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Υπεγράφη τελικά, η υπουργική απόφαση που προβλέπει ευνοϊκότερους όρους 

για την καταβολή επιδόματος ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελματίες – 

αυτοαπασχολούμενους. Έτσι, κάποιοι (λίγοι) άνεργοι ελεύθεροι επαγγελματίες 

θα λάβουν επίδομα έως 360 ευρώ από τον ΟΑΕΔ, για διάστημα από 3 έως 9 

μήνες, εφόσον ρυθμίζουν τις οφειλές τους, ή στην καλύτερη περίπτωση δεν 

χρωστούν… 

 

Βέβαια, προβλέπεται και εισοδηματικό κριτήριο, που δεν αλλάζει με την 

τροποποιημένη υπουργική απόφαση. Το επίδομα δικαιούνται όσοι είχαν χαμηλά 

εισοδήματα, από 20.000 ευρώ ατομικό και έως 30.000 ευρώ καθαρό 

οικογενειακό, στη διετία που διέκοψαν, λόγω της κρίσης, την ασφάλισή τους 

στον ΟΑΕΕ. 

 

Βάσει της παλαιάς απόφασης, που ισχύει, για χρόνο ασφάλισης 3-4 ετών το 

βοήθημα καταβάλλεται για 3 μήνες. Για χρόνο ασφάλισης 5-6 ετών δίνεται για 4 

μήνες, για χρόνο ασφάλισης 7-8 ετών καταβάλλεται για 5 μήνες, για χρόνο 

ασφάλισης 9-10 ετών καταβάλλεται για 6 μήνες, για 11 έως 12 έτη χορηγείται για 

7 μήνες, για 13 έως 14 έτη ασφάλισης για 8 μήνες και για χρόνο ασφάλισης 15 

ετών και πάνω καταβάλλεται το επίδομα για 9 μήνες. 

 

Στην νέα τροποποιητική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, 

προβλέπεται  μεταξύ των προϋποθέσεων και η δυνατότητα ο δικαιούχος να έχει 

εξοφλήσει ή ρυθμίσει τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές 

από οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται και 

είναι ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης. 

 

Επίσης, προβλέπεται ότι, σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος αναλάβει μισθωτή 

απασχόληση ή αυτοαπασχοληθεί ή συνταξιοδοτηθεί για οποιαδήποτε αιτία από 

φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α, το Ν.Α.Τ. ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας 

ασφάλισης της αλλοδαπής ή απολέσει τη ρύθμιση στην οποία έχει υπαχθεί για 



εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ασφαλιστικό 

φορέα στον οποίο υπάγεται, έχει υποχρέωση ενημέρωσης των υπηρεσιών του 

ΟΑΕΔ. 

 

Η  καταβολή του βοηθήματος διακόπτεται από την ημερομηνία ανάληψης της 

μισθωτής εργασίας ή της αυτοαπασχόλησης ή συνταξιοδότησης ή απώλειας της 

ρύθμισης. Τυχόν βοηθήματα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται ως 

αχρεωστήτως καταβληθέντα. 

 

Αντίστοιχα, και στο πεδίο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, προβλέπεται ότι ο 

δικαιούχος πρέπει να καταθέσει βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα με 

την οποία πιστοποιείται η διακοπή του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος 

ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής ή ρύθμιση αυτής. 

 

Απαιτείται επίσης, υπεύθυνη  δήλωση στην οποία δηλώνεται από τον 

ασφαλισμένο ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για τη λήψη του 

βοηθήματος δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν έχει 

απολέσει τη ρύθμιση στην οποία έχει υπαχθεί για εξόφληση των οφειλομένων 

ασφαλιστικών εισφορών προς τον ασφαλιστικό φορέα στον οποίο υπάγεται, δεν 

λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ ή το Δημόσιο, 

ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής και δεν έχει μεταβιβάσει την 

επιχείρηση του ή το μερίδιο του ή τις μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία 

ανήκε σε σύζυγο ή πρόσωπο α και β βαθμού συγγένειας. 

 

Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει το φορέα από τον οποίο επιθυμεί να 

καταστεί δικαιούχος του βοηθήματος στη περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων 

επαγγελμάτων του. 

 

Αν και για την πλειοψηφία των ελεύθερων επαγγελματιών και η νέα ρύθμιση 

αποτελεί δώρο … άδωρον, στον ΟΑΕΕ εκτιμούν ότι μπορούν να λάβουν το 

βοήθημα τουλάχιστον  120.000 πρώην ασφαλισμένοι που έχουν βεβαιωμένες 

οφειλές έως 5.000 ευρώ ο καθένας τους. 
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