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ΕΙΣΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ  

    Σε κύριο πρόβλημα βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος ανάγεται 

η καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής. Κι αυτό γιατί οποιοδήποτε μέτρο 

αναδιοργάνωσης κι αν ληφθεί, εξαρτάται από το πολύ αυτονόητο 

προαπαιτούμενο της είσπραξης των προβλεπόμενων ασφαλιστικών 

εισφορών. Την αλήθεια της προηγούμενης διαπίστωσης έχουν αναγνωρίσει 

και οι κοινωνικοί εταίροι. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 της ΕΓΣΣΕ των 

ετών 2006 και 2007, «η βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος καθώς και 

η ισορροπημένη οικονομικά και κοινωνικά προοπτική του ΙΚΑ, 

προϋποθέτουν την προώθηση κάθε ενδεδειγμένου μέτρου όπως έγκαιρη 

είσπραξη των νομοθετημένων πόρων, την απόδοση από το κράτος των 

οφειλομένων και την ουσιαστική και αποτελεσματική καταπολέμηση της 

εισφοροδιαφυγής και της ανασφάλιστης εργασίας».  

    Μια από τις διαρκείς (ενδογενείς) παθογένειες του ελληνικού συστήματος 

που εμποδίζει την ανάπτυξή του και κλονίζει τη βιωσιμότητά του, είναι η 

αδυναμία σύλληψης της ασφαλιστέας ύλης. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμο 

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς ένα αποτελεσματικό μηχανισμό 

καταπολέμησης και αποτροπής της εισφοροδιαφυγής. 

    Εξάλλου, η εισφοροδιαφυγή συμπλέει με το γενικότερο πρόβλημα της 

αδήλωτης (μαύρης) εργασίας. Αδήλωτη εργασία είναι η αμειβόμενη εργασία 

που εκφεύγει των φορολογικών αρχών και των οργανισμών κοινωνικής 

ασφάλισης. Η αδήλωτη εργασία είναι ασύλληπτη. Όλες οι εκτιμήσεις είναι 

κατά προσέγγιση και πάντα προς τα κάτω. Δεν έχει αποτυπωθεί ακριβώς η 

έκταση της αδήλωτης εργασίας. Επαναλαμβάνεται μια εκτίμηση 20% του 
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ΑΕΠ -στην Ε.Ε. αντιπροσωπεύει ανάμεσα στο 3% και το 15 ΑΕΠ. Προέρχεται 

από μια αναφορά στο μέγεθος της παραοικονομίας –ωστόσο, παραοικονομία 

και αδήλωτη συνδέονται αλλά δεν συμπίπτουν. Ποιοι έχουν τάση να 

εργάζονται παράνομα, οι Έλληνες (Ευρωβαρόμετρο 2007) δείχνουν σε 

ποσοστό 67% τους παράνομους μετανάστες, σε 39% τους άνεργους (ΕΕ 61%) 

και σε ποσοστό 32% ελεύθερους επαγγελματίες.  

    Μια σημαντική αιτία εισφοροδιαφυγής είναι και η χαλαρή σύνδεση 

παροχών με εισφορές. Όσο τα δύο αυτά μεγέθη εμφανίζονται 

αποσυνδεμένα, τόσο λιγότερα κίνητρα υπάρχουν για τον ασφαλισμένο να 

επιδιώκει τη μη απώλεια ημερών ασφάλισης. Με την αύξηση της 

ανταποδοτικότητας, ο ασφαλισμένος έχει ισχυρό κίνητρο για την ασφάλισή 

του. Ακόμη και ο θεσμός κατώτατων συντάξεων μπορεί να δημιουργήσει 

έναν ηθικό κίνδυνο (moral hazard) για την αποποίηση της ασφάλισης. Ο 

ασφαλισμένος γνωρίζει ότι έτσι κι αλλιώς θα απολαύσει μια κατώτατη 

σύνταξη κι επομένως έχει μειωμένο ενδιαφέρον να μην απολέσει χρόνο 

ασφάλισης. 

 

 

 

ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΔΟΤΗ  

Η ΕΠΙΤΑΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ - CHEQUE EMPLOI SERVICE (CESU)  
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    Η οικιακή εργασία που συνήθως είναι εργασία μικρής κλίμακας, 

αντιπροσωπεύει ένα σημαντικό μέρος της ασφαλιστέας ύλης και συνδέεται 

σε πολλές των περιπτώσεων με τις μετανάστριες. O αριθμός των 

εργαζομένων στον τομέα αυτό είναι μεγάλος, εκ των οποίων 90% είναι 

γυναίκες οικιακές βοηθοί. Οι εργαζόμενοι αυτοί είναι συχνά 

κακοπληρωμένοι, με ακατοχύρωτες συνθήκες εργασίας και συχνά 

ανασφάλιστοι.  

    Να σημειώσουμε ότι η πραγματική πρόσβαση των μεταναστών στην 

κοινωνικο-ασφαλιστική προστασία ξεπερνά μια γενική και αφηρημένη 

νομοθετική πρόβλεψη (νομιμοποίηση των οικονομικών μεταναστών) και 

επιβάλλει τη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε δύο τομείς, σ’ εκείνον της 

μεταφοράς κεκτημένων ασφαλιστικών δικαιωμάτων, καθώς και σ’ εκείνον 

της καταπολέμησης της μαύρης, αδήλωτης εργασίας. Έτσι, λ.χ., είναι 

αναγκαία η νομοθετική ρύθμιση της οικιακής εργασίας που απασχολεί 

χιλιάδες, τις περισσότερες φορές, αδήλωτες μετανάστριες. Η κατ’ οίκον 

περίθαλψη ηλικιωμένων στηρίζεται σε αδήλωτες μετανάστριες που 

υποβάλλονται σ’ ένα καθεστώς ασφαλιστικής και εργασιακής 

εκμετάλλευσης. Είναι λυπηρό ένα ολόκληρο δίκτυο (ανεπίσημων) 

κοινωνικών υπηρεσιών (φροντίδας ηλικιωμένων) να οικοδομείται στο μη 

σεβασμό των κοινωνικών δικαιωμάτων εκείνων που τις προσφέρουν.     

    Κατά το ισχύον σύστημα, κάθε μορφή απασχόλησης, όσο μικρή κι αν είναι, 

ασφαλίζεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Όσον αφορά τους οικιακούς βοηθούς, η 

νομοθεσία έχει προχωρήσει σε μια διάκριση. Στην περίπτωση των κατ’ οίκον 
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του εργοδότη απασχολουμένων προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες σε δύο 

ή περισσότερους εργοδότες μέσα στην εβδομάδα ή το μήνα, την ευθύνη 

ασφάλισης φέρει ο ίδιος ο ασφαλισμένος που εφοδιάζεται με Δελτίο 

Παροχής Υπηρεσιών, θεωρημένο από το Ίδρυμα. Μάλιστα, η ασφάλιση 

γίνεται, κατ’ αρχήν, σε μια τεκμαρτή βάση, αφού προβλέπεται ότι οι 

αποδοχές για κάθε μέρα απασχόλησης δεν μπορούν να υπολείπονται του 

ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη μειωμένου κατά 50%. Στην πράξη, 

δεν γίνεται συχνή και κανονική χρήση αυτής της μορφής αυτασφάλισης –

πρόκειται για μορφή υποχρεωτικής αυτασφάλισης.  

   Για δε του οικιακούς βοηθούς που παρέχουν τις υπηρεσίες του σ’ ένα μόνο 

εργοδότη, είτε μερικές ημέρες την εβδομάδα, είτε μερικές ημέρες το μήνα, το 

βάρος της ασφάλισής τους φέρει ο εργοδότης (ιδιώτης) που οφείλει να 

ακολουθήσει μια γραφειοκρατική διαδικασία (ετήσια υποβολή ΑΠΔ, κατά 

την πρόσφατη απλούστευση της σχετικής διαδικασίας), ικανή να τον 

αποθαρρύνει.    

     H «επιταγή-απασχόληση-υπηρεσία» (επιταγή υπηρεσιών) που 

θεσμοθετήθηκε στη Γαλλία το 1996 - δοκιμάστηκε από την 1η Δεκεμβρίου 

1994 έως την 31η Μαρτίου 1996 και στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από το 

άρθρο L.129-2 του Εργατικού Κώδικα και ενσωματώθηκε στο νόμο του 1996- 

οδήγησε σε μια απλοποίηση των διαδικασιών ασφάλισης και βοήθησε στην 

καταπολέμηση της αδήλωτης οικιακής εργασίας. Η «επιταγή υπηρεσιών», 

χωρίς να είναι ακριβώς το γνωστό χρηματόγραφο της τραπεζικής επιταγής, 
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σχεδιάστηκε με αναφορά σε αυτό1 (άλλωστε στη Γαλλία υπάρχουν και τα 

tickets restaurant). 

    Σύμφωνα με το μέτρο αυτό, ο καθένας μπορεί να απασχολήσει οικιακούς 

βοηθούς πληρώνοντάς τους με μια επιταγή. Το «chèque emploi-service» 

αφορά όλες τις υπηρεσίες οικογενειακού ή οικιακού χαρακτήρα, ασχέτως 

διάρκειας, με την προϋπόθεση ότι εκτελούνται στην κατοικία –ή καλύτερα τη 

διαμονή) του ιδιόρρυθμου «εκδότη» της επιταγής. Λ.χ. υπηρεσίες 

καθαρισμού, φύλαξης παιδιών, ιδιωτικών μαθημάτων, βοήθειας σε 

ανάπηρους, κλπ.  

    Η CESU οδήγησε με επιτυχία στην αντιμετώπιση της μαύρης εργασίας. 

Απέδωσε πάρα πολύ σε φόρους και σε ασφαλιστικές εισφορές. Δεν λύνει 

βέβαια το πρόβλημα της άσκησης των σχετικών ελέγχων. Απέδειξε όμως ότι 

για το είδος αυτό της μικρής οικιακής εργασίας αποτελεί ένα 

αποτελεσματικό μέτρο «ξασπρίσματος» της μαύρης εργασίας. 

     Η «επιταγή-απασχόληση-υπηρεσία» επιτρέπει 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. 

    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 
 

1 Βλ. A. Lyon-Caen, Le chèque-service, Dr.soc. 1994, 109. 
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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 CNTCES (Εθνικό Κέντρο 

Επεξεργασίας των Επιταγών Υπηρεσιών). 

    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 απαντάται και στο Βέλγιο. Οι υπηρεσίες που 

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

οικιακές εργασίες, φύλαξη παιδιών, φροντίδα αρρώστων, βοήθεια για την 

πραγματοποίηση διοικητικών διατυπώσεων και κηπουρικές μικροεργασίες. 

Οι εργαζόμενοι είναι πλήρως καλυμμένοι από την άποψη της κοινωνικής 

ασφάλισης και υπάγονται στο σύνολο της εργατικής νομοθεσίας. Ο 

εργοδότης αμείβει τον εργαζόμενο με επιταγές. Σε αντιστάθμισμα, ο 
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εργοδότης έχει μείωση φόρου εισοδήματος σε ποσοστό 30-40% της αξίας των 

επιταγών (προβλέπεται κάποιο ανώτατο όριο).  

    Επιταγές απασχόλησης δημιουργήθηκαν και στη Γερμανία 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. 

Έτσι η φορολογική μείωση είναι ανάλογη προς τα εισοδήματα και ευνοεί 

περισσότερο τα πιο εύπορα νοικοκυριά που προσφεύγουν συχνά σε οικιακή 

βοήθεια. 

 

ΚΑΠΟΙΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ποιες δραστηριότητες αφορά η επιταγή υπηρεσιών : 

  

http://www.services-a-domicile.fr/servicesalapersonne/�
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Voici le schéma de fonctionnement du Chéquier Universel  

 

 

 

 

ΔΕΙΓΜΑΤΑ  

http://www.services-a-domicile.fr/cheque_emploi.gif�
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ΔΕΙΓΜΑ του le volet social. 

 

 

Καθηγητής Άγγελος Στεργίου 

http://www.services-a-domicile.fr/cesu-domicile/CESU_couv_titre.gif�
http://www.services-a-domicile.fr/cesu-domicile/volet-social-cesu.jpg�

