
Η Νέα Αρχιτεκτονική του Ασφαλιστικού Συστήµατος 
 

Η πρόταση Νεκτάριου 
 
Στο πλαίσιο της επιτροπής που λειτουργεί στο Υπουργείο Εργασίας µε 
σκοπό την επεξεργασία και υποβολή προτάσεων για τη µεταρρύθµιση 
του ασφαλιστικού συστήµατος που θα εξασφαλίζουν τη  βιωσιµότητα 
του συστήµατος και τη δικαιοσύνη µεταξύ των γεγεών, µέσω 
οµοιόµορφων και γενικών κανόνων εφαρµογής ο κ. Μιλτιάδης 
Νεκτάριος, Καθηγητής Ασφαλιστικής Επιστήµης στο Πανεπιστήµιο 
Πειραιώς, Πρώην ∆ιοικητής του ΙΚΑ, υπέβαλε σχέδιο για µια "νέα 
αρχιτεκτονική του ασφαλιστικού". 
 
Η πρόταση κινείται στις γενικές ευρωπαϊκές κατευθύνσεις και οδηγεί σε 
µεγάλη ανατροπή των µέχρι σήµερα δεδοµένων. Αναλυτικά  στην 
πρόταση αναφέρονται τα εξής: 
 
"Η προϊούσα οικονοµική καταστροφή της χώρας έχει οδηγήσει στην 
µείωση κατά 50% των υπεσχηµένων παροχών στους υφιστάµενους 
συνταξιούχους. Ακόµα µεγαλύτερες θα είναι οι αρνητικές επιπτώσεις για 
τις επόµενες γενιές συνταξιούχων. 
 
Η Ελληνική Πολιτεία στη µεταπολεµική περίοδο αποφάσισε να κρατήσει 
το σύνολο της συνταξιοδοτικής προστασίας του πληθυσµού στο 
δηµόσιο σύστηµα, χωρίς ταυτόχρονα να φροντίσει να εκσυγχρονίσει και 
να κεφαλαιοποιήσει τα ασφαλιστικά ταµεία. Η Ελλάδα είναι η µοναδική 
χώρα της Ευρώπης που δεν ολοκλήρωσε µια συστηµατική ασφαλιστική 
µεταρρύθµιση στα τελευταία 30 χρόνια. Αυτά που συµβαίνουν σήµερα 
στο ασφαλιστικό σύστηµα θα συνέβαιναν και χωρίς την τρέχουσα 
οικονοµική κρίση. Οι ειδικοί της κοινωνικής ασφάλισης είχαν 
προειδοποιήσει από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 ότι µετά το 2020 
οι παροχές θα έπρεπε να µειωθούν στο µισό, εφόσον δεν γινόταν 
εγκαίρως η µεταρρύθµιση και κεφαλαιοποίηση των ασφαλιστικών 
ταµείων. 
 
Επειδή η ύπαρξη και λειτουργία του συστήµατος συντάξεων επηρεάζει 
άµεσα την ζωή 3 εκατ. συνταξιούχων, τον οικονοµικό σχεδιασµό 
εκατοµµυρίων εργαζοµένων, και τις προοπτικές ανάπτυξης της 
οικονοµίας, τα ερωτήµατα που πρέπει να απαντηθούν τώρα, εκ των 
υστέρων και σε συνθήκες ακραίας κρίσης, είναι:  
(α) τι µπορεί να γίνει τώρα για τις απερχόµενες γενιές συνταξιούχων, 
και 
(β) τι πρέπει να γίνει για τις νέες γενιές εργαζοµένων ώστε να µην 
έχουν και αυτές την ίδια τύχη µε τις προηγούµενες γενιές". 



 
Οι προτάσεις που παρουσιάζονται για την συνολική µεταρρύθµιση του 
ασφαλιστικού συστήµατος µπορούν να συνοψιστούν σε δύο άξονες: 
 
Α. Πρόγραµµα άµεσων ενεργειών: 
 
* Συγχώνευση όλων των υφιστάµενων ταµείων κύριων και επικουρικών 
συντάξεων στο ΙΚΑ. 
 
* Οµογενοποίηση των ρυθµίσεων υπολογισµού των παροχών για τους 
ασφαλισµένους όλων των συγχωνευόµενων ταµείων. 
 
* Εκπόνηση ειδικού προγράµµατος εξεύρεσης συµπληρωµατικών πόρων 
για την στοιχειώδη υποστήριξη των απερχόµενων γενεών, για την 
περίοδο 2016-2050. 
 
Β. ∆ηµιουργία ενός Νέου Συστήµατος Συντάξεων, στο οποίο θα 
υπαχθούν υποχρεωτικά όσοι ασφαλίστηκαν µετά το 1992, ενώ οι 
υπόλοιποι θα καλύπτονται µε µεταβατικές ρυθµίσεις. 
 
ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
 
Υπάρχουν δύο µεγάλες οµάδες του πληθυσµού που είναι πλήρως 
εκτεθειµένες στις δραµατικές συνέπειες των Μνηµονίων. Η πρώτη 
οµάδα περιλαµβάνει τους υφιστάµενους συνταξιούχους που 
διαπιστώνουν ότι ο σχεδιασµός των προηγούµενων 30-40 ετών για µία 
επαρκή σύνταξη στην «Τρίτη Ηλικία» ανατρέπεται βίαια από τις 
αλλεπάλληλες µειώσεις των παροχών. Η δεύτερη οµάδα περιλαµβάνει 
την γενιά των Baby-Boomers, αυτών που γεννήθηκαν µετά τον 
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο και θα αρχίσουν να συνταξιοδοτούνται 
µετά το 2015. Σήµερα, η γενιά αυτή διαπιστώνει ότι οι υπεσχηµένες 
συντάξεις έχουν µειωθεί δραστικά µε τις νοµοθετικές ρυθµίσεις των 
Μνηµονίων. Ταυτόχρονα, διαπιστώνεται ότι δεν υπάρχει πλέον χρόνος 
για συστηµατική ιδιωτική αποταµίευση για εξασφάλιση κάποιας 
συµπληρωµατικής συνταξιοδοτικής παροχής (χρειάζονται τουλάχιστον 
15 χρόνια). 
 
Οι σηµερινοί συνταξιούχοι και ασφαλισµένοι καλύπτονται από ένα 
περίπλοκο και αναποτελεσµατικό ασφαλιστικό σύστηµα πολλαπλών 
ταµείων, τα οποία δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης, διότι : (α) κανένα 
από τα ταµεία κύριας ασφάλισης δεν πληροί τις στοιχειώδεις 
προϋποθέσεις φερεγγυότητας, (β) τα ταµεία επικουρικής ασφάλισης 
λειτουργούν ουσιαστικά ως διανεµητικά, από πολλά χρόνια, λόγω µη 
έγκαιρης κεφαλαιοποίησης, και εποµένως δεν είναι σε θέση να 



προσφέρουν τις υπεσχηµένες παροχές, (γ) περισσότερο από το ήµισυ 
των συνολικών δαπανών για συντάξεις χρηµατοδοτείται από τον 
κρατικό προϋπολογισµό, και (δ) οι αλλεπάλληλες µειώσεις των 
συντάξεων, καθώς και όσες θα ακολουθήσουν, καθιστούν περιττή την 
εφαρµογή των επιµέρους κλαδικών διαφοροποιήσεων στον υπολογισµό 
των συντάξεων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, χρειάζονται τρεις δράσεις: 
 
* Η συγχώνευση όλων των υφιστάµενων ταµείων κύριων και 
επικουρικών συντάξεων στο ΙΚΑ. 
 
* Η οµογενοποίηση των ρυθµίσεων υπολογισµού καθώς και 
αναπροσαρµογής των παροχών για τους ασφαλισµένους όλων των 
συγχωνευόµενων ταµείων. 
 
* Η εκπόνηση ειδικού προγράµµατος εξεύρεσης συµπληρωµατικών 
πόρων για την στοιχειώδη υποστήριξη των απερχόµενων γενεών, για 
την περίοδο 2016-2050. 
 
Συγχωνεύσεις Ταµείων στο ΙΚΑ 
 
Στο νέο πλαίσιο που έχει διαµορφωθεί µετά τα Μνηµόνια δεν υπάρχει 
λόγος διατήρησης των υφιστάµενων ταµείων, κύριων και επικουρικών. 
Με όσα έχουν συµβεί στη χώρα όλα τα ταµεία είναι ουσιαστικά 
αφερέγγυα και η αυτονόητη επιλογή είναι η άµεση συγχώνευσή τους 
στο ΙΚΑ. Η κατάργηση των υφιστάµενων επικουρικών ταµείων θα 
πρέπει να συνδυαστεί µε την δυνατότητα µετατροπής σε Ταµεία 
Επαγγελµατικής Ασφάλισης για όσους κλάδους εργαζοµένων το 
επιθυµούν, µε πλήρη και άµεση κατάργηση των κοινωνικών πόρων. 
 
Στη νοµοθετική ρύθµιση για τις συγχωνεύσεις πρέπει να προβλέπεται 
ότι τα υφιστάµενα ταµεία µετατρέπονται άµεσα σε Υποδιοικήσεις του 
ΙΚΑ, ως εξής: 
 
* Υποδιοίκηση για Μισθωτούς (ΙΚΑ και ταµεία ∆ΕΚΟ). 
 
* Υποδιοίκηση για Αυτοαπασχολούµενους και Αγρότες (ΟΑΕΕ, Κλάδος 
Πρόσθετης Ασφάλισης ΟΓΑ, κλπ.). 
 
* Υποδιοίκηση για ∆ηµοσίους Υπαλλήλους. 
 
* Υποδιοίκηση Προνοιακών Παροχών ΕΚΑΣ (και ένταξη των 
προνοιακών παροχών ΟΓΑ στο γενικευµένο σύστηµα ΕΚΑΣ). 



 
* Υποδιοίκηση Επικουρικών ταµείων. 
 
Στο νόµο για τη συγχώνευση των ταµείων θα επισυνάπτεται και το 
επιχειρησιακό σχέδιο για την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων εντός 
συγκεκριµένης προθεσµίας. Με την ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων, η 
πληροφορική πλατφόρµα του ΙΚΑ θα υποστηρίζει και την λειτουργία 
του ενιαίου συστήµατος. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ταχεία 
ολοκλήρωση των συγχωνεύσεων είναι η ελαχιστοποίηση των πολιτικών 
παρεµβάσεων. 
 
Οµογενοποίηση Παροχών 
 
Η επόµενη αυτονόητη επιλογή είναι η ταχύτατη θέσπιση και εφαρµογή 
ενός ενιαίου τρόπου υπολογισµού των παροχών για τους νέους 
συνταξιούχους όλων των ταµείων, καθώς και ενός ενιαίου τρόπου 
αναπροσαρµογής των συντάξεων για τους υφιστάµενους συνταξιούχους 
όλων των ταµείων. Μια τέτοια ρύθµιση θα έχει θεαµατικά αποτελέσµατα 
στην απλοποίηση των διαδικασιών, στην καταπολέµηση της 
γραφειοκρατίας, και στην ταχύτατη υλοποίηση των συγχωνεύσεων. 
 
Συµπληρωµατικοί Πόροι  
για τις Απερχόµενες Γενιές 
 
Την πολιτική αβελτηρία του πολιτικού προσωπικού της µεταπολίτευσης 
µε την αέναη αναβολή της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης (µοναδική 
χώρα στην Ευρώπη) θα πληρώσουν οι απερχόµενες γενιές. Μετά από 
µια σχεδόν δεκαετία ύφεσης, την πρωτοφανή ανεργία (οι συνταξιούχοι 
υπερβαίνουν πλέον τους εργαζόµενους), και την µη ορατή ανάκαµψη 
της οικονοµίας, δεν υπάρχει καµία δυνατότητα για το διανεµητικό 
σύστηµα συντάξεων της χώρας να προσφέρει έστω και στοιχειώδεις 
παροχές στις απερχόµενες γενιές. Αντίθετα, η λειτουργία του 
ασφαλιστικού συστήµατος επιβαρύνει και επιβραδύνει την διαδικασία 
οικονοµικής ανάπτυξης και αύξησης της απασχόλησης. 
 
Το κρίσιµο θέµα για την χώρα, για την περίοδο µέχρι το 2050, είναι η 
εξεύρεση συµπληρωµατικών πόρων για την εξασφάλιση ενός ανεκτού 
επίπεδου διαβίωσης στις απερχόµενες γενιές, δηλαδή για όλους τους 
πολίτες που είναι σήµερα άνω των 60 ετών. Όλοι αυτοί έχουν υποστεί 
µεγάλη µείωση στις υπεσχηµένες παροχές, και το Κράτος θα πρέπει να 
εγγυηθεί τουλάχιστον το επίπεδο των τρεχουσών µειωµένων παροχών. 
 
Η χρηµατοδότηση των συντάξεων αυτών µπορεί να προέρχεται από δύο 
πηγές: 



 
* τις τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές από το διανεµητικό τµήµα 
(κύριες συντάξεις) του Νέου Συστήµατος Συντάξεων (βλέπε 
παρακάτω), και 
 
* τους συµπληρωµατικούς πόρους που θα µπορέσει να κινητοποιήσει το 
Κράτος, για την περίοδο µέχρι το 2050. 
 
Οι απαιτούµενοι συµπληρωµατικοί πόροι για την περίοδο 2016-2050 θα 
εκτιµηθούν άµεσα µε βάση µια σχετική αναλογιστική µελέτη και θα 
πρέπει να εντοπιστούν ενδεχοµένως και άλλοι πόροι πέραν των γενικών 
φορολογικών εσόδων. 
 
Πέραν της χρηµατοδότησης των παροχών της µεταβατικής περιόδου, 
πρέπει να γίνει σαφές ότι µε το προτεινόµενο σύστηµα συντάξεων δεν 
θα χρειαστεί να επιβαρύνεται πλέον ο κρατικός προϋπολογισµός για την 
λειτουργία του νέου συστήµατος. 
 
ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
 
Η Ελλάδα έχει την ευκαιρία, εκµεταλλευόµενη τη διεθνή εµπειρία των 
ασφαλιστικών µεταρρυθµίσεων, να προχωρήσει στην πλήρη αναδόµηση 
του συστήµατος συντάξεων και να δηµιουργήσει ένα νέο σύστηµα 
συντάξεων, το οποίο: 
 
1. Θα καθορίζει το νέο ισοζύγιο στη διαχείριση των κινδύνων µεταξύ 
του δηµόσιου και του ιδιωτικού τοµέα. Ο στόχος της Πολιτείας θα είναι 
να προσφέρει στους πολίτες ένα δοµηµένο πλαίσιο µακροχρόνιας 
αποταµίευσης, το οποίο θα καταλήγει τελικά να προσφέρει στο µέσο 
πολίτη ένα συνολικό ποσοστό αναπλήρωσης 75%. Σε αντίθεση µε το 
παρελθόν, το κράτος δεν θα αναλάβει το σύνολο της συνταξιοδοτικής 
προστασίας του πληθυσµού, αλλά θα εξασφαλίζει ένα ποσοστό 
αναπλήρωσης που θα ανέρχεται στο 50% περίπου, όπως ακριβώς 
συµβαίνει σε όλες τις αναπτυγµένες οικονοµίες. Οι πολίτες θα πρέπει να 
φροντίζουν µέσω των προαιρετικών προγραµµάτων των Ταµείων 
Επαγγελµατικής Ασφάλισης να συµπληρώνουν το επίπεδο προστασίας 
που τους προσφέρει το κράτος. 
 
2. Θα θέτει ως γενική αρχή την ίση µεταχείριση όλων των πολιτών 
διαχρονικά, όσον αφορά τα υποχρεωτικά κρατικά συστήµατα κύριας και 
επικουρικής ασφάλισης. Αυτό συνεπάγεται ότι όλοι οι πολίτες υπάγονται 
σε ένα και µοναδικό Ταµείο Κύριων Συντάξεων, το ΙΚΑ, καθώς και σε 
ένα και µοναδικό Ταµείο Επικουρικών Συντάξεων. Η διαφοροποίηση της 
συνταξιοδοτικής προστασίας θα είναι δυνατή στο επίπεδο των 



προαιρετικών Ταµείων Επαγγελµατικής Ασφάλισης, τα οποία συνάπτουν 
οι εργαζόµενοι σε συνεργασία µε τους εργοδότες. 
 
3. Θα παρέχει επαρκή προστασία σε όλους τους ασφαλισµένους µε την 
συνδυασµένη εφαρµογή όλων των διαθέσιµων υποχρεωτικών και 
προαιρετικών προγραµµάτων ασφάλισης. ∆ιεθνώς, το ποσοστό 
αναπλήρωσης 75% θεωρείται ότι εξασφαλίζει επαρκές εισόδηµα κατά 
την τρίτη ηλικία. 
 
4. Θα είναι βιώσιµο µακροχρόνια, χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό 
προϋπολογισµό και το δηµόσιο χρέος. 
 
5. ∆εν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απασχόληση και θα 
συµβάλλει σηµαντικά στην διαδικασία συσσώρευσης κεφαλαίου. 
 
Παρακάτω περιγράφουµε συνοπτικά τους βασικούς άξονες του 
προτεινόµενου νέου συστήµατος συντάξεων. 
 
1. Γενικό Πλαίσιο Μεταρρύθµισης 
 
* Βασικά Χαρακτηριστικά: 
 
* Αποτελεσµατικός ατοµικός και οικογενειακός οικονοµικός 
προγραµµατισµός, για άρτιο συνδυασµό υποχρεωτικών και 
προαιρετικών προγραµµάτων. 
 
* Ίση µεταχείριση όλων των πολιτών, τόσο εντός της κάθε γενιάς όσο 
και µεταξύ των γενεών. 
 
* Πλήρης διαφάνεια, µε ετήσια ενηµέρωση ασφαλισµένων. 
 
* Μακροχρόνια βιωσιµότητα του συστήµατος. 
 
* Θετικές επιδράσεις στην απασχόληση και την οικονοµική ανάπτυξη. 
 
* Τρεις πυλώνες για τις τρεις βασικές λειτουργίες: 
 
* Αναπλήρωση συντάξεων, µέσω των κύριων και επικουρικών 
συντάξεων (υποχρεωτική ασφάλιση) 
 
* Πρόνοια, µέσω της γενικευµένης εφαρµογής του ΕΚΑΣ 
 
* Κλαδική διαφοροποίηση, µέσω των Ταµείων Επαγγελµατικής 
Ασφάλισης (προαιρετική ασφάλιση). 



 
* Οι κύριες συντάξεις χρηµατοδοτούνται από τους εργαζόµενους και 
τους εργοδότες και το µοναδικό Ταµείο Κύριων Συντάξεων, το ΙΚΑ, 
λειτουργεί µε την µέθοδο Pay-As-You-Go. 
 
* Οι επικουρικές συντάξεις χρηµατοδοτούνται από τους εργαζόµενους 
και τους εργοδότες και το Ταµείο Επικουρικών Συντάξεων λειτουργεί µε 
πλήρη κεφαλαιοποίηση (Full Funding). 
 
* Οι προνοιακές παροχές συντάξεων παρέχονται µέσω του ΕΚΑΣ και 
χρηµατοδοτούνται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισµό. 
 
* Το νέο σύστηµα κύριων συντάξεων αφορά τους ασφαλισµένους που 
ασφαλίστηκαν µετά το 1992, ενώ για τους υπόλοιπους θα υπάρχουν 
µεταβατικές ρυθµίσεις. 
 
* Το νέο σύστηµα επικουρικών συντάξεων θα εκκινήσει εκ του 
µηδενός, µε την έννοια ότι η υπαγωγή στην ασφάλιση θα αφορά όλους 
τους ασφαλισµένους και η έναρξη της κεφαλαιοποίησης θα ξεκινήσει µε 
την θέσπιση και την λειτουργία του επικουρικού ταµείου. 
 
* Προαιρετικά Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης, κατά επιχείρηση ή 
κλάδο της οικονοµίας, ή Ανοιχτά Ταµεία. 
 
* Το επιθυµητό ποσοστό αναπλήρωσης ανέρχεται στο 75% και 
καλύπτεται από την συνδυασµένη εφαρµογή όλων των 
προαναφερόµενων υποχρεωτικών και προαιρετικών συστηµάτων 
συντάξεων. 
 
* Αποφυγή καταναγκασµών. Ελαστικότητα ρυθµίσεων για τις αενάως 
διαφοροποιούµενες ανάγκες του εργατικού δυναµικού. 
 
2. Οργάνωση του Νέου Συστήµατος Συντάξεων 
 
* Το νέο σύστηµα συντάξεων θα συγκροτείται από τις υποχρεωτικές 
καλύψεις για κύριες και επικουρικές συντάξεις που θα προσφέρει το 
δηµόσιο, καθώς και από τα προαιρετικά προγράµµατα των Ταµείων 
Επαγγελµατικής Ασφάλισης που θα οργανωθούν στο πλαίσιο του 
ιδιωτικού τοµέα. 
 
* Στο νέο σύστηµα των κύριων συντάξεων θα υπαχθούν υποχρεωτικά 
όσοι έχουν ασφαλιστεί για πρώτη φορά µε βάση τον νόµο 2084/1992, 
µε βάση τον οποίο έχουν εναρµονιστεί οι εισφορές και οι προϋποθέσεις 
ασφάλισης των περισσότερων ταµείων. Τα άτοµα µε ηλικία άνω των 60 



ετών θα παραµείνουν στο παλαιό σύστηµα, ενώ για τις ενδιάµεσες 
ηλικίες θα εφαρµοστούν µεταβατικές ρυθµίσεις. 
 
* Το ΙΚΑ (στο οποίο θα έχουν γίνει εν τω µεταξύ οι προαναφερόµενες 
συγχωνεύσεις) θα είναι ο αποκλειστικός φορέας των κύριων συντάξεων 
του νέου συστήµατος. 
 
* Ένα νέο και µοναδικό επικουρικό ταµείο θα δηµιουργηθεί που θα 
καλύπτει όλο τον πληθυσµό. Η υπαγωγή στην ασφάλιση θα γίνει µε την 
έναρξη λειτουργίας του επικουρικού ταµείου και θα αφορά όλους τους 
ασφαλισµένους. 
 
* Ενιαία πληροφορική πλατφόρµα για τις κύριες και τις επικουρικές 
συντάξεις. Τα πληροφορικά συστήµατα του ΙΚΑ βελτιώνονται, 
επεκτείνονται και καλύπτουν όλο τον χώρο της κοινωνικής ασφάλισης. 
 
* Αντικατάσταση των πολλαπλών αριθµών κοινωνικής ασφάλισης από 
τον Ατοµικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ). 
 
* Μόνιµη συνεργασία ΙΚΑ και του TAXIS για την δραστική µείωση της 
εισφοροδιαφυγής και την είσπραξη των ασφαλιστικών εισφορών µέσω 
των Οικονοµικών Υπηρεσιών του κράτους. 
 
* Υποχρεωτική διαχείριση των αποθεµατικών τόσο του ταµείου κύριων 
συντάξεων όσο και του ταµείου επικουρικών συντάξεων από την ΑΕ∆ΑΚ 
Ασφαλιστικών Οργανισµών. 
 
3. Κύριες Συντάξεις µε προσαρµογή του Σουηδικού Μοντέλου 
 
* Το νέο σύστηµα των κύριων συντάξεων είναι διανεµητικό µε 
καθορισµένες εισφορές (Pay-As-You-Go Notional Defined 
Contributions). Βασίζεται στη λειτουργία Ατοµικών Λογαριασµών 
νοητής κεφαλαιοποίησης (Individual Notional Accounts). ∆ηλαδή, οι 
κύριες συντάξεις είναι πλήρως αναλογικές. 
 
* Οι εισφορές υπολογίζονται επί του φορολογητέου εισοδήµατος και 
εισπράττονται από τις Οικονοµικές Υπηρεσίες του κράτους. 
Καταργούνται οι υφιστάµενες κλίµακες ασφαλιστέων αποδοχών για 
τους αυτοαπασχολούµενους. 
 
* Οι ασφαλιστικές εισφορές πιστώνονται κάθε χρόνο στους ατοµικούς 
λογαριασµούς και κεφαλαιοποιούνται µε την µέση αύξηση του ΑΕΠ. 
 



* Κάθε χρόνο όλοι οι ασφαλισµένοι λαµβάνουν επίσηµη ενηµέρωση για 
το ποσό του συσσωρευµένου ασφαλιστικού κεφαλαίου. Η ενηµέρωση 
αυτή µπορεί να γίνεται και ηλεκτρονικά. Η εφαρµογή του Σουηδικού 
µοντέλου επιβάλλει την πλήρη διαφάνεια στη λειτουργία του 
συνταξιοδοτικού συστήµατος. 
 
* Το νέο σύστηµα αφορά τους ασφαλισµένους που ασφαλίστηκαν µετά 
το 1992. Τότε δηµιουργήθηκε ένα ενιαίο καθεστώς εισφορών και 
προϋποθέσεων ασφάλισης για όλα σχεδόν τα ταµεία και, εποµένως, θα 
είναι ευκολότερο να εντοπιστεί και να καταγραφεί η ασφαλιστική 
ιστορία των εργαζοµένων που απαιτεί η λειτουργία του Σουηδικού 
µοντέλου. Απαιτείται ειδικό Επιχειρησιακό Σχέδιο για τη δηµιουργία των 
Ατοµικών Λογαριασµών για τους ασφαλισµένους αυτούς για την 
περίοδο από το 1992 µέχρι σήµερα (στην ουσία µέχρι το 2002, οπότε 
άρχισε στο ΙΚΑ η ηλεκτρονική καταγραφή της ασφαλιστικής ιστορίας 
των ασφαλισµένων). Υπάρχει επαρκής διεθνής τεχνογνωσία για την 
απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έργου, µε διαδικασία Outsourcing. 
 
* Το ενδεικτικό κεφάλαιο του Ατοµικού Λογαριασµού µετατρέπεται κατά 
τη στιγµή της συνταξιοδότησης σε ισόβια µηνιαία συνταξιοδοτική 
παροχή, η οποία αναπροσαρµόζεται ετησίως µε βάση τις αυξήσεις στις 
µέσες αποδοχές. 
 
* ∆εν θα υπάρχει δυνατότητα πρόωρης συνταξιοδότησης, ενώ θα 
παρέχεται η ευελιξία για µερική απασχόληση κατά την περίοδο της 
συνταξιοδότησης. 
 
* Το σύστηµα θα έχει ενσωµατωµένους αυτόµατους σταθεροποιητές για 
την περίπτωση αρνητικών εξελίξεων σε δηµογραφικές ή οικονοµικές 
παραµέτρους. 
 
* Η κρατική χρηµατοδότηση θα περιορίζεται στην καταβολή των 
αναλογουσών εισφορών για τους ανέργους, την στρατιωτική θητεία, 
την ανατροφή τέκνων, κλπ. 
 
4. Νέο Ταµείο Επικουρικών Συντάξεων 
 
· Ο ρόλος των επικουρικών συντάξεων είναι κρίσιµος στο νέο σύστηµα. 
Αφενός στοχεύουν στη συµπλήρωση των παροχών των κύριων 
συντάξεων. Αφετέρου αποτελούν τον κύριο µοχλό για τη µείωση του 
συνολικού µακροχρόνιου κόστους του εθνικού συστήµατος συντάξεων. 
 
· Οι επικουρικές συντάξεις είναι του τύπου «καθορισµένων εισφορών». 
Κάθε ασφαλισµένος διαθέτει Ατοµικό Λογαριασµό στον οποίο 



συσσωρεύεται το ασφαλιστικό κεφάλαιο, για την εξέλιξη του οποίου 
ενηµερώνεται ετησίως. 
 
· Το νέο σύστηµα επικουρικών συντάξεων θα εκκινήσει εκ του µηδενός, 
µε την έννοια ότι η υπαγωγή στην ασφάλιση και η έναρξη της 
κεφαλαιοποίησης θα ξεκινήσει µε την θέσπιση και την λειτουργία του 
επικουρικού ταµείου και θα καλύπτει όλους τους εργαζόµενους. 
 
· Το ένα και µοναδικό νέο ταµείο των επικουρικών συντάξεων θα είναι 
πλήρως κεφαλαιοποιηµένο. 
 
· Η διαδικασία των επενδύσεων των αποθεµατικών είναι καίριας 
σηµασίας για την επίτευξη των στόχων. Ανατίθεται υποχρεωτικά στην 
ΑΕ∆ΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισµών. 
 
· ∆ιαδικασία Contracting-out: Όσοι επιλέξουν να µην ενταχτούν στο 
παραπάνω επικουρικό ταµείο, θα πρέπει να συµµετέχουν υποχρεωτικά 
σε Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) το οποίο θα προσφέρει 
τουλάχιστον ισοδύναµη κάλυψη µε αυτήν του υποχρεωτικού 
επικουρικού ταµείου. Θα υπάρχει η ευχέρεια στους πολίτες να 
επιστρέψουν, εάν το επιθυµούν, στο δηµόσιο σύστηµα, µεταφέροντας 
και τα αναλογούντα αποθεµατικά. Ένα τέτοιο πλαίσιο θα δηµιουργήσει 
συνθήκες ανταγωνισµού µεταξύ του δηµόσιου και των ιδιωτικών 
ταµείων, µε βάση την ποιότητα των υπηρεσιών και την απόδοση των 
επενδύσεων των αντίστοιχων φορέων. 
 
5. Ταµεία Επαγγελµατικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) 
 
* Οργανώνονται προαιρετικά και χρηµατοδοτούνται από τους 
ενδιαφερόµενους εργαζόµενους και εργοδότες (περιλαµβανόµενου και 
του ∆ηµοσίου, ως εργοδότη). 
 
* Ο κύριος σκοπός τους είναι η κλαδική διαφοροποίηση των 
εργαζοµένων ως προς τις συνταξιοδοτικές παροχές. 
 
* ∆εν υπάγονται στην κοινωνική ασφάλιση για συντάξεις. 
 
* Υπάγονται στην χρηµατοοικονοµική εποπτεία του κράτους καθώς και 
στην Ευρωπαϊκή ασφαλιστική νοµοθεσία για την εποπτεία των ταµείων 
συντάξεων. 
 
* Για τα ΤΕΑ δεν υφίσταται κρατική εγγύηση των παροχών, αλλά τα 
ταµεία αυτά µπορούν να συγκροτούν Guarantee Funds. 
 



* Τα Ταµεία Εφάπαξ µετατρέπονται υποχρεωτικά σε ΤΕΑ. 
 
* Βελτιώνεται η υφιστάµενη νοµοθεσία όσον αφορά τις ιδιαίτερες 
προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι φορείς που αναλαµβάνουν τη 
διαχείριση των ΤΕΑ. 
 
* Επειδή στην Ελλάδα µεγάλος αριθµός εργαζοµένων ανήκει σε µικρό-
µεσαίες επιχειρήσεις ή είναι αυτοαπασχολούµενοι, πρέπει να τους δοθεί 
η δυνατότητα να συµµετέχουν σε Ανοιχτά Ταµεία Επαγγελµατικής 
Ασφάλισης, ώστε να συµπληρώνουν µε δικά τους µέσα το επίπεδο 
προστασίας που προσφέρει η Πολιτεία. Τα απαιτούµενα Ανοιχτά Ταµεία 
δεν θα υπερβαίνουν τα πέντε (5) και θα υπάρχουν αυστηρές 
προδιαγραφές για τους φορείς που θα µπορούν να συστήνουν και να 
λειτουργούν τέτοια ταµεία. 
 
* Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα (ΒΑΕ). Το πρόβληµα των ΒΑΕ 
µπορεί να λυθεί οριστικά µε την υπαγωγή όλων των σχετικών κλάδων 
(παλαιών και νέων) σε ένα ιδιαίτερο Ταµείο Επαγγελµατικής Ασφάλισης 
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων. Το άθροισµα των 
ασφαλιστικών εισφορών για τα ΒΑΕ ανέρχεται στο 5.6% και στο 
πλαίσιο ενός ΤΑΕ µπορεί να αποφέρει ένα πρόσθετο ποσοστό 
αναπλήρωσης της τάξης του 25%. Εάν υπαχθούν και οι παλαιοί 
ασφαλισµένοι θα πρέπει να καλυφθούν τα αποθεµατικά για «past 
service». Εάν επιλεγούν πιο πρόσφατες περίοδοι ασφάλισης (ή µόνον οι 
ασφαλισµένοι µετά την έναρξη του νέου ταµείου), τότε το πρόβληµα 
της πρόσθετης αποθεµατοποίησης περιορίζεται ανάλογα. Μια τέτοια 
ρύθµιση θα επιτρέψει στους ενδιαφερόµενους να αυξήσουν τις επιλογές 
τους για πρόωρη συνταξιοδότηση. 
 
6. Γενική Εφαρµογή Συστήµατος ΕΚΑΣ 
 
* Στόχος του συστήµατος ΕΚΑΣ είναι η µείωση του ποσοστού φτώχειας 
µεταξύ των µελών των απερχόµενων γενεών. Το φαινόµενο της 
φτώχειας στην Τρίτη Ηλικία µπορεί να µειωθεί ανάλογα µε τους 
διαθέσιµους κρατικούς πόρους. 
 
* Η καταβολή των παροχών προϋποθέτει τον προηγούµενο έλεγχο των 
εισοδηµάτων καθώς και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων των 
ενδιαφεροµένων. 
 
* Η χρηµατοδότηση των σχετικών παροχών γίνεται αποκλειστικά από 
τον κρατικό προϋπολογισµό. 
 



* Οι παροχές συναρτώνται µε το επίσηµο ετήσιο «ελάχιστο επίπεδο 
διαβίωσης», όπως αυτό ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (στο 60% 
του διάµεσου εισοδήµατος). 
 
* Όσοι δεν έχουν ιστορικό ασφάλισης λαµβάνουν την ετησίως 
καθοριζόµενη κατώτατη σύνταξη, η οποία πρέπει να επεκταθεί και 
στους αγρότες. 
 
* Όσοι έχουν ιστορικό ασφάλισης, αλλά η συνολική παροχή από την 
κύρια και την επικουρική σύνταξη υπολείπεται του εκάστοτε «ελάχιστου 
επιπέδου διαβίωσης», λαµβάνουν συµπληρωµατική παροχή ΕΚΑΣ ώστε 
να ανέλθουν στο επίπεδο αυτό. 
 
* Η υπαγωγή στην ασφάλιση προϋποθέτει: (α) την ελληνική ιθαγένεια 
(ή την ιδιότητα του οµογενούς), (β) τη συνολική διάρκεια παραµονής 
στην Ελλάδα, (γ) την ορισµένη διάρκεια παραµονής αµέσως πριν την 
λήψη της παροχής. 
 
7. Χρηµατοδότηση 
 
* Το άθροισµα των εισφορών για κύριες και επικουρικές συντάξεις θα 
πρέπει να είναι περίπου 15%. Τα ακριβή ποσοστά θα προκύψουν µετά 
την διενέργεια των αναλογιστικών µελετών για τις ανάγκες 
χρηµατοδότησης των πρόσθετων εισροών στο παλαιό σύστηµα 
συντάξεων κατά τη µεταβατική περίοδο. 
 
* Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ένα ποσοστό 10% για τις κύριες συντάξεις 
θα οδηγούσε σε ένα ποσοστό αναπλήρωσης περίπου 25% (σε 35 
χρόνια απασχόλησης και µε ένα µέσο ετήσιο ρυθµό ανάπτυξης του ΑΕΠ 
2%). Ενώ ένα ποσοστό εισφορών 5% για τις επικουρικές συντάξεις θα 
οδηγούσε σε ένα ποσοστό αναπλήρωσης 25% (για 35 χρόνια, µε ένα 
µέσο ετήσιο ποσοστό απόδοσης των επενδύσεων 5%). ∆ηλαδή, µε 
βάση τα παραπάνω το δηµόσιο σύστηµα θα εξασφαλίσει ένα συνολικό 
ποσοστό αναπλήρωσης 50%, και οι πολίτες θα πρέπει µε δικά τους 
µέσα να φροντίσουν για την εξασφάλιση ενός επιπλέον ποσοστού 
αναπλήρωσης 25%. 
 
* Το προτεινόµενα χαµηλότερα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών, σε 
σχέση µε τα υφιστάµενα, θα συµβάλλουν στην αύξηση της 
απασχόλησης, ενώ η προτεινόµενη κεφαλαιοποίηση των επικουρικών 
συντάξεων θα δηµιουργήσει σταδιακά µεγάλους όγκους αποθεµατικών 
για την χρηµατοδότηση των επενδύσεων στην οικονοµία. Στις χώρες µε 
κεφαλαιοποιηµένα συστήµατα συντάξεων, τα αποθεµατικά ανέρχονται 
σε ποσοστά µεταξύ 50% και 120% των αντίστοιχων ΑΕΠ. Για την 



Ελλάδα, εκτιµάται ότι η προτεινόµενη χρηµατοδότηση των επικουρικών 
συντάξεων θα δηµιουργήσει αποθεµατικά τουλάχιστον 50 δισ. Ευρώ 
στην πρώτη δεκαετία λειτουργίας του συστήµατος. Οι πόροι αυτοί θα 
είναι πολύτιµοι για την χρηµατοδότηση της ανάπτυξης της χώρας και 
την δηµιουργία των εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας που 
πρέπει να δηµιουργηθούν για την απορρόφηση της ανεργίας. 
 
8. Θέµατα ∆ιοίκησης 
 
* Αποτελεί αδήριτη ανάγκη ο δραστικός περιορισµός των πολιτικών 
παρεµβάσεων στο ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας, διότι αυτός ήταν ο 
κύριος λόγος της επελθούσας καταστροφής του συστήµατος. 
 
* Προτείνεται η θέσπιση Εθνικού Συµβουλίου Κοινωνικής Ασφάλισης, 
στο οποίο ανατίθεται η εκπόνηση εθνικής στρατηγικής για το χώρο των 
κοινωνικών ασφαλίσεων καθώς και η εποπτεία της υλοποίησής της. Το 
Συµβούλιο µπορεί να εισηγείται νοµοθετικές ρυθµίσεις. Οποιαδήποτε 
νοµοθετική ρύθµιση έχει σχέση µε την κοινωνική ασφάλιση, 
προϋποθέτει την σχετική γνωµοδότηση του Συµβουλίου πριν εισαχθεί 
στη Βουλή. Το Συµβούλιο υποβάλλει στη Βουλή έκθεση κάθε τριετία 
σχετικά µε την κατάσταση του συστήµατος ασφάλισης της χώρας. 
 
* Τα µέλη των ∆ιοικητικών Συµβουλίων των Ταµείων, οι ∆ιοικητές, οι 
Υποδιοικητές καθώς και οι Γενικοί ∆ιευθυντές ορίζονται µετά από ειδική 
διαδικασία, στην οποία περιλαµβάνεται η περιγραφή των απαιτούµενων 
προσόντων για την κατάληψη της κάθε θέσης καθώς και η αξιολόγηση 
των υποψηφίων από ειδική επιτροπή της Βουλής. 


