
Κοροϊδία με το επίδομα ανεργίας για τους 

εμπόρους 
Ως κοροϊδία εκλαμβάνουν οι χιλιάδες έμποροι που λόγω κρίσης οδηγήθηκαν 
στην σκληρή απόφαση να βάλουν λουκέτο στις επιχειρήσεις τους, τη 
δυνατότητα λήψης επιδόματος ανεργίας από τον ΟΑΕΔ. Και αυτό, γιατί αν 
δεν αλλάξουν οι προϋποθέσεις χορήγησής τους, εκτιμάται ότι ελάχιστοι θα το 
λάβουν. 
 
Ο εμπορικός κόσμος είναι σε απόγνωση. Θεωρεί δε, πως προκαλεί το κοινό 
αίσθημα η θέσπιση ως προαπαιτούμενο για την λήψη του επιδόματος 
ανεργίας, για το οποίο καταβάλλουν εισφορές, την εξόφληση των 
υποχρεώσεων του άνεργου μικρομεσαίου προς τον ΟΑΕΕ και το κράτος! Αυτό 
που επισημαίνουν είναι πως αν ο άνεργος είχε τη δυνατότητα να 
αποπληρώνει τις υποχρεώσεις του δεν θα έκλεινε το μαγαζί του, ούτε θα 
κατέτασσε τον εαυτό του στους ανέργους. Κανένας μικρομεσαίος 
επιχειρηματίας και ελεύθερος επαγγελματίας δεν επιθυμεί να χάσει την 
δουλειά του και να μείνει άνεργος.  
 
Μάλιστα, με επιστολή που απέστειλε προς τον Διοικητή του ΟΑΕΔ Θεόδωρο 
Αμπατζόγλου, η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου ζητεί στοιχεία 
για την κίνηση και το αποθεματικό του Λογαριασμού υπέρ των αυτοτελώς και 
ανεξαρτήτως απασχολουμένων, ο οποίος θεσπίστηκε για την παροχή 
επιδόματος ανεργίας στους ελεύθερους επαγγελματίες και έμπορους που 
έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους.  
 
Οι έμποροι δικαίως αναρωτιούνται, εφόσον τα κριτήρια παραμένουν 
απαγορευτικά για τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, πού πηγαίνουν τα 
λεφτά από τις εισφορές για το επίδομα ανεργίας που έχουν καταβάλει και 
εξακολουθούν να καταβάλλουν. Και ζητούν το αυτονόητο, να χρησιμοποιηθεί 
μέρος των κεφαλαίων αυτών για να διασφαλιστεί η ιατροφαρμακευτική 
περίθαλψη για όσους χάνουν την ασφαλιστικής τους ενημερότητα. 
 
Βέβαια, ο εμπορικός κόσμος καταγγέλλει και διάκριση εις βάρος των 
εμπόρων, καθώς όπως επισημαίνει και η ΕΣΕΕ στην επιστολή της προς τον 
ΟΑΕΔ, με την πρόσφατη τροποποίηση του άρθρου 44 ν. 3986/2011 και με την 
έκδοση της Φ.80000/8285/253/2013 Υπουργικής Απόφασης καθιερώθηκε 
εισοδηματικό τεκμήριο υπαγωγής μόνο για τους λοιπούς ελεύθερους 
επαγγελματίες (μηχανικούς, δικηγόρους, γιατρούς κλπ ασφαλισμένους του 
ΕΤΑΑ) αλλά όχι για τους εμπόρους και τους λοιπούς ασφαλισμένους του 
ΟΑΕΕ, για τους οποίους ο νόμος απαιτεί πλήρη διακοπή (άρα και πλήρη 
διευθέτηση των οφειλών) και αυστηρά κριτήρια, προκειμένου να λάβουν το 
σχετικό βοήθημα.  
 
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΣΕΕ, ελάχιστοι δικαιούχοι της συγκεκριμένης 
κατηγορίας παίρνουν αυτό το επίδομα και 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 άνεργος έμπορος μένει ακάλυπτος και αβοήθητος 
μόλις κλείσει την επιχείρησή του.  
 



Για το λόγο αυτό, η ΕΣΕΕ ζητάει από τον κ. Διοικητή να της γνωστοποιήσει το 
συντομότερο δυνατόν την κίνηση του λογαριασμού για τους ασφαλισμένους 
του ΟΑΕΕ, ήτοι τα έσοδα και τα έξοδά του, την χρονική εξέλιξη των 
χρηματικών του διαθεσίμων, τον αριθμό των εμπόρων που έχουν λάβει το 
επίδομα, τις τυχόν δαπάνες που έχουν καλύψει τα διαθέσιμά του, καθώς και 
ποια είναι τα αδιάθετα υπόλοιπα που έχουν σωρευθεί στον συγκεκριμένο 
λογαριασμό. 
 
Ο λόγος που χρειάζεται η Συνομοσπονδία τα εν λόγω στοιχεία είναι 
προφανής: 
 
Η ΕΣΕΕ έχει θέσει στην προμετωπίδα των επιδιώξεών της αφενός να 
θεσμοθετηθεί και για τους εμπόρους το εισοδηματικό κριτήριο υπαγωγής 
στην σχετική ενίσχυση και αφετέρου να καλυφθεί από τα κονδύλια αυτά η 
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των ανέργων εμπόρων.  
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