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Δημογραφικές προοπτικές και συνταξιοδότηση στην Ελλάδα: Το 
παράδειγμα του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 

(Ο.Α.Ε.Ε.) 
 

Χρήστος Μπάγκαβος, και Αγγελική Ζουλάκη 
 
 
Περίληψη Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των βασικών 
δημογραφικών χαρακτηριστικών στην Ελλάδα για τις επόμενες δεκαετίες και ειδικότερα 
αυτών που αφορούν στις μεταβολές του συνολικού πληθυσμού και της κατά ηλικία δομής του. 
Επιπλέον, στο πλαίσιο των επιπτώσεων που δύναται να προκύψουν για το συνταξιοδοτικό 
σύστημα, παρουσιάζονται οι δημογραφικές προβολές του πληθυσμού του Οργανισμού 
Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), ως παράδειγμα ενός ασφαλιστικού 
οργανισμού ο οποίος θα κληθεί να λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια υπό το βάρος της 
εντεινόμενης δημογραφικής γήρανσης. Από την ανάλυση προκύπτουν σχετικά δυσοίωνες 
προοπτικές εξέλιξης για το λόγο συνταξιούχων/ασφαλισμένων οι οποίες μπορεί διαχρονικά να 
συνδυαστούν με συρρίκνωση του επιπέδου των συνταξιοδοτικών παροχών. 
 
Λέξεις Κλειδιά Δημογραφική γήρανση, συνταξιοδότηση, Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων 
Επαγγελματιών.  
 
 
 
1. Εισαγωγή 

 

Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφεται ήδη επιβράδυνση των ρυθμών 

φυσικής αύξησης και σταδιακή αύξηση της μέσης ηλικίας τόσο για το συνολικό πληθυσμό 

όσο και για τον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας. Παρά τις όποιες διαφορές μεταξύ των χωρών, 

ως προς την ένταση και το χρονοδιάγραμμα των επερχόμενων μεταβολών, αναδεικνύεται ένας 

κοινός προβληματισμός για τις κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις της δημογραφικής 

γήρανσης (European Commission, 2011).  

Ειδικότερα για την Ελλάδα, τα χαμηλά επίπεδα γονιμότητας και θνησιμότητας, καθώς και η 

όλο και μεγαλύτερη εξάρτηση των δημογραφικών μεταβολών από τη μετανάστευση, 

διαμορφώνουν ένα δημογραφικό πλαίσιο με κύρια χαρακτηριστικά την ασθενή αύξηση του 

συνολικού πληθυσμού και την ένταση της δημογραφικής γήρανσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται 

στις προοπτικές εξέλιξης του πληθυσμού στις επόμενες δεκαετίες, η οποία αποτυπώνεται μέσα 

από τα αποτελέσματα των προβολών του πληθυσμού.  

Οι προβολές του πληθυσμού αποτελούν ένα χρήσιμο μεθοδολογικό εργαλείο το οποίο μας 

επιτρέπει να περιγράψουμε τις μελλοντικές εξελίξεις σ’ έναν πληθυσμό κάτω από 

συγκεκριμένες υποθέσεις για τα βασικά δημογραφικά φαινόμενα, δηλαδή τη θνησιμότητα, τη 

γονιμότητα και τη μετανάστευση. Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ένα αυξημένο 

ενδιαφέρον για τις μελλοντικές δημογραφικές αλλαγές όχι μόνο από δημογραφική σκοπιά 

αλλά και λόγω του ότι από τις αλλαγές αυτές πιθανώς προκύπτουν κοινωνικο-οικονομικές 
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επιπτώσεις. Η μελέτη των μελλοντικών πληθυσμιακών μεταβολών και των συνεπειών τους 

βοηθά στη διαμόρφωση και το σχεδιασμό πολιτικών σε διάφορους τομείς, μεταξύ των οποίων 

η εκπαίδευση, η αγορά εργασίας και η κοινωνική ασφάλιση. 

Ειδικότερα, το συνταξιοδοτικό σύστημα αποτελεί έναν από τους τομείς στους οποίους 

αποτυπώνονται οι πιο σημαντικές και άμεσες κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις των 

δημογραφικών εξελίξεων (Μπάγκαβος, 2003). Η λειτουργία ενός αναδιανεμητικού 

συνταξιοδοτικού συστήματος, όπως είναι τα δημόσια συνταξιοδοτικά συστήματα κύριας 

ασφάλισης, χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι συντάξεις καταβάλλονται μέσω των 

εισφορών. Οι σημερινοί εργαζόμενοι αποδέχονται τη συμμετοχή τους στις συνταξιοδοτικές 

δαπάνες των σημερινών συνταξιούχων, με την προοπτική ότι οι μελλοντικοί εργαζόμενοι θα 

συμβάλλουν στην πληρωμή των δικών τους συντάξεων. Από τη στιγμή που ένα 

αναδιανεμητικό συνταξιοδοτικό σύστημα φθάνει σε ωρίμανση, η εξέλιξή του εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από το λόγο συνταξιούχων/ασφαλισμένων. Ο λόγος αυτός αποτελεί 

καθοριστικό παράγοντα της οικονομικής επιβάρυνσης που ασκούν οι συνταξιούχοι στους 

εργαζόμενους.  

 

Για την εκτίμηση της εξέλιξης του μελλοντικού πλήθους των ασφαλισμένων και 

συνταξιούχων (και επομένως του λόγου μεταξύ αυτών των μεγεθών) ενός συνταξιοδοτικού 

συστήματος έχουν αναπτυχθεί διάφορες μαθηματικές προσεγγίσεις και τεχνικές, οι οποίες 

συνεισφέρουν στην ανάλυση των επιπτώσεων που οι εξελίξεις αυτές θα επιφέρουν στη 

βιωσιμότητα του συστήματος (Plamondon et al., 2002; Motsiopoulos et al., 2001; Iver, 1999; 

Bell, 1997). 

 

Το αντικείμενο της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη των βασικών δημογραφικών 

χαρακτηριστικών στην Ελλάδα για τις επόμενες δεκαετίες και ειδικότερα αυτών που αφορούν 

στις μεταβολές του συνολικού πληθυσμού και της κατά ηλικία δομής του (ενότητα 2). 

Επιπλέον, στο πλαίσιο των επιπτώσεων που δύναται να προκύψουν για το συνταξιοδοτικό 

σύστημα, παρουσιάζονται οι δημογραφικές προβολές του πληθυσμού του Οργανισμού 

Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), ως παράδειγμα ενός ασφαλιστικού 

οργανισμού ο οποίος θα κληθεί να λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια υπό το βάρος της 

εντεινόμενης δημογραφικής γήρανσης (ενότητα 3). Η ανάλυση επικεντρώνεται σε δύο 

ζητήματα: α) στις προοπτικές εξέλιξης του λόγου συνταξιούχων/ασφαλισμένων, υπό διάφορα 

σενάρια και υπό τους περιορισμούς της εξέλιξης του εργατικού δυναμικού μέσα σε ένα 

πλαίσιο εντεινόμενης δημογραφικής γήρανσης και β) στη διερεύνηση των επιπτώσεων για το 

επίπεδο των παροχών με βάση ορισμένες παραδοχές για το επίπεδο των εισφορών.  
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2. Πληθυσμιακές μεταβολές & δημογραφική γήρανση στην Ελλάδα1 
 

2.1 Ο συνολικός πληθυσμός και οι συνιστώσες του τις πρόσφατες δεκαετίες στην Ελλάδα  

 

Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της εξέλιξης του συνολικού πληθυσμού στην Ελλάδα 

είναι η συνεχής αύξηση του μεγέθους του κατά τις τελευταίες 5 δεκαετίες. Έτσι ενώ το 1960 ο 

πληθυσμός αριθμούσε 8,3 εκατομμύρια άτομα, τα επόμενα 50 χρόνια αυξήθηκε κατά 3 

εκατομμύρια φθάνοντας το 2010 στα 11,3 εκατομμύρια. Στο διάστημα αυτό, ο συνολικός 

πληθυσμός αυξήθηκε συνολικά κατά 36% (Διάγραμμα 1).  

 

Όπως προκύπτει από το Διάγραμμα 2, τις τρεις πρώτες δεκαετίες, η αύξηση του πληθυσμού 

επήλθε ως συνέπεια της υπεροχής των γεννήσεων έναντι των θανάτων (φυσική αύξηση). 

Αντίθετα, με την πάροδο του χρόνου η πληθυσμιακή αύξηση συναρτάται σχεδόν αποκλειστικά 

με την καθαρή μεταναστευτική εισροή (υπεροχή των μεταναστευτικών εισροών έναντι των 

μεταναστευτικών εκροών) η οποία καλύπτει το 96 και το 93% της συνολικής αύξησης για τις 

τελευταίες δύο δεκαετίες αντίστοιχα.  

 

Η διαχρονική συρρίκνωση της φυσικής αύξησης (Διάγραμμα 2) συνδέεται με τη μείωση του 

αριθμού των γεννήσεων και τη συνεχή αύξηση του αριθμού των θανάτων (Διάγραμμα 1). Η 

ασθενής αύξηση του αριθμού των γεννήσεων τη δεκαετία του 2010 οφείλεται στις γεννήσεις 

που δεν είχαν  πραγματοποιηθεί σε νεαρές ηλικίες καθώς και στις γεννήσεις των αλλοδαπών 

γυναικών. Γενικά, η εξέλιξη του αριθμού των γεννήσεων είναι σε άμεση συνάρτηση με τη 

διαχρονική μεταβολή της γονιμότητας (Δείκτης Ολικής Γονιμότητας, Διάγραμμα 3). Αντίθετα, 

παρά το γεγονός ότι διαχρονικά μειώθηκε η θνησιμότητα ή αλλιώς αυξήθηκε το προσδόκιμο 

επιβίωσης στη γέννηση (Διάγραμμα 4), ο αριθμός των θανάτων, λόγω της γήρανσης της 

ηλικιακής πυραμίδας του πληθυσμού, αυξήθηκε σημαντικά.    

2.2 Οι προοπτικές εξέλιξης του πληθυσμού στην Ελλάδα  

 

Οι προοπτικές εξέλιξης του πληθυσμού στην Ελλάδα μπορούν να διερευνηθούν βάσει των 

παρακάτω ερωτημάτων:  

 

α. Σε ποιο βαθμό μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα επόμενα χρόνια ο πληθυσμός της Ελλάδας 

μπορεί να αυξάνει λόγω μιας ανάκαμψης της φυσικής αύξησης; β. Ποιά η σημασία της 

μετανάστευσης για τη μελλοντική εξέλιξη του συνολικού πληθυσμού; και γ. Υπάρχουν 

                                                            
1 Τα Διαγράμματα της ενότητας 2 παρουσιάζονται στο Παράρτημα του κειμένου 
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κάποιες διαφαινόμενες μεταβολές στην κατά ηλικία δομή του πληθυσμού που θα πρέπει να 

θεωρούνται αναπόφευκτες; Ποιός μπορεί να είναι ο ρόλος της μετανάστευσης για τις 

μεταβολές αυτές;    

 

Τις επόμενες δεκαετίες, παρά την αναμενόμενη αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης στη 

γέννηση (σύμφωνα με το πιο πρόσφατο σενάριο της Eurostat από 78,4 έτη σε 83,6 έτη για τους 

άνδρες και από 83,1 έτη σε 87,6 έτη για τις γυναίκες μεταξύ 2010 και 2050), ο αριθμός των 

θανάτων θα αυξηθεί ως συνέπεια της δημογραφικής γήρανσης (Διάγραμμα 5). Η εξέλιξη αυτή 

θα απαιτήσει μια συνεχή διεύρυνση του αριθμού των γεννήσεων προκειμένου, με μηδενική 

μετανάστευση, να μην μειωθεί ο συνολικός πληθυσμός. Η σημαντική ανάκαμψη του αριθμού 

των γεννήσεων δεν φαίνεται ως μια πιθανή εξέλιξη εάν λάβουμε υπόψη μας ότι στην Ελλάδα 

η γονιμότητα των μεταπολεμικών γενεών ήταν κάτω από το επίπεδο αντικατάστασης τους (2,1 

παιδιά ανά γυναίκα, Κοτζαμάνης, 2009, Μπάγκαβος, 2003) και ότι σταδιακά η γονιμότητα των 

μεταναστών θα προσαρμόζεται σταδιακά στη γονιμότητα του γηγενούς πληθυσμού. Αυτό 

άλλωστε προκύπτει και από την υπόθεση της Eurostat αναφορικά με την εξέλιξη του αριθμού 

των γεννήσεων χωρίς μετανάστευση (Διάγραμμα 5) για την περίοδο 2010-2050. Είναι 

άλλωστε χαρακτηριστικό ότι, με το πέρασμα του χρόνου, η αναμενόμενη μείωση του αριθμού 

των γεννήσεων θα γίνεται όλο και πιο σημαντική, παρά την υιοθέτηση της υπόθεσης για 

αύξηση της γονιμότητας από 1,44 το 2010 σε 1,5 την περίοδο 2035-2040 και διατήρησής της 

στο επίπεδο αυτό (1,54) έως το 2050.  

 

Ουσιαστικά η γονιμότητα θα πρέπει να αυξάνει συνεχώς, φτάνοντας σε ιδιαίτερα υψηλά 

επίπεδα τα οποία δεν έχουν παρατηρηθεί ποτέ στην Ελλάδα κατά τη μεταπολεμική περίοδο 

(είναι χαρακτηριστικό ότι η γονιμότητα το 2050 θα πρέπει να προσεγγίζει τα επίπεδα που 

παρατηρήθηκαν στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1930), προκειμένου η φυσική αύξηση να είναι 

μηδενική και το μέγεθος του πληθυσμού να παραμένει διαχρονικά σταθερό (Διάγραμμα 6). 

Γενικά, στο βαθμό που ο αυριανός αριθμός γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία (15-49 ετών) 

θα είναι μικρότερος από το σημερινό (από 2,6 εκατομμύρια το 2010 θα μειωθούν σε 1,6 

εκατομμύρια το 2050) και ο απαιτούμενος αριθμός γεννήσεων θα πρέπει να είναι αισθητά πιο 

υψηλός από το σημερινό (από 110 χιλιάδες το 2010 πρέπει να αυξηθεί σε 140 χιλιάδες το 

2050), η ροπή των γυναικών προς αναπαραγωγή (γονιμότητα) θα πρέπει να βαίνει συνεχώς 

αυξανόμενη προκειμένου, η αναπόφευκτη αύξηση του αριθμού των θανάτων τα επόμενα 

χρόνια να συνδυάζεται με μηδενική φυσική αύξηση του πληθυσμού.  

 

Με άλλα λόγια, στο βαθμό που μια σημαντική αύξηση της γονιμότητας δεν φαντάζει ως μια 

πιθανή εξέλιξη για το μέλλον, είναι δύσκολο να αποδεχθούμε μια ανάκαμψη της φυσικής 

αύξησης τα επόμενα χρόνια. Αντίθετα, η αρνητική φυσική αύξηση φαντάζει ως η πιο 
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αναμενόμενη εξέλιξη για τις επόμενες δεκαετίες. Συνεπώς, γίνεται φανερό ότι, ο ρόλος της 

μετανάστευσης για την αποτροπή μιας μελλοντικής μείωσης του συνολικού πληθυσμού θα 

είναι καθοριστικός. Γενικά, ένας πιθανός στόχος για σημαντική αύξηση του πληθυσμού της 

Ελλάδας τα επόμενα χρόνια, χωρίς την ύπαρξη καθαρής μεταναστευτικής εισροής, φαντάζει 

ανέφικτος.  

 

Τα αποτελέσματα των προβολών (Διάγραμμα 7) φανερώνουν ότι, χωρίς μετανάστευση, ο 

συνολικός πληθυσμός θα μειώνεται συνεχώς τις επόμενες τέσσερις δεκαετίες (συνολικά κατά -

17%), για να φτάσει το 2050 στα επίπεδα που είχαν παρατηρηθεί στο τέλος της δεκαετίας του 

1970. Στην αντίθετη περίπτωση, και υιοθετώντας την υπόθεση της Eurostat για καθαρή 

μετανάστευση 40.000 ατόμων το χρόνο η οποία διαχρονικά θα βαίνει μειούμενη στις 30.000 

ετησίως, η μείωση του συνολικού πληθυσμού μετατοπίζεται για τη δεκαετία του 2040. Στην 

περίπτωση αυτή το συνολικό του μέγεθος το 2050 θα είναι ελαφρά υψηλότερο από το 

σημερινό (+1,2%).  

 

Η σημερινή κατά ηλικία δομή του πληθυσμού της Ελλάδας (Διάγραμμα 8), η οποία είναι 

απόρροια των μεταβολών που παρατηρήθηκαν κατά το παρελθόν αναφορικά με τη 

γονιμότητα, τη θνησιμότητα και τη μετανάστευση, θα οδηγήσει σε σημαντικές μεταβολές του 

αριθμού των ηλικιωμένων ατόμων (65 ετών και άνω), των ατόμων των παραγωγικών ηλικιών 

(15-64 ετών) και λιγότερο των νέων ατόμων (0-14 ετών), των οποίων ο αριθμός θα μεταβληθεί 

κυρίως κάτω από την επίπτωση των υποθέσεων για τη μελλοντική εξέλιξη της γονιμότητας.  

 

Τα επόμενα χρόνια, ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων (65 ετών και άνω) θα αυξηθεί, κυρίως 

ως συνέπεια της σημερινής κατά ηλικία δομής του πληθυσμού και ως ένα βαθμό λόγω της 

αναμενόμενης συρρίκνωσης της θνησιμότητας (Διάγραμμα 9). Επιπρόσθετα, η σημερινή 

ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού της Ελλάδας οδηγεί σε μια μελλοντική συρρίκνωση του 

πληθυσμού σε ηλικία εργασίας (15-64 ετών, Διάγραμμα 10), αφού τα άτομα που σταδιακά θα 

συμπληρώνουν την ηλικία των 65 ετών δεν θα αντικαθίστανται από έναν αντίστοιχο αριθμό 

νέων ατόμων (15 ετών). Η μετανάστευση μπορεί να μετατοπίσει χρονικά τη μείωση του 

προαναφερόμενου πληθυσμού την περίοδο 2010-2050 και να την καταστήσει λιγότερο 

σημαντική (-16% αντί για -35,5% εάν δεν υπάρξει μετανάστευση).  

 

Οι δύο προαναφερόμενες μεταβολές θα οδηγήσουν στη διαχρονική συρρίκνωση του αριθμού 

των ατόμων εργάσιμης ηλικίας που αντιστοιχούν σε έναν ηλικιωμένο (Διάγραμμα 11), εξέλιξη 

η οποία δεν μπορεί να αποτραπεί από τη μετανάστευση. Έτσι, ενώ το 1970 η σχέση ήταν 

περίπου 1 προς 6, το 2010 έγινε 1 προς 3,5 και αναμένεται να μειωθεί στο 1 προς 1,4 ή 1,8 το 

2050 ανάλογα με την υιοθέτηση ενός σεναρίου χωρίς ή με μετανάστευση αντίστοιχα.    
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Η εξέλιξη του αριθμού των νέων ηλικίας 0-14 ετών θα εξαρτηθεί από τις μεταβολές της 

γονιμότητας. Πάντως ο αριθμός τους αναμένεται να συρρικνωθεί παρά να ανακάμψει, 

ειδικότερα δε εάν δεν υπάρξει μεταναστευτική εισροή τα επόμενα χρόνια (Διάγραμμα 12). 

 

 

3. Δημογραφικές προβολές πληθυσμού ΟΑΕΕ 
 

3.1 Μεθοδολογία2 

 

Το ενδιαφέρον για τη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος στην Ελλάδα, 

συνοδεύτηκε τα τελευταία χρόνια, από την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών για τα ταμεία 

κοινωνικής ασφάλισης (ILO, 2008a; ILO, 2008b). Στην παρούσα εργασία δεν θα επιχειρηθεί 

μια πλήρης αναλογιστική μελέτη για τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών 

(Ο.Α.Ε.Ε.). Η έμφαση δίνεται στη δημογραφική διάσταση των μεταβολών και στη σημασία 

του δημογραφικού παράγοντα για την οικονομική βιωσιμότητα του οργανισμού, όπως αυτή 

αναδεικνύεται μέσα από τα αποτελέσματα των δημογραφικών προβολών. Οι προβολές αυτές 

αφορούν στον πληθυσμό του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), 

ενός ασφαλιστικού οργανισμού ο οποίος θα κληθεί να λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια υπό το 

βάρος της εντεινόμενης δημογραφικής γήρανσης. Οι προβολές έγιναν υπό το πρίσμα της 

υιοθέτησης σεναρίων σχετικά με την εξέλιξη του λόγου συνταξιούχων/εργαζομένων. Τα 

σενάρια αυτά ανήκουν σε δύο ομάδες : 

 

Α΄ ομάδα σεναρίων 

Σενάριο 1: Ο λόγος συνταξιούχων/εργαζομένων παραμένει σταθερός σε όλη τη διάρκεια της 

περιόδου προβολής και ίσος προς την τιμή που είχε το 2008, δηλ. 0,37. 

Σενάριο 2: Ο λόγος συνταξιούχων/εργαζομένων αυξάνεται με ρυθμό ίσο με το ρυθμό αύξησης 

του δείκτη δημογραφικής εξάρτησης των ηλικιωμένων όπως εξελίσσεται σύμφωνα με το 

σενάριο προβολών της Eurostat για τον πληθυσμό της Ελλάδας με μεταναστευτική κίνηση. 

Σύμφωνα με αυτό το σενάριο ο λόγος συνταξιούχων/εργαζομένων από 0,37 που ήταν το έτος 

2008 ανέρχεται σε 0,77 το έτος 2050. 

                                                            
2  Για  την  αναλυτική  διαδικασία  που  ακολουθήθηκε  όσον  αφορά  τις  εκτιμήσεις  των  δημογραφικών 
προβολών  του  πληθυσμού  του  Ταμείου,  την  παρουσίαση  του  Οργανισμού,  των  στοιχείων  που 
χρησιμοποιήθηκαν  ως  βάση  των  υπολογισμών,  των  καταστατικών  διατάξεων  όσον  αφορά  τις 
προϋποθέσεις  συνταξιοδότησης  του  Ταμείου  καθώς  και  των  παραδοχών  που  ελήφθησαν  για  την 
υλοποίηση των προβολών βλ. Ζουλάκη, 2011.  
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Σενάριο 3: Ο λόγος συνταξιούχων/εργαζομένων αυξάνεται με ρυθμό ενδιάμεσο των δύο 

προηγούμενων σεναρίων και τέτοιο ώστε το έτος 2050 να ισούται με 0,55. 

 

Β΄ ομάδα σεναρίων 

Σενάρια 4, 5 και 6: Υλοποίηση δημογραφικών προβολών του πληθυσμού του Ταμείου 

σύμφωνα με μία δεύτερη ομάδα τριών σεναρίων, κατ’ αντιστοιχία των σεναρίων 1, 2 και 3 

όσον αφορά την εξέλιξη του λόγου συνταξιούχων/εργαζομένων, στα οποία οι πίνακες των 

ποσοστών αναπηρίας ix ανά φύλο και ηλικία καθώς οι πίνακες ανά φύλο με την αναλογία wx 

των παντρεμένων μεταξύ αυτών που πεθαίνουν στην ηλικία x, έχουν μειωμένες τιμές σε σχέση 

με τους πίνακες που χρησιμοποιούνται στην Α΄ ομάδα.  

 

Με βάση τα ανωτέρω σενάρια και για κάθε έτος της περιόδου προβολής εκτιμήθηκε το πλήθος 

των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου, ενώ  το πλήθος των νεοεισερχόμενων κατ’ 

έτος θα είναι τέτοιο ώστε ο λόγος των συνταξιούχων προς το σύνολο των ασφαλισμένων να 

είναι ίσος με την προκαθορισμένη τιμή, βάσει του εκάστοτε σεναρίου.  

 

Στη συνέχεια για κάθε σενάριο και με βάση το πλήθος (Α) των ασφαλισμένων κατ’ έτος, όπως 

προέκυψε από τη διαδικασία των προβολών: 

 

1. Εκτιμήθηκε ποιο πρέπει να είναι το πλήθος (Ε) των απασχολουμένων στο σύνολο της 

χώρας ώστε να ικανοποιείται το ποσοστό κάλυψης (c) του Ταμείου (όπως έχει 

διαμορφωθεί βάσει των στατιστικών στοιχείων των τελευταίων ετών) θεωρώντας το 

σταθερό σε όλη την περίοδο προβολής, με τη βοήθεια της σχέσης  

 Ε = Α / c 

Επιπλέον, εκτιμήθηκε ποιο πρέπει να είναι το ποσοστό απασχόλησης (e) παίρνοντας ως 

βάση τον πληθυσμό P σε ηλικία εργασίας (15 έως 64 ετών) για να ικανοποιείται το πλήθος 

(Ε) των απασχολουμένων όπως προέκυψε από τους ανωτέρω υπολογισμούς, με τη βοήθεια 

της σχέσης e = E / P και εξετάστηκε αν αυτό είναι μέσα σε αποδεκτά όρια, θεωρώντας ως 

ανώτατο όριο το 76% για όλη την περίοδο προβολής. 

2. Αν το ποσοστό απασχόλησης, όπως προέκυψε από τους ανωτέρω υπολογισμούς, 

υπερβαίνει το ανώτατο όριο σε κάποιο έτος, τότε από το έτος αυτό και εφεξής έγιναν νέοι 

υπολογισμοί ως εξής : 

Διατηρήθηκε το ποσοστό απασχόλησης (e΄) στο ανώτατο όριο του 76% και εκτιμήθηκε το 

αντίστοιχο κατ’ έτος πλήθος (Ε΄) των απασχολούμενων ατόμων με βάση τον πληθυσμό P 

σε ηλικία εργασίας (15 έως 64 ετών), δηλαδή Ε΄ = e΄ * P. Στη συνέχεια υπολογίστηκε ποιο 

πρέπει να είναι το κατ΄ έτος ποσοστό κάλυψης του ταμείου (c΄) για να προκύπτει το 

πλήθος (Α) των ασφαλισμένων του Ταμείου, δηλαδή c΄= A / E΄.     
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3. Για καθένα από τα σενάρια και για κάθε έτος της περιόδου προβολής υπολογίστηκε ένας 

«δείκτης παροχών» r, ως εξής : 

Σ
Α

=
φr , όπου 

φ είναι το ποσοστό εισφορών που αφορά μόνο στις εισφορές των ασφαλισμένων και δεν 

περιλαμβάνει τη συμμετοχή του κράτους για τους νέους ασφαλισμένους ή την κρατική 

χρηματοδότηση, Α είναι το πλήθος των ασφαλισμένων κατ’ έτος και Σ το πλήθος των 

συνταξιούχων κατ’ έτος. Σημειώνεται ότι το ποσοστό εισφοράς ανέρχεται σε 20%. 

 

Ο δείκτης παροχών r είναι ένας μέσος δείκτης παροχών για όλες τις κατηγορίες των 

συνταξιούχων, η εξέλιξη του οποίου επηρεάζεται μόνο από την εξέλιξη του δημογραφικού 

παράγοντα και οι οποίες παροχές βασίζονται μόνο στις εισφορές των ασφαλισμένων  έτσι 

ώστε το σύστημα να βρίσκεται σε ισορροπία.  

 

Η οικονομική ισορροπία ενός συστήματος εξασφαλίζεται από την ισότητα μεταξύ του 

συνολικού μεγέθους των εισφορών και παροχών. Το μέγεθος των εισφορών είναι 

συνάρτηση του αριθμού των ατόμων που καταβάλουν συνταξιοδοτικές εισφορές και του 

ύψους των εισφορών. Το μέγεθος των δαπανών συναρτάται με τον αριθμό των ατόμων 

που λαμβάνουν σύνταξη και το ύψος της σύνταξης (Μπάγκαβος, 2003). Μέσω αυτού του 

δείκτη παρακολουθείται η εξέλιξη του επιπέδου παροχών για κάθε ένα από τα σενάρια 

μεταβολής του λόγου συνταξιούχων/εργαζομένων. 

 

 

3.2 Αποτελέσματα 

 

Οι ακόλουθοι πίνακες εμφανίζουν τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων όσον αφορά τις 

δημογραφικές προβολές των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου σύμφωνα με τα 

προαναφερθέντα σενάρια. 

 

Στο πρώτο σενάριο η εξέλιξη του πλήθους των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου 

είναι τέτοια ώστε ο λόγος συνταξιούχων/εργαζομένων να παραμένει σταθερός σε όλη τη 

διάρκεια της περιόδου προβολής και ίσος προς την τιμή που είχε το 2008, δηλ. 0,37.  

 

Από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων προκύπτει ότι προκειμένου ο λόγος 

συνταξιούχων/εργαζομένων να παραμένει σταθερός, απαιτείται η είσοδος όλο και 

περισσότερο νεοεισερχομένων στην ασφάλιση του κλάδου σύνταξης του Ταμείου. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα και την «παραγωγή» περισσότερων συνταξιούχων τα προσεχή χρόνια, η οποία 
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με τη σειρά της απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερο πλήθος νεοεισερχομένων. Για να ικανοποιηθεί 

αυτό το σενάριο πρέπει το πλήθος των ασφαλισμένων από 819.572 άτομα το έτος 2008, να 

έχει ανέλθει σε 2.117.781 άτομα το έτος 2050 (Πίνακας 1). 

 
Πίνακας 1. Δημογραφικές προβολές ΟΑΕΕ 2008-2050   –   Σενάριο 1 

Πλήθος Συνταξιούχων 

Έτος Πλήθος 
Ασφαλισμένων 

Γήρατος Αναπηρίας Θανάτου 

Σύνολο 
Συνταξιούχων 

Λόγος 
Συνταξιούχων 

προς 
Ασφαλισμένους 

Δείκτης 
Παροχών 

2008 819.572 167.260 32.717 100.791 300.768 0,37 54% 

2009 824.201 170.664 33.205 101.085 304.954 0,37 54% 

2010 839.665 174.727 34.374 101.575 310.676 0,37 54% 

2020 1.007.725 214.872 50.383 107.604 372.858 0,37 54% 

2030 1.313.363 301.452 70.348 114.144 485.944 0,37 54% 

2040 1.659.964 392.234 96.342 125.610 614.186 0,37 54% 

2050 2.117.781 511.883 129.463 142.233 783.579 0,37 54% 
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε αναλυτικά στοιχεία των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του 
ΟΑΕΕ έτους 2008. 

 
Στη συνέχεια διερευνάται κατά πόσο είναι εφικτή η υλοποίηση του ανωτέρω σεναρίου μέσα 
στα πλαίσια της εξέλιξης του εργατικού δυναμικού της Ελλάδας. Σύμφωνα με τον Πίνακα 2, 
αν διατηρήσουμε το ποσοστό κάλυψης του Ταμείου σταθερό σε όλη τη διάρκεια της περιόδου 
προβολής, απαιτείται το ποσοστό απασχόλησης με βάση τον πληθυσμό ηλικίας 15-64 ετών 
από 61,86% το έτος 2008 να ανέλθει σε 182,12% το έτος 2050 ή αλλιώς το πλήθος των 
απασχολουμένων το έτος 2050 να είναι περίπου όσο και ο πληθυσμός όλης της χώρας. 
Επομένως, το πρώτο σενάριο είναι ανέφικτο αν διατηρήσουμε το ποσοστό κάλυψης του 
Ταμείου σταθερό. 

 
 
 
 

Πίνακας 2. Εξέλιξη του απαιτούμενου ποσοστού απασχόλησης με βάση το πλήθος των 
ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ 2008-2050 - Σενάριο 1 - Σταθερό ποσοστό κάλυψης 

Έτος 
Συνολικός 
Πληθυσμός 
Ελλάδας 

Πληθυσμός 
ηλικίας       

15-64 ετών 

Πλήθος 
Ασφαλισμένων 

ΟΑΕΕ 

Ποσοστό 
Κάλυψης 

Πλήθος 
Απασχολουμένων με 
βάση το ποσοστό 

κάλυψης 

Ποσοστό 
απασχόλησης με 

βάση τον 
πληθυσμό       
15-64 ετών 

2008 10.780.100 7.231.900 819.572 18,32% 4.473.646 61,86% 
2009 10.838.600 7.222.100 824.201 18,32% 4.498.914 62,29% 
2010 11.305.118 7.539.573 839.665 18,32% 4.583.324 60,79% 
2020 11.526.085 7.405.442 1.007.725 18,32% 5.500.682 74,28% 
2030 11.577.875 7.276.033 1.313.363 18,32% 7.169.012 98,53% 
2040 11.630.098 6.828.585 1.659.964 18,32% 9.060.939 132,69% 
2050 11.575.793 6.347.337 2.117.781 18,32% 11.559.940 182,12% 
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε στοιχεία προβολών του πληθυσμού της Ελλάδας σύμφωνα με το 
σενάριο προβολών EUROPOP2008 της Eurostat με μεταναστευτική κίνηση και σε αναλυτικά στοιχεία 
των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. 
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Η δυνατότητα υλοποίησης του πρώτου σεναρίου εξετάζεται και για την περίπτωση που το 

ποσοστό απασχόλησης δεν υπερβεί σε κανένα έτος της περιόδου προβολών την τιμή του 76% 

που τέθηκε ως ανώτατο όριο, υπολογίζοντας ποιο πρέπει να είναι το κατ΄ έτος ποσοστό 

κάλυψης του Ταμείου για να προκύπτει το πλήθος των ασφαλισμένων του. Σύμφωνα με τον 

Πίνακα 3, για να είναι δυνατή η υλοποίηση του πρώτου σεναρίου απαιτείται από την πενταετία 

2020-2025 και έπειτα η σταδιακή αύξηση του ποσοστού κάλυψης, έτσι ώστε το έτος 2050 να 

ανέρχεται σε 43,90% από 18,32% το έτος 2008. 

 

 

 
 

Πίνακας 3. Εξέλιξη του απαιτούμενου ποσοστού απασχόλησης με βάση το πλήθος των 
ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ 2008-2050 - Σενάριο 1 - Μεταβλητό ποσοστό κάλυψης 

Έτος Συνολικός 
Πληθυσμός 

Πληθυσμός 
ηλικίας       
15 - 64 
ετών 

Πλήθος 
Ασφαλισμένων 

ΟΑΕΕ 

Πλήθος 
Απασχολουμένων με 
βάση το ποσοστό 
κάλυψης ώστε το 

ποσοστό 
απασχόλησης να μην 
ξεπερνάει το 76% 

Ποσοστό 
απασχόλησης 
με βάση τον 
πληθυσμό      
15-64 ετών 

Ποσοστό 
κάλυψης ώστε 
το ποσοστό 

απασχόλησης να 
μην ξεπερνάει 

το 76% 

2008 10.780.100 7.231.900 819.572 4.473.646 61,86% 18,32% 
2009 10.838.600 7.222.100 824.201 4.498.914 62,29% 18,32% 
2010 11.305.118 7.539.573 839.665 4.583.324 60,79% 18,32% 
2020 11.526.085 7.405.442 1.007.725 5.500.682 74,28% 18,32% 
2030 11.577.875 7.276.033 1.313.363 5.529.785 76,00% 23,75% 
2040 11.630.098 6.828.585 1.659.964 5.189.725 76,00% 31,99% 
2050 11.575.793 6.347.337 2.117.781 4.823.976 76,00% 43,90% 
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε στοιχεία προβολών του πληθυσμού της Ελλάδας σύμφωνα με το 
σενάριο προβολών EUROPOP2008 της Eurostat με μεταναστευτική κίνηση και σε αναλυτικά στοιχεία 
των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. 

 
 

Στην περίπτωση που θεωρήσουμε δυνατή την υλοποίηση αυτού του σεναρίου αυξάνοντας το 

ποσοστό κάλυψης του Ταμείου, δεδομένου ότι απαιτείται σχεδόν ο μισός πληθυσμός των 

απασχολουμένων στην ελληνική οικονομία να εργάζονται και ασφαλίζονται ως 

αυτοαπασχολούμενοι, τότε οι εισφορές που προέρχονται αποκλειστικά από τους 

ασφαλισμένους (χωρίς τη συμμετοχή του κράτους ή την κρατική χρηματοδότηση) επαρκούν 

ώστε να διατηρείται το επίπεδο των παροχών που βασίζεται αποκλειστικά σ’ αυτές περίπου 

σταθερό σ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου προβολής, όπως προκύπτει από την εξέλιξη του 

δείκτη παροχών για το πρώτο σενάριο (Πίνακας 1).     
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Σύμφωνα με το δεύτερο σενάριο ο λόγος συνταξιούχων/εργαζομένων αυξάνεται με ρυθμό ίσο 

με το ρυθμό αύξησης του δείκτη δημογραφικής εξάρτησης των ηλικιωμένων, όπως 

εξελίσσεται σύμφωνα με το σενάριο προβολών της Eurostat για τον πληθυσμό της Ελλάδας με 

μεταναστευτική κίνηση, δηλαδή από 0,37 που ήταν το έτος 2008 ανέρχεται σε 0,77 το έτος 

2050, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 4. 

 

Πίνακας 4. Δημογραφικές προβολές ΟΑΕΕ 2008-2050   –   Σενάριο 2 

Πλήθος Συνταξιούχων 
Έτος Πλήθος 

Ασφαλισμένων 
Γήρατος Αναπηρίας Θανάτου 

Σύνολο 
Συνταξιούχων 

Λόγος 
Συνταξιούχων 

προς 
Ασφαλισμένους 

Δείκτης 
Παροχών 

2008 819.572 167.260 32.717 100.791 300.768 0,37 54% 

2009 824.201 170.664 33.205 101.085 304.954 0,37 54% 

2010 817.569 174.727 34.374 101.575 310.676 0,38 53% 

2020 866.418 214.872 50.149 107.539 372.560 0,43 47% 

2030 963.985 301.452 67.304 113.237 481.993 0,50 40% 

2040 918.930 382.776 83.619 121.720 588.115 0,64 31% 

2050 875.512 447.801 95.727 130.617 674.145 0,77 26% 
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε αναλυτικά στοιχεία των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του 
ΟΑΕΕ έτους 2008.  
 
 
Από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων για αυτό το σενάριο προκύπτει ότι το σύνολο των 

συνταξιούχων του Ταμείου από 300.768 άτομα το έτος 2008 αυξάνεται σταδιακά σε 674.145 

άτομα το έτος 2050, δηλαδή υπερδιπλασιάζονται. Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου για τα έτη 

2008 έως 2017 κυμαίνονται από 810.000 έως 830.000 περίπου άτομα, έπειτα αυξάνουν 

σταδιακά έως το έτος 2030 σε 964.000 άτομα και στη συνέχεια ελαττώνονται ώστε το έτος 

2050 να ανέρχονται σε 875.500 άτομα περίπου. 

 

Και σ’ αυτό το σενάριο, προκειμένου ο λόγος συνταξιούχων/εργαζομένων να συμπίπτει με την 

προκαθορισμένη τιμή, απαιτείται η είσοδος ελαφρώς περισσότερων νεοεισερχομένων στην 

ασφάλιση του Ταμείου κατά τα πρώτα έτη σε σύγκριση με τα στατιστικά στοιχεία του 

Ταμείου, με αποτέλεσμα και την «παραγωγή» περισσότερων συνταξιούχων τα προσεχή 

χρόνια. 

 

Η εξέλιξη του απαιτούμενου ποσοστού απασχόλησης με βάση τον πληθυσμό ηλικίας 15-64 

ετών, διατηρώντας το ποσοστό κάλυψης του Ταμείου σταθερό για όλα τα έτη, εμφανίζεται 

στον Πίνακα 5. Από 61,86% το 2008 πρέπει να ανέλθει σε 75,29% το έτος 2050, οριακά κάτω 

από το ανώτατο όριο του 76% που έχουμε θέσει, οπότε η υλοποίηση του ανωτέρω σεναρίου 

θεωρείται εφικτή. 
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Πίνακας 5. Εξέλιξη του απαιτούμενου ποσοστού απασχόλησης με βάση το πλήθος των 
ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ 2008-2050 - Σενάριο 2 - Σταθερό ποσοστό κάλυψης 

Έτος Συνολικός 
Πληθυσμός 

Πληθυσμός 
ηλικίας        

15 - 64 ετών 

Πλήθος 
Ασφαλισμένων 

ΟΑΕΕ 

Ποσοστό 
Κάλυψης 

Πλήθος 
Απασχολουμένων με 
βάση το ποσοστό 

κάλυψης 

Ποσοστό 
απασχόλησης 
με βάση τον 
πληθυσμό     
15-64 ετών 

2008 10.780.100 7.231.900 819.572 18,32% 4.473.646 61,86% 
2009 10.838.600 7.222.100 824.201 18,32% 4.498.914 62,29% 
2010 11.305.118 7.539.573 817.569 18,32% 4.462.712 59,19% 
2020 11.526.085 7.405.442 866.418 18,32% 4.729.353 63,86% 
2030 11.577.875 7.276.033 963.985 18,32% 5.261.927 72,32% 
2040 11.630.098 6.828.585 918.930 18,32% 5.015.991 73,46% 
2050 11.575.793 6.347.337 875.512 18,32% 4.778.998 75,29% 
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε στοιχεία προβολών του πληθυσμού της Ελλάδας σύμφωνα με το 
σενάριο προβολών EUROPOP2008 της Eurostat με μεταναστευτική κίνηση και σε αναλυτικά στοιχεία 
των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. 
 
 
Ωστόσο, το επίπεδο των παροχών οι οποίες βασίζονται στις εισφορές που προέρχονται 

αποκλειστικά από τους ασφαλισμένους (χωρίς τη συμμετοχή του κράτους ή την κρατική 

χρηματοδότηση) μειώνεται σταδιακά. Από 54% που ήταν ο δείκτης παροχών για όλες τις 

κατηγορίες συνταξιούχων το 2008 (Πίνακας 4), κατέρχεται στο 26% το έτος 2050 

προκειμένου το σύστημα να βρίσκεται σε ισορροπία. 

 

Σύμφωνα με το τρίτο σενάριο ο λόγος συνταξιούχων/εργαζομένων αυξάνεται με ρυθμό τέτοιο 

ώστε το έτος 2050 να ισούται με 0,55 (Πίνακας 6).  

 

 

Πίνακας 6. Δημογραφικές προβολές ΟΑΕΕ 2008-2050   –   Σενάριο 3 

Πλήθος Συνταξιούχων 

Έτος Πλήθος 
Ασφαλισμένων 

Γήρατος Αναπηρίας Θανάτου 

Σύνολο 
Συνταξιούχων 

Λόγος 
Συνταξιούχων 

προς 
Ασφαλισμένους 

Δείκτης 
Παροχών 

2008 819.572 167.260 32.717 100.791 300.768 0,37 54% 

2009 824.201 170.664 33.205 101.085 304.954 0,37 54% 

2010 817.569 174.727 34.374 101.575 310.676 0,38 53% 

2020 908.866 214.872 50.208 107.555 372.635 0,41 49% 

2030 1.050.153 301.452 68.135 113.483 483.071 0,46 43% 

2040 1.190.883 385.379 87.249 122.814 595.441 0,50 40% 

2050 1.283.884 465.544 106.447 134.145 706.136 0,55 36% 
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε αναλυτικά στοιχεία των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του 
ΟΑΕΕ έτους 2008.  
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Από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων για το τρίτο σενάριο προκύπτει ότι το σύνολο των 

συνταξιούχων του Ταμείου από 300.768 άτομα το έτος 2008 αυξάνεται σταδιακά σε 706.136 

άτομα το έτος 2050, ελαφρώς περισσότερα από το αντίστοιχο πλήθος (674.145 άτομα) του 

δεύτερου σεναρίου. Ωστόσο, επειδή η αύξηση του λόγου συνταξιούχων/εργαζομένων γίνεται 

με ρυθμό χαμηλότερο σε σχέση με το δεύτερο σενάριο, απαιτείται η είσοδος περισσότερων 

νεοεισερχομένων στην ασφάλιση του Ταμείου σε σχέση με το δεύτερο σενάριο. Στο τρίτο 

σενάριο οι ασφαλισμένοι του Ταμείου για τα έτη 2008 έως 2015 κυμαίνονται από 817.500 έως 

842.500 περίπου άτομα και στη συνέχεια αυξάνουν σταδιακά έως το τέλος της περιόδου 

προβολής και το έτος 2050 ανέρχονται σε 1.283.884 άτομα. Και σ’ αυτό το σενάριο η είσοδος 

περισσότερων νεοεισερχομένων στο Ταμείο έχει ως αποτέλεσμα και την «παραγωγή» 

περισσότερων συνταξιούχων τα προσεχή έτη. 

 

 

 
 
Πίνακας 7. Εξέλιξη του απαιτούμενου ποσοστού απασχόλησης με βάση το πλήθος των 

ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ 2008-2050 - Σενάριο 3 - Σταθερό ποσοστό κάλυψης 

Έτος Συνολικός 
Πληθυσμός 

Πληθυσμός 
ηλικίας       
15 - 64 
ετών 

Πλήθος 
Ασφαλισμένων 

ΟΑΕΕ 

Ποσοστό 
Κάλυψης 

Πλήθος 
Απασχολουμένων με 
βάση το ποσοστό 

κάλυψης 

Ποσοστό 
απασχόλησης 
με βάση τον 
πληθυσμό       
15-64 ετών 

2008 10.780.100 7.231.900 819.572 18,32% 4.473.646 61,86% 
2009 10.838.600 7.222.100 824.201 18,32% 4.498.914 62,29% 

2010 11.305.118 7.539.573 817.569 18,32% 4.462.712 59,19% 

2020 11.526.085 7.405.442 908.866 18,32% 4.961.059 66,99% 

2030 11.577.875 7.276.033 1.050.153 18,32% 5.732.276 78,78% 

2040 11.630.098 6.828.585 1.190.883 18,32% 6.500.453 95,19% 

2050 11.575.793 6.347.337 1.283.884 18,32% 7.008.102 110,41% 

Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε στοιχεία προβολών του πληθυσμού της Ελλάδας σύμφωνα με το 
σενάριο προβολών EUROPOP2008 της Eurostat με μεταναστευτική κίνηση και σε αναλυτικά στοιχεία 
των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. 

 
 

 

Η εξέλιξη του απαιτούμενου ποσοστού απασχόλησης με βάση τον πληθυσμό ηλικίας 15-64 

ετών, διατηρώντας το ποσοστό κάλυψης του Ταμείου σταθερό για όλα τα έτη, εμφανίζεται 

στον Πίνακα 7. Από 61,86% το έτος 2008 πρέπει να ανέλθει σε 110,41% το έτος 2050 ή 

αλλιώς το πλήθος των απασχολουμένων το έτος 2050 είναι μεγαλύτερο από το συνολικό 

πλήθος των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών. Επομένως, το τρίτο σενάριο δεν είναι εφικτό αν 

διατηρήσουμε το ποσοστό κάλυψης του Ταμείου σταθερό. 



Technical Report TR 03-2012 

Ελληνική Εταιρεία Δημογραφικών Μελετών 15

Η δυνατότητα υλοποίησης του τρίτου σεναρίου εξετάζεται και για την περίπτωση που το 

ποσοστό απασχόλησης δεν υπερβεί σε κανένα έτος την τιμή του ανωτάτου ορίου 76%, 

υπολογίζοντας ποιο πρέπει να είναι το κατ΄ έτος ποσοστό κάλυψης του Ταμείου για να 

προκύπτει το πλήθος των ασφαλισμένων του.  

 

 
 
 

Πίνακας 8. Εξέλιξη του απαιτούμενου ποσοστού απασχόλησης με βάση το πλήθος των 
ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ 2008-2050 - Σενάριο 3 - Μεταβλητό ποσοστό κάλυψης 

Έτος Συνολικός 
Πληθυσμός 

Πληθυσμός 
ηλικίας        

15 - 64 ετών 

Πλήθος 
Ασφαλισμένων 

ΟΑΕΕ 

Πλήθος 
Απασχολουμένων με 
βάση το ποσοστό 
κάλυψης ώστε το 

ποσοστό 
απασχόλησης να μην 
ξεπερνάει το 76% 

Ποσοστό 
απασχόλησης 
με βάση τον 
πληθυσμό      
15-64 ετών 

Ποσοστό 
κάλυψης ώστε 
το ποσοστό 
απασχόλησης 

να μην 
ξεπερνάει το 

76% 

2008 10.780.100 7.231.900 819.572 4.473.646 61,86% 18,32% 
2009 10.838.600 7.222.100 824.201 4.498.914 62,29% 18,32% 
2010 11.305.118 7.539.573 817.569 4.462.712 59,19% 18,32% 
2020 11.526.085 7.405.442 908.866 4.961.059 66,99% 18,32% 
2030 11.577.875 7.276.033 1.050.153 5.529.785 76,00% 18,99% 
2040 11.630.098 6.828.585 1.190.883 5.189.725 76,00% 22,95% 
2050 11.575.793 6.347.337 1.283.884 4.823.976 76,00% 26,61% 
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε στοιχεία προβολών του πληθυσμού της Ελλάδας σύμφωνα με το 
σενάριο προβολών EUROPOP2008 της Eurostat με μεταναστευτική κίνηση και σε αναλυτικά στοιχεία 
των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. 

 
Σύμφωνα με τον Πίνακα 8, για να είναι δυνατή η υλοποίηση του τρίτου σεναρίου απαιτείται 

από την πενταετία 2025-2030 και έπειτα η σταδιακή αύξηση του ποσοστού κάλυψης, έτσι 

ώστε το έτος 2050 να ανέρχεται σε 26,61% από 18,32% το έτος 2008. Ωστόσο, το επίπεδο των 

παροχών οι οποίες βασίζονται στις εισφορές που προέρχονται αποκλειστικά από τους 

ασφαλισμένους (χωρίς τη συμμετοχή του κράτους ή την κρατική χρηματοδότηση) μειώνεται 

σταδιακά. Από 54% που ήταν ο δείκτης παροχών για όλες τις κατηγορίες συνταξιούχων το 

2008, κατέρχεται στο 36% το έτος 2050 προκειμένου το σύστημα να βρίσκεται σε ισορροπία, 

όπως προκύπτει από την εξέλιξη του δείκτη παροχών για το τρίτο σενάριο (Πίνακας 6). 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων όσον αφορά τις 

δημογραφικές προβολές των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου σύμφωνα με τη 

δεύτερη ομάδα σεναρίων 4, 5 και 6, κατ’ αντιστοιχία των σεναρίων 1, 2 και 3 όσον αφορά την 

εξέλιξη του λόγου συνταξιούχων/εργαζομένων, στα οποία οι πίνακες των ποσοστών 

αναπηρίας ix ανά φύλο και ηλικία καθώς και οι πίνακες ανά φύλο με την αναλογία wx των 
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παντρεμένων μεταξύ αυτών που πεθαίνουν στην ηλικία x, έχουν μειωμένες τιμές σε σχέση με 

τους πίνακες που χρησιμοποιούνται στην Α΄ ομάδα. 

 

Από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων σύμφωνα με το τέταρτο σενάριο, όπως παρουσιάζονται 

στον Πίνακα 9, προκύπτει όμοια με το πρώτο σενάριο, ότι προκειμένου ο λόγος 

συνταξιούχων/εργαζομένων να παραμένει σταθερός, όσο αυξάνεται το πλήθος των 

συνταξιούχων απαιτείται η είσοδος όλο και περισσότερων νεοεισερχομένων στην ασφάλιση 

του Ταμείου. Το πλήθος των συνταξιούχων από 300.768 άτομα το έτος 2008, ανέρχεται σε 

732.915 άτομα το έτος 2050 και το πλήθος των ασφαλισμένων από 819.572 άτομα το έτος 

2008, ανέρχεται σε 1.980.851 άτομα το έτος 2050. Ωστόσο, και στο τέταρτο σενάριο, η 

είσοδος όλο και περισσότερων νεοεισερχομένων στην ασφάλιση του Ταμείου έχει ως 

αποτέλεσμα την «παραγωγή» περισσότερων συνταξιούχων τα επόμενα έτη, η οποία με τη 

σειρά της απαιτεί ολοένα και μεγαλύτερο πλήθος νεοεισερχομένων. 

 

Το πλήθος των συνταξιούχων και ασφαλισμένων του έτους 2050 σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 

του πρώτου σεναρίου είναι αντίστοιχα 783.579 και 2.117.781 άτομα, μεγέθη υψηλότερα σε 

σχέση με αυτά του τέταρτου σεναρίου. Από αυτό προκύπτει ότι ο καθορισμός της μελλοντικής 

εξέλιξης των τιμών των παραμέτρων που είναι απαραίτητες για την εκτίμηση των 

δημογραφικών προβολών, είναι καθοριστικός όσον αφορά την ακρίβεια της πρόβλεψης για 

την εξέλιξη των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του Ταμείου. 

 

 

 

 
Πίνακας 9. Δημογραφικές προβολές ΟΑΕΕ 2008-2050   –   Σενάριο 4 

Πλήθος Συνταξιούχων 
Έτος Πλήθος 

Ασφαλισμένων 
Γήρατος Αναπηρίας Θανάτου 

Σύνολο 
Συνταξιούχων 

Λόγος 
Συνταξιούχων 

προς 
Ασφαλισμένους 

Δείκτης 
Παροχών 

2008 819.572 167.260 32.717 100.791 300.768 0,37 54% 

2009 823.643 170.664 33.205 100.879 304.748 0,37 54% 

2010 838.559 174.727 34.374 101.165 310.267 0,37 54% 

2020 980.093 216.543 40.902 105.190 362.635 0,37 54% 

2030 1.259.631 312.155 44.365 109.544 466.063 0,37 54% 

2040 1.582.590 415.385 51.734 118.439 585.558 0,37 54% 

2050 1.980.851 537.456 63.544 131.915 732.915 0,37 54% 
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε αναλυτικά στοιχεία των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του 
ΟΑΕΕ έτους 2008.  
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Όσον αφορά την εξέλιξη του απαιτούμενου ποσοστού απασχόλησης με βάση τον πληθυσμό 

ηλικίας 15-64 ετών, διατηρώντας το ποσοστό κάλυψης του Ταμείου σταθερό για όλα τα έτη, 

παρατηρούμε ότι από 61,86% το έτος 2008 πρέπει να ανέλθει σε 170,35% το έτος 2050 ή 

αλλιώς το πλήθος των απασχολουμένων το έτος 2050 είναι ελαφρώς μικρότερο από το 

συνολικό πληθυσμό της χώρας (Πίνακας 10). Επομένως, παρόμοια με το αντίστοιχο πρώτο 

σενάριο και το τέταρτο σενάριο δεν είναι εφικτό αν διατηρήσουμε το ποσοστό κάλυψης του 

Ταμείου σταθερό. 

 

 
 

Πίνακας 10. Εξέλιξη του απαιτούμενου ποσοστού απασχόλησης με βάση το πλήθος των 
ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ 2008-2050 - Σενάριο 4 - Σταθερό ποσοστό κάλυψης 

Έτος Συνολικός 
Πληθυσμός 

Πληθυσμός 
ηλικίας        15 

- 64 ετών 

Πλήθος 
Ασφαλισμένων 

ΟΑΕΕ 

Ποσοστό 
Κάλυψης 

Πλήθος 
Απασχολουμένων με 
βάση το ποσοστό   

κάλυψης 

Ποσοστό 
απασχόλησης 
με βάση τον 
πληθυσμό      
15-64 ετών 

2008 10.780.100 7.231.900 819.572 18,32% 4.473.646 61,86% 
2009 10.838.600 7.222.100 823.643 18,32% 4.495.868 62,25% 
2010 11.305.118 7.539.573 838.559 18,32% 4.577.287 60,71% 
2020 11.526.085 7.405.442 980.093 18,32% 5.349.853 72,24% 
2030 11.577.875 7.276.033 1.259.631 18,32% 6.875.715 94,50% 
2040 11.630.098 6.828.585 1.582.590 18,32% 8.638.593 126,51% 
2050 11.575.793 6.347.337 1.980.851 18,32% 10.812.507 170,35% 
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε στοιχεία προβολών του πληθυσμού της Ελλάδας σύμφωνα με το 
σενάριο προβολών EUROPOP2008 της Eurostat με μεταναστευτική κίνηση και σε αναλυτικά στοιχεία 
των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. 
 
Η δυνατότητα υλοποίησης του τέταρτου σεναρίου εξετάζεται και για την περίπτωση που το 

ποσοστό απασχόλησης δεν υπερβεί σε κανένα έτος την τιμή του ανωτάτου ορίου 76%, 

υπολογίζοντας ποιο πρέπει να είναι το κατ΄ έτος ποσοστό κάλυψης του Ταμείου για να 

προκύπτει το πλήθος των ασφαλισμένων του. Σύμφωνα με τον Πίνακα 11, για να είναι δυνατή 

η υλοποίηση του τέταρτου σεναρίου απαιτείται από την πενταετία 2020-2025 και έπειτα η 

σταδιακή αύξηση του ποσοστού κάλυψης, έτσι ώστε το έτος 2050 να ανέρχεται σε 41,06% 

από 18,32% το έτος 2008. 

 

Στην περίπτωση που θεωρήσουμε δυνατή την υλοποίηση αυτού του σεναρίου αυξάνοντας το 

ποσοστό κάλυψης, τότε οι εισφορές που προέρχονται από τους ασφαλισμένους (χωρίς τη 

συμμετοχή του κράτους ή την κρατική χρηματοδότηση) επαρκούν ώστε να διατηρείται το 

επίπεδο των παροχών που βασίζεται αποκλειστικά σ’ αυτές περίπου σταθερό σ’ όλη τη 

διάρκεια της περιόδου προβολής, όπως προκύπτει από την εξέλιξη του δείκτη παροχών για το 

πρώτο σενάριο (Πίνακας 9).   
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Πίνακας 11. Εξέλιξη του απαιτούμενου ποσοστού απασχόλησης με βάση το πλήθος των 
ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ 2008-2050 - Σενάριο 4 - Μεταβλητό ποσοστό κάλυψης 

Έτος Συνολικός 
Πληθυσμός 

Πληθυσμός 
ηλικίας       
15 - 64 
ετών 

Πλήθος 
Ασφαλισμένων 

ΟΑΕΕ 

Πλήθος Απασχολουμένων 
με βάση το ποσοστό 

κάλυψης ώστε το ποσοστό 
απασχόλησης να μην 
ξεπερνάει το 76% 

Ποσοστό 
απασχόλησης 
με βάση τον 
πληθυσμό      
15-64 ετών 

Ποσοστό κάλυψης 
ώστε το ποσοστό 
απασχόλησης να 
μην ξεπερνάει το 

76% 

2008 10.780.100 7.231.900 819.572 4.473.646 61,86% 18,32% 
2009 10.838.600 7.222.100 823.643 4.495.868 62,25% 18,32% 
2010 11.305.118 7.539.573 838.559 4.577.287 60,71% 18,32% 
2020 11.526.085 7.405.442 980.093 5.349.853 72,24% 18,32% 
2030 11.577.875 7.276.033 1.259.631 5.529.785 76,00% 22,78% 
2040 11.630.098 6.828.585 1.582.590 5.189.725 76,00% 30,49% 
2050 11.575.793 6.347.337 1.980.851 4.823.976 76,00% 41,06% 

Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε στοιχεία προβολών του πληθυσμού της Ελλάδας σύμφωνα με το 
σενάριο προβολών EUROPOP2008 της Eurostat με μεταναστευτική κίνηση και σε αναλυτικά στοιχεία 
των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. 
 
 

Σύμφωνα με το πέμπτο σενάριο κατ’ αντιστοιχία του δεύτερου σεναρίου, ο λόγος 

συνταξιούχων/εργαζομένων αυξάνεται με ρυθμό ίσο με το ρυθμό αύξησης του δείκτη 

δημογραφικής εξάρτησης των ηλικιωμένων, όπως εξελίσσεται σύμφωνα με το σενάριο 

προβολών της Eurostat για τον πληθυσμό της Ελλάδας με μεταναστευτική κίνηση, δηλαδή από 

0,37 που ήταν το έτος 2008 ανέρχεται σε 0,77 το έτος 2050 όπως φαίνεται και στον πιο κάτω 

Πίνακα 12. 

 

Από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων για αυτό το σενάριο προκύπτει ότι το σύνολο των 

συνταξιούχων του Ταμείου από 300.768 άτομα το έτος 2008 αυξάνεται σταδιακά σε 639.221 

άτομα το έτος 2050, δηλαδή σχεδόν διπλασιάζονται, ωστόσο το πλήθος αυτό είναι μικρότερο 

από το αντίστοιχο του δεύτερου σεναρίου (674.145 συνταξιούχοι το 2050). Οι ασφαλισμένοι 

του Ταμείου για τα έτη 2008 έως 2017 κυμαίνονται μεταξύ 810.000 έως 830.000 περίπου 

άτομα, στη συνέχεια αυξάνουν σταδιακά έως το έτος 2030 σε 928.000 άτομα και στη συνέχεια 

ελαττώνονται ώστε το έτος 2050 να ανέρχονται σε 830.150 άτομα περίπου, πλήθος κατά πολύ 

μικρότερο από το αντίστοιχο του δεύτερου σεναρίου (875.500 άτομα). 
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Πίνακας 12. Δημογραφικές προβολές ΟΑΕΕ 2008-2050   –   Σενάριο 5 

Πλήθος Συνταξιούχων 
Έτος Πλήθος 

Ασφαλισμένων 
Γήρατος Αναπηρίας Θανάτου 

Σύνολο 
Συνταξιούχων 

Λόγος 
Συνταξιούχων 

προς 
Ασφαλισμένους 

Δείκτης 
Παροχών 

2008 819.572 167.260 32.717 100.791 300.768 0,37 54% 

2009 823.643 170.664 33.205 100.879 304.748 0,37 54% 

2010 816.491 174.727 34.374 101.165 310.267 0,38 53% 

2020 842.906 216.543 40.778 105.129 362.449 0,43 47% 

2030 927.552 312.155 42.898 108.723 463.776 0,50 40% 

2040 884.193 405.203 45.674 115.007 565.884 0,64 31% 

2050 830.157 469.792 47.657 121.773 639.221 0,77 26% 
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε αναλυτικά στοιχεία των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του 
ΟΑΕΕ έτους 2008. 

 
 

Όσον αφορά την εξέλιξη του πλήθους των συνταξιούχων αναπηρίας, λόγω των μειωμένων 

συντελεστών αναπηρίας σε σχέση με το αντίστοιχο δεύτερο σενάριο, παρατηρούμε ότι με την 

πάροδο του χρόνου παραμένει σε όλο και χαμηλότερο επίπεδο σε σχέση με αυτό του δεύτερου 

σεναρίου. Οι συντάξεις αναπηρίας σύμφωνα με το πέμπτο σενάριο από 32.717 άτομα το έτος 

2008 ανέρχονται σε 47.657 άτομα το έτος 2050, ενώ για το δεύτερο σενάριο το αντίστοιχο 

μέγεθος είναι 95.700 άτομα περίπου. Το γεγονός όμως ότι αποτρέπεται η έξοδος ατόμων από 

την ασφάλιση νωρίτερα λόγω αναπηρίας, έχει σαν αποτέλεσμα μια αύξηση τα προσεχή  

χρόνια του πλήθους των συνταξιούχων γήρατος καθώς για αυτά τα άτομα ωριμάζουν σταδιακά 

τα συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα. Το πλήθος των συνταξιούχων γήρατος για το πέμπτο 

σενάριο από 167.260 άτομα το έτος 2008 ανέρχεται σε 469.792 άτομα το έτος 2050, ενώ το 

αντίστοιχο πλήθος για το δεύτερο σενάριο είναι 447.801 άτομα. 

 

Επίσης, σχετικά με την εξέλιξη του πλήθους των συνταξιούχων θανάτου, λόγω των ελαφρά 

μειωμένων αναλογιών των παντρεμένων μεταξύ των θανόντων ασφαλισμένων καθώς και 

συνταξιούχων γήρατος και αναπηρίας, σε σχέση με το αντίστοιχο δεύτερο σενάριο, 

παρατηρούμε ότι με την πάροδο του χρόνου παραμένει σε ελαφρά χαμηλότερο επίπεδο σε 

σχέση με αυτό του δεύτερου σεναρίου. Οι συντάξεις θανάτου για το πέμπτο σενάριο από 

100.791 άτομα το έτος 2008 ανέρχονται σε 121.773 άτομα το έτος 2050, ενώ για το δεύτερο 

σενάριο το αντίστοιχο πλήθος είναι 130.617 άτομα περίπου.   

 

Και σ’ αυτό το σενάριο, προκειμένου ο λόγος συνταξιούχων/εργαζομένων να συμπίπτει με την 

προκαθορισμένη τιμή, απαιτείται η είσοδος ελαφρώς περισσότερων νεοεισερχομένων στην 

ασφάλιση του Ταμείου κατά τα πρώτα έτη σε σύγκριση με τα στατιστικά στοιχεία του 
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Ταμείου, με αποτέλεσμα και την «παραγωγή» περισσότερων συνταξιούχων τα προσεχή 

χρόνια. 

 

Η εξέλιξη του απαιτούμενου ποσοστού απασχόλησης με βάση τον πληθυσμό ηλικίας 15-64 

ετών, διατηρώντας το ποσοστό κάλυψης του Ταμείου σταθερό για όλα τα έτη, για να 

προκύπτει το πλήθος των ασφαλισμένων αυτού του σεναρίου, εμφανίζεται στον Πίνακα 13. 

Από 61,86% το 2008 πρέπει να ανέλθει σε 71,39% το έτος 2050, κάτω από το ανώτατο όριο 

του 76% που έχουμε θέσει, οπότε η υλοποίηση του ανωτέρω σεναρίου θεωρείται εφικτή.  

 

Ωστόσο, το επίπεδο των παροχών οι οποίες βασίζονται στις εισφορές που προέρχονται 

αποκλειστικά από τους ασφαλισμένους (χωρίς τη συμμετοχή του κράτους ή την κρατική 

χρηματοδότηση) μειώνεται σταδιακά και από 54% που ήταν ο δείκτης παροχών για όλες τις 

κατηγορίες συνταξιούχων το 2008 (Πίνακας 12), κατέρχεται στο 26% το έτος 2050 

προκειμένου το σύστημα να βρίσκεται σε ισορροπία. 

 
 
 
 
Πίνακας 13. Εξέλιξη του απαιτούμενου ποσοστού απασχόλησης με βάση το πλήθος των 

ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ 2008-2050 - Σενάριο 5 - Σταθερό ποσοστό κάλυψης 

Έτος Συνολικός 
Πληθυσμός 

Πληθυσμός 
ηλικίας       
15 - 64 
ετών 

Πλήθος 
Ασφαλισμένων 

ΟΑΕΕ 

Ποσοστό 
Κάλυψης 

Πλήθος 
Απασχολουμένων 

με βάση το 
ποσοστό κάλυψης 

Ποσοστό 
απασχόλησης 
με βάση τον 
πληθυσμό     
15-64 ετών 

2008 10.780.100 7.231.900 819.572 18,32% 4.473.646 61,86% 
2009 10.838.600 7.222.100 823.643 18,32% 4.495.868 62,25% 
2010 11.305.118 7.539.573 816.491 18,32% 4.456.829 59,11% 
2020 11.526.085 7.405.442 842.906 18,32% 4.601.013 62,13% 
2030 11.577.875 7.276.033 927.552 18,32% 5.063.057 69,59% 
2040 11.630.098 6.828.585 884.193 18,32% 4.826.381 70,68% 
2050 11.575.793 6.347.337 830.157 18,32% 4.531.425 71,39% 

Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε στοιχεία προβολών του πληθυσμού της Ελλάδας σύμφωνα με το 
σενάριο προβολών EUROPOP2008 της Eurostat με μεταναστευτική κίνηση και σε αναλυτικά στοιχεία 
των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. 

 
 

Σύμφωνα με το έκτο σενάριο ο λόγος συνταξιούχων/εργαζομένων αυξάνεται με ρυθμό τέτοιο 

ώστε το έτος 2050 να ισούται με 0,55 (Πίνακας 14). Από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων 

για το σενάριο αυτό προκύπτει ότι το σύνολο των συνταξιούχων του Ταμείου από 300.768 

άτομα το έτος 2008 αυξάνεται σταδιακά σε 666.116 άτομα το έτος 2050, ωστόσο το πλήθος 

αυτό είναι μικρότερο από το αντίστοιχο του τρίτου σεναρίου (706.136 συνταξιούχοι το 2050). 
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Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου για τα έτη 2008 έως 2015 κυμαίνονται από 817.500 έως 

842.500 περίπου άτομα και στη συνέχεια αυξάνουν σταδιακά έως το τέλος της περιόδου 

προβολής και το έτος 2050 ανέρχονται σε 1.211.120 άτομα, πλήθος μικρότερο από το 

αντίστοιχο του τρίτου σεναρίου (1.283.884 άτομα) . Και σ’ αυτό το σενάριο η είσοδος 

περισσότερων νεοεισερχομένων στο Ταμείο έχει ως αποτέλεσμα και την «παραγωγή» 

περισσότερων συνταξιούχων τα προσεχή έτη. 

 
 

 

Πίνακας 14. Δημογραφικές προβολές ΟΑΕΕ 2008-2050   –   Σενάριο 6 

Πλήθος Συνταξιούχων 
Έτος Πλήθος 

Ασφαλισμένων 
Γήρατος Αναπηρίας Θανάτου 

Σύνολο 
Συνταξιούχων 

Λόγος 
Συνταξιούχων 

προς 
Ασφαλισμένους 

Δείκτης 
Παροχών 

2008 819.572 167.260 32.717 100.791 300.768 0,37 54% 

2009 823.643 170.664 33.205 100.879 304.748 0,37 54% 

2010 816.491 174.727 34.374 101.165 310.267 0,38 53% 

2020 884.135 216.543 40.808 105.144 362.495 0,41 49% 

2030 1.009.563 312.155 43.298 108.946 464.399 0,46 43% 

2040 1.142.762 408.005 47.403 115.973 571.381 0,50 40% 

2050 1.211.120 488.537 52.716 124.862 666.116 0,55 36% 
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε αναλυτικά στοιχεία των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του 
ΟΑΕΕ έτους 2008. 

 
 
Ειδικότερα, όσον αφορά τους συνταξιούχους, έχουμε λιγότερους συνταξιούχους αναπηρίας 

και ορφάνιας προοδευτικά κατ’ έτος σε σχέση με το αντίστοιχο τρίτο σενάριο, λόγω των 

μειωμένων συντελεστών αναπηρίας και μεταβίβασης της σύνταξης θανόντος και προοδευτικά 

περισσότερους συνταξιούχους γήρατος σε σχέση με το τρίτο σενάριο, για τους ίδιους λόγους 

που αναφέραμε κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του πέμπτου σεναρίου. 

 

Η εξέλιξη του απαιτούμενου ποσοστού απασχόλησης με βάση τον πληθυσμό ηλικίας 15-64 

ετών, διατηρώντας το ποσοστό κάλυψης του Ταμείου σταθερό για όλα τα έτη, εμφανίζεται 

στον Πίνακα 15. Από 61,86% το έτος 2008 πρέπει να ανέλθει σε 104,15% το έτος 2050 ή 

αλλιώς το πλήθος των απασχολουμένων το έτος 2050 είναι μεγαλύτερο και από το συνολικό 

πλήθος των ατόμων ηλικίας 15-64 ετών. Επομένως, το έκτο σενάριο δεν είναι εφικτό αν 

διατηρήσουμε το ποσοστό κάλυψης του Ταμείου σταθερό. 
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Πίνακας 15. Εξέλιξη του απαιτούμενου ποσοστού απασχόλησης με βάση το πλήθος των 
ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ 2008-2050 - Σενάριο 6 - Σταθερό ποσοστό κάλυψης 

Έτος Συνολικός 
Πληθυσμός 

Πληθυσμός 
ηλικίας       
15 - 64 
ετών 

Πλήθος 
Ασφαλισμένων 

ΟΑΕΕ 

Ποσοστό 
Κάλυψης 

Πλήθος 
Απασχολουμένων 

με βάση το 
ποσοστό   
κάλυψης 

Ποσοστό 
απασχόλησης 
με βάση τον 
πληθυσμό      
15-64 ετών 

2008 10.780.100 7.231.900 819.572 18,32% 4.473.646 61,86% 
2009 10.838.600 7.222.100 823.643 18,32% 4.495.868 62,25% 
2010 11.305.118 7.539.573 816.491 18,32% 4.456.830 59,11% 
2020 11.526.085 7.405.442 884.135 18,32% 4.826.064 65,17% 
2030 11.577.875 7.276.033 1.009.563 18,32% 5.510.713 75,74% 
2040 11.630.098 6.828.585 1.142.762 18,32% 6.237.785 91,35% 
2050 11.575.793 6.347.337 1.211.120 18,32% 6.610.915 104,15% 
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε στοιχεία προβολών του πληθυσμού της Ελλάδας σύμφωνα με το 
σενάριο προβολών EUROPOP2008 της Eurostat με μεταναστευτική κίνηση και σε αναλυτικά στοιχεία 
των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. 

 
Η δυνατότητα υλοποίησης του έκτου σεναρίου εξετάζεται και για την περίπτωση που το 

ποσοστό απασχόλησης δεν υπερβεί σε κανένα έτος την τιμή του ανωτάτου ορίου 76%, 

υπολογίζοντας ποιο πρέπει να είναι το κατ΄ έτος ποσοστό κάλυψης του Ταμείου για να 

προκύπτει το πλήθος των ασφαλισμένων του.  

 

 
 
Πίνακας 16. Εξέλιξη του απαιτούμενου ποσοστού απασχόλησης με βάση το πλήθος των 

ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ 2008-2050 - Σενάριο 6 - Μεταβλητό ποσοστό κάλυψης 

Έτος Συνολικός 
Πληθυσμός 

Πληθυσμός 
ηλικίας       
15 - 64 
ετών 

Πλήθος 
Ασφαλισμένων 

ΟΑΕΕ 

Πλήθος 
Απασχολουμένων 

με βάση το 
ποσοστό κάλυψης 
ώστε το ποσοστό 
απασχόλησης να 
μην ξεπερνάει το 

76% 

Ποσοστό 
απασχόλησης 
με βάση τον 
πληθυσμό      
15-64 ετών 

Ποσοστό 
κάλυψης 
ώστε το 
ποσοστό 

απασχόλησης 
να μην 

ξεπερνάει το 
76% 

2008 10.780.100 7.231.900 819.572 4.473.646 61,86% 18,32% 
2009 10.838.600 7.222.100 823.643 4.495.868 62,25% 18,32% 
2010 11.305.118 7.539.573 816.491 4.456.830 59,11% 18,32% 

              
2020 11.526.085 7.405.442 884.135 4.826.064 65,17% 18,32% 
2030 11.577.875 7.276.033 1.009.563 5.510.713 75,74% 18,32% 
2040 11.630.098 6.828.585 1.142.762 5.189.725 76,00% 22,02% 
2050 11.575.793 6.347.337 1.211.120 4.823.976 76,00% 25,11% 
Πηγή: Υπολογισμοί που βασίζονται σε στοιχεία προβολών του πληθυσμού της Ελλάδας σύμφωνα με το 
σενάριο προβολών EUROPOP2008 της Eurostat με μεταναστευτική κίνηση και σε αναλυτικά στοιχεία 
των ασφαλισμένων και συνταξιούχων του ΟΑΕΕ. 
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Σύμφωνα με τον Πίνακα 16, για να είναι δυνατή η υλοποίηση του έκτου σεναρίου απαιτείται 

από την πενταετία 2030-2035 και έπειτα η σταδιακή αύξηση του ποσοστού κάλυψης, έτσι 

ώστε το έτος 2050 να ανέρχεται σε περίπου 25,11% από 18,32% το έτος 2008.  

 

Κατ’ αντιστοιχία με το τρίτο σενάριο, το επίπεδο των παροχών οι οποίες βασίζονται στις 

εισφορές που προέρχονται αποκλειστικά από τους ασφαλισμένους (χωρίς τη συμμετοχή του 

κράτους ή την κρατική χρηματοδότηση) μειώνεται σταδιακά προκειμένου το σύστημα να 

βρίσκεται σε ισορροπία. Ενδεικτικά από 54% που ήταν ο δείκτης παροχών για όλες τις 

κατηγορίες συνταξιούχων το 2008, κατέρχεται στο 36% το έτος 2050, όπως προκύπτει από την 

εξέλιξή του για το έκτο σενάριο (Πίνακας 14). 

 

Στον Πίνακα 17 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά ορισμένα από τα αποτελέσματα των 

εκτιμήσεων για τα έξι σενάρια για τα έτη 2008, 2020 και 2050. 

 

 
 

Πίνακας 17. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα σεναρίων για τα έτη 2008, 2020 και 2050 

Λόγος Συνταξιούχων 
προς Ασφαλισμένους  Δείκτης              

Παροχών  Ποσοστό  (%)            
Κάλυψης  Ποσοστό  (%)                

Απασχόλησης ΣΕΝΑ 
-ΡΙΟ 

2008 2020 2050  2008 2020 2050  2008 2020 2050  2008 2020 2050 

1 0,37 0,37 0,37  54% 54% 54%  18,32 18,32 43,90  61,86 74,28 76,00 

2 0,37 0,43 0,77  54% 47% 26%  18,32 18,32 18,32  61,86 63,86 75,29 

3 0,37 0,41 0,55  54% 49% 36%  18,32 18,32 26,61  61,86 66,99 76,00 

4 0,37 0,37 0,37  54% 54% 54%  18,32 18,32 41,06  61,86 72,24 76,00 

5 0,37 0,43 0,77  54% 47% 26%  18,32 18,32 18,32  61,86 62,13 71,39 

6 0,37 0,41 0,55  54% 49% 36%  18,32 18,32 25,11  61,86 65,17 76,00 

Πηγή: Πίνακες 1 έως 16 
 

 

 

Από τα αποτελέσματα των εκτιμήσεων σύμφωνα με όλα τα σενάρια των δημογραφικών 

προβολών του πληθυσμού του Ταμείου προκύπτει ότι είναι αναπόφευκτη η διαχρονική 

αύξηση του πλήθους των συνταξιούχων, το οποίο και υπό το πιο ευνοϊκό από τα σενάρια, το 

έτος 2050 σχεδόν διπλασιάζεται σε σχέση με αυτό του έτους 2008. Αυτή η συνεχής αύξηση 

του πλήθους των συνταξιούχων του Ταμείου είναι συνεπής και με τις δημογραφικές προβολές 
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του πληθυσμού της Ελλάδας, καθόσον συνεχής είναι και η αύξηση του αριθμού των ατόμων 

ηλικίας 65 ετών και άνω. Αυτό οφείλεται κυρίως στη σημερινή κατά ηλικία δομή του 

πληθυσμού της Ελλάδας αλλά και στην αναμενόμενη αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των 

ηλικιωμένων. Αναμφίβολα η εξέλιξη αυτή θα επηρεάσει τόσο το επίπεδο των εισφορών όσο 

και αυτό των παροχών.  

 

 
4. Συμπέρασμα 
 
Οι προοπτικές εξέλιξης του πληθυσμού της Ελλάδας, όπως αυτές αποτυπώνονται στα 

αποτελέσματα των προβολών του πληθυσμού φανερώνουν ότι τις επόμενες δεκαετίες 

αναμένεται μια ένταση της δημογραφικής γήρανσης και μια ακόμη μεγαλύτερη εξάρτηση της 

αύξησης του συνολικού πληθυσμού από τη μετανάστευση. Γενικά, ο ρόλος της 

μετανάστευσης για την αποτροπή μιας μελλοντικής μείωσης του συνολικού πληθυσμού της 

Ελλάδας θα είναι ιδιαίτερα καθοριστικός. Ουσιαστικά, ένας πιθανός στόχος για σημαντική 

αύξηση του πληθυσμού τα επόμενα χρόνια, χωρίς την ύπαρξη καθαρής μεταναστευτικής 

εισροής, φαντάζει ανέφικτος. 

 

Η αναμενόμενη ένταση της δημογραφικής γήρανσης θα συνοδευτεί από αύξηση του πλήθους 

των συνταξιούχων και γενικότερα θα εντείνει τον προβληματισμό για τη βιωσιμότητα των 

συνταξιοδοτικών συστημάτων. Και ενώ η διεύρυνση του αριθμού των συνταξιούχων 

επηρεάζει άμεσα το ύψος των συνταξιοδοτικών δαπανών, η δυνατότητα επέμβασης 

προκειμένου να μεταβληθεί η ροή των δημογραφικών μεταβολών, οι οποίες επηρεάζουν τη 

λειτουργία του συνταξιοδοτικού συστήματος, είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, αφού οι αλλαγές 

στην κατά ηλικία δομή του πληθυσμού είναι μια μακροχρόνια διαδικασία. Ακόμη και οι 

απότομες αλλαγές στα επίπεδα γονιμότητας, θνησιμότητας και μετανάστευσης απαιτούν 

μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να επηρεάσουν τη μεταβολή του δείκτη δημογραφικής 

εξάρτησης.  

 

Στην περίπτωση της θνησιμότητας, τα μέτρα πολιτικής στοχεύουν στη μείωσή της, γεγονός 

που έχει σαν αποτέλεσμα την περαιτέρω γήρανση της ηλικιακής πυραμίδας του πληθυσμού. Η 

διεύρυνση της δημογραφικής γήρανσης εντείνεται ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι στο 

μέλλον η αύξηση της μέσης διάρκειας ζωής θα επέλθει ως αποτέλεσμα της μείωσης της 

θνησιμότητας στις υψηλές ηλικίες, εφόσον η θνησιμότητα στις νεαρές και ως ένα βαθμό στις 

ενδιάμεσες ηλικίες είναι ήδη ιδιαίτερα χαμηλή. Ακόμα και μια σημαντική αύξηση της 

γονιμότητας τα επόμενα χρόνια θα επέφερε μια οριακή επίδραση έπειτα από 15-20 χρόνια 

στον πληθυσμό σε ηλικία εργασίας και μετά από 60-65 χρόνια στον πληθυσμό σε ηλικία 
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συνταξιοδότησης. Επιπλέον, η επίδραση της μετανάστευσης συνδυάζεται συνήθως με την 

αποφυγή μιας μελλοντικής μείωσης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας και τη διατήρηση του 

δείκτη δημογραφικής εξάρτησης των ηλικιωμένων σε σταθερά επίπεδα. Για να επιτευχθεί αυτό 

όμως απαιτείται μια συνεχής και σταδιακά επιταχυνόμενη μεταναστευτική εισροή για να 

καλύπτει ταυτόχρονα την μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας και την αύξηση του 

πληθυσμού σε ηλικία συνταξιοδότησης.   

 

Η πλήρης αντιστάθμιση της αύξησης του πλήθους των συνταξιούχων προϋποθέτει την 

παράλληλη αύξηση του πλήθους των ασφαλισμένων. Όμως, όπως είδαμε και στα 

αποτελέσματα των δημογραφικών προβολών σύμφωνα με το πρώτο και τέταρτο σενάριο, η 

αύξηση του πλήθους των ασφαλισμένων προκαλεί κάποια έτη αργότερα μια επιπλέον αύξηση 

του πλήθους των συνταξιούχων, η οποία με τη σειρά της απαιτεί μια νέα αύξηση του αριθμού 

των ασφαλισμένων.  

 

Ουσιαστικά, θα έπρεπε να υπάρχει ένα συνεχές baby-boom ή μια πολύ υψηλή και 

επιταχυνόμενη μεταναστευτική εισροή. Το αποτέλεσμα και στις δύο περιπτώσεις θα ήταν μια 

συνεχής δημογραφική αύξηση χωρίς τέλος, η οποία δεν θα ήταν ιδιαίτερα επιθυμητή για τις 

οικονομικά προηγμένες χώρες.      

 

Αναμφίβολα η ένταση της δημογραφικής γήρανσης θα επηρεάσει τη λειτουργία των 

συνταξιοδοτικών ταμείων. Ειδικότερα στην περίπτωση του Οργανισμού Ασφάλισης 

Ελευθέρων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.), για τη διατήρηση του επιπέδου παροχών προς τους 

συνταξιούχους σε σταθερά επίπεδα απαιτείται μια συνεχής αύξηση του ποσοστού κάλυψης 

του Ταμείου από την πενταετία 2020-2025 και έπειτα, το οποίο γίνεται πολύ υψηλό προς το 

τέλος της περιόδου προβολής και το οποίο συνεπάγεται μείωση των ποσοστών κάλυψης των 

λοιπών ασφαλιστικών οργανισμών κύριας ασφάλισης και κατ’ επέκταση του πλήθους των 

ασφαλισμένων τους καθώς και των πόρων τους. 

 

Ωστόσο, η δημογραφική συνιστώσα δεν είναι ο μόνος ή ο κυριότερος παράγοντας που 

επηρεάζει τη λειτουργία του συνταξιοδοτικού συστήματος. Εφόσον δεν μπορεί να μεταβληθεί 

η ροή των δημογραφικών μεταβολών, οι οποίες επηρεάζουν τη λειτουργία του 

συνταξιοδοτικού συστήματος, πρέπει να εξεταστούν οι απαραίτητες προσαρμογές στις 

παραμέτρους του, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ισορροπία του μέσα σε ένα περιβάλλον 

εντεινόμενης δημογραφικής γήρανσης, διατηρώντας όμως ένα ικανοποιητικό επίπεδο παροχών 

και για τις μελλοντικές γενιές συνταξιούχων. Όπως προέκυψε από την ανάλυσή μας, στις 

περιπτώσεις όπου ο λόγος συνταξιούχων/ασφαλισμένων σταδιακά αυξάνεται, διατηρώντας το 

επίπεδο των εισφορών σταθερό, αναπόφευκτα μειώνεται διαχρονικά το επίπεδο των παροχών. 
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Οι προσαρμογές αυτές αφορούν είτε στην αύξηση των πόρων του συστήματος μέσω της 

αύξησης του ποσοστού εισφοράς, της κρατικής χρηματοδότησης και έμμεσα του ποσοστού 

απασχόλησης και της παραγωγικότητας της εργασίας, είτε στη μείωση των παροχών μέσω της 

μείωσης του ποσοστού αναπλήρωσης ή των αποδοχών που λαμβάνονται υπόψη για τον 

υπολογισμό των παροχών, είτε στη σταδιακή αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης σύμφωνα 

με τη διαχρονική αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης, είτε με ένα συνδυασμό τους καθώς η 

επίλυση του προβλήματος με μία μόνο από τις προαναφερόμενες προσαρμογές δεν θα ήταν 

αποδεκτή και ως ένα βαθμό εφικτή.  

 

Γίνεται φανερό ότι, η τακτική εκπόνηση αναλογιστικών μελετών, λαμβάνοντας υπόψη και τις 

αναμενόμενες δημογραφικές εξελίξεις, για την αποτίμηση της βιωσιμότητας του 

συνταξιοδοτικού συστήματος είναι απόλυτα αναγκαία, ώστε να αναδεικνύονται τα 

προβλήματα που θα ανακύπτουν στο μέλλον και έγκαιρα να διατυπώνονται προτάσεις και να 

λαμβάνονται αποφάσεις που θα εξασφαλίζουν ένα κοινωνικά αποτελεσματικό και 

μακροχρόνια βιώσιμο σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. 
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