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Σχετικά µε την εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 49 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 49 που αφορούν στη δυνατότητα των
ασφαλισµένων του Ο.Α.Ε.Ε. που έχουν θεµελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωµα
σύµφωνα µε τις διατάξεις της νοµοθεσίας του Οργανισµού, να υποβάλουν
αίτηση συνταξιοδότησης χωρίς τη διακοπή του επαγγέλµατός τους.
Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού ικανοποιείται παλαιότερο αίτηµα των
επαγγελµατοβιοτεχνών και εµπόρων και παρέχεται το δικαίωµα στον
ασφαλισµένο του Ο.Α.Ε.Ε. να διατηρήσει το επάγγελµά του µετά την αίτηση
συνταξιοδότησης.
Οι εν λόγω διατάξεις αντικαθιστούν τις διατάξεις της περ. α της παρ. 1
του άρθρου 30 του π.δ. 258/2005 προβλέποντας ότι ο ασφαλισµένος του
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Ο.Α.Ε.Ε. που έχει θεµελιωµένο συνταξιοδοτικό δικαίωµα, έχει τη δυνατότητα
να διατηρήσει το επάγγελµά του και µετά την αίτηση συνταξιοδότησης εφόσον
το δηλώσει ρητά στην αίτησή του αυτή. Η διατήρησή του επαγγέλµατος δεν
µπορεί να διαρκέσει πάνω από 12 µήνες από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης συνταξιοδότησης. Στις περιπτώσεις αυτές είναι σαφές από τη
γραµµατική διατύπωση των εν λόγω διατάξεων ότι η έναρξη συνταξιοδότησης
µετατοπίζεται από την 1η του επόµενου µήνα της υποβολής της αίτησης
συνταξιοδότησης στην 1η του επόµενου µήνα της υποβολής των
δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλµατος.
Σηµειώνεται στο σηµείο αυτό ότι κατά το χρονικό διάστηµα µεταξύ της
αίτησης συνταξιοδότησης και της υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του
επαγγέλµατος, ο ασφαλισµένος καταβάλλει κανονικά τις ασφαλιστικές του
εισφορές ως εάν να µην είχε υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης, δηλαδή στην
κατηγορία που υπάγεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ.
258/2005, όπως ισχύουν. Οι εισφορές αυτές, σύµφωνα µε τη ρητή διάταξη του
νόµου, δεν ρυθµίζονται καθοιονδήποτε τρόπο και πρέπει να έχουν καταβληθεί
οπωσδήποτε µέχρι την έναρξη συνταξιοδότησης. Σε περίπτωση δε µη
καταβολής τους η σύνταξη θα καταβληθεί µετά την πλήρη εξόφλησή τους µαζί
µε ενδεχόµενα πρόσθετα τέλη, τέλη καθυστέρησης ή άλλες επιβαρύνσεις.
∆ιευκρινίζεται και πάλι ότι το δικαίωµα της διατήρησης του
επαγγέλµατος δεν µπορεί να ξεπερνά το ένα έτος. Ο µεν Ο.Α.Ε.Ε. υποχρεούται
στην καταβολή της σύνταξης από την 1η του επόµενου µήνα της υποβολής των
δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλµατος, ο δε ασφαλισµένος διατηρεί το
δικαίωµα της υποβολής δικαιολογητικών διακοπής οποτεδήποτε εντός του
δωδεκαµήνου.
Στο σηµείο αυτό κρίνεται σκόπιµο να σηµειώσουµε ότι εάν ο υποψήφιος
συνταξιούχος δεν προσκοµίσει τα δικαιολογητικά διακοπής του επαγγέλµατος
εντός του προβλεπόµενου δωδεκαµήνου, η αίτηση συνταξιοδότησής του
απορρίπτεται. Για τη συνταξιοδότησή του απαιτείται υποβολή εκ νέου αίτησης
συνταξιοδότησης µε υποχρεωτική πλέον την προσκόµιση των δικαιολογητικών
της διακοπής του επαγγέλµατος.
Ο Υπουργός

Γεώργιος Κουτρουµάνης
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ∆ΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Γεν. Γραµµατέως Κ.Α.
3. Γραφείο Γεν. ∆/ντριας Κ.Α.
4. Γραφείο Γεν. ∆/ντριας ∆.Υ.
5. Όλες τις ∆/νσεις της Γ.Γ.Κ.Α.
6. Τµήµα ∆ιαδοχικής Ασφάλισης
∆/νση Κ.Α.Α. (5 αντίγραφα)

αρθρο49ΟΑΕΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

2

