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1. ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Σκοπός της μελέτης είναι η εκτίμηση του ύψους της επιβάρυνσης  του ΕΤΑΤ  για την 

κάλυψη της δαπάνης συνταξιοδότησης, για το χρονικό διάστημα από την 

ημερομηνία αναφοράς (31/12/2016) της παρούσης Μελέτης και εφεξής, η οποία 

δαπάνη αφορά στα δικαιώματα της πρόσθετης επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΑΤ 

των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του τέως Ειδικού Ταμείου Εμπορικής 

Τράπεζας ΤΕΑΠΕΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 61, παρ. α του Ν.3371/2005. 

Σημειώνεται ότι το ανωτέρω υπολογιζόμενο κόστος συνταξιοδότησης αφορά τα 

ποσά σύνταξης τα οποία ίσχυαν προ των μειώσεων οι οποίες εφαρμόσθησαν από 

το έτος 2010 και εφεξής. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισημανθεί ότι στην 

παρούσα αναλογιστική μελέτη, η οποιαδήποτε αναφορά σε κόστος υποχρέωσης ή 

επιβάρυνση αναφέρεται στα ποσά συντάξεων χωρίς να περιλαμβάνονται οι 

μειώσεις που εφαρμόσθηκαν μετά το 2010. 

 

Για τον υπολογισμό των ανωτέρω ποσών λάβαμε δημογραφικά και οικονομικά 

στοιχεία αναλυτικά για κάθε έναν συνταξιούχο του ΤΕΑΠΕΤΕ του Α’ 

συνταξιοδοτικού δικαιώματος, του Β’ συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για κάθε 

συνταξιούχο του Α’ συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε αναστολή. 

 

 

1.1.1 Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε με βάση τις συνήθεις προδιαγραφές οι 

οποίες καθορίζονται από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και αποτιμά από την 

ανωτέρω ημερομηνία και εφεξής το κόστος συνταξιοδότησης του ΕΤΑΤ για 

τις κατωτέρω κατηγορίες συνταξιούχων (τρεις υπομελέτες): 

  

 των ήδη συνταξιούχων του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του 

ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ (Α’ ειδικό ασφαλιστικό δικαίωμα).  
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 των ήδη συνταξιούχων του κύριου φορέα ασφάλισης, οι οποίοι 

λαμβάνουν από το ΕΤΑΤ συμπληρωματική σύνταξη (Β’ ειδικό 

ασφαλιστικό δικαίωμα). 

 των μελλοντικών συνταξιούχων του προσυνταξιοδοτικού 

καθεστώτος του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ οι οποίοι σήμερα βρίσκονται σε 

αναστολή.  

 

Τα βασικά αποτελέσματα της μελέτης (βασικό σενάριο) έχουν ως ακολούθως: 

 

 το κόστος συνταξιοδότησης σε παρούσες αξίες των προσυνταξιούχων (Α’ 

ειδικό ασφαλιστικό δικαίωμα) εκτιμάται στα 967.203.574€. 

 

 το κόστος συνταξιοδότησης σε παρούσες αξίες των ήδη συνταξιούχων του 

κύριου φορέα ασφάλισης, οι οποίοι λαμβάνουν από το ΕΤΑΤ 

συμπληρωματική σύνταξη (Β’ ειδικό ασφαλιστικό δικαίωμα) εκτιμάται στα 

91.902.743€. 

 

 το κόστος συνταξιοδότησης σε παρούσες αξίες των μελλοντικών 

συνταξιούχων του προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ οι 

οποίοι σήμερα βρίσκονται σε αναμονή, εκτιμάται στα 33.955.033€. 

 

 

 δηλαδή η συνολική επιβάρυνση εκτιμάται στα 1.093.061.351€ 

 

Όπως αναφέρεται στην Ενότητα 4 «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ-ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ», εκπονήθηκαν, 

πλην του βασικού σεναρίου και πέντε (5) επιπλέον σενάρια. 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για έξι σενάρια 

που εξετάστηκαν.  
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Πίνακας: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Σεναρίων 

 

 

Τα ανωτέρω μεγέθη έχουν χρονικό σημείο αναφοράς την 31/12/2016 και είναι 

ευαίσθητα ως προς τις τιμές των παραμέτρων των παραδοχών. Αυτονόητο είναι ότι 

εάν αυτές οι παράμετροι διαφοροποιηθούν, τότε τα ανωτέρω ποσά θα πρέπει να 

αναπροσαρμοσθούν και για το λόγο αυτό η παρούσα Αναλογιστική Μελέτη θα 

πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά 3-ετία.  

Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τονίσουμε ότι το σύνολο των παραπάνω αριθμητικών 

αποτελεσμάτων αποτελούν συντηρητικές εκτιμήσεις και ενδεχομένως υποεκτιμούν 

την συνολική υποχρέωση με βάση το ιδιαίτερα συντηρητικό πλαίσιο παραδοχών 

που υιοθετήθηκαν και καταγράφονται στην Παράγραφο 4. 

 

 

 

 

 

Β. ΜΑΡΓΙΟΣ                 Β. ΜΠΕΤΣΗΣ              Κ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

 

 

Πιστοποιημένος     Σύμβουλος                         Σύμβουλος 

Αναλογιστής,   Αναλογιστής            Αναλογιστής 

B.Sc.,M.Sc.   Επαγγ.Ασφάλισης,           Επαγγ.Ασφάλισης, 

                B.Sc., M.Sc, PhDc           B.Sc., M.Sc., MBA, Trustee 

 

  

Σενάριο
Πίνακας 

Θνησιμότητας

Τεχνικό 

Επιτόκιο

Συνολική 

Επιβάρυνση (σε €)

Σενάριο 1α (Βασικό) EVK 2000 2,0% 1.093.061.351

Σενάριο 1β EVK 2000 1,0% 1.232.209.848

Σενάριο 1γ EVK 2000 2,5% 1.033.077.967

Σενάριο 2α EAΕ 2012 2,0% 1.163.790.273

Σενάριο 2β EAΕ 2012 1,0% 1.326.420.028

Σενάριο 2γ EAΕ 2012 2,5% 1.094.795.997
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στον παρόν Κεφάλαιο παρατίθεται συνοπτικά το ιστορικό της ένταξης των 

ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΑΤ και ΕΤΕΑΜ. 

 

 

2.1. Υπαγωγή στην Ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν.3371/2005, στην ασφάλιση του ΕΤΕΑΜ υπήχθησαν  

υποχρεωτικά και αυτοδίκαια και διέπονται  από την νομοθεσία του: α) οι εφεξής 

προσλαμβανόμενοι στην Εμπορική Τράπεζα και β) οι ασφαλισμένοι και 

συνταξιούχοι του ΤΕΑΠΕΤΕ μετά τη διάλυσή του.  

 

 Ως προς την εισφορά ασφαλισμένου και εργοδότη για επικουρική σύνταξη, ισχύουν 

οι διατάξεις της νομοθεσίας για το ΕΤΕΑΜ.  

 Ο χρόνος ασφάλισης που πραγματοποιήθηκε, ο χρόνος που αναγνωρίσθηκε και 

εξαγοράστηκε ως συντάξιμος, λογίσθηκε ότι πραγματοποιήθηκε στην ασφάλιση του 

ΕΤΕΑΜ.  

 Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης και ο τρόπος υπολογισμού της επικουρικής 

σύνταξης διέπονται από τις διατάξεις της νομοθεσίας για το ΕΤΕΑΜ.  

 Οι συντάξεις ακολουθούν τις αυξήσεις ή τις μειώσεις των συντάξεων του ΕΤΕΑΜ.  

 Οι μέχρι την ένταξη συνταξιούχοι του ΤΕΑΠΕΤΕ  κατέστησαν συνταξιούχοι του 

ΕΤΕΑΜ, το οποίο βαρύνεται έκτοτε με την καταβολή της σύνταξής τους.  

 

 

2.2. Κάλυψη οικονομικής επιβάρυνσης ΕΤΕΑΜ 

 

Οι οικονομική επιβάρυνση του ΕΤΕΑΜ καλύπτεται, σύμφωνα με το άρθρο 59 του 

Ν.3371/2005, ως ακολούθως: 

 

α) Με την εισφορά εργαζομένου και εργοδότη, κατά τις διατάξεις του ΕΤΕΑΜ. 
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β) Με την καταβολή στο ΕΤΕΑΜ επιπλέον εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη 

των μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένων, κατά το μέρος που αυτή υπερβαίνει το 

ποσοστό εισφοράς ασφαλισμένου και εργοδότη που προβλέπει η νομοθεσία 

του ΕΤΕΑΜ. 

γ) Με εισφορά εργοδότη για την κάλυψη της δαπάνης που προκαλείται από την 

ένταξη των συνταξιούχων και ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ. Το ποσό 

αυτό καθορίσθηκε από Ειδική Οικονομοτεχνική Μελέτη  και κατεβλήθη μέσα σε 

10 έτη.  

 

 

2.3. Παροχές ΕΤΑΤ (άρθρο 61, Ν. 3371/2005)    

 

Το ΕΤΑΤ εκτός των άλλων, έχει ως σκοπό: 

 

α) την καταβολή της διαφοράς των ποσών συντάξεων που προκύπτουν από τον 

υπολογισμό της σύνταξης, βάσει των καταστατικών διατάξεων του ΕΤΕΑΜ και 

των καταστατικών διατάξεων του ΤΕΑΠΕΤΕ, για τους ασφαλισμένους μέχρι την 

31/12/1992.  

β) οι όροι και προϋποθέσεις συνταξιοδότησης για τους ασφαλισμένους μέχρι την 

31/12/1992 δεν θίγονται, και ως εκ τούτου καταβάλλονται κανονικά από το 

ΕΤΑΤ τα ποσά που αντιστοιχούν σε συστήματα προσυνταξιοδότησης.  

γ) την καταβολή πρόσθετης συνταξιοδοτικής παροχής για τους ασφαλισμένους από 

1/1/1993 στο ΤΕΑΠΕΤΕ για το χρονικό διάστημα από 1/1/1993 μέχρι την 

υπαγωγή στο ΕΤΑΤ, για το οποίο έχουν καταβάλλει πρόσθετες εισφορές, πλέον 

αυτών που προβλέπει η νομοθεσία του ΕΤΕΑΜ ,η οποία σύμφωνα με την οδηγία 

αριθ. 42912/1085ΔΚΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, δεν θα 

υπερβαίνει τη συσσωρευμένη αξία των εισφορών εργαζομένων που έχουν 

καταβληθεί από το 1993. 

 

 2.4. Κάλυψη οικονομικής επιβάρυνσης ΕΤΑΤ 

 

Πόροι του ΕΤΑΤ, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν.3371/2005 είναι: 
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α) ποσό εισφοράς της Εμπορικής Τράπεζας . Το ποσό αυτό καθορίστηκε από Ειδική 

Οικονομοτεχνική Μελέτη  και καταβάλλεται μέσα σε 10 έτη.  

β) η περιουσία του ΤΕΑΠΕΤΕ. Είναι  προφανές ότι θα πρέπει  να ληφθεί υπόψη το 

μέρος της περιουσίας που αντιστοιχεί στην επικουρική σύνταξη  

γ) οι πρόσοδοι της ανωτέρω περιουσίας. 

δ) κάθε άλλος πόρος, ως αντάλλαγμα της Εμπορικής Τράπεζας, για τις υπηρεσίες 

διαχείρισης που παρέχει το ΕΤΑΤ.   

 

2.5. Σκοπός της Ειδικής Οικονομοτεχνικής μελέτης που εκπονήθηκε το 2005 

σύμφωνα με το άρθρο 59, παρ. γ του Ν.3371/2005. 

Σκοπός της τότε Ειδικής Οικονομοτεχνικής μελέτης ήταν: 

 

α) η εκτίμηση της επιβάρυνσης της Εμπορικής Τράπεζας για την κάλυψη της 

δαπάνης που δημιουργείται από την ένταξη των συνταξιούχων και 

ασφαλισμένων του ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΕΑΜ, σύμφωνα αφενός  με το άρθρο 59, 

παρ. γ του Ν.3371/2005 και αφετέρου σύμφωνα με το έγγραφο αριθ. 

42912/1085ΔΚΠ/16-11-2005 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 

 

 β) η εκτίμηση της επιβάρυνσης της Εμπορικής Τράπεζας που αφορά στα πρόσθετα 

δικαιώματα πρόσθετης επικουρικής σύνταξης από το ΕΤΑΤ, σύμφωνα με το 

άρθρο 63, παρ. α του Ν.3371/2005 και το έγγραφο αριθ. 42912/1085ΔΚΠ/16-11-

2005 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών. 
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3. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ   

 

Για τον υπολογισμό του κόστους των παροχών με βάση την παρούσα Αναλογιστική 

Μελέτη, λάβαμε δημογραφικά και οικονομικά στοιχεία αναλυτικά για κάθε 

συνταξιούχο ο οποίος λαμβάνει είτε συμπληρωματική σύνταξη από τον Φορέα 

Κυρίας Ασφάλισης είτε σύνταξη προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος από το ΕΤΑΤ.  

 

1. Στατιστικά στοιχεία των συνταξιούχων οι οποίοι λαμβάνουν 

συμπληρωματική σύνταξη (B’ ειδικό ασφαλιστικό δικαίωμα) κατά την  

ημερομηνία αναφοράς της μελέτης (31/12/2016):     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Η διαγραμματική απεικόνιση της ηλικιακής κατανομής των συνταξιούχων ανά φύλο, 

έχει ως ακολούθως:   

 

  

 

           

  Άντρες Γυναίκες Σύνολο 

Πλήθος 303 386 689 

Μέση ηλικία 64 61 62 

Μέση σύνταξη (συμπλήρωμα 

προ των μειώσεων) 
917 424 642 
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2. Στατιστικά στοιχεία των συνταξιούχων οι οποίοι λαμβάνουν σύνταξη 

προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος (Α’ ειδικό ασφαλιστικό δικαίωμα) κατά 

την  ημερομηνία αναφοράς της μελέτης (31/12/2016):     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

Η διαγραμματική απεικόνιση της ηλικιακής κατανομής των προ συνταξιούχων ανά 

φύλο, έχει ως ακολούθως:   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Άντρες Γυναίκες Σύνολο 

Πλήθος 1354 1321 2675 

Μέση ηλικία 58 53 55 

Μέση σύνταξη 

προσυνταξιοδοτικού (προ 

των μειώσεων) 

2.523 1.649 2.092 
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3. Στατιστικά στοιχεία των προσυνταξιούχων σε αναστολή (προσυνταξιούχοι 

σε αναμονή)  οι οποίοι δεν λαμβάνουν σύνταξη προσυνταξιοδοτικού 

καθεστώτος κατά την  ημερομηνία αναφοράς της μελέτης (31/12/2016) 

λόγω μη συμπλήρωσης του απαιτούμενου ορίου ηλικίας για την λήψη 

παροχής :     
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Η διαγραμματική απεικόνιση της ηλικιακής κατανομής των προ συνταξιούχων σε 

αναστολή  ανά φύλο, έχει ως ακολούθως:   

 

  

 

           

 

 Άντρες Γυναίκες Σύνολο 

Πλήθος 127 6 133 

Μέση ηλικία 52 50 52 
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Τα ανωτέρω στοιχεία, σε αναλυτική, άτομο προς άτομο, μορφή, μας παρεδόθησαν 

από τους αρμόδιους παράγοντες του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας 

και μπορούν να θεωρηθούν δεόντως επαρκή για τους σκοπούς της παρούσας 

μελέτης.  

 

Σημείωση: 

Τα ανωτέρω στοιχεία πληθυσμιακά στοιχεία ανά άτομο ελέχθηκαν από τους 

μελετητές μόνο για τη λογικότητά τους και την εσωτερική τους συνέπεια. Ως εκ 

τούτου, δεν έγινε από εμάς έλεγχος της ποιότητας και πληρότητας των στοιχείων, 

αλλά θεωρήθηκαν ως ορθά. Οποιαδήποτε ευθύνη ποιότητας και πληρότητας των 

στοιχείων δεν βαρύνει τους μελετητές. 
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4. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ 

 

4.1. Μεθοδολογία και αναλογιστικό μοντέλο για την εκτίμηση της 

δαπάνης του ΕΤΑΤ/ΤΕΑΠΕΤΕ. 

Για τον υπολογισμό του κόστους συνταξιοδότησης Αλληλοβοηθείας στο ΕΤΕΑΜ, 

κατασκευάσθηκε και χρησιμοποιήθηκε ένα μοντέλο υπολογισμού της παρούσας 

αξίας χρηματικών ροών βασισμένο στη μεθοδολογία projected unit credit method, 

λαμβάνοντας υπόψη τις  μελλοντικές υποχρεώσεις.  Το μοντέλο αυτό λαμβάνει ως 

παραμέτρους (input) τα δημογραφικά στοιχεία, όπως αυτά παρατίθενται στο 

κεφάλαιο «Δεδομένα», ανά συνταξιούχο καθώς και τις παραδοχές, όπως αυτές 

παρατίθενται κατωτέρω. 

Αναλυτικά οι ανωτέρω παρούσες αξίες, ανά δημογραφική ομάδα, έχουν ως 

ακολούθως: 

 

4.1.1. Όσον αφορά στους ήδη συνταξιούχους από τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης 

(Β’ ειδικό ασφαλιστικό δικαίωμα):  

Λαμβάνεται υπόψη το ύψος της ετήσιας σύνταξης (συμπλήρωμα) του κάθε 

συνταξιούχου την οποία θα ελάμβανε κατά την 17/12/2016 (χωρίς τις μειώσεις των 

συντάξεων που εφαρμόστηκαν από το 2010 και μετά) από τον Φορέα Κυρίας 

Ασφάλισης η οποία προβάλλεται στο μέλλον, λαμβάνοντας υπ’ όψη την πιθανότητα 

θανάτου του συνταξιούχου και το ενδεχόμενο χορήγησής της στο δικαιοδόχο, 

λαμβάνοντας περαιτέρω την παρούσα αξία αυτής. 

 

4.1.2.  Όσον αφορά στους προσυνταξιούχους του προσυνταξιοδοτικού 

καθεστώτος (Α’ ειδικό ασφαλιστικό δικαίωμα) 

Κατ’ αρχάς λαμβάνεται το ύψος της ετήσιας σύνταξης προσυνταξιοδοτικού 

καθεστώτος του κάθε συνταξιούχου την οποία  θα ελάμβανε κατά την 17/12/2016 

(χωρίς τις μειώσεις των συντάξεων που εφαρμόστηκαν από το 2010 και μετά).  
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Κατόπιν οι ανωτέρω συντάξεις προβάλλονται στο μέλλον, λαμβάνοντας υπ’ όψη την 

πιθανότητα θανάτου του συνταξιούχου και το ενδεχόμενο χορήγησής της στο 

δικαιοδόχο, λαμβάνοντας περαιτέρω την παρούσα αξία αυτής και υπολογίζεται: 

 

α. Η παρούσα αξία των συντάξεων από  την ημερομηνία αναφοράς της παρούσας 

Μελέτης έως και την ημερομηνία κανονικής συνταξιοδότησης από τον Φορέα 

Κυρίας Σύνταξης («Α’ ειδικό ασφαλιστικό δικαίωμα») και 

 

β. Η παρούσα αξία των συντάξεων που θα λάβει από την ημερομηνία κανονικής 

συνταξιοδότησης τον Φορέα Κυρίας Σύνταξης και μετά («Β’ ειδικό ασφαλιστικό 

δικαίωμα»).   

 

4.1.3. Όσον αφορά στους προσυνταξιούχους σε αναστολή του 

προσυνταξιοδοτικού καθεστώτος. 

Κατ’ αρχάς λαμβάνεται το ύψος της μελλοντικής ετήσιας σύνταξης του κάθε 

συνταξιούχου.  

Κατόπιν οι ανωτέρω συντάξεις προβάλλονται στο μέλλον, λαμβάνοντας υπ’ όψη την 

πιθανότητα θανάτου του συνταξιούχου και το ενδεχόμενο χορήγησής της στο 

δικαιοδόχο, λαμβάνοντας περαιτέρω την παρούσα αξία αυτής και υπολογίζεται: 

 

α. Η παρούσα αξία των συντάξεων από  την ημερομηνία συνταξιοδότησης από το 

ΕΤΑΤ (προσυνταξιοδοτικό καθεστώς) έως και την ημερομηνία κανονικής 

συνταξιοδότησης από τον Φορέα Κυρίας Σύνταξης («Α» ειδικό ασφαλιστικό 

δικαίωμα») και 

 

β. Η παρούσα αξία των συντάξεων από την ημερομηνία κανονικής συνταξιοδότησης 

τον Φορέα Κυρίας Σύνταξης και μετά («Β’ ειδικό ασφαλιστικό δικαίωμα»).   
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4.2. Παραδοχές 

 

4.2.1 Οικονομικές παραδοχές  

 

α. Όσον αφορά στις χρηματοοικονομικές προβολές, ελήφθη υπόψη ως περίοδος 

προβολής ο χρονικός ορίζοντας μέχρι της τελικής κατάληξης όλων των ήδη 

συνταξιούχων, προσυνταξιούχων και ενδεχομένων δικαιοδόχων αυτών.  

β. Τα αποθεματικά του ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ ελήφθησαν  ίσα προς το μηδέν 

γ. Το τεχνικό επιτόκιο ελήφθη ίσο προς 2% (στο βασικό σενάριο) 

δ. Η μελέτη εκπονείται σε περιβάλλον σταθερών τιμών. Συνεπώς, για τους σκοπούς 

της μελέτης, ο πληθωρισμός λαμβάνει μηδενική (0) τιμή. 

 

4.2.2 Δημογραφικές και λοιπές παραδοχές 

α.  Όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, τα πληθυσμιακά στοιχεία των συνταξιούχων και 

προσυνταξιούχων εδόθησαν από τους αρμόδιους παράγοντες του Συλλόγου 

Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας. Τα στοιχεία αυτά αποτέλεσαν τη βάση της 

Αναλογιστικής Μελέτης και χρησιμοποιήθηκαν όπως ακριβώς εστάλησαν χωρίς 

οιαδήποτε επέμβαση από μέρους μας, όπως π.χ. αναγωγή ή άλλη διόρθωση. Το 

πραγματικό πλήθος και των τριών κατηγοριών συνταξιούχων (συνταξιούχοι, 

προσυνταξιούχοι, σε αναστολή), είναι μεγαλύτερο από αυτούς οι οποίοι 

ελήφθησαν υπόψη στη παρούσα Μελέτη. 

       Κατόπιν αυτού, εξυπακούεται ότι η προκύπτουσα συνολική επιβάρυνση η 

οποία υπολογίζεται με βάση τη Μελέτη αυτή είναι υποτιμημένη εξαιτίας του 

γεγονότος αυτού. 

 

β. Όπως μας πληροφόρησαν οι αρμόδιοι παράγοντες του Συλλόγου Συνταξιούχων 

της Εμπορικής Τράπεζας υπάρχουν 700 περίπου ενεργοί ασφαλισμένοι του 

τέως ΤΕΑΠΕΤΕ, οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Ν.3371/2005. Για την 

ομάδα αυτή δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και κατόπιν αυτού δεν ελήφθη 

υπόψη στη παρούσα Αναλογιστική Μελέτη. 
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      Είναι προφανές ότι η προκύπτουσα συνολική επιβάρυνση η οποία 

υπολογίζεται με βάση τη Μελέτη αυτή είναι υποτιμημένη και εξαιτίας του 

γεγονότος αυτού. 

 

γ.  Σχετικά με τους προσυνταξιούχους έγιναν οι ακόλουθες παραδοχές: 

     Η ηλικία συνταξιοδότησης από τον Κύριο Φορέα υπολογίστηκε με βάση τις 

διατάξεις των Ν.4336/2015 και Ν.4387/2016. 

     Η κυρία και η επικουρική σύνταξη του ασφαλισμένου υπολογίσθηκαν με βάση 

το Ν.4387/2016 (εθνική, ανταποδοτική και επικουρική) και ως συντάξιμες 

αποδοχές ελήφθη ο μισθός συνταξιοδότησης όπως μας έχει δοθεί (τελευταίος 

μισθός). 

     Και στο σημείο αυτό έχουμε υποτίμηση της υποχρέωσης, δεδομένου ότι δεν 

ελήφθη υπόψη ο μισθός καριέρας (από το 2002 και μετά). 

     Η συμπληρωματική επικουρική σύνταξη που υποχρεούται να καταβάλλει το 

ΕΤΑΤ μετά τη συνταξιοδότηση από τον Κύριο Φορέα, υπολογίσθηκε με βάση τη 

σύνταξη προσυνταξιοδότησης όπως μας έχει δοθεί. 

 

δ. Σχετικά με τους ήδη συνταξιούχους: 

    Οι υπολογισμοί σε αυτή την ομάδα ασφαλισμένων έγινε με την συμπληρωματική 

σύνταξη (συμπλήρωμα) όπως αυτή έχει σταλεί από τον Σύλλογο Συνταξιούχων 

Εμπορικής Τράπεζας. 

     Αυτό ενδεχομένως θα αποβεί  άλλο ένα σημείο υποεκτίμησης της υποχρέωσης 

στην περίπτωση μείωσης ή κατάργησης της προσωπικής διαφοράς η οποία 

θα προκύψει κατά τον επαναϋπολογισμό των συντάξεων του Κυρίου Φορέα, 

δεδομένου ότι  οι συντάξεις αυτές όταν επαναυπολογιστούν θα είναι 

μικρότερες και επομένως η «διαφορά» (συμπλήρωμα) θα αυξηθεί, με 

αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερη η πραγματική υποχρέωση. 

 

ε. Σχετικά τόσο με τους συνταξιούχους, όσο και τους προσυνταξιούχους, 

σημειώνεται ότι δεν μας έχει παραδοθεί στα στοιχεία διάκριση κατηγορίας 

σύνταξης, Γήρατος, Αναπηρίας ή Θανάτου. Κατόπιν αυτού στους υπολογισμούς 

θεωρήθηκε ότι όλοι είναι συνταξιούχοι γήρατος. 
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στ.  Με βάση τις παρούσες οικονομικές συνθήκες το ανωτέρω τεχνικό επιτόκιο 2% 

με το οποίο υπολογίσθηκε η παρούσα αξία της συνολικής επιβάρυνσης, 

θεωρούμε ότι είναι σχετικά υψηλό. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που ληφθεί 

υπόψη χαμηλότερο τεχνικό επιτόκιο, η προκύπτουσα επιβάρυνση θα είναι 

αυξημένη σε σχέση με αυτή που έχει υπολογισθεί με βάση την παρούσα 

Μελέτη (βλ. σενάρια 1β και 2β) στον πίνακα αποτελεσμάτων που εμφανίζονται 

στην Εκτελεστική Περίληψη. 

 

4.3. Σενάρια 

 

Στη μελέτη εξετάστηκαν, πλην του βασικού σεναρίου, 5 επιπλέον σενάρια. Στα 

σενάρια αυτά υπολογίστηκε η υποχρέωση του Ταμείου προς τους 

ασφαλισμένους του αλλάζοντας δύο βασικές αναλογιστικές παραμέτρους που 

είναι: α) ο πίνακας θνησιμότητας και β) το τεχνικό επιτόκιο υπολογισμού των 

παρουσών αξιών των μελλοντικών χρηματοροών. 

Στις αναλογιστικές εκτιμήσεις μια βασική αρχή είναι η “prudent person principle”. 

Λόγω της φύσης των αναλογιστικών εκτιμήσεων που γίνονται σε βάθος ετών 

ενέχουν ως ένα βαθμό αβεβαιότητα. Έτσι οι αναλογιστές θα πρέπει να 

λαμβάνουν υπόψη την αρχή της συντηρητικότητας στις εκτιμήσεις τους 

προκειμένου να διασφαλίζεται η μακροχρόνια βιωσιμότητα ενός ασφαλιστικού 

οργανισμού και κατ’ επέκταση τα δικαιώματα των ασφαλισμένων.  

Έτσι, τα σενάρια που εξετάστηκαν είναι τα ακόλουθα: 

1. Πίνακας θνησιμότητας EVK 2000: 

1α) Τεχνικό επιτόκιο 2% (Βασικό Σενάριο) 

1β) Τεχνικό επιτόκιο 1% 

1γ) Τεχνικό επιτόκιο 2,5% 

 

2. Πίνακας θνησιμότητας ΕΑΕ 2012 

2α) Τεχνικό επιτόκιο 2% 

2β) Τεχνικό επιτόκιο 1% 

2γ) Τεχνικό επιτόκιο 2,5% 
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5. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ 

Όπως αναφέρθηκε στην ανωτέρω ενότητα 4 «ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ», για τους 
υπολογισμούς, κατασκευάσθηκε και χρησιμοποιήθηκε ένα (ντετερμινιστικό) 
μοντέλο υπολογισμού της παρούσας αξίας χρηματικών ροών βασισμένο στη 
μεθοδολογία projected unit credit method. 

Για τον υπολογισμό των μεγεθών (εισφορών- παροχών), έγινε χρήση πιθανοτήτων 
επέλευσης των υπεισερχομένων κινδύνων, όπως επιβίωσης, κλπ. 

Οι πιθανότητες  αυτές ελήφθησαν από τα διαθέσιμα ελληνικά στοιχεία και από 
τους Ελβετικούς Πίνακες E.V.K. 2000 (βασικό σενάριο βλ. παράγραφο 4.3), εκεί 
όπου υπήρχε έλλειψη αξιόπιστων ελληνικών δεδομένων. 

Χρησιμοποιήθηκε τεχνικό επιτόκιο 2% (βασικό σενάριο βλ. παράγραφο 4.3) 

Η μεθοδολογία της ανά άτομο ανάπτυξης πραγματοποιήθηκε με βάση τις 
ακόλουθες αναλογιστικές εξισώσεις: 
 

   Για κάθε χρήση t: (Χρηματοροές)t = (Εισροές)t – (Εκροές)t,  
   Όπου: 
    α. Για τους εν ενεργεία ασφαλισμένους : 
 

       (Εισροές)t =  (Ετήσια εισφορά)t x (1-q α x+t ) x (1- i x+t ) 
       (Εκροές)t  = (Προβλεπόμενη σύνταξη)t x (1-q α x+t ) +( i x+t) x  (Προβλεπόμενη 

σύνταξη λόγω αναπηρίας)t x (1-q i x+t)+( q α x+t)  x (w x+t) x 
(Προβλεπόμενη σύνταξη λόγω θανάτου)t x (1-q y+t w) 

 
    β. Για τους συνταξιούχους : 

         β1.Γήρατος  
              (Εκροές)t = (Λαμβανομένη σύνταξη)t x (1-qx+t ) +(qx+t)  x (wx+t) x 

(Προβλεπόμενη σύνταξη λόγω θανάτου)t x (1-qy+t w) 
 
 

          β2. Αναπηρίας  
                (Εκροές)t = (Λαμβανομένη σύνταξη)t x (1-qi

x+t ) +( qi
 x+t)  x (wx+t) x    

(Προβλεπόμενη σύνταξη λόγω θανάτου)t x (1-qy+t w) 

 

               β3. Θανάτου – χηρών  
                (Εκροές)t = (Λαμβανομένη σύνταξη)t x (1-qy+t

w) 

 

       Όπου:  
         
        i x+t :      ποσοστό αναπηρίας στην ηλικία x+t 
        q α x+t : ποσοστό θνησιμότητας υγιών στην ηλικία x+t 
        q  x+t  : ποσοστό θνησιμότητας συνόλου στην ηλικία x+t 
        q i x+t : ποσοστό θνησιμότητας αναπήρων στην ηλικία x+t 
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        w x+t :    ποσοστό γάμου στην ηλικία x+t 
         i =  τεχνικό επιτόκιο 

Για τον υπολογισμό των παρουσών αξιών, ελήφθη υπόψη το ανά άτομο 

αποτέλεσμα των ανωτέρω χρηματοροών ως ακολούθως: 

PV = Σ(χρηματοροές)t x (1+i)(-t) , t=0,1,… (έτη) 
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6. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με την ανωτέρω ανάλυση, προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα, για 
το βασικό σενάριο. 
 
6.1 Όσον αφορά στους ήδη συνταξιούχους ασφαλισμένους (B’ ειδικό 

ασφαλιστικό δικαίωμα): 

Η παρούσα αξία της επιβάρυνσης του ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ, ισούται με 91.902.743€ 
 
Οι αναλυτικές χρηματοροές με τις συνολικές εκροές του ΕΤΑΤ για χρονικό διάστημα 
35 ετών, παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Πίνακας 1 

Προβολή Εκροών  

    Για τους ήδη συνταξιούχους 

 

α/α Έτος Ποσά Παροχών

1 2017 5.240.023

2 2018 5.193.699

3 2019 5.143.337

4 2020 5.088.821

5 2021 5.029.872

6 2022 4.966.182

7 2023 4.897.593

8 2024 4.823.807

9 2025 4.744.281

10 2026 4.658.560

11 2027 4.566.030

12 2028 4.465.995

13 2029 4.357.574

14 2030 4.239.765

15 2031 4.111.397

16 2032 3.971.463

17 2033 3.818.705

18 2034 3.652.307

19 2035 3.472.007

20 2036 3.275.947

21 2037 3.066.013

22 2038 2.843.341

23 2039 2.609.679

24 2040 2.367.482

25 2041 2.120.557

26 2042 1.872.455

27 2043 1.628.492

28 2044 1.394.234

29 2045 1.169.646

30 2046 963.287

31 2047 778.748

32 2048 617.988

33 2049 481.839

34 2050 369.695

35 2051 279.791
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6.2 Όσον αφορά στους προσυνταξιούχους ασφαλισμένους (Α’ ειδικό ασφαλιστικό 

δικαίωμα): 

Η παρούσα αξία της επιβάρυνσης του ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ , ισούται με 967.203.574€  
 
Οι αναλυτικές χρηματοροές με τις συνολικές εκροές του ΕΤΑΤ για χρονικό διάστημα 
35 ετών, παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Πίνακας 2 

Προβολή Εκροών  

    Για τους προσυνταξιούχους συνταξιούχους 

 

α/α Έτος Ποσά Παροχών

1 2017 65.826.912

2 2018 65.129.022

3 2019 63.968.663

4 2020 62.640.053

5 2021 61.163.073

6 2022 58.482.722

7 2023 55.399.544

8 2024 52.220.439

9 2025 48.509.016

10 2026 44.444.803

11 2027 40.533.908

12 2028 38.599.518

13 2029 36.697.250

14 2030 35.017.978

15 2031 33.198.652

16 2032 31.398.463

17 2033 29.720.347

18 2034 28.104.033

19 2035 26.492.335

20 2036 25.082.163

21 2037 23.782.085

22 2038 22.811.251

23 2039 21.907.122

24 2040 20.931.976

25 2041 19.871.276

26 2042 18.753.914

27 2043 17.569.483

28 2044 16.326.904

29 2045 15.026.066

30 2046 13.689.916

31 2047 12.338.356

32 2048 10.990.231

33 2049 9.668.666

34 2050 8.396.267

35 2051 7.195.194
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6.3 Όσον αφορά στους προσυνταξιούχους σε αναστολή: 

Η παρούσα αξία της επιβάρυνσης του ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ, ισούται με 33.955.033€   
 
Οι αναλυτικές χρηματοροές με τις συνολικές εκροές του ΕΤΑΤ για χρονικό διάστημα 
35 ετών, παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Πίνακας 3 

Προβολή Εκροών  

    Για τους προσυνταξιούχους σε αναστολή 

 

α/α Έτος Ποσά Παροχών

1 2017 709.885

2 2018 1.122.027

3 2019 1.644.659

4 2020 1.893.589

5 2021 2.101.668

6 2022 2.267.018

7 2023 2.312.349

8 2024 2.376.325

9 2025 2.381.669

10 2026 2.326.519

11 2027 2.174.959

12 2028 1.861.581

13 2029 1.576.204

14 2030 1.388.940

15 2031 1.289.726

16 2032 1.206.933

17 2033 1.104.004

18 2034 1.044.385

19 2035 1.015.048

20 2036 974.383

21 2037 946.178

22 2038 927.796

23 2039 907.754

24 2040 879.810

25 2041 855.952

26 2042 829.836

27 2043 801.015

28 2044 769.344

29 2045 734.421

30 2046 696.393

31 2047 655.306

32 2048 611.274

33 2049 564.492

34 2050 515.250

35 2051 464.014
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6.4 Συνολική επιβάρυνση: 

Η παρούσα αξία της συνολικής επιβάρυνσης του ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ, ισούται με 
1.093.061.351€.  
Οι αναλυτικές χρηματοροές με τις συνολικές εκροές του ΕΤΑΤ για χρονικό διάστημα 
35 ετών, παρατίθενται στον κατωτέρω πίνακα: 
 

Πίνακας 5 

Προβολή Εκροών  

    Για τους ήδη συνταξιούχους, προσυνταξιούχους και προσυνταξιούχους σε αναστολή 

 

α/α Έτος Ποσά Παροχών

1 2017 71.776.821

2 2018 71.444.748

3 2019 70.756.659

4 2020 69.622.463

5 2021 68.294.614

6 2022 65.715.922

7 2023 62.609.486

8 2024 59.420.571

9 2025 55.634.967

10 2026 51.429.882

11 2027 47.274.898

12 2028 44.927.094

13 2029 42.631.028

14 2030 40.646.684

15 2031 38.599.775

16 2032 36.576.859

17 2033 34.643.056

18 2034 32.800.726

19 2035 30.979.390

20 2036 29.332.493

21 2037 27.794.275

22 2038 26.582.388

23 2039 25.424.555

24 2040 24.179.268

25 2041 22.847.786

26 2042 21.456.205

27 2043 19.998.990

28 2044 18.490.483

29 2045 16.930.132

30 2046 15.349.596

31 2047 13.772.410

32 2048 12.219.493

33 2049 10.714.996

34 2050 9.281.213

35 2051 7.938.999
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Συμπερασματικά, λαμβάνοντας υπόψη την όλη ανωτέρω αναλογιστική ανάπτυξη, 

και δεδομένου των παραδοχών που χρησιμοποιήθηκαν, προκύπτουν τα ακόλουθα 

αποτελέσματα: 

 

Ανάλυση συνολικής επιβάρυνσης ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ (σε Παρούσες αξίες) 

 

Σενάριο 1α (Βασικό Σενάριο, EVK 2000, Τεχνικό Επιτόκιο 2%) 

Για τους ήδη συνταξιούχους ασφαλισμένους :      91.902.743€ 

Για τους προσυνταξιούχους                                :    967.203.574€ 

Για τους προσυνταξιούχους σε αναστολή        :      33.955.033€ 

Συνολική επιβάρυνση                                         : 1.093.061.351€ 

 

Εναλλακτικά Σενάρια 

Σενάριο 1β (EVK 2000, Τεχνικό Επιτόκιο 1%) 

Για τους ήδη συνταξιούχους ασφαλισμένους :   103.864.373€ 

Για τους προσυνταξιούχους                                :1.089.032.059€ 

Για τους προσυνταξιούχους σε αναστολή        :     39.313.416€ 

Συνολική επιβάρυνση                                         : 1.232.209.848€ 

 

Σενάριο 1γ (EVK 2000, Τεχνικό Επιτόκιο 2,5%) 

Για τους ήδη συνταξιούχους ασφαλισμένους :     86.703.357€ 

Για τους προσυνταξιούχους                                :   914.699.818€ 

Για τους προσυνταξιούχους σε αναστολή        :     31.674.792€ 

Συνολική επιβάρυνση                                         : 1.033.077.967€ 
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Σενάριο 2α (EΑΕ 2012, Τεχνικό Επιτόκιο 2%) 

Για τους ήδη συνταξιούχους ασφαλισμένους :     101.083.149€ 

Για τους προσυνταξιούχους                                : 1.026.307.227€ 

Για τους προσυνταξιούχους σε αναστολή        :      36.399.898€ 

Συνολική επιβάρυνση                                         : 1.163.790.273€ 

 

Σενάριο 2β (EΑΕ 2012, Τεχνικό Επιτόκιο 1%) 

Για τους ήδη συνταξιούχους ασφαλισμένους :   115.796.579€ 

Για τους προσυνταξιούχους                                :1.167.901.812€ 

Για τους προσυνταξιούχους σε αναστολή        :     42.721.637€ 

Συνολική επιβάρυνση                                         : 1.326.420.028€ 

 

Σενάριο 2γ (EΑΕ 2012, Τεχνικό Επιτόκιο 2,5%) 

Για τους ήδη συνταξιούχους ασφαλισμένους :     94.802.609€ 

Για τους προσυνταξιούχους                                :   966.231.857€ 

Για τους προσυνταξιούχους σε αναστολή        :     33.761.531€ 

Συνολική επιβάρυνση                                         : 1.094.795.997€ 

 

Στον Πίνακα 7.1 που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα 

των σεναρίων. 

 

Πίνακας 7.1: Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα Σεναρίων 

 

 

Σενάριο
Πίνακας 

Θνησιμότητας

Τεχνικό 

Επιτόκιο

Συνολική 

Επιβάρυνση (σε €)

Σενάριο 1α (Βασικό) EVK 2000 2,0% 1.093.061.351

Σενάριο 1β EVK 2000 1,0% 1.232.209.848

Σενάριο 1γ EVK 2000 2,5% 1.033.077.967

Σενάριο 2α EAΕ 2012 2,0% 1.163.790.273

Σενάριο 2β EAΕ 2012 1,0% 1.326.420.028

Σενάριο 2γ EAΕ 2012 2,5% 1.094.795.997
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Με γραμμοσκίαση σημειώνονται τα σενάρια με την μικρότερη (Σενάριο 1γ) και την 

μεγαλύτερη (Σενάριο 2β) επιβάρυνση για το Ταμείο. Το σενάριο 2β θεωρείται ως το 

πιο συντηρητικό σενάριο. 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι τα ανωτέρω μεγέθη είναι ευαίσθητα ως προς τις 

τιμές των παραμέτρων των παραδοχών. Αυτονόητο είναι ότι εάν αυτές 

διαφοροποιηθούν τότε τα ανωτέρω ποσά θα μεταβληθούν και ενδεχομένως θα 

πρέπει να εξεταστεί εάν θα είναι αναγκαίο να επαναπροσδιοριστούν. 

 

Για το σκοπό αυτό, συνιστάται η επικαιροποίηση της παρούσας Αναλογιστικής 

Μελέτης ανά τακτά χρονικά διαστήματα. 

 

Επιπροσθέτως, στο σημείο αυτό θα πρέπει να γίνει αναφορά στα αποτελέσματα της 

Ειδικής Οικονομικής Μελέτης με βάση την οποία υπολογίσθηκε το κόστος από την 

ένταξη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ στο ΕΤΑΤ μετά τη 

δημοσίευση του Ν.3371/2005. Η Μελέτη αυτή έγινε κατόπιν εντολής του 

Υπουργείου Οικονομικών και με παραδοχές οι οποίες ετέθησαν από τις Υπηρεσίες 

του τότε Υπουργείου, με σκοπό την κάλυψη της δαπάνης ένταξης, έτσι ώστε οι 

ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του τέως ΤΕΑΠΕΤΕ, εντασσόμενοι στο ΕΤΕΑΜ και 

ΕΤΑΤ, να διατηρήσουν στο ακέραιο τα ασφαλιστικά δικαιώματα που πρόκυπταν με 

βάση το Καταστατικό του ΤΕΑΠΕΤΕ. 

 

Τα αποτελέσματα της ανωτέρω Ειδικής Οικονομικής Μελέτης έχουν ως ακολούθως: 

 

Επιβάρυνση Τράπεζας  

Κόστος ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ :  778,6 εκ. € 

Κόστος ΕΤΑΤ            :   369,3 εκ. €  

Συνολικό κόστος     :   1.147,9 εκ. € 

Οι ακριβείς πίνακες των δόσεων αποπληρωμής παρουσιάζονται στο Παράρτημα. 

 

Τα ανωτέρω ποσά έπρεπε να καταβληθούν από την Τράπεζα προς το ΕΤΕΑΜ και το 

ΕΤΑΤ αντίστοιχα, εντός χρονικού διαστήματος 10 ετών. 
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  Όπως γίνεται φανερό από τα ανωτέρω, το ποσόν της  επιβάρυνσης της Τράπεζας για 

το ΕΤΑΤ-ΤΕΑΠΕΤΕ, η οποία υπολογίσθηκε με βάση την ανωτέρω Ειδική Οικονομική 

Μελέτη, δεν επαρκούσε για τη κάλυψη του πραγματικού κόστους από την ένταξη 

των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΤΕΑΠΕΤΕ, στο ΕΤΑΤ, δεδομένου ότι 

σήμερα απαιτούνται (ανάλογα με το σενάριο) από 1.033.077.967€ έως 

1.326.420.028€1 για την κάλυψη του εναπομείναντος κόστους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Σημειώνεται ότι σύμφωνα με γνωστοποίηση του Συλλόγου Συνταξιούχων Εμπορικής Τράπεζας (e-

mail 12/6/2017), η αντίστοιχη συνολική επιβάρυνση, από μελέτη που είχε εκπονηθεί το 2011 μετά από 

διαγωνισμό της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, είχε υπολογιστεί στο ύψος των 689 εκ. ευρώ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Πίνακας 1 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΣΕΩΝ 10ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Ε.Α.Μ. 

Έτος Ποσό δόσης 
Πρόσθετη αρχική 

καταβολή 

Σύνολο 

καταβολής 

Αξία εξοφλούμ. 

κεφαλαίου 

2005 47.608.653 - 47.608.653 47.608.653 

2006 47.608.653 - 47.608.653 45.985.369 

2007 47.608.653 - 47.608.653 44.417.434 

2008 47.608.653 - 47.608.653 42.902.959 

2009 47.608.653 - 47.608.653 41.440.123 

2010 47.608.653 - 47.608.653 40.027.164 

2011 47.608.653 - 47.608.653 38.662.382 

2012 47.608.653 - 47.608.653 37.344.134 

2013 47.608.653 - 47.608.653 36.070.834 

2014 47.608.653 - 47:608.653 34.840.948 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 409.300.000 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΟΣΕΩΝ 10ΕΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ Ε.Τ.Α.Τ. 

Έτος Ποσό δόσης 
Πρόσθετη αρχική 

καταβολή 
Σύνολο καταβολής 

Αξία εξοφλούμ. 

κεφαλαίου 

2005 42.955.963 8.020.000 50.975.963 50.975.963 

2006 42.955.963 - 42.955.963 41.491.413 

2007 42.955.963 - 42.955.963 40.076.614 

2008 42.955.963 - 42.955.963 38,710.146 

2009 42,955.963 - 42.955.963 37.390.270 

2010 42.955.963 - 42.955.963 36.115.396 
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2011 42.955.963 - 42,955.963 34.883.991 

2012 42.955.963 - 42.955.963 33.694.573 

2013 42.955.963 - 42.955.963 32,545.709 

2014 42.955.963 - 42.955.963 31.436.018 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 377.320.000 

 

Πίνακας 2 

 

Έτος 

Μισθοδοσία 

ασφαλισμένων 

έως 31-12-1992 

Μισθοδοσία 

ασφαλισμένων από 

1-1-1993 

Ποσοστό 

εισφοράς 

% 

Ποσό 

Εισφορών 

Αξία εξοφλού- 

μενού 

Κεφαλαίου 

2005 132.539.291 23.319.734 16 24.937.444 24.508.618 

2006 131.800.790 23.979.843 16 24.924.901 23.661.056 

2007 126.444.457 24.655.309 16 24.175.963 22.167.578 

2008 118.428.109 25.346.353 17,5 25.160.531 22.283.738 

2009 114.597,125 26.052.893 17,5 24.613.753 21.056.194 

2010 107.521.942 26.774.772 17,5 23.501.925 19.419.554 

2011 100.079.752 27.511.738 20 25.518.298 20.366.730 

2012 92.222.127 28.263.424 20 24,097.110 18.576.691 

2013 82.387.993 29.029.344 20 22.283.467 16.592.810 

2014 74.308.126 29.793.082 25 26.025.302 18.718.315 

2015 64.216.024 30.585.003 25 23.700.257 16.464.851 

2016 53.503.896 31.388.371 25  21.223.067 14.241.203 

2017 43.010.322 32.202.364 30 22.563.806 14.624.623 

2018 33.682.173 33.007.390 30 20.006.869 12,525.216 
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2019 26.705.257 33.816.602 30 18.156.558 10.979.269 

2020 21.455.411 34.594.922 30 16.815.100 9.821.394 

2021 16.719.416 35.284.536 30 15,601.186 8.801.670 

2022 13.229.159 35.993.874 30 14,766.910 8.046.942 

2023 10.290.436 36.675.156 30 14.089.678 7.416.109 

2024 7.457.061 37.447.185 30 13.471.274 6.848.847 

2025 6.057.040 38.131.789 30 13.256.649 6.509.931 

2026 4.501.167 38.704.746 30 12.961.774 6.148.099 

2027 2.618.650 39.181.689 30 12,540.102 5.745.280 

2028 1.479.131 39.638.854 30 12.335.395 5.458.798 

2029 806.333 40.063.349 30 12.260.905 5.240.832 

2030 413.967 39.507.312 30 11.976.384 4,944.669 

2031 210.262 37.541.512 30 11.325.532 4,516.520 

2032 36.880 30.955.211 30 9.297.627 3.581.387 

2033 37,558 25.984.947 30 7.806.752 2.904.579 

2034 38.172 19.499.362 30 5.861.260 2.106.385 

2035 0 17,494.877 30 5.248.463 1.821.850 

2036 0 14.895.409 30 4.468.623 1.498.263 

2037 0 10.386.397 30 3.115.919 1.009.100 

2038 0 6.927.670 30 2.078.301 650.115 

2039 0 3.708.714 30 1.112.614 336.171 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΦΛΗΘΕΝΤΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 369.593.389 

 


