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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το φαινόµενο της αδήλωτης 

απασχόλησης.  Αρχικά γίνεται αναδροµή στην ιστορική εξέλιξη του θεσµού της 

κοινωνικής ασφάλισης από την πρώιµη µορφή της ως αλληλοβοηθητικά ταµεία έως 

σήµερα µε τη δηµιουργία των διάφορων ασφαλιστικών φορέων καθώς και τα 

προβλήµατα που αντιµετωπίζουν.  Στη συνέχεια αναλύεται το φαινόµενο της 

αδήλωτης απασχόλησης στην Ευρώπη και την Ελλάδα, παραθέτονται τα 

χαρακτηριστικά των αδήλωτων εργαζοµένων, οι βασικοί προσδιοριστικοί παράγοντές 

της και τέλος προτείνονται κάποιοι τρόποι αντιµετώπισής της, αν και η 

καταπολέµησής της είναι δύσκολη και απασχολεί όλες τις παγκόσµιες οικονοµίες. 

Λέξεις κλειδιά: Ασφαλιστικό σύστηµα, αδήλωτη απασχόληση, οικονοµία, ΑΕΠ, 

παραοικονοµία, µετανάστες, παραεµπόριο 
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ABSTRACT 

In this paper I analyze the phenomenon of undeclared work.  In the beginning, 

I describe the historical evolution of the institution of social security starting from its 

first form as funds that used to help each other until today with the creation of various 

security institutions and the problems that they are facing.  I continue my analysis 

with the undeclared work in Europe and in Greece specifically, I describe the 

characteristics of illegal workers and the basic factors that define the undeclared 

work.  In conclusion I propose ways to face and control the undeclared work, 

although it is very difficult to fight this phenomenon that worries the world economy 

back. 
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Κεφάλαιο1 
 

 

 

 

1 Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

1.1 Η Ιστορική Εξέλιξη των Συστηµάτων Κοινωνικής Ασφάλισης 

 

Η Κοινωνική Ασφάλιση αποτελεί σήµερα θεµελιώδες ανθρώπινο δικαίωµα 

κατοχυρωµένο στα Εθνικά Συντάγµατα των διαφόρων χωρών, καθώς και από την 

Οικουµενική ∆ιακήρυξη των ∆ικαιωµάτων του Ανθρώπου, που υιοθετήθηκε το 1948 

από τη Γενική Συνέλευση του Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών. 

Η Κοινωνική Ασφάλιση ταυτίζεται µε τη µετατόπιση πόρων από τον 

οικονοµικά ενεργό στον οικονοµικά ανενεργό πληθυσµό. 

Ένας από τους βασικούς στόχους της κοινωνικής ασφάλισης είναι η 

αναδιανοµή του εισοδήµατος µέσω των παροχών για την αντιµετώπιση των αναγκών, 

οι οποίες αποτελούν µεταφορά εισοδήµατος στα άτοµα που δεν µετέχουν µόνιµα ή 

βρίσκονται πρόσκαιρα στην παραγωγική διαδικασία και στις οικογένειες τους.  Η 
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κοινωνική αυτή προστασία προκειµένου να επιτελεί το βασικό της σκοπό της 

αναδιανοµής εισοδήµατος προς τις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις πρέπει να είναι 

καθολική δηλαδή να καλύπτει ολόκληρο τον πληθυσµό.  Θα πρέπει να επισηµανθεί 

ότι υπάρχει µια ουσιώδης διαφορά µεταξύ της Κοινωνικής Ασφάλισης και της 

Κοινωνικής Ασφάλειας. 

Η Κοινωνική Ασφάλιση από την µια, είναι ένα σύστηµα παροχών που έχει ως 

συστατικό και βασικό στοιχείο την απασχόληση και στηρίζεται στην τριµερή 

χρηµατοδότηση - από εισφορές των εργοδοτών, των εργαζοµένων και του κράτους.  

Οι παροχές είναι συνάρτηση των εισφορών των ασφαλισµένων που στηρίζονται στο 

ύψος των αποδοχών τους. 

Η Κοινωνική Ασφάλεια από την άλλη, αποβλέπει στην ευρύτερη κοινωνική 

προστασία και πρόνοια ολόκληρου του πληθυσµού όπου εξασφαλίζεται ένα 

οµοιόµορφο επίπεδο προστασίας.  Η χρηµατοδότηση του θεσµού αυτού 

επιτυγχάνεται µε έσοδα από φορολογία που επιβάλλεται σε ολόκληρο τον πληθυσµό. 

Βασικό χαρακτηριστικό ενός συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης είναι η 

υποχρεωτικότητα της ασφάλισης δεδοµένου ότι µια οργανωµένη σύγχρονη κοινωνία 

δεν µπορεί να παραβλέπει την τυχόν αµέλεια ή αδιαφορία των µελών της για την 

αντιµετώπιση των κινδύνων.  Αυτό σηµαίνει ότι για να έχει ο ασφαλισµένος 

δικαιώµατα από ένα τέτοιο σύστηµα πρέπει να πληρώνει εισφορές, είτε ο ίδιος ή και 

ο εργοδότης του ή και το κράτος, σε ένα ταµείο, το οποίο είναι ο φορέας της 

κοινωνικής ασφάλισης.  Η ασφάλιση όµως είναι κοινωνική µε την έννοια ότι η 

εξασφάλιση των κοινωνικών παροχών αποτελεί συλλογική ευθύνη του κοινωνικού 

συνόλου.  Χωρίς υποχρεωτικότητα ασφάλισης, η κοινωνική αλληλεγγύη που είναι το 

κύριο συστατικό στοιχείο της κοινωνικής ασφάλισης δε µπορεί να  λειτουργήσει.  Οι 

ασφαλιστικές παροχές προσφέρονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ενεργού 

επαγγελµατικής ζωής των ασφαλισµένων και επεκτείνονται και µετά τη 

συνταξιοδότηση, δηλαδή για όλη τη ζωή. 

Ο θεσµός της κοινωνικής ασφάλισης αποτελεί έναν από τους βασικούς τοµείς 

δράσης του κοινωνικού κράτους πρόνοιας και επηρεάζεται σε όλες τις χώρες από 

οικονοµικές, δηµογραφικές, κοινωνικές και άλλου είδους παραµέτρους που 

καθιστούν προβληµατική τη λειτουργία του και άρα δηµιουργούν µια ανησυχία για το 

µέλλον των παροχών του εκάστοτε συστήµατος προκειµένου αυτό να καλύπτει τις 

βασικές κοινωνικές ανάγκες. 
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Συγκεκριµένα οι κοινές προκλήσεις που αφορούν στο µέλλον των 

συστηµάτων κοινωνικής ασφάλισης, όπως η δηµογραφική εξέλιξη, η βιωσιµότητα 

των χρηµατοδοτικών πόρων, η εκπλήρωση των κοινωνικών στόχων παράλληλα µε 

την απαιτούµενη οικονοµική ανάπτυξη, αποτέλεσαν τις βασικές προβληµατικές για 

τη µελέτη του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης. 

Η κοινωνική ασφάλιση έχει περιορισµένο πεδίο εφαρµογής εφόσον αποβλέπει 

στην προστασία ορισµένων οµάδων του πληθυσµού από συγκεκριµένους κινδύνους.  

Πρόκειται για ένα είδος συµβολαίου µεταξύ εργαζοµένων και µη εργαζοµένων, που 

λειτουργεί ως σύστηµα διαχρονικής κατανοµής του εισοδήµατος µεταξύ των 

διαφόρων γενεών, µέσω της πολιτικής διαδικασίας από το µηχανισµό της αγοράς. 

Ο αρχικός στόχος της κοινωνικής προστασίας ήταν η κάλυψη των ατόµων 

από κινδύνους που αφορούσαν την ασθένεια, το ατύχηµα και το γήρας.  Με την 

µορφή λοιπόν του κράτους πρόνοιας δηµιουργήθηκε η κοινωνική προστασία ως 

θεσµός για την κάλυψη των ατόµων από τους προαναφερόµενους κινδύνους. 

Βέβαια η κοινωνική προστασία στην αρχή δεν ήταν κρατική µέριµνα αλλά 

έπαιρνε διάφορες µορφές όπως αυτή της φιλανθρωπίας της πρόνοιας και της 

ιδιωτικής ασφάλισης.  Η βιοµηχανική επανάσταση αποτέλεσε ορόσηµο για τη 

δηµιουργία του κράτους πρόνοιας. 

Το γεγονός ότι τα περισσότερα άτοµα κατά την περίοδο αυτή δεν είχαν 

κανένα περιουσιακό στοιχείο εκτός από την εργασία τους σήµαινε ότι σε περιπτώσεις 

ασθενειών, ατυχηµάτων, ανεργίας ήταν απροστάτευτα και εξαρτιόταν από την 

οικογένεια ή την φιλανθρωπία.  Το παραπάνω γεγονός οδήγησε και στην ανάγκη 

δηµιουργίας µιας πολιτικής που θα προστάτευε αυτά τα άτοµα. 

Το κράτος πρόνοιας εµφανίζεται ιστορικά µετά την βιοµηχανική επανάσταση, 

όταν οι οικονοµικές και κοινωνικές συνθήκες είχαν οδηγήσει πολλά άτοµα σε 

κινδύνους ασθενείας, ατυχήµατος ή και ανεργίας.  Οι παραπάνω συνθήκες οδήγησαν 

ουσιαστικά στην ανάγκη διαµόρφωσης ενεργούς κοινωνικής πολιτικής για την 

προστασία και την ευηµερία των πολιτών. 

Η έννοια της κοινωνικής ασφάλειας µε τους τρεις επιµέρους χώρους που 

περιλαµβάνει (κοινωνική ασφάλιση, υγεία, πρόνοια), αρχίζει να αποτελεί χώρο 

δράσης του ίδιου του κράτους.  Με την πάροδο του χρόνου και µε γνώµονα τις 

εκάστοτε ανάγκες διαµορφώθηκαν συγκεκριµένα µοντέλα κοινωνικής προστασίας. 
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1.2 Τα Συστήµατα Κοινωνικής Ασφάλισης 

 

 Οι σύγχρονες κοινωνίες έχουν αναπτύξει το θεσµό των κοινωνικών 

ασφαλίσεων για την κάλυψη των πολιτών τους από τους διάφορους κινδύνους όπως 

ανέφερα και παραπάνω.  Για να µπορέσει να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να 

πληρούνται τρία στοιχεία σωστής οργάνωσης όπως η ικανότητά του να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ασφαλισµένων και να είναι ορθολογικά δοµηµένο 

για να ανταποκρίνεται στις µελλοντικές προκλήσεις, δεύτερον να έχει το στοιχείο της 

προσπελασιµότητας και τρίτον το στοιχείο της βιωσιµότητας, το οποίο εξαρτάται από 

την ορθολογική αξιοποίηση των πόρων της εισπρακτικής περιόδου. 

 Τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης χωρίζονται σε δύο µεγάλες κατηγορίες, 

στα κεφαλαιοποιητικά και στα διανεµητικά.  

 Το κεφαλαιοποιητικό σύστηµα χρηµατοδοτείται από τις εισφορές των 

εργαζοµένων, οι οποίες κεφαλαιοποιούνται και στο διάστηµα της συνταξιοδότησης 

αρχίζει η ρευστοποίηση του κεφαλαίου και των κερδών, υπό µορφή χρονικών 

προσόδων.  Βασικό πλεονέκτηµά του είναι ότι προσαρµόζεται εύκολα στις 

δηµογραφικές αλλαγές αλλά υστερεί στο ασταθές οικονοµικό περιβάλλον, δηλαδή η 

επικράτησή του είναι επισφαλής όταν υπάρχουν εξωτερικές παρεµβάσεις, 

πληθωρισµός, υποτιµήσεις, χρηµατιστηριακές κρίσεις και γενικά όποια εξέλιξη θίγει 

το κεφάλαιο και την αξία του νοµίσµατος. 

Το διανεµητικό σύστηµα, είναι αυτό που τα εισοδήµατά του προέρχονται από 

τις εισφορές των εργαζοµένων, ενώ οι παροχές του αναφέρονται στους παρόντες 

δικαιούχους.  Το σύστηµα αυτό εξαρτάται άµεσα από την δηµογραφική κατάσταση 

της χώρας, το ποσοστό της ανεργίας και της απασχόλησης αλλά και των µορφών της, 

την παραγωγικότητα και την οικονοµική ανάπτυξη, το ύψος των συνταξιοδοτικών 

εισφορών, το ηλικιακό όριο συνταξιοδότησης, την βάση και τον τρόπο υπολογισµού 

της, και τις κρατικές παρεµβάσεις. 

Το σύστηµα αυτό εφαρµόζει διαγενεακή αναδιανοµή του πλούτου, µια που οι 

εκµεταλλευόµενες θέσεις εργασίας που δηµιουργήθηκαν από την ανάπτυξη που 

προκάλεσαν οι σηµερινοί συνταξιούχοι, προσφέρουν σε αυτούς ασφαλιστικές 

παροχές και εργασία στους σηµερινούς εργαζόµενους.  
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Οι αξίες που φαίνεται να εδράζουν στο σύστηµα αυτό από την 

υποχρεωτικότητα του, την καθολικότητά του και τον αναδιανεµητικό του χαρακτήρα, 

είναι η κοινωνική αλληλεγγύη, και η κάθετη και η οριζόντια ισότητα. 

Για να είναι βιώσιµο ένα διανεµητικό σύστηµα θα πρέπει τα έσοδα του 

τουλάχιστον να ισούνται µε τα έξοδα του.  Τέτοια συστήµατα λειτουργούν µε 

επιτυχία για αρκετά µεγάλα διαστήµατα σε νεοϊδρυόµενους ασφαλιστικούς 

οργανισµούς, εκεί που υπάρχουν περισσότεροι εισερχόµενοι (που πληρώνουν 

εισφορές) από ότι εξερχόµενοι (που συνταξιοδοτούνται).  Αν κάποτε η σχέση 

αλλάξει, και µοιραία αυτό γίνεται αφού οι ασφαλιστικοί οργανισµοί υπόκεινται σε 

«κύκλο ζωής», τα διανεµητικά συστήµατα κινδυνεύουν να βρεθούν σε αδυναµία να 

εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, τουλάχιστον από τους πόρους που θεσπίστηκαν 

όταν πρωτοϊδρύθηκαν.  Ο κύκλος ζωής ενός τυπικού φορέα περνάει από τρεις φάσεις.  

Στην πρώτη, όπου και πρωτοϊδρύεται, έχει πολλούς εργαζοµένους που πληρώνουν 

εισφορές και λίγους συνταξιούχους.  Στην δεύτερη φάση ο φορέας ισορροπεί, οι 

συνταξιούχοι πληθαίνουν σε σχέση µε τους εργαζοµένους και οι εισφορές απλώς 

καλύπτουν τις παροχές.  Η φάση αυτή λέγεται ωρίµανση.  Στην πραγµατικότητα, η 

ωρίµανση είναι ένα µεταβατικό στάδιο που διέρχεται ένας ασφαλιστικός φορέας 

καθοδόν προς την προβληµατικότητα. Στην τρίτη φάση του κύκλου η δαπάνη για 

συντάξεις και άλλες παροχές ξεπερνά τα έσοδα από τις εισφορές.  Αν δεν υπάρχουν 

συµπληρωµατικά έσοδα από διαχείριση συσσωρευµένου κεφαλαίου, ο φορέας γίνεται 

ελλειµµατικός.  Στα διανεµητικά συστήµατα το ύψος των συντάξεων δεν αποτελεί 

αυτόµατη µεταβλητή διάσταση.  Το σύστηµα δεν προβλέπει δυνατότητα µείωσης, 

άρα, για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, πρέπει να βρίσκει νέους πόρους. 

 

 

1.3 Η κοινωνική Ασφάλιση στην Ελλάδα 

 

1.3.1 Ιστορική Εξέλιξη 

 

Η ιστορική εξέλιξη του Ελληνικού Συστήµατος Κοινωνικής Ασφάλισης 

µπορεί να διακριθεί σε πέντε περιόδους: 

 

1.3.1.1 Η περίοδος γέννησης του θεσµού της Κοινωνικής Ασφάλισης 
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Στην πρώτη περίοδο του νεοελληνικού κράτους, η κοινωνική ασφάλιση 

εισέρχεται στο πρώτο στάδιο διαµόρφωσής της µε την ίδρυση αλληλοβοηθητικών 

ταµείων κατά κλάδους (1836) και αργότερα µε την ίδρυση ασφαλιστικών φορέων για 

τους ναυτικούς (ΝΑΤ 1861), τις χήρες και τα ορφανά των αξιωµατικών του στρατού 

(1853) και του πολεµικού ναυτικού (1856), των δηµοσίων υπαλλήλων (Μετοχικό 

ταµείο, 1861) και των µεταλλευτών (1882) καλύπτοντας τους κινδύνους γήρατος, 

επαγγελµατικών ατυχηµάτων, ασθένειας, ανικανότητας και θανάτου. 

Η παγκόσµια οικονοµική ύφεση της περιόδου 1873-1896, η οποία επηρέασε 

και την ελληνική οικονοµία, καθώς και η επέκταση της χώρας µας και η προσθήκη 

κατοίκων οδήγησαν τον Χαρίλαο Τρικούπη, να λάβει µέτρα που στόχευαν στη 

δηµιουργία υποδοµών και τη βελτίωση της οικονοµικής θέσης της Ελλάδας µε στόχο 

την αύξηση των εσόδων.  Έτσι η πολιτική αυτή, οδήγησε στον απαραίτητο 

εκσυγχρονισµό και συνέβαλε στην εκβιοµηχάνιση, µέσω των υποδοµών που 

δηµιουργήθηκαν.  Η σταδιακή ανάπτυξη της βιοµηχανίας, και η αύξηση της 

εργατικής τάξης οδήγησαν σε σταδιακούς κοινωνικούς µετασχηµατισµούς και σιγά 

σιγά έκαναν την πρώιµη εµφάνισή τους τα εργατικά συνδικάτα µε πρώτο αυτό της 

Σύρου το 1879, από τους εργάτες ξύλου των ναυπηγείων.  Έτσι, το 1893 έχουµε την 

πρώτη οργανωµένη συγκέντρωση στην απεργία της Εργατικής Πρωτοµαγιάς, όπου 

διατυπώθηκε και το κύριο αίτηµα για κοινωνική προστασία και ασφάλιση καθώς και 

το αίτηµα για θεσµοθέτηση ασφάλισης ατυχήµατος υπό τον Σταύρο Καλλέργη.
 

Προς το τέλος της περιόδου, έχουµε την ίδρυση του Ταµείου Συντάξεως των 

Σιδηροδροµικών Πειραιώς - Αθηνών - Πελοποννήσου το 1907 καθώς και των 

Θεσσαλικών Σιδηροδροµικών και των Σιδηροδροµικών Βορειοδυτικής Ελλάδας το 

1908 που ήταν και από τα πιο οργανωµένα που λειτουργούσαν την περίοδο εκείνη 

στην Ελλάδα.
 

Με την αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό της χώρας, και την ανάληψη της 

κυβέρνησης  από  τον Ελευθέριο Βενιζέλο  µετά  το Κίνηµα στο Γουδί το 1909, 

διαµορφώνεται ένα νέο πλαίσιο κοινωνικής πολιτικής στην Ελλάδα.  Το κόµµα των 

Φιλελευθέρων υλοποίησε µια σειρά µεταρρυθµίσεων στο χώρο της κοινωνικής 

ασφάλισης και της εργασίας που αφορούσαν ώρες εργασίας, ασφάλεια εργαζοµένων 

και συνθήκες υγιεινής. 
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1.3.1.2 Η περίοδος εδραίωσης του θεσμού της Κοινωνικής Ασφάλισης και η 

θεμελίωση του ΙΚΑ 

 

Το 1915 ψηφίστηκε ο Νόµος 551/1915 «Περί ευθύνης προς αποζηµιώσεων των εξ 

ατυχήµατος παθόντων εν τη υπηρεσία εργατών ή υπαλλήλων», µε τον οποίο την 

πλήρη ευθύνη αντιµετώπισης των εργατικών ατυχηµάτων την αναλάµβανε ο 

εργοδότης, λόγω έλλειψης αντίστοιχης ασφαλιστικής κάλυψης.  ∆ύο χρόνια αργότερα 

ιδρύθηκε το Υπουργείο Πρόνοιας, που αποτελούσε τον πρώτο µηχανισµό σχεδιασµού 

και εποπτείας της παροχής κοινωνικής πρόνοιας και το 1918 ιδρύθηκε η Γενική 

Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), η οποία ασκούσε πιέσεις για την 

επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης. 

Το 1922 ψηφίστηκε ο πρώτος γενικός ασφαλιστικός νόµος 2868/1922 της Ελλάδας 

«Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως των εργατών και των ιδιωτικών υπαλλήλων».  

Συγκεκριµένα µε αυτό το νόµο ιδρύθηκαν τα ταµεία ασφάλισης των καπνεργατών, 

των µυλεργατών, των τυπογράφων και των λιµενεργατών (1923-1925).  Επίσης το 

ΤΣΑΥ (1928), το Ταµείο Νοµικών και των Εφηµεριδοπωλών (1929), το ΤΑΚΕ 

(1930), το Ταµείο Εκτελωνιστών και το Ταµείο Τυπογράφων (1931), το ΤΣΑ(1932). 

Τον Οκτώβριο του 1932 η κυβέρνηση του Ελ. Βενιζέλου, ψήφισε τον Νόµο 

5733/1932 για την Ίδρυση του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων.  Η εφαρµογή 

του νόµου, παρά τα εµπόδια που συνάντησε, άρχισε οριστικά στις 19 ∆εκεµβρίου 

1937 µόνο στην Αθήνα, στον Πειραιά και στη Θεσσαλονίκη και επεκτάθηκε σε άλλες 

πόλεις της χώρας στα τέλη του 1938.  Ο Νόµος προέβλεπε την ίδρυση ενός 

ασφαλιστικού ταµείου υποχρεωτικής ασφάλισης για τους µισθωτούς και τους 

εργαζόµενους στον ιδιωτικό τοµέα, τους οποίους θα κάλυπτε για τους κινδύνους της 

ασθένειας, του εργατικού ατυχήµατος, του γήρατος και του θανάτου, καθώς επίσης 

παρείχε και επιδόµατα για την προστασία της µητρότητας. 

Το Υπουργείο Εργασίας ιδρύθηκε το 1935 και ανέλαβε την εποπτεία των 

περισσοτέρων ασφαλιστικών ταµείων ενώ ένα χρόνο αργότερα η ιδρύθηκε το 

Συµβούλιο Κοινωνικής Ασφάλισης και την ίδια περίοδο (1934-1940) έχουµε την 

ίδρυση νέων ταµείων όπως του ΤΣΜΕ∆Ε, του ΤΕΒΕ και του Ταµείου Εργατών 

Τύπου, του Ταµείου Χρηµατιστών και το ΤΑΕ.  Παράλληλα την ίδια περίοδο είχαν 

δηµιουργηθεί και οι πρώτοι φορείς επικουρικής ασφάλισης όπως των εργατών 

µετάλλου, των αρτοποιών, των υπαλλήλων εµπορικών καταστηµάτων.  Το χαµηλό 

επίπεδο των συντάξεων γήρατος αποτέλεσε τη βασική προϋπόθεση συγκρότησης 
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αυτών των ταµείων.  Έτσι µεταξύ της περιόδου 1934-1940 ο αριθµός των κλαδικών 

ταµείων (επικουρικών και κυρίων) έφτανε συνολικά τα 160.  

 

 

1.3.1.3 Η περίοδος της σταδιακής επέκτασης του θεσµού της Κοινωνικής Ασφάλισης 

στην Ελλάδα 

 

Με το Νόµο 1951/1951 το 1951 θεσπίστηκε η συµµετοχή του κράτους στη 

χρηµατοδότηση του ΙΚΑ σε µια προσπάθεια αναδιοργάνωσης του ΙΚΑ, ο οποίος 

προέβλεπε τη συγχώνευση στο ΙΚΑ όσων ταµείων δεν ήταν ικανά να καλύψουν τις 

υποχρεώσεις τους και να παρέχουν ίσες ή υψηλότερες παροχές από αυτές του ΙΚΑ. 

∆ύο χρόνια αργότερα το 1953, καθιερώθηκαν τα κατώτατα όρια σύνταξης µε 

τον Νόµο 2698 και επαναπροσδιορίστηκε η συµβολή του κρατικού προϋπολογισµού 

στους πόρους του ΙΚΑ.  Την περίοδο αυτή, είχαµε τη δηµιουργία µιας σειράς 

οργανισµών κοινωνικής προστασίας και το 1958 µε τον Νόµο 3868 δηµιουργήθηκε 

ειδικός ∆ιανεµητικός Λογαριασµός Οικογενειακών Επιδοµάτων Μισθωτών.  Οι 

εισφορές τόσο του ΟΑΕ∆ όσο και των Οικογενειακών Επιδοµάτων, 

συνεισπράττονταν µε εκείνες του ΙΚΑ, επιφορτίζοντας έτσι το ΙΚΑ µε ένα ιδιαίτερα 

σηµαντικό και οργανωτικό βάρος.  Περίπου την ίδια εποχή έχουµε θεσπίστηκαν οι 

πρώτες εισοδηµατικές ενισχύσεις στις ευάλωτες κοινωνικά οµάδες, µε πρώτες εκείνες 

των τυφλών (1951) και των απροστάτευτων παιδιών (1960). 

Το πιο σηµαντικό ίσως, γεγονός της περιόδου στην εξέλιξη της κοινωνικής 

ασφάλισης ήταν η ίδρυση του Οργανισµού Γεωργικών Ασφαλίσεων µε το Νόµο 

4169/1961 «περί Γεωργικών Ασφαλίσεων», σε µια προσπάθεια των τότε 

κυβερνήσεων να διατηρήσουν τον αγροτικό πληθυσµό της χώρας που συνεχώς 

µειωνόταν από την µετανάστευση (εσωτερική και εξωτερική).  Σκοπός  του νόµου 

αυτού ήταν κατ’ αρχήν η χορήγηση παροχών συντάξεων γήρατος – χηρείας και η 

παροχή ιατρικής περίθαλψης στον αγροτικό πληθυσµό της χώρας ασχέτως 

οικονοµικής κατάστασης και χωρίς την υποχρέωση καταβολής εισφορών.  Επίσης ο 

ΟΓΑ παρείχε αποζηµιώσεις για τις γεωργικές καταστροφές µέσω του ειδικού κλάδου 

ασφαλίσεως της γεωργικής παραγωγής.  Το 1963, µε την άνοδο στην κυβέρνηση της 

Ένωσης Κέντρου, το πολιτικό σκηνικό της χώρα άλλαξε.  Η κυβέρνηση, στα πλαίσια 

της οικονοµικής πολιτικής, χαλάρωσε στην αυστηρή δηµοσιονοµική πολιτική και 
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προχώρησε στην εισοδηµατική ενίσχυση των αγροτών, των δηµοσίων υπαλλήλων και 

γενικότερα των µισθωτών µε αύξηση των µισθών. 

Κατά τη δεκαετία του 1960, ιδρύθηκε επίσης, το ταµείο για τους 

εργαζοµένους στην ΕΤΒΑ (1965) και στη ∆ΕΗ (1966). 

Η πορεία της κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα διακόπηκε για µια ακόµη 

φορά από τη στρατιωτική ∆ικτατορία (1967-1974). 

 

1.3.1.4 Η περίοδος ολοκλήρωσης της επέκτασης και της αντιμετώπισης των 

πρώτων προβλημάτων ωρίμανσης του θεσμού 

 

Μετά την πτώση της διδακτορίας, η Ελλάδα εισέρχεται σε µια νέα 

κοινωνικοπολιτική κατάσταση. 

 Από το Σύνταγµα του 1975 όπου αναφέρεται ότι «το κράτος µεριµνά για την 

Κοινωνική Ασφάλιση των εργαζοµένων όπως ο νόµος ορίζει», η κοινωνική ασφάλιση 

αναγνωρίστηκε ως κοινωνικό δικαίωµα.  Την ίδια χρονιά ψηφίστηκε ο Νόµος 

103/1975 που αφορούσε την καταβολή εφ' άπαξ χρηµατικού βοηθήµατος για όσους 

υπαλλήλους Ν.Π.∆.∆. αποχωρούσαν από την εργασία τους λόγω συνταξιοδότησης.  

Τρία χρόνια αργότερα µε το Νόµο 825/1978 θεσπίστηκε µια νέα µέθοδος 

προσδιορισµού του συντάξιµου µισθού.  Η σύνταξη θα υπολογιζόταν µε βάση το 

µέσο όρο των µισθών των δυο τελευταίων ετών, από τέσσερα που ήταν πριν, ενώ 

αναγνωρίστηκε και ο συντάξιµος χρόνος, για όσες περιοχές εντάχθηκαν αργότερα 

από τα µεγάλα αστικά κέντρα στο ΙΚΑ. 

Το 1979, µε τον Νόµο 997/1979, ψηφίστηκε η εφαρµογή της επικουρικής 

ασφάλισης για το σύνολο των µισθωτών µε την ίδρυση του ΙΚΑ - ΤΕΑΜ, που το 

1983 εντάχθηκε πλήρως στο ΙΚΑ και το 2003 αντικαταστάθηκε από το νέο Ενιαίο 

Ταµείο Επικουρικής Ασφάλισης Μισθωτών (ΕΤΕΑΜ).
 

Το 1981 το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας, το οποίο είχε σαν 

συνέπεια την πλήρη αναδιάταξη της κοινωνικής και πολιτικής ζωής του τόπου µε τη 

θυελλώδη είσοδο των µέχρι τότε περιθωριοποιηµένων λαϊκών τάξεων στο πολιτικό 

προσκήνιο.  

Ένα από τα βασικά µέτρα που εφάρµοσε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήταν η 

επέκταση της ασφάλισης στις αγρότισσες µε ταυτόχρονη παροχή δωρεάν 

ιατροφαρµακευτικής περίθαλψης σε όλο τον πληθυσµό των αγροτών και ο 

διπλασιασµός των βασικών συντάξεων του ΟΓΑ.  Με τον Νόµο 1305/1982 
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πραγµατοποιήθηκε η προσπάθεια βελτίωσης των παροχών, µε τη βελτίωση των 

κατώτερων ορίων σύνταξης και την ευθυγράµµιση του µηχανισµού αναπροσαρµογής 

των συντάξεων µε το δείκτη τιµών του καταναλωτή.  Σηµαντική επίσης εξέλιξη ήταν 

και η καθιέρωση της Σύνταξης Ανασφάλιστων Υπερήλικων µε τον Νόµο 1296/1982, 

που η χορήγησή του πραγµατοποιείται από τον ΟΓΑ. 

Το 1987, ο Νόµος 1745/1987 σύστησε έναν ειδικό και αυτοτελή κλάδο 

πρόσθετης υποχρεωτικής ασφάλισης των αγροτών, ο οποίος χορηγεί ανταποδοτικές 

παροχές µε τη µορφή πρόσθετης σύνταξης στους ασφαλισµένους του ΟΓΑ σε 

περίπτωση γήρατος και αναπηρίας καθώς και στα µέλη της οικογενείας τους σε 

περίπτωση θανάτου του ασφαλισµένου ή συνταξιούχου.  Με τον Νόµο αυτό 

ολοκληρώθηκε η επέκταση της ασφαλιστικής κάλυψης σε ολόκληρο τον πληθυσµό 

της χώρας. 

Η νέα κυβέρνηση έδωσε άµεση προτεραιότητα στην µεταρρύθµιση και 

αναβάθµιση της ∆ηµόσιας Υγείας µε τη δηµιουργία του Εθνικού Συστήµατος Υγείας 

(ΕΣΥ), µε τον Νόµο 1397/1983,  προκειµένου να προσφέρει άµεση εξυπηρέτηση και 

υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας και περίθαλψης σε κάθε πολίτη, σε κάθε γωνιά 

της χώρας.  

 

1.3.1.5 Η περίοδος των παρεμβάσεων 

 

Από το 1990 έως σήµερα, το Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης στη χώρα µας 

έχει υποστεί διάφορες αλλαγές και διαχειριστικές παρεµβάσεις στο πλαίσιο κυρίως 

της χρηµατοοικονοµικής του εξυγίανσης.  Προωθήθηκαν σηµαντικές παρεµβάσεις 

για τη µεταρρύθµιση και τον εκσυγχρονισµό του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης, 

οι οποίες επικεντρώθηκαν σε ζητήµατα οργάνωσης, χρηµατοδότησης και χορήγησης 

των ασφαλιστικών παροχών µε έµφαση στις συνταξιοδοτικές παροχές.  Οι 

νοµοθετικές παρεµβάσεις εντάσσονται σε πέντε περιόδους που εµφανίζουν σχετικά 

αυτοτελή γνωρίσµατα και ιδιαιτερότητες:  

 

• Η πρώτη περίοδος (1990-1992) χαρακτηρίζεται από την υιοθέτηση πολιτικών 

που επιδίωκαν πρωταρχικά την κάλυψη των χρηµατοδοτικών ελλειµµάτων του 

ασφαλιστικού συστήµατος µέσω αύξησης των πόρων και µείωσης των ασφαλιστικών 

παροχών. 
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• Η δεύτερη περίοδος (1993-1999) χαρακτηρίζεται από την προώθηση της 

οργανωτικής αναδιάρθρωσης των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και την έναρξη των 

διαδικασιών κοινωνικού διαλόγου για τη συνολική µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού 

συστήµατος. 

• Η τρίτη περίοδος (2000-2002) χαρακτηρίζεται από την τυποποίηση των αρχών 

της µεταρρύθµισης, όπως συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια δύο φάσεων. 

Η πρώτη φάση (Μάιος 2000 Μάιος 2001) επικεντρώθηκε στην εξέταση της 

οικονοµικής βιωσιµότητας του ασφαλιστικού συστήµατος. 

Η δεύτερη φάση (Οκτώβριος 2001 Οκτώβριος 2002) προσανατολίστηκε στην 

κατοχύρωση των κοινωνικών διαστάσεων της µεταρρύθµισης. 

• Η τέταρτη περίοδος (2002-2008) χαρακτηρίζεται από την προώθηση  

πολιτικών που είχαν στόχο πρωταρχικά την κάλυψη των ελλειµµάτων των Ταµείων 

και τον έλεγχο της εκτεταµένης εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής.  Εισάγεται η 

έννοια της ενοποίησης κάποιων Ταµείων. 

• Η πέµπτη περίοδος (2008-2011) κυριαρχεί το θέµα της ενοποίησης των 

Ταµείων προς ευκολότερη αντιµετώπιση των ελλειµµάτων και των άλλων 

προβληµάτων του ασφαλιστικού.   

 

 

1.4   Η έννοια της Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα 

 

Η έννοια της κοινωνικής ασφάλειας στην Ελλάδα αντιστοιχεί στον κύριο 

στόχο του εθνικού µοντέλου κοινωνικής προστασίας, ο οποίος εξυπηρετείται µέσω 

τριών συστηµάτων:  

 

• του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης για την προστασία των εργαζοµένων  

• του συστήµατος κοινωνικής πρόνοιας για την φροντίδα των ατόµων που 

βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης και  

• του εθνικού συστήµατος υγείας για την κάλυψη όλων των ατόµων που 

διαµένουν στην Ελληνική επικράτεια 

 

Από διοικητική άποψη, το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης συντονίζεται και 

εποπτεύεται κατά κύριο λόγο από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών 
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Ασφαλίσεων, ενώ τα συστήµατα υγείας και πρόνοιας συντονίζονται από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.  

1.4.1 Το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης στην Ελλάδα 

 

Το Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλισης, εξαιτίας της τριµερούς χρηµατοδότησής 

του (εργαζόµενοι, εργοδότες και κράτος) είναι διανεµητικό.  Αποτελεί τον κύριο 

άξονα του Ελληνικού µοντέλου κοινωνικής προστασίας.  Η λειτουργία του, όπως έχει 

διαµορφωθεί ιστορικά από τη δεκαετία του 1950 µέχρι σήµερα, επιδιώκει την 

κάλυψη των κινδύνων που αντιµετωπίζουν οι εργαζόµενοι, χορηγώντας παροχές και 

υπηρεσίες που αναπληρώνουν τη µείωση ή την απώλεια εισοδήµατος από 

απασχόληση.  Πρόκειται για ένα σύστηµα κύριας και επικουρικής δηµόσιας 

ασφάλισης, το οποίο λειτουργεί µε βάση αυτόνοµους ασφαλιστικούς φορείς.  Οι 

φορείς αυτοί συγκροτούν τον πρώτο πυλώνα ασφάλισης στην Ελλάδα. 

Χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα και πολυκερµατισµό, που εκφράζεται 

µέσω του εύρους των συντάξεων και των παροχών.  Συγκεκριµένα, οι πόροι για τη 

χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης προέρχονται κατά κύριο λόγο από τις 

εισφορές των ασφαλισµένων, των εργοδοτών, από την ιδιωτική δαπάνη των 

ασφαλισµένων και από την έµµεση φορολογία.  Ως προς τις παροχές του ανήκει στα 

αναδιανεµητικά συστήµατα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις συνταξιούχων παρουσιάζει 

στοιχεία ανταποδοτικότητας.  

Ο δεύτερος και ο τρίτος πυλώνας ασφάλισης δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγµένοι 

σε σχέση µε την εφαρµογή τους σε άλλα Κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

1.4.2 Το Σύστημα Κοινωνικής Πρόνοιας 

 

Το Σύστηµα Κοινωνικής Πρόνοιας καλύπτει το σύνολο των µέτρων που 

αφορούν τη χορήγηση µη ανταποδοτικών εισοδηµατικών παροχών, παροχών σε είδος 

και κοινωνικών υπηρεσιών µέσω ειδικών φορέων (προνοιακοί φορείς), που 

εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας, σε άτοµα που τελούν σε 

κατάσταση ανάγκης και δεν µπορούν να την αντιµετωπίσουν µε δικά τους µέσα. 

Κοινωνικές υπηρεσίες σε µικρότερη έκταση παρέχονται επίσης από τους 

οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και από ένα πλέγµα εθελοντικών οργανισµών 

και µη κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται έντονα ιδίως στο πεδίο 

προστασίας των παιδιών, των προσφύγων και των ατόµων µε ειδικές ανάγκες.  Η 
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κοινωνική πρόνοια δεν αποσκοπεί στην αναπλήρωση εισοδηµάτων, αλλά στη 

διασφάλιση κάθε ανθρώπου από καταστάσεις βιοποριστικής αδυναµίας, ένδειας και 

κοινωνικού αποκλεισµού, οι οποίες προσβάλλουν ευθέως την ανθρώπινη αξιοπρέπεια 

και τη δυνατότητα του ατόµου να συµµετέχει στην κοινωνική και οικονοµική ζωή. 

Λειτουργεί µε βάση προγράµµατα προστασίας, τα οποία εγκαινιάστηκαν στις 

αρχές της δεκαετίας του 1960 και επεκτάθηκαν ουσιαστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της 

δεκαετίας του 1980 και το 1998 µε την ψήφιση του Νόµου 2646/1998 προωθήθηκε το 

Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για την Κοινωνική Ενσωµάτωση 2001-2003, θέτοντας τις 

βάσεις για ένα σύγχρονο µοντέλο προνοιακής παρέµβασης από πλευράς διοικητικής 

και οργανωτικής λειτουργίας.  

 

1.4.3 Το Εθνικό Σύστημα Υγείας 

 

Το Εθνικό Σύστηµα Υγείας θεσµοθετήθηκε µόλις στις αρχές της δεκαετίας 

του 1980, αποβλέποντας στην ιατροφαρµακευτική και νοσηλευτική κάλυψη των 

αναγκών του ελληνικού πληθυσµού µέσω της παροχής δωρεάν υπηρεσιών.  Η 

λειτουργία του εξυπηρετεί όλα τα άτοµα που διαµένουν στην Ελληνική επικράτεια. 

Ειδικά όµως για τους ασφαλισµένους σε φορείς δηµόσιας ασφάλισης προβλέπεται η 

παροχή υπηρεσιών υγείας και από τους κλάδους υγείας των ταµείων τους. 

 

 

1.5 ∆οκιµές Εξυγίανσης του Ασφαλιστικού Συστήµατος 

 

1.5.1 Προσπάθειες Επίλυσης 

 

Η δεκαετία 1980 – 1990 επιτάχυνε την επιδείνωση του ελληνικού συστήµατος 

κοινωνικής ασφάλισης. Στο διάστηµα αυτό δόθηκαν αθρόες παροχές, αυξήσεις 

συντάξεων, µειώσεις ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης, τιµαριθµικές προσαρµογές, 

προνόµια και εξαιρέσεις.  Τα ταµεία φορτώθηκαν, επίσης, µε χιλιάδες πρόωρα 

συνταξιοδοτηµένους.  Τις αρχές της δεκαετίας του 1990, το σύστηµα αντιµετώπιζε 

οξεία ταµειακή κρίση και κίνδυνο αδυναµίας καταβολής συντάξεων.  Ακόµη 

χειρότερα, το βάρος της υποστήριξης του συστήµατος κινδύνευε να καταποντίσει την 

οικονοµία.  
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Το 1990 η κυβέρνηση ψήφισε τον Νόµο 1902/1990, γνωστό ως νόµο 

Σουφλιά, και ακολούθησε µετά από δύο χρόνια ο Νόµος 2084/1992, γνωστός ως 

νόµος Σιούφα.  Οι νόµοι είχαν στόχο να δροµολογήσουν την µεταρρύθµιση του 

ασφαλιστικού.  Τα βασικά χαρακτηριστικά των µεταρρυθµίσεων ήταν: 

 

• Ξεχώρισαν τους ήδη ασφαλισµένους από τους µελλοντικούς. Οι ήδη 

ασφαλισµένοι θα συνέχιζαν µε το παλιό σύστηµα και όσοι ασφαλίζονταν από 

1.1.1993 θα υπάγονταν σε πιο αυστηρό, λιτό και ιδίως ιδιόµορφο καθεστώς.  Με την 

πάροδο του χρόνου και τη βιολογική αποχώρηση των πιο γενναιόδωρα 

συνταξιοδοτηµένων γερόντων, το ασφαλιστικό θα γινόταν υγιέστερο. 

• Αναγνωρίστηκε η αρχή ότι τα ταµεία µε πλεόνασµα έπρεπε να βοηθούν τα 

ελλειµµατικά.  Έτσι, ιδρύθηκε ο Λογαριασµός Αλληλεγγύης Φορέων Κοινωνικής 

Ασφάλισης (ΛΑΦΚΑ).  Η αναδιανοµή µέσω του ΛΑΦΚΑ όµως αποδείχτηκε στην 

πράξη πολύ περιορισµένη. 

• Έγιναν προσπάθειες να υποχρεωθούν τα ταµεία να κάνουν αναλογιστικές 

µελέτες και αποφασίστηκε η δηµιουργία «ενιαίου µητρώου ασφαλισµένων». 

• Έγινε µια πολύ µεγάλη, αύξηση των εισφορών εργαζοµένων και εργοδοτών.  

Με την αύξηση αυτή, λύθηκε προσωρινά το ταµειακό πρόβληµα.  

 

Οι νόµοι αυτοί προσπάθησαν να στρέψουν το ασφαλιστικό προς τη σωστή 

κατεύθυνση.  Οι περισσότερες όµως µεταρρυθµιστικές συθµίσεις δεν εφαρµόστηκαν, 

µε αποτέλεσµα τη συσσώρευση περισσότερων προβληµάτων και ελλειµµάτων. 

Το 1996 συστήθηκε επιτροπή µε πρόεδρο τον Ι. Σπράο για να εξετάσει, 

µεταξύ άλλων, το ασφαλιστικό.  Στα τέλη του 1997, η επιτροπή υπέβαλε στην 

κυβέρνηση την έκθεσή της «Οικονοµία και Συντάξεις – Συνεισφορά στον Κοινωνικό 

∆ιάλογο», η οποία ήταν περισσότερο ένα επιστηµονικό σύγγραµµα και λιγότερο ένα 

σχέδιο δράσης.  

Η επόµενη επέµβαση στο ασφαλιστικό ήταν το 1998 και 1999 µε νόµους 

γνωστούς ως µίνι ασφαλιστικό.  Οι δύο νόµοι προέβλεπαν: 

 

• Κατάργηση ή συγχώνευση περίπου 70 ταµείων επικουρικής ασφάλισης  

• ∆ηµιουργία ενιαίου φορέα ασφάλισης αυτοαπασχολούµενων  
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• Σύσταση ειδικής υπηρεσίας ελέγχου δαπανών (ΥΠΕ∆ΥΦΚΑ) κοινωνικής 

ασφάλισης  

• Ανάθεση µηχανογραφικών εφαρµογών  

• Ειδική επιτροπή ελέγχου και εποπτείας της διαχείρισης της περιουσίας των 

ασφαλιστικών φορέων  

• Πλήθος άλλων οργανικών µεταρρυθµίσεων  

 

Χωρίς να αµφισβητείται η καλή πρόθεση των νοµοθετησάντων, το «µίνι 

ασφαλιστικό» ήταν µια κλασική περίπτωση αντιµετώπισης του προβλήµατος µε 

ηµίµετρα. 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 έγιναν επίσης µελέτες από τη ∆ιεθνή 

Τράπεζα και τον ΟΟΣΑ για το ελληνικό ασφαλιστικό σύστηµα.  Η µελέτη του ΟΟΣΑ 

ασκούσε σκληρή κριτική στο σύστηµα και εισήγαγε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα 

ριζικών αλλαγών, όπως: 

 

• Η κρίση θα έρθει το 2005 το αργότερο  

• Η αναβολή άµεσης, ριζικής µεταρρύθµισης θα κάνει τις αλλαγές περισσότερο 

σκληρές και επικίνδυνες  

• Το σύστηµα είναι άδικο  

• Το σύστηµα είναι ένα πολυδαίδαλο, γραφειοκρατικό συνονθύλευµα  

• Η οικονοµία δεν θα αντέξει την πλήρη κάλυψη των συνταξιοδοτικών 

υποχρεώσεων στο µέλλον  

• Οι πιο ευνοηµένοι του συστήµατος είναι οι δηµόσιοι υπάλληλοι και οι 

εργαζόµενοι στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα  

• Το σύστηµα, όπως λειτουργεί, ενθαρρύνει την πρόωρη συνταξιοδότηση  

• Πρέπει να καταργηθούν όλα τα προνόµια και για τους ήδη ασφαλισµένους  

• Σύνταξη για όλους στα 65  

• Κατάργηση των πολλών ταµείων, δηµιουργία ενός ενιαίου φορέα.  

 

Το 2000 η κυβέρνηση ανέθεσε στη βρετανική εταιρεία Government Actuaries 

εκπόνηση αναλογιστικής µελέτης και προβλέψεων για την εξέλιξη του ασφαλιστικού 

στην Ελλάδα.  Ένα χρόνο αργότερα, τον Απρίλιο του 2001, ο τότε υπουργός 
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Εργασίας κ. Τ. Γιαννίτσης ανήγγειλε την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε 

µια ριζική µεταρρύθµιση προτάσεις της οποίας ήταν: 

 

• Ενιαίο όριο ηλικίας, για άνδρες – γυναίκες, στα 65, αλλά µετά το 2007 και 

τότε σταδιακά  

• Ενιαίος τρόπος υπολογισµού σύνταξης και καπάκι 80% στο ποσοστό 

αναπλήρωσης , 60% από τον κύριο και 20% από τον επικουρικό φορέα  

• Περιορισµός των ταµείων κύριας ασφάλισης σε οκτώ και κατάργησης των 

επικουρικών.  Η επικούριση θα γινόταν κλάδος των κύριων φορέων  

• Κατώτατη σύνταξη για όλους, συµπεριλαµβανοµένων απόρων και 

ανασφάλιστων  

 

Με τις αλλαγές αυτές, η κυβέρνηση στόχευε να εξασφαλίσει τη βιωσιµότητα 

του συστήµατος για 20-25 χρόνια. Τα µέτρα Γιαννίτση, δεν µπορούν να 

χαρακτηριστούν επαναστατικά.  ∆ιατηρούσαν πολλά από τα παλιά χαρακτηριστικά 

του συστήµατος και έδιναν πολλές περιόδους χάριτος.  Οι εισηγήσεις των Βρετανών 

ήταν πολύ πιο σκληρές από τις προτάσεις Γιαννίτση.  Η αναγγελία τους ακολούθησε 

ένας γενικός ξεσηκωµός µε αποτέλεσµα οι Βρετανοί κλήθηκαν να αναθεωρήσουν την 

µελέτη τους και η Κυβέρνηση να οργανώσει διάλογο προώθησης της λύσης του 

ασφαλιστικού. 

Ο διάλογος κατέληξε στον Νόµο 3029/2002, γνωστό ως « νόµο Ρέππα », ο 

οποίος δεν στόχευε στη λύση του προβλήµατος αλλά οι ρυθµίσεις αφορούσαν την 

χρηµατοδότηση του Ασφαλιστικού Συστήµατος (ΙΚΑ-ΤΕΑΜ), οι οποίες βασίζονταν 

στα πορίσµατα της Βρετανικής Αναλογιστικής Αρχής.   

Ο Νόµος προωθούσε την ένταξη µεγάλων και προβληµατικών ταµείων στο 

ΙΚΑ-ΤΕΑΜ.  Μέσω του ΙΚΑ-ΤΕΑΜ η ευθύνη για την κάλυψη των ελλειµµάτων των 

ταµείων που εντάσσονταν περνούσε στον προϋπολογισµό.  Οι ήδη ασφαλισµένοι στα 

εν λόγω ταµεία, διατηρούσαν όµως το προνοµιακό καθεστώς τους, πολύ ευνοϊκότερο 

από εκείνο της µεγάλης µάζας των ασφαλισµένων στο ΙΚΑ.  Επίσης προέβλεπε  την 

δηµιουργία προαιρετικών Ταµείων Επαγγελµατικής Αλληλεγγύης που ιδρύονται από 

εργαζοµένους και εργοδότες, δεν έχουν κρατική εγγύηση και λειτουργούν µε το 

κεφαλαιοποιητικό σύστηµα.  Για να επιτύχει όµως το µέτρο αυτό θα έπρεπε, µεταξύ 

άλλων, να δοθούν φοροαπαλλαγές.  Τέλος δηµιούργησε την  «Εθνική Αναλογιστική 
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Αρχή», µε την οποία επιδιωκόταν η αυτονόµηση της αναλογιστικής παρακολούθησης 

από το Υπουργείο Εργασίας.  

Στα χρόνια που ακολούθησαν µετά την ψήφισή του το ΙΚΑ εξακολούθησε να 

αδυνατεί να απορροφήσει τα ευγενή ταµεία, ενώ οι περισσότερες άλλες διατάξεις του 

νόµου δεν ενεργοποιήθηκαν. 

Τον Απρίλιο του 2008, ψηφίστηκε ο Νόµος 3655/2008 ο οποίος αφορούσε τη 

διοικητική και οργανωτική µεταρρύθµιση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.  Η 

βασική µεταρρύθµιση του Νόµου ήταν η ενοποίηση των ασφαλιστικών φορέων, 

ενοποιήθηκαν, λοιπόν, οι ασφαλιστικοί φορείς σε: 

 

• 5 φορείς κύριας ασφάλισης 

• 6 φορείς επικουρικής ασφάλισης 

• 2 φορείς πρόνοιας 

 

Μαζί µε τις ενοποιήσεις των ασφαλιστικών φορέων που επέβαλε ο Νόµος  

3655/2008 επιβλήθηκε και η σταδιακή αύξηση των ειδικών ορίων ηλικίας για τη 

λήψη πρόωρης σύνταξης.  Ισχυρό αντίκτυπο είχαν οι αυξήσεις στις µητέρες µε 

ανήλικα παιδιά που το όριο ηλικίας επαναπροσδιορίστηκε από 50 στα 55 χρόνια.  

Ωστόσο οι µητέρες µε ανήλικα παιδιά επωφελήθηκαν από τις διατάξεις του 

Νόµου καθώς πρώτη φορά θεσπίστηκε η ειδική άδεια προστασίας της µητρότητας και 

για τον ιδιωτικό τοµέα.  Ο Οργανισµός Απασχόλησης Εργατικού ∆υναµικού κατά τη 

διάρκεια της ειδικής άδειας προστασίας της µητρότητας κατέβαλλε ειδική παροχή 

στην εργαζόµενη µητέρα. 

Άλλη µία σηµαντική διάταξη του Νόµου 3655/2008 ήταν η δηµιουργία του  

Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (Α.Κ.Α.ΓΕ), σκοπός της οποίας 

ήταν η δηµιουργία αποθεµατικών για την χρηµατοδότηση των κλάδων σύνταξης των 

Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, αρµοδιότητας του Υπουργείου Απασχόλησης και 

Κοινωνικής Προστασίας.  Οι πόροι του Κεφαλαίου θα αντλούνταν από : 10% των 

κοινωνικών πόρων, 4% των ετήσιων εσόδων από το ΦΠΑ, 10% από τις 

αποκρατικοποιήσεις.  

Ούτε και αυτός ο Νόµος έφερε τα επιθυµητά αποτελέσµατα αφού τα 

προβλήµατα συνεχίστηκαν να υπάρχουν και µετά την ενοποίηση των ταµείων. 
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Στις 15 Ιουλίου 2010 ψηφίστηκε ο Νόµος 3863/2010, η πρώτη ουσιαστική-

ριζική αλλαγή στην κοινωνική ασφάλιση, διαµορφώνοντας µια νέα δοµή του 

συστήµατος.  Τα κεντρικά στοιχεία των αλλαγών που επιφέρει το νέο σύστηµα είναι 

τα εξής: 

 

• Συγχώνευση υφισταµένων ασφαλιστικών φορέων 

• Εισαγωγή ενός ενιαίου ορίου ηλικίας στα 65 έτη για όλους.  Μειωµένη στα 60 

αλλά µε 40 έτη ασφάλισης 

• Τροποποίηση του τύπου και τρόπου απονοµής σύνταξης 

• Καθιέρωση βασικής (προνοιακής) και ανταποδοτικής σύνταξης 

• Υπολογισµός συντάξιµων αποδοχών στο σύνολο του εργασιακού βίου 

• Μείωση ανωτάτου ορίου στις συντάξεις 

• Μέτρα περιορισµού πρόωρης συνταξιοδότησης 

• Μείωση συντάξιµων παροχών πρόωρα αποχωρούντων 

• Αυστηρότεροι όροι για αναπηρικές συντάξεις 

• Αναστολή σύνταξης εργαζοµένων συνταξιούχων 

• Ανακαθορισµός βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελµάτων 

• Κίνητρα παραµονής στην εργασία 

• Κατάργηση πλασµατικών χρόνων για πρόωρη συνταξιοδότηση 

• Ενιαίος φορέας διαχείρισης αποθεµατικών 

• ∆ιεκπεραίωση συναλλαγών µέσω τραπεζικού συστήµατος 

• Χρονοδιάγραµµα αλλαγών έως το 2013 

• Νέος τρόπος υπολογισµού συντάξεων από το 2015 µε χαµηλότερους 

συντελεστές 

• Εισφορά ΛΑΦΚΑ συνταξιούχων για συντάξεις άνω των 1400 ευρώ 

• Ενιαίος µηχανισµός ελέγχου (ΣΕΠΕ, ΙΚΑ, ΑΣΦΑΛ. ΦΟΡΕΩΝ) 

• Σύσταση κέντρου εξυπηρέτησης ασφαλισµένων (ΚΕΑ) 

 

Ήδη από τη δεκαετία του ‘ 90 η «ανταποδοτική» πλευρά της σύνταξης παίρνει 

το προβάδισµα σε βάρος της αλληλεγγύης.  Η ενίσχυση αυτή µειώνει το επίπεδο των 

συντάξεων.  Αυτή η επιµήκυνση του απαιτούµενου χρόνου ασφάλισης τιµωρεί τα πιο 

ευάλωτα τµήµατα του οικονοµικά ενεργού πληθυσµού.  Μέσα από τον τονισµό της 

αναλογικότητας βγαίνουν πιο ζηµιωµένες οι γυναίκες που αµείβονται χαµηλότερα.  
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Σε µια εποχή ζοφερών προοπτικών, όπου δύσκολα συσσωρεύονται συνταξιοδοτικές 

προσδοκίες, ο τονισµός της ασφαλιστικής τεχνικής εντός του θεσµού σηµαίνει 

περαιτέρω εξασθένιση της αλληλεγγύης και την αναδιανοµής. 

 

 

1.6 Προβλήµατα και Προοπτικές 

  

 Το ασφαλιστικό σύστηµα της Ελλάδας βιώνει µια δύσκολη περίοδο κατά την 

οποία τα δικαιώµατα και οι κατακτήσεις των εργαζοµένων συµπιέζονται και το 

κοινωνικό κράτος συρρικνώνεται.  

 Η απουσία αρχικού και µετέπειτα προγραµµατισµού, η έλλειψη κανόνων 

κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας και οι πιέσεις ισχυρών συντεχνιακών οµάδων 

οδήγησαν το ασφαλιστικό σύστηµα της χώρας µας στον κατακερµατισµό και την 

πολυδιάσπαση του στη συνεχή αναζήτηση διεξόδων κυρίως σε διαχειριστικό επίπεδο. 

Η οικονοµική κρίση που αντιµετωπίζει σήµερα το ασφαλιστικό σύστηµα και η 

οποία εκδηλώνεται στην οικονοµική σφαίρα της κοινωνικής ασφάλισης µε την 

αδυναµία ικανοποίησης των κοινωνικοασφαλιστικών αναγκών του πληθυσµού είναι 

αποτέλεσµα διαχρονικών προβληµάτων, τα οποία ταλανίζουν την κοινωνική 

ασφάλιση από δεκαετίες. 

Πιο συγκεκριµένα η νοµοθετική πολυπλοκότητα, η οποία οδηγεί σε 

αδιαφάνεια και κατ’ επέκταση σε αδικία αποτελεί ελληνικό χαρακτηριστικό, 

εργαζόµενοι µε ίδιες εισφορές, ίδια έτη υπηρεσίας και ίδιους µισθούς παίρνουν 

διαφορετικέ συντάξεις.  Η πολυδιάσπαση αποτελεί ακόµη ένα σηµαντικό πρόβληµα,  

το σύστηµα κατακερµατίζεται σε επιµέρους ταµεία.  Επιπλέον οι αναποτελεσµατικές 

επενδύσεις εξαιτίας του χαµηλού ύψους των αποθεµατικών των επιµέρους κλάδων 

και της µη εφαρµογής από ειδικούς επιφέρει την σπατάλη των πόρων, υπάρχει 

έλλειψη ανταποδοτικότητας δηλαδή οι εισφορές δεν σχετίζονται µε τις παροχές.  

Σηµαντικό πρόβληµα αποτελεί ακόµη και η αποδιοργάνωση, λόγω της 

πολυδιάσπασης, της πολυνοµίας και της πολυπλοκότητας είναι αδύνατον να 

καταγραφεί το σύστηµα µε ενιαίο λογιστικό και µηχανογραφικό τρόπο. 

Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν επίσης η αύξηση της ανεργία, ως 

αποτέλεσµα της παρατεταµένης οικονοµικής κρίσης και η δηµογραφία, η δραµατική 

γήρανση του πληθυσµού που παρουσιάζει σοβαρή έξαρση στην Ελλάδα.  Η αναλογία 
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ασφαλισµένων-συνταξιούχων ολοένα και χειροτερεύει σε βάρος των πρώτων.  Η 

επιστροφή των µεταναστών και η µαζική παλιννόστηση ανασφάλιστων οµογενών τα 

τελευταία χρόνια, επέτεινε τη δηµογραφική γήρανση και την οικονοµική ανισορροπία 

της κοινωνικής ασφάλισης.  Τέλος, πρόβληµα αποτελεί και το απαρχαιωµένο 

σύστηµα είσπραξης των εσόδων το οποίο εκτός των άλλων συµβάλλει και στη 

διεύρυνση της εισφοροδιαφυγής.  Η ανασφάλιστη εργασία έχει λάβει εκρηκτικές 

διαστάσεις και η εισφοροδιαφυγή αυξάνεται µε υψηλούς ρυθµούς από χρόνο σε 

χρόνο.  Τα οικονοµικά προβλήµατα που αντιµετωπίζουν πολλές επιχειρήσεις, η 

απουσία ελέγχων, η έλλειψη κινήτρου ασφάλισης σε πολλές περιπτώσεις, οι 

επαναλαµβανόµενες ρυθµίσεις οφειλών είναι βασικές αιτίες για την αύξηση της 

εισφοροδιαφυγής. 

Η αντιµετώπιση του χρόνιου ασφαλιστικού προβλήµατος, δεν είναι εύκολη 

υπόθεση. Ακόµα και όταν υπάρχουν κάποιες γνωστές ορθολογικές λύσεις, 

προσκρούουν σε κατεστηµένα συµφέροντα ισχυρών οµάδων, σε αδυναµία να 

ξεπεραστεί το λεγόµενο πολιτικό κόστος, σε ασυνέχεια και ασυνέπεια στη λήψη 

αποφάσεων αλλά και σε διαφορετικές πολιτικές απόψεις και κατευθύνσεις. 

Εκείνο που προέχει πάνω από όλα, είναι η λήψη πρακτικών µέτρων για την 

αντιµετώπιση του προβλήµατος όπως:  

 

• Λήψη µέτρων για τη δηµογραφική γήρανση µε γενναία µέτρα ενίσχυσης της 

γεννητικότητας, ελληνοποίηση και ασφάλιση παλιννοστούντων οµογενών 

• Καθιέρωση της εθνικής σύνταξης µε σύνδεση των κατώτερων συντάξεων µε 

το µισθό, καθορισµός της ανώτατης σύνταξης όχι πάνω από τον τελευταίο µισθό, και 

κατάργηση προνοµιακών συνταξιοδοτικών ρυθµίσεων 

• Αντικατάσταση των συντάξεων αναπηρίας µε επιδόµατα αναπηρίας που θα 

απονέµονται µε αντικειµενικά κριτήρια, µε συνυπολογισµό του βαθµού αναπηρίας 

και της ηλικίας 

• Απαγόρευση της εργασίας στους συνταξιούχους µε οριακές εξαιρέσεις.  Η 

απαγόρευση θα αίρεται εφόσον αναστέλλεται η συνταξιοδότηση ή συνδυάζεται η 

µερική συνταξιοδότηση µε µερική απασχόληση 

• ∆ηµιουργία τριών µεγάλων ταµείων του ΙΚΑ, του ΟΓΑ και όλων των 

υπολοίπων  

• Καταπολέµηση της εισφοροδιαφυγής 
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• Αναµόρφωση της διαδοχικής ασφάλισης, επέκτασή της στους ασφαλισµένους 

του ΟΓΑ και συντονισµός µεταξύ κυρίας και επικουρικής σύνταξης µε παράλληλη 

κατάργηση της πολυασφάλισης 

• Εκπαίδευση στελεχών κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής διοίκησης, 

προώθηση της έρευνας, εισαγωγή σύγχρονων µεθόδων διοίκησης και καθολική 

εφαρµογή µηχανογράφησης 

 

Για να µπορέσει να αντιµετωπιστεί το ασφαλιστικό πρόβληµα επιτυχώς, θα 

πρέπει να εφαρµοστούν µέτρα όπως τα παραπάνω µε τη σύµφωνη γνώµη όλων των 

πολιτών της ελληνικής επικράτειας, µόνο έτσι θα επιτευχθεί η οικονοµική και 

δηµογραφική βιωσιµότητα του ασφαλιστικού µας συστήµατος. 
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Κεφάλαιο2 
 

 

 

2 Η Α∆ΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 

 

2.1  Η έννοια της αδήλωτης εργασίας 

 

Το φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας πλήττει όλα τα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης,  αναφέρεται σε µορφές απασχόλησης που παρακάµπτουν τους 

κανόνες της εργατικής νοµοθεσίας.  Η αδήλωτη εργασία εξακολουθεί να αποτελεί 

σηµαντική τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την απασχόληση στην Ευρώπη.  

Επιπλέον, µειώνει τα φορολογικά έσοδα και πλήττει τη χρηµατοδότηση της 

κοινωνικής ασφάλισης.  Η αδήλωτη εργασία αποτελεί αιτία κοινωνικού ντάµπινγκ, 

κατά το µέτρο που υποσκελίζει τις δραστηριότητες που ασκούνται σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία όσον αφορά τις συνθήκες εργασίας και τα κοινωνικά 

δικαιώµατα των εργαζοµένων, τις αποδοχές και την κοινωνική ασφάλιση.  Το 
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φαινόµενο αυτό όχι µόνο δεν υποχωρεί, αλλά τείνει να λάβει µεγαλύτερες διαστάσεις 

σε ορισµένους τοµείς δραστηριότητας και για ορισµένα είδη απασχόλησης. 

 Είναι δύσκολο να βρεθεί ένας ορισµός της αδήλωτης εργασίας, οποίος να 

είναι κοινά αποδεκτός σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω του διαφορετικού ρυθµιστικού 

πλαισίου που ισχύει στα κράτη µέλη.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει την αδήλωτη 

εργασία ως «κάθε αµειβόµενη δραστηριότητα που είναι νόµιµη ως προς τη φύση της 

αλλά δε δηλώνεται στις δηµόσιες αρχές, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορών που 

ισχύουν στο ρυθµιστικό σύστηµα των κρατών µελών»[1].   Ο ορισµός αυτός 

παραπέµπει στην έννοια της «κρυµµένης απασχόλησης», την οποία είχε εισαγάγει ο 

ΟΟΣΑ[2], περιγράφοντάς την ως την απασχόληση που «αν και δεν είναι καθαυτή 

παράνοµη, δεν έχει δηλωθεί σε µια ή περισσότερες διοικητικές αρχές». 

Πέραν των προβληµάτων που εντοπίζονται ως προς τον ορισµό και τον 

υπολογισµό της έκτασης του φαινοµένου,  το ζήτηµα της αδήλωτης εργασίας 

καθίσταται ακόµα πιο περίπλοκο, γιατί άπτεται του ιδιαίτερα ευαίσθητου θέµατος της 

µετανάστευσης.   Η µετανάστευση τροφοδοτεί παραδοσιακά το φαινόµενο της 

αδήλωτης εργασίας.  Μετά τη διεύρυνση, τα περισσότερα από τα κράτη µέλη της ΕΕ 

των 15 υιοθέτησαν µέτρα για να περιορίσουν το ευρωπαϊκό δικαίωµα της ελεύθερης 

µετακίνησης των προσώπων, θεωρώντας ότι είναι αναγκαία µια µεταβατική περίοδος 

πριν την ενσωµάτωση εργαζοµένων προερχόµενων από τα νέα κράτη µέλη.   Στις 

χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης από την άλλη, ο δηµόσιος διάλογος για 

την αδήλωτη εργασία είναι περιορισµένος. 

Στα περισσότερα κράτη µέλη ως αδήλωτη εργασία νοείται κάθε είδους 

εργασία που δεν έχει δηλωθεί στις αρµόδιες αρχές.  Στην Φιλανδία και τη Γαλλία 

θεωρείται ως αδήλωτη εργασία η παραβίαση γενικότερων κανόνων του εργατικού 

δικαίου.  Ο φιλανδικός ποινικός κώδικας µάλιστα προβλέπει συγκεκριµένο ποινικό 

αδίκηµα, την «καταχρηστική εργασιακή διάκριση», που συνίσταται στην 

εκµετάλλευση από τον εργοδότη της οικονοµικής ή άλλης αδυναµίας του 

εργαζοµένου.  Στην Αυστρία αντίθετα η αδήλωτη εργασία δεν θεωρείται ποινικό 

αδίκηµα, οπότε δεν επιβάλλονται και ποινικές κυρώσεις.  Συγκεκριµένο θεσµικό 

πλαίσιο για την αντιµετώπιση του φαινοµένου προβλέπεται µόνο στη Γερµανία, όπου 

το 2002 ψηφίστηκε  νόµος για την καταπολέµηση της µαύρης εργασίας. 

 

 



ΠΑ
ΝΕ
ΠΙ
ΣΤ
ΗΜ

ΙΟ
 Π
ΕΙ
ΡΑ
ΙΩ
Σ

35 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

Η έννοια και το περιεχόµενο της αδήλωτης εργασίας στις εθνικές έννοµες τάξεις 

Αυστρία 

• Αδήλωτος χρόνος εργασίας (φορολογική απάτη) 

• Παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών 

• Εικονική φιλική εξυπηρέτηση, η οποία υποκρύπτει µισθωτή εργασία 

• ∆ε θεωρείται ποινικό αδίκηµα, άρα δεν υπάρχουν ποινικές κυρώσεις 

Βέλγιο 
Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία και τις υπηρεσίες κοινωνικής 

ασφάλιση 

Βουλγαρία 
∆ραστηριότητες που δεν είναι καταγεγραµµένες στις στατιστικές («απαρατήρητη 

εργασία») 

Γαλλία 
Κάθε είδους παραβίασης της οικονοµικής, κοινωνικής και δηµόσιας τάξης που 

καλύπτεται από τον Εργατικό Κώδικα 

Γερµανία 

• Νόµος για την καταπολέµηση της µαύρης εργασίας 

• Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία και τις υπηρεσίες κοινωνικής 

ασφάλισης 

• Παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών 

∆ανία Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία 

Ελλάδα Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στις υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης 

Εσθονία Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία 

Ηνωµένο 

Βασίλειο 

• Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία 

• Η παραβίαση των ορίων του κατώτατου µισθού 

• ∆ραστηριότητα που δεν έχει δηλωθεί και εκτελείται από όσους λαµβάνουν 

επίδοµα ανεργίας 

• Παιδική εργασία 

• Εργασία από όσους δεν διαθέτουν άδεια διαµονής 

Ιρλανδία 
Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία και τις υπηρεσίες κοινωνικής   

ασφάλισης 

Ισπανία • Εργασία που εκτελείται από όσους λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας 

• Παραβίαση του φορολογικού δικαίου και του δικαίου κοινωνικής ασφάλισης 

Ιταλία 
Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία και τις υπηρεσίες κοινωνικής   

ασφάλισης 

Κύπρος 
Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία και τις υπηρεσίες κοινωνικής   

ασφάλισης 

Λετονία Κάθε εργασία που παρέχεται χωρίς να συναθφεί  σύµβαση 

Νορβηγία 
Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία και τις υπηρεσίες κοινωνικής   

ασφάλισης 

Ολλανδία 
• Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία και τις υπηρεσίες κοινωνικής   

ασφάλισης 

• Παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών 

Ουγγαρία 
Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία και τις υπηρεσίες κοινωνικής   

ασφάλισης 

Πολωνία 
• Κάθε εργασία που παρέχεται χωρίς να συναθφεί σύµβαση 

• Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία και τις υπηρεσίες κοινωνικής   

ασφάλισης 
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Ρουµανία Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία 

Σλοβακία 
Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία και τις υπηρεσίες κοινωνικής   

ασφάλισης 

Σλοβενία • Κάθε εταιρία που δεν έχει καταχωρηθεί στο βιβλίο εταιριών 

• Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στο Ινστιτούτο Ασφάλειας Υγείας 

Σουηδία • Αποδοχές που εργαζόµενοι δεν δηλώνουν στην εφορία 

• Εισόδηµα από εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία 

Φιλανδία 
• Κάθε εργασία που δεν έχει δηλωθεί στην εφορία 

• Κάθε είδους «καταχρηστική εργασιακή διάκριση» (η εκµετάλλευση της 

οικονοµικής ή άλλης ανάγκης του εργαζοµένου) 

Πηγή: EIRO thematic feature Industrial relations and undeclared work, σελ 3, βλέπε: 

http://www.eiro.eurofound.eu.int/thematicfeature11.html  

 

 

 Σε γενικές γραµµές, µπορούν να διακριθούν τρεις µορφές αδήλωτης εργασίας: 

 

• Αδήλωτη εργασία µέσα από  ''αδήλωτες βάρδιες'' ως µέρος µιας µόνιµης 

δουλειάς (εργασία το Σάββατο χρησιµοποιώντας τον εξοπλισµό της εταιρίας, τις 

επαφές ή τις διασυνδέσεις.   Οι εταιρίες δηλώνουν ένα µέρος της εργασίας και το 

κέρδος µοιράζεται µεταξύ της εταιρίας και των εργαζοµένων) 

• Εργαζόµενοι µε µια ή περισσότερες δουλειές τις οποίες δεν έχουν δηλώσει 

• Κύρια εργασία εργαζοµένου, η οποία δεν είναι δηλωµένη, 

συµπεριλαµβανοµένου ενός µικρού αριθµού ωρών εργασίας ανά βδοµάδα/µήνα. 

 

Πολλές πρόσφατες εξελίξεις φαίνεται ότι αυξάνουν το ποσοστό της αδήλωτης 

εργασίας, πιο συγκεκριµένα η αύξηση της ζήτησης για οικιακές υπηρεσίες και 

υπηρεσίες φροντίδας λόγω της κοινωνικής και δηµογραφικής εξέλιξης, η εµφάνιση 

λιγότερο ιεραρχικών σχέσεων εργασίας και πιο ευέλικτων συστηµάτων πληρωµής, η 

άνθηση της αυτοαπασχόλησης, της υπεργολαβίας, των ευέλικτων συµβάσεων και της 

περιστασιακής εργασίας και η ευκολότερη συγκρότηση διασυνοριακών οµίλων 

επιχειρήσεων, είναι µερικές από τις πιο σηµαντικές αιτίες 

 

 

2.2 Γιατί υπάρχει η αδήλωτη εργασία 

 

  Το κύριο κίνητρο για τους εργοδότες, τους εργαζόµενους και τους 

αυτοαπασχολούµενους για τη συµµετοχή και την ανάπτυξη της αδήλωτης εργασίας 

είναι τα οικονοµικά οφέλη.  Η εργασία στην άτυπη οικονοµία προσφέρει την  
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ευκαιρία να αυξηθούν τα κέρδη και να αποφευχθεί η φορολογία του εισοδήµατος και 

οι κοινωνικές εισφορές.  Για τους εργοδότες, το κίνητρο είναι η µείωση του κόστους.  

Υπάρχουν τρεις παράγοντες που συµβάλλουν από κοινού, αλλά σε διαφορετικό 

βαθµό, στην ύπαρξη της αδήλωτης εργασίας:  

• Η εµφάνιση ζήτησης για «υπηρεσίες» σε οικογένειες και άτοµα που χρήζουν 

ανάγκης (όπως φροντίδα ηλικιωµένου, καθαρισµό κλπ), οι υπηρεσίες αυτές έχουν 

υψηλό φόρτο εργασίας αλλά µικρή αύξηση της παραγωγικότητας  

• Η αναδιοργάνωση της βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων ώστε να γίνει η 

παραγωγή πιο ευέλικτη και να αυξηθεί η ικανότητα για καινοτοµίες σε ειδικές 

καταστάσεις και στις διακυµάνσεις της αγοράς.  Αυτό το είδος της ελαστικοποίησης 

οδηγεί σε αύξηση της αυτοαπασχόλησης των επιχειρηµατιών,   ορισµένοι από τους 

οποίους µπορεί να λειτουργούν στα πλαίσια της αδήλωτης εργασίας 

• Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία προσφέρει νέες ευκαιρίες εργασίας και 

ανοίγει νέους τοµείς δραστηριοτήτων παροχής υπηρεσιών 

 

Το πεδίο εφαρµογής και η έκταση της αδήλωτης εργασίας ποικίλλει ανάλογα 

µε τις διαφορετικές θεσµικές πτυχές της οικονοµίας κάθε κράτους µέλους όπως: 

 

• Η φορολογία και οι κοινωνικές εισφορές: Τα επίπεδα των φόρων και των 

κοινωνικών εισφορών επηρεάζουν το επίπεδο της αδήλωτης εργασίας.  Μια υψηλή 

φορολογική επιβάρυνση είναι ένα κίνητρο για την αύξηση της αδήλωτης εργασίας, 

τόσο για τον εργαζόµενο όσο και για τον εργοδότη. 

• Οι κοινωνικές παροχές: Υψηλές κοινωνικές παροχές µπορεί να αποτελέσουν 

αντικίνητρο για τα άτοµα που τις καρπούνται για να εργαστούν στην επίσηµη 

οικονοµία.  Αυτά τα άτοµα έχουν συµφέρον να εργάζονται ως αδήλωτοι εργαζόµενοι 

και να παίρνουν ταυτόχρονα ένα επίδοµα ανεργίας για την «αποχή» τους από την 

επίσηµη οικονοµία. 

• Γραφειοκρατία: Τα υπερβολικά έξοδα και οι διοικητικές διαδικασίες (π.χ. 

για την εγγραφή ως φορέας παροχής υπηρεσιών) µπορούν να αποθαρρύνουν τη 

δήλωση της εργασίας. 

• Ακατάλληλη νοµοθεσία για την αγορά εργασίας: Περιορισµένη 

αναγνώριση εντός της ισχύουσας νοµοθεσίας για νέα είδη εργασίας (π.χ. η µερική 
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απασχόληση, συµβάσεις ορισµένου χρόνου) µπορεί επίσης να αποτρέψει τη δήλωση 

της εργασίας  

• Βιοµηχανική υποδοµή: Σε περιοχές όπου κυριαρχούν µεγάλες εταιρείες η 

αδήλωτη εργασία είναι σε µικρό ποσοστό ενώ σε τοπικές οικονοµίες που 

αποτελούνται από µικροµεσαίες επιχειρήσεις η εµφάνιση της αδήλωτης εργασίας σε 

οργανωµένη και όχι σε ατοµική βάση  είναι πιο πιθανή.  Ωστόσο, όταν οι 

εργαζόµενοι ξέρουν τα δικαιώµατά τους, η αδήλωτη εργασία είναι λιγότερο 

διαδεδοµένη 

• Χαµηλή ανταγωνιστικότητα: η προσφυγή στην αδήλωτη εργασία  σηµαίνει 

µείωση του κόστους από επιχειρήσεις σε φθίνοντες κλάδους που υπό άλλες συνθήκες 

δεν θα µπορούσαν να επιβιώσουν στην ανταγωνιστική αγορά 

• Πολιτιστική αποδοχή: υπάρχει µια συγκεκριµένη πολιτισµική κατανόηση 

και αποδοχή της άτυπης οικονοµίας.  Η συµµετοχή στην άτυπη οικονοµία σε τοπικό 

επίπεδο είναι συχνά αντιληπτή ως ανταλλαγή υπηρεσιών ή ως αµοιβαία συνδροµή η 

οποία δεν χρειάζεται να δηλωθεί  

• Ατοµική επιλογή: κάθε άτοµο επιλέγει αν θα συµµετάσχει στην αδήλωτη 

εργασία.  Μπορεί να κάνει µια ανάλυση κόστους-οφέλους στην οποία θα µετρήσει τα 

πλεονεκτήµατα, όπως τα υψηλότερα έσοδα και τα µειονεκτήµατα, όπως τις κυρώσεις, 

τον κίνδυνο της σύλληψης ή τους ηθικούς του προβληµατισµούς.  Όσο µικρότερος 

είναι ο κίνδυνος τόσο πιο εύκολα ωθείται το άτοµο στην αδήλωτη εργασία. 

• Ο ρόλος του κράτους: το κράτος επηρεάζει το µέγεθος της αδήλωτης 

απασχόλησης µέσω της δυνατότητά του να αποτρέπει και να καταστέλλει πράξεις 

φοροδιαφυγής και από το βαθµό αποδοχής της κρατικής εξουσίας του.  

Συγκεκριµένα, η ικανότητα του κράτους για περιορισµό της τάσης για απόκρυψη της 

εργασίας εξαρτάται από το βαθµό οργάνωσης των φοροτεχνικών υπηρεσιών, από το 

ισχύον φορολογικό σύστηµα και από το βαθµό λογιστικής οργάνωσης των 

επιχειρήσεων.  Ο κίνδυνος εντοπισµού και τιµωρίας των αδήλωτων εργαζοµένων 

αποτελεί έναν από τους κυριότερους αποτρεπτικούς παράγοντες. 

 

 

2.3 Η αδήλωτη εργασία: ένα πρόβληµα µε πολλές διαστάσεις 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηµοσίευσε το 2004 µία µελέτη, η οποία παρέχει 

εκτιµήσεις για πρώτη φορά για την έκταση της αδήλωτης εργασίας στην ΕΕ25.  Η 

έκθεση µε τίτλο  «Undeclared work in an enlarged Union» αναφέρει ότι  κατά µέσο 

όρο, η έκταση της παραοικονοµίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιµάται ότι ανέρχεται 

σε 7%-16% του ΑΕΠ της ΕΕ, πράγµα που αντιστοιχεί σε σύνολο µονάδων εργασίας 

που µπορεί να κυµαίνεται κάπου µεταξύ των 10 και των 28 εκατοµµυρίων ή µεταξύ 

του 7% και του 19% του όγκου της συνολικής δεδηλωµένης απασχόλησης, σύµφωνα 

µε τις υποθέσεις που γίνονται για τους τοµείς στους οποίους ασκούνται αυτές οι 

δραστηριότητες και κατά συνέπεια για τη µέση παραγωγικότητα[3].  Το µέγεθος του 

φαινοµένου είναι δύσκολο να υπολογιστεί και οι εκτιµήσεις διαφέρουν σηµαντικά 

ανάλογα µε τη µέθοδο που χρησιµοποιείται (άµεσες µέθοδοι, αυτές δηλαδή που έχουν 

ως βάση την δειγµατοληπτική έρευνα (µέσω ερωτηµατολογίων και συνεντεύξεων), 

και έµµεσες µέθοδοι, οι οποίες στηρίζονται στην χρησιµοποίηση δεικτών και στην 

χρησιµοποίηση οικονοµετρικών υποδειγµάτων). 

Η αδήλωτη εργασία έχει επιπτώσεις στους εργαζοµένους, στις επιχειρήσεις, 

στους καταναλωτές, στην ισότητα των δύο φύλων και στα συστήµατα κοινωνικής 

προστασίας. 

 

• Εργαζόµενοι συµπεριλαµβανοµένων των αυτοαπασχολούµενων και των 

εργαζοµένων σε οικογενειακές επιχειρήσεις.  Η αδήλωτη εργασία είναι ιδιαίτερα 

προβληµατική γι’ αυτούς που την ασκούν ως το βασικό τους επάγγελµα.  Συχνά 

χαρακτηρίζεται από χαµηλή ποιότητα και χαµηλές απολαβές, χαµηλή ή και καθόλου 

ασφάλιση, χαµηλή ή και καθόλου κοινωνική προστασία, λίγες ή και καθόλου 

ευκαιρίες εκπαίδευσης ή προοπτικές καριέρας.  Σε µερικές περιπτώσεις η αδήλωτη 

εργασία µπορεί να φέρει οφέλη ως προς τους όρους εργασιακής εµπειρίας και 

κοινωνικοποίησης όµως η µετάβαση σε καλύτερες συνθήκες εργασίας και η 

απόκτηση κοινωνικών δικαιωµάτων δεν είναι µε κανέναν τρόπο κατοχυρωµένες.  

Υποστηρίζεται επίσης ότι σε ορισµένες περιπτώσεις, όπως σε περιπτώσεις 

µεταναστών που εντάσσονται σε εθνικές µειονότητες η αδήλωτη εργασία διευκολύνει 

την ενσωµάτωση σε πρώιµο στάδιο.  Ωστόσο αυτές οι µορφές ενσωµάτωσης 

εµπεριέχουν έλλειψη ασφάλειας που προκύπτει από το συµβόλαιο. 

• Επιχειρήσεις: η αδήλωτη εργασία είναι παρούσα σε εντατικούς τοµείς 

εργασίας µε χαµηλή παραγωγικότητα και κέρδη, ιδιαίτερα όταν οι εταιρείες 
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λειτουργούν στο περιθώριο.  Αυτές οι επιχειρήσεις βρίσκουν δυσκολίες στο να 

προσλάβουν καταρτισµένους ανθρώπους και έχουν λίγες προοπτικές για 

επιχειρησιακή ανάπτυξη ιδιαίτερα όταν λειτουργούν ολοκληρωτικά στην άτυπη 

οικονοµία.  Μπορεί επίσης να διαστρεβλώσουν τον ανταγωνισµό.  Ωστόσο η 

αδήλωτη εργασία παρέχει µια ευκαιρία σε πολύ µικρούς προµηθευτές καινοτόµων 

αγαθών και υπηρεσιών σε ένα πρωταρχικό στάδιο του κύκλου ζωής τους. 

• Καταναλωτές: τα αδήλωτα αγαθά και υπηρεσίες δεν προσφέρουν καµία 

εγγύηση στους καταναλωτές.  Ένα προφανές θετικό στοιχείο στην τιµή ίσως να µην 

µπορεί να καλυφθεί σε περίπτωση κακής διαχείρισης ή αποτυχίας αποστολής-

παραλαβής. 

• Ισότητα φύλων: σε ορισµένους τοµείς η αδήλωτη εργασία κάνει έντονο το 

διαχωρισµό των δύο φύλων.  Η αγορά εργασίας σε αυτούς τους τοµείς κλείνει προς 

το ένα φύλο.  Οι γυναίκες υπέρ-εκπροσωπούνται σε µερικούς τοµείς όπως στην 

παροχή οικιακών υπηρεσιών και τείνουν να είναι σε πολύ δύσκολη θέση. 

• Βιωσιµότητα συστηµάτων κοινωνικής προστασίας: η αδήλωτη εργασία 

υποδαυλίζει τη χρηµατοδότηση και την παροχή κοινωνικής προστασίας.  Απειλεί τη 

βιωσιµότητα της δηµόσιας οικονοµίας και της κοινωνικής αλληλεγγύης.  Είναι 

δεδοµένο ότι η κοινωνία ως σύνολο θα ωφεληθεί από τη µετάβαση της αδήλωτης 

εργασίας σε κανονική µορφή απασχόληση.   

 

Η µελέτη «Undeclared work in an enlarged Union», η οποία ενστερνίζεται τον 

ορισµό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αδήλωτη εργασία ως «κάθε αµειβόµενη 

δραστηριότητα που είναι νόµιµη ως προς τη φύση της αλλά δε δηλώνεται στις 

δηµόσιες αρχές, λαµβανοµένων υπόψη των διαφορών που ισχύουν στο ρυθµιστικό 

σύστηµα των κρατών µελών», δείχνει ότι ο κύριος όγκος της αδήλωτης εργασίας σε 

όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ εντοπίζεται στους κλάδους της γεωργίας, των 

κατασκευών, των ξενοδοχείων, των χώρων εστίασης και των κατ’ οίκων υπηρεσιών.  

Στα νέα κράτη µέλη η αδήλωτη εργασία εµφανίζεται ακόµη στις ιατρικές υπηρεσίες, 

στα ιδιαίτερα µαθήµατα, στις συναλλαγές ακινήτων και στις επιχειρηµατικές 

υπηρεσίες.  Ανάλογα µε τη σηµασία του κλάδου για την οικονοµία κάθε χώρας 

παρατηρούνται και διαφοροποιήσεις ανάµεσά τους.  Σε κάθε χώρα το ποσοστό 

αδήλωτης εργασίας συγκεντρώνεται σε άλλο κλάδο, στη Γαλλία στη ψυχαγωγία και 

στην υφαντουργία, στην Ιταλία και στην Ισπανία στη γεωργία, στα ξενοδοχεία και 
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στα εστιατόρια, στη Κύπρο και στη Γερµανία στις κατασκευές και στην Ολλανδία 

στην ιχθυοκαλλιέργεια.  Όλοι αυτοί οι κλάδοι έχουν ως κοινά χαρακτηριστικά τους 

χαµηλούς µισθούς, την αυξηµένη ένταση εργασίας, την απασχόληση κυρίως 

ανειδίκευτου εργατικού δυναµικού και την εποχική τους φύση. 

Η πλειονότητα όσων συµβάλλουν στην αύξηση του ποσοστού της αδήλωτης 

εργασίας είναι άτοµα, τα οποία είναι καταγεγραµµένα ως άνεργοι, φοιτητές, 

µετανάστες, παιδιά και αυτοαπασχολούµενοι µε κοινό χαρακτηριστικό την απουσία 

δύναµης διαπραγµάτευσης των όρων και των συνθηκών εργασίας µε αποτέλεσµα να 

ασχολούνται σε ευέλικτες µορφές εργασιακών σχέσεων, οι οποίες βοηθούν τις 

παραβιάσεις της νοµοθεσίας. 

Σε όλα τα κράτη µέλη, ο διαχωρισµός των φύλων και το χάσµα των αµοιβών 

µεταξύ των δύο φύλων στην αδήλωτη εργασία είναι πιο έντονα απ’ ότι σε µια 

κανονική απασχόληση.  Οι περισσότεροι που συµµετέχουν στην αδήλωτη εργασία 

εργάζονται περισσότερο και βγάζουν λιγότερα από µία αντίστοιχη δηλωµένη 

δουλειά. 

Η µετανάστευση τροφοδοτεί παραδοσιακά το φαινόµενο της αδήλωτης 

εργασίας, πρωτίστως στον κλάδο της γεωργίας και των κατασκευών.  Μετά το 1990, 

σηµαντικός αριθµός εργαζοµένων από τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

εργάζονται παράνοµα στην δυτική Ευρώπη, ενώ οι χώρες της κεντρικής και 

ανατολικής Ευρώπης αποτελούν ταυτόχρονα χώρες υποδοχής και αποστολής ξένου 

εργατικού δυναµικού. 

Η παιδική εργασία αποτελεί επίσης σηµαντικό πρόβληµα, ιδιαίτερα στην 

Ιταλία και το Ηνωµένο Βασίλειο.  Σύµφωνα µε µια έρευνα του 2001 που 

πραγµατοποίησε η βρετανική συνδικαλιστική οργάνωση (Trade Union Congress, 

TUC), περίπου 480.000 µαθητές στην Αγγλία και την Ουαλία εργάζονται παράνοµα.  

Πρόσφατη έρευνα της ιταλικής Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Instituto nazionale 

di statistica, Istat) εκτιµά τον αριθµό των παιδιών που εργάζονται στην Ιταλία χωρίς 

να έχουν δηλωθεί είναι 144.000.  Σύµφωνα µε έρευνα του Γαλλικού Ινστιτούτου 

Οικονοµικής και Κοινωνικής Έρευνας (Ires) ο αριθµός αυτός ανέρχεται σε 400.000. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

Κλάδοι οι οποίοι συγκεντρώνουν µεγάλο ποσοστό αδήλωτης εργασίας 

Αυστρία 
Κατασκευές, ξενοδοχεία και εστιατόρια, ψυχαγωγία, υπηρεσίες 
στον ιδιωτικό τομέα, μεταφορές 

Βέλγιο 

Κατασκευές, ξενοδοχεία και εστιατόρια, υπηρεσίες καθαρισμού, 

γεωργία, ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 
προσωπικό 

Γαλλία 
Κατασκευές, ξενοδοχεία και εστιατόρια, γεωργία, βιομηχανία 
ένδυσης, ψυχαγωγία 

Γερμανία 
Κατασκευές, ξενοδοχεία και εστιατόρια, μεταφορές, υπηρεσίες  
καθαρισμού 

Δανία 
Ξενοδοχεία και εστιατόρια, κατασκευές, υπηρεσίες καθαρισμού, 
γεωργία, υπηρεσίες 

Ελλάδα Κατασκευές, λιανικό εμπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια 

Εσθονία Κατασκευές, μεταφορές, υπηρεσίες 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Γεωργία, επεξεργασία τροφίμων, κατασκευές, υπηρεσίες 

Ιρλανδία Κατασκευές, ξενοδοχεία και εστιατόρια, γεωργία 

Ισπανία 
Κλωστοϋφαντουργία και υποδηματοποιία, γεωργία, κατασκευές, 

ξενοδοχεία και εστιατόρια, υπηρεσίες καθαρισμού 

Ιταλία 
Κατασκευές, ξενοδοχεία και εστιατόρια, γεωργία, ιδιωτικά 

νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 

Κύπρος Κατασκευές, ξενοδοχεία και εστιατόρια, υπηρεσίες 

Λετονία 
Υγεία, κατασκευές, γεωργία, ξενοδοχεία και εστιατόρια, λιανικό 
εμπόριο 

Νορβηγία Κατασκευές, ξενοδοχεία και εστιατόρια, μεταφορές 

Ολλανδία 
Κατασκευές, ξενοδοχεία και εστιατόρια, υπηρεσίες καθαρισμού, 
ιχθυοκαλλιέργεια 

Ουγγαρία  Γεωργία, κατασκευές, υπηρεσίες 

Πολωνία 
Εμπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια, κατασκευές, διαχείριση 

ακίνητης περιουσίας 

Ρουμανία 
Γεωργία, κατασκευές, βιομηχανία τροφίμων, κλωστοϋφαντουργία 

Σλοβακία Κατασκευές, λιανικό εμπόριο, ξενοδοχεία και εστιατόρια, γεωργία 

Σλοβενία 
Κατασκευές, λιανικό εμπόριο, μεταφορές, ξενοδοχεία και 
εστιατόρια, υπηρεσίες καθαρισμού 

Σουηδία 
Υπηρεσίες καθαρισμού, κατασκευές, μεταφορές, εστιατόρια, 
κομμωτήρια 

Φιλανδία Κατασκευές, ξενοδοχεία και εστιατόρια, υπηρεσίες καθαρισμού, 

βιομηχανία ναυπηγείων, μεταφορές 

Πηγή: EIRO thematic feature Industrial relations and undeclared work, σελ 5, βλέπε: 

http://www.eiro.eurofound.eu.int/thematicfeature11.html 
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2.4 Εκτιµώµενο µέγεθος της Αδήλωτης Εργασίας 

 

Μια πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαροµέτρου «Undeclared work in the 

European Union», η οποία διεξήχθη από τον Μάιο µέχρι τον Ιούνιο του 2007 

ανέδειξε ότι: 

 

• η νότια και η ανατολική Ευρώπη πλήττονται περισσότερο από την αδήλωτη 

εργασία 

• η Φινλανδία, η Σουηδία και το Ηνωµένο Βασίλειο συγκεντρώνουν το 

µικρότερο ποσοστό αδήλωτης εργασίας (κάτω του 5 % του ΑΕΠ), ενώ συγκριτικά 

χαµηλό ποσοστό συγκεντρώνει επίσης η Αυστρία και η Ιρλανδία 

• σε επίπεδο ΕΕ, το 5% των µισθωτών αναγνωρίζουν ότι πληρώνονται «µε 

φακελάκι» (το ποσοστό αυτό κυµαίνεται από 3% ή λιγότερο στις περισσότερες χώρες 

της ηπειρωτικής Ευρώπης, στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Ιρλανδία µέχρι άνω του 

10% σε ορισµένες χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης) 

• η αδήλωτη εργασία θίγει περισσότερο τους φοιτητές, τους ανέργους και τους 

αυτοαπασχολούµενους 

• η πρακτική αυτή είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένη στους τοµείς των δοµικών 

κατασκευών και των οικιακών υπηρεσιών 

• ο παράγοντας «κίνδυνος» διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στην απόφαση 

προσφυγής στην αδήλωτη εργασία: όσοι εκτιµούν ότι είναι απρόσβλητοι από 

οποιαδήποτε κύρωση είναι πιθανότερο να µην δηλώσουν το εισόδηµά τους 

• φαίνεται ότι υπάρχει σχετική άγνοια των υφιστάµενων κυρώσεων 

• ως κύρια αιτία της αδήλωτης εργασίας προκύπτει η τάση αποφυγής των 

φορολογικών και διοικητικών επιβαρύνσεων 

Ωστόσο, τα αποτελέσµατα αυτής της έρευνας πρέπει να ερµηνευθούν µε 

µεγάλη προσοχή, διότι πρόκειται για πιλοτική έρευνα επί περιορισµένου δείγµατος 

προσώπων. 

Συνολικά, η έκθεση διαπιστώνει ότι η έκταση της αδήλωτης εργασίας 

διαφέρει σηµαντικά σε όλη την ΕΕ, που κυµαίνεται από 1,5% του ΑΕΠ στην 

Αυστρία και 2% στο Ηνωµένο Βασίλειο σε ποσοστό µεταξύ 16% και 17% στην 

Ουγγαρία, 18% στη Λετονία και πάνω από 20% σε Ελλάδα.  Σε γενικές γραµµές, ο 
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βαθµός της αδήλωτης εργασίας είναι υψηλότερος στα νέα κράτη µέλη, αν και 

υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις, ιδίως για την Ελλάδα και την Ιταλία, όπου η συχνότητα 

εµφάνισης είναι υψηλή, και η Κύπρος, όπου είναι χαµηλή. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 

Μέγεθος της αδήλωτης εργασίας στο σύνολο του ΑΕΠ (%) 

Σύμφωνα με στοιχεία του EIRO 

 

Σύμφωνα με στοιχεία της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

Μέγεθος Έτος Πηγή Μέγεθος Έτος Πηγή 

Αυστρία 10% 2003 
Πανεπιστήμιο 

Leads 
1,5% 1995 

Statistics 

Austria 

Βέλγιο 20% 2004 Κυβέρνηση 3%-4% 1999 

Εθνική 
Τράπεζα 
Βελγίου 

Βουλγαρία 25%  

Κέντρο για τη 

Μελέτη της 
Δημοκρατίας 

(CSD) 

22%-

30% 
2003 

Εθνικό 

Ινστιτούτο 
Στατιστικής, 

Ινστιτούτο για 
την Οικονομία 

της Αγοράς 

Γαλλία 10%-20% 2003 

Κεντρική 

αντιπροσωπεία 
των οργανισμών 

κοιν. ασφ. 

4%-6,5% 1998 
Ίδρυμα 

Rockwool 

Γερμανία 17% 2004 Κυβέρνηση 6% 2001 
Ίδρυμα 

Rockwool 

Δανία    5,5% 2001 
Ίδρυμα 

Rockwool 

Ελλάδα 25%-40%   >20% 1998 

Ανεπιβεβαίωτε
ς πληροφορίες 

από τον τύπο 

Εσθονία    8%-9% 2001 Eurostat 

Ηνωμένο 

Βασίλειο 
1,5% 2003 

Στοιχεία του 

NAP 
2% 2000 

Ίδρυμα 

Rockwool 

Ιρλανδία 5%-10% 1998     

Ιταλία 17% 2000  
16%-

17% 

1998/

2001 
ISTAT 

Κύπρος    4,2% 2003 

Ελληνική 

Κυπριακή 
Διοίκηση 

Λετονία    18% 2000 

Λετονική 

Στατιστική 
Υπηρεσία 
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Ολλανδία 13,8% 2002 ΕΕ 2% 1995 CBS 

Ουγγαρία 25%-35% 2004 Ecostat 18% 1998 Borboly 

Πολωνία 27,4% 2000 

Ινστιτούτο για 

τη Μελέτη της 
Εργασίας (IZA) 

14% 2003 

Κεντρικό 

Γραφείο 
Στατιστικής 

Ρουμανία 20% 2003 

Συμμαχία για 
την Οικουμενική 

Ανάπτυξη 

21% 2000 

Εθνικό 
Ινστιτούτο 

Στατιστικής 

Σλοβακία 18% 2003 

Κυβερνητική 

Επιτροπή για 
τον εντοπισμό 

και την πρόληψη 
της Α.Ε. 

13%-

15% 
2000 

Εθνική 

Στατιστική 
Υπηρεσία 

 

Σλοβενία 
17%-25% 1997 

Κυβερνητική 
Επιτροπή για 

τον εντοπισμό 
και την πρόληψη 

της Α.Ε. 

17% 2003 Κυβέρνηση 

Σουηδία 4,6% 1998 

Εθνικό 

Ελεγκτικό 
Γραφείο 

3% 1997 
Ίδρυμα 

Rockwool 

Φιλανδία 4,2%   4,2% 1992 

Φιλανδικό 
Υπουργείο 

Οικονομικών 

Πηγές: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Έκθεση CE-V/1-04-021-EN-C; EIRO Thematic feature, Industrial 

Relations and undeclared work, βλέπε: http://www.eiro.eurofound.eu.int/thematicfeature8.html  

 

 

2.5 Οι επιπτώσεις  

 

2.5.1 Οι επιπτώσεις στην κοινωνική ασφάλιση και στα δημόσια οικονομικά 

 

Η αδήλωτη εργασία, δεδοµένου ότι αφορά όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ, 

αποτελεί ένα ζήτηµα κοινού ενδιαφέροντος στον τοµέα της απασχόλησης και µπορεί 

να έχει σηµαντικό αντίκτυπο στα δηµόσια οικονοµικά, λόγω των απωλειών 

φορολογικών εσόδων και εισφορών κοινωνικής ασφάλειας. 

Από την άποψη της κοινωνικής ασφάλισης, η αδήλωτη εργασία έχει συνέπειες 

ως προς την ασφάλιση υγείας στα συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και την ασφάλιση 

κατά των εργατικών ατυχηµάτων, όπου οι αδήλωτοι εργαζόµενοι δεν καλύπτονται.   

Η αδήλωτη εργασία µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις και στα οικονοµικά 

του δηµοσίου, ιδίως σε χώρες όπου τα δικαιώµατα είναι οικουµενικά.  Σε αυτές τις 

χώρες δεν υπάρχει καµία διαφορά για τους αδήλωτους εργαζοµένους ως προς την 
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κάλυψη εκτός από αυτά που θα επωφελούνταν µέσω των συστηµάτων 

συνταξιοδότησης.  Σε τέτοιες περιπτώσεις όπου οι νόµιµα εργαζόµενοι δεν 

επωφελούνται από κάποια σύνταξη τότε δεν υπάρχει καµία διαφορά µεταξύ της 

αδήλωτης και της δηλωµένης εργασίας.  Γενικά στα κράτη-µελη που υπάρχει το 

φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας, υπάρχουν ελλείψεις στα δηµόσια οικονοµικά µε 

επακόλουθο τη µείωση των φορολογικών εσόδων και των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης.  Αυτό µε τη σειρά του έχει συνέπειες για τις χρηµατοδοτούµενες, από τη 

φορολογία, δηµόσιες υπηρεσίες, την περικοπή των εσόδων και τη µείωση του 

επιπέδου των υπηρεσιών που προσφέρει το κράτος.  Έτσι δηµιουργείται ένας φαύλος 

κύκλος, καθώς η κυβέρνηση αυξάνει τους φόρους για να συνεχίσει να παρέχει αυτές 

τις υπηρεσίες και µε αυτό δηµιουργούνται περισσότερα κίνητρα ώστε να παραµείνει 

η εργασία αδήλωτη. 

 

2.5.2 Ατομικές συνέπειες 

 

 Η αδήλωτη εργασία είναι επίσης ζηµιογόνος για τα άτοµα σε ό, τι αφορά τις 

παροχές κοινωνικής ασφάλισης.  Σε διάφορα κράτη µέλη, η ασφάλιση υγείας και τα 

συνταξιοδοτικά δικαιώµατα εξαρτώνται από την κατοικία ή τις εισφορές που γίνονται 

(ή προέρχονται από έναν σύζυγο) ή και από τα δύο µαζί.  Σε χώρες όπου υπάρχει 

καθολική κοινωνική κάλυψη, η αδήλωτη απασχόληση δεν επηρεάζει τα δικαιώµατα 

όσον αφορά την υγειονοµική περίθαλψη ή τις συντάξεις.  Το ίδιο ισχύει και για τους 

ανθρώπους µε δύο θέσεις εργασία.  

 Η αδήλωτη εργασία αποκαλύπτει τις συγκρούσεις που υπάρχουν µεταξύ των 

ατοµικών και των συλλογικών, των προσωπικών και των επαγγελµατικών 

συµφερόντων.  Αποκαλύπτει επίσης, τη λογική εκείνων που επιλέγουν την αδήλωτη 

εργασία, πιστεύοντας ότι είναι προς το συµφέρον τους.  Ωστόσο πρέπει να τονιστεί 

ότι για πολλούς η αδήλωτη εργασία είναι η µόνη πηγή εισοδήµατος. 

Όσον αφορά την κοινωνική προστασία, οι επιπτώσεις ποικίλουν µεταξύ των 

κρατών µελών.  Ωστόσο είναι προφανές ότι οι αδήλωτοι εργαζόµενοι δεν 

καλύπτονται από ασφάλιση ανεργίας ή ασφάλιση κατά των επαγγελµατικών 

ατυχηµάτων.  Οι αδήλωτοι εργαζόµενοι που δεν έχουν δεύτερη δουλειά υποφέρουν 

επίσης και από άλλες συνέπειες.  ∆εδοµένου ότι η εργασία τους δεν αναγνωρίζεται 

επίσηµα, δεν επωφελούνται από όλα τα πλεονεκτήµατα της εργασίας µε επίσηµη 

σύµβαση, όπως η κατάρτιση, οι µισθολογικές αυξήσεις, οι προαγωγές και γενικά την 
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αίσθηση ότι ανήκουν στην επιχείρηση.  Αυτοί οι άνθρωποι  είναι κλειδωµένοι στην 

αδήλωτη δραστηριότητα τους και δεν µπορούν να µε ευκολία να απαλλαχθούν από 

αυτήν.  Πράγµατι, όσοι ασχολούνται µε δραστηριότητες που προσδιορίζονται ως η  

απόλυτη µορφή ευέλικτης εργασίας καταλήγουν να µην µπορούν να αλλάξουν 

δουλειά.  Επίσης έχουν δυσκολίες στην εύρεση νέας δουλειάς.  Οι καταναλωτές 

επίσης χάνουν, επειδή δεν έχουν τις ίδιες εγγυήσεις προστασίας για οποιαδήποτε 

αγαθά και υπηρεσίες τους παρέχονται, ενώ την ίδια στιγµή είναι υπεύθυνοι που 

ανέχονται ή ακόµα που ενθαρρύνουν την αδήλωτη εργασία. 

 

2.5.3 Επιπτώσεις στον ανταγωνισμό 

 

 ∆εδοµένου ότι η αδήλωτη εργασία µειώνει το κόστος µιας επιχείρησης, 

µπορεί να υποστηριχθεί ότι επηρεάζει τον ανταγωνισµό, τόσο στο εσωτερικό των 

κρατών µελών (µεταξύ επιχειρήσεων που χρησιµοποιούν την αδήλωτη εργασία και 

επιχειρήσεων που συµµορφώνονται µε τους κανόνες) όσο και µεταξύ των κρατών 

µελών (µείωση του κόστους παραγωγής σε ορισµένα κράτη µέλη θα µπορούσε να 

οφείλεται στη χρήση της αδήλωτης εργασίας).  

 Κάποιες αδύναµες επιχειρήσεις µε οριακή κερδοφορία, χρησιµοποιούν την 

αδήλωτη απασχόληση σαν στρατηγικό πλεονέκτηµα, προκειµένου να µειώσουν το 

κόστος τους και αυτό φυσικά βρίσκεται πολύ µακριά από την ήδη ουτοπική ιδέα του 

τέλειου ανταγωνισµού.  Αυτό επιπλέον αποθαρρύνει τις επιχειρήσεις από νέες 

επενδύσεις και ανάληψη ρίσκων για αύξηση της κερδοφορίας τους, αφού µπορούν να 

το επιτύχουν µε ευκολότερο τρόπο, την αδήλωτη απασχόληση.  

Η παραοικονοµία δεν αναπτύσσεται συνήθως σε τοµείς όπου απαιτούνται 

µεγάλες επενδύσεις, διότι είναι οι επενδύσεις αυτές είναι δύσκολο να 

χρηµατοδοτηθούν χωρίς την προσφυγή σε επίσηµες πηγές δανεισµού, και επιπλέον 

γιατί εξαιτίας του µεγέθους τους είναι δύσκολη η απόκρυψή τους.  Η παράνοµη 

απασχόληση δεν αναπτύσσεται µόνο σε οριακά κερδοφόρες επιχειρήσεις αλλά και σε 

οικονοµικά ανταγωνιστικές προκειµένου να βελτιώσουν την οικονοµική τους θέση. 

 

 

2.6 Αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας 
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 Η διάσταση της αδήλωτης εργασίας ποικίλλει από χώρα σε χώρα, γι’ αυτό το 

λόγο και τα µέτρα που λαµβάνονται για την πάταξη ή έστω για τον περιορισµό της 

διαφέρουν ανάµεσα στα κράτη µέλη.  Παρόλα αυτά, είναι δυνατός ο εντοπισµός δυο 

βασικών προτεραιοτήτων: πρώτα από όλα η µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε 

κανονικής µορφής απασχόληση, η οποία θα συµβάλλει στην επίτευξη της πλήρους 

απασχόλησης, στη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας, 

καθώς οι περισσότεροι αδήλωτοι εργαζόµενοι δεν πληρούν τα βασικά πρότυπα, και 

στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και ένταξης, δεδοµένου ότι θα προσφέρει τη 

δυνατότητα ενσωµάτωσης για τα άτοµα που έχουν αποκλειστεί από την κανονική 

αγορά εργασίας.  ∆εύτερον  ο περιορισµός της, εντείνοντας τα ελεγκτικά και 

κατασταλτικά µέτρα.  Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτείνει συνδυασµό µέτρων και των 

δυο τάσεων, φαίνεται όµως να θεωρεί την αδήλωτη εργασία πρωτίστως πρόβληµα 

της οικονοµίας και του ανταγωνισµού και προκρίνει την άρση των αντικινήτρων για 

τη δήλωση της οικονοµικής δραστηριότητας (µείωση φόρων και εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, νοµιµοποίηση της παράνοµης ευελιξίας) και την 

απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. 

 Στις νέες κατευθυντήριες γραµµές για την απασχόληση στην Απόφαση του 

Συµβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2003/578/ΕΚ της 22ας Ιουλίου 2003  

περιλαµβάνεται κατευθυντήριος γραµµή υπό τον τίτλο «Μετατροπή της αδήλωτης 

εργασίας σε κανονικής µορφής απασχόληση», σύµφωνα µε την οποία τα κράτη-µέλη 

δεσµεύονται «να αναπτύξουν και να εφαρµόσουν ευρείες δράσεις και µέτρα για την 

εξάλειψη της αδήλωτης εργασίας, που θα συνδυάζουν την απλοποίηση του 

επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, την άρση των αντικινήτρων και την παροχή 

κατάλληλων κινήτρων στα συστήµατα φορολογίας και παροχών, τη βελτίωση της 

ικανότητας επιβολής του νόµου και την εφαρµογή κυρώσεων».  Στο Ψήφισµα του 

Συµβουλίου σχετικά µε τη µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική 

απασχόληση, υπό τον τίτλο «Προληπτικές δράσεις και κυρώσεις για την εξάλειψη της 

αδήλωτης εργασίας», προτείνεται τα κράτη µέλη «να αναπτύξουν µια συνολική 

προσέγγιση για την τήρηση της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Απασχόληση 

βασισµένη στην προληπτική δράση, που να ενθαρρύνει όλους τους εργοδότες και 

τους εργαζόµενους να λειτουργούν εντός των πλαισίων της επίσηµης οικονοµίας και 

της κανονικής απασχόλησης τα µέτρα αυτά θα πρέπει να συµβιβάζονται µε τη 

βιωσιµότητα των δηµοσιονοµικών και των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας και 

είναι δυνατόν να περιλαµβάνουν: 
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• Απλούστευση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, µε τη δηµιουργία ενός 

νοµικού και διοικητικού περιβάλλοντος που να ευνοεί τη δήλωση της οικονοµικής 

δραστηριότητας και της απασχόλησης διαµέσου απλουστευτικών διαδικασιών και 

µείωσης του κόστους και των φραγµών που περιορίζουν τη δηµιουργία και την 

ανάπτυξη της επιχειρηµατικής δραστηριότητας, ιδίως όσον αφορά την έναρξή της και 

τις µικρές επιχειρήσεις 

• Ενίσχυση των κινήτρων και  κατάργηση των αντικινήτρων όσον αφορά τη 

δήλωση της εργασίας τόσο από πλευράς της ζήτησης, όσο και από πλευράς της 

προσφοράς: α) διαµέσου της επανεξέτασης και, όπου απαιτείται, της µεταρρύθµισης 

των συστηµάτων φορολογίας και παροχών και της αλληλεπίδρασής τους προκειµένου 

να µειωθούν υψηλοί οριακοί πραγµατικοί φορολογικοί συντελεστές και, όπου δει, η 

φορολογία των χαµηλόµισθων εργαζοµένων, β) της δηµιουργίας των κατάλληλων 

πολιτικών απασχόλησης έναντι των δικαιούχων µέτρων κοινωνικής προστασίας που 

θα τους βοηθήσουν να συµµετάσχουν στην κανονική αγορά εργασίας, και γ) της 

µείωσης του κινδύνου της ανεργίας και των παγίδων της φτώχειας µε εξάλειψη 

ανεπιθύµητων αλληλεπιδράσεων µεταξύ συστηµάτων φορολογίας και συστηµάτων 

παροχών 

• Κυρώσεις µε την ενίσχυση της επικοινωνίας και της συνεργασίας µεταξύ των 

αρχών (Εφορία, Επιθεώρηση Εργασίας, Αστυνοµία) και την ενίσχυση της 

επιτήρησης.  Με τον τρόπο αυτό οι κυρώσεις έχουν επίσης προληπτική δράση 

• Ευαισθητοποίηση των εργαζοµένων µέσω της ενηµέρωσής του για τις 

επιπτώσεις της αδήλωτης εργασίας και τα πλεονεκτήµατα του νοµικού συστήµατος 

• Μέτρηση της αδήλωτης εργασίας και ανάρτηση των αποτελεσµάτων σε 

ιδρύµατα κοινωνικής ασφάλισης, εθνικές στατιστικές υπηρεσίες.  Η Ευρωπαϊκή 

επιτροπή θα µπορούσε να συντονίσει και να διευκολύνει την έρευνα στα κράτη µέλη 

 

Φαίνεται λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προωθεί κατ’ αρχήν µια πολιτική 

µείωσης του ύψους των φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και 

γενικότερα απελευθέρωσης της αγοράς εργασίας, επιδιώκοντας µε τον τρόπο αυτόν 

να καταργήσει τα αντικίνητρα της δήλωσης της οικονοµικής δραστηριότητας. 
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Σε αυτή την κατεύθυνση κινούνται µέτρα όπως οι γερµανικές «µίνι – δουλιές» 

(mini jobs), τα γαλλικά «δελτία παροχής οικιακών υπηρεσιών» (cheques emploi 

service) 

και οι ιταλικές «συµφωνίες ευθυγράµµισης» (contratti di riallineamento).   

Στις «µίνι - δουλειές» το επίπεδο του εισοδήµατος δεν υπερβαίνει τα 400 

ευρώ το µήνα, ενώ παρέχουν µερική µόνο ασφαλιστική κάλυψη και οι εργαζόµενοι 

δεν επιβαρύνονται µε φόρους.  Το 2003 καταργήθηκε η νοµοθετική πρόβλεψη που τις 

περιόριζε σε 15 ώρες εβδοµαδιαίως και πλέον δεν υπάρχει κανένας περιορισµός.  Με 

τον τρόπο αυτό καθίσταται δυνατή η παραβίαση του κατώτατου µισθού που 

προβλέπεται από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας.  Στα τέλη του Σεπτεµβρίου του 

2010, περισσότερα από 7,3 εκατοµµύρια άτοµα στη Γερµανία απασχολούνταν µε 

αυτό τον τρόπο, 27% περισσότεροι από ότι το 2003.  Για 5 εκατοµµύρια άτοµα, οι 

θέσεις εργασίας αυτές είναι η µοναδική τους απασχόληση ενώ για τους υπόλοιπους, 

θεωρείται µια δεύτερη δουλειά. 

Τα γαλλικά δελτία παροχής οικιακών υπηρεσιών (cheques emploi service) 

αφορούν όλες τις υπηρεσίες οικογενειακού ή οικιακού χαρακτήρα, ανεξαρτήτως 

διάρκειας, µε την προϋπόθεση ότι εκτελούνται στην κατοικία του «εκδότη» του 

δελτίου (π.χ. υπηρεσίες καθαρισµού, φύλαξης παιδιών, ιδιαίτερων µαθηµάτων κλπ).  

Θεσµοθετήθηκαν το 1996, δοκιµάστηκαν από την 1η ∆εκεµβρίου 1994 έως την 31η 

Μαρτίου 1996 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκαν από το άρθρο L.129-2 του 

Εργατικού Κώδικα και ενσωµατώθηκαν στο νόµο του 1996, οδήγησαν σε µια 

απλοποίηση των διαδικασιών ασφάλισης και βοήθησαν στην καταπολέµηση της 

αδήλωτης οικιακής εργασίας.   

Τα δελτία παροχής οικιακών υπηρεσιών οδήγησαν µε επιτυχία την 

αντιµετώπιση της µαύρης εργασίας.  Απέδωσε πάρα πολύ σε φόρους και σε 

ασφαλιστικές εισφορές.  ∆εν λύνει βέβαια το πρόβληµα της άσκησης των σχετικών 

ελέγχων.  Απέδειξε όµως ότι για το είδος αυτό της µικρής οικιακής εργασίας αποτελεί 

ένα αποτελεσµατικό µέτρο για την αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας. 

  Επιτρέπουν επίσης την εκπλήρωση µε µια µόνο ενέργεια περισσότερων 

υποχρεώσεων του εργοδότη : δήλωση απασχόλησης, δήλωση µισθών, καταβολή 

εισφορών και εκκαθαριστικό σηµείωµα.  Γενικά, η κυρίαρχη ιδέα του µέτρου αυτού 

είναι η απαλλαγή του απλού ιδιώτη από τις γραφειοκρατικές υποχρεώσεις ενός 

εργοδότη. 
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Οι ιδιώτες που χρησιµοποιούν τις υπηρεσίες ενός προσώπου για κατ’ οίκον 

εργασία, µπορούν να προµηθεύονται από κάθε Τράπεζα όπου διατηρούν λογαριασµό 

ένα µπλοκ σχετικών επιταγών.  Το µπλοκ αυτό αποτελείται από το τµήµα της 

επιταγής (το οποίο εγχειρίζεται στον εργαζόµενο) κι από ένα κοινωνικό τµήµα (volet 

social), δηλαδή µια δήλωση απασχόλησης.  Το τελευταίο αποστέλλεται, στο τέλος 

κάθε µήνα, στον Οργανισµό Είσπραξης Εισφορών (U.R.S.S.A.F.), ο οποίος 

παρακρατεί αυτόµατα από το δηλωµένο τραπεζικό λογαριασµό του ιδιώτη το 

αναλογούν ποσό των εισφορών. 

Με τον παραπάνω τρόπο, ο εργοδότης έχει να κάνει λιγότερες διοικητικές 

διατυπώσεις, αφού δεν χρειάζονται η σύµβαση εργασίας (για όσους εργάζονται 

λιγότερο από 8 ώρες και λιγότερο από 4 συνεχείς εβδοµάδες τον χρόνο), η δήλωση 

του εργοδότη εντός 8 ηµερών, οι µηνιαίες καταστάσεις µισθοδοσίας και ο 

υπολογισµός των εργοδοτικών και της εργατικών εισφορών.  Η πληρωµή του 

καθαρού µισθού γίνεται µε επιταγή, ενώ οι οφειλόµενες εισφορές υπολογίζονται από 

το Εθνικό Κέντρο Επεξεργασίας των Επιταγών Υπηρεσιών (CNTCES). 

Πρόσθετο πλεονέκτηµα της επιταγής υπηρεσιών είναι η µείωση του φόρου, 

καθώς και των εισφορών -ελάφρυνση εισφορών προβλέπεται και από το νόµο της 

26ης Ιουλίου 2005.  Ο εργοδότης έχει µείωση φόρου ίση προς 50% του συνολικού 

ποσού των µισθών και κοινωνικών εισφορών που καταβάλλονται εντός του έτους, µε 

ανώτατο όριο ένα προβλεπόµενο ποσό. 

Ένα παρόµοιο µέτρο υιοθετήθηκε στο Βέλγιο το 2003.  Οι υπηρεσίες που 

παρέχονται (από ανέργους) σε ιδιώτες µπορούν να είναι διαφόρων ειδών όπως και 

στην περίπτωση της Γαλλίας.  Οι εργαζόµενοι είναι πλήρως καλυµµένοι από την 

κοινωνική ασφάλιση και υπάγονται στο σύνολο της εργατικής νοµοθεσίας.  Ο 

εργοδότης αµείβει τον εργαζόµενο µε επιταγές.  Σε αντιστάθµισµα, ο εργοδότης έχει 

µείωση φόρου εισοδήµατος σε ποσοστό 30-40% της αξίας των επιταγών. 

∆ελτία παροχής οικιακών υπηρεσιών συναντώνται και στη Γερµανία, τα 

οποία δηµιουργήθηκαν το 1997 και προβλέπουν φορολογικά κίνητρα σε όσους 

χρησιµοποιούν οικιακούς εργαζοµένους που δηλώνονται και αµείβονται κανονικά.  

Για να επωφεληθεί από τις επιταγές απασχόλησης, ο ιδιώτης εργοδότης οφείλει να 

καταβάλει το σύνολο των κοινωνικών εισφορών. Στη συνέχεια του χορηγείται 

φορολογική µείωση µόνο εφόσον τα ποσά των καταβληθέντων µισθών υπερβαίνουν 

ένα ορισµένο όριο και αντιπροσωπεύουν περισσότερο από 10 ώρες την εβδοµάδα. 
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Έτσι η φορολογική µείωση είναι ανάλογη προς τα εισοδήµατα και ευνοεί 

περισσότερο τα πιο εύπορα νοικοκυριά που προσφεύγουν συχνά σε οικιακή βοήθεια. 

Οι «συµφωνίες ευθυγράµµισης» παρέχουν κίνητρα σε εταιρίες που 

απασχολούν αδήλωτο προσωπικό να προσαρµόσουν σταδιακά τους παρεχόµενους 

µισθούς στα προβλεπόµενα από τις συλλογικές συµβάσεις εργασίας. Από το 2000 

γίνεται περιορισµένη χρήση του µέτρου αυτού, καθώς προωθούνται πολιτικές 

µείωσης του κόστους εργασίας. 

Είναι εµφανές ότι οι πρακτικές αυτές επιφανειακά µόνο καταπολεµούν την 

αδήλωτη εργασία, καθώς ρίχνουν το βάρος της αντιµετώπισής της στον αδύναµο 

πόλο της εργασιακής σχέσης, τον εργαζόµενο, καταστρατηγούν τις συλλογικές 

συµβάσεις εργασίας και δηµιουργούν νέες µορφές εργασιακών σχέσεων που 

εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής της εργατικής νοµοθεσίας. 

Το πλέον διαδεδοµένο µέτρο για την αντιµετώπιση του φαινοµένου της 

αδήλωτης εργασίας σε εθνικό επίπεδο είναι η διεξαγωγή ελέγχων και η επιβολή 

κυρώσεων από κάποια αρµόδια αρχή. 

Με το Ψήφισµα σχετικά µε τη µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε κανονική 

απασχόληση το Συµβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης καλεί τα κράτη µέλη «να 

ενισχύσουν την επιτήρηση, όπου απαιτείται, µε την ενεργό υποστήριξη των 

κοινωνικών συνοµιλητών καθώς και την εφαρµογή κατάλληλων κυρώσεων, ιδίως για 

αυτούς που οργανώνουν ή επωφελούνται από την αδήλωτη εργασία, µε παράλληλη 

εξασφάλιση κατάλληλης προστασίας για τα θύµατα της αδήλωτης εργασίας, µέσω 

της συνεργασίας µεταξύ των αρµόδιων αρχών (µεταξύ άλλων, φορολογικών 

υπηρεσιών, επιθεωρήσεων εργασίας, αστυνοµίας), σύµφωνα µε την εθνική πρακτική, 

να ενισχύσουν, στο πλαίσιο βελτίωσης της ικανότητας επιβολής του νόµου …. τη 

διεθνική συνεργασία µεταξύ των αρµόδιων οργάνων στα διάφορα κράτη - µέλη, όσον 

αφορά τις διεθνικές οικονοµικές δραστηριότητες, ιδίως τη συνεργασία µεταξύ των 

αρµόδιων οργάνων που ορίζουν τα κράτη µέλη προκειµένου να καταπολεµήσουν την 

απάτη όσον αφορά τις κοινωνικές παροχές και την αδήλωτη εργασία … ». 

Στα περισσότερα κράτη µέλη αρµόδια αρχή για τη διεξαγωγή ελέγχων και την 

επιβολή κυρώσεων είναι η Επιθεώρηση Εργασίας.  Στη Σουηδία, αρµόδιο είναι το 

Γραφείο Οικονοµικού Εγκλήµατος, στην Κύπρο οι Υπηρεσίες Κοινωνικής 

Ασφάλισης, στη Γερµανία οι Τελωνειακές Αρχές, στην Ισπανία οι Οικονοµικές 

Υπηρεσίες και στο Ηνωµένο Βασίλειο οι Αρχές Μετανάστευσης. Οι γερµανικές 

συνδικαλιστικές οργανώσεις πάντως θεωρούν τον έλεγχο που πραγµατοποιείται από 
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τα Τελωνεία ανεπαρκή και έχουν επανειληµµένα διεκδικήσει τη σύσταση Ειδικού 

Σώµατος Επιθεωρητών Εργασίας. 

Τα τελευταία χρόνια προωθείται η συνεργασία µεταξύ των διαφόρων 

ελεγκτικών µηχανισµών. Στη Γαλλία έχει συσταθεί Εθνική Επιτροπή για την 

Καταπολέµηση της Αδήλωτης Εργασίας (Commission Nationale de Lutte Contre le 

Travail Illegal), η οποία αποτελείται από εκπροσώπους του Σώµατος Επιθεώρησης 

Εργασίας, της αστυνοµίας, των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, των 

υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και των κοινωνικών συνοµιλητών.  Παρόµοιοι 

ελεγκτικοί µηχανισµοί έχουν συσταθεί στις Κάτω Χώρες και την Πολωνία. 

Μέτρα λαµβάνονται και στο επίπεδο της µεταναστευτικής πολιτικής.  Έτσι, 

στην Ελλάδα έχουν θεσπισθεί προγράµµατα προσπάθειες νοµιµοποίησης των 

µεταναστών.  Η Γερµανία και η Ισπανία, επιδιώκοντας να περιορίσουν την εισροή 

µεταναστών από τα νέα κράτη µέλη, έχουν υπογράψει σχετικές διακρατικές 

συµφωνίες, ενώ Γαλλία προγραµµατίζει τη σύσταση γραφείων διασύνδεσης. 

Οι κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση παραβάσεων είναι οικονοµικές 

(Αυστρία, ∆ανία, Γαλλία, Γερµανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Νορβηγία, 

Πολωνία, Σλοβακία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο) ή / και ποινικές (∆ανία, 

Φινλανδία, Ελλάδα, Νορβηγία, Σουηδία, Ηνωµένο Βασίλειο). 

Αξιοσηµείωτο είναι ότι στα περισσότερα κράτη-µέλη η ευθύνη επιµερίζεται 

ανάµεσα στον εργαζόµενο και τον εργοδότη, ενώ στην Πολωνία υπεύθυνος θεωρείται 

µόνο ο εργαζόµενος.  Το ζήτηµα του εντοπισµού των υπευθύνων καθίσταται ακόµα 

πιο δύσκολο στην περίπτωση αλυσίδων υπεργολαβιών.  Η Γερµανία και η Νορβηγία 

έχουν αντιµετωπίσει το ζήτηµα καθιερώνοντας εξ ολοκλήρου την ευθύνη στον 

εργοδότη/χρήστη και στον εργοδότη/εργολάβο. 

Σε ορισµένες περιπτώσεις οι ίδιοι οι κοινωνικοί συνοµιλητές έχουν λάβει 

πρωτοβουλίες για την καταπολέµηση του φαινοµένου.  Η γερµανική συνδικαλιστική 

οργάνωση (Industrie Gewerkschaft Bauen - Agrar - Umwelt) άνοιξε τηλεφωνική 

γραµµή για καταγγελίες, ενώ στη ∆ανία συζητείται το ενδεχόµενο αποκλεισµού των 

µελών συνδικαλιστικής/εργοδοτικής οργάνωσης σε περίπτωση συµµετοχής στην 

παραοικονοµία.  Στα περισσότερα κράτη µέλη πάντως οι κοινωνικοί συνοµιλητές δεν 

έχουν προχωρήσει στη λήψη δραστικών µέτρων. 
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Κεφάλαιο3 
 

 

 

3 Η Α∆ΗΛΩΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 

 

3.1 Ιστορική εξέλιξη 

 

 Το θέµα της αδήλωτης απασχόλησης άρχισε να απασχολεί τους ερευνητές και 

να εµφανίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία από τα τέλη της δεκαετίας του ’70 και 

κυρίως από τις αρχές της δεκαετίας του ’80.  Στα τέλη της τελευταίας δεκαετίας το 

ενδιαφέρον για το φαινόµενο της αδήλωτης απασχόλησης άρχισε να µεταφέρεται από 

τα ερευνητικά ιδρύµατα στις εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και στη Eurostat, αφού η 

βελτίωση των τεχνικών κατάρτισης των εθνικών λογαριασµών, που οδηγεί στην 

πληρέστερη µέτρηση του ΑΕΠ, συµβάλλει στον περιορισµό της παραοικονοµίας.  

Πρόσφατα, παρατηρείται ένα ενδιαφέρον από πλευράς της ερευνητικής κοινότητας 

στην ανάλυση του φαινοµένου.  Το διαχρονικό αυτό ενδιαφέρον για την αδήλωτη 

εργασία δικαιολογείται από το γεγονός ότι το φαινόµενο δηµιουργεί σηµαντικές 

οικονοµικές και κοινωνικές επιπτώσεις. 

 Η αδήλωτη απασχόληση στη χώρα µας, αν και ιδιαίτερα εκτεταµένη, άρχισε 

να απασχολεί τους φορείς της οικονοµικής πολιτικής από τις αρχές της δεκαετίας του 
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’90, όταν ο περιορισµός των δηµοσίων ελλειµµάτων και του δηµόσιου χρέους 

άρχισαν να αποτελούν βασικούς σκοπούς της οικονοµικής πολιτικής των 

κυβερνήσεων, λόγω της ανάγκης ικανοποίησης αρχικά των όρων χορήγησης του 

δανείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στήριξη του ισοζυγίου πληρωµών και στη 

συνέχεια των κριτηρίων σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχ και συγκεκριµένα 

του κριτηρίου της δηµοσιονοµικής πειθαρχίας.  Μόνο τότε άρχισε να 

συνειδητοποιείται από τους φορείς της οικονοµικής πολιτικής ότι η σηµαντική 

περιστολή του φαινοµένου της αδήλωτης απασχόλησης και της φοροδιαφυγής µε την 

οποία συνδέεται στενά ήταν αναγκαία προϋπόθεση για τον περιορισµό των 

δηµοσιονοµικών ανισορροπιών.  Τα τελευταία έτη που γίνεται περισσότερο έντονη η 

προσπάθεια επίτευξης δηµοσιονοµικής ισορροπίας, δίνεται και µεγαλύτερη έµφαση 

στην περιστολή της αδήλωτης εργασίας και της φοροδιαφυγής, κυρίως µέσω της 

εισαγωγής νέων ελεγκτικών µηχανισµών. 

Όπως είδαµε και στο προηγούµενο κεφάλαιο, η αδήλωτη εργασία αποτελεί 

ένα φαινόµενο κοινού ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί σηµαντικό τροχοπέδη για 

την ανάπτυξη και την απασχόληση.  Επιπλέον µειώνει τα φορολογικά έσοδα και 

πλήττει την χρηµατοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης.  Σε επίπεδο επιχειρήσεων, 

δηµιουργεί στρεβλώσεις του ανταγωνισµού και περιορίζει την παραγωγικότητα.  Οι 

διαστάσεις της αδήλωτης εργασίας ποικίλλουν από χώρα σε χώρα και συνεπώς και τα 

µέτρα που λαµβάνονται για την πάταξη ή έστω τον περιορισµό της. 

 Στη χώρα µας η αδήλωτη εργασία αποτελεί διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της 

αγοράς εργασίας, πράγµα που ασκεί πολύπλευρες αρνητικές επιδράσεις 

επηρεάζοντας και τους τρεις πρωταρχικούς στόχους – πλήρη απασχόληση, ποιότητα 

και παραγωγικότητα στην εργασία και στην κοινωνική συνοχή.  Το ποσοστό της 

αδήλωτης εργασίας  αγγίζει το 20% του ΑΕΠ, σύµφωνα µε έρευνα της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, γεγονός που την κατατάσσει στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας 

µεταξύ των χωρών της ΕΕ27. 

 Οι κλάδοι οικονοµικής δραστηριότητας και οι τοµείς υπηρεσιών που 

παρουσιάζουν διευρυµένα περιθώρια ανάπτυξης παράνοµης απασχόλησης είναι η 

βιοµηχανία, οι κατασκευές, το λιανικό εµπόριο, οι επισκευές, ο τοµέας της εστίασης 

και η νυχτερινή διασκέδαση, ο πρωτογενής τοµέας (συλλογή αγροτικών προϊόντων, 

φρούτα, ελιές κλπ).  Υπηρεσίες φύλαξης, οικιακές υπηρεσίες, υπηρεσίες φροντίδας 

ανηλίκων και ηλικιωµένων. 
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  Η αδήλωτη εργασία αφορά κυρίως δυο κατηγορίες εργαζοµένων, τους 

Έλληνες οι οποίοι εργάζονται ανασφάλιστοι και δεν εµφανίζονται σε καµία 

συναλλαγή του εργοδότη µε τις αρµόδιες αρχές (ΙΚΑ, ΣΕΠΕ, ΟΑΕ∆) και τους 

αλλοδαπούς, οι οποίοι, είτε βρίσκονται παράνοµα στη χώρα, είτε βρίσκονται νόµιµα 

αλλά δεν έχουν δικαίωµα να εργάζονται. 

 Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις του υπουργείου Εργασίας, στους αδήλωτους 

εργαζοµένους συµπεριλαµβάνονται και οι έχοντες δεύτερη εργασία, οι εργαζόµενες 

στις οποίες έχει χορηγηθεί από τον ΟΑΕ∆ η ειδική άδεια παροχής προστασίας 

µητρότητας, καθώς και οι εργαζόµενοι οι οποίοι εργάζονται καθ’ υπέρβαση του 

νοµίµου ωραρίου εργασίας. 

 Μερικοί παράγοντες που ωθούν στην αδήλωτη εργασία είναι το ύψος των 

ασφαλιστικών εισφορών που καλούνται να καταβάλουν οι εργοδότες και οι 

εργαζόµενοι, οι ισχύοντες φορολογικοί συντελεστές, η έκταση της αυτοαπασχόλησης, 

η εξέλιξη διαχρονικά των πραγµατικών αποδοχών, το ποσοστό της ανεργίας και τέλος 

οι µεταναστευτικές ροές στην ελληνική αγορά εργασίας.  Οι παράγοντες αυτοί, σε 

συνδυασµό µε δοµικούς παράγοντες και ιδιαιτερότητες της ελληνικής αγοράς 

εργασίας, φαίνεται ότι αποτελούν κίνητρο για την ανάπτυξη της αδήλωτης εργασίας. 

 Η πλειοψηφία των εργαζοµένων δέχονται την αδήλωτη εργασία και δεν 

καταφεύγουν στις αρµόδιες αρχές για να δικαιωθούν γιατί δεν υπάρχει το νοµοθετικό 

πλαίσιο προστασίας των εργαζοµένων από καταχρηστικές απολύσεις, δεν 

εµπιστεύονται τις αρµόδιες υπηρεσίες, τόσο για την εχεµύθεια, όσο και για το 

αποτέλεσµα που θα φέρουν µετά τις καταγγελίες.  Οι αδήλωτοι εργαζόµενοι δεν 

έχουν παραστατικά για να αποδείξουν και να διεκδικήσουν αναδροµικά την 

ασφάλισή τους, κατά συνέπεια ακόµα και να καταγγείλουν το γεγονός δεν έχουν να 

κερδίσουν αφού το πιο σίγουρο είναι µετά τις καταγγελίες να απολυθούν.  Ακόµη 

ένας σηµαντικός λόγος είναι ότι δεν υπάρχει συνεργασία µεταξύ των ελεγκτικών 

µηχανισµών, των επιθεωρήσεων εργασίας και του ΙΚΑ, και τέλος οι επιθεωρητές 

εργασίας, αρµόδιοι για την τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας, εκτός του 

περιορισµένου αριθµού τους, έχουν και ελάχιστες αρµοδιότητες παρέµβασης. 

 Σύµφωνα µε έρευνα του Παρατηρητηρίου Απασχόλησης το ποσοστό του 

εργατικού δυναµικού της χώρας που ασχολείται στην παραοικονοµία είναι περίπου 

26% κάνοντας τη βασική υπόθεση ότι η παραγωγικότητα στην παραοικονοµία είναι 

ίση µε την παραγωγικότητα στην κανονική οικονοµία, τόσο το προϊόν όσο και το 

εργατικό δυναµικό που απασχολείται στην παραοικονοµία έχει αυξηθεί τα τελευταία 
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χρόνια, φαινόµενο που παρατηρείται και σε άλλες ανεπτυγµένες χώρες και η 

παραοικονοµία στην Ελλάδα είναι µεγαλύτερη ακόµη και από αυτή των χωρών µε 

χαµηλότερο επίπεδο ανάπτυξης. 

 Ωστόσο υπάρχει αδυναµία άµεσης, ηλεκτρονικής επικοινωνίας των 

υπηρεσιών (ΙΚΑ/ΟΑΕ∆) και των ασφαλιστικών ταµείων. 

 

 

3.2 Οι Προσδιοριστικοί παράγοντες της Αδήλωτης Απασχόλησης στην Ελλάδα 

 

 Οι παράγοντες που επιδρούν στην προσφορά και στη ζήτηση της αδήλωτης 

εργασίας έχουν, σε ικανοποιητικό βαθµό, χαρτογραφηθεί από τους µελετητές, οι 

οποίοι συγκλίνουν σε κοινές διαπιστώσεις.  Η οµαδοποίηση των προσδιοριστικών 

αυτών παραγόντων είναι κοινή για όλες τις ανεπτυγµένες οικονοµίες, ενώ η όποια 

διαφοροποίηση ανά χώρα αφορά στη σχετική σηµασία του κάθε παράγοντα χωριστά. 

 Ως ένα από τα βασικότερα κίνητρα προσφυγής στην αδήλωτη αγορά εργασίας 

αναφέρεται ο παρεµβατικός και ρυθµιστικός ρόλος του κράτους που περιορίζει τις 

ελεύθερες επιλογές των ατόµων (εργοδοτών και εργαζοµένων) µέσα στα πλαίσια της 

επίσηµης οικονοµίας.  Οι κρατικές παρεµβάσεις που µπορεί, µεταξύ άλλων, να 

αφορούν ρυθµίσεις στην αγορά εργασίας, περιορισµούς στην απασχόληση 

αλλοδαπών ή ιδιαίτερους όρους εργασίας για συγκεκριµένες οµάδες του εργατικού 

δυναµικού, αυξάνουν σηµαντικά το πραγµατικό κόστος εργασίας, κόστος το οποίο σε 

µεγάλο βαθµό µετατοπίζεται στους εργαζοµένους.  Η επιβάρυνση αυτή σε 

συνδυασµό µε τις δυσκαµψίες στην αγορά εργασίας, που σε διαφορετικό βαθµό 

αντιµετωπίζουν όλες οι οικονοµίες, παρέχει σηµαντικότατα κίνητρα προσφυγής στην 

αδήλωτη απασχόληση, όπου όλοι οι παραπάνω περιορισµοί παρακάµπτονται. 

 Όσο αυξάνει η διαφορά µεταξύ συνολικού κόστους εργασίας στην επίσηµη 

οικονοµία και διαθέσιµου (µετά φόρων) µισθού, τόσο µεγαλύτερο γίνεται το κίνητρο 

αποφυγής αυτής της ανισότητας και της συµµετοχής στην αδήλωτη εργασία[1].  Εφ’ 

όσον η διαφορά αυτή εξαρτάται ουσιαστικά από το επίπεδο των φορολογικών 

συντελεστών επί των αµοιβών και το ύψος των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, οι 

δυο αυτοί παράγοντες θεωρούνται διεθνώς ως οι βασικότερες αιτίες εµφάνισης και 

αύξησης της παράνοµης απασχόλησης. 

 Η προσπάθεια παράκαµψης του θεσµικού πλαισίου που διέπει την επίσηµη 

απασχόληση αποτελεί την αιτία ανάπτυξης της ανεπίσηµης αγοράς εργασίας.  Οι 
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ευκαιρίες δίνονται από τη δηµιουργία των απαραίτητων συνθηκών που συνήθως 

καθορίζονται από ποικίλους παράγοντες, όπως, µεταξύ άλλων, η διάρθρωση της 

αγοράς εργασίας, η ανεργία, το ύψος και το είδος των κοινωνικών παροχών αλλά και 

το βαθµό αποδοχής, από πλευράς πολιτών, της κρατικής εξουσίας. 

 Η θετική συσχέτιση µεταξύ των παραγόντων που αναλύονται στη συνέχεια 

και της αδήλωτης απασχόλησης αποτελούν διαπιστώσεις µε στέρεο θεωρητικό 

υπόβαθρο οι οποίες όµως δεν αποδεικνύονται πάντα εµπειρικά.  Πρόκειται στην 

ουσία για µια σειρά ενδείξεων οι οποίες όµως δεν επαρκούν για να αναδείξουν µε 

τρόπο κατηγορηµατικό την ύπαρξη του φαινοµένου, πόσο µάλλον να εκτιµήσουν τις 

διαστάσεις του.  Ωστόσο η ανάλυση των εργασιακών χαρακτηριστικών των ατόµων 

που εµπλέκονται σε αδήλωτη απασχόληση διευκολύνει τη διεύρυνση των 

προσδιοριστικών παραγόντων. 

 

3.2.1 Το επίπεδο της ανεργίας και της υποαπασχόλησης  

 

Η αύξηση του επιπέδου ανεργίας, σε περιόδους οικονοµικής ύφεσης και σε 

οικονοµίες οι οποίες χαρακτηρίζονται από δυσκαµψίες στην επίσηµη αγορά εργασίας, 

συµβάλλει όχι µόνο στην αύξηση της προσφοράς αλλά και της ζήτησης της αδήλωτης 

εργασίας, δεδοµένου ότι οι περίοδοι οικονοµικής ύφεσης είναι ιδιαίτερα πρόσφορες 

για καταστρατήγηση των θεσµικών περιορισµών ή ελέγχων της οικονοµικής 

δραστηριότητας, ιδιαίτερα εκείνων που αναφέρονται στην προστασία της εργασίας 

(κατώτατα όρια µισθών και ηµεροµισθίων, άδειες εργασίας για αλλοδαπούς, 

συνθήκες ασφάλειας και υγιεινής κλπ.), οι οποίες επιβαρύνουν σηµαντικά το κόστος 

εργασίας µε τις ήδη γνωστές συνέπειες για τους επιχειρηµατίες.  Στην περίπτωση της 

Ελλάδας, το επίσηµο ποσοστό ανεργίας ανήλθε από 7,5 % (το οποίο ήταν το 

χαµηλότερο ποσοστό ανεργίας το οποίο επιτεύχθηκε στη χώρα µας από το 1999) σε 

19,2% του διαθέσιµου εργατικού δυναµικού, κατά την περίοδο 2008-2011.  Η 

αύξηση αυτή αφορά τόσο τους άνδρες, των οποίων το επίσηµο ποσοστό ανεργίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 17,2% όσο και τις γυναίκες, των οποίων το επίσηµο ποσοστό 

ανεργίας ανέρχεται σε ποσοστό 22,1%.  Τα ποσοστά αυτά εκτιµώνται µε βάση 

ετήσιες έρευνες απασχόλησης από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας.   

 Σηµαντικότερες, ίσως, επιδράσεις στην αδήλωτη απασχόληση από την 

αύξηση του ποσοστού της ανεργίας ασκεί η αύξηση της διάρκειας της ανεργίας, η 

οποία αποτελεί χαρακτηριστικό στοιχείο της δοµής της ανεργίας στην κάθε χώρα.  
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Στην περίπτωση της χώρας µας, κατά την περίοδο 2008-2011 παρατηρείται µια 

σηµαντική αύξηση των ατόµων που χαρακτηρίζονται ως συνεχώς άνεργοι για 

διάστηµα 6 έως 11 µηνών, ιδιαίτερα όµως εκείνων που χαρακτηρίζονται ως άνεργοι 

για περισσότερο από ένα έτος. 

 

3.2.2 Το φορολογικό βάρος 

 

Το φορολογικό σύστηµα θεωρείται ένας από τους σηµαντικότερους 

παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση της αδήλωτης εργασίας.  Η αύξηση του 

φορολογικού βάρους, εξαιτίας της αύξησης των φορολογικών συντελεστών, της 

εισαγωγής νέων φόρων ή της επίδρασης του πληθωρισµού, αποτελεί ισχυρό 

παράγοντα αύξησης τόσο της προσφοράς αδήλωτης εργασίας εκ µέρους του 

εργατικού δυναµικού όσο και της ζήτησης αδήλωτης εργασίας εκ µέρους των 

επιχειρήσεων.  Το κίνητρο της φοροδιαφυγής είναι ιδιαίτερα έντονο στις οριακά 

κερδοφόρες επιχειρήσεις, οι οποίες κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκτούν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα.  Το σύνολο των φορολογικών εσόδων ως ποσοστό του ακαθάριστου 

εγχώριου προϊόντος, ο πλέον ικανοποιητικός δείκτης του φορολογικού βάρους, στην 

περίπτωση της Ελλάδας κατά την περίοδο 2004-2011 έχει αυξηθεί από 20,1% σε 

22,8% ενώ για το 2012 έχει προϋπολογιστεί ότι θα φτάσει στο 25,1% .  

Γενικά φαίνεται ότι το φορολογικό βάρος στην Ελλάδα είναι αρκετά υψηλό.  

Είναι υψηλότερο από ό, τι σε άλλες χώρες µε παρεµφερή οικονοµικά 

χαρακτηριστικά, όπως η Ιταλία, Πορτογαλία και Ισπανία, υψηλότερο ακόµη και από 

ό, τι στις Ηνωµένες Πολιτείες, την Ιαπωνία και τον Καναδά και χαµηλότερο από ό, τι 

στη ∆υτική Γερµανία και το Ηνωµένο Βασίλειο, χώρες µε υπερδιπλάσιο κατά κεφαλή 

ακαθάριστο εγχώριο προϊόν[2]. 

 

3.2.3 Το κόστος εργασίας 

 

Το κόστος εργασίας επηρεάζει όπως και η φορολογία το επίπεδο της 

αδήλωτης απασχόλησης.  Το κόστος εργασίας διακρίνεται σε άµεσο κόστος (αµοιβές 

για κανονικές ώρες εργασίας, υπερωρίες, επιδόµατα, αµοιβές σε είδος ), σε δαπάνες 

κοινωνικής ασφάλισης και δαπάνες επαγγελµατικής κατάρτισης.  Σηµειώνεται ότι οι 

δαπάνες κοινωνικής ασφάλισης χρηµατοδοτούνται αφ’ ενός µε άµεση φορολογία, ως 
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εισφορές των ασφαλισµένων και των εργοδοτών, και αφ’ ετέρου µε έµµεση 

φορολογία ως κοινωνική εισφορά.  Τα υψηλά επίπεδα µισθών και ηµεροµισθίων, 

εργοδοτικών εισφορών κοινωνικής ασφάλισης καθώς και διαφόρων άλλων 

δαπανώντων επιχειρήσεων, που αναφέρονται σε παροχές προς τους εργαζόµενους σε 

αυτές, αυξάνουν το πραγµατικό κόστος της εργασίας.  Το υψηλό κόστος εργασίας 

παρακινεί τους επιχειρηµατίες για εξεύρεση φτηνότερων πηγών εργασίας και τους 

στρέφει προς το τµήµα εκείνο του εργατικού δυναµικού που δέχεται να εργαστεί 

χωρίς κοινωνική ασφάλιση.  Ενίοτε η µη ασφάλιση µπορεί να αποτελεί επιλογή των 

εργαζοµένων διότι οι εισφορές των ασφαλισµένων µειώνουν το τρέχον διαθέσιµο 

εισόδηµά τους δηµιουργώντας έτσι κίνητρο στα άτοµα που είτε αµείβονται µε πολύ 

χαµηλές αµοιβές είτε έχουν ασφαλιστική κάλυψη από αλλού ( π.χ. παντρεµένες 

γυναίκες που θεµελιώνουν δικαίωµα ασφάλισης στο φορέα του συζύγου τους) να 

δέχονται ή να επιζητούν να µην ασφαλίζονται. 

∆εδοµένου ότι ένα σηµαντικό ποσοστό των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

καταβάλλεται από τους µισθωτούς, η αύξηση του µεγέθους τους δηµιουργεί κίνητρο 

για τους εργαζόµενους για αδήλωτη απασχόληση, ιδιαίτερα όταν ήδη κατέχουν µια 

επίσηµη εργασία.  Επιπλέον, οι όροι πληρωµής των επιδοµάτων ανεργίας παρακινούν 

ορισµένους εργαζόµενους να παραµένουν άνεργοι ή να θεωρούνται άνεργοι, να 

απασχολούνται όµως σε κάποια αδήλωτη εργασία. 

 

3.2.4 Ο γενικότερος ρόλος του κράτους  

 

Η κρατική πολιτική επηρεάζει σηµαντικά το επίπεδο της αδήλωτης 

απασχόλησης.  Όπως έχει ήδη σηµειωθεί, οι µεταβολές του φορολογικού συστήµατος 

ή του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης επηρεάζουν σηµαντικά το επίπεδο της 

αδήλωτης απασχόλησης.  Πέρα όµως από τους παράγοντες αυτούς, η αδήλωτη 

απασχόληση επηρεάζεται από το βαθµό του κινδύνου εντοπισµού και καταδίκης των 

εργοδοτών, αυτοαπασχολούµενων και µισθωτών που εµπλέκονται σε αυτήν, καθώς 

και από την αυστηρότητα των ενδεχόµενων ποινών.  Κατά συνέπεια, το επίπεδο της 

αδήλωτης απασχόλησης εξαρτάται από την ικανότητα του κράτους να περιορίζει τις 

δυνατότητες προσφοράς και ζήτησης αδήλωτης εργασίας, καθώς και τις δυνατότητες 

αδήλωτης αυτοαπασχόλησης.  Το ξεπερασµένο σύστηµα ελέγχου των εργοδοτών και 

βεβαίωσης είσπραξης εσόδων, ο τεράστιος όγκος ασφαλιστικών µεγεθών, η έλλειψη 

µηχανοργάνωσης, η µη αποτελεσµατική δοµή και σύνθεση του προσωπικού που 
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χαρακτήριζαν το σύνολο των ταµείων ασφάλισης, καθιστούσαν το σύστηµα ελέγχου 

και πάταξης της εισφοροδιαφυγής δυσκίνητο και αναποτελεσµατικό.  

Χαρακτηριστικά της κατάστασης είναι ο µεγάλος αριθµός αφ’ ενός των ανέλεγκτων 

επιχειρήσεων και αφ’ ετέρου των αδιεκπεραίωτων καταγγελιών. 

Οι πιθανότητες εντοπισµού καθώς και το ύψος των κυρώσεων που 

επιβάλλονται στους παραβάτες, κυρίως στους εργοδότες, παίζουν σηµαντικό ρόλο για 

το επίπεδο ασφαλιστικής συµµόρφωσης.  Η αύξηση των πιθανοτήτων εντοπισµού 

ή/και προστίµων αποτελούν σηµαντικό ανασταλτικό παράγοντα για εισφοροδιαφυγή.  

Η ικανότητα όµως των φορέων της κρατικής εξουσίας να περιορίζουν την 

αδήλωτη απασχόληση δεν εγγυάται τον περιορισµό της, αν, και παράλληλα δεν 

υπάρχει η αντίστοιχη βούλησή τους για τον περιορισµό της.  Συχνά η αδήλωτη 

απασχόληση γίνεται ανεκτή από τους φορείς της κρατικής πολιτικής, µερικές µάλιστα 

φορές ενισχύεται άµεσα, είτε γιατί εξυπηρετεί τα συµφέροντα ορισµένων ατόµων ή 

κοινωνικών οµάδων, που είναι σε θέση να επηρεάζουν τις αποφάσεις των φορέων της 

κρατικής πολιτικής, είτε γιατί θεωρείται ότι εξυπηρετεί ορισµένους σκοπούς της 

οικονοµικής πολιτικής, που αναφέρονται στην τρέχουσα οικονοµική συγκυρία, όπως 

είναι η αύξηση της απασχόλησης και η ενίσχυση των εξαγωγών.  Ενδείξεις του ρόλου 

αυτού του κράτους αποτελούν η χαλάρωση των ελέγχων της τήρησης των όρων 

εργασίας αναφορικά µε το ύψος των µισθών και των λοιπών απολαβών των 

εργαζοµένων, της καταβολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τους 

εργοδότες, των ωρών απασχόλησης και της τήρησης των όρων ασφάλειας και 

υγιεινής στους χώρους δουλειάς καθώς και η ανοχή των απασχολούµενων 

αλλοδαπών χωρίς άδεια εργασίας.  Η διαπίστωση ότι στην ανάπτυξη της αδήλωτης 

απασχόλησης συµβάλει η αύξηση των κρατικών ρυθµίσεων της οικονοµικής 

δραστηριότητας δεν υποδηλώνει ότι ο περιορισµός της συνδέεται κατ’ ανάγκη µε τη 

µείωση του παρεµβατικού ρόλου του κράτους.  Απλώς σηµαίνει ότι η κρατική 

παρέµβαση πρέπει να λαµβάνει υπόψη της τις επικρατούσες κοινωνικοοικονοµικές 

συνθήκες και την αποτελεσµατικότητα της δηµόσιας διοίκησης. 

Στην Ελλάδα επικρατούν οι συνθήκες εκείνες που ευνοούν την εµφάνιση και 

τη συνεχή εξάπλωση του φαινοµένου, ιδιαίτερα κατά τις τρεις τελευταίες δεκαετίες.  

Ο έντονος κρατικός παρεµβατισµός στο δύσκαµπτο εργασιακό καθεστώς, τα υψηλά 

επίπεδα φορολογικών και εισφορών στην κοινωνική ασφάλιση παράλληλα µε την 

αύξηση του κόστους εργασίας αποτελούν σηµαντικά εµπόδια για την απασχόληση.  

Παράλληλα, η αύξηση της ανεργίας και τα φθηνά εργατικά χέρια των µεταναστών 
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προσφέρουν σηµαντικά κίνητρα παράκαµψης του θεσµικού πλαισίου που διέπει την 

αγορά εργασίας και ευνοούν την εξάπλωση της αδήλωτης απασχόλησης. 

Σύµφωνα µε την Έκθεση της Ένωσης Ευρωπαϊκών Βιοµηχανιών (UNICE) για 

την ενίσχυση και προώθηση της δηµιουργικότητας και της καινοτοµίας στην 

Ευρώπη[3], η Ελλάδα κατέχει σταθερά κάποια από τις τελευταίες θέσεις σε θέµατα 

που αφορούν ζωτικούς τοµείς της λεγόµενης «νέας οικονοµίας», όπως η έρευνα και η 

τεχνολογία, ο εκσυγχρονισµός του εργασιακού καθεστώτος και η εξειδίκευση στις 

υπηρεσίες της πληροφορίας.  Σε σχέση µε άλλες οικονοµίες, όπου το επίπεδο των 

επενδύσεων για έρευνα και τεχνολογία αναφέρεται ως ένας από τους καθοριστικούς 

παράγοντες για την ενίσχυση και προώθηση της γνώσης και των ιδεών, στην Ελλάδα 

το ποσοστό των σχετικών δαπανών αγγίζει µόλις το 0,5 % του ΑΕΠ έναντι το 1,8% 

στην Ε.Ε..  Επίσης, η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη από το τέλος, όσον αφορά στα 

εµπόδια που παρεµβάλλονται για την ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας, ενώ µαζί 

µε την Ιταλία και την Πορτογαλία διαθέτουν την πιο αυστηρή και δύσκαµπτη 

νοµοθεσία στο τοµέα προστασίας των εργαζοµένων, γεγονός που η UNICE θεωρεί ως 

µεγάλο εµπόδιο στην αναµόρφωση της εργασιακής δοµής των επιχειρήσεων. 

 

3.2.5 Ο βαθμός αποδοχής της κρατικής εξουσίας 

 

Το επίπεδο της αδήλωτης απασχόλησης επηρεάζεται και από τη στάση των 

ατόµων απέναντι στο κράτος και στους φορείς της κρατικής εξουσίας.  Αν οι πολίτες 

θεωρούν το κράτος ως µια καταπιεστική εξουσία, η οποία τους αφαιρεί µέρος των 

εισοδηµάτων τους ή ότι η κατανοµή του φορολογικού βάρους δεν γίνεται µε 

κοινωνικά δίκαιο τρόπο, µισθωτοί, αυτοαπασχολούµενοι και εργοδότες στρέφονται 

προς την ανεπίσηµη αγορά εργασίας µε λιγότερους ενδοιασµούς. 

Το φαινόµενο αυτό παρατηρείται και στην χώρα µας µε αποτέλεσµα τα 

επίπεδα της αδήλωτης εργασίας να είναι υψηλά και να µας κατατάσσουν πρώτους 

στην αδήλωτη εργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

 

3.2.6 Η διάρθρωση της απασχόλησης  

 

Η δοµή και η οργάνωση της οικονοµίας σε συνδυασµό µε τη διάρθρωση του 

εργατικού δυναµικού αποτελούν ενισχυτικό παράγοντα για τη δηµιουργία τέτοιων 

ευκαιριών ανάπτυξης παραοικονοµικής δραστηριότητας.  Η αύξηση του εργατικού 
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δυναµικού και η ανοδική εξέλιξη της καθαρής µετανάστευσης από το εξωτερικό 

χωρίς ανάλογη αύξηση ευκαιριών απασχόλησης στην επίσηµη οικονοµία, η µερική 

απασχόληση καθώς και ο αριθµός των µικρών οικογενειακών επιχειρήσεων 

δηµιουργούν προϋποθέσεις και παρέχουν δυνατότητες ανάπτυξης της αδήλωτης 

αγοράς εργασίας. 

Στις οικονοµίες µέσου επιπέδου ανάπτυξης, όπως η ελληνική, σηµαντικό 

µέρος της συνολικής παραγωγής προέρχεται από µικρές οικογενειακές επιχειρήσεις 

και αυτοαπασχολούµενους που εφαρµόζουν χαµηλή και µέση τεχνολογία, 

χρησιµοποιούν κυρίως εγχώριους παραγωγικούς συντελεστές και βασίζονται στην 

ανειδίκευτη εργασία.  Μέρος όµως αυτής της οικονοµικής δραστηριότητας παραµένει 

εντελώς αδήλωτο.  Η απόκρυψη αφορά, στις περισσότερες περιπτώσεις, τον αριθµό 

των απασχολουµένων, ιδίως αν πρόκειται για µετανάστες, εποχικούς ή και µερικώς 

απασχολουµένους ή ακόµα και µέλη της ίδιας οικογένειας.  Εικάζεται ότι αυτή δεν 

είναι η µόνη διάσταση του φαινοµένου.  Υπάρχουν ενδείξεις για εντελώς αδήλωτες 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες, που διαφεύγουν οποιασδήποτε επίσηµης 

καταγραφής. 

Αν και ο αριθµός των αδήλωτων επιχειρήσεων που λειτουργούν και παράγουν 

στη σκιά του νόµου δεν είναι δυνατόν να εκτιµηθεί, εντούτοις, και σύµφωνα µε όλες 

τις ενδείξεις, µάλλον δεν είναι µικρός. 

Η συµµετοχή της αυτοαπασχόλησης στη συνολική απασχόληση θεωρείται ότι 

συνδέεται θετικά µε την αδήλωτη απασχόληση και εξασφαλίζει ουσιαστικές 

δυνατότητες εισφοροδιαφυγής.  Ως ποσοστό της συνολικής αστικής απασχόλησης, η 

αυτοαπασχόληση στην Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ υψηλότερο επίπεδο σε σχέση µε 

τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. 

Η αδήλωτη απασχόληση γενικότερα ενισχύεται σε οικονοµίες όπου η 

αγροτική έξοδος δεν συνδυάστηκε µε την οργάνωση και ανάπτυξη της βιοµηχανίας, 

ώστε να καταφέρει ο δευτερογενής τοµέας να απορροφήσει το σηµαντικότερο µέρος 

του προερχόµενου από τη γεωργία εργατικού δυναµικού, µε αποτέλεσµα την 

υπέρµετρη ανάπτυξη του τοµέα των υπηρεσιών.  Κατάσταση που αναµφισβήτητα 

περιγράφει την ελληνική οικονοµία. 

Ο βαθµός συγκέντρωσης της αστικής αυτοαπασχόλησης στους διάφορους 

κλάδους της οικονοµικής δραστηριότητας, αποτελεί, σύµφωνα µε τη διεθνή εµπειρία 

διαρθρωτικό χαρακτηριστικό της αδήλωτης απασχόλησης. 
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Στο δευτερογενή τοµέα, κλάδοι µε παραδοσιακά υψηλά ποσοστά 

αυτοαπασχόλησης είναι η βιοµηχανία-βιοτεχνία (ιδιαίτερα οι µικρές οικογενειακές 

και εποχικές επιχειρήσεις) και οι οικοδοµές.  Ιδιαίτερα ο τελευταίος κλάδος 

παρουσιάζει υπερδιπλασιασµό του ποσοστού των αυτοαπασχολουµένων, που 

κυµαίνεται γύρω στο 40% του συνολικού δυναµικού του κλάδου.  Αντίστοιχα, στο 

χώρο των υπηρεσιών, χαρακτηριστική είναι η συµµετοχή των αυτοαπασχολουµένων 

στον κλάδο του εµπορίου, όπου σηµαντικό ποσοστό κατέχουν οι µικρές προσωπικές 

επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό.  Κάτι ανάλογο παρατηρείται και στα 

εστιατόρια και στα ξενοδοχεία όπου το ανδρικό εργατικό δυναµικό µοιράζεται κατά 

το ήµισυ µεταξύ αυτοαπασχολουµένων και µισθωτών ενώ είναι σηµαντική η 

συµµετοχή των γυναικών ως βοηθοί στην οικογενειακή επιχείρηση. 

Παρατηρείται δηλαδή, αυξηµένη συγκέντρωση αυτοαπασχολουµένων στους 

κλάδους που παραδοσιακά θεωρούνται ότι υποθάλπουν την αδήλωτη απασχόληση 

και ενθαρρύνουν την εισφοροδιαφυγή όπως οι κατασκευές, η µεταποιητική 

βιοµηχανία, το εµπόριο τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια. 

Στο σύνολο η παραγωγική διαδικασία στην Ελλάδα έχει αποκτήσει µια σειρά 

χαρακτηριστικών που αποτελούν κράµα ενισχυτικών, για την αδήλωτη απασχόληση, 

παραγόντων: συγκριτικά υψηλό ποσοστό συµµετοχής του πρωτογενή τοµέα στη 

συνολική απασχόληση, αργή διαδικασία ανάπτυξης και ενίσχυσης της βιοµηχανικής 

παραγωγής που παρουσιάζει χαµηλά ποσοστά απορρόφησης εργατικού δυναµικού, 

ραγδαία και σε σύντοµο διάστηµα ανάπτυξη του τριτογενή τοµέα που απασχολεί 

περισσότερο του 50 του συνολικού απασχολουµένων παράλληλα µε τη διατήρηση σε 

υψηλά επίπεδα του ποσοστού των αυτοαπασχολουµένων οδηγούν στο συµπέρασµα 

ότι η απασχόληση, έτσι όπως καταγράφεται και περιγράφεται από τις επίσηµες 

υπηρεσίες, δεν αντικατοπτρίζει την πραγµατικότητα. 

Το φαινόµενο της αδήλωτης απασχόλησης εντείνεται αποκτώντας νέες 

διαστάσεις µε την ανάπτυξη φαινοµένων που ήταν περιορισµένα ή ακόµα και 

άγνωστα στην ελληνική κοινωνία µέχρι πριν τρεις δεκαετίες.  Η αύξηση της 

µακροχρόνιας ανεργίας και η κοινωνική περιθωριοποίηση που αυτή συνεπάγεται σε 

συνδυασµό µε την εµφάνιση έντονων µεταναστευτικών προς τη χώρα µας ρευµάτων 

δηµιουργούν µια νέα κατηγορία εργαζοµένων µε περιορισµένες απαιτήσεις έτοιµων 

να καταφύγουν στην ανεπίσηµη αγορά εργασίας. 
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3.2.7 Επίσημος χρόνος και διάρκεια εργασίας 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει µια σχετική µε το θέµα µελέτη του ΟΟΣΑ, που 

κάνει λόγο για διαρθρωτικές οµοιότητες µεταξύ επίσηµης και δευτερεύουσας αγοράς 

εργασίας.  Συγκεκριµένα αναφέρεται ότι «Οι ανισότητες που υφίστανται στην 

επίσηµη αγορά εργασίας συνήθως αναπαράγονται και στην ανεπίσηµη.  Οι 

ευκαιριακές απασχολήσεις της παράνοµης εργασίας τείνουν να ασκούνται από µέλη 

οικογενειών των οποίων ο αρχηγός έχει θέση πλήρους απασχόλησης.  Οι άνεργοι, 

ιδιαιτέρως αυτοί που βρίσκονται χωρίς δουλειά για µεγάλο χρονικό διάστηµα, έχουν 

σχετικά χαµηλό επίπεδο ειδίκευσης και δεν έχουν κοινωνικές σχέσεις.  Συνεπώς δεν 

είναι σε θέση να βρουν µια αδήλωτη απασχόληση»[4]. 

Η παραπάνω διαπίστωση ενδυναµώνει την άποψη που συχνά διατυπώνεται 

σχετικά µε τη θετική συσχέτιση µεταξύ µείωσης του χρόνου εργασίας και προσφοράς 

εργασίας στη δευτερογενή αγορά.  Αν και αυτή η συσχέτιση αµφισβητείται, αφού 

µεταβάλλονται διαχρονικά και ανάλογα µε τα κοινωνικά πρότυπα οι προσωπικές 

επιλογές και προτιµήσεις για περισσότερο ελεύθερο χρόνο που θεωρείται κανονικό 

αγαθό, είναι γεγονός ότι ισχύει για συγκεκριµένες ηλικιακές ή εισοδηµατικές οµάδες. 

Ανεξάρτητα, πάντως από το κατά πόσο η αύξηση του «κόστους ευκαιρίας» 

του ελεύθερου χρόνου οδηγεί σε αποτελέσµατα υποκατάστασης από την προσφορά 

αδήλωτης εργασίας, γεγονός είναι ότι η µείωση του επίσηµου χρόνου εργασίας 

παρέχει ευκαιρίες ανάληψης δευτερεύουσας απασχόλησης (δηλωµένης ή αδήλωτης). 

Αντίστοιχες ευκαιρίες παρέχονται από τη δυνατότητα πρόωρης 

συνταξιοδότησης που θεωρείται ευρύτατα διαδεδοµένη στη χώρα µας.  Η µείωση της 

νοµίµου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης και η επέκταση των κινήτρων για πρόωρη 

σύνταξη, µε στόχο την ανακατανοµή των διαθέσιµων θέσεων εργασίας, αλλά και 

λόγω των τεχνολογικών εξελίξεων που καθιστούν τους µεγαλύτερους σε ηλικία 

εργαζόµενους λιγότερο παραγωγικούς, οδήγησαν στην αύξηση του ποσοστού των 

συνταξιούχων κάτω των 65 ετών.  Παράλληλα, χάρη στην καλυτέρευση της 

ποιότητας ζωής, οι σηµερινοί εξηντάρηδες ή εβδοµηντάρηδες ελάχιστα 

ανταποκρίνονται στην παραδοσιακή εικόνα των συνταξιούχων: έχουν επαγγελµατική 

εµπειρία, ενώ παράλληλα διαθέτουν βιολογικά τις δυνατότητες να την αξιοποιήσουν.  

Οι νέοι συνταξιούχοι, σήµερα περισσότερο από χθες, διαθέτουν και τα κίνητρα και 

τις ευκαιρίες για απασχόληση, ενώ έχουν τη δυνατότητα να είναι ανταγωνιστικοί ως 

προς τους νεότερους εργαζοµένους λόγω της µη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών. 
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3.2.8 Μεταναστευτικά ρεύματα 

 

Κατά τη δεκαετία του 1990, η µαζική εισροή µεταναστών µετέτρεψε την 

Ελλάδα και τις άλλες χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου από παραδοσιακές χώρες 

αποστολής σε χώρες υποδοχής µεταναστών, δηµιουργώντας µια νέα κατηγορία: τις 

νέες ευρωπαϊκές χώρες µετανάστευσης. 

Η εισροή και η παραµονή των αλλοδαπών µεταναστών στην Ελλάδα 

συνέβαλλε καθοριστικά στην αύξηση του µεγέθους του συνολικού πληθυσµού ο 

οποίος µεταξύ 1991 και 2001 σηµείωσε αύξηση κατά 704.000 χιλιάδες.  Είναι 

χαρακτηριστικό ότι το 89,5% της αύξησης αυτής οφείλεται στην καθαρή 

µετανάστευση (διαφορά µεταξύ µεταναστευτικής εισροής και µεταναστευτικής 

εκροής) αφού ο αριθµός των αλλοδαπών που διέµεναν στην Ελλάδα αυξήθηκε από 

167.000 χιλιάδες το 1991 σε 797.000 το 2001.  Η φυσική αύξηση (διαφορά µεταξύ 

γεννήσεων και θανάτων), ήταν πολύ περιορισµένη (21.000) λόγω του σχετικά 

χαµηλού αριθµού γεννήσεων, ως συνέπεια της ιδιαίτερα χαµηλής γονιµότητας που 

παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, και της αύξησης του αριθµού των 

θανάτων, εξέλιξη η οποία συνδέεται αναµφίβολα µε τη διεύρυνση της δηµογραφικής 

γήρανσης. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4 

Ο ρόλος της µετανάστευσης στις µεταβολές του συνολικού µεγέθους του πληθυσµού 

της Ελλάδας (1991-2001) 

 Σύνολο Έλληνες Αλλοδαπο

ί 

Αλβανοί Υπόλοιπες 

εθνικότητε

ς 

1991 10.259.900 10.092.624 167.276 20.556 146.720 

2001 10.964.020 10.166.987 797.093 443.550 353.543 

Απόλυτη µεταβολή 704.120 74.363 629.817 422.994 206.823 

Συντελεστής 

µεταβολής 

1,1 1,0 4,8 21,6 2,4 

 Πηγή: Επεξεργασία στοιχείων της ΕΣΥΕ, Απογραφές 1991 και 2001 
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Η µεταστροφή αυτή επέφερε αναπόφευκτα σηµαντικές οικονοµικές και 

κοινωνικές ανακατατάξεις που, χωρίς την εφαρµογή συγκεκριµένης και καλά 

σχεδιασµένης «µεταναστευτικής πολιτικής», αποτέλεσε αργά ή γρήγορα πηγές 

κοινωνικών, πολιτικών και νοµικών εντάσεων.  Οι αρµόδιοι παράγοντες απέφευγαν 

ακόµα και να θίξουν, πόσο µάλλον να αντιµετωπίσουν το θέµα, αµφισβητώντας µέχρι 

πρότινος ότι η Ελλάδα αποτελεί χώρα υποδοχής µεταναστών και ότι αντιµετωπίζει 

πρόβληµα ενσωµάτωσης των αλλοδαπών.  Η άρνηση έγκαιρης αντιµετώπισης του 

φαινοµένου διόγκωσε τις αρνητικές του επιπτώσεις επιφέροντας έντονες κοινωνικές 

και οικονοµικές συνέπειες. 

Ο αριθµός των παράνοµων µεταναστών αυξάνεται ραγδαία κατά την 

τελευταία εικοσαετία, χωρίς να είναι δυνατή η ικανοποιητική εκτίµησή του.  Αυτό 

όµως που είναι εντυπωσιακότερο και ενδεικτικό της οργανωτικής υστέρησης είναι 

πως ούτε καν ο αριθµός των νοµίµων εγκατεστηµένων αλλοδαπών στην Ελλάδα είναι 

γνωστός.  Τα στοιχεία που παρέχονται από το Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης είναι 

εξαιρετικά ελλιπή και αποσπασµατικά.  Μη ικανοποιητικά είναι επίσης τα στοιχεία 

που προέρχονται από την υποβολή αιτήσεων για απόκτηση κάρτας νόµιµης 

παραµονής, λόγω ασαφειών στο ερωτηµατολόγιο και ελλιπούς υποστήριξης των 

ενδιαφεροµένων κατά τη συµπλήρωσή τους. 

Στην Ελλάδα όπως και σε όλη τη Νότια Ευρώπη, οι ευκαιρίες απασχόλησης 

στην παραοικονοµία λειτουργούν ως µηχανισµοί προσέλκυσης της παράνοµης 

µετανάστευσης καθιστώντας θεµελιακή τη σχέση µεταξύ παραοικονοµικής 

δραστηριότητας και παράνοµης µετανάστευσης.  ∆εν διατηρείται η παραοικονοµία 

επειδή υπάρχουν µετανάστες, αλλά οι µετανάστες βρίσκουν εργασία επειδή υπάρχει η 

παραοικονοµία.  Η παραοικονοµία εµφανίζεται ιδιαίτερα σε κλάδους όπως η γεωργία 

και η κτηνοτροφία (που απορροφούν σχεδόν το 50 των οικονοµικών µεταναστών)[5], 

ο κατασκευές καθώς και τα ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό 

προσωπικό.  Στους κλάδους αυτούς ,όπου το υψηλό κόστος εργασίας και η 

προστατευτική νοµοθεσία σχετικά µε την απασχόληση λειτουργεί αποτρεπτικά στη 

νόµιµη πρόσληψη εγχώριου δυναµικού, το φθηνό µεταναστευτικό εργατικό δυναµικό 

υποκαθιστά τη νόµιµη απασχόληση. 

Η δυσαναλογία µεταξύ αδειών εργασίας και αιτήσεων νοµιµοποίησης (το 

οποίο αποδίδεται σε καθυστερήσεις που οφείλονται στη δυσκινησία του µηχανισµού 

έκδοσης αδειών εργασίας) υποδηλώνει το µεγάλο αριθµό των µεταναστών που, παρά 

τις προσπάθειες νοµιµοποίησης και κοινωνικής ένταξης, εξακολουθούν να διαµένουν 
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και να εργάζονται παράνοµα στη χώρα µας, ενώ αν αναλογιστεί κανείς ότι ο 

πραγµατικός αριθµός των µεταναστών είναι περίπου ο διπλάσιος, αντιλαµβάνεται το 

εύρος και τη διάδοση της αδήλωτης απασχόλησης µεταξύ των αλλοδαπών καθώς και 

τις διαστάσεις της εισφοροδιαφυγής.  Εντούτοις, η νοµιµοποίηση των αλλοδαπών δεν 

αποτελεί πανάκεια για την πάταξη της παράνοµης απασχόλησής τους αφού, πολλοί 

αλλοδαποί αποδέχονται οικειοθελώς χαµηλότερες από τις συµφωνηθείσες αµοιβές 

«αποζηµιώνοντας» έτσι τους εργοδότες τους για το αυξηµένο λόγω της 

νοµιµοποίησής τους κόστος εργασίας, ενώ παράλληλα αξιοποιούν µέρος του 

εργάσιµου ή του ελεύθερου χρόνου τους σε παράνοµη απασχόληση.  Παρατηρείται, 

έτσι, αύξηση της νόµιµης εργασίας, που παρέχει τις προϋποθέσεις για οικονοµική και 

κοινωνική ενσωµάτωση, µε παράλληλη διατήρηση της παράνοµης µε στόχο την 

αποφυγή µέρους των νοµίµων επιβαρύνσεων και την ενίσχυση του εισοδήµατος. 

Αν και η πλήρης καταγραφή των επαγγελµάτων που ασκούνται από 

παράνοµους µετανάστες είναι εξαιρετικά δύσκολη, από τις πληροφορίες που 

συλλέγονται µέσω των διαδικασιών νοµιµοποίησης προκύπτει ότι η απασχόληση των 

αλλοδαπών επεκτείνεται σε ένα πολύ µεγαλύτερο από το λογικά και εµπειρικά 

«αναµενόµενο» εύρος κλάδων.  Σύµφωνα µε µια έρευνα σε έξι χώρες του ΟΟΣΑ[6] 

(Γαλλία, Ελλάδα, Ιταλία, Πορτογαλία, Ισπανία και Η.Π.Α.) κλάδοι όπως η γεωργία, 

οι οικοδοµές, η µικρή βιοµηχανία, τα ξενοδοχεία καθώς και η παροχή υπηρεσιών σε 

ιδιωτικά νοικοκυριά ή επιχειρήσεις εντοπίζονται ως ο πυρήνας της οικονοµικής 

δραστηριότητας που προσελκύει ξένο εργατικό δυναµικό, νόµιµο ή παράνοµο.  Είναι, 

όµως, αξιοσηµείωτο ότι οι παράνοµοι µετανάστες συµµετέχουν σε σηµαντικό βαθµό 

στον τοµέα των υπηρεσιών, όπου η εµπλοκή τους συµπίπτει µε την αξιοσηµείωτη 

αύξηση της απασχόλησης των τελευταίων ετών.  Τουριστικές επιχειρήσεις, λιανικό 

εµπόριο και εστιατόρια αποτελούν επιπλέον πηγές απασχόλησης αλλοδαπών κυρίως 

λόγω της εποχικότητας της εργασίας και του δύσκολου ωραρίου.  Ολοένα 

αυξανόµενη είναι και η συµµετοχή τους στον τοµέα της φύλαξης παιδιών και 

ηλικιωµένων και γενικότερα στην παροχή οικιακών υπηρεσιών.  Παράλληλα, η 

ανάπτυξη του «outsourcing» αποτελεί µια νέα τάση που ευνοεί την παράνοµη 

απασχόληση αλλοδαπών, µειώνοντας το κόστος εργασίας και παρακάµπτοντας τους 

περιορισµούς που τίθενται από την εργασιακή νοµοθεσία.  Η παραπάνω πρακτική 

έχει οδηγήσει σε µια «ψευδο-εξαρτώµενη» εργασιακή σχέση µεταξύ εταιρειών που 

αναλαµβάνουν υπεργολαβίες και εργαζοµένων, ενώ στην πραγµατικότητα οι 

τελευταίοι είναι στην πλειονότητά τους αυτοαπασχολούµενοι αλλοδαποί φαινόµενο 
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που ενισχύει την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών και την αποφυγή καταβολής 

εισφορών και που, σύµφωνα µε προτάσεις που διατυπώνονται στην παραπάνω µελέτη 

του ΟΟΣΑ, µπορεί να περιορισθεί µε τη δηµιουργία κατάλληλου νοµικού πλαισίου 

που θα ελέγχει το είδος των εργασιακών σχέσεων και το προσωπικό που 

συνεργάζεται µε εταιρείες που αναλαµβάνουν υπεργολαβίες.  Η συγκέντρωση των 

µεταναστών στους συγκεκριµένους κλάδους απασχόλησης και ως ένα βαθµό στα 

συγκεκριµένα επαγγέλµατα, αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της 

παρουσίας τους στην αγορά εργασίας των χωρών υποδοχής και των 

διαφοροποιήσεων που υπάρχουν µε τον γηγενή πληθυσµό.  Το γεγονός ότι, για µια 

σειρά από λόγους, η πρόσβαση των αλλοδαπών σε συγκεκριµένους κλάδους 

απασχόλησης δεν είναι εφικτή, δυσχεραίνει τον ακριβή προσδιορισµό των διαφορών 

που παρατηρούνται µε τον γηγενή πληθυσµό.  Στον παρακάτω πίνακα δίνεται έµφαση 

στους βασικούς κλάδους στους οποίους απασχολούνται οι µετανάστες, µε τρόπο 

ώστε η σύγκριση µε τους γηγενείς αναφορικά µε την κλαδική διάσταση της 

απασχόλησης και των επαγγελµάτων να είναι όσο το δυνατόν πιο αξιόπιστη. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

Ποσοστιαία κατανοµή (%) της απασχόλησης κατά κλάδο και εθνικότητα στην 

Ελλάδα για τα έτη 1998 και 2006  

 Έλληνες Μετανάστες 

 1998 2006 1998 2006 

Κατασκευές 6,6 6,4 26,8 31,4 

Ιδιωτικά νοικοκυριά που απασχολούν οικιακό προσωπικό 0,6 0,5 20,2 17,7 

Μεταποιητικές βιοµηχανίες 14,4 12,5 18,5 14,5 

Ξενοδοχεία και εστιατόρια  6,3 6,5 9,2 10,5 

Χονδρικό και λιανικό εµπόριο, επισκευή οχηµάτων και 

οικιακών συσκευών 

17,0 18,4 10,8 8,2 

Γεωργία, κτηνοτροφία, θήρα, δασοκοµία 18,1 12,1 3,2 7,1 

∆ιαχείριση ακίνητης περιουσίας, εκµισθώσεις και 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

4,9 6,6 2,6 3,4 

Μεταφορές αποθήκευση και επικοινωνίες 6,2 6,6 1,9 1,8 

Άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 3,4 3,5 2,6 1,7 

Υγεία και κοινωνική µέριµνα 4,7 5,4 1,3 1,6 

Εκπαίδευση 6,2 7,9 1,7 0,9 

∆ηµόσια διοίκηση και άµυνα, υποχρεωτική κοινωνική 

ασφάλιση 

7,2 9,1 0,4 0,4 

Ορυχεία και λατοµεία 0,5 0,4 0,1 0,3 

Ενδιάµεσοι χρηµατοπιστωτικοί οργανισµοί 2,4 2,8 0,0 0,2 

Παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος, φυσικού αερίου και νερού 0,9 1,0 0,2 0,2 

Ετερόδικοι οργανισµοί και όργανα 0,0 0,0 0,3 0,1 

Αλιεία 0,3 0,3 0,3 0,0 

Σύνολο  100 100 100 100 

Πηγή: Υπολογισµοί που βασίζονται στα στοιχεία της ΕΣΥΕ 

 

Όπως αποτυπώνεται και στον πίνακα, η συγκέντρωση των µεταναστών 

επικεντρώνεται κυρίως σε 6 από τους 17 κλάδους της οικονοµίας.  Πιο συγκεκριµένα 

το 2006 περίπου 9 στους 10 απασχολούµενους µετανάστες εργάζονταν στις 

κατασκευές (26,8%), σε ιδιωτικά νοικοκυριά (20,2%), στις µεταποιητικές 

βιοµηχανίες (18,5%), στο χονδρικό και λιανικό εµπόριο και στις επισκευές (10,8%), 
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σε ξενοδοχεία και εστιατόρια (9,2%) και στη γεωργία και την κτηνοτροφία (3,2%).  

Η διαφορά µε τους γηγενείς είναι ιδιαίτερα σηµαντική αφού το αντίστοιχο µέγεθος 

είναι λιγότερο από 6 στους 10. Μάλιστα η διαφορά διευρύνεται ακόµη περισσότερο, 

εάν λάβουµε υπόψη µας µόνο τους 4 πρώτους από τους 6 προαναφερόµενους 

κλάδους, οι οποίοι στην περίπτωση των αλλοδαπών κάλυπταν το 74% της συνολικής 

απασχόλησής τους ενώ στην περίπτωση των γηγενών µόλις το 26% (δηλαδή µια 

σχέση 3 προς 1). Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι, ενώ ο κλάδος των ιδιωτικών 

νοικοκυριών που απασχολούν οικιακό προσωπικό βρίσκεται στη δεύτερη θέση, µε 

κριτήριο το ποσοστό των µεταναστών που απασχολούνται σε αυτό (επί του συνόλου 

των απασχολούµενων µεταναστών), ο συγκεκριµένος κλάδος είναι µόλις στην 14η 

θέση της αντίστοιχης κατάταξης για τους γηγενείς αφού µόλις το 0,5% απασχολείται 

σε αυτόν.   

 

3.2.8.1 Σχέσεις και αλληλεπιδράσεις εισροής μεταναστών με τα οικονομικά της 

Κοινωνικής Ασφάλισης 

 

Στη διεθνή και στην ελληνική βιβλιογραφία εξετάζονται οι θετικές και 

αρνητικές επιπτώσεις της εισροής µεταναστών.  Στις περισσότερες χώρες της Ε.Ε. η 

εισροή νεαρών και σκληρά εργαζόµενων µεταναστών κανονικών και µη, εξ αιτίας της 

σχετικά νεανικής κατά ηλικία διάρθρωσης του µεταναστευτικού πληθυσµού, στηρίζει 

τα συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης διότι επιβραδύνουν το ρυθµό γήρανσης του 

πληθυσµού.  Οι κανονικοί µετανάστες ενισχύουν τα έσοδα της Κοινωνικής 

Ασφάλισης.  Ωστόσο από δηµοσιεύµατα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[7] προκύπτει ότι 

ακόµα και αν διπλασιαζόταν η εισροή των µεταναστών δεν θα αντιµετωπιζόταν το 

πρόβληµα της γήρανσης που υπονοµεύει τα συστήµατα των συντάξεων.  Σε αρκετές 

χώρες οι κανονικοί µετανάστες συνεισφέρουν αλλά δεν λαµβάνουν σύνταξη
 
όταν 

επιστρέφουν στη χώρα τους χωρίς τις χρονικές προϋποθέσεις χορήγησης σύνταξης.  

Η µεταναστευση εφόσον αφορά σε νόµιµη εργασία και η νοµιµοποίηση των 

µεταναστών αυξάνουν τη µάζα των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών και βελτιώνουν 

τα οικονοµικά των ασφαλιστικών φορέων[8]. 

Στην Ελλάδα η µετανάστευση δίνει την ευκαιρία για τη διάσωση του κλάδου 

συντάξεων του ασφαλιστικού συστήµατος.  Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί 

µεγάλη αύξηση των ασφαλισµένων αλλοδαπών, διότι η κοινωνική ασφάλιση 

αποτελεί προϋπόθεση των διαδικασιών νοµιµοποίησης και της ανανέωσης της άδειας 
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παραµονής.  Εποµένως, οι µετανάστες συµβάλουν στον περιορισµό της επιδείνωσης 

της σχέσης ασφαλισµένων προς συνταξιούχους, η οποία από το 2,46 το 1990 

µειώθηκε σε 1,79 το 2005 για την κύρια σύνταξη[9] ενώ χωρίς την εισροή και τη 

νοµιµοποίηση µεταναστών το ποσοστό αυτό θα ήταν ακόµη µικρότερο.  Στην 

περίοδο 2001-2004 η σχέση ασφαλισµένων στο ΙΚΑ από 1:2,24 µειώθηκε σε 1:2,16 

και στον ΟΓΑ από 1:0,91 σε 1:0,86 ενώ για την εύρυθµη λειτουργία του συστήµατος 

απαιτούνται 4-5 εργαζόµενοι ανά συνταξιούχο.  Εξ άλλου οι µετανάστες βελτιώνουν 

την ελλειµµατικότητα των ασφαλιστικών φορέων.  Μετά τη δεύτερη διαδικασία 

νοµιµοποίησης του 2001 στο ΙΚΑ το έλλειµµα του κλάδου σύνταξης µετατράπηκε το 

2005 σε πλεόνασµα[10].  Το ποσοστό των συνταξιούχων µεταναστών είναι ακόµη 

πολύ χαµηλό σε σχέση µε τους εργαζόµενους[11].  Η ένταξη των µεταναστών στην 

αγορά εργασίας βοηθά τη λειτουργία του συστήµατος συνταξιοδότησης 

βραχυπρόθεσµα υπό την έννοια ότι πληρώνουν τώρα περισσότερο σε αναλογία 

πληθυσµού για τους Έλληνες συνταξιούχους
194

. 

Η βιωσιµότητα των φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης στο µέλλον θα εξαρτηθεί 

από το αν ο ρυθµός εισροής µεταναστών στην ελληνική αγορά εργασίας θα 

συνεχιστεί είτε σταθερός είτε αυξανόµενος. 

Από την άλλη πλευρά ωστόσο, ορισµένες ελληνικές µελέτες δίνουν έµφαση 

στο γεγονός ότι ο αριθµός των παράνοµων µεταναστών που δεν πληρώνουν φόρους 

και εισφορές ενώ χρησιµοποιούν την κοινωνική υποδοµή της χώρας, αφαιρεί πόρους 

από τους ασφαλιστικούς φορείς µε αποτέλεσµα τη διεύρυνση των ελλειµµάτων τους.  

Η υψηλότερη γονιµότητα των µεταναστών και ο µεγαλύτερος αριθµός των 

προστατευόµενων µελών που δεν πληρώνουν εισφορές[12] συνδέεται µε µεγαλύτερες 

δαπάνες υγείας για τα µέλη των οικογενειών των νόµιµων µεταναστών, µε 

αποτέλεσµα την αύξηση των δαπανών και του ελλείµµατος του κλάδου ασθενείας του 

ΙΚΑ[13].  Από τα παραπάνω φαίνεται ότι οι δυσµενείς επιπτώσεις προέρχονται από 

την παράνοµη µετανάστευση. 

Οι εργαζόµενοι µετανάστες, µε ή χωρίς άδεια εργασίας, είναι ασφαλιστέοι στα 

αντίστοιχα ταµεία εφόσον η εργασία τους δεν είναι προσωρινή.  Οι νόµιµοι 

µετανάστες δικαιούνται τυπικά των ίδιων παροχών µε τους γηγενείς ασφαλισµένους, 

αλλά συµµετέχουν στα οφέλη της Κοινωνικής Ασφάλισης µόνο στον κλάδο υγείας 

και όχι στον κλάδο της σύνταξης, αφού κατά κανόνα δεν υπάρχει δυνατότητα 

µεταφοράς των συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων τους για τους περισσότερους ξένους 

που εργάζονται στην Ελλάδα.  Οι παράνοµοι µετανάστες που δεν καταβάλουν 
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ασφαλιστικές εισφορές, δεν έχουν πρόσβαση στις παροχές των ασφαλιστικών 

φορέων. 

Στην Ελλάδα οι µετανάστες που διαµένουν νόµιµα
 
ανεξάρτητα από την 

εθνικότητά τους ασφαλίζονται στο ΙΚΑ, στον ΟΑΕΕ και στον ΟΓΑ και 

απολαµβάνουν των ίδιων ασφαλιστικών δικαιωµάτων µε τους ηµεδαπούς.  Εφ’ όσον 

κατοικούν νόµιµα τουλάχιστον δυο χρόνια έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν την 

είσοδο των µελών της οικογένειας. 

Οι παράνοµοι µετανάστες σύµφωνα µε διατάξεις των προηγούµενων 

µεταναστευτικών Νόµων[14] τα νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού ∆ικαίου 

υποχρεούται να µη δέχονται για εξέταση αίτηµα αλλοδαπού που βρίσκεται στο 

ελληνικό έδαφος αν δεν είναι κάτοχος άδειας παραµονής.  Εξαιρούνται σε 

νοσοκοµεία, θεραπευτήρια και κλινικές που τα παιδιά και οι µετανάστες εισάγονται 

ως έκτακτα περιστατικά. 

Βάσει των ασφαλιστικών διατάξεων η ασφάλιση στο ΙΚΑ είναι η 

υποχρεωτική για όλους όσους παρέχουν εξαρτηµένη εργασία ανεξάρτητα από την 

ιδιότητα του εργοδότη (ιδιωτικός τοµέας, ∆ηµόσιος τοµέας, ΝΠ∆∆, ∆ηµόσιο-

κοινωνικός τοµέας) εφ’ όσον δεν υπάγονται σε άλλο φορέα, εποµένως και οι 

µετανάστες κανονικοί και µη.  Τους δεύτερους το ΙΚΑ τους ασφαλίζει όταν σε 

διαδικασίες ελέγχου τους βρει να εργάζονται.  Τότε ο εργοδότης υποχρεούται να τους 

ασφαλίσει και να καταβάλλει πρόστιµο.  Ωστόσο, η πληρωµή εισφορών στο ΙΚΑ δεν 

αλλάζει το καθεστώς της νοµιµότητας των αλλοδαπών.  Είναι απλώς εγγεγραµµένοι 

στο ΙΚΑ ή ηµι-νόµιµοι όπως υποστηρίζει το Υπουργείο Εργασίας.  Με άλλα λόγια η 

δήλωση των µεταναστών στο ΙΚΑ δεν σηµαίνει ότι έχουν και άδεια παραµονής 

εργασίας/διαµονής. 

Οι µετανάστες που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί διακρίνονται σε εκείνους 

που παρέχουν οικιακές υπηρεσίες σε ένα εργοδότη ή σε πολλούς.  Πριν από τη 

δεύτερη διαδικασία νοµιµοποίησης (2001) οι περισσότερες οικιακές βοηθοί δούλευαν 

ανασφάλιστες.  Εκείνες που είχαν έρθει µε πλαστά ή χωρίς τα απαιτούµενα έγγραφα 

στη χώρα, κύριο µέληµα είχαν να αποφύγουν κάθε ανάµειξη µε οποιαδήποτε κρατική 

αρχή.  Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να τις ασφαλίζουν για ολόκληρο ή και για 

µισό µισθό.  Όπως είναι φυσικό, προτιµούν να τις ασφαλίζουν για το µισό, αφού έτσι 

δεν πληρώνουν όλα τα ασφάλιστρα.  Εποµένως και οι ασφαλισµένες δεν καλύπτονται 

για ανεργία και ενώ έχουν δικαίωµα, σπάνια λαµβάνουν σύνταξη επειδή φεύγουν από 

την Ελλάδα πριν να συµπληρώσουν τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, και τα 
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συνταξιοδοτικά δικαιώµατα δεν µεταφέρονται, εκτός από ορισµένες περιπτώσεις[15].  

Τα τελευταία χρόνια, τα περισσότερα άτοµα που εργάζονται ως εσωτερικοί οικιακοί 

βοηθοί, φροντιστές παιδιών και ηλικιωµένων εργάζονται «νόµιµα»: οι µειωµένες 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (οι µισές σε σύγκριση µε τις εισφορές για τις άλλες 

κατηγορίες εργαζοµένων) αποτελούν κίνητρο για να τους ασφαλίσουν οι εργοδότες. 

Είναι εντυπωσιακός ο αριθµός ανασφάλιστων, µεταναστών και Ελλήνων.  

Σύµφωνα µε την Οµοσπονδία Οικοδοµών και Συναφών Επαγγελµάτων, ο κλάδος των 

οικοδοµών έχει κατακλυστεί από µετανάστες εργαζόµενους οι οποίοι είναι 

ανασφάλιστοι και αποδέχονται υπερωριακή εργασία χωρίς αµοιβή.  Η έρευνα του 

Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων[16] έδειξε ότι 4 στους 10 

εργαζοµένους είναι ανασφάλιστοι ενώ 3 στις 10 επιχειρήσεις είναι αναπόγραφες.  

Έτσι επιβεβαιώθηκε η εισφοροδιαφυγή, η παραβίαση των ωραρίων και όρων 

απασχόλησης που επικρατεί στην ελληνική αγορά εργασίας.  Τα στοιχεία των 

Γιατρών χωρίς Σύνορα[17] έδειξαν ότι πολλοί εργάζονται ανασφάλιστοι και σχεδόν 

όλοι όσοι προέρχονται από χώρες της ΝΑ Ασίας.  Το Σώµα Επιθεωρητών 

Εργασίας[18] επισηµαίνει ότι από το 2001 οι ανασφάλιστοι εργαζόµενοι, µετανάστες 

στην πλειονότητά τους, έχουν µειωθεί.  Αυτό δεν σηµαίνει ότι η µαύρη εργασία έχει 

εκλείψει διότι υπάρχει ως έντονο φαινόµενο στην περιφέρεια όπου οι έλεγχοι είναι 

πολύ χαλαροί. 

Η έρευνα για τους µετανάστες που εργάζονται στον κλάδο της οικοδοµής[19] 

έδειξε ότι το 95,6% ήταν ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ, 4 άτοµα ήταν ασφαλισµένοι στον 

ΟΓΑ, 2 στο ΤΕΒΕ και οι υπόλοιποι δούλευαν ανασφάλιστοι λόγω του ανεπίσηµου 

νοµικού καθεστώτος τους.  Ωστόσο, δεν είναι πλήρως ασφαλισµένοι.   

Στην Ελλάδα µέχρι την πρώτη διαδικασία νοµιµοποίησης (1998) οι 

περισσότεροι µετανάστες εργάζονταν ανασφάλιστοι, για παράδειγµα οι 

νεοαπογραφέντες µετανάστες στο ΙΚΑ από 25.638 το 1997 έφτασαν τους 140.232 το 

2001. 

Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της απογραφής του 2001 στα τρία µεγαλύτερα 

ασφαλιστικά ταµεία ήταν ασφαλισµένοι 242.142 µετανάστες στο ΙΚΑ (13% του 

συνόλου των ασφαλισµένων), 9.705 στο ΤΕΒΕ (1,7% του συνόλου) και 44.689 στον 

ΟΓΑ (6,1% του συνόλου). 

Για τη νοµιµοποίησή τους οι µετανάστες µπορούσαν να εξαγοράσουν ηµέρες 

ασφάλισης.  Σύµφωνα µε δηµοσιογραφικές πληροφορίες[20] τα ένσηµα του ΙΚΑ 

αγοράζονται και πωλούνται. 
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Μετά από δύο διαδικασίες νοµιµοποίησης (1998,2001) οι µετανάστες 

ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ καταγράφονται στον παρακάτω πίνακα.  Από τους 1920.000 

ασφαλισµένους στο ΙΚΑ
220

 σχεδόν ο 1 στους 4 (505.036) είναι µετανάστες, ενώ 1 

στους 8 είναι Αλβανοί (243.033). 

Στον Οργανισµό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελµατιών, ο οποίος παρέχει 

ιατρική περίθαλψη, οδοντιατρική φροντίδα, νοσοκοµειακή και φαρµακευτική 

περίθαλψη, ασφαλίζονται οι ελεύθεροι επαγγελµατίες, οι αυτοαπασχολούµενοι και 

όσοι εργάζονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών.  Οι οικιακοί βοηθοί έχουν δικαίωµα 

να εκδώσουν δελτίο παροχής υπηρεσιών, ως αυτοαπασχολούµενοι, οπότε 

ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ.  Οι µετανάστες έχουν τα ίδια δικαιώµατα και υποχρεώσεις 

µε του Έλληνες ασφαλισµένους. 

 Ο Οργανισµός Γεωργικών Ασφαλίσεων[21] ασφαλίζει όσους ασχολούνται 

συστηµατικά µε τις αγροτικές εργασίες.  Οι αγρεργάτες πρέπει να έχουν 150 

ηµεροµίσθια µε αντίστοιχες καταβολές εισφορών.  Το 2005 ο αριθµός των 

µεταναστών ασφαλισµένων στον ΟΓΑ ανερχόταν σε 42.000 άτοµα και αποτελούσαν 

το 5,8 του συνόλου των ασφαλισµένων.  Το 80% προερχόταν από την Αλβανία, το 

9% από τη Βουλγαρία, το 4% από την Ινδία, το 3% από την Αίγυπτο, το 2% από το 

Πακιστάν και το 3% από τις άλλες χώρες[22]. 

 Κατά τεκµήριο οι αλλοδαποί ακολουθούν την κατανοµή των λοιπών 

ασφαλισµένων του ΟΓΑ όπου οι περισσότεροι ασφαλισµένοι (20.8%) ασφαλίζονται 

στην κατώτερη (την πλέον οικονοµική) κλάση.  Εποµένως η νοµιµοποίηση των 

µεταναστών δεν επιφέρει µεγάλη αύξηση του κόστους εργασίας των αγρεργατών.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6 

Μετανάστες ασφαλισµένοι στο ΙΚΑ, 2003 

Υπηκοότητα Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Αιγυπτιακή 9.154 365 9.519 

Αιθιοπική 352 911 1.263 

Αλβανική 187.486 55.547 243.033 

Βουλγαρική 11.491 21.090 32.581 

Βρετανική 2.490 3.074 5.564 

Γαλλική 1.265 999 2.264 

Γερµανική 1.677 2.334 4.011 

Γεωργιανή 1.475 2.476 3.951 

Γιουγκοσλαβική 2.046 1.739 3.785 

ΗΠΑ 516 588 1.104 

Ινδική 6.676 114 6.790 

Ιρανική 1.725 182 1.934 

Ιταλική 1.016 752 1.768 

Κινεζική 1.871 944 2.815 

Κυπριακή 1.690 1.352 3.042 

Μολδαβική 447 138 585 

Μπαγκλαντές 5.959 53 6.012 

Νιγηριανή 1.700 446 2.146 

Ολλανδική 4779 891 1.370 

Ουκρανική 858 3.014 3.872 

Πακιστανική 17.236 84 17.320 

Πολωνική 4.107 4.136 8.243 

Ρουµανική 14.499 8.122 22.621 

Ρώσικη 21.722 37.742 59.464 

Σουηδική 368 763 1.131 

Συριακή 5.022 188 5.210 

Τουρκική 1.021 840 1.861 

Φιλιππινέζικη 1.099 4.106 5.115 

Υπηκοότητα Άνδρες Γυναίκες Σύνολο 

Άλλες Εθνικότητες 28.910 17.751 46.662 

Σύνολο 334.295 170.741 505.036 
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 Πηγή: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Εθνικό Σχέδιο για την Απασχόληση, 

Οκτώβριος 2003, σελ. 53. 

3.3 Οι µηχανισµοί του διεθνούς δικαίου κοινωνικής ασφάλισης 

 

Η εφαρµογή των υπερεθνικών µηχανισµών κοινωνικής ασφάλισης από την 

Ελλάδα αποδεικνύει την προσαρµογή του εθνικού συστήµατος στις διεθνείς τάσεις 

και εξελίξεις.  Η διακίνηση µεγάλου αριθµού ατόµων από και προς την Ελληνική 

επικράτεια επιβάλλει τη ρύθµιση των κοινωνικοασφαλιστικών τους δικαιωµάτων και 

σχέσεων υπό το πρίσµα ευρύτερων κανόνων υπερεθνικής εφαρµογής.  Οι κανόνες 

αυτοί προβλέπονται είτε σε διµερείς συµβάσεις κοινωνικής ασφάλισης είτε σε 

πολυµερείς συµβάσεις διεθνών οργανισµών.  Η Ελλάδα έχει υπογράψει ένα πλήθος 

διµερών συµβάσεων µε ευρωπαϊκά και άλλα κράτη.  Το περιεχόµενο των συµβάσεων 

εξασφαλίζει ισότητα µεταχείρισης σε υπηκόους των συµβαλλοµένων µερών που 

µετακινούνται προς και από αυτά. Η Ελλάδα έχει επικυρώσει τις πλέον 

αντιπροσωπευτικές πολυµερείς συµβάσεις σε επίπεδο Οργανισµού Ηνωµένων Εθνών, 

Συµβουλίου της Ευρώπης και ∆ιεθνούς Οργάνωσης Εργασίας.  Το περιεχόµενο των 

συµβάσεων αυτών προωθεί ουσιαστικά το συντονισµό των εθνικών συστηµάτων 

κοινωνικής ασφάλισης σε σχέση µε την κάλυψη τυποποιηµένων ασφαλιστικών 

κινδύνων.  Μετά την επικύρωσή τους από τη Βουλή και την έναρξη ισχύος τους, οι 

συµβάσεις αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της έννοµης τάξης και υπερισχύουν σε 

περίπτωση σύγκρουσής τους µε ρυθµίσεις της εθνικής νοµοθεσίας. 

 

3.3.1 Διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλισης 

 

 Στα πλαίσια της διακρατικής συνεργασίας στον τοµέα των κοινωνικών 

ασφαλίσεων και για να ρυθµιστούν τα ασφαλιστικά δικαιώµατα των απανταχού 

Ελλήνων µεταναστών, η χώρα µας έχει συνάψει διµερείς συµβάσεις κλασικού τύπου 

στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης µε αρκετές χώρες, επιδιώκοντας την πλήρη 

διασφάλιση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωµάτων  των Ελλήνων µεταναστών 

που εργάζονται στις χώρες αυτές ή επαναπατρίζονται από αυτές. Οι ισχύουσες 

συµβάσεις είναι οι ακόλουθες: 

 

• Σύµβαση Ελλάδας-ΗΠΑ: υπογράφηκε στις 22.6.1993 και ισχύει από 1.9.1994 

(Ν. 2186/94) 
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• Αναθεωρηµένη Σύµβαση Ελλάδας-Καναδά: ισχύει από 1.12.1997 

(Ν.2492/97) 

• Σύµβαση Ελλάδας-Κεµπέκ: υπογράφηκε στις 23.6.1981 και ισχύει από 

1.9.1983 (Ν.1317/83).   

• Σύµβαση Ελλάδας-Αργεντινής: υπογράφηκε στις 30.5.1984 και ισχύει από 

1.5.1988 (Ν.1602/86) 

• Σύµβαση Ελλάδας-Βραζιλίας: υπογράφηκε στις 12.9.1984 και ισχύει από 

1.9.1988 (Ν.1533/85) 

• Σύµβαση Ελλάδας-Βενεζουέλας: υπογράφηκε στις 28.4.1991 και ισχύει από 

1.2.1995 (Ν. 2259/94) 

• Σύµβαση Ελλάδας-Ουρουγουάης: υπογράφηκε στις 15.4.1994 και ισχύει από 

1.3.1997 (Ν.2258/94) 

• Σύµβαση Ελλάδας-Ελβετίας: ισχύει από το 1975  (Ν.∆. 20/74), αλλά έπαψε να 

ισχύει από 1.6.2002, οπότε για τη ρύθµιση των σχέσεων κοινωνικής 

ασφάλισης µεταξύ Ελλάδας και Ελβετίας εφαρµόζονται οι Κανονισµοί (ΕΟΚ) 

1408/71 και (ΕΟΚ) 574/72 

• Σύµβαση Ελλάδας-Κύπρου: ισχύει από  1.7.1991 (Ν.1910/90) 

• Σύµβαση Ελλάδας-Νέας Ζηλανδίας: ισχύει από  1.4.1994 (Ν.2185/94). 

 

Οι ανωτέρω διµερείς συµβάσεις προάγουν τις ακόλουθες αρχές: 

 

• την αρχή της ίσης µεταχείρισης από άποψη κοινωνικοασφαλιστικής 

προστασίας των εργαζοµένων των δύο Συµβαλλόµενων Κρατών 

• την αρχή της διατήρησης των ασφαλιστικών δικαιωµάτων των ασφαλισµένων 

µισθωτών � και των εξοµοιούµενων προς αυτούς � και των αυτοτελώς 

απασχολουµένων σε περίπτωση µεταφοράς της διαµονής ή εργασίας τους στο 

έδαφος του άλλου Συµβαλλόµενου Κράτους 

• την αρχή του συνυπολογισµού των περιόδων ασφάλισης που διανύθηκαν στην 

ασφάλιση και των δύο Συµβαλλόµενων Κρατών, τόσο για τη θεµελίωση του 

δικαιώµατος όσο και για τον υπολογισµό των παροχών 

• την αρχή του αναλογικού επιµερισµού των παροχών (δηλαδή επιβάρυνση του 

κάθε κράτους ανάλογα µε το χρόνο ασφάλισης που έχει πραγµατοποιηθεί σ� 

αυτό) 
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• την αρχή της ελεύθερης µεταφοράς των παροχών στο κράτος διαµονής του 

δικαιούχου. 

 

Εκτός όµως από τις κλασικές διµερείς συµβάσεις, η Ελλάδα έχει υπογράψει 

ιδιόµορφες συµφωνίες µε άλλες χώρες για τη ρύθµιση µε ειδικό τρόπο ορισµένων 

κοινωνικοασφαλιστικών ζητηµάτων: 

 

• Συµφωνία Ελλάδας-Αιγύπτου για τη ρύθµιση της µεταφοράς εισφορών και 

συντάξεων (κυρώθηκε µε το Ν. 1595/86 και ισχύει από 26.9.1986) 

• Συµφωνία Ελλάδας-Λιβύης για τη ρύθµιση της µεταφοράς εισφορών και 

συντάξεων (κυρώθηκε µε το Ν. 1909/90 και ισχύει από 1.3.1991) 

• Συµφωνία Ελλάδας-Οντάριο για τη ρύθµιση των εργατικών ατυχηµάτων και 

επαγγελµατικών ασθενειών (κυρώθηκε µε το Ν. 1550/85 και ισχύει από 

1.7.1985) 

• Συµπληρωµατική Συµφωνία Ελλάδας-Κεµπέκ για τη ρύθµιση της ασθένειας, 

των εργατικών ατυχηµάτων και επαγγελµατικών ασθενειών (κυρώθηκε µε το Ν. 

1588/86 και ισχύει από 1.1.1988) 

• Συµφωνία Ελλάδας-Πολωνίας για τη ρύθµιση της ασφάλισης των 

αποσπασµένων και την περίθαλψη (κυρώθηκε µε το Ν. 1601/86 και ισχύει από 

1.9.86) 

• Συµφωνία Ελλάδας-Ρουµανίας για την τελική ρύθµιση της αποζηµίωσης 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των επαναπατριζόµενων Ελλήνων πολιτικών 

προσφύγων από τη Ρουµανία (κυρώθηκε µε το Ν. 2467/97 και ισχύει από 

22.5.1997) 

• Σύµβαση Ελλάδας-Συρίας για τη ρύθµιση θεµάτων υπαγωγής στην ασφάλιση 

εργαζοµένων στις δύο χώρες (κυρώθηκε µε το Ν. 2922/01 και ισχύει από 

27.6.2001). 

 

 

3.4 Μελέτες για τη µέτρηση της αδήλωτης απασχόλησης 

 

 Οι εκτιµήσεις για το µέγεθος της αδήλωτης απασχόλησης στην Ελλάδα 

δείχνουν ότι οι µη καταγραφόµενες οικονοµικές δραστηριότητες παραµένουν σε ένα 
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αρκετά υψηλό ποσοστό του επίσηµου ΑΕΠ, χωρίς ωστόσο να παρατηρείται κάποια 

µείωση του φαινοµένου. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7 

Μελέτες για το µέγεθος της παραοικονοµίας 

Μελέτες Εκτιµήσεις 

Παυλόπουλος 1987 30% του ΑΕΠ το 1984 

Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη 1990 4,5% του αστικού ΑΕΠ το 1970, 11% το 

1980 και 25% το 1985 

Βαβούρας, Καραβίτης, Τσούχλου 1990  25% του ΑΕΠ το 1960, 22,8% το 1970, 

23% το 1980 και 31,6% το 1988 

Κανελλόπουλος, Κουσουλάκος, Ράπανος 

(ΚΕΠΕ) 1995 

27,6% του ΑΕΠ το 1982 και 34,6% το 

1988 

Schneider and Enste 2000 29,6% του ΑΕΠ το 1994-1995, 30,1% το 

1996-1997 

Μανολάς και Βαβούρας 2001 33,9% του ΑΕΠ το 1961, 28,7% το 1970, 

30,5% το 1980, 33,1% το 1990 και 29,1% 

το 1998 

Τάτσος (ΙΟΒΕ) 2001 26,1% του ΑΕΠ το 1960, 28,3% το 1970, 

28,3 % το 1980, 32,3% το 1990 και 

36,7% το 1997 

CESifo 26% του ΑΕΠ το 1994, 28,5% το 2001-

2002 

ΟΟΣΑ 25-30% του ΑΕΠ το 2006 

ΟΟΣΑ 25-37% του ΑΕΠ το 2009 

 

 Η πρώτη συστηµατική προσπάθεια εκτίµησης της έκτασης του φαινοµένου 

της αδήλωτης απασχόλησης στην Ελλάδα έγινε από τον Παυλόπουλο (1987).  Η 

µεθοδολογική προσέγγιση που ακολούθησε βασίστηκε στη συστηµατική διερεύνηση 

του τρόπου υπολογισµού της παραγωγής όλων των κλάδων και υποκλάδων της 

οικονοµίας που συνιστούν το ΑΕΠ, µε σκοπό τον εντοπισµό εκείνων των 

περιπτώσεων όπου είναι πιθανή η σηµαντική υποεκτίµηση της προστιθέµενης αξίας 

και κατά συνέπεια η ύπαρξη εκτεταµένης παραοικονοµίας.  Ουσιαστικά δηλαδή 

επανεκτιµήθηκαν οι Εθνικοί Λογαριασµοί.  Με βάση τις εκτιµήσεις αυτές, το µέγεθος 
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της παράνοµης απασχόλησης ανερχόταν στο 30% του ΑΕΠ το 1984.  Το ποσοστό 

αυτό ήταν ιδιαίτερα υψηλό στο δευτερογενή τοµέα και συγκεκριµένα στον κλάδο των 

κατασκευών (71,1%), καθώς και στον τριτογενή τοµέα στους κλάδους των κατοικιών 

(90,9%), των διαφόρων υπηρεσιών (64,9%), της υγείας και της εκπαίδευσης (30,1%) 

και των µεταφορών και των επικοινωνιών (29,7%).  Επισηµαίνεται όµως στη µελέτη 

ότι το ποσοστό του 30% ενδέχεται να βρίσκεται πλησιέστερα προς το ελάχιστο παρά 

προς το µέγιστο µέγεθος της παραοικονοµίας εξαιτίας της ηθεληµένης, ευσυνείδητης 

τάσης υιοθέτησης συντηρητικών παραδοχών στις περιοχές αυξηµένης αβεβαιότητας. 

 Το 1990 δηµοσιεύτηκαν δύο µελέτες η µία ήταν της Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη 

και η άλλη των Βαβούρα, Καραβίτη και Τσούχλου.  

Η µελέτη της Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη στηρίζεται στην εκτίµηση ενός 

µακροοικονοµικού υποδείγµατος στο οποίο η εξαρτηµένη µεταβλητή της 

παραοικονοµίας δίνεται από το ποσό που πρέπει να προστεθεί κάθε χρόνο στα 

επίσηµα εισοδήµατα των αυτοαπασχολουµένων.  Με τη µέθοδο αυτή υπολογίσθηκε 

το µέγεθος της αδήλωτης απασχόλησης από το 1970 έως το 1985.  Το ποσοστό της 

αδήλωτης απασχόλησης ήταν πολύ χαµηλό µέχρι το 1976 (από 0% έως 4,5%) ενώ 

από το 1977 έως το 1985 το ποσοστό αυτό αυξανόταν µε αποτέλεσµα να φτάσει το 

24,9% του ΑΕΠ το 1985. 

Η δεύτερη µελέτη των Βαβούρα, Καραβίτη, Τσούχλου, οι οποίοι 

ακολούθησαν τη νοµισµατική προσέγγιση της παραοικονοµίας.  Εξειδίκευσαν ένα 

υπόδειγµα ζήτησης χρήµατος, από το οποίο προκύπτει η εκτίµηση της διαχρονικής 

εξέλιξης της αδήλωτης απασχόλησης για τη χρονική περίοδο 1958-1988.  Το 

αποτέλεσµα των εκτιµήσεων έδειξε ότι κατά την δεκαετία του ’60 η παραοικονοµία 

παρέµεινε ένα σταθερό ποσοστό του ΑΕΠ γύρω στο 24%, στη δεκαετία του ’70 

σηµειώθηκε µια µικρή πτώση στο 20% του ΑΕΠ και στο διάστηµα 1973-1988 

αυξήθηκε και έφτασε στο ποσοστό του 32% του επίσηµου ΑΕΠ. 

Ακολουθώντας τη νοµισµατική προσέγγιση της παραοικονοµίας οι Βαβούρας, 

Καραβίτης και Τσούχλου, εξειδίκευσαν ένα υπόδειγµα ζήτησης χρήµατος, από το 

οποίο προκύπτει η εκτίµηση της διαχρονικής εξέλιξης της παραοικονοµίας για τη 

χρονική περίοδο 1958-1988 στην Ελλάδα.  Σύµφωνα µε τις εκτιµήσεις της 

συγκεκριµένης µεθόδου η παραοικονοµία κατά τη δεκαετία του ’60 παρέµεινε ένα 

σταθερό ποσοστό του ΑΕΠ ενώ σηµείωσε αύξηση κατά το διάστηµα 1973-1988 από 

20% το 1973 στο 32% του επίσηµου ΑΕΠ το 1988. 
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 Το 1995 δηµοσιεύτηκε από µελετητική οµάδα του ΚΕΠΕ 

(Κανελλόπουλος, Κουσουλάκος και Ράπανος, 1995) η εκτίµηση της 

παραοικονοµίας στην Ελλάδα.  Η µελέτη ακολούθησε τη µέθοδο της 

σύγκρισης των αποκλίσεων µεταξύ ανεξάρτητων εκτιµήσεων της ίδιας 

µακροοικονοµικής µεταβλητής.  Συγκεκριµένα. συγκρίνονταν τα κονδύλια 

ιδιωτικής κατανάλωσης των Εθνικών Λογαριασµών µε τα αντίστοιχα των 

Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισµών.  Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή η 

παραοικονοµία εκτιµήθηκε στο 27.6% του ΑΕΠ για το 1982 και στο 34,6% για 

το 1988.  'Όσον αφορά το 1982, τα υψηλότερα ποσοστά της παραοικονοµίας 

εκτιµάται ότι σηµειώθηκαν στους κλάδους της µεταποίησης (78,5%), της 

υγείας, της εκπαίδευσης και της αναψυχής (42,1%), των κατοικιών (34,3%) και του 

εµπορίου (33,1%), ενώ το 1988 στους κλάδους της µεταποίησης (85,9%), 

της υγείας, της εκπαίδευσης και της αναψυχής (84,7%), των µεταφορών και των 

επικοινωνιών (43,8%) και του εµπορίου (43,5%). 

 Το 2001 η µελέτη των Μανωλάς και Βαβούρας ακολούθησε επίσης τη 

νοµισµατική προσέγγιση της παραοικονοµίας, αλλά χρησιµοποίησε τα 

αναθεωρηµένα στοιχεία του ΑΕΠ βασισµένα στο Ευρωπαϊκό Σύστηµα 

Λογαριασµών.  Στη µελέτη γίνεται αποδεκτό ότι το ύψος της παραοικονοµίας 

επηρεάζεται από το µέγεθος του µετρούµενου εισοδήµατος, το ύψος της 

µέσης φορολογικής επιβάρυνσης στην οικονοµία, την απόκλιση των κα-

ταβαλλόµενων φόρων από τους αναµενόµενους, που αποτελεί ένα µέτρο της 

προσδοκώµενης µεταβολής της φορολογικής  επιβάρυνσης, καθώς και από 

την αύξηση του επιπέδου των τιµών.  Σύµφωνα µε την εργασία αυτή, το µέσο 

ποσοστό της παραοικονοµίας ήταν 33,1% στη δεκαετία του ’60, 29,3% στη 

δεκαετία του ‘70, 32,1% στη δεκαετία του ‘80 και 31,7% στη δεκαετία του ‘90.   

Αξιοσηµείωτο είναι ότι το συµπέρασµα της µελέτης ότι η παραοικονοµία 

στην Ελλάδα φαίνεται ότι επηρεάζεται από τους οικονοµικούς και 

πολιτικούς κύκλους και ότι µετά το 1994 παρατηρείται µια σαφής τάση 

σταδιακής µείωσης του ποσοστού της παραοικονοµίας.  Από 33,1% πού 

εκτιµήθηκε ότι ήταν το 1993, η παραοικονοµία µειώθηκε σε 29,1% το 1998. 

 Το 2001 δηµοσιεύτηκε µια µελέτη του ΙΟΒΕ µε επικεφαλής τον Ν. 

Τάτσο (Τάτσος κ.ά, 2001) για την παραοικονοµία χρησιµοποιώντας τη 
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µέθοδο της συνάρτησης ζήτησης χρήµατος, χρησιµοποιώντας στοιχεία 

των Εθνικών Λογαριασµών.  Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή το ύψος της 

παραοικονοµίας εκτιµάται κατά µέσο όρο σε 30,1% του ΑΕΠ το διάστηµα 

1960-1997, µε αυξητική διαχρονικά τάση µε το υψηλότερο ποσοστό το 

1997 σε 36,7%.  Ωστόσο είναι γεγονός ότι οι Εθνικοί Λογαριασµοί 

αναθεωρήθηκαν για την περίοδο 1988 µε ένα ποσοστό αύξησης της 

τάξεως του 28%, έτσι τα ποσοστά των πιο πρόσφατων εκτιµήσεων της 

παραοικονοµίας, που ορίζεται ως µη καταγραφόµενο από τους Εθνικούς 

Λογαριασµούς προϊόν και εισόδηµα, είναι προφανώς εξαιρετικά υψηλά. 

 Υψηλά ποσοστά παραοικονοµίας και µάλιστα από τα υψηλότερα 

στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΟΣΑ δείχνουν και συγκριτικές µελέτες 

πού έχουν γίνει για την παραοικονοµία στον Ευρωπαϊκό ή παγκόσµιο χώρο.  

Για παράδειγµα, µελέτη των Schneider and Enste (2000), κατατάσσει την 

Ελλάδα στην πρώτη θέση των χωρών µε την υψηλότερη παραοικονοµία στον 

ΟΟΣΑ (30,1% του ΑΕΠ) για το διάστηµα 1996-1997, ενώ συλλογή εκτιµήσεων 

για την παραοικονοµία στον κόσµο του CESifo (2003) δείχνει ότι το 2001-2002 

η παραοικονοµία στην Ελλάδα ανερχόταν στο 28,5% του ΑΕΠ και ήταν η 

υψηλότερη από όλες τις χώρες µέλη της ΕΕ-15. 

 

 

3.5  Συνέπειες της παράνοµης εργασίας 

 

 Η ύπαρξη της παραοικονοµίας έχει πολλαπλές συνέπειες τόσο αρνητικές όσο 

και θετικές. 

 

3.5.1 Αρνητικές συνέπειες 

 

• Αναξιόπιστα στατιστικά στοιχεία.  Το µέγεθος της παραοικονοµίας 

επηρεάζει αρνητικά την αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων µε αποτέλεσµα να 

επηρεάζεται η αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής πολιτικής.  Μάλιστα κατά τους 

Carter (1984) και Feige (1981), πολλές φορές οι µη ακριβείς προβλέψεις των 

διαφόρων µακροοικονοµικών µεγεθών οφείλονται σε εσφαλµένες στατιστικές σειρές 

λόγω του φαινοµένου της παραοικονοµίας.  Τα µη αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία 
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αποτελούν εµπόδιο στη διαδικασία του οικονοµικού προγραµµατισµού επειδή δεν 

επιτρέπουν τόσο την ορθή σύλληψη της υφιστάµενης κατάστασης της οικονοµίας όσο 

κι τις ορθές εκτιµήσεις ως προς τη µελλοντική της εξέλιξη, οδηγώντας έτσι τους 

οικονοµολόγους σε εσφαλµένα συµπεράσµατα και εσφαλµένες προτάσεις πολιτικής. 

• Αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής και δηµοσιονοµικής πολιτικής.  

Όπως αναφέρθηκε ήδη η ποσότητα των στατιστικών στοιχείων επηρεάζουν την 

ασκούµενη οικονοµική πολιτική (νοµισµατική και δηµοσιονοµική).  Επιπλέον, το 

µέγεθος της παραοικονοµίας επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής 

πολιτικής, και αυτό επειδή η παραοικονοµία συντελεί στην αύξηση ζήτησης ρευστού 

χρήµατος µε αποτέλεσµα την µείωση της ελαστικότητας ζήτησης χρήµατος ως προς 

το επιτόκιο (Gutmann, 1985, σελ. 11).  Η µείωση αυτή µε την σειρά της οδηγεί σε 

µείωση της αποτελεσµατικότητας της ασκούµενης νοµισµατικής πολιτικής στην 

αντιµετώπιση των κυκλικών διακυµάνσεων της οικονοµικής δραστηριότητας.  Επίσης 

η διόγκωση της παραοικονοµίας επηρεάζει αρνητικά το νοµισµατοπιστωτικό 

σύστηµα, επειδή η παραοικονοµία ευνοεί, όπως γίνεται φανερό, την ανάπτυξη παρά-

αγοράς χρήµατος όπου διενεργούνται παράνοµες οικονοµικές δραστηριότητες 

(κυκλοφορία πλαστών νοµισµάτων, τοκογλυφία, κ.λπ.).  Αυτή η παρά-αγορά 

χρήµατος περιορίζει την αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής πολιτικής.  Αλλά και 

όσον αφορά την ασκούµενη δηµοσιονοµική πολιτική, επίσης η παραοικονοµία 

περιορίζει την αποτελεσµατικότητα, αφού λόγω της παραοικονοµίας περιορίζονται τα 

έσοδα από την φορολογία και κατά συνέπεια οι δυνατότητες του κράτους για την 

άσκηση αποτελεσµατικής δηµοσιονοµικής πολιτικής.  Επιπλέον, η µη αξιοπιστία των 

στατιστικών στοιχείων λόγω της παραοικονοµίας είναι ένας άλλος λόγος που 

επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα της δηµοσιονοµικής πολιτικής. 

• Υπερεκτίµηση της ανεργίας.  Η παραοικονοµία έχει ως αποτέλεσµα την 

υπερεκτίµηση της ανεργίας, και αυτό διότι ένας µεγάλος αριθµός ατόµων που 

καταγράφονται ως άνεργοι, στην πραγµατικότητα απασχολούνται στο πλαίσιο της 

παραοικονοµίας.  Το ίδιο επίσης αποτέλεσµα παρατηρείται όταν τα άτοµα εκτός από 

την απασχόληση τους στην επίσηµη οικονοµία, απασχολούνται παράλληλα και στον 

τοµέα της παραοικονοµίας.  Έτσι έχουµε διόγκωση της ανεργίας µε αποτέλεσµα η 

ασκούµενη οικονοµική πολιτική απασχόλησης στην επιλογή στρατηγικών 

απασχόλησης, οι οποίες να µην ανταποκρίνεται στις ανάγκες της πραγµατικότητας. 
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3.5.2 Θετικές συνέπειες  

 

• Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στο επίπεδο της επιχείρησης.  Λόγω 

της αύξησης του κόστους εργασίας στο πλαίσιο της επίσηµης οικονοµίας, οι 

επιχειρήσεις πολλές φορές τρέπονται στην παραοικονοµία για την απόκτηση κάποιου 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος (π.χ. µέσω της χρησιµοποίησης αδήλωτης εργασίας, 

φοροδιαφυγής). Έτσι, αυξάνεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων αυτών και 

κατά συνέπεια  η εξαγωγική τους δυνατότητα.  Όµως, από την άλλη πλευρά η 

παραοικονοµία έχει και αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα των υγιών 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην επίσηµη οικονοµία, διότι οι επιχειρήσεις 

αυτές δεν έχουν την δυνατότητα συµπίεσης του κόστους παραγωγής µέσω της 

χρησιµοποίησης αδήλωτης εργασίας κ.λπ., µε αποτέλεσµα την εκδίωξη των υγιών 

επιχειρήσεων από τον κλάδο, και συνεπώς την µείωση της ανταγωνιστικότητας της 

οικονοµίας. 

• Απορρόφηση εργατικού δυναµικού.  Η παραοικονοµία απορροφά εργατικό 

δυναµικό αφού δηµιουργεί νέες θέσεις εργασίας (κυρίως µερικής απασχόλησης). Τα 

άτοµα τα οποία βρίσκουν απασχόληση στον τοµέα της παραοικονοµίας, στην 

αντίθετη περίπτωση (δηλαδή χωρίς παραοικονοµία) θα ήταν άνεργοι.  Βέβαια δεν θα 

πρέπει να αγνοηθούν και οι αρνητικές συνέπειες για τους εργαζοµένους στην 

παραοικονοµία, όπως π.χ. η έλλειψη ασφάλισης κ.λπ. 

• Αύξηση της ευηµερίας των ατόµων.  Όσο µεγαλύτερο το επίπεδο της 

παραοικονοµίας, τόσο µεγαλύτερη είναι η διαφορά µεταξύ της επίσηµης (ορατής) και 

της µη επίσηµης οικονοµίας.  Η παραοικονοµία συµβάλλει στην αύξηση της 

ευηµερίας η οποία δεν θα υπήρχε στην επίσηµη οικονοµία και η οποία προκύπτει 

µόνο στον τοµέα της παραοικονοµίας.  ∆εν υπάρχει αµφιβολία ότι η παραοικονοµία 

έχει ως αποτέλεσµα την φορολογική απαλλαγή ορισµένων ατόµων, ενώ αντίθετα 

αυξάνει το φορολογικό βάρος των ατόµων πού απασχολούνται στην επίσηµη 

οικονοµία.  Όµως, στην περίπτωση που τα άτοµα που δραστηριοποιούνται στην µη 

επίσηµη οικονοµία είναι άτοµα χαµηλών εισοδηµάτων, τότε θα µπορούσε να 

υποστηριχθεί ότι η παραοικονοµία συντελεί στην βελτίωση της κατανοµής του 

διαθεσίµου εισοδήµατος, και άρα µε αυτήν την έννοια οδηγεί στην αύξηση της 

ευηµερίας. 
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3.6 Πολιτικές αντιµετώπισης της αδήλωτης απασχόλησης 

 

 Η αντιµετώπιση της αδήλωτης απασχόλησης στη χώρα µας είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική καθώς θα αυξηθούν σηµαντικά τα έσοδα της χώρας µας.  Ο περιορισµός 

της έκτασης της παραοικονοµίας µπορεί να επιτευχθεί µε µία συστηµατική 

προσπάθεια και συνεχή διαχρονικά πολιτική, η οποία θα πρέπει να επικεντρωθεί  στα 

εξής: 

 

• ∆ικαιότερη φορολογική αντιµετώπιση των πολιτών.  Το άδικο φορολογικό 

σύστηµα που επιβαρύνει δυσανάλογα τη µισθωτή εργασία για την εξασφάλιση των 

άµεσων φόρων, καλλιεργεί ένα κλίµα αποδοχής και ανεκτικότητας απέναντι σε κάθε 

προσπάθεια παράκαµψης του θεσµικού πλαισίου, αφ’ ενός µεν ενθαρρύνοντας την 

απόκρυψη, όσο το δυνατόν, µέρους των πραγµατικών εσόδων και αφ’ ετέρου 

ευνοώντας την ανάπτυξη της παράνοµης απασχόλησης.  Έχει αποδειχθεί ότι όσο 

αυξάνει η διαφορά µεταξύ µεικτών και καθαρών αποδοχών, τόσο ενισχύονται τα 

κίνητρα προσφυγής στην αδήλωτη απασχόληση.  Προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν 

σκόπιµο να προσανατολισθούν οι προσπάθειες µεταρρύθµισης του φορολογικού 

συστήµατος µε απώτερο στόχο τη δικαιότερη φορολογική αντιµετώπιση και τη 

βελτίωση των κινήτρων για εργασία. 

• Μεταρρύθµιση του συστήµατος κοινωνικής ασφάλισης.  Τα ιδιαίτερα 

υψηλά επίπεδα εισφορών για την κοινωνική ασφάλιση σε συνδυασµό µε την απουσία 

ουσιαστικής ανταποδοτικότητας µεταξύ εισφορών και παροχών αποτελούν 

σηµαντικό αντικίνητρο ασφαλιστικής πειθαρχίας.  Αποτρέποντας τις εκάστοτε 

κυβερνήσεις από το να ασκούν «κοινωνική πολιτική» σε βάρος των ασφαλιστικών 

ταµείων, ίσως έτσι επιτευχθεί σταδιακά η αποκατάσταση της εµπιστοσύνης στο 

σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης µε στόχο την ενίσχυση της ασφαλιστικής πειθαρχίας 

και την πάταξη της εισφοροδιαφυγής. 

• Ανασχεδιασµός και ενίσχυση της διαδικασίας ελέγχου των επιχειρήσεων.  

Οι τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι των επιχειρήσεων αποτελεί το µοναδικό µέσο 

πρόληψης και καταστολής της αδήλωτης απασχόλησης.  Η συστηµατική 

παρακολούθηση των επιχειρήσεων αποτελεί ένα τεράστιου όγκου έργο που απαιτεί 

την απασχόληση εξειδικευµένου προσωπικού.  Η αποδοτικότητα των ατόµων που 

διενεργούν ελέγχους αξιολογείται µε µόνο κριτήριο τον αριθµό των ελέγχων που 
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διενεργούνται εις βάρος βέβαια της ποιότητάς τους.  Ο ανασχεδιασµός της 

διαδικασίας ελέγχου των επιχειρήσεων και η ενίσχυσή τους, η απλοποίηση των 

διαδικασιών και η εξοικονόµηση χρόνου µε τη µηχανογράφηση του συστήµατος, η 

άρτια στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου και η σωστή λειτουργία τους αποτελούν 

αναγκαίες µεταρρυθµίσεις ώστε σηµαντικό τµήµα της παράνοµης απασχόλησης, όχι 

µόνο να εντοπισθεί αλλά και να αποτραπεί λόγω της θετικής επίδρασης των 

παραπάνω µέτρων. 

• Ενίσχυση της απασχόλησης.  Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας πέρα των 

κοινωνικών και οικονοµικών προεκτάσεών τους σχετίζονται θετικά µε την αδήλωτη 

απασχόληση.  Ως εκ τούτου η εφαρµογή µέτρων ενίσχυσης της απασχόλησης θα 

µπορούσε να συµβάλλει στον περιορισµό των θεσµικών καταστρατηγήσεων στην 

αγορά εργασίας. 

• Εφαρµογή µεταναστευτικής πολιτικής.  Ο περιορισµένος αριθµός αδειών 

εργασίας, οι αυστηροί όροι χορήγησης της ελληνικής υπηκοότητας σε ξένους και η 

µεγάλη καθυστέρηση στην εφαρµογή της διαδικασίας νοµιµοποίησης των 

µεταναστών αποτελούν τις κυριότερες ενδείξεις της εξαιρετικά περιοριστικής 

µεταναστευτικής πολιτικής που για χρόνια εφαρµόζεται στη χώρα µας.  Η εµπειρία 

των άλλων χωρών της Νότιας Ευρώπης (Πορτογαλία, Ισπανία και Ιταλία) που 

βρέθηκαν αντιµέτωπες µε το ίδιο φαινόµενο έδειξε ότι τα αυστηρά µέτρα συνοριακών 

και εσωτερικών ελέγχων µε στόχο την απέλαση των παράνοµων µεταναστών, δεν 

αποδίδουν παρά πενιχρά αποτελέσµατα, ενώ η διαδικασία των επαναπροωθήσεων 

είναι ιδιαίτερα δαπανηρή.  Ο αποτελεσµατικότερος τρόπος ελέγχου του αριθµού και 

της δραστηριότητας των µεταναστών εφαρµόζεται µέσα από τη θέσπιση σαφούς 

νοµικού πλαισίου και την εφαρµογή συντονισµένης µεταναστευτικής πολιτικής.  

Προς την κατεύθυνση αυτή, αν και µε σηµαντική καθυστέρηση, καθορίστηκαν µέσω 

προεδρικών διαταγµάτων οι προϋποθέσεις νοµιµοποίησης και εξασφάλισης της 

Κάρτας Προσωρινής Άδειας Παραµονής.  Η διαδικασία αυτή, αν και απολύτως 

απαραίτητη δεν αποτελεί πανάκεια για το πρόβληµα της παράνοµης απασχόλησης 

των µεταναστών.  Το εγχείρηµα αυτό συναντά σειρά δυσκολιών που έχουν να κάνουν 

αφ’ ενός µε την αδυναµία του διοικητικού µηχανισµού να ανταποκριθεί στις 

αυξηµένες απαιτήσεις του έργου και αφ’ ετέρου µε τις αντιδράσεις και την 

επιφυλακτικότητα που εκφράζονται τόσο από πλευράς εργοδοτών όσο και 

µεταναστών.  Η νοµιµοποίηση ενδέχεται να µειώσει τη ζήτηση εργασία από τους 
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µετανάστες λόγω αυξηµένου κόστους, να ελαττώσει για παραγωγούς και 

καταναλωτές τα πλεονεκτήµατα πάνω στα οποία στηρίζεται µεγάλο µέρος της 

ζήτησης για εργασία ξένων, αλλά και της κοινωνικής ανοχής προς αυτούς.  

Παράλληλα, η νοµιµοποίηση των µεταναστών και η συνακόλουθη αύξηση της 

προσφοράς νόµιµης εργασίας, αν δεν συνδυαστεί µε αυστηρούς ελέγχους, δεν 

περιορίζει ουσιαστικά την προσφορά της παράνοµης εργασίας.  Μια άλλη σηµαντική 

διάσταση της απασχόλησης µεγάλου αριθµού νοµίµων µεταναστών µε ίσα 

δικαιώµατα και υποχρεώσεις είναι η επιτάχυνση του ρυθµού εξέλιξης της ελληνικής 

κοινωνίας σε πολυπολιτισµική και πολυεθνική, κατάσταση που απαιτεί εξαιρετικά 

λεπτούς χειρισµούς από πλευράς πολιτείας προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή 

µετάβαση στη νέα πραγµατικότητα. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Το φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας πλήττει όλα τα κράτη µέλη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η αντιµετώπισή του αποτελεί ζήτηµα ζωτικής σηµασίας για 

τις εργασιακές σχέσεις και την οικονοµία, καθώς υποσκάπτει τη χρηµατοδότηση των 

κοινωνικών υπηρεσιών, µειώνει το καθεστώς της κοινωνικής προστασίας των ατόµων 

και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας και είναι δυνατόν να επηρεάσει τους όρους 

του ανταγωνισµού.  Και αυτό γιατί δηµιουργεί κυρίως προβλήµατα ισότιµης 

µεταχείρισης των πολιτών από το κράτος και εµποδίζει τον αποτελεσµατικό 

σχεδιασµό της οικονοµικής πολιτικής.  Επιπλέον, αντιβαίνει στα ιδεώδη της 

αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.  Κατά συνέπεια η αντιµετώπιση της 

είναι ιδιαίτερα σηµαντική.  Το µέγεθός της εκτιµάται στην Ε.Ε.27 από 10-28 εκατ. 

άτοµα ή από 7%-19% του όγκου της συνολικής δηλωµένης απασχόλησης και 

αντιστοιχεί σε ΑΕΠ της τάξης κατά µέσο όρο 7%-16% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης.  Στην Ελλάδα το µέγεθός της εκτιµάται ότι ανέρχεται σε 25% του όγκου της 

συνολικής απασχόλησης και αντιστοιχεί σε ΑΕΠ της τάξης άνω του 20% του ΑΕΠ 

της χώρας. 

Σηµαντικός παράγοντος για την αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας είναι σε 

κάθε χώρα η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του φορολογικού συστήµατος.  Η 

καταστολή αλλά κυρίως η πρόληψη των φορολογικών αδικηµάτων είναι βασικοί 

παράγοντες στην προσπάθεια περιορισµού της αδήλωτης εργασίας. 

Τόσο στον τοµέα της πρόληψης, όσο και της καταστολής της αδήλωτης 

απασχόλησης, ο ρόλος των νέων τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικός.  Βέβαια η αποτελεσµατικότητα του κρατικού ελεγκτικού 

µηχανισµού δεν εξαρτάται µόνο από τις νέες τεχνολογίες, αλλά και από τις 

οργανωτικές αναδιατάξεις στις αρµόδιες υπηρεσίες µε τις οποίες θα συνδυαστούν οι 

τεχνολογίες αυτές, καθώς και από την ύπαρξη ανθρώπινου δυναµικού ικανού να 

αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες. 

Βασική κατεύθυνση επίσης, είναι η ανάπτυξη ενός θεσµικού πλαισίου, καλή 

οργάνωση των διωκτικών αρχών και συνεργασία των χωρών µεταξύ τους για 

ανταλλαγή πληροφοριών και κοινή αντιµετώπιση του οικονοµικού εγκλήµατος, που 

σήµερα έχει αποκοτήσει ένα διεθνή χαρακτήρα.  Επιπλέον η αποκατάσταση της 
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εµπιστοσύνης του πολίτη προς το κράτος, η αύξηση των ελέγχων µε παραδειγµατική 

τιµωρία των αδήλωτων εργαζοµένων καθώς και των εργοδοτών τους, η βελτίωση των 

προσφερόµενων δηµόσιων αγαθών, η ανάπτυξη µεταναστευτικών πολιτικών είναι 

πολιτικές που θα περιορίσουν σε σηµαντικό βαθµό την ύπαρξη της αδήλωτης 

εργασίας. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της αδήλωτης εργασίας στη χώρα 

µας, εξίσου σηµαντικό για τον περιορισµό της αδήλωτης απασχόλησης είναι 

συνειδητοποίηση από όλους µας ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες µόνο αρνητικά 

αποτελέσµατα µπορούν να επιφέρουν τόσο σε κοινωνικό όσο και σε ατοµικό επίπεδο. 

Το φαινόµενο της αδήλωτης απασχόλησης είναι δύσκολο να καταπολεµηθεί 

αν και προβληµατίζει παγκοσµίως όλες τις οικονοµίες ωστόσο η συλλογική 

προσπάθεια µπορεί αν όχι να το εξαλείψει να το περιορίσει σε µεγάλο βαθµό. 
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