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ΘΕΜΑ:

Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 50 του
νόµου 3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών
Εργασίας, ρυθµίσεις θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες
διατάξεις»

Σας γνωρίζουµε ότι στο ΦΕΚ 170/τ.Α/05.08.2011 δηµοσιεύτηκε ο νόµος
3996/2011 «Αναµόρφωση του Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας, ρυθµίσεις
θεµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» στον οποίο
περιλαµβάνονται οι διατάξεις του άρθρου 50 οι οποίες αφορούν στη δυνατότητα
των ασφαλισµένων του Ο.Α.Ε.Ε., στους οποίους χορηγείται προσωρινή
σύνταξη λόγω αναπηρίας, να διατηρήσουν την επαγγελµατική τους
δραστηριότητα.
Επειδή µέχρι σήµερα έχει παρατηρηθεί έντονα το φαινόµενο,
ασφαλισµένοι του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν κριθεί προσωρινά ανάπηροι από τις
αρµόδιες Υγειονοµικές Επιτροπές και έχουν συνταξιοδοτηθεί από τον
Οργανισµό για δυο, τέσσερα, έξι ή και περισσότερα χρόνια, και στη συνέχεια
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διακόπτεται η σύνταξή τους λόγω µείωσης του ποσοστού της αναπηρίας τους
κάτω του 67%, και οι ασφαλισµένοι αυτοί, έχοντας ήδη διακόψει το επάγγελµά
τους, να καθίστανται ουσιαστικά άνεργοι αλλά και χωρίς σύνταξη, κρίθηκε
σκόπιµο να αντιµετωπιστεί το πρόβληµα αυτό µε τις διατάξεις του παρόντος
άρθρου.
Με τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του
άρθρου 20 του π.δ. 258/2005 και προβλέπεται ότι οι προσωρινά
συνταξιοδοτούµενοι λόγω αναπηρίας από τον Οργανισµό θα έχουν πλέον το
δικαίωµα, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησής τους, να διατηρήσουν την
άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος για όσο χρονικό διάστηµα κρίνονται προσωρινά
ανάπηροι από τις αρµόδιες Υγειονοµικές Επιτροπές.
Εξυπακούεται ότι µετά την οριστικοποίηση της αναπηρικής τους
σύνταξης η υποβολή των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλµατός τους
είναι υποχρεωτική. Προϋπόθεση για τη λήψη της προσωρινής αναπηρικής τους
σύνταξης και παράλληλα για τη διατήρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος
είναι η καταβολή των ανάλογων εισφορών και η µη αυτοαπασχόληση.
Σε περίπτωση αποδεδειγµένης παράβασης των όρων περί της µη
αυτοαπασχόλησης ή της µη καταβολής των αναλογουσών εισφορών,
διακόπτεται η αναπηρική σύνταξη και υποχρεωτικά αναζητούνται τα
απαραίτητα δικαιολογητικά διακοπής του επαγγέλµατος.
Στο σηµείο αυτό επισηµαίνουµε ότι, κατ’ αναλογία των διατάξεων του
άρθρου 49, οι τρέχουσες εισφορές του συνταξιούχου λόγω αναπηρίας, που µε
δική του ευθύνη έχει επιλέξει τη διατήρηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλµατος
µέχρι την οριστικοποίηση της αναπηρικής του σύνταξης, δεν ρυθµίζονται
καθοιονδήποτε τρόπο, η καθυστέρηση καταβολής τους δε, επιφέρει όλες τις
συνέπειες που έχουν και οι κοινοί ασφαλισµένοι του Οργανισµού.
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