
Επίδομα ανεργίας σε ασφαλιστικά ενήμερους 

επαγγελματίες 

 

Επίδομα ανεργίας θα δικαιούνται, στο εξής, από τον ΟΑΕΔ και όσοι ελεύθεροι 

επαγγελματίες έχουν κάνει διακοπή επαγγέλματος, πληρούν τα εισοδηματικά 

κριτήρια και είναι «ασφαλιστικά ενήμεροι», δηλαδή ρυθμίζουν τις οφειλές 

τους και είναι συνεπείς στην καταβολή των δόσεων.  

 

Τη διεύρυνση του αριθμού των ελεύθερων επαγγελματιών (ασφαλισμένων 

στον ΟΑΕΕ και στο ΕΤΑΜ - ΜΜΕ) οι οποίοι θα μπορούν να διεκδικήσουν το 

επίδομα των 360 ευρώ τον μήνα για διάστημα 3 έως 9 μηνών (ανάλογα με τον 

χρόνο ασφάλισης) προβλέπει απόφαση που, σύμφωνα με έγκυρες 

πληροφορίες της «ΗτΣ», πρόκειται να εκδώσει εντός των προσεχών 

εβδομάδων ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας 

Γιάννης Βρούτσης. Με τη διεύρυνση αυτή (που ήταν για... μήνες «υπό 

εξέταση», σε συνάρτηση με τα έσοδα από την ειδική εισφορά των 10 ευρώ την 

οποία καταβάλλουν, κάθε μήνα, οι «ενεργοί» ασφαλισμένοι και τα έξοδα του 

«κουμπαρά») υπολογίζεται ότι θα «καλυφθεί» μεγάλος αριθμός «ανενεργών» 

λόγω της κρίσης και «αποκλεισμένων», από τη συγκεκριμένη παροχή, 

επαγγελματιών (η ισχύουσα ρύθμιση δίνει το δικαίωμα επιδότησης μόνο σε 

όσους ελεύθερους επαγγελματίες δεν έχουν οφειλές στα Ταμεία). Σύμφωνα με 

επίσημα στοιχεία του ΟΑΕΕ (που επίσημα έχει ζητήσει, μαζί με τις 

οργανώσεις των εμπόρων και των επαγγελματοβιοτεχνών, να «καλυφθούν» οι 

ασφαλιστικά ενήμεροι) μόνο 4.200 «άνεργοι» ελεύθεροι επαγγελματίες ? 

πρώην ασφαλισμένοι λαμβάνουν το επίδομα των 360 ευρώ από τον ΟΑΕΔ, 

άλλοι 1.000 είναι σε... αναμονή και τα αποθεματικά, από τη σχετική εισφορά 

των 10 ευρώ, ξεπερνούν τα 15 εκατ. ευρώ!  

 

Οι προϋποθέσεις 

 

Το επίδομα ανεργίας (συνολικά 1.080 ευρώ ? 3.240 ευρώ στο τρίμηνο και στο 

εννεάμηνο) το δικαιούνται, με όσα ισχύουν σήμερα, οι ελεύθεροι 

επαγγελματίες που έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές στο σύνολό 

τους.  

 

Δικαιούχοι βοηθήματος του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας Αυτοτελώς και 

Ανεξάρτητα Απασχολουμένων του ΟΑΕΔ, σε εφαρμογή του άρθρου 44 του ν. 

3986/2011, είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοτελώς απασχολούμενοι 

ασφαλισμένοι στους φορείς ΟΑΕΕ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ, οι οποίοι διακόπτουν 

αποδεδειγμένα το επάγγελμά τους, δεν αυτοαπασχολούνται, δεν 

αναλαμβάνουν μισθωτή απασχόληση και δεν λαμβάνουν σύνταξη από 



οποιαδήποτε αιτία από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ, το ΝΑΤ ή το 

Δημόσιο, εφόσον:  

 

Εχουν τουλάχιστον 3 χρόνια συνεχούς ή διακεκομμένης ασφάλισης στον 

ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται κατά τη διακοπή του επαγγέλματος, με 

αντίστοιχη καταβολή της ειδικής εισφοράς. 

Για όσους ήταν ασφαλισμένοι την 1/1/2011, απαιτείται καταβολή εισφορών 

για ένα τουλάχιστον χρόνο στον Ειδικό Λογαριασμό Ανεργίας, εφόσον 

διέκοψαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα μετά τη 1/1/2012, για δύο 

τουλάχιστον χρόνια αν διέκοψαν την επαγγελματική δραστηριότητα μετά την 

1/ 1/2013, ενώ για όσους διακόπτουν από 1/ 1/2014 για τουλάχιστον τρία 

χρόνια. 

Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή των δύο 

οικονομικών ετών που προηγούνται της υποβολής αίτησης να μην υπερβαίνει 

αθροιστικά τα 20.000 ευρώ και το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα 

τα 30.000 ευρώ.  

 

Υπάρχει αποδεδειγμένη διακοπή του επαγγέλματος από την 1/1/2012 και 

εφεξής και για τρεις τουλάχιστον μήνες πριν από τη λήψη του βοηθήματος. Ο 

δικαιούχος δεν έχει υπαχθεί στην προαιρετική ασφάλιση Ταμείου μετά τη 

διακοπή επαγγέλματος και να μην έχει υποβάλει αίτηση για συνταξιοδότηση, 

ούτε έχει μεταβιβάσει την επιχείρησή του ή το μερίδιό του ή τις μετοχές του 

στην επιχείρηση στην οποία ανήκε, σε πρόσωπο α΄ και β΄ βαθμού συγγένειας.  

 

Το επίδομα 

 

Για χρόνο ασφάλισης τριών έως τεσσάρων ετών, καταβάλλεται βοήθημα για 

τρεις μήνες. Για χρόνο ασφάλισης πέντε έως έξι ετών δίνεται για τέσσερις 

μήνες, για χρόνο ασφάλισης επτά έως οκτώ ετών καταβάλλεται για πέντε 

μήνες, για χρόνο ασφάλισης εννέα έως δέκα ετών καταβάλλεται για έξι 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 εννέα μήνες. 


