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ΕΡΩΤΗΣΗ 

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Κωστή Χατζηδάκη. 

Θέμα: «Εμφανής στατιστική απόκλιση μεταξύ ΕΛΣΤΑΤ και ΟΑΕΔ στην καταγραφή των 

ανέργων για το μήνα Δεκέμβριο 2021.» 

Κύριε Υπουργέ, 

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) είναι μια ανεξάρτητη Αρχή και αποτελεί την 

εθνική στατιστική υπηρεσία κατά την έννοια του άρθρου 5 του Κανονισμού (ΕΚ) 

αριθ.223/2009 για τις Ευρωπαϊκές Στατιστικές, όπως τροποποιήθηκε από τον 

Κανονισμό 2015/759. Απολαμβάνει δε λειτουργικής ανεξαρτησίας καθώς και 

διοικητικής και οικονομικής αυτοτέλειας. Για το μήνα Δεκέμβριο 2021 η ΕΛΣΤΑΤ 

ανακοίνωσε ότι ο αριθμός ανέργων, ανθρώπων δηλαδή που δεν εργάζονται και 

αναζητούν εργασία, υποχώρησε και διαμορφώθηκε σε 596.067 άτομα που σημαίνει 

ότι το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 12,8%. Για τον ίδιο μήνα Δεκέμβριο του 2021, ο 

Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) κατέγραψε 1.100.099 

ανέργους, οι οποίοι επίσης βρίσκονται σε αναζήτηση εργασίας. Σύμφωνα δε με τα 

στοιχεία του Ο.Α.Ε.Δ. ο αριθμός των ανέργων είναι αυξημένος σε σχέση με τον 

προηγούμενο μήνα, το Νοέμβριο 2021 κατά τον οποίο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι ήταν 

1.081.622 άτομα. Διαπιστώνεται δηλαδή μια σημαντική στατιστική απόκλιση μεταξύ 

των δύο δημόσιων υπηρεσιών που αφορά στην καταμέτρηση του αριθμού των 

ανέργων, η οποία ανέρχεται σε 504.032 ανθρώπους. Η ΕΛΣΤΑΤ κατέγραψε μόλις το 

54,2% των ανέργων που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ για το μήνα Δεκέμβριο 2021. 

Τα αποτελέσματα της έρευνάς της αποδεικνύουν ότι δεν θεωρεί ανέργους το 45,8% 

εκείνων που σύμφωνα με τον Ο.Α.Ε.Δ. είναι άνεργοι. Σε παλαιότερη ανακοίνωση που 

είχε εκδώσει η ΕΛΣΤΑΤ και προκειμένου να δικαιολογήσει τις στατιστικές διαφορές σε 

σχέση με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, οι οποίες εκείνη την περίοδο ήταν σημαντικά 

μικρότερες, είχε ισχυριστεί πως μεταξύ των άλλων ευθύνεται η «μαύρη» εργασία. 

Πρόκειται για άτομα που εργάζονται χωρίς ασφάλιση με μαύρη εργασία ή εργάστηκαν 

κατά περιόδους σε ευκαιριακές εργασίες, καταγράφονται ως «απασχολούμενοι» στην 

έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, αλλά ταυτοχρόνως παραμένουν εγγεγραμμένοι στο μητρώο 

ανέργων του ΟΑΕΔ. Ουσιαστικά κάποιος που εργάζεται παράνομα (χωρίς ασφάλιση) 

δηλώνει στον ένα κρατικό φορέα στην ΕΛΣΤΑΤ ότι εργάζεται, ενώ παράλληλα είναι 

δηλωμένος ως άνεργος στον ΟΑΕΔ για να λαμβάνει ενδεχομένως παράνομα 

επιδόματα. Με όλον αυτόν τον ισχυρισμό της ΕΛΣΤΑΤ ουδείς ενοχλείται και αποτελεί 

ουσιαστικά έναν ισχυρισμό που αφορά σε κακή διαχείριση των Δημόσιων οικονομικών 

πόρων. Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ΕΛΣΤΑΤ δε, τα άτομα που καταγράφονται ως 
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άνεργοι από την υπηρεσία αυτή δεν συμπίπτουν εννοιολογικά με εκείνα που 

εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ και συνεπώς, εξαιτίας αυτής της 

διαφοράς των ορισμών, δεν είναι δυνατή η σύμπτωση των δύο πληθυσμών. Ωστόσο, 

είναι πρώτη φορά που στα στατιστικά χρονικά, η αρμόδια Ελληνική Στατιστική 

Υπηρεσία να καταγράφει μόνο το 54,2% των εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ, 

υπονοώντας ότι το υπόλοιπο 45,8% εργάζεται ανασφάλιστο με συνέπεια τη διαφυγή 

σημαντικότατων εισφορών για τα αφαλιστικά ταμεία και την ελληνική οικονομία. 

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

- Πως δικαιολογείτε την σημαντική στατιστική απόκλιση μεταξύ της Ελληνικής 

Στατιστικής Αρχής και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού; 

- Πως προτίθεστε να ενεργήσετε προκειμένου να διαπιστώσετε αν ο ισχυρισμός της 

ΕΛΣΤΑΤ ότι 504.032 άνθρωποι για το μήνα Δεκέμβριο 2021, ήτοι το 45,8% των 

εγγεγραμμένων στο διοικητικό μητρώο του Ο.Α.Ε.Δ. εργάζεται ανασφάλιστο; 

- Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να διαπιστώσετε ακριβώς ποιος είναι ο 

αριθμός των ανθρώπων που ισχυρίζεται η ΕΛΣΤΑΤ ότι εργάζεται ανασφάλιστο και 

μπορεί παράλληλα να επιδοτείται από τον Ο.Α.Ε.Δ.; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου 

Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 




