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ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς τον Υπουργό Εργασίας 

Θέμα: Οι άνεργοι πρώην επιχειρηματίες δεν δικαιούνται Ταμείου Ανεργίας διότι οι 

εταιρείες τους φαίνονται ενεργές 

 

Κύριε υπουργέ, 

 

Όπως γνωρίζετε, η οικονομική κρίση που ξεκίνησε το 2008 έφερε τεράστιες επιπτώσεις σε 

όλα τα επίπεδα της ζωής των πολιτών της Ελλάδας, και φυσικά  τάραξε συθέμελα την 

ελληνική οικονομία. Η κοινωνία μας βίωσε ισχυρότατα πλήγματα. Οι απλοί άνθρωποι είδαν 

τη ζωή τους να επιδεινώνεται, το βιοτικό τους επίπεδο να κατακρημνίζεται, η ανεργία 

θέρισε χιλιάδες οικογένειες και επέφερε αδιανόητες αλλαγές στον τρόπο ζωής των 

Ελλήνων. 

Πολλές ιδιωτικές μικρές, μεσαίες ή μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα έκλεισαν, με 

αποτέλεσμα χιλιάδες εργαζόμενοι  να χάσουν τη δουλειά τους και να στραφούν στο Ταμείο 

Ανεργίας ή στην Πρόνοια για να μπορέσουν να επιβιώσουν.  Αναρίθμητοι επαγγελματίες/ 

ιδιωτικοί υπάλληλοι/εργάτες  αναγκάστηκαν να αλλάξουν τομέα εργασίας και να 

ασχοληθούν με όποια επαγγέλματα είχαν ζήτηση στην δεδομένη χρονική στιγμή, να 

εργάζονται σε σκληρές συνθήκες, συχνά ανασφάλιστοι. Κάποιοι επιχειρηματίες μάλιστα, 

μετά την κατάρρευση των επιχειρήσεών τους έφθασαν σε απόγνωση και έδωσαν τέλος στη 

ζωή τους. 

Ο θεσμός του Ταμείου Ανεργίας ήταν και είναι ένα ελάχιστο μέτρο κοινωνικής προστασίας 

που όμως κρίνεται απαραίτητο για να μπορέσουν χιλιάδες συμπολίτες μας να διατηρήσουν 

την αξιοπρέπειά τους και να ζήσουν. Φαίνεται όμως ότι σήμερα το κράτος για άλλη μια 

φορά αποδεικνύεται εχθρικό προς τον πολίτη και του στερεί ακόμα και αυτό το δικαίωμα 

της κάρτας ανεργίας και των παροχών που αυτή συνεπάγεται. 

Συγκεκριμένα, με την Διατύπωση Γνώμης της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΑΕΔ υπ` αριθμ 

16701/29-3-2021, επανενεργοποιείται  διάταξη του ν. 1545/85 σύμφωνα με την οποία δεν 

δικαιούνται κάρτα ανεργίας όσοι:  

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

9250

Ημερομ. Κατάθεσης:

23/9/2021



«Διατηρούν ατομικές επιχειρήσεις, είναι απασχολούμενοι ή ελευθέριοι επαγγελματίες, 

είναι μέλη ΟΕ,ΕΕ ή ΕΠΕ, είναι διαχειριστές, εταίροι πολυπρόσωπων ή μονοπρόσωπων ΙΚΕ, 

είναι μέλη του ΔΣ Ανώνυμων Εταιρειών με ποσοστό άνω του 3%, ή αμειβόμενα μέλη του ΔΣ 

εταιρειών, ανεξαρτήτως ποσοστού». 

Προφανώς ο νόμος προβλέπει ότι οι παραπάνω κατηγορίες εργαζομένων εφόσον είναι 

ενεργοί δεν είναι άνεργοι, και ως εκ τούτου δεν χρήζουν παροχής της κάρτας ανεργίας. Να 

σημειωθεί ωστόσο ότι υπάρχουν εταιρείες που φαίνονται  εν ενεργεία - ενώ είναι στην 

πραγματικότητα ανενεργές επί σειρά ετών -  λόγω αδυναμίας καταβολής των χρημάτων 

που απαιτεί η διαδικασία διακοπής δραστηριότητας στην Εφορία, ή για άλλους 

προσωπικούς λόγους, όπως π.χ. ασθένεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις καταστρατηγείται το 

δικαίωμα του  αποδεδειγμένα ανέργου  πολίτη να λάβει την κάρτα ανεργίας και τις 

υπόλοιπες παροχές που προβλέπονται για ανέργους, ώστε να επιβιώσει αξιοπρεπώς. Οι 

πολίτες που ανήκουν σε αυτές της κατηγορίες, μετά από τόσα δεινά που έχουν υποστεί – 

οικονομική κατάρρευση, κοινωνική απαξίωση, απελπισία - αφήνονται στην τύχη τους. 

Επιπλέον, οι μη ωφελούμενοι άνεργοι επιχειρηματίες καταγγέλλουν την διαφαινόμενη 

πρόθεση του κράτους  να μειώσει τεχνητά τον αριθμό των ανέργων που διαβιούν στη χώρα 

μας, εφόσον αποκλείουν από την διαδικασία μεγάλο αριθμό δικαιούχων. 

 

Σύμφωνα με τα παρατεθέντα στοιχεία , ερωτάται ο υπουργός: 

1.Με ποιον τρόπο προτίθεστε να διορθώσετε την αδικία που υφίστανται  οι εργαζόμενοι 

εταιρειών οι οποίες φαίνονται  ενεργές αλλά έχουν αναστείλει τη λειτουργία τους εδώ και 

πολύ καιρό; 

2. Πώς μπορείτε να διευκολύνετε τους ιδιοκτήτες ανενεργών εταιρειών να τις κλείσουν, 

ώστε να μη διαιωνίζεται το φαινόμενο των εταιρειών-φάντασμα; 

3. Πώς απαντάτε στην καταγγελία περί αλλοίωσης των αριθμών που αφορούν την ανεργία 

στην Ελλάδα; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Μαρία Απατζίδη 

 

 




