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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

«Την υπογραφή Υπουργικής Απόφασης για την άµεση ενεργοποίηση του Ειδικού 

Λογαριασµού Ανεργίας ζητά η ΕΣΕΕ» 

 

Η Εθνική Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, απέστειλε σήµερα επιστολή προς τον 

Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Ιωάννη Βρούτση µε την 

οποία ζητάει την άµεση απόδοση επιδόµατος ανεργίας στους εµπόρους και στους λοιπούς 

ελεύθερους επαγγελµατίες. 

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή της η ΕΣΕΕ αναφέρει ότι, µε το άρθρο 44 ν. 3986/2011, 

συστάθηκε στον ΟΑΕ∆ ο Ειδικός Λογαριασµός Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και 

Ανεξαρτήτως Απασχολουµένων, µε σκοπό την χορήγηση επιδόµατος ανεργίας για όσους 

εµπόρους και ελεύθερους επαγγελµατίες κλείνουν τις επιχειρήσεις τους.   

Με την ίδια διάταξη θεσπίστηκε και µηνιαία εισφορά ύψους 20 € το δίµηνο, που 

καταβάλλεται από όλους τους εµπόρους και τους ελεύθερους επαγγελµατίες υπέρ του 

συγκεκριµένου λογαριασµού.  Η ΕΣΕΕ από την αρχή χαιρέτισε την εισαγωγή της 

διάταξης αυτής, η οποία ήρθε να υλοποιήσει ένα πάγιο αίτηµα του εµπορικού κόσµου και 

να καλύψει µία χρόνια αδικία κατά των ανθρώπων του ελεύθερου επαγγέλµατος, έναντι 

των µισθωτών του ιδιωτικού τοµέα. 

Έκτοτε ωστόσο, έχει παρέλθει ένας χρόνος και – ενώ ο λογαριασµός συνεχίζει να 

ενισχύεται – δεν εκδόθηκε ποτέ η απαιτούµενη για την κατανοµή του βοηθήµατος 

Υπουργική Απόφαση.  Ως αποτέλεσµα αυτής της ολιγωρίας, στο λογαριασµό έχουν 

αποτεθεί από το υστέρηµα των εµπόρων και ελευθέρων επαγγελµατιών – και µάλιστα εν 

καιρώ βαθιάς κρίσης και παρατεταµένης ύφεσης – πολλές δεκάδες εκατοµµυρίων ευρώ, 

ενώ ο κοινωνικός σκοπός για τον οποίο θεσπίστηκε δεν έχει αρχίσει ακόµη να λειτουργεί 

και ο άνεργος έµπορος µένει ακάλυπτος µόλις κλείσει την επιχείρησή του. 

Για το λόγο αυτό, η ΕΣΕΕ ζήτησε την άµεση έκδοση της απαιτούµενης Υπουργικής 

Απόφασης, η οποία, σύµφωνα µε δηµοσιεύµατα, προβλέπει επιδόµατα ανεργίας ύψους 

από 360 € το µήνα και µέχρι 3.000 € το χρόνο για τον έµπορο που αποδεδειγµένα έκλεισε 

την επιχείρησή του.  Ο δικαιούχος πρέπει να πληροί ειδικότερους όρους ή προϋποθέσεις 

για την υπαγωγή του στην καλυπτόµενη από τον Λογαριασµό κατηγορία και να 

χαρακτηριστεί ως άνεργος. 

Η ΕΣΕΕ είναι σύµφωνη στην πρόβλεψη όρων υπαγωγής, που θα ισχύουν για τον 

δικαιούχο του βοηθήµατος,  µε την προϋπόθεση ότι  ο συγκεκριµένος Λογαριασµός θα 

ενεργοποιηθεί άµεσα και η καταβολή του επιδόµατος θα έχει αναδροµική ισχύ από 1-1-

2012.   

Επίσης, µε την επιστολή της, η Συνοµοσπονδία ζήτησε να ρυθµιστεί άµεσα το πρόβληµα 

που έχει ήδη θέσει, ήτοι το µέγα θέµα της κάλυψης µε όλες τις παροχές υγείας των 

οφειλετών του ΟΑΕΕ, όπου υπολογίζεται ότι σήµερα, 1 στους 2 εµπόρους έχει ήδη 

ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ και είναι – αυτός και η οικογένειά του – χωρίς 

ιατροφαρµακευτική και νοσοκοµειακή περίθαλψη, εξαιτίας της µη θεώρησης του 

βιβλιαρίου ασθενείας του ΟΑΕΕ. 

 


