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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 ΜΤΝ κε ηελ ζεκεξηλή 
θαηάζηαζε ην Τακείν παξνπζηάδεη αλαινγηζηηθό έιιεηκκα ηεο ηάμεο ηνπ 31,8% ηνπ 
Ελεξγεηηθνύ ηνπ θαη ην πηζαλό έηνο κεδεληζκνύ ησλ απνζεκαηηθώλ εθηηκάηαη ην έηνο 
2038. Σε απηή ηελ πεξίπησζε ην Τακείν γηα λα εμαζθαιίζεη ηελ αλαινγηζηηθή ηζνξξνπία 
θαη καθξνρξόληα βησζηκόηεηα ζα πξέπεη είηε λα κεηώζεη ηηο παξνρέο θαηά 31,8%, είηε λα 
απμήζεη ηα έζνδα θαηά 50,2%.  

2. Σην ζελάξην κε ηνλ θσδηθό Α2, ζην νπνίν ζεσξείηαη όηη ν πιεζπζκόο ηνπ ΜΤΝ 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 ΜΤΝ 
βειηηώλεηαη ειαθξώο αθνύ ην αλαινγηζηηθό έιιεηκκα κεηώλεηαη ζην 30,7% θαη ην πηζαλό 
έηνο κεδεληζκνύ ησλ απνζεκαηηθώλ εθηηκάηαη ζην έηνο 2040, δειαδή απμεκέλν θαηά δύν 
έηε ζε ζρέζε κε ην Βαζηθό Σελάξην ζην νπνίν ιακβάλεηαη ππόςε ε ππόζεζε ηνπ 
ζηαζεξνύ πιεζπζκνύ ζε όιε ηε δηάξθεηα ησλ πξνβνιώλ.  

3. Όπσο παξαηεξείηαη από ηα αλαινγηζηηθά ηζνδύγηα ε εηζθνξά ηνπ Ν. 4093/2012 
απνηειεί έλα ζεκαληηθό έζνδν γηα ην ΜΤΝ αθνύ ζε παξνύζεο αμίεο είλαη πεξίπνπ 58 εθ. 
επξώ θαη ε δηαθνπή απηνύ ηνπ εζόδνπ ρσξίο ηελ θαηαβνιή αλαδξνκηθόηεηαο κεηαβάιιεη 
ζεκαληηθά ηελ βησζηκόηεηα ηνπ Τακείνπ αθνύ ην αλαινγηζηηθό έιιεηκκα απμάλεηαη 
ζεκαληηθά.  

4. Τα πην επηβαξπληηθά ζελάξηα κεηαμύ απηώλ πνπ δελ ππάξρεη ζπλδπαζκόο ζελαξίσλ 
θαη κε ηηο δύν πιεζπζκηαθέο πξνβνιέο είλαη απηά ζηα νπνία θαηαξγείηαη ε εηζθνξά ηνπ 
Ν.4093/2012 θαη επηζηξέθεηαη αλαδξνκηθά ε εηζθνξά 24 κελώλ.  

5. Γεληθά από όια ηα Σελάξηα θαη ηνπο ζπλδπαζκνύο απηώλ ην πην επηβαξπληηθό ζελάξην 
γηα ην Τακείν είλαη ε ηαπηόρξνλε θαηάξγεζε ηεο εηζθνξάο ηνπ Ν. 4093/2012 κε 
αλαδξνκηθόηεηα 24 κελώλ θαη θαηαβνιή κόληκνπ 13νπ έθηαθηνπ κεξίζκαηνο. 
 
6. 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. Επεξεάδεη 
όκσο ηελ βξαρππξόζεζκε νηθνλνκηθή ζηαζεξόηεηα ηνπ Τακείνπ.  

7. Τα ζελάξηα ηεο θαηαβνιήο 13νπ έθηαθηνπ κεξίζκαηνο κόληκα από ην 2021 ή ηεο 
κόληκεο αύμεζεο ηνπ κεξίζκαηνο θαηά 5% δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά κεηαμύ ηνπο. Απηά 
όκσο κπνξνύλ λα ππνζηεξηρζνύλ κόλν ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ θαηαξγεζεί ε εηζθνξά 
ηνπ Ν. 4093/2012. Σηελ πεξίπησζε πνπ θαηαξγεζεί ε εηζθνξά ηνπ Ν. 4093/2012 ε 
αύμεζε ησλ παξνρώλ ζα επηβαξύλεη ππέξκεηξα ηε βησζηκόηεηα ηνπ Τακείνπ.  

8. Τν εηδηθό ζελάξην παξνπζηάδεη ηελ πην βειηησκέλε εηθόλα ηεο βησζηκόηεηαο ηνπ 
Τακείνπ, αιιά ίζσο κε κηα όρη ηόζν ξεαιηζηηθή παξαδνρή αθνύ ν πιεζπζκόο ηνπ 
Τακείνπ απμάλεηαη πάλσ από 50%. Όκσο θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ην έιιεηκκα ηνπ 
Τακείνπ παξακέλεη πςειό ζε πνζνζηό 26,7% θαη γηα λα επέιζεη ηζνξξνπία ζα πξέπεη νη 
παξνρέο λα κεησζνύλ θαηά 26,7%. Επίζεο, αθόκε θαη ην πηζαλό έηνο κεδεληζκνύ δελ 
κεηαβάιιεηαη ζεκαληηθά κεηαηνπίδεηαη ζην έηνο 2044, έηνο πνπ βξίζθεηαη ζην κέζν ησλ 
αλαινγηζηηθώλ πξνβνιώλ.  
 
 



1.2. ΠΡΟΣΑΕΙ  
 
Από ηα απνηειέζκαηα θαη ηα ζπκπεξάζκαηα παξαηεξείηαη όηη ην ΜΣΝ διαθέηει 
βπασςππόθεζμη και μεζοππόθεζμη βιωζιμόηηηα, αιιά δεν έσει μακποσπόνια 
βιωζιμόηηηα όπωρ απαιηείηαι ζε ένα ηαμείο πος σοπηγεί ζςνηαξιοδοηικέρ 
παποσέρ ζηοςρ αζθαλιζμένοςρ ηος. Γηα ηνλ ιόγν απηό ην Τακείν όρη κόλν δεν 
μποπεί να σάζει οποιοδήποηε έζοδο όπωρ ηος Ν. 4093/2012, αιιά δεν μποπεί να 
κάνει και καμία αύξηζη παποσών όπωρ καηαβολήρ έκηακηος μεπίζμαηορ ηο οποίο 
θα παπαμείνει μόνιμο ή μόνιμη αύξηζη ηος μεπίζμαηορ καηά 5%.  
 
Αληηζέησο, ην Τακείν θα ππέπει να πποσωπήζει ζε κάποια μεπική μείωζη ηων 
παποσών ώζηε να βεληιωθεί η μακποσπόνια βιωζιμόηηηα ηος Σαμείος, μέηπο ηο 
οποίο ίζωρ θα είναι επιβεβλημένο ζηην πεπίπηωζη πος καηαπγηθεί και ηο έζοδο 
ηος Ν. 4093/2012.  
 


