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ΘΕΜΑ: Προϋποθέσεις χορήγησης βοηθήματος ανεργίας σε αυτοτελώς και ανεξαρτήτως 

απασχολουμένους (O.A.E.E., E.T.A.Π - Μ.Μ.Ε.) 

ΣΧΕΤ: 1. Ν. 3986/2011 (Άρθρο 44, παρ.2) 

2. Υ.Α Φ.80000/8285/253/2013 (ΦΕΚ 705/Β΄/ 28.03.2013) 

3. Υ.Α. Φ. 10035/οικ.1239/63, (ΦΕΚ 290/Β’/10.02.2014)  

Αξιότιμοι κύριοι, 

Ο Σύνδεσμος Γεωλόγων Μελετητών Ελλάδας (ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε.) εκπροσωπεί τους Γεωλόγους 

Ελεύθερους επαγγελματίες της χώρας, οι οποίοι ασκούν το επάγγελμα του «Μελετητή 

Δημοσίων Έργων». Ιδρύθηκε το 1993 και σκοπό έχει να υπερασπίζει τα συμφέροντα και τα 

δικαιώματά των αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων Γεωλόγων. 

Ο ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε. έχοντας μελετήσει τις προϋποθέσεις χορήγησης βοηθήματος ανεργίας σε 

αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένους Γεωλόγους, έχει διαπιστώσει πως το 

θεσμοθετημένο επίδομα ανεργίας εξαιρεί μεγάλο αριθμό δικαιούχων, μέσω της θεσμοθέτησης 

αυστηρών όρων, έτσι ώστε το βοήθημα ανεργίας να δίνεται τελικά σε ένα μικρό αριθμό 

Ελευθέρων Επαγγελματιών, παρά το γεγονός πως όλοι καταβάλουν την ειδική εισφορά της 

παρ. 2 του άρθρου 44 του  ν. 3986/2011 (Σχετ. 1), δηλαδή την από 1.1.2011 εισφορά υπέρ του 

Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που 

έχει συσταθεί στον ΟΑΕΔ. (Σχετ. 2, 3). 

Συγκεκριμένα στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την χορήγηση του βοηθήματος ανεργίας 

στους δικαιούχους, πέραν των χρονικών (τουλάχιστον τρία έτη συνεχούς ή διακεκομμένης 

ασφάλισης στον Ο.Α.Ε.Ε., κατά τη διακοπή του επαγγέλματος και καταβολή της ειδικής 

εισφοράς), τίθενται επιπροσθέτως και οικονομικά κριτήρια, τα οποία είναι:  

α) Το συνολικό ατομικό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή της τελευταίας διετίας από το 

έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει αθροιστικά το ποσό των 
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20.000€, και β) το συνολικό οικογενειακό καθαρό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή της 

τελευταίας διετίας από το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης να μην υπερβαίνει 

αθροιστικά το ποσό των 30.000€. 

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται σε 360,00€ μηνιαίως (έως 9 μήνες το μέγιστο) και δεν 

προβλέπεται προσαύξηση ανάλογα με τον αριθμό προστατευόμενων μελών της οικογένειας του 

δικαιούχου, ούτε η καταβολή αναλογούντων Δώρων Εορτών Χριστουγέννων / Νέου Έτους και 

Πάσχα, ούτε η απόδοση ασφαλιστικών εισφορών στον αρμόδιο ασφαλιστικό φορέα κατά τη 

διάρκεια καταβολής του βοηθήματος. Στο συγκεκριμένο επίδομα δεν λαμβάνονται επίσης 

υπόψη, κοινωνικά κριτήρια που αφορούν τον δικαιούχο, όπως π.χ. άτομα της οικογένειας του 

με πιστοποιημένο ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πολύτεκνοι κ.λ.π..    

Τα παραπάνω απαράδεκτα οικονομικά κριτήρια για την χορήγηση του επιδόματος ανεργίας, 

αποκλείουν ουσιαστικά από την λήψη έστω και του μικρού αυτού βοηθήματος των 360 ευρώ, 

μεγάλο αριθμό ελευθέρων επαγγελματιών που αυτή τη στιγμή δεν έχουν κανένα εισόδημα και 

αδυνατούν να εξασφαλίσουν στις οικογένειες τους τα προς το ζην.  

Με βάση τα παραπάνω και δεδομένων των οικονομικών συνθηκών που βιώνουν σήμερα οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες της χώρας, ζητάμε από την ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να 

αναθεωρήσει άμεσα τα κριτήρια λήψης του επιδόματος ανεργίας και να συμπεριλάβει όλους 

τους άνεργους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς είναι απαραίτητο να ληφθεί κοινωνική μέριμνα 

για τους χιλιάδες ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. που πριν την κρίση μπορούσαν μέσω της 

απασχόλησης τους να καταβάλλουν για σειρά ετών με συνέπεια τις ασφαλιστικές τους εισφορές. 

Συγκεκριμένα ζητάμε: 

• Να μην υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο ως προϋπόθεση για την χορήγηση του 

επιδόματος ανεργίας, αφού όλοι καταβάλλουν εισφορές υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού 

Ανεργίας υπέρ των Αυτοτελώς και Ανεξαρτήτως Απασχολουμένων που έχει συσταθεί στον 

ΟΑΕΔ, όπως ακριβώς συμβαίνει και με το επίδομα ανεργίας των μισθωτών. 

• Την απόδοση ασφαλιστικών εισφορών κατά τη διάρκεια καταβολής του βοηθήματος. 

• Το επίδομα ανεργίας να χορηγείται κατ ελάχιστο για ένα έτος (12 μήνες).  

Για το Δ.Σ. του ΣΥΝ.ΓΕ.Μ.Ε 

Ο Πρόεδρος                   Ο Γραμματέας 

 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑΚΟΣ                                     ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 
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ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : 

1. ΓΕΩΤΕΕ  

Γρ. Προέδρου ΔΣ  

Βενιζέλου 64, 54631 Θεσσαλονίκη  

2. Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων 

Σόλωνος 102 και Μαυρομιχάλη, 10680 Αθήνα 


