
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ              Αθήνα,      27  - 01 - 2014
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Π.:  Φ.10035/οικ.1239/63
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
& ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  
Γενική Δ/νση Κοιν. Ασφάλισης 
Δ/νση Κύριας Ασφάλισης 
Αυτοαπασχολουμένων 
Τμήμα Ελεύθερων Επαγγελματιών 
Πληροφ: Ι.Παπαδόπουλος ΠΡΟΣ:   το ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 
Διεύθυνση: Σταδίου 29    (για τη δημοσίευση)
Ταχ. Κωδ.: 101 10 Αθήνα 
Τηλέφωνο: 210 – 3368117-18
Fax:  210 - 3368110

ΘΕΜΑ:
ΘΕΜΑ:

Τροποποίηση  της  Υπουργικής  Απόφασης 
Φ.80000/8285/253/26-03-2013  σχετικά  με  τη  καταβολή 
βοηθήματος  αυτοτελώς  και  ανεξαρτήτως  απασχολουμένων 
κατ΄εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 
(Α΄152) όπως ισχύει.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄152), όπως έχουν  

αντικατασταθεί με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4144/2013 (ΦΕΚ 88 Α’). 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 2676/1999 (Α΄1) για τον Ο.Α.Ε.Ε

3. Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 3230/2004 (ΦΕΚ 44 Α/2004).

4. Τις διατάξεις των άρθρων 39-51 του ν. 3655/2008 (Α' 58) για το Ε.Τ.Α.Π.-Μ.Μ.Ε.

5. Το π.δ/γμα 85/2012 (Α' 141) «Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά  

και κατάργηση υπηρεσιών».
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6.  Το  Π.Δ.85/21-06-2012  (Α,  141)  «Διορισμός  Υπουργών,  Αναπληρωτών 

Υπουργών και Υφυπουργών».

7. Την υπ’ αριθμ 477/47/26.09.2013 απόφαση του Δ.Σ του Ο.Α.Ε.Ε.

8. Την υπ’ αριθμ94/11.09.2013 απόφαση του Δ.Σ του Ε.Τ.Α.Π-Μ.Μ.Ε.

9.Την υπ’ αριθμ 78598/25-09-2013 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ 

10.Την υπ’ αριθμ 10/24-01-2014 απόφαση του Συμβουλίου Κοινωνικής Ασφάλειας.

11.Το υπ’ αριθμ. 42395/359/13-01-2014 έγγραφο-οικονομική μελέτη της Δ/νσης  

Αναλογιστικών μελετών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 12. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα  

κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α'  

98) και το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του  

Κρατικού  Προϋπολογισμού,  ούτε  των προϋπολογισμών των ασφαλιστικών  φορέων,  

αλλά προκαλείται  δαπάνη (40) σαράντα εκατομμυρίων ευρώ περίπου σε βάρος του  

προϋπολογισμού  του  Ο.Α.Ε.Δ.  και  θα  βαρύνει  τις  πιστώσεις  του  Κ.Α.Ε.  0643  

«επιστροφές καταβολών λόγω ανεργίας», 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

     «Επί της Υπουργικής Απόφασης Α.Π: Φ.80000/8285/253/26-03-2013 (ΦΕΚ 

705Β/28-03-2013):

1. Το εδάφιο στ, της παρ. 2 «Προϋποθέσεις» της, αντικαθίσταται ως εξής: 

«στ.  Ο δικαιούχος  να έχει  εξοφλήσει  ή  ρυθμίσει  τις  οφειλόμενες  ασφαλιστικές  

εισφορές ή τυχόν οφειλές από  οποιαδήποτε αιτία προς τον ασφαλιστικό φορέα  

στον οποίο υπάγεται και είναι ενήμερος με τους όρους της ρύθμισης»

2. Το εδάφιο δ της παρ. 3 «ΥΨΟΣ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ» αντικαθίσταται  

ως εξής: 

δ.  Σε  περίπτωση  που  ο  ασφαλισμένος  αναλάβει  μισθωτή  απασχόληση  ή  

αυτοαπασχοληθεί  ή  συνταξιοδοτηθεί  για  οποιαδήποτε  αιτία  από  φορέα  κύριας  

ασφάλισης,  τον  Ο.Γ.Α,  το  Ν.Α.Τ.  ή  το  Δημόσιο,  ή  φορέα  κύριας  ασφάλισης  της  

αλλοδαπής  ή απολέσει τη ρύθμιση στην οποία έχει υπαχθεί για εξόφληση  
των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών προς τον ασφαλιστικό φορέα  
στον οποίο υπάγεται έχει υποχρέωση ενημέρωσης των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ., η  

δε  καταβολή  του  βοηθήματος  διακόπτεται  από  την  ημερομηνία  ανάληψης  της  

μισθωτής  εργασίας  ή  της  αυτοαπασχόλησης  ή  συνταξιοδότησης  ή  απώλειας  της  

ρύθμισης. Τυχόν βοηθήματα που έχουν καταβληθεί επιστρέφονται  ως αχρεωστήτως  

καταβληθέντα.
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3. Το εδάφιο α της παρ. 4 « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αντικαθίσταται ως εξής: 

α. Βεβαίωση του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα με την οποία πιστοποιείται η διακοπή  

του επαγγέλματος ή της ιδιότητας, ο χρόνος ασφάλισης και η μη ύπαρξη οφειλής ή  

ρύθμιση αυτής».

 Το εδάφιο η΄ της παρ. 4 « ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

«η. Υπεύθυνη κατά νόμο δήλωση στην οποία δηλώνεται από τον ασφαλισμένο ότι 

κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  αίτησης  για  τη  λήψη  του  βοηθήματος  δεν  έχει 

αναλάβει μισθωτή εργασία, δεν αυτοαπασχολείται, δεν έχει απολέσει τη ρύθμιση 

στην οποία έχει υπαχθεί για εξόφληση των οφειλομένων ασφαλιστικών εισφορών 

προς  τον  ασφαλιστικό  φορέα  στον  οποίο  υπάγεται,  δεν  λαμβάνει  σύνταξη  από 

φορέα κύριας ασφάλισης, τον Ο.Γ.Α.,  το Ν.Α.Τ.  ή το Δημόσιο, ή φορέα κύριας 

ασφάλισης  της  αλλοδαπής  και  δεν  έχει  μεταβιβάσει  την  επιχείρηση  του  ή  το 

μερίδιο  του ή τις  μετοχές του στην επιχείρηση στην οποία ανήκε σε σύζυγο ή 

πρόσωπο α` και β` βαθμού συγγένειας. Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση δηλώνει το 

φορέα  από  τον  οποίο  επιθυμεί  να  καταστεί  δικαιούχος  του  βοηθήματος  στη 

περίπτωση διακοπής δύο ελεύθερων επαγγελμάτων του.»

    Ο     Υ  Π  Ο  Υ  Ρ  Γ  Ο  Σ

                                   Ι Ω Α Ν Ν Η Σ    Β Ρ Ο Υ Τ Σ Η Σ

Εσωτερική Διανομή:
1. Γραφείο  κ. Υπουργού.
2. Γραφείο κ. Υφυπουργού
3. Γραφείο κ. Γεν. Γραμματέα Κ.Α.
4. Γραφείο  κας Γεν. Δ/ντριας Κ.Α. 
5. Όλες τις Δ/νσεις της ΓΓΚΑ 
        και το Τμήμα Διαδοχικής Ασφάλισης
6. Δ/νση Κ.Α.Α. 
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