα αξία των εςόδων είναι υψθλότερθ από 

αυτι των παροχϊν, ο φορζασ παρουςιάηει αναλογιςτικό πλεόναςμα. ε αυτι τθν 

περίπτωςθ τα τωρινά περιουςιακά ςτοιχεία του φορζα και αυτά που αναμζνεται να 

αποκτθκοφν μελλοντικά, υπερκαλφπτουν τθ ςυνολικι υποχρζωςθ για τθν καταβολι 

των παροχϊν. Σο αναλογιςτικό πλεόναςμα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί για να 

μειϊςει τισ ειςφορζσ, να αυξιςει τισ παροχζσ ι και τα δφο. Σα αποτελζςματα μίασ 

αναλογιςτικισ αποτίμθςθσ παρουςιάηονται ςυνικωσ ςε μορφι ιςοηυγίου, το οποίο 

αναφζρεται ςυχνά ωσ αναλογιςτικό ιςοηφγιο.  

Γνϊςθ τθσ μελλοντικισ εξζλιξθσ των εςόδων και εξόδων του φορζα, επιτρζπει 

μεταξφ άλλων ςωςτό προγραμματιςμό και επιλογι τθσ καλφτερθσ δυνατισ 

επενδυτικισ πολιτικισ. Πράγματι, τα αποτελζςματα τθσ προβολισ των 

χρθματοροϊν επιτρζπουν ςτο φορζα να κατανείμει τισ επενδφςεισ του με τρόπο 

ϊςτε να επιτφχει τθ μζγιςτθ δυνατι απόδοςθ αλλά και να εξαςφαλίςει επαρκι 

ρευςτότθτα ϊςτε να μποροφν να καταβάλλονται οι παροχζσ όταν προκφπτουν. 

Κακϊσ τα δθμογραφικά χαρακτθριςτικά τθσ αςφαλιςμζνθσ ομάδασ, αλλά πολφ 

περιςςότερο, οι οικονομικζσ ςυνκικεσ μεταβάλλονται με το χρόνο, θ αναλογιςτικι 

μελζτθ πρζπει να επαναλαμβάνεται ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. Εμβόλιμεσ 

μελζτεσ είναι αναγκαίο να διενεργοφνται ςε κάκε περίπτωςθ κατά τθν οποία θ 

οικονομικι κατάςταςθ του φορζα ενδζχεται να μεταβλθκεί, για παράδειγμα ςε 

κάκε αλλαγι ςτο κακεςτϊσ ειςφορϊν παροχϊν, ςυγχϊνευςθ φορζων, μεταβολι 

κοινωνικϊν πόρων κλπ. 

Η αναλογιςτικι μελζτθ αποτελεί ουςιαςτικά το μοναδικό "εργαλείο" με βάςθ το 

οποίο μποροφν να λθφκοφν αποφάςεισ ςχετικζσ με το μζλλον ενόσ φορζα 

αςφάλιςθσ. Σα αποτελζςματα τθσ πρζπει να μελετϊνται προςεκτικά και να 

λαμβάνονται πολφ ςοβαρά υπόψθ από όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ, πριν τθν 

υιοκζτθςθ οποιαςδιποτε απόφαςθσ. Εξάλλου, θ προςαρμογι ςτα ςυμπεράςματα 

τθσ μελζτθσ, αποτελεί ουςιαςτικά το μοναδικό δρόμο προσ τθν εξαςφάλιςθ των 

παροχϊν και τθ ςυνζχιςθ τθσ λειτουργίασ του ταμείου χωρίσ προβλιματα. 

 


