
Οι περισσότεροι από εμάς κινούμαστε, όχι
γιατί το επιλέγουμε, μεταξύ των διαστη-
μάτων εργασίας και ανεργίας με καταπλη-
κτική «ευκολία». Ανησυχώντας για το αν θα
ανανεωθεί η σύμβασή μας, περιμένοντας το πότε
θα βγει η επόμενη προκήρυξη του τάδε υπουργείου ή
το επόμενο voucher του ΟΑΕΔ για να βάλουμε τίποτα στην άκρη
για να μας βγάλει ώσπου να ξαναβρούμε δουλειά. Σε μια συνεχή
και ρευστή κατάσταση εντός και εκτός εργασίας, αδυνατώντας
τις περισσότερες φορές να κάνουμε τον οποιοδήποτε, έστω και
βραχυπρόθεσμο, σχεδιασμό. 

Το βραβείο όμως για την καλύτερη μορφή απασχόλησης (για τα
αφεντικά) πάει ομολογουμένως στη μαύρη εργασία. Τι το καλύ-
τερο απ’το να μην δίνεις τον νόμιμο μισθό, τα δεδουλευμένα,
υπερωρίες, επιδόματα, άδειες, δώρα, να αδιαφορείς για το ωρά-
ριο και να μην τρέχει κάστανο;

ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΦΥΓΕ ΜΑΚΡΙΑ

Το να βλέπεις τα ένσημα με το κιάλι είναι μια εικόνα που δεν
μας είναι καθόλου ξένη. Η ελληνική οικονομία για δεκαετίες στη-
ρίζεται στην παρανομοποιημένη εργασία των μεταναστών ερ-
γατών. Η δουλειά στις κατασκευές, στη γεωργία, στην
εστίαση, στην τουριστική βιομηχανία, στις οικιακές
υπηρεσίες σχεδόν εξ ορισμού σημαίνει ότι θα δου-
λεύεις μαύρα. Ο καημός όμως για την έξαρση της
«αδήλωτης εργασίας» που παίρνει ανησυχητικές
διαστάσεις και κάτι πρέπει να κάνουμε, ειδικά
όταν αυτός προέρχεται από το κράτος, μας κινεί
υποψίες. Ακόμα και δημιουργία «ευρωπαϊκής πλατ-
φόρμας» συζητούν για την πρόληψη και καταπολέ-
μηση της μαύρης εργασίας που καταστρέφει την
ευρωπαϊκή οικονομία.1 Άσε που τα ασφαλιστικά ταμεία χάνουν
λεφτά μέσω της εισφοροδιαφυγής και μην αναφέρουμε τον αθέ-
μιτο ανταγωνισμό στην επιχειρηματικότητα, καθώς επιχειρήσεις
που δεν είναι σωστές στις υποχρεώσεις τους προς το δημόσιο
βρίσκονται σε πιο πλεονεκτική θέση από τις άλλες, ξέρετε, τις
σωστές.

Το να παρακολουθείς λοιπόν την επικαιρότητα και να προσπα-
θείς να αντλήσεις κάποια συμπεράσματα δεν είναι εύκολη υπό-
θεση, χρειάζονται μάτια ανοιχτά και υπομονή. Πόσο μάλλον που
για οποιοδήποτε πράγμα που θέλει να αποδείξει κάποιος, υπάρ-
χει και η αντίστοιχη έρευνα, συνοδευόμενη βέβαια από τα απα-
ραίτητα στατιστικά στοιχεία. Για παράδειγμα σε ένα παλιότερο
δημοσίευμα γνωστής εφημερίδας διαβάζουμε:

στην Ελλάδα την εποχή των μνημονίων, η
επίσημα καταγεγραμμένη αδήλωτη εργασία

από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές εκτοξεύεται
από το 29,7% λίγο πριν από το 2010, στο 40,5%

στα τέλη του 2013, για να περιοριστεί στο 25% στα
τέλη του 2014. Για το τρέχον έτος, τα επίσημα στοιχεία

από το επιχειρησιακό σχέδιο «Άρτεμις» του υπουργείου Ερ-
γασίας δείχνουν ότι η αδήλωτη εργασία κινείται σε ποσοστά της
τάξης του 21,21% τον Μάρτιο του 2015, υπονομεύοντας εργα-
ζομένους, ασφαλιστικά ταμεία και υγιείς επιχειρήσεις.2

Τι καταλαβαίνει λοιπόν με μια πρώτη ματιά ο «αδαής» αναγνώ-
στης; Μα φυσικά ότι η ανασφάλιστη εργασία μειώθηκε και μάλι-
στα μόλις σε έναν χρόνο. Τζάμπα ντόρος γίνεται τελικά, εμείς
άλλα νομίζαμε σε καιρούς κρίσης....Βέβαια με μια πιο προσεκτική
ματιά διαβάζουμε ότι γίνεται λόγος για την καταγεγραμμένη ανα-
σφάλιστη εργασία, δηλαδή όσα έχει ελέγξει το σώμα της Επιθε-
ώρησης Εργασίας. Ναι, με τα γνωστά προβλήματα των
δειγματοληπτικών ελέγχων και των λειτουργικών της προβλημά-
των. 

Παρόλα αυτά αναρωτιέται κανείς πώς και σημειώνεται όλη αυτή
η μείωση στα ποσοστά της μαύρης εργασίας. Παρακάτω λύνεται
η απορία:

Παράλληλα, οι ειδικοί διαπιστώνουν ότι η μείωση της κα-
ταγεγραμμένης αδήλωτης εργασίας από 31,73% το 2013

σε 4,56% το 2014, ήτοι κατά 27 ποσοστιαίες μονά-
δες, συνδυάζεται με την αλματώδη αύξηση της μερι-
κής και εκ περιτροπής απασχόλησης, καθώς πολλές
επιχειρήσεις προκειμένου να αποφύγουν τα υψηλά
πρόστιμα, προβαίνουν μεν στη δήλωση των εργαζο-

μένων, αλλά δεν δηλώνουν τις πραγματικές ώρες ερ-
γασίας και συνακολούθως, τις καταβλητέες αποδοχές,

με σοβαρότατες συνέπειες και στα οικονομικά των ασφα-
λιστικών ταμείων. [...] Το 2013, σε έκθεσή του το ΔΝΤ παρα-

τηρούσε ότι οι Έλληνες εργοδότες επιλέγουν την αδήλωτη
εργασία, παρά τα υψηλά πρόστιμα και τις αυστηρές κυρώσεις,
επειδή σε βάθος χρόνου αυτή η επιλογή τους κοστίζει φθηνό-
τερα, λόγω των αραιών ελέγχων και του μικρού πρακτικά κινδύ-
νου τιμωρίας.3

Όλα λοιπόν κομμένα και ραμμένα στα μέτρα των αφεντικών που
παρά τα ζόρια τους όλο και κερδισμένα βρίσκονται. Τα παραπάνω
βέβαια δεν σημαίνουν ότι η ανασφάλιστη εργασία που μας συν-
τροφεύει δεκαετίες τώρα, πάει και τελείωσε και ότι δεν συμφέ-
ρει πλέον κανέναν. Αυτό όμως που προσπαθούμε να κάνουμε
κατανοητό είναι ότι όλες αυτές οι νομοθετικές ρυθμίσεις επιθυ-
μούν να επιβάλλουν ένα καινούριο πλαίσιο και να θεσμοθετή-
σουν πρακτικές που συνέβαιναν από καιρό. Κάτι σε κλείσιμο του
ματιού στα αφεντικά, στο στυλ «εντάξει το έχετε παρακάνει με
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Ο ΚΗΠΟΣ ΜΕ ΤΑ «ΠΑΡΑΞΕΝΑ»

Αυτό που βλέπουμε γύρω μας είναι ότι όλο και λιγότεροι από εμάς εργάζονται υπό το καθεστώς της «τυπικής εργασιακής σχέ-

σης» δηλαδή αυτής της εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης αόριστου χρόνου (για να καταλαβαινόμαστε, εννοούμε το

πενθήμερο-οχτάωρο). Η επίθεση που δεχόμαστε ως εργατική τάξη τα τελευταία τουλάχιστον έξι χρόνια έχει στο οπλοστάσιό της

νέες λέξεις, όπως κοινωφελής εργασία, ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, voucher, «μπλοκάκι» και όχι και τόσο νέες, ευελιξία,

μερική απασχόληση, συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ορισμένου χρόνου, διαθεσιμότητα, απολύσεις.
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το να μην κολλάτε ένσημα. Ζημιωνόμαστε όλοι. Να κοίτα εδώ
μπορείς να κάνεις αυτό, να βάζεις και το κατιτίς...». Όλη τους η
ανησυχία είναι το πώς θα μετατρέψουν την αδήλωτη εργασία σε
νόμιμη απασχόληση με φθηνότερο πάλι κόστος από την τυπική
απασχόληση. Μην μας βάζουν και χέρι οι ευρωπαίοι…

Προς ενίσχυση στα όσα λέμε σε μια μελέτη του Ινστιτούτου Ερ-
γασίας της ΓΣΕΕ διαβάζουμε ότι στην τετραετία 2010-2014 η με-
ρική απασχόληση αυξήθηκε σημαντικά ως συνέπεια των
μεταβολών της κρίσης αλλά και ως αναγκαστική επιλογή όσων
δεν μπορούν να βρουν πλήρη απασχόληση.4 Βέβαια δεν περιμέ-
ναμε τη ΓΣΕΕ να μας πει ότι όσοι δουλεύουμε με μειωμένο ωρά-
ριο το κάνουμε από ανάγκη. Μείωση μαύρης εργασίας, αύξηση
μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης σε συσκευασία δώρου με
μπόλικη δόση ενδιαφέροντος για το πώς τα βγάζουμε πέρα.

ΜΑΥΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ VS ΕΚ ΠΕΡΙΤΡΟΠΗΣ 
(ΚΑΤΑ ΤΟ «ΑΛΛΑΞΕ Ο ΜΑΝΩΛΙΟΣ…»)

Τι σημαίνει τώρα εκ περιτροπής απασχόληση; Τι νέο φρούτο είναι
αυτό πάλι; Σε μια έρευνα5 που ανατρέξαμε για τον ορισμό συνο-
ψίζουμε πως αυτό σημαίνει ότι ο εργαζόμενος απασχολείται
μεν με πλήρες ωράριο, αλλά λιγότερες από τις ισχύου-
σες στην επιχείρηση ημέρες εργασίας για την εβδο-
μάδα, το δεκαπενθήμερο ή τον μήνα. Ο εργοδότης
οφείλει να ενημερώσει τους εργαζόμενους πριν
επιβάλλει το σύστημα της εκ περιτροπής απασχό-
λησης, η διάρκεια της οποίας δεν επιτρέπεται να
υπερβαίνει τους 9 μήνες στο ίδιο ημερολογιακό
έτος. Σύμφωνα με τον νόμο, η εφαρμογή της εκ πε-
ριτροπής έχει σκοπό την αντιμετώπιση των πρόσκαι-
ρων οικονομικών προβλημάτων, προκειμένου να
διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της επιχείρησης και η αποφυγή
απολύσεων που είναι η έσχατη λύση. Τέλος, ο εργοδότης έχει την
υποχρέωση να προχωρήσει σε σοβαρή συζήτηση για τους λόγους
που επιβάλλει την εκ περιτροπής, να δώσει οικονομικά στοιχεία
και να εξαντλήσει κάθε εναλλακτική.

Ως εδώ όμως με τα περιγραφικά. Τι γίνεται όμως στην πραγματική
ζωή; Εκεί που έρχεται το αφεντικό να συζητήσει σοβαρά μαζί
μας γιατί επιλέγει να ακολουθήσει αυτό το μέτρο. Εκεί είναι που
αρχίζουν τα δύσκολα. Ένα το κρατούμενο· ο λόγος του αφεντικού
και τα αδιάσειστα οικονομικά του στοιχεία. Μην ξεχνάμε ότι τα
πάντα είναι θέμα λογιστικής. Το πρόβλημα πάντοτε είναι το αυ-
ξημένο μισθολογικό κόστος και μόνο. Οπότε τι κάνουμε; Μα φυ-
σικά μειώνουμε μισθούς, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Το
είπαμε ξανά... το μέτρο αυτό είναι η τελευταία εναλλακτική λύση
πριν τις απολύσεις.

Δεύτερο το κρατούμενο· απολύσεις. Και μόνο η εκφώνηση αυτής
της λέξης είναι αρκετή για να δικαιολογηθούν πολλές ακρότητες
που ακούγονται σε χώρους εργασίας. Ναι σίγουρα όλοι αγχωνό-
μαστε μήπως απολυθούμε, αλλά αυτός ο φόβος δεν δικαιολογεί
απόψεις όπως «Ποιος θα απολυθεί; Εγώ; Εγώ είμαι εδώ 30 χρό-
νια και δικαιούμαι τόση αποζημίωση δεν σε συμφέρει να με διώ-
ξεις. Άλλοι δουλεύουν μόνο δύο χρόνια, να διώξεις αυτούς».6

Σημαίνει πολύ απλά ότι κοιτάς μόνο πώς θα την σκαπουλάρει η
πάρτη σου.

Τρίτο το κρατούμενο· βιωσιμότητα της επιχείρησης. Κάτι σαν για
να έχετε δουλειά θα πρέπει να έχει δουλειά και η επιχείρηση. Σε
απλή μετάφραση «τα προβλήματά μου θα πρέπει να γίνουν και
δικά σας. Κάντε υπομονή και σε λίγο καιρό όλα θα είναι όπως
παλιά». Δικαιολογίες που ακούμε και όταν μας λέει το αφεντικό
γιατί δεν μπορεί να μας βάλει ένσημα του τύπου «δεν βγαίνω,
δεν πάνε καλά οι δουλειές, θα σου βάλω μετά, θα…».

Αλλά λόγια να αγαπιόμαστε δηλαδή με πυρήνα την εσωτερική
μας υποτίμηση. Γιατί το θέμα δεν είναι η μερική απασχόληση, η
εκ περιτροπής ή όποιο όνομα τέλος πάντων της δώσουν στο μέλ-
λον. Το θέμα είναι ότι κανείς τους δεν θέλει να ξεμπερδεύει με

τη μαύρη εργασία. Δεν θέλουν να την αντιμετωπίσουν,
γιατί πολύ απλά είναι συστατικό στοιχείο της ελληνι-

κής αγοράς εργασίας· το θέμα είναι να την σταθε-
ροποιήσουν και να την ελέγξουν. 

Και σε όλο αυτό το χάος ο καθένας είναι μόνος
του χωρίς να μπορεί να αρθρώσει κουβέντα, όχι
γιατί είμαστε «ηλίθιοι», αλλά ανίκανοι στην πα-

ρούσα φάση να οργανωθούμε πολιτικά και να στα-
θούμε έστω και αξιοπρεπώς απέναντι στην επίθεση

που δεχόμαστε. Να πούμε έστω ότι το δικό μας ταξικό
συμφέρον δεν συστρατεύεται με το συμφέρον κανενός αφεντι-
κού.
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6. Οι λίγες τοποθετήσεις που ακολουθούν είναι από πραγματική ενημέ-
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