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 «Η ΕΣΕΕ διαμαπηύπεηαι για ηον Λογαπιαζμό Ανεπγίαρ ηυν 

Ελεςθέπυν Επαγγελμαηιών» 

Με επηζηνιή ηεο πνπ απέζηεηιε πξνο ηνλ Δηνηθεηή ηνπ ΟΑΕΔ θ. Θεόδσξν Ακπαηδόγινπ, ε 

Εζληθή Σπλνκνζπνλδία Ειιεληθνύ Εκπνξίνπ δεηάεη ζηνηρεία γηα ηελ θίλεζε θαη ην απνζεκαηηθό 

ηνπ Λνγαξηαζκνύ ππέξ ησλ απηνηειώο θαη αλεμαξηήησο απαζρνινπκέλσλ, ν νπνίνο ζεζπίζηεθε 

γηα ηελ παξνρή επηδόκαηνο αλεξγίαο ζηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο θαη έκπνξνπο πνπ έρνπλ 

θιείζεη ηα καγαδηά ηνπο.   

Η Σπλνκνζπνλδία επηζεκαίλεη όηη ν εκπνξηθόο θόζκνο ηεο ρώξαο ραηξέηηζε ηελ θαζηέξσζε ηνπ 

εηδηθνύ ινγαξηαζκνύ, πνπ ήξζε λα πινπνηήζεη έλα πάγην αίηεκα ηνπ εκπνξηθνύ θόζκνπ θαη λα 

θαιύςεη κία ρξόληα αδηθία θαηά ησλ αλζξώπσλ ηνπ ειεύζεξνπ επαγγέικαηνο, έλαληη ησλ 

κηζζσηώλ ηνπ ηδησηηθνύ ηνκέα. 

Ωζηόζν, κε ηελ πξόζθαηε ηξνπνπνίεζε ηνπ άξζξνπ 44 λ. 3986/2011 θαη κε ηελ έθδνζε ηεο 

Φ.80000/8285/253/2013 Υπνπξγηθήο Απόθαζεο θαζηεξώζεθε εηζνδεκαηηθό ηεθκήξην ππαγσγήο 

κόλν γηα ηνπο ινηπνύο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο αιιά όρη γηα ηνπο εκπόξνπο θαη ηνπο ινηπνύο 

αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΑΕΕ, γηα ηνπο νπνίνπο ν λόκνο απαηηεί πιήξε δηαθνπή (άξα θαη πιήξε 

δηεπζέηεζε ησλ νθεηιώλ) θαη απζηεξά θξηηήξηα, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ ην ζρεηηθό βνήζεκα.  

Σύκθσλα ινηπόλ κε ηηο πιεξνθνξίεο ηεο ΕΣΕΕ, ειάρηζηνη δηθαηνύρνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

θαηεγνξίαο παίξλνπλ απηό ην επίδνκα θαη ζην ινγαξηαζκό έρνπλ απνηεζεί από ην πζηέξεκα ησλ 

εκπόξσλ θαη ειεπζέξσλ επαγγεικαηηώλ –θαη κάιηζηα ελ θαηξώ βαζηάο θξίζεο θαη παξαηεηακέλεο 

ύθεζεο- πνιιέο δεθάδεο εθαηνκκπξίσλ επξώ, ελώ ν άλεξγνο έκπνξνο κέλεη αθάιππηνο θαη 

αβνήζεηνο κόιηο θιείζεη ηελ επηρείξεζή ηνπ. 

Ωζηόζν, θαηά ηνλ ηξόπν απηό δελ εθπιεξώλεηαη ν θνηλσληθόο ζθνπόο ηνπ λόκνπ θαη ε βνύιεζε 

ηνπ λνκνζέηε, ελώ ζπζζσξεύνληαη ζηνλ εηδηθό ινγαξηαζκό πνζά ηα νπνία νη έκπνξνη πνπ 

πιεξώλνπλ ηελ ζρεηηθή εηζθνξά θαη νη επίζεκνη θνξείο ηνπο δελ γλσξίδνπλ πνπ θαη πσο 

δηαηίζεληαη.   

Γηα ην ιόγν απηό, ε ΕΣΕΕ δεηάεη από ηνλ θ. Δηνηθεηή λα ηεο γλσζηνπνηήζεη ην ζπληνκόηεξν 

δπλαηόλ ηελ θίλεζε ηνπ ινγαξηαζκνύ γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο ηνπ ΟΑΕΕ, ήηνη ηα έζοδα και ηα 

έξοδά ηος, ηην σπονική εξέλιξη ηυν σπημαηικών ηος διαθεζίμυν, ηον απιθμό ηυν 

ζςναδέλθυν μαρ πος έσοςν λάβει ηο επίδομα, ηιρ ηςσόν δαπάνερ πος έσοςν καλύτει ηα 

διαθέζιμά ηος, καθώρ και ποια είναι ηα αδιάθεηα ςπόλοιπα πος έσοςν ζυπεςθεί ζηον 

ζςγκεκπιμένο λογαπιαζμό. 

Ο ιόγνο πνπ ρξεηάδεηαη ε Σπλνκνζπνλδία ηα ελ ιόγσ ζηνηρεία είλαη πξνθαλήο: Η  ΕΣΕΕ έρεη 

ζέζεη ζηελ πξνκεησπίδα ησλ επηδηώμεώλ ηεο αθελόο λα ζεζκνζεηεζεί θαη γηα ηνπο εκπόξνπο ην 

εηζνδεκαηηθό θξηηήξην ππαγσγήο ζηελ ζρεηηθή ελίζρπζε θαη αθεηέξνπ λα θαιπθζεί από ηα 

θνλδύιηα απηά ε ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε ησλ αλέξγσλ εκπόξσλ.  Όπσο πηζηεύεη ε 

Σπλνκνζπνλδία, ηα ζηνηρεία ζα ηελ βνεζήζνπλ ώζηε λα αζθεζνύλ νη απαξαίηεηεο πηέζεηο γηα ηηο 

λνκνζεηηθέο πξσηνβνπιίεο πνπ απαηηνύληαη, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζνύλ ηα παξαπάλσ 

αηηήκαηα, πνπ απνηεινύλ θαη απαίηεζε ηνπ ζπλόινπ ηνπ ρεηκαδόκελνπ εκπνξηθνύ θόζκνπ ηεο 

ρώξαο. 

Τέινο, αλαθνξηθά κε ηα εηδνπνηεηήξηα θαηάζρεζεο από ηνλ ΟΑΕΕ ζηνπο «αλαζθάιηζηνπο» 

εκπόξνπο, ε ΕΣΕΕ εθθξάδεη ηελ έληνλε δπζαξέζθεηά ηεο θαη εμεηάδεη ην ελδερόκελν λα απνζύξεη 

ηνπο εθπξνζώπνπο ηεο από ην Δηνηθεηηθό Σπκβνύιην ηνπ Οξγαληζκνύ σο έλδεημε δηακαξηπξίαο.  

 


