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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 
∆ιαχρονικά αν μελετήσει κάποιος τις εισηγητικές εκθέσεις των 

θεσπιζομένων διατάξεων που αφορούσαν την κοινωνική ασφάλιση θα 

διαπιστώσει ότι η αντιμετώπισή της εισφοροδιαφυγής ήταν ένα βασικό 

μέλημα ένα ζητούμενο του θεσμού, ένας στόχος των εμπλεκόμενων 

φορέων στον οποίο με ιδιαίτερο ζήλο απέβλεπαν. 

 Η εξέλιξη του κοινωνικοασφαλιστικού μας συστήματος σε συνάρτηση 

με τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις, με την διαμόρφωση των 

δημογραφικών δεδομένων, την ανατροπή κάποιων αναλογιστικών 

παραδοχών αλλά και η σημαντική διεύρυνση των ελλειμμάτων κατέστησαν 

και καθιστούν την εισφοροδιαφυγή ως το μείζον πρόβλημα της κοινωνικής 

ασφάλισης στην χώρα μας, που αν δεν θέτει εν αμφιβόλω τουλάχιστον 

κλονίζει αυτή καθ’αυτή  την μελλοντική βιωσιμότητα του ίδιου του θεσμού, 

παρά τις υπάρχουσες συνταγματικές εγγυήσεις. 

Είναι γνωστό ότι οι εισφορές αποτελούν την βασική πηγή 

χρηματοδότησης των ασφαλιστικών φορέων. Είναι επίσης γνωστό ότι η 

ασφάλιση γεννά δικαιώματα παροχών στους αυτοτελώς απασχολούμενους  

αν έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές, στους μισθωτούς δε, είτε 

έχουν καταβληθεί οι ασφαλιστικές εισφορές είτε όχι. Αντιλαμβάνεται 

λοιπόν κάποιος την ιδιαίτερη σημασία που έχει η καταβολή των εισφορών 

σε κάθε περίπτωση αφού και στους αυτοτελώς απασχολούμενους η 

έγκαιρη καταβολή των εισφορών είναι απαραίτητη, σε ένα διανεμητικό 

σύστημα, όπως το δικό μας, για την αντιμετώπιση των παροχικών 

υποχρεώσεων, αφού οι εισπραττόμενες εισφορές καλύπτουν τις 

χορηγούμενες συντάξεις, στα πλαίσια της αλληλεγγύης των γενεών. 

Για πολλούς λόγους, που θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε, το 

πρόβλημα τα τελευταία έτη φαίνεται να διογκώνεται. Το ύψος της 



 2

εισφοροδιαφυγής υπολογίζεται σήμερα σε 8 δισεκατομμύρια ευρώ, τα 

οποία βεβαίως είναι ποσά τα οποία εμφανώς λείπουν από το σύστημα 

κοινωνικής ασφάλισης.  Ας σημειωθεί ότι το ποσό αυτό αφορά τις 

καθυστερούμενες εισφορές και όχι αυτές που σχετίζονται με την 

ανασφάλιστη εργασία.  Η έλλειψη δε αυτή γεννά ποικίλα όσα παράπλευρα 

προβλήματα τα οποία αναμφίβολα επηρεάζουν το επίπεδο κοινωνικής 

προστασίας είτε με άμεσο είτε με έμμεσο τρόπο. 

Η δημιουργία ως εκ των ανωτέρω ενός πλαισίου διασφάλισης των 

εσόδων, με συνδυασμό νομοθετικών και κυρίως διοικητικών παρεμβάσεων, 

με πλήρη αξιοποίηση των σύγχρονων μέσων, είναι απαραίτητη, 

προκειμένου να υπάρξει περιορισμός του φαινομένου το οποίο, αν αφεθεί 

θα έχει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. 

Η άποψή μας είναι ότι παρά τη δυσμενή οικονομική συγκυρία 

υπάρχουν περιθώρια αντιμετώπισης και περιορισμού της εισφοροδιαφυγής 

αρκεί να συμπράξουν, στο μέτρο του δυνατού, όλοι οι εμπλεκόμενοι και δη 

τόσο οι υπόχρεοι καταβολής των εισφορών, όσο και οι εργαζόμενοι αλλά 

και η Πολιτεία, όπως εκφράζεται μέσω των φορέων ασφάλισης. 

Θεωρούμε, ολοκληρώνοντας, ότι δεν υπάρχουν περαιτέρω περιθώρια 

ανοχής ή απραξίας.  Είναι απαραίτητο να προχωρήσουμε στην λήψη 

μέτρων ώστε να παράσχουμε την απαραίτητη αρρωγή στο σύστημα, 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις δύσκολες περιστάσεις που 

αντιμετωπίζει. 
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ΕΝΝΟΙΑ ΕΙΣΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 

 
Με την ευρεία του όρου έννοια ως «εισφοροδιαφυγή» νοείται η μη 

εμπρόθεσμη ή προσήκουσα σε σχέση με την πραγματική παροχή εργασίας ή 

την άσκηση δραστηριότητας, καταβολή εισφορών στα Ταμεία που 

ασφαλίζουν είτε μισθωτούς είτε αυτοαπασχολούμενους. 

Στα Ταμεία των Αυτοαπασχολούμενων η εισφοροδιαφυγή συναρτάται 

προεχόντως με την μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, ήδη 

ασφαλισμένων, που τους γνωρίζει το σύστημα  και ο ασφαλιστικός φορέας. 

Υπολογίζεται ότι περίπου το 98% των ασκούντων δραστηριότητα 

υπαγόμενη στην ασφάλιση τέτοιων φορέων έχουν απογραφεί ως 

ασφαλισμένοι.  Κατ΄ επέκταση είναι γνωστοί στο φορέα τους. 

Στο Ι.Κ.Α. η εισφοροδιαφυγή έχει ευρύτερη διάσταση αφού δεν αφορά 

μόνο την μη καταβολή εισφορών για τους ήδη ασφαλισμένους αλλά επίσης  

- Την μη εμφάνιση (απόκρυψη) ολόκληρης της επιχείρησης στο 

σύστημα  

- Την μη εμφάνιση κάποιων από τους εργαζομένους στο 

ασφαλιστικό σύστημα (αδήλωτη εργασία) 

- Την μη ασφάλιση κάποιων εργαζομένων για όλες τις ημέρες και 

ώρες που πράγματι παρέχουν εργασία. 

- Την μη ασφάλιση για το σύνολο των αποδοχών που πράγματι 

εισπράττουν. 

- Την ασφάλισή τους για το σύνολο των αποδοχών που 

εισπράττουν, οι οποίες όμως υπολείπονται των νομίμων. 

- Την ασφάλιση κάποιων εργαζομένων με άλλη ειδικότητα από 

αυτήν που πράγματι απασχολούνται προς αποφυγή πρόσθετων εισφορών. 
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- Την ασφάλιση σε φορέα με χαμηλότερο κόστος ασφαλιστικών 

εισφορών. 

Στην θεωρία γίνεται μια διάκριση της εισφοροδιαφυγής σε εκούσια και 

ακούσια, στην οποία όμως δεν θα αναφερθούμε, δεδομένου ότι, δεν μας 

ενδιαφέρει η θεωρητική προσέγγιση του προβλήματος αλλά η πραγματική 

που θα βοηθήσει στην εξεύρεση τρόπων αντιμετώπισής του. 

Η αδήλωτη ή η μη επισήμως στους αρμόδιους φορείς γνωστοποιημένη 

εργασία, εντάσσεται αναμφίβολα στην έννοια της εισφοροδιαφυγής και 

αποτελεί ιδιαίτερο και σημαντικό κεφάλαιό της. 

  Το φαινόμενο στην μεγαλύτερη έκτασή του αφορά τους 

οικονομικούς μετανάστες και τους νέους ηλικίας 18 έως 25 ετών  που 

εργάζονται έχοντας τα χαρακτηριστικά του «φτηνού» εργατικού 

δυναμικού.  Ειδικά οι δεύτεροι πολλές φορές επιθυμούν περιστασιακή 

απασχόληση και αποτελούν χρυσή λύση σε κάποιες κατηγορίες 

επιχειρήσεων, δεδομένου ότι στην  πλειονότητά τους κανένα ενδιαφέρον 

δεν έχουν για την ένταξή τους στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα. 

 Είναι άγνωστος ο αριθμός των ανασφάλιστων αλλοδαπών, αφού 

είναι άγνωστος ο συνολικός αριθμός των αλλοδαπών που εργάζονται στην 

Ελλάδα. Εκείνο βεβαίως το οποίο είναι γνωστό είναι ότι στην μεν ασφάλιση 

του Ι.Κ.Α. υπάγονται περίπου 240.000 στην δε ασφάλιση του Ο.Γ.Α. 

περίπου 30.000. Με αυτά ως δεδομένο εύκολα καταλήγει κάποιος στο 

συμπέρασμα ότι σημαντικά μεγάλο ποσοστό αλλοδαπών εργάζονται χωρίς 

ένταξη στην ασφάλιση.  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ειδικής Υπηρεσίας 

Ελέγχου του Ι.Κ.Α. ένας στους τρεις αλλοδαπούς εργάζεται χωρίς 

ασφάλιση. 
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ΑΙΤΙΕΣ ΕΙΣΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 

 
Πολλές είναι οι αιτίες που οδηγούν σε εισφοροδιαφυγή.  Οι κατά την 

άποψη μας βασικές: 

1. Η μη ύπαρξη κοινωνικοασφαλιστικής συνείδησης. 

Είναι γεγονός ότι η απουσία ασφαλιστικής συνείδησης 

«ενοχοποιείται» για μεγάλο μέρος της εισφοροδιαφυγής, αφορά δε και 

τους εργαζομένους και τους εργοδότες τους.  Αναμφίβολα η μη 

καλλιέργεια συνείδησης εν μέρει πηγάζει ή τροφοδοτείται και από το ίδιο 

το σύστημα.  Παρά ταύτα εκδηλώνεται και σε πτυχές που δεν την 

καλλιεργούν.  Πέραν της απαραίτητης ενημέρωσης προσαπαιτείται και η 

λειτουργία πλαισίου υποστήριξης της δημιουργίας και εμπέδωσης 

συνείδησης ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του κοινωνικοασφαλιστικού 

συστήματος. 

2. Η πραγματική οικονομική αδυναμία του εργοδότη. 

Σε πολλές περιπτώσεις η μη εκπλήρωση κοινωνικοασφαλιστικών 

υποχρεώσεων είναι αποτέλεσμα πραγματικής οικονομικής αδυναμίας του 

εργοδότη, ειδικά σε περιόδους όπως η παρούσα.  Μέσω της 

εισφοροδιαφυγής εξοικονομούνται πόροι για άλλες πιο πιεστικές 

υποχρεώσεις.  Είναι γνωστό ότι υπάρχουν επιχειρήσεις, κυρίως μικρές, 

που αν ασφάλιζαν κανονικά το προσωπικό τους δηλαδή όλους τους 

εργαζόμενους για το σύνολο των αποδοχών τους, δεν θα ήτο δυνατό να 

επιβιώσουν.  Υπάρχουν όμως και πολλές επιχειρήσεις ή 

αυταπασχολούμενοι που δηλώνουν οικονομική αδυναμία επειδή 

προτάσσουν άλλες ανάγκες, κατατάσσουν δε την καταβολή εισφορών στην 
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τελευταία σειρά των υποχρεώσεών τους, εντάσσοντάς την στην κατηγορία 

των ελαστικών, όσο αφορά τον χρόνο εκπλήρωσης, δαπανών. 

Θεωρούμε ότι η οργάνωσης του συστήματος πρέπει να αναδείξει την 

εμπρόθεσμη καταβολή εισφορών ως πρώτη προτεραιότητα, ως ανελαστική 

δαπάνη.  

3. Το υπερβολικό ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. 

Η αύξηση των εισφορών απετέλεσε κατά περιόδους κεντρική άποψη 

και θέση στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων του 

συστήματος.  Το κόστος των εισφορών του Ι.Κ.Α. μεγεθύνεται εκ της 

θεσμοθετημένης υποχρέωσης συνείσπραξης εισφορών άλλων φορέων 

(Ο.Α.Ε.∆., Ο.Ε.Κ., Ο.Ε.Ε. κ.λ.π.) και καταλήγει σε σημαντική επιβάρυνση, η 

οποία αφορά και τους εργαζόμενους και τους εργοδότες. 

Πρέπει να μεταφέρουμε τις διαμαρτυρίες εργοδοτών που απασχολούν 

προσωπικό σε οικοδομικά έργα, όπου το ποσοστό ασφάλισης φθάνει το 

85% των αποδοχών των εργαζομένων. 

Έχουμε την άποψη ότι στα πλαίσια και της απλούστευσης και 

ομαδοποίησης των ισχυόντων διαφορετικών ποσοστών ασφάλισης 

(περισσότερες από 600 ξεχωριστές κατηγορίες στο Ι.Κ.Α.) θα πρέπει να 

επενεξετασθεί το θέμα των ποσοστών ασφάλισης καθώς και το θέμα της 

συνείσπραξης των εισφορών των φορέων που προαναφέραμε.  

4. Η περιορισμένη εφαρμογή της αρχής της αναλογικής 

ανταποδοτικότητας στις συντάξεις σε συνδυασμό με τα κατώτατα όρια 

– ΕΚΑΣ 

Ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης σε συνδυασμό με τον θεσμό των 

κατωτάτων ορίων και του ΕΚΑΣ σε κάποιες κατηγορίες συντάξεων 

δημιουργούν  ισχυρό κίνητρο ανασφάλισης.  Παραθέτουμε πίνακες 

ενισχυτικούς των ισχυρισμών μας. 
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Α.  ΠΟΣΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ Ι.Κ.Α. (χωρίς ΕΚΑΣ) 

Μηνιαίες Αποδοχές: 1.300 ευρώ 

Με 4.500 ημέρες ασφάλισης: ποσό σύνταξης 486 ευρώ 

Με 6.000 ημέρες ασφάλισης: ποσό σύνταξης 551 ευρώ 

Με 7.000 ημέρες ασφάλισης: ποσό σύνταξης 590 ευρώ 

Με 7.500 ημέρες ασφάλισης: ποσό σύνταξης 615 ευρώ 

 
Ποσό σύνταξης με 4.500 ημέρες και ΕΚΑΣ: 700 ευρώ 

 
Όπως παρατηρούμε ασφαλισμένος με 4.500 ημέρες που είναι δικαιούχος 

ΕΚΑΣ παίρνει μεγαλύτερο ποσό από ασφαλισμένο, που έχει ασφαλισθεί 10 

χρόνια περισσότερο, εφόσον ο δεύτερος δεν δικαιούται ΕΚΑΣ. 

          Β. Το ποσό των 700 ευρώ που παίρνει ασφαλισμένος με 4.500 

ημέρες και ΕΚΑΣ, για να το φτάσει κάποιος χωρίς ΕΚΑΣ απαιτείται να 

έχει:  

Αποδοχές      Ημερ. Ασφάλισης 

      α) 1.150      9.600 

      β) 1.300      9.000  

      γ) 1.500      8.100  

      δ) 1.700      7.000  

      ε) 1.900      6.000  

    στ) 2.050      4.500  

Είναι εμφανές ότι ο τρόπος που λειτουργεί το κατώτατο όριο και το 

ΕΚΑΣ δεν δημιουργεί κανένα κίνητρο πρόσθετης ασφάλισης στον 

ασφαλισμένο, κυρίως στις περιπτώσεις χρόνου ασφάλισης μεταξύ 4.500 

ημερών έως 8.000 και με αποδοχές ως 1.900 ευρώ, που αφορούν μεγάλη 
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κατηγορία ασφαλισμένων.  Στις κατηγορίες αυτές λοιπόν υπάρχει σοβαρή 

εισφοροδιαφυγή, αφού και ο εργαζόμενος και ο εργοδότης έχουν κοινό 

συμφέρον να αποφύγουν την εμφάνιση της απασχόλησης και την καταβολή 

των εισφορών. 

∆εν υπάρχει επίσης κίνητρο στις περιπτώσεις  παράλληλης 

ασφάλισης (ασφάλιση δηλαδή σε δύο φορείς την ίδια χρονική περίοδο) αφού 

και στην περίπτωση αυτή δεν υπάρχει καμία συνταξιοδοτική ωφέλεια.  

Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ο παράλληλος 

χρόνος ασφάλισης λαμβάνεται υπόψη μόνο από ένα φορέα κατ΄ επιλογή 

του ασφαλισμένου (άρθρο 3 παρ. 2 ν. 4202/1961). 

Τέλος θεωρούμε ότι πρέπει  να επανεξετασθεί και το θέμα της 

αξιοποίησης του χρόνου ασφάλισης μετά την συνταξιοδότηση αφού με το 

ισχύον καθεστώς ένας συνταξιούχος Ι.Κ.Α. δεν έχει καμία συνταξιοδοτική 

ωφέλεια από την ασφάλισή του στο Ι.Κ.Α., αν απασχοληθεί μετά την 

συνταξιοδότησή του (άρθρο 63 ν.2676/1999).  Είναι χαρακτηριστικό ότι 

φέρονται ασφαλισμένοι περίπου 3.000 απασχολούμενοι συνταξιούχοι, όταν 

βεβαίως είναι γνωστό ότι ο αριθμός αυτών που πράγματι εργάζονται είναι 

πολύ μεγαλύτερος. 

5. Η πολυπλοκότητα της νομοθεσίας. 

Είναι γνωστό το πρόβλημα της πολυνομοθεσίας, που σε ορισμένες 

περιπτώσεις καταλήγει σε εισφοροδιαφυγή ή σε εσφαλμένη υπαγωγή χωρίς 

την θέληση του εργοδότη.  Οι προσπάθειες κωδικοποίησης και 

απλούστευσης της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, που ξεκίνησαν το 

έτος 2005 και δεν ολοκληρώθηκαν πρέπει να συνεχισθούν.  Υπάρχουν 

τομείς που η κωδικοποίηση έχει ολοκληρωθεί (Ασφαλιστικοί Κανονισμοί 

Ι.Κ.Α., Νομοθεσία Ι.Κ.Α., Γενικές ∆ιατάξεις Ασφαλιστικής Νομοθεσίας) 
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και χρειάζεται επικαιροποίηση λόγω των μεσολαβησασών νομοθετικών 

ρυθμίσεων. 

Η Κωδικοποίηση – Απλούστευση αφορά βεβαίως το σύνολο των 

τομέων της Κοινωνικής Ασφάλισης και όχι μόνο την εισφοροδιαφυγή. 

6. Η έλλειψη νομοθετικής κάλυψης μη τυπικών μορφών απασχόλησης. 

Η εξέλιξη της οικονομικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων έχει 

συντελέσει στην εμφάνιση πρόσκαιρων μορφών εργασίας για τις οποίες 

απαιτείται ειδική νομοθετική πρόβλεψη, αφού η ισχύουσα γενική διάταξη 

υπαγωγής στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. δεν φαίνεται επαρκής.  Ιδιαίτερα 

αναφερόμεθα στο απαραίτητο κατ΄ αυτήν κριτήριο υπαγωγής που αφορά 

την κατά κύριο ή συγκύριο επάγγελμα παροχή εργασίας, που βέβαια δεν 

διαγιγνώσκεται στις περιπτώσεις αυτές (άρθρ. 2 παρ. 1 Α.Ν. 1846/1951). 

Είναι γνωστό ότι πολλές τέτοιες περιπτώσεις κρίθηκαν ως μη 

υπαγόμενες στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α. ακριβώς επειδή δεν υπήρχε η ειδική 

νομοθετική πρόβλεψη. 

7. Η δυσανάλογα υπερβολική γραφειοκρατία σε κάποιες περιπτώσεις 

ένταξης στο σύστημα. 

Είναι γνωστό ότι σε πολλές περιπτώσεις προσωρινών απασχολήσεων 

ο εργοδότης οδηγείται σε εισφοροδιαφυγή, ακριβώς επειδή το σύστημα 

ένταξης και απένταξης από την ασφάλιση είναι ιδιαίτερα γραφειοκρατικό 

και ως εκ τούτου αποτρεπτικό. 

Επίσης η συμπλήρωση Α.Π.∆. για μία ή δύο ημέρες ασφάλισης το μήνα 

αναμφίβολα αποτελούν ισχυρό αντικίνητρο ασφάλισης. 

8. Ο βαθμός και τρόπος οργάνωσης της αγοράς (πολλές μικρές 

επιχειρήσεις χωρίς πλήρη λογιστική κάλυψη). 

9. Η οργάνωση και το επίπεδο των ασφαλιστικών υπηρεσιών – Η 

γραφειοκρατία. 
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Η κακή οργάνωση των υπηρεσιών των Ταμείων και η έλλειψη 

εξοπλισμού με σύγχρονα μέσα και πληροφοριακά συστήματα διευκολύνει 

την εισφοροδιαφυγή.  Αντίθετα η σωστή οργάνωση, το καλό επίπεδο 

εξειδίκευσης των ελεγκτικών οργάνων καθώς και το επίπεδο ηθικής 

αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που βοηθούν την λειτουργία του 

συστήματος και τον ορθό σχεδιασμό μέτρων περιορισμού του φαινομένου.  

Στις ορθά και με σύγχρονα μέσα οργανωμένες υπηρεσίες υπάρχει 

ευχέρεια καταγραφής συναλλαγών και αξιοποίησης υλικού που βοηθά στον 

εντοπισμό εισφοροδιαφυγής. 

10. Η ανάγκη αντιπαράθεσης με ανταγωνιστές. 

Ο ανταγωνισμός της τιμής του παραγόμενου προϊόντος ή της 

προσφερόμενης από κάποια επιχείρηση υπηρεσίας απαιτεί χαμηλό κόστος.  

Όταν ο επιχειρηματίας διαπιστώνει ότι ο ανταγωνιστής του επιτυγχάνει 

χαμηλότερο κόστος λόγω του ότι εισφοροδιαφεύγει ή αξιοποιεί ευνοϊκές 

ρυθμίσεις, αναγκαία προβληματίζεται για το αν θα πρέπει να τον μιμηθεί 

προκειμένου να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό. 

11. Η δομή και η οργάνωση της όλης οικονομίας – Παραοικονομία. 

∆εν υπάρχει αμφιβολία ότι η ανάπτυξη της παραοικονομίας 

συναρτάται με την εισφοροδιαφυγή.  Είναι γνωστό ότι στην Ελλάδα 

σημαντικό μέρος της παραγωγής προέρχεται από μικρές οικογενειακές 

επιχειρήσεις και αυταπασχολούμενους που εφαρμόζουν χαμηλή και μέση 

τεχνολογία και βασίζονται σε ανειδίκευτη εργασία προεχόντως 

αλλοδαπών.  Είναι βέβαιο ότι μέρος της όλης αυτής δραστηριότητος 

παραμένει αδήλωτο, χωρίς καταβολή ασφαλιστικών εισφορών. 

12. Οι επαναλαμβανόμενες ευνοϊκές ρυθμίσεις. 

13. Έλλειψη συνεργασίας και συντονισμού των Υπηρεσιών και Ασφ. 

Φορέων με ∆.Ο.Υ., Επιθεωρήσεις Εργασίας, Επιμελητήρια κ.λ.π. 
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14.  Η έλλειψη μηχανογράφησης των Φορέων. 

15. Η έλλειψη πραγματικής πολιτικής βούλησης για αντιμετώπιση του 

φαινομένου η οποία εκδηλώνεται είτε με την μη λήψη μέτρων που 

μάχονται την εισφοροδιαφυγή είτε με την διαφορετική αξιολόγηση του 

μείζονος προστατευόμενου αγαθού. 
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ΕΞΕΛΙΞΗ – ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
 Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που έγιναν την τελευταία εικοσαετία 

επεδίωκαν με αποσπασματικό τρόπο να αντιμετωπίσουν πτυχές του 

προβλήματος, ενός προβλήματος που στην κύρια διάστασή του εστιάζεται 

στην ορθή οργάνωση και λειτουργία του διοικητικού μηχανισμού των 

ασφαλιστικών Ταμείων. Το αποτέλεσμα ήταν οι νομοθετικές ρυθμίσεις να 

καταλήγουν σε επιβολή πρόσθετων διοικητικών προστίμων 

εισφοροεισπρακτικού χαρακτήρα,  χωρίς να θίγουν, να περιορίζουν ή να 

αντιμετωπίζουν αυτό καθ’ εαυτό  το φαινόμενο της εισφοροδιαφυγής που 

με την πάροδο του χρόνου διογκωνόταν ανεξέλεγκτα. 

Ειδικά στο Ι.Κ.Α. σημαντικές προσδοκίες επενδύθηκαν στην 

εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος. Περίπου 

θεωρήθηκε ότι η μηχανοργάνωση του συστήματος θα έλυνε με αυτόματο 

τρόπο το πρόβλημα, κάτι που βεβαίως όχι μόνο δεν επιβεβαιώθηκε αλλά 

αντίθετα διέψευσε κατηγορηματικά τους υποστηρικτές του. 

Η εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος, που αναμφίβολα ήταν 

απαραίτητη, χρονικά συνδέθηκε με διόγκωση της εισφοροδιαφυγής αφού 

ούτε οι δυνατότητες του νέου συστήματος  αξιοποιήθηκαν, ούτε η 

εφαρμογή του συνδέθηκε με παράπλευρη οργανωτική υποστήριξη 

προσαρμοσμένη στις νέες ανάγκες και εναρμονισμένη με τις ιδιαίτερες 

λειτουργικές προοπτικές του. 

Παράλληλα η συνεχής μείωση προσωπικού ειδικά στα Τμήματα 

Εσόδων οδήγησε σε υποβάθμιση των ελεγκτικών διαδικασιών που είναι 

συμφυείς με την λειτουργία των ασφαλιστικών φορέων και όξυνε ακόμη 

περισσότερο το πρόβλημα. 

 Η σημερινή κατάσταση είναι ιδιαίτερα άσχημη. 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σε επίπεδο υποκαταστημάτων ο έλεγχος 

στις περισσότερες περιπτώσεις είναι αποτέλεσμα πίεσης του ίδιου του 

εργοδότη, στα δε ταμεία αυταπασχολουμένων του ίδιου του ασφαλισμένου, 

που έχοντας ανάγκη την ασφαλιστική ενημερότητα προστρέχει στις 

αρμόδιες υπηρεσίες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι σ’ ένα υποκατάστημα που 

υπάγονται 10 000 επιχειρήσεις οι εντός  υποκαταστήματος ετήσιοι τυπικοί 

έλεγχοι δεν υπερβαίνουν τους 1000, οι δε ουσιαστικοί τους 300. Τούτο 

βεβαίως πλην των άλλων σημαίνει αδυναμία στοιχειώδους ανταπόκρισης 

στις ελεγκτικές υποχρεώσεις του φορέα που οδηγεί όχι μόνο σε υστέρηση 

καταλογισμού και είσπραξης αλλά αναπόφευκτα και σε παραγραφή 

οφειλομένων εισφορών. 

Το φαινόμενο έχει οξυνθεί το τελευταίο χρονικό διάστημα.  Οι 

έλεγχοι της Ειδικής Υπηρεσίας ελέγχου του Ι.Κ.Α. δείχνουν ότι 1 στις 10 

επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό είναι αναπόγραφες  στο Ι.Κ.Α., 

δηλαδή το ασφαλιστικό σύστημα δεν τις γνωρίζει ως εργοδότες, 2-3 δε 

στους  10 εργαζόμενους είναι ανασφάλιστοι. 

Αν λάβουμε δε υπόψη ότι υπάρχουν και ασφαλισμένοι που 

ασφαλίζονται είτε με λιγότερες ημέρες είτε για χαμηλότερες αποδοχές 

από αυτές που πράγματι εισπράττουν αντιλαμβανόμεθα ότι η 

εισφοροδιαφυγή (αυτή η διάσταση) υπερβαίνει το 30 %.  Πέραν δε αυτής 

υπάρχει και η μη καταβολή εισφορών για ασφαλισμένους που δηλώνονται 

κανονικά. 

Στο Ι.Κ.Α. για τους 10 πρώτους μήνες του 2009 η εισφοροδιαφυγή 

(μη καταβολή οφειλομένων) ανέρχεται σε 4.600.000.000 ευρώ στον δε 

ΟΑΕΕ η εισφοροδιαφυγή (μη καταβολή εισφορών) ανέρχεται σε 30% σε 

απόλυτους δε αριθμούς η υστέρηση είσπραξης εισφορών για το αντίστοιχο 

διάστημα ανέρχεται σε 800.000.000 ευρώ.  
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Σημαντικά ζητήματα υπάρχουν επίσης και στο πεδίο της είσπραξης 

των ήδη βεβαιωμένων εισφορών. Είναι γνωστό ότι κατά το νόμο η 

διαδικασία που ακολουθείται ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Κώδικα 

Είσπραξης ∆ημοσίων Εσόδων η δε είσπραξη γίνεται στο μεν Ι.Κ.Α. μέσω 

των Ταμείων Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α. (ειδικών υπηρεσιών) στα δε λοιπά 

Ταμεία μέσω των ∆.Ο.Υ. 

Οι ταμειακές υπηρεσίες του Ι.Κ.Α. βεβαίως λειτουργούν, υπάρχουν 

όμως ασφαλώς περιθώρια βελτίωσης και επιτάχυνσης των διαδικασιών 

τους. Η είσπραξη μέσω ∆.Ο.Υ. για τα λοιπά Ταμεία δεν έχει αποδειχθεί 

τελέσφορη, με αποτέλεσμα η συντριπτική πλειονότητα των φορέων να μην 

ακολουθούν καθόλου διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης. 

Πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ με το ΥΠΕΣ φαίνεται να υποδεικνύει 

την ανάθεση της είσπραξης των εισφορών σε φορολογικές αρχές σύστημα 

που ήδη εφαρμόζεται σε Ιρλανδία και Μ.Βρετανία. 

Ένα άλλο μοντέλο προκρίνει την ανάθεση της είσπραξης των 

εισφορών σε κοινό φορέα , για όλους τους ασφαλιστικούς φορείς (Ισπανία,  

Βέλγιο). 

Η ανάθεση της είσπραξης των καθυστερούμενων εισφορών σε κοινό 

ανεξάρτητο φορέα είναι λύση που μπορεί να εξετασθεί, οπωσδήποτε δε 

είναι λύση καλύτερη από την ακολουθούμενη στην χώρα μας. 

Η ανάπτυξη μιας τέτοιας δράσης απαιτεί βεβαίως ολοκλήρωση της 

Μηχανοργάνωσης των ασφαλιστικών φορέων, με ενιαίο λογισμικό. 

Μετά την κατάργηση με νομοθετική διάταξη της «απαγόρευσης 

εξόδου» (άρθρ. 23 παρ. 3 ν. 2768/1999) και την κήρυξη ως 

αντισυνταγματικής από τα Ανώτατα ∆ικαστήρια της «προσωποκράτησης» 

το μόνο πλέον μέσο «πίεσης» για είσπραξη βεβαιωμένων εισφορών που 

απέμεινε πλην βεβαίως της προαναφερθείσας αναγκαστικής εκτέλεσης 
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είναι η υποβολή μήνυσης του φορέα προς τον οφειλέτη, η οποία βεβαίως 

ούτε άμεσα ούτε ικανοποιητικά αποτελέσματα έχει, αφού ούτε γρήγορα 

εκδικάζεται, είτε λόγω φόρτου των πινακίων, είτε επειδή ο 

κατηγορούμενος καταφέρνει για διάφορος λόγους να αναβάλει την 

εκδίκαση τέσσερις και πέντε φορές, ούτε βεβαίως επισύρει ποινές τέτοιου 

βάρους που να του προτρέπουν να εξοφλήσει τις οφειλές του. Ειδικά όταν 

το ύψος τους είναι μεγάλο αναμφίβολα τον εξυπηρετεί να εξοφλήσει την 

μετατραπείσα ποινή του παρά την ίδια την οφειλή προς τον ασφαλιστικό 

φορέα. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι η με την αμφιβόλου 

υποστάσεως ρύθμιση μέσω της προ των εκλογών Πράξεις Νομοθετικού 

Περιεχομένου, που προβλέπει όριο 5000 ευρώ για άσκηση ποινικής 

δίωξης στις περιπτώσεις οφειλών προς τα Ταμεία καθόλου δεν 

εξυπηρετεί τον αγώνα κατά της εισφοροδιαφυγής.  

Στις καθ΄ όλα ανεπιτυχείς ρυθμίσεις, που συνδέονται με την 

εισφοροδιαφυγή και εντάσσονται στο πεδίο της είσπραξης των 

βεβαιωμένων εισφορών είναι και αυτή που αφορά την ουσιαστική 

κατάργηση της υποχρέωσης τακτοποίησης των οφειλών προς τους 

ασφαλιστικούς φορείς, που προέβλεπε το άρθρο 4 ν. 2556/1997 για τις 

περιπτώσεις εντάξεων επιχειρήσεων στο άρθρο 44 ν. 1892/1990. 

 Η ένταξη πλέον στο αντίστοιχο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα απαιτεί 

απλώς συμφωνία του οφειλέτη με τους ασφαλιστικούς φορείς, που 

βεβαίως σημαίνει αναγνώριση δυνατότητας ανεξέλεγκτου περιορισμού των 

υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία. 

 Ολοκληρώνοντας θα πρέπει να αναφερθούμε βεβαίως και στο 

σύστημα ρύθμισης των οφειλόμενων εισφορών. ∆εν υπάρχει αμφιβολία ότι 

οι με μεγάλη συχνότητα ανακοινούμενες ευνοϊκές (με μικρή προκαταβολή, 
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πολλές δόσεις και μείωση στα πρόσθετα τέλη) ρυθμίσεις δεν βοήθησαν 

μακροπρόθεσμα την είσπραξη των οφειλόμενων εισφορών. Βεβαίως 

υπάρχουν περίοδοι που οι οικονομικές ή άλλες συγκυρίες επιβάλλουν μια 

διαφορετική πιο επιεική αντιμετώπισης των οφειλετών των ασφαλιστικών 

ταμείων. Το πρόβλημα δημιουργείται όταν η αντιμετώπιση αυτή γίνεται 

καθεστώς αναμενόμενο από τους υπόχρεους καταβολής εισφορών. Τότε 

χωρίς αμφιβολία δημιουργείται ασφαλές κίνητρο μη καταβολής των 

τρεχουσών εισφορών αφού αενάως θα υπάρχει δυνατότητα ένταξης σε μια 

ευνοϊκή ρύθμιση, καταβάλλοντας πολύ χαμηλή προκαταβολή, η οποία 

παρέχει και την δυνατότητα λήψη ασφαλιστικής ενημερότητας.  

Πρέπει να επισημάνουμε ότι από το έτος 1999 (άρθρο 51 και 61 ν. 

2676/1999, όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση) εφαρμόστηκε τόσο για 

το Ι.Κ.Α. όσο και για τους λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς πάγιο σύστημα 

ρύθμισης των οφειλών με προκαθορισμένη την προκαταβολή και τον 

αριθμό των δόσεων. 

Είναι δύσκολο να εκτιμηθεί αν το σύστημα αυτό ήταν επιτυχημένο ή 

όχι, αφού έκτοτε πάμπολλες ευνοϊκές ρυθμίσεις - α) άρθρ. 14 ν. 

3050/2002, β) άρθρ. 9 ν. 3302/2004, γ) άρθρ. 28 και 72 ν. 3518/2006, 

δ) άρθρ. 19 ν. 3607/2007 και ε) άρθρ. 40 ν. 3762/2009 - έδιδαν 

ευκολότερη διέξοδο στους οφειλέτες, οι οποίοι βεβαίως κανένα λόγο δεν 

είχαν να ενταχθούν σε δυσμενέστερη ρύθμιση, όταν εγνώριζαν ότι έπεται 

ιδιαίτερα  ευνοϊκή. 

Πάντως στην περίπτωση των μεγάλων οφειλετών του Ι.Κ.Α. 

θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται ρυθμίσεις και κατά παρέκκλιση των 

διατάξεων του πάγιου συστήματος. Αυτές όμως πρέπει να αποφασίζονται 

από θεσμοθετημένο όργανο (Επιτροπή Αναστολών ή Ειδική Επιτροπή 

Εσόδων Ι.Κ.Α.) στην οποία θα πρέπει πλην των άλλων να μετέχουν και οι 
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κοινωνικοί εταίροι. Ο τρόπος ρύθμισης θα πρέπει με ευελιξία να 

ανταποκρίνεται στις ιδιαιτερότητες της επιχείρησης και να είναι τέτοιος 

που αφ’ ενός μεν θα εξασφαλίζει τα συμφέροντα του Ι.Κ.Α. αφ’ ετέρου θα 

βοηθά την συνέχιση άσκησης της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη 

διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η ίδια επιτροπή θα πρέπει να έχει τη 

δυνατότητα να αποφασίζει την κατά περίπτωση χορήγηση ασφαλιστικής 

ενημερότητας όταν συντρέχουν ιδιαίτεροι λόγοι. 

Η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής δεν εξαντλείται με την λήψη 

μέτρων στον τομέα των εσόδων αλλά συνέχεται αναγκαία και απαιτεί 

παρεμβάσεις τόσο στο σχήμα έναρξη – εξέλιξη – λήξη της ασφαλιστικής 

σχέσης, όσο και στο σχήμα υπαγωγή στην ασφάλιση  - καταβολής εισφορών  

– βεβαίωση μη καταβληθεισών – αναγκαστική είσπραξη.  Αναμφίβολα δε 

συνεπικουρείται και από στοχευμένες ρυθμίσεις που αφορούν τις παροχές 

των φορέων. 
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ – ΜΕΤΡΑ 

 
1. Ενίσχυση με νέους υπαλλήλους και αναδιάρθωση των Τμημάτων 

Ελέγχου Εσόδων των Υποκαταστημάτων των φορέων. 

2. Επανασχεδιασμός του τρόπου ελέγχου των επιχειρήσεων, ανάλογα με 

την κατηγορία που ανήκουν. 

α. Παρακολούθηση ανά μήνα των επιχειρήσεων (αλλά και των ελεύθερων 

επαγγελματιών ανά μήνα ή δίμηνο αντίστοιχα) για την καταβολή 

δηλωθεισών εισφορών. Άμεση όχληση στην περίπτωση μη καταβολής και 

ταχεία σύνταξη πράξης καταλογισμού. 

β. Τακτικός (τουλάχιστον ανά διετία) ουσιαστικός έλεγχος των 

επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών από υπαλλήλους των 

υποκαταστημάτων της ίδιας περιοχής. 

3. Ενίσχυση με υπαλλήλους και δη ειδικών γνώσεων της Ειδικής 

Υπηρεσίας Ελέγχων. ∆ιενέργεια σε ειδικές κατηγορίες επιχειρήσεων 

ειδικών «οικονομικών ελέγχων». 

4. Νομοθετική ρύθμιση – κάλυψη για νέες μη τυπικές, ή άλλως ευέλικτες 

και προσωρινές μορφές απασχόλησης.  

5. Κωδικοποίηση  – Απλούστευση της Νομοθεσίας. Οριοθέτηση σαφής των 

ανά φορέα υπαγόμενων στην ασφάλιση.  Ειδικά αναφορικά με τον  Ο.Α.Ε.Ε. 

επανεξέταση του πληθυσμιακού κριτηρίου (κάτω των 2.000 κατοίκων), 

της εξαίρεσης μετόχων με ποσοστό κάτω του 3% κ.λ.π. 

6. Καθιέρωση συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών και διασταυρώσεων 

μεταξύ φορέων και ∆.Ο.Υ., Επιθεώρησης Εργασίας, Ο.Α.Ε.∆. κ.λ.π . Άμεση 

γνωστοποίηση στο Υποκατάστημα Ι.Κ.Α. της έναρξης λειτουργίας 

επιχειρήσεως από την ∆.Ο.Υ.  Γνωστοποίηση σε ένα φορέα (ίσως Κ.Ε.Π.) 

της πρόσληψης μισθωτού και ενημέρωση των λοιπών φορέων περί αυτού 

μέσω on line σύνδεσης.  ∆ημιουργία one stop shop. 
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7. Επανασχεδιασμός του συστήματος υπολογισμού εισφορών στα ιδιωτικά 

οικοδομικά έργα, δεδομένου ότι το υφιστάμενο έχει κριθεί από την 

Ολομέλεια του Σ.Τ.Ε. ως αντισυνταγματικό (Σ.Τ.Ε. Ολομ. 1545/2008). 

8. Οργάνωση της αναγκαστικής είσπραξης των εισφορών. ∆ημιουργία 

ενιαίων Ταμείων Είσπραξης που θα ασχολούνται με την αναγκαστική 

είσπραξη των απαιτήσεων όλων των φορέων. 

9.  Κατάταξη του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. (ή και λοιπών φορέων) στην 3η τάξη 

προνομίων από την 6η που είναι σήμερα στις περιπτώσεις 

πλειστηριασμών.  

10. Επανασχεδιασμός του συστήματος ρύθμισης των οφειλομένων 

εισφορών. 

α.  Ενεργοποίηση του πάγιου συστήματος με χαμηλότερη προκαταβολή (6% 

έως 8%) και περισσότερες (έως 48) δόσεις. Μη απώλεια της ρύθμισης αν 

καταβάλλονται οι τρέχουσες εισφορές.  

β. Θεσμοθέτηση Ειδικής Επιτροπής για ρύθμιση οφειλών που υπερβαίνουν 

τις 300.000 ευρώ. Ρυθμίσεις με ευελιξία. Τακτική παρακολούθηση της 

τήρησης των όρων της ρύθμισης.  Εγγυήσεις. 

11. Αναμόρφωση των άρθρων 99 επ. ν. 3588/2007 (Πτωχευτικού 

Κώδικα), ώστε να εξασφαλίζεται η είσπραξη των οφειλών στα ασφαλιστικά 

ταμεία. 

12. Τροποποίηση διάταξης που καθιερώνει πενταετή παραγραφή των 

οφειλών του ∆ημοσίου προς το Ι.Κ.Α.  (άρθρ. 90 ν. 2362/1995).  Θέσπιση 

δεκαετούς παραγραφής. 

13. Εναρμόνιση διατάξεων εργατικής και ασφαλιστικής Νομοθεσίας. 

14. Επανεξέταση της θεσμοθετημένης (άρθρο 39 ν. 2084/1992 όπως 

ισχύει) υπαγωγής στην ασφάλιση ενός μόνο φορέα όταν υπάρχει 

παράλληλη ασφαλιστέα εργασία ή δραστηριότητα για τους 
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πρωτοασφαλισμένους μετά την 1-1-1993.  Άλλως θεσμοθέτηση minimum 

χρόνου ασφάλισης στον ένα φορέα για εξαίρεση από τον άλλο. 

15. Επανεξέταση του τρόπου υπολογισμού των συντάξεων χωρίς να 

θίγεται το ύψος των. 

α. Ενίσχυση της αναλογικής ανταπόδοσης, ώστε να δημιουργείται κίνητρο 

ασφάλισης σε κάθε περίπτωση. 

β. Αξιοποίηση του χρόνου της παράλληλης ασφάλισης. 

γ. Αξιοποίηση του χρόνου ασφάλισης των συνταξιούχων που 

απασχολούνται και ασφαλίζονται. 

16. Επανεξέταση της συνείσπραξης των εισφορών για Ο.Α.Ε∆. , Ο.Ε.Κ. και 

Εργατική Εστία από το Ι.Κ.Α., που καταλήγει σε υψηλό συνολικό κόστος 

εισφορών. 

17.  ∆ιασταύρωση – Συνεργασία Επικουρικών Ταμείων με Ι.Κ.Α. προς 

υποβοήθηση των ελέγχων. 

18.  Ολοκλήρωση των διαδικασιών για χορήγηση Α.Μ.Κ.Α.  Αξιοποίηση του 

συστήματος. 

19. Συστηματική ενημέρωση των ασφαλισμένων για την σημασία της 

σύμπραξής τους για τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής. 

20.  Ανάπτυξη ασφαλιστικής συνείδησης από μαθητική ηλικία. 

21. Επανεξέταση της ποινικής διάστασης της εισφοροδιαφυγής.  

Επικέντρωση στην παρακράτηση και μη απόδοση ασφαλιστικών εισφορών. 

 Πέραν όμως των ανωτέρω για τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής 

είναι απαραίτητη η ύπαρξη πραγματικής πολιτικής βούλησης. 

 Είναι γεγονός ότι πάντοτε η αντιμετώπιση της εισφοροδιαφυγής 

αποτελούσε στόχο, υποχωρούσε όμως ενώπιον άλλων προτεραιοτήτων ή 

σκοπιμοτήτων οι οποίες σχετίζονταν με το κακώς νοούμενο δημόσιο 

συμφέρον. 
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 Ελπίζουμε αυτή τη φορά, που πλέον δεν υπάρχουν περαιτέρω 

περιθώρια η διασφάλιση των εσόδων των Ταμείων μας να αναδειχθεί ως 

το μείζον προστατευόμενο αγαθό και αυτό βεβαίως δεν αφορά μόνο την 

πολιτική ηγεσία αλλά όλους μας.  

 

                                                ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘ. ΜΠΟΥΡΛΟΣ  

                                                                 Για την  

                                                                 Ε.Σ.Ε.Ε.  
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