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Κύριο
Δημήτρη Στρατούλη
Αναπληρωτή Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης

Αίτημα για εξαίρεση
του Ταμείου Αυτασφάλειας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας
από τις διατάξεις του ν. 6261/14
Κύριε Υπουργέ,
Σε συνέχεια της συνάντησής μας στις 26 Μαρτίου 2015, στην οποία
σας διατυπώσαμε το αίτημά μας για εξαίρεση του Ταμείου Αυτασφάλειας
Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας από τις υποχρεώσεις που απορρέουν
από τις διατάξεις του ν.6261/14, άρθ. 180, παρ. Ζ, σας επισυνάπτουμε
σχέδιο αιτιολογικής έκθεσης και προτεινόμενη διάταξη - ρύθμιση, όπως
μας ζητήσατε, με την παράκληση να προχωρήσετε στην νομοθετική επίλυση
του παραπάνω αιτήματος.

Με τιμή,
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Κοιν.: Γεν. Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων
κ. Γ. Ρωμανιά
Συν.: 2 σελίδες

Αιτιολογική Έκθεση
Με τις διατάξεις του άρθρου 180 παρ.Ζ του Ν.4261/2014 (Α΄ 107 )
προβλέφθηκε ότι από 1.1.2014 οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων
των ΝΠΙΔ της παρ. 20 του άρθρου 6 του Ν.3029/2002 (Α΄160) θα τηρούνται
σε ατομικές μερίδες. Ακόμη προβλέφθηκε ότι τα ανωτέρω ταμεία υποχρεούνται
να υποβάλλουν κάθε έτος στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή , αναλογιστικές
μελέτες και οικονομικές καταστάσεις για τον έλεγχο της βιωσιμότητάς τους .
Τέλος προβλέπεται ότι εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του
ν.4261/2014 θα εκδοθεί υπουργική απόφαση μετά από σύμφωνη γνώμη της
Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής με την οποία θα καθορίζεται ποια από τα ως
άνω Ταμεία θα ακολουθήσουν το κεφαλαιοποιητικό σύστημα των Ταμείων
Επαγγελματικής Ασφάλισης των άρθρων 7 και 8 του Ν.3029/2002 και ποια το
διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση.
Η σύσταση ΝΠΙΔ κατοχυρώνεται συνταγματικά στο άρθρο 5 παρ. 1 του
Συντάγματος και στο άρθρο 12 του Συντάγματος . Η ως άνω συνταγματική
κατοχύρωση των ΝΠΙΔ έχει ως συνέπεια ότι το ΝΠΙΔ διέπεται από το
καταστατικό του και όχι από το νόμο και ότι είναι ανίσχυρη ως περιοριστική της
αυτονομίας του οποιαδήποτε νομοθετική επέμβαση που τροποποιεί το
καταστατικό του , τους κανόνες λειτουργίας του ή την σύνθεση του Οργάνου
που το διοικεί χωρίς της σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ του ΝΠΙΔ.
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, στα πλαίσια της συνταγματικώς
κατοχυρωμένης αυτονομίας που απολαμβάνουν τα ως άνω ταμεία μόνο τα Δ.Σ
αυτών μπορούν να τροποποιούν διατάξεις του κανονισμού αυτών .
Tο Ταμείο Αυτασφάλειας Προσωπικού της Εθνικής Τράπεζας μετατράπηκε σε
ΝΠΙΔ σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της διάταξης του άρθρου
6 παρ.20 του Ν.3029/2002 απολαμβάνει δε της ως άνω συνταγματικά
κατοχυρωμένης αυτονομίας (βλ. και την υπ΄αριθμ.127 έκθεση καταθέσεως
Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας περί αντικατάστασης του καταστατικού του
Ταμείου Αυτασφάλειας Προσωπικών των Τραπεζών Εθνικής , Κτηματικής .
Ελλάδος και του Μετοχικού Ταμείου Υπαλλήλων Τράπεζας Ελλάδος) . Βάσει
της διατάξεως του άρθρου 6 παρ. 20 του Ν.3029/2002 αναγκαίο
προαπαιτούμενο για την μετατροπή των Ταμείων σε ΝΠΙΔ ήταν η καταβολή
εισφοράς μόνο από τους εργαζόμενους και η απουσία εργοδοτικής εισφοράς .
Με απόφαση του Δ.Σ του Ταμείου Αυτασφάλειας Προσωπικού ΕΤΕ, ύστερα
από τη σύνταξη αναλογιστικής μελέτης από έγκριτη εταιρεία, τροποποιήθηκε ο
κανονισμός του ώστε να διασφαλιστεί η αναλογιστική ισορροπία και
βιωσιμότητα του . Συγκεκριμένα ανακαθορίστηκε η εφάπαξ παροχή και
επανήλθε η καταβολή εργοδοτικής εισφοράς σε ποσοστό 2% από την
εργοδότρια Τράπεζα. Η σχετική τροποποίηση της διάταξης του κανονισμού
στο μέρος που αφορά τον ανακαθορισμό της εφάπαξ παροχής εγκρίθηκε και
από την ΚΥΑ. Φ80000/35187/1180/19.12.2013 απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών , Εργασίας , Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας .
Επομένως, λόγω της ουσιώδους αυτής μεταβολής στο σχηματισμό του
ασφαλιστικού του κεφαλαίου έπαυσε πλέον το Ταμείο Αυτασφάλειας
Προσωπικού ΕΤΕ να υπάγεται ουσιαστικά στη ρύθμιση του Ν. 3029/2002
οπότε και δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάγεται στις ρυθμίσεις του Ν.
4261/2014, αφού μάλιστα η διάταξη του άρθρου 180 παρ. Ζ του Ν.4261/2014
είναι μεταγενέστερη της μεταβολής του τρόπου σχηματισμού του

ασφαλιστικού κεφαλαίου του ως άνω Ταμείου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να
περιλαμβάνει φορείς των οποίων το νομικό και οικονομικό καθεστώς έχει
μεταβληθεί σε σχέση με τα οριζόμενα στο Ν.3029/02 , για την υπαγωγή στον
οποίο η απουσία της εργοδοτικής εισφοράς, ήταν όλως αναγκαίο
προαπαιτούμενο.
Το Ταμείο Αυτασφάλειας Προσωπικού ΕΤΕ είναι δυνατόν σύμφωνα με το
Σύνταγμα που δεν επιτρέπει την παρέμβαση του νομοθέτη στα ΝΠΙΔ
Αλληλοβοηθητικά Ταμεία γιατί προσβάλει και την ελευθερία του
συνεταιρίζεσθαι να επιλέξει με σχετική τροποποίηση του Κανονισμού του το
κεφαλοποιητικό ή το διανεμητικό σύστημα , αφού αυτό συνάδει απόλυτα με το
καθεστώς αυτονομίας κάτω από το οποίο υφίσταται και λειτουργεί.
Σημειώνεται ότι τη τελευταία δεκαετία συντάσσονται για λογαριασμό του
Ταμείου αναλογιστικές μελέτες από έγκριτες εταιρίες .
Για τους λόγους αυτούς και με δεδομένο ότι δεν έχει εκδοθεί εντός τριών
μηνών από την έναρξη της ισχύος του ν.4261/2014 (5.5.2014) η
κατ΄εξουσιοδότηση του ως άνω νόμου υπουργική απόφαση και για να μην
δημιουργούνται προβλήματα ερμηνείας προτείνεται η προσθήκη διάταξης
σύμφωνα με την οποία η παράγραφος Ζ του άρθρου 180 του Ν.4261/2014 να
μην έχει εφαρμογή στα Ταμεία που μετατράπηκαν σε ΝΠΙΔ σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 20 του Ν.3029/2002 αλλά μετά την μετατροπή
τους το ασφαλιστικό κεφάλαιο σχηματίζεται και με οποιουδήποτε ύψους και
μορφής εισφορά του εργοδότη.
Προτεινόμενη ρύθμιση :
"Στην παράγραφο Ζ του άρθρου 180 του Ν.6261/2014 (Α΄107)
προστίθεται εδάφ. 1δ) το οποίο έχει ως ακολούθως : Οι ανωτέρω
ρυθμίσεις δεν αφορούν τα Ταμεία που μετατράπηκαν σε ΝΠΙΔ σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 20 του Ν.3029/2002 αλλά μετά την
μετατροπή τους το ασφαλιστικό κεφάλαιο σχηματίζεται και με
οποιουδήποτε ύψους και μορφής εισφορά του εργοδότη."

