ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ αναφορικά με το ζήτημα υπαγωγής των
ταμείων επικουρικής ασφάλισης των δημοσιογράφων στο πεδίο
εφαρμογής του άρθρου 220 παρ. 6 του ν. 4281/2014

Ήδη με τη δημοσίευση του ιδρυτικού του ΕΤΕΑ νόμου 4052/2012 είχε
αποτυπωθεί στην οικεία αιτιολογική έκθεση η βούληση του νομοθέτη για τη
δημιουργία ενιαίου ταμείου επικουρικής ασφάλισης - καταρχήν μισθωτών –
το οποίο λειτουργεί με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων
εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση. Σκοπός, όπως ρητά μνημονεύεται, η
αυστηρή διασύνδεση εισφορών – παροχών ώστε να αποτραπεί η δημιουργία
ελλειμμάτων και η θεσμοθέτηση συντελεστή βιωσιμότητας για μηδενικά
ελλείμματα.
Έως τη δημοσίευση του ν. 4281/2014, στο ΕΤΕΑ είχαν ενταχθεί τα ταμεία και
λοιποί κλάδοι επικουρικής ασφάλισης μισθωτών με το μεγαλύτερο αριθμό
ασφαλισμένων, όπως το ΙΚΑ – ΕΤΕΑΜ, το ΤΕΑΔΥ, οι τομείς επικουρικής
ασφάλισης του ΤΕΑΙΤ κα.
Με το άρθρο 220 του ν. 4281/2014 προβλέφθηκε η ένταξη στο ΕΤΕΑ και
άλλων φορέων ή κλάδων επικουρικής ασφάλισης (μισθωτών και πάλι), τα
οποία δεν είχαν ήδη υπαχθεί στο ενιαίο ταμείο έως τότε.
Με τροπολογία που κατατέθηκε τελευταία στιγμή όμως, προστέθηκε
παράγραφος 6 στο ως άνω άρθρο 220, ως εξής: « 6. Οι κλάδοι και τομείς
επικουρικής ασφάλισης, που δεν έχουν ενταχθεί στο Ενιαίο Ταμείο
Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ), δύνανται να μετατρέπονται μέχρι 30.6.2015
μετά από σύμφωνη γνώμη των αντιπροσωπευτικότερων οργανώσεων των
κλάδων ασφαλισμένων και μετά από εκπόνηση αναλογιστικής μελέτης, σε
νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), εκτός Γενικής Κυβέρνησης
σύμφωνα με τον ορισμό του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 549/2013 για το
Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών, κατά τα
οριζόμενα στα άρθρα 7 και 8 του ν. 3029/2002, άλλως από 1.7.2015,
εντάσσονται στο ΕΤΕΑ, λαμβάνοντας υπ` όψιν τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
επικουρικής ασφάλισης των ελεύθερων επαγγελματιών. Με απόφαση του
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Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας καθορίζονται όλα
τα σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας.
Για τους προαναφερόμενους τομείς και κλάδους, καθώς και για τα
αναφερόμενα ταμεία και τομείς της παραγράφου 1 του παρόντος, που
μετατρέπονται σε Ν.Π.Ι.Δ., το ποσοστό της εργοδοτικής εισφοράς παραμένει
σταθερό ή μειώνεται, χωρίς οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση χρηματοδότηση ή
παροχή εγγυήσεων από τη Γενική Κυβέρνηση ή άλλες μη ανταποδοτικές
πηγές, πέραν των δικών τους πόρων».
Από τη γενικότητα της διατύπωσης αλλά και από το γεγονός ότι
αναφέρεται ότι θα ληφθούν υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
ελεύθερων επαγγελματιών προκύπτει με σαφήνεια το συμπέρασμα ότι με
την υπόψη διάταξη ο νομοθέτης επιδιώκει την ένταξη στο ΕΤΕΑ (ή τη
μετατροπή τους σε ΝΠΙΔ κατά τους ειδικότερους ορισμούς) όλων των
φορέων και κλάδων επικουρικής ασφάλισης, όχι μόνο μισθωτών αλλά και
ελεύθερων επαγγελματιών, ανεξάρτητα από τη νομική μορφή με την οποία
λειτουργούν κατά το χρόνο έκδοσης. Τούτο δε ώστε να εξαλείψει σε κάθε
περίπτωση τους μη ανταποδοτικούς - κοινωνικούς πόρους των ταμείων και
να εισαγάγει και σε αυτά το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων
εισφορών και την αυστηρή διασύνδεση εισφορών – παροχών.
Ενόψει των ανωτέρω, και τα ταμεία επικουρικής ασφάλισης των
δημοσιογράφων υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της ανωτέρω διάταξης.

Αθήνα, 19-11-2014
Ο γνωμοδοτών Δικηγόρος
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