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Γηζαγςγή

 Η παναμηθμκμμία & ε δηαθζμνά είκαη 2 θαηκυμεκα πμο
παναηενμφκηαη ζπεδυκ ζε υιμοξ ημοξ ημμείξ ηεξ θμηκςκίαξ.

 Ο ημμέαξ ηεξ ογείαξ βνίζθεηαη ζημ επίθεκηνμ ηςκ ζοδεηήζεςκ
εηδηθά ηχνα με ηεκ δεμμζημκμμηθή θνίζε.

 Σάζε ζφγποζεξ ηςκ πνμακαθενυμεκςκ υνςκ, μπυηε & πανάζζεηαη
ιακζαζμέκε ζηναηεγηθή πνυιερεξ ή ελάιεηρεξ ημοξ.

 Σα θαηκυμεκα παναμηθμκμμίαξ ζοκακηχκηαη ζημκ ημμέα ηςκ
πνμμεζεηχκ & ηςκ ηδίςκ πιενςμχκ (out of pocket payments) απυ
ημοξ αζζεκείξ ή ημοξ μηθείμοξ ημοξ.

 Αδηαμθηζβήηεηα ηα ακςηένς απμηειμφκ πνυθιεζε & εοθαηνία γηα
ηεκ πάναλεξ ζημπεομέκεξ πμιηηηθήξ γηα ημ Γ..Τ. ζε ζεμείμ πμο
ζα ημ θαηαζηήζεη βηχζημμ.



Πνμζδημνίδμκηαξ ηεκ παναμηθμκμμία (I)

 Παναγςγή πμο βαζίδεηαη ζηεκ αγμνά κυμημςκ ή πανάκμμςκ αγαζχκ &
οπενεζηχκ, πμο λεθεφγμοκ απυ ημκ εκημπηζμυ ηςκ επίζεμςκ
εθηημήζεςκ ημο Α.Γ.Π. [Smith P. (1994): p. 18].

 Οη μηθμκμμηθέξ δναζηενηυηεηεξ & ημ εηζυδεμα πμο πνμένπεηαη απυ
υζμοξ παναθάμπημοκ ηηξ θοβενκεηηθέξ νοζμίζεηξ, ηεκ θμνμιμγία & ημκ
(επίζεμμ) έιεγπμ [Dell' Anno R. (2003), Dell' Anno R., Schneider F.
(2004), Feige E.L. (1989), Thomas J. (1999),Fleming H. et. al.
(2000)].

 Ο υνμξ παναμηθμκμμία, ακαθένεηαη ζηηξ μηθμκμμηθέξ εθείκεξ
δναζηενηυηεηεξ, μη μπμίεξ εκχ δεμημονγμφκ εηζμδήμαηα ζοκηειεζηχκ
παναγςγήξ & επμμέκςξ ζα έπνεπε κα θαηαγνάθμκηαη ζηηξ ζηαηηζηηθέξ
εθηημήζεηξ ηεξ ζοκμιηθήξ μηθμκμμηθήξ δναζηενηυηεηαξ, υπςξ είκαη ημ
Αθαζάνηζημ Γγπχνημ Πνμσυκ (G.D.P.) ή ημ Αθαζάνηζημ Γζκηθυ Πνμσυκ
(G.N.P.) ελαηηίαξ ηεξ μιηθήξ ή μενηθήξ απυθνορεξ ημοξ απυ ηηξ
ανμυδηεξ θναηηθέξ οπενεζίεξ, ή ελαηηίαξ αδοκαμηχκ ηςκ ηειεοηαίςκ,
είκαη δοκαηυ κα μεκ πενηιαμβάκμκηαη ζηηξ επίζεμεξ εθηημήζεηξ ηεξ
[Βαβμφναξ Ι.., Μακςιάξ Ι.Ν. (2004): ζ. 21/Βαβμφναξ Ι..,
Κμφνηεξ Ι.Ν. (1991): ζ. 14].



Πνμζδημνίδμκηαξ ηεκ παναμηθμκμμία (II) 

Η παναμηθμκμμία, πενηιαμβάκεη ηα εηζμδήμαηα πμο
απμθηχκηαη απυ ηεκ (ζηενηδυμεκε ζηεκ αγμνά)
παναγςγή κυμημςκ αγαζχκ & οπενεζηχκ & ηα μπμία
ζθυπημα απμθνφθζεθακ απυ ηηξ δεμυζηεξ ανπέξ, γηα
ημοξ ελήξ ιυγμοξ (Schneider F., June 2014: p. 4):

1. Φμνμαπμθογή, π.π. θυνμη εηζμδήμαημξ ή Φ.Π.Α.

2. Γηζθμνμαπμθογή.

3. Απμθογή ηήνεζεξ μνηζμέκςκ θακυκςκ ηεξ αγμνάξ
ενγαζίαξ, υπςξ μη θαηχηαημη μηζζμί, μη θαη' ακχηαημ
υνημ χνεξ ενγαζίαξ, ηα πνυηοπα αζθαιείαξ

4. Απμθογή ζομμυνθςζεξ με μνηζμέκεξ δημηθεηηθέξ
δηαδηθαζίεξ, υπςξ ε ζομπιήνςζε ζηαηηζηηθχκ
ενςηεμαημιμγίςκ ή άιιςκ δημηθεηηθχκ εκηφπςκ.



Πίνακαρ 1 
“Ταξινόμηζη ηων ηύπων 

ηων παπαοικονομικών δπαζηηπιοηήηων”

Πηγή: Schneider F. (June 2014): The Shadow Economy & Shadow Economy Labour Force: A Survey of Recent Developments, IZA
Discussion Paper No. 8278, p. 3 & ιδία επεξεπγαζία.



Πνμζδημνίδμκηαξ ηε δηαθζμνά (I)

 Η δηαθζμνά υπςξ & ε παναμηθμκμμία πενηιαμβάκεη πανάκμμεξ
δναζηενηυηεηεξ.

Η θαηάπνεζε ηεξ δεμυζηαξ ελμοζίαξ γηα ηδηςηηθυ υθειμξ
[Buehn A., Schneider F. (2012): p. 176/The World Bank (1997): p. 10/Viceisza A. 
(July 2008): p. 1/Transparency International (2008): p. 16/Walsh J. (2010): p. 
254/Huang F.L. (15/12/2008): p. 1/Tanzi V. (December 1998): p. 4/Βαβμφναξ 

Ι.., Μακςιάξ Γ.Α. (2004): ζ. 60].

Η δηαθζμνά ζηνεβιχκεη ημ θνάημξ δηθαίμο, απμδοκαμχκεη ηα
ζεζμηθά ζεμέιηα ημο έζκμοξ & επενεάδεη ζμβανά ημοξ θηςπμφξ
πμο είκαη ήδε μη πιέμκ μεημκεθημφκηεξ ηεξ θμηκςκίαξ μαξ. Καηά
ζοκέπεηα, ε δηαθζμνά είκαη έκα απυ ηα μεγαιφηενα εμπυδηα γηα ηεκ
μηθμκμμηθή & θμηκςκηθή ακάπηολε.[The World Bank (2009): 4].



Πνμζδημνίδμκηαξ ηε δηαθζμνά (IΙ)

Μηα ηαληκυμεζε ηςκ ηφπςκ δηαθζμνάξ είκαη ε αθυιμοζε:

1. Δςνμδμθία – Υνεμαηηζμυξ: ακαθένεηαη ζε δηεοθμιφκζεηξ
πμο θάκμοκ δεμυζημη ιεηημονγμί & γηα ηηξ οπενεζίεξ ημοξ αοηέξ
πιενχκμκηαη, ζε πνήμα ή είδμξ, απυ ημοξ ςθειμφμεκμοξ.
2. Καηάπνεζε – Τπελαίνεζε πνεμάηςκ: Κιμπή δεμμζίςκ πυνςκ
απυ άημμα πμο έπμοκ επηθμνηηζηεί με ημ ένγμ ηεξ δηαπείνηζεξ
ηςκ πυνςκ αοηχκ
3. Γθβηαζμυξ: Ακαθένεηαη ζηεκ εθβηαζηηθή απυζπαζε
πνεμάηςκ απυ ηδηχηεξ, επηπεηνήζεηξ θιπ. με ηε μμνθή δχνςκ
ή πιενςμχκ, θάης απυ ημ ηναπέδη (under the table).
4. Γοκμημθναηία – Νεπμηηζμυξ: Η πνεζημμπμίεζε ηεξ δεμυζηαξ
ελμοζίαξ πνμξ υθειμξ ηεξ μηθμγέκεηαξ ή θίιςκ αηυμςκ πμο
έπμοκ δεμυζηα ελμοζία.

* Απυ ηεκ παναπάκς ηαληκυμεζε πνμθφπηεη υηη ε δηαθζμνά δε
ζοκδέεηαη θαη’ ακάγθε με δςνμδμθία ή πνεμαηηζμυ. Ακάιμγα
με ηε ζέζε ημο δεμμζίμο ιεηημονγμφ πμο εμπιέθεηαη ζηε
δηαθζμνά, αοηή εμπιέθεηαη αοηή μπμνεί κα δηαθνηζεί ζε
πμιηηηθή & γναθεημθναηηθή.

[Βαβμφναξ Ι.., Μακςιάξ Γ.Α. (2004): 60 - 62].



1.Φμνμδηαθογή & 
εηζθμνμδηαθογή.

2.Η πμηυηεηα ηςκ 
ζεζμχκ. 

3.Ροζμίζεηξ. 

4.Δεμυζηεξ οπενεζίεξ. 

5.Φμνμιμγηθή εζηθή       
(tax morale). 

6.Πανεμπυδηζε. 

7.Αγνμηηθυξ ημμέαξ. 

8.Ακάπηολε ηεξ 
επίζεμεξ μηθμκμμίαξ. 

9.Αοημ – απαζπυιεζε.  
Πηγή: Schneider F. (June 2014): The Shadow Economy &
Shadow Economy Labour Force: A Survey of Recent
Developments, IZA Discussion Paper No. 8278, p. 7 - 9.

1. Πμιηηηθέξ & δηθαζηηθέξ αηηίεξ: 
ειιείρεηξ πμιηηηθμφ 
ζοζηήμαημξ, αζαθείξ θακυκεξ, 
απμοζία πμιηηηθμφ 
ακηαγςκηζμμφ, αδηαθάκεηα & 
ακαπμηειεζμαηηθυηεηα θιπ    

2. Κμηκςκηθέξ & πμιηηηζηηθέξ 
αηηίεξ: ακαιθαβεηηζμυξ, 
ιηγυηενεξ επεκδφζεηξ ζε 
δεμυζηα εθπαίδεοζε & 
ακζνχπηκμ θεθάιαημ θιπ. 

3. Οηθμκμμηθέξ αηηίεξ: ε 
μεγαιφηενε θναηηθή πανέμβαζε 
αολάκεη ηε δηαθζμνά, μη 
εμπιεθυμεκμη με αδηθήμαηα 
δςνμδμθίαξ αζπμιμφκηαη 
ελςζεζμηθέξ δναζηενηυηεηεξ.  

Πηγή: Buehn A., Schneider F. (May 2009): Corruption & the
Shadow Economy: A Structural Equation Model Approach,
IZA Discussion Paper No. 4182, p. 15 - 17.

Παναμηθμκμμία & Δηαθζμνά: Κφνηεξ αηηίεξ.



 Η ζπέζε παναμηθμκμμίαξ & δηαθζμναξ είκαη είηε οπμθαηάζηαζε είηε
ζομπιενςμαηηθή (Schneider F., September 2006: p. 29).

 ηηξ πχνεξ με ορειυ εηζυδεμα (ζομπιενςμαηηθά) οπάνπεη εκηζπομέκμ ημ
θνάημξ δηθαίμο, ηα δεμυζηα αγαζά, ε εθανμμγή ηςκ ζομβάζεςκ & ε
πνμζηαζία απυ 1 απμηειεζμαηηθή αζηοκμμία. Ωζηυζμ, οπάνπμοκ ειάπηζηα
πενηζηαηηθά δηαθζμνάξ (π.π. δςνμδμθία θναηηθχκ αληςμαημφπςκ γηα 1
μεγάιμ δεμυζημ ένγμ) πνμβαίκμκηαξ ζε δςνμδμθία χζηε κα θενδίζμοκ 1
ενγαζία ζηεκ επίζεμε μηθμκμμία [Choi J., Thum M. (2004)/Dreher A. et.
al. (2005)]. = ΑΡΝΗΣΙΚΗ ΦΕΗ.

 Σα 2/3 ημο εηζμδήμαημξ πμο απμθηάηαη ζηεκ παναμηθμκμμία δαπακχκηαη ζηεκ
επίζεμε μηθμκμμία (Schneider F., Enste D., March 2000).

 ηηξ πχνεξ με παμειυ εηζυδεμα (οπμθαηάζηαηα), μη επηπεηνήζεηξ ιεηημονγμφκ
ζηεκ οπυγεηα μηθμκμμία (underground economy), δςνμδμθχκηαξ θναηηθμφξ
αληςμαημφπμοξ (απμθεφγμκηαξ ηεκ θμνμιμγία & ημκ εκημπηζμυ απυ ηηξ
δεμυζηεξ ανπέξ) [Hindriks J. et. al. (1999)/Johnson S. et al. (1997)].

 Η παναμηθμκμμία & ε δηαθζμνά αιιειμεκηζπφμκηαη = ΘΕΣΙΚΗ ΦΕΗ.

Παναμηθμκμμία & Δηαθζμνά: 
Τπμθαηάζηαηα ή ομπιενςμαηηθά;



Οη ημμείξ ηεξ δηαθζμνάξ ζηεκ ογεία

ΡΤΘΜΙΗ:

- Πμιηηηθή ογείαξ.
- Υνεμαημδυηεζε ογείαξ.
- Πμηυηεηα πνμσυκηςκ,
οπενεζηχκ,

δμμχκ & επαγγειμαηηχκ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

& ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΟΡΩΝ:

- Δηαδηθαζία ημο πνμτπμιμγηζμμφ.
- Γλυθιεζε ηςκ οπενεζηχκ.
- Δηαπείνηζε πιενςμχκ.
- Έζμδα απυ πνήμαηα ημο πνήζηε.

- Υνήζε ηςκ πυνςκ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ: 

- Καηαζθεοή & απμθαηαζηάζε
ηςκ δμμχκ ογείαξ.

- Γλμπιηζμυξ & πνμμήζεηεξ.

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΥΑΡΜΑΚΩΝ:

- Έγθνηζε.
- Γθμδηαζμυξ.

- Δηακμμή.

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ:

- Ρακηεβμφ & πνμαγςγή.
- Πηζημπμίεζε επαγγειμαηηχκ ογείαξ.  

- Δηαπείνηζε ημο πνυκμο.

ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ:

- Γθπαίδεοζε & θαηάνηηζε.
- Υνεμαημδυηεζε ογείαξ.

Πηγή: Hussmann K. (January 2011): οπ. π., p. 11 – 13.



Σσήμα 1 
“Πλαίζιο καηανόηζηρ & μεηπιαζμού 

ηηρ διαθθοπάρ ζηον ηομέα ηηρ ςγείαρ”

Πηγή: Hussmann K. (January 2011): Addressing Corruption in the Health Sector. Securing equitable access to health care for everyone, U4
Issue No. 1, Norway, p. 9/Vian T. (2008): Review of corruption in the health sector: Theory, Methods & Interventions (p. 86), Health Policy
& Planning (23).



Οη ίδηεξ & μη άηοπεξ πιενςμέξ ζηεκ ογεία

Ίδηεξ πιενςμέξ (out of pocket payments) [Belli P., 2002: 16]:

a. Aκαθένμκηαη ζε εθείκεξ ηηξ πιενςμέξ γηα ηεκ πνήζε ηςκ οπενεζηχκ
ογείαξ, μη μπμίεξ βανφκμοκ απεοζείαξ ημοξ αζζεκείξ ή ηηξ μηθμγέκεηεξ ημοξ.

β. O μνηζμυξ αοηυξ δίκεη έμθαζε ζημκ άμεζμ παναθηήνα ηςκ πιενςμχκ, πμο
λεπςνίδμοκ απυ άιιεξ πεγέξ πνεμαημδυηεζεξ ηεξ ογεημκμμηθήξ πενίζαιρεξ,
ηδηςηηθήξ αζθάιηζεξ ογείαξ, οπμπνεςηηθήξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ &
θμνμιμγίαξ.

Άηοπεξ πιενςμέξ (informal payments) [Belli P., 2002: 16 - 17]:

a. Η άηοπε ζοκηζηχζα ηςκ πιενςμχκ μνίδεηαη ςξ ε πιενςμή (μεηνεηά ή είδμξ)
πμο θαηαβάιιηαη ζημοξ πανυπμοξ ηςκ οπενεζηχκ ογείαξ (πνυζςπμ ή δμμή
ογεημκμμηθήξ πενίζαιρεξ) απυ ημοξ ακζνχπμοξ πμο θάκμοκ πνήζε ηςκ
οπενεζηχκ αοηχκ, πένα απυ μπμηαδήπμηε πνμθαζμνηζμέκε κυμημε πιενςμή.

β. Η πιενςμή αοηή, μπμνεί κα ιάβεη δηάθμνεξ μμνθέξ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ
ηςκ άμεζςκ πιενςμχκ με μεηνεηά ζε γηαηνμφξ, δχνμ ζε κμζειεοηέξ ή ζε είδμξ
γηα πανμπή μνηζμέκςκ ζημηπείςκ αοηχκ ηςκ οπενεζηχκ, υπςξ π.π. θάνμαθα,
κμζειεία ή γεφμαηα ζηεκ εκδμκμζμθμμεηαθή πενίζαιρε, γηα ηεκ μπμία (έηζη θη

αιιηχξ) εοζφκεηαη μ πάνμπμξ.



Πίνακαρ 2
“Οι παπάγονηερ ηων επίζημων 

& άηςπων πληπωμών”

Πηγή: Vian T. (2015): Barriers to universal health coverage in Republic of Moldova: A policy analysis of formal & informal out of pocket
payments (p. 12), BMC Health & Services Research, 15 (319).



Οι ίδιερ πληπωμέρ ζηην ςγεία ζηην Ελλάδα

ΜΓΛΓΣΗ Γ 2.741 ΠΟΛΙΣΓ (Souliotis K. et. al., 2015):

 1/3 δίκεη θαθειάθη ζηα δεμυζηα κμζμθμμεία.

 55,2% ηςκ πνεμάηςκ πμο δίκμοκ μη αζζεκείξ ζε Δ.Μ.Τ. δεκ
ζοκμδεφεηαη απυ απυδεηλε (= 1,5 δηξ εονχ εηεζίςξ ε παναμηθμκμμία)
μπυηε οπάνπεη απχιεηα θμνμιμγηθχκ εζυδςκ 500 εθ. Γονχ.

 1.222 εονχ θαηά θεθαιήκ πιενςμέξ γηα οπενεζίεξ ογείαξ ζημκ
ηδηςηηθυ ημμέα (γηα υζμοξ έθακακ πνήζε ηςκ οπενεζηχκ αοηχκ).

 418 εονχ θαηά θεθαιήκ πιενςμέξ γηα οπενεζίεξ ογείαξ ζημκ ηδηςηηθυ
ημμέα πςνίξ απυδεηλε.

 500 εονχ θαηά θεθαιήκ πιενςμέξ γηα οπενεζίεξ ογείαξ ζημκ δεμυζημ
ημμέα.

 276 εονχ θαηά θεθαιήκ πιενςμέξ γηα οπενεζίεξ ογείαξ ζημκ δεμυζημ
ημμέα πςνίξ απυδεηλε.



Πίνακαρ 3 
“Τςπολογία ηων ίδιων πληπωμών ανά σώπα”

Πηγή: European Commission (September 2015): Out – of – Pocket Payments in Healthcare Systems in the European Union, HOPE, p. 8.

Ο.Ο..Α. 
(2007 – 2009): 

37,5% + 
ΓΛ.ΣΑΣ. (2009 
– 2011)¨29,5%

39,5% (2008) ηςκ 
ζοκμιηθχκ δαπακχκ 
ογείαξ (= 47,1% 

ακεπίζεμεξ)2007 – 2012: 
12,46% - 13,9% 

48,2% ημο ζοκυιμο 
ηςκ δαπακχκ 

ογείαξ είκαη ίδηεξ 
πιενςμέξ

2007 – 2012: 
20,24% - 20,44%

2007 – 2012: 
36% 

2007 – 2012: 
27%

2007 – 2012: 
22,5%



ομπενάζμαηα – Πνμηάζεηξ

 Οη δοζιεηημονγίεξ ζημκ ημμέα ηεξ ογείαξ, επακαπνμζδημνίδμοκ ημκ 
νυιμ πμο δηαδναμαηίδεη ημ Γ..Τ.

 Η παναμηθμκμμία & ε δηαθζμνά έπμοκ εηζπςνήζεη ζημ ζφκμιμ ημο
ζοζηήμαημξ ογείαξ (θονίςξ ζε πνμμήζεηεξ & άηοπεξ πιενςμέξ).

 Πανυιμ ημ δοζμεκέξ θμηκςκηθμμηθμκμμηθυ πιαίζημ ζηεκ Γιιάδα (&
ζε θάπμηεξ πχνεξ ηεξ Γ.Γ.), γίκμκηαη αληυιμγεξ πνμζπάζεηεξ
πενημνηζμμφ ή & ελάιεηρεξ ηςκ θαηκμμέκςκ.

 Γζςηενηθυξ έιεγπμξ ζηα κμζμθμμεία (αν. 25, Ν. 4025/2011),
ειεθηνμκηθέξ πνμμήζεηεξ, δηπιμγναθηθυ ζφζηεμα ζηα κμζμθμμεία,
οπμπνέςζε πνήζεξ πιαζηηθχκ θανηχκ (αζζεκείξ & γηαηνμφξ),
ειεθηνμκηθή ζοκηαγμγνάθεζε, αοζηενμπμίεζε θμνμιμγηθχκ ειέγπςκ
ζε θαηαζέζεηξ γηαηνχκ (πυζεκ έζπεξ), Πενημοζημιυγημ θιπ.

 Τπάνπμοκ πενηζχνηα βειηίςζεξ & μεηελέιηλεξ ημο Γ..Τ. ζηεκ
επμπή ημο Μκεμμκίμο με γκχμμκα ηεκ πμηυηεηα ηεξ ογεημκμμηθήξ
πενίζαιρεξ.




