ΓΝΩΜΗ ΣΗ ΟΚΕ
Η Αδήλωτη Εργαςία και προτάςεισ για την αντιμετϊπιςή τησ
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Διαδικαςία
Η Οικονομικι και Κοινωνικι Επιτροπι τθσ Ελλάδοσ ανζλαβε τθν ζκδοςθ
Γνϊμθσ Πρωτοβουλίασ με τίτλο «Η Αδήλωτη Εργαςία και προτάςεισ για την
αντιμετϊπιςή τησ», με βάςθ το άρκρο 4 του Νόμου 2232/1994, ςφμφωνα με το
οποίο «θ Ο.Κ.Ε. μπορεί με δικι τθσ πρωτοβουλία να εκφράηει γνϊμθ και για άλλα
κζματα κοινωνικοοικονομικισ πολιτικισ».
Μετά από απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ τθσ Ο.Κ.Ε., ορίςτθκε θ
Επιτροπι Εργαςίασ, αποτελοφμενθ από τουσ κ.κ.. Νικόλαο κορίνη, Παναγιϊτη
υριόπουλο και την κα οφία Δροςοποφλου. Πρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Εργαςίασ
ορίςτθκε ο κ. Νικόλαοσ κορίνησ. Στθν Επιτροπι ςυμμετείχε επίςθσ ωσ
εμπειρογνϊμονασ η κα Παναγιϊτα αλίμπα. Τον επιςτθμονικό ςυντονιςμό του
ζργου τθσ Επιτροπισ είχαν η κα Αφροδίτη Μακρυγιάνη και η κα Μαρία Ιωαννίδου,
επιςτθμονικοί ςυνεργάτεσ τθσ Ο.Κ.Ε.
Το ςχζδιο γνϊμθσ που ςυνζταξε θ επιτροπι εργαςίασ, υποβλικθκε ςτθν
Εκτελεςτικι Επιτροπι, θ οποία το ςυηιτθςε ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ ςτισ 26/6/2015 και
εξζδωςε, με βάςθ αυτό, τθν παροφςα Γνϊμθ υπ’ αρικ. 307.
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1.

ΕΙΑΓΩΓΗ
Με τον όρο αδιλωτθ εργαςία, ςφμφωνα με τθν Επιτροπι των Ευρωπαϊκϊν

Κοινοτιτων περιγράφονται όλεσ οι αμειβόμενεσ δραςτθριότθτεσ που είναι νόμιμεσ
ωσ προσ τθ φφςθ τουσ, αλλά δεν δθλϊνονται ςτισ δθμόςιεσ αρχζσ, με ςυνζπεια τθν
αποφυγι φορολογίασ και τθν απάτθ ςτον τομζα τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ.
Η αδιλωτθ εργαςία ςυναντάται ςε όλουσ τουσ τομείσ τθσ οικονομίασ, αφορά
μικρζσ και μεγάλεσ επιχειριςεισ και μπορεί να διαπιςτϊνεται ςε όλεσ τισ μορφζσ
απαςχόλθςθσ (μιςκωτι εξαρτθμζνθ εργαςία, αυτοαπαςχόλθςθ, υπεργολαβίεσ, κ.ά.).
Επίςθσ θ αδιλωτθ απαςχόλθςθ αφορά τόςο τουσ εργαηόμενουσ που εργάηονται
χωρίσ κακόλου αςφάλιςθ, όςο και αυτοφσ που είναι πλθμμελϊσ αςφαλιςμζνοι
(εμφανίηονται με λιγότερεσ ϊρεσ ι θμζρεσ απαςχόλθςθσ).
Ο ακριβισ προςδιοριςμόσ τθσ αδιλωτθσ απαςχόλθςθσ είναι ανζφικτοσ. Στθ
βιβλιογραφία προτείνονται διάφορεσ μζκοδοι προςζγγιςθσ του φαινομζνου, όπωσ θ
δειγματολθπτικι ζρευνα ςε άτομα και νοικοκυριά, θ ανάπτυξθ υποδειγμάτων για τθν
ποςοτικι εκτίμθςθ τθσ, ι ζμμεςεσ μζκοδοι ςφμφωνα με τισ οποίεσ οριςμζνα μεγζκθ
ερμθνεφονται ωσ ενδείξεισ εκδιλωςθσ του φαινομζνου.
Είναι γεγονόσ ότι το φαινόμενο τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ είναι ζνα δυναμικό
κοινωνικό φαινόμενο το οποίο εξελίςςεται και διαφοροποιείται με βάςθ τισ
οικονομικζσ, πολιτικζσ και κοινωνικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςε διάφορεσ
χρονικζσ περιόδουσ. Στθν Ελλάδα καταγράφεται εντονότερα, ςυγκριτικά με τισ άλλεσ
χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ ανάπτυξθ μίασ δευτερεφουςασ αγοράσ
εργαςίασ όπου θ αδιλωτθ απαςχόλθςθ είναι ιδιαίτερα διαδεδομζνθ. Και μάλιςτα
εντείνεται ακόμα περιςςότερο ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ φφεςθσ που πλιττουν τθν
ελλθνικι οικονομία με ιδιαίτερα αρνθτικζσ επιπτϊςεισ ςτθν αγορά εργαςίασ και τθν
ανεργία να καταγράφει ζντονα ανοδικι πορεία. Παράλλθλα οι αλλαγζσ ςτθν εργατικι
νομοκεςία διαφοροποίθςαν ςε ςθμαντικό βακμό τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ. Ο
νομοκετικόσ κακοριςμόσ του κατϊτατου μιςκοφ και θ αποδυνάμωςθ των ςυλλογικϊν
διαπραγματεφςεων είχε ςαν αποτζλεςμα τον πολλαπλαςιαςμό των επιχειρθςιακϊν
και ατομικϊν ςυμβάςεων εργαςίασ, ζναντι των κλαδικϊν και των ομοιοεπαγγελματικϊν.
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Οι προαναφερόμενεσ εξελίξεισ ςε ςυνδυαςμό με το υψθλό ποςοςτό τθσ
παραοικονομίασ ςυντελοφν ςτθν αφξθςθ του αρικμοφ των εργαηόμενων ςε κακεςτϊσ
αδιλωτθσ εργαςίασ1, των εργαηομζνων που απαςχολοφνται με ςυνκικεσ όπωσ π.χ.
εργαηόμενοι με κακεςτϊσ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ που αμείβονται με Δελτίο Παροχισ
Υπθρεςιϊν, όπωσ και εργαηομζνων που απαςχολοφνται με κακεςτϊσ πλιρουσ
απαςχόλιςθσ και που παρανόμωσ δθλϊνονται ωσ μερικισ απαςχόλθςθσ.
Η

καταπολζμθςθ

τθσ

αδιλωτθσ

εργαςίασ

ςυμπεριλαμβάνεται

ςτισ

προτεραιότθτεσ τθσ «Πράςινθσ Βίβλου για τον εκςυγχρονιςμό τθσ εργατικισ
νομοκεςίασ». Από τθν πλευρά τθσ θ ΟΚΕ ζχει επανειλθμμζνα επιςθμάνει ότι θ
αντιμετϊπιςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ αποτελεί ηιτθμα ηωτικισ ςθμαςίασ ςτθν
κατεφκυνςθ ενίςχυςθσ του υγιοφσ ανταγωνιςμοφ και καταπολζμθςθσ τθσ
παραοικονομίασ, εξυγίανςθσ των εργαςιακϊν ςχζςεων και τθσ αγοράσ εργαςίασ και
αναβάκμιςθσ του ςυςτιματοσ κοινωνικισ προςταςίασ.
Η αδιλωτθ εργαςία αποτελεί μορφι ακζμιτου ανταγωνιςμοφ που επιβαρφνει
τθν υγιι επιχειρθματικότθτα. Οι επιχειριςεισ που λειτουργοφν νόμιμα ζχουν να
αντιμετωπίςουν υψθλότερο κόςτοσ ςυγκριτικά με αυτζσ που καταφεφγουν ςε
πρακτικζσ που ςυνδζονται με τθν παραοικονομία.
Επιπρόςκετα οι εργαηόμενοι με κακεςτϊσ αδιλωτθσ εργαςίασ, δθλαδι οι
εργαηόμενοι «φαντάςματα», ανικουν ςτθν πιο επικίνδυνθ μορφι απαςχόλθςθσ θ
οποία τουσ κζτει εκτόσ οιονδιποτε εργαςιακϊν δικαιωμάτων και εργαςιακισ
αςφάλειασ. Οι εργαηόμενοι αυτοί δεν ςτοιχειοκετοφν δικαιϊματα ςφνταξθσ, οφτε
ζχουν υγειονομικι περίκαλψθ. Όςο μεγαλφτερο δε το ποςοςτό τθσ αδιλωτθσ
εργαςίασ τόςο περιςςότερο διαρρθγνφεται θ ςχζςθ μεταξφ τθσ καταβολισ
κοινωνικϊν ειςφορϊν από τθν πλευρά των επιχειριςεων και των εργαηόμενων και
των παροχϊν από τθν πλευρά του κράτουσ, γεγονόσ που διευρφνει τισ κοινωνικζσ
ανιςότθτεσ.
Τζλοσ, ο περιοριςμόσ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ ςυνιςτά άμεςθ προτεραιότθτα τθσ
ελλθνικισ κυβζρνθςθσ με ςτόχο τθν εξυγίανςθ των δθμόςιων οικονομικϊν και του
1

Σηνλ ηδησηηθό ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο έλαο ζηνπο πέληε εξγαδόκελνπο, ζύκθσλα κε ηα πξόζθαηα
ζηνηρεία ηνπ ΙΝ.Ε/Γ.Σ.Ε.Ε, πνπ δεκνζηεύζεθαλ ζηελ εθεκεξίδα «ΤΑ ΝΕΑ» ζηηο 4/7/2014 είλαη εληειώο
αλαζθάιηζηνο.
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αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ. Σιμερα είναι ςθμαντικότατεσ οι απϊλειεσ ςτα
φορολογικά ζςοδα από τθν αδιλωτθ εργαςία, ενϊ πλιττεται και θ χρθματοδότθςθ
τθσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ, κακϊσ θ ειςφοροδιαφυγι μειϊνει τα ζςοδα των
αςφαλιςτικϊν ταμείων. Εκτόσ από τθ μείωςθ τθσ κρατικισ επιχοριγθςθσ που ζφταςε
το 22,5% το διάςτθμα 2012-2014 2 , τθ δραςτικι μείωςθ των αποκεματικϊν
κεφαλαίων μετά το «κοφρεμα» κατά 83%, τισ απϊλειεσ που υπολογίηονται ςε 7 δις.
ευρϊ λόγω του υψθλοφ αρικμοφ των ανζργων, θ αδιλωτθ εργαςία επιτείνει τισ
απϊλειεσ των αςφαλιςτικϊν οργανιςμϊν. Ειδικά για το ΙΚΑ οι απϊλειεσ λόγω τθσ
ειςφοροδιαφυγισ υπολογίηονται ςε 6 δισ. ευρϊ ετθςίωσ. Σφμφωνα με ςτοιχεία τθσ
Ειδικισ Υπθρεςίασ Ελζγχου και Αςφάλιςθσ του Ιδρφματοσ Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων,
τον Απρίλιο του 2013, το 40,5% των εργαηομζνων ιταν αναςφάλιςτοι, ενϊ το 52%
των επιχειριςεων ςτθν Ελλάδα απαςχολοφςε αναςφάλιςτο ι αδιλωτο προςωπικό.

2

. Η θξαηηθή επηρνξήγεζε από 16,4 δηζ. Επξώ ην 2012, κεηώζεθε ζηα 12,7 δηζ. Επξώ ην 2014. Τα
επόκελα ρξόληα αλακέλεηαη ην πνζό ηεο επηρνξήγεζεο λα δηακνξθσζεί ζε 8,6 δηζ. Επξώ.
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2.

ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΟΔΗΓΟΤΝ ΣΗΝ ΑΤΞΗΗ ΣΗ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ
Το φαινόμενο τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ είναι πολυςφνκετο, ςυναντάται ςε όλεσ

τισ οικονομίεσ και ςε όλεσ τισ χρονικζσ περιόδουσ και ςυνδζεται με ζνα ευρφτερο
φάςμα παραγόντων (οικονομικϊν, κοινωνικϊν, πολιτικϊν και κεςμικϊν). Στθν
παροφςα ενότθτα αναλφονται οι βαςικότεροι λόγοι που ευνοοφν το φαινόμενο τθσ
αδιλωτθσ εργαςίασ κατά τθν παροφςα ςυγκυρία ςτθν χϊρα μασ. Ειδικότερα:
2.1

Οι μεταβολζσ ςτην εργατική νομοθεςία

Στο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εςωτερικισ υποτίμθςθσ και τθσ προςπάκειασ για
ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, μζςω τθσ μείωςθσ του κόςτουσ απαςχόλθςθσ,
ζλαβαν χϊρα ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτθν εργατικι νομοκεςία με αρνθτικζσ επιπτϊςεισ
ςτισ ςυλλογικζσ διαπραγματεφςεισ (ςε εκνικό και κλαδικό επίπεδο). Ο κατϊτατοσ
μιςκόσ κακορίηεται πλζον νομοκετικά, ενϊ το κζντρο βάροσ των διαπραγματεφςεων
μετατοπίςκθκε από το κλαδικό και το ομοιοεπαγγελματικό ςτο επιχειρθςιακό και ςτο
ατομικό επίπεδο.
Οι μεταρρυκμίςεισ αυτζσ, όπωσ ζχει επιςθμάνει θ ΟΚΕ ςε προθγοφμενεσ Γνϊμεσ
τθσ, δεν επζφεραν τελικά, όπωσ αποδεικνφουν τα ςτοιχεία, αφξθςθ τθσ
ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ αλλά επζτειναν τθν φφεςθ και
περιόριςαν ςθμαντικά τθν αςφάλεια ςτθν αγορά εργαςίασ3.
Το γεγονόσ αυτό ςε ςυνδυαςμό με τα υψθλά ποςοςτά ανεργίασ (τα υψθλότερα
ςτθν ευρωηϊνθ) τείνει να δθμιουργεί τισ ςυνκικεσ εκείνεσ που ευνοοφν τθν
ανάπτυξθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ. Με το 35,7% του ελλθνικοφ πλθκυςμοφ να
βρίςκεται αντιμζτωπο με τον κίνδυνο τθσ φτϊχειασ4 και με τθν ανεργία ςτακερά
κοντά ςτο 26% 5 , όλο και περιςςότερα άτομα αναγκάηονται να αποδεχτοφν να
εργάηονται αναςφάλιςτα ςτεροφμενα βαςικϊν εργαςιακϊν δικαιωμάτων όπωσ θ
ιατροφαρμακευτικι περίκαλψθ, θ προςταςία ζναντι του κινδφνου εργατικοφ

3

Με βάζε ηα επίζεκα ζηνηρεία ε κείσζε ηνπ κηζζνινγηθνύ θόζηνπο θαηά πνζνζηό πεξίπνπ 15% δελ
επέθεξε αλάπηπμε θαη αληαγσληζηηθόηεηα. Αληίζεηα ε αλεξγία εμαθνινπζεί λα είλαη πνιύ πςειή 26,8%
ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 2014 θαη ηδηαίηεξα ζηνπο λένπο θάησ ησλ 25 εηώλ ην πνζνζηό αλεξγίαο αγγίδεη ην
60%.
4
ΕΛ.ΣΤΑΤ (Οθηώβξηνο 2014), Έξεπλα Εηζνδήκαηνο θαη Σπλζεθώλ Δηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηώλ 2013.
5
Τνλ Αύγνπζην ηνπ 2014 ν δείθηεο αλεξγίαο ζηελ Ειιάδα ήηαλ 25,9%, ν πςειόηεξνο ζηελ Επξσπατθή
Έλσζε, βι. Ελεκεξσηηθό Δειηίν Eurostat (Δεθέκβξηνο 2014).
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ατυχιματοσ αλλά και θ μελλοντικι κεμελίωςθ ςυνταξιοδότθςθσ, προκειμζνου να
εξαςφαλίςουν ζνα ελάχιςτο ειςόδθμα.

2.2

To φψοσ του μη μιςθολογικοφ κόςτουσ

Η ζνταςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ ςυνδζεται και με το φψοσ του μθ
μιςκολογικοφ κόςτουσ, δθλαδι του κόςτουσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν, που
καταβάλλεται από εργοδότεσ και εργαηόμενουσ.
Η διατιρθςθ του μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ ςε υψθλά επίπεδα διαχρονικά, με
τθν ταυτόχρονθ μείωςθ των κερδϊν λόγω τθσ φφεςθσ και τουσ πλθμμελείσ
ελεγκτικοφσ μθχανιςμοφσ επιτείνουν φαινόμενα όπωσ αυτό τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ.
Σφμφωνα με τα ςτοιχεία του OECD (2011) θ Ελλάδα παρουςιάηει από τα υψθλότερα
μθ μιςκολογικά κόςτθ μεταξφ των χωρϊν-μελϊν τθσ ευρωηϊνθσ. Το μθ μιςκολογικό
κόςτοσ ςτθν Ελλάδα αγγίηει το 35% του ςυνολικοφ κόςτουσ εργαςίασ, ενϊ το
αντίςτοιχο ποςοςτό ςτισ άλλεσ χϊρεσ τθσ ευρωηϊνθσ κυμαίνεται από 13% ζωσ 39%.
Το προαναφερόμενο υψθλό ποςοςτό του μθ μιςκολογικοφ κόςτουσ οδθγεί
πολλζσ ελλθνικζσ επιχειριςεισ ςτθν μθ καταβολι φόρων και ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ με ςτόχο να περιορίςουν το λειτουργικό τουσ κόςτουσ, ειδικά ςτθ
ςθμερινι υφεςιακι ςυγκυρία.

2.3 Σο υψηλό ποςοςτό αυτοαπαςχόληςησ και οικογενειακϊν επιχειρήςεων
Η αυτοαπαςχόλθςθ και οι οικογενειακζσ επιχειριςεισ ςυνδζονται ςε ζνα βακμό
με τθν ζκταςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ. Το γεγονόσ αυτό αποδίδεται ςτα
χαρακτθριςτικά αυτϊν των μορφϊν απαςχόλθςθσ, κακϊσ οι εργαςιακζσ ςχζςεισ
βαςίηονται ςτο προςωπικό ι ςυγγενικό επίπεδο γεγονόσ που ςυντελεί ςτον
αμεςότερο ζλεγχο τθσ παραγωγισ και των όρων αμοιβισ. Στισ ςυγκεκριμζνεσ μορφζσ
απαςχόλθςθσ θ απαςχόλθςθ είναι ςε πολλζσ περιπτϊςεισ χαλαρι ι και εποχιακι,
ενϊ αποτελεί και ζναν διαδεδομζνο τρόπο για ενίςχυςθ του ειςοδιματοσ μελϊν τθσ
οικογζνειασ με τθ μθ καταβολι φόρων και ειςφορϊν να ςυμβάλλει ςε αυτό.
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Το φψοσ τθσ αυτοαπαςχόλθςθσ ςτθν Ελλάδα είναι διπλάςιο του μζςου όρου τθσ
ευρωηϊνθσ

και

ξεπερνά

το

31%

τθσ

ςυνολικισ

απαςχόλθςθσ.

Υψθλι

αυτοαπαςχόλθςθ ςυναντάται ςτον πρωτογενι τομζα και ςτα Επιςτθμονικά-Τεχνικά
επαγγζλματα. Υψθλότερο του μζςου όρου είναι το ποςοςτό αυτοαπαςχόλθςθσ και
ςτο εμπόριο, ςτισ καταςκευζσ και ςτθν εςτίαςθ.
Η Ελλάδα κατζχει επίςθσ ζνα από τα υψθλότερα ποςοςτά οικογενειακϊν
επιχειριςεων και ςυμβοθκοφντων μελϊν ςτθν Ευρϊπθ.
Σε περιόδουσ κρίςθσ το φαινόμενο τθσ απαςχόλθςθσ ατόμων του οικογενειακοφ
ι ςυγγενικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν οικογενειακι επιχείρθςθ εντείνεται. Τα άτομα
αυτά εμφανίηονται ωσ «βοθκοί ςτθν οικογενειακι επιχείρθςθ», εργάηονται και ζχουν
ειςόδθμα για τθν εργαςία τουσ ςτισ οικογενειακζσ/ςυγγενικζσ επιχειριςεισ αλλά
ςυνικωσ δεν καταβάλλουν ειςφορζσ αςφάλιςθσ, με αποτζλεςμα να μθν
αποτυπϊνεται θ απαςχόλθςι τουσ ςτα ςτατιςτικά ςτοιχεία αςφαλιςτικϊν
οργανιςμϊν. Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ Ελλθνικισ Στατιςτικισ Αρχισ για το Δϋ Τρίμθνο
του 2013, το ποςοςτό των ςυμβοθκοφντων μελϊν ςε οικογενειακι επιχείρθςθ
ξεπερνά το 5% ενϊ οι κλάδοι οικονομικισ δραςτθριότθτασ που ςυγκεντρϊνουν τα
υψθλότερα ποςοςτά «ςυμβοθκοφντων μελϊν» είναι ο πρωτογενισ τομζασ (16%), οι
δραςτθριότθτεσ παροχισ καταλφματοσ και υπθρεςιϊν 8,6% και το χονδρικό και
λιανικό εμπόριο 5,75%.

2.4 Θεςμικοί και πολιτικοί παράγοντεσ
Η χαμθλι εμπιςτοςφνθ ςτθν οργάνωςθ του κράτουσ και ςτο πολιτικό ςφςτθμα,
το ανεπαρκζσ κοινωνικό κράτοσ, το φψοσ, θ πολυπλοκότθτα και οι ςυνεχείσ αλλαγζσ
του φορολογικοφ και αςφαλιςτικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ και θ αδυναμία πάταξθσ τθσ
φοροδιαφυγισ

και

ειςφοροδιαφυγισ

δυςχεραίνουν

τθν

ανάπτυξθ

υγιοφσ

επιχειρθματικισ ςυνείδθςθσ και οδθγοφν ςε αφξθςθ των περιπτϊςεων μθ
νομιμότθτασ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ.

8

3. ΣΟ ΤΦΙΣΑΜΕΝΟ ΘΕΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ
ΣΗ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ
Το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε), το οποίο ιδρφκθκε με τον Ν.
2639/1998 αποτελεί τον κατεξοχιν ελεγκτικό μθχανιςμό του Υπουργείου Εργαςίασ &
Κοινωνικισ Αςφάλιςθσ για τον ζλεγχο εφαρμογισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ και τον
ζλεγχο τιρθςθσ τθσ αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ για τθν αποτροπι τθσ αδιλωτθσ
εργαςίασ. Επομζνωσ το ΣΕΠΕ αποτελεί ςθμαντικό παράγοντα ςτο πεδίο ελζγχου τθσ
αδιλωτθσ εργαςίασ ςτθν Ελλάδα, ενϊ παράλλθλα το Ιδρυμα Κοινωνικϊν
Αςφαλίςεων και θ Γενικι Γραμματεία Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων είναι αρμόδιοι για τον
ζλεγχο τθσ ειςφοροδιαφυγισ και τθν τιρθςθ των ελεγκτικϊν διαδικαςιϊν των
αςφαλιςτικϊν φορζων αντίςτοιχα.
Όςον αφορά τισ επιμζρουσ ρυκμίςεισ που ςτοχεφουν ςτην καταπολζμηςη τησ
αδήλωτησ εργαςίασ ςε αυτζσ ςυγκαταλζγονται οι εξήσ:
 Ν. 3863/2010 - Θζςπιςη Εργόςημου ωσ μεκόδου πλθρωμισ και
παρακράτθςθσ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τουσ περιςταςιακά απαςχολοφμενουσ ςε
ζναν ι περιςςότερουσ εργοδότεσ, ςτουσ οποίουσ παρζχουν μιςκωτι εργαςία ι τισ
υπθρεςίεσ τουσ χωρίσ να ςυνάπτεται ςφμβαςθ εξαρτθμζνθσ εργαςίασ. ( π.χ. το κατ’
οίκον απαςχολοφμενο προςωπικό, το προςωπικό που παρζχει υπθρεςίεσ
κακαριςμοφ και κθπουρικισ κοινοχριςτων χϊρων, οι απαςχολοφμενοι ωσ εργάτεσ
γθσ, οι διανομείσ διαφθμιςτικϊν εντφπων κ.ά.).
 Πληροφοριακό φςτημα «ΕΡΓΑΝΗ», το οποίο αποτυπϊνει ψθφιακά τισ ροζσ
μιςκωτισ απαςχόλθςθσ ςτον ιδιωτικό τομζα κακϊσ και ποςοτικά ςτοιχεία για τθν
αγορά εργαςίασ, -τισ προςλιψεισ τισ αποχωριςεισ- και για τθν ανεργία.
 Επιχειρηςιακό χζδιο «ΑΡΣΕΜΙ» για την Καταπολζμηςη τησ Αναςφάλιςτησ
και Αδήλωτησ Εργαςίασ με υπεφκυνο φορζα το Υπουργείο Εργαςίασ ςτο οποίο
ςυμμετζχουν και το Σϊμα Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (Σ.ΕΠ.Ε.) και θ Ειδικι Υπθρεςία
Ελζγχου Αςφαλιςμζνων (ΥΠΕΑ). Στόχοσ του Επιχειρθςιακοφ Σχεδίου είναι θ δραςτικι
αντιμετϊπιςθ του φαινομζνου τθσ αδιλωτθσ και αναςφάλιςτθσ εργαςίασ, μζςω τθσ
αυςτθροποίθςθσ

των

προςτίμων.

Οι

ζλεγχοι

που

διενεργοφνται

είναι
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δειγματολθπτικοί

και

εκτείνονται

δραςτθριότθτασ, κακϊσ επίςθσ

ςε

όλουσ

τουσ

κλάδουσ

οικονομικισ

και ςτοχευμζνοι ςε κλάδουσ που παρουςιάηουν

υψθλά ποςοςτά αναςφάλιςτθσ και αδιλωτθσ εργαςίασ 6,7.
 Ν. 4144/2013 άρθρο 19 που αφορά ςτην επιβολή κυρϊςεων ςε περίπτωςη
παράνομησ απαςχόληςησ επιδοτοφμενου ανζργου. Σε περιπτϊςεισ που κατά τθ
διενζργεια ελζγχου από τουσ Επικεωρθτζσ του ΣΕΠΕ ι από οποιοδιποτε άλλο
ελεγκτικό όργανο διαπιςτωκεί ότι απαςχολείται μθ νομίμωσ δθλωμζνοσ εργαηόμενοσ
ο οποίοσ είναι επιδοτοφμενοσ άνεργοσ, επιβάλλονται ςτον εργοδότθ, α) πρόςτιμο
φψουσ τριϊν χιλιάδων (3.000) ευρϊ για κάκε απαςχολοφμενο επιδοτοφμενο άνεργο
ι β) πρόςτιμο φψουσ πζντε χιλιάδων (5.000) ευρϊ για κάκε απαςχολοφμενο
επιδοτοφμενο άνεργο, όταν ζχει προθγθκεί καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ εργαςίασ του
από τον ίδιο εργοδότθ8.
 Κυρϊςεισ ςε περίπτωςη παράνομησ απαςχόληςη μεταναςτϊν, κακϊσ θ
παράνομθ απαςχόλθςθ μεταναςτϊν είναι ζνα από τα μείηονα ηθτιματα που
αντιμετωπίηουν οι χϊρεσ-μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Σφμφωνα με τθν ελλθνικι
νομοκεςία, ςε περίπτωςθ απαςχόλθςθσ παράνομα διαμζνοντοσ αλλοδαποφ,
επιβάλλεται ςτον εργοδότθ, με τθ διαπίςτωςι τθσ ι τθν κοινοποίθςι τθσ, από τουσ
αρμόδιουσ Επικεωρθτζσ Εργαςίασ του ΣΕΠΕ, χρθματικι κφρωςθ 5.000 ευρϊ για κάκε
πολίτθ τρίτθσ χϊρασ που απαςχολείται παράνομα. Σε περίπτωςθ υποτροπισ του
εργοδότθ, μζςα ςε διάςτθμα τεςςάρων (4) ετϊν από τθ διενζργεια του αρχικοφ
ελζγχου, διπλαςιάηεται το φψοσ τθσ χρθματικισ κφρωςθσ ανά εργαηόμενο.

6

Τν Σρέδην Δξάζεο ΑΡΤΕΜΙΣ επηθεληξώλεη ηε δηεμαγσγή επηιεθηηθώλ ειέγρσλ ζε θιάδνπο πνπ
εκθαλίδνπλ κεγάια πνζνζηά παξαβαηηθόηεηαο. Οη θιάδνη απηνί είλαη νη εμήο: Επηζηηηζηηθά
επαγγέικαηα, θνκκσηήξηα, πξαηήξηα βελδίλεο, ζπλεξγεία απηνθηλήησλ, ιηαληθό εκπόξην, θαζαξηόηεηα,
θαηαζθεπέο, θηινμελία, ππεξεζίεο αζθάιεηαο.
7

Τα πξόζηηκα αλέξρνληαη ζην 18πιάζην ηνπ θαηώηαηνπ κηζζνύ δειαδή ζε 10.550 επξώ αλά αδήισην
εξγαδόκελν, ειηθίαο άλσ ησλ 25 εηώλ θαη ζε 9.197 επξώ αλά αδήισην εξγαδόκελν ειηθίαο θάησ ησλ 25
εηώλ. Είλαη θαλεξό όηη ην θξάηνο απνβιέπεη ζηε ζπκκόξθσζε ησλ εξγνδνηώλ θαη εξγαδνκέλσλ κε βάζε
ηελ επηβνιή πςειώλ πξνζηίκσλ, αλεμάξηεηα ηνπ κεγέζνπο ή ηνπ θύθινπ εξγαζηώλ ησλ επηρεηξήζεσλ
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4. ΠΡΟΣΑΕΙ ΣΗ ΟΚΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΗ ΚΑΣΑΠΟΛΕΜΗΗ ΣΗ ΑΔΗΛΩΣΗ ΕΡΓΑΙΑ
4.1 Ενίςχυςη του κοινωνικοφ διαλόγου
Θζςθ τθσ Ο.Κ.Ε. είναι ότι θ αντιμετϊπιςθ τθσ φφεςθσ και των ςοβαρϊν
προβλθμάτων που αυτι προκαλεί ςτισ επιχειριςεισ και τουσ εργαηόμενουσ απαιτεί
τθν ενίςχυςθ του κοινωνικοφ διαλόγου.
Η οικονομικι κρίςθ και οι μεταβολζσ που ζλαβαν χϊρα το τελευταίο διάςτθμα
ςτισ

εργαςιακζσ

ςχζςεισ

είχαν

αρνθτικζσ

επιπτϊςεισ

ςτισ

ςυλλογικζσ

διαπραγματεφςεισ και ςτθν αςφάλεια του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ, χωρίσ να
επιφζρουν τθν ηθτοφμενθ ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ. Το κλείςιμο χιλιάδων επιχειριςεων, θ φυγι μεγάλων επιχειριςεων ςτο
εξωτερικό, θ κατάρρευςθ των αςφαλιςτικϊν ταμείων, θ αφξθςθ τθσ ανεργίασ και θ
κατακόρυφθ αφξθςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ ζχει οδθγιςει ςτα αντίκετα από τα
αναμενόμενα αποτελζςματα.
Η

ΟΚΕ

κεωρεί

ότι

ο

κοινωνικόσ

διάλογοσ

και

οι

ςυλλογικζσ

διαπραγματεφςεισ κα πρζπει να βρεκοφν εκ νζου ςτο επίκεντρο τθσ πολιτικισ
των εργαςιακϊν ςχζςεων, με αξιοποίθςθ των δοκιμαςμζνων μεκόδων
ςυνεννόθςθσ των κοινωνικϊν εταίρων. Μόνο μζςα από τθν διαμόρφωςθ εκ
νζου ςυνκθκϊν αςφάλειασ και εμπιςτοςφνθσ ςτθν αγορά εργαςίασ κα
επιτευχκεί ο περιοριςμόσ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ. Σε διαφορετικι περίπτωςθ
τα υψθλά ποςοςτά ανεργίασ κα εξακολουκοφν να οδθγοφν χιλιάδεσ ανζργουσ
να προτιμοφν μία κζςθ αναςφάλιςτθσ και επιςφαλοφσ εργαςίασ από τθν
παραμονι τουσ ςτθν ανεργία και τισ επιχειριςεισ να προςπακοφν να
αντιμετωπίςουν τθν φφεςθ μζςα από πρακτικζσ ειςφοροδιαφυγισ και
μείωςθσ του μιςκολογικοφ τουσ κόςτουσ.
4.2. Ουςιαςτική λειτουργία του ελεγκτικοφ μηχανιςμοφ
Η αυςτθροποίθςθ των ποινϊν, ωσ μόνο μζτρο αντιμετϊπιςθσ ενόσ
προβλιματοσ, ποτζ δεν ζφερε το επιδιωκόμενο αποτζλεςμα. Υπό τισ ςθμερινζσ
ςυνκικεσ φφεςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ που ζχει οδθγιςει ςε χρθματοδοτικι
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αςφυξία τον επιχειρθματικό κόςμο αυτό το οποίο προζχει είναι θ βελτίωςθ τθσ
ποιότθτασ και θ αφξθςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν.
Η ΟΚΕ κεωρεί ότι απαιτείται θ ενδυνάμωςθ τθσ αντικειμενικότθτασ των
διαδικαςιϊν ελζγχου και θ ςφνδεςθ των προςτίμων και προςαυξιςεων με
ουςιαςτικζσ παραβιάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, και όχι με παρατυπίεσ που
καμία ουςιαςτικι παρανομία δεν υποκρφπτουν. Δεν είναι τυχαίο ότι ςιμερα και ο
πιο νόμιμοσ επιχειρθματίασ φοβάται τον ζλεγχο, λόγω του κινδφνου εντοπιςμοφ
τυπικϊν παραβάςεων. Το ςφςτθμα τθσ αξιολόγθςθσ των ελζγχων κα πρζπει να
βαςίηεται όχι μόνο ςε ποςοτικά, αλλά και ςε ποιοτικά κριτιρια.
Επιπρόςκετα, θ ΟΚΕ κεωρεί απαραίτθτθ τθν ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ και τθσ
αξιοκρατίασ ςτθ ςτελζχωςθ των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν. Η τοποκζτθςθ ςε τζτοιεσ
κρίςιμεσ κζςεισ κα πρζπει να προχποκζτει εξονυχιςτικι καταγραφι τθσ
περιουςιακισ κατάςταςθσ του τοποκετοφμενου και τακτικι παρακολοφκθςθ τθσ
μετζπειτα εξζλιξισ τθσ.
Τζλοσ, κρίνεται ςκόπιμθ θ βελτίωςθ τθσ ςυνδυαςμζνθσ ενεργοποίθςθσ των
φορολογικϊν μθχανιςμϊν και των μθχανιςμϊν του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ,
του Ι.Κ.Α. και του ΟΑΕΔ προσ τθν κατεφκυνςθ αξιοποίθςθσ όλων των ςτοιχείων για
τον ζλεγχο τθσ φοροδιαφυγισ και τθσ καταπολζμθςθσ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ.
4.3 Ενδυνάμωςη τησ φορολογικήσ και αςφαλιςτικήσ ςυμπεριφοράσ και
ανάπτυξη ςχζςεων εμπιςτοςφνησ, ανάμεςα ςτον πολίτη και το κράτοσ
Η φοροδιαφυγι και ειςφοροδιαφυγι, θ ζκταςθ των οποίων είναι ιδιαίτερα
μεγάλθ ςτθ χϊρα μασ, αποτελοφν μακροχρόνιεσ πακογζνειεσ τθσ ελλθνικισ
οικονομίασ με ςθμαντικζσ επιπτϊςεισ ςτα δθμόςια οικονομικά αλλά και εν γζνει ςτο
ςφνολο του οικονομικοφ περιβάλλοντοσ. Τα δθμόςια ζςοδα περιορίηονται, οι
ςυνεπείσ πολίτεσ νοιϊκουν αδικθμζνοι και οι νόμιμεσ επιχειριςεισ είναι
υποχρεωμζνεσ να ανταγωνιςκοφν με επιχειριςεισ οι οποίεσ βρίςκονται ςτθν
πλεονεκτικι κζςθ του χαμθλότερου λειτουργικοφ κόςτουσ.
Η ΟΚΕ κατ’ επανάλθψθ ζχει τονίςει τθν ανάγκθ δθμιουργίασ ενόσ ςτακεροφ και
απλοφ φορολογικοφ και αςφαλιςτικοφ πλαιςίου με ξεκάκαρουσ κανόνεσ, το οποίο κα
να είναι πλιρωσ κατανοθτό τόςο από τισ επιχειριςεισ, όςο και από τουσ ελεγκτικοφσ
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μθχανιςμοφσ. Οι ςυνεχείσ αλλαγζσ δεν βοθκοφν κανζναν, εμποδίηουν τθ δθμιουργία
φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ςυνείδθςθσ και κυρίωσ δεν δθμιουργοφν ευνοϊκό
κλίμα για τθν υγιι επιχειρθματικότθτα και τθν προςζλκυςθ νζων επενδφςεων. Κάκε
πολίτθσ και κάκε επιχείρθςθ δικαιοφται να γνωρίηει ςε μεςοπρόκεςμο ορίηοντα τισ
υποχρεϊςεισ που δθμιουργεί θ οικονομικι τουσ δραςτθριότθτα.
Επίςθσ απαιτείται θ ςυςχζτιςθ του κόςτουσ τθσ φορολογίασ με το αναμενόμενο
όφελοσ, ϊςτε οι πολίτεσ αφενόσ να αποκτιςουν φορολογικι ςυνείδθςθ και
αφετζρου να γίνουν ενεργά υποκείμενα ςτθν προςπάκεια περιςτολισ τθσ
φοροδιαφυγισ.
4.4 Δημιουργία κινήτρων ςτουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ και ςτισ μικρζσ
επιχειρήςεισ για δήλωςη τησ οικονομικήσ τουσ δραςτηριότητασ
Όπωσ προαναφζρκθκε ζνα μεγάλο ποςοςτό αδιλωτθσ εργαςίασ προζρχεται
από τουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ και τισ μικρζσ επιχειριςεισ που απαςχολοφν τα
μζλθ τθσ οικογζνειάσ τουσ. Η ΟΚΕ κεωρεί ότι θ δθμιουργία μίασ ξεχωριςτισ χαμθλισ
κατθγορίασ αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν για τα ςυμβοθκοφντα μζλθ ςτθν οικογενειακι
επιχείρθςθ κα αποτελζςει κίνθτρο για τθν αςφάλιςθ τουσ και κα περιορίςει
ςθμαντικά τθν αδιλωτθ εργαςία.
Επιπλζον, κα πρζπει να ανακεωρθκεί ο τρόποσ υπολογιςμοφ των αςφαλιςτικϊν
ειςφορϊν που καταβάλλουν οι αυτοαπαςχολοφμενοι, είτε με τθν εφαρμογι
ςυςτιματοσ αναλογικϊν με το ειςόδθμά τουσ ειςφορϊν, ι ςε ςχζςθ με το
πραγματικό μζςο ι κατϊτατο ειςόδθμα ι ακόμθ και με μεικτό ςφςτθμα
υπολογιςμοφ.
4.5 Διευκόλυνςη τησ απαςχόληςησ ςτον πρωτογενή τομζα
Ο πρωτογενισ τομζασ τθσ οικονομίασ χαρακτθρίηεται από ζντονθ εποχικότθτα,
ενϊ θ προςφορά εργαςίασ από θμεδαποφσ εργαηομζνουσ είναι πολφ περιοριςμζνθ. Η
Ο.Κ.Ε. επομζνωσ κεωρεί

ότι κα πρζπει να επανεξεταςκεί το ιςχφον κακεςτϊσ

απαςχόλθςθσ αλλοδαπϊν εργαηομζνων ςτον αγροτικό τομζα, προκειμζνου να
διαςφαλιςτεί μία ταχεία και αποτελεςματικι διαδικαςία που δεν κα ςτερεί το κράτοσ
από πόρουσ και ταυτόχρονα κα εγγυάται τθ νόμιμθ απαςχόλθςθ όλων των
εργαηομζνων.
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4.6 Θεςμοθζτηςη του υμβουλευτικοφ Ελζγχου
Η ΟΚΕ κεωρεί ότι ςθμαντικό όπλο ςτθν καταπολζμθςθ τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ
αποτελεί θ κεςμοκζτθςθ του «ςυμβουλευτικοφ ελζγχου» που ςυναντάται ςε πολλζσ
χϊρεσ και διενεργείται κυρίωσ ςε νζεσ επιχειριςεισ. Ο ςυμβουλευτικόσ ζλεγχοσ
αφορά ςτθν παροχι ςυμβουλϊν προσ τουσ νζουσ επιχειρθματίεσ από τα ελεγκτικά
όργανα και ςτθν μθ επιβολι κυρϊςεων ςτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί τυπικι ι
για πρϊτθ φορά ουςιαςτικι παράβαςθ.
4.7 Θεςμοθζτηςη τησ Δημόςιασ Επιβράβευςησ των ςυνεπϊν επιχειρήςεων
Στθν

προςπάκεια

καταπολζμθςθσ

τθσ

αδιλωτθσ

εργαςίασ

και

τθσ

φοροδιαφυγισ θ ΟΚΕ κεωρεί απαραίτθτθ τθν κακιζρωςθ τθσ «δθμόςιασ»
επιβράβευςθσ των νόμιμων επιχειριςεων και τθν ςυμπερίλθψθ τθσ φορολογικισ και
εργατικισ νομιμότθτασ ςτα κριτιρια ποιότθτασ των επιχειριςεων.
4.8 υνεργαςία με τισ χϊρεσ μζλη τησ Ε.Ε.
Προϊκθςθ τθσ πρόταςθσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για τθ δθμιουργία μιασ
ευρωπαϊκισ πλατφόρμασ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ςυνεργαςίασ ςε επίπεδο ΕΕ για
τθν πρόλθψθ και τθν αποτροπι τθσ αδιλωτθσ εργαςίασ9. Η ευρωπαϊκι πλατφόρμα
κα επιτρζψει τθν αποτελεςματικότερθ ςυνεργαςία μεταξφ εκείνων που αςχολοφνται
με τθν αδιλωτθ εργαςία επιτόπου και ςε κακθμερινι βάςθ.

9 http://ec.europa.eu/greece/news/2014/20140409_adiloti_ergasia_el.htm
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