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Τ
ον Οκτώβριο αναµένεται να κατατεθεί 
στη Βουλή το νοµοσχέδιο για την εκ βά-
θρων αλλαγή του συστήµατος της επικου-

ρικής ασφάλισης, µετατρέποντας τον δεύτερο 
πυλώνα ασφάλισης σε αµιγώς κεφαλαιοποιητι-
κό. Σύµφωνα µε πληροφορίες της Realnews, ο 
υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέ-
σεων, Νότης Μηταράκης, έχει ήδη συστήσει 
τις οµάδες εργασίας, προκειµένου να προχω-
ρήσει στην ολοκλήρωση του σχεδίου νόµου, 
αλλά και στην εκπόνηση αναλογιστικής µελέ-
της για τη σταδιακή µετατροπή του υπάρχο-
ντος συστήµατος, µε πλήρη διασφάλιση των 
ήδη καταβαλλόµενων επικουρικών συντάξεων 
και των εισφορών που έχουν καταβάλει οι ερ-
γαζόµενοι. Με το νέο σύστηµα, οι επικουρικές 
θα υπολογίζονται µε τις ίδιες παραµέτρους, αλ-
λά η διαφορά είναι ότι οι εισφορές του ασφα-
λισµένου θα επενδύονται ή δεν θα επενδύο-
νται µε δική του απόφαση. 
Το νέο αµιγώς κεφαλαι-
οποιητικό σύστηµα θα 
ενεργοποιηθεί τον Ια-

ράσει το 0,5% του σωρευτικού ΑΕΠ. Με βά-
ση τα στοιχεία που επεξεργάζονται οι αρµόδι-
οι στο υπουργείο Εργασίας, σήµερα οι µισθω-
τοί ασφαλισµένοι δίνουν το 6,5% του εισοδή-
µατός τους και η µέση επικουρική από κάθε 
αιτία (γήρας, θάνατος, αναπηρικές) είναι στα 
172 ευρώ, µε το 70% των δικαιούχων να λαµ-
βάνει χαµηλότερη της µέσης σύνταξης. Με τις 
ίδιες εισφορές στο κεφαλαιοποιητικό σύστη-
µα -και µε µετριοπαθείς υποθέσεις- µπορούν 
να επιτευχθούν σηµαντικές αυξήσεις. Για πα-
ράδειγµα, ένας ασφαλισµένος µε ετήσιο εισό-
δηµα 12.000 ευρώ και 35 χρόνια εργασίας, µε 
το σηµερινό σύστηµα θα λάβει 178 ευρώ επι-
κουρική, ενώ στο κεφαλαιοποιητικό σύστηµα 
θα λάβει 257 ευρώ (44% αύξηση).

Σύµφωνα µε το υπουργείο Εργασίας, ο πρώ-
τος πυλώνας (κύρια σύνταξη) θα παραµείνει 
δηµόσιος, υποχρεωτικός, διανεµητικός και ανα-
διανεµητικός, προωθώντας τη µείωση εισφο-
ρών και τη βελτίωση της σχέσης ανταποδοτι-
κότητας µεταξύ εισφορών και παροχών. Στον 
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νουάριο του 2021 και θα αφορά όσους εντα-
χθούν τότε στην αγορά εργασίας. ∆ηλαδή, στο 
νέο σύστηµα θα ενταχθούν µόνο οι νέοι εργα-
ζόµενοι, όσοι δηλαδή µπουν στην αγορά εργα-
σίας και καταβάλουν για πρώτη φορά ασφα-
λιστικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης από 
την ψήφιση του νέου νόµου και µετά. Ο κάθε 
εργαζόµενος που θα πιάνει δουλειά για πρώ-
τη φορά θα καταβάλλει για τη δική του σύντα-
ξη τις εισφορές που αναλογούν στον µισθό του 
και χρόνο µε τον χρόνο θα «χτίζει» και το ποσό 
της δικής του επικουρικής σύνταξης.

Αυξήσεις
Η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε µεσοσταθµι-
κή αύξηση των µελλοντικών συντάξεων για 
τις επόµενες γενιές έως και 30%. Με βάση τις 
πρώτες εκτιµήσεις, το κόστος για το ασφαλι-
στικό σύστηµα την πρώτη χρονιά µετατροπής 
θα ανέλθει στα 100 εκατ. ευρώ και στα 40 χρό-
νια για την πλήρη ανάπτυξη του συστήµατος 
το σωρευτικό κόστος µετάβασης δεν θα ξεπε-

Ολο το πλαίσιο
για τις νέες επικουρικές

Ο αρμόδιος υφυπουργός 
Εργασίας και Κοινωνικών 
Υποθέσεων, Νότης Μηταράκης
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  Για πρώτη φορά, Ελληνες θεσμικοί επενδυτές θα 
διαχειρίζονται τα αποθεματικά κεφάλαια του δεύτερου 
πυλώνα, σημαντικό μέρος των οποίων θα επανεπενδύ-
εται στην ελληνική οικονομία, δημιουργώντας πολλα-
πλασιαστικά οφέλη. Σήμερα, η επενδυτική αγορά στη-
ρίζεται δυσανάλογα σε ξένους θεσμικούς επενδυτές. Ο 
κάθε ασφαλισμένος πλέον θα έχει ρόλο και λόγο για την 
επένδυση των χρημάτων που αποταμιεύει, θα λαμβά-
νει τις αποδόσεις για τις εισφορές που καταβάλλει και 
σε καμία περίπτωση δεν θα ρισκάρει τις εισφορές. Το 
υπουργείο Εργασίας θα προσπαθήσει να ακολουθήσει 
τα πρότυπα κοινωνικής ασφάλισης που εφαρμόζονται 
σε προηγμένες χώρες της δυτικής Ευρώπης και της βό-
ρειας Αμερικής, με στόχο το δημόσιο σύστημα ασφά-
λισης να γίνει ελκυστικότερο στους νέους. 

Μηδενικό ρίσκο
Ολο αυτό θα στηρίζεται στην παραδοχή μηδενικού ρί-
σκου για τον ασφαλισμένο, δηλαδή του τι θα πάρει ο 
νέος ασφαλισμένος επιλέγοντας την επένδυση των ει-
σφορών του με τον τόκο των κρατικών ομολόγων και 
την πλήρη προστασία του κεφαλαίου του. Με αυτόν τον 
τρόπο θα υπάρξει άθροιση των ατομικών του εισφορών 
με κρατικό επιτόκιο, γεγονός που μακροχρόνια θα οδη-
γήσει σε μεγαλύτερες επικουρικές συντάξεις από αυτές 
του νόμου Κατρούγκαλου, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν 
έχουν καμία ανταπόδοση. Το ίδιο μοντέλο διαχείρισης 
των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων θα προ-
ταθεί και στα επαγγελματικά επικουρικά ταμεία που θα 
λειτουργούν από ασφαλιστικές εταιρείες τραπεζών ή ακό-
μη και από επαγγελματικά ταμεία, που λειτουργούν σε 
όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, με στόχο την επίτευ-
ξη καλύτερων αποδόσεων προς όφελος των ασφαλισμέ-
νων για τη λήψη υψηλότερων επικουρικών συντάξεων. 

Πρόσβαση
Ο κάθε ασφαλισμένος θα έχει τη δυνατότητα από τον 
πρώτο μήνα ένταξης στο νέο σύστημα -που θα τεθεί σε 
εφαρμογή από το 2021- να παρακολουθεί την απόδο-
ση των εισφορών του, να αλλάζει την επενδυτική πολι-
τική που ακολουθεί μετά την παροχή συμβουλών από 
ειδικούς, ενώ θα έχει τη δυνατότητα ρευστοποίησης και 
καταβολής της σύνταξής του μετά την πρώτη 15ετία.  
Ωστόσο, όσο περισσότερο θα παραμένει στο σύστημα, 
τόσο υψηλότερο θα είναι το ύψος της επικουρικής σύ-
νταξης που θα λάβει. Υπό εξέταση θα τεθεί και το πώς 
κάποιος νέος ασφαλισμένος μετά το 1993, έπειτα από 
δική του επιλογή, θα έχει τη δυνατότητα να μεταπηδή-
σει από το υπάρχον σύστημα επικουρικής ασφάλισης 
στο νέο σύστημα πλήρους κεφαλαιοποίησης των κατα-
βαλλόμενων ασφαλιστικών εισφορών.

τρίτο πυλώνα θα δοθούν επιπλέον φορολογικά 
κίνητρα για τόνωση της συμμετοχής των ασφα-
λισμένων στην ιδιωτική ασφάλιση. Οι αλλαγές 
θα γίνουν στον δεύτερο πυλώνα με τη νέα επι-
κουρική ασφάλιση. Για πρώτη φορά θα εισα-
χθεί στην Ελλάδα η κεφαλαιοποίηση στις επι-
κουρικές συντάξεις. Δηλαδή η αποταμίευση 
του κάθε ασφαλισμένου θα παραμένει διαθέ-
σιμη γι’ αυτόν και θα επενδύεται προς αποκλει-
στικό του όφελος. 

Η διαφορά είναι ότι από το σύστημα «νοη-
τής» κεφαλαιοποίησης, που είναι η επικουρι-
κή ασφάλιση μετά τον νόμο 4387/2016 (νό-
μος Κατρούγκαλου), μετατρέπεται με το σχέ-
διο της Ν.Δ. σε αμιγώς κεφαλαιοποιητικό με 
τις ίδιες εισφορές.  

Με τον νόμο Κατρούγκαλου οι επικουρικές 
συντάξεις για αιτήσεις από 1/1/2015 και μετά 
έχουν στοιχεία κεφαλαιοποιητικού συστήμα-
τος και τα ποσά που προκύπτουν λαμβάνουν 
ως βάση τις εισφορές, την ηλικία και τις απο-
δόσεις (σε υποθετική βάση) των αποθεματι-
κών του ΕΤΕΑΕΠ. 

Οι βασικοί άξονες
Η «R» παρουσιάζει τα βασικά σημεία του νέ-
ου συστήματος: 

1Η νέα επικουρική αφορά μόνο τους νέους 
ασφαλισμένους, δηλαδή όσους μπαίνουν 

στην αγορά εργασίας από 1/1/2021.

2 Η νέα επικουρική είναι υποχρεωτική για 
όλους.

3 Οι εισφορές παραμένουν στα σημερινά 
επίπεδα.
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Τα οφέλη για τους 
ασφαλισμένους

4 Κάθε ασφαλισμένος έχει τον ατομικό του λο-
γαριασμό στο ΕΤΕΑΕΠ.

5 Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και 
Εφάπαξ Παροχών θα αναμορφωθεί και θα 

αναβαθμιστεί, προκειμένου να διαχειρίζεται τη 
νέα επικουρική, όντας ταυτόχρονα και ο δημόσι-
ος πάροχος επενδυτικής στρατηγικής. 

6Εναλλακτικά, οι ασφαλισμένοι, με ατομική 
τους δήλωση, θα μπορούν να επιλέξουν άλ-

λον επενδυτικό φορέα, μεταξύ λίστας αδειοδο-
τημένων και πιστοποιημένων φορέων και επαγ-
γελματικών ταμείων. 

7 Για πρώτη φορά θα δοθεί η δυνατότητα στον 
ασφαλισμένο να επιλέξει τον επενδυτικό φο-

ρέα αλλά και το μείγμα της παροχής, όπως, για πα-
ράδειγμα, εφάπαξ καταβολή ή μηνιαία σύνταξη, 
την ηλικία λήψης της νέας επικουρικής, αλλά και 
την επενδυτική στρατηγική που θα ακολουθήσει. 

8 Το ΕΤΕΑΕΠ θα είναι ο διαχειριστής των λογα-
ριασμών. Η εποπτεία και ο έλεγχος του συ-

στήματος ανατίθενται στην Τράπεζα της Ελλάδος 
και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

9 Οι σημερινοί συνταξιούχοι θα συνεχίσουν 
να λαμβάνουν τις σημερινές τους παροχές 

και οι σημερινοί ασφαλισμένοι θα παραμένουν 
στο σύστημα που ισχύει ήδη. Η μετάβαση στο 
νέο σύστημα χρηματοδοτείται από την ανάπτυ-
ξη, αλλά και από τον κρατικό Προϋπολογισμό, 
στο πλαίσιο της διαγενεακής αλληλεγγύης. Στα 
40 χρόνια για την πλήρη ανάπτυξη του συστή-
ματος, το σωρευτικό κόστος μετάβασης δεν ξε-
περνά το 0,5% του σωρευτικού ΑΕΠ, καθιστώ-
ντας το απολύτως διαχειρίσιμο, σύμφωνα με την 
ηγεσία του υπουργείου Εργασίας. 


