
 

 

ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΩΝ ΠΟΤΔΩΝ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

 

                                     Διπλωματικι Εργαςία 

 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΕΓΓΙΗ ΣΟΤ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΣΟΝ 

ΚΛΑΔΟ ΣΩΝ ΚΑΣΑΚΕΤΩΝ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 

                                                                Σθσ 

ΣΙΣΙΜΠΙΚΟΤ ΒΑΙΛΙΚΗ 

 

Επιβλζπων Κακθγθτισ: Γκίνογλου Δθμιτριοσ 

 

Τποβλικθκε ωσ απαιτοφμενο για τθν απόκτθςθ του Μεταπτυχιακοφ Διπλϊματοσ 

ςτθ Λογιςτικι και Χρθματοοικονομικι 

 

Οκτϊβριοσ 2011 

 



2 
 

                                 ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

 

 ήκεξα, ε θνξνδηαθπγή ζεσξείηαη σο έλα απφ ηα κεγαιχηεξα πξνβιήκαηα 

ηεο νηθνλνκίαο ηφζν ζε εγρψξην φζν θαη ζε δηεζλέο επίπεδν. Ζ Διιάδα είλαη 

απφ ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο κε ηε κεγαιχηεξε θνξνδηαθπγή θαη παξά ηα κέηξα 

πνπ έρνπλ ιεθζεί απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ 

πξνβιήκαηνο απηνχ, ηα απνηειέζκαηα δελ ήηαλ ηα πξνζδνθψκελα. Πνιινί 

ζεσξνχλ φηη θχξηα αηηία ηεο κεγάιεο θνξνδηαθπγήο ζηε ρψξα καο απνηειεί ην 

θνξνινγηθφ ηεο ζχζηεκα, ην νπνίν ζεσξείηαη αξθεηά πνιχπινθν θπξίσο ιφγσ 

ηνπ ππεξβνιηθά κεγάινπ αξηζκνχ θφξσλ.  

 Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε ηεο 

θνξνινγίαο ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ θαη ε επίδξαζε πνπ έρεη απηή ζηελ 

πνξεία ηνπ θιάδνπ. Μέζσ ηεο εκπεηξηθήο δηεξεχλεζεο ζα πξνζπαζήζνπκε λα 

αλαιχζνπκε ην θαηά πφζν έρνπλ επεξεάζεη ηνλ θιάδν νη ηειεπηαίεο αιιαγέο 

θαη ξπζκίζεηο πνπ έρνπλ γίλεη ζην θνξνινγηθφ πιαίζην ησλ θαηαζθεπψλ θαη λα 

αλαδείμνπκε ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ πξνθχςεη απφ ηηο ελέξγεηεο απηέο. 

 Πην ζπγθεθξηκέλα ε δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε αθφινπζε: 

 ην 1
ν
 θεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα ηνπ θφξνπ, αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο 

δηαθξίζεηο ηνπ θαη αλαιχνληαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

θαζεκηάο. Δπηπιένλ, ζπγθξίλνληαη νη θφξνη ηεο Διιάδαο κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

θφξνπο ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη δηεμάγνληαη ηα αλάινγα 

ζπκπεξάζκαηα. 

 ην 2
ν
 θεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

παξανηθνλνκίαο, αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο αηηίεο εκθάληζεο ηνπο θαζψο θαη 

νη ζπλέπεηεο απφ ηελ χπαξμή ηνπο  θαη πξνηείλνληαη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηνπο. 

 ην 3
ν
 θεθάιαην γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ηνπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ πνπ 

αθνξά ηνπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο κεραληθνχο θαη αξρηηέθηνλεο, ηηο 

ηερληθέο-θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο, ηηο εξγνιαβίεο θαη ηηο ππεξγνιαβίεο θαζψο 

θαη ηελ αλέγεξζε νηθνδνκψλ. 

 Σέινο, ζην 4
ν
 θεθάιαην ηεο δηπισκαηηθήο παξαηίζεληαη ζηνηρεία πνπ είλαη 

απνηέιεζκα έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ηνπο ηξεηο ηειεπηαίνπο 

κήλεο, δειαδή Αχγνπζην κε Οθηψβξε, ζην δήκν Θεζζαινλίθεο. Μέζσ ηεο 

έξεπλαο απηήο δηεμήρζεζαλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα ζρεηηθά κε ηα αίηηα 

πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία ηνπ θιάδνπ θαη ηελ χπαξμε θνξνδηαθπγήο ζηηο 

θαηαζθεπέο. 

Ζ δηπισκαηηθή εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηελ παξάζεζε ζπκπεξαζκάησλ θαη 

πξνηάζεσλ.    
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1ν: 

ΦΟΡΟ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 

 1.1   Η έλλνηα ηνπ θόξνπ 

 

   Ο θφξνο είλαη ε ππνρξεσηηθή εηζθνξά ζην θξάηνο (ζε ρξήκα) πνπ 

θαηαβάιιεηαη απφ θπζηθά θαη λνκηθά πξφζσπα. Ζ επηβνιή ησλ θφξσλ 

εμππεξεηεί αθελφο δεκνζηνλνκηθνχο ζθνπνχο θαη αθεηέξνπ 

θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ζθνπνχο. Με ηελ επηβνιή ησλ θφξσλ ην δεκφζην 

απνβιέπεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ησλ πφξσλ πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πάζεο θχζεσο αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ φπσο ε δεκφζηα 

αζθάιεηα, ε δεκφζηα πγεία, ε παηδεία, ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θιπ . 

Σαπηφρξνλα φκσο κε ηελ επηβνιή ησλ θφξσλ θαη θπξίσο ηνπ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο εμππεξεηείηαη θαη ε θνηλσληθή ζθνπηκφηεηα ησλ θφξσλ, ε νπνία 

ζπκβάιιεη ζηε δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ηελ άκβιπλζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. Δπηπιένλ, κε 

ηελ επηβνιή ησλ θφξσλ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ησλ έκκεζσλ θφξσλ θαη δαζκψλ 

πνπ επηβάιινληαη ζηα εηζαγφκελα αγαζά, ηα θξάηε απνβιέπνπλ ζηελ 

πξνζηαζία ησλ εγρσξίσο παξαγνκέλσλ αγαζψλ θαη ηελ αλάπηπμε 

αληαγσληζηηθψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ έλαληη άιισλ ρσξψλ. (Καξαγηψξγνο & 

Γεσξγίνπ, 2004) 

   Με βάζε ηελ αξρή ηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο ν θαζέλαο πιεξψλεη θφξνπο 

αλάινγα κε ηηο δπλάκεηο ηνπ. Σν θνξνινγηθφ καο ζχζηεκα ζήκεξα ζεσξείηαη 

αξθεηά πνιχπινθν ιφγσ ηνπ ππεξβνιηθά κεγάινπ αξηζκνχ θφξσλ αιιά θαη 

ιφγσ ηνπ δπζλφεηνπ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαζψο επίζεο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ εθαξκνγήο ηνπ. 

   Δίλαη γεγνλφο φηη ε ηθαλφηεηα θνξνινγίαο επεξεάδεη ηα θξαηηθά έμνδα. 

Πνιιά θξαηηθά πξνγξάκκαηα πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ηα έζνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηνπο θφξνπο έρνπλ σο ζθνπφ λα δψζνπλ θίλεηξα εξγαζίαο 

φπσο είλαη ηα πξνγξάκκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ αλεξγία θαη ηε κε αζθάιηζε ησλ 

εξγαδνκέλσλ. Έρεη δηαπηζησζεί φηη ρψξεο κε απμεκέλα πνζνζηά θφξσλ ζηελ 

εξγαζία θαη ζηελ θαηαλάισζε έρνπλ ζρεηηθά πην γελλαηφδσξα πξνγξάκκαηα 

γηα θνηλσληθή αζθάιηζε, γηα βνήζεηα ζε αξξψζηνπο, γηα ηνπο αλέξγνπο θαη γηα 

ηνπο αλήκπνξνπο. Ωζηφζν, εθηφο απφ ηα νθέιε, ε πςειή θνξνινγία 

δεκηνπξγεί θαη πξνβιήκαηα φπσο είλαη ε ελζάξξπλζε ηεο καχξεο εξγαζίαο 

(δειαδή εξγαζία πνπ δελ δειψλεηαη θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ αζθάιηζε) θαη ε 

ζηξνθή ζηελ παξανηθνλνκία. (Desai & Hines, 2001) 
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   Οη θπβεξλήζεηο έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο πνιιά δηαθνξεηηθά θνξνινγηθά κέζα 

πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ κεκνλσκέλα ή ζε ζπλδπαζκφ γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Οη θνξνινγηθέο απηέο ελαιιαθηηθέο 

είλαη πξνζσπηθνί θαη εηαηξηθνί θφξνη εηζνδήκαηνο, θφξνη επί ησλ πσιήζεσλ, 

θφξνη πξνζηηζέκελεο αμίαο, εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο θαη πνιινί άιινη. Σν 

ζχλνιν ησλ θφξσλ πνπ επηβάιιεη κηα ρψξα επεξεάδεη ηελ ηθαλφηεηα ηεο λα 

πξνζειθχεη επελδχζεηο θαη λα ηνλψλεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο δξαζηεξηφηεηα. 

Τπάξρνπλ εθηελή ζηνηρεία πνπ δείρλνπλ φηη νη πςεινί θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο απνζαξξχλνπλ ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο θαη ππνζηεξίδνπλ ηηο 

θπβεξλήζεηο πνπ δηαηεξνχλ ρακεινχο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο ησλ εηαηξηψλ 

γηα λα ελζαξξχλνπλ ηηο επελδχζεηο. Γηα παξάδεηγκα, πςεινί θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο ζην πξνζσπηθφ εηζφδεκα κπνξεί λα αληαλαθινχλ ελ κέξεη πςειφ 

θφξν κηζζψλ ν νπνίνο ζηε ζπλέρεηα απνζαξξχλεη ηηο άκεζεο μέλεο επελδχζεηο 

εηδηθά εάλ ε εξγαζία θαη ην θεθάιαην είλαη ζπκπιεξσκαηηθά. Οκνίσο πςειά 

πνζνζηά ηεο θνξνινγίαο ηδηνθηεζίαο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηε δήηεζε γηα 

επελδχζεηο φπσο επίζεο θαη ηα πςειά πνζνζηά θφξνπ εηζνδήκαηνο. (Desai & 

Hines, 2001) 

    Ζ θνξνινγηθή πνιηηηθή πνπ ζα εθαξκφζεη κηα ρψξα έρεη ηνπο ίδηνπο ηχπνπο 

απνηειέζκαηνο ζηνπο πνιίηεο ηεο φπσο θαη νη άιιεο πνιηηηθέο. Ωζηφζν 

πξνθαιεί κεγαιχηεξεο αληηδξάζεηο απφ ηνπο πνιίηεο ζε ζρέζε κε ηηο ππφινηπεο 

πνιηηηθέο θαη κπνξεί λα αλαπξνζαξκφδεηαη ζπρλά ψζηε λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο 

κεηαβαιιφκελεο πνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο. 

 

1.2 Καλόλεο θνξνινγίαο 

 

  Ζ επηβνιή ησλ θφξσλ, γεληθά δηέπεηαη απφ νξηζκέλνπο θαλφλεο νη νπνίνη 

εθαξκφδνληαη δηεζλψο ζε φια ηα ζχγρξνλα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα θαη 

απνηεινχλ γεληθέο αξρέο. Οη ζεκαληηθφηεξνη απφ απηνχο ηνπο θαλφλεο είλαη νη 

αθφινπζνη: 

 Ο θαλφλαο ηεο θαζνιηθόηεηαο ηνπ θφξνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν θφξνο ζα 

πξέπεη λα επηβάιιεηαη ζε φινπο ηνπο πνιίηεο ρσξίο εμαηξέζεηο. 

 Ο θαλφλαο ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζύλεο, κε βάζε ηνλ νπνίν ν 

θνξνινγνχκελνο ζα πξέπεη λα εηζθέξεη ζην θξάηνο αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή 

ηνπ δπλαηφηεηα θαη ηα εηζνδήκαηα ηνπ. 

 Ο θαλφλαο ηεο παξαγωγηθόηεηαο ηνπ θόξνπ, ν νπνίνο πξνβιέπεη ηελ επηβνιή 

ηνπ θφξνπ θαηά ηέηνην ηξφπν θαη πνζνζηφ, ψζηε αθελφο λα επηηπγράλεηαη ε 

θαιχηεξε δπλαηή ηακηεπηηθή απφδνζε απηνχ θαη αθεηέξνπ λα κελ πξνηξέπεη 
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ηνπο πνιίηεο λα αλαδεηνχλ κεζφδνπο θαη ελέξγεηεο πνπ νδεγνχλ ζε 

θαηαζηξαηήγεζε ηνπ θνξνινγηθνχ λφκνπ. 

 Ο θαλφλαο ηεο απιόηεηαο ηνπ θόξνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν νη ζεζπηδφκελεο 

θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ζα πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απιέο θαη 

θαηαλνεηέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα ηηο εξκελεχνπλ ηφζν νη εθαξκνζηέο ησλ 

θνξνινγηθψλ λφκσλ φζν θαη νη θνξνινγνχκελνη. 

 Ο θαλφλαο ηεο βεβαηόηεηαο θαη ζηαζεξόηεηαο ηνπ θόξνπ, ε εθαξκνγή ηνπ 

νπνίνπ ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ νξζή εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ 

δηαηάμεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ νη θνξνινγνχκελνη είλαη επαξθψο 

ελεκεξσκέλνη γηα ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη 

ζε απηέο εκπξφζεζκα, απνθεχγνληαο έηζη ηηο ζπλέπεηεο εθπξνζέζκνπ 

θαηαβνιήο ησλ θφξσλ θαη ηηο ζρεηηθέο ηαιαηπσξίεο. 

 Ο θαλφλαο ηνπ δηαθνξηζκνύ ηωλ εηζνδεκάηωλ, ν νπνίνο επηβάιιεη, γηα 

ιφγνπο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, ηε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε 

νξηζκέλσλ εηζνδεκάησλ ή αγαζψλ φπσο γηα παξάδεηγκα ηα εηζνδήκαηα απφ 

θεθάιαηα ή εξγαζία θαζψο θαη ηα αγαζά ιατθήο θαηαλάισζεο ή αγαζά 

πνιπηειείαο. 

 Ο θαλφλαο ηεο απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο, ν νπνίνο εθαξκφδεηαη ηφζν 

ζε εζληθφ επίπεδν φζν θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ δηαθφξσλ θξαηψλ. Έηζη, ζε 

δηαθξαηηθφ επίπεδν έρνπλ ππνγξαθεί δηκεξείο ζπκβάζεηο γηα ηελ απνθπγή ηεο 

δηπιήο θνξνινγίαο. (Καξαγηψξγνο & Γεσξγίνπ, 2004) 

 

1.3  Γηάθξηζε ηωλ θόξωλ 

 

   Όπσο είλαη θπζηθφ ππάξρεη κηα πιεζψξα θφξσλ, θάπνηνη απφ ηνπο νπνίνπο 

είλαη πην εχθνιν λα ζπιιερζνχλ ζε ζρέζε κε θάπνηνπο άιινπο. Γηα παξάδεηγκα, 

ζηηο Ακεξηθαληθέο πνιηηείεο ν θφξνο πσιήζεσλ ζπιιέγεηαη απφ ηνπο εκπφξνπο 

θαη είλαη έλα απιφ πνζνζηφ ησλ πσιήζεσλ ηνπο. Απφ ηελ άιιε, ν θφξνο 

εηζνδήκαηνο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο κπνξεί λα θαηαινγίδεηαη κε κηα ζεηξά 

δηαθνξεηηθψλ ζπληειεζηψλ θαη κε ηε δπλαηφηεηα εμαηξέζεσλ θαη κεηψζεσλ. Σν 

λα απνθαζίζεηο ηη εηζφδεκα θαηέρεη ν θαζέλαο κε ζθνπφ λα ην θνξνινγήζεηο 

είλαη δχζθνιε απνζηνιή. Οη δηαθνξεηηθνί θφξνη είλαη πεξηζζφηεξν ή ιηγφηεξν 

δχζθνιν λα ηνπο δηαρεηξηζηεί θαλείο. Έηζη νη θπβεξλήζεηο ζα πξέπεη λα θάλνπλ 

επηινγέο πνπ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο δπζθνιίεο απηέο. Γηα παξάδεηγκα ζηηο 

ΖΠΑ, ζηνλ Καλαδά, ζηε νπεδία θαη ζε άιιεο ρψξεο νη πνιίηεο θαινχληαη λα 

αμηνινγήζνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο γηα ην θφξν εηζνδήκαηνο ελψ ζηηο 

πεξηζζφηεξεο ρψξεο ε ίδηα ε θπβέξλεζε είλαη απηή πνπ αλαιακβάλεη ηελ 

αμηνιφγεζε. 
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 Ζ θχξηα δηάθξηζε ησλ θφξσλ γίλεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζηνπο 

άκεζνπο θαη ζηνπο έκκεζνπο.   

 

 

1.3.1.Πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα άκεζωλ θόξωλ 

 

  Οη άκεζνη θφξνη είλαη νλνκαζηηθνί, αλαθέξνληαη ζε νξηζκέλα πξφζσπα θαη 

επηβάιινληαη ζην παξαγφκελν εηζφδεκα ή ηελ πεξηνπζία ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 

Σέηνηνη θφξνη είλαη ε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ, ε 

θνξνιφγεζε επηρεηξήζεσλ, ν θφξνο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θαη γνληθψλ 

παξνρψλ, ε θνξνιφγεζε θεξδψλ απφ ηπρεξά παηρλίδηα, ε θνξνιφγεζε 

κεξηζκάησλ, ν θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, ν θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θαη 

άιινη. (Καξαγηψξγνο & Γεσξγίνπ, 2004) 

  Οη άκεζνη θφξνη κεηψλνπλ ηα νηθνλνκηθά θίλεηξα ησλ αηφκσλ θαη ηελ 

παξαγσγηθή ηνπο πξνζπάζεηα θαη κεηαθπιίνληαη εχθνια ζε άιινπο απφ απηνχο 

πνπ επηβιήζεθαλ, απμάλνπλ ηε θνξνδηαθπγή θαη έρνπλ πςειφ θφζηνο ειέγρνπ 

θαη ζπιινγήο. Οη θφξνη απηνί δείρλνπλ κηα επίθαζε θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο 

αθνχ ζεσξεηηθά-αιιά φρη θαη πξαθηηθά-θνξνινγνχλ πεξηζζφηεξν ηνπο 

πινχζηνπο απφ ηνπο θησρνχο. Όκσο ε πςειή θνξνδηαθπγή πνπ ζπλνδεχεη ηα 

πςειά θνξνινγηθά θιηκάθηα θαη ε δπλαηφηεηα ησλ πινπζίσλ κέζσ δηαθφξσλ 

λφκσλ λα θνξνδηαθεχγνπλ “λνκίκσο” εμαζζελεί απηφ ην επηρείξεκα. Δπηπιένλ 

δελ ζπκβάιινπλ ζηα θνξνινγηθά έζνδα ηφζν φζν ζα λφκηδε θαλείο. Αληίζεηα, ε 

κείσζε ηεο παξαγσγηθήο πξνζπάζεηαο πνπ επηθέξνπλ απηνί νη θφξνη, έρεη σο 

απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ε θνξνινγηθή βάζε θαη έηζη, θαη ηα έζνδα απφ 

απηνχο ηνπο θφξνπο. Ωζηφζν, νη άκεζνη θφξνη είλαη πην ζηαζεξνί θαη νη πνιίηεο 

κπνξνχλ λα γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο.
1
 

 

 

1.3.2 Πιενλεθηήκαηα-κεηνλεθηήκαηα έκκεζωλ θόξωλ 

 

   Οη έκκεζνη θφξνη είλαη πξαγκαηηθνί, δειαδή επηβάιινληαη ζην δαπαλψκελν 

εηζφδεκα θαη εηζπξάηηνληαη φρη νλνκαζηηθά, αιιά κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

νξηζκέλσλ γεγνλφησλ ή ζπλαιιαγψλ. Σέηνηνη θφξνη είλαη ν Φ.Π.Α., ν θφξνο 

θαηαλάισζεο, νη θφξνη επί ηεο παξαγσγήο, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ, νη δαζκνί επί 

ησλ εηζαγσγψλ θαη άιινη. 

                                                           
1
 Ηλεκτρονικι πθγι http://www.newstime.gr/?i=nt.el.article&id=5455 
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 Ζ έκκεζε θνξνιφγεζε επηβάιιεηαη ζε φινπο ηνπο θαηαλαισηέο 

αλεμαξηήησο εηζνδήκαηνο θαη απηφ έρεη σο απνηέιεζκα λα ραξαθηεξίδεηαη σο 

πεξηζζφηεξν άδηθε κνξθή θνξνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ηελ άκεζε θνξνιφγεζε, ε 

νπνία έρεη πξννδεπηηθφ ραξαθηήξα αλάινγα κε ην εηζφδεκα. Δπίζεο, ζε 

πεξηφδνπο νηθνλνκηθψλ θξίζεσλ είλαη αβέβαηε ε είζπξαμή ηνπο θαη είλαη 

πιεζσξηζηηθνί αθνχ δηαρένληαη επθνιφηεξα ζε φιε ηελ νηθνλνκία. Σν βαζηθφ 

επηρείξεκα ππέξ ηεο έκκεζεο θνξνιφγεζεο είλαη ε επθνιία-ζε ζρέζε κε ηελ 

άκεζε-ηεο ζχιιεςεο ηεο θνξνινγεηέαο χιεο αιιά θαη ην γεγνλφο φηη ε 

θαηαλάισζε-θαη άξα θαη ε θνξνινγία-απμάλεηαη κε ην εηζφδεκα. Δπηπιένλ, ε 

απφδνζε απηψλ ησλ θφξσλ είλαη κεγαιχηεξε θαη είλαη πνιχ πην δχζθνιν λα 

θνξνδηαθχγεη θαλείο ζε ζρέζε κε ηνπο άκεζνπο θφξνπο. Σέινο, νη έκκεζνη 

θφξνη κπνξνχλ λα εηζπξαρζνχλ θαη απφ ηνπο μέλνπο ηνπξίζηεο. 

 

1.4   Άκεζνη θαη έκκεζνη θόξνη ζηελ Διιάδα θαη ζηελ Δ.Δ. 

    

   Σν ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιινχο σο 

θνηλσληθά άδηθν, θαζφζνλ ζηε ρψξα καο ηα έζνδα απφ έκκεζνπο θφξνπο 

αληηπξνζσπεχνπλ ην πςειφηεξν πνζνζηφ ζην ζχλνιν ησλ θφξσλ ζε αληίζεζε 

κε ηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, φπνπ ην πνζνζηφ ησλ άκεζσλ 

θφξσλ είλαη πςειφηεξν απφ εθείλν ησλ έκκεζσλ θφξσλ. Θα πξέπεη λα πνχκε 

φηη ζπλήζσο κεγαιχηεξνη άκεζνη θφξνη δείρλνπλ κεγαιχηεξν επίπεδν 

αλάπηπμεο ελψ κεγαιχηεξνη έκκεζνη θφξνη δείρλνπλ αλαπηπζζφκελα ή θαη 

ππναλάπηπθηα θξάηε. 

   Ζ Διιάδα θαηαηάζζεηαη ζηηο ηειεπηαίεο ζέζεηο απφ πιεπξάο είζπξαμεο 

εζφδσλ απφ θφξνπο. Καηά ην 2008, ε δηαθνξά ηεο ζε ζρέζε κε ην κέζν φξν ηεο 

Δ-27 ήηαλ 6,4% ηνπ ΑΔΠ.  

ύλνιν θόξωλ ωο % ηνπ ΑΔΠ (δε ζπκπεξηιακβάλνληαη εηζθνξέο 

θνηλωληθήο αζθάιηζεο) 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

Δ-27 26,2 26,6 27,2 27,4 26,8 

Δ-16 25,1 25,4 26,1 26,4 25,6 

Διιάδα 20,1 20,6 20,6 20,6 20,4 

Καηάηαμε Διιάδαο ζηελ νκάδα Δ-16: 15 

Καηάηαμε Διιάδαο ζηελ νκάδα Δ-27: 24 

  

 ηνλ ηνκέα ησλ έκκεζσλ θφξσλ (ΦΠΑ θαη εηδηθνί θφξνη θαηαλάισζεο) ε 

Διιάδα δείρλεη λα ηζνξξνπεί δηαρξνληθά ζε ζρέζε κε ηνπο εηαίξνπο ηεο. Απηφ 
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σζηφζν δελ ζεκαίλεη φηη ην επίπεδν απηφ είλαη ηδηαίηεξα ηθαλνπνηεηηθφ απφ 

πιεπξάο δεκνζίσλ εζφδσλ. 

 

      ύλνιν έκκεζωλ θόξωλ ωο % ηνπ ΑΔΠ 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

Δ-27 13,6 13,7 13,9 13,8 13,4 

Δ-16 13,5 13,7 13,9 13,8 13,3 

Διιάδα 13,2 13,7 14,2 13,6 12,4 

Καηάηαμε Διιάδαο ζηελ νκάδα Δ-16: 14 

Καηάηαμε Διιάδαο ζηελ νκάδα Δ-27: 18 

 

  Ζ δηαθνξά ζηελ θνξνεηζπξαθηηθή ηθαλφηεηα ηεο Διιάδαο, ζε ζχγθξηζε πάληα 

κε ηηο ππφινηπεο επξσπατθέο ρψξεο, εληνπίδεηαη ζην επίπεδν ησλ άκεζσλ 

θφξσλ. Ζ Διιεληθή θπβέξλεζε εηζπξάηηεη θαηά κέζν φξν 5 έσο 5,5% ηνπ ΑΔΠ 

ιηγφηεξνπο άκεζνπο θφξνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην πξφβιεκα εληνπίδεηαη 

θπξίσο ζηνπο ρακεινχο άκεζνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο. Ζ κηθξή θνξνινγηθή 

βάζε (δειαδή κηθξφ ηκήκα ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ πνπ θαηαβάιιεη άκεζνπο 

θφξνπο), ζε ζπλδπαζκφ κε άιια ζηνηρεία πνπ πεξηνξίδνπλ λφκηκα ηελ απφδνζε 

ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, απνηεινχλ ηνλ θπξηφηεξν ιφγν γηα ηε ρακειή 

θνξνεηζπξαθηηθή ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο.  
2
 

 

        ύλνιν θόξωλ εηζνδήκαηνο ωο % ηνπ ΑΔΠ 

 
2004 2005 2006 2007 2008 

Δ-27 9,0 9,1 9,3 9,4 9,5 

Δ-16 8,5 8,5 8,7 8,9 9,1 

Διιάδα 4,4 4,6 4,7 4,8 4,7 

Καηάηαμε Διιάδαο ζηελ νκάδα Δ-16: 15 

Καηάηαμε Διιάδαο ζηελ νκάδα Δ-27: 23 

 

 

 

 

                                                           
2
 Ηλεκτρονικι πθγι (http://www.forologoumenos.gr/permalink/7183.html) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ν
: 

ΦΟΡΟΓΙΑΦΤΓΗ-ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

 

2.1 Η έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο 

         Ζ θνξνδηαθπγή είλαη ε παξάλνκε απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο ελφο 

θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν, κε ζθνπφ ηελ εμάιεηςε 

ή ηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο. Απνηειεί έλα απφ ηα πην 

δηαδεδνκέλα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα θαη ππνβάιιεη ην άηνκν πνπ ηελ δηέπξαμε 

ζε πνηλή θπιάθηζεο, ζε θαηαβνιή πξνζηίκνπ ή θαη ζηα δχν. (Δζληθφ 

Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο 2011-2013, 

Απξίιηνο 2011) 

  Σα νηθνλνκηθά θφζηε ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη πνιπάξηζκα. Γπν απφ ηα 

ζεκαληηθφηεξα θφζηε είλαη ε απψιεηα εζφδσλ γηα ηελ θπβέξλεζε, ηα νπνία 

πξέπεη λα θαιπθζνχλ απφ άιια θνξνινγηθά πξνγξάκκαηα πνπ είλαη ιηγφηεξν 

απνηειεζκαηηθά, θαη ε αληζφηεηα πνπ δεκηνπξγείηαη κεηαμχ ησλ θνξνθπγάδσλ 

θαη ησλ έληηκσλ πνιηηψλ πνπ απνδίδνπλ ζην θξάηνο ηνπο θφξνπο πνπ ηνπο 

αλαινγνχλ. (Feinsrein, Spring 1991) 

   Ζ θνξνδηαθπγή εληνπίδεηαη ηφζν ζηνπο άκεζνπο φζν θαη ζηνπο έκκεζνπο 

θφξνπο θαη κπνξεί λα εκθαληζηεί κε δχν ηξφπνπο: 

 απνθξχπηνληαο εηζνδήκαηα απφ δηάθνξεο πεγέο κε ζθνπφ ηελ πιεξσκή 

ρακειφηεξνπ θφξνπ. 

 εκθαλίδνληαο ππεξβνιηθέο ή πιαζηέο δαπάλεο ψζηε λα επσθειεζνχλ απφ 

εθπηψζεηο θφξνπ. 

  Ζ θνξνδηαθπγή εληνπίδεηαη εχθνια ζε εηζνδήκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ 

κηζζσηέο ππεξεζίεο ή εθκεηάιιεπζε αθηλήησλ, ιφγσ ηεο επθνιίαο 

δηαζηαχξσζεο ζηνηρείσλ (δειαδή ζχγθξηζε εζφδνπ απφ ηνλ έλα ζπκβαιιφκελν 

θαη δαπάλεο απφ ην άιιν), ελψ είλαη δχζθνιν λα εληνπηζζνχλ ζε πεγέο φπσο 

απφ ειεχζεξα επαγγέικαηα. ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο ζπλήζσο ε 

θνξνδηαθπγή αληηκεησπίδεηαη κε επηηφπνπ ειέγρνπο, αιιά θαη δηαζηαπξψζεηο. 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ είλαη δχζθνιε ε δηαζηαχξσζε, ππνινγίδεηαη έλα 
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ηεθκαξηφ εηζφδεκα, ελψ θαηά θαηξνχο αλαπξνζαξκφδνληαη ηα ηεθκήξηα 

δηαβίσζεο.
3
 

  Ζ αγνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ  πνπ είλαη απνηέιεζκα νηθηαθήο παξαγσγήο 

απνηεινχλ λφκηκεο κνξθέο θνξνδηαθπγήο. Αληίζεηα, ε εξγαζία θαη ε 

απαζρφιεζε πνπ ιακβάλνπλ ρψξα “ππφγεηα”, δειαδή φρη ζχκθσλα κε ηνλ 

λνκηθφ ηνκέα ηεο αγνξάο, θαζψο θαη ε θαηαλάισζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

παξάγνληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξανηθνλνκίαο κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο 

θνξνινγίαο, απνηεινχλ παξάλνκεο κνξθέο θνξνδηαθπγήο. (Desai & Hines, 

2001) 

 

2.2   Μέζνδνη θνξνδηαθπγήο 

        

        Σν κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο δηαθέξεη απφ ρψξα ζε ρψξα θαη ε έθηαζή 

ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ δνκή ηεο θάζε ρψξαο, ην κέγεζνο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ 

ινγηζηηθή ηνπο νξγάλσζε, ζηελ δηάξζξσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη ζηελ δνκή ησλ θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ. Ζ Διιάδα, ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο ππφινηπεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. , παξνπζηάδεη πνιχ πςειά πνζνζηά 

θνξνδηαθπγήο. 

       Ζ θνξνδηαθπγή εληνπίδεηαη θαηά βάζε : α) ζηα θπζηθά πξφζσπα θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο, ζηα εηζνδήκαηα απφ ελνίθηα, 

ζηα εηζνδήκαηα απφ θηλεηέο αμίεο, ζην εηζφδεκα απφ γεσξγηθέο επηρεηξήζεηο, 

ζην εηζφδεκα απφ άζθεζε ειεχζεξνπ επαγγέικαηνο θαη ζην εηζφδεκα απφ 

εκπνξηθέο, βηνηερληθέο θαη βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο, β) ζηα λνκηθά πξφζσπα, 

γ)ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα, δ) ζην ΦΠΑ, ε) ζηνλ θφξν κεηαβίβαζεο 

αθηλήησλ, ζη) ζηηο θιεξνλνκίεο, δσξεέο θαη γνληθέο παξνρέο, δ) ζηνπο δαζκνχο 

θαη ηα ηέιε εηζαγνκέλσλ, ε) ηα θέληξα δηαζθέδαζεο θαη θαηαζηήκαηα 

ςπραγσγίαο, ζ) ζηηο ηνπξηζηηθέο επηρεηξήζεηο η) ζηα ελεξγεηαθά πξντφληα θαη θ) 

ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο. Παξαθάησ ζα εμεηάζνπκε ζπλνπηηθά ηηο δηάθνξεο 

κνξθέο θνξνδηαθπγήο. 

 

Φνξνδηαθπγή ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ 

 

                                                           
3
 Ηλεκτρονικι πθγι 

(http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF
%85%CE%B3%CE%AE) 
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1. Δηζόδεκα από κηζζωηέο ππεξεζίεο. ε απηφ ηνλ ηχπν εηζνδήκαηνο αλήθεη ε 

θνξνδηαθπγή απφ αδήισηε θχξηα εξγαζία κε ηε κνξθή πξφζζεηεο ακνηβήο 

(π.ρ. Bonus), ε δεχηεξε παξάιιειε αδήισηε δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. ηδηαίηεξα 

καζήκαηα θαη’ νίθνλ απφ δηνξηζκέλνπο εθπαηδεπηηθνχο) θαζψο θαη ε απφθξπςε 

ηεο εξγαζίαο ψζηε λα κελ ραζεί ην επίδνκα αλεξγίαο. Δπίζεο έλαο άιινο 

ηξφπνο, ζχκθσλα κε κειέηεο, κε ηνλ νπνίν θαηνξζψλνπλ αξθεηνί κηζζσηνί λα 

ππνθξχπηνπλ ζεκαληηθφ κέξνο ηνπ εηζνδήκαηφο ηνπο απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο είλαη κε ηε κεηαηξνπή ηεο ακνηβήο ηνπο ζε είδνο. Ζ κέζνδνο ηεο 

θαηαβνιήο κέξνπο ηεο ζπκθσλεζείζαο ακνηβήο αληί γηα κεηξεηά ζε είδνο (πρ. 

θαηαβνιή ελνηθίνπ, παξνρή απηνθηλήηνπ απφ ηελ εηαηξεία θ.ιπ.) είλαη επξέσο 

δηαδεδνκέλε ζε άιιεο ρψξεο.
4
 

  

2. Δηζόδεκα από ελνίθηα. ε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε κε θαηάζεζε 

κηζζσηεξίνπ ζπκβνιαίνπ γηα απφθξπςε εηζνδήκαηνο ελνηθίαζεο αθηλήηνπ ή 

δήισζεο ελνηθίνπ κηθξφηεξνπ απφ ην πξαγκαηηθά εηζπξαηηφκελν. Μεγάιεο 

έθηαζεο θνξνδηαθπγήο ππάξρεη ζηελ πεξίπησζε ησλ ηδηνθαηνηθνχκελσλ θαη 

ηδηνρξεζηκνπνηνχκελσλ ρψξσλ. Πνιχ ζπρλά, ηα αθίλεηα απηά, ελψ 

ρξεζηκνπνηνχληαη σο εμνρηθέο θαηνηθίεο, δεπηεξεχνπζεο θαηνηθίεο ή 

επαγγεικαηηθνί ρψξνη δειψλνληαη σο «θελά» γηα λα απνθχγνπλ νη ηδηνθηήηεο 

ηνπο ηε θνξνιφγεζε ηνπ ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο απφ ηδηφρξεζε ή 

ηδηνθαηνίθεζε. (Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θνξνδηαθπγήο 2011-2013, Απξίιηνο 2011) 

 

 

3. Δηζόδεκα από γεωξγηθέο επηρεηξήζεηο. ηνλ αγξνηηθφ ηνκέα παξαηεξείηαη 

επίζεο έληνλε θνξνδηαθπγή θαη ελδεηθηηθφ ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί είλαη 

φηη κφλν 363.000 αγξφηεο ππνβάιινπλ θνξνινγηθή δήισζε θαη απφ απηνχο νη 

πεξηζζφηεξνη ην θάλνπλ γηαηί έρνπλ εηζνδήκαηα θαη απφ άιιε πεγή. Οη πην 

ζπλεζηζκέλεο πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο είλαη ε πψιεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ 

ρσξίο έθδνζε θνξνινγηθνχ παξαζηαηηθνχ ή ε δηφγθσζε δαπαλψλ κε ιήςε 

εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ επηζηξνθέο ΦΠΑ. Δπίζεο έρνπκε 

ηε δηαθίλεζε αγξνηηθψλ πξντφλησλ κε ζπλνδεπηηθά έγγξαθα ζηα νπνία 

αλαγξάθνληαη δηαθνξεηηθέο πνζφηεηεο απφ ηηο πξαγκαηηθέο θαζψο θαη ηε 

δηαθίλεζε κεηά ηελ θαηάξγεζε ησλ ηεισλεηαθψλ ζπλφξσλ νξηζκέλσλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ ρσξίο θαζφινπ παξαζηαηηθά σο δήζελ θνηλνηηθψλ. 

(Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο 2011-

2013, Απξίιηνο 2011) 

 

 

 

                                                           
4
 Ηλεκτρονικι 

πθγι(http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_12/06/2001_5005625) 
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4. Δηζόδεκα από ειεύζεξα επαγγέικαηα. Ζ ζπρλφηεξε κέζνδνο θνξνδηαθπγήο 

ηεο πεξίπησζεο απηήο είλαη ε κε έθδνζε δειηίνπ παξνρήο ππεξεζηψλ ή ε 

έθδνζε κε πνζφ ππνπνιιαπιάζην ηνπ πξαγκαηηθνχ θαζψο θαη ε έθδνζε κε 

αλαγξαθφκελν πνζφ ακνηβήο κηθξφηεξν απφ ην πξαγκαηηθφ. 

 

 

Φνξνδηαθπγή ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ 

 

        Οη ζπλεζηζκέλεο κέζνδνη θνξνδηαθπγήο ζηελ θαηεγνξία απηή είλαη: ε          

ππεξηηκνιφγεζε ησλ εηζαγσγψλ θαη ππνηηκνιφγεζε ησλ εμαγσγψλ, ε 

ππνηίκεζε ηεο αμίαο ησλ απνγξαθέλησλ αγαζψλ ηεο εηαηξείαο, ε παξαγσγή κε 

ηε κέζνδν ηνπ θαζφλ ζηνλ νπνίν είλαη δχζθνιν λα εληνπηζηεί ν φγθνο ηεο 

παξαγσγήο θαη ην χςνο ησλ πσιήζεσλ θαζψο θαη ε δηφγθσζε δηαθεκηζηηθψλ ή 

άιισλ δαπαλψλ. Δπίζεο, έλαο άιινο ηξφπνο πνπ έρνπλ αλαθαιχςεη είλαη ε 

θνξνδηαθπγή κέζσ ησλ αλαπηπμηαθψλ λφκσλ θαηά ηελ νπνία ηα πνζά πνπ 

ιακβάλνληαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιινπο ιφγνπο ρσξίο λα γίλεηαη θακία 

επέλδπζε. 

 

   Φνξνδηαθπγή ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο 

     Ο ηνκέαο ηεο πγείαο, ιφγσ ηνπ ηζρχνληνο ηαηξναζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

ησλ πξνζσπηθψλ ζρέζεσλ θ.ιπ. απνηειεί έλαλ ηνκέα ζηνλ νπνίν ε 

παξανηθνλνκία-θνξνδηαθπγή βξίζθεη ηδηαίηεξα πξφζθνξα έδαθνο. Δλδεηθηηθφ 

ηεο θαηαζηάζεσο, πνπ επηθξαηεί ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο είλαη ε δεχηεξε ζέζε 

ηεο Διιάδαο ζηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ ζε ηδησηηθέο δαπάλεο σο ζπλνιηθφ πνζνζηφ 

ησλ ζπλνιηθψλ δαπαλψλ γηα πγεία.  

      Ζ θνξνδηαθπγή ησλ ηαηξψλ πξαγκαηνπνηείηαη θαηά θχξην ιφγν κε ηελ 

απφθξπςε εζφδσλ, είηε κε ηε κε έθδνζε απνδείμεσλ παξνρήο ππεξεζηψλ, είηε 

κε ηελ αλαγξαθή ζ' απηέο πνπ εθδίδνληαη κηθξφηεξσλ πνζψλ. Ζ κε έθδνζε 

απφδεημεο είλαη δχζθνιν λα απνθαιπθζεί ιφγσ ηνπ ηαηξηθνχ απνξξήηνπ θαη 

ηεο αδπλακίαο πξνζδηνξηζκνχ ηεο θχζεο ησλ παξερνκέλσλ απφ ηνλ ηαηξφ 

ππεξεζηψλ. 

     Σα θαθειάθηα πνπ δηαθηλνχληαη ζηνλ θιάδν ηεο πγείαο είλαη ηεξάζηηα θαη 

ειάρηζηα απηά πνπ βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη θζάλνπλ ηειηθά ζηε 

δηθαηνζχλε. χκθσλα κε εθηηκήζεηο, ηα πνζά πνπ απαηηνχλ νη γηαηξνί θαη 

εηζπξάηηνπλ σο «θαθειάθηα» θπκαίλνληαη αλάινγα κε ηελ εηδηθφηεηα, ην 

φλνκα ηνπ γηαηξνχ, ην είδνο ηεο επέκβαζεο θαη άιινπο παξάγνληεο.
5
 

 

                                                           
5
 Ηλεκτρονικι πθγι 

(http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_2_12/06/2001_5005625) 
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      Φνξνδηαθπγή ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ ηνκέα 

 

       ηνλ ηνκέα ηεο νηθνδνκήο θαη γεληθφηεξα ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν νη 

δπλαηφηεηεο θνξνδηαθπγήο είλαη πνιιέο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε φηη νη 

επηρεηξήζεηο αλέγεξζεο θαη πψιεζεο δηακεξηζκάησλ δελ εκθαλίδνπλ ηελ 

πξαγκαηηθή αμία ησλ αθηλήησλ αιιά ηελ αληηθεηκεληθή, κε ζπλέπεηα νη 

νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο λα θνξνινγνχληαη κε ρακειφηεξα θέξδε, ελψ νη 

αγνξαζηέο λα απνδίδνπλ αληίζηνηρα κηθξφηεξν ηεθκήξην αγνξάο θαη θφξν 

κεηαβίβαζεο αθηλήηνπ (ΦΜΑ). Δπίζεο, νη κεραληθνί νη νπνίνη εξγάδνληαη ζηελ 

νηθνδνκή δειψλνπλ ακνηβέο κηθξφηεξεο απφ απηέο πνπ εηζπξάηηνπλ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα (ειάρηζην θφζηνο νηθνδνκήο). ηελ πεξίπησζε ησλ ηερληθψλ 

εηαηξηψλ ηα ζπλεζέζηεξα θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο εθδειψλνληαη κε ηελ 

εκθάληζε εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε δηφγθσζε ησλ 

δαπαλψλ ζε επίπεδα πνιχ πςειφηεξα ησλ πξαγκαηηθψλ. Σέινο, έλαο άιινο 

πνιχ ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο θνξνδηαθπγήο είλαη ε εκθάληζε εηθνληθψλ σξψλ 

εξγαζίαο θαη εηθνληθψλ ζπλεξγαζηψλ. (Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο 2011-2013, Απξίιηνο 2011) 

 

 

      Φνξνδηαθπγή ζηα ελεξγεηαθά πξντφληα 

 

      Ζ θνξνδηαθπγή ζηνλ ηνκέα απηφ εκθαλίδεη πνιχ πςειά επίπεδα, γεγνλφο 

πνπ νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο πςεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ 

επηθξαηνχλ.                                                                                                                                               

ηελ πεξίπησζε ησλ θαπζίκσλ νη θπξηφηεξεο κέζνδνη θνξνδηαθπγήο είλαη ε 

παξάλνκε εηζαγσγή θαη δηαθίλεζε θαπζίκσλ ρσξίο ηελ θαηαβνιή δαζκψλ θαη 

θφξσλ, ε κε έθδνζε παξαζηαηηθψλ θαζψο θαη ε ρξήζε λνζεπκέλνπ ( πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο θαζψο θαη θακέλα ιάδηα απηνθηλήηνπ) θαη κε 

εκπνξεχζηκνπ θαπζίκνπ. Όζνλ αθνξά ην αιθνφι, έρνπκε ηελ παξάλνκε 

εηζαγσγή θαη δηάζεζε αιθννινχρσλ πνηψλ ρσξίο ηελ θαηαβνιή ηνπ εηδηθνχ 

θφξνπ θαη ηνπ θφξνπ πνιπηειείαο. Δπηπιένλ, πνιιά καγαδηά πψιεζεο 

αιθννινχρσλ πνηψλ είλαη παξάλνκα θαη ιεηηνπξγνχλ ρσξίο άδεηα δηαζέηνληαο 

ηα πξντφληα ηνπο ζηελ αγνξά ρσξίο ηα λφκηκα παξαζηαηηθά. Σέινο, ζε φηη 

αθνξά ηα ηζηγάξα θαη γεληθφηεξα ηα θαπλνβηνκεραληθά πξντφληα, ε 

θνξνδηαθπγή ζπληειείηαη κέζσ ηεο ιαζξαίαο εηζαγσγήο, δηαθίλεζεο θαη 

δηάζεζεο πξντφλησλ θαπλνχ. (Δζληθφ Δπηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα 

θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο 2011-2013, Απξίιηνο 2011) 
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2.3   Βαζηθά αίηηα ηεο θνξνδηαθπγήο 

 

         Σν θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο ζπλαληάηαη ζε φιεο ηηο αλζξψπηλεο     

θνηλσλίεο θαη ηψξα θαη ζην παξειζφλ. Ζ πξψηε πεξίπησζε θνξνδηαθπγήο 

ζεκεηψζεθε ην 300 π.ρ. ζηα ζχλνξα Αζελψλ-Μεγάξσλ φηαλ έλαο γεσξγφο, ν 

Λεχθσλ, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηνλ δαζκφ πνπ επηβαιιφηαλ ηφηε ζην κέιη, 

δνθίκαζε λα θέξεη κέιη ζηελ Αζήλα ζε αζθνχο θξπκκέλνπο κέζα ζε θνθίληα κε 

θξηζάξη. θφληαςε φκσο ην γατδνπξάθη θαη ζθνξπίζηεθε ην θνξηίν, νπφηε νη 

ηεισλεηαθνί αλαθάιπςαλ ηνλ πξψην δξάζηε θνξνδηαθπγήο. (Γ.Αγαπεηφο) 

          Σα αίηηα χπαξμεο απηνχ ηνπ θαηλνκέλνπ είλαη πνηθίια. Καηαξρήλ, ν 

άλζξσπνο απφ ηε θχζε ηνπ έρεη κηα ηάζε λα απνθεχγεη νπνηαδήπνηε 

επηβάξπλζε, ηδίσο θνξνινγηθή, αλάινγα πάληα κε ην επίπεδν επζπλεηδεζίαο 

πνπ δηαζέηεη θαζψο θαη ην ζχλνιν ησλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ αμηψλ πνπ ηνλ 

δηαθξίλνπλ. Δπίζεο, ε θνπιηνχξα αλνρήο πνπ επηδεηθλχεη ε εθάζηνηε 

θπβέξλεζε πξνο ηνπο θνξνθπγάδεο, νδεγεί πνιινχο πνιίηεο ζηε δηάπξαμε ηνπ 

αδηθήκαηνο ηεο θνξνδηαθπγήο. Ζ δηάξζξσζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ην πνζνζηφ ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ζε ζρέζε κε απηψλ 

πνπ πξνζθέξνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία (κηζζσηνί), απνηειεί άιιε κηα αηηία ηεο 

εκθάληζεο πςειψλ πνζνζηψλ θνξνδηαθπγήο. Δηδηθά ζηε ρψξα καο, ην πνζνζηφ 

ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ ππεξβαίλεη ην 60% ζε αληίζεζε κε απηφ ησλ 

κηζζσηψλ πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 40%. Μηα άιιε πνιχ βαζηθή αηηία ηεο 

θνξνδηαθπγήο είλαη ε δπζπηζηία ησλ πνιηηψλ πξνο ηελ πνιηηεία, φζνλ αθνξά ηε 

ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο (ηνπ πξνεξρφκελνπ απφ ηε 

θνξνινγία) θαη ηελ πνηφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ δεκνζίσλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ. Δπηπιένλ, ν ηξφπνο θαηαλνκήο ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο κπνξεί λα 

απνηειέζεη αηηία θνξνδηαθπγήο. Σα επίπεδα θνξνδηαθπγήο κεγαιψλνπλ φηαλ ε 

θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ δελ ζπλάδεη κε ην θνηλφ αίζζεκα γηα 

θνξνινγηθή δηθαηνζχλε. Σέινο, ζα κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε σο κηα 

επηπιένλ αηηία ηνπ θαηλνκέλνπ ηε ζπρλή θαη ζπζηεκαηηθή εθαξκνγή 

πξνγξακκάησλ ιηηφηεηαο, ηδίσο ζηνπο κηζζσηνχο. 

        Μειέηεο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί πάλσ ζηα αίηηα ηεο θνξνδηαθπγήο έρνπλ 

δείμεη φηη εθηά ζηνπο δέθα έιιελεο πνιίηεο ζεσξνχλ φηη ν βαζηθφηεξνο ιφγνο 

γηα ηνλ νπνίν ε θνξνδηαθπγή βξίζθεηαη ζε έμαξζε  είλαη ε αδπλακία ηνπ 

ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ λα εληνπίζεη ηνπο παξαβάηεο. Σα απνηειέζκαηα πνπ 

πξνέθπςαλ απφ έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην Οηθνλνκηθφ 

Δπηκειεηήξην ηεο Διιάδαο ζε ζπλεξγαζία κε ην ηκήκα ηαηηζηηθήο ηνπ 

Οηθνλνκηθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ γηα ηα αίηηα θαη ηε ζηάζε ησλ πνιηηψλ 

απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη απνζηνκσηηθά. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε έξεπλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε Αζήλα θαη Θεζζαινλίθε 

θαη ζε δείγκα 1969 αηφκσλ άλσ ησλ 18, έδεημε φηη ην 70% ησλ εξσηεζέλησλ 

ζεσξνχλ φηη ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ ησλ θνξνθπγάδσλ  ελψ 3 
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ζηνπο 4 πνιίηεο εθηηκνχλ φηη νη πινχζηνη θαη νη πξνλνκηνχρνη θνξνθπγάδεο 

ραίξνπλ επλντθφηεξεο αληηκεηψπηζεο απφ ην θξάηνο ζε ζρέζε κε ηνπο θησρνχο 

θαη κηθξνκεζαίνπο. Δπηπιένλ, ζρεδφλ ην 50% ησλ πνιηηψλ απνδίδεη ηε 

θνξνδηαθπγή ζηελ εθηεηακέλε δηαθζνξά πνπ ππάξρεη ζηελ Διιάδα ελψ πάλσ 

απφ 8 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο θξίλνπλ φηη ε θνξνδηαθπγή απνηειεί θαηλφκελν 

παξαθκήο ηεο θνηλσλίαο.
6
 

 

 

2.4 Σξόπνη αληηκεηώπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο 

   

          Ζ θνξνδηαθπγή είλαη έλα θαηλφκελν κε βαζηέο ξίδεο γη απηφ θαη 

θαζίζηαηαη πνιχ δχζθνιε ε αληηκεηψπηζε ηνπ. Ωζηφζν, κε ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα θαζψο θαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαηάιιειεο πνιηηηθήο κπνξνχκε 

λα έρνπκε θάπνηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Ζ αξρή κπνξεί λα γίλεη κε ηε 

ζσζηή δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο θαη ηνπ πξντφληνο ηεο θνξνινγίαο 

ψζηε ηα πξνζθεξφκελα δεκφζηα αγαζά (παηδεία, πγεία, πξφλνηα, αζθάιεηα) λα 

έρνπλ θάπνην πνηνηηθφ επίπεδν, νδεγψληαο  έηζη θαη ζηελ απνθαηάζηαζε ηεο 

εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ πξνο ην θξάηνο. Σν θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη 

λα απινπνηεζεί θαη λα ππάξμεη δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ, ε νπνία 

πξέπεη λα βαζίδεηαη ζηε δίθαηε ακνηβή ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηε δίθαηε 

θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ. Δπίζεο πνιχ ζεκαληηθή είλαη ε βειηίσζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απφδνζεο ησλ ειεγθηηθψλ θαη δησθηηθψλ κεραληζκψλ 

ηνπ θξάηνπο θαζψο θαη ε παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία κε ηελ επηβνιή απζηεξψλ 

θπξψζεσλ γηα παξάλνκεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη γηα θνξνδηαθπγή. 

Σέινο, ε κείσζε ηεο αλεξγίαο κέζσ ηεο ελίζρπζεο ηεο απαζρφιεζεο θαζψο θαη 

ε απνθπγή εηζνδεκαηηθψλ πνιηηηθψλ ιηηφηεηαο, ψζηε νη πνιίηεο λα κελ 

αλαγθάδνληαη λα θαηαθεχγνπλ ζε αλεπηζχκεηεο επηινγέο εξγαζίαο γηα ηελ 

επηβίσζε ηνπο, απνηειεί άιιν έλα κέηξν θαηά ηεο θνξνδηαθπγήο.  

 

 

 

    2.5  Η θνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα 

     Ζ θνξνδηαθπγή είλαη ζήκεξα ζηελ Διιάδα ε πην καδηθή θαη ε πεξηζζφηεξν 

αλεθηή εθδήισζε αληηθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο θαη παξάβαζεο λφκσλ, θαζψο 

θαη ε πιένλ έθδειε απφδεημε ηεο θαθήο ιεηηνπξγίαο θαη αλεπάξθεηαο ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο. Απφ θαζαξά καθξννηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή ζθνπηά 

                                                           
6
 Ηλεκτρονικι πθγι (http://www.skaipatras.gr/skai-enimerosi/item/10064-25-

%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CF%84%CE%BF-
%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B5%CE%BC%CF%80%CF%8C%CF%81%CE%B9%CE%BF-60-
%CE%B4%CE%B9%CF%83-%CE%B5%CF%85%CF%81%CF%8E-%CE%B7-
%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B) 
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ε θνξνδηαθπγή επζχλεηαη γηα ην ήκηζπ ζρεδφλ ηνπ ειιείκκαηνο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, θαζψο θαη γηα ηηο επαθφινπζεο καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο. 

Παξακέλεη έλα αηηκψξεην εζληθφ άζιεκα, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηελ 

αδηαθνξία ησλ θπβεξλήζεσλ πνπ πέξαζαλ θαη νη νπνίεο αξλήζεθαλ λα 

αζρνιεζνχλ ζνβαξά θαη ζε βάζνο κε ην δήηεκα.  

 χκθσλα κε κειέηε ηνπ ηλζηηηνχηνπ εξγαζίαο ηεο ΓΔΔ, ε θνξνδηαθπγή ζηελ 

Διιάδα θαη’ έηνο πξνζεγγίδεη ηα 70 δηζ. επξψ θαη ε εηζθνξνδηαθπγή ηα 80 δηο. 

Γηα λα θαηαλνήζεη θάλεηο απηά ηα πνζά αξθεί λα αλαθεξζεί φηη νη θφξνη πνπ 

θάλεη λα ιακβάλεη ην θξάηνο θαη’ έηνο θαη πνπ ζα έιπλαλ ην νηθνλνκηθφ καο 

πξφβιεκα είλαη πεξίπνπ 30 δηζ.!!! Ζ ζχιιεςε απηήο ηεο θνξνδηαθπγήο θαηά 

20 δηζ. επξψ ζα κπνξνχζε είηε λα κεηψζεη ηνπο θφξνπο πνπ θαηαβάιινπλ φινη 

νη θνξνινγνχκελνη θαηά 30% πεξίπνπ, είηε λα εμαιείςεη ην δεκνζηνλνκηθφ 

πξφβιεµα ηεο ρψξαο, είηε λα επηηξέςεη έλαλ ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. 

 Απφ ηελ επεμεξγαζία ζηνηρείσλ γηα ην 2007 ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ γηα ηα θνξνινγηθά δεδνκέλα, πξνθχπηνπλ ηα 

εμήο ζπκπεξάζκαηα: 

1. Φπζηθά πξφζσπα 

 Πάλσ απφ ηηο κηζέο ειιεληθέο νηθνγέλεηεο (54,4%) δειψλνπλ εηζνδήκαηα θάησ 

απφ ην αηνκηθφ αθνξνιφγεην φξην ησλ 12.000 επξψ εηεζίσο θαη έηζη δελ 

πιεξψλνπλ θαζφινπ θφξν εηζνδήκαηνο. 

Ο κέζνο φξνο εηζνδεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη 6.000 επξψ εηεζίσο, 

δειαδή µέζν εηζφδεκα 500 επξψ ην κήλα. 

 Σν 33% ησλ ειιεληθψλ νηθνγελεηψλ δειψλεη εηήζην εηζφδεκα απφ 12000 επξψ 

έσο 30000 επξψ. Ο κέζνο φξνο εηζνδεκάησλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο είλαη 

19.000 επξψ  εηεζίσο, δειαδή µέζν κεληαίν εηζφδεκα κηθξφηεξν ησλ 1.600 

επξψ θαη αληηζηνηρεί κέζνο θφξνο 1140 επξψ ηνλ ρξφλν. 

 Απφ ηα παξαπάλσ πξνθχπηεη φηη ην 90% πεξίπνπ ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ 

είλαη θάησ ησλ 30000 επξψ, έρεη µέζν θνξνινγηθφ ζπληειεζηή 4% θαη 

πιεξψλεη ην 25% ηνπ ζπλνιηθνχ θφξνπ ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Σν ππφινηπν 

75% ηνπ θφξνπ θαηαβάιιεηαη απφ ην 10% ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 

 Μφλν ην 2% ησλ ειιεληθψλ νηθνγελεηψλ δειψλεη εηήζηα εηζνδήκαηα 

κεγαιχηεξα ησλ Δπξψ 60.000. Απηέο νη νηθνγέλεηεο θαηαβάιινπλ ην 34% ηνπ 

ζπλνιηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ. 

 Οη κηζζσηνί θαη ζπληαμηνχρνη δειψλνπλ ην 74% ηνπ ζπλνιηθνχ εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ, ελψ νη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο κφιηο ην 4%. 
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2. Ννκηθά πξφζσπα 

Σν 99,5% ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ παξαθνινπζνχληαη απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, δειαδή 202.418 κηθξέο θαη κεζαίεο 

επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ έσο 5 άηνκα, πιεξψλνπλ θαηά µέζν φξν εηεζίσο 

θφξν 6.100 Δπξψ, φζν δειαδή έλαο κηζζσηφο ππάιιεινο θνξνινγεηέσλ 

απνδνρψλ 2.000 Δπξψ κεληαίσο. Οη 1.500 κεγαιχηεξεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο 

κέζεο απαζρφιεζεο 350 αηφκσλ, πιεξψλνπλ ην 72,2% ηνπ ζπλνιηθνχ θφξνπ 

εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ θαηαβάιινληαο έθαζηε µέζν εηήζην θφξν 

εηζνδήκαηνο 2,2 εθαη. Δπξψ.
7
 

3.  Δηδηθφηεξα ζπκπεξάζκαηα: 

 ε ζχλνιν 5,5 εθαη. δειψζεσλ ηα 3 εθαη. δελ θαηαβάιινπλ θαλέλα θφξν. Δίλαη 

ηα εηζνδήκαηα πνπ δειψλνληαη σο θαηψηεξα ησλ 12.000 Δπξψ.. 

 Σν 1,8 εθαη. πνπ αθνξά εηζνδήκαηα απφ 12.000 επξψ έσο 30.000 επξψ 

θαηαβάιεη ην 25% ησλ ζπλνιηθψλ εζφδσλ απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ. Σν πνζφ απηφ δειαδή, αλέξρεηαη ζε 2 δηζ. επξψ θαη ζπλεπάγεηαη 

µέζν εηήζην θφξν 1.140 επξψ γηα θάζε θπζηθφ πξφζσπν/λνηθνθπξηφ. 

 Οη 577.000 νηθνγέλεηεο πνπ δειψλνπλ εηζφδεκα απφ 30.000 επξψ  έσο 60.000 

επξψ θαιχπηνπλ ην 41% ηνπ ζπλνιηθνχ θφξνπ θαη ην θαζέλα θαηαβάιιεη σο 

µέζν εηήζην θφξν ην 14,5% ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ. 

 Οη 114.000 νηθνγέλεηεο πνπ δειψλνπλ εηζφδεκα πάλσ απφ 60.000 επξψ, 

απνηεινχλ ην 2% ηνπ ζπλφινπ, ην πνζφ πνπ πιεξψλνπλ θαιχπηεη ην 34% ηνπ 

ζπλφινπ ηνπ θνξνινγηθνχ εζφδνπ απφ εηζφδεκα θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη 

αλέξρεηαη ζην 27% ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο. 

 πλνιηθά, ζηα 5,5 εθαη. δειψζεσλ νη 700.000 θαηαβάιινπλ ην 75% ηνπ 

ζπλφινπ ησλ εζφδσλ απφ ηε θνξνινγία θπζηθψλ πξνζψπσλ/λνηθνθπξηψλ. 

 Πεξίπνπ 1.500 επηρεηξήζεηο µε κέζε απαζρφιεζε 350 άηνκα, θαιχπηνπλ ην 

72% ησλ εζφδσλ απφ ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

 Πεξίπνπ 200.000 επηρεηξήζεηο µε κέζε απαζρφιεζε 5 άηνκα, θαιχπηνπλ ην 

ππφινηπν 28% ηνπ ζπλφινπ ησλ εζφδσλ απφ ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

λνκηθψλ πξνζψπσλ. 

 Ο θφξνο θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ, εθθξαδφκελνο σο πνζνζηφ επί ησλ θεξδψλ 

είλαη πεξίπνπ ίδηνο: 27% γηα ηηο 1.500 θαη 25% γηα ηηο 200.000. 

 ε απφιπηα κεγέζε νη 1.500 θαηαβάιινπλ θάζε ρξφλν θαηά µέζν φξν 2,2 εθαη. 

επξψ ε θάζε µία θαη νη 200.000 απφ 6.100 επξψ ε θάζε µία. 

                                                           
7
 Ηλεκτρονικι πθγι (http://www.lavriaki.gr/Apopseis/20091207/Forologikh%20pragmatikothta.html) 
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 χκθσλα µε ζηνηρεία ηεο ΓΓΠ ε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ 

απηναπαζρνινχκελσλ θαη ησλ αγξνηψλ δειψλεη εηζφδεκα ζην φξην ησλ 12000 

επξψ.
8
 

Δπίζεο, ζχκθσλα κε έξεπλα ηνπ Ο.Δ.Δ. θαη ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο 

ηνπ Οηθ. Παλ. Αζελψλ ηνπ 2010 κε ζέκα «Μέηξεζε ηεο Φνξνινγηθήο 

πλείδεζεο» δηαπηζηψζεθε φηη: 

  

 8 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο εθηηκνχλ φηη νη θνξνινγνχκελνη πνπ θνξνδηαθεχγνπλ 

ην πξαγκαηνπνηνχλ επεηδή «ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ ηνπο» απφ 

ηηο θνξνειεγθηηθέο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο. 

 1 ζηνπο 5 είλαη δηαηεζεηκέλνο λα πάξεη ην ξίζθν ηεο απφθξπςεο ησλ 

εηζνδεκάησλ ηνπ, έζησ θαη αλ γλσξίδεη φηη είλαη πνιχ πηζαλφ λα εληνπηζζεί απφ 

ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 

 ρεδφλ 1 ζηνπο 2 ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχεη φηη «αλ ζειήζεη λα απνθξχςεη ηα 

εηζνδήκαηά ηνπ απφ ηελ εθνξία, κπνξεί λα ην πξαγκαηνπνηήζεη». 

 1 ζηνπο 10 παξαδέρεηαη φηη έρεη επηρεηξήζεη λα εμαπαηήζεη ηελ εθνξία 

αλαθνξηθά κε ηα πξαγκαηηθά ηνπ εηζνδήκαηα. 

 8 ζηνπο 10 ζεσξνχλ φηη είλαη εζηθή ηνπο ππνρξέσζε λα δειψλνπλ ηα 

πξαγκαηηθά ηνπο εηζνδήκαηα. 

 1 ζηνπο 2 πνιίηεο ζεσξνχλ φηη ζε έλα δηεθζαξκέλν θξάηνο ε θνξνδηαθπγή 

απνηειεί κηα ινγηθή αληίδξαζε. 

 

Απφ ηελ παξαπάλσ έξεπλα πξνθχπηεη φηη ε θνξνινγηθή ζπκπεξηθνξά ησλ 

πνιηηψλ επεξεάδεηαη ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ απφ ηελ αδπλακία ζχιιεςεο ησλ 

θνξνθπγάδσλ θαζψο θαη απφ ηελ έθηαζε ηεο δηαθζνξάο. ηελ Διιάδα, κηα 

ρψξα φπνπ ν θνξνινγηθφο ειεγθηηθφο κεραληζκφο εμαξηάηαη απφ έλαλ 

απαξραησκέλν Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη φπνπ ε εηζπξαμηκφηεηα απφ 

ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ βξίζθεηαη ζε πνιχ ρακειά επίπεδα, είλαη ινγηθφ 

θαηλφκελα φπσο ε θνξνδηαθπγή λα παξνπζηάδνπλ κεγάιε άλζεζε. 

 

  2.6  Η έλλνηα ηεο θνξναπνθπγήο 

       Ζ θνξναπνθπγή ζπληζηά ηελ κε λφκηκνπο ηξφπνπο θαη κεζφδνπο απνθπγή 

ησλ θφξσλ θαη εθδειψλεηαη θπξίσο ζηελ άκεζε θνξνινγία, φπνπ κε 

κεζνδεπκέλε εθκεηάιιεπζε ησλ λνκνζεηηθψλ θελψλ θαη αζαθεηψλ, αιιά θαη κε 

έληερλε πξνζαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηεο επηρείξεζεο ζε επλντθά 

θνξνινγηθά θαζεζηψηα, επηηπγράλεηαη ε απνθπγή θφξσλ. Παξάιιεια φκσο ε 

θνξναπνθπγή εθδειψλεηαη, ζε επηφηεξν βαζκφ θαη ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο, 

είηε ιφγσ ηεο ζπλάθεηαο απηψλ κε ηνπο άκεζνπο θφξνπο, είηε θαη γηα ιφγνπο 

αλεμάξηεηνπο, πνπ νθείινληαη θπξίσο ζηελ απνθπγή ή ηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε 

ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο θνξνινγίαο (π.ρ. απνθπγή θαπλίζκαηνο ή θαηαλάισζεο 

                                                           
8
 Ηλεκτρονικι πθγι (www.taxheaven.gr) 
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νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ ιφγσ ηεο επηβάξπλζεο απηψλ κε πςεινχο εηδηθνχο 

θφξνπο θαηαλάισζεο). Ζ δηαθνξά ηεο κε ηελ θνξνδηαθπγή είλαη φηη ε 

θνξνδηαθπγή ζπληειείηαη κε ηελ παξαβίαζε ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ελψ 

ε θνξναπνθπγή ζπληειείηαη ρσξίο λα παξαβηάδεηαη ε λνκνζεζία. Ωζηφζν θαη 

νη δχν απηέο ελέξγεηεο έρνπλ ην ίδην απνηέιεζκα: ηε δηαθπγή θνξνινγηθψλ 

εζφδσλ. (Κξεθνχθηαο, 2010) 

 Οη θαηεγνξίεο ησλ πνιηηψλ πνπ θνξναπνθεχγνπλ είλαη θπξίσο φζνη 

θνξνινγνχληαη απηνηειψο, φζνη θνξνινγνχληαη κε εηδηθνχο ηξφπνπο φπσο 

επίζεο θαη φζνη θνξνινγνχληαη κε κηθξνχο αλαινγηθνχο ζπληειεζηέο θαη φρη κε 

ηελ θιίκαθα θφξνπ. Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα είλαη νη βνπιεπηέο 

θαη νη ζπληαμηνχρνη βνπιεπηέο νη νπνίνη θνξνινγνχληαη απηνηειψο γηα ηελ 

απνδεκίσζε θαη ηε ζχληαμε πνπ ηνπο θαηαβάιιεηαη, νη δήκαξρνη θαη νη 

θνηλνηάξρεο πνπ θνξνινγνχληαη απηνηειψο γηα ηηο πάζεο θχζεσο παξνρέο πνπ 

παίξλνπλ, νη πνδνζθαηξηζηέο, νη θαιαζνζθαηξηζηέο, νη πξνπνλεηέο, νη 

ηαμηηδήδεο θαζψο θαη φζνη εθκεηαιιεχνληαη ελνηθηαδφκελα δσκάηηα. Δπίζεο, 

πεξηπηψζεηο θνξναπνθπγήο απαληψληαη ζπλήζσο ζηελ πξάμε κε ηηο 

κεηαβηβάζεηο ζε ζπγγεληθά πξφζσπα πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ιφγσ δσξεάο ή 

γνληθήο παξνρήο κε ζθνπφ ηε δηάζπαζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο ησλ 

ηδηνθηεηψλ γνλέσλ. Άιιε κία ζπλήζεο πεξίπησζε φπνπ έρνπκε θνξναπνθπγή 

είλαη, φηαλ θάπνην πξφζσπν πνπ δελ έρεη αμηφινγν εηζφδεκα θαη αγνξάδεη 

θάπνην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, πξνθεηκέλνπ λα απνθχγεη ηε θνξνιφγεζε κε 

βάζε ην πφζελ έζρεο, πξνβαίλεη ζε δαλεηζκφ ή άηππε ζχζηαζε δσξεάο απφ 

ζπγγεληθφ πξφζσπν. Σέινο, θνξναπνθπγή κπνξνχκε λα έρνπκε θαη κέζσ 

θνξνινγηθψλ κεζνδεχζεσλ φπσο γηα παξάδεηγκα ε κεηαηξνπή πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ο.Δ., Δ.Δ. θαη εηαηξείεο αζηηθνχ δηθαίνπ) ζε αηνκηθέο επηρεηξήζεηο 

(ή θαη ην αληίζηξνθα), φπσο ζπλέβε κε ηε κεηαηξνπή ηνπ ηξφπνπ θνξνινγίαο 

ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ, φπνπ νη εηαηξείεο απηέο θνξνινγνχληαη κε 

απηνηειή θφξν ζην φλνκά ηνπο (20%) αληί ηνπ βαξχηεξνπ ελδερνκέλσο θφξνπ 

πνπ επηβάιιεηαη κε βάζε ηελ θιίκαθα κε ηελ νπνία θνξνινγνχληαη νη αηνκηθέο 

επηρεηξήζεηο. (Κξεθνχθηαο, 2010) 

Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη νη πνηθίιεο πξαθηηθέο θνξναπνθπγήο δελ 

πεξηνξίδνληαη κφλν ζε εζληθφ επίπεδν αιιά ζπλαληψληαη θαη ζε πνιπεζληθφ 

επίπεδν. Σέηνηεο είλαη νη ππεξηηκνινγήζεηο-ππνηηκνινγήζεηο κεηαμχ ζπγγελψλ 

πνιπεζληθψλ εηαηξεηψλ, ε κεηαθνξά εηζνδεκάησλ, δξαζηεξηνηήησλ ή θαη 

άιισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο (tax heaven), 

ππεξάθηηεο εηαηξείεο (offshore companies) θ.ιπ., φπνπ θνξνινγνχληαη 

ειαθξχηεξα. Βέβαηα, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο νη 

ελ ιφγσ θνξνινγηθνί παξάδεηζνη δελ απνβιέπνπλ ζε απηή θαζεαπηή ηε 

θνξναπνθπγή, αιιά δεκηνπξγνχληαη απφ νξηζκέλεο ρψξεο γηα λα 

πξνζειθχζνπλ επελδχζεηο απφ άιιεο ρψξεο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη 

απηφ ηεο Ηξιαλδίαο, ε νπνία έθαλε επξεία ρξήζε ηνπ θηλήηξνπ απηνχ γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο ηεο . (Κξεθνχθηαο, 2010) 



22 
 

 

        2.7 Η έλλνηα ηεο παξανηθνλνκίαο 

Ζ παξανηθνλνκία νξίδεηαη γεληθά σο ην ηκήκα εθείλν ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν, ελψ ζα έπξεπε θαλνληθά λα θαηαγξάθεηαη ζηνπο 

εζληθνχο ινγαξηαζκνχο, σζηφζν δελ θαηαγξάθεηαη. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε 

ηνλ νξηζκφ ηνπ Παπιφπνπινπ
9
, ε παξανηθνλνκία νξίδεηαη σο ην ηκήκα εθείλν 

ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ην νπνίν ζα έπξεπε λα πεξηιακβάλεηαη ζην 

εζληθφ πξντφλ-αθνχ δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία- βάζεη ηεο εζληθνινγηζηηθήο 

πξαθηηθήο (νξηζκψλ θαη ζπκβαηηθνηήησλ πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί), πιελ φκσο γηα 

δηαθφξνπο ιφγνπο δελ θαζίζηαηαη δπλαηφ λα θαηαγξαθεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο κεηξήζεσο. χκθσλα κε ηνλ νξηζκφ απηφ:  

1. Γηα λα εληάμνπκε κηα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ παξανηθνλνκία, πξέπεη 

λα δεκηνπξγεί πξνζηηζέκελε αμία. 

2. Ζ δεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο είλαη αλαγθαία αιιά φρη θαη ηθαλή ζπλζήθε. 

Απηφ ζεκαίλεη φηη νη δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο, ζχκθσλα κε πάγηα ηαθηηθή ησλ 

εζληθψλ ινγαξηαζκψλ, δελ θαηαγξάθνληαη (φπσο γηα παξάδεηγκα ε 

δξαζηεξηφηεηα ηεο λνηθνθπξάο), δελ πεξηιακβάλνληαη θαη ζηελ έλλνηα ηεο 

παξανηθνλνκίαο.  

3. Ζ κε θαηαγξαθή είλαη δπλαηφλ λα νθείιεηαη είηε ζε ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη 

εζθεκκέλα κε ζθνπφ ηελ απφθξπςε ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο, είηε ζε αλεπάξθεηα ησλ ππεξεζηψλ εζληθψλ 

ινγαξηαζκψλ. Έηζη, ζα κπνξνχζε λα πεη θαλείο φηη ην κέγεζνο ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζε κηα ρψξα είλαη αξλεηηθή ζπλάξηεζε ηεο νξγάλσζεο θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ ππεξεζηψλ ησλ εζληθψλ ινγαξηαζκψλ
10

 θαη ζεηηθή 

ζπλάξηεζε ησλ πξνζπαζεηψλ απφθξπςεο.
11

 

Καηά ηνλ Feige (1979, ζει. 6) παξανηθνλνκία είλαη νη νηθνλνκηθέο απηέο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ δειψλνληαη ή δελ κεηξηνχληαη απφ ηηο ππάξρνπζεο 

ηερληθέο κέηξεζεο ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο θνηλσλίαο, ελψ θαηά 

ηνλ Tanzi (1980) παξανηθνλνκία είλαη ην ηκήκα εθείλν ηνπ αθαζάξηζηνπ 

εζληθνχ πξντφληνο (GNP) ην νπνίν δελ λνείηαη ζε κέηξεζε απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο επεηδή είηε δελ δειψλεηαη θαζφινπ, είηε δειψλεηαη κεξηθψο. Σέινο, 

θαηά ηνλ Blades (1982, ζει. 30), ε παξανηθνλνκία πεξηιακβάλεη ηηο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο νη νπνίεο ζα έπξεπε λα θαιχπηνληαη απφ ην GNP, 

                                                           
9
 Παυλόπουλοσ Παναγιϊτθσ (1987), Η παραοικονομία ςτθν Ελλάδα. Μια πρϊτθ ποςοςτικι 

οριοκζτθςθ, ΙΟΒΕ, Ακινα , ςελ. 33. 
10

 Παυλόπουλοσ Παναγιϊτθσ (1987), Η παραοικονομία ςτθν Ελλάδα. Μια πρϊτθ ποςοςτικι 
οριοκζτθςθ, ΙΟΒΕ, Ακινα ςελ. 33-34 
11

 Κδρυμα Μεςογειακϊν Μελετϊν (1993), Φορολογικό κακεςτϊσ, παραοικονομία και φοροδιαφυγι 
ςτθν Ελλάδα, Ακινα ςελ. 20 
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θαη νη νπνίεο ζηελ πξάμε παξαιείπνληαη γηαηί απνθξχπηνληαη απφ ηηο δεκφζηεο 

αξρέο.  

         Ζ παξανηθνλνκία εκπεξηέρεη: έλα κεγάιν ηκήκα ηεο θνξνδηαθπγήο,   ηε 

δηαθζνξά, ηε δσξνδνθία, ηελ απηνθαηαλάισζε θαη ην εκπφξην φπισλ θαη 

λαξθσηηθψλ. Μηα απιή κέζνδνο γηα λα εθηηκήζνπκε ηελ χπαξμε απηψλ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ είλαη ε δηαπίζησζε φηη ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο νη 

θαηαλαισηηθέο δαπάλεο εκθαλίδνληαη ππεξβνιηθά πςειφηεξεο ζε ζρέζε κε ηα 

επίζεκα θαηαγεγξακκέλα ζπλνιηθά εηζνδήκαηα. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο δελ θαηαγξάθνληαη πνιιέο λφκηκεο θαη 

παξάλνκεο ζπλαιιαγέο φπσο γηα παξάδεηγκα εηζνδήκαηα απφ δσξνδνθίεο θαη 

ακνηβέο απφ ηδηαίηεξα καζήκαηα. (Γ.Αγαπεηφο, ζ. 1) 

 Σν κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ελφο θξάηνπο ζπλδέεηαη ζηελά κε ην χςνο ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαζψο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ιφγνπο χπαξμεο ηεο 

παξανηθνλνκίαο είλαη ε απνθπγή πιεξσκήο θφξσλ. Ωζηφζν είλαη κεγάιν 

ζθάικα λα ηαπηίδεη θαλείο ηελ παξανηθνλνκία κε ηε θνξνδηαθπγή θαζψο ε 

ηειεπηαία κπνξεί λα ζπκβαίλεη θαη ζηε λφκηκε νηθνλνκία. Ζ θνξνδηαθπγή 

ζπλδέεηαη κε ηελ αδήισηε νηθνλνκία ελψ ε παξανηθνλνκία ζπλδέεηαη κε ηε 

καχξε νηθνλνκία. Άξα ε έλλνηα ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη επξχηεξε απφ απηή ηεο 

παξανηθνλνκίαο.  

 Σν κέγεζνο θαη ε έθηαζε ηεο παξανηθνλνκίαο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ην κέγεζνο 

ηεο δηαθζνξάο θαη ηνπ βξψκηθνπ ρξήκαηνο. Γπζηπρψο, ζχκθσλα κε ηνπο 

δείθηεο δηαθζνξάο ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο ε ρψξα καο θαηέρεη ηελ 71
ε
 ζέζε 

θαζαξφηεηαο (δηεθζαξκέλν θξάηνο) κε βαζκφ 3.8 κε άξηζηα ην δέθα. 

(Γ.Αγαπεηφο, ζ. 2) 

 

   2.8 Βαζηθά αίηηα παξανηθνλνκίαο 

Ζ ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα απνηειείηαη απφ ηελ επίζεκε ή 

νξαηή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα, ηελ παξανηθνλνκία(παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο φπσο εκπφξην λαξθσηηθψλ θαη φπισλ ή λφκηκσλ πξάμεσλ πνπ 

γίλνληαη παξάλνκεο κε ηε κε έθδνζε ησλ αλαιφγσλ παξαζηαηηθψλ) θαη απφ ηελ 

άηππε ή αλεπίζεκε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα(ε νπνία δελ κπνξεί λα 

θαηαγξαθεί ιφγσ πξνβιεκάησλ εθηίκεζεο ηεο αμίαο ηεο φπσο γηα παξάδεηγκα 

ππεξεζίεο πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε λνηθνθπξά, απφ θνηλσθειή ηδξχκαηα θαζψο 

θαη απφ εζεινληηθή εξγαζία) . Άξα νη παξάγνληεο πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ 

ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα επεξεάδνπλ θαη ηελ παξανηθνλνκία. ηε 

ζπλέρεηα ζα αλαιχζνπκε θάπνηνπο απφ απηνχο ηνπο παξάγνληεο 

: 
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1. Σν κέγεζνο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο. 

Ζ χπαξμε πςειψλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ηφζν ζηελ άκεζε φζν θαη ζηελ 

έκκεζε θνξνιφγεζε θαη ην επίπεδν ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ζεσξνχληαη 

σο βαζηθά αίηηα ηεο παξανηθνλνκίαο. Δίλαη γεγνλφο φηη ε πεξηπινθφηεηα θαη ε 

αβεβαηφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ ζπλζεθψλ πεξηνξίδεη θαηά πνιχ ηα πνζνζηά 

θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ ζηελ 

παξανηθνλνκία απιά πξνζπαζνχλ λα θξαηήζνπλ φια ηα θέξδε ηνπο γηα ηνπο 

ίδηνπο ρσξίο λα θαηαβάινπλ ζην θξάηνο ην θφξν πνπ αλαινγεί ζε απηά. Απφ ηα 

δχν είδε θνξνινγίαο (άκεζε θαη έκκεζε) απηή πνπ ζπκβάιιεη ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη ε έκκεζε 

θνξνινγία θαη απηφ γηαηί ε θνξνδηαθπγή κε ηελ νπνία ζρεηίδεηαη ε 

παξανηθνλνκία σθειεί ζπγρξφλσο ηφζν ηνπο πσιεηέο φζν θαη ηνπο αγνξαζηέο. 

(Παιαηνιφγνπ & Καζζάξ, 2003, ζ. 6) 

 

 

 

 

 

    2.  Σν κέγεζνο ηεο αλεξγίαο 

 

Σν χςνο ηεο αλεξγίαο απνηειεί θίλεηξν γηα λα θαηαθχγεη θάπνηνο άλεξγνο  

ζηελ παξανηθνλνκία, εηδηθά φηαλ ιακβάλεη θαη επίδνκα αλεξγίαο. Απηφ 

ζπκβαίλεη γηαηί ζε απηή ηελ πεξίπησζε ν άλεξγνο εκθαλίδεη κεγαιχηεξε 

πξνζπκία ζην λα δερηεί πξνηάζεηο γηα πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηελ 

παξανηθνλνκία κε ακνηβή κηθξφηεξε απφ ηελ θαλνληθή. Αιιά θαη ν βαζκφο 

ειαζηηθφηεηαο (δπζθακςίαο) ηεο αγνξάο εξγαζίαο επεξεάδεη ην κέγεζνο ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαη ην θφζηνο ηεο εξγαζίαο. ε αγνξέο εξγαζίαο πνπ 

δηαθξίλνληαη γηα ηε δπζθακςία ηνπο, θαηλφκελν πνπ ην ζπλαληά θαλείο θπξίσο 

ζηηο αλαπηπζζφκελεο νηθνλνκίεο, φζν κεγαιχηεξν είλαη ην πνζνζηφ αλεξγίαο 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη θαη ε παξανηθνλνκία. (Παιαηνιφγνπ & Καζζάξ, 2003, 

ζ. 6)  

 

 

2. Θεζκηθνί πεξηνξηζκνί θαη έιεγρνη 
 

Σν ζχλνιν ησλ θαλνληζκψλ θαη ξπζκίζεσλ κε ηνπο νπνίνπο ην ζχγρξνλν 

θξάηνο παξεκβαίλεη θ ξπζκίδεη ηελ νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζηελ αλάπηπμε ηεο παξανηθνλνκίαο. Σέηνηεο παξεκβάζεηο κπνξνχλ λα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ αγνξά εξγαζίαο (θαηψηεξν εκεξνκίζζην, απαζρφιεζε 

αλειίθσλ, ακνηβή γπλαηθψλ, αλψηαην φξην απνδνρψλ, απαζρφιεζε αιινδαπψλ 

θιπ.), κε θαλνληζκνχο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαζψο θαη κε ηελ 

απαγφξεπζε παξαγσγήο θαη εκπνξίαο αγαζψλ απφ ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Δπίζεο 
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ηέηνηεο ξπζκίζεηο κπνξεί λα αθνξνχλ δξαζηεξηφηεηεο κε λφκηκεο φπσο ην 

ιαζξεκπφξην, ν ηδφγνο, ε ηνθνγιπθία θαη ε πνξλεία.
12

 

 

 

3. Σν κέγεζνο ηεο θνηλωληθήο αζθάιηζεο 
                  

       Όζν κεγαιχηεξεο είλαη νη εηζθνξέο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 

νθείινπλ λα θαηαβάιινπλ νη εξγνδφηεο θαη νη εξγαδφκελνη ηφζν κεγαιχηεξεο 

είλαη νη πηζαλφηεηεο αχμεζεο ηνπ κεγέζνπο ηεο παξανηθνλνκίαο. Τπάξρνπλ 

άηνκα πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξανηθνλνκία κε ζθνπφ λα θαίλεηαη φηη 

έρνπλ ρακειά εηζνδήκαηα θαη έηζη λα θαξπψλνληαη ηηο θνηλσληθέο παξνρέο. 

(Παιαηνιφγνπ & Καζζάξ, 2003, ζ. 7) 

 

 

4. Ο ξόινο ηνπ θξάηνπο θαη ν βαζκόο απνδνρήο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο 
 

Δίλαη γεγνλφο φηη φζν κεγαιχηεξε είλαη ε έθηαζε ησλ παξεκβάζεσλ θαη ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ ξφινπ ηνπ θξάηνπο ζηελ νηθνλνκία, φζν πην απζηεξνί είλαη νη 

δηάθνξνη θαλνληζκνί θαη φζν πην αλαπνηειεζκαηηθή είλαη ε δεκφζηα δηνίθεζε, 

ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε πηζαλφηεηα αλάπηπμεο ηεο παξανηθνλνκίαο. Πνιιέο 

θνξέο νη θξαηηθέο ππεξεζίεο δείρλνπλ αλνρή απέλαληη ζην θαηλφκελν ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαη απηφ γηαηί εμππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα νξηζκέλσλ αηφκσλ 

πνπ επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ. Δπηπιένλ κέζσ ηεο 

παξανηθνλνκίαο ηθαλνπνηνχληαη βαζηθνί ζηφρνη ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο 

φπσο ε νηθνλνκηθή αλάπηπμε θαη ε αχμεζε ηεο απαζρφιεζεο. (Παιαηνιφγνπ & 

Καζζάξ, 2003, p. 7) 

 

 

 

 2.9   πλέπεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο  

 
 Ζ παξανηθνλνκία απνηειεί εμίζνπ εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα φπσο ε 

πψιεζε λαξθσηηθψλ, ην ιαζξεκπφξην, ηα παξάλνκα ζηνηρήκαηα, ν ηδφγνο θαη 

άιιεο παξάλνκεο επηρεηξήζεηο. Ζ έθξεμε ηνπ ειεχζεξνπ εκπνξίνπ θαη ηεο 

νηθνλνκηθήο νινθιήξσζεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν, θαη ηδηαίηεξα ζε απηφ ην 

εκηζθαίξην, δηεπθνιχλεη ηηο δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο θαη 

απαηηεί κηα παγθφζκηα ζηξαηεγηθή γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο. Γπζηπρψο φκσο 

νη πνιηηηθνί εγέηεο δελ έρνπλ αθφκα θαηαθέξεη λα ζπκθσλήζνπλ ζε κηα απφ 

θνηλνχ δξάζε γηα ζπιινγηθή αληηκεηψπηζε ηεο παξανηθνλνκίαο κε απνηέιεζκα 

λα πξέπεη θάζε ρψξα λα πθίζηαηαη ηεο ζπλέπεηεο απφ ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ 

θαηλνκέλνπ θαη λα θαιείηαη λα ηηο αληηκεησπίζεη απφ κφλε ηεο. (Katsios, 2006, 

p. 62) 

                                                           
12

 Κδρυμα μεςογειακϊν μελετϊν(1993), Φορολογικό κακεςτϊσ, παραοικονομία και φοροδιαφυγι 
ςτθν Ελλάδα, Ακινα ςελ. 21 
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 Οη ζπλέπεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη θαηά θχξην ιφγν αξλεηηθέο ρσξίο 

απηφ λα απνθιείεη θαη ηελ χπαξμε νξηζκέλσλ ζεηηθψλ ζπλεπεηψλ.  

 

 Ζ χπαξμε ηεο παξανηθνλνκίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππνεθηίκεζε ηνπ ΑΔΠ 

ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ππνβάζκηζε ηνπ ξπζκνχ 

αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα  κε απνηέιεζκα ε 

νηθνλνκηθή πνιηηηθή(λνκηζκαηηθή θαη δεκνζηνλνκηθή) πνπ ζα αζθεζεί λα κελ 

είλαη ε θαηάιιειε θαζψο βαζίδεηαη ζηελ εμέιημε ησλ επίζεκσλ ζηαηηζηηθψλ 

κεγεζψλ θαη ηεο λφκηκεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο. Μάιηζηα ζχκθσλα κε 

ηνπο Carter (1984) θαη Feige (1981), πνιιέο θνξέο ε παξανηθνλνκία έρεη σο 

απνηέιεζκα ηελ χπαξμε εζθαικέλσλ πξνβιέςεσλ ζρεηηθά κε ηα δηάθνξα 

καθξννηθνλνκηθά κεγέζε. Δπηπιένλ νδεγεί ζε αζέκηην αληαγσληζκφ θαζψο 

δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηηο επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ εθηφο ησλ πιαηζίσλ ηεο 

αγνξάο θαη ησλ ππαξρφλησλ λφκσλ λα δεκηνπξγήζνπλ ππεξθέξδε ζε ζρέζε κε 

απηέο πνπ είλαη ζπλεπείο ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πξνο ην θξάηνο. Δπίζεο, ε 

χπαξμε πςεινχ πνζνζηνχ παξανηθνλνκίαο ζπλνδεχεηαη κε ζεκαληηθή 

θνξνδηαθπγή κε απνηέιεζκα ησλ πεξηνξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ εηζπξάηηεη ην θξάηνο. Απηφ έρεη σο 

απνηέιεζκα ηε δηφγθσζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηελ αδπλακία 

εμαζθάιηζεο ησλ απαξαίηεησλ ρξεκαηηθψλ πφξσλ απφ ην θξάηνο γηα ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνηλσληθψλ αγαζψλ. Τπάξρνπλ άηνκα ηα νπνία, ελψ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα απαζρνινχληαη ζην πιαίζην ηεο παξανηθνλνκίαο, 

θαηαγξάθνληαη σο άλεξγνη. Δπίζεο θάπνηα άιια άηνκα απαζρνινχληαη 

ηαπηφρξνλα θαη ζηελ επίζεκε νηθνλνκία αιιά θαη ζηνλ ηνκέα ηεο 

παξανηθνλνκίαο, Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ ππεξεθηίκεζε θαη ηελ δηφγθσζε 

ηεο αλεξγίαο κε ζπλέπεηα ε αζθνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή απαζρφιεζεο λα 

ζηεξίδεηαη ζε ζηνηρεία πνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη έηζη 

λα είλαη αλαπνηειεζκαηηθή.   

 Ζ παξανηθνλνκία δελ έρεη κφλν αξλεηηθέο ζπλέπεηεο αιιά ζε θάπνηεο 

πεξηπηψζεηο κπνξεί λα έρεη θαη ζεηηθέο επηδξάζεηο ζηελ νηθνλνκία. Οη 

επηρεηξήζεηο νη νπνίεο ζηξέθνληαη ζηελ παξανηθνλνκία θαηαθέξλνπλ λα 

πεηχρνπλ κείσζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο κε απνηέιεζκα λα απνθηνχλ 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζε ζρέζε κε ηηο επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο επίζεκεο νηθνλνκίαο. Έηζη απμάλεηαη ε 

αληαγσληζηηθφηεηα ηνπο θαη ε εμαγσγηθή ηνπο δπλαηφηεηα. Βέβαηα δελ πξέπεη 

λα ιεζκνλνχκε ην γεγνλφο  φηη φιν απηφ γίλεηαη ζε βάξνο ησλ πγηψλ 

επηρεηξήζεσλ. Μέζσ ηεο παξανηθνλνκίαο δεκηνπξγνχληαη λέεο ζέζεηο εξγαζίαο 

θαζψο δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζε άηνκα  ηα νπνία ππφ άιιεο ζπλζήθεο ζα ήηαλ 

άλεξγα, λα εξγαζηνχλ. Ωζηφζν θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα 

αγλννχκε ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ παξανηθνλνκία 

φπσο είλαη ε έιιεηςε αζθάιεηαο, ε αβεβαηφηεηα γηα ην κέιινλ θιπ. 

(Παιαηνιφγνπ & Καζζάξ, 2003, ζ. 9). Σέινο ε παξανηθνλνκία εληζρχεη ηελ 

δήηεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηελ απνηακίεπζε θαη ηελ αγνξά 
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ρξεκαηηζηεξηαθψλ πξντφλησλ κε ζεηηθά απνηειέζκαηα φηαλ ε δήηεζε είλαη 

ππνηνληθή. Οη παξανηθνλνκνχληεο έρνπλ πνιχ πςειή ηάζε γηα θαηαλάισζε. Ζ 

επνρή πνπ δηαλχνπκε είλαη κηα επνρή πνπ καο θέξλεη αληηκέησπνπο κε κηα 

εγρψξηα αιιά θαη δηεζλή νηθνλνκηθή θξίζε. ε ηέηνηεο πεξηφδνπο ε χπαξμε 

κεγάιεο παξανηθνλνκίαο κπνξεί λα απνξξνθήζεη αξθεηνχο αξλεηηθνχο 

θξαδαζκνχο ηεο νηθνλνκίαο θαη λα κεηξηάζεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε Διιάδα φπνπ νη ζπλέπεηεο ηεο θξίζεο είλαη 

πνιχ κηθξφηεξεο ζε ζρέζε κε απηέο ησλ άιισλ ρσξψλ ιφγσ ηεο χπαξμεο 

εθηεηακέλεο παξανηθνλνκίαο θαη θνξνδηαθπγήο. Πην ζπγθεθξηκέλα, πξφζθαηε 

κειέηε ηεο Deutsche bank έδεημε φηη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θξίζεο ην ΑΔΠ ηεο 

Διιάδαο ππνρψξεζε πνιχ ιηγφηεξν απφ φηη ζηηο άιιεο ρψξεο ηεο Δ.Δ. εμαηηίαο 

ηεο χπαξμεο κεγάιεο θνξνδηαθπγήο θαη καχξνπ ρξήκαηνο. (Γ.Αγαπεηφο, ζ. 5)    

 

 

 

 2.10  Γπλαηόηεηα κέηξεζεο ηεο παξανηθνλνκίαο  

 

 

       Δίλαη πξνθαλψο δχζθνιν λα ιάβνπκε αθξηβείο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβαίλνπλ ζηα πιαίζηα ηεο παξανηθνλνκίαο θαη απηφ 

γηαηί ηα άηνκα πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο δξαζηεξηφηεηεο επηζπκνχλ ηε κε 

γλσζηνπνίεζε ηνπο. Δπνκέλσο, ππάξρεη κηθξή ζπκθσλία ζρεηηθά κε ην κέγεζνο 

ηεο παξανηθνλνκίαο ζε ζχγθξηζε κε ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο θαη θάζε 

πξνζπάζεηα πνπ επηρεηξείηαη κε ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ απηνχ ηνπ κεγέζνπο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί ηνπιάρηζηνλ πξνβιεκαηηθή. Οη εθηηκήζεηο δείρλνπλ φηη ην 

πεδίν εθαξκνγήο ηεο αλεμέιεγθηεο  νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο/παξανηθνλνκίαο κπνξεί λα είλαη πνιχ ρακειφ φπσο ζε 

νξηζκέλεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ πνπ θπκαίλεηαη κεηαμχ 8% κε 10% ηνπ ΑΔΠ αιιά 

κπνξεί λα μεπεξλά θαη ην 50% ηνπ ΑΔΠ φπσο ζπκβαίλεη ζε νξηζκέλεο 

αλαπηπζζφκελεο ρψξεο ηεο Αζίαο θαη ηεο Αθξηθήο. (Katsios, 2006, ζ. 62)  

     Δπεηδή αθξηβψο ε παξανηθνλνκία είλαη κηα κε κεηξήζηκε κεηαβιεηή, ε 

εκπεηξηθή δηεξεχλεζε ηεο είλαη πνιχ δχζθνιε. Οη κέζνδνη κέηξεζεο ηνπ 

θαηλνκέλνπ ηεο παξανηθνλνκίαο δηαθξίλνληαη ζε άκεζεο κεζφδνπο, απηέο 

δειαδή πνπ έρνπλ σο βάζε ηελ δεηγκαηνιεπηηθή έξεπλα (κέζσ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη ζπλεληεχμεσλ), θαη ζε έκκεζεο κεζφδνπο. Οη ηειεπηαίεο 

ζηεξίδνληαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε δεηθηψλ θαη ζηελ ρξεζηκνπνίεζε 

νηθνλνκεηξηθψλ ππνδεηγκάησλ (Smith θαη Wied - Nebbeling, 1986). Ωζηφζν 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ νη έκκεζεο κέζνδνη εθηηκήζεσο ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα νη κέζνδνη πνπ έρνπλ σο βάζε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε νηθνλνκεηξηθψλ ππνδεηγκάησλ νη νπνίεο ζεσξνχληαη 

πεξηζζφηεξν αμηφπηζηεο κέζνδνη πξνζεγγίζεσο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο 

παξανηθνλνκίαο. Οη πεξηζζφηεξν ζεκαληηθέο απφ απηέο είλαη νη κέζνδνη ηεο 

δήηεζεο ρξήκαηνο (λνκηζκαηηθή κέζνδνο) θαη νη κέζνδνη ησλ πξνζδηνξηζηηθψλ 
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παξαγφλησλ-δεηθηψλ. ηελ θαηεγνξία ηεο κεζφδνπ δήηεζεο ρξήκαηνο αλήθνπλ 

(α) ε κέζνδνο Tanzi (1980), (β) ε κέζνδνο ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Leicester θαη ε κέζνδνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Επξίρεο. 

Σειεπηαία παξνπζηάζζεθε θαη έλα άιιν ζεσξεηηθφ ππφδεηγκα εθηίκεζεο ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζηελ Ν. Εειαλδία απφ ηνλ Giles (1999), ην νπνίν, φπσο θαη ην 

ππφδεηγκα ηεο εξεπλεηηθήο νκάδαο ηνπ Leicester, ζηεξίδεηαη ζε εθηίκεζε κηαο 

ζπλάξηεζεο δήηεζεο ρξήκαηνο. (Παιαηνιφγνπ & Καζζάξ, 2003, ζ. 11) 

 

 

2.11  Σν κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα ζε ζρέζε κε          

ηελ ππόινηπε Δ.Δ. 

 

    Οη εθηηκήζεηο ηνπ κεγέζνπο ηεο ειιεληθήο παξανηθνλνκίαο βαζίδνληαη 

θπξίσο ζηα απνηειέζκαηα ησλ κειεηψλ πνπ δηελεξγήζεθαλ θαηά ηελ ηειεπηαία 

δεθαεηία απφ ην ΗΟΒΔ. Οη εξεπλεηέο, έρνληαο εθαξκφζεη άκεζεο θαη έκκεζεο 

κεζνδνινγηθέο πξνζεγγίζεηο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ θπξηφηεξσλ νηθνλνκηθψλ 

ηνκέσλ, έρνπλ ππνινγίζεη ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηε ρψξα καο ζε 

πνζνζηφ 20 κε 25% ηνπ ΑΔΠ. Σν πνζνζηφ απηφ νθείιεηαη ζηα ζνβαξά 

δηαξζξσηηθά πξνβιήκαηα ηεο Διιάδαο θαη ηελ θαηαηάζζεη κεηαμχ ησλ ρσξψλ 

ηνπ ΟΟΑ κε ηηο πην πξνβιεκαηηθέο νηθνλνκίεο.  

 Μηα απφ ηηο θπξηφηεξεο, αλ φρη ε θπξηφηεξε, κνξθέο παξανηθνλνκίαο είλαη ην 

παξαεκπφξην. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο 1999-2009, ηα παξάλνκα 

πξντφληα πνπ θαηαζρέζεθαλ ζηα ηεισλεία ηεο Δ.Δ. απφ 25 εθαηνκκχξηα 

έθηαζαλ ζρεδφλ ηα 118 εθαηνκκχξηα κε θνξχθσζε ην 2008 φπνπ ν αξηζκφο 

ησλ θαηαζρεκέλσλ πξντφλησλ  έθηαζε ηα 179 εθαηνκκχξηα. Αληίζηνηρα, ηελ 

ίδηα πεξίνδν ζηελ Διιάδα ν αξηζκφο ησλ παξάλνκσλ πξντφλησλ πνπ 

θαηαζρέζεθαλ εκθάληζε ζεκαληηθέο δηαθπκάλζεηο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ελψ ην 

1999 είρακε κφιηο 23000 θαηαζρεκέλα πξντφληα, ην 2000 ν αξηζκφο απηφο 

αλήιζε ζηα 5 εθαηνκκχξηα ελψ ην 2001 απμήζεθε θαηά έλα αθφκα 

εθαηνκκχξην θηάλνληαο ηα 6 εθαηνκκχξηα. Σα επφκελα δχν έηε ν αξηζκφο ησλ 

θαηαζρεκέλσλ πξντφλησλ κεηψζεθε ζηαδηαθά θαη ην 2004 έθηαζε κφιηο ηηο 

152000. Σν αμηνζεκείσην ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν είλαη φηη ην 2004 ε ρψξα 

καο δηνξγάλσζε ηνπο Οιπκπηαθνχο Αγψλεο θαη ζα πεξίκελε θαλείο ν αξηζκφο 

ησλ θαηαζρεκέλσλ πξντφλησλ λα θηάζεη ζε επίπεδα πνιχ πςειφηεξα απφ απηά 

ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. Ωζηφζν, πξνο κεγάιε έθπιεμε φισλ, ην 2004 ηα 

πξντφληα πνπ θαηαζρέζεθαλ ήηαλ ηα ιηγφηεξα απφ θάζε άιιε ρξνληά πνπ 

κεζνιάβεζε απφ ην 2000 θαη κεηά. Σν 2006 είρακε ην κεγαιχηεξν αξηζκφ 

θαηαζρεκέλσλ πξντφλησλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν γηα ηελ δεθαεηία 2000-2010, ν 

νπνίνο έθηαζε ηα 26 εθαηνκκχξηα. Σν 2007 είρακε 5 εθαηνκκχξηα θαηαζρέζεηο 
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ελψ ην 2008 κεηψζεθαλ ζε 3,6 εθαηνκκχξηα. Σέινο ην 2009 είρακε αχμεζε ησλ 

θαηαζρέζεσλ, νη νπνίεο αλήιζαλ ζηα 22 εθαηνκκχξηα.
13

           

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ: Κε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. 
 
 
 
 
 

 Αξηζκφο παξαλφκσλ 

πξντφλησλ πνπ 

θαηαζρέζεθαλ ζηα ηεισλεία 

ηεο Δ.Δ., ηελ δεθαεηία 1999-

2009  

Αξηζκφο παξαλφκσλ πξντφλησλ πνπ 

θαηαζρέζεθαλ ζηελ Διιάδα ηε δεθαεηία 

1999-2009  

 

Έηνο  

 

Δ.Δ. 

 

Διιάδα 

Πνζνζηη

αία 

δηαθνξά 

αλά έηνο  

Αλαινγ

ία 

Διιάδα

/ Δ.Δ. 

1999 

 
25.285.8

38 
 

 
23.479 

 

 

 
     

0,09 
 

 

2000 
 

67.790.5
46  

 

 

5.332.53
2 22612% 7,86% 

 94.421.497 6.371.82 19% 6.75% 
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2001 2 

 

2002 84.951.039 

2.964.06

4 -53% 3,49% 

 

2003 92.218.700 

1.060.87

8 -64% 1.15% 

 

2004 

103.546.17

9 152.045 -86% 0,14% 

 

2005 75.733.068 

2.599.69

2 1610% 3.43% 

 

2006 

128.631.29

5 

25.844.5

16 894% 20,10% 

 

2007 79.076.458 

4.822.31

9 -81% 6,10% 

 

2008 

178.908.27

8 

3.637.25

7 -25% 2,03% 

 

2009 

117.959.29

8 

21.990.7

22 505% 18,64% 

 

ΤΝΟ

ΛΟ 

 

1.048.522.1

96 

 

74.799.3

26 

  

 
ΠΗΓΗ: EUROSTAT ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ: Κε.Μ.Ε.-Ε.Β.Ε.Α. 

 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ησλ παξαπάλσ πίλαθα ηα πεξηζζφηεξα πξντφληα  

θαηαζρέζεθαλ ζηελ ειιαδηθφ ρψξν θαηά ηα έηε 2006 θαη 2009 θαη 

αληηζηνηρνχζαλ πεξίπνπ ζην 20% ηνπ ζπλφινπ ησλ θαηαζρεκέλσλ πξντφλησλ 

ζε φιε ηελ Δ.Δ. Σν παξαεκπφξην απηφ κεηαθξάδεηαη ζε 25 δηο επξψ ιηγφηεξε 

ξεπζηφηεηα ζηελ ειιεληθή αγνξά θαη 6 δηο επξψ απψιεηεο ζηε θνξνινγία θαη 

νδεγεί ζηε ρξενθνπία ην 10% ησλ ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ. Φέηνο ε 

παξανηθνλνκία πξνβιέπεηαη λα θηάζεη ζην 25,8% ηνπ ΑΔΠ, ελψ πέξπζη 

θπκαηλφηαλ ζε πνζνζηφ 25,4% ή 62,8 δηο επξψ. Με βάζε έξεπλεο πνπ έρνπλ 

γίλεη, έρεη δηαπηζησζεί φηη ν κεγαιχηεξνο αξηζκφο παξάλνκσλ πξντφλησλ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ Κίλα ελψ ακέζσο κεηά αθνινπζνχλ ηα Αξαβηθά Δκηξάηα, ε 

Σνπξθία θαη ε Αίγππηνο. 
14

 

 

 Ζ παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα εθηείλεηαη ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη δηαθνξνπνηείηαη απφ θιάδν ζε θιάδν. Γηα παξάδεηγκα, κε 

βάζε έξεπλα ηνπ ΗΟΒΔ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2006, ε παξανηθνλνκία ζηελ 

αιηεία θηάλεη ζε πνζνζηφ 76,9%, ζηα εζηηαηφξηα θαη ζηα μελνδνρεία ζε 

πνζνζηφ 71,2%, ζηνλ θιάδν παξνρήο ππεξεζηψλ «οικιακών βοηθών» ζε 

πνζνζηφ 69% θαη ζηηο θαηαζθεπέο ζε πνζνζηφ 67,9%. Σα ηειεπηαία ρξφληα 

κάιηζηα ηείλεη λα απμάλεη ζην ιηαληθφ εκπφξην θαη θπξίσο ζηνλ θιάδν έλδπζεο 

θαη ππφδεζεο. Δπίζεο ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο δηαθνξνπνηείηαη 

ζεκαληηθά θαη απφ πεξηθέξεηα ζε πεξηθέξεηα. Γηα παξάδεηγκα, ζηηο Κπθιάδεο 
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θαη ζηα Γσδεθάλεζα νη παξανηθνλνκνχληεο θαηακεηξήζεθαλ πξηλ απφ ιίγα 

ρξφληα ζε πνζνζηφ 75% θαη αθνινπζνχλ ε Αλαηνιηθή ηεξεά κε 72%, ε 

Αηηηθή κε 38,8% θαη ε Κεληξηθή Μαθεδνλία κε 15,9%.
15

  

              

           

 2.12   Κύξηνη παξάγνληεο ηεο ειιεληθήο παξανηθνλνκίαο 

 

 Όπσο είπακε θαη πξνεγνπκέλσο, ε ειιεληθή παξανηθνλνκία βξίζθεηαη ζε 

ηφζν πςειά επίπεδα ψζηε ε ρψξα καο λα θαηαιακβάλεη ηελ πξψηε ζέζε 

αλάκεζα ζηηο ππφινηπεο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ. ηε ζπλέρεηα ζα αλαθέξνπκε 

νξηζκέλνπο βαζηθνχο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο ην θαηλφκελν απηφ γλσξίδεη 

ηέηνηα άλζεζε ζηελ Διιάδα: 

 

 Ζ αχμεζε ζηνπο θφξνπο θαη ζηηο επηβαξχλζεηο ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ηε ζηξνθή πξνο ηελ παξανηθνλνκία. 

Μάιηζηα, ηελ ηειεπηαία δηεηία πνπ ε θπβέξλεζε παίξλεη φιν θαη απζηεξφηεξα 

θνξνινγηθά κέηξα γηα λα κπνξέζεη λα απμήζεη ηα έζνδα ηεο, αλακέλεηαη ην 

κέγεζνο ηεο λα απμεζεί αθφκα πεξηζζφηεξν. (Katsios, 2006) 

 

 Ζ έληαζε ησλ θαλνληζκψλ, δειαδή ν απμαλφκελνο αξηζκφο ησλ λφκσλ θαη ησλ 

θαλνληζκψλ ν νπνίνο θαηεπζχλεη ηελ ειιεληθή νηθνλνκία κε ηε κνξθή ησλ 

ξπζκίζεσλ ηεο αγνξάο, νη απαηηήζεηο γηα άδεηα, νη πεξηνξηζκνί ηεο εξγαζίαο θαη 

ηα εκπφδηα ζην εκπφξην νδεγνχλ ζε αχμεζε ζηα εξγαηηθά θφζηε ζηελ επίζεκε 

νηθνλνκία. Απηφ έρεη ζαλ άκεζν απνηέιεζκα ηε ζηξνθή πνιιψλ 

επηρεηξεκαηηψλ ζηελ παξανηθνλνκία. (Katsios, 2006) 

 

 Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε παξανηθνλνκία ηφζν πην ρακειά είλαη ηα θξαηηθά 

έζνδα, γεγνλφο πνπ έρεη σο ζπλέπεηα ηε κείσζε ηεο πνζφηεηαο θαη ηεο 

πνηφηεηαο ησλ δεκνζίσλ παξερφκελσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Οη έξεπλεο 

δείρλνπλ φηη ιηγφηεξα θαηλφκελα παξανηθνλνκίαο εκθαλίδνληαη ζε ρψξεο κε 

κεγαιχηεξα θνξνινγηθά έζνδα, ιηγφηεξνπο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο θαη 

κηθξφηεξε δηαθζνξά. Ζ Διιάδα είλαη κηα ρψξα κε πνιινχο θαλνληζκνχο 

πξάγκα πνπ νδεγεί ζε ζεκαληηθή αχμεζε ηεο εκθάληζεο ηεο δσξνδνθίαο, θαη ε 

πςειή θνξνιφγεζε ησλ επίζεκσλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νδεγνχλ ζε κεγάιε 

παξανηθνλνκία. (Katsios, 2006) 

 

 ε ρψξεο κε κηθξφηεξε θνξνινγηθή επηβάξπλζε θαη κε ιηγφηεξν πεξίπινθν 

πιαίζην θαλνληζκψλ, κηθξφηεξε δηαθζνξά, θαιχηεξν θξάηνο δηθαίνπ θαη 

κεγαιχηεξα θνξνινγηθά έζνδα ππάξρνπλ κηθξφηεξα πνζνζηά παξανηθνλνκίαο. 

Αληίζεηα, ηα πνιχπινθα θαη πνιπάξηζκα πιαίζηα θαλνληζκψλ, ε δηαθζνξά θαη 
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ε πςειή θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηελ επίζεκε δξαζηεξηφηεηα ελζαξξχλεη ηηο 

επηρεηξήζεηο λα πξνρσξήζνπλ ζηελ παξανηθνλνκία, θάηη ην νπνίν ππνλνκεχεη 

ηελ αλάπηπμε θαη ηε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε θαη κεηψλεη πεξαηηέξσ ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ θξάηνπο λα πξνζηαηεχεη ηα δηθαηψκαηα ηδηνθηεζίαο. Γπζηπρψο 

ζηελ Διιάδα νη ππεξβνιηθέο ξπζκίζεηο απφ γξαθεηνθξάηεο είλαη έλα ζνβαξφ 

πξφβιεκα ην νπνίν, εθηφο απφ ην λα δεκηνπξγεί δηαθζνξά θαη αιινίσζε, 

νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ παξανηθνλνκία θαη ππνλνκεχεη έζνδα ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηε ινγηθή παξνρή παξαγσγηθφηεηαο-ελίζρπζεο δεκνζίσλ 

αγαζψλ. (Katsios, 2006) 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ν
: 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΟΝ ΚΑΣΑΚΔΤΑΣΙΚΟ ΚΛΑΓΟ 

 

3.1  Γεληθά γηα ηνλ θιάδν ηωλ θαηαζθεπώλ 

 Ο ηνκέαο ησλ θαηαζθεπψλ απνηειεί έλαλ απφ ηνπο θπξηφηεξνπο θιάδνπο 

πνπ ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, ζηνλ νπνίν 

απαζρνινχληαη πεξηζζφηεξα απφ 100 δηαθνξεηηθά επαγγέικαηα. πκβάιιεη ζε 

πνιχ κεγάιν βαζκφ ζηελ νηθνλνκηθή αλάπηπμε κηαο ρψξαο θαη επεξεάδεη 

άκεζα έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ γη απηφ ζα πξέπεη λα 

δίλεηαη κεγάιε πξνζνρή ζηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη θαηά θαηξνχο. 

ήκεξα ν θιάδνο απηφο θαίλεηαη λα πεξλά κεγάιε θξίζε, ηφζν ιφγσ ηεο 

παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο φζν θαη ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο πνπ βηψλεη 

έληνλα ε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. Τπάξρεη κεγάιε πηψζε ησλ 

πσιήζεσλ θαη παξαηεξείηαη θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο αλεξγίαο ηφζν ζε 

επηζηεκνληθφ, φζν θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ. Απφ ηελ αξρή ηνπ ρξφλνπ 

έσο θαη ηα ηειεπηαία δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην β΄ 

ηξίκελν ηνπ 2010, ζηελ αλεξγία νδεγήζεθαλ επηπιένλ 34.000 άηνκα κφλν απφ 

ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ (330 ρηι. απαζρνινχκελνη ζηηο θαηαζθεπέο θαηά ην 

β΄ ηξίκελν ηνπ 2010 έλαληη 364,1 ρηι. ην δ΄ ηξίκελν 2009). Σα ρξέε ησλ 

θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξηψλ πξνο ηηο ηξάπεδεο δηνγθψζεθαλ πεξαηηέξσ, 

νδεγψληαο πνιιέο απφ απηέο ζηε ρξενθνπία. Μάιηζηα, νη βξαρππξφζεζκεο 

ππνρξεψζεηο ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ επηρεηξήζεσλ πξνο ηηο ηξάπεδεο έρνπλ 

μεπεξάζεη ηα 3,8 δηζ. επξψ, κε απνηέιεζκα ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο λα κελ είλαη 

δπλαηφλ λα εμππεξεηεζνχλ ηα ηξαπεδηθά δάλεηα θαη ν θιάδνο νιφθιεξνο λα 

ζεσξείηαη απφ ηηο ηξάπεδεο σο πςεινχ ξίζθνπ θαη λα κελ δαλεηνδνηείηαη πιένλ. 

Σνπιάρηζηνλ 81 εηαηξίεο έβαιαλ "ινπθέην" (πνζνζηφ 12,4%) θαηά ηα 

ηειεπηαία 2 έηε ελψ πνιιαπιάζηεο είλαη απηέο πνπ παιεχνπλ λα επηβηψζνπλ. 

Μηα ελδερφκελε θαηάξξεπζε ηνπ θιάδνπ απηνχ είλαη βέβαην φηη ζα ρεη νιέζξηεο 

επηπηψζεηο ζηελ νηθνλνκία θαζψο ν ηδίξνο ησλ θαηαζθεπψλ ιεηηνπξγεί 

επεξγεηηθά θαη γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο.
16
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3.2  Φνξνινγία ειεύζεξωλ επαγγεικαηηώλ αξρηηεθηόλωλ-κεραληθώλ 

 

 Με ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ειεπζέξνπ επαγγέικαηνο νη κεραληθνί 

ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ ζηελ εθνξία ηεο πεξηνρήο φπνπ βξίζθεηαη ε 

επαγγεικαηηθή ηνπο ζηέγε, ζρεηηθή δήισζε έλαξμεο άζθεζεο επηηεδεχκαηνο 

θαη λα ζεσξήζνπλ ηα ζρεηηθά ζηνηρεία. χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα 

Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ, νη λένη κεραληθνί ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο νη νπνίνη 

πραγματοποιοφν ζςοδα μόνο από τθν άςκθςθ του ελευκερίου επαγγζλματοσ, πξέπεη 

λα ζεσξήζνπλ θαη λα ηεξνχλ βηβιίν Β' θαηεγνξίαο (έζνδα- έμνδα ) κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξ. 4 ηνπ ΚΒ, θαη δηπιφηππα δειηία 

παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ ηήξεζε βηβιίσλ δεχηεξεο θαηεγνξίαο είλαη ππνρξεσηηθή 

αλεμαξηήησο ηνπ χςνπο ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ή ηνπ 

ηφπνπ εγθαηάζηαζεο. Δμαίξεζε απνηειεί ν κεραληθφο πνπ θαηαζθεπάδεη 

δεκφζηα έξγα θαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ έξγνπ ππεξβαίλεη ηα 900000 επξψ. ε 

απηή ηε πεξίπησζε θαη κφλν ηεξνχληαη βηβιία ηξίηεο θαηεγνξίαο.  

 

 Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ζηελ νπνία αλήθεη ν κεραληθφο 

απνηειείηαη απφ: 

1) Σν βηβιίν εζόδωλ- εμόδωλ ην νπνίν είλαη ζεσξεκέλν απφ θνξνινγηθή αξρή. 

ην βηβιίν απηνχ ππνρξενχηαη λα θαηαρσξεί ηα έζνδά ηνπ (πξνεξρφκελα απφ 

παξνρή ππεξεζηψλ ή απφ νπνηαδήπνηε άιιε πξάμε), ην ΦΠΑ πνπ εηζπξάηηεη 

απφ ηνπο πειάηεο ηνπ, ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ θαη ησλ δαπαλψλ πνπ 

πξαγκαηνπνηεί θαζψο θαη ην ζχλνιν ηνπ ΦΠΑ πνπ ππάξρεη ζηα δηθαηνινγεηηθά 

ησλ δαπαλψλ. 
17

 

2) Φνξνινγηθά ζηνηρεία. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 

13 ηνπ Π.Γ. 186/92, νη αξρηηέθηνλεο θαη νη κεραληθνί πνπ αζθνχλ ειεχζεξν 

επάγγεικα, είλαη ππνρξεσκέλνη ζεσξεκέλεο απνδείμεηο παξνρήο ππεξεζηψλ γηα 

ηα έζνδα πνπ πξαγκαηνπνηνχλ. Οη απνδείμεηο απηέο ζα πξέπεη λα έρνπλ εληαία 

αξίζκεζε, λα αλαγξάθνπλ ην νλνκαηεπψλπκν ή ηελ επσλπκία ηνπ εθδφηε 

θαζψο θαη ην επάγγεικα, ηε δηεχζπλζε, ηνλ ΑΦΜ θαη ηε ΓOΤ ηνπ. Δπίζεο ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ πειάηε (νλνκαηεπψλπκν, δηεχζπλζε) 

ελψ αλ είλαη επηηεδεπκαηίαο, ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη επηπιένλ ην επάγγεικα 

θαη ν αξηζκφο ηνπ θνξνινγηθνχ ηνπ κεηξψνπ. 

3) Τπνβνιή θνξνινγηθώλ ζηνηρείωλ ζηε Γ.Ο.Τ. Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

άξζξ. 20 ηνπ ΚΒ ν αξρηηέθηνλαο θαη ν κεραληθφο ππνρξενχληαη λα 

ππνβάιινπλ ζηε ΓOΤ ηεο έδξαο ηνπο ή ζην θέληξν πιεξνθφξεζεο ηνπ 

ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ (ΚΔΠΤO), θάζε ρξφλν, ηξηπιφηππεο θαηαζηάζεηο κε 

ηηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ κέζα ζην πξνεγνχκελν εκεξνινγηαθφ 

έηνο. Οη ζπλαιιαγέο απηέο ζα πξέπεη λα θπκαίλνληαη απφ 300 επξψ θαη άλσ. 

Δμαηξνχληαη νη δαπάλεο γηα ΓΔΖ, ΟΣΔ, ΟΔ, ΔΤΓΑΠ, ΔΛΣΑ, ελνίθηα 
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αθηλήησλ, παξθηλγθ, δηφδηα, έμνδα κεηαθίλεζε πξνζσπηθνχ θαη εηζηηήξηα 

κέζσλ κεηαθνξάο. 
18

  

 

Σα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ ηεξεί ν κεραληθφο ζα πξέπεη λα 

δηαθξίλνληαη γηα ηελ αθξίβεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. ε πεξίπησζε 

αλεπάξθεηαο ή αλαθξίβεηαο ησλ βηβιίσλ ηνπ επεξεάδεηαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

θαζαξψλ θεξδψλ ηνπ. Απηφ ζπλεπάγεηαη ηνλ εμσινγηζηηθφ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ κε ηελ πξνζαχμεζε ηνπ Μ..Κ.Κ. πνπ εθαξκφδεηαη επί 

ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ θαη πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηνλ ζπληειεζηή 75%.  

Αλεπάξθεηα ππάξρεη φηαλ ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ Κ.Β.. δελ ηεξνχληαη 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ θψδηθα. Δμαηξείηαη ε πεξίπησζε φπνπ έρνπκε 

απψιεηα βηβιίσλ ή ζηνηρείσλ ιφγσ αλσηέξαο βίαο (π.ρ. ππξθαγηά, πιεκκχξα, 

ζεηζκφο θιπ.). ε απηή ηελ πεξίπησζε βέβαηα ζα πξέπεη λα γίλεη γλσζηνπνίεζε 

ηνπ γεγνλφηνο ζηνλ πξντζηάκελν ηεο αξκφδηαο Γ.Ο.Τ. εληφο ηνπ επφκελνπ 

κήλα. 

Αλαθξίβεηα ππάξρεη ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: 

i. Όηαλ δελ εκθαλίδνληαη ζηα βηβιία φια ηα έζνδα θαη έμνδα πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ή φηαλ εκθαλίδνληαη έμνδα πνπ δελ έρνπλ 

πξαγκαηνπνηεζεί θαη δελ έρεη εθδνζεί γη απηά θνξνινγηθφ ζηνηρείν. 

ii. Όηαλ ζην βηβιίν εζφδσλ-εμφδσλ εκθαλίδνληαη ιάζε ζηελ άζξνηζε. 

iii. Όηαλ εθδίδεη ή ιακβάλεη εηθνληθά ε πιαζηά σο πξνο ηελ πνζφηεηα ή ηελ αμία ή 

ηνλ αληηζπκβαιιφκελν θνξνινγηθά ζηνηρεία δηαθίλεζε ή αμίαο.  

 

ε πεξίπησζε εμωινγηζηηθνύ πξνζδηνξηζκνύ ζα εθαξκφδνληαη νη παξαθάησ 

ζπληειεζηέο ζχκθσλα πάληα κε ηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 49 Κ.Φ.Δ.: 

 Γηα αξρηηεθηνληθέο κειέηεο θηηξηαθψλ έξγσλ, δηακνξθψζεηο εζσηεξηθψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ρψξσλ θαη κλεκείσλ, απνθαηαζηάζεηο παξαδνζηαθψλ θηηξίσλ 

θαζψο θαη κειέηεο δηακφξθσζεο πεξηβάιινληνο ρψξνπ ν ζπληειεζηήο είλαη ζην 

38%. 

 Γηα κειέηεο θαη επηβιέςεηο ρσξνηαμηθψλ, πνιενδνκηθψλ, ζπγθνηλσληαθψλ, 

πδξαπιηθψλ θαη ιηκεληθψλ έξγσλ φπσο επίζεο θαη γηα γεσξγηθέο θαη αιηεπηηθέο 

κειέηεο, ν ζπληειεζηήο είλαη 22%. 

 Γηα κεραλνινγηθέο-ειεθηξνινγηθέο κειέηεο, κειέηεο κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

(ρεξζαίσλ, ελαέξησλ, πισηψλ), ελεξγεηαθέο κειέηεο (ζεξκνειεθηξηθέο, 

πδξνειεθηξηθέο, ππξεληθέο), κεηαιιεπηηθέο, γεσηερληθέο θαη εδαθνινγηθέο 

κειέηεο θαη έξεπλεο θαζψο θαη ζηαηηθέο κειέηεο (δειαδή κειέηεο θεξνπζψλ 

θαηαζθεπψλ θηηξίσλ θαη κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ), ν ζπληειεζηήο είλαη 26%. 
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 Όζνλ αθνξά ηηο κειέηεο ησλ ηνπνγξαθηθψλ έξγσλ, ν ζπληειεζηήο είλαη 17%. 

 Σέινο, νη αθαζάξηζηεο ακνηβέο αξρηηεθηφλσλ θαη κεραληθψλ, νη νπνίνη 

πξνζθέξνπλ αλεμάξηεηα ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε νξγαλσκέλα γξαθεία, έρνπλ 

ζπληειεζηή 60%. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ηα βηβιία ηνπ αξρηηέθηνλα ή κεραληθνχ ραξαθηεξηζηνχλ 

αλαθξηβή, ηφηε ν ζπληειεζηήο θαζαξνχ θέξδνπο πνπ πξνθχπηεη απφ ηα 

παξαπάλσ, πξνζαπμάλεηαη θαηά 40% κε βάζε λέα δηάηαμε ε νπνία έρεη ηζρχ 

απφ 14/12/2004 (Ν. 3296/04). Παιηφηεξα, ε πξνζαχμεζε απηή ήηαλ 50%. 

Πξέπεη λα ππελζπκίζνπκε φηη ε πξνζαχμεζε ηνπ Μ..Κ.Κ. δελ κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ην 75%. 

Παξαδείγκαηα 

-Έζησ κεραληθφο ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη κηα αξρηηεθηνληθή κειέηε θαη ηνπ 

νπνίνπ ηα βηβιία θξίλνληαη αλαθξηβή. Σφηε ζα έρνπκε : 

Μνλαδηθφο .Κ.Κ. 38% + Πξνζαχμεζε 40% = 53,20% 

 

-Έζησ κεραληθφο ν νπνίνο έρεη αλαιάβεη ηε δηελέξγεηα πξαγκαηνγλσκνζχλεο 

γηα ινγαξηαζκφ ηερληθνχ γξαθείνπ θαη ηα βηβιία ηνπ νπνίνπ θξίλνληαη 

αλαθξηβή. ε απηή ηε πεξίπησζε ζα έρνπκε: 

Μ..Κ.Κ. 60% + πξνζαχμεζε 40% = 84%  

                   ηελ πεξίπησζε απηή ν Μ..Κ.Κ. πεξηνξίδεηαη ζην 75%. 

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη αλαθξίβεηα ζηα δεδνκέλα ησλ βηβιίσλ ηνπ 

κεραληθνχ, ηα νπνία κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαη πιαζηά ή εηθνληθά ζηνηρεία, 

ηφηε ν Μ..Κ.Κ. πξνζαπμάλεηαη θαηά 80% ζχκθσλα κε δηάηαμε πνπ ηζρχεη απφ 

14/12/2004. Παιηφηεξα, ε πξνζαχμεζε ήηαλ 100%. 

 

Απηνέιεγρνο 

Με βάζε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 79 λ. 3842/2010, πξνβιέπεηαη ν 

απηνέιεγρνο ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ. ρεηηθέο δηεπθξηλήζεηο γηα ηε 

δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη θαηά ηνλ απηνέιεγρν, δφζεθαλ κε ηελ εγθχθιην 

Πνι. 1191/17-12-2010. ε γεληθέο γξακκέο ε δηαδηθαζία είλαη ε εμήο: 

1) Βξίζθνπκε ην ζχλνιν ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ απηνειέγρνπ  κε ηελ εθαξκνγή 

ζπληειεζηή επί ησλ δαπαλψλ ησλ βηβιίσλ. Ο ζπληειεζηήο απηφο πξνθχπηεη 

θάζε θνξά απφ ηνλ ηχπν 100/(100-ΜΚΚ), φπνπ ΜΚΚ είλαη ν κνλαδηθφο 
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ζπληειεζηήο θαζαξνχ θέξδνπο θαη πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 49 παξ. 5 ΚΦΔ, 

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ηεο κειέηεο. 

 

2) πγθξίλνπκε ηα αθαζάξηζηα έζνδα απηνειέγρνπ κε ηα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία θαη ιακβάλνπκε ππφςε ην κεγαιχηεξν απφ ηα δχν 

πνζά. 

 

3) ην παξαπάλσ πνζφ ησλ αθαζάξηζησλ εζφδσλ εθαξκφδεηαη ν θαηάιιεινο 

ΜΚΚ θαη βξίζθνπκε ηα θαζαξά θέξδε απηνειέγρνπ. 

 

4) πγθξίλνπκε ηα θαζαξά θέξδε απηνειέγρνπ κε ηα θαζαξά θέξδε πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία. Ζ θνξνιφγεζε γίλεηαη κε βάζε ην κεγαιχηεξν απφ 

ηα δχν πνζά. 

 

5) Γηα κεγαιχηεξα αθαζάξηζηα έζνδα απηνειέγρνπ, έρνπκε πξνζαχμεζε θαη ζην 

ΦΠΑ ιφγσ ηνπ απηνειέγρνπ. 

     

           Θα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη, κε βάζε ηελ εγθχθιην ΠΟΛ. 1008/19-1-   

2011,  νη θνξνινγηθέο δειψζεηο φζσλ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 

απηνειέγρνπ ησλ άξζξσλ 13-17 ηνπ λ. 3296/2004, ζα πξέπεη λα είλαη 

ππνρξεωηηθά ππνγεγξακκέλεο απφ ινγηζηή, αλεμάξηεηα απφ ην χςνο ησλ 

αθαζάξηζησλ εζφδσλ ηνπο. 

 

 

 

 

 

Παξαδείγκαηα 

 

-Έζησ φηη κεραληθφο, πνπ αζρνιείηαη κε αξρηηεθηνληθέο θαη θηηξηαθέο κειέηεο, 

έρεη αθαζάξηζηα έζνδα 40000 επξψ, δαπάλεο 10000 επξψ θαη ινγηζηηθά θέξδε 

20000 επξψ. ε πεξίπησζε απηνειέγρνπ ζα έρνπκε: 

 

Αθαζάξηζηα έζνδα απηνειέγρνπ: ΔΞΟΓΑ X 100 / (100-ΜΚΚ) 

10000 X 100/(100-38)=16129 επξψ 

Σα ινγηζηηθά αθαζάξηζηα έζνδα είλαη κεγαιχηεξα(40000 επξψ) νπφηε απηά 

είλαη πνπ ζα ιάβνπκε ππφςε.  

 

Καζαξά θέξδε απηνειέγρνπ: ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ ΔΟΓΑ Υ ΚΚ 

40000 X 38% = 15200 επξψ 

Καη εδψ θνξνινγνχκε ην κεγαιχηεξν πνζφ ησλ θαζαξψλ θεξδψλ, πνπ ζηελ 

πεξίπησζε καο είλαη ην ινγηζηηθό. 
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-Έζησ κεραληθφο πνπ αζρνιείηαη κε θηηξηαθέο κειέηεο  θαη έρεη αθαζάξηζηα 

έζνδα 50000 επξψ, δαπάλεο 40000 επξψ θαη ινγηζηηθά θέξδε 15000 επξψ.  

 

Αθαζάξηζηα έζνδα απηνειέγρνπ: ΔΞΟΓΑ Υ 100 / (100-ΜΚΚ) 

40000 X 100/(100-38) = 64.516 επξψ  

Σα αθαζάξηζηα έζνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα βηβιία είλαη 50.000 €, άξα γηα λα 

ππαρζεί ν κεραληθφο ζηνλ απηνέιεγρν πξέπεη λα δειψζεη σο αθαζάξηζηα έζνδα 

ηα έζνδα πνπ ππνινγίζακε παξαπάλσ (64.516 €). 

 

Καζαξά θέξδε απηνειέγρνπ: ΑΚΑΘΑΡΗΣΑ ΔΟΓΑ Υ ΚΚ 

64.516 X 38% = 24.516 € 

Θα ιάβνπκε ππφςε καο ην κεγαιχηεξν πνζφ θαζαξψλ θεξδψλ γηα θνξνιφγεζε, 

ην νπνίν ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη ην εμωινγηζηηθό (24.516 €). 

 

   

3.2.1. Τπνινγηζκόο θαζαξνύ εηζνδήκαηνο αξρηηεθηόλωλ-      

κεραληθώλ 

Σν θαζαξφ εηζφδεκα ησλ κεραληθψλ πνπ είλαη ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο 

θαη ηεξνχλ αθξηβή βηβιία δεχηεξεο θαη ηξίηεο θαηεγνξίαο, κπνξεί λα βξεζεί 

εθφζνλ αθαηξέζνπκε απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα
19

 ηα εθπεζηέα έμνδα. ηε 

ζπλέρεηα ζα αλαθέξνπκε ηηο θαηεγνξίεο ησλ δαπαλψλ νη νπνίεο αλήθνπλ ζηηο 

εθπηπηφκελεο δαπάλεο έηζη φπσο νξίδνληαη απφ ην άξζξν 31 ΚΦΔ (λ. 

2238/1994): 

 Ακνηβέο-Απνδεκηώζεηο. Οη δαπάλεο κηζζνδνζίαο θαη ακνηβήο ηνπ 

πξνζσπηθνχ, εθφζνλ βέβαηα έρνπλ εμνθιεζεί κέζσ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή 

επηηαγψλ θαη έρνπλ θαηαβιεζεί νη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ππέξ ηνπ Η.ΚΑ. ή 

θάπνηνπ άιινπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα, νη απνδεκηψζεηο ζε ππαιιήινπο πνπ 

έρνπλ απνιπζεί θαζψο, ζε νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν έπεηηα απφ 

δηθαζηηθή απφθαζε θαη ζε ζπγγελείο αηφκνπ πνπ έραζε ηε δσή ηνπ απφ 

αηχρεκα νθεηιφκελν ζε δηθή ηνπο ακέιεηα . ε απηή ηε θαηεγνξία αλήθνπλ 

επίζεο νη ακνηβέο πξνο άιινπο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο (δηθεγφξνπο, 

ινγηζηέο), πξνο ηξίηνπο κεραληθνχο νη νπνίνη πξνζέθεξαλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

θαη νη ακνηβέο ηνπο δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο νηθνδνκήο θαζψο θαη 

ζε άηνκα ηα νπνία δελ είλαη ζε ζέζε ηα ίδηα λα εθδψζνπλ θνξνινγηθά ζηνηρεία 

θαζψο ην εηζφδεκα ηνπο δελ μεπεξλάεη ηα 5000 επξψ εηεζίσο (π.ρ. 

θαζαξίζηξηεο). Δμαίξεζε απνηεινχλ νη ακνηβέο θαη άιινπ είδνπο απνιαβέο ησλ 

κειψλ ή εηαίξσλ ηνπο θαζψο δελ εθπίπηνπλ απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. 
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 Ωσ ακακάριςτο ειςόδθμα κεωρείται το ςφνολο των αμοιβϊν που ειςπράττονται κατά τθν άςκθςθ 
του ελεφκερου επαγγζλματοσ και το οποίο προκφπτει από τα βιβλία που τθρεί ο φορολογοφμενοσ. 
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 Αζθάιηζηξα. Σα αζθάιηζηξα αθνξνχλ ηελ αζθάιεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ηελ αζθάιεηα ππξφο, θαζψο θαη ηελ νκαδηθή αζθάιηζε δσήο ηνπ 

εξγαηνυπαιιειηθνχ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ 

ΑΔ, ε νπνία δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 1500 επξψ γηα θαζέλαλ απφ ηνπο 

αζθαιηδφκελνπο. 

 

 Μηζζώκαηα. ηελ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλνληαη ηα ελνίθηα 

επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ, ην ηεθκαξηφ ελνίθην ησλ αθηλήησλ πνπ αλήθνπλ ζηνλ 

επηρεηξεκαηία θαη ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ επηρείξεζε, ηα ελνίθηα 

κεραλεκάησλ θαη άιισλ θηλεηψλ πξαγκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηελ 

επηρείξεζε θαζψο θαη ηα πνζά πνπ θαηαβάιινληαη ζε εηαηξίεο leasing γηα 

ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε. Ζ ρξεκαηνδνηηθή κίζζσζε κπνξεί λα αλαθέξεηαη 

ηφζν ζε απηνθίλεηα φζν θαη ζε αθίλεηα ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα 

επαγγεικαηηθνχο ζθνπνχο.. Δηδηθά γηα ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα ηδησηηθήο 

ρξήζε ηα νπνία είλαη κέρξη 1600 θπβηθά θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο 

ηεο επηρείξεζεο, εθπίπηνπλ νη δαπάλεο ζπληήξεζεο, επηζθεπήο, θπθινθνξίαο 

θαη απνζβέζεσλ ζε πνζνζηφ 70%. Γηα απηνθίλεηα κεγαιχηεξνπ θπβηζκνχ 

εθπίπηεη πνζνζηφ 35% ησλ πην πάλσ δαπαλψλ. Αλ ηα απηνθίλεηα απηά 

ρξεζηκνπνηνχληαη απνθιεηζηηθά γηα αηνκηθέο θαη νηθνγελεηαθέο αλάγθεο, ηφηε 

θαλέλα πνζφ απφ ηηο παξαπάλσ δαπάλεο δελ ζα εθπίπηεηαη απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα. 

 

 Έμνδα κεηαθνξάο. πκπεξηιακβάλνληαη ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ κεηαθηλήζεηο 

πξνζσπηθνχ, πιηθψλ θαη αγαζψλ. 

 

 Γηάθνξεο δαπάλεο. Καηαξρήλ πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ πνζψλ πνπ 

θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα δαπάλεο θηλεηήο ηειεθσλίαο, εθφζνλ νη 

ινγαξηαζκνί απηνί αλήθνπλ ζηελ επηρείξεζε θαη δελ είλαη πεξηζζφηεξνη απφ 

ηνλ αξηζκφ ησλ αηφκσλ πνπ απαζρνιείηαη ζε απηήλ. Απφ ην ζχλνιν απηήο ηεο 

δαπάλεο εθπίπηεη πνζνζηφ 50% απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. Γηα παξάδεηγκα αλ 

ε επηρείξεζε απαζρνιεί 40 ππαιιήινπο, νη ινγαξηαζκνί θηλεηψλ ηειεθψλσλ 

ηεο επηρείξεζεο είλαη 50 θαη ην ζχλνιν ηεο δαπάλεο είλαη 12000 επξψ, ζα 

ιεθζεί ππφςε ην πνζφ ησλ 9600 επξψ (12000*40/50). Απφ απηφ ην πνζφ, 

πνζνζηφ 50% εθπίπηεη απφ ηα αθαζάξηζηα έζνδα. Αθνινπζνχλ νη δαπάλεο γηα 

ΓΔΖ, λεξφ, θαχζηκα ζέξκαλζεο, πιηθά θαζαξηφηεηαο, θνηλφρξεζηα, ηα πνζά 

γηα ηελ αγνξά ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ (SOFTWARE)  

πνπ παξέρνληαη ζηνπο ππαιιήινπο ηεο επηρείξεζεο θαζψο θαη ηα πνζά πνπ 

θαηαβάιιεη ε επηρείξεζε γηα επηκφξθσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο εθφζνλ ε 

επηκφξθσζε ζρεηίδεηαη κε ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο ή κε 

ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ή ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο επηρείξεζεο. ηε ζπλέρεηα έρνπκε ηηο 

δαπάλεο γηα αγνξά εηδηθήο ελδπκαζίαο ζην πξνζσπηθφ, θπξίσο γηα ιφγνπο 

αζθάιεηαο θαη πγηεηλήο αιιά θάπνηεο θνξέο θ γηα ιφγνπο νκνηφκνξθεο 

εκθάληζεο, θαζψο θαη ηηο δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηαμίδηα ζην εμσηεξηθφ 
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πνπ πξαγκαηνπνηνχλ ζηειέρε ηεο επηρείξεζεο θαη ηα νπνία αθνξνχλ έμνδα 

δηακνλήο, εηζηηήξηα θαη έμνδα δηαηξνθήο. Δπίζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη νη 

δαπάλεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ελνίθηα ζε μελνδνρεία ή ελνηθηαδφκελα δσκάηηα γηα 

ηε δηακνλή ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπο φηαλ ηνπο ζηέιλνπλ ζε εθηφο έδξαο εξγαζία. 

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε βέβαηα είλαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπ ηφπνπ εξγαζίαο 

θαη ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ εξγαδφκελνπ λα είλαη ίζε ή κεγαιχηεξε ησλ 100 

ρηιηνκέηξσλ. Αθνινπζνχλ νη δαπάλεο γηα δεκνζηεχζεηο αγγειηψλ θαη 

αλαθνηλψζεσλ, δεκνζηεχζεηο ηζνινγηζκψλ ζην Φ.Δ.Κ. φπσο επίζεο θαη γηα 

νξγαλψζεηο εκεξίδσλ θαη ζπλαληήζεσλ γηα εξγαδφκελνπο θαη πειάηεο, εθφζνλ 

απηέο πξαγκαηνπνηνχληαη ζηα φξηα ηνπ λνκνχ ζηνλ νπνίν εδξεχεη ε επηρείξεζε. 

Δπηπιένλ έρνπκε ηηο δαπάλεο γηα ζπλδξνκέο ζε επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη 

επαγγεικαηηθέο νξγαλψζεηο (ΣΔΔ, ζχιινγνη θιαδηθνί θαη εξγαζηαθνί), γηα 

δηαθεκίζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ ειεχζεξν επαγγεικαηία, γηα πξνκήζεηεο 

ηξαπεδψλ, γηα αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ απφ ηελ 

επηρείξεζε ζην ΣΜΔΓΔ γηα  ηνπο κεραληθνχο πνπ απαζρνινχλ θαζψο θαη γηα 

ρνξεγίεο ππφ πξνυπνζέζεηο θαη εθφζνλ δελ εθπίπηνπλ σο δαπάλε κείσζεο 

θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο. Σέινο έρνπκε ηηο θξαηήζεηο 2% ππέξ ηνπ ΣΔΔ γηα 

κειέηεο θαη επηβιέςεηο ηερληθψλ έξγσλ φπσο θαη θξαηήζεηο 2% ππέξ ΣΜΔΓΔ 

θαη 1% ππέξ ΔΜΠ. Πην ζπγθεθξηκέλα, κε βάζε ηελ εγθχθιην 

1023923/553/Α0012/6.5.2003 νη θξαηήζεηο 2% ππέξ ηνπ ΣΜΔΓΔ θαη 1% 

ππέξ ηνπ ΔΜΠ πνπ γίλνληαη ζηηο ακνηβέο κεραληθψλ γηα ηελ εθπφλεζε 

κειέηεο
20

 ή ηελ επίβιεςε ηερληθψλ έξγσλ δελ απνηεινχλ αζθαιηζηηθή εηζθνξά 

κε βάζε ηελ 88/2003 γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ. πλεπψο νη εηζθνξέο απηέο δελ 

αθαηξνχληαη απφ ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ησλ κεραληθψλ θαζψο δελ απνηεινχλ 

πξνζσπηθή αιιά επαγγεικαηηθή δαπάλε (δειαδή βαξαίλνπλ ην θφζηνο ηνπ 

ηερληθνχ έξγνπ ή ηνπο πειάηεο). Αληίζεηα αθαηξνχληαη απφ ην αθαζάξηζην 

εηζφδεκα ηνπο ζε πεξίπησζε ινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ ή πεξηιακβάλνληαη ζην 

ζπληειεζηή θαζαξνχ θέξδνπο ζε πεξίπησζε εμσινγηζηηθνχ πξνζδηνξηζκνχ
21

.  

  

 Σόθνη δαλείωλ. χκθσλα κε ην άξζξν 31 ηνπ Κ.Φ.Δ. απφ ηα αθαζάξηζηα 

έζνδα ησλ επηρεηξήζεσλ εθπίπηνπλ θαη νη δεδνπιεπκέλνη θάζε είδνπο ηφθνη 

δαλείσλ ή πηζηψζεσλ γεληθά. Ωζηφζν, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν κεραληθφο πνπ 

αζθεί ειεχζεξν επάγγεικα δελ δειψλεη εηζφδεκα απφ ειεχζεξα επαγγέικαηα, 

νη ηφθνη απηνχ δελ κπνξνχλ λα εθπέζνπλ απφ ηα εηζνδήκαηα απφ αθίλεηα.( 

1086630/2201/Α0012/4.1.2005 έγγξαθν) 

 

 Γαπάλεο απόζβεζεο παγίωλ. Δδψ πεξηιακβάλνληαη ηα πνζά ησλ απνζβέζεσλ 

γηα ηελ θάιπςε ηεο θζνξάο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη γεληθά 

                                                           
20

 Ωσ μελζτθ ορίηεται κάκε επιςτθμονικι και τεχνικι εργαςία και ζρευνα που ζχει ωσ ςκοπό τθ 
καταςκευι ι μθ τεχνικοφ ζργου ι το ςχεδιαςμό προγραμμάτων και μεκόδων ανάπτυξθσ του 
ευρφτερου χϊρου μζςω τθσ καταςκευισ ι μθ τεχνικϊν ζργων. 
21

 Ωσ εξωλογιςτικόσ προςδιοριςμόσ των κακαρϊν κερδϊν χαρακτθρίηεται το αποτζλεςμα του 
πολλαπλαςιαςμοφ των ακακάριςτων εςόδων τθσ επιχείρθςθσ με ειδικοφσ ςυντελεςτζσ κακαροφ 
κζρδουσ ανάλογα με τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει θ επιχείρθςθ. 
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θάζε θηλεηήο θαη αθίλεηεο πεξηνπζίαο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο. Με βάζε ην Π.Γ.299/2003 νξίδνληαη νη αλψηεξνη θαη θαηψηεξνη 

ζπληειεζηέο απφζβεζεο ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Οη 

ζπληειεζηέο απηνί έρνπλ εθαξκνγή απφ 1.1.2003 γηα ηηο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 

πνπ αξρίδνπλ απφ ηελ εκεξνκελία απηή ρσξίο λα έρεη ζεκαζία αλ ηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία απνθηήζεθαλ πξηλ ή κεηά απφ απηή ηελ εκεξνκελία. Ζ 

δηελέξγεηα απνζβέζεσο είλαη ππνρξεσηηθή θαη ηα πνζνζηά απνζβέζεσο 

αθνξνχλ εηήζηα απφζβεζε. Ζ απφζβεζε αξρίδεη απφ ηνλ κήλα θαηά ηνλ νπνίν 

ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία θαη ππνινγίδεηαη ζε ηφζα 

δσδέθαηα φζνη νη κήλεο κέρξη ην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζε. Δλδεηθηηθά 

αλαθέξνπκε: 

1) Σα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κπνξνχλ λα απνζβεζηνχλ ηειείσο κέζα ζηε 

ρξήζε πνπ ηέζεθαλ ζε ιεηηνπξγία ή ρξεζηκνπνηήζεθαλ, αξθεί βέβαηα ε αμία 

θηήζεο  ηνπ θαζελφο λα κελ ππεξβαίλεη ηα 1200 επξψ. 

2) Ζ αμία ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ αληαιιαθηηθψλ ησλ κεραλεκάησλ απνζβέλεηαη 

εμ νινθιήξνπ κέζα ζηε ρξήζε θαηά ηελ νπνία ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα πξψηε 

θνξά.  

3) Ζ μπιεία γηα δηάζηξσζε ζθπξνδέκαηνο ππφθεηηαη ζε απφζβεζε. 

4) Γηα ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο ν αλψηεξνο ζπληειεζηήο απφζβεζεο είλαη 5% 

ελψ ν θαηψηεξνο είλαη 3%. Δπίζεο, ε νηθνδνκηθή επηρείξεζε ε νπνία λνηθηάδεη 

ηα πξνο πψιεζε αθίλεηα, έρεη ην δηθαίσκα δηελέξγεηαο απνζβέζεσλ. 

5) ηα επηβαηηθά απηνθίλεηα έρνπκε αλψηεξν ζπληειεζηή απφζβεζεο 15% θαη 

θαηψηεξν 11%. 

6) ηα θνξηεγά απηνθίλεηα φπσο θαη ζηηο κνηνζπθιέηεο έρνπκε αλψηεξν 

ζπληειεζηή απφζβεζεο 20% θαη θαηψηεξν 15%. 

7) ηα κεραλήκαηα θαη ηηο δηάθνξεο επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο, ζηα 

επηζηεκνληθά φξγαλα θαη ηηο ζπζθεπέο εξγαζηεξίνπ ρεκείνπ, ζηα έπηπια θαη 

ζθεχε θαζψο επίζεο θαη ζηα δηάθνξα είδε εμνπιηζκνχ γξαθείνπ (φπσο 

αξηζκνκεραλέο, θσηνηππηθά κεραλήκαηα, ηειεθσληθέο ζπζθεπέο θ.α.) ν 

αλψηεξνο ζπληειεζηήο απφζβεζεο είλαη 20% ελψ ν θαηψηεξνο είλαη 15%. 

8) Γηα ηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηα ειεθηξνληθά ζπγθξνηήκαηα, φπσο 

επίζεο θαη γηα ην ινγηζκηθνχ (SOFTWARE) ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ, ν 

αλψηεξνο ζπληειεζηήο απφζβεζεο νξίδεηαη ζε 30% ελψ ν θαηψηεξνο ζε 24%. 

Δπίζεο, απφ 1/1/2007, ε απφζβεζε ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη ηνπ 

ινγηζκηθνχ (SOFTWARE) κπνξεί λα γίλεηαη θαη εθάπαμ θαηά ηε ρξήζε εληφο 

ηεο νπνίαο ηίζεληαη ζε ιεηηνπξγία. 

9) ηνπο ιέβεηεο θεληξηθήο ζέξκαλζεο θπζηθνχ αεξίνπ έρνπκε αλψηεξν 

ζπληειεζηή απφζβεζεο 6.5% θαη θαηψηεξν 4,5%. 

10) Σέινο, φζνλ αθνξά ηα επηζηεκνληθά πεξηνδηθά θαη ζπγγξάκκαηα, έρνπκε 100% 

απφζβεζε. 

Ζ επηινγή ηνπ αλψηεξνπ ή θαηψηεξνπ ζπληειεζηή απφζβεζεο είλαη 

απνθιεηζηηθά επηινγή ηνπ κεραληθνχ ειεχζεξνπ επαγγεικαηία. Σέινο, αμίδεη λα 

αλαθέξνπκε φηη νη απνζβέζεηο αθηλήηνπ πνπ ηδηνρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
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άζθεζε ηνπ ειεπζέξηνπ επαγγέικαηνο εθπίπηνπλ απφ ην αθαζάξηζην εηζφδεκα 

ζχκθσλα κε ηελ 420/1994 γλσκνδφηεζε ηνπ Ν..Κ., ε νπνία θνηλνπνηήζεθε κε 

ηελ 1103255/2028/Α0012/ΠΟΛ1253/14.11.1994 δηαηαγή. 

Έρνπκε αιιαγή ζηελ παξαθξάηεζε θφξνπ 20% ζην εηζφδεκα απφ 

ειεχζεξα επαγγέικαηα. Απφ 1-1-2011 ε παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ 20% πνπ 

δηελεξγείηαη ζηηο ακνηβέο ησλ ειεπζεξίσλ επαγγεικαηηψλ ζα γίλεηαη ζην 

θαζαξφ πνζφ (ρσξίο ην ΦΠΑ) ησλ ζπλαιιαγψλ νη νπνίεο ππεξβαίλνπλ ηα 300 

επξψ.( ΠΟΛ. 1054/10-5-2010). 

 

3.3  Φνξνιόγεζε ηερληθώλ επηρεηξήζεωλ  

 

  Ωο ηερληθέο επηρεηξήζεηο ζεσξνχληαη νη: 

 

 νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο 

 Δξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο Γεκνζίσλ Σερληθψλ Έξγσλ 

 Δξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο Ηδησηηθψλ Σερληθψλ Έξγσλ 

 Δπηρεηξήζεηο εθηέιεζεο κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

 

   Ωο εξγνιάβνο νξίδεηαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ζπκβάιιεηαη κε 

ηνλ θχξην ηνπ έξγνπ θαη αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε νιφθιεξνπ ηνπ έξγνπ ή 

ηκήκαηνο ηνπ, ελψ ν εξγνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ηε 

ζπκθσλεζείζα ακνηβή.
22

 

Ωο ηερληθά έξγα ζεσξνχληαη νη λέεο θαηαζθεπέο (θαη φρη επηζθεπέο) νη 

νπνίεο δελ κπνξνχλ λα κεηαθηλεζνχλ γηαηί θαηαζηξέθνληαη. Απηφ πεξηιακβάλεη 

φια ηα έξγα νδνπνηίαο, πδξαπιηθά, ιηκεληθά, γεθπξνπνηίαο, ζηδεξνδξφκσλ θαη 

γεληθά απηά ηεο ππαίζξνπ, εθζθαθέο, θαηεδαθίζεηο, δηάλνημε νδψλ θαη 

θαηαζθεπέο κπεηφλ αξκέ. Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 

ηερληθφ έξγν ζεσξείηαη επίζεο θαη ε εξγαζία πξνζζήθεο, επί πθηζηάκελνπ ήδε 

πξάγκαηνο, ελφο λένπ ζηνηρείνπ ή ηδηφηεηαο, αλεμάξηεηα αλ ηα ζπλδεφκελα ζα 

απνηειέζνπλ εληαίν πξάγκα ή κε.  

 

 

                                                           
22

 Ηλεκτρονικι πθγι 
http://www.mlsi.gov.cy/mlsi/dli/dli.nsf/All/248B0AD129F4F64CC2257168003765BC/$file/ypoxreoseis
.pdf 
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3.3.1. Αθαζάξηζηα έζνδα ηερληθώλ επηρεηξήζεωλ 

1. Αθαζάξηζηα έζνδα νηθνδνκηθώλ επηρεηξήζεωλ 

Οηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο είλαη νη επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ 

θαηαζθεπή θαη πψιεζε νηθνδνκψλ, δειαδή απηνηειψλ νηθνδνκψλ, 

δηακεξηζκάησλ πνιπθαηνηθηψλ, θαηαζηεκάησλ, γξαθείσλ, απνζεθψλ θαη 

ινηπψλ ρψξσλ. Δπίζεο, είλαη νη επηρεηξήζεηο κεηαπψιεζεο αθηλήησλ, νη νπνίεο 

έρνπλ σο αληηθείκελν ηελ αγνξά θαη πψιεζε έηνηκσλ νηθνδνκψλ. Οηθνδνκηθέο 

επηρεηξήζεηο, ηέινο, ζεσξνχληαη θαη απηέο πνπ θαηαζθεπάδνπλ νηθνδνκέο νη 

ίδηεο είηε κε αλάζεζε εξγαζηψλ ζε ππεξγνιάβνπο.  

ηηο νηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο, σο αθαζάξηζην έζνδν ιακβάλεηαη ε αμία 

ησλ απηνηειψλ νηθνδνκψλ, δηακεξηζκάησλ, πνιπθαηνηθηψλ, θαηαζηεκάησλ, 

γξαθείσλ, απνζεθψλ θαη ινηπψλ ρψξσλ, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 41 ηνπ Ν. 1249/1982 . ε πεξίπησζε πνπ ε ηηκή 

ζηα πσιεηήξηα ζπκβφιαηα είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ πξνεγνχκελε αμία, ηφηε 

σο αθαζάξηζην έζνδν ιακβάλεηαη ε ηηκή ηνπ ζπκβνιαίνπ. 

Ωο ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ αθαζάξηζηνπ εζφδνπ, ζεσξείηαη ε εκέξα 

ζχληαμεο ηνπ νξηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ έρεη ζπληαρζεί 

ζπκβνιαηνγξαθηθφ πξνζχκθσλν θαη ην νξηζηηθφ ζπκβφιαην δελ έρεη ζπληαρζεί 

κέζα ζε δηάζηεκα δχν εηψλ απφ ηελ εκέξα ζχληαμεο ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθνχ 

πξνζπκθψλνπ, σο ρξφλνο απφθηεζεο ηνπ αθαζάξηζηνπ εζφδνπ ζεσξείηαη ε 

εκέξα θαηά ηελ νπνία ζπκπιεξψλνληαη δχν έηε απφ ηελ εκέξα ζχληαμεο ηνπ 

ζπκβνιαηνγξαθηθνχ πξνζπκθψλνπ. 

 

2. Αθαζάξηζηα έζνδα εξγνιεπηηθώλ ηερληθώλ έξγωλ ηνπ δεκνζίνπ 

Ωο αθαζάξηζηα έζνδα ιακβάλνληαη ηα πηζηνπνηνχκελα, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ρξήζεο, εξγνιαβηθά αληαιιάγκαηα, απφ ηα νπνία έρνπλ αθαηξεζεί ηα πνζά 

εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ πνπ παξαθξαηνχληαη απφ ηνλ εξγνδφηε, 

ηα νπνία ζεσξνχληαη έζνδα ηεο ρξήζεο θαηά ηελ νπνία απνδίδνληαη ζηελ 

επηρείξεζε.  

αλ αθαζάξηζηα έζνδα ηνπ αλαδφρνπ εξγνιάβνπ δεκνζίσλ έξγσλ 

ζεσξνχληαη ην ζχλνιν ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο πνπ πηζηνπνηείηαη κέζα 

ζηε ρξήζε, ρσξίο λα έρεη ζεκαζία αλ ην έξγν εθηειείηαη κφλν απφ απηφλ ή αλ 

έρεη αλαιάβεη ππεξγνιάβνο λα εθηειέζεη θάπνην ηκήκα ηνπ ή θαη φιν ην έξγν. 

Ζ ηπρφλ δηπιή θνξνινγία ηεο ίδηαο θνξνινγεηέαο χιεο θαη ζην πξφζσπν ηνπ 

ππεξγνιάβνπ, δελ αζθεί επηξξνή (ηΔ 2651/1983, ηΔ 3560/1988). 
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ηελ πεξίπησζε φπνπ ν ρξφλνο πηζηνπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ δελ ζπκπίπηεη 

κε ην ρξφλν έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ ην νπνίν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 15 ηνπ άξζξνπ 12 ηνπ Κ.Β.. (Π.Γ. 186/1992), εθδίδεηαη ην 

αξγφηεξν εληφο κελφο απφ θάζε πξνζσξηλή επηκέηξεζε θαη πάληα κέζα ζηελ 

ίδηα θνξνινγηθή πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε επηκέηξεζε, σο ρξφλνο 

θηήζεο ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ζεσξείηαη ν ρξφλνο έθδνζεο ηνπ ηηκνινγίνπ.  

 

3. Αθαζάξηζηα έζνδα ζε πεξίπηωζε εηζθνξάο ηερληθνύ έξγνπ ζε εηαηξία ή 

θνηλνπξαμία. 

  ε πεξίπησζε εηζθνξάο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ ζε 

νπνηαζδήπνηε κνξθήο εηαηξία ή θνηλνπξαμία πνπ έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ 

εκεδαπή ή αιινδαπή θαη ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ απνθιεηζηηθά κφλν θάπνηα 

απφ ηα κέιε ηεο αξρηθήο αλαδφρνπ θνηλνπξαμίαο ή εηαηξίαο θαη ν εηζθέξσλ 

αλάδνρνο ή απεπζείαο ζπκβαζηνχρνο, ηα ιακβαλφκελα σο αθαζάξηζηα έζνδα, 

ζεσξνχληαη φηη θηψληαη απφ ηελ εηαηξία ή θνηλνπξαμία, ηεο εηζθνξάο απηήο κε 

ζεσξνπκέλεο σο ππεξγνιαβίαο. Δπνκέλσο, ζηελ πεξίπησζε απηή ζεσξείηαη φηη 

ε θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ δελ εθηειείηαη απφ ηνλ αλάδνρν απηνχ (εξγνιήπηε), 

αιιά απφ ηελ εηαηξία ή θνηλνπξαμία πνπ αλαιακβάλεη ηελ εθηέιεζε ηκήκαηνο 

ηνπ έξγνπ ή εξγαζίαο.  

Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία επηκέξνπο 

ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ αλαιήθζεθε εηζθέξνληαη ζε πεξηζζφηεξεο απφ κία 

εηαηξίεο ή θνηλνπξαμίεο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη θαη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ κε 

ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη ε εηζθνξά ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ 

αλαιεθζέληνο έξγνπ είλαη εθηθηή ιφγσ ηεο απηνηέιεηαο απηψλ ησλ ηκεκάησλ 

απφ ηερληθήο θαη νηθνλνκηθήο πιεπξάο (Ν..Κ. 496/1989). Σν ίδην ζπκβαίλεη 

θαη ζε πεξίπησζε πνπ ηκήκα ηνπ έξγνπ ή εξγαζίαο εθηειείηαη απφ θνηλνπξαμία 

ή εηαηξία ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ κφλν κέιε ηεο αξρηθήο αλαδφρνπ 

θνηλνπξαμίαο ή εηαηξίαο. 

Σα παξαπάλσ έρνπλ εθαξκνγή κφλν ζε πεξίπησζε εηζθνξάο ηερληθνχ έξγνπ 

ηνπ Γεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ, ησλ δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ θ.ι.π., θαη 

φρη ζε πεξίπησζε εηζθνξάο ηδησηηθνχ ηερληθνχ έξγνπ ζε εηαηξία ή θνηλνπξαμία, 

έζησ θη αλ ζε απηή ζπκκεηέρεη ν αλάδνρνο ηνπ έξγνπ ( Δ10357/1987 ) . 

Γηα επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ εξγνιαβηθή θαηαζθεπή ηδησηηθψλ 

ηερληθψλ έξγσλ ή νηθνδνκψλ ή ηελ εθηέιεζε κεραλνινγηθψλ θαη 

ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ζε ηδηψηεο, σο αθαζάξηζην έζνδν ιακβάλεηαη 

ε αμία ηνπ έξγνπ πνπ εθηειέζηεθε ζηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Γηα ηελ εθηέιεζε 

έξγνπ ρσξίο ηε ρξεζηκνπνίεζε ηδίσλ πιηθψλ, σο αθαζάξηζην έζνδν ιακβάλεηαη 
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ε αμία ηνπ εθηειεζζέληνο έξγνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία ησλ πιηθψλ. 

 

3.3.2. Πξνζδηνξηζκόο θεξδώλ ηερληθώλ επηρεηξήζεωλ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 34 Ν. 2238/94 , φιεο νη ηερληθέο 

επηρεηξήζεηο θνξνινγνχληαη ηεθκαξηά κε ηε ρξήζε ζπληειεζηή θαζαξνχ 

θέξδνπο επί ησλ αθαζαξίζησλ εζφδσλ ηνπο, αλεμάξηεηα απφ ηε θαηεγνξία 

βηβιίσλ πνπ ηεξνχλ. εκεηψλεηαη φηη γηα ηηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο 

δεκνζίσλ θαη ηδησηηθψλ έξγσλ, εμαηξνπκέλσλ ησλ νηθνδνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, 

πξνβιέπεηαη λα ηζρχζεη κε ην πξνσζνχκελν λνκνζρέδην θαηάηαμεο ησλ 

εηαηξηψλ απηψλ απφ ην Τπνπξγείν Υσξνηαμίαο θαη Γεκνζίσλ Έξγσλ, ν 

ινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ απφ 1.1.2002. 

πληειεζηέο θαζαξνύ θέξδνπο ηερληθώλ επηρεηξήζεωλ:  

 Οηθνδνκηθέο επηρεηξήζεηο  

          Καζαξά θέξδε = Αθαζάξηζηα έζνδα Υ ζπληειεζηήο 15% 

 Δξγνιάβνη δεκνζίσλ έξγσλ 

                     Καζαξά θέξδε = Αθαζάξηζηα έζνδα Υ ζπληειεζηήο 10%  

 Δξγνιάβνη ηδησηηθψλ έξγσλ κε δηθά ηνπο πιηθά 

                    Καζαξά θέξδε = Αθαζάξηζηα έζνδα Υ ζπληειεζηήο 12%  

 Δξγνιάβνη ηδησηηθψλ έξγσλ ρσξίο πιηθά 

 

Καζαξά θέξδε = Αθαζάξηζηα έζνδα Υ ζπληειεζηήο 25% 

 

 

ε πεξίπησζε πνπ ε επηρείξεζε δελ ηεξεί ηα πξνβιεπφκελα βηβιία πνπ νξίδεη ν 

Κ.Β.. νη παξαπάλσ ζπληειεζηέο πξνζαπμάλνληαη θαηά 100%. 

Αλ νη δαπάλεο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ βάζεη ησλ βηβιίσλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή έξγσλ ή νηθνδνκψλ, βξίζθνληαη ζε πξνθαλή δπζαλαινγία κε ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο, ν πξντζηάκελνο ηεο Γ.Ο.Τ. δηθαηνχηαη λα 

πξνζαπμήζεη ηνπο πξναλαθεξφκελνπο ζπληειεζηέο έσο 60%. 
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Φνξνινγία κηθηώλ επηρεηξήζεωλ 

ηηο κηθηέο επηρεηξήζεηο (ηερληθφ θιάδν θαη βηνκεραληθφ), νη δαπάλεο 

δηαρσξίδνληαη ζηνπο επηκέξνπο θιάδνπο θαη δελ γίλεηαη ζπκςεθηζκφο απηψλ 

απφ έλα θιάδν ζηνλ άιιν. (Απφθαζε ηΔ 4/1985). Γαπάλεο θνηλέο (έμνδα 

δηνίθεζεο, έμνδα πξνβνιήο θιπ.) ζα πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη βάζε ησλ 

αθαζαξίζησλ εζφδσλ ησλ θιάδσλ.  

 

Φνξνινγία επηρεηξήζεωλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεωλ 

Βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 34 παξ. 7 ηνπ Ν.2238/94, ν ηεθκαξηφο 

πξνζδηνξηζκφο ησλ θεξδψλ δελ ηζρχεη γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ αζρνινχληαη κε 

ηελ εθηέιεζε κεραλνινγηθψλ θαη ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεξνχλ 

βηβιία Γ΄ θαηεγνξίαο, εθφζνλ ππνβάιινπλ ζηνλ αξκφδην πξντζηάκελν ηεο 

Γ.Ο.Τ. αλέθθιεηε δήισζε κέζα ζε έλα κήλα απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

 

Φνξνινγία θεξδώλ θνηλνπξαμηώλ ηερληθώλ έξγωλ  

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Ν. 2238/94 φιεο νη 

θνηλνπξαμίεο θαη ζπλεπψο απηέο πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηαζθεπή ηερληθψλ 

έξγσλ, θνξνινγνχληαη κε ζπληειεζηή θφξνπ 35%. Με ηελ θαηαβνιή ηνπ 

παξαπάλσ θφξνπ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε γηα ηα θέξδε ηνπο. Ζ 

δεκία πνπ ελδερφκελα πξνθχπηεη δελ αλαγλσξίδεηαη θνξνινγηθά, νχηε κπνξεί 

λα αλαγλσξηζζεί ζην κέινο ε δεκία απφ ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ θνηλνπξαμία. 

 

Φνξνινγία αιινδαπώλ εξγνιεπηηθώλ επηρεηξήζεωλ θαη νξγαληζκώλ 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 παξ. 8 πξνβιέπεηαη απηνηειήο 

θνξνιφγεζε ησλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ πνπ αλαιακβάλνπλ 

ηελ εξγνιεπηηθή θαηαζθεπή δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ έξγσλ ζηελ Διιάδα γηα ηα 

θέξδε πνπ απνθηνχλ απφ ηηο εξγαζίεο απηέο.  

Ο θφξνο ππνινγίδεηαη κε ηνπο ζπληειεζηέο:  

α) 4% επί ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο αμίαο ησλ έξγσλ ηνπ Γεκνζίνπ, δήκσλ 

θαη θνηλνηήησλ, δεκνζίσλ επηρεηξήζεσλ ή εθκεηαιιεχζεσλ, νξγαληζκψλ ή 

επηρεηξήζεσλ θνηλήο σθέιεηαο θαη λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ 

γεληθά, αλεμάξηεηα εάλ ηα έξγα εθηεινχληαη κε πιηθά ηνπ εξγνιήπηε ή φρη.  
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β) 4,8% επί ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο αμίαο ησλ ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ 

γεληθά, φηαλ ρξεζηκνπνηεί ν εξγνιήπηεο δηθά ηνπ πιηθά.  

γ) 10% επί ηεο ζπλνιηθήο αθαζάξηζηεο αμίαο ηδησηηθψλ ηερληθψλ έξγσλ ρσξίο ν 

εξγνιήπηεο λα ρξεζηκνπνηεί δηθά ηνπ πιηθά.  

 

Ο πξναλαθεξφκελνο θφξνο παξαθξαηείηαη απφ ηνλ ππφρξεν γηα θαηαβνιή 

εξγνδφηε κε ηελ εθάζηνηε πίζησζε ή θαηαβνιή αμίαο ηνπ έξγνπ ζην δηθαηνχρν 

θαη απνδίδεηαη ζηελ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ην αξγφηεξν κέζα ζην πξψην 

δεθαπελζήκεξν ηνπ επφκελνπ κήλα απφ ηελ παξαθξάηεζε. Με ηελ 

παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ απηνχ εμαληιείηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε απφ ην 

θφξν εηζνδήκαηνο ησλ αιινδαπψλ επηρεηξήζεσλ θαη νξγαληζκψλ γηα ηα θέξδε 

πνπ απνθηνχλ ζηελ Διιάδα απφ ηηο εξγαζίεο απηέο. 

Με ην  Ν.2873/2000 νη παξαπάλσ ζπληειεζηέο κεηψλνληαη φπσο 

εκθαλίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 Έσο 1.1.2001 έσο 1.1.2002 

 31.12.2000 31.12.2001 θαη κεηά 

    

α)  4% 3,75% 3,5% 

β)  4,8% 4,50% 4,2% 

γ)  10% 9,375% 8,75% 

 

 

   3.3.3 Παξαθξάηεζε θόξνπ εξγνιάβωλ 3% 

ηα εηζνδήκαηα εξγνιεπηψλ θαηαζθεπήο θάζε είδνπο ηερληθψλ έξγσλ 

παξαθξαηείηαη θφξνο 3% πνπ ππνινγίδεηαη ζηελ αμία ηνπ θαηαζθεπαδφκελνπ 

έξγνπ  ( άξζξν 19 παξ. 5 ηνπ Ν. 2214/1994 ). Τπφρξενο ζε παξαθξάηεζε 

νξίδεηαη ην Γεκφζην γεληθά θαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ ελεξγεί ηελ 

εθθαζάξηζε ή θαηαβνιή. Ο θφξνο απνδίδεηαη εθάπαμ κε ζρεηηθή δήισζε πνπ 

ππνβάιιεηαη κέζα ζην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ επφκελνπ απφ ηελ 

παξαθξάηεζε κήλα ζηε ΓΟΤ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο νπνίαο έγηλε ε θαηαβνιή ησλ 

πνζψλ γηα ηα νπνία παξαθξαηήζεθε ν θφξνο. ε πεξίπησζε πνπ έρνπκε 

εηζθνξά δεκνζίνπ ηερληθνχ έξγνπ απφ ηνλ αξρηθφ αλάδνρν ζε θνηλνπξαμία ή 

εηαηξία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ν ίδηνο, ε παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ 3% ζα 
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ελεξγείηαη κφλν απφ ηνλ εξγνδφηε (Γεκφζην, Ν.Π.Γ.Γ. θ.ι.π.) θαηά ηελ 

θαηαβνιή ηνπ εξγνιαβηθνχ αληαιιάγκαηνο ζην αξρηθφ αλάδνρν θαη ζηε 

ζπλέρεηα ν θφξνο απηφο ζα επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηε δήισζε 

θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο (Τπ.Οηθ. 1073105/18.8.2000, ΠΟΛ 1225). 

χκθσλα κε λεφηεξε απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ( 

ΠΟΛ.1080/30-3-2001), νξίδεηαη φηη ζε πεξίπησζε εηζθνξάο δεκνζίνπ ηερληθνχ 

έξγνπ απφ ηνλ αλάδνρν ζε θνηλνπξαμία ή εηαηξία ζηελ νπνία ζπκκεηέρεη θαη ν 

ίδηνο, ν παξαθξαηνχκελνο εηο βάξνο ηνπ αλαδφρνπ θφξνο 3% ζα ζπκςεθίδεηαη 

απφ ηνλ αλαινγνχληα θφξν ηεο θαηαζθεπάζηξηαο θνηλνπξαμίαο ή εηαηξίαο. Γηα 

λα γίλεη απηφ ζα πξέπεη ν αλάδνρνο λα ρνξεγεί ζηελ θνηλνπξαμία ή εηαηξία 

ζρεηηθή βεβαίσζε, ζηελ νπνία ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ εηζθεξζέληνο 

έξγνπ, ηεο θαηαζθεπάζηξηαο θνηλνπξαμίαο ή εηαηξίαο ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί 

ην έξγν θαη ην πνζφ ηνπ θφξνπ 3%. Απηή ε αιιαγή ζηελ λνκνζεζία έγηλε κε 

ζθνπφ λα δηεπθνιπλζεί ε εθηέιεζε ησλ κεγάισλ ηερληθψλ έξγσλ ζηε ρψξα καο 

θαη έρεη εθαξκνγή γηα ηηο δειψζεηο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2001 (ρξήζε 2000) θαη επνκέλσλ.  

 

3.4 Ν. 3427/2005: Φόξνο πξνζηηζέκελεο αμίαο ζηηο λέεο 

νηθνδνκέο. 

Με βάζε ηνλ Ν. 3427/2005 επηβάιιεηαη  ΦΠΑ ζηελ παξάδνζε 

λεφδκεησλ νηθνδνκψλ, ε άδεηα θαηαζθεπήο ησλ νπνίσλ έρεη εθδνζεί κεηά ηελ 

1.1.2006, θαζψο θαη ζηελ παξάδνζε νηθνδνκψλ ε άδεηα ησλ νπνίσλ ζα 

αλαζεσξεζεί κεηά ηελ εκεξνκελία απηή, εθφζνλ κέρξη ηελ 1.1.2006 δελ έρνπλ 

αξρίζεη νη εξγαζίεο θαηαζθεπήο. Δμαίξεζε απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ΦΠΑ ζα 

ππάξρεη κφλν ζε πεξίπησζε πνπ έρεη θαηαηεζεί πιήξεο θάθεινο ζηελ 

πνιενδνκία θαη έρεη ππνγξαθεί πξνζχκθσλν θαη εξγνιαβηθφ ζπκβφιαην κέρξη 

ηελ 25.11.2005.  

        Ζ θνξνινγηθή ππνρξέσζε γελλάηαη θαηά ην ρξφλν : 

 Τπνγξαθήο ηνπ νξηζηηθνχ ζπκβνιαίνπ 

 χληαμεο ηεο έθζεζεο θαηαθχξσζεο επί πιεηζηεξηαζκνχ ηνπ αθηλήηνπ, είηε 

απηφο ελεξγείηαη εθνχζηα είηε αλαγθαζηηθά. 

 Μεηαγξαθήο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ απαηηείηαη ε ζχληαμε ζπκβνιαίνπ, φπσο 

επηδίθαζε θπξηφηεηαο απφ δηθαζηήξην, δηθαζηηθήο δηαλνκήο, θ.ι.π. 

Ωο θνξνινγεηέα αμία ζηελ πεξίπησζε ηεο παξάδνζεο αθηλήησλ ζεσξείηαη 

ην ηίκεκα πνπ έιαβε ή ζεσξείηαη φηη έιαβε (πξνθεηκέλνπ γηα κίζζσζε, 

ηδηφρξεζε θ.ι.π.) ν ππνθείκελνο ζην θφξν, πξνζαπμεκέλν κε νπνηαδήπνηε 

παξνρή άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ηηο πξάμεηο απηέο. Όζνλ αθνξά ηηο παξαδφζεηο 
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ησλ αθηλήησλ ζηνλ θχξην ηνπ νηθνπέδνπ ν νπνίνο αλαζέηεη  ζε εξγνιάβν ηελ 

αλέγεξζε νηθνδνκήο κε ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο
23

, σο θνξνινγεηέα αμία 

ιακβάλεηαη ε αμία ησλ θηηζκάησλ πνπ παξαδίδνληαη ζε απηφλ, ρσξίο λα 

ιακβάλεηαη ππφςε ε αμία ηνπ ηδαληθνχ κεξηδίνπ ηνπ νηθνπέδνπ πνπ αληηζηνηρεί 

ζηα θηίζκαηα απηά. Ζ αμία απηή  δελ ζα πξέπεη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ αμία 

ησλ πνζνζηψλ ηνπ νηθνπέδνπ πνπ κεηαβηβάδνληαη απφ ηνλ νηθνπεδνχρν ζηνλ 

εξγνιάβν θαηαζθεπαζηή.  

Οη επηρεηξήζεηο θαηαζθεπήο θαη πψιεζεο νηθνδνκψλ είλαη απηέο πνπ 

αλαιακβάλνπλ ηελ θαηαβνιή ηνπ θφξνπ ζην δεκφζην θαη έρνπλ ηηο αθφινπζεο 

ππνρξεψζεηο: 

 Σελ ππνβνιή εηδηθήο δήισζεο θαηά ην ρξφλν γέλλεζεο ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο (ππνγξαθή ζπκβνιαίνπ, πιεηζηεξηαζκφο θιπ.), γηα λα 

θαηαβάιιεηαη ν θφξνο ηνπ κεηαβηβαδφκελνπ αθηλήηνπ δειαδή θόξνο εθξνώλ 

κείνλ θόξνο εηζξνώλ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αθηλήηνπ. 

 

 Σελ ππνβνιή εηδηθψλ εληχπσλ γηα ην θφζηνο ηνπ αθηλήηνπ ψζηε λα είλαη 

εθηθηφο ν θνξνινγηθφο έιεγρνο θαζψο θαη ε ηειηθή εθθαζάξηζε ηνπ 

νθεηιφκελνπ ΦΠΑ.  

 

Όηαλ έρνπκε πεξηπηψζεηο φπνπ ε αμία πνπ δειψλεηαη γηα έλα αθίλεην 

ππνιείπεηαη ηεο αγνξαίαο αμίαο, ηφηε ν πξντζηάκελνο ηεο αξκφδηαο θαηά 

πεξίπησζε Γ.Ο.Τ., πξνθεηκέλνπ λα θξίλεη ηελ αθξίβεηα ηεο δεινχκελεο αμίαο 

ζηε κεηαβίβαζε αθηλήησλ ηα νπνία ππάγνληαη ζε ΦΠΑ, ζα πξέπεη λα ιάβεη 

ππφςε ηνπ ηα εμήο: 

  ηηο αμίεο φπσο απηέο ππνινγίδνληαη γηα ηηο αλάγθεο ηεο θνξνινγίαο θεθαιαίνπ, 

ηεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θαζψο θαη  

 ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο νηθνδνκήο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα ηερληθά, πνζνηηθά θαη 

νηθνλνκηθά δεδνκέλα πνπ αθνξνχλ ηελ άδεηα αλέγεξζεο ηνπ αθηλήηνπ.  

 

 

 

 

                                                           
23

 Με ην ζχζηεκα ηεο αληηπαξνρήο ο καταςκευαςτισ τθσ οικοδομισ δίνει ζνα τμιμα τθσ οικοδομισ 
του αντιπαρεχόμενου οικοπζδου ςτον ιδιοκτιτθ του, με αντάλλαγμα τθν δυνατότθτα καταςκευισ 
και εκμετάλλευςθσ του υπολοίπου οικοπζδου από τον καταςκευαςτι. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
ν
 

ΈΡΔΤΝΑ 

 

4.1  Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

ηα πιαίζηα ηεο ζπγγξαθήο ηεο δηπισκαηηθήο κνπ εξγαζίαο κε ηίηιν << 
Δκπεηξηθή πξνζέγγηζε ηνπ θνξνινγηθνχ πιαηζίνπ ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ 

ζηελ Διιάδα>>, έθηηαμα έλα εξσηεκαηνιφγην. Σν εξσηεκαηνιφγην απηφ 

απνηειείηαη απφ δχν κέξε. ην πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο γεληθνχ 

πεξηερνκέλνπ φπσο είλαη ην θχιν ηνπ εξσηψκελνπ, ε ειηθία ηνπ, ην επίπεδν 

κφξθσζεο ηνπ θαη ε εξγαζηαθή ηνπ εκπεηξία, ελψ ζην δεχηεξν κέξνο 

πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ απνθιεηζηηθά ηνλ θιάδν ησλ 

θαηαζθεπψλ ηνλ νπνίν θαη κειεηάκε. Σν εξσηεκαηνιφγην θαηαξηίζηεθε θαηά 

ηέηνην ηξφπν ψζηε ν εξσηψκελνο λα αληηιακβάλεηαη εχθνια ηηο εξσηήζεηο θαη 

λα κπνξεί λα απαληά κε αθξίβεηα, ζαθήλεηα θαη ηαρχηεηα ζε απηέο. Οη 

εξσηήζεηο πνπ ππνβάιακε ζηνπο εξσηεζέληεο κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ήηαλ 

ιίγεο (ηέζζεξηο εξσηήζεηο γεληθνχ πεξηερνκέλνπ θαη νρηψ εξσηήζεηο φζνλ 

αθνξά ην θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ) έηζη ψζηε λα απνθεπρζεί ε άξλεζε, ε 

θαηαπφλεζε θαη ε πξνρεηξφηεηα ζηηο απαληήζεηο. Δπίζεο, νη εξσηήζεηο ήηαλ 

εχθνια θαηαλνεηέο απφ ηνπο εξσηψκελνπο θαη δελ ρξεηάζηεθε ηδηαίηεξε 

πξνζπάζεηα θαη ηδηαίηεξεο νδεγίεο γηα ηελ απάληεζε ηνπο. Ο ηχπνο ησλ 

εξσηήζεσλ πνπ επηιέρηεθε ήηαλ θιεηζηέο εξσηήζεηο θαζψο θαη εξσηήζεηο 

πνιιαπιήο επηινγήο ψζηε λα είλαη πην γξήγνξε ε ζπκπιήξσζε ηνπο αιιά θαη ε 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ. ηηο εξσηήζεηο πνιιαπιήο επηινγήο δχλεηαη ε 

δπλαηφηεηα επηινγήο κεηαμχ πξνθαζνξηζκέλσλ απαληήζεσλ νη νπνίεο ζηελ 

πεξίπησζε καο ήηαλ θαζόινπ(1), ειάρηζηα(2), ιίγν(3), πνιύ(4), πάξα 

πνιύ(5). 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην ζπκπιεξψζεθε απνθιεηζηηθά απφ άηνκα πνπ είλαη 

θάηνηθνη Θεζζαινλίθεο. Σν ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ ζπιιέρζεθαλ 

είλαη ζαξάληα (40) θαη ζπκπιεξψζεθαλ απφ ζηειέρε ηερληθψλ εηαηξηψλ, απφ 

δηεπζπληέο ηερληθψλ εηαηξηψλ, απφ ινγηζηέο πνπ δνπιεχνπλ ζε 

θαηαζθεπαζηηθέο εξσηήζεηο, απφ κεραληθνχο πνπ εξγάδνληαη ζην δεκφζην 

θαζψο επίζεο θαη απφ κεραληθνχο ειεχζεξνπο επαγγεικαηίεο. Ζ δηαλνκή ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ έγηλε είηε κε ηε ρξήζε ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ είηε 

απηνπξνζψπσο. Ζ πιήξεο κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ παξαηίζεηαη ζην 

Παξάξηεκα. 
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Αθνχ ζπιιέμακε φια ηα εξσηεκαηνιφγηα, πξνρσξήζακε ζηελ θαηαρψξεζε 

ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ ζην excel. ηε ζπλέρεηα θάλακε έιεγρν 

αλεμαξηεζίαο ρ
2 

αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο θαηεγνξίαο θαη ηηο κεηαβιεηέο 

δηάηαμεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS. ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεγήζνπκε ηη 

είλαη νη κεηαβιεηέο θαηεγνξίαο θαη νη κεηαβιεηέο δηάηαμεο. Οη κεηαβιεηέο 

θαηεγνξίαο είλαη κεηαβιεηέο πνπ δελ αληηζηνηρνχλ ζε κεηξήζηκα κεγέζε αιιά 

απιά θαηεγνξηνπνηνχλ ηα ¨ππνθείκελα¨ ελφο πιεζπζκνχ ζε δηαθνξεηηθέο 

θαηεγνξίεο κε βάζε ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα νκαδνπνίεζεο γη απηφ θαη δελ έρεη 

ζεκαζία ε ζεηξά ηνπο. Οη κεηαβιεηέο δηάηαμεο είλαη ε κεηαβιεηέο φπνπ 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα δηάηαμεο ησλ ηηκψλ γη απηφ θαη έρεη λφεκα ε ζεηξά ηνπο. 

Αθνχ νινθιεξψζακε ηνλ έιεγρν αλεμαξηεζίαο, πξνρσξήζακε ζηνλ έιεγρν 

ζπζρέηηζεο γηα ηηο κεηαβιεηέο δηάηαμεο. Σέινο, εθαξκφζακε ηε κέζνδν one 

way ANOVA γηα ην επίπεδν κφξθσζεο, ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία θαη ηελ ειηθία 

σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (factor). ηε ζπλέρεηα ζα παξνπζηάζνπκε 

αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ κε ηελ εθαξκνγή ηεο θαζεκίαο 

απφ ηηο ηξεηο κεζφδνπο. 

 

 

4.2  Αμηνιόγεζε απνηειεζκάηωλ έξεπλαο 

 

4.2.1 Έιεγρνο αλεμαξηεζίαο 

 

Θα θάλνπκε έιεγρν αλεμαξηεζίαο ρ
2 

αλάκεζα ζηηο κεηαβιεηέο θαηεγνξίαο 

θαη ηηο κεηαβιεηέο δηάηαμεο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο SPSS. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

ζα ζπγθξίλνπκε μερσξηζηά θάζε εξψηεζε απφ ην πξψην κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κε θάζε εξψηεζε απφ ην δεχηεξν κέξνο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ γηα λα δηαπηζηψζνπκε εάλ ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ηνπο. 

Γηα λα ππάξρεη εμάξηεζε ζα πξέπεη ην Pearson Chi-square, ην Asymp. Sig. λα 

είλαη κηθξφηεξν ή ίζν κε 0.05.  
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QA1 * QB7 

 

Crosstab 

Count      

 
QB7 

2 3 4 5 Total 

Q

A

1 

0 0 7 9 9 25 

1 1 0 4 10 15 

To

tal 
1 7 13 19 40 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 7,974
a
 3 ,047 

Likelihood Ratio 10,59

0 
3 ,014 

Linear-by-Linear 

Association 
2,732 1 ,098 

N of Valid Cases 40   

a. 5 cells (62,5%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,38. 

 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ηεο 

κεηαβιεηήο θαηεγνξίαο Α1 πνπ είλαη ην θχιν ηνπ εξσηεζέληνο (άληξαο- 

γπλαίθα) θαη ηεο κεηαβιεηήο δηάηαμεο Β7 πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εξψηεζε 

ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε θνξνδηαθπγήο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. Ζ 

εμάξηεζε απηή πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη ην Pearson Chi-square, ην Asymp. 

Sig. έρεη ηηκή 0.047 πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ 0.05. Απηφ ζεκαίλεη φηη ε 

απάληεζε πνπ δφζεθε ζε αχηε ηελ εξψηεζε εμαξηήζεθε απφ ην θχιν ηνπ 

εξσηεζέληνο. Οη γπλαίθεο ζεσξνχλ φηη ππάξρεη κεγαιχηεξε θνξνδηαθπγή ζηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. Πην ζπγθεθξηκέλα δέθα ζηηο 

δεθαπέληε (66,6%) γπλαίθεο πνπ εξσηήζεθαλ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη πάξα πνιχ 

θνξνδηαθπγή ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ αληξψλ πνπ επέιεμαλ απηή ηελ 

απάληεζε είλαη ελληά ζηνπο είθνζη πέληε (36%). Σν πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ 

απάληεζαλ φηη ππάξρεη πνιχ θνξνδηαθπγή είλαη ηέζζεξηο  ζηηο δέθα πέληε 

(26.6%), ελψ απηφ ησλ αληξψλ είλαη θαη πάιη ελληά ζηνπο είθνζη πέληε (36%). 
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Δπίζεο εθηά ζηνπο είθνζη πέληε άληξεο (28%) απάληεζαλ φηη ππάξρεη ιίγε 

θνξνδηαθπγή ελψ απφ ηηο γπλαίθεο πνπ ξσηήζεθαλ θακηά δελ επέιεμε απηή ηελ 

απάληεζε.  

 

Ίζσο απηή ε εμάξηεζε λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο απφ ηε 

θχζε ηνπο είλαη πην ππνςηαζκέλεο θαη βιέπνπλ πην θαρχπνπηα θάπνηεο 

θαηαζηάζεηο. Δπίζεο, κπνξεί νη άληξεο λα θαηέρνπλ πην πςειέο ζέζεηο θαη νη 

γπλαίθεο πνπ απάληεζαλ λα είλαη πθηζηάκελεο ηνπο θαη λα ππνζέηνπλ φηη ζε 

πςειφηεξα θιηκάθηα ππάξρνπλ θαηλφκελα ¨ιαδψκαηνο¨. Μηα άιιε πηζαλή 

εμήγεζε είλαη φηη νη άληξεο κπνξεί λα κελ απάληεζαλ κε ηφζε εηιηθξίλεηα φπσο 

νη γπλαίθεο. 

 

 

 

QA2 * QB7 
 

 

Crosstab 

Count      

 
QB7 

2 3 4 5 Total 

Q

A

2 

1 1 0 0 3 4 

2 0 0 2 3 5 

3 0 0 5 6 11 

4 0 7 6 7 20 

To

tal 
1 7 13 19 40 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,56

7
a
 

9 ,021 

Likelihood Ratio 19,06

1 
9 ,025 

Linear-by-Linear 

Association 
1,625 1 ,202 

N of Valid Cases 40   
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 19,56

7
a
 

9 ,021 

Likelihood Ratio 19,06

1 
9 ,025 

Linear-by-Linear 

Association 
1,625 1 ,202 

N of Valid Cases 40   

a. 13 cells (81,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,10. 

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ππάξρεη εμάξηεζε κεηαμχ ησλ 

κεηαβιεηψλ Α2 θαη Β7 θαζψο ην Pearson Chi-square, ην Asymp. Sig. έρεη ηηκή 

0.021 πνπ είλαη κηθξφηεξε απφ 0.05. Ζ κεηαβιεηή Α2 είλαη ε κεηαβιεηή 

θαηεγνξίαο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ ειηθία ησλ εξσηεζέλησλ ελψ ε κεηαβιεηή 

Β7 είλαη ε κεηαβιεηή δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ην αλ 

ππάξρεη θνξνδηαθπγή ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν. Όπσο βιέπνπκε ε 

απάληεζε ζε απηή ηελ εξψηεζε εμαξηάηαη, εθηφο απφ ην θχιν, θαη απφ ηελ 

ειηθία ηνπ εξσηεζέληνο. Σα άηνκα ειηθίαο 20-30 ζεσξνχλ φηη ππάξρεη πάξα 

πνιχ θνξνδηαθπγή ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ζε πνζνζηφ 75% (ηξεηο ζηνπο 

ηέζζεξηο), ελψ κφιηο έλαο ζηνπο ηέζζεξηο (25%) ζεσξεί φηη ππάξρεη ειάρηζηε 

θνξνδηαθπγή. Σα άηνκα ειηθίαο 30-40 απάληεζαλ ζε πνζνζηφ 60% (ηξεηο 

ζηνπο πέληε) φηη ππάξρεη πάξα πνιχ θνξνδηαθπγή ελψ ζε πνζνζηφ 40% (δχν 

ζηνπο πέληε) απάληεζαλ φηη ππάξρεη πνιχ θνξνδηαθπγή. ηα άηνκα ειηθίαο 40-

50 δελ θαίλεηαη λα ππάξρεη κεγάιε δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο απφ ηελ 

πξνεγνχκελε ειηθηαθή νκάδα, θαζψο απφ ηνπο έληεθα εξσηεζέληεο νη έμη 

απάληεζαλ φηη ππάξρεη πάξα πνιχ θνξνδηαθπγή (πνζνζηφ 54.5%) θαη νη 

ππφινηπνη πέληε φηη ππάξρεη πνιχ θνξνδηαθπγή (πνζνζηφ 45.5%). Ωζηφζν, νη 

απαληήζεηο ζηελ ίδηα εξψηεζε απφ άηνκα ειηθίαο κεγαιχηεξεο ησλ πελήληα 

εηψλ εκθαλίδνπλ θάπνηα δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηηο απαληήζεηο ησλ 

πξνεγνχκελσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ πνπ αλαιχζακε. Πην ζπγθεθξηκέλα, απφ ηνπο 

είθνζη εξσηεζέληεο πνπ αλήθνπλ ζηε ζπγθεθξηκέλε ειηθηαθή νκάδα, νη εθηά 

απάληεζαλ φηη ππάξρεη πάξα πνιχ θνξνδηαθπγή (πνζνζηφ 35%), νη έμη 

απάληεζαλ φηη ππάξρεη πνιχ θνξνδηαθπγή (πνζνζηφ 30%) θαη νη ππφινηπνη 

εθηά απάληεζαλ φηη ππάξρεη ιίγε θνξνδηαθπγή (πνζνζηφ 35%). 

 

Ζ παξαπάλσ δηαθνξνπνίεζε ζηηο απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ειηθίαο 

πελήληα θαη άλσ ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο απαληήζεηο ησλ άιισλ ειηθηαθψλ 

νκάδσλ ίζσο λα νθείιεηαη ζην φηη έρνπλ κεγαιχηεξε εκπεηξία θαη δελ 

επεξεάδνληαη απφ απηά πνπ ιέγνληαη γεληθφηεξα θαη αθνχγνληαη θπξίσο κέζσ 
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ησλ κέζσλ ελεκέξσζεο γηα εμάξζεηο ηεο θνξνδηαθπγήο νπφηε απαληνχλ κε 

βάζε απηφ πνπ βιέπνπλ θαη βηψλνπλ ζηελ θαζεκεξηλή ελαζρφιεζε ηνπο θαη 

κφλν. Δπίζεο, ίζσο λα είλαη πην εθεζπραζκέλνη ιφγσ ειηθίαο θαη λα κελ 

λνηάδνληαη πνιχ γηα ην αλ θαη θαηά πφζν ππάξρεη θνξνδηαθπγή ζηνλ θιάδν 

ηνπο ζε ζρέζε κε ηηο λεφηεξεο γεληέο. 

 

 

 

 

 

 

 
QA4 * QB7 
 

 

Crosstab 

Count      

 
QB7 

2 3 4 5 Total 

Q

A

4 

1 1 0 0 3 4 

2 0 0 0 2 2 

3 0 0 6 6 12 

4 0 7 7 8 22 

To

tal 

1 7 13 19 40 

 

 

 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. 

(2-sided) 

Pearson Chi-Square 20,19

9
a
 

9 ,017 

Likelihood Ratio 19,90

7 

9 ,018 

Linear-by-Linear 

Association 

1,403 1 ,236 

N of Valid Cases 40   

a.13 cells (81,3%) have expected count less than 5. The minimum expected 

count is ,05. 
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Κνηηψληαο ηνλ παξαπάλσ πίλαθα κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ηελ ζρέζε 

εμάξηεζεο πνπ ππάξρεη κεηαμχ ηεο ηέηαξηεο εξψηεζεο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηελ 

εξγαζηαθή εκπεηξία θαη αλήθεη ζηηο κεηαβιεηέο θαηεγνξίαο θαη ηεο έβδνκεο 

εξψηεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ χπαξμε θνξνδηαθπγήο ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ 

θιάδν θαη αλήθεη ζηηο κεηαβιεηέο δηάηαμεο. Ζ ζρέζε απηή απνδεηθλχεηαη απφ 

ην Pearson Chi-square, ην Asymp. Sig ην νπνίν έρεη ηηκή 0.017 πνπ είλαη 

κηθξφηεξε απφ ην 0.05. Πην ζπγθεθξηκέλα, φζνλ αθνξά ηα άηνκα κε εξγαζηαθή 

εκπεηξία απφ κεδέλ έσο πέληε έηε, απφ ηα ηέζζεξα πνπ ξσηήζεθαλ ηα ηξία 

ζεσξνχλ φηη ππάξρεη πάξα πνιχ θνξνδηαθπγή (πνζνζηφ 75%) θαη ην έλα φηη 

ππάξρεη ειάρηζηε θνξνδηαθπγή. Σν ζχλνιν ησλ αηφκσλ κε εξγαζηαθή εκπεηξία 

πέληε έσο δέθα έηε πνπ ξσηήζεθαλ, απάληεζαλ φηη ππάξρεη πάξα πνιχ 

θνξνδηαθπγή. Οη απαληήζεηο ησλ αηφκσλ κε εξγαζηαθή εκπεηξία δέθα έσο 

είθνζη έηε ζηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε κνηξάζηεθαλ αλάκεζα ζηηο απαληήζεηο 

¨πνιχ¨ θαη ¨πάξα πνιχ¨. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνπο δψδεθα εξσηεζέληεο, νη 

έμη (πνζνζηφ 50%) ζεσξνχλ φηη ππάξρεη πάξα πνιχ θνξνδηαθπγή θαη νη 

ππφινηπνη έμη (πνζνζηφ 50%) ζεσξνχλ φηη ππάξρεη πνιχ θνξνδηαθπγή. Σέινο, 

απφ ηνπο είθνζη δχν εξσηεζέληεο κε εξγαζηαθή εκπεηξία κεγαιχηεξε ησλ 

είθνζη εηψλ, νη νρηψ ζεσξνχλ φηη ππάξρεη πάξα πνιχ θνξνδηαθπγή (πνζνζηφ 

36,4%), νη εθηά πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη πνιχ θνξνδηαθπγή (πνζνζηφ 31,8%) θαη 

νη ππφινηπνη εθηά πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη ιίγε θνξνδηαθπγή (πνζνζηφ 31.8%).  

 

Σν γεγνλφο φηη φζν απμάλνληαη ηα ρξφληα εκπεηξίαο απμάλεηαη θ ν αξηζκφο 

ησλ εξσηεζέλησλ πνπ ζεσξνχ φηη ππάξρεη ιηγφηεξε θνξνδηαθπγή ζηνλ θιάδν 

ζε ζρέζε κε ηελ άπνςε ησλ πην λέσλ ζηνλ θιάδν, ίζσο λα νθείιεηαη ζην φηη νη 

λένη επεξεάδνληαη απφ ηα γεγνλφηα θαη ηηο ζπλζήθεο ηεο επνρήο, φπνπ φιν θαη 

πεξηζζφηεξα ζθάλδαια θνξνδηαθπγήο βιέπνπλ ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο θαη 

γεληθφηεξα ην ζέκα απηφ έρεη πάξεη ηεξάζηηεο δηαζηάζεηο. Αληίζεηα, απηνί πνπ 

έρνπλ πνιιά ρξφληα εκπεηξίαο θαη βιέπνπλ ηα πξάκαηα απφ θνληά επί ηφζα 

ρξφληα είλαη ιηγφηεξν επηξξεπείο ζε εμσηεξηθά αθνχζκαηα θαη βαζίδνληαη 

απνθιεηζηηθά ζε απηά πνπ βιέπνπλ.     

 

4.2.2 Έιεγρνο ζπζρέηηζεο 

 Θα θάλνπκε έιεγρν ζπζρέηηζεο κε ην ηεζη ηνπ Pearson γηα ηηο κεηαβιεηέο 

δηάηαμεο, δειαδή γηα ηηο κεηαβιεηέο ηνπ Β κέξνπο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

κεηαμχ ηνπο. 
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Correlations 

 
QB

1 QB2 QB3 QB4 QB5 QB6 QB7 

QB

8 

Q

B

1 

Pearson 

Correlation 
.
a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 .

a
 

Sig. (2-tailed)  . . . . . . . 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Q

B

2 

Pearson 

Correlation 
.
a
 1 ,292 ,309 ,194 ,021 

-

,226 
,065 

Sig. (2-tailed) .  ,068 ,053 ,230 ,897 ,161 ,692 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Q

B

3 

Pearson 

Correlation 
.
a
 ,292 1 ,282 

,558

**
 

,213 ,108 ,139 

Sig. (2-tailed) . ,068  ,078 ,000 ,188 ,506 ,392 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Q

B

4 

Pearson 

Correlation 
.
a
 ,309 ,282 1 

,441

**
 

,253 
-

,042 
,239 

Sig. (2-tailed) . ,053 ,078  ,004 ,116 ,796 ,137 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Q

B

5 

Pearson 

Correlation 
.
a
 ,194 

,558

**
 

,441

**
 

1 ,243 ,176 ,150 

Sig. (2-tailed) . ,230 ,000 ,004  ,130 ,279 ,355 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Q

B

6 

Pearson 

Correlation 
.
a
 ,021 ,213 ,253 ,243 1 ,013 

,382

*
 

Sig. (2-tailed) . ,897 ,188 ,116 ,130  ,938 ,015 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Q

B

7 

Pearson 

Correlation 
.
a
 

-

,226 
,108 

-

,042 
,176 ,013 1 ,171 

Sig. (2-tailed) . ,161 ,506 ,796 ,279 ,938  ,291 

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

Q

B

8 

Pearson 

Correlation 
.
a
 ,065 ,139 ,239 ,150 

,382

*
 

,171 1 

Sig. (2-tailed) . ,692 ,392 ,137 ,355 ,015 ,291  

N 40 40 40 40 40 40 40 40 

a. Cannot be computed because at least one of the variables is constant.    

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).      

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα, φπνπ βιέπνπκε έλα ή δχν αζηεξάθηα 

ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο κεηαμχ ησλ δχν απηψλ εξσηήζεσλ, 

δειαδή ν ηξφπνο πνπ απάληεζε θάπνηνο ζηε κία εξψηεζε επηδξά ζην πσο 

απάληεζε ζηελ άιιε εξψηεζε. 

Βιέπνπκε φηη ν ηξφπνο πνπ απάληεζαλ νη εξσηεζέληεο ζηελ ηξίηε 

εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ επεξεάδεη ηνλ ηξφπν πνπ απάληεζαλ ζηελ 

πέκπηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ ηξίηε εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε ηνλ 

βαζκφ ζηνλ νπνίν επεξεάδεη ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ε ζέζπηζε απζηεξψλ 

φξσλ γηα ηε ρνξήγεζε δαλείσλ απφ ηα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα ελψ ε πέκπηε 

εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν επεξεάδεηαη ε νηθνδνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ χπαξμε ελφο κεγάινπ απνζέκαηνο ζε αδηάζεηεο 

θαηνηθίεο. Ζ εμάξηεζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν εξσηήζεσλ είλαη απνιχησο 

ινγηθή θαζψο φζν πην απζηεξνί είλαη νη φξνη γηα ηελ ρνξήγεζε δαλείσλ ηφζν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αηηήζεσλ απνξξίπηεηαη κε απνηέιεζκα λα δπζρεξαίλεηαη 

ε πξφζβαζε κεγάινπ κέξνπο ηνπ πιεζπζκνχ ζηα ζηεγαζηηθά δάλεηα. Απηφ έρεη 

σο απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα απνξξνθεζνχλ νη αδηάζεηεο θαηνηθίεο 

θαζψο ην θφζηνο ηνπο είλαη πνιχ πςειφ θαη ιίγνη είλαη απηνί πνπ έρνπλ ην 

ζπλνιηθφ πνζφ ζηε δηάζεζε ηνπο θαη κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζηελ αγνξά ηνπο 

ρσξίο λα ρξεηαζηνχλ θάπνην δάλεην. Οπφηε επεξεάδεηαη απηφλνκα αξλεηηθά θαη 

ην ζχλνιν ηεο νηθνδνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο.  

Ζ απάληεζε ζηελ πέκπηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ θαίλεηαη λα 

έρεη εμάξηεζε θαη κε ηελ ηέηαξηε εξψηεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ πέκπηε 

εξψηεζε φπσο είπακε θαη παξαπάλσ έρεη λα θάλεη κε ηνλ βαζκφ ζηνλ νπνίν 

επεξεάδεηαη ε νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα απφ ηελ χπαξμε ελφο κεγάινπ 

απνζέκαηνο ζε αδηάζεηεο θαηνηθίεο, ελψ ε ηέηαξηε εξψηεζε αλαθέξεηαη ζην 

βαζκφ ζηνλ νπνίν ζα βνεζνχζε ε επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο ζηελ 

αλάθακςε ηνπ θιάδνπ. Ζ εμάξηεζε κεηαμχ απηψλ ησλ δχν εξσηήζεσλ κπνξεί 

λα νθείιεηαη ζην φηη ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη κεγάιν απφζεκα ζε αδηάζεηεο 

θαηνηθίεο, κηα επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο δελ ζα βνεζνχζε ζηελ 

αλάθακςε ηνπ θιάδνπ. Δπίζεο, κηα ελδερφκελε επηδφηεζε ηνπ θφζηνπο 

εξγαζίαο ζα είρε σο απνηέιεζκα λα κεησζεί ην θφζηνο θαηαζθεπήο θαη σο 

ζπλέπεηα λα κεησζεί θαη ην θφζηνο πψιεζεο κηαο θαηνηθίαο θαη έηζη λα 

κπνξέζνπλ λα απνξξνθεζνχλ πην εχθνια νη αδηάζεηεο θαηνηθίεο. 

Σέινο, παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη ζρέζε εμάξηεζεο θαη κεηαμχ ησλ 

εξσηήζεσλ έμη θαη νρηψ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Ζ έθηε εξψηεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ έρεη λα θάλεη ζρεηηθά κε ην βαζκφ ζηνλ νπνίν επεξεάδεη ηνλ 

θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν ε κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ελψ ε φγδνε εξψηεζε 

έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πφζν ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο κπνξεί λα εληζρχζεη 

ηελ ήδε ππάξρνπζα θνξνδηαθπγή. Μηα κείσζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ 

ζεκαίλεη απηφκαηα ιηγφηεξεο δνπιεηέο γηα ηηο θαηαζθεπαζηηθέο εηαηξίεο νπφηε 

ιηγφηεξν ηδίξν θαη κηθξφηεξα θέξδε. Δπίζεο, κηα αχμεζε ηεο θνξνινγίαο 
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ζεκαίλεη ιηγφηεξα θέξδε γηα ηελ επηρείξεζε. Απηφ κπνξεί λα ρεη σο 

απνηέιεζκα, νη εηαηξίεο ή νη κεραληθνί πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη σο ειεχζεξνη 

επαγγεικαηίεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμνπλ ηα θέξδε ηνπο ή λα κε δνπλ λα 

γίλνληαη κεγαιχηεξεο κεηψζεηο ζε απηά, λα θαηαθχγνπλ ιηγφηεξν ή 

πεξηζζφηεξν ζε κεζφδνπο θνξνδηαθπγήο. 

 

 

4.2.3  One way ANOVA 

 Θα εθαξκφζνπκε ηε κέζνδν one way ANOVA γηα ηελ ειηθία, ην επίπεδν 

κφξθσζεο θαη ηελ εξγαζηαθή εκπεηξία σο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο (factors) θαη 

ζα ζπγθξίλνπκε ηελ θαζεκία μερσξηζηά κε ηηο εξσηήζεηο ηξία, πέληε, εθηά θαη 

νρηψ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηε ζπλέρεηα ζα παξαηεξήζνπκε αλ θαη θαηά πφζν 

ππάξρεη απφθιηζε ζπκπεξηθνξάο. Γηα λα ππάξρεη απφθιηζε ζπκπεξηθνξάο ζα 

πξέπεη ην significance ηνπ F (ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα) λα είλαη κηθξφηεξν ή 

ίζν ηνπ 0.05. ηε ζπλέρεηα ζα δνχκε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ. 

 

 

ONEWAY QB3 QB5 QB7 QB8 BY QA3 

  /MISSING ANALYSIS 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Q

B

3 

Between 

Groups 
,232 2 ,116 ,353 ,705 

Within Groups 12,168 37 ,329   

Total 12,400 39    

Q

B

5 

Between 

Groups 
,440 2 ,220 ,347 ,709 

Within Groups 23,460 37 ,634   

Total 23,900 39    

Q

B

7 

Between 

Groups 
2,409 2 1,205 1,776 ,183 

Within Groups 25,091 37 ,678   

Total 27,500 39    

Q

B

8 

Between 

Groups 
,171 2 ,085 ,085 ,919 

Within Groups 37,329 37 1,009   
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ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Q

B

3 

Between 

Groups 
,232 2 ,116 ,353 ,705 

Within Groups 12,168 37 ,329   

Total 12,400 39    

Q

B

5 

Between 

Groups 
,440 2 ,220 ,347 ,709 

Within Groups 23,460 37 ,634   

Total 23,900 39    

Q

B

7 

Between 

Groups 
2,409 2 1,205 1,776 ,183 

Within Groups 25,091 37 ,678   

Total 27,500 39    

Q

B

8 

Between 

Groups 
,171 2 ,085 ,085 ,919 

Within Groups 37,329 37 1,009   

Total 37,500 39    

 

 ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπγθξίλακε ην επίπεδν κφξθσζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε 

ζρέζε κε ηη απαληήζεηο πνπ δψζαλε ζηηο αθφινπζεο εξσηήζεηο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ: 

 ε ηη βαζκφ ζεσξείηε φηη επεξεάδεη ηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ ε ζέζπηζε 

απζηεξψλ φξσλ γηα ηε ρνξήγεζε  δαλείσλ απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα; (3
ε
 

εξψηεζε) 

 ε ηη βαζκφ πηζηεχεηε φηη έλα κεγάιν απφζεκα ζε αδηάζεηεο θαηνηθίεο 

επεξεάδεη ηελ νηθνδνκηθή δξαζηεξηφηεηα; (5
ε
 εξψηεζε) 

 Πηζηεχεηε φηη ππάξρεη θνξνδηαθπγή ζηνλ θαηαζθεπαζηηθφ θιάδν; (7
ε
 εξψηεζε) 

 Θεσξείηε φηη ε αχμεζε ηεο θνξνινγίαο ζα δεκηνπξγήζεη ή ζα εληζρχζεη ηελ 

ήδε ππάξρνπζα θνξνδηαθπγή; (8
ε
 εξψηεζε) 

Θα πξέπεη λα πνχκε φηη νη παξαπάλσ εξσηήζεηο είλαη νη ίδηεο πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη ζηηο αθφινπζεο αλεμάξηεηεο κεηαβιεηέο. 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα ζε θακία απφ ηηο ηέζζεξηο 

εξσηήζεηο δελ έρνπκε sig κηθξφηεξν ή ίζν ηνπ 0.05. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

εξσηεζέληεο, αλεμάξηεηα απφ ην επίπεδν κφξθσζεο ηνπο, απάληεζαλ κε ηνλ 

ίδην πεξίπνπ ηξφπν ζηηο εξσηήζεηο ρσξίο λα εκθαλίδνπλ θακία απφθιηζε 

ζπκπεξηθνξάο. Απηφ έρεη ινγηθή, αλ ζθεθηεί θαλείο φηη νη εξσηήζεηο δελ 
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πξνυπφζεηαλ θάπνην ζπγθεθξηκέλν επίπεδν κφξθσζεο γηα ηελ απάληεζε ηνπο, 

θαζψο είλαη εξσηήζεηο πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηελ θαζεκεξηλφηεηα πνπ 

βηψλνπλ νη εξσηεζέληεο ζηνλ εξγαζηαθφ ηνπο ρψξν. 

ONEWAY QB3 QB5 QB7 QB8 BY QA4 

  /MISSING ANALYSIS. 
 

 

 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ζπγθξίλακε ηηο απαληήζεηο πνπ έδσζαλ νη 

εξσηεζέληεο ζηηο εξσηήζεηο ηξία, πέληε, εθηά θαη νρηψ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ 

(ηηο εθθσλήζεηο ησλ εξσηήζεσλ απηψλ ηηο αλαθέξακε παξαπάλσ), αλάινγα κε 

ηελ εξγαζηαθή ηνπο εκπεηξία ζηνλ θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ. Καη ζε απηή ηε 

πεξίπησζε βιέπνπκε φηη ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ην sig ηνπ F είλαη θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξν ηνπ 0.05 πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη φινη νη εξσηεζέληεο απάληεζαλ 

κε ην ίδην πεξίπνπ ζθεθηηθφ, ρσξίο απνθιίζεηο. Απηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηαηί, 

αλεμάξηεηα απφ ηα ρξφληα εκπεηξίαο, ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ε 

αχμεζε ηεο θνξνινγίαο είλαη θαηλφκελα ηα νπνία δελ εκθαλίδνληαη κφλν ζηνλ 

θιάδν ησλ θαηαζθεπψλ αιιά ζε φινπο ηνπο θιάδνπο, νπφηε φινη ιίγν πνιχ 

είλαη γλψζηεο ηεο θαηάζηαζεο πνπ επηθξαηεί θαη κπνξνχλ λα ζρεκαηίζνπλ 

γλψκε αθφκα θαη αλ έρνπλ πνιχ ιίγα ρξφληα εκπεηξίαο. 

 

 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Q

B3 

Between Groups ,377 3 ,126 ,377 ,770 

Within Groups 12,023 36 ,334   

Total 12,400 39    

Q

B5 

Between Groups 2,150 3 ,717 1,186 ,329 

Within Groups 21,750 36 ,604   

Total 23,900 39    

Q

B7 

Between Groups 2,795 3 ,932 1,358 ,271 

Within Groups 24,705 36 ,686   

Total 27,500 39    

Q

B8 

Between Groups ,811 3 ,270 ,265 ,850 

Within Groups 36,689 36 1,019   

Total 37,500 39    
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ONEWAY QB3 QB5 QB7 QB8 BY QA2 

  /MISSING ANALYSIS. 
 

 

 

 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνρσξήζακε ζε ζχγθξηζε κεηαμχ ηεο ειηθίαο ησλ 

εξσηεζέλησλ θαη ησλ απαληήζεσλ πνπ δφζεθαλ ζηηο εξσηήζεηο ηξία, πέληε, 

εθηά θαη νρηψ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Όπσο θαη ζηηο δχν πξνεγνχκελεο 

πεξηπηψζεηο, έηζη θαη εδψ δελ ππάξρεη απφθιηζε ζπκπεξηθνξάο θαζψο ην sig ζε 

φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν ηνπ 0.05. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη 

απαληήζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζηηο ζπγθεθξηκέλεο εξσηήζεηο δελ 

δηαθνξνπνηήζεθαλ αλεμαξηήησο ηεο ειηθηαθήο νκάδαο ζηελ νπνία αλήθαλ. 

Απηφ ίζσο λα νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ζήκεξα νη λένη έρνπλ γλψζε ηεο 

θαηάζηαζεο θαη ησλ πξνβιεκάησλ πνπ επηθξαηνχλ γεληθφηεξα, δελ 

αληηκεησπίδνπλ κε παζεηηθή ζηάζε ηα γεγνλφηα θαη ηα πξνβιήκαηα αιιά 

επηδεηθλχνπλ κηα ελεξγεηηθή παξνπζία ζηα δξψκελα, θαη θνηηάδνπλ ζπλερψο λα 

ελεκεξψλνληαη θαη λα καζαίλνπλ.     

 

 

ANOVA 

 
Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Q

B3 

Between Groups 1,014 3 ,338 1,068 ,375 

Within Groups 11,386 36 ,316   

Total 12,400 39    

Q

B5 

Between Groups 1,841 3 ,614 1,001 ,403 

Within Groups 22,059 36 ,613   

Total 23,900 39    

Q

B7 

Between Groups 2,823 3 ,941 1,373 ,267 

Within Groups 24,677 36 ,685   

Total 27,500 39    

Q

B8 

Between Groups ,914 3 ,305 ,300 ,825 

Within Groups 36,586 36 1,016   

Total 37,500 39    
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ    

 

Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ έξεπλα πνπ δηεμήγακε κέζσ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ, 

ν θιάδνο ησλ θαηαζθεπψλ έρεη επεξεαζηεί πάξα πνιχ απφ ηε γεληθφηεξε 

νηθνλνκηθή θξίζε πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. 

Τπάξρεη κεγάιε αλεξγία θαζψο ηα έξγα φιν θαη κεηψλνληαη θαη νη νηθνδνκέο 

πνπ ρηίδνληαη είλαη φιν θαη ιηγφηεξεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα πνιινί εξγάηεο 

πνπ αζρνινχληαλ κε ηηο νηθνδνκέο θαη ηηο θαηαζθεπέο γεληθφηεξα θαζψο θαη 

άιιεο νκάδεο αηφκσλ πνπ ε εξγαζία ηνπο ζρεηηδφηαλ έκκεζα κε ηηο θαηαζθεπέο 

λα έρνπλ κείλεη ρσξίο δνπιεηά. Πνιιέο ηερληθέο εηαηξίεο έρνπλ δεη θαηαθφξπθε 

πηψζε ηνπ ηδίξνπ ηνπο ελψ άιιεο έρνπλ βάιεη ινπθέην ή είλαη ζηα πξφζπξα 

θιεηζίκαηνο. Ζ εηζαγσγή ηνπ ΦΠΑ ζηελ νηθνδνκή θαζψο θαη ε ζέζπηζε 

απζηεξψλ φξσλ γηα ηε ρνξήγεζε δαλείσλ απφ ηα ηξαπεδηθά ηδξχκαηα ήξζαλ λα 

πιήμνπλ αθφκα ρεηξφηεξα ηηο θαηαζθεπέο. Σν κεγάιν απφζεκα ζε αδηάζεηεο 

θαηνηθίεο απνηειεί αθφκα κηα απφδεημε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ ππάξρεη ζηνλ 

ζπγθεθξηκέλν θιάδν. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζε φηη 

ππάξρεη θνξνδηαθπγή ζηηο θαηαζθεπέο, φπσο ζπκβαίλεη άιισζηε θαη ζηνπο 

ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. Ζ ςήθηζε θαη ε εθαξκνγή επηπιένλ 

θνξνινγηθψλ κέηξσλ θαίλεηαη φηη ζα απμήζεη επηπιένλ ηελ ήδε ππάξρνπζα 

θνξνδηαθπγή πνπ παξαηεξείηαη ζηνλ θιάδν. 

Ζ θπβέξλεζε ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηηζηεί κε ηελ θξίζε απηή πνπ 

αληηκεησπίδεη ν θιάδνο θαζψο είλαη γλσζηφ φηη ν ηδίξνο ησλ θαηαζθεπψλ 

ιεηηνπξγεί επεξγεηηθά θαη γηα φινπο ηνπο ππφινηπνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο. 

Λφγσ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ βηψλεη ε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, ππάξρεη 

ίζσο πην έληνλα απφ πνηέ, ε αλάγθε γηα εμεχξεζε εζφδσλ. Γπζηπρψο, ν ηξφπνο 

κε ηνλ νπνίν πξνζπαζνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηα απαξαίηεηα έζνδα είλαη κέζσ 

ηεο ζπλερήο θνξνιφγεζε ησλ πάλησλ θαη κε ηηο απμήζεηο ησλ ήδε πθηζηάκελσλ 

θφξσλ. Απηφ αθξηβψο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο θαηαζθεπέο, νη νπνίεο έξρνληαη 

αληηκέησπεο ζπλερψο κε λένπο θφξνπο ηνπο νπνίνπο φκσο δελ είλαη ζε ζέζε λα 

απνξξνθήζνπλ. Απηφ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία αλάπηπμεο απνηειεί 

ηξνρνπέδε γηα ηε κεηέπεηηα πνξεία ηνπ θιάδνπ. Θα πξέπεη λα κεησζνχλ νη 

ζπληειεζηέο νξηζκέλσλ θφξσλ ή λα θαηαξγεζνχλ θάπνηνη άιινη ψζηε λα 

βνεζήζνπλ ηνλ θιάδν λα αλαζάλεη. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε 

έκθαζε ζηελ αλάπηπμε, ζηελ νπνία ζα πξέπεη λα επελδχζνπκε σο ρψξα θαη γηα 

λα απμήζνπκε ηα έζνδα καο θαη γηα λα κεηψζνπκε ηηο παξελέξγεηεο απφ ηε 

ζπλερή επηβνιή θφξσλ. Δπηπιένλ, εθφζνλ νη δεκφζηεο δαπάλεο έρνπλ κεησζεί, 

νη ζπκθσλίεο ηεο ρψξαο καο κε ηελ Δ.Δ. γηα ηελ εθπφλεζε έξγσλ ζηελ Διιάδα 

κε ζπγρξεκαηνδφηεζε, ζα κπνξνχζαλ λα πξνζθέξνπλ κεγάιε αλάζα ζηηο 

θαηαζθεπέο. Σέινο, ε πάηαμε ή έζησ ν πεξηνξηζκφο ηεο θνξνδηαθπγήο ζα 

κπνξνχζε λα απμήζεη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο θαη έηζη 
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λα δεκηνπξγεζνχλ επλντθφηεξεο θνξνινγηθέο ζπλζήθεο γηα ηηο θαηαζθεπέο, 

νδεγψληαο ζε αλάθακςε ηνλ θιάδν.    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

 

Δξωηεκαηνιόγην 

  

ΜΔΡΟ Α 

ηνηρεία γεληθνχ πεξηερνκέλνπ  

1. Φχιν: 

Άλδξαο Γπλαίθα
                                

 

2. Ζιηθία 

20-30 30-40 40-50 >50
 

 

3. Δπίπεδν κφξθσζεο  

Απφθνηηνο ιπθείνπ
 

Απφθνηηνο ΗΔΚ
 

Απφθνηηνο ΑΔΗ-ΣΔΗ
 

Κάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ δηπιψκαηνο
 

 

4. Δξγαζηαθή εκπεηξία 

0-5 έηε
 

5-10 έηε
 

10-20 έηε
 

>20
 

 

 

ΜΔΡΟ Β 

Ερωτιςεισ πάνω ςτον κλάδο τω καταςκευϊν. 

1)Θεωρείτε ότι ο κλάδοσ των καταςκευϊν περνάει  κρίςθ; 

 
NAI

                                                
OXI
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2)Πιςτεφετε ότι θ ειςαγωγι του ΦΠΑ  ςτθν οικοδομι επθρεάηει αρνθτικά τον κλάδο των 

καταςκευϊν; 

NAI
                                                

OXI
                                                  

3)ε τι βακμό κεωρείτε ότι επθρεάηει τον κλάδο των καταςκευϊν θ κζςπιςθ αυςτθρϊν 

όρων για τθ χοριγθςθ δανείων από τα τραπεηικά ιδρφματα; 

 
Κακόλου

  

Ελάχιςτα
 

Λίγο
 

Πολφ
 

Πάρα πολφ
 

4)ε τι βακμό κα βοθκοφςε θ επιδότθςθ κόςτουσ εργαςίασ ςτθν ανάκαμψθ του κλάδου; 

Κακόλου
  

Ελάχιςτα
 

Λίγο
 

Πολφ
 

Πάρα πολφ
  

5)ε τι βακμό πιςτεφετε ότι ζνα μεγάλο απόκεμα ςε αδιάκετεσ κατοικίεσ επθρεάηει τθν 

οικοδομικι δραςτθριότθτα; 

Κακόλου
  

Ελάχιςτα
 

Λίγο
 

Πολφ
 

Πάρα πολφ
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6)Πιςτεφετε ότι θ μείωςθ των δθμοςίων δαπανϊν κα επθρεάςει τον καταςκευαςτικό 

κλάδο; 

Κακόλου
  

Ελάχιςτα
 

Λίγο
 

Πολφ
 

Πάρα πολφ
 

7)Πιςτεφετε ότι υπάρχει φοροδιαφυγι ςτον καταςκευαςτικό κλάδο; 

 
Κακόλου

  

Ελάχιςτα
 

Λίγο
 

Πολφ
 

Πάρα πολφ
 

8)Θεωρείτε ότι θ αφξθςθ τθσ φορολογίασ κα δθμιουργιςει ι κα ενιςχφςει τθν ιδθ 

υπάρχουςα φοροδιαφυγι; 

 
Κακόλου

  

Ελάχιςτα
 

Λίγο
 

Πολφ
 

Πάρα πολφ
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