
 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥ∆ΩΝ 
Π.Μ.Σ.: «ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 

 
ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑ∆Α: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ. 
 

 
 
 
 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 
ΠΑΣΣΑ∆ΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ (Μ18/11) 

 
 

ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ 

ΜΠΙΤΖΕΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2013 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 2 

Περιεχόµενα 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ..............................................................................................2 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ................................................................5 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ..................................................................................................7 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ......................................................................................................8 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ..............................9 

1.1 Το αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας...................................................................................9 

1.2 Ερωτήµατα της έρευνας...................................................................................................................9 

1.3 Στόχοι της διπλωµατικής εργασίας...............................................................................................10 

1.4 Μεθοδολογία της έρευνας. .............................................................................................................11 

1.5 Συµπεράσµατα της διπλωµατικής διατριβής και η συνεισφορά της στην επιστήµη. ..............12 

1.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία - λοιπές πηγές. .....................................................................................12 

1.7 ∆οµή της διπλωµατικής διατριβής................................................................................................12 

2. ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ – ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ - ∆ΙΑΦΘΟΡΑ: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΑ 
ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΑΙΤΙΑ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ..................................................................................................16 

2.1 Η έννοια και το περιεχόµενο της οικονοµικής δραστηριότητας. ................................................16 

2.2 Εννοιολογική προσέγγιση της παραοικονοµίας: Αίτια και συνέπειες για την επίσηµη 

οικονοµία. ..............................................................................................................................................19 
2.2.1 Ορισµός....................................................................................................................................19 
2.2.2 Αιτίες απόκρυψης των οικονοµικών δραστηριοτήτων........................................................22 
2.2.3 Παράνοµες και ανήθικες οικονοµικές συναλλαγές...............................................................26 
2.2.4 Συνέπειες της παραοικονοµίας στο σχεδιασµό και την αποτελεσµατικότητα της 
οικονοµικής πολιτικής. ....................................................................................................................27 

2.3 Εννοιολογική προσέγγιση της φοροδιαφυγής / φοροαποφυγής / φορολογικής ηθικής: Αίτια 

αυτών και συνέπειες στην αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας και στη δηµιουργία κοινωνικών 
ανισοτήτων. ...........................................................................................................................................32 

2.3.1 Ορισµός και χαρακτηριστικά. ...............................................................................................32 
2.3.2 Αιτίες για φοροδιαφυγή και παράγοντες που την επηρεάζουν. ...........................................35 
2.3.3 Συνέπειες της φοροδιαφυγής στην αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας και στη 

δηµιουργία κοινωνικών ανισοτήτων. .............................................................................................38 
2.3.4 Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. ..........................................................................................40 
2.3.5 Σχέση της φοροδιαφυγής µε την παραοικονοµία. ................................................................41 
2.3.6 Φορολογική ηθική και φοροδιαφυγή. ...................................................................................43 
2.3.7 Φορολογικοί παράδεισοι ή φορολογικά καταφύγια ως παράδειγµα εκτεταµένης 
φοροαποφυγής / φοροδιαφυγής. .....................................................................................................48 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 3 

2.4 Εννοιολογική προσέγγιση της διαφθοράς: Αίτια αυτής και συνέπειες της στην οικονοµική 

ανάπτυξη................................................................................................................................................52 
2.4.1 Ορισµός της διαφθοράς και επιπτώσεις της στην οικονοµική ανάπτυξη. .........................52 
2.4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση της διαφθοράς και σχέση της διαφθοράς µε την 
παραοικονοµία..................................................................................................................................57 
2.4.3 Μέτρα αντιµετώπισης της διαφθοράς...................................................................................60 

2.5 Εννοιολογική προσέγγιση της αδήλωτης εργασίας / εισφοροδιαφυγής: Αίτια αυτών και 
συνέπειες τους στην παραγωγικότητα της εργασίας και την κοινωνική συνοχή. ...........................62 

2.5.1 Ορισµός της αδήλωτης εργασίας και παράγοντες που ευνοούν το φαινόµενο αυτό..........62 
2.5.2 Χαρακτηριστικά της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής.................................65 
2.5.3 Μέτρα αντιµετώπισης της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. ......................68 

2.6 Οι άτυπες οικονοµικές δραστηριότητες ως κοµµάτι της παραοικονοµίας. ...............................69 
2.6.1 Ορισµός και κατηγορίες άτυπων δραστηριοτήτων. ............................................................69 
2.6.2 Ορισµός και χαρακτηριστικά παράνοµων και εγκληµατικών δραστηριοτήτων. .............70 

3. ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 
ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ, ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
Α∆ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ. ..........................73 

3.1 Ανταγωνιστική οικονοµία της Ευρώπης µε περισσότερες θέσεις εργασίας: Η στρατηγική 

"Ευρώπη 2020". ...................................................................................................................................73 

3.2 Ευρωπαϊκά µέτρα αντιµετώπισης – δήµευσης εσόδων – κερδών από  παράνοµες 
δραστηριότητες.....................................................................................................................................76 

3.3 ∆ιοικητικό κόστος και γραφειοκρατία στο πλαίσιο της ΕΕ. ......................................................79 

3.4 Ευρωπαϊκά µέτρα αντιµετώπισης της διαφθοράς. ......................................................................84 

3.5 Ευρωπαϊκά µέτρα αντιµετώπισης της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής. ......................88 

3.6 Ευρωπαϊκά µέτρα αντιµετώπισης της παραοικονοµίας και της αδήλωτης εργασίας. .............97 

4. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΗ..........................................................................104 

4.1 Η ένταξη της Ελλάδος στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση, τα κριτήρια σύγκλισης της 
συνθήκης του Μάαστριχτ και ο ρόλος των ευρωπαϊκών οργάνων στην άσκηση της οικονοµικής 
και νοµισµατικής πολιτικής της ΕΕ..................................................................................................104 

4.2 Το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. ...............................................................................109 

4.3 Η πορεία της Ελλάδος στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση. Οφέλη και κίνδυνοι σε µια 

νοµισµατική ένωση.............................................................................................................................111 

4.4 Η οικονοµική διακυβέρνηση της ΕΕ για την αντιµετώπιση της κρίσης και του δηµόσιου 

χρέους και το µέλλον της Ελλάδας στην ΟΝΕ. ................................................................................116 

5. ΤΡΟΠΟΙ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΗΘΙΚΗΣ.............................................................123 

5.1 Είδη ερευνών.................................................................................................................................123 
5.1.1 Ποσοτικές µέθοδοι έρευνας. .................................................................................................123 
5.1.2 Ποιοτικές µέθοδοι έρευνας. ..................................................................................................125 
5.1.3 Το ερωτηµατολόγιο. .............................................................................................................126 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 4 

5.2 Μέθοδοι µέτρησης της παραοικονοµίας. ....................................................................................127 
5.2.1 Άµεσες µέθοδοι µέτρησης της παραοικονοµίας. ................................................................129 
5.2.2 Έµµεσες µέθοδοι µέτρησης της παραοικονοµίας. ..............................................................130 

5.2.2.1 Μέθοδοι δεικτών για µέτρηση της παραοικονοµίας. .................................................130 
5.2.2.2 Μέθοδοι οικονοµετρικών υποδειγµάτων για µέτρηση της παραοικονοµίας............131 

5.2.3 Υποδειγµατική προσέγγιση στη µέτρηση της παραοικονοµίας. .......................................132 

5.3 Μέθοδοι µέτρησης της φοροδιαφυγής και της φορολογικής ηθικής. ......................................132 

6. Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: ∆ΙΑΧΡΟΝΙΚΗ 
ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ. .............................................................135 

6.1 Οικονοµετρική εκτίµηση της παραοικονοµίας σε 21 χώρες του ΟΟΣΑ από το έτος 1989 έως 
το έτος 2010 καθώς και σε 31 ευρωπαϊκές χώρες από το  έτος 2003 έως 2012..............................135 

6.2 Η παραοικονοµία στην Αφρική, την Ασία και την Νότια Αµερική..........................................141 

6.3 Η παραοικονοµία στην Ελλάδα. ..................................................................................................143 

7. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ. ...............................................................................148 

7.1 Κατασκευή ερωτηµατολόγιου. ....................................................................................................148 
7.1.1 Είδη ερωτήσεων....................................................................................................................148 
7.2.2 Είδος Ερωτηµατολογίου και καθορισµός του περιεχοµένου των ερωτήσεων. ................149 

7.2 Ερευνητική µεθοδολογία..............................................................................................................150 
7.2.1 Πληθυσµός.............................................................................................................................150 
7.2.2 Πληθυσµός της έρευνας ή στατιστικός πληθυσµός και δειγµατοληπτικό πλαίσιο. ........151 
7.2.3 Μέγεθος δείγµατος και ∆ειγµατοληψία. .............................................................................152 
7.2.4 Συλλογή δεδοµένων. .............................................................................................................152 

7.4 Αποτελέσµατα της έρευνας. .........................................................................................................153 
7.4.1 Φοροδιαφυγή και φορολογικό σύστηµα. ............................................................................154 
7.4.2 Φορολογικός έλεγχος και αποτελεσµατικότητα φοροεισπρακτικών µηχανισµών. .........162 
7.4.3 ∆ιαφθορά. ..............................................................................................................................165 
7.4.4 Ποινές.....................................................................................................................................169 
7.4.5 Φορολογική ηθική και άλλοι παράγοντες. ..........................................................................171 

7.5 Συµπεράσµατα έρευνας. ...............................................................................................................179 

8. ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. .............181 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ:.............................................................................................191 

Μορφή Ερωτηµατολογίου. ................................................................................................................191 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ......................................................................197 

ΞΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ. ...............................................................................205 

 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 5 

Περιεχόµενα διαγραµµάτων 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.1 ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ.

......................................................................................................................................................17 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 2.2 ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΥΝΟΟΥΝ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ Α∆ΗΛΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. .65 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.1. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΚΙΩ∆ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕ % ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΕΠ) ΣΕ 21 ΧΩΡΕΣ 

ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1989/90 ΚΑΙ 2007. ..................................................................138 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.2. ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΚΙΩ∆ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕ % ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΕΠ) ΣΕ 21 ΧΩΡΕΣ 

ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΩΝ 1989/90 ΚΑΙ 2010. ..................................................................139 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.3: ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΗΣ ΣΚΙΩ∆ΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (ΣΕ % ΤΟΥ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΑΕΠ) ΣΕ 31 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟ  2003 ΕΩΣ 2012. ...........................................................................140 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.1 : Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΑΕΠ 1999/2000........142 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.2 : Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΙΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΑΕΠ 1999/2000.............142 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.3: Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%) ΤΟΥ ΑΕΠ 1999/2000.

....................................................................................................................................................143 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.4 : Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΤΗΣ 

ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ 21 ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΩΣ ΤΟ 2010.............................144 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 6.5 : Η ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΙΣ 21 ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΑΠΟ ΤΟ 1990 ΕΩΣ ΤΟ 2010. ......144 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.4 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α 2008/2009. .................................145 
ΠΙΝΑΚΑΣ 6.5: ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α (ΩΣ  ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥ ΑΕΠ %)..146 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.1 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΦΥΛΟΥ. ....................................................................................................153 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.2  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ  ΗΛΙΚΙΑΣ. .................................................................................................153 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.3  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ. ....................................................................................153 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.4  ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ .........................................................................................154 
ΠΙΝΑΚΕΣ 7.5 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε1......................................................................................154 
ΠΙΝΑΚΕΣ 7.6 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε11....................................................................................155 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.1 ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε1)

....................................................................................................................................................155 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.2 Η ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕ ΤΗΝ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ.

....................................................................................................................................................156 
ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε11.................................................................................................................................156 
ΠΙΝΑΚΕΣ 7.7 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε2. ...............................156 
ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 7.1 ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε2

....................................................................................................................................................157 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.8 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε2. ..................................................................................157 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.9 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε9 .....................................................................................158 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.3 ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΑΝ ΑΓΟΡΑΖΑΤΕ ΧΩΡΙΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗ. 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε9. ........................................................................................................................158 
ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 7.2 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΚΛΑ∆ΟΙ ΟΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΗ 

ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΠΟ∆ΕΙΞΗΣ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε10. ................................................................................159 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.10 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ 

Ε10Α. ..........................................................................................................................................160 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.11 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε10Β. ......................160 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.12 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε10Β. ....................................................................160 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.13 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ  ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε10D............................................................................................................160 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.14 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε10D ..................................................................................161 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.15 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε10D. ....................................................................161 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.16 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ 

ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε10E .........................................................................................161 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.17 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε3. .........................................................................162 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.4 ΟΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ 

Ε3................................................................................................................................................162 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.18 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε4. .........................................................................163 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.5 ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΡΟΛΗΠΤΟΙ Η ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε4. ...............................................................................................163 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.19 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε16. .......................................................................164 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.6 ΠΟΣΕΣ  ΦΟΡΕΣ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ; ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε16. .......164 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 6 

ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 7.3 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ. 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε7 .........................................................................................................................166 
ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 7.4 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε8

....................................................................................................................................................166 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.20 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ∆ΗΛΩΝΟΥΝ ΟΤΙ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ 

ΣΥΝ∆ΙΑΛΛΑΓΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε7) ΚΑΘΩΣ 

ΚΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΚ∆ΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΟΝ 

∆ΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ (ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε8). .........................................................................................167 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.21 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε13. ................................................................................169 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.7 Η ∆ΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΕΥΓΟΥΝ 

ΣΥΜΒΑΛΛΕΙ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗΣ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε13. ..............................170 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.22 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε14. ...........................170 
ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 7.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΑΠΟΘΑΡΡΥΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΝΑ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΟΥΝ 

ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΟ ΒΑΘΜΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε14.............................................171 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.23 ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε5. ..........................................172 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.24 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε5. ..................................................................................172 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.25 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε6. .......................................172 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.8 ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ Η ΚΑΚΟ ΝΑ ΚΡΥΒΕΙ ΕΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ 

ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ; ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε5. ......................................................................................173 
ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 7.6 ΠΟΣΟ ΑΞΙΟΠΟΙΝΗ ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΕ ΠΡΑΞΗ; ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε6. .................................173 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.26 ΜΕΣΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΕΣ ΑΠΟΚΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε12. .....................................175 
ΡΑΒ∆ΟΓΡΑΜΜΑ 7.7 ΒΑΘΜΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΡΑΞΗ. ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε12..............................176 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.27 ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε12................................................................................177 
ΠΙΝΑΚΑΣ 7.28 ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ Ε15. ................................................................................178 
∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ 7.9 ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ∆ΑΠΑΝΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΥΝΕΣΗ. 

ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ Ε15 .......................................................................................................................178 

 

 

"∆ηλώνω υπευθύνως ότι όλα τα στοιχεία σε αυτήν την εργασία τα απέκτησα, τα 

επεξεργάστηκα και τα παρουσιάζω σύµφωνα µε τους κανόνες και τις αρχές της 

ακαδηµαϊκής δεοντολογίας, καθώς και τους νόµους που διέπουν την έρευνα και την 

πνευµατική ιδιοκτησία. ∆ηλώνω επίσης υπευθύνως ότι, όπως απαιτείται από αυτούς 

τους κανόνες, αναφέροµαι και παραπέµπω στις πηγές όλων των στοιχείων που 

χρησιµοποιώ και τα οποία δεν συνιστούν πρωτότυπη δηµιουργία µου" 

 

 

 

Σπυρίδων Πασσάδης 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 7 

 

 

 

 

Ευχαριστίες  

 

Οφείλω να ευχαριστήσω όλους τους καθηγητές του Μεταπτυχιακού Προγράµµατος, 

τους εξεταστές κ. Ζαφειρόπουλο Κωνστασντίνο και κ. Σκιαδά ∆ηµήτριο και ιδιαίτερα 

τον επιβλέποντα καθηγητή κ. Μπιτζένη Αριστείδη, του οποίου η καθοδήγηση σε όλα 

τα στάδια της διπλωµατικής εργασίας, υπήρξε αµέριστη. 

Επίσης ευχαριστώ την οικογένεια µου για την συµπαράστασή τους σ’ αυτή µου την 

προσπάθεια.  



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 8 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται µε το θέµα της παραοικονοµίας και της 

διαφθοράς γιατί παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της οικονοµικής κρίσης 

στην οποία διέρχεται η χώρα. Μετά την βιβλιογραφική ανασκόπηση και τον 

εννοιολογικό προσδιορισµό των φαινοµένων αυτών, γίνεται αναφορά στους τρόπους 

αντιµετώπισης των φαινοµένων της παραοικονοµίας, της φοροδιαφυγής, της 

διαφθοράς και της αδήλωτης εργασίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η οικονοµική 

κρίση φανέρωσε την αδυναµία του ελληνικού οικονοµικού και πολιτικού 

συστήµατος, στο να λειτουργεί αρµονικά µέσα στη ζώνη του Ευρώ. Αν και κανένας 

σύµφωνα µε την συνθήκη ίδρυσης της ΟΝΕ δεν µπορεί να βγάλει την Ελλάδα από 

την ευρωζώνη, η έξοδος από την κρίση εξαρτάται κυρίως από τις προσπάθειες της 

ίδιας της Ελλάδας για αύξηση του ΑΕΠ της, και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

της, ώστε να δηµιουργήσει εµπορικά πλεονάσµατα που να µπορούν να επαναφέρουν 

το εξωτερικό χρέος σε µια καθοδική πορεία σε βάθος χρόνου. Τα συµπεράσµατα 

ελλήνων και ξένων ερευνητών για το µέγεθος της παραοικονοµίας, της φοροδιαφυγής 

και της διαφθοράς, επαληθεύονται από την έρευνα που έγινε πάνω σ’ αυτά τα 

θέµατα. Χρησιµοποιείται στην εργασία σχετική βιβλιογραφία καθώς και δοµηµένο 

ερωτηµατολόγιο το οποίο µοιράστηκε στα δηµοτικά διαµερίσµατα του δήµου 

Θεσσαλονίκης και χρησιµοποιείται στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία. Τα 

αποτελέσµατα της έρευνας έδειξαν ότι απαιτείται από το κράτος να λάβει µέτρα τα 

οποία άπτονται της πολιτικής βούλησης, ώστε να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των 

φορολογουµένων, να ενισχυθούν οι πιθανότητες φορολογικού ελέγχου και η 

αποτελεσµατικότητα του κρατικού µηχανισµού. 
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1. Γενική ανασκόπηση και στόχοι της εργασίας. 
 
1.1 Το αντικείµενο της διπλωµατικής εργασίας. 
 

Το θέµα της έκτασης της παραοικονοµίας, της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς 

βρίσκεται τελευταία, εξαιτίας της οικονοµικής κρίσης στη χώρα µας, συνεχώς στην 

επικαιρότητα και είναι διάχυτη η εντύπωση ότι πρόκειται για ιδιαίτερα  εκτεταµένα 

φαινόµενα. ∆εν παρατηρείται µόνο στη χώρα µας αλλά υπάρχει σ’ όλο τον κόσµο και 

παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον εξαιτίας των δυσµενών επιδράσεων τους, στην 

οικονοµία και στην κατανοµή των βαρών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, της οποίας κράτος 

µέλος είναι και η χώρα µας,  έχει υιοθετήσει µια σειρά από πολιτικές και µέτρα για 

την αντιµετώπιση των φαινοµένων της παραοικονοµίας, της φοροδιαφυγής, της 

διαφθοράς και της αδήλωτης εργασίας,  τα οποία πρέπει να υλοποιηθούν από τις 

εκάστοτε κυβερνήσεις. Ακόµα γίνεται συνεχώς λόγος στα διεθνή και εθνικά µέσα 

µαζικής ενηµέρωσης για αποποµπή της χώρας µας από την ΟΝΕ της οποίας αποτελεί 

πλήρες µέλος. 

Η παρούσα διπλωµατική εργασία ασχολείται µε τα φαινόµενα της παραοικονοµίας, 

της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Επιπλέον ασχολείται µε την φοροαποφυγή, την 

φορολογική ηθική, την αδήλωτη εργασία και την εισφοροδιαφυγή.  Περιγράφονται 

ακόµα οι πολιτικές και τα µέτρα που έχει υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και 

υλοποιούνται ή πρόκειται να υλοποιηθούν από την εκάστοτε κυβέρνηση. Εξετάζονται 

τα οφέλη και οι κίνδυνοι της ένταξης στη Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση, οι 

πολιτικές επίλυσης κρίσεων και χρηµατοπιστωτικής προστασίας της Ένωσης και 

τρόποι για να µπορέσει η Ελλάδα να βγει από την οικονοµική κρίση και να 

παραµείνει στη ζώνη του ευρώ. Τέλος, γίνεται έρευνα πάνω στο θέµα της 

παραοικονοµίας, της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς για να κατανοήσουµε ή και να 

προβλέψουµε την συµπεριφορά την φορολογουµένων. 

 

1.2 Ερωτήµατα της έρευνας. 
 

 

Στόχος της διεξαγωγής εµπειρικών µελετών είναι να διαπιστωθεί ο βαθµός 

αξιοπιστίας των θεωρητικών µοντέλων. Για να βρεθούν στοιχεία πάνω στα ζητήµατα 

συµπεριφοράς των ατόµων που αφορούν την διπλωµατική εργασία, εφόσον πρόκειται 

για ιδιαίτερα ευαίσθητα θέµατα, θα χρησιµοποιηθούν πρωτογενή στοιχεία τα οποία 

θα συγκεντρωθούν µε τη µέθοδο του ερωτηµατολογίου. Το περιεχόµενο των 
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ερωτήσεων θα βασιστεί σε ερωτήσεις που έχουν χρησιµοποιηθεί σε προηγούµενες 

έρευνες και περιλαµβάνεται στο βιβλίο «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην 

Ελλάδα» του Νίκου Τάτσου.  Στο ερωτηµατολόγιο δεν θα περιλαµβάνονται 

εισαγωγικές ερωτήσεις από την αρχή του ερωτηµατολογίου και σχεδόν όλες οι 

ερωτήσεις θα έχουν άµεση σχέση µε το υπό διερεύνηση θέµα. Τα αίτια που οδηγούν 

αρκετούς φορολογούµενους στην απόκρυψη εισοδήµατος, πρέπει να τα 

αναζητήσουµε τόσο στο επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης, στο φορολογικό 

σύστηµα, στην πιθανότητα εντοπισµού ή στο ύψος της επιβαλλόµενης ποινής αλλά 

και σε άλλους παράγοντες όπως η φορολογική ηθική και οι αντισταθµιστικές 

δαπάνες. Έτσι στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας, µέσα από το ερωτηµατολόγιο 

αυτό θα προσπαθήσουµε να ανακαλύψουµε τις αιτίες αυτών των φαινοµένων. 

 

1.3 Στόχοι της διπλωµατικής εργασίας. 
 

Στον όρο παραοικονοµία περιλαµβάνονται οι οικονοµικές δραστηριότητες οι οποίες 

δε δηλώνονται ή δε µετριόνται από τις υφιστάµενες τεχνικές µέτρησης της 

οικονοµικής δραστηριότητας µιας κοινωνίας. Η  παραοικονοµία αποτελείται από ένα 

µείγµα δραστηριοτήτων εκτός µηχανισµού της αγοράς όπως η παραγωγή των 

νοικοκυριών αλλά και από παράνοµες δραστηριότητες εντός των πλαισίων της 

αγοράς  αλλά και κυρίως όλες εκείνες οι νόµιµες δραστηριότητες της αγοράς οι 

οποίες δεν καταγράφονται για διάφορους λόγους όπως η φοροδιαφυγή, 

εισφοροδιαφυγή, κτλ. Και οι τρεις κατηγορίες οικονοµικών δραστηριοτήτων 

λαµβάνουν χώρα σε µια συγκεκριµένη χρονική περίοδο π.χ. οικονοµικό έτος. Είναι 

δηλαδή το µέρος του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το οποίο δεν 

µετριέται και συνεπώς δεν καταγράφεται. Σύµφωνα µε τον καθηγητή Φρίντριχ 

Σνάιντερ, υπολογίζεται ότι η παραοικονοµία στην Ελλάδα, το 2010, ήταν περίπου στο 

25% του ΑΕΠ της Ελλάδας και µόλις και ξεπερνούσε τα 60 δισ. ευρώ. Τα 

εισοδήµατα που αποκτούνται στην παραοικονοµία βελτιώνουν το επίπεδο διαβίωσης. 

Εφόσον συµβαίνει αυτό, σύµφωνα µε τον καθηγητή Μπιτζένη Αριστείδη, στην 

Ελλάδα η οποία βρίσκεται σε οικονοµική ύφεση,  η παραοικονοµία αποτελεί 

«στήριγµα» και οικονοµική ανάσα για τον Έλληνα, ο οποίος πλήττεται λόγω της 

ύφεσης, των αντιλαϊκών έκτακτων µέτρων  και της συρρίκνωσης  του εισοδήµατος 

του (Τύπος Θεσσαλονίκης, 9-5-2012). 

Οι κύριοι στόχοι της διπλωµατικής διατριβής  είναι: 
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Α) να παράσχει ένα πλαίσιο που θα επιτρέψει την κατανόηση των εννοιών της 

παραοικονοµίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, της φοροαποφυγής, της 

φορολογικής ηθικής, της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής και των 

επιπτώσεων τους στο σχεδιασµό και την αποτελεσµατικότητα της δηµοσιονοµικής 

και της νοµισµατοπιστωτικής πολιτικής, της πολιτικής απασχόλησης, της 

εισοδηµατικής πολιτικής και της πολιτικής σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο. 

Β) να παραθέσει τους τρόπους αντιµετώπισης των φαινοµένων της παραοικονοµίας, 

της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και της αδήλωτης εργασίας από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και πως η µείωση της γραφειοκρατίας µπορεί να δηµιουργήσει πιο 

ανταγωνιστικές οικονοµίες και µικρότερη διαφθορά. 

Γ) να παραθέσει τα οφέλη και τους κίνδυνους που υπάρχουν από την ένταξη στην 

Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση, τις πολιτικές επίλυσης κρίσεων και 

χρηµατοπιστωτικής προστασίας που έχουν υιοθετηθεί από την ένωση και τρόπους για 

να αυξήσει η Ελλάδα τα  δηµοσιονοµικά της έσοδα ώστε να ξεπεράσει την 

οικονοµική κρίση και να παραµείνει ευκολότερα στη ζώνη του ευρώ. 

∆) να δοθεί µια εικόνα της έκτασης της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής στην 

Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο και τους τρόπους µέτρησης των φαινοµένων αυτών. 

Ε) να γίνει κατανοητή ή και να προβλεφθεί η συµπεριφορά την φορολογουµένων 

µέσα από έρευνα µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου. 

 

1.4 Μεθοδολογία της έρευνας.  
 

Μέσα από το δοµηµένο ερωτηµατολόγιο στο ∆ήµο Θεσσαλονίκης, θα 

προσπαθήσουµε να ανακαλύψουµε τις αιτίες των φαινοµένων της παραοικονοµίας 

της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Θα εφαρµόσουµε στην έρευνα µας 

στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία. Εφόσον  ο πληθυσµός της έρευνας είναι 

χωρισµένος ήδη σε στρώµατα που είναι τα δηµοτικά διαµερίσµατα θα εφαρµόσουµε 

αναλογική δειγµατοληψία όπου σε κάθε στρώµα (δηµοτικό διαµέρισµα) θα 

επιλέξουµε δείγµα έτσι ώστε η αναλογία του µεγέθους του δείγµατος στο στρώµα, 

προς το µέγεθος του συνολικού δείγµατος να είναι ίση µε την αναλογία του µεγέθους 

του πληθυσµού του στρώµατος προς το µέγεθος του συνολικού πληθυσµού. Αφού 

εξετάσουµε την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των µεταβλητών του 

ερωτηµατολογίου, θα καταχωρήσουµε τις απαντήσεις του ερωτηµατολογίου στο 

στατιστικό πρόγραµµα SPSS 19.0 προκειµένου να αναλυθούν και να εξαχθούν τα 

απαραίτητα στατιστικά συµπεράσµατα. 
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1.5 Συµπεράσµατα της διπλωµατικής διατριβής και η συνεισφορά της στην 

επιστήµη. 

 

Η προστιθέµενη αξία της συγκεκριµένης διπλωµατικής διατριβής έγκειται στο να 

γίνει ξεκάθαρο στον αναγνώστη, ποια προβλήµατα αλλά και ποια οφέλη δηµιουργεί η 

παραοικονοµία, η φοροδιαφυγή και η διαφθορά, ποια µέτρα προωθεί η ευρωπαϊκή 

ένωση για την αντιµετώπιση αυτών των φαινοµένων και µε ποιους τρόπους θα 

µπορέσει να βγει η Ελλάδα από την οικονοµική κρίση. Επιπλέον η µέθοδος που θα 

χρησιµοποιηθεί στην έρευνα µας  θα ελεγθεί αν µέτρησε και περιέγραψε σωστά αυτό 

που θέλαµε να µετρήσουµε συγκρίνοντας αν ταιριάζουν τα αποτελέσµατα της 

παρούσας έρευνας, µε αυτά παλαιότερων ερευνών. 

 

1.6 Ενδεικτική βιβλιογραφία - λοιπές πηγές. 
 

Η συστηµατική βιβλιογραφία για την εκτίµηση της παραοικονοµίας, της 

φοροδιαφυγής και της διαφθοράς στη χώρα µας είναι περιορισµένη, γεγονός που 

συνδέεται και µε τις δυσκολίες που υπάρχουν γύρω από την θεµελιωµένη τεκµηρίωση 

και µέτρηση αυτών των φαινοµένων. Βασικές ελληνικές πηγές για τα φαινόµενα αυτά 

είναι η µελέτη του ΙΟΒΕ του Τάτσου Ν. και του Ινστιτούτου Οικονοµικών και 

Βιοµηχανικών Ερευνών, οι µελέτες των Βαβούρα Ι.Σ. και Μανωλά Γ.Α., η µελέτη 

του Μανεσώτη Β., οι µελέτες του Παυλόπουλου Π. Γ. Βασικές ξενόγλωσσες πηγές 

είναι οι µελέτες του Schneider F., του Posner, του Feige, E.L. και των Frey B. και 

Feld L. Επίσης πολύτιµες πηγές είναι τα δελτία τύπου της επίσηµης σελίδας της 

ευρωπαϊκής ένωσης EUROPA. Όσον αφορά την µεθοδολογία της έρευνας, βασική 

πηγή είναι οι µελέτες του Ζαφειρόπουλου Κ. 

 

1.7 ∆οµή της διπλωµατικής διατριβής. 
 

Το φαινόµενο της παραοικονοµίας έχει αναφερθεί ως άτυπη οικονοµία (in-formal 

economy), ανεπίσηµη (unofficial) κρυφή (hidden), µαύρη (black), µη 

καταγεγραµµένη (unrecorded), σκιώδης (shadow), υπόγεια (underground), γκρίζα 

(grey), παράλληλη (parallel), δυαδική (dual), οικονοµία του λυκόφωτος (moonlight), 

µη παρατηρήσιµη (unobserved) κ.λπ. 

Ο σχεδιασµός της οικονοµικής πολιτικής στηρίζεται στα επίσηµα στατιστικά στοιχεία 

και τους επίσηµους οικονοµικούς δείκτες. Τα στοιχεία αυτά όµως είναι µη ακριβή 
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εξαιτίας της ύπαρξης της παραοικονοµίας και παρέχουν µια στρεβλή εικόνα των 

εξελίξεων της οικονοµίας και οδηγούν σε µια παραποιηµένη οικονοµική 

πραγµατικότητα. Το θέµα της παραοικονοµίας απασχολεί µεγάλο αριθµό ερευνητών, 

τα όργανα της κρατικής πολιτικής αλλά και το ευρύτερο κοινό. Αιτία για αυτό το 

γεγονός είναι ότι το φαινόµενο αυτό έχει σηµαντικές επιπτώσεις  σε οικονοµικό όπως 

αναφέραµε, αλλά και σε κοινωνικό επίπεδο.  

Σε οικονοµικό επίπεδο οι επιπτώσεις της παραοικονοµίας αναφέρονται στο 

σχεδιασµό και την αποτελεσµατικότητα της δηµοσιονοµικής πολιτικής, της 

νοµισµατοπιστωτικής πολιτικής, της πολιτικής απασχόλησης, της εισοδηµατικής 

πολιτικής και της πολιτικής σε εθνικό και κλαδικό επίπεδο. 

Έτσι στο δεύτερο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε  µε το ποια είναι η έννοια και το 

περιεχόµενο της οικονοµικής δραστηριότητας που περιλαµβάνει την επίσηµη 

οικονοµία δηλαδή το καταγραφόµενο ή µετρούµενο ή επίσηµο ΑΕΠ, την 

παραοικονοµία όπου περιλαµβάνεται το µη καταγραφόµενο ΑΕΠ και την άτυπη 

οικονοµία δηλαδή στην οικονοµική δραστηριότητα που δεν περιλαµβάνεται στο ΑΕΠ 

κατά συνθήκη.  Στη συνέχεια θα γίνει η εννοιολογική προσέγγιση της 

παραοικονοµίας όπου θα αναπτύξουµε τα αίτια απόκρυψης των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων και τις συνέπειες αυτής της πράξης για το κοινωνικό σύνολο. Επίσης 

θα προσεγγίσουµε τις έννοιες της φοροδιαφυγής, της φοροαποφυγής και της 

φορολογικής ηθικής και θα δούµε τους παράγοντες που τις επηρεάζουν και τις 

συνέπειες τους. Ακόµα θα αναλύσουµε τη σχέση που έχουν αυτοί οι όροι µεταξύ 

τους. Θα γίνει επίσης µια αναφορά στους φορολογικούς παραδείσους ως ένα 

παράδειγµα εκτεταµένης φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Θα εξετάσουµε επιπλέον 

την έννοια διαφθοράς, τις επιπτώσεις της στην οικονοµική ανάπτυξη, τους 

παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση της και µέτρα αντιµετώπισης της. Στη 

συνέχεια θα ερευνήσουµε τις έννοιες και τα χαρακτηριστικά της αδήλωτης εργασίας 

και της εισφοροδιαφυγής καθώς και µέτρα αντιµετώπιση τους. Τέλος θα αναλύσουµε 

τις άτυπες δραστηριότητες και τις κατηγορίες τους. 

Στο τρίτο κεφάλαιο θα δούµε τους τρόπους αντιµετώπισης των φαινοµένων της 

παραοικονοµίας, της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και της αδήλωτης εργασίας από 

την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υιοθετήσει µια σειρά από 

πολιτικές και µέτρα για την αντιµετώπιση αυτών των φαινοµένων. Επίσης η 

γραφειοκρατία  δηµιουργεί υψηλό διοικητικό κόστος στις επιχειρήσεις, στους πολίτες 

και το κράτος και η µείωση αυτής θα δηµιουργούσε πιο ανταγωνιστικές οικονοµίες 
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και µικρότερη διαφθορά, άρα καλύτερη επιχειρηµατικότητα, περισσότερες θέσεις 

εργασίας και περισσότερα έσοδα για την κοινωνική πολιτική των κρατών. 

Η Ελλάδα επίσης, είναι πλήρες µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Οικονοµικής 

Νοµισµατικής Ένωσης.   Στην περίοδο οικονοµικής κρίσης όµως, που διανύουµε 

κινδυνεύει να βρεθεί εκτός της ζώνης του ενιαίου ευρωπαϊκού νοµίσµατος, του ευρώ, 

λόγω της έλλειψης εσόδων. Αν αυξηθούν εποµένως τα  δηµοσιονοµικά της έσοδα, 

µειώνοντας τα φαινόµενα της παραοικονοµίας και της διαφθοράς, θα παραµείνει 

ευκολότερα στη ζώνη του ευρώ και αυτό θα µας απασχολήσει στο τέταρτο κεφάλαιο. 

Είναι πολύ σηµαντικό επίσης για µια χώρα, να γνωρίζει την έκταση της 

παραοικονοµίας. Η διεξαγωγή εµπειρικών µελετών έχει ως στόχο τη διαπίστωση του 

βαθµού αξιοπιστίας των θεωρητικών µοντέλων. Εάν λοιπόν, τα εµπειρικά δεδοµένα 

συµπίπτουν µε αυτά που προτείνει η θεωρία τότε η θεωρία επαληθεύεται. Για αυτό το 

λόγο στο πέµπτο κεφάλαιο θα εξετάσουµε ποια είδη ερευνών υπάρχουν και ποιοι 

µέθοδοι έχουν χρησιµοποιηθεί για την µέτρηση της παραοικονοµίας, της 

φοροδιαφυγής και της φορολογικής ηθικής ενώ στο έκτο κεφάλαιο θα δούµε την 

παραοικονοµία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσµο µε πίνακες και διαχρονική 

ανάλυση µέσα από µελέτες ελλήνων και ξένων ερευνητών.  

Το έβδοµο κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την έρευνα πάνω στο θέµα της 

παραοικονοµίας, της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς στον δήµο Θεσσαλονίκης που 

είναι ένας από τους µεγαλύτερους δήµους της Ελλάδας, έτσι ώστε να κατανοήσουµε 

ή και να προβλέψουµε την συµπεριφορά την φορολογουµένων αυτού του τµήµατος 

του πληθυσµού. Για αυτό το λόγο θα συντάξουµε δοµηµένο ερωτηµατολόγιο, το 

οποίο θα αποτελείται από δύο µέρη: τον τίτλο και το εισαγωγικό σηµείωµα και το 

κυρίως ερωτηµατολόγιο µε ερωτήσεις αφορούν την παραοικονοµία, την 

φοροδιαφυγή, την διαφθορά και την φορολογική ηθική. Επίσης στο τέλος θα έχουµε 

τα δηµογραφικά στοιχεία του ερωτώµενου µε στοιχεία που αφορούν το φύλο, την 

ηλικία, την επαγγελµατική κατάσταση, το εισόδηµα και την εκπαίδευση. Όπως είναι 

φυσικό όλοι οι φορολογούµενοι δεν έχουν την ίδια τάση για φοροδιαφυγή και οι 

τρόποι και οι δυνατότητες για φοροδιαφυγή, εκδηλώνονται διαφορετικά σε κάθε 

επαγγελµατική οµάδα. Έτσι θα επιχειρήσουµε µέσα από το ερωτηµατολόγιο, να 

διερευνήσουµε κατά πόσο επηρεάζει την τάση για φοροδιαφυγή το επίπεδο της 

φορολογικής επιβάρυνσης στη χώρα µας και θα εξετάζονται οι απόψεις των πολιτών 

γύρω από το φορολογικό σύστηµα. Ακόµα η πιθανότητα εντοπισµού όσων 

φοροδιαφεύγουν εξαρτάται τόσο από την ποιότητα του φορολογικού ελέγχου, όσο 
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και από την αποτελεσµατικότητα και αµεροληψία των φοροεισπρακτικών 

µηχανισµών, στο να εισπράξουν τους πραγµατικά αναλογούντες φόρους. Ακόµα, 

µέσα από το ερωτηµατολόγιο θα ερευνηθεί η φορολογική ηθική ως παράγοντας που 

επηρεάζει την τάση για φοροδιαφυγή καθώς και συχνότητα µε την οποία οι πολίτες 

δηλώνουν το γεγονός ότι εµφανίζονται φαινόµενα συνδιαλλαγής σε διάφορους τοµείς 

κρατικής δραστηριότητας καθώς και η προκλητικότητα µε την οποία εκδηλώνονται 

τα φαινόµενα διαφθοράς στον δηµόσιο τοµέα. Θα επιχειρήσουµε επίσης να 

εκτιµήσουµε την σηµασία που έχουν οι ποινές σε σχέση µε άλλους παράγοντες οι 

οποίοι αποτρέπουν την φοροδιαφυγή.  

Στη συνέχεια οι απαντήσεις του ερωτηµατολογίου καταχωρήθηκαν στο στατιστικό 

πρόγραµµα SPSS 19.0 προκειµένου να αναλυθούν και να εξαχθούν τα απαραίτητα 

στατιστικά συµπεράσµατα. 

Τέλος, αφού αναλύσαµε τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου, προσπαθήσαµε να 

βγάλουµε χρήσιµα συµπεράσµατα και προτείναµε λύσεις για την περίπτωση της 

Ελλάδας, αφού λάβουµε υπόψη και όλη τη βιβλιογραφική ανασκόπηση της 

διπλωµατικής εργασίας στο όγδοο κεφάλαιο. 
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2. Παραοικονοµία – Φοροδιαφυγή - ∆ιαφθορά: Εννοιολογικά 

ζητήµατα, αίτια αυτών και συνέπειες για την επίσηµη οικονοµία. 

  

 

2.1 Η έννοια και το περιεχόµενο της οικονοµικής δραστηριότητας. 
 
Το ΑΕΠ αποτελεί βασικό οικονοµικό δείκτη µιας χώρας, εφόσον αποτελεί κριτήριο 

για την αξιολόγηση της εξέλιξης πολλών οικονοµικών µεταβλητών και κοινωνικών 

δεικτών. Οι τυχόν µεταβολές του σε  σταθερές τιµές δείχνουν το ρυθµό µεγέθυνσης 

της οικονοµίας και επηρεάζουν πολλές άλλες οικονοµικές µεταβλητές. Επίσης το 

πραγµατικό κατά κεφαλή ΑΕΠ σε ισοτιµίες σταθερής αγοραστικής δύναµης δείχνει 

το βιοτικό επίπεδο της χώρας
1
.  Η συνολική οικονοµική δραστηριότητα µπορεί να 

καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασµούς ή δεν καταγράφεται (παραοικονοµία). 

∆ηµιουργεί η συνολική οικονοµική δραστηριότητα, εισοδήµατα συντελεστών 

παραγωγής που δηλώνονται από τους κατόχους τους ή που δεν δηλώνονται και αυτά 

τα εισοδήµατα θα έπρεπε κανονικά να φορολογούνται µε φόρο εισοδήµατος. 

Επιβαρύνεται µάλιστα η συνολική οικονοµική δραστηριότητα µε έµµεσους φόρους 

στην παραγωγή ή στην κατανάλωση. 

Κατά τους Βαβούρα Ι.- Μανωλά Γ., (2004)
2
, (2006)

3
 η συνολική οικονοµική 

δραστηριότητα µπορεί να διακριθεί: 

• στην επίσηµη οικονοµία η οποία περιλαµβάνει το καταγραφόµενο ή 

µετρούµενο ή επίσηµο ΑΕΠ 

• στη παραοικονοµία όπου περιλαµβάνεται το µη καταγραφόµενο ΑΕΠ ή η 

διαφεύγουσα οικονοµική δραστηριότητα. Με κριτήριο την νοµιµότητα 

µπορούν να διακριθούν οι δραστηριότητες αυτές σε νόµιµες και παράνοµες. 

• στην άτυπη οικονοµία δηλαδή στην οικονοµική δραστηριότητα που δεν 

περιλαµβάνεται στο ΑΕΠ κατά συνθήκη. Άτυπες θεωρούνται οι 

δραστηριότητες εκείνες, που δεν καταγράφονται από επίσηµες στατιστικές 

και δε ρυθµίζονται από κρατικούς διοικητικούς µηχανισµούς. Τέτοιου είδους 

δραστηριότητες είναι η χωρίς αµοιβή εργασία, δηλαδή αυτές που δεν 

                                                 
1
 Βλ. Βαβούρας Ι.Σ., Μανωλάς Γ.Α. (2004) «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα και τον κόσµο : 

προσέγγιση των βασικών πτυχών του προβλήµατος», Εκδόσεις Παπαζήση. σσ. 17-20 
2
 Βλ. «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα και τον κόσµο : προσέγγιση των βασικών πτυχών του 

προβλήµατος», οπ.αν.παρ σελ. 24 
3
 Βλ. Βαβούρας Ι.Σ., Μανωλάς Γ.Α. (2006) «Εισαγωγή στις µακροοικονοµικές έννοιες»  

Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα σελ. 275 
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υπόκεινται σε ρύθµιση από το µηχανισµό της αγοράς όπως είναι η παραγωγή 

αγαθών και υπηρεσιών για ίδια χρήση ή στα πλαίσια κάποιας εθελοντικής 

δράσης. 

Κατά τον Παυλόπουλο, Π. (1987)
4
, (2002)

5
 η οικονοµική δραστηριότητα µπορεί να 

παρασταθεί µε το εµβαδό ενός κύκλου (βλέπε διάγραµµα 2.1). Από το συνολικό 

εµβαδό του κύκλου, το ΑΟΓΑ, εµφανίζει την άτυπη οικονοµία δηλαδή την 

οικονοµική δραστηριότητα που δεν περιλαµβάνεται στο ΑΕΠ κατά συνθήκη για 

λόγους στατιστικής αδυναµίας. Το Α∆ΒΓΟΑ  αποτελεί το καταγεγραµµένο ΑΕΠ 

(επίσηµη οικονοµία) και ΒΟΓ το µη καταγεγραµµένο ΑΕΠ που δεν είναι εφικτή η 

µέτρηση του άρα η παραοικονοµία.  

 

∆ιάγραµµα 2.1 

∆ιαγραµµατική απεικόνιση της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Μήπως όµως αποτελεί µύθο η χρήση του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος ως δείκτη 

µέτρησης της ευηµερίας και του επιπέδου ζωής των πολιτών µιας χώρας; Γιατί, 

µπορεί η αύξηση του ΑΕΠ να είναι αποτέλεσµα  βελτίωσης ποιοτικών 

χαρακτηριστικών, αλλά µπορεί να είναι και ένα πληθωριστικό αποτέλεσµα. Συνήθως 

η πληροφόρηση για το ΑΕΠ δεν είναι ποιοτική εφόσον δεν εξετάζεται το είδος, η 

ποιότητα, η χρησιµότητα των προϊόντων που παράγονται, ο τρόπος που τα 

παραγόµενα αγαθά διανέµονται µεταξύ των ατόµων της χώρας και η πρόσβαση κάθε 

πολίτη σε αυτά. Ακόµα δεν υπάρχει πληροφόρηση για την ποιότητα και την 

                                                 
4
 Βλ. «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα: Μια Πρώτη Ποσοτική οριοθέτηση», οπ.αν.παρ., σελ. 34 

5
 Βλ. Παυλόπουλος Π.Γ. (2002) «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα : επανεξέταση», Ι.Τ.Ε.Π Αθήνα, σσ. 

133-134 

∆ιαθέσιµο στο:  

http://www.grhotels.gr/GR/xee/ITEP/DocLib2/Forms/itemview.aspx?ID=58 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 11-6-2012 
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τεχνολογική βελτίωση των προϊόντων που καταναλώνονται. Όταν εποµένως δεν 

εξετάζουµε το αποπληθωρισµένο ΑΕΠ, αλλά το ΑΕΠ σε απόλυτες τιµές, τότε 

υπάρχει σφάλµα µεροληψίας γιατί θεωρούµε ως κάτι θετικό, την διαχρονική αύξηση 

του ΑΕΠ, ενώ µπορεί να είναι αποτέλεσµα πληθωρισµού (Μπιτζένης Α., 2006)
6
. Άρα 

δεν αποτελεί το ΑΕΠ, τέλειο µέτρο του επιπέδου οικονοµικής ευηµερίας µιας χώρας 

και του ρυθµού µεταβολής της διότι  σύµφωνα και µε τον Παυλόπουλο, Π. (1987)
7
 

δεν περικλείει όλες τις δραστηριότητες που έχουν σχέση µε την θετική ή αρνητική 

οικονοµική ευηµερία, µπορεί να περικλείει δραστηριότητες που να αµφισβητούνται 

ως πηγές οικονοµικής ευηµερίας ενώ δεν περιλαµβάνει και τις µη οικονοµικές 

δραστηριότητες που την προάγουν. Ας σηµειωθεί ακόµα ότι στην Ελλάδα και σε 

άλλες χώρες, οι εθνικοί λογαριασµοί δεν καταρτίζονται βάση των φορολογικών 

δηλώσεων και έτσι στο ΑΕΠ περιλαµβάνεται και µεγάλο µέρος της παραοικονοµίας. 

Γενικά σύµφωνα µε τους Βαβούρα Ι. κ.α. (2010)
8
 η οικονοµική ανάπτυξη 

επηρεάζεται εκτός από µακροοικονοµικούς και από θεσµικούς παράγοντες.  Το  

θεσµικό πλαίσιο επηρεάζει  τόσο το κόστος παραγωγής όσο και το κόστος των 

συναλλαγών, το οποίο µάλιστα είναι πολύ υψηλό όταν δεν είναι σαφώς 

προσδιορισµένα τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας ή όταν δεν επικρατεί ο κανόνας δικαίου. 

Όταν το κόστος των συναλλαγών είναι πολύ µεγάλο, τότε οι οικονοµικές µονάδες για 

να αναπτύξουν τις δραστηριότητες τους καταφεύγουν προς την παραοικονοµία, τη 

φοροδιαφυγή και τη διαφθορά.  

                                                 
6
 Βλ. Μπιτζένης, Α.(2006) O µύθος της χρήσης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ως 

δείκτη µέτρησης της ευηµερίας και του επιπέδου ζωής των πολιτών µιας χωράς, Νέα Πολιτική, 

Εκδόσεις Παπαζήση, 11ο τεύχος, Σεπτέµβριος 2006 
7
 Βλ. Παυλόπουλος, Π. (1987), «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα: Μια Πρώτη Ποσοτική οριοθέτηση», 

Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών, Αθήνα, σελ. 39 
8
 Βλ. Βαβούρας Ι., Μανωλάς Γ., Συρµαλή Μ.Ε.,Σφακιανάκης Γ. (2010) «∆ιαφθορά, διακυβέρνηση και 

ανάπτυξη» σελ. 4, ∆ιαθέσιµο στο: 

http://www.panteion.gr/kediva/Vavouras_WorkshopRethymno_Final.pdf  

Ηµεροµηνία πρόσβασης 9-10-2012 
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2.2 Εννοιολογική προσέγγιση της παραοικονοµίας: Αίτια και 

συνέπειες για την επίσηµη οικονοµία. 

2.2.1 Ορισµός. 
 
Η έννοια της οικονοµικής δραστηριότητος η οποία δεν καταγράφεται, είτε για το 

λόγω ότι την αποκρύπτουν αυτοί που τη διεξάγουν, είτε για το λόγω ότι οι 

στατιστικές υπηρεσίες δεν διαθέτουν την κατάλληλη προς αυτό οργάνωση, έχει 

επικρατήσει στη χώρα µας  να ονοµάζεται παραοικονοµία. Αποκαλείται έτσι, 

πιθανόν για να δώσει στο όρο κάποια χροιά παραβάσεως της εννόµου τάξεως και των  

κανόνων λειτουργίας της οικονοµίας ενώ στη διεθνή βιβλιογραφία ονοµάζεται 

«shadow economy - σκιώδης», «informal economy – άτυπη οικονοµία», «hidden - 

κρυφή», «parallel - παράλληλη», «black – µαύρη», «moonlight - οικονοµία του 

λυκόφωτος», «unrecorded - µη καταγραφόµενη», υπόγεια (underground), «γκρίζα – 

grey», «δυαδική – dual», «µη παρατηρήσιµη – unobserved»  κ.τ.λ. (Παυλόπουλος Π. 

Γ., 2002)
9
.   

∆εν υπάρχει ένας γενικά αποδεκτός ορισµός της παραοικονοµίας, και έτσι οι 

διάφοροι ορισµοί καλύπτουν τις ίδιες ακριβώς δραστηριότητες (Blades,1982, 

McAfee, 1980). Ο Schneider F. (1986)
10

, και (1990)
11

, ως παραοικονοµία θεωρεί τις 

οικονοµικές δραστηριότητες που δηµιουργούν προστιθεµένη αξία και άρα θα έπρεπε 

να περιλαµβάνονται στο εθνικό εισόδηµα, αλλά δεν καταγράφονται από τις αρµόδιες 

εθνικές υπηρεσίες µέτρησης. Για να υπάρχει παραοικονοµία εποµένως απαραίτητη 

προϋπόθεση είναι η παραγωγική δραστηριότητα να δηµιουργεί προστιθεµένη αξία, 

δηλαδή να βελτιώνει την ευηµερία αυτών που την ασκούν. Κατά τον Tanzi (1980) 

είναι το ΑΕΠ που δεν µετριέται από τις επίσηµες στατιστικές επειδή είτε δεν 

δηλώνεται καθόλου, είτε δηλώνεται µερικώς, ενώ ο Macafee (1980) ορίζει την 

                                                 
9
 Βλ. Παυλόπουλος Π. Γ. (2002) Η παραοικονοµία στην Ελλάδα Επανεξέταση, Ινστιτούτο Τουριστικών 

Ερευνών και Προβλέψεων, σελ 129 

∆ιαθέσιµο στο: 

http://www.grhotels.gr/GR/xee/ITEP/DocLib2/Forms/itemview.aspx?ID=58 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 9-10-2012 
10

 Βλ. Schneider F., (1986), «Estimating the size of the Danish shadow economy using the currency 

demand approach: An attempt», Scandinavian Journal of Economics, Vol. 88, No4, p. 643 

∆ιαθέσιµο στο:  

http://www.jstor.org/discover/10.2307/3440435?uid=3738128&uid=2129&uid=2&uid=70&uid=4&sid

=21101132733263 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 9-10-2012 
11

 Βλ. Schneider F. (1990) «Το µέγεθος της σκιώδους οικονοµίας στα κράτη – µέλη του Ο.Ο.Σ.Α.: µια 

προκαταρκτική διερεύνηση» στο  «Παραοικονοµία» Βαβούρας Ι.Σ (επιµ), εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 

σελ. 267 
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παραοικονοµία ως το µη καταγεγραµµένο εισόδηµα συντελεστών παραγωγής που 

περιλαµβάνεται στο GDP. Επίσης ο Blades (1982), περιλαµβάνει στον ορισµό της 

παραοικονοµίας τις οικονοµικές δραστηριότητες που θα έπρεπε να καλύπτονται από 

το ΑΕΠ, αλλά στην πράξη µπορεί να παραλείπονται γιατί αποκρύπτονται από τις 

δηµόσιες αρχές
12

 ενώ κατά τον Gutmann (1979) παραοικονοµία είναι το άθροισµα 

των αποκρυπτόµενων εισοδηµάτων τα οποία δεν φορολογούνται
13

.  Ο Feige (1979) 

έχει ένα ευρύτερο ορισµό και θεωρεί ως παραοικονοµία το σύνολο των αγαθών και 

υπηρεσιών που παράγονται αλλά που δεν καταγράφονται από τις υφιστάµενες 

τεχνικές µέτρησης της οικονοµικής δραστηριότητας µιας κοινωνίας 
14

. Σ’ αυτό τον 

ορισµό περιλαµβάνονται στοιχεία τα οποία δεν περιλαµβάνονται στους εθνικούς 

λογαριασµούς, όπως η αυτοεξυπηρέτηση και η οικιακή εργασία ενώ στους ορισµούς 

των Tanzi και Macafee περιλαµβάνονται µόνο στοιχεία τα οποία θα ήταν τµήµα της 

εθνικο-λογιστικής διαδικασίας αλλά δεν µετρούνται. Ο Matthews K.G.P. ορίζει την 

παραοικονοµία ως τη συνολική αξία των αγαθών και των υπηρεσιών τα οποία 

παράγονται και ανταλλάσσονται, αλλά δεν καταγράφονται στους εθνικούς 

λογαριασµούς µε σκοπό την αποφυγή της φορολογίας ή κάποιας άλλης 

δηµοσιονοµικής ποινής.
15

 Στον όρο παραοικονοµία κατά τον Τάτσο Ν. (2001)
16

  

καλύπτονται οι δραστηριότητες εκείνες, που αν και θα έπρεπε κανονικά να 

περιλαµβάνονται στο ΑΕΠ, ωστόσο δεν περιλαµβάνονται, γιατί κάποιος ή κάποιοι 

από αυτούς που έχουν συµµετοχή στην πραγµατοποίησή αυτών των δραστηριοτήτων, 

προσπάθησε να τις αποκρύψει από τις δηµόσιες αρχές. Η παραοικονοµία επίσης 

σύµφωνα µε τους Παλαιολόγου Ι, Κασσάρ Γ, (2003)
17

 περιλαµβάνει όλη τη µη 

µετρούµενη οικονοµική δραστηριότητα που είναι (α) η αδήλωτη νόµιµη παραγωγή, 

(β) η αδήλωτη παραγωγή σε είδος που αναφέρεται σε κλοπές από τους εργαζοµένους 

σε χώρους εργασίας και (γ) η παράνοµη παραγωγική δραστηριότητα που δηµιουργεί 

προστιθεµένη αξία. Κατά τους Βαβούρα Ι. και Μανωλά Γ. (2006) παραοικονοµία 

                                                 
12

  Βλ. Blades, D. (1982), "The Hidden Economy and the National Accounts", OECD, Occasional 

Studies, Paris, p. 30 
13

 Βλ. Gutmann P.M., (1979), "The Subterranean Economy", Taxing and Spending, Vol. 2, No 2. 
14

  Βλ. Feige, E.L., (1979), "How Big is The Irregular Economy?", Challenge, Vol. 22, No 5, p. 6 
15 Βλ. Matthews K.G.P. (1990) «Το Μέγεθος της Παραοικονοµίας: Mια Μεθοδολογική Επισκόπηση» 

στο  «Παραοικονοµία» Βαβούρας Ι.Σ (επιµ), εκδόσεις Κριτική, Αθήνα , σελ. 35-39 
16

 Βλ. Τάτσος Ν., Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (2001), «Παραοικονοµία και 

φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα., σελ 27 
17

 Βλ. Παλαιολόγου Ι, Κασσάρ Γ (2003) «Εκτίµηση του µεγέθους της παραοικονοµίας στην Ελλάδα 

1960-2000», «ΣΠΟΥ∆ΑΙ, Τόµος 53, Τεύχος 3
ο
», σελ. 16-17  

∆ιαθέσιµο στο:  

http://digilib.lib.unipi.gr/spoudai/bitstream/spoudai/105/1/t53_n3_14to36.pdf 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 9-10-2012 
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είναι οι οικονοµικές δραστηριότητες, που δηµιουργούν εισοδήµατα συντελεστών 

παραγωγής άρα κανονικά θα έπρεπε να καταγράφονται στις στατιστικές εκτιµήσεις 

της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας, όπως είναι το ακαθάριστο εγχώριο ή 

εθνικό προϊόν, αλλά δεν συµπεριλαµβάνονται σ’ αυτές, λόγω της µερικής ή ολικής 

απόκρυψης τους από τις αρµόδιες κρατικές υπηρεσίες
18

. Κατά τον Παυλόπουλο 

(2002) η παραοικονοµία είναι τµήµα της οικονοµικής δραστηριότητας, που ενώ θα 

έπρεπε να περιλαµβάνεται στο εθνικό προϊόν εφόσον δηµιουργεί προστιθέµενη αξία - 

βάσει της εθνικολογιστικής πρακτικής (ορισµών και συµβατικοτήτων που έχουν 

υιοθετηθεί), παρ’ όλα αυτά, για διάφορους λόγους δεν καθίσταται δυνατό να 

καταγραφεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες µετρήσεως
19

. Είναι µεν, αναγκαία συνθήκη η 

παραγωγική δραστηριότητα να δηµιουργεί προστιθεµένη αξία, αλλά δεν είναι και 

ικανή συνθήκη, αφού  οι δραστηριότητες της άτυπης οικονοµίας βρίσκονται εκτός 

του συστήµατος τιµών – αγοράς όπως για παράδειγµα οι δραστηριότητες του 

νοικοκυριού, η φροντίδα των παιδιών κτλ. που δεν καταγράφονται στους  Εθνικούς 

Λογαριασµούς. Επίσης δεν περιλαµβάνονται  και οι δραστηριότητες που λόγω 

ανεπάρκειας των αρµόδιων υπηρεσιών, δεν έχουν καταγραφεί στους Εθνικούς 

Λογαριασµούς, και εποµένως εξαρτάται από τη στατιστική οργάνωση της χώρας, το 

πόσο µικρή θα είναι η µη καταγραφόµενη οικονοµική δραστηριότητα.
20

 Κατά τον 

Νάστα Ε. (2007)
21

  η παραοικονοµία, αποτελείται από δραστηριότητες εκτός 

µηχανισµού της αγοράς (π.χ. παραγωγή των νοικοκυριών), δραστηριότητες 

παράνοµες που είναι εντός των πλαισίων της αγοράς (π.χ. απαγορευµένη παραγωγή - 

διάθεση ουσιών) και νόµιµες δραστηριότητες της αγοράς που δεν καταγράφονται για 

διάφορους λόγους (φοροδιαφυγή, φοροκλοπή). 

Το υπουργείο Οικονοµικών (2011)
22

 τέλος, εντοπίζει την παραοικονοµία στην 

Ελλάδα στα εξής εισοδήµατα: 

                                                 
18

 Βλ. Βαβούρας Ι.Σ., Μανωλάς Γ.Α. (2006) «Εισαγωγή στις µακροοικονοµικές έννοιες»  

Εκδόσεις Παπαζήσης, Αθήνα, σελ 273 
19

 Βλ. «Η παραοικονοµία στην Ελλάδα Επανεξέταση», οπ.αν.παρ. σσ. 132-133 
20

  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ. σελ.28  
21

 Βλ. Νάστας Ε. (2007) «Το θεωρητικό πλαίσιο της διάκρισης ανάµεσα στην φοροδιαφυγή και στην 

παρα-οικονοµία», e-Περιοδικό Επιστήµης & Τεχνολογίας τεύχος 1, τόµος 2, σελ. 65 

∆ιαθέσιµο στο:  

http://e-jst.teiath.gr/issue_4_2007/nastas_4.pdf 
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22

 Βλ. Υπουργείο Οικονοµικών (2011) Εθνικό επιχειρησιακό πρόγραµµα καταπολέµησης της 

φοροδιαφυγής 2011-2013 Πολίτες και πολιτεία Μαζί, σελ. 8 
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• Εισοδήµατα που ενώ αποκτώνται νόµιµα, παρόλα αυτά, δεν δηλώνονται στις 

φορολογικές αρχές άρα µιλάµε για φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή. Τέτοια 

είναι τα εισοδήµατα είτε από δεύτερη εργασία είτε από εργασία ατόµων που 

λαµβάνουν επίδοµα ανεργίας.  

• Εισοδήµατα από δραστηριότητες που είναι παράνοµες. Εδώ ανήκουν η 

τοκογλυφία, το µαύρο χρήµα δηλαδή δραστηριότητες όπου έχουµε 

χρηµατισµό και διαφθορά, το λαθρεµπόριο διαφόρων ειδών (καυσίµων, 

ποτών, τσιγάρων, ναρκωτικών κλπ.) και το παραεµπόριο (πλανόδιο εµπόριο 

από οικονοµικούς µετανάστες και στεγασµένο εµπόριο χωρίς έκδοση 

αντίστοιχων παραστατικών πώλησης). 

• Εισοδήµατα από δραστηριότητες που είναι εκτός µηχανισµού αγοράς. Τέτοιες 

είναι η διάθεση ειδών παραγόµενων κατ’ οίκον κλπ. 

 

2.2.2 Αιτίες απόκρυψης των οικονοµικών δραστηριοτήτων. 
 

 

Το µέγεθος της παραοικονοµίας επηρεάζεται από οικονοµικούς και µη οικονοµικούς 

παράγοντες. Για να υπάρχει παραοικονοµία, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες 

δυνατότητες (ευκαιρίες) και επιπλέον, η ωφέλεια για όσους δραστηριοποιούνται στην  

παραοικονοµία, θα πρέπει να είναι µεγαλύτερη από το κόστος πιθανής αποκάλυψης 

τους. Το να αναπτύσσουν τα άτοµα παραοικονοµικές δραστηριότητες εξαρτάται µε 

άλλα λόγια, από τις δυνατότητες που τους παρέχει ο διοικητικός µηχανισµός καθώς 

και από τον κίνδυνο αποκάλυψης τέτοιων δραστηριοτήτων. Θα πρέπει να 

επισηµανθεί ότι οι παράγοντες που επηρεάζουν το µέγεθος της παραοικονοµίας, δεν 

επηρεάζουν οµοιόµορφα όλα τα άτοµα και όλες τις επιχειρήσεις. Αποτρεπτικό 

παράγοντα ωστόσο, για την αύξηση του µεγέθους της παραοικονοµίας, µπορούν να 

αποτελέσουν η πολύ µεγάλη προσδοκώµενη ποινή σε συνδυασµό µε την µεγάλη 

πιθανότητα εντοπισµού και καταδίκης. Η συµµετοχή στην παραοικονοµία ωφελεί 

εργοδότες και εργαζοµένους και βασίζεται σε αµοιβαίο συµφέρον εφόσον αυξάνεται 

αφενός το εισόδηµα του εργαζόµενου, και αφετέρου µειώνεται το κόστος για τον 

εργοδότη. Επιπλέον οι εργαζόµενοι εκτός από την απόκτηση συµπληρωµατικού 

εισοδήµατος στην παραοικονοµία αισθάνονται σύµφωνα µε τον De Grazia R. 
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(1982)
23

 αίσθηµα ανεξαρτησίας και ικανοποίησης προσωπικής εφόσον τους 

επιτρέπεται η πλήρης χρησιµοποίηση ή βελτίωση των επαγγελµατικών τους 

προσόντων. 

Από τους οικονοµικούς παράγοντες κύρια αιτία είναι η φορολογία και από τους µη 

οικονοµικούς παράγοντες που µπορεί να είναι κοινωνικοί, διοικητικοί, ψυχολογικοί 

κλπ.), βασική αιτία είναι οι θεσµικοί περιορισµοί (ρυθµίσεις , απαγορεύσεις κλπ.) που 

επιβάλει το κράτος για την πραγµατοποίηση κοινωνικοοικονοµικών σκοπών 

(Παυλόπουλος, Π., 1987)
 24

. Σ’ αυτό συµφωνούν και οι Βαβούρας Ι.- Μανωλάς Γ. 

(2004)
25

 που θεωρούν την αποφυγή φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων που 

προκύπτουν από την ισχύουσα νοµοθεσία (φοροδιαφυγή ή εισφοροδιαφυγή) ως  µία 

από τις βασικές αιτίες για τις οποίες οι πολίτες αποκρύπτουν τις οικονοµικές 

δραστηριότητες τους που  θα έπρεπε κανονικά να περιλαµβάνονται στο ΑΕΠ. Το 

φορολογικό βάρος εκφράζεται από τη σχέση του συνόλου των φορολογικών εσόδων 

προς το ΑΕΠ, από τον τρόπο µε τον οποίο το αντιλαµβάνονται οι φορολογούµενοι 

και από το κόστος σε όρους χρηµατικούς ή ανάλωσης χρόνου, που δηµιουργούν οι 

ρυθµίσεις κάθε είδους για τους συµβαλλόµενους δηλαδή εργοδότες και 

εργαζοµένους, εφόσον τα άτοµα επιθυµούν µεγιστοποίηση της ευηµερίας τους 

(Παυλόπουλος, Π. (1987)
26

. Μέρος της φοροδιαφυγής αφορά εισοδήµατα που δε 

δηλώνονται, άρα υπάρχει χαµηλότερη φορολογική επιβάρυνση, και προέρχονται είτε 

από δεύτερη απασχόληση είτε από αυτοαπασχόληση. Επίσης είναι δυνατόν να έχουµε 

την µη δήλωση αγορών προϊόντων και υπηρεσιών, αφού  σ’ αυτή την περίπτωση, 

πωλητές και αγοραστές συµφωνούν αµοιβαία για να αποφύγουν την καταβολή φόρου 

εισοδήµατος, ΦΠΑ ή άλλων εµµέσων φόρων. Οι ρυθµίσεις που κατά τον Μανεσιώτη 

Β. (1990)
27

 παρουσιάζουν ενδιαφέρον για την παραοικονοµία είναι επίσης όσες έχουν 

σχέση µε την αγορά εργασίας (κατώτατο ηµεροµίσθιο, αµοιβή γυναικών, αλλοδαπών, 

ασφάλεια εργαζοµένων κλπ.),  µε την αγορά συναλλάγµατος, µε κανονισµούς που 

                                                 
23

 Βλ. De Grazia R. (1982) "Clandestine Employment: A Problem of our Times" in V. Tanzi (ed.) The 

Underground Economy in the United States and Abroad, MA: Lexington Books, p. 36 

∆ιαθέσιµο στο: 

http://www.foreignaffairs.com/articles/36289/william-diebold-jr/the-underground-economy-in-the-

united-states-and-abroad 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 27-11-2012 
24

  Βλ. «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα: Μια Πρώτη Ποσοτική οριοθέτηση», οπ.αν.παρ., σσ. 45-47 
25

 Βλ. «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα και τον κόσµο : προσέγγιση των βασικών πτυχών του 

προβλήµατος», σσ. 21-23 
26

  Βλ. «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα: Μια Πρώτη Ποσοτική οριοθέτηση», οπ.αν.παρ., σελ. 46 
27

 Βλ. Μανεσώτης Β. (1990) «Παραοικονοµία και Φοροδιαφυγή: Μια Πρώτη ∆ιερεύνηση της Μεταξύ 

τους Σχέσης», στο Παραοικονοµία, I. Βαβούρας (επιµ.), Εκδόσεις Κριτική, σελ. 164. 
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αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, µε την απαγόρευση παραγωγής και 

εµπορίας αγαθών από ιδιώτες. Έτσι, µπορεί να έχουµε απόκρυψη οικονοµικής 

δραστηριότητας και απασχόλησης για την αποφυγή των επιβαρύνσεων που προβλέπει 

ο νόµος όσων αφορά όρους εργασίας  (κατώτατα όρια µισθών - ηµεροµισθίων, 

καθιέρωση αδειών εργασίας για τους αλλοδαπούς) και τις συνθήκες ασφάλειας, 

υγιεινής και περιβάλλοντος των εργαζοµένων, δηλαδή κοινωνικοοικονοµικές αιτίες.  

Με κριτήριο την νοµιµότητα των οικονοµικών δραστηριοτήτων, µπορούµε να 

διακρίνουµε στην παραοικονοµία νόµιµες και παράνοµες δραστηριότητες. Έτσι, άλλη 

αιτία για την οποία οι πολίτες αποκρύπτουν τις οικονοµικές δραστηριότητες τους,  

είναι η παραγωγή και διακίνηση παράνοµων αγαθών και υπηρεσιών. Οι παράνοµες 

δραστηριότητες είναι αυτές που δεν επιτρέπονται από το νόµο αλλά δηµιουργούν 

εισοδήµατα ή προστιθέµενη αξία και δε δηλώνονται  άρα δεν καταγράφονται. Οι 

θεσµικοί περιορισµοί που επιβάλλονται στις παράνοµες εποµένως οικονοµικές 

δραστηριότητες (χαρτοπαιξία, λαθρεµπόριο, κλπ.) κάνουν την δραστηριοποίηση στον 

τοµέα της παραοικονοµίας να αποτελεί µονόδροµο.  

Υπάρχουν επίσης αδυναµίες (ελλείψεις τεχνικές σε στατιστικές έρευνες και 

αδυναµίες στη µεθοδολογία) όσον αφορά την καταγραφή όλων των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων από τις  στατιστικές υπηρεσίες που ευνοούν την ύπαρξη 

παραοικονοµίας. 

Η χαµηλή φορολογική ηθική ή ο περιορισµένος βαθµός αποδοχής της κρατικής 

εξουσίας αποτελεί ακόµα µια αιτία για παραοικονοµία. Ως φορολογική ηθική ή 

επίπεδο φορολογικής συνείδησης ή βαθµός αποδοχής της κρατικής εξουσίας καλείτε 

η ψυχολογική στάση των πολιτών απέναντι στο κράτος και την κρατική εξουσία. Αν  

το θεωρούν καταπιεστικό και µη αποτελεσµατικό µηχανισµό που ελαττώνει το 

εισόδηµα τους, στρέφονται περισσότερο στην παραοικονοµία. Αν το θεωρούν ως 

αναγκαίο µηχανισµό για την κοινωνική ανάπτυξη και ευηµερία, τότε υπάρχει σε 

µικρότερο βαθµό η παραοικονοµία.  

Συχνά η παραοικονοµία γίνεται ανεκτή από το κράτος ή και  ενισχύεται από αυτό. 

Επηρεάζει το µέγεθος της παραοικονοµίας και ο διοικητικός µηχανισµός αλλά και η 

πολιτική βούληση. Η  παραοικονοµία επηρεάζει θετικά, αλλά βραχυχρόνια, την 

εξυπηρέτηση ορισµένων σκοπών της οικονοµικής πολιτικής (αντιµετώπιση ανεργίας, 

βελτίωση θέσης ισοζυγίου πληρωµών), ή εξυπηρετεί συµφέροντα ατόµων ή 
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κοινωνικών οµάδων που µπορούν να επηρεάζουν αποφάσεις φορέων της οικονοµικής 

πολιτικής (Βαβούρα Ι.- Μανωλά Γ. (2004)
28

. 

Άλλες αιτίες για ύπαρξη παραοικονοµίας κατά τον Τάτσο Ν., (2001)
29

 είναι: 

Το επίπεδο ανεργίας αφού τα κίνητρα για εύρεση εργασίας, όχι στην επίσηµη, αλλά 

στην ανεπίσηµη αγορά εργασίας είναι µεγάλα, ιδιαίτερα όταν κάποιος άνεργος 

λαµβάνει επίδοµα ανεργίας και άρα έχει εξασφαλισµένο ένα εισόδηµα, οπότε δέχεται 

να εργαστεί µε χαµηλότερο επίπεδο αµοιβής. Επίσης οι επιχειρήσεις αναζητούν 

ανειδίκευτη εργασία στη δευτερεύουσα αγορά εργασίας διότι οι θεσµικοί περιορισµοί 

που θέτει το κράτος, αυξάνουν το κόστος και δηµιουργούν προσκόµµατα σ’ αυτές 

γύρω από την αγορά εργασίας.  

Οι υψηλές εισφορές που καταβάλλονται από εργοδότες και εργαζοµένους για την 

κοινωνική ασφάλιση αποτελούν και αυτές κίνητρο για την παραοικονοµία.  

Επίσης οι κοινωνικές παροχές που προσφέρει το κράτος σε ορισµένες κοινωνικές 

οµάδες πληθυσµού (απόρους, ανέργους, άτοµα µε χαµηλό εισόδηµα) ωθεί 

ορισµένους να παρουσιάζονται εικονικά ως τέτοιοι, για να επωφεληθούν τέτοιων 

παροχών. Όπως γίνεται κατανοητό το αυξηµένο επίπεδο µεταβιβαστικών πληρωµών 

µε µορφές όπως είναι τα επιδόµατα κάθε είδους (ανεργίας, υγειονοµικής περίθαλψης, 

συντάξεων κλπ.) αποτελούν αντικίνητρα για την απασχόληση στη νόµιµη οικονοµία 

(Παυλόπουλος, Π. (1987)
30

. 

Ο βαθµός ανάπτυξης της οικονοµίας επηρεάζει ακόµα την παραοικονοµία. Στις χώρες 

µε υψηλό βαθµό ανάπτυξης, έχουµε ανεπτυγµένο τον τοµέα των υπηρεσιών στον 

οποίο παρατηρούµε περισσότερο την ύπαρξη παραοικονοµικών δραστηριοτήτων, 

εφόσον συνδυάζεται συχνά µε χαλαρά και αναποτελεσµατικά µέσα εκ µέρους του 

κράτους για τον εντοπισµό παραβάσεων. 

∆ιαρθρωτικοί παράγοντες επίσης  αποτελούν αιτία για παραοικονοµία. Κάποιοι 

οικονοµικοί τοµείς είναι πιθανόν να δραστηριοποιούνται περισσότερο στην 

παραοικονοµία σε σχέση µε κάποιους άλλους όπως είναι η βιοµηχανία χαµηλής 

εντάσεως κεφαλαίου ή οι αλλοδαποί εργάτες, άρα, αν αυξηθεί η οικονοµική τους 

δραστηριότητα θα αυξηθεί και η παραοικονοµία σε σχέση µε την επίσηµη οικονοµία. 

 

 

                                                 
28

 Βλ. «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα και τον κόσµο : προσέγγιση των βασικών πτυχών του 

προβλήµατος», σσ. 21-23 
29

 Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ., σσ. 35-38 
30

  Βλ. «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα: Μια Πρώτη Ποσοτική οριοθέτηση», οπ.αν.παρ., σελ. 45 
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2.2.3 Παράνοµες και ανήθικες οικονοµικές συναλλαγές. 

 

Σκοπός της µη καταγραφής κάποιας δραστηριότητας είναι συνήθως η αποφυγή της 

φορολογίας, αλλά δεν είναι απαραίτητο να συµβαίνει πάντοτε αυτό και ο λόγος είναι 

ότι  µέρος της παραοικονοµίας  αποτελούν και όλες οι παράνοµες δραστηριότητες, 

όπως είναι το εµπόριο όπλων, το εµπόριο ναρκωτικών, το εµπόριο λευκής σαρκός 

κ.λ.π. Όπως αναφέραµε παραπάνω µε κριτήριο την νοµιµότητα των οικονοµικών 

δραστηριοτήτων, µπορούµε να διακρίνουµε στην παραοικονοµία νόµιµες και 

παράνοµες δραστηριότητες. Νόµιµες είναι αυτές που διεξάγονται παράνοµα για 

αποφυγή φορολογικών και άλλων επιβαρύνσεων. Οι δραστηριότητες (νόµιµες ή 

παράνοµες) που διεξάγονται ύστερα από συµφωνία των επιµέρους µερών και δεν 

υπάρχει εξαναγκασµός, εντάσσονται στη µετρήσιµη οικονοµία, σύµφωνα µε τις 

οδηγίες που ισχύουν για το σύστηµα εθνικών λογαριασµών. ∆εν υπάρχει γενικά 

ταύτιση απόψεων γύρω από τις παράνοµες, µη νόµιµες, δραστηριότητες, για το αν θα 

πρέπει να περιλαµβάνονται στο ΑΕΠ συναλλαγές που δεν ωφελούν το κοινωνικό 

σύνολο ή δραστηριότητες που απασχολούν πόρους σε ανεπάρκεια και υπάρχει για 

αυτές αγοραία ζήτηση. Το στοιχείο της αµοιβαίας συναίνεσης που είναι 

χαρακτηριστικό της παραοικονοµικής δραστηριότητας αποτελεί τον πιο σηµαντικό 

περιορισµό για την αποκάλυψη της (Βαβούρας Ι.- Μανωλάς Γ., 2006)
31

. Τα 

επιχειρήµατα όσων πιστεύουν ότι οι παράνοµες δραστηριότητες πρέπει να µείνουν 

εκτός της οριοθετικής γραµµής παραγωγής
32

 είναι ότι αυτού του είδους οι 

δραστηριότητες, εκ φύσεως δεν µπορούν να µετρηθούν µε ακρίβεια και ακόµα και αν 

µπορούσαν να µετρηθούν σε τρέχουσες τιµές, δεν θα µπορούσε να βρεθεί βάση 

αναγωγής της τρέχουσας αυτής αξίας, σε αξία σταθερών τιµών, ενώ οι εθνικοί 

λογαριασµοί, ως πηγή πληροφόρησης γύρω από την ευηµερία µιας κοινωνίας, θα 

έπασχαν από ανυποληψία. Από την άλλη, τα επιχειρήµατα αυτών που θέλουν τις 

παράνοµες δραστηριότητες που δεν γίνονται µε εξαναγκασµό, εντός της οριοθετικής 

γραµµής παραγωγής είναι ότι αν είχαµε σηµαντικό περιορισµό της εγκληµατικής 

συµπεριφοράς, το µέγεθος του ΑΕΠ ως δείκτης οικονοµικής ανάπτυξης δεν θα είχε 

αξιοπιστία, ότι κάποιες παράνοµες δραστηριότητες παράγουν προϊόντα και υπηρεσίες 

που περιλαµβάνονται στους εθνικούς λογαριασµούς και µάλιστα ανταγωνίζονται 

                                                 
31

 Βλ. «Εισαγωγή στις µακροοικονοµικές έννοιες», οπ.αν.παρ. σελ. 276 
32

  Σύνολο κανόνων που βοηθούν όσους ασχολούνται µε την µέτρηση των εθνικών λογαριασµών, να 

αποφασίσουν για το αν κάποια συγκεκριµένη δραστηριότητα δηµιουργεί προστιθέµενη αξία και 

συµβάλλουσα στη διαµόρφωση του ΑΕΠ. 
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άµεσα αγαθά που παράγονται νόµιµα (δάνεια από τοκογλύφους), και τέλος όταν σε 

κάποιες χώρες, περιλαµβάνονται στους εθνικούς λογαριασµούς τους παράνοµες 

δραστηριότητες, τίθεται θέµα διεθνούς σύγκρισης (Παυλόπουλος, Π. (1987)
33

, 

(2002)
34

.  

 

2.2.4 Συνέπειες της παραοικονοµίας στο σχεδιασµό και την 

αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής πολιτικής. 

 

Είναι φυσικό η παραοικονοµία να δηµιουργεί σηµαντικές οικονοµικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις στην επίσηµη οικονοµία που είναι κατά βάση αρνητικές, αφού η  

αυξανόµενη παραοικονοµία, επηρεάζει τόσο το σχεδιασµό, όσο και την 

αποτελεσµατικότητα της οικονοµικής πολιτικής. Κατά τον Schneider F. (1990)
35

 οι 

πολιτικοί και οι πολίτες θα έπρεπε να ανησυχούν για την ανάπτυξη της σκιώδους 

οικονοµίας διότι: 

• η αύξηση στο µέγεθος της σκιώδους οικονοµίας είναι συνέπεια της 

φορολογίας και η αύξηση των φορολογικών συντελεστών πιθανόν να 

φέρει µείωση των εσόδων από φόρους, άρα και επιπλέον έλλειµµα στον 

προϋπολογισµό. 

• Οι «επίσηµοι» δείκτες όπως για παράδειγµα η ανεργία, στους οποίους 

βασίζεται η οικονοµική πολιτική δίνουν εσφαλµένο µέγεθος εξαιτίας της 

σκιώδους οικονοµίας, άρα τα µέτρα που λαµβάνονται είναι προς λάθος 

κατεύθυνση. 

• Η αύξηση της σκιώδους οικονοµίας αποτελεί αντίδραση των πολιτών στην 

µεγάλη πίεση από τις κρατικές δραστηριότητες (µεγάλη φορολογία, 

πολυνοµία) 

∆ηµιουργεί κατά τον Παυλόπουλο (2002)
36

 στρεβλώσεις σε ότι αφορά την  

οικονοµική διάρθρωση, τη διανοµή στο εισόδηµα, τη δηµοσιονοµική κατάσταση, την 

παραγωγικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της χώρας και κατά συνέπεια 

δηµιουργείται εσφαλµένη εικόνα µεγεθών όπως του πληθωρισµού, του ρυθµού 

οικονοµικής ανάπτυξης και του ποσοστού της ανεργίας. Έτσι είναι απαραίτητη η 
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 Βλ. «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα: Μια Πρώτη Ποσοτική οριοθέτηση», οπ.αν.παρ, σελ. 34-38 
34

 Βλ. «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα : επανεξέταση», σσ. 134-137 
35

 Βλ. «Το µέγεθος της σκιώδους οικονοµίας στα κράτη – µέλη του Ο.Ο.Σ.Α.: µια προκαταρκτική 

διερεύνηση», οπ.αν.παρ., σσ. 266-267 
36

 Βλ. «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα : επανεξέταση», οπ.αν.παρ, σσ.137-138 
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γνώση της έκτασης της παραοικονοµίας ώστε να µη δηµιουργούνται αυταπάτες και 

να επιλέγονται τα σωστά µέτρα που θα φέρουν τα επιθυµητά αποτελέσµατα. Πρέπει 

δηλαδή να τίθεται το ερώτηµα: τι θα συνέβαινε αν δεν υπήρχε παραοικονοµία;  

Επηρεάζονται ειδικότερα αρνητικά σύµφωνα µε τον Τάτσο Ν. (2001)
37

 η αξιοπιστία 

των επίσηµων στατιστικών σειρών. Εφόσον τα επίσηµα στατιστικά στοιχεία που 

αφορούν το ύψος των διαφόρων µακροοικονοµικών µεγεθών (οικονοµικών δεικτών) 

όπως το Α.Ε.Π., οι αποταµιεύσεις, το επίπεδο των τιµών, η απασχόληση, οι 

επενδύσεις κλπ., δεν αποτυπώνουν απολύτως την πραγµατικότητα εφόσον καλύπτουν 

τµήµα µόνο της συνολικής οικονοµικής δραστηριότητας και η αναξιοπιστία τους 

αφορά, τόσο το απόλυτο µέγεθος τους  όσο και την εκτίµηση του ρυθµού µεταβολής 

τους, είναι λογικό να επηρεάζεται η επιλογή των µέσων και η αποτελεσµατικότητα 

της οικονοµικής πολιτικής. Μάλιστα η δηµιουργία ενός φαύλου κύκλου είναι 

αναπόφευκτη αφού η αναποτελεσµατικότητα των οικονοµικών προγραµµάτων που 

βασίζονται σε λανθασµένα στοιχεία µπορεί να ενθαρρύνουν σε ακόµη µεγαλύτερο 

βαθµό την ανάπτυξη της παραοικονοµίας. Κατά τους Βαβούρα Ι.- Μανωλά Γ. 

(2004)
38

 µια µεταβολή στο µέγεθος της παραοικονοµίας αποτυπώνεται σε µεταβολές 

σε τρείς βασικούς δείκτες: α) στους νοµισµατικούς δείκτες, εφόσον οι συναλλαγές 

στην παραοικονοµία πραγµατοποιούνται συνήθως σε µετρητά, επηρεάζεται θετικά ή 

αρνητικά η ζήτηση χρήµατος για συναλλακτικούς σκοπούς, β) στους δείκτες 

απασχόλησης, γιατί το ποσοστό των απασχολουµένων στην επίσηµη οικονοµία ως 

προς τον πληθυσµό, µειώνεται όσο αυξάνεται ο αριθµός των απασχολουµένων στην 

παραοικονοµία, γ) στους δείκτες παραγωγής και δαπάνης, αφού µειώνεται ο 

συντελεστής της εργασίας στην επίσηµη οικονοµία  όταν αυξάνεται η παραοικονοµία 

εξαιτίας του ότι µέρος του εργατικού δυναµικού στρέφεται σ’ αυτή. 

Περιορίζεται επίσης η αποτελεσµατικότητα της µακροοικονοµικής πολιτικής, 

νοµισµατικής ή δηµοσιονοµικής.  Συγκεκριµένα επηρεάζονται αρνητικά η 

αποτελεσµατικότητα της δηµοσιονοµικής πολιτικής για το λόγω ότι η ύπαρξη της 

παραοικονοµίας µειώνει τα έσοδα από τους φόρους. Άρα α) περιορίζεται και η 

δυνατότητα  του κράτους στο να πραγµατοποιεί δηµόσιες δαπάνες, άρα 

προσφέρονται µικρότερης ποσότητας και χαµηλότερης ποιότητας δηµόσια αγαθά, β) 

αυξάνεται το σχετικό φορολογικό βάρος της επίσηµης οικονοµίας, συχνά µε την 
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αύξηση των φορολογικών συντελεστών  που έρχεται ως συνέπεια της απώλειας 

φορολογικών εσόδων εξαιτίας της παραοικονοµίας και αυτό µε τη σειρά του οδηγεί 

σε αύξηση της ροπής των φορολογούµενων για φοροδιαφυγή και επιπλέον αύξηση 

της παραοικονοµίας και τη δηµιουργία και πάλι φαύλου κύκλου. Η έλλειψη λοιπόν σε 

φορολογικά έσοδα οδηγεί σε ελλειµµατική διαχείριση και πληθωριστικές πιέσεις 

(Παυλόπουλος Π., 2002).
39

 

Επηρεάζεται αρνητικά όµως και η αποτελεσµατικότητα της νοµισµατοπιστωτικής 

πολιτικής που έχει σχέση µε τη σταθεροποίηση της οικονοµίας. Όπως αναφέραµε 

παραπάνω, οι συναλλαγές στην παραοικονοµία πραγµατοποιούνται συνήθως σε 

µετρητά, άρα έχουµε µείωση της ελαστικότητας ζήτησης του χρήµατος ως προς το 

επιτόκιο. Ακόµα η παρα-αγορά αγαθών και υπηρεσιών δηµιουργεί και παρα-αγορά 

χρήµατος (τοκογλυφία, παράνοµες πωλήσεις συναλλάγµατος, προεξόφληση 

µεταχρονολογηµένων επιταγών, κυκλοφορία πλαστών χαρτονοµισµάτων κλπ.) η 

οποία όµως συντηρεί και αναπαράγει και πάλι, την ανεπίσηµη αγορά αγαθών και 

υπηρεσιών, εφόσον δεν υπάρχει συνήθως εύκολη πρόσβαση στο επίσηµο πιστωτικό 

σύστηµα σε όσους εργάζονται στην  παραοικονοµία. 

Από την ύπαρξη της παραοικονοµίας επηρεάζεται όµως και η επιλογή πολιτικών 

βελτίωσης της διανοµής του εισοδήµατος εφόσον τα στατιστικά στοιχεία δίνουν 

λανθασµένη εικόνα των εισοδηµάτων των διαφόρων εισοδηµατικών κατηγοριών του 

πληθυσµού, είτε αναφερόµαστε σε διαφορετικές επαγγελµατικές τάξεις, είτε 

αναφερόµαστε στην ίδια επαγγελµατική τάξη. 

Ακόµα µεγάλος είναι ο αριθµός αυτών που εµφανίζονται και καταγράφονται ως 

άνεργοι ενώ απασχολούνται στον τοµέα της παραοικονοµίας (αδήλωτη εργασία) 

καθώς και άτοµα που εκτός από την απασχόλησή τους στην επίσηµη οικονοµία, 

απασχολούνται και στην παραοικονοµία. Έτσι δίνεται η εικόνα µιας ανεργίας 

διογκωµένης και αυτό οδηγεί τους φορείς της οικονοµικής πολιτικής στην επιλογή 

στρατηγικών απασχόλησης οι οποίες όµως δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές 

συνθήκες της αγοράς εργασίας. 

Τέλος η  παραοικονοµία επηρεάζει και τις εκτιµήσεις γύρω από τον όγκο και την 

διάρθρωση της παραγωγής δηλαδή τους κλαδικούς δείκτες παραγωγικότητας και 

ανταγωνιστικότητας, χωρίς να εµφανίζεται στον ίδιο βαθµό σε όλους τους τοµείς της 

οικονοµίας. ∆ιαστρεβλώνεται η οικονοµική πραγµατικότητα και επιλέγονται 
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κλαδικές πολιτικές που όµως δεν ανταποκρίνονται στις πραγµατικές ανάγκες (Τάτσος 

Ν., 2001
 40

 και Βαβούρας Ι.- Μανωλάς Γ., 2004)
41

.  Οι Βαβούρας Ι.- Μανωλάς Γ., 

(2004)
42

 και (2006)
43

 συµπληρώνουν ότι, κατά ορισµένους επιστήµονες, η 

παραοικονοµία εµποδίζει την οικονοµική ανάπτυξη και µια µείωση της, θα βοηθήσει 

στο να αυξηθεί η παραγωγή και το ΑΕΠ, για το λόγο ότι, θα αυξηθούν τα φορολογικά 

έσοδα και εποµένως θα γίνονται περισσότερες δηµόσιες δαπάνες σε τοµείς κυρίως 

υποδοµών και υπηρεσιών. Ο Παυλόπουλος (2002)
44

 επισηµαίνει ότι όταν έχουµε 

παραοικονοµία δεν υπάρχει αποτελεσµατική κατανοµή των παραγωγικών πόρων 

αφού δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που παραοικονοµούν να δίνουν 

µεγαλύτερους µισθούς στους εργαζοµένους τους αλλά και να µειώνουν, εξαιτίας των 

χαµηλότερων τιµών που µπορούν να έχουν εφόσον δεν πληρώνουν τους φόρους που 

θα τους αναλογούσαν, τη ζήτηση για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν στα πλαίσια 

της επίσηµης οικονοµίας. Έχει άρα επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα και 

βιωσιµότητα των  επιχειρήσεων αυτών. Εφόσον επίσης όλοι οι κλάδοι παραγωγής  

δεν ασκούν την ίδια σε έκταση παραοικονοµική δραστηριότητα, υπάρχουν επιπτώσεις 

και στην διάρθρωση της παραγωγής και στην οικονοµική µεγέθυνση. Ακόµα οι 

επιχειρήσεις που παραοικονοµούν εξαιτίας της αδυναµίας τους να εισαχθούν στις 

κεφαλαιαγορές για να αυξήσουν τα κεφάλαια τους, δεν δηµιουργούν επενδύσεις 

εντάσεως κεφαλαίου, αλλά λειτουργούν µε τεχνικές εντάσεως εργασίας µε δυσµενείς 

συνέπειες για την µακροπρόθεσµη εφαρµογή τεχνικών παραγωγής. Τέλος η 

παραοικονοµία έχει και κοινωνικές συνέπειες αφού λειτουργεί αποσυνθετικά για τα 

κοινωνικά πρότυπα και δείχνει την έλλειψη σεβασµού στους θεσµούς. 

Είναι γεγονός όµως, ότι η παραοικονοµία συµβάλλει  εν µέρει και στην ανάπτυξή της 

επίσηµης οικονοµίας. Αρκετοί  λοιπόν είναι και οι επιστήµονες που διακρίνουν  και 

θετικές συνέπειες, εφόσον η παραοικονοµία εξυπηρετεί βραχυχρόνιους στόχους της 

κυβερνητικής πολιτικής, που υπονοµεύουν όµως την ανάπτυξη της οικονοµίας σε 

βάθος χρόνου. Σύµφωνα µε τον Παυλόπουλο (2002)
45

, µεγάλο τµήµα των 

εισοδηµάτων που δηµιουργούνται στην παραοικονοµία επιστρέφονται σ’ αυτή µέσω 
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της δαπάνης σε αγαθά και υπηρεσίες. ∆ηµιουργεί επίσης κατά τον Τάτσο Ν. (2001)
46

 

πρόσθετη ευηµερία που δεν θα µπορούσε να υπάρξει στην επίσηµη οικονοµία και 

αποδεικνύεται από το γεγονός ότι τα οικονοµικά µεγέθη που καταγράφονται στις 

επίσηµες στατιστικές σειρές είναι µικρότερα από τα πραγµατικά εξαιτίας της 

παραοικονοµίας . Ακόµα µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη των οικονοµιών γιατί η 

εµπειρία που αποκτάται από την δραστηριοποίηση στην παραοικονοµία, σε ότι έχει 

σχέση µε τον τρόπο λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς και της αναζήτησης κέρδους, 

µπορεί να αναδείξει ένα δυναµικό επιχειρηµατικό πνεύµα, το οποίο είναι ικανό να 

φέρει θετικά αποτελέσµατα στην ανταγωνιστικότητα και στην αποτελεσµατικότητα 

των επιχειρήσεων, να βοηθήσει στη βελτίωση των εξαγωγών, αλλά και να συµβάλει 

και στον περιορισµό της δραστηριότητας από την πλευρά του κράτους. Οι 

επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραοικονοµία αποκτούν ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα σε σχέση µε τις υπόλοιπες επιχειρήσεις εφόσον αποφεύγουν τα κρατικά 

εµπόδια. Όταν έχουµε συγκράτηση στο κόστος εργασίας, έχουµε και περιορισµό των 

πληθωριστικών πιέσεων στην οικονοµία. Μάλιστα σε κατάσταση ύφεσης η 

παραοικονοµία αµβλύνει τις δυσµενείς επιπτώσεις της ύφεσης. 

Η παραοικονοµία ακόµα αποτελεί µια διέξοδο και για όσους αµείβονται µε χαµηλές 

αποδοχές, άρα συµβάλλει και σε διανεµητικό επίπεδο. Γενικά σύµφωνα µε τον Τάτσο 

Ν. (2001)
47

, οι δραστηριότητες στην παραοικονοµία δηµιουργούν νέες θέσεις κατά 

βάση µερικής απασχόλησης και απασχολούνται µ’  αυτό τον τρόπο άτοµα που θα 

ήταν άνεργοι.  

Συµβάλει τέλος στη αποκέντρωση της οικονοµικής δραστηριότητας εφόσον οι 

µικροµεσαίες επιχειρήσεις, που ευδοκιµούν στην παραοικονοµία, αναπτύσσονται 

κατά βάση  εκτός των µεγάλων πόλεων.  
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2.3 Εννοιολογική προσέγγιση της φοροδιαφυγής / φοροαποφυγής / 

φορολογικής ηθικής: Αίτια αυτών και συνέπειες στην 

αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας και στη δηµιουργία 

κοινωνικών ανισοτήτων. 

 

2.3.1 Ορισµός και χαρακτηριστικά. 

 

Σύµφωνα µε τον Τάτσο Ν. (2001)
48

 οι αναγκαστικές χρηµατικές παροχές, που δίνουν 

οι πολίτες προς το κράτος για την αντιµετώπιση των δηµόσιων δαπανών, χωρίς να 

λαµβάνουν άµεση αντιπαροχή από αυτό, ονοµάζονται φόροι. Η µείωση στο εισόδηµα 

των πολιτών όµως, προκαλεί αντιδράσεις ενεργητικές ή παθητικές από µέρους τους, 

που στοχεύουν στη µείωση της φορολογικής τους επιβάρυνσης. Η φορολογία και 

γενικότερα η φοροδιαφυγή επηρεάζει τις αποφάσεις σχετικά µε την προσφορά και τη 

ζήτηση, για την εργασία, την κατανοµή των διαθέσιµου εισοδήµατος για κατανάλωση 

ή αποταµίευση, την κατανοµή της κατανάλωσης µεταξύ των διαφόρων αγαθών και 

υπηρεσιών (Matsaganis, M. and M. Flevotomou, 2010)
49

. Οι αντιδράσεις που έχουν 

σχέση µε το πώς επηρεάζεται οι οικονοµική συµπεριφορά των πολιτών από τη 

φορολογία δηλαδή το κίνητρο τους για εργασία, για αποταµίευση, για επένδυση, 

ανήκουν στις παθητικές αντιδράσεις, ενώ η φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή, 

ανήκουν στις ενεργητικές αντιδράσεις.  

Η φοροδιαφυγή αποτελεί την µεγαλύτερη και ανεκτικότερη ίσως εκδήλωση της 

παράβασης των νόµων και απόδειξη της κακής λειτουργίας και ανεπάρκειας της 

δηµόσιας διοίκησης. Αφορά «κάθε παράνοµη πράξη ή παράλειψη των 

φορολογουµένων µε σκοπό τη µείωση της νόµιµης φορολογικής υποχρέωσης και την 

αποφυγή της καταβολής του  φόρου» Τάτσος Ν. (2001)
50

. Είναι δηλαδή «η παράνοµη 

ενέργεια της ηθεληµένης απόκρυψης φορολογητέου εισοδήµατος και άλλων 

φορολογικών αντικειµένων κατά τη δήλωση και τον υπολογισµό του οφειλόµενου 

φόρου, καθώς και η µη απόδοση του οφειλόµενου φόρου στις αρµόδιες κρατικές αρχές 

(π.χ. του φόρου προστιθέµενης αξίας και λοιπών παρακρατούµενων φόρων, τελών ή 
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 Βλ. Matsaganis, M. and M. Flevotomou (2010), “Distributional implications of tax evasion in 

Greece”, GreeSE Paper No 31, The Hellenic Observatory, London School of Economics and Political 

Science, London. p. 27-28 ∆ιαθέσιµο στο:  

http://eprints.lse.ac.uk/26074/1/GreeSE_No_31.pdf 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 30-11-2012 
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  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σελ. 15 
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εισφορών)» Βασαρδάνη Μ. (2011)
51

. Περιορισµοί που προκύπτουν από την 

πολυπλοκότητα της οικονοµίας, του φορολογικού νοµοθετικού πλαισίου και του 

φορολογικού µηχανισµού δηµιουργούν δυσκολίες στο να διατυπωθεί η έννοια της 

φοροδιαφυγής. Υπάρχει αφενός  πλήθος φόρων µε πλήθος ιδιαιτεροτήτων και 

αφετέρου διαφορετικές δυνατότητες για φοροδιαφυγή. Επίσης υπάρχει ποικιλία στις 

µορφές φοροδιαφυγής ανάλογα µε τις διαφορετικές ευκαιρίες και τις συνθήκες που 

παρουσιάζονται σε κάθε επαγγελµατική οµάδα και σε κάθε φορολογούµενο. 

Ως φοροδιαφυγή όπως αναφέρουν οι Τάτσος Ν. (2001)
52

,  Μανεσιώτη Β. (1990)
53

, 

Βαβούρα Ι.- Μανωλά Γ., (2004)
54

 ορίζεται: 

• Ένα µέρος  του εισοδήµατος, το οποίο θα έπρεπε, σύµφωνα µε την 

νοµοθεσία, να δηλώνεται εθελοντικά στις φορολογικές αρχές και για 

κάποιο λόγο δεν δηλώνεται και δεν φορολογείται (Department of the 

Treasury, IRS. 1983). 

• Τµήµα των έµµεσων φόρων και λοιπών άµεσων φόρων, που µε βάση την 

ισχύουσα φορολογική νοµοθεσία θα έπρεπε κανονικά να εισπράττεται και 

να αποδίδεται εθελοντικά στο κράτος και για κάποιο λόγο αυτό δεν 

γίνεται. 

• Τόκοι (ή η τιµαριθµική προσαρµογή) που αντιστοιχούν στο τµήµα των 

φόρων που καταβάλλονται µε καθυστέρηση (µεγαλύτερη από το οικείο 

δηµοσιονοµικό έτος) και συχνά µετά από κάποια «ρύθµιση» και 

• Οι φόροι που δεν εισπράχθηκαν από το κράτος, εξαιτίας ύπαρξης 

φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων, χωρίς να επιτευχθεί το 

επιδιωκόµενο αποτέλεσµα (Π. Παυλόπουλος, 1987). 

Από τους παραπάνω ορισµούς προκύπτει ότι η καταβολή των φόρων πρέπει να 

γίνεται εθελοντικά και έγκαιρα, άρα έχουµε φοροδιαφυγή και στις περιπτώσεις που 

προκύψει φόρος µετά από διαδικασία φορολογικού έλεγχου ή συµβιβασµού, αν έχει ο 
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φόρος βεβαιωθεί χωρίς όµως να εισπραχτεί καθώς και η µη καταβολή εισφορών 

στους ασφαλιστικούς οργανισµούς (εισφοροδιαφυγή). 

Φοροδιαφυγή παρατηρούµε ότι εµφανίζεται σε άµεσους και σε έµµεσους φόρους 

δηλαδή στο φόρο εισοδήµατος, στον Φ.Π.Α., στους δασµούς, στα τέλη και στους 

Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης που έχουµε στα ενεργειακά προϊόντα (καύσιµα), 

καθώς και στα αλκοολούχα ποτά  και στα προϊόντα καπνού. Στο φόρο εισοδήµατος 

που είναι άµεσος φόρος εµφανίζεται: 

• Στις µισθωτές υπηρεσίες όταν στην κύρια εργασία δεν δηλώνονται οι 

πρόσθετες αµοιβές µε τη µορφή bonus ή σε είδος καθώς όταν υπάρχει 

δεύτερη παράλληλη αδήλωτη εργασία όπως είναι τα ιδιαίτερα µαθήµατα από 

διορισµένους καθηγητές.  

• Στους ελεύθερους επαγγελµατίες όταν δεν εκδίδουν παραστατικά ή εκδίδουν 

παραστατικά  αναγράφοντας µικρότερο ποσό αµοιβής από το πραγµατικό, ή  

έχουµε έκδοση παραστατικών από τρίτα πρόσωπα. 

• Στις γεωργικές επιχειρήσεις όταν έχουµε πώληση αγροτικών αγαθών χωρίς 

να εκδίδονται παραστατικά ή όταν έχουµε διόγκωση των δαπανών 

χρησιµοποιώντας εικονικά τιµολόγια και µε αυτό τον τρόπο έχουν επιστροφή 

του ΦΠΑ. 

• Στα εισοδήµατα από ενοίκια όταν δεν κατατίθεται  το µισθωτήριο συµβόλαιο 

µε σκοπό την απόκρυψη του επιπλέον εισοδήµατος ή της δήλωσης ενοικίου 

αλλά µε µικρότερο ποσό από το εισπραττόµενο, ή σε περίπτωση µη δήλωσης 

των δευτερευουσών κατοικιών ή άλλων ακινήτων που γίνετε ιδιόχρηση και 

δηλώνονται ως κενά για την αποφυγή της τεκµαρτής φορολόγησης. 

• Στα εισοδήµατα από εµπορικές επιχειρήσεις διακρίνουµε τις εξής 

περιπτώσεις: 

o Αποφυγή  της καταβολής άµεσων φόρων ή αποφυγή καταβολής ή  

συµψηφισµού των έµµεσων φόρων (Φ.Π.Α.) µε την µη έκδοση ή 

ανακριβή έκδοση παραστατικών πώλησης, ή τη λήψη ανακριβών 

παραστατικών για  αγορές, δαπάνες και υπηρεσίες, ή την έκδοση και 

λήψη πλαστών και εικονικών παραστατικών. Παρατηρείται ακόµα 

µείωση των φορολογητέων κερδών µέσω της υποτίµησης της αξίας 

των απογραφέντων ειδών και την εµφάνιση αυξηµένων ή πλαστών 

δαπανών. 
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o Παραεµπόριο δηλαδή διάθεση παράνοµων ειδών είτε προερχόµενα 

από τρίτες χώρες που εισάγονται ή διακινούνται εντός Ε.Ε. είτε 

προερχόµενα από επιχειρήσεις που όµως δεν έχουν εκδώσει  νόµιµα 

παραστατικά. 

o Εξωχώριες επιχειρήσεις (offshore) που ιδρύονται µε σκοπό την 

απόκρυψη εσόδων και κερδών από παράνοµες δραστηριότητες (π.χ. 

ξέπλυµα µαύρου χρήµατος, λαθρεµπόριο όπλων, ναρκωτικών κλπ.) 

αλλά και για να έχουν µικρότερη φορολογική επιβάρυνση και 

απαλλαγή από την φορολογία στη χώρα όπου έχουν την µόνιµη 

κατοικία τους (Υπουργείο Οικονοµικών, 2011)
55

. 

 

2.3.2 Αιτίες για φοροδιαφυγή και παράγοντες που την επηρεάζουν. 
 

 

Η φοροδιαφυγή είναι µορφή κοινωνικής αδικίας που δηµιουργεί φαύλο κύκλο όπου 

το επίπεδο υπηρεσιών που µπορεί να προσφέρει το κράτος περιορίζεται από τα 

χαµηλά δηµόσια έσοδα. Επιπλέον δεν υπάρχει δυνατότητα µείωσης των φορολογικών 

συντελεστών. Αυτό δηµιουργεί ακόµα περισσότερο αρνητική στάση για καταβολή 

των φόρων που αναλογεί στον κάθε πολίτη. Επιπλέον αυτή η αδικία στη κατανοµή 

των βαρών εξαιτίας της φοροδιαφυγής απογοητεύει και τους ειλικρινείς 

φορολογούµενους αφού προσφέρει εύκολη δικαιολογία για απόκρυψη εισοδήµατος 

(Υπουργείο Οικονοµικών, 2011)
56

. 

Η αποφυγή καταβολής φόρων εκ µέρους των οικονοµικών µονάδων οφείλονται σε 

διάφορες αιτίες. Μερικές από αυτές είναι κατά τον Μανεσιώτη Β. (1990)
57

: 

• Για να αυξηθεί το διαθέσιµο εισόδηµα του φορολογουµένου. Σ’ αυτή τη 

περίπτωση η φοροδιαφυγή εξαρτάται από το µέγεθος του δηµοσιονοµικού 

βάρους (φορολογικοί συντελεστές) και από το επίπεδο της φορολογικής 

ηθικής. 
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• Η ύπαρξη της παραοικονοµίας µπορεί να οφείλεται όµως στην αποφυγή 

ρυθµίσεων και κανόνων και όχι εξαιτίας της φοροδιαφυγής. Είναι δηλαδή  

συνέπεια της παραοικονοµίας και όχι αίτιο σ’ αυτή τη περίπτωση. 

• Η έκταση της φοροδιαφυγής αποτελεί αίτιο για επιπλέον φοροδιαφυγή από 

φορολογουµένους που δεν είχαν πρόθεση να φοροδιαφύγουν αλλά 

αναγκάζονται λόγω των συναλλαγών τους µε άλλους που φοροδιαφεύγουν. 

• Η πολυπλοκότητα και ασάφεια του φορολογικού συστήµατος, η άποψη για το 

ρόλο του κράτους, η άγνοια κλπ. οδηγεί σε απροθυµία από µέρους των 

πολιτών για υποβολή φορολογικής δήλωσης. 

Όσοι φοροδιαφεύγουν, δρουν µε πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. 

Παρακολουθούν τόσο την εξέλιξη της οικονοµίας, όσο και τις  νοµοθετικές διατάξεις 

που ισχύουν κάθε φορά. Βέβαια στην φοροδιαφυγή µεγάλη ευθύνη έχει και το κράτος 

µε την πολυνοµία που το διακρίνει καθώς και µε την αναποτελεσµατική διάρθρωση 

των ελεγκτικών µηχανισµών. Ως βασική δικαιολογία για την απόκρυψη εισοδήµατος, 

εµφανίζεται η κοινωνική «αδικία» απέναντι σε µεγάλους φοροφυγάδες ή δικαιούχους 

φοροαπαλλαγών (Υπουργείο Οικονοµικών, 2011)
58

. 

Κατά τους Βαβούρα Ι.- Μανωλά Γ., (2006)
59

 η ύπαρξη της φοροδιαφυγής εξαρτάται 

από το πόσο ικανοποιηµένοι είναι οι  πολίτες από το κράτος, από το τι ανάγκες έχουν 

οι πολίτες και από το πόσο τίµια είναι η κυβέρνηση. Παράγοντες που επηρεάζουν την 

φοροδιαφυγή είναι κατά τους Βαβούρα Ι.- Μανωλά Γ., (2004)
60

 και  Τάτσο Ν. 

(2001)
61

: α) η δοµή τον φορολογικού συστήµατος και το µέγεθος του φορολογικού 

βάρους (δηλαδή το είδος των επιβαλλόµενων φόρων, ο τρόπος οργάνωσης των 

φορολογικών υπηρεσιών και η δικαιοσύνη στην κατανοµή των φορολογικών βαρών). 

Θα έπρεπε η κατανοµή των φορολογικών βαρών να είναι ανάλογη της αντίληψης περί 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Είναι σηµαντικό να υπάρχει ακόµα, συνοχή στο φορολογικό 

σύστηµα για το λόγω ότι σε όλους τους φόρους  δεν υπάρχει η ίδια δυνατότητα για 

φοροδιαφυγή. Επίσης ο τρόπος µε τον οποίο επιβάλλεται κάθε φόρος είναι πολύ 

σηµαντικό να µελετηθεί. Το φορολογικό σύστηµα πρέπει να λειτουργεί έτσι ώστε  ο 

κάθε ένας φόρος να κάνει εύκολη την είσπραξη των εσόδων και από τους άλλους  
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φόρους. Τέλος ο τρόπος µε τον οποίο είναι διαρθρωµένο το εθνικό εισόδηµα παίζει 

µεγάλο ρόλο στη φοροδιαφυγή εφόσον υπάρχουν εισοδήµατα που η φοροδιαφυγή 

είναι δύσκολη (εισοδήµατα από µισθούς και συντάξεις) και άλλα που είναι δύσκολο 

να εµποδιστεί η φοροδιαφυγή (αγροτικά εισοδήµατα). 

β) Η οργάνωση της οικονοµίας και της αγοράς. Σε µια χώρα µε οργανωµένη 

οικονοµία είναι δύσκολη η φοροδιαφυγή εφόσον οι συναλλαγές µεταξύ των 

φορολογουµένων καταγράφονται από τα φορολογικά όργανα µε ευκολία εφόσον 

έχουν παραστατικά στη διάθεση τους. Επίσης το µέγεθος των επιχειρήσεων επηρεάζει 

τον έλεγχο από µέρους του κράτους για την αποτροπή της φοροδιαφυγής. Οι µικρές 

επιχειρήσεις που δεν έχουν λογιστική οργάνωση, κάνουν δύσκολο τον έλεγχο από το 

κράτος. 

γ) Η εµπιστοσύνη που δείχνουν οι πολίτες για την κυβέρνηση δηλαδή αν την θεωρούν 

«τίµια» και συνετή στις δηµόσιες δαπάνες και  το αν η διαχείριση των φόρων γίνεται  

προς όφελος της κοινωνίας επηρεάζει την φοροδιαφυγή. Όταν είναι συνετή και 

ορθολογική η διαχείριση των δηµόσιων δαπανών και δεν γίνονται άσκοπες σπατάλες 

των εσόδων από τους φόρους, τότε οι φορολογούµενοι αισθάνονται ότι η θυσία τους 

αντισταθµίζεται από µεγάλο κοινωνικό όφελος, άρα µπορεί να ελαχιστοποιηθεί η 

τάση για φοροδιαφυγή. Η ψυχολογική αυτή στάση των πολιτών δηλαδή η 

φορολογική ηθική, συνδέεται ακόµα και µε θεσµικά θέµατα. 

δ) Το µορφωτικό και πολιτιστικό επίπεδο των πολιτών επηρεάζει ακόµα την τάση για 

φοροδιαφυγή. ∆ιακρίνουµε διαφορές στη φοροδιαφυγή µεταξύ οµάδων και χωρών 

και οφείλεται στη διασύνδεση επίσηµων (νόµους, κανόνες) και µη επίσηµων 

(πρότυπα, πολιτισµός) θεσµών. Μάλιστα όταν το µορφωτικό και το πολιτιστικό 

επίπεδο του πληθυσµού είναι χαµηλό, τότε η τάση για φοροδιαφυγή  είναι πολύ 

µεγάλη και υπερισχύουν οι ατοµικές ανάγκες έναντι των συλλογικών. 

ε) Το επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης όσο µεγαλύτερο είναι, τόσο µεγαλύτερη 

είναι και η φοροδιαφυγή για το λόγω ότι  η φορολογία µειώνει  το διαθέσιµο 

εισόδηµα άρα ικανοποιούνται λιγότερες ατοµικές ανάγκες, αλλά είναι και ανάλογο 

και το όφελος από την απόκρυψη του εισοδήµατος. Οι υψηλοί φορολογικοί 

συντελεστές στα υψηλά επίσης εισοδήµατα, επηρεάζουν  επίσης την τάση για 

φοροδιαφυγή. Ακόµα η φοροδιαφυγή είναι σαν µια βαλβίδα ασφαλείας που 

λειτουργεί αυτόµατα όταν έχουµε µεγάλη αύξηση της φορολογικής επιβάρυνσης. 

στ) Οι φοροτεχνικές υπηρεσίες αν δεν είναι σωστά οργανωµένες και εξοπλισµένες µε 

σύγχρονα µέσα, τότε το έργο πάταξης της φοροδιαφυγής, είναι δύσκολο να 
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επιτευχθεί. Επίσης είναι σηµαντικό οι φορολογικοί ελεγκτές να έχουν εξειδίκευση 

καθώς και υψηλό επίπεδο ηθικής. 

 

2.3.3 Συνέπειες της φοροδιαφυγής στην αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας 

και στη δηµιουργία κοινωνικών ανισοτήτων. 

 

Η φοροδιαφυγή αποτελεί µια από τις πλέον άσχηµες µορφές αντικοινωνικής 

συµπεριφοράς και ως σύνθετο και διαρθρωτικό φαινόµενο, συµβάλλει στη 

µείωση της αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας και τη διεύρυνση των 

κοινωνικών ανισοτήτων εφόσον στρεβλώνει την κατανοµή και την αναδιανοµή 

των οικονοµικών πόρων βραχυχρόνια και µακροχρόνια (Βασαρδάνη Μ., 2011)
62

. 

Συγκεκριµένα: 

• Άτοµα που έχουν την ίδια φοροδοτική ικανότητα έχουν διαφορετική 

φορολογική επιβάρυνση και αυτό γιατί όλοι οι φορολογούµενοι δεν έχουν 

τη διάθεση να γίνουν παραβάτες του νόµου αλλά  δεν έχουν  και τις ίδιες 

δυνατότητες για φοροδιαφυγή. Το κράτος από την άλλη εφόσον δεν έχει 

έσοδα από φόρους, για να αναπληρώσει αυτή την απώλεια κρατά τους 

φορολογικούς συντελεστές σε υψηλά επίπεδα. Έτσι επιβαρύνονται ακόµα 

περισσότερο οι συνεπείς φορολογούµενοι. 

• Εφόσον το κράτος έχει µειωµένα έσοδα, περιορισµένη δυνατότητα 

δηµόσιων επενδύσεων και δυσκολίες στην εφαρµογή του κοινωνικού 

κράτους λόγω της φοροδιαφυγής, αναγκάζεται να περιορίζει τις δαπάνες 

του σε δηµόσια έργα, να προσφέρει χαµηλότερη ποιότητα και ποσότητα 

παρεχόµενων δηµόσιων αγαθών ή αναγκάζεται να χρησιµοποιήσει µη 

ενδεδειγµένα µέσα (σύναψη νέων δανείων, έκδοση νέου χρήµατος) για να 

µπορέσει να καλύψει τις ανάγκες του.  Συνέπεια αυτού του χρόνιου 

ελλείµµατος στον προϋπολογισµό και της τροφοδότησης του µε νέα 

δάνεια είναι η διόγκωση του δηµόσιου χρέους και η έλλειψη 

σταθερότητας του εθνικού εισοδήµατος. 

• Προκαλεί η φοροδιαφυγή αναποτελεσµατικότητα στα φορολογικά µέτρα 

που λαµβάνονται από το κράτος, αναποτελεσµατικότητα στα φορολογικά 
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κίνητρα που δίνονται από αυτό, αλλά και αναποτελεσµατικότητα στην 

πολιτική για δικαιότερη κατανοµή του εισοδήµατος.  

• Προκαλεί η φοροδιαφυγή διαταραχή στους όρους ανταγωνισµού των 

επιχειρήσεων εφόσον η φορολογία είναι µεγάλο κόστος για τις 

επιχειρήσεις και όσες φοροδιαφεύγουν έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτηµα 

σε σχέση µε τις νόµιµες. 

• Αναγκάζει το κράτος να καταφεύγει για την συγκέντρωση κρατικών 

εσόδων σε µεγάλους έµµεσους φόρους προκαλώντας πρόσθετη 

επιβάρυνση για τα µεσαία και χαµηλά εισοδήµατα και έτσι περιορίζει την 

αναδιανεµητική λειτουργία της προοδευτικής φορολογίας. 

• Η φορολογική συνείδηση επηρεάζεται αρνητικά για τους συνεπείς 

φορολογούµενους, άρα η φοροδιαφυγή µεγαλώνει ακόµα περισσότερο 

Τάτσος Ν. (2001)
63

. Το κόστος από τη φοροδιαφυγή σε ατοµικό επίπεδο 

µεταπηδάει άµεσα και έµµεσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο και αυτό 

δυσαρεστεί τις κοινωνικές οµάδες που καταβάλλουν συστηµατικά και µε 

συνέπεια τους φόρους που τους αναλογούν. 

•  Επηρεάζει επίσης τη δοµή της οικονοµίας, την απόφαση  γύρω από την 

προσφορά και τη ζήτηση εργασίας κατά κλάδο ή επάγγελµα, τη κατανοµή  

του εισοδήµατος µεταξύ κατανάλωσης και αποταµίευσης, τις τιµές, το 

ύψος και το ρυθµό αύξησης των εισαγωγών, τη ροή εισοδήµατος στην 

αλλοδαπή (Βασαρδάνη Μ., 2011)
64

.  

Όπως για την παραοικονοµία, έτσι και για την φοροδιαφυγή υπάρχουν και απόψεις 

που θεωρούν ότι έχει θετικές συνέπειες για την οικονοµία και την οικονοµική 

συµπεριφορά των ατόµων.  Συγκεκριµένα: 

• µεγαλώνει η δυνατότητα αποταµίευσης πολιτών και επιχειρήσεων άρα 

επιταχύνονται οι ρυθµοί οικονοµικής ανάπτυξης,  

• δεν επιτρέπει υπέρµετρα φορολογικά βάρη και  αποτρέπονται µ’ αυτό τον 

τρόπο οι δυσµενείς συνέπειες που έπονται.   

Κατά τους Myddelton και Bracewell-Milnes (Institute of Economic Affairs, 1979) η 

φοροδιαφυγή και η φοροαποφυγή  είναι προς όφελος του προϋπολογισµού εφόσον 

διατηρούνται τα κίνητρα για την πραγµατοποίηση δραστηριοτήτων οι οποίες δεν θα 

γινόταν διαφορετικά άρα το κράτος έχει από αυτές τις δραστηριότητες φορολογικά 
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έσοδα που δεν θα υπήρχαν διαφορετικά. Επίσης οι δηµόσιες δαπάνες είναι ανάλογες 

µε τα φορολογικά έσοδα άρα δεν υφίσταται µεταφορά φορολογικού βάρους σε 

άλλους φορολογούµενους. Τέλος οι δηµόσιες δαπάνες έχουν λιγότερο όφελος απ’ ότι 

οι ιδιωτικές δαπάνες άρα αυξάνει και το κοινωνικό όφελος. 

 

2.3.4 Φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή. 

 

Κατά τον Τάτσο Ν. (2001)
65

 η φοροδιαφυγή (tax evasion) και η φοροαποφυγή (tax 

avoidance) ή νόµιµη φοροδιαφυγή, ταυτίζονται ως προς τις οικονοµικές τους 

συνέπειες εφόσον σκοπός και των δύο είναι η πλήρης ή µερική αποφυγή των φόρων. 

Είναι κάθε συναλλαγή ή ενέργεια που γίνεται αποκλειστικά ή έχει κύριο σκοπό την 

αποφυγή του φόρου. Από πολιτικής και ηθικής απόψεως όµως διαφέρουν αφού στην 

φοροαποφυγή οι φορολογούµενοι αποφεύγουν την καταβολή φόρου 

χρησιµοποιώντας µέσα και διαδικασίες που δεν καταστρατηγούν ούτε το πνεύµα ούτε 

και το γράµµα του νόµου και γι’ αυτό δεν προβλέπονται νοµικές συνέπειες. Είναι η 

µη καταβολή ή µερική καταβολή φόρων, µέσω της εκµετάλλευσης των κενών της 

νοµοθεσίας µε πρόθεση την εξάλειψη ή µείωση της φορολογικής υποχρέωσης όπως 

και στη φοροδιαφυγή, µε τη διαφορά ότι στη φοροαποφυγή οι ενέργειες είναι 

νόµιµες, ενώ στη φοροδιαφυγή γίνεται καταστρατήγηση των φορολογικών διατάξεων 

(Υπουργείο Οικονοµικών, 2011)
66

. Περιλαµβάνει µόνο εκείνες τις ενέργειες που 

έχουν ως σκοπό να µειώσουν την φορολογική επιβάρυνση µέσα στα πλαίσια της 

κανονικής λειτουργίας του φορολογικού συστήµατος, δηλαδή η εκµετάλλευση των 

παρεχόµενων από το νόµο φορολογικών ελαφρύνσεων, φορολογικών κινήτρων, 

αποφυγή κατανάλωσης προϊόντων που υπόκεινται σε φορολογία, µείωση της 

προσφοράς εργασίας λόγω της ύπαρξης φόρων κ.α., σε επίπεδο όµως χαµηλότερο 

από αυτό που είχε πρόθεση να επιβάλλει ο νοµοθέτης κατά τον φορολογικό 

σχεδιασµό, αν και η πρόθεση του νοµοθέτη είναι δύσκολο να διαπιστωθεί. Γενικά 

κάποια ενέργεια για να θεωρηθεί φοροαποφυγή θα πρέπει: 

• να περιέχει στοιχεία ανειλικρίνειας, εικονικότητας ή πλαστότητας, να έχει 

δηλαδή ως κίνητρο την αποφυγή φόρου. 
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• να υπάρχει εκµετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει η φορολογική 

νοµοθεσία ή τυχόν αδυναµίες που έχει δηλαδή κενά, ασάφειες, κακή 

διατύπωση κ.α. κάτι που δεν ήταν στην πρόθεση του νοµοθέτη. 

• να  χαρακτηρίζεται από µυστικότητα έτσι ώστε αρµόδιες αρχές να αργήσουν 

να πάρουν σχετικά µέτρα. 

Η φοροαποφυγή δηµιουργεί µια σειρά από προβλήµατα όπως είναι: 

• το πρόβληµα του δωρεάν επιβάτη (free rider) τα άτοµα δηλαδή που 

απολαµβάνουν κάποιο δηµόσιο αγαθό ή υπηρεσία, αλλά δεν πληρώνουν 

τίποτα  ή πληρώνουν ελάχιστα σε σχέση µε το όφελος που απολαµβάνουν. 

• η δηµιουργία παραοικονοµίας. 

• η δηµιουργία συνθηκών στρέβλωσης του ανταγωνισµού στην αγορά. 

• προβλήµατα που έχουν σχέση µε την κοινωνική συνοχή του κράτους, εφόσον 

δηµιουργούνται αισθήµατα αδικίας ανάµεσα στα µέλη του κοινωνικού 

συνόλου και προκαλεί την αντίδραση αυτών που πληρώνουν ενάντια σε όσους 

δεν πληρώνουν και επιπλέον θέτει σε κίνδυνο τη βιωσιµότητα παροχής 

δηµόσιων αγαθών από το κράτος. 

• δηµιουργεί ανισότητες στην κατανοµή του εισοδήµατος. Κατά τους Collins J. 

and Plumlee D. (1991)
67

 η φοροαποφυγή γίνεται κυρίως από οµάδες µε υψηλά 

εισοδήµατα που στερούν έτσι την οικονοµία από πόρους που θα αναδιένεµε 

το κράτος υπό τη µορφή κοινωνικών ή και αναπτυξιακών πολιτικών, 

δηµόσιων αγαθών ή και δηµιουργίας υποδοµών. 

• γίνεται χρήση πόρων σε µη παραγωγικές δραστηριότητες και από την πλευρά 

αυτού που φοροαποφεύγει για την συγκάλυψη της δραστηριότητάς του ώστε 

να µη γίνει αντιληπτή η παρανοµία, και από το κράτος που αναγκάζεται εκ 

των πραγµάτων να διαθέσει επιπλέον πόρους για την αναδιοργάνωση ενός 

αποτελεσµατικού ελεγκτικού µηχανισµού. 

• υπάρχει δηµοσιονοµική επιβάρυνση αφού αποτελεί την κύρια αιτία των 

µεγάλων δηµόσιων ελλειµµάτων που οδηγεί τα κράτη σε αυξηµένο εξωτερικό 

ή εσωτερικό δανεισµό. 

 

 2.3.5 Σχέση της φοροδιαφυγής µε την παραοικονοµία. 
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Εφόσον βασική αιτία της παραοικονοµίας είναι η αποφυγή της πληρωµής φόρων, οι 

όροι παραοικονοµία και φοροδιαφυγή συνδέονται, αφού η φοροδιαφυγή είναι η 

βασική αιτία ύπαρξης της παραοικονοµίας, αν και υπάρχουν και πολλές άλλες αιτίες. 

Η δραστηριοποίηση στην παραοικονοµία για αποφυγή των υψηλών εισφορών για 

κοινωνική ασφάλιση ή για λόγους αποφυγής κρατικών περιορισµών οδηγεί και πάλι 

στη φοροδιαφυγή. Όµως δεν ταυτίζονται µεταξύ τους οι δύο έννοιες, εφόσον, η 

παραοικονοµία σχετίζεται µε την παραγωγή προϊόντος και τη δηµιουργία 

εισοδήµατος από τους συντελεστές παραγωγής, ενώ η φοροδιαφυγή είναι µέρος 

αυτού του εισοδήµατος που θα έπρεπε να δηλώνεται εθελοντικά στις φορολογικές 

αρχές, αλλά δεν δηλώνεται και δεν φορολογείται. ∆ιακρίνουµε λοιπόν σύµφωνα µε 

τους Μανεσιώτη Β. (1990)
68

,  Τάτσο Ν. (2001)
69

 Βαβούρα Ι.- Μανωλά Γ., (2004)
70

 

και Νάστα Ε. (2007)
71

 τις εξής περιπτώσεις:  

• ∆εν έχουµε ούτε φοροδιαφυγή ούτε παραοικονοµία δηλαδή δηλώνεται το  

εισόδηµα στις αρµόδιες φορολογικές αρχές και η προστιθέµενη αξία που 

αντιστοιχεί καταγράφεται στους εθνικούς λογαριασµούς. Καταγράφεται 

µε άλλα λόγια το σύνολο της προστιθέµενης αξίας των συντελεστών 

παραγωγής στους εθνικούς λογαριασµούς, δηλώνονται τα κέρδη και 

αποδίδονται οι έµµεσοι φόροι που εισπράχθηκαν στις αρµόδιες 

φορολογικές αρχές. 

• Έχουµε παραοικονοµία χωρίς φοροδιαφυγή. ∆εν καταγράφεται σ’ αυτή 

την περίπτωση το σύνολο της προστιθέµενης αξίας στους εθνικούς 

λογαριασµούς, αλλά παρ’ όλα αυτά δηλώνονται και καταβάλλονται τα 

κέρδη και οι έµµεσοι φόροι που εισπράχθηκαν στις αρµόδιες φορολογικές 

αρχές. Αφορά αυτή η περίπτωση, κάποιες νέες δραστηριότητες όπου δεν 

έχει διαµορφωθεί ακόµα κατάλληλο θεσµικό πλαίσιο µε αποτέλεσµα να 

µην παρακολουθούνται από τις στατιστικές υπηρεσίες αυτές οι 

δραστηριότητες και άρα δεν περιλαµβάνονται στους εθνικούς 

λογαριασµούς λόγω ατελειών, καθυστερήσεων ενηµέρωσης, κ.α., αλλά τα 
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 Βλ. «Παραοικονοµία και Φοροδιαφυγή: Μια Πρώτη ∆ιερεύνηση της Μεταξύ τους Σχέσης», 

οπ.αν.παρ., σσ. 168-176. 
69

  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σελ.39-41  
70

 Βλ. «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα και τον κόσµο : προσέγγιση των βασικών πτυχών του 

προβλήµατος», οπ.αν.παρ. σσ. 50-51 
71

 Βλ. «Το θεωρητικό πλαίσιο της διάκρισης ανάµεσα στην φοροδιαφυγή και στην παρα-οικονοµία», 

οπ.αν.παρ, σελ. 64-69 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 43 

αντίστοιχα εισοδήµατα και οι έµµεσοι φόροι που εισπράττονται 

αποδίδονται στην εφορία. Άρα έχουµε αδυναµίες και ατέλειες στην 

κατάρτιση των εθνικών λογαριασµών.  

• Έχουµε φοροδιαφυγή χωρίς παραοικονοµία. Περιλαµβάνονται σ’ αυτή την 

περίπτωση οι δραστηριότητες, όπου οι εθνικοί λογαριασµοί καταγράφουν 

σωστά την προστιθέµενη αξία τους, αλλά τα εισοδήµατα που προκύπτουν 

δεν δηλώνονται και οι έµµεσοι φόροι που εισπράττονται δεν αποδίδονται 

στις αρµόδιες αρχές (πχ αγρότες που η παραγωγή καταγράφεται στους 

εθνικούς λογαριασµούς αλλά αυτοί δεν υποβάλλουν φορολογική δήλωση 

ή απόκρυψη εισοδηµάτων από τους οικοδόµους αν και η προστιθέµενη 

αξία µιας οικοδοµής µπορεί να καταγραφεί από τις οικοδοµικές άδειες). 

• Έχουµε φοροδιαφυγή και παραοικονοµία. Περιλαµβάνει αυτή η 

περίπτωση οικονοµικές δραστηριότητες (προστιθέµενη αξία), όπου τα 

εισοδήµατα που προκύπτουν από την παραοικονοµική δραστηριότητα, δεν 

δηλώνονται και οι έµµεσοι φόροι που εισπράττονται δεν αποδίδονται στις 

αρµόδιες αρχές. Οι εθνικοί λογαριασµοί δεν καταγράφουν την 

προστιθέµενη αξία. Παράδειγµα κάποιος που δηλώνει άνεργος, αλλά 

εισπράττει  επίδοµα ανεργίας και που απασχολείται στην παραοικονοµία. 

Η παραοικονοµία σ’ αυτή την περίπτωση είναι το φορολογητέο εισόδηµα 

που δεν δηλώνεται και έχει ως σκοπό την φοροδιαφυγή και έχουµε 

ταύτιση των δύο εννοιών «µη δηλούµενο εισόδηµα» και «µη 

καταγραφόµενο εισόδηµα». 

 

2.3.6 Φορολογική ηθική και φοροδιαφυγή. 

 

 

Η ηθική και η δεοντολογική διάσταση είναι συνδεδεµένες άρρηκτα µε την διοίκηση, 

η οποία υπηρετεί τους πολίτες και τους χρήστες της διοίκησης. Αυτές οι δύο 

διατάσεις, υπάρχουν στις δοµές ενός κράτους το οποίο, ναι µεν τάσσεται υπέρ του 

δηµοσίου συµφέροντος και το προασπίζει, αλλά ταυτόχρονα υπηρετεί και το κοινό 

καλό. Η  κρατική ισχύς θα πρέπει γενικά να βασίζεται σε µια διοίκηση, που να 

καθοδηγείται από την αίσθηση της εξυπηρέτησης κράτους και πολιτών, και που  

σέβεται αξίες όπως η νοµιµότητα, η αντικειµενικότητα, η ουδετερότητα και η 
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υπευθυνότητα
72

. Όταν το άτοµο έχει ανεπτυγµένη µέσα του, την αίσθηση του 

καθήκοντος στην εκπλήρωση των φορολογικών του υποχρεώσεων και δεν το κάνει 

από φόβο διοικητικών ή άλλων ποινικών κυρώσεων, τότε µπορούµε να πούµε ότι έχει 

υψηλό αίσθηµα φορολογικής ηθικής. Η φορολογική ηθική αποτελεί τον εσωτερικό 

κανόνα ή  την ηθική υποχρέωση πληρωµής των φόρων (Torgler B.– Schneider F. 

(2006)
73

. 

Αναφέραµε ότι το µέγεθος της φορολογικής ηθικής σχετίζεται µε τη στάση των 

πολιτών απέναντι στην κυβέρνηση και το κράτος. Αφορά την ευκολία µε την οποία 

ένας πολίτης που δραστηριοποιούνταν στην επίσηµη οικονοµία, αποφασίζει να 

ασκήσει την δραστηριότητα του εκ νέου στην παραοικονοµία, ή καταφεύγει 

απευθείας στην παραοικονοµία. Είναι εποµένως µια ψυχολογική στάση που δεν είναι 

απλώς ψυχολογική ετοιµότητα για διάπραξη φοροδιαφυγής, αλλά είναι ψυχολογική 

ετοιµότητα αποφυγής των υποχρεώσεων που προκύπτουν από την εφαρµογή των 

νόµων του κράτους.  Κατά τους Alm J. κ.α. (1992) όταν υπάρχει αµεσότητα µεταξύ 

των φόρων και των δηµοσίων παροχών που λαµβάνονται µε τη µορφή δηµόσιου 

αγαθού ή υπηρεσίας, υπάρχει τάση για αύξηση της φορολογικής ηθικής
74

. Ο 

φορολογούµενος επίσης αντιµετωπίζει εξωτερικούς ελέγχους από τις φορολογικές 

αρχές αλλά διαθέτει παράλληλα έναν µηχανισµό εσωτερικού αυτοελέγχου που είναι 

αποτελεσµατικός ανάλογα µε το επίπεδο φορολογικής του ηθικής. Όταν οι 

φορολογικές αρχές λειτουργούν µε διαφάνεια ελέγχου και αντιµετωπίζουν το 

φορολογούµενο µε σεβασµό και πνεύµα συνεργασίας, αυτό επηρεάζει θετικά τον 

εσωτερικό αυτοέλεγχο του φορολογούµενου και έτσι αυξάνει το επίπεδο της 

φορολογικής του ηθικής. Εάν όµως οι φορολογικές αρχές αντιµετωπίζουν το 

φορολογούµενο ως εν δυνάµει παραβάτη και του συµπεριφέρονται µε αυταρχικότητα 

και αλαζονεία, αυτό υποµονεύει την φορολογική του ηθική (Frey B. –Feld L., 

2002)
75

. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την φορολογική ηθική 
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 Βλ. Boucault Β. (2012), Ηθική και ∆εοντολογία: η πυξίδα της δηµόσιας δράσης στο Εθνικό Κέντρο 
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http://www.ekdd.gr/ekdda/images/diethnoi/Praktika_Ekdda_Ena_GR.pdf 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 9-12-2012  
73
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Multicultural European Countries» Working Paper Series, Berkeley Programme in Law and 
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και κατ’ επέκταση συµβάλλουν στην φοροδιαφυγή. Τέτοιοι είναι (Γκουµπανιτσάς, Γ., 

2004
76

 και  Παυλόπουλος, Π.,1987
77

,2002
78

): 

• η υψηλή φορολογία. 

• το καταπιεστικό κράτος. 

• η πολιτική και κυβερνητική διαφθορά. 

• η αύξηση των δηµοσίων εξόδων. 

• η αντίληψη των φορολογουµένων για το δίκαιο ή µη δίκαιο του φορολογικού 

συστήµατος και του τρόπου της εφαρµογής του από τις Κρατικές Υπηρεσίες. 

• ο κοινωνικός περίγυρος εφόσον τα άτοµα φοροδιαφεύγουν περισσότερο, όταν 

γνωρίζουν ότι και άλλοι κάνουν το ίδιο. 

• η θρησκεία ως βασική πηγή ηθικής. 

• κατάλοιπα της ιστορίας (σύνδεση της φορολογίας µε την κατοχή από ξένο 

κατακτητή πχ. το χαράτσι επί τουρκοκρατίας). 

• η κρίση αντιπροσωπευτικότητας στις σύγχρονες δηµοκρατίες. 

• ο βαθµός δηµοκρατικής συµµετοχής των πολιτών στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. 

• η κρίση εµπιστοσύνης προς τα κόµµατα και τους κρατικούς θεσµούς δηλαδή 

στο κυβερνητικό έργο, στη λειτουργία των νόµων και  στη δικαστική 

εξουσία
79

. 

• η ποιότητα και ποσότητα των προσφεροµένων υπηρεσιών από το κράτος προς 

τους πολίτες. Αν ο πολίτης έχει την αίσθηση ότι δεν είναι αντικείµενο 

εκµετάλλευσης ή κλοπής από το κράτος, αλλά ότι αγοράζει κάτι µε τα 

χρήµατά του, τότε η συµµόρφωσή του µε τη φορολογική νοµοθεσία θα είναι 

µεγαλύτερη. 

• η αµεροληψία και η µονιµότητα ως παράγοντες που «νοµιµοποιούν» και 

κάνουν αποδεχτούς τους κανόνες ∆ικαίου, αλλά απουσιάζουν από τη 

φορολογική νοµοθεσία. 
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• η εκτίµηση που έχουν οι φορολογούµενοι για το τι επίδραση έχει η 

φοροδιαφυγή στην Εθνική Οικονοµία. 

• τρόπος αντιµετώπισης της φοροδιαφυγής από την κυβέρνηση πχ. η πρακτική 

της φορολογικής αµνηστίας, του κλεισίµατος των ανέλεγκτων υποθέσεων µε 

την καταβολή ενός ποσού, προκειµένου ο φορολογούµενος να αποφύγει τον 

έλεγχο, καθώς και η µείωση ή απόσβεση ποινών - προστίµων στα πλαίσια 

διαφόρων ρυθµίσεων και συµβιβασµών. 

• η διάσταση µεταξύ πραγµατικής και αντιλαµβανόµενης πιθανότητας 

φορολογικού ελέγχου
80

. 

Γενικά όπως αναφέρουν οι Andreoni J. κ.α. «Η προσέγγιση της φορολογικής 

συµµόρφωσης  πρέπει να είναι πολύπλευρη: πρέπει να εξεταστεί ως πρόβληµα δηµόσιας 

οικονοµικής θεωρίας, επιβολής νόµου, οργανωτικού σχεδιασµού, προσφοράς εργασίας 

και ηθικής ή συνδυασµού όλων των παραπάνω». Είναι βεβαίως απαραίτητη η ύπαρξη 

ενός νοµικού πλαισίου που θα αποτελέσει το έδαφος για να οικοδοµηθούν αξίες 

κανόνες και αρχές που προαπαιτούνται για την ύπαρξη της ηθικής. Θα πρέπει η 

ηθική, να είναι αντικείµενο προσαρµογών, ανάλογα µε τις αλλαγές και την εξέλιξη 

της κοινωνία µας. 

Γενικά τα άτοµα συνηθίζουν σε δεδοµένο φορολογικό βάρος, και απαιτείται ένα 

κίνητρο που είναι συνήθως η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων. Τα µέγεθος 

της παραοικονοµίας µεγαλώνει όταν είναι αφενός χαµηλό το επίπεδο φορολογικής 

ηθικής και αφετέρου υπάρχει πρόσφατη αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων.   

Φαντάζει λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για διαφάνεια, ισότητα, ακεραιότητα και 

αποτελεσµατικότητα στις λειτουργίες του κράτους, στο χώρο της δικαιοσύνης, της 

διοίκησης, αλλά και σε όλο τον ευρύτερο τοµέα των δηµοσίων υπηρεσιών. Οι 

φορολογικές υποχρεώσεις επίσης αποτελούν έναν άτυπο κοινωνικό κανόνα, ο οποίος 

ακολουθείται από την µεγάλη πλειοψηφία των πολιτών και η παράβαση αυτού του 

κανόνα επιφέρει κοινωνική αποδοκιµασία (Alm J. 1999)
81

. Η φορολογική 

συµπεριφορά αποτελεί έναν κοινωνικό κανόνα που υποχρεούνται να ακολουθήσουν 

οι φορολογούµενοι για κοινωνικούς λόγους αλλά και επειδή το επιβάλλει ο κρατικός 
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καταναγκασµός. Μπορεί λοιπόν να παίξει το ρόλο του σήµατος για να αποκαλυφθεί 

το ποιόν και ο τύπος του ανθρώπου (Posner Ε., 2000)
82

. 
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2.3.7 Φορολογικοί παράδεισοι ή φορολογικά καταφύγια ως παράδειγµα 

εκτεταµένης φοροαποφυγής / φοροδιαφυγής. 

 

Σύµφωνα µε τους Μπιτζένη Α. και Βλάχο Β. (2011)  υπάρχουν δεκατρείς oικoνoµίεs 

υποδοχής που απορροφούν το 99% του συνολικού αποθέµατος των ξένων άµεσων 

επενδύσεων από την Ελλάδα το 2009 και είναι κυρίως µικρές ανοικτές οικονοµίες. 

Πρώτη σε υποδοχή ξένων άµεσων επενδύσεων από την Ελλάδα  µε ποσοστό 28% 

είναι η Κύπρος  και ακολουθούν Ολλανδία, Τουρκία και Ρουµανία που συσσωρεύουν 

συνολικά ποσοστό 40%, Σερβία, υπεράκτια χρηµατooικovoµικά κέντρα 

(ΥΧΚ),Βουλγαρία και ΗΠΑ συσσωρεύουν το 23% και Αλβανία, ΠΓ∆Μ, Γερµανία, 

Χονγκ Κονγκ (Κίνα)και Αυστρία συσσωρεύοντας συνολικά το 8%. Τα βασικά 

κίνητρα είναι η ελκυστικότητα των οικονοµιών υποδοχής, µε εξαίρεση τις Νήσους 

Καϋµάν και Μπουβέ που είναι υπεράκτια χρηµατooικoνoµικά κέντρα (ΥΧΚ), όπου 

τα κίνητρα είναι φορολογικά
83

. Κατά τον Eriksson F. (2009) οι παράνοµες ροές 

κεφαλαίων από τις αναπτυσσόµενες χώρες εκτιµώνται σε 641 µε 941 δισεκατοµµύρια 

δολάρια, κάτι που θεωρείται υπερβολικό αφού ακόµη και η χαµηλότερη εκτίµηση 

υπερβαίνει την καθαρή νόµιµη εισροή στις φτωχές χώρες και αντιστοιχεί περίπου στο 

δεκαπλάσιο της συνολικής αναπτυξιακής βοήθειας που δίνεται σ' αυτές. Ο ίδιος 

εκτιµά ότι οι πλούσιοι αποκρύπτουν κεφαλαία σε φορολογικούς παραδείσους που 

αντιστοιχούν στο ΑΕΠ των ΗΠΑ και µόνο το 5% αυτών που διαθέτουν καταθέσεις 

σε φορολογικούς παραδείσους δηλώνουν τις καταθέσεις τους. Είναι οι φορολογικοί 

παράδεισοι µικροσκοπικά κράτη µε τεράστια ποσά κεφαλαίου που ρέουν µέσα από 

αυτά.
84

 Παγκοσµίως υπάρχουν τριάντα έως εβδοµήντα κράτη που θεωρούνται 

φορολογικοί παράδεισοι. Παρατηρείται το φαινόµενο σε κάποιες χώρες που 

παραδοσιακά έχουν υψηλά ποσοστά φορολογικών συντελεστών, να έχουν εισαχθεί 

ευνοϊκές φορολογικές ρυθµίσεις είτε σε ορισµένες περιοχές είτε και µόνιµα ή και για 

κάποια συγκεκριµένη περίοδο, ή για ορισµένους φορολογούµενους, ή για ορισµένα 

φορολογητέα αντικείµενα. Τα αίτια πρέπει να αναζητηθούν σε οµάδες πίεσης, σε 
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συγκεκριµένες πολιτικές προτιµήσεις ή σε ειδικές κυβερνητικές ανάγκες. ∆εν υπάρχει 

κάποιος ακριβής ορισµός του φορολογικού παράδεισου. Ως φορολογικός παράδεισος 

ή «offshore χρηµατοοικονοµικό κέντρο (OFC)» κατά τον ΟΟΣΑ για να 

χαρακτηριστεί µια χώρα θα πρέπει να φέρει τέσσερα χαρακτηριστικά: 

• Πολύ χαµηλό ή καθόλου φόρο στα εισοδήµατα κεφαλαίου 

• Έλλειψη διαφάνειας σχετικά µε την κυριότητα και έλλειψη αποτελεσµατικής 

εποπτείας 

• Να υπάρχουν νόµοι ή διοικητικές πρακτικές που να αποτελούν εµπόδιο για 

την αποτελεσµατική ανταλλαγή πληροφοριών για φορολογικούς σκοπούς µε 

άλλες κυβερνήσεις σχετικά µε φορολογούµενους που απολαµβάνουν 

µηδενική ή ασήµαντη φορολογία. 

• Να µην υπάρχει καµιά απαίτηση για ουσιαστική δραστηριότητα. 

Στους λεγόµενους φορολογικούς παραδείσους η νοµοθεσία ευνοεί µόνο τους ξένους 

επενδυτές (υπάρχουν δηλαδή ρήτρες διαφυγής) και δεν υπάρχει ισορροπία στη 

νοµοθεσία προς όλους. Με  την διαφάνεια εξασφαλίζεται ότι υπάρχει ανοικτή και 

συνεκτική εφαρµογή της φορολογικής νοµοθεσίας, ότι οι φορολογούµενοι βρίσκονται 

σε παρόµοια κατάσταση και ότι είναι διαθέσιµα από τις φορολογικές αρχές, τα 

στοιχεία εκείνα, που αφορούν τις υποχρεώσεις των φορολογουµένων.  Ακόµα, ο 

ΟΟΣΑ ενθαρρύνει τις χώρες να υιοθετήσουν την ανταλλαγή πληροφοριών ύστερα 

από «αίτηµα», που σηµαίνει ότι η αρµόδια αρχή µιας χώρας µπορεί να ζητήσει από 

την αρµόδια αρχή µιας άλλης χώρας συγκεκριµένες πληροφορίες σχετικά µε τους 

φόρους που καταβάλλονται από τους φορολογουµένους. Σ’ αυτή την περίπτωση 

βέβαια εφαρµόζονται κατάλληλες εγγυήσεις για την εξασφάλιση επαρκούς 

προστασίας των δικαιωµάτων των φορολογουµένων και την εµπιστευτικότητα των 

φορολογικών τους υποθέσεων.
85

 Η έλλειψη των φόρων ή ο µικρός φόρος βοηθά τους 

υπεράκτιους πελάτες, να κάνουν αποτελεσµατικό φορολογικό σχεδιασµό και είναι 

εποµένως ένας σίγουρος τρόπος για πολλαπλασιασµό περιουσιακών τους στοιχείων. 

Στις περισσότερες χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι, οι υπεράκτιες 

εταιρείες καταβάλλουν ένα ετήσιο τέλος αδείας στην κυβέρνηση της χώρα 

δικαιοδοσίας, που είναι συνήθως πολύ χαµηλό και ανάλογα µε την χώρα µπορεί να 

καθοριστεί από το εγκεκριµένο µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας.  
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Φυσικά οι χώρες που θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι παρεµποδίζουν την 

ανάπτυξη γιατί: 

• θίγουν την κυριαρχία των άλλων χωρών σε µεγάλο βαθµό. 

• βλάπτουν την αποτελεσµατικότητα των χρηµατοπιστωτικών αγορών. 

• υπονοµεύουν τα εθνικά φορολογικά συστήµατα και έτσι αυξάνεται το 

φορολογικό βάρος για τους νόµιµους πολίτες. 

• δεν γίνεται αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων. 

• βλάπτεται σε µεγάλο βαθµό το ιδιωτικό εισόδηµα. 

• υπάρχει συγκάλυψη εγκληµατικών δραστηριοτήτων όπως παράνοµη εµπορία 

πολύτιµων έργων τέχνης, όπλων, ναρκωτικών, η σωµατεµπορία, η 

τροµοκρατία, η δωροδοκία, η κλοπή, η απάτη και άλλα σοβαρά οικονοµικά 

εγκλήµατα. Αποτελούν οι χώρες αυτές για όσους κάνουν οικονοµικά ή άλλα 

εγκλήµατα περιβάλλον κέρδους και ασφάλειας. 

• στις αναπτυσσόµενες χώρες αποδυναµώνεται η ποιότητα των θεσµών όπως 

είναι το νοµικό σύστηµα και η δηµόσια διοίκηση καθώς και η οικονοµική 

ανάπτυξη άρα και η δηµοκρατία σε µακροπρόθεσµο ορίζοντα. 

• αυξάνουν την άνιση κατανοµή των φορολογικών εσόδων. 

Η αρνητική επίδραση αυτών των παραγόντων µάλιστα, µπορεί να γίνει αξεπέραστο 

εµπόδιο για την οικονοµική ανάπτυξη στις φτωχές χώρες. Επιπλέον η διεθνής 

οικονοµική κρίση, η οποία ξεκίνησε το 2007 έχει ενισχυθεί από την ύπαρξη των 

φορολογικών παραδείσων. Οι συναλλαγές µε εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε 

φορολογικούς παραδείσους αποτελούν έναν πρόσθετο κίνδυνο για τη διεθνή 

χρηµατοπιστωτική αγορά εξαιτίας της αδιαφάνειας που υπάρχει σ' αυτές τις χώρες. Οι 

φορολογικοί παράδεισοι έχουν συµβάλει ώστε να υπάρχει  ασυµµετρία στην 

πληροφόρηση µεταξύ των διαφόρων παικτών στις χρηµατοπιστωτικές αγορές και 

έχουν αυξήσει το ασφάλιστρο κινδύνου επί των χρηµατοπιστωτικών συναλλαγών στη 

διεθνή χρηµατοοικονοµική αγορά. Επίσης συµβάλλει στην αύξηση του κόστους 

δανεισµού και ασφαλιστικού κινδύνου για όλες τις χώρες. Προκειµένου να 

προσελκύσουν κεφάλαια και εισοδήµατα που θα έπρεπε να είχαν φορολογηθεί σε 

άλλη χώρα, έχουν «µηδενική» φορολόγηση και µε αυτόν τον τρόπο  υπονοµεύουν τη 

λειτουργία του φορολογικού συστήµατος και τα δηµόσια οικονοµικά των άλλων 

χωρών, αφού συµβάλλουν στη µείωση των φόρων κεφαλαίου. Αυτό για τις 

αναπτυσσόµενες χώρες σηµαίνει όµως µείωση των εσόδων και υψηλότερους φόρους, 
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µη αποτελεσµατική κατανοµή των πόρων άρα οδηγούν σε επιπρόσθετη 

παραοικονοµία και φοροδιαφυγή.  ∆ηµιουργείται επιπλέον αθέµιτος ανταγωνισµός 

στις επιχειρήσεις, εφόσον τα φορολογικά βάρη δηµιουργούν επιπλέον κόστος. 

Προσανατολίζουν τους επιχειρηµατίες στην αύξηση των κερδών τους, µέσω της 

φορολογικής αποφυγής και όχι µέσω αποτελεσµατικών µηχανισµών λειτουργίας. 

Μπορούν ακόµα να συµβάλουν στην αποδυνάµωση της ποιότητας του πολιτικού 

συστήµατος και κατ' επέκταση να οδηγήσουν σε οικονοµική και πολιτική διαφθορά. 

Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που βλέπουν κάποιες θετικές συνέπειες από την ύπαρξη 

των φορολογικών παραδείσων: 

• ∆ηµιουργούν ευεργετικό φορολογικό ανταγωνισµό γιατί  βοηθούν στο να 

κρατηθούν οι φόροι σε άλλες χώρες σε χαµηλά επίπεδα δηλαδή βοηθούν στο 

να µην ξεπεράσουν τα επιθυµητά επίπεδα  για τους ψηφοφόρους. 

• Συµβάλουν στην αύξηση των επενδύσεων στις χώρες µε υψηλή φορολογία 

εφόσον οι επενδυτές µπορούν να µεταφέρουν τα φορολογητέα κέρδη από την 

χώρα µε υψηλή φορολογία στην χώρα που αποτελεί φορολογικό παράδεισο.  

Οι φορολογικοί παράδεισοι έχουν συνήθως καλή οργάνωση και ο ανταγωνισµός στο 

κεφάλαιο οξύνει τις απαιτήσεις για θεσµική ποιότητα και καλή πολιτική προκειµένου 

να γίνουν ελκυστικός προορισµός για επενδύσεις. Επιπλέον ο ανταγωνισµός για 

κεφάλαια µεταξύ των φορολογικών παραδείσων βοηθά να βελτιώσουν οι χώρες αυτές 

τις αναπτυξιακές προοπτικές τους
 86
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2.4 Εννοιολογική προσέγγιση της διαφθοράς: Αίτια αυτής και 

συνέπειές της στην οικονοµική ανάπτυξη. 

 

2.4.1 Ορισµός της διαφθοράς και επιπτώσεις της στην οικονοµική ανάπτυξη. 

 

Η διαφθορά σύµφωνα µε τους Βαβούρα Ι. κ.α. (2010)
87

, Βαβούρα Ι.- Μανωλά Γ., 

(2004)
88

, και Τάτσο Ν. (2001)
89

,  είναι φαινόµενο γνωστό από πολύ παλιά εφόσον 

όποιος κατέχει θέση που ασκεί δηµόσια εξουσία, µπαίνει στον πειρασµό να την 

χρησιµοποιήσει προς όφελος του. Αποτελεί ο έλεγχος της διαφθοράς δείκτη της 

καλής διακυβέρνησης κατά το Ινστιτούτο της Παγκόσµιας Τράπεζας. Μαύρη 

οικονοµία εµφανίζεται ως διαφθορά σε διαγωνισµούς, ιδιωτικοποιήσεις, µε την 

εµφάνιση φωτογραφικών θέσεων, µε φωτογραφικούς νόµους, όταν δεν εφαρµόζονται 

οι νόµοι, σε ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις, σε προσλήψεις για ψηφοθηρία στις 

κρατικές επιχειρήσεις, όταν υπάρχουν δωροδοκίες και χρηµατισµός (Μπιτζένης Α., 

2009)
90

. Η διαφθορά ενισχύει τις κοινωνικές ανισότητες, δηλητηριάζει την κοινωνική 

συµβίωση, το πολιτικό σύστηµα, τις ανθρώπινες σχέσεις και έχει µεγάλο οικονοµικό 

κόστος. Το ενδιαφέρον για την ανάλυση της, προέκυψε από την σηµασία που δόθηκε 

σ’ αυτό το φαινόµενο από διεθνείς οργανισµούς (∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, 

Παγκόσµια Τράπεζα, Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) και µη 

κυβερνητικές οργανώσεις (∆ιεθνής ∆ιαφάνεια).  Η διαφθορά παρουσιάζεται στο 

δηµόσιο, στον ιδιωτικό τοµέα και στο διεθνές περιβάλλον. Στον ιδιωτικό τοµέα 

µιλάµε για διαφθορά ιδιώτη-προς-ιδιώτη, στον δηµόσιο τοµέα για διαφθορά ιδιώτη-

προς-δηµόσιο λειτουργό, αλλά και από δηµόσιο λειτουργό-προς-δηµόσιο λειτουργό. 

Τέλος έχουµε διαφθορά στο διεθνές περιβάλλον που είναι µεταξύ είτε διεθνούς 

οργανισµού προς διεθνή οργανισµό δηλαδή διαφθορά που εµφανίζεται µέσα στα όρια 

των διεθνών οργανισµών είτε µεταξύ διεθνούς οργανισµού προς εγχώριο οργανισµό 

(δηµόσιο ή ιδιωτικό) όπου σ’ αυτή την περίπτωση η εξάπλωσή της είναι αποτέλεσµα 
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του κατά πόσο ευάλωτοι ή επιρρεπείς είναι οι εσωτερικοί παράγοντες και ιδιαίτερα οι 

πολιτικοί και δηµόσιοι λειτουργοί της χώρας. Αναλυτικότερα στον ιδιωτικό τοµέα η 

διαφθορά «λαµβάνει χώρα όταν ένας µάνατζερ ή ένας υπάλληλος εξασκεί µια ορισµένη 

δύναµη ή µια επιρροή πάνω στην απόδοση µιας λειτουργίας, ενός στόχου ή ενός 

καθήκοντος µέσα σε µια ιδιωτική οργάνωση ή µια εταιρία. Επειδή έχει µια διακριτική 

ευχέρεια, µπορεί να επιλέξει να ενεργήσει αντίθετα προς τα καθήκοντα και τις ευθύνες 

της θέσης ή της εργασίας του, και τοιουτοτρόπως άµεσα ή έµµεσα να βλάψει την 

επιχείρηση ή οργάνωση προς όφελος του ιδίου ή ενός άλλου προσώπου, ή επιχείρησης ή 

οργάνωσης». Στον δηµόσιο τοµέα και στο διεθνές περιβάλλον η διαφθορά είναι «η 

χρήση της κρατικής εξουσίας για «ιδιωτικό όφελος» και αναφέρεται στο «δηµόσιο 

λειτουργό (διορισµένος ή εκλεγµένος) που χρησιµοποιεί την εξουσία του 

αντιδεοντολογικά ή παράνοµα για να προωθήσει τα δικά του συµφέροντα». Στον 

δηµόσιο τοµέα συναντάται διαφθορά και µεταξύ διαφόρων κλάδων εξουσίας της 

κυβέρνησης δηλαδή µεταξύ εκτελεστικής, νοµοθετικής, δικαστικής καθώς και µεταξύ 

πολιτικών και διοικητικών-γραφειοκρατικών θεσµών όπως µεταξύ δηµόσιων 

υπηρεσιών, τοπικών αρχών και ηµι-κρατικών οργανισµών (Ρέππας Π. Α., 2010)
91

.  

Είναι δυνατόν να εµφανιστεί διαφθορά σε διαγωνισµούς, σε ιδιωτικοποιήσεις, µε την 

εµφάνιση φωτογραφικών θέσεων, µε φωτογραφικούς νόµους, ενώ επίσης εµφανίζεται 

όταν δεν εφαρµόζονται οι νόµοι, όταν υπάρχουν ευνοϊκές δικαστικές αποφάσεις, όταν 

γίνονται προσλήψεις σε κρατικές επιχειρήσεις για  ψηφοθηρία καθώς και όταν 

υπάρχουν δωροδοκίες και χρηµατισµός. Κάθε δωροδοκία βέβαια είναι διαφθορά, 

όµως  κάθε µορφή διαφθοράς δεν σχετίζεται απαραιτήτως µε δωροδοκία. Σύµφωνα 

µε την Παγκόσµια Τράπεζας, η διαφθορά στον δηµόσιο τοµέα ορίζεται ως κατάχρηση 

δηµόσιας εξουσίας για ιδιωτικό όφελος. Τύποι διαφθοράς είναι: 

• η δωροδοκία και ο χρηµατισµός δηλαδή η ανταµοιβή σε µετρητά ή άλλου 

είδους δώρων που προσφέρεται ή δίνεται σε παράγοντα ή υπάλληλο για να 

προβεί σε στρεβλή-καταχρηστική κρίση ή φαύλη συµπεριφορά. Eίναι 

σύµφωνα µε τον Μπιτζένη Α. (2003) η κακή χρήση της δηµόσιας εξουσίας για 

ιδιωτικά οφέλη. Η πολιτική δωροδοκία δηλαδή οι πράξεις των ανώτερων 

δηµόσιων υπαλλήλων για να προάγουν τον προσωπικό τους συµφέρον αντί 
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του δηµοσίου συµφέροντος είναι συχνά συγκεχυµένη µε το οργανωµένο 

οικονοµικό έγκληµα που είναι παράνοµες πράξεις όπως η διακίνηση και το 

ξέπλυµα χρηµάτων. Κύριες µορφές δωροδοκίας είναι η κλοπή δηµόσιων 

εγγράφων – διαγωνισµών, διαρροές εγγράφων, δωροδοκίες για αλλοίωση 

νόµων κ.α.
92

 

• καταχρήσεις των δηµόσιων αγαθών και υπεξαίρεση χρηµάτων δηλαδή 

παράνοµη εκτροπή αγαθών για ιδία χρήση. 

• Απάτη δηλαδή εγκληµατική εξαπάτηση ή ψεύτικη αντιπροσώπευση για την 

απόκτηση ενός άδικου πλεονεκτήµατος. 

• Εκβιασµός δηλαδή απαιτητική ή αναγκαστική είσπραξη χρηµάτων ή 

πραγµάτων αξίας, παράνοµα, για να παρασχεθεί µια υπηρεσία νόµιµη ή να 

αποφευχθεί µια ποινική ρήτρα. 

• Ευνοιοκρατία, νεποτισµός που είναι η ευνοϊκή µεταχείριση που 

απολαµβάνουν συγγενείς ή στενοί φίλοι από υψηλόβαθµα στελέχη (του 

δηµοσίου ή του ιδιωτικού τοµέα). (Ρέππας Π. Α., 2010)
93

. Είναι δηλαδή η 

χαριστική ή προνοµιακή συµπεριφορά σε συγγενείς και φίλους, κυρίως όταν η 

συµπεριφορά αυτή δεν έχει αξιοκρατικό και δίκαιο έρεισµα (Σκιαδάς ∆., 

2005)
94

. 

Όλα αυτά µπορούν να επηρεάσουν τη διαµόρφωση των νόµων και των κανονισµών 

για προσωπικό όφελος 
95

. Πλήττει η διαφθορά τόσο τις δοµές του κράτους δικαίου 

όσο και την υπόσταση και τη λειτουργία της δηµόσιας διοίκησης. Ωφελούµενοι  

µπορεί να είναι  το άτοµο, η οικογένεια, οι φίλοι, κάποιο πολιτικό κόµµα κλπ. ∆εν 

συνδέεται απαραίτητα η διαφθορά µε δωροδοκία ή χρηµατισµό. Συνδέεται άµεσα µε 

την κρατική ισχύ και µπορεί να είναι πολιτική (δηλαδή διαφθορά πολιτικών αρχηγών) 

ή γραφειοκρατική (δηλαδή διαφθορά της δηµόσιας διοίκησης κατά τις παρεχόµενες 

υπηρεσίες προς τους πολίτες) ενώ η έκταση της εξαρτάται από τον τρόπο µε τον 

οποίο το κράτος επιτελεί τις λειτουργίες του και δεν εξαρτάται  από την έκταση των 

δραστηριοτήτων του. Η γραφειοκρατία, η φορολογία, η διαφθορά, η διάρθρωση της 
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αγοράς εργασίας σε συνδυασµό µε την αστάθεια του νοµικού συστήµατος 

αποδεικνύονται από τους (Mπιτζένη A. κ. α., 2009) ως τα κύρια εµπόδια για τις 

επενδύσεις στην Ελλάδα
96

. 

Στον δηµόσιο τοµέα, η διαφθορά δηµιουργεί αρνητικές επιδράσεις στην οικονοµική 

ανάπτυξη µιας χώρας εφόσον επηρεάζει πολλά µεγέθη που προσδιορίζουν το ΑΕΠ. 

Συγκεκριµένα: 

• Προκαλεί αρνητικές επιδράσεις στις επενδύσεις αφού η διαφθορά αυξάνει το 

κόστος και την αβεβαιότητα. Οι συναλλαγές που κρύβουν διαφθορά δεν έχουν 

νοµική κατοχύρωση, δεν µπορεί να εξασφαλισθεί ότι θα τηρηθούν όσα 

συµφωνήθηκαν και εφόσον λειτουργεί ως επιβαλλόµενος «φόρος», 

επηρεάζονται αρνητικά οι ξένες άµεσες επενδύσεις (Wei, 1997)
97

. 

• Επηρεάζει αρνητικά το κατά κεφαλή ΑΕΠ καθώς και τους ρυθµούς 

ανάπτυξης ως αποτέλεσµα µείωσης των επενδύσεων.  

• Αυξάνει τις δηµόσιες επενδύσεις για το λόγω ότι, οι δηµόσιες επενδύσεις 

δηµιουργούν το κλίµα για διαφθορά, στα άτοµα που έχουν καίριες θέσεις 

ώστε να αποφασίζουν για τα επενδυτικά προγράµµατα της χώρας (Tanzi V. 

και H. Davoodi, 1997)
98

. 

• Η διαφθορά µειώνει τις  δηµόσιες δαπάνες για υγεία και παιδεία, επειδή οι 

τοµείς αυτοί δεν είναι εύκολο να επηρεαστούν από διαφθορά (Mauro (1997
99

, 

1998
100

). 

• Η διαφθορά έχει µικρή επίπτωση στο διεθνές εµπόριο (Wei, 2000)
101

.  
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• Οι χώρες µε υψηλή διαφθορά έχουν σε σχέση µε άλλες χώρες πιο χαµηλό 

κατά κεφαλή εισόδηµα, περισσότερη φτώχεια και µεγαλύτερη ανισοκατανοµή 

του εισοδήµατος. Επίσης χειροτερεύουν οι κοινωνικοί δείκτες και τα κρατικά 

έσοδα από φόρους µειώνονται (Gupta, Davoodi και Alonso-Terme, 1998)
102

. 

Γενικά αυξάνει τις εισοδηµατικές ανισότητες και τη φτώχια εφόσον τα οφέλη 

από τη διαφθορά τα καρπώνονται συνήθως οι υψηλές εισοδηµατικές τάξεις 

και επιπλέον επηρεάζει αρνητικά πολλούς σηµαντικούς παράγοντες όπως την 

οικονοµική ανάπτυξη, την προοδευτικότητα του φορολογικού συστήµατος, το 

µέγεθος και την αποτελεσµατικότητα των κοινωνικών δαπανών, τον 

σχηµατισµό ανθρώπινου κεφαλαίου, την κατανοµή των περιουσιακών 

στοιχείων, την δυνατότητα πρόσβασης για εκπαίδευση (Τάτσος Ν. (2001)
103

. 

• Η διαφθορά επηρεάζει ακόµα τις αµυντικές δαπάνες. Συνδέεται µε τις µεγάλες 

δαπάνες για την άµυνα, τόσο ως ποσοστό των συνολικών δηµόσιων δαπανών, 

όσο και ως ποσοστό του ΑΕΠ (Gupta, Mello and Sharan, 2000)
104

.  

• Η διαφθορά λειτουργεί ως αυθαίρετος φόρος και αποτελεί εµπόδιο για την 

εκάστοτε κυβέρνηση στο:  

o να εφαρµόσει τις απαραίτητες ρυθµίσεις προς όφελος της αγοράς,  

o να προστατεύει τα δικαιώµατα ιδιοκτησίας, 

o να επιβάλει την εφαρµογή των συµβάσεων (Tanzi, 2000)
105

. 

• Η διαφθορά εξαιτίας της παραοικονοµίας επηρεάζει και την ανάπτυξη της 

χώρας. Έτσι η ύπαρξη παράνοµων οικονοµικών δραστηριοτήτων συνεπάγεται 
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διαφθορά και αυτή οδηγεί τις επιχειρήσεις στην παραοικονοµία (Andvig 

κ.α.,2000)
106

. 

Τέλος, η διαφθορά στον ιδιωτικό τοµέα δηµιουργεί επιπλέον αρνητικές επιδράσεις 

στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας εφόσον θέτει την οικονοµική πολιτική εκτός 

στόχου µε το να παρέχονται στις φορολογικές αρχές παραποιηµένα στοιχεία άρα να 

περιορίζονται τα έσοδα του κράτους, αλλά και δηµιουργείται αβεβαιότητα για τους 

επενδυτές.  

Κάποιοι µελετητές (Lui, 1985 και Bardhan, 1997)
107

 διακρίνουν και θετικές 

επιδράσεις στην οικονοµική ανάπτυξη µιας χώρας γιατί: 

• Μειώνει τις ακαµψίες που βάζουν οι κυβερνήσεις. 

• Κατανέµει επενδύσεις και χρόνο σε χρήστες περισσότερο αποδοτικούς. 

• Κρατά τους µισθούς σε χαµηλά επίπεδα 

• Ενισχύει το εµπόριο 

• Μπορεί να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα και να συµβάλει στην 

οικονοµική ανάπτυξη ιδιαίτερα στις αναπτυσσόµενες χώρες όπου υπάρχει  

στην καθηµερινή ζωή του πολίτη µεγάλος αριθµός ελέγχων και 

εξουσιοδοτήσεων από το κράτος, και τα κρατικά όργανα του έχουν αυξηµένη 

εξουσία. 

 

2.4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση της διαφθοράς και σχέση της 

διαφθοράς µε την παραοικονοµία. 

 

 

Όπως αναφέρουν οι Βαβούρα Ι. και Μανωλά Γ. (2006)
108

 και Τάτσο Ν. (2001)
109

 οι 

παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση της διαφθοράς διακρίνονται σε πολιτικούς, 

κοινωνικούς, θεσµικούς και οικονοµικούς και είναι: 
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• Η διαφθορά σχετίζεται µε το  κατά κεφαλή ΑΕΠ. Έτσι στις πιο φτωχές 

εισοδηµατικά χώρες, έχουµε µεγάλη πολιτική και γραφειοκρατική διαφθορά, 

που περιορίζεται αλλά δεν εξαλείφεται, όταν έχουµε ανάπτυξη και 

εκσυγχρονισµό. Στις αναπτυγµένες χώρες σε αντίθεση µε τις αναπτυσσόµενες 

έχουµε περιορισµένες θεσµικά «προσωπικές σχέσεις» µεταξύ κράτους και 

πολίτη και υπάρχει διαφάνεια στα οικονοµικά στοιχεία άρα λειτουργεί 

αποδοτικότερα η οικονοµία.  

• Το µέγεθος του κράτους. Στις αναπτυσσόµενες χώρες υπάρχει όπως 

αναφέραµε, στην καθηµερινή ζωή του πολίτη, µεγάλος αριθµός ελέγχων και 

εξουσιοδοτήσεων από το κράτος που δίνουν µεγάλη δύναµη στα 

εξουσιοδοτηµένα όργανα του κράτους. 

• Ο συγκεντρωτικός ή αποκεντρωτικός χαρακτήρας του συστήµατος διοίκησης. 

Η καλή διοίκηση είναι συνυφασµένη µε την αποκέντρωση και η αύξηση στο 

βαθµό αποκέντρωσης βοηθά στην µείωση της διαφθοράς. Ο βαθµός 

αποκέντρωσης και το επίπεδο διαφθοράς επηρεάζονται από πολλούς 

παράγοντες όπως πολιτιστικούς παράγοντες, επίπεδο οικονοµικής ανάπτυξης, 

κλπ. 

• Ο κρατικός παρεµβατισµός δια µέσω κανονιστικών ρυθµίσεων. Στις χώρες 

της µετάβασης και στις αναπτυσσόµενες χώρες που υπάρχει µεγαλύτερη 

διαφθορά, οι λειτουργίες του κράτους επιτελούνται µε κανονιστικές ρυθµίσεις 

περισσότερο, παρά µε δηµόσιες δαπάνες και φορολογικά έσοδα.  

• Όσο µεγαλύτερος είναι ο βαθµός διακριτικής ευχέρειας που έχουν στη λήψη 

αποφάσεων οι κρατικοί λειτουργοί, λόγω πολυνοµίας, αντιφατικότητας και 

ασάφειας των διατάξεων ή δυνατότητας για υποκειµενική εκτίµηση και 

τρόπου εκτέλεσης των καθηκόντων τους, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα 

εµφάνισης της διαφθοράς. Γενικά το φορολογικό σύστηµα και η οργάνωση 

των φορολογικών υπηρεσιών πρέπει να είναι τέτοια ώστε οι φόροι να 

στηρίζονται σε σαφείς νόµους. 

• Ο τρόπος πρόσληψης, το κύρος που έχει η εργασία καθώς και το επίπεδο 

αµοιβών στο δηµόσιο τοµέα επηρεάζουν την έκταση της διαφθοράς. Υπάρχει 

αρνητική συσχέτιση µεταξύ ποιοτικών κριτηρίων επιλογής προσωπικού και 

του επιπέδου διαφθοράς. Επίσης το υψηλό κύρος της εργασίας και οι υψηλές 

αµοιβές δεν αφήνουν περιθώρια για διαφθορά λόγω του µεγάλου κόστους 
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ευκαιρίας που υφίσταται για τους δηµόσιους λειτουργούς σε περίπτωση 

απώλειας της εργασίας τους. Η µείωση της διαφθοράς συνεπάγεται και 

αναθεώρηση του συστήµατος αµοιβών. 

• Η ύπαρξη και η αποτελεσµατικότητα µηχανισµών ελέγχου στο δηµόσιο τοµέα 

τόσο για την πρόληψη, όσο και τον εντοπισµό φαινοµένων διαφθοράς. Η 

αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών ελέγχου είναι συνάρτηση παραγόντων 

όπως η πολιτική τους ανεξαρτησία και ακεραιότητα, οι πόροι που είναι 

διατεθειµένο το κράτος  να χρησιµοποιήσει, η ουσιαστική τιµωρία των 

εξακριβωµένα ενόχων για διαφθορά. 

• Το ύψος των ποινών που προβλέπονται σε περίπτωση αποκάλυψης διαφθοράς 

το οποίο πρέπει να είναι µεγάλο και οι διαδικασίες να µην είναι χρονοβόρες. 

• Το επίπεδο εµπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στη χώρα έχει αρνητική 

επίδραση στο µέγεθος της διαφθοράς. 

Άλλοι παράγοντες, που όταν συντρέχουν, υποθάλπουν τη διαφθορά, κατά τον 

Ρακιντζή Λ. (2012)
110

 είναι: 

• τα γραφειοκρατικά εµπόδια, οι αόριστες ή επάλληλες αρµοδιότητες και η 

ύπαρξη πολλαπλών ρυθµιστικών κανόνων. 

• η ανέλεγκτη εξουσία που παρέχεται σε κάποιους αρµόδιους για να 

αποφασίζουν και που πιθανόν ασκείται χωρίς διάκριση και λογικούς 

περιορισµούς, συχνά µε µόνη την επίκληση της πολιτικής βούλησης. 

• η έλλειψη διαφάνειας, δηλαδή η απουσία ή µη εφαρµογή σαφών κανόνων, µε 

αποτέλεσµα οι πολίτες και οι ΜΚΟ να µην έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες 

που µπορούν να χρησιµοποιηθούν στον κοινωνικό έλεγχο της διοίκησης. 

• η έλλειψη προληπτικού  και η βραδύτητα του κατασταλτικού ελέγχου, 

• η βραδύτητα γύρω από την απονοµή της δικαιοσύνης και η ανεπάρκεια των 

δικαστηρίων να επιβάλουν το νόµο. 

Από όλα αυτά προκύπτει η στενή σχέση της διαφθοράς µε την φοροδιαφυγή και την 

παραοικονοµία. Το µέγεθος της παραοικονοµίας εξαρτάται από τα κίνητρα των 

οικονοµικών µονάδων να στραφούν προς αυτή και από τις δυνατότητες που παρέχει 
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το κράτος. Σηµαντικό ρόλο λοιπόν παίζει ο βαθµός οργάνωσης των υπηρεσιών και η 

διάρθρωση του συστήµατος βεβαίωσης – είσπραξης φόρων. Η διαφθορά αποτελεί και 

πράξη αντίδρασης που εµφανίζεται όταν είναι κατάλληλες οι συνθήκες. Η 

παραοικονοµία εξαρτάται άρα άµεσα από το µέγεθος της διαφθοράς. 

 

2.4.3 Μέτρα αντιµετώπισης της διαφθοράς. 
 

Η Ελλάδα γενικά χαρακτηρίζεται από α) αστάθεια στο νοµικό πλαίσιο µε συχνές 

αλλαγές στους νόµους, β) ανεπάρκεια στην εφαρµογή των νόµων, γ) διάκριση στην 

εφαρµογή των νόµων ή/και των κυρώσεων, δ) έλλειψη διαφάνειας στην εφαρµογή 

των νόµων, ε) έλλειψη ύπαρξης κατάλληλων νόµων, στ) ύπαρξη «παραθύρων» στην 

εφαρµογή των νόµων, ζ) γραφειοκρατία, η) έλλειψη σηµαντικών κυρώσεων που να 

λειτουργούν αποτρεπτικά στην οποιαδήποτε παράβαση και παρανοµία, θ) έδαφος για 

δωροδοκίες και διαφθορά κατά την εφαρµογή των νόµων, ι) έλλειψη ελεγκτικών 

µηχανισµών ή έλλειψη ύπαρξης αδιάβλητων ελεγκτικών µηχανισµών και κ) ύπαρξη 

γεγονότων που δίνουν χώρο για δωροδοκία, διαφθορά και γραφειοκρατία (Μπιτζένης 

Α., 2009)
111

. Σύµφωνα µε το CPI, έχουµε τα ακόλουθα αποτελέσµατα όσον αφορά τη 

διαφθορά στην Ελλάδα: εµφανίζεται να έχει ένα σχετικά σταθερό αλλά αρνητικό 

επίπεδο διαφθοράς την τελευταία επταετία. Έτσι το 2008 η βρισκόταν στην 57η θέση 

µε 4,7 επίπεδο διαφθοράς, το 2007 η Ελλάδα ήταν στην 56η θέση µε 4,6 επίπεδο 

διαφθοράς, ενώ ήταν στην 54η θέση µε 4,4 το 2006, κατέχοντας την 48η θέση µε 4,3 

το 2005, την 49η θέση µε 4,3 το 2004, την 51η θέση µε 4,3 το 2003, και την 44η θέση 

µε 4,2 επίπεδο διαφθοράς το 2002 (Μπιτζένης Α., 2009)
112

. Τα µέτρα αντιµετώπισης 

της διαφθοράς µπορούν να οµαδοποιηθούν σε κατηγορίες: 

• Μέτρα που έχουν σχέση µε πολιτικές επιλογές, κυβερνητικές προτεραιότητες 

και απαιτούν πολιτική βούληση. Τέτοια είναι: 
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o Η µη διάδοση φηµών και η δηµιουργία κλίµατος διαφθοράς για 

πολιτικά οφέλη. 

o Η ευαισθησία και αυστηρή τήρηση των κανόνων και διαδικασιών 

σχετικά µε οικονοµικούς παράγοντες και συγγενικά ή φιλικά 

πρόσωπα. 

o Ο περιορισµός των δυνατοτήτων επηρεασµού της πολιτικής εξουσίας, 

από άτοµα του εργασιακού και πολιτικού περιβάλλοντος. 

o Η συνέπεια στη στάση της Πολιτείας γύρω από φαινόµενα διαφθοράς. 

• Μέτρα που βοηθούν στη µείωση της ζήτησης διαφθοράς από τον ιδιωτικό 

τοµέα και µέτρα για τη µείωση της προσφοράς διαφθοράς από στελέχη του 

δηµόσιου τοµέα. Εδώ ανήκουν: 

o Ο περιορισµός των κανονιστικών ρυθµίσεων για µείωση της ζήτησης 

υπηρεσιών που κρύβουν πράξεις διαφθοράς και αναθεώρηση του 

ρυθµιστικού πλαισίου. 

o Η δηµιουργία απλού, σαφούς και διαφανούς θεσµικού πλαισίου ώστε 

να µην υπάρχουν περιθώρια παρερµηνειών και χρονικοί περιορισµοί 

στην απάντηση εκ µέρους των δηµόσιων υπηρεσιών, αποδοχής ή όχι 

αιτηµάτων και διεκπεραίωσης υποθέσεων για να µειωθούν οι 

πιθανότητες ζήτησης ή προσφοράς υπηρεσιών που κρύβουν 

συνδιαλλαγή.  

• Μέτρα γύρω από τους ελέγχους και τις ποινές. Τέτοια είναι: 

o Έλεγχος σε διαχρονική βάση από ανεξάρτητο σώµα των υπαλλήλων 

και στενών συγγενών τους, στους οποίους έχουν ανατεθεί ελεγκτικές 

αρµοδιότητες και γενικά αρµοδιότητες που έχουν σχέση µε οικονοµικά 

συµφέροντα ιδιωτών, ιδιαίτερα όταν υπάρχουν καταγγελίες για 

διαφθορά.  

o Ποινικές κυρώσεις σε περιπτώσεις πρόσληψης κρατικών υπαλλήλων 

µετά τη λύση της δηµοσιοϋπαλληλικής τους ιδιότητας από εταιρίες του 

ιδιωτικού τοµέα, αν οι τελευταίες ελέγχονταν ή συνεργάζονταν µε τις 

υπηρεσίες του δηµοσίου όπου υπηρετούσαν οι συγκεκριµένοι 

υπάλληλοι. 
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o Λήψη µέτρων που να εξασφαλίζουν την εκτέλεση των αποφάσεων των 

δικαστηρίων  και αντιµετώπισης του φαινοµένου των αναβολών που 

οδηγούν στην παραγραφή των αδικηµάτων (Τάτσος Ν., 2001)
113

.  

Άλλα οικονοµικά µέτρα που  προτείνονται είναι σύµφωνα µε την World Bank, (2000) 

η ενίσχυση της µακροοικονοµικής σταθερότητας, ο περιορισµός των κρατικών 

παρεµβάσεων στις διαδικασίες της παραγωγής και της κατανάλωσης και  η βελτίωση 

του φορολογικού συστήµατος σε συνδυασµό µε τον εκσυγχρονισµό στη δηµόσια 

διοίκηση και την ενίσχυση της αξιοκρατίας στο δηµόσιο καθώς και κάθε δυνατού 

µέτρου που µπορεί να συµβάλει στη βελτίωση της ποιότητας της δηµόσιας διοίκησης. 

Όλα τα µέτρα για να είναι αποτελεσµατικά σε βάθος χρόνου θα πρέπει να 

συνδυαστούν µε την µεταβολή της αντίληψης πολιτών,  πολιτικών αρχών και 

κρατικών λειτουργών  για το ποιος είναι ο ρόλος του κράτους και της κρατικής 

εξουσίας (Βαβούρας Ι. κ.α., 2010)
114

. 

 

2.5 Εννοιολογική προσέγγιση της αδήλωτης εργασίας / 

εισφοροδιαφυγής: Αίτια αυτών και συνέπειές τους στην 

παραγωγικότητα της εργασίας και την κοινωνική συνοχή. 

 
2.5.1 Ορισµός της αδήλωτης εργασίας και παράγοντες που ευνοούν το φαινόµενο 

αυτό. 

 

Η αδήλωτη εργασία (ή παράνοµη απασχόληση, παράνοµη εργασία, µαύρη εργασία) 

και η εισφοροδιαφυγή συνδέονται άµεσα µε την  ανάπτυξη της παραοικονοµίας και 

της φοροδιαφυγής. Η πρόσληψη και η απασχόληση µισθωτών ακολουθεί 

συγκεκριµένες διαδικασίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του εργατικού δικαίου. Αρχικά 

προϋποθέτει την εµπρόθεσµη αναγγελία πρόσληψης του µισθωτού στις αρµόδιες 

τοπικές υπηρεσίες απασχόλησης. Επίσης σύµφωνα µε το Σύνταγµα της χώρας (άρθρο 

22 / παρ. 5), η κοινωνική ασφάλιση είναι υποχρεωτική και «το Κράτος µεριµνά για 

την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων όπως ορίζει ο νόµος»
115

. Ο εργοδότης 
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υποχρεούται να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές τόσο των  µισθωτών όσο και του 

ίδιου, καθώς και να φροντίσει για την παραχώρηση στους οργανισµούς κοινωνικής 

ασφάλισης όλων των απαιτούµενων εγγράφων
116

.  

Έτσι η αδήλωτη εργασία είναι η κύρια ή δευτερεύουσα εργασία που φέρνει κέρδος 

και η οποία αν και θα έπρεπε, δεν δηλώνεται στις αρµόδιες αρχές µε σκοπό την 

αποφυγή της φορολογίας, την παραβίαση του καθεστώτος κοινωνικής ασφάλισης ή 

άλλων κρατικών ρυθµίσεων της οικονοµικής δραστηριότητας. Στον ορισµό αυτό δεν 

περιλαµβάνεται η παράνοµη απασχόληση (παράνοµες δραστηριότητες), ούτε και η 

άτυπη απασχόληση (οικιακή, εθελοντική) εφόσον αυτές οι µορφές απασχόλησης δεν 

περιλαµβάνονται στις επίσηµες στατιστικές (Βαβούρα Ι. Πετρινιώτη Ξ., 1990)
117

. 

Κατά τον Τάτσο Ν. (2001)
118

 αδήλωτη µπορεί να είναι η δευτερεύουσα ή και η κύρια 

απασχόληση η οποία, χωρίς να είναι αναγκαστικά παράνοµη, δεν έχει δηλωθεί στις 

αρµόδιες διοικητικές αρχές όπως ορίζει ο νόµος και άρα έχουµε παράβαση των 

θεσµικών ρυθµίσεων, φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή δηλαδή µη καταβολή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Είναι κατά την Επιτροπή «οι αµειβόµενες 

δραστηριότητες που είναι νόµιµες ως προς τη φύση τους, αλλά δεν δηλώνονται στις 

δηµόσιες αρχές µε συνέπεια την αποφυγή της φορολογίας και των αντίστοιχων 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης»
 119

. 

Κατά τον Τάτσο Ν. (2001) η εισφοροδιαφυγή είναι το µέγεθος των εισφορών που δεν 

καταβάλλονται από τους εργοδότες στα ασφαλιστικά ταµεία και δεν εµφανίζονται 

στα µισθολόγια των επιχειρήσεων.  Εποµένως αφορά  ανασφάλιστους εργαζόµενους 

ή  «πληµµελή ασφάλιση» των ήδη ασφαλισµένων δηλαδή καταβολή από τους 

εργοδότες µικρότερων εισφορών από αυτές που κανονικά θα έπρεπε να 

καταβάλλονται.  

                                                                                                                                            
http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf  

Ηµεροµηνία πρόσβασης 7-12-2012, σελ. 37 
116

 Βλ. European Industrial Relations Observatory (EIRO), Questionnaire for EIRO thematic feature on 

industrial relations and undeclared work – The case of Greece, ∆ιαθέσιµο στο: 

http://www.eurofound.europa.eu/eiro/2004/06/tfeature/gr0406104tel.doc  

Ηµεροµηνία πρόσβασης 7-12-2012 
117 Βλ. Βαβούρα Ι. Πετρινιώτη Ξ. (1990) «Απόπειρα ανίχνευσης µιας αθέατης δραστηριότητας: αδήλωτη 

απασχόληση στην Ελλάδα» στο  «Παραοικονοµία» Βαβούρας Ι.Σ (επιµ), εκδόσεις Κριτική, Αθήνα , σσ. 

315-317 
118

  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σσ.132-133 
119

  Βλ. Ιδρύµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (2012)  «Η έννοια της αδήλωτης 

εργασίας και τα χαρακτηριστικά της», σελ. 5 ∆ιαθέσιµο στο:  

http://www.iobe.gr/media/meletes/adilotiergasia.pdf 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 7-12-2012   
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Η αδήλωτη εργασία ως πολυσύνθετο φαινόµενο, επηρεάζεται από ένα φάσµα 

οικονοµικών, κοινωνικών, πολιτικών και θεσµικών παραγόντων. Είναι φαινόµενο 

ιδιαίτερα έντονο σε χώρες µε υψηλά ποσοστά ανεργίας, µε µεγάλο αριθµό 

αυτοαπασχολούµενων και µε µεγάλες µεταναστευτικές εισροές. Κυριότεροι 

παράγοντες κατά τον ΙΟΒΕ που την ευνοούν, θεωρούνται η ύφεση της οικονοµίας, η 

υψηλή ανεργία και οι αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Η χαµηλή εµπιστοσύνη των 

πολιτών στην οργάνωση του κράτους και στο πολιτικό σύστηµα, η µη 

συνειδητοποίηση της σύνδεσης µεταξύ φορολογίας και κράτους πρόνοιας, οι ισχυροί 

οικογενειακοί δεσµοί καθώς και η θετικά προσκείµενη συµπεριφορά προς την 

ανασφάλιστη εργασία, αποτελούν θεσµικούς παράγοντες που ευνοούν την αδήλωτη 

απασχόληση ενώ βασικοί πολιτικοί παράγοντες αποτελούν το ανεπαρκές κοινωνικό 

κράτος και το µέγεθος της φορολογίας και των ασφαλιστικών εισφορών. Τέλος 

βασικούς κοινωνικο-οικονοµικούς παράγοντες που συµβάλλουν στην αύξηση του 

φαινοµένου είναι η παραγωγική δοµή της οικονοµίας και το µέγεθος της 

παραοικονοµίας (∆ιάγραµµα 2.2) 
120

. 

Η τάση για αδήλωτη απασχόληση και εισφοροδιαφυγή επηρεάζεται από την διαφορά 

που προκύπτει ανάµεσα στο συνολικό κόστος εργασίας και στις καθαρές αποδοχές. Η 

διαφορά αυτή είναι συνέπεια του επιπέδου των φορολογικών συντελεστών και των 

εισφορών για κοινωνική ασφάλιση. Επιπλέον κίνητρα για την εισφοροδιαφυγή 

αποτελούν τα έντονα µεταναστευτικά ρεύµατα, οι ανενεργές διατάξεις, η ατιµωρησία 

λόγω δυσκαµψίας των µηχανισµών πάταξης των παράνοµων δραστηριοτήτων, η 

ανεπάρκεια των ελεγκτικών µηχανισµών. (Τάτσος Ν. ,2001)
121

.  

                                                 
120

  Βλ.  «Η έννοια της αδήλωτης εργασίας και τα χαρακτηριστικά της» οπ.αν.παρ. σελ. 6 
121

  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σσ.466-467 
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∆ιάγραµµα 2.2 

Κύριοι παράγοντες που ευνοούν το φαινόµενο της αδήλωτης εργασίας. 

 

 

Πηγή: Ίδρυµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (2012)  «Η έννοια της αδήλωτης 

εργασίας και τα χαρακτηριστικά της», σελ. 7 ∆ιαθέσιµο στο:  

http://www.iobe.gr/media/meletes/adilotiergasia.pdf 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 7-12-2012   

 

Το σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης χαρακτηρίζεται από πολυπλοκότητα. Υπάρχουν 

πολλά ταµεία και πολλές διαφορετικές ρυθµίσεις που έχουν σχέση µε τα ποσοστά των 

εισφορών, τον τρόπο υπολογισµού των συντάξεων κλπ. και  που κρύβουν συχνά 

κοινωνικές ανισότητες. Επίσης δεν υπάρχει ουσιαστική ανταποδοτικότητα µεταξύ 

των εισφορών και των παροχών. Έτσι έχουµε εισφοροδιαφυγή εφόσον ο 

ασφαλισµένος έχει σχεδόν τις ίδιες παροχές είτε είναι συνεπής είτε όχι στις 

ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Η µη καταβολή εργοδοτικών εισφορών αυξάνει όπως 

έχει ήδη αναφερθεί, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων εφόσον το κόστος 

εργασίας είναι µειωµένο. Επίσης η πιθανότητα εντοπισµού είναι µικρή αφού οι 

δυνατότητες εντοπισµού και διασταύρωσης στοιχείων  είναι περιορισµένες. 

 

2.5.2 Χαρακτηριστικά της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. 
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Τα άτοµα που εµπλέκονται σε παραοικονοµικές δραστηριότητες ανήκουν στις 

παρακάτω κατηγορίες: 

• Εργοδότες. Το κίνητρο για απασχόληση αδήλωτης εργασίας είναι η µείωση 

του κόστους και η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήµατος και είναι πιο 

έντονο το φαινόµενο σε επιχειρήσεις συνήθως µικρού µεγέθους, που δεν 

επιτυγχάνουν οικονοµίες κλίµακος, σχετικής έντασης εργασίας, που παράγουν 

προϊόντα που η ζήτηση τους υπόκεινται σε διακυµάνσεις και έχουν χαµηλό 

επίπεδο τεχνολογίας και οργάνωσης. 

• Μισθωτούς και αυτοαπασχολούµενους που είναι σχετικά υψηλού επιπέδου 

εξειδίκευσης και ικανοτήτων. Γίνεται για οικονοµικούς λόγους και για λόγους 

επαγγελµατικής ικανοποίησης. 

• Μισθωτούς και αυτοαπασχολούµενους που είναι σχετικά χαµηλού επιπέδου 

εξειδίκευσης και ικανοτήτων. Γίνεται για λόγους επιβίωσης, επειδή βρίσκουν 

δυσκολίες στην εύρεση απασχόλησης στην επίσηµη οικονοµία ή δεν µπορούν 

να αναλάβουν τις πρόσθετες υποχρεώσεις µε τις οποίες αυτή συνδέεται.  

• Άτοµα που είναι αναγκασµένα να δραστηριοποιούνται έξω από τα πλαίσια της 

επίσηµης αγοράς εργασίας (παράνοµοι µετανάστες, συνταξιούχοι, ανήλικοι). 

Αυτά τα άτοµα δεν θέλουν να αποκαλυφθούν για να µη τιµωρηθούν, ούτε 

συνδικαλίζονται, έχουν χαµηλές αµοιβές και συνήθως δεν υπάρχει τήρηση 

των κανόνων υγιεινής και ασφαλείας στο χώρο εργασίας τους (Βαβούρα Ι. 

Πετρινιώτη Ξ., 1990)
122

.   

Στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ – 

A∆Ε∆Υ, 2007)
123

, ο κύριος όγκος της αδήλωτης εργασίας  εντοπίζεται σε κλάδους 

όπως η γεωργία, οι κατασκευές, τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια και γενικότερα στις 

υπηρεσίες. Βασικό γνώρισµα αυτών των κλάδων είναι η αυξηµένη ένταση εργασίας, 

οι χαµηλοί µισθοί, η εποχιακή φύση της εργασίας και η απασχόληση σε µεγαλύτερη 

κλίµακα ανειδίκευτου εργατικού δυναµικού. Οι  περισσότεροι αδήλωτοι εργαζόµενοι 

ανήκουν σε ευάλωτες οµάδες της αγοράς εργασίας και συγκεκριµένα είναι 

καταγεγραµµένοι ως άνεργοι, αυτοαπασχολούµενοι, εποχιακοί, φοιτητές, παιδιά και 

                                                 
122 Βλ. «Απόπειρα ανίχνευσης µιας αθέατης δραστηριότητας: αδήλωτη απασχόληση στην Ελλάδα» 

οπ.αν.παρ , σσ. 318-325 
123

 Βλ. Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ - A∆Ε∆Υ (2007) «Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση Ετήσια 

Έκθεση 2007» σσ. 320-324 

∆ιαθέσιµο στο: 
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µετανάστες. Χαρακτηριστικό αυτών των οµάδων είναι ότι δεν µπορούν να 

διαπραγµατευτούν τους όρους και τις συνθήκες εργασίας και απασχολούνται 

συνήθως σε ευέλικτες µορφές εργασιακών σχέσεων, που είναι πιο εύκολες οι 

παραβιάσεις της νοµοθεσίας. Για τους εργοδότες κίνητρο για την αδήλωτη εργασία 

αποτελεί το µειωµένο κόστος εργασίας εξαιτίας της χαµηλότερης καταβολής φόρων 

και κοινωνικών εισφορών. Οι παραγωγοί που δεν είναι ανταγωνιστικοί καθώς  και 

εκείνοι που αντιµετωπίζουν µεγάλες διακυµάνσεις στη ζήτηση των προϊόντων τους, 

έχουν σηµαντικό κίνητρο για να απασχολούν αδήλωτη εργασία, χαµηλού επιπέδου 

εξειδίκευσης και ικανοτήτων, εφόσον η αµοιβή της είναι σχετικά χαµηλή και 

µπορούν εφόσον θέλουν να µεταβάλλουν εύκολα τη ποσότητα εργασίας που 

χρησιµοποιούν
124

. Όλο  και περισσότερο µάλιστα, προωθείται το µοντέλο της 

απελευθέρωσης των εργασιακών σχέσεων που λόγω της ευελιξίας που το 

χαρακτηρίζει (µερική απασχόληση, ελαστικό ωράριο, αναδιοργάνωση της 

βιοµηχανίας και των επιχειρήσεων µε βάση µακρότατες αλυσίδες κατακόρυφης 

κατάτµησης της παραγωγής και αλυσίδες υπεργολαβιών). Αυτά καθιστούν 

ευκολότερη την παραβίαση της εργατικής νοµοθεσίας και έχουν οδηγήσει στην άνοδο 

των δεικτών της αδήλωτης εργασίας. Συχνά υπογράφονται συµβάσεις µερικής 

απασχόλησης, ενώ στην πραγµατικότητα η απασχόληση είναι πλήρης, ή υπάρχει 

εναλλαγή µεταξύ περιόδων αδήλωτης και δηλωµένης εργασίας, όταν ο χαρακτήρας 

της σύµβασης είναι εποχιακός. Υπάρχουν βεβαίως και µισθωτοί και 

αυτοαπασχολούµενοι σχετικά υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και ικανοτήτων οι 

οποίοι χρησιµοποιούν αυτά τα προσόντα και στην επίσηµη, και στην αδήλωτη 

δεύτερη απασχόληση τους, που είναι συνήθως συναφής µε την κύρια απασχόληση για 

οικονοµικούς λόγους ή για λόγους επαγγελµατικής ικανοποίησης. Επιπλέον σύµφωνα 

µε τον Τάτσο Ν. (2001)
125

 υπάρχει θετική σχέση µεταξύ παραοικονοµικής 

δραστηριότητας και παράνοµης µετανάστευσης εφόσον η ευκαιρίες για εργασία σε 

παραοικονοµικές δραστηριότητες προσελκύουν τους παράνοµους µετανάστες. Οι 

παράνοµοι µετανάστες, δραστηριοποιούνται συχνά και στην αδήλωτη απασχόληση 

και συνήθως δέχονται οικειοθελώς να αποζηµιώνονται µε χαµηλότερες αµοιβές και 

                                                 
124

 Βλ. Βαβούρα Γ. (1989) Θέσεις - τριµηνιαία επιθεώρηση Τεύχος 29, περίοδος: Οκτώβριος – 
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µ’ αυτό τον τρόπο, ξεπληρώνουν στους εργοδότες τους το κόστος νοµιµοποίησης 

τους. 

 

2.5.3 Μέτρα αντιµετώπισης της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. 
 

Τα µέτρα αντιµετώπισης των φαινοµένων της αδήλωτης εργασίας και της 

εισφοροδιαφυγής ακολουθούν δύο τάσεις σύµφωνα µε το Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ 

– A∆Ε∆Υ (2007)
126

. Η µία τάση ζητά τη µετατροπή της αδήλωτης εργασίας σε 

απασχόληση κανονικής µορφής ενώ στην άλλη,  επιδιώκεται ο περιορισµός της, µέσα 

από εντατικοποίηση ελεγκτικών και κατασταλτικών µέτρων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

βλέπει την αδήλωτη εργασία ως οικονοµικό πρόβληµα και ως εµπόδιο στον 

ανταγωνισµό και προτείνει την απλοποίηση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, την 

άρση των αντικινήτρων και την παροχή κατάλληλων κινήτρων στα συστήµατα 

φορολογίας και παροχών, τη βελτίωση της ικανότητας επιβολής του νόµου και την 

εφαρµογή κυρώσεων. Αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι το ποσοστό της 

παραοικονοµίας που αφορά την αδήλωτη εργασία «µπορεί να µετατρέπεται σε εργασία 

επίσηµου χαρακτήρα για να βελτιωθεί το συνολικό επιχειρηµατικό περιβάλλον, η 

ποιότητα της εργασίας των ενδιαφεροµένων, η κοινωνική συνοχή και η βιωσιµότητα 

των δηµοσιονοµικών και των συστηµάτων κοινωνικής προστασίας. Θα πρέπει να 

ενθαρρυνθεί η βελτίωση των πληροφοριών για την έκταση της αδήλωτης εργασίας στα 

κράτη µέλη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση»
127

. Έτσι για να καταργήσει τα αντικίνητρα 

για δήλωση της οικονοµικής δραστηριότητας προτείνει την µείωση του ύψους των 

φόρων και των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, και γενικά την απελευθέρωση της 

αγοράς εργασίας. 

Συνεπώς κατά τον Τάτσο Ν. (2001)
128

 υπάρχει κοινωνικό, οικονοµικό και πολιτικό 

κόστος που πρέπει να συνυπολογιστεί στις προτάσεις επίλυσης αυτών των 

προβληµάτων. Προτείνεται λοιπόν: 
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 Βλ. «Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2007», οπ.αν.παρ, σσ. 325-333 
127

  Βλ. Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2003) Απόφαση του Συµβουλίου της 22ας 

Ιουλίου 2003 σχετικά µε τις κατευθυντήριες γραµµές για τις πολιτικές των κρατών µελών για την 

απασχόληση (2003/578/ΕΚ), παράγραφος 19, σελ 3 ∆ιαθέσιµο στο: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:197:0013:0013:EL:PDF  

Ηµεροµηνία πρόσβασης 8-12-2012 
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  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σσ.180-183 
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• Όσο γίνεται πιο δίκαιη φορολογική αντιµετώπιση των πολιτών ώστε να 

εξαλειφθούν οι διαφορές µεικτών και καθαρών αποδοχών που ενισχύουν τα 

κίνητρα για προσφυγή στην αδήλωτη απασχόληση. 

• Μεταρρύθµιση στο σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης εφόσον αφενός οι υψηλές 

εισφορές για κοινωνική ασφάλιση και αφετέρου η έλλειψη 

ανταποδοτικότητας παροχών οδηγεί σε ασφαλιστική απειθαρχία και 

εισφοροδιαφυγή. 

• Βελτίωση και απλοποίηση των διαδικασιών ελέγχου των επιχειρήσεων µε 

χρήση εξειδικευµένου προσωπικού, εξοπλισµένου µε κατάλληλα µέσα 

µηχανογράφησης για εξοικονόµηση χρόνου και επικέντρωση του στην 

ποιότητα του ελέγχου και όχι µόνο στον αριθµό των ελέγχων. 

• Ενίσχυση της απασχόλησης για τον περιορισµό αφενός των θεσµικών 

παραβάσεων στην αγορά εργασίας και αφετέρου, της δευτερεύουσας 

εργασίας. 

• Θέσπιση σαφούς θεσµικού πλαισίου και εφαρµογή συντονισµένης 

µεταναστευτικής πολιτικής. 

Η αδήλωτη εργασία και η εισφοροδιαφυγή εν κατακλείδι αποτελεί µέρος του 

ευρύτερου προβλήµατος της παραοικονοµίας και δηµιουργεί εµπόδια στη 

χρηµατοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών, µειώνει το καθεστώς της κοινωνικής 

προστασίας των ατόµων και τις προοπτικές της αγοράς εργασίας, επηρεάζει τους 

όρους του ανταγωνισµού και αντιβαίνει στα ιδεώδη της αλληλεγγύης και της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Για να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικά είναι απαραίτητος ο 

σχεδιασµός µιας ολοκληρωµένης πολιτικής στρατηγικής (ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΓΣΕΕ – A∆Ε∆Υ, 2007)
129

. 

 

2.6 Οι άτυπες οικονοµικές δραστηριότητες ως κοµµάτι της 
παραοικονοµίας. 
 
2.6.1 Ορισµός και κατηγορίες άτυπων δραστηριοτήτων. 
 

Όπως αναφέραµε άτυπες είναι οι δραστηριότητες εκείνες, που δεν καταγράφονται 

από επίσηµες στατιστικές και δε ρυθµίζονται από κρατικούς διοικητικούς 
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 Βλ. «Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 2007», οπ.αν.παρ, σελ. 317 
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µηχανισµούς. Μπορούµε να διακρίνουµε τέσσερις κατηγορίες άτυπων 

δραστηριοτήτων: 

• Την φοροδιαφυγή από επιχειρήσεις και από ιδιώτες εντός των νόµιµων 

δραστηριοτήτων (αγοραπωλησίες αδήλωτων προϊόντων, τοκογλυφία, µη 

εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας και των κανονισµών υγιεινής και 

ασφάλειας, χαριστικές ρυθµίσεις από την γραφειοκρατία). 

• Τις εγκληµατικές δραστηριότητες και αγοραπωλησίες (εµπορία ναρκωτικών, 

η σωµατεµπορία, το σύγχρονο «δουλεµπόριο», το εµπόριο όπλων, η 

αρχαιοκαπηλία, η χαρτοπαιξία). 

• Επαγγελµατικές δραστηριότητες που αποκρύπτονται και φοροδιαφεύγουν από 

τις ρυθµιστικές κρατικές αρχές (δραστηριότητες δηλαδή που ασκούνται 

εποχιακά ή περιστασιακά για συµπλήρωση εισοδήµατος όπως µικρεµπόριο, 

στον ρουχισµό, στον τουρισµό, στην οικοδοµή καθώς και η αδήλωτη 

απασχόληση κατ’ οίκον). 

• Απλήρωτες οικονοµικές δραστηριότητες που γίνονται µε σκοπό το άµεσο 

όφελος του νοικοκυριού  όπως η εργασία στο σπίτι, οι επισκευές στο σπίτι κ.α 

(Γκιάλης Σ., 2004)
130

.  

 

2.6.2 Ορισµός και χαρακτηριστικά παράνοµων και εγκληµατικών 

δραστηριοτήτων. 

 

Οι παράνοµες δραστηριότητες έχουν άµεση σχέση µε την παραοικονοµία εφόσον 

παράνοµη οικονοµική δραστηριότητα είναι κάθε αξιόποινη πράξη που 

πραγµατοποιείται εκµεταλλευόµενη τις δυνατότητες ή αδυναµίες του οικονοµικού 

συστήµατος, πραγµατοποιεί εισόδηµα και έχει ως σκοπό την αύξηση του 

εισοδήµατος για τον δράστη, ενώ έχει αρνητικές συνέπειες για τα έσοδα του 

δηµοσίου ή άλλων φυσικών ή νοµικών προσώπων. Έχουµε εποµένως προσβολή της 

καλής λειτουργίας της οικονοµίας και παράνοµο όφελος για τον δράστη που 

εκµεταλλεύεται τις υπάρχουσες αδυναµίες των οικονοµικών δοµών.  
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 Βλ. Γκιάλης Σ. (2004) «∆ιάχυτη εκβιοµηχάνιση και άτυπες / παράνοµες δραστηριότητες στις 

ελληνικές πόλεις και περιοχές: Ιστορικές καταβολές και σύγχρονες τάσεις», Τεχνικό Επιµελητήριο 

Ελλάδας, Ηµερίδα: «Παράνοµες µεταποιητικές δραστηριότητες στον αστικό ιστό». ∆ιαθέσιµο στο: 

http://library.tee.gr/digital/m2024/m2024_gialis.pdf  

Ηµεροµηνία πρόσβασης 9-12-2012 
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Τα οικονοµικά εγκλήµατα αναπτύσσονται στα πλαίσια της νόµιµης αγοράς και εδώ 

ανήκουν τα εγκλήµατα που είναι σχετικά µε τη φορολογία, µε το χρηµατοπιστωτικό 

σύστηµα, η απάτη γύρω από τις χρηµατοδοτήσεις, δωροδοκία, τελωνιακές 

παραβάσεις, εγκλήµατα που αφορούν το περιβάλλον.   

Το οργανωµένο έγκληµα δραστηριοποιείται στο χώρο της παράνοµης αγοράς και εδώ 

ανήκουν η εµπορία ναρκωτικών, η νοµιµοποίηση εσόδων από εγκληµατικές 

δραστηριότητες, το «ξέπλυµα βρώµικου χρήµατος», το λαθρεµπόριο όπλων και 

εκρηκτικών υλών, η σωµατεµπορία και µαστροπεία, η οργανωµένη παράνοµη 

µετανάστευση, η παράνοµη εµπορία πυρηνικών και ραδιενεργών ουσιών και το 

εµπόριο κλεµµένων προϊόντων γενικά (Βαβούρα Ι.- Μανωλά Γ., 2004)
131

.  

Όπως αναφέραµε, οι θεσµικοί περιορισµοί που επιβάλλονται στις παράνοµες 

οικονοµικές δραστηριότητες (χαρτοπαιξία, λαθρεµπόριο, κλπ.) κάνουν την 

δραστηριοποίηση στον τοµέα της παραοικονοµίας να αποτελεί µονόδροµο. Κατά τον 

Παυλόπουλο, Π. (1987)
132

 και (2002).
133

 Οι παράνοµες δραστηριότητες χωρίς 

εξαναγκασµό ανήκουν στην επίσηµη και όχι την άτυπη οικονοµία. Η οριοθετική 

γραµµή παραγωγής είναι το σύνολο εκείνο των  κανόνων, που επιτρέπουν στους 

απασχολούµενους µε τη µέτρηση των εθνικών λογαριασµών να αποφασίσουν αν 

κάποια δραστηριότητα δηµιουργεί προστιθέµενη αξία και συµβάλλει έτσι στη 

διαµόρφωση του ακαθαρίστου εγχωρίου προϊόντος.  Το να διευρυνθεί αυτή η γραµµή 

και να περιλαµβάνει και παράνοµες δραστηριότητες, δεν είναι κάτι απλό εφόσον: 

• Οι παράνοµες δραστηριότητες εκ φύσεως δεν ενδείκνυνται για µέτρηση µε 

κάποιο κοινά αποδεκτό βαθµό ακριβείας. 

• Είναι δύσκολο να βρεθεί βάση αναγωγής της τρέχουσας αξίας τους, σε αξία 

σταθερών τιµών. 

• Το να περιληφθούν εγκληµατικές δραστηριότητες στο ΑΕΠ θα οδηγούσε σε 

ανυποληψία τους εθνικούς λογαριασµούς ως πηγή πληροφοριών γύρω από 

την οικονοµική ευηµερία της κοινωνίας και επιπλέον θα ήταν σαν 

επιδοκιµασία των εγκληµατικών συµπεριφορών. 

Υπάρχουν και εκείνοι που θέλουν τις παράνοµες δραστηριότητες εντός παραγωγικής 

δραστηριότητας αρκεί να µην περιέχουν εξαναγκασµό. Αυτοί ισχυρίζονται ότι: 
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 Βλ. «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα και τον κόσµο : προσέγγιση των βασικών πτυχών του 

προβλήµατος», οπ.αν.παρ. σσ. 73-75 
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 Βλ. «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα: Μια Πρώτη Ποσοτική οριοθέτηση», οπ.αν.παρ, σσ. 34-38 
133

 Βλ. «Η παραοικονοµία στην Ελλάδα Επανεξέταση», οπ.αν.παρ. σσ. 134-137 
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• Η µεγάλη µείωση της εγκληµατικής συµπεριφοράς θα συντελούσε στο να 

µειωθεί το ΑΕΠ σε τέτοιο βαθµό ώστε να µην είναι αξιόπιστος δείκτης της 

οικονοµικής ανάπτυξης. 

• Κάποια αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται από παράνοµες δραστηριότητες, 

ανταγωνίζονται άµεσα αγαθά που παράγονται νόµιµα (παράνοµα τυχερά 

παιγνίδια, τοκογλυφικά δάνεια κ.α.). 

• Κάποιες χώρες, περιλαµβάνουν στο ΑΕΠ τους δραστηριότητες που σε άλλες 

χώρες θεωρούνται παράνοµες, άρα υπάρχει πρόβληµα διεθνούς 

συγκρισιµότητας. 

Σε συνολικό επίπεδο το ύψος των παράνοµων οικονοµικών δραστηριοτήτων δεν έχει 

εκτιµηθεί και αποτελεί µέρος των εκτιµήσεων γύρω από την παραοικονοµία, απλώς 

γίνεται η υπόθεση ότι οι παράνοµες δραστηριότητες  είναι κατά πολύ µικρότερες από 

τις νόµιµες. Στην  εικόνα 2.1 βλέπουµε τον ετήσιο τζίρο από παράνοµες 

δραστηριότητες στην Ελλάδα. 

 

 

 

 

Εικόνα 2.1 

Ετήσιος τζίρος από παράνοµες 
δραστηριότητες. 
Πηγή: Εφηµερίδα Καθηµερινή  

http://www.kathimerini.gr/kathnews/graph/04-

08-09/s23_3.pdf 
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3. Τρόποι αντιµετώπισης των φαινοµένων της παραοικονοµίας, της 

φοροδιαφυγής, της διαφθοράς και της αδήλωτης εργασίας από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Ο στόχος αυτού του κεφαλαίου είναι να αναλυθεί η γραφειοκρατία η οποία 

δηµιουργεί υψηλό διοικητικό κόστος στις επιχειρήσεις, στους πολίτες και το κράτος, 

ενώ η µείωση αυτής θα δηµιουργούσε πιο ανταγωνιστικές οικονοµίες και µικρότερη 

διαφθορά, άρα καλύτερη επιχειρηµατικότητα, περισσότερες θέσεις εργασίας και 

περισσότερα έσοδα για την κοινωνική πολιτική των κρατών. 

 

3.1 Ανταγωνιστική οικονοµία της Ευρώπης µε περισσότερες θέσεις εργασίας: Η 

στρατηγική "Ευρώπη 2020".  

 

Στις 26 Μαρτίου 2010, το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε µε την πρόταση της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δροµολόγηση της στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η 

Ευρωπαϊκή Ένωση µέσα από την αναπτυξιακή στρατηγική «Ευρώπη 2020» έθεσε 

πέντε στόχους οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 2020 και αφορούν την 

απασχόληση, την καινοτοµία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίµα / 

ενέργεια. Αποτελεί αφενός εργαλείο για την καταπολέµηση της κρίσης και αφετέρου 

δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για µια πιο ανταγωνιστική οικονοµία µε 

περισσότερες θέσεις εργασίας. Οι προτεραιότητες που έχουν τεθεί στα πλαίσια αυτής 

της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι να επιτευχθεί µια ανάπτυξη έξυπνη, διατηρήσιµη 

και χωρίς αποκλεισµούς. Έξυπνη ανάπτυξη σηµαίνει ανάπτυξη µιας οικονοµίας 

βασιζόµενης στη γνώση και την καινοτοµία δηλαδή αποτελεσµατικές επενδύσεις 

στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτοµία. ∆ιατηρήσιµη ανάπτυξη σηµαίνει 

προώθηση µιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και πιο 

ανταγωνιστικής οικονοµίας δηλαδή µια οικονοµία µε χαµηλές εκποµπές διοξειδίου 

του άνθρακα και περισσότερο ανταγωνιστική βιοµηχανία. Ανάπτυξη χωρίς 

αποκλεισµούς σηµαίνει µια οικονοµία µε υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει 

κοινωνική και εδαφική συνοχή δηλαδή έµφαση σε δύο σηµαντικούς παράγοντες, στη 

δηµιουργία θέσεων εργασίας και στη µείωση της φτώχειας
134

. Θεσπίστηκε στα 
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 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό Ανακοίνωση της Επιτροπής Ευρώπη 
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πλαίσια της στρατηγικής αυτής, για τον καλύτερο συντονισµό των οικονοµικών 

πολιτικών σε όλη την ΕΕ, την αντιµετώπιση προβληµάτων που σχετίζονται µε την 

οικονοµική κρίση, αλλά και για την τόνωση της ανάπτυξης και της απασχόλησης, ένα 

αποτελεσµατικό σύστηµα οικονοµικής διακυβέρνησης
135

.  Οι πέντε στόχοι που 

αφορούν την απασχόληση, την καινοτοµία (έρευνα και ανάπτυξη), την εκπαίδευση, 

την κοινωνική ένταξη και το κλίµα / ενέργεια, µετατρέπονται στη συνέχεια σε 

εθνικούς στόχους έτσι ώστε να παρουσιάζουν τις εκάστοτε καταστάσεις και τις 

συνθήκες που είναι διαφορετικές σε κάθε χώρα. Έτσι κάθε χώρα να µπορεί να ελέγχει 

την πρόοδο της. Οι στόχοι αυτοί είναι κοινοί και υλοποιούνται µε τον συνδυασµό 

δράσης σε εθνικό επίπεδο, αλλά και δράσης σε επίπεδο ΕΕ άρα δεν υπάρχει 

καταµερισµός των υποχρεώσεων. Επίσης είναι αλληλένδετοι και αλληλοενισχυόµενοι 

οι στόχοι εφόσον οι αλλαγές στην εκπαίδευση οδηγούν σε αύξηση της απασχόλησης 

και µείωση της φτώχειας (κοινωνική ένταξη). Επίσης η προώθηση της οικονοµίας 

µέσα από την έρευνα και την ανάπτυξη (καινοτοµία) αυξάνει την ανταγωνιστικότητα 

και δηµιουργεί θέσεις εργασίας. Τέλος η επένδυση σε καθαρές τεχνολογίες συµβάλει 

στην κλιµατική αλλαγή και δηµιουργεί νέες ευκαιρίες για επιχειρηµατικότητα και 

απασχόληση. Ειδικότερα στόχος έως το έτος 2020, όσον αφορά την απασχόληση 

είναι να απασχολείται το 75% των ευρωπαίων που έχουν ηλικία 20 ως 64 έτη.  Θα 

πρέπει ακόµα το 3% του ΑΕΠ της ΕΕ, να επενδύεται στην έρευνα και την ανάπτυξη. 

Στόχος που σχετίζεται µε την εκπαίδευση είναι να µειωθεί κάτω από 10% το ποσοστό 

των ατόµων που εγκαταλείπουν το σχολείο και να ολοκληρώνει τις τριτοβάθµιες 

σπουδές του, τουλάχιστον το 40% των ατόµων που η ηλικία τους κυµαίνεται µεταξύ 

30-34 ετών. Επιπλέον στόχος είναι να µειωθούν τουλάχιστον κατά 20 εκατοµµύρια τα 

άτοµα που βρίσκονται ή κινδυνεύουν να βρεθούν σε κατάσταση φτώχειας και 

κοινωνικού αποκλεισµού. Τέλος όσον αφορά το κλίµα και την ενέργεια, στόχος είναι 

η µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου κατά 20% ή ακόµα και 30%, αν το 

επιτρέπουν οι συνθήκες σε σχέση µε το 1990, η εξασφάλιση του 20% της ενέργειας 

από ανανεώσιµες πηγές και η αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης (στόχοι 

του «20/20/20»)
136

. 
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 Για την επίτευξη αυτών των στόχων απαιτείται µεγάλο φάσµα δράσεων σε εθνικό, 

ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. Η Επιτροπή πρότεινε επτά εµβληµατικές 

πρωτοβουλίες για θα δράσουν ως καταλύτες για την επίτευξη της προόδου σε κάθε 

βασική προτεραιότητα (έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη). 

Αυτές οι πρωτοβουλίες είναι: α) Ψηφιακό θεµατολόγιο για την Ευρώπη, β) Ένωση 

καινοτοµίας γ) Νεολαία σε κίνηση (αφορούν την έξυπνη ανάπτυξη) δ) Μια Ευρώπη 

που χρησιµοποιεί αποτελεσµατικά τους πόρους της ε) Μια βιοµηχανική πολιτική για 

την εποχή της παγκοσµιοποίησης (αφορούν την διατηρήσιµη οικονοµική ανάπτυξη) 

στ) Ατζέντα για νέες δεξιότητες και θέσεις εργασίας ζ) Ευρωπαϊκή πλατφόρµα κατά 

της φτώχειας (αφορούν την οικονοµική ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς)
 137

. Όταν 

µιλάµε για έξυπνη ανάπτυξη εννοούµαι την βελτίωση στις επιδόσεις της ΕΕ που 

αφορούν α) την εκπαίδευση µέσα από την ενθάρρυνση των ατόµων για µάθηση, 

σπουδές και για βελτίωση των δεξιοτήτων τους, β) έρευνα και καινοτοµία δηλαδή 

δηµιουργία νέων προϊόντων και υπηρεσιών που ευνοούν την ανάπτυξη, την 

απασχόληση ενώ συµβάλλουν στην αντιµετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων, γ) 

ψηφιακή κοινωνία δηλαδή αξιοποίηση των τεχνολογιών, πληροφοριών και 

επικοινωνιών.
138

 Βιώσιµη ανάπτυξη σηµαίνει α) µια οικονοµία περισσότερο 

ανταγωνιστική και λιγότερο ρυπογόνα που κάνει αποτελεσµατική και βιώσιµη χρήση 

των πόρων της β) προστασία του περιβάλλοντος γ) αξιοποίηση της πρωτοπορίας της 

ΕΕ στην ανάπτυξη νέων πράσινων τεχνολογιών και µεθόδων παραγωγής, δ) 

εγκατάσταση αποδοτικών και έξυπνων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, ε) 

εκµετάλλευση των δικτύων σε επίπεδο ΕΕ ώστε να ενισχυθεί το ανταγωνιστικό 

πλεονέκτηµα των επιχειρήσεων στ) βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, ζ) 

παροχή βοήθειας στους καταναλωτές ώστε να κάνουν σωστές επιλογές
139

. Τέλος 

ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς σηµαίνει α) την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης 
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στην ΕΕ ιδιαίτερα για τις γυναίκες, τους νέους και τους εργαζοµένους µεγαλύτερης 

ηλικίας, β) βοήθεια στα άτοµα κάθε ηλικίας να προετοιµαστούν και να µπορέσουν να 

διαχειριστούν τις αλλαγές, µέσα από επενδύσεις σε δεξιότητες και επαγγελµατική 

κατάρτιση, γ) εκσυγχρονισµό των αγορών εργασίας και των συστηµάτων κοινωνικής 

προστασίας, δ) σιγουριά ότι ολόκληρη η ΕΕ θα αποκοµίσει τα οφέλη της 

ανάπτυξης
140

. 

Όσον αφορά την Ελλάδα σύµφωνα µε την σύσταση του Συµβουλίου σχετικά µε το 

εθνικό πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων της Ελλάδας του 2012 η οικονοµική κρίση και τα 

µέτρα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης είχαν αντίκτυπο στην ικανότητα της χώρας να 

επιτύχει τους στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», κυρίως στους στόχους που 

έχουν κοινωνικό προσανατολισµό. Εκτιµά όµως ότι οι διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις, 

ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την αγορά εργασίας, η ελευθέρωση διαφόρων τοµέων 

και ορισµένα µέτρα για τη βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, θα 

συµβάλουν στην προώθηση του ανταγωνισµού, στην τόνωση της παραγωγικότητας, 

στην αύξηση της απασχόλησης και στη µείωση του κόστους παραγωγής, 

συµβάλλοντας έτσι µεσοπρόθεσµα, στην αύξηση της απασχόλησης και στον 

περιορισµό της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισµού
141

. 

 

3.2 Ευρωπαϊκά µέτρα αντιµετώπισης – δήµευσης εσόδων – κερδών από  

παράνοµες δραστηριότητες. 

 

Η «στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της EE στην πράξη» που εγκρίθηκε τον 

Νοέµβριο του 2010, θεσπίζει ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ασφάλειας. Εντάσσεται σε 

σειρά µέτρων που επιδιώκουν την προστασία της νόµιµης οικονοµίας από την 

εγκληµατική διείσδυση, µέτρα τα οποία συνδέονται µε τη στρατηγική «Ευρώπη 

2020» και τη θεµατολογία για την οικονοµική ανάπτυξη. Επίσης περιλαµβάνουν τη 

δέσµη µέτρων κατά της διαφθοράς στην ΕΕ (IP/11/678) καθώς και τη στρατηγική της 

Επιτροπής για την καταπολέµηση της απάτης. Περιλαµβάνει σαράντα µία ενέργειες 

για την αντιµετώπιση των περισσότερο επειγουσών απειλών κατά της ασφάλειας 
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στην Ευρώπη και γενικότερα δράση σε τοµείς της επιβολής του νόµου και της 

δικαστικής συνεργασίας, στη διαχείριση των συνόρων και της πολιτικής προστασίας. 

Η «στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της EE στην πράξη» περιλαµβάνει πέντε 

στόχους και συγκεκριµένα α) την εξάρθρωση των διεθνών εγκληµατικών δικτύων 

που απειλούν την κοινωνία µας, β) την πρόληψη της τροµοκρατίας και αντιµετώπιση 

της ριζοσπαστικοποίησης και της στρατολόγησης τροµοκρατών, γ) την αύξηση των 

επιπέδων ασφάλειας των πολιτών και των επιχειρήσεων στον κυβερνοχώρο, δ) την 

ενίσχυση της ασφάλειας µέσω της διαχείρισης των συνόρων και ε) την αύξηση της 

ανθεκτικότητας της Ευρώπης σε περιπτώσεις κρίσεων και καταστροφών.  Στοχεύουν 

εποµένως στην εξάρθρωση των εγκληµατικών και των τροµοκρατικών δικτύων, στη 

προστασία των πολιτών, των επιχειρήσεων και των εταιριών από το έγκληµα στον 

κυβερνοχώρο, στην αύξηση της ασφάλειας της ΕΕ µε περισσότερο «έξυπνη» 

διαχείριση των συνόρων, καθώς και για να ενισχυθεί η ετοιµότητα και η ικανότητα 

της ΕΕ ώστε να µπορεί να αντιµετωπίζει τις κρίσεις.
142

 Σύµφωνα µε πρόσφατη 

πρόταση της Επιτροπής (IP/12/235) ορίστηκαν νέοι κανόνες ώστε η δήµευση 

κεφαλαίων και άλλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται µέσω εγκληµατικών 

δραστηριοτήτων να γίνει περισσότερο αποτελεσµατική και να αποκτήσει µεγαλύτερη 

εµβέλεια και αυτή η πρόταση εντάσσεται στον πρώτο στόχο δηλαδή την εξάρθρωση 

των διεθνών εγκληµατικών δικτύων που απειλούν την κοινωνία µας. Έτσι σύµφωνα 

µε την Επιτροπή τα ποσά που προκύπτουν από το οργανωµένο έγκληµα είναι πολύ 

περιορισµένα σε σύγκριση µε τα έσοδα που προκύπτουν από τις παράνοµες 

δραστηριότητες, όπως είναι η παράνοµη διακίνηση ναρκωτικών, η παραχάραξη, η 

σωµατεµπορία και το λαθρεµπόριο µικρών όπλων. Τα έσοδα από αυτές τις 

δραστηριότητες επενδύονται συνήθως έξω από την χώρα προέλευσης τους και µπορεί 

να είναι και κάποιο κράτος µέλος της ΕΕ, ή µεταβιβάζονται σε τρίτα µέρη για να µην 

δηµευτούν. Αυτό το γεγονός της απόκρυψης και επανεπένδυσης περιουσιακών 

στοιχείων σε κράτη µέλη άλλα από εκείνο στα οποία διαπράττεται το έγκληµα, 

µειώνει την ικανότητά της ΕΕ να καταπολεµήσει τις σοβαρές µορφές του 

διασυνοριακού οργανωµένου εγκλήµατος σε ολόκληρη την ΕΕ, και επηρεάζει 

επιπλέον τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς µε το να νοθεύει τον ανταγωνισµό µε 
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νοµιµοφανείς επιχειρήσεις και µε το να υπονοµεύει την εµπιστοσύνη στο 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
143

. Τα Ηνωµένα Έθνη εκτιµούν ότι το συνολικό ύψος 

των προϊόντων εγκλήµατος που προέκυψε το 2009 έφτασε περίπου στο ποσό του 2,1 

τρισεκατοµµυρίων δολαρίων ΗΠΑ, ή στο 3,6 % του παγκόσµιου ΑΕΠ του έτους 

2009. Με αυτό τον τρόπο όµως, οι εγκληµατικές οµάδες γίνονται ακόµα ισχυρότερες 

και επιπλέον στερούνται οι ευρωπαίοι πολίτες από φορολογικά έσοδα τα οποία θα 

µπορούσαν να επενδυθούν σε τοµείς όπως η περίθαλψη ή η εκπαίδευση. Συνήθως το 

βρώµικο αυτό χρήµα νοµιµοποιείται και συχνά επανεπενδύεται στη νόµιµη οικονοµία 

όπως αναφέραµε. Με την πρόταση της επιτροπής για ευκολότερη δήµευση των 

περιουσιακών στοιχείων µπαίνει ένας φραγµός στις εγκληµατικές δραστηριότητες. 

Επιπλέον αποτελεί προστασία για την οικονοµία απέναντι στην εγκληµατική 

διείσδυση και την διαφθορά.  Γενικά ωφελείται η  κοινωνία ως σύνολο και οι 

φορολογούµενοι. Με τους κανόνες αυτούς θα ενισχυθεί η ικανότητα των κρατών 

µελών να προβαίνουν στη δήµευση περιουσιακών στοιχείων που έχουν µεταβιβαστεί 

σε τρίτους, θα γίνει περισσότερο εύκολη η δήµευση περιουσιακών στοιχείων 

παράνοµης προέλευσης, ακόµα και στην περίπτωση που ο ύποπτος έχει διαφύγει και 

θα διασφαλιστεί το γεγονός ότι οι αρµόδιες αρχές µπορούν να δεσµεύουν προσωρινά 

περιουσιακά στοιχεία που διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν εφόσον δεν 

αναληφθεί καµία δράση. Τα χρήµατα που πρόκειται να δηµευτούν θα µπορούν να 

επαναχρησιµοποιηθούν για κοινωνικούς σκοπούς και να γίνουν τα απαραίτητα 

κεφάλαια που θα επανεπενδυθούν σε πρωτοβουλίες καταστολής ή πρόληψης του 

εγκλήµατος. Στην πρόταση της επιτροπής θεσπίζονται περισσότερο σαφείς και 

αποτελεσµατικοί κανόνες για τη δήµευση περιουσιακών στοιχείων που δεν 

συνδέονται άµεσα µε συγκεκριµένο έγκληµα, αλλά προκύπτουν µε σαφήνεια  από 

συναφείς εγκληµατικές δραστηριότητες του καταδικασθέντος προσώπου (εκτεταµένη 

δήµευση). Επίσης ενισχύονται οι κανόνες σχετικά µε τη δήµευση περιουσιακών 

στοιχείων που µεταβιβάζονται από τον ύποπτο σε τρίτο µέρος, το οποίο θα έπρεπε να 

έχει αντιληφθεί ότι τα περιουσιακά αυτά στοιχεία προέρχονται από εγκληµατική 

δραστηριότητα (δήµευση εις χείρας τρίτου). Θα επιτρέπεται η δήµευση περιουσιακών 

στοιχείων όταν η ποινική καταδικαστική απόφαση δεν είναι δυνατή λόγω θανάτου, 

                                                 
143

 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή 12.3.2012 COM(2012) 85 τελικό, 2012/0036 (COD) Πρόταση Οδηγία 

του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβούλιου σχετικά µε τη δέσµευση και τη δήµευση των 

προϊόντων του εγκλήµατος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

∆ιαθέσιµο στο: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0085:FIN:EL:PDF 

Πρόσβαση στις 28-12-2012 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 79 

χρόνιας ασθένειας ή φυγής του υπόπτου (περιορισµένη δήµευση µη βασιζόµενη σε 

καταδίκη). Θα διασφαλίζεται ότι οι εισαγγελικές αρχές µπορούν να δεσµεύσουν 

προσωρινά περιουσιακά στοιχεία που διατρέχουν τον κίνδυνο να εξαφανιστούν αν 

δεν αναληφθεί σχετική δράση, κατόπιν επιβεβαίωσης δικαστηρίου (προληπτική 

δέσµευση). Θα υποχρεωθούν τα κράτη µέλη να διαχειρίζονται τα δεσµευµένα 

περιουσιακά στοιχεία µε τέτοιο τρόπο ώστε να µη χάνεται η οικονοµική αξία τους 

πριν καταλήξουν σε δήµευση (διαχείριση περιουσιακών στοιχείων) και θα 

διασφαλίζεται ότι τα µέτρα που λαµβάνονται για τη δέσµευση και τη δήµευση 

περιουσιακών στοιχείων εξισορροπούνται από ισχυρά µέτρα για την προστασία των 

θεµελιωδών δικαιωµάτων, ιδιαίτερα για να διασφαλίζεται ο σεβασµός του 

δικαιώµατος του προσώπου στο τεκµήριο αθωότητας και του δικαιώµατος της 

ιδιοκτησίας. Επιπλέον οι αρχές καταστολής και οι δικαστικές αρχές θα πρέπει να 

διαθέτουν καλύτερα µέσα για να µπορούν να ακολουθήσουν την πορεία του χρήµατος 

ενώ χρειάζονται και περισσότερα µέσα προκειµένου να ανακτήσουν µεγαλύτερο 

ποσοστό περιουσιακών στοιχείων εγκληµατικής προέλευσης.
144

 

 

3.3 ∆ιοικητικό κόστος και γραφειοκρατία στο πλαίσιο της ΕΕ. 

 

Το «πρόγραµµα δράσης για τη µείωση του διοικητικού φόρτου στην ΕΕ» που 

ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στις 24 Ιανουαρίου 2007 έχει ως στόχο να 

προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την απασχόληση µέσα από την 

µείωση του διοικητικού κόστους που συνεπάγεται η νοµοθεσία της ΕΕ κατά 25% έως 

το 2012
145

. Οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να αφιερώνουν πολύτιµο χρόνο στην 

εκπλήρωση ορισµένων υποχρεώσεων πληροφόρησης που περιλαµβάνονται σε 

νοµοθετικά κείµενα, αντί να αξιοποιούν το χρόνο αυτό στην άσκηση της κύριας 

δραστηριότητάς τους. Οι διοικητικές δαπάνες προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο, το 

κοινοτικό δίκαιο, το εθνικό δίκαιο ή ακόµη και το δίκαιο των περιφερειών. Η µείωση 

της γραφειοκρατίας έχει ως απώτερο στόχο την έξοδο της οικονοµίας από την ύφεση 
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και δίνει νέα ώθηση στις επιχειρήσεις ιδιαίτερα τις µικρές, που δηµιουργούν τις 

περισσότερες θέσεις εργασίας στην ΕΕ,  σε µια χρονική περίοδο όπου οι πιστώσεις 

είναι περιορισµένες. Η οικονοµία της Ευρώπης µάλιστα, βασίζονται σε πολύ µεγάλο 

βαθµό στην ανάπτυξη του δυναµικού των µικρών και µεσαίου µεγέθους επιχειρήσεων 

(ΜΜΕ) και υπολογίζεται ότι στην ΕΕ υπάρχουν περίπου 23 εκατοµµύρια ΜΜΕ 

(εταιρείες δηλαδή µε λιγότερους από 250 υπαλλήλους), που απασχολούν το 67% του 

εργατικού δυναµικού του ιδιωτικού τοµέα και καλύπτουν βιοµηχανικούς κλάδους 

όπως η κλωστοϋφαντουργία, οι κατασκευές και η επιπλοποιία που θεωρούνται 

ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία της οικονοµίας. Αντιπροσωπεύουν δηλαδή το 99% 

του συνόλου των επιχειρήσεων και απασχολούν σε µέγεθος περισσότερους από 90 

εκατοµµύρια εργαζοµένους. Η Επιτροπή εκτίµησε το 2009,  ότι ο συνολικός ετήσιος 

φόρτος των επιχειρήσεων από τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις που συνεπάγονται η 

ευρωπαϊκή νοµοθεσία και οι σχετικές εθνικές νοµοθεσίες φτάνει στο ποσό των 124 

δισ. ευρώ το χρόνο
146

. Επιπλέον οι ΜΜΕ αντιµετωπίζουν µεγάλα διοικητικά 

προβλήµατα και δυσκολίες ως προς την εξασφάλιση χρηµατοδότησης και µ’ αυτό τον 

τρόπο παρεµποδίζεται η επιχειρηµατικότητα γενικά στην Ευρώπη, επειδή υποτιµάται 

η σηµασία αυτών των µικρών επιχειρήσεων
147

. Για την υλοποίηση του στόχου της 

µείωση του διοικητικού φόρτου, η Επιτροπή έχει προτείνει την εκπόνηση κοινών 

αρχών όπως είναι η µείωση της συχνότητας των απαιτήσεων υποβολής δηλώσεων 

στο ελάχιστο επίπεδο που είναι αναγκαίο, η διερεύνηση κατά πόσον η ίδια 

υποχρέωση πληροφόρησης απαιτείται αρκετές φορές, ο περιορισµός των δεσµεύσεων 

για τις µικροµεσαίες επιχειρήσεις µε τη θέσπιση κατώτατων επιπέδων όσον αφορά τις 

υποχρεώσεις πληροφόρησης, η στόχευση των επιχειρήσεων που εκτελούν 

δραστηριότητες µε τον υψηλότερο κίνδυνο φόρτου σε ορισµένους τοµείς, η  µείωση ή 

εξάλειψη των υποχρεώσεων πληροφόρησης, όταν αυτές αφορούν νοµοθετικές 

απαιτήσεις που έχουν καταργηθεί ή τροποποιήθηκαν από τη θέσπιση της υποχρέωσης 

πληροφόρησης και µετά και η παροχή διευκρινίσεων για τις περίπλοκες νοµοθετικές 

πράξεις που µπορούν να επιβραδύνουν τις επιχειρηµατικές δραστηριότητες
148
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Σύµφωνα µε την Επιτροπή ύστερα από την έκθεση προόδου του 2009, µέτρα όπως η 

απλούστευση των κανόνων λογιστικής για επιχειρήσεις µε δέκα το πολύ υπαλλήλους, 

η άρση των περιορισµών της χρήσης ηλεκτρονικών τιµολογίων για τη δήλωση του 

ΦΠΑ, η απλούστευση των ισολογισµών και των καταστάσεων αποτελεσµάτων 

χρήσεως και η απαλλαγή της υποχρέωσης υποβολής στατιστικών στοιχείων από τα 

ξενοδοχεία και τις πανσιόν µε πρωινό αντιστοιχούν σε εξοικονόµηση άνω των 40 δισ. 

ευρώ, δηλαδή 33% του διοικητικού φόρτου
149

. 

Επιπλέον υπάρχει το θέµα της επίσηµης αναγνώρισης των δηµόσιων εγγράφων καθώς 

και το πρόβληµα  ότι ορισµένα κράτη µέλη µπορούν να απαιτούν διοικητικά έγγραφα 

που δεν υπάρχουν πάντα στη χώρα καταγωγής του πολίτη. Αυτά αποτελούν εµπόδια 

στην άσκηση του δικαιώµατος της ελεύθερης κυκλοφορίας, το οποίο εγγυώνται οι 

συνθήκες της ΕΕ, στην καθηµερινή ζωή.  Συγκεκριµένα οι Ευρωπαίοι που ζουν εκτός 

της χώρας καταγωγής τους και υπολογίζονται σε δώδεκα εκατοµµύρια περίπου, 

έρχονται αντιµέτωποι µε γραφειοκρατικά εµπόδια, όπως η αναµονή για την επίθεση 

επίσηµης σφραγίδας σε δικαστική απόφαση ή σε τίτλο ιδιοκτησίας, ή µετάφραση 

έναντι πληρωµής για πιστοποιητικό γεννήσεως,  γάµου ή θανάτου, ή αγώνα µε τις 

δηµόσιες αρχές για την αναγνώριση επωνύµου. Μάλιστα σε κάποια κράτη µέλη, οι 

πολίτες αναγκάζονται να καταβάλουν τέλη, προκειµένου να αναγνωριστούν ως 

αυθεντικά τα έγγραφά τους, τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί επισήµως από ένα κράτος 

µέλος
150

. Προτάθηκε ως λύση από την Επιτροπή να καθιερωθούν πανευρωπαϊκά 

πρότυπα για τις πιο συνήθεις ληξιαρχικές πράξεις, όπως τα πιστοποιητικά γεννήσεως 

καθώς και η αυτόµατη αναγνώριση των εγγράφων αυτών από όλες τις χώρες της ΕΕ. 

Μάλιστα αυτά τα µέτρα θα έχουν θετικές συνέπειες και για τις επιχειρήσεις εφόσον 

θα περιοριστεί το νοµικό κόστος που επιβαρύνει τις επιχειρήσεις που επιθυµούν την 

αναγνώριση µιας δικαστικής απόφασης από άλλη χώρα της ΕΕ το οποίο είναι πολύ 

υψηλό. Επιπλέον θα υπάρχει µεγαλύτερη προστασία στους ευρωπαίους καταναλωτές 

που εµπλέκονται σε διαφορές µε πρόσωπα σε χώρες εκτός ΕΕ
151

. 

                                                                                                                                            
Πρόσβαση στις 28-12-2012  
149

 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή-Ειδήσεις-Επιχειρηµατική δραστηριότητα-Γραφειοκρατία: όσο λιγότερη 

τόσο καλύτερα-23/10/2009 οπ.αν.παρ. 
150

 Βλ. EUROPA - Press Room - Press Releases - IP/10/1704 -Λιγότερη γραφειοκρατία για τους 

πολίτες: η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυµεί να αναγνωρίζονται ευκολότερα στο εξωτερικό τα δηµόσια 

έγγραφα – πιστοποιητικά γεννήσεως, τίτλοι ιδιοκτησίας ∆ιαθέσιµο στο: http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-10-1704_el.htm  Πρόσβαση στις 28-12-2012  
151

 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ειδήσεις - Οικονοµία, χρηµατοοικονοµικά και φορολογία - Ενισχύεται 

η δικαστική συνεργασία προς όφελος των Ευρωπαίων και των επιχειρήσεων - 14/12/2010 ∆ιαθέσιµο 

στο: http://ec.europa.eu/news/economy/101214_el.htm#  Πρόσβαση στις 28-12-2012 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 82 

Ένα µέτρο µείωσης της γραφειοκρατίας είναι αυτό που εφάρµοσε η Ιταλία το 2011 

µέσα από τη δράση Small Business Act όπου θέσπισαν µια απλουστευµένη 

διαδικασία, η οποία καθιστά δυνατή την ίδρυση µιας εταιρείας χωρίς γραφειοκρατικά 

κωλύµατα αφού το µόνο που χρειάζεται να κάνουν οι επιχειρηµατίες είναι να 

στείλουν µια αίτηση σε ηλεκτρονική µορφή στο Μητρώο Επιχειρήσεων, µέσω του 

οποίου υποβάλλεται εκ νέου στη φορολογική αρχή και το ίδρυµα κοινωνικών 

ασφαλίσεων µετά την εγγραφή
152

. Η «Small Business Act» είναι το πλαίσιο πολιτικής 

της ΕΕ που αποσκοπεί στην ενίσχυση των ΜΜΕ ώστε να αναπτυχθούν και να 

δηµιουργήσουν θέσεις απασχόλησης και να γίνει ευκολότερη και ελκυστικότερη η 

σύσταση και η λειτουργία των επιχειρήσεων αυτών. Στόχος είναι για παράδειγµα να 

µειωθεί ο χρόνος, που απαιτείται για τη σύσταση µιας νέας εταιρείας σε µια 

εβδοµάδα το πολύ και οι σχετικές άδειες θα πρέπει να εκδίδονται εντός ενός µηνός 

κατ’ ανώτατο όριο. Όλα τα κράτη µέλη έχουν αναγνωρίσει τη σπουδαιότητα της 

άµεσης εφαρµογής αυτής της πρωτοβουλίας, αλλά η προσέγγιση και τα 

αποτελέσµατα που έχουν επιτευχθεί ποικίλλουν σηµαντικά από το ένα κράτος µέλος 

στο άλλο. Οι αρχές που θεσπίστηκαν στα πλαίσια του SBΑ είναι η ενίσχυση των 

επιχειρηµατιών και η προώθηση του επιχειρηµατικού πνεύµατος, η χορήγηση 

δεύτερης ευκαιρίας σε περίπτωση αποτυχίας µιας επιχείρησης, η µείωση της 

γραφειοκρατίας για τις ΜΜΕ, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ενιαία σηµεία 

πρόσβασης (one-stop shops) για τις ΜΜΕ, οι συµβάσεις προµηθειών και η κρατική 

επιχορήγηση δηλαδή πολιτικές για τις ανάγκες των ΜΜΕ, η απλοποίηση της 

πρόσβασης των ΜΜΕ σε χρηµατοδότηση, κάποια µέτρα για να επωφεληθούν οι 

ΜΜΕ από τις ευκαιρίες της Ενιαίας Αγοράς, η αναβάθµιση των ικανοτήτων και της 

καινοτοµίας στις ΜΜΕ, η υποστήριξη των ΜΜΕ ώστε να µετατρέψουν τις 

περιβαλλοντικές προκλήσεις σε ευκαιρίες και η ενθάρρυνση των ΜΜΕ να 

αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες ανάπτυξη της αγοράς τρίτων χωρών
153

. Μετά την έγκρισή 

της πολιτικής αυτής, τον Ιούνιο του 2008, έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος µέσα 
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από τις ενέργειες για την ενίσχυση των ΜΜΕ σε διάφορους τοµείς: Έτσι µετά την 

οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωµών, οι δηµόσιες αρχές υποχρεώνονται πλέον να 

εξοφλούν τους προµηθευτές τους σε διάστηµα 30 ηµερών, βελτιώνοντας έτσι την 

ταµειακή ροή των επιχειρήσεων. Ακόµα σε πολλά κράτη µέλη, ο χρόνος και το 

κόστος ίδρυσης µιας εταιρείας έχει µειωθεί σε µεγάλο βαθµό και επιπλέον οι 

ηλεκτρονικές διαδικασίες και οι ευκαιρίες για την από κοινού υποβολή προσφορών 

έχουν διευκολύνει την πρόσβαση των ΜΜΕ στις δηµόσιες συµβάσεις. Επίσης 

προβλέπεται καλύτερη πρόσβαση στη χρηµατοδότηση για επενδύσεις και ανάπτυξη 

µέσα από την πρόσβαση των ΜΜΕ στις εγγυήσεις δανείων µέσω της ενίσχυσης του 

συστήµατος για τις εγγυήσεις δανείων. Προβλέπεται ακόµα ένα σχέδιο δράσης για 

την καλύτερη πρόσβαση των ΜΜΕ στη χρηµατοδότηση, µέσα από την πρόσβαση 

στις αγορές κεφαλαίων επιχειρηµατικού κινδύνου, καθώς και µε µέτρα στόχους για 

την ενηµέρωση των επενδυτών γύρω από τις ευκαιρίες που προσφέρουν οι ΜΜΕ. 

Επιπλέον µέτρο είναι να µπορούν όλες οι τράπεζες, ανεξάρτητα από το µέγεθος τους, 

να έχουν εύκολη πρόσβαση σε δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και 

στους µηχανισµούς της ΕΕ. Μάλιστα η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων σκοπεύει 

να διαφοροποιήσει τα µέσα που διαθέτει για τη στήριξη των µικρών επιχειρήσεων και 

η Επιτροπή προτείνει και µια νέα µορφή ευρωπαϊκής εταιρείας, την "Ευρωπαϊκή 

Ιδιωτική Εταιρεία", για να βοηθήσει τις µικρές επιχειρήσεις να επεκταθούν πέραν των 

εθνικών συνόρων τους. Με αυτό τον τρόπο, θα καθιερωθεί µια κοινή διαδικασία 

έναρξης της επιχειρηµατικής δραστηριότητας σε όλη την ΕΕ και θα διευκολυνθεί και 

η ίδρυση θυγατρικών εταιρειών σε άλλες χώρες της ΕΕ. Οι ΜΜΕ µέχρι στιγµής, σε 

αντίθεση µε τις µεγάλες εταιρείες, εξακολουθούν να παραµένουν εντός των εθνικών 

συνόρων
154

. Όσον αφορά την έξυπνη νοµοθεσία ώστε να µπορούν οι ΜΜΕ να 

επικεντρωθούν στην κύρια δραστηριότητά τους προβλέπεται η βελτίωση της 

νοµοθεσίας της ΕΕ µέσα από την εφαρµογή του τεστ ΜΜΕ στις νοµοθετικές 

προτάσεις της Επιτροπής, η προσοχή στις διαφορές ανάµεσα σε µικροεπιχειρήσεις 

και σε µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, η ανάπτυξη «σηµείων µίας επαφής» στα 

κράτη µέλη ώστε να διευκολύνονται οι διοικητικές διαδικασίες και οι 

ποσοτικοποιηµένοι στόχοι για τη µείωση της πρακτικής «gold plating», δηλαδή της 

τάσης των εθνικών φορέων να υιοθετούν αυστηρότερες διατάξεις από τις απαιτήσεις 
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 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ειδήσεις - Επιχειρηµατική δραστηριότητα - Ώθηση στις µικρές 

επιχειρήσεις - 26/06/2008  ∆ιαθέσιµο στο: http://ec.europa.eu/news/business/080626_1_el.htm 

Πρόσβαση στις 28-12-2012 
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της ΕΕ κατά τη µεταφορά οδηγιών στην εθνική νοµοθεσία. Για την πλήρη αξιοποίηση 

της ενιαίας αγοράς προβλέπεται πρόταση για µια κοινή ενοποιηµένη φορολογική 

βάση για τις εταιρείες, µέτρα για τη διευκόλυνση της διασυνοριακής είσπραξης 

οφειλών, αναθεώρηση του ευρωπαϊκού συστήµατος τυποποίησης έτσι ώστε τα 

πρότυπα να γίνουν περισσότερο φιλικά προς τις ΜΜΕ καθώς και να γίνει 

περισσότερο απλή η πρόσβαση σε αυτά και η παροχή καθοδήγησης στις ΜΜΕ που 

κάνουν χρήση των κανόνων για την επισήµανση της καταγωγής. Τέλος για την 

παροχή βοήθειας στις ΜΜΕ για να αντιµετωπίσουν τις προκλήσεις της 

παγκοσµιοποίησης και της κλιµατικής αλλαγής προβλέπονται προτάσεις για την 

υποστήριξη των ΜΜΕ σε αγορές εκτός της ΕΕ, µια νέα στρατηγική για διεθνώς 

ανταγωνιστικούς συνεργατικούς σχηµατισµούς («clusters») και δίκτυα και µια ειδική 

δράση για τη µεταφορά περιφερειακής γνώσης µεταξύ εµπειρογνωµόνων σε θέµατα 

περιβάλλοντος και ενέργειας στο πλαίσιο του «Enterprise Europe Network»
155

. 

 

3.4 Ευρωπαϊκά µέτρα αντιµετώπισης της διαφθοράς. 
 

Η διαφθορά προκαλεί στην ευρωπαϊκή οικονοµία ζηµιά της τάξης των 120 δισ. ευρώ 

ετησίως και αντιπροσωπεύει το 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ ή έναν ετήσιο κοινοτικό 

προϋπολογισµό. Σύµφωνα µε πρόσφατη έρευνα του Ευρωβαρόµετρου τα τρία 

τέταρτα των Ευρωπαίων θεωρούν τη διαφθορά σοβαρότατο πρόβληµα και πιστεύουν 

ότι υφίσταται σε όλα τα επίπεδα της κυβέρνησης. Αυτό σηµαίνει ότι η διαφθορά 

παραµένει σοβαρότατο πρόβληµα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλάπτει το 

σύνολο της εφόσον µειώνει τα επίπεδα των επενδύσεων, δηµιουργεί δυσκολίες στην 

οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και έχει αρνητικές επιπτώσεις στα δηµόσια 

οικονοµικά. Επιπλέον η διαφθορά υπονοµεύει την εµπιστοσύνη στους δηµοκρατικούς 

θεσµούς, αποδυναµώνει την αξιοπιστία της πολιτικής ηγεσίας και συχνά τροφοδοτεί 

τις συµµορίες οργανωµένου εγκλήµατος. Η δωροδοκία επιπλέον µπορεί να έχει 

σοβαρές συνέπειες, είτε πρόκειται για δωροδοκία στον τοµέα της πολιτικής είτε 

διαπράττεται από οργανωµένες εγκληµατικές οµάδες, ή µε τη βοήθειά τους, είτε 

αφορά ιδιώτες είτε πρόκειται για τη λεγόµενη διαφθορά και δωροδοκία µικρής 
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κλίµακας
156

. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρόβληµα της διαφθοράς στη 

διαχείριση του προϋπολογισµού της, αντιµετωπίζεται σε  θεσµικό επίπεδο µέσα από 

τα θεσµικά όργανα που έχουν ως έργο τον έλεγχο στη διαχείριση του 

προϋπολογισµού της Ένωσης (Γενική ∆ιεύθυνση ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου της 

Επιτροπής, Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, Γραφείο Καταπολέµησης της Απάτης 

(OLAF)) και σε λειτουργικό επίπεδο που είναι κατά βάση διακυβερνητικό εφόσον η 

ΕΕ δεν έχει ποινική δικαιοδοσία, µε τις διατάξεις για την αποτελεσµατικότητα του 

δηµοσιονοµικού ελέγχου. Επισηµαίνονται κατά βάση οι αποκλίνουσες διαχειριστικές 

και ελεγκτικές συµπεριφορές των συστηµάτων διαχείρισης και ελέγχου των φορέων 

οι οποίοι διαχειρίζονται τους πόρους της ΕΕ, µε δειγµατοληπτικό έλεγχο των 

συναλλαγών και την διατύπωση γενικών συµπερασµάτων. Εντοπίζονται µάλιστα 

ευκολότερα συµπεριφορές διαφθοράς όταν γίνεται έλεγχος χρηστής δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης και ελέγχεται η οικονοµικότητα, η επάρκεια και η αποτελεσµατικότητα 

της συναλλαγής εκτός από την νοµιµότητα και κανονικότητά της, εφόσον 

φανερώνεται η σκοπιµότητα της συµπεριφοράς (Σκιαδάς ∆., 2005)
157

. Τον Ιούνιο του 

2011 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δέσµη µέτρων κατά της διαφθοράς 

(IP/11/678), όπου ζητά να δίνεται µεγαλύτερη προσοχή στο πρόβληµα της διαφθοράς 

σε όλες τις σχετικές πολιτικές της ΕΕ. Τα µέτρα αυτά έχουν ως στόχο την 

αποφασιστικότερη αντιµετώπιση των σοβαρών οικονοµικών, κοινωνικών και 

πολιτικών ζηµιών που προκαλεί η δωροδοκία στην ένωση. Ο νέος µηχανισµός που 

θεσπίστηκε είναι η «έκθεση της ΕΕ για την πάταξη της δωροδοκίας» που θα 

εκδίδεται από την Επιτροπή ανά διετία, αρχής γενοµένης το 2013 και έχει ως σκοπό 

την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προσπαθειών που καταβάλλουν τα 

κράτη µέλη για την πάταξη της διαφθοράς και της δωροδοκίας. Επιπλέον έχει ως 

στόχο την δηµιουργία των προϋποθέσεων που απαιτούνται για µια περισσότερο 

πολιτική δέσµευση. Ο µηχανισµός αυτός στοχεύει να δηµιουργήσει την πολιτική 

βούληση για ανάληψη δράσης, µε την παροχή µιας σαφούς εικόνας γύρω από τις 

προσπάθειες και τα επιτεύγµατα όσον αφορά την πάταξη της δωροδοκίας και της 

διαφθοράς, αλλά και να δείξει συγχρόνως τις αποτυχίες και τις αδυναµίες στα 27 

κράτη µέλη της ΕΕ. Τα κράτη µέλη θα µπορούν να επιβάλλουν καλύτερα τη 
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νοµοθεσία, θα µπορούν να υλοποιούν πλήρως τις διεθνείς τους δεσµεύσεις και να 

βελτιώνουν τον συντονισµό µεταξύ των πολιτικών και των δράσεων που 

εφαρµόζονται στα πλαίσια της πάταξης της δωροδοκίας. Θα καταγράφει τάσεις και 

αδυναµίες που πρέπει να αντιµετωπίζονται. Θα ενθαρρύνονται παράλληλα η αµοιβαία 

µάθηση και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Θα βασίζεται σε συνεισφορές από 

διάφορες πηγές όπως οι ήδη υπάρχοντες µηχανισµοί παρακολούθησης δηλαδή του 

Συµβουλίου της Ευρώπης, του ΟΟΣΑ και των Ηνωµένων Εθνών καθώς και από 

ανεξάρτητους εµπειρογνώµονες , ενδιαφερόµενους φορείς και την κοινωνία των 

πολιτών. Η συµµετοχή της ΕΕ στην οµάδα κρατών του Συµβουλίου της Ευρώπης 

κατά της διαφθοράς (GRECO) θα δώσει τη δυνατότητα να τονωθεί η πολιτική 

βούληση στα κράτη µέλη και να καταστεί αποτελεσµατικότερο το υφιστάµενο νοµικό 

και θεσµικό πλαίσιο. Θα συνδέεται αυτή η συµµετοχή µε τον µηχανισµό υποβολής 

εκθέσεων για την καταπολέµηση της διαφθοράς στην ΕΕ.  

Ειδικοί στόχοι που θα ήταν ιδιαίτερα κατάλληλοι για τη συµµετοχή της ΕΕ στην 

οµάδα κρατών του Συµβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO) είναι η 

συµµετοχή στις επισκέψεις των χωρών, οι οποίες οδηγούν σε αξιολογήσεις των 

κρατών µελών της ΕΕ, η διατύπωση προτάσεων για τα σχέδια εκθέσεων αξιολόγησης 

και συµµετοχή σε συζητήσεις των συνεδριάσεων ολοµέλειας της GRECO σχετικά µε 

τις εκθέσεις αξιολόγησης ή συµµόρφωσης που αφορούν τα κράτη µέλη της ΕΕ, η 

σύνδεση µε τις εργασίες του προεδρείου της GRECO εφόσον παίζει βασικό ρόλο 

στην εκπόνηση των αξιολογήσεων και τη σύνταξη των εκθέσεων, η συµµετοχή στον 

προϋπολογισµό της GRECO, η συµβολή της συγκριτικής ανάλυσης η οποία θα 

διεξαχθεί από την GRECO βάσει των διαθέσιµων εκθέσεων αξιολόγησης και 

συµµόρφωσης σχετικά µε τα κράτη µέλη της ΕΕ για την µελλοντική έκθεση της ΕΕ 

για την καταπολέµηση της διαφθοράς, ο εντοπισµός των σχετικών µε την ΕΕ 

εκκρεµουσών συστάσεων της GRECO εφόσον ο µελλοντικός µηχανισµός της ΕΕ για 

την υποβολή εκθέσεων πρόκειται να δώσει επιπλέον ώθηση για να δοθεί η κατάλληλη 

συνέχεια
158

. 

Για την καταπολέµηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς χρειάζεται διαρκής αγώνας 

και θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη έµφαση στις σχετικές πολιτικές της ΕΕ είτε τις 
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εσωτερικές είτε τις εξωτερικές. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να εφαρµόζουν καλύτερα τα 

σχετικά νοµικά µέσα που βρίσκονται ήδη σε ισχύ σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές 

επίπεδο. Ο ορισµός νέων κανόνων (IP/12/235) για τη δήµευση κεφαλαίων και άλλων 

περιουσιακών στοιχείων που αποκτώνται µέσω εγκληµατικών δραστηριοτήτων, που 

αναλύσαµε ήδη, εντάσσεται στα πλαίσια της αποτελεσµατικότερης πάταξης της 

δωροδοκίας και της διαφθοράς. Επίσης προβλέπεται από την Επιτροπή µια 

στρατηγική για τη βελτίωση της διερεύνησης της χρηµατοοικονοµικής διάστασης 

ποινικών υποθέσεων στα κράτη µέλη καθώς και ένα σχέδιο δράσης για τους τρόπους 

βελτίωσης των στατιστικών για εγκληµατικές ενέργειες. Ακόµα η Επιτροπή µαζί µε 

υπηρεσίες της ΕΕ, όπως η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Υπηρεσία (Ευρωπόλ), η Μονάδα 

∆ικαστικής Συνεργασίας της ΕΕ (Eurojust) και η Ευρωπαϊκή Αστυνοµική Ακαδηµία 

(CEPOL), καθώς την Υπηρεσίας της ΕΕ για την καταπολέµηση της απάτης, την 

OLAF, πρόκειται να εντείνει τη δικαστική και αστυνοµική συνεργασία και να 

βελτιώσει την κατάρτιση των στελεχών των αρχών για την επιβολή του νόµου. 

Επίσης θα επιδιώξει τον εκσυγχρονισµό των κανόνων της ΕΕ για τις δηµόσιες 

προµήθειες, καθώς και για τα λογιστικά πρότυπα και τον υποχρεωτικό λογιστικό 

έλεγχο για τις επιχειρήσεις της ΕΕ
159

.  

Μάλιστα τον Μάρτιο του 2011, η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση για τη µεταρρύθµιση 

της OLAF ώστε να βελτιωθεί η αποδοτικότητα, η αποτελεσµατικότητα και η 

λογοδοσίας της καθώς και για την διατήρηση της ανεξαρτησία της κατά τη διενέργεια 

ερευνών. Αυτή η µεταρρύθµιση περιλαµβάνει µέτρα ώστε να εξασφαλιστεί η 

διεξαγωγή και παρακολούθηση των ερευνών, της εν λόγο υπηρεσίας, πιο 

αποτελεσµατικά, µέτρα ενίσχυσης της συνεργασίας µεταξύ της OLAF και άλλων 

εταίρων της στο πεδίο της καταπολέµησης της απάτης καθώς και της συνεργασίας 

της µε τα θεσµικά όργανα της ΕΕ, για να διασφαλιστεί η καλύτερη δυνατή προστασία 

των οικονοµικών συµφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης περιλαµβάνει 

µέτρα για την προστασία των δικαιωµάτων των ατόµων τα οποία υποβάλλονται σε 

έρευνα όπως είναι το δικαίωµα του προσώπου να έχει µια περίληψη του ζητήµατος 

που αποτελεί το αντικείµενο της έρευνας και να κάνει γνωστές τις απόψεις του πριν 

από τη σύνταξη του πορίσµατος, το δικαίωµα να επικουρείται από πρόσωπο της 
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επιλογής του και το δικαίωµα να χρησιµοποιεί την επίσηµη γλώσσα της ΕΕ της 

επιλογής τους
160

.  

Επίσης σε ανακοίνωση της Επιτροπής τον Μάιο του 2011 προβλέπονται βελτιώσεις 

στο ποινικό δίκαιο για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ εφόσον 

θεωρεί ότι οι ορισµοί των σχετικών ποινικών αδικηµάτων όπως είναι η υπεξαίρεση ή 

η κατάχρηση εξουσίας έχουν σηµαντικές διαφορές στα κράτη µέλη εντός της ΕΕ άρα 

θα πρέπει να διευκρινιστούν µέσα από πρωτοβουλίες στον τοµέα του ποινικού 

δικαίου για την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων της ΕΕ
161

.  

Τον Ιούνιο του 2011 η Επιτροπή ενέκρινε επίσης, µια νέα στρατηγική για την 

καταπολέµηση της απάτης όπου προτείνονται µέτρα τα οποία θα διασφαλίζουν ότι η 

Επιτροπή θα διαχειρίζεται ή θα εποπτεύει τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ, σε όλα τα 

επίπεδα και σε όλους τους τοµείς, µε εργαλεία κατάλληλα για την πρόληψη και τον 

εντοπισµό τυχόν απάτης εις βάρος του προϋπολογισµού της και µάλιστα από την 

πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης σε πρώιµο στάδιο µέχρι τις έρευνες, την 

επιβολή κυρώσεων και την ανάκτηση των ποσών που αποτέλεσαν αντικείµενο 

καταχρήσεων. Θα καλύπτει ακόµα την πλευρά των εσόδων και των εξόδων του 

προϋπολογισµού της ΕΕ, καθώς και του προϋπολογισµού του οποίου τη διαχείριση 

έχουν τα κράτη µέλη της ΕΕ εν µέρει. Επίσης περιλαµβάνει ένα σχέδιο δράσης της 

ΕΕ για την καταπολέµηση του λαθρεµπορίου τσιγάρων και αλκοόλ κατά µήκος των 

ανατολικών συνόρων της
162

. 

 

3.5 Ευρωπαϊκά µέτρα αντιµετώπισης της παραοικονοµίας και της 

φοροδιαφυγής. 

 

Το µέγεθος της παραοικονοµίας σε όλα τα κράτη µέλη εκτιµάται ότι ανέρχεται 

σχεδόν στα 2 τρισεκατοµµύρια ευρώ συνολικά ή στο ένα πέµπτο του ΑΕΠ κατά µέσο 

όρο. Η φορολογική απάτη και η φοροδιαφυγή έχουν µια σηµαντική διασυνοριακή 
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διάσταση και αποτελούν ένα πρόβληµα πολυσύνθετο, που απαιτεί συντονισµένη και 

πολύπλευρη αντιµετώπιση από την ΕΕ και αποτελούν παγκόσµιες προκλήσεις  όπου 

κανένα κράτος µέλος δεν µπορεί να τις αντιµετωπίσει µόνο του ακόµα και αν υπάρχει 

πολιτική βούληση. Μεµονωµένες εθνικές προσπάθειες για την αντιµετώπιση αυτού 

του προβλήµατος δεν θα έχουν αποτέλεσµα εφόσον ζούµε σε µια παγκοσµιοποιηµένη 

οικονοµία όπου οι εθνικές αναντιστοιχίες και τα «παραθυράκια» αποτελούν εργαλεία 

για όσους επιδιώκουν να φοροδιαφεύγουν και παρά την ύπαρξη της τεχνολογικής 

προόδου. Η απώλεια φορολογικών εσόδων αποτελεί σκάνδαλο αλλά και απειλή κατά 

της φορολογικής δικαιοσύνης. Έτσι σε εθνικό επίπεδο τα κράτη µέλη είναι 

απαραίτητο να βελτιώσουν την διοικητική τους ικανότητα και να εισπράττουν φόρους 

αλλά θα πρέπει να υπάρχει διοικητική συνεργασία και µε τα υπόλοιπα κράτη µέλη. Η 

Επιτροπή τον Ιούνιο του 2012 ανακοίνωσε τρόπους για την ενίσχυση των µέτρων και 

παρουσίασε κάποιες νέες πρωτοβουλίες για την πάταξη της απάτης και της 

φοροδιαφυγής στην Ευρώπη. Εκτός από την παρακολούθηση  της προόδου των 

κρατών µελών στον τοµέα αυτό, παρέχει και κατάλληλη τεχνική βοήθεια όταν 

χρειάζεται ενώ ορίζει ότι θα πρέπει ακόµα τα κράτη µέλη να διευκολύνουν την 

προθυµία συµµόρφωσης µέσα από προγράµµατα π.χ. εθελούσιας γνωστοποίησης 

πληροφοριών
163

.  Τον ∆εκέµβριο του 2012 η Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο 

δράσης για την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής στην ΕΕ το οποίο καλύπτει τόσο την άµεση όσο και την έµµεση 

φορολογία και προβλέπει µια σειρά δράσεων που έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της 

διοικητικής συνεργασίας και την προώθηση της πολιτικής χρηστής διακυβέρνησης. 

Στο σχέδιο αυτό υπάρχουν τριάντα τέσσερα µέτρα που αφορούν το παρόν και το 

µέλλον και έχουν σαν σκοπό να βοηθήσουν τα κράτη µέλη να διαφυλάξουν τις 

φορολογικές τους βάσεις αλλά και να πάρουν πίσω αυτά που νόµιµα τους οφείλονται. 

Πρέπει βέβαια να διασφαλιστεί ότι όλα τα κράτη µέλη θα έχουν ως αποτέλεσµα το 

µέγιστο επίπεδο συµµόρφωσης των φορολογουµένων, ότι θα διευκολύνεται η 

διαχείριση των διασυνοριακών κινδύνων και η καταπολέµηση της απάτης και ότι θα 

τονώνεται και θα ενισχύεται η συνεργασία µεταξύ των κρατών µελών. 

Αναλυτικότερα µέτρα που ήδη υφίστανται είναι: 
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1. Νέο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας. Τα νέα νοµοθετικά µέσα έχουν ως 

στόχο να προετοιµάσουν το έδαφος για την ανάπτυξη κάποιων νέων 

εργαλείων και µέσων από την Επιτροπή και τα κράτη µέλη. 

2. Η κάλυψη των κενών όσον αφορά τη φορολόγηση των καταθέσεων, που έχει 

ως στόχο να βελτιώσει την αποτελεσµατικότητα του υπάρχοντος εργαλείου 

της φορολόγησης των καταθέσεων σύµφωνα µε παρελθούσα οδηγία της 

Επιτροπής (COM (2008) 727 τελικό της 13.11.2008) και να βοηθήσει τα 

κράτη µέλη να βελτιώσουν τη φορολόγηση των εσόδων από διασυνοριακές 

καταθέσεις. 

3. Σχέδιο συµφωνίας για την καταπολέµηση της απάτης και τη συνεργασία σε 

φορολογικά θέµατα για να µπορεί η Επιτροπή να διαπραγµατευθεί συµφωνίες 

που θα µπορούν να εξασφαλίσουν ότι σε όλα τα κράτη µέλη θα είναι 

διαθέσιµα τα ίδια µέσα για την καταπολέµηση της απάτης και θα υπάρχουν τα 

ίδια υψηλά πρότυπα διαφάνειας και ανταλλαγής πληροφοριών. 

4. Μηχανισµός Ταχείας Αντίδρασης για την καταπολέµηση της απάτης στον 

τοµέα του ΦΠΑ που θα δίνει στην Επιτροπή τη δυνατότητα να εξουσιοδοτεί 

ένα κράτος µέλος να εγκρίνει µέτρα παρέκκλισης προσωρινού χαρακτήρα έτσι 

ώστε να αντιµετωπιστούν περιπτώσεις αιφνίδιας και µαζικής απάτης µε 

µεγάλο οικονοµικό αντίκτυπο. Η εφαρµογή του µηχανισµού αυτού 

περιορίζεται στις περιπτώσεις µαζικής και αιφνίδιας απάτης σε συγκεκριµένο 

(-ους) τοµέα(-είς) οικονοµικής δραστηριότητας, σε ένα συγκεκριµένο κράτος 

µέλος, σε περίπτωση που δεν µπορεί να σταµατήσει µε παραδοσιακά µέσα 

ελέγχου και επιβολής και µπορεί να προκαλέσει ανεπανόρθωτες ζηµίες
164

. 

5. Η προαιρετική εφαρµογή του µηχανισµού αντιστροφής της επιβάρυνσης ΦΠΑ 

προβλέπεται να δώσει τη δυνατότητα σε όλα τα κράτη µέλη να εφαρµόζουν 

αυτόν τον µηχανισµό κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις σε τοµείς όπου είναι το 

πιο αποτελεσµατικό εργαλείο κατά της µετακυλιόµενης απάτης τύπου 

«carousel». Οι πράξεις µετακυλιόµενης απάτης έχουν σηµαντικότατες 

επιπτώσεις στα έσοδα του ∆ηµοσίου, εφόσον δεν υφίσταται φορολογία 

ουσιαστικά σε κανένα από τα εµπλεκόµενα κράτη µέλη, ενώ οι οικονοµικές 
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εφορίες των χωρών υποχρεούνται να πραγµατοποιούν επιστροφές του ΦΠΑ 

εισροών στις επιχειρήσεις που πραγµατοποιούν ενδοκοινοτικές παραδόσεις οι 

οποίες είναι ενδεχόµενα εικονικές. 

6. ∆ηµιουργία φόρουµ της ΕΕ για τον ΦΠΑ (απόφαση της Επιτροπής 

(2012/C198/05) της 3ης Ιουλίου 2012). Πρόκειται για πλατφόρµα διαλόγου, 

όπου εκπρόσωποι των επιχειρήσεων οποιουδήποτε µεγέθους και εκπρόσωποι 

των φορολογικών αρχών µπορούν να προβαίνουν σε ανταλλαγή απόψεων 

γύρω από τις πρακτικές διασυνοριακές πτυχές της διαχείρισης του ΦΠΑ. 

Επίσης µπορούν να προσδιορίζουν και να συζητούν βέλτιστες πρακτικές που 

θα µπορούν να βοηθήσουν στη διαχείριση του συστήµατος ΦΠΑ για τη 

µείωση του κόστους συµµόρφωσης καθώς και για την ταυτόχρονη 

διασφάλιση των εσόδων από τον ΦΠΑ.  

Κάποιες νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής είναι: 

7. Η σύσταση σχετικά µε µέτρα που έχουν ως σκοπό την ενθάρρυνση τρίτων 

χωρών να εφαρµόζουν ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον 

φορολογικό τοµέα. Πρόκειται για µια δυναµική στάση της ΕΕ απέναντι στους 

λεγόµενους «φορολογικούς παραδείσους», η οποία υπερβαίνει τα ισχύοντα 

διεθνή µέτρα. Ο ορισµός των «φορολογικών παραδείσων» διαφέρει από το 

ένα κράτος µέλος στο άλλο. Επίσης διαφέρει και ο τρόπος αντιµετώπισής 

τους. Άρα οι συναλλαγές που αφορούν «φορολογικούς παραδείσους» 

µπορούν να γίνονται µέσω χωρών µε την πιο ευνοϊκή νοµοθεσία. Προς το 

παρόν η συνολική προστασία των φορολογικών εσόδων του κράτους µέλους 

τείνει να είναι σε τέτοιο βαθµό αποτελεσµατική όσο είναι η ασθενέστερη 

αντίδραση οποιουδήποτε κράτους µέλους εφόσον κάποια κράτη και  κράτη 

µέλη δεν εφαρµόζουν τα ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον 

φορολογικό τοµέα. Αυτό όµως προκαλεί διάβρωση στις φορολογικές βάσεις 

των κρατών µελών, δηµιουργείται αθέµιτος ανταγωνισµός για τις επιχειρήσεις 

και δηµιουργούνται στρεβλώσεις στη λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. 

Ακόµα ο κίνδυνος για τις χώρες που προσπαθούν να λύσουν µόνες τους το 

πρόβληµα είναι ότι οι εταιρείες απλά θα µεταφερθούν αλλού άρα αυτό το 

ζήτηµα πρέπει να αντιµετωπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να κλείσουν τα 
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"παραθυράκια" και να µην υπάρχουν οικονοµικές απώλειες για καµία χώρα
165

. 

Έτσι η Επιτροπή συνιστά στα κράτη µέλη να εγκρίνουν µια σειρά από 

κριτήρια για τον εντοπισµό τρίτων χωρών που δεν πληρούν τα ελάχιστα 

κριτήρια χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τοµέα και µια σειρά 

µέτρων τα οποία θα εφαρµόζονται ως προς τις τρίτες χώρες, ανάλογα µε το αν 

πληρούν ή όχι αυτά τα πρότυπα, ή αν έχουν δεσµευθεί να τα τηρήσουν. 

Περιλαµβάνεται και η δυνατότητα κατάρτισης «µαύρης λίστας» των χωρών 

που δεν έχουν συµµορφωθεί ενώ προβλέπεται και η επαναδιαπραγµάτευση, η 

κατάργηση ή η σύναψη συµβάσεων αποφυγής διπλής φορολόγησης (ΣΑ∆Φ).  

Σκοπός των µέτρων είναι να πεισθούν οι χώρες µη µέλη της ΕΕ που 

θεωρούνται φορολογικοί παράδεισοι να εφαρµόζουν τα ενοποιηµένα πρότυπα 

διακυβέρνησης. 

8. Στη σύσταση σχετικά µε τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασµό, προτείνονται 

τρόποι για την αντιµετώπιση νοµικών τεχνικών λεπτοµερειών καθώς και 

«κενών» που εκµεταλλεύονται κάποιες εταιρίες, για να αποφύγουν τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ορισµένοι φορολογούµενοι δηλαδή 

χρησιµοποιούν εικονικές συµφωνίες οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα την 

µεταφορά της φορολογικής τους βάσης σε άλλες χώρες εκτός της Ένωσης. Με 

αυτόν τον τρόπο επωφελούνται από τις διαφορές των εθνικών νοµοθεσιών και 

αποφεύγουν τη φορολόγηση κάποιων εισοδηµάτων ή εκµεταλλεύονται τις 

διαφορές των φορολογικών συντελεστών. Τα κράτη µέλη ενθαρρύνονται να 

βελτιώσουν τις συµβάσεις τους περί διπλής φορολογίας, για να αποφεύγεται 

έτσι η απουσία φορολόγησης, καθώς και να υιοθετήσουν έναν κοινό γενικό 

κανόνα απαγόρευσης καταχρήσεων, έτσι ώστε να αντιλαµβάνονται πιθανά 

τεχνάσµατα µε σκοπό τη φοροδιαφυγή, να αγνοούν τα επίπλαστα στοιχεία και 

να φορολογούν µε βάση την πραγµατική οικονοµική κατάσταση. Έτσι 

προβλέπεται να διασφαλιστεί ότι η φορολογική επιβάρυνση θα επιµερίζεται 

µε δίκαιο τρόπο σύµφωνα µε τις επιλογές κάθε κυβέρνησης ενώ θα βελτιωθεί 

και η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. 

9. ∆ηµιουργία οργάνου για τη χρηστή διακυβέρνηση στον φορολογικό τοµέα 

που θα απαρτίζεται από εµπειρογνώµονες των κρατών µελών και 
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εκπροσώπους ενδιαφερόµενων µερών. Θα έχει ως σκοπό την παροχή βοήθειας 

για την κατάρτιση της έκθεσής για την εφαρµογή των συστάσεων για τα 

µέτρα που έχουν ως σκοπό την ενθάρρυνση τρίτων χωρών να εφαρµόζουν 

ελάχιστα πρότυπα χρηστής διακυβέρνησης στον φορολογικό τοµέα και των 

συστάσεων  σχετικά µε τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασµό. 

10. Βελτιώσεις στον τοµέα της επιζήµιας φορολογίας των επιχειρήσεων και σε 

συναφείς τοµείς. Τα κράτη-µέλη καλούνται να δώσουν νέα ώθηση στις 

εργασίες σχετικά µε τον κοινοτικό κώδικα δεοντολογίας της ΕΕ για τη 

φορολογία των επιχειρήσεων και την διεύρυνση του πεδίου εφαρµογής του 

ώστε να συµπεριλάβει ειδικά φορολογικά καθεστώτα για εύπορους ιδιώτες
166

. 

11. Πύλη της ΕΕ για τον ΑΦΜ - «TIN on EUROPA». Αυτή η εφαρµογή παρέχει 

υποδείγµατα επίσηµων εγγράφων ταυτότητας που περιέχουν εθνικούς 

αριθµούς φορολογικού µητρώου. Έτσι οποιοδήποτε τρίτο µέρος, και κυρίως 

τα χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, θα µπορούν γρήγορα, εύκολα και ορθά να 

εντοπίζουν και να καταγράφουν ΑΦΜ στο πλαίσιο των διασυνοριακών 

συναλλαγών. Αποτελεί ένα µέσο για τη βελτίωση της διοικητικής 

συνεργασίας στον τοµέα της άµεσης φορολογίας. 

12. Τυποποιηµένα έντυπα για την ανταλλαγή πληροφοριών στον τοµέα της 

φορολογίας, τα οποία θα συµβάλουν στη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

και της αποδοτικότητας της ανταλλαγής πληροφοριών. 

13. Μια ευρωπαϊκή µετουσιωτική ουσία για πλήρως και µερικώς µετουσιωµένη 

αλκοόλη, µε στόχο να περιοριστούν οι δυνατότητες απάτης.  

Στο σχέδιο δράσης προβλέπονται µέτρα που θα αναληφθούν µέσα στο 2013. Αυτά 

είναι: 

14. Αναθεώρηση της οδηγίας για τις µητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες 

(2011/96/ΕΕ) σχετικά µε το κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για 

τις µητρικές και τις θυγατρικές εταιρείες διαφορετικών κρατών µελών για το 

λόγω ότι υπάρχουν αναντιστοιχίες σε θέµατα όπως είναι τα υβριδικά δάνεια 

και οι υβριδικές οντότητες και διαφορές ως προς τον χαρακτηρισµό τους 

µεταξύ δικαιοδοσιών και έτσι θα εξαλειφθούν τυχόν εµπόδια που προέκυψαν 
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από την εν λόγω οδηγία, ώστε να καταπολεµηθεί η διπλή µη φορολόγηση 

στον τοµέα των υβριδικών δανείων 

15. Επανεξέταση των διατάξεων για την καταπολέµηση των καταχρήσεων στη 

νοµοθεσία της ΕΕ που αφορούν τους τόκους και τα δικαιώµατα, τις 

συγχωνεύσεις και τις µητρικές και θυγατρικές εταιρείες, ώστε να 

εφαρµοσθούν οι αρχές που διέπουν τη σύσταση για τον επιθετικό φορολογικό 

σχεδιασµό που αναφέραµε παραπάνω. 

16. Προώθηση του προτύπου αυτόµατης ανταλλαγής πληροφοριών σε διεθνείς 

οργανισµούς καθώς και των εργαλείων τεχνολογίας πληροφοριών της ΕΕ 

όπως ο ΟΟΣΑ, ώστε να εξασφαλιστεί η ευρεία εφαρµογή τους και να 

αποφευχθεί το ενδεχόµενο αλληλοεπικάλυψης. Έτσι τα κράτη µέλη θα έχουν 

τη δυνατότητα να χρησιµοποιούν ένα ενιαίο σύνολο εργαλείων και µέσων 

εντός και εκτός της ΕΕ. 

17. Ο κώδικας του ευρωπαίου φορολογούµενου πολίτη θα περιλαµβάνει τις 

καλύτερες πρακτικές για την καλύτερη συνεργασία και εµπιστοσύνη µεταξύ 

των φορολογικών διοικήσεων και των φορολογουµένων. Θα βελτιωθεί µε τον 

τρόπο αυτό η διαφάνεια γύρω από τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των 

φορολογουµένων και θα ενθαρρυνθεί η προσανατολισµένη προς την παροχή 

υπηρεσιών προσέγγιση. 

18. Ενισχυµένη συνεργασία µε άλλα όργανα επιβολής του νόµου ιδιαίτερα µε τις 

αρχές που έχουν ως έργο την καταπολέµηση της νοµιµοποίησης εσόδων που 

προέρχονται από παράνοµες δραστηριότητες, τις αρχές κοινωνικής ασφάλισης 

και τις δικαστικές αρχές. 

19. Προώθηση της διενέργειας ταυτόχρονων ελέγχων και της παρουσίας ξένων 

αξιωµατούχων για τη διενέργεια ελέγχων. 

20. Εξασφάλιση εξουσιοδότησης από το Συµβούλιο για την έναρξη 

διαπραγµατεύσεων µε τρίτες χώρες µε σκοπό τη σύναψη διµερών συµφωνιών 

για διοικητική συνεργασία στον τοµέα του ΦΠΑ για το λόγω ότι εκείνοι που 

διαπράττουν απάτες εκµεταλλεύονται συνήθως την µη ύπαρξη 

αποτελεσµατικής συνεργασίας µεταξύ των φορολογικών διοικήσεων. Έτσι   

ενεργούν πλασµατικές συναλλαγές στις οποίες εµπλέκονται τρίτες χώρες. 

Στο σχέδιο δράσης επίσης προβλέπονται µέτρα που θα αναληφθούν µέσα στο 2014. 

Αυτά είναι: 
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21. Η δηµιουργία ηλεκτρονικού µορφότυπου αυτόµατης ανταλλαγής 

πληροφοριών  που έχουν σχέση µε το εισόδηµα από απασχόληση, µε τις 

αµοιβές διοικητικών στελεχών, µε τα προϊόντα ασφάλειας ζωής, µε τις 

συντάξεις και την κυριότητα της ακίνητης περιουσίας καθώς και µε το 

εισόδηµα από αυτήν. 

22. Η χρήση ενός αριθµού φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) της ΕΕ για την ορθή 

ταυτοποίηση όλων των φορολογουµένων (φυσικών και µη φυσικών 

προσώπων) που ασκούν διασυνοριακές δραστηριότητες. Προς το παρόν οι 

ΑΦΜ που δηµιουργήθηκαν σύµφωνα µε τους εθνικούς κανόνες, είναι 

διαφορετικοί για κάθε κράτος µέλος. Έτσι είναι δύσκολη η ορθή ταυτοποίηση 

και καταχώριση ξένων ΑΦΜ από τρίτα µέρη όπως είναι τα χρηµατοπιστωτικά 

ιδρύµατα ή οι εργοδότες. Επίσης δυσκολίες υπάρχουν στη διαβίβαση αυτών 

των πληροφοριών από τις φορολογικές αρχές ενός κράτους στις φορολογικές 

αρχές άλλων κρατών. 

23. Ο εξορθολογισµός των µέσων Τ.Π. για την διασφάλιση αποτελεσµατικότερων 

και οικονοµικά αποδοτικότερων συστηµάτων. 

24. Κατευθυντήριες γραµµές για τον εντοπισµό χρηµατικών ροών. Για τον 

εντοπισµό των χρηµατικών ροών, η Επιτροπή θα αναπτύξει κοινή 

µεθοδολογία καθώς και κοινές κατευθυντήριες γραµµές για τη βελτίωση της 

πρόσβασης των φορολογικών διοικήσεων σε πληροφορίες γύρω από αυτές 

π.χ. µέσω πιστωτικών καρτών και τραπεζικών λογαριασµών, εξωχώριων ή 

εντός ΕΕ. 

25. Ενίσχυση των τεχνικών διαχείρισης κινδύνου και ιδίως της διαχείρισης 

κινδύνου που σχετίζεται µε τη συµµόρφωση. Η ανταλλαγή πληροφοριών 

µεταξύ των διοικήσεων γύρω από διάφορες στρατηγικές για τον εντοπισµό 

περιπτώσεων µη συµµόρφωσης θα βοηθούσε να εµπλουτιστούν οι γνώσεις και 

των δύο αρχών, θα συνέβαλε στον συντονισµό των ενεργειών εκτίµησης 

κινδύνου και θα βοηθούσε να βελτιωθούν οι σχεδιασµοί καταπολέµησης της 

φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης. 

26. Επέκταση της EUROFISC στην άµεση φορολογία. Έχει ως σκοπό τον 

εντοπισµό και την ταχεία διάδοση πληροφοριών σχετικά µε 

επαναλαµβανόµενες οργανωµένες µεθόδους και τάσεις σε ότι αφορά την 

απάτη και τον επιθετικό φορολογικό σχεδιασµό. Προς το παρόν προβλέπει 

ταχεία ανταλλαγή πληροφοριών σε περιπτώσεις απάτης στον τοµέα του ΦΠΑ. 
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27. ∆ηµιουργία κέντρων παροχής πολλαπλών υπηρεσιών σε όλα τα κράτη µέλη 

ώστε να παρέχεται στους φορολογούµενους και στους µη µόνιµους κατοίκους 

κάθε είδους πληροφορία γύρω από τη φορολογία. Με αυτό τον τρόπο θα 

γίνουν ευκολότερες οι διασυνοριακές δραστηριότητες αφού θα εκλείπουν τα 

φορολογικά εµπόδια και επιπλέον θα διασφαλιστεί και η καλύτερη 

φορολογική συµµόρφωση. 

28. Ανάπτυξη κινήτρων προτροπής, µέσω κοινών µεθοδολογιών και 

κατευθυντήριων γραµµών, συµπεριλαµβανοµένων των προγραµµάτων 

εκούσιας γνωστοποίησης, την ηλεκτρονική διόρθωση λαθών από τους 

φορολογουµένους, ιδιαίτερα στην περίπτωση που δηµιουργηθούν 

εξατοµικευµένες ιστοσελίδες και τη βελτίωση των σχέσεων µεταξύ 

φορολογουµένων και φορολογικών διοικήσεων. 

29. ∆ηµιουργία διαδικτυακής πύλης για τη φορολογία (tax web portal) ώστε να 

βελτιωθεί η πρόσβαση σε αξιόπιστες φορολογικές πληροφορίες σε 

διασυνοριακές συναλλαγές. 

30. Πρόταση εναρµόνισης των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων. Θα εξεταστεί 

δηλαδή από την Επιτροπή η δυνατότητα και η σκοπιµότητα της εναρµόνισης 

των διοικητικών και ποινικών κυρώσεων για όλα τα είδη φόρων. 

31. Ανάπτυξη ενός τυποποιηµένου φακέλου ελέγχου της ΕΕ για τη φορολογία 

(SAF-T) που θα βοηθήσει στην εθελοντική συµµόρφωση των 

φορολογουµένων όσο και στους φορολογικούς ελέγχους.  

Μέτρα που πρόκειται να αναληφθούν µετά το 2014 είναι: 

32. Μια µεθοδολογία για κοινούς ελέγχους από ειδικές οµάδες εκπαιδευµένων 

ελεγκτών που θα προκύψει ως συνέχεια του µέτρου των ταυτόχρονων ελέγχων 

και της παρουσίας ξένων αξιωµατούχων για τη διενέργεια ελέγχων. 

33. ∆υνατότητα άµεσης αµοιβαίας πρόσβασης στις εθνικές βάσεις δεδοµένων που 

θα είναι το επόµενο βήµα από την άµεση αµοιβαία πρόσβαση στον τοµέα του 

ΦΠΑ. 

34. Επεξεργασία ενός ενιαίου νοµικού µέσου για διοικητική συνεργασία για 

όλους τους φόρους. Θα µελετηθεί δηλαδή από την Επιτροπή, η σκοπιµότητα 

της δηµιουργία ενός ενιαίου νοµικού µέσου διοικητικής συνεργασίας για 

όλους τους φόρους, από νοµική και πρακτική άποψη. 

Κατά την Επιτροπή ο συνδυασµός όλων αυτών των δράσεων µπορεί να βοηθήσει 

στην ενίσχυση του δίκαιου χαρακτήρα των φορολογικών συστηµάτων των κρατών 
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µελών, να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα τους, να  λειτουργήσει µε ορθό τρόπο η 

εσωτερική αγορά και να αντιµετωπιστεί αποτελεσµατικά η φορολογική απάτη και η 

φοροδιαφυγή
167

. 

 

3.6 Ευρωπαϊκά µέτρα αντιµετώπισης της παραοικονοµίας και της αδήλωτης 

εργασίας. 

 

Σύµφωνα µε ανακοίνωση της Επιτροπής του 1998 αδήλωτη εργασία είναι όλες οι 

αµειβόµενες δραστηριότητες, που είναι νόµιµες όσον αφορά τη φύση τους αλλά δεν 

δηλώνονται στις δηµόσιες αρχές. Σε κάθε κράτος µέλος  ισχύουν µάλιστα 

διαφορετικές κανονιστικές ρυθµίσεις. Σ' αυτόν τον ορισµό περιλαµβάνονται ένα 

µεγάλο φάσµα δραστηριοτήτων από την άτυπη παροχή οικιακών υπηρεσιών έως την 

λαθραία εργασία ατόµων που διαµένουν παράνοµα σε ένα κράτος, συνδέεται επίσης η 

αδήλωτη εργασία µε τη φοροδιαφυγή και την απάτη όσον αφορά την κοινωνική 

ασφάλιση αλλά αποκλείονται τυχόν εγκληµατικές δραστηριότητες
168

. Έχει αρνητικές 

συνέπειες για όλους τους πυλώνες της στρατηγικής της Λισαβόνας: την πλήρη 

απασχόληση, την ποιότητα και την παραγωγικότητα της εργασίας και την κοινωνική 

συνοχή. Είναι παράνοµη  και αποτελεί γενικά ένα πολύπλοκο φαινόµενο και 

επηρεάζεται από πολλούς  οικονοµικούς, κοινωνικούς, θεσµικούς και πολιτισµικούς 

παράγοντες και γενικότερα αποτελεί εµπόδιο για τις οικονοµικές, δηµοσιονοµικές και 

κοινωνικές πολιτικές που έχουν ως έργο την οικονοµική ανάπτυξη κάθε χώρας. 

Υπονοµεύουν τη χρηµατοδότηση, την κατανοµή της κοινωνικής πρόνοιας, των 

δηµοσίων υπηρεσιών και περιορίζουν την ικανότητα των κρατών µελών να 

διευρύνουν τις κοινωνικές υπηρεσίες. Το µέγεθος της είναι τεράστιο και ισούται µε 

20 % του ΑΕγχΠ σε ορισµένα κράτη µέλη ή και το υπερβαίνει µερικές φορές
169

. Το 

                                                 
167

 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM(2012) 307 τελικό 722/2 COM(2012) 307 Ανακοίνωση της 

Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο,  Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της 

καταπολέµησης της φορολογικής απάτης και της φοροδιαφυγής       ∆ιαθέσιµο στο: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_

el.pdf       Πρόσβαση στις 30-12-2012 
168

 Βλ. Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 24.10.2007 COM(2007) 628 τελικό, Ανακοίνωση της 

Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και 

Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών, Ενίσχυση της καταπολέµησης της αδήλωτης 

εργασίας. ∆ιαθέσιµο στο:  

http://eur-

lex.europa.eu/Notice.do?mode=dbl&lang=el&ihmlang=el&lng1=el,el&lng2=bg,cs,da,de,el,en,es,et,fi,f

r,hu,it,lt,lv,mt,nl,pl,pt,ro,sk,sl,sv,&val=285872:cs Πρόσβαση στις 28-12-2012 
169

 Βλ.  Ευρωπαϊκή Επιτροπή 18.4.2012 COM(2012) 173 final Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το 

Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την 
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κέρδος για όσους εµπλέκονται (εργοδότες, εργαζόµενους, καταναλωτές, 

αυτοαπασχολούµενους) προκύπτει από την αποφυγή της φορολογίας, από τη µη 

καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, την µη εφαρµογή κοινωνικών 

δικαιωµάτων όπως ο κατώτατος µισθός, η νοµοθεσία για την προστασία της 

απασχόλησης, και τα δικαιώµατα αδείας, από την αποφυγή του κόστους που 

προκύπτει από τη συµµόρφωση µε τη νοµοθεσία όσον αφορά απαιτήσεις εγγραφής 

των εργαζοµένων, τους κανονισµούς για την υγεία και την ασφάλεια, και όλα αυτά σε 

σύγκριση µε τις κυρώσεις που µπορούν να προκύψουν σε περίπτωση αποκάλυψης της 

αδήλωτης εργασίας. Συνήθως µάλιστα οι εργαζόµενοι στερούνται και της 

δυνατότητας να συµµετάσχουν σε µια συνδικαλιστική οργάνωση. Εποµένως η 

αδήλωτη εργασία είναι ζηµία για τα δηµόσια έσοδα εφόσον έχουµε φοροδιαφυγή και 

εισφοροδιαφυγή και παράλληλα αποτελεί ζηµία και για τα άτοµα όσον αφορά τις 

παροχές κοινωνικής ασφάλισης. Επίσης όταν η αδήλωτη εργασία συναγωνίζεται τη 

νόµιµη εργασία και την υποσκελίζει τότε αποτελεί και την βασική αιτία του 

κοινωνικού ντάµπινγκ. Αποτελεί ακόµα αιτία για τις στρεβλώσεις του ανταγωνισµού 

στην εσωτερική αγορά, εφόσον δηµιουργεί αθέµιτο ανταγωνισµό απέναντι σε άλλα 

κράτη και επιχειρήσεις. Επειδή µάλιστα δηµιουργεί αθέµιτο ανταγωνισµό µεταξύ 

ασφαλισµένων και ανασφάλιστων εργαζοµένων, προκαλούνται πιέσεις εις βάρος των 

δικαιωµάτων των εργαζόµενων. Επηρεάζει ακόµα αρνητικά την παραγωγικότητα και 

τα πρότυπα της εργασίας, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τη διά βίου µάθηση. 

Μια από τις αιτίες που προκαλούν την αδήλωτη εργασία είναι η βιοµηχανική 

αναδιάρθρωση µε τη δηµιουργία αλυσίδων υπεργολαβίας, που έχει ως αποτέλεσµα 

την αύξηση του αριθµού των αυτοαπασχολούµενων. Επίσης τα υψηλά επίπεδα 

ανεργίας και φτώχειας δηµιουργούν την ανάγκη πρόσκαιρης και επισφαλούς 

απασχόλησης και οι εργαζόµενοι σ' αυτές τις συνθήκες αναγκάζονται να µην 

διεκδικούν τα ασφαλιστικά ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώµατά τους
170

. Άλλη αιτία είναι 

η τάση για συντοµότερες και λιγότερο ιεραρχικές σχέσεις εργασίας µε πιο ευέλικτα 

συστήµατα αµοιβής ή υπολογισµού του χρόνου εργασίας. Αιτία ακόµα αποτελεί η 

                                                                                                                                            
Επιτροπή των Περιφερειών, Στοχεύοντας σε µια ανάκαµψη µε άφθονες θέσεις απασχόλησης. 

∆ιαθέσιµο στο: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=el  Πρόσβαση στις 28-12-2012 

 
170

 Βλ. Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 9 E/1  15.1.2010 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά µε την ενίσχυση της καταπολέµησης της αδήλωτης 

εργασίας (2008/2035(INI)) ∆ιαθέσιµο στο: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:009E:0001:0011:EL:PDF 

Πρόσβαση στις 28-12-2012 
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ευκολία µε την οποία συγκροτούνται διασυνοριακοί όµιλοι επιχειρήσεων, για τους 

οποίους απαιτείται επαρκής διεθνής συνεργασία µεταξύ των φορέων και των 

συστηµάτων παρακολούθησης και επιβολής της νοµοθεσίας
171

. Επιπλέον υπάρχει 

σύνδεση µεταξύ της παράνοµης µετανάστευσης και της αδήλωτης εργασίας δηλαδή 

οι υπήκοοι τρίτων χωρών που απασχολούνται παράνοµα είναι πολύ περισσότερο 

ευάλωτοι και επιρρεπείς στην αδήλωτη εργασία και στην εργασία υπό επισφαλείς 

συνθήκες, για το λόγω ότι κινδυνεύουν να απελαθούν προς τη χώρα καταγωγής τους 

σε περίπτωση σύλληψης τους. Οι τοµείς που βασικά έχουµε αδήλωτη εργασία είναι 

όσοι είναι υψηλής έντασης εργατικού δυναµικού, όπως η γεωργία, ο 

κατασκευαστικός κλάδος, οι οικιακές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες παροχής διαµονής και 

εστίασης. Όσοι παρέχουν οικιακές υπηρεσίες είναι συνήθως µετανάστες ή παράνοµοι 

που γίνονται και κάποιες φορές θύµατα εκµετάλλευσης για σκοπούς παράνοµης 

διακίνησης και εργασίας υπό καθεστώς δουλείας. 

Προφανώς για να αντιµετωπιστεί η αδήλωτη εργασία θα πρέπει να περιοριστούν τα 

οικονοµικά κίνητρα, τα οποία ευνοούν τη συµµετοχή σ' αυτήν καθώς και να αλλάξει 

η νοοτροπία αντιµετώπισης αυτού του ζητήµατος. Για να καταπολεµηθεί 

αποτελεσµατικά είναι απαραίτητη η ενίσχυση των µηχανισµών εποπτείας και της 

επιβολής κυρώσεων. Επίσης απαιτεί συντονισµένη παρέµβαση των υπηρεσιών της 

επιθεώρησης εργασίας, των φορολογικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων, 

ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και καθορισµό κοινών αρχών για τις επιθεωρήσεις. 

Η κατασταλτική πολιτική όµως θα πρέπει να συνοδεύεται από καλό συντονισµό 

µεταξύ των κρατών µελών. ∆ιαφορετικά είναι πιθανόν να οδηγήσει σε συγκέντρωση 

της αδήλωτης εργασίας σε εκείνα τα κράτη που έχουν την χαλαρότερη θεσµική 

οργάνωση καθώς και σε οικονοµίες όπου υπάρχει ανεπαρκές ρυθµιστικό πλαίσιο
172

. 

Γενικά δεν υπάρχει µία ενιαία προσέγγιση και ένα µέτρο πολιτικής για την 

αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας, που είναι απαραίτητο σε µια χώρα ή περιοχή, 

πιθανόν να είναι λιγότερο αποτελεσµατικό σε µια άλλη. Έτσι, οι προσεγγίσεις και τα 

µέτρα πολιτικής πρέπει να προσαρµόζονται ανάλογα στις ιδιαίτερες συνθήκες που 

επικρατούν. ∆ιακρίνουµε δύο ευρείες προσεγγίσεις πολιτικής: την πιο δηµοφιλή 

αποτρεπτική προσέγγιση, που ζητά τον εντοπισµό των περιπτώσεων µη 

                                                 
171

 Βλ. COM(2007) 628 τελικό, Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο, το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των 

Περιφερειών, Ενίσχυση της καταπολέµησης της αδήλωτης εργασίας, οπ.αν.παρ. 
172

 Βλ. Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 9 E/1  15.1.2010 Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά µε την ενίσχυση της καταπολέµησης της αδήλωτης 

εργασίας (2008/2035(INI)) οπ.αν.παρ. 
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συµµόρφωσης και επιβάλει ποινές και την προσέγγιση που επικεντρώνεται στη 

θετική ενθάρρυνση της συµµόρφωσης όπου υιοθετούνται µέτρα που έχουν σαν στόχο 

τη διευκόλυνση της µετατροπής της άτυπης εργασίας σε επίσηµες µορφές 

απασχόλησης. Τέτοια µέτρα είναι: προληπτικά µέτρα για τη εξάλειψη της µη 

συµµόρφωσης, κίνητρα που ενθαρρύνουν τους αδήλωτους εργαζοµένους στο να 

επιδοθούν σε δραστηριότητες δηλωµένης εργασίας και µέτρα για την ενθάρρυνση της 

φορολογικής εντιµότητας. ∆εν αρκεί απλά η επιλογή των µεµονωµένων µέτρων 

πολιτικής που έχουν αποτελέσµατα στην αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας, αλλά 

χρειάζεται εξεύρεση του πιο αποτελεσµατικού τρόπου συγκέντρωσης αυτών των 

µέτρων πολιτικής σε διάφορους συνδυασµούς και δέσµες ενώ µέρος της διαδικασίας 

επανεξέτασης πρέπει να είναι η αξιολόγηση της αποτελεσµατικότητας και της 

δυνατότητας µεταφοράς των συνδυασµών και των δεσµών µέτρων. Για να γίνει 

βέβαια πραγµατικότητα µια διακρατική και διαπεριφερειακή προσέγγιση  µε στόχο 

την αποτελεσµατική αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας, χρειάζεται να 

ενθαρρύνονται οι προσπάθειες για την ενεργό ανταλλαγή εµπειριών και διδαγµάτων 

από άλλες χώρες και διεύρυνση των γνώσεων για τα µέτρα πολιτικής που 

εφαρµόζονται, µέσω της συγκέντρωσης δεδοµένων από ευρύτερες περιοχές εκτός 

Ευρώπης. Απαιτείται ακόµα ευρύτερη χρήση πρωτοβουλιών ευαισθητοποίησης για 

την αλλαγή νοοτροπίας, ιδιαίτερα για την ενθάρρυνση της φορολογικής 

εντιµότητας
173

. 

Σύµφωνα µε πρόσφατη ανακοίνωση της Επιτροπής πρέπει να ενισχυθεί η δηµιουργία 

θέσεων εργασίας σε όλους τους τοµείς της οικονοµίας µε την ενθάρρυνση της 

ζήτησης εργασίας και να µετατραπεί η άτυπη ή αδήλωτη εργασία σε κανονική 

απασχόληση. Αναφέρει επίσης ότι είναι αναγκαία η ενίσχυση της συνεργασίας 

µεταξύ των κρατών µελών και η δηµοσιονοµική εξυγίανση, η δηµιουργία πιο 

ισότιµων συνθηκών ανταγωνισµού για τις επιχειρήσεις και η βελτίωση της ποιότητας 

της απασχόλησης που µπορεί να επιτευχθεί µε την πρόληψη και την καταπολέµηση 

της αδήλωτης εργασίας, την πλήρη εφαρµογή της οδηγίας 2009/52/ΕΚ σχετικά µε την 

επιβολή κυρώσεων και τους παράνοµους εργαζόµενους, και τη βοήθεια προς τους 

αδήλωτους εργαζόµενους, για να ενταχθούν στην κανονική αγορά εργασίας. Η 

Επιτροπή µάλιστα δροµολογεί µια διαβούλευση για τη δηµιουργία µιας πλατφόρµας 
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σε επίπεδο ΕΕ, µεταξύ των επιθεωρήσεων εργασίας και άλλων οργάνων επιβολής του 

νόµου καθώς και µια διαβούλευση σχετικά µε το δυναµικό ποιοτικών θέσεων 

εργασίας στον τοµέα των προσωπικών και οικιακών υπηρεσιών
174

. Όπως αναφέρεται 

στο ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 2008 σχετικά µε 

την ενίσχυση της καταπολέµησης της αδήλωτης εργασίας, σύµφωνα µε την Επιτροπή 

οι δράσεις για την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας χρήζουν της συµµετοχής 

όλων των ενδιαφεροµένων φορέων δηλαδή των δηµόσιων αρχών, των κοινωνικών 

εταίρων, των επιχειρήσεων και των εργαζοµένων για µια ολοκληρωµένη προσέγγιση 

που να καλύπτει την παρακολούθηση, τον έλεγχο, το οικονοµικό και θεσµικό 

πλαίσιο, την τοµεακή και εδαφική ανάπτυξη και την συντονισµένη δράση σε 

διαφορετικά επίπεδα. Οι δράσεις αυτές θα πρέπει να περιλαµβάνονται στις 

οικονοµικές πολιτικές και στις πολιτικές απασχόλησης που εφαρµόζονται στο 

πλαίσιο της στρατηγικής της Λισαβόνας. Πρέπει να αυξηθούν οι πόροι αλλά και οι 

δράσεις όλων των αρµόδιων εθνικών αρχών, για την αποτελεσµατικότητα των 

προτύπων απασχόλησης καθώς και των διατάξεων για την κοινωνική ασφάλιση και 

τη φορολογία, ενώ απαιτείται επιπλέον να βελτιώσουν οι αρχές αυτές τον συντονισµό 

τους και την ροή των πληροφοριών που ανταλλάσσουν µεταξύ τους. Ένας κοινός 

ορισµός της αδήλωτης εργασίας σε όλα τα κράτη µέλη θα συνέβαλλε επίσης στο να 

µην υπάρχουν τυχόν αβεβαιότητες  που να συνδέονται µε τα στατιστικά στοιχεία του 

φαινοµένου αυτού. Για την προώθηση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, της 

µεταφοράς γνώσεων και την αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρµογής καθώς και της 

µεταφοράς των υλοποιηθέντων µέτρων χρειάζεται να δηµιουργηθεί αφενός µια 

αξιόπιστη βάση δεδοµένων για την καταγραφή του φαινοµένου στο εσωτερικό της 

ΕΕ και αφετέρου µια βάση δεδοµένων για την καταγραφή των διαφορετικών 

προσεγγίσεων και µεθόδων που χρησιµοποιούνται για τη µέτρηση της αδήλωτης 

εργασίας από τα κράτη µέλη. Επιπλέον κατά την Επιτροπή, στα πλαίσια διµερών και 

τριµερών συµφωνιών µεταξύ των κρατών µελών και µεταξύ των κοινωνικών εταίρων, 

έχουν θεσπιστεί εθνικά πρότυπα και προϋποθέσεις γύρω από την ασφάλεια στην 

εργασία που πρέπει να αναγνωριστούν από τα κράτη µέλη. Ακόµα τα συστήµατα 

φορολόγησης και κοινωνικής προστασίας των κρατών µελών θα πρέπει να είναι 
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απλά, διαφανή και προσβάσιµα και να εφαρµόζουν αποτελεσµατικές πολιτικές. Για 

τις οικογενειακές επιχειρήσεις, προτείνει στα κράτη µέλη να δηµιουργήσουν ένα 

καθεστώς-πλαίσιο που να διασφαλίζει την υποχρεωτική συµµετοχή σε σύστηµα 

κοινωνικής ασφάλισης, των µελών της οικογένειας που εργάζονται σ’ αυτή. Μια 

βέλτιστη πρακτική που διασφαλίζει ότι οι εισφορές της κοινωνικής ασφάλισης και οι 

φόροι θα καταβληθούν  είναι το σύστηµα µε κουπόνια παροχής υπηρεσιών που 

εφαρµόζεται σε Βέλγιο, Γερµανία και Γαλλία και που επιτρέπει στα νοικοκυριά να 

αγοράζουν οικιακές υπηρεσίες σε χαµηλότερη τιµή. Βλέπει ακόµα την λειτουργία της 

οικογένειας ως µια οικογενειακή επιχείρηση, όπου θα έπρεπε να αναγνωριστεί και να 

ενταχθεί σε σύστηµα κοινωνικής ασφάλισης η άτυπη εργασία µέσα σ’ αυτή. 

Προτείνει την θέσπιση ισχυρών κινήτρων για όσους µετατρέψουν την αδήλωτη 

εργασία σε επίσηµη οικονοµική δραστηριότητα και την θέσπιση αυστηρών 

κυρώσεων για τους εργοδότες που κάνουν χρήση της αδήλωτης εργασίας, παρά τα 

κίνητρα που τους δίδονται. Η συντονισµένη χρήση πολιτικών µέσων από πλευράς 

κρατών µελών, θα δώσει τη δυνατότητα συνδυασµένης εφαρµογής προληπτικών 

µέτρων και κυρώσεων για να µετατραπεί η αδήλωτη εργασία σε κανονική 

απασχόληση και να υπάρξει συνοχή σε ολόκληρη την εσωτερική αγορά. Πολλά 

κράτη µέλη έχουν βελτιώσει τα οικονοµικά κίνητρα για τακτική εργασία, µε την 

αύξηση του αφορολογήτου ορίου για τα εισοδήµατα που προέρχονται από εργασία 

και µε τον  καθορισµό κατώτατων µισθών, είτε µέσω της νοµοθεσίας, είτε µέσω 

συλλογικών συµβάσεων. Η Επιτροπή υποστηρίζει ότι τα κράτη µέλη πρέπει να 

υποστηρίζουν και να ενθαρρύνουν τις οργανώσεις των εργοδοτών και τα εργατικά 

συνδικάτα στον αγώνα πάταξης της αδήλωτης εργασίας. Ακόµα καλεί τα κράτη µέλη 

να οργανώσουν εκστρατείες ευαισθητοποίησης και να απευθύνονται σε εργαζόµενους 

και εργοδότες όπου θα επισηµαίνονται οι ισχύοντες ελάχιστοι κοινοτικοί κανόνες και 

κανονισµοί καθώς και οι αρνητικές συνέπειες που έχει η αδήλωτη εργασία στα 

δηµόσια οικονοµικά, στα εθνικά συστήµατα κοινωνικής ασφάλισης, στο θεµιτό 

ανταγωνισµό, στις οικονοµικές επιδόσεις και στους ίδιους τους εργαζόµενους. Η 

ενηµέρωση και η ευαισθητοποίηση πρέπει να γίνεται κάθε φορά που εγκρίνονται 

µέτρα, για να καλλιεργηθεί µια νοοτροπία νοµιµότητας και προαγωγής της ποιοτικής 

εργασίας και νόµιµης επιχειρηµατικής νοοτροπίας. Πρέπει µάλιστα να γίνεται σε 

κοινοτικό, εθνικό και τοπικό επίπεδο και µε την συµµετοχή των κοινωνικών εταίρων, 

των δηµόσιων αρχών των εµπορικών επιµελητηρίων και των οργανισµών 

απασχόλησης, των σχολείων, καθώς και των διαφόρων συστηµάτων ελέγχου και 
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καταστολής. Καλεί ακόµα τα κράτη µέλη να απλοποιήσουν ή να µειώσουν τα 

διοικητικά βάρη και τις διαδικασίες, ιδιαίτερα για τις µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις. 

Αυτό θα βοηθήσει στην µείωση της αδήλωτης εργασίας αλλά και στην προώθηση της 

επιχειρηµατικότητας. Θα βοηθούσε στο να µειωθεί επίσης το κόστος, η χρήση 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ηλεκτρονικής καταχώρισης καθώς και η ανταλλαγή 

καλών πρακτικών µεταξύ των κρατών µελών. Τα  κράτη µέλη, οι κοινωνικοί εταίροι 

και άλλοι σηµαντικοί παράγοντες της αγοράς εργασίας θα πρέπει επιπλέον να 

ενθαρρύνουν την εταιρική κοινωνική ευθύνη και άλλες ανάλογες προσεγγίσεις για 

την καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας. Προτείνει ακόµα η Επιτροπή στα κράτη 

µέλη, την υιοθέτηση και εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων που να βασίζονται σε 

δείκτες και σε κριτήρια αναφοράς όπως ισχύουν για διάφορους επιχειρηµατικούς 

τοµείς ώστε να καταπολεµηθεί η αδήλωτη εργασία και η φοροδιαφυγή.  

Μια καλή πρακτική είναι το «σχέδιο 2 Plus» στο Λουξεµβούργο. Έχει ως στόχο να 

καταστεί η αδήλωτη εργασία άνευ ενδιαφέροντος, µε την απλοποίηση των 

διοικητικών διαδικασιών που επιβάλλονται στους εργοδότες, διασφαλίζοντας 

ταυτόχρονα την κοινωνική ασφάλιση των εργαζοµένων, ένα ευνοϊκό φορολογικό 

καθεστώς για τους εργοδότες συµπεριλαµβανοµένης, µεταξύ άλλων, της έκπτωσης 

των δαπανών, για τοπική απασχόληση, και της φορολογικής απαλλαγής για κάθε 

εργασία που εκτελείται έναντι αµοιβής χαµηλότερης ενός ορίου που καθορίζεται από 

το κράτος µέλος. 

Κατά την Επιτροπή τέλος, για να καταπολεµηθεί αποτελεσµατικά η αδήλωτη εργασία 

των λαθροµεταναστών, πρέπει να ανοίξουν δίαυλοι νόµιµης µετανάστευσης, ώστε η 

Ευρωπαϊκή Ένωση να εξασφαλίζει εργατικό δυναµικό που έχει ανάγκη από τρίτες 

χώρες µε υψηλή ή λιγότερο υψηλή ειδίκευση καθώς και να θεσµοθετηθούν 

νοµοθετικά µέτρα που να ενθαρρύνουν τους µετανάστες που είναι θύµατα 

εκµετάλλευσης να καταγγέλλουν την κατάστασή τους
175
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4. Η Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση και το µέλλον της Ελλάδος 

µέσα σ’ αυτή. 

 

4.1 Η ένταξη της Ελλάδος στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση, τα κριτήρια 

σύγκλισης της συνθήκης του Μάαστριχτ και ο ρόλος των ευρωπαϊκών οργάνων 

στην άσκηση της οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής της ΕΕ. 

Τον Ιούνιο του 1989, στο Συµβούλιο της Μαδρίτης, οι αρχηγοί των κρατών µελών 

της ΕΕ υιοθέτησαν και ενέκριναν ένα σχέδιο που περιλάµβανε τρία στάδια, για την 

οικονοµική και νοµισµατική ένωση. Το σχέδιο αυτό, εντάχθηκε στη συνθήκη του 

Μάαστριχτ το ∆εκέµβριο του 1991. Το πρώτο στάδιο ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 1990 

και περιλάµβανε την πλήρως ελεύθερη κυκλοφορία κεφαλαίων µέσα στην ΕΕ και την 

κατάργηση των συναλλαγµατικών ελέγχων, την αύξηση των πόρων από τα 

διαρθρωτικά ταµεία, για να µην υπάρχουν ανισότητες ανάµεσα στις περιοχές της 

Ευρώπης και την οικονοµική σύγκλιση µέσα από ένα σύστηµα «πολυµερούς 

εποπτείας»  των οικονοµικών πολιτικών των κρατών µελών. Η υιοθέτηση αυτού του 

συστήµατος έγινε για να  προλαµβάνουν οι χώρες της ΕΕ εκείνες τις περιπτώσεις στις 

οποίες οι αποφάσεις δηµοσιονοµικής πολιτικής ενός κράτους µέλους µπορούν να 

έχουν δυσµενείς επιπτώσεις στις οικονοµίες των άλλων κρατών µελών
176

. Το δεύτερο 

στάδιο ξεκίνησε την 1η Ιανουαρίου 1994 και προέβλεπε την ίδρυση του Ευρωπαϊκού 

Νοµισµατικού Ιδρύµατος (ΕΝΙ) στη Φρανκφούρτη που αποτελούνταν από τους 

διοικητές των κεντρικών τραπεζών των κρατών µελών της ΕΕ. Ακόµα προέβλεπε την 

ανεξαρτησία των εθνικών κεντρικών τραπεζών και οδηγίες προκειµένου να µειωθούν 

τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα των κρατών µελών. Στο τρίτο στάδιο έχουµε την 

γέννηση του ευρώ και την υιοθέτηση του από έντεκα χώρες την 1η Ιανουαρίου 1999. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αντικατέστησε το Ευρωπαϊκό Νοµισµατικό Ίδρυµα 

και έχει την ευθύνη για τη νοµισµατική πολιτική, που καθορίζεται και εφαρµόζεται 

σε ευρώ
177

. Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2001. Η ένταξη 
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στην ΟΝΕ όπως και η ένταξη στην ΕΟΚ υπήρξε βασικά πολιτικός στόχος που είχε ως 

σκοπό την ισότιµη συµπόρευση της Ελλάδος µε τα άλλα κράτη µέλη στη διαδικασία 

της ευρωπαϊκής ενοποίησης και ολοκλήρωσης. Προηγήθηκε µια συλλογική 

προσπάθεια προσαρµογής, τα πρώτα δύο στάδια, για την επίτευξη των όρων 

σύγκλισης της Συνθήκης για την ΕΕ (1992) και αποτελούσε µάλιστα πρωταρχικό 

εθνικό στόχο η ένταξη της χώρας στην τρίτη φάση της ΟΝΕ. Εισήλθε όµως στη φάση 

αυτή χωρίς να εκπληρώνει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για οµαλή συµπόρευση µε 

ανταγωνιστικότερες οικονοµίες όπως φάνηκε εκ των υστέρων στηριζόµενη σε µια 

πολιτική περιορισµένης προσαρµογής, µε υψηλό δηµόσιο χρέος, µε υπερτιµηµένη τη 

δραχµή άρα µε µόνιµο ανταγωνιστικό µειονέκτηµα και µε ένα πελατειακό πολιτικό 

σύστηµα  (Κότιος Α., 2011)
178

. Ο κύριος στόχος της οικονοµικής και νοµισµατικής 

ένωσης (ΟΝΕ) και του ευρώ είναι η αύξηση της οικονοµικής ευηµερίας των πολιτών 

και των επιχειρήσεων στην ΕΕ, µέσα από την προώθηση της ανάπτυξης και την 

δηµιουργία περισσότερων ευκαιριών απασχόλησης
179

. Ένα κράτος µέλος της ΕΕ για 

να περάσει στο τρίτο στάδιο της ΟΝΕ όπως συµφωνήθηκε στη συνθήκη του 

Μάαστριχτ το 1992, πρέπει να πληροί πέντε κριτήρια σύγκλισης τα οποία είναι:  

1. σταθερότητα των τιµών: στο ποσοστό του πληθωρισµού, δεν µπορεί να 

υπάρχει απόκλιση µεγαλύτερη του 1,5% σε σχέση µε το µέσο όρο του 

ποσοστού του πληθωρισµού των τριών κρατών µελών µε το χαµηλότερο 

πληθωρισµό τον προηγούµενο χρόνο,  

2. µακροπρόθεσµα επιτόκια: δεν µπορεί στα µακροπρόθεσµα επιτόκια να 

υπάρχει απόκλιση µεγαλύτερη του 2% σε σχέση µε το µέσο όρο των 

επιτοκίων των τριών κρατών µελών µε τα χαµηλότερα ποσοστά πληθωρισµού 

τον προηγούµενο χρόνο,  

3. δηµοσιονοµικό έλλειµµα: Πρόκειται για την διαφορά µεταξύ δηµοσίων 

εσόδων και δαπανών. Το έλλειµµα του προϋπολογισµού των κρατών µελών 

δεν πρέπει να υπερβαίνει το 3% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος 

(ΑΕγχΠ),  
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∆ιαθέσιµο στο: http://www.prd.uth.gr/uploads/discussion_papers/2011/uth-prd-dp-2011-01_gr.pdf 

Πρόσβαση στις 28-12-2012 
179

 Βλ. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012) Οικονοµική διακυβέρνηση της ΕΕ, Αυστηρότεροι οικονοµικοί 

κανόνες για τη διαχείριση του ευρώ και την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 
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4. δηµόσιο χρέος: δεν µπορεί να υπερβαίνει το 60% του ΑΕγχΠ, αλλά µπορεί 

µια χώρα µε υψηλότερο λόγο δηµόσιου χρέους προς το ΑΕγχΠ, να υιοθετήσει 

το ευρώ αν το επίπεδο του δηµόσιου χρέους της µειώνεται σταθερά 

5. σταθερότητα της συναλλαγµατικής ισοτιµίας: οι συναλλαγµατικές 

ισοτιµίες πρέπει να έχουν παραµείνει εντός των επιτρεπτών περιθωρίων 

διακύµανσης κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων ετών.  

Μέσα στην ΟΝΕ όµως, η ευθύνη για την οικονοµική πολιτική δεν ανήκει µόνο σε ένα 

όργανο αλλά µοιράζεται σε διάφορους φορείς
180

. Αναλυτικότερα: 

• Το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο είναι αυτό που καθορίζει τις βασικές 

πολιτικές κατευθύνσεις στην ΟΝΕ. 

Είναι το κατεξοχήν διακυβερνητικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί 

διάδοχο των συνόδων κορυφής και αποτελείται από τους αρχηγούς κρατών και 

κυβερνήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Στο άρθρο 4 της Συνθήκης του Μάαστριχ προβλέπεται ότι «το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο 

δίνει στην Ένωση την αναγκαία ώθηση για την ανάπτυξή της και καθορίζει τους 

γενικούς πολιτικούς προσανατολισµούς της»
181

. Αποτελεί το πιο σηµαντικό 

νοµοθετικό και επικυρωτικό όργανο της EE εντός του οποίου οι αποφάσεις 

λαµβάνονται ανάλογα της περίπτωσης µε οµοφωνία, ειδική ή απλή πλειοψηφία
182

. 

• Το Συµβούλιο της ΕΕ ή Συµβούλιο Υπουργών, ή «Συµβούλιο» 

συντονίζει τη χάραξη πολιτικής της ΕΕ και λαµβάνει αποφάσεις οι 

οποίες µπορεί να είναι δεσµευτικές για την κάθε χώρα της ΕΕ 
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Το «Συµβούλιο» αποτελεί το κύριο όργανο λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης εφόσον εκπροσωπεί τα κράτη µέλη και στις συνεδριάσεις του παρευρίσκεται 

τουλάχιστον ένας υπουργός από κάθε κυβέρνηση κράτους µέλους της Ένωσης. Κάθε 

υπουργός που συµµετέχει είναι εξουσιοδοτηµένος να αναλαµβάνει δεσµεύσεις εξ 

ονόµατος της κυβέρνησής του. Συνεδριάζει κάτω από εννέα διαφορετικές συνθέσεις: 

γενικές υποθέσεις και εξωτερικές σχέσεις, οικονοµικές και δηµοσιονοµικές 

Υποθέσεις («ECOFIN»), δικαιοσύνη και εσωτερικές Υποθέσεις (∆ΕΥ), απασχόληση, 

κοινωνική πολιτική, υγεία και καταναλωτές, ανταγωνιστικότητα, µεταφορές, 

τηλεπικοινωνίες και ενέργεια, γεωργία και αλιεία, περιβάλλον, παιδεία, νεολαία και 

πολιτισµός.  Κύριες αρµοδιότητες του «Συµβουλίου» είναι να θεσπίζει ευρωπαϊκούς 

νόµους, από κοινού µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε πολλούς τοµείς πολιτικής, να 

συντονίζει τη γενική οικονοµική πολιτική των κρατών µελών, να συνοµολογεί 

συµφωνίες µε τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισµούς, να εγκρίνει τον προϋπολογισµό 

της Ένωσης από κοινού µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να χαράσσει τη στρατηγική 

της EE στα πεδία της Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της 

Ένωσης (ΚΕΠΠΑ) και ΕΠΑΑ βάσει γενικών προσανατολισµών που καθορίζονται 

από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο, να λαµβάνει αποφάσεις για την εξωτερική πολιτική 

και πολιτική ασφάλειας της EE, να εγκρίνει τον κοινοτικό προϋπολογισµό σε 

συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συντονίζει τη συνεργασία µεταξύ 

των εθνικών δικαστικών και αστυνοµικών αρχών σε ποινικές υποθέσεις. 

• Η «Ευρωοµάδα»  δηλαδή οι υπουργοί οικονοµικών των χωρών της 

ευρωζώνης έχει ως έργο να συντονίζει τις πολιτικές κοινού 

ενδιαφέροντος για την ευρωζώνη. 

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει στο Συµβούλιο τις κατευθύνσεις 

για την άσκηση της οικονοµικής και νοµισµατικής πολιτικής, 

παρακολουθεί τις επιδόσεις και διασφαλίζει τη συµµόρφωση µε τις 

αποφάσεις του Συµβουλίου. 

Η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη από τις εθνικές κυβερνήσεις και έχει ως ρόλο να 

εκπροσωπεί και να υποστηρίζει τα συµφέροντα του συνόλου της ΕΕ. Συντάσσει 

προτάσεις για νέες ευρωπαϊκές νοµοθετικές πράξεις και τις υποβάλλει στο 

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο. Είναι το εκτελεστικό όργανο της 

Ένωσης δηλαδή είναι υπεύθυνη για την εφαρµογή των αποφάσεων του Κοινοβουλίου 
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και του Συµβουλίου. Κύριες αρµοδιότητες της είναι να προτείνει νοµοθεσία στο 

Κοινοβούλιο και στο Συµβούλιο, να διαχειρίζεται και εκτελεί τις πολιτικές και τον 

προϋπολογισµό της Ένωσης, να επιβάλλει το ευρωπαϊκό δίκαιο (από κοινού µε το 

∆ικαστήριο) και να εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση στη διεθνή σκηνή όπως να 

διεξάγει διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµφωνιών µεταξύ της Ένωσης και τρίτων 

χωρών. 

• Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) διαχειρίζεται το ενιαίο νόµισµα της 

Ένωσης. Είναι υπεύθυνη για τη χάραξη και την εφαρµογή της οικονοµικής 

και νοµισµατικής πολιτικής για την ευρωζώνη, και έχει ως βασικό στόχο τη 

σταθερότητα των τιµών. 

• Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µαζί µε το Συµβούλιο είναι συναρµόδιο στο να 

εκδίδει νοµοθεσία και να ασκεί τον δηµοκρατικό έλεγχο της οικονοµικής 

διακυβέρνησης, ιδίως µέσω του νέου Οικονοµικού ∆ιαλόγου.  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εκλέγεται από τους πολίτες της ΕΕ για να εκπροσωπήσει 

τα συµφέροντά τους. Εφόσον εκλέγεται άµεσα από τους πολίτες αποτελεί ένα από τα 

στοιχεία που δίνουν δηµοκρατική νοµιµότητα στην ευρωπαϊκή νοµοθεσία. Κύριες 

αρµοδιότητες του είναι να θεσπίζει ευρωπαϊκούς νόµους, από κοινού µε το 

Συµβούλιο σε διάφορους τοµείς πολιτικής, να ασκεί δηµοκρατικό έλεγχο επί όλων 

των θεσµικών οργάνων της Ένωσης, και ιδίως επί της Επιτροπής έχοντας εξουσία να 

εγκρίνει ή να απορρίπτει το διορισµό των Επιτρόπων, καθώς και να κάνει δεκτή 

πρόταση µοµφής κατά της Επιτροπής συλλογικά και επίσης µαζί  µε το Συµβούλιο 

µοιράζεται την εξουσία γύρω τον προϋπολογισµό της Ένωσης και συνεπώς µπορεί να 

επηρεάζει τις δαπάνες της. Μετά µάλιστα την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εγκρίνει 

ή απορρίπτει τον προϋπολογισµό στο σύνολό του. 

• Οι χώρες της ΕΕ συντάσσουν τους εθνικούς προϋπολογισµούς τους. Πρέπει 

αυτοί να είναι εντός των συµφωνηµένων ορίων για το έλλειµµα και το χρέος, 

και καθορίζουν επίσης τις δικές τους διαρθρωτικές πολιτικές για την αγορά 

εργασίας, τις συντάξεις και τις κεφαλαιαγορές. 
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4.2 Το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης. 

Το Συµβούλιο, τον Ιούνιο του 1997, ενέκρινε ένα σύµφωνο σταθερότητας και 

ανάπτυξης (ΣΣΑ) που αποτελεί τον κεντρικό πυλώνας σταθερότητας και 

δηµοσιονοµικής πειθαρχίας στην ΟΝΕ. Αυτό σήµαινε την ρητή δέσµευση στη 

δηµοσιονοµική σταθερότητα. Προβλέπει µάλιστα και την επιβολή κυρώσεων όταν σε 

κάποια χώρα της ευρωζώνης, το δηµοσιονοµικό της έλλειµµα υπερβαίνει το 3%, 

όµως για το δηµόσιο χρέος δεν προβλέπονται κυρώσεις. Το σύµφωνο αυτό κρίθηκε 

πολύ αυστηρό και έτσι αναθεωρήθηκε τον Μάρτιο του 2005.
183

 Με την αναθεώρηση 

αυτή δόθηκε η απαραίτητη ευελιξία ώστε µέσα στην οικονοµική κρίση να 

επιτρέπονται διαφοροποιηµένες προσεγγίσεις ανάλογα µε τα σχετικά δηµοσιονοµικά 

περιθώρια ελιγµών των κρατών µελών. Το 2007, η µέση δηµοσιονοµική κατάσταση 

στην ΕΕ από -0,8% του ΑΕΠ, αυξήθηκε σε -2,3% το 2008, όταν η χρηµατοπιστωτική 

κρίση µετατράπηκε σε οικονοµική κρίση µεγάλων διαστάσεων
184

. Σκοπός εποµένως 

των κανόνων του  συµφώνου σταθερότητας και ανάπτυξης είναι να διασφαλιστούν 

υγιή τα δηµόσια οικονοµικά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να µπορεί να 

γίνει πράξη η βιώσιµη ανάπτυξη. Αποτελεί την βάση για τις δηµοσιονοµικές 

στρατηγικές εξόδου από την κρίση, τις οποίες όµως στρατηγικές πρέπει να 

καταρτίσουν και να συντονίσουν τα κράτη µέλη. Ετσι κάθε χρόνο, η Επιτροπή και τα 

κράτη µέλη ελέγχουν την τήρηση αυτού του συµφώνου δηλαδή κάθε χώρα της ζώνης 

του ευρώ υποβάλλει τα αναγκαία στοιχεία µε τη µορφή ενός προγράµµατος 

σταθερότητας. Οι χώρες της Ένωσης υποχρεώνονται να διατηρούν µεσοπρόθεσµα 

ισοσκελισµένους ή σχεδόν ισοσκελισµένους προϋπολογισµούς και οι δαπάνες τους, 

δεν πρέπει να ξεπερνούν τα έσοδά τους. Ετσι µπορούν να αποφύγουν τη συσσώρευση 

χρεών που υποχρεώνουν τις κυβερνήσεις να αυξάνουν τους φόρους ή να περιορίζουν 

τις δαπάνες που προορίζονται για τους πολίτες και τις επενδύσεις. Η Επιτροπή επίσης 

ελέγχει αν τα κράτη µέλη επιτυγχάνουν τους στόχους για την ολοκλήρωση της 

ευρωπαϊκής οικονοµίας σε όλους τους τοµείς (από τις χρηµατοπιστωτικές υπηρεσίες 

και την ενέργεια έως την έρευνα και ανάπτυξη και τις µεταφορές),  ελέγχει αν 
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λαµβάνονται υπόψη οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αποφάσεων οικονοµικής 

πολιτικής και παρακολουθεί την πρόοδο στη δηµιουργία θέσεων εργασίας και στη 

διευκόλυνση της πρόσβασης όσο γίνεται περισσότερων ατόµων στην αγορά εργασίας. 

Κύριος στόχος του συµφώνου είναι η εξασφάλιση µιας διατηρήσιµης ανάπτυξης σε 

µια κοινωνία χωρίς αποκλεισµούς. Σε περίπτωση όµως επιβράδυνσης της 

οικονοµικής ανάπτυξης, τα φορολογικά έσοδα µειώνονται εφόσον οι επιχειρήσεις 

έχουν λιγότερα κέρδη. Επίσης οι καταναλωτές περιορίζουν τις δαπάνες τους και οι 

κυβερνήσεις αναγκάζονται να ξοδεύουν περισσότερα για τα επιδόµατα ανεργίας. Σε 

τέτοιες συνθήκες δικαιολογείται από το σύµφωνο σταθερότητας και ανάπτυξης, µια 

αύξηση του δανεισµού. Αν ένα κράτος µέλος παραβεί τους κανόνες του συµφώνου 

χωρίς σοβαρό λόγο, αρχικά του απευθύνονται συστάσεις για να λάβει αµέσως 

διορθωτικά µέτρα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και οι άλλες χώρες της Ένωσης µπορούν 

ακόµα να  επιβάλουν τα µέτρα αυτά. Αν και σε αυτή την περίπτωση δεν τεθεί υπό 

έλεγχο η δηµοσιονοµική του κατάσταση, το κράτος µέλος που δεν συµµορφώνεται 

πρέπει να προβεί σε άτοκη κατάθεση στην Επιτροπή και αν και αυτό το µέτρο δεν 

αποδόσει στο να πεισθεί το κράτος µέλος να εξυγιάνει την κατάσταση, τότε µπορεί να 

χάσει οριστικά το ποσό που κατέθεσε. Η αυστηρότητα των κανόνων δικαιολογούνται 

από το γεγονός ότι ένα υπερβολικά µεγάλο έλλειµµα σε µια χώρα της Ένωσης µπορεί 

να έχει αρνητικές επιπτώσεις στις υπόλοιπες.
185

  Οσον αφορά την Ελλάδα, η 

Επιτροπή το 2009, πρότεινε στο Συµβούλιο να συµπεράνει ότι η Ελλάδα δεν ανέλαβε 

αποτελεσµατική δράση σύµφωνα µε το άρθρο 104 παράγραφος 8 της Συνθήκης. Η 

Επιτροπή συγκεκριµένα, θεώρησε ότι δεν αναλήφθηκε αποτελεσµατική δράση µε 

δεδοµένο ότι η µεγάλη επιδείνωση την δηµοσιονοµικής κατάστασης το 2009 (-12,7% 

έναντι της δέσµευσης της κυβέρνησης για -3,7%) οφείλεται σε ανεπαρκή 

ανταπόκριση των ελληνικών αρχών. Για τις δαπάνες έβαλε το συµπέρασµα ότι, από 

την εκτέλεση του προϋπολογισµού του 2009 υπήρξαν µεγάλες υπερβάσεις δαπανών 

(2½ εκατοστιαίες µονάδες του ΑΕΠ) το 2009, και το µεγαλύτερο µέρος αυτών, 

οφείλονταν σε υψηλότερες των προϋπολογισθεισών αµοιβές εργαζοµένων και σε 

αυξηµένες δαπάνες κεφαλαίου
186

. 
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4.3 Η πορεία της Ελλάδος στην Οικονοµική Νοµισµατική Ένωση. Οφέλη και 

κίνδυνοι σε µια νοµισµατική ένωση. 

 

Παρά τις αποκλίσεις που παρουσίαζε κατά περιόδους η Ελλάδα, στις συµβατικές της 

υποχρεώσεις, η πορεία της µέσα στην ΟΝΕ φαινόταν ότι είναι υπό έλεγχο. Η 

οικονοµική όµως κρίση που έφτασε στο αποκορύφωµα της το 2010, φανέρωσε την 

αδυναµία του ελληνικού οικονοµικού και πολιτικού συστήµατος, στο να λειτουργεί 

αρµονικά µέσα στη ζώνη του Ευρώ. Φυσικά η συµµετοχή στην ΟΝΕ αποτελούσε για 

την Ελλάδα πρόκληση από τα οφέλη που ανέµενε αλλά εγκυµονούσε και κινδύνους. 

Το ευρώ γενικά ως ενιαίο νόµισµα έχει ως κύριο πλεονέκτηµα ότι ενισχύει την 

ολοκλήρωση και έχει µακροπρόθεσµα οφέλη για τον ανταγωνισµό, την ανάπτυξη και 

την ευηµερία. Επίσης δηµιουργεί ένα περιβάλλον µε χαµηλό πληθωρισµό ενώ 

παρέχεται στις επιχειρήσεις η δυνατότητα να λειτουργούν πιο αποτελεσµατικά. Με το 

ενιαίο νόµισµα, οι συναλλαγές στην ευρωζώνη είναι αποτελεσµατικότερες όσον 

αφορά το κόστος και περιλαµβάνουν λιγότερους κινδύνους. Με το ευρώ υπάρχει η 

δυνατότητα της εύκολης σύγκρισης των τιµών. Ετσι ενθαρρύνει το διασυνοριακό 

εµπόριο και τις επενδύσεις κάθε είδους από µεµονωµένους καταναλωτές οι οποίοι 

αναζητούν προϊόντα χαµηλού κόστους, από επιχειρήσεις που αγοράζουν υπηρεσίες 

µε την καλύτερη τιµή, καθώς και από µεγάλους θεσµικούς επενδυτές οι οποίοι 

επενδύουν αποτελεσµατικότερα στην ευρωζώνη χωρίς να υπάρχει κινδύνους εξαιτίας 

των συναλλαγµατικών διακυµάνσεων. Με το ευρώ εξοικονοµούνται πολλά οφέλη σε 

σχέση µε την  κατάσταση όπου κάθε κράτος µέλος είχε το δικό του νόµισµα. Το ευρώ 

δίνει πολλές επιλογές και σταθερές τιµές για τους καταναλωτές, µεγαλύτερη 

ασφάλεια και περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τις αγορές, βοηθά στη 

βελτίωση της οικονοµικής σταθερότητας και ανάπτυξης, βοηθά στη βελτίωση της 

ενοποίησης των χρηµατοπιστωτικών αγορών, είναι ισχυρότερη η παρουσία της ΕΕ 

στην παγκόσµια οικονοµία και αποτελει σηµάδι της ευρωπαϊκής ταυτότητας
187

. Ένα 

ενιαίο νόµισµα όµως, πρέπει να διέπεται από σωστή διαχείριση των οικονοµιών της 

ευρωζώνης δηλαδή να γίνονται σεβαστοί από όλους και να εφαρµόζονται οι κοινοί 
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κανόνες διακυβέρνησης. Τα οφέλη που αναµενόταν για την Ελλάδα από την ένταξη 

της στην Ευρωζώνη ήταν πολλά σύµφωνα µε τους De Gruwe P. (2000)
188

 και  Κότιο 

A. (2000)
189

: 

• µείωση του κόστους των συναλλαγών και εξάλειψη των συναλλαγµατικών 

αβεβαιοτήτων. Αναµενόταν ότι θα οδηγήσουν σε αύξηση του εµπορίου και 

της παραγωγής. 

• µεταβίβαση της νοµισµατικο-πολιτικής ευθύνης στους νέους κοινούς θεσµούς. 

Αναµενόταν ότι θα απελευθέρωνε την νοµισµατική πολιτική της χώρας από 

τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις και έτσι θα εξασφαλιζόταν η νοµισµατική 

σταθερότητα άρα θα ενισχυόταν η ροπή για νέες επενδύσεις. 

• η πτώση και η σταθεροποίηση σε χαµηλά επίπεδα των ονοµαστικών και 

πραγµατικών επιτοκίων, αναµενόταν επίσης ότι θα ενίσχυε τη ροπή για 

επενδύσεις. Τα χαµηλά επιτόκια µειώνουν το κόστος αποπληρωµής του 

δηµόσιου χρέους και αφήνουν περισσότερα περιθώρια στις κυβερνήσεις για 

να µειώσουν τους φόρους ή να διαθέσουν πόρους στην υγεία, στις συντάξεις, 

στις κοινωνικές παροχές ή τις υποδοµές. Επίσης µειώνουν το κόστος των 

επενδύσεων για τις επιχειρήσεις και των ενυπόθηκων δανείων για τους 

αγοραστές ακινήτων. 

• η εξωτερική ρευστότητα της ελληνικής οικονοµίας αναµενόταν ότι θα 

διασφαλίζονταν µε την υιοθέτηση ενός διεθνούς νοµίσµατος. 

• η χώρα θα αναγκαζόταν να προχωρήσει σε διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που 

αναµενόταν ότι θα οδηγήσουν σε σύγχρονους ευρωπαϊκούς µηχανισµούς, 

ύστερα από την απώλεια σε κάποιο βαθµό της αυτονοµίας της, όσον αφορά 

την δηµοσιονοµική και εισοδηµατική πολιτική καθώς και την 

κοινοτικοποίηση της νοµισµατικής πολιτικής. 

• Πολιτικά οφέλη, εφόσον το ενιαίο νόµισµα θα είχε θετική επίδραση στη 

διαδικασία της ευρωπαϊκής πολιτικής ενοποίησης (Issing Ο., 1996
190

). 

                                                 
188

 Βλ. De Gruwe, P. (2000), The Economics of Monetary Integration, 4th ed., Oxford University Press, 

Oxford, UK 
189

 Βλ. Κότιος Α. (2000) Η Ελλάδα στον «Ευρωχώρο» - Από την ονοµαστική στην πραγµατική 

σύγκλιση Πρακτικά συνεδρίου, στο Χωροταξία, Πολεοδοµία και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Βόλος, σελ. 

341-365 
190

 Βλ. Issing Ο. (1996) «Europe, Political Union through Common Money?» Occasional Paper No. 98, 

London: Institute of Economic Affairs 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 113 

Σε µια νοµισµατική ένωση όµως, έχουµε υπερεθνικοποίηση και προωθηµένη 

αποπολιτικοποίηση της νοµισµατικής πολιτικής δηλαδή οι νοµισµατικοπολιτικές 

αποφάσεις λαµβάνονται συλλογικά από τους νέους ευρωπαϊκούς θεσµούς και από 

ανεξάρτητους τεχνοκράτες για όλη την Ευρωζώνη, µε αποκλειστικό στόχο τη 

διασφάλιση της σταθερότητας των τιµών. Η δηµοσιονοµική και εισοδηµατική 

πολιτική επίσης, είναι αποκεντρωµένες, δηλαδή ανήκουν στην αρµοδιότητα των 

κρατών µελών αλλά υφίστανται θεσµικούς και πραγµατικούς περιορισµούς. Ακόµα 

µεγαλώνει ο ενδοκοινοτικός εµπορικός ανταγωνισµός και δεν υπάρχει δυνατότητα 

επηρεασµού του µε αλλαγές στις πραγµατικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες ή στην 

προσφορά χρήµατος. Καθοριστικά µεγέθη για τον ανταγωνισµό σε µια νοµισµατική 

ένωση αποτελούν η παραγωγικότητα και όσοι παράγοντες την επηρεάζουν, καθώς και 

οι τιµές. Υπάρχει επιπλέον αύξηση του ανταγωνισµού των εθνικών συστηµάτων σε 

τοµείς όπως η φορολογία, η κοινωνική ασφάλιση, η περιβαλλοντική προστασία κλπ. 

εφόσον τα συστήµατα αυτά έχουν άµεσες ή έµµεσες επιπτώσεις στην οικονοµική 

απόδοση, στις τιµές και στην κατανοµή των επενδύσεων. Υπάρχει τέλος τάση για 

µεγαλύτερη συγκέντρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις ήδη αναπτυγµένες 

περιοχές της Ένωσης άρα είναι πιθανή και η διεύρυνση των αναπτυξιακών 

ανισοτήτων (Κότιος Α., 2011)
191

. 

Οι κίνδυνοι από τη συµµετοχή στο ευρώ οφείλονταν στην κατάσταση της ελληνικής 

οικονοµίας τη στιγµή της ένταξης της και στον τρόπο που αυτή θα ανταποκρινόταν 

στις απαιτήσεις του νέου ανταγωνιστικού περιβάλλοντος εφόσον δεν θα υπήρχε πια 

το δικαίωµα της αντιµετώπισης των ανταγωνιστικών µειονεκτηµάτων ή των 

αρνητικών οικονοµικών εξελίξεων σε εθνικό επίπεδο, µε συναλλαγµατικές ή 

νοµισµατικές προσαρµογές. Εφόσον µάλιστα τηρούνταν προληπτικά κανόνες 

δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, το να βρεθεί µια χώρα υπερχρεωµένη θεωρούνταν 

αδύνατο άρα δεν προβλεπόταν τρόπος για την αντιµετώπιση τέτοιων προβληµάτων εκ 

µέρους της ΟΝΕ. 

Τα κριτήρια σύγκλισης για την ένταξη στην ΟΝΕ, καθώς και η εφαρµογή τους 

επέτρεψαν τη συνάθροιση κάτω από την οµπρέλα της ευρωζώνης ανοµοιογενών 

χωρών. Στην ζώνη όµως του Ευρώ εµφανίστηκαν µακροοικονοµικές ανισορροπίες 

και αποκλίνουσες ανταγωνιστικότητες. Τα µεγάλα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα 

προκαλούν αύξηση στην εσωτερική ζήτησης, αύξηση τιµών και  αύξηση των 
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ελλειµµάτων του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών. Οδηγούν δηλαδή σε 

διευρυνόµενα εξωτερικά ελλείµµατα όσο υπάρχει χρηµατοδότηση αυτών των 

ελλειµµάτων και αυτό συνέβη και στην Ελλάδα. Η συνεχής χειροτέρευση του 

ισοζυγίου εξωτερικών συναλλαγών, προκάλεσε την αύξηση των καθαρών 

υποχρεώσεων της χώρας έναντι της αλλοδαπής.  

Η Ελλάδα µετά την ένταξή της στην ΟΝΕ δεν προσπάθησε να προσαρµοστεί και να 

αξιοποιήσει το νέο περιβάλλον που δηµιουργήθηκε, αλλά συµπεριφέρθηκε ασύµβατα 

µε την οικονοµική λογική και αντίθετα στους κανόνες µιας νοµισµατικής ένωσης. Με 

την ένταξη της στην ΟΝΕ επωφελήθηκε από τα πλεονεκτήµατα που προαναφέραµε 

όπως από την εξάλειψη των συναλλαγµατικών κινδύνων και αβεβαιοτήτων και την 

µη ύπαρξη κόστους στη µετατροπή των νοµισµάτων στις συναλλαγές της µε τις άλλες 

χώρες της ευρωζώνης. Βελτίωσε την ρευστότητά της για τις εξωτερικές συναλλαγές 

αλλά διευκόλυνε και τις εισαγωγές, εξαιτίας της µη ύπαρξης στενότητας 

συναλλάγµατος και της πραγµατικής ανατίµησης του Ευρώ έναντι του δολαρίου. Έως 

το 2007 υπήρχε µεγάλη εισροή κεφαλαίων και µείωση των επιτοκίων δανεισµού της 

χώρας αν και οι εισροές είχαν τη µορφή δανεισµού του δηµόσιου και ιδιωτικού τοµέα 

και αυτό επιβάρυνε το ισοζύγιο εισοδηµάτων εξαιτίας των υψηλών πληρωµών για 

τόκους (Schrader K., Laaser C-F., 2010)
192

. Εξαιτίας εσωτερικών διαρθρωτικών 

αδυναµιών όµως, δεν υπήρξε η αναµενόµενη εισροή ξένων επενδύσεων (Eurostat 

2010
193

). Επιπλέον η Ελλάδα σε σχέση µε τα έτη πριν την ένταξή της στην ΟΝΕ, 

βελτίωσε µεν τη νοµισµατική της σταθερότητα, όχι όµως και σε σχέση µε τις άλλες 

χώρες της ΟΝΕ, εφόσον ο πληθωρισµός  ήταν κατά 50% µεγαλύτερος σε σχέση µε 

τον µέσο όρο που ίσχυε στην ευρωζώνη. Έτσι είχαµε αύξηση των ελληνικών τιµών 

κατά 32,8% για την περίοδο 1999-2007 και στη συνέχεια µεγάλη πραγµατική 

ανατίµηση του ευρώ σε σχέση µε τα υπόλοιπα κράτη µέλη (Mathes J., 2009)
194

. Αυτό 

είχε αρνητικές συνέπειες στην ανταγωνιστικότητα των τιµών και στο εξωτερικό 

εµπόριο της χώρας γιατί βασική αιτία της απώλειας ανταγωνιστικότητας είναι οι 
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υψηλοί ρυθµοί των µισθολογικών αυξήσεων και του πληθωρισµού γιατί καθιστούν 

τις ελληνικές εξαγωγές ακριβότερες τόσο σε όρους τιµών όσο και σε όρους κόστους 

εργασίας σε σχέση µε τους εµπορικούς µας εταίρους. Για το διάστηµα 2000-2009 η 

υποχώρηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας σε όρους κόστους 

εργασίας ανά µονάδα προϊόντος ήταν 9% κατά το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο ή 

27% κατά την Τράπεζα της Ελλάδος, ενώ σε όρους σχετικών τιµών κυµαινόταν 

µεταξύ 17%  κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 21% κατά το ∆ιεθνές Νοµισµατικό 

Ταµείο
195

. Επιπλέον οι χοντρικές τιµές των διεθνώς εµπορεύσιµων αγαθών 

συνέκλιναν µε αυτές των άλλων χωρών της ΟΝΕ µε αποτέλεσµα το επίπεδο τιµών 

της χώρας να είναι περίπου ίδιο µε αυτό των πλέον αναπτυγµένων χωρών (De Gruwe, 

P., 2009)
196

 ενώ η σύγκλιση των εισοδηµάτων υπήρξε πολύ βραδύτερη 

(Christodoulakis N., 2009)
197

. 

Όσον αφορά την δηµοσιονοµική πειθαρχία, τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα της χώρας 

όλα τα χρόνια µετά την ένταξη στην ΟΝΕ ήταν πάνω από το επιτρεπόµενο όριο του 

3% ως προς το ΑΕΠ άρα υπήρξε συνεχόµενη αύξηση του δηµόσιου χρέους 

(Arghyrou M. and Tsoukalas J., 2010)
198

. Επίσης δεν έγιναν ούτε οι διαρθρωτικές 

µεταρρυθµίσεις που αναµενόταν ότι θα οδηγήσουν σε σύγχρονους ευρωπαϊκούς 

µηχανισµούς, ούτε και ο θεσµικός εκσυγχρονισµός της χώρας. Άρα δεν υπήρχε 

συνολική προσαρµογή της χώρας στα νέα δεδοµένα που είχαν τεθεί µε την ένταξη της 

Ελλάδος στην ΟΝΕ. Παρόλα αυτά, λόγω συγκυριακών ή βραχυχρόνιων παραγόντων 

(αύξηση της ρευστότητας λόγω εύκολου και φθηνού δανεισµού, αξιοποίηση της 

αγοράς των βαλκανικών χωρών για εξαγωγές και επενδύσεις, εισροές από τα 

Κοινοτικά διαρθρωτικά ταµεία, Ολυµπιακές υποδοµές), µπόρεσε να δείξει σε 
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σύγκριση µε το µέσο όρο της ευρωζώνης υψηλούς ρυθµούς ετήσιας αύξησης του 

ΑΕΠ και να συγκλίνει σε πραγµατικούς όρους
199

. 

 

4.4 Η οικονοµική διακυβέρνηση της ΕΕ για την αντιµετώπιση της κρίσης και 

του δηµόσιου χρέους και το µέλλον της Ελλάδας στην ΟΝΕ. 

 

Η κρίση φανέρωσε διάφορες ελλείψεις στο σύστηµα της οικονοµικής διακυβέρνησης 

της ΕΕ
200

. Πρώτα απ’ όλα µπήκαν πολλές ανοµοιογενείς χώρες στη ζώνη του ευρώ. 

Απαιτούνταν όµως αυστηρότερη παρακολούθηση του επιπέδου του δηµόσιου χρέους. 

Έτσι, ενώ δόθηκε υπερβολικά µεγάλη έµφαση στα ετήσια δηµοσιονοµικά ελλείµµατα 

των χωρών της ευρωζώνης, δεν δόθηκε  η απαιτούµενη έµφαση στο επίπεδο αυτού 

του δείκτη. Παρέβλεπε όµως έτσι η ΕΕ, τη σταδιακή αύξηση των κινδύνων σε βάρος 

της µακροπρόθεσµης δηµοσιονοµικής διατηρησιµότητας. Βέβαια κάποιες χώρες που 

τηρούσαν τους κανόνες της ΕΕ διατήρησαν τα ετήσια ελλείµµατα σε χαµηλά επίπεδα 

ή είχαν ακόµα και πλεονάσµατα. Παρόλα αυτά αντιµετώπισαν οικονοµικές δυσκολίες 

κατά τη διάρκεια της παγκόσµιας χρηµατοπιστωτικής κρίσης λόγω των υψηλών 

επιπέδων χρέους. Επιπλέον ήταν ελλιπής η εποπτεία της ανταγωνιστικότητας και των 

µακροοικονοµικών ανισορροπιών. ∆εν υπήρχε µηχανισµός εξισορρόπησης των 

ανισορροπιών αλλά ούτε και µηχανισµός διαχείρισης κρίσεων (De Gruwe, P., 

2009).
201

 Εξαιτίας της απώλειας της νοµισµατικής και συναλλαγµατικής πολιτικής 

στις χώρες της ευρωζώνης, το βάρος της πραγµατικής προσαρµογής το έχουν 

ευέλικτα µεγέθη όπως οι µισθοί και οι τιµές. ∆εν δόθηκε λοιπόν, η  προσοχή που 

απαιτούνταν στις αντίθετες προς τη διατηρησιµότητα εξελίξεις στο πεδίο της 

ανταγωνιστικότητας και της πιστωτικής ανάπτυξης. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα τη 

συσσώρευση χρέους στον ιδιωτικό τοµέα, την αποδυνάµωση των χρηµατοπιστωτικών 

οργανισµών και τη διόγκωση των αγορών στέγης. Απαιτούνταν ακόµα πιο αυστηρός 

και αξιόπιστος µηχανισµός κυρώσεων. ∆εν υπήρχε δηλαδή, η απαιτούµενη επιβολή 

της εφαρµογής τήρησης των κανόνων, σε όσες χώρες της ευρωζώνης δεν τους 

τηρούσαν. Κυρώσεις προβλέπονται µόνον για τα δηµοσιονοµικά ελλείµµατα, µετά 

από µια µακρά διαδικασία και ύστερα από την πολιτικοποίηση της εποπτείας της 
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δηµοσιονοµικής πειθαρχίας, την παραβίαση των ορίων από χώρες όπως η Γερµανία 

και η Γαλλία καθώς µε την ελαστικοποίηση του Συµφώνου Σταθερότητας, 

ουσιαστικά καταργήθηκε στην πράξη η δηµοσιονοµική πειθαρχία. Θα έπρεπε επίσης 

για χώρες µε πληθωρισµό σταθερά µεγαλύτερο από το 2%, όπως η Ελλάδα, να 

υπάρχει µια περιοριστική νοµισµατική πολιτική µε επιτόκια υψηλότερα από αυτά που 

εφήρµοζε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στις χώρες αυτές η «φτηνή» 

χρηµατοδότηση βοήθησαν στην αύξηση τόσο του δηµοσιονοµικού τους ελλείµµατος 

όσο και αυτού των εξωτερικών συναλλαγών  (Κότιος Α., 2011)
202

. Ακόµα, δεν είδε η 

ευρωζώνη ως σύνολο την οικονοµική κατάσταση και έτσι υπήρξε καθυστέρηση στη 

λήψη αποφάσεων γύρω από τις µακροοικονοµικές εξελίξεις, εξαιτίας θεσµικών 

αδυναµιών. Τέλος, δεν υπήρχε µηχανισµός για τη χορήγηση χρηµατοοικονοµικής 

στήριξης σε χώρες της ευρωζώνης που βρέθηκαν ξαφνικά αντιµέτωπες µε 

χρηµατοπιστωτικές δυσκολίες όπως η Ελλάδα, η Ιρλανδία και η Πορτογαλία που δεν 

ήταν σε θέση να δανειστούν από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές µε λογικά επιτόκια. 

Ένας τέτοιος µηχανισµός είναι απαραίτητος τόσο για την αντιµετώπιση των ειδικών 

προβληµάτων κάθε χώρας, αλλά και για να δηµιουργηθεί ένα προστατευτικό τείχος 

ώστε να αποτραπεί η εξάπλωση των προβληµάτων και σε άλλες χώρες που 

διατρέχουν κίνδυνο.  

Τον ∆εκέµβριο του 2010 το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο συµφώνησε ότι η Συνθήκη της 

Λισαβόνας θα πρέπει να τροποποιηθεί για να θεσπιστεί µόνιµος µηχανισµός από τα 

κράτη µέλη της ευρωζώνης που θα διασφαλίζει τη χρηµατοοικονοµική σταθερότητα 

του συνόλου της ευρωζώνης. Έτσι, µε αφορµή τους φόβους για κατάρρευση και 

άλλων χωρών της Κοινοτικής περιφέρειας, δηµιουργήθηκε από την ΕΕ ένας 

µηχανισµός επίλυσης κρίσεων και χρηµατοπιστωτικής προστασίας δηλαδή η 

δηµιουργία µεγάλων εφεδρικών ποσών, για να χρησιµοποιηθούν σε τέτοιες 

περιπτώσεις. Αυτά είναι: 

• Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Χρηµατοοικονοµικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ) που 

χορηγεί χρηµατοδοτική συνδροµή στις χώρες της ευρωζώνης που βρίσκονται 

σε δυσχερή θέση, αντλώντας κεφάλαια από τις χρηµατοπιστωτικές αγορές. Το 

ταµείο αυτό στηρίζεται από εγγυήσεις των χωρών της ευρωζώνης. 

• Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Χρηµατοοικονοµικής Σταθεροποίησης (ΕΜΧΣ) 

που χορηγεί χρηµατοδοτική συνδροµή σε χώρες της ΕΕ που βρίσκονται σε 
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δυσχερή θέση. Η Επιτροπή µπορεί µάλιστα να δανείζεται στις 

χρηµατοπιστωτικές αγορές για λογαριασµό της ΕΕ µε έµµεση εγγύηση του 

προϋπολογισµού της ΕΕ. 

• Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισµός Σταθερότητας (ΕΜΣ) που είναι µόνιµος 

µηχανισµός χρηµατοδοτικής συνδροµής που θα αντικαταστήσει τα δύο 

προηγούµενα ταµεία. 

Τον ∆εκέµβριο του 2011, τέθηκαν σε ισχύ, νέοι κανόνες που ορίστηκαν στη 

νοµοθετική δέσµη οικονοµικής διακυβέρνησης. Τα βασικά στοιχεία του νέου αυτού 

πλαισίου οικονοµικής διακυβέρνησης είναι: 

• Το Ευρωπαϊκό Εξάµηνο. Το πρώτο εξάµηνο του έτους, είναι η περίοδος 

συντονισµού της πολιτικής στο επίπεδο της ΕΕ και οι χώρες της ΕΕ µπορούν 

να εξετάσουν τις οικονοµικές και δηµοσιονοµικές πολιτικές τους, πριν αυτές 

τεθούν σε εφαρµογή. 

• Η Ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης (ΕΕΑ) είναι µια έκθεση της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής που σηµατοδοτεί την έναρξη του Ευρωπαϊκού Εξαµήνου και 

παρέχει εµπεριστατωµένη ανάλυση της προόδου για την επίτευξη των στόχων 

της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», µακροοικονοµική έκθεση καθώς και την 

κοινή έκθεση για την απασχόληση.  

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι όπως έχουµε ήδη αναφέρει, µια αναπτυξιακή 

στρατηγική, µε πέντε φιλόδοξους στόχους που είναι για την απασχόληση, την 

καινοτοµία, την εκπαίδευση, την κοινωνική συνοχή και το κλίµα/ενέργεια. Οι στόχοι 

αυτοί πρέπει να επιτευχθούν µέχρι το 2020 και υπάρχει υποστήριξη των δράσεων σε 

εθνικό και ενωσιακό επίπεδο καθώς και σε επίπεδο ∆ιαρθρωτικών Ταµείων. 

• Γίνεται αυστηρότερη παρακολούθηση των επιπέδων του δηµόσιου χρέους 

γιατί η οικονοµική και χρηµατοπιστωτική κρίση έπληξε κυρίως τις χώρες που 

βαρύνονται µε υψηλό χρέος.  

∆ίνεται πλέον µεγαλύτερη έµφαση στη µείωση του υψηλού δηµόσιου χρέους και 

µπορεί να κινηθεί η διαδικασία υπερβολικού ελλείµµατος εξαιτίας της ύπαρξης 

υπερβολικού δηµόσιου ελλείµµατος και υπερβολικού δηµόσιου χρέους. Η Επιτροπή 

πρότεινε ένα δεσµευτικό ποσοστό αναφοράς για τη µείωση του χρέους των κρατών 

µελών µε χρέος άνω του 60 % του ΑΕΠ. Για να εξασφαλιστεί µάλιστα ο σεβασµός 

από όλες τις χώρες, των κοινών κανόνων και να αποτραπεί στο µέλλον η 

επανεµφάνιση παρόµοιας κρίσης δίνεται για τις χώρες της ευρωζώνης µεγάλη 
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έµφαση στην επιβολή των δηµοσιονοµικών κανόνων αλλά υποστηρίζεται και από 

έναν αξιόπιστο µηχανισµό κυρώσεων.  

• Αυστηρότερη επιβολή. Όσες χώρες της ευρωζώνης δεν τηρούν τους 

συµφωνηθέντες δηµοσιονοµικούς κανόνες ενδέχεται να υποστούν 

αυστηρότερες και πιο αυτόµατες οικονοµικές κυρώσεις, που κυµαίνονται από 

τοκοφόρες καταθέσεις µέχρι πρόστιµα. 

• Μακροοικονοµική εποπτεία.  

Έχει θεσπιστεί ένα νέο πλαίσιο για την εποπτεία και την έγκαιρη διόρθωση 

µακροοικονοµικών ανισορροπιών. Έχει σαν στόχο την αντιµετώπιση επικίνδυνων 

εξελίξεων που µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την σταθερότητα µιας χώρας της ΕΕ, 

της ευρωζώνης ή και της ΕΕ στο σύνολό της. Παρακολουθούνται δηλαδή τακτικά οι 

δείκτες που αφορούν τις δυνητικές µακροοικονοµικές ανισορροπίες κυρίως σε τοµείς 

όπως είναι το εµπόριο, οι διεθνείς επενδύσεις, το κόστος εργασίας, το ιδιωτικό και 

δηµόσιο χρέος, οι τιµές κατοικίας και η ανεργία. Γίνεται ιδιαίτερη ανάλυση για τις 

χώρες που παρουσιάζουν δυνητικά ανησυχητικές τάσεις και αν τυχόν διαπιστωθεί 

ανισορροπία, ζητείται από αυτή τη χώρα να λάβει µέτρα, για να αποτραπεί πιθανή 

επιδείνωση της κατάστασης.  

Επιπλέον έχουν δηµιουργηθεί µηχανισµοί γρήγορης λήψης αποφάσεων µε 

µεγαλύτερη αυστηρότητα που βασίζονται σε ασφαλή στοιχεία και ανεξάρτητες 

αναλύσεις. Τέτοιοι µηχανισµοί είναι η διεξαγωγή τακτικών συνόδων κορυφής της 

ευρωζώνης και η ενισχυµένη στήριξη για τον Πρόεδρο της «Ευρωοµάδας» από µια 

µόνιµη επιτροπή, την οµάδα εργασίας της «Ευρωοµάδας». Αυτή η οµάδα είναι κάτω 

από την προεδρία ενός Προέδρου πλήρους απασχόλησης που έχει έδρα τις 

Βρυξέλλες. Επίσης έχει ενισχυθεί και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
203

. Η 

πολική συνεργασία και η οικονοµική διακυβέρνηση στο πλαίσιο της ΟΝΕ θα πρέπει 

γενικά να ενισχυθεί και να υπάρχουν αυτόµατες παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση 

διαταραχών
204

.  

Οι Συνθήκες της EE, αποτελούν «πρωτογενή νοµοθεσία» όπου αποτυπώνονται 

θεσµικά οι γενικές κατευθυντήριες γραµµές της Ένωσης, ο στρατηγικός 
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προσανατολισµός της και το µακροστρατηγικό πλαίσιο δράσης της. Αποτελούν το 

κανονιστικό και ρυθµιστικό πλαίσιο λειτουργίας της δηλαδή µία θεσµική αποτύπωση 

των προτεραιοτήτων των χωρών µελών και καθορίζουν τις αρµοδιότητες και τις 

εξουσίες της ΕΕ έναντι των κρατών µελών και όσες αρµοδιότητες δεν αναφέρονται 

µε σαφήνεια στις συνθήκες ανήκουν στις εθνικές κυβερνήσεις
205

. Στη συνθήκη του 

Μάαστριχ όπου έχουµε την ίδρυση της οικονοµικής και νοµισµατικής ένωσης, δεν 

υπάρχει καµία πρόβλεψη για αποποµπή µιας χώρας από την ΟΝΕ αλλά είναι 

αυτονόητο δικαίωµα κάθε χώρας να επανέλθει στο εθνικό της νόµισµα εάν το 

επιθυµεί (Athanassiou P., 2009)
206

. Κανένας εποµένως δεν µπορεί να βγάλει την 

Ελλάδα από την ΟΝΕ, η οποία βέβαια, εξαιτίας της δύσκολης θέσης στην οποία 

βρίσκεται ψάχνει για λύσεις. H βιωσιµότητα των δηµοσίων οικονοµικών κάθε χώρας, 

εξαρτάται άµεσα από την άσκηση κατάλληλης δηµοσιονοµικής πολιτικής, η οποία θα 

πρέπει να επιδρά και στις προσδοκίες των δανειστών όσον αφορά την εξέλιξη των 

δηµοσιονοµικών µεγεθών δηλαδή σε συνθήκες αβεβαιότητας, θα πρέπει οι 

κυβερνήσεις  να πραγµατοποιούν πρωτογενή πλεονάσµατα, έστω σε κάποιες 

περιόδους, για να ελέγχεται η δυναµική του χρέους (Bohn H., 1995
207

, 1998
208

). Οι 

προσδοκίες των δανειστών ή «των αγορών» αποτελούν βασικότατο παράγοντα για 

την αναχρηµατοδότηση του δηµόσιου χρέους των χωρών. Οι αγορές επίσης µπορούν 

να επηρεάσουν άµεσα την άσκηση δηµοσιονοµικής πολιτικής µέσα από το επιτόκιο 

δανεισµού του δηµόσιου χρέους. Το επιτόκιο δανεισµού δείχνει τον αναλαµβανόµενο 

επενδυτικό κίνδυνο. Αντανακλά την πορεία των δηµοσιονοµικών µεγεθών και τις 

προσδοκίες για την εξέλιξη των δηµοσίων οικονοµικών των χωρών. Όταν υπάρχουν 

δηµοσιονοµικές ανισορροπίες, αυτό θα αποτυπωθεί στα υψηλότερα επιτόκια 
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δανεισµού. Αυτό µε τη σειρά του δυσχεραίνει την αποπληρωµή του χρέους και 

επηρεάζεται τελικά τη βιωσιµότητα του χρέους
209

. 

Μόνο οι χώρες µε οικονοµική, πολιτική και κοινωνική ευελιξία και 

προσαρµοστικότητα µπορούν να επωφελούνται από τον ανταγωνισµό µέσα στην 

ευρωζώνη και το µέλλον της ευρωζώνης όµως, εξαρτάται από τη δηµοσιονοµική 

προσαρµογή των χωρών της ΟΝΕ, ιδιαίτερα αυτών µε υψηλά ποσοστά δηµοσίου 

χρέους, από τη συµπεριφορά των αγορών και από τη βιωσιµότητα του χρέους
210

. Η 

έξοδος από την κρίση εξαρτάται κυρίως από τις προσπάθειες της ίδιας της Ελλάδας 

για αύξηση του ΑΕΠ της και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ώστε να 

δηµιουργήσει σύντοµα εµπορικά πλεονάσµατα που να µπορούν να επαναφέρουν το 

εξωτερικό χρέος σε µια καθοδική πορεία σε βάθος χρόνου. Επίσης σηµαντικός 

παράγοντας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι και η παραγωγικότητα, 

αφού η αύξηση της παραγωγής ανά εργαζόµενο µειώνει το κόστος εργασίας ανά 

µονάδα προϊόντος
211

.  

Αν αυξηθούν ακόµα τα  δηµοσιονοµικά της έσοδα, µειώνοντας τα φαινόµενα της 

παραοικονοµίας και της διαφθοράς, θα παραµείνει ευκολότερα στη ζώνη του ευρώ. 

Το µέγεθος της παραοικονοµίας στην Ελλάδα, φτάνει τα 60 δισεκατοµµύρια ευρώ το 

χρόνο εκ των οποίων τα 20 δισεκατοµµύρια περιλαµβάνονται στο επίσηµο ΑΕΠ της 

χώρας αφού προέρχονται από νόµιµες δραστηριότητες. Το µέγεθος της διαφθοράς 

επίσης, φτάνει τα 27,3 δισεκατοµµύρια ευρώ για το 2011. Και τα δύο µεγέθη 

αποτελούν µια από τις σηµαντικότερες αιτίες της δηµοσιονοµικής κρίσης
212

. Για να 

συνειδητοποιήσουµε το µέγεθος της παραοικονοµίας ας αναλογιστούµε ότι το 

πρόγραµµα σταθερότητας και ανάπτυξης της ΕΕ στοχεύει µέσα από τα επώδυνα 

µέτρα λιτότητας στην εξοικονόµηση 30 δισεκατοµµυρίων ευρώ για τα επόµενα 

χρόνια. 
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Ο περιορισµός του µεγέθους της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής θα βοηθήσει 

στην ταχύτερη σύγκλιση σε πραγµατικούς όρους της ελληνικής οικονοµίας µε τον 

µέσον όρο της αγοραστικής δύναµης της ζώνης του Ευρώ και επιπλέον θα συντελέσει 

στην παρουσίαση περισσότερο επαρκών στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τον 

βαθµό αξιοπιστίας των µακροοικονοµικών δεικτών άρα θα είναι αποτελεσµατικότερη 

η άσκηση της οικονοµικής πολιτικής. Με την πάταξη της παραοικονοµίας θα αυξηθεί 

η αξιοπιστία των επίσηµων στατιστικών στοιχείων όσον αφορά το ύψος των 

οικονοµικών µεγεθών, θα αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της δηµοσιονοµικής 

πολιτικής που επηρεάζει τα έσοδα των κρατών και την ικανότητα τους να προβούν σε 

δηµόσιες δαπάνες, θα βοηθήσει την ΕΕ στο να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της 

νοµισµατικής πολιτικής της που επηρεάζει τη διάθεση χρήµατος και την πολιτική των 

επιτοκίων. Ακόµα δεν θα γίνεται  διαστρέβλωση στην πολιτική διανοµής του 

εισοδήµατος, ούτε υπερεκτίµηση της ανεργίας, αλλά ούτε και διαστρέβλωση των 

κλαδικών πολιτικών εξαιτίας της µη γνώσης για τα εισοδήµατα των διαφόρων 

κλάδων και του τρόπου που αυτά κατανέµονται µέσα σ' αυτόν. Η πάταξη της 

διαφθοράς θα ενισχύσει την οικονοµική ανάπτυξη και θα φέρει επενδύσεις που 

επηρεάζονται αρνητικά εξαιτίας του µεγαλύτερου κόστους και της αβεβαιότητας που 

δηµιουργείται από αυτή. Θα  µπορεί ακόµα η κυβέρνηση να εφαρµόσει τις 

απαραίτητες ρυθµίσεις για τη διόρθωση των ατελειών της αγοράς. Ακόµα θα 

µειωθούν οι εισοδηµατικές ανισότητες και η φτώχια που επηρεάζουν αρνητικά 

πολλούς άλλους σηµαντικούς παράγοντες όπως η οικονοµική ανάπτυξη, η 

προοδευτικότητα του φορολογικού συστήµατος, το µέγεθος και η 

αποτελεσµατικότητα των κοινωνικών δαπανών, τον σχηµατισµό ανθρώπινου 

κεφαλαίου, την κατανοµή των περιουσιακών στοιχείων και τη δυνατότητα 

πρόσβασης στην εκπαίδευση άρα θα αυξηθεί και το αίσθηµα της φορολογικής ηθικής 

των πολιτών και συνεπώς θα αυξηθούν και τα έσοδα του κράτους.
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5. Τρόποι µέτρησης της παραοικονοµίας, της φοροδιαφυγής και της 

φορολογικής ηθικής. 

 

5.1 Είδη ερευνών. 

 

Ο άνθρωπος προσπαθεί να καταλάβει το περιβάλλον και τα διάφορα φαινόµενα που 

αντιµετωπίζει µέσα από την εµπειρία του, τη λογική σκέψη και την έρευνα. Η έρευνα 

δηλαδή είναι συστηµατική και ελεγχόµενη και δεν προκύπτει από τυχαία γεγονότα, 

είναι αποτέλεσµα εµπειρίας και δεν είναι άποψη υποκειµενική, είναι κριτική και έχει 

ενσωµατωµένους µηχανισµούς για αυτοδιόρθωση. Η έρευνα στηρίζεται σε θεωρητική 

βάση, διεξάγεται µε αξιόπιστη και έγκυρη µεθοδολογία, συνεισφέρει στη 

βιβλιογραφία και απαιτείται ευαισθησία σε θέµατα δεοντολογίας. Γενικά ως µέθοδοι 

έρευνας ορίζονται οι ερευνητικές προσεγγίσεις µε σκοπό την συλλογή δεδοµένων για 

την εξαγωγή συµπερασµάτων και ερµηνείας, περιγραφής, εξήγησης και πρόβλεψης. 

∆ιακρίνουµε δύο κατηγορίες µεθόδων έρευνας: 

• τις ποσοτικές µεθόδους έρευνας και  

• τις ποιοτικές µεθόδους έρευνας. 

 

5.1.1 Ποσοτικές µέθοδοι έρευνας. 

 

Οι ποσοτικές και οι ποιοτικές µέθοδοι έρευνας διαφέρουν αλλά και συµπληρώνει η 

µία την άλλη. Κοινό στοιχείο και στις δύο µεθόδους είναι ότι γίνεται µε προσοχή η 

συλλογή των δεδοµένων από τους  ερευνητές οι οποίοι στη συνέχεια µελετούν  τις 

σχέσεις των δεδοµένων τους και προσπαθούν να εξηγήσουν τα φαινόµενα. Υπάρχουν 

όµως και διαφορές στο σκοπό, στη µορφή των δεδοµένων, στα εργαλεία ανάλυσης, 

στην έµφαση στο γενικό ή στη λεπτοµέρεια.   

Σύµφωνα µε το Σταθακόπουλο (2005), ποσοτική έρευνα είναι η συστηµατική 

συλλογή από τον ερευνητή πληροφοριών από ερωτώµενους, µε σκοπό την 

κατανόηση ή την πρόβλεψη της συµπεριφοράς ενός τµήµατος του πληθυσµού που 

τον ενδιαφέρει. Είναι µέθοδος ποσοτικοποίησης των δεδοµένων αφού ο ερευνητής 

µετρά τον αριθµό των ατόµων που συµπεριφέρονται µε κάποιον τρόπο. Σε κάθε 

κοινωνική έρευνα ο ερευνητής για να πάρει τις πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν και 

αφορούν τα χαρακτηριστικά των µονάδων ενός πληθυσµού, θα πρέπει ή να ασχοληθεί 
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µε ολόκληρο τον πληθυσµό άρα µιλάµε για ολική έρευνα, απογραφή  ή να ασχοληθεί 

µε ένα τµήµα του πληθυσµού άρα µιλάµε για µερική έρευνα. Συνήθως για λόγους 

οικονοµίας, χρόνου, κόστους και έλλειψης κατάλληλου προσωπικού, ο ερευνητής 

καταφεύγει στην αναζήτηση δείγµατος του πληθυσµού ενώ η τεχνική για την επιλογή 

του δείγµατος ονοµάζεται δειγµατοληψία. (Σιάρδος Γ., 2005)
213

. Για να είναι 

πετυχηµένο το δείγµα θα πρέπει να προκύπτουν από αυτό αποτελέσµατα, δείκτες και 

µετρήσεις, τα οποία πρέπει να είναι γενικεύσιµα και ακριβή, δηλαδή να αντιστοιχούν 

όσο γίνεται πιο κοντά στον πληθυσµό (Ζαφειρόπουλος Κ. 2005)
214

.  Η ποσοτική 

έρευνα γίνεται µε τη χρήση δοµηµένου ερωτηµατολογίου και κατά τον ∆αουτόπουλο 

Γ. (2005)
215

, γίνεται µέσω συνεντεύξεων. ∆ιακρίνουµε τις: 

• συνεντεύξεις πρόσωπο µε πρόσωπο (personal interviews) 

• ταχυδροµικές συνεντεύξεις (mail interviews) 

• τηλεφωνικές συνεντεύξεις (phone interviews)  

• µέσω διαδικτύου 

Τα στάδια µιας ποσοτικής έρευνας είναι: 

• Ο ορισµός του θέµατος και των ερωτηµάτων 

• Ο ορισµός του πληθυσµού 

• Ο σχεδιασµός δοµηµένου ερωτηµατολογίου 

• Ο ορισµός του δείγµατος και η µέθοδος δειγµατοληψίας 

• Η εκπαίδευση και ο συντονισµός των συνεντευκτών 

• Η συλλογή των δεδοµένων, ο έλεγχος και η ανάλυση τους 

• Η παρουσίαση των ευρηµάτων 

Μετρούν κατά τον Ζαφειρόπουλο Κ. (2012)
216

 το πόσο και όχι το γιατί, το µέγεθος 

και όχι τους λόγους, προϋποθέτουν ή και προϊδεάζουν για την ύπαρξη λόγων και 

συνδυάζονται µε τις ποιοτικές µεθόδους σε µια έρευνα πεδίου πριν ή µετά από αυτές. 

Η επιλογή της µορφής της συνέντευξης εξαρτάται από το συνδυασµό του κόστους, 

του απαιτούµενου χρόνου για την ολοκλήρωση της έρευνας, τα ποσοστά 
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 Βλ. Σιάρδος Γ.(2005) «Μεθοδολογία Κοινωνιολογικής Έρευνας»,Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2η 

έκδοση, σελ 77 
214

 Βλ. Ζαφειρόπουλος Κ. (2005) «Πως γίνεται µια επιστηµονική εργασία; Επιστηµονική έρευνα και 

συγγραφή εργασιών», Εκδόσεις Κριτική ΑΕ, σελ125 
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 Βλ. ∆αουτόπουλος Γ.(2005) «Μεθοδολογία Κοινωνικών Ερευνών» Εκδόσεις Ζυγός, Θεσσαλονίκη, 

5η έκδοση,  σσ. 151-152 
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 Βλ. Ζαφειρόπουλος Κ. (2012) Σηµειώσεις από το Compus για το µάθηµα Μεθοδολογία και τεχνικές 
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ανταπόκρισης του πληθυσµού, από την µεροληψία, την πολυπλοκότητα και την 

ύπαρξη ευαίσθητων ερωτήσεων του ερωτηµατολογίου. 

 

5.1.2 Ποιοτικές µέθοδοι έρευνας. 

 

Όταν µιλάµε για ποιοτικές µεθόδους έρευνας εννοούµε το σύνολο ερµηνευτικών και 

διερευνητικών µεθόδων που χρησιµοποιούνται σε διάφορες επιστήµες µε σκοπό να 

περιγράψουν, να αποκωδικοποιήσουν, να µεταφράσουν και να αποδώσουν κάποιο 

νόηµα σε ένα φαινόµενο. ∆εν µετρούν τις συχνότητες και τα ποσοστά εµφάνισης των 

φαινοµένων, αλλά εξηγούν και αναλύουν τους λόγους εµφάνισης των φαινοµένων 

αυτών. ∆ίνουν γενικά νόηµα σε ένα φαινόµενο, µπορούν  να ερµηνεύσουν, να 

διαφωτίσουν και να εξηγήσουν τους λόγους και τις αιτίες εµφάνισης συµπεριφορών 

και φαινοµένων γενικά των κοινωνικών επιστηµών. Να λειτουργήσουν  

συµπληρωµατικά µε τις ποσοτικές σε µία έρευνα πεδίου και µετρούν το µέγεθος των 

επιδράσεων που διέπουν ένα φαινόµενο καθώς και το µέγεθος του ίδιου του 

φαινοµένου (Ζαφειρόπουλος Κ. 2005)
217

. Επίσης είναι κατά τον Τοµάρα Π. (2006)
218

 

η έρευνα των κινήτρων και της συµπεριφοράς των ανθρώπων. Ποια είναι η στάση 

των ανθρώπων απέναντι σε ορισµένα θέµατα και γιατί συµπεριφέρονται έτσι. Σε 

πρώτο στάδιο κατά τον Ζαφειρόπουλο Κ. (2005)
219

 ανιχνεύονται οι αιτίες και οι λόγοι 

εµφάνισης συγκεκριµένης συµπεριφοράς και στη συνέχεια κατασκευάζεται δοµηµένο 

ερωτηµατολόγιο κλειστών ερωτήσεων. Αρχικά εποµένως γίνεται η ποιοτική έρευνα 

και ακολουθεί συµπληρωµατικά η ποσοτική έρευνα χρησιµοποιώντας τα ευρήµατα 

της ποιοτικής. Μπορεί να γίνει και το αντίστροφο, αν στην ποσοτική έρευνα 

προκύψουν µεγέθη που απαιτούν µεγαλύτερη ανάλυση.  

Τα είδη της ποιοτικής έρευνας είναι: 

• Η συµµετοχική παρατήρηση (participant observation). 

• Οι οµάδες εστίασης (focus groups). 

• Η προσωπική συνέντευξη (personal interview). 

• Η ανάλυση λόγου (discourse analysis). 
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• Η ανάλυση κειµένων-αρχειακού υλικού (analysis of documentation). 

• Η ανάλυση περιεχοµένου (content analysis). 

• Οι µελέτες ευχρηστίας (usability studies). 

• Η µελέτη περίπτωσης (case study). 

 

5.1.3 Το ερωτηµατολόγιο. 

 

Το κάθε ερωτηµατολόγιο αποτελείται από ανοιχτές και κλειστές ερωτήσεις. Οι 

ανοιχτές ερωτήσεις δεν περιλαµβάνουν συγκεκριµένες τιµές στον ερωτώµενο 

δίνοντας του τη δυνατότητα να επιλέξει και δέχονται περισσότερο γενικές απαντήσεις 

οι οποίες ποικίλουν σε κάθε ερωτώµενο ενώ οι απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές 

αναλύονται µε τρόπο ποιοτικό και όχι ποσοτικό. Η σύγκριση των απαντήσεων 

διαφορετικών ερωτώµενων είναι δύσκολη συνήθως για τον ερευνητή γιατί κάθε 

ερωτώµενος έχει διαφορετικό πλαίσιο αναφοράς. Αφήνει βέβαια στον ερωτώµενο τη 

δυνατότητα να αναπτύξει τις απόψεις του και δεν του επιβάλλονται να επιλέξει από 

συγκεκριµένη σειρά τιµών. Στις κλειστές ερωτήσεις υποδεικνύει ο ερευνητής µια 

σειρά πιθανών απαντήσεων και από αυτές επιλέγει ο ερωτώµενος. Χρησιµοποιούνται  

περισσότερο για το λόγω ότι επιτρέπουν την ποσοτική ανάλυση αλλά φυσικά µπορεί 

να µην  εκφράζουν πλήρως το σύνολο των πιθανών απαντήσεων.  

Τα ερωτηµατολόγια είναι δύο ειδών: δοµηµένα και µη δοµηµένα.  Τα δοµηµένα είναι 

ερωτηµατολόγια που έχουν αυστηρά καθορισµένη σειρά γραπτών και κλειστών 

κυρίως ερωτήσεων, δεν επιτρέπει στον ερευνητή να ρωτά µε διαφορετική σειρά και 

χρησιµοποιούνται σε ποσοτικές έρευνες πρόσωπο µε πρόσωπο καθώς, σε 

τηλεφωνικές και ταχυδροµικές έρευνες. Αποτελείται από τον τίτλο και κάποιο 

εισαγωγικό σηµείωµα, το κυρίως ερωτηµατολόγιο, µία σειρά εισαγωγικών 

ερωτήσεων γύρω από το θέµα, την σειρά ερωτήσεων που αποτελούν το βασικό 

κοµµάτι του ερωτηµατολογίου και τέλος κάποια βιογραφικά στοιχεία του 

ερωτώµενου καθώς και δηµογραφικά στοιχεία. Κάθε τµήµα του ερωτηµατολογίου θα 

πρέπει να οργανώνεται σε οµάδες οµοειδών ερωτήσεων.  

Τα µη δοµηµένα ερωτηµατολόγια χρησιµοποιούνται σε οµάδες συζήτησης και σε 

συνεντεύξεις σε βάθος, η σειρά των ερωτήσεων είναι δυνατόν να αλλάζει ανάλογα µε 

τη γνώµη του ερευνητή και δίνουν την ευχέρεια σ' αυτόν, να ρυθµίσει όσο γίνεται 

καλύτερα τη ροή της συζήτησης. Έτσι ο ερευνητής έχει µεγάλη ευελιξία στη 
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διεξαγωγή της έρευνας. Στα µη δοµηµένα ερωτηµατολόγια που χρησιµοποιούνται σε 

οµάδες συζήτησης και σε συνεντεύξεις σε βάθος, η σειρά των ερωτήσεων είναι 

δυνατόν να αλλάζει ανάλογα µε τη γνώµη του ερευνητή και δίνουν την ευχέρεια σ' 

αυτόν, να ρυθµίσει όσο γίνεται καλύτερα τη ροή της συζήτησης. Αυτό όµως απαιτεί 

και ειδικά εκπαιδευµένους και έµπειρους ερευνητές άρα µεγαλώνει και το συνολικό 

κόστος της έρευνας. Ακόµα εµφανίζει δυσκολία σε κάποιον επόπτη στο να κάνει 

έλεγχο και επιπλέον δεν µπορεί να ελεγθεί µε ακρίβεια ως προς την αξιοπιστία και 

την εγκυρότητα του, το ερωτηµατολόγιο. Γενικά στα µη δοµηµένα ερωτηµατολόγια 

είναι δύσκολη και η πινακοποίηση και στατιστική ανάλυση των απαντήσεων εφόσον 

κάθε ερευνητής προσεγγίζει διαφορετικά το θέµα άρα δίνει διαφορετική ερµηνεία. Το 

περιεχόµενο των ερωτήσεων προκύπτει µέσα από την αναζήτηση µέσω της 

βιβλιογραφίας, τον καταιγισµό ιδεών, διερευνητικές προσπάθειες, οµάδες εστίασης, 

και τράπεζες ερωτήσεων δηλαδή ερωτήσεις από προηγούµενες έρευνες 

(Ζαφειρόπουλος Κ., 2005)
220

.  

 

5.2 Μέθοδοι µέτρησης της παραοικονοµίας. 

 

Η παραοικονοµία αφήνει τα ίχνη της στην οικονοµική ζωή. Εξαιτίας της 

αναποτελεσµατικότητας που προκαλεί η παραοικονοµία στην άσκηση της 

δηµοσιονοµικής, νοµισµατικής και εισοδηµατικής πολιτικής, προέκυψε η ανάγκη 

µέτρησης της. Όπως αναφέραµε οι «επίσηµοι» δείκτες στους οποίους βασίζεται η 

οικονοµική πολιτική εµφανίζουν εσφαλµένο µέγεθος εξαιτίας της σκιώδους 

οικονοµίας, άρα τα µέτρα που λαµβάνονται είναι προς λάθος κατεύθυνση. 

Παίρνοντας ως βάση τις πηγές των πληροφοριών, ο Feige E.L. (1990)
221

 ταξινοµεί τις 

µεθόδους µέτρησης της παραοικονοµίας σε τρεις κύριες πηγές: 

• Πολλές σηµαντικές πληροφορίες που δεν µπορούν να αναλυθούν µε τις 

συστηµατικές διαδικασίες των σύγχρονων ποσοτικών µεθόδων, εξαιτίας του 

θεσµικού και ποιοτικού τους χαρακτήρα αλλά δίνουν πληροφορίες για τη 

φύση και τη συχνότητα της παραοικονοµίας και κατευθύνουν τον µελετητή 

στις πηγές και διαδικασίες µε τις οποίες λειτουργεί η παραοικονοµία. 
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• Πολλές πληροφορίες που συγκεντρώνονται κατά συστηµατικό τρόπο µε 

ειδικές έρευνες, απογραφές κ.α. και αφορούν τα χαρακτηριστικά όσων 

δραστηριοποιούνται στην παραοικονοµία (πρόσωπα ή επιχειρήσεις). 

• Μακροοικονοµικές πληροφορίες που στηρίζονται σε µακροοικονοµικά 

δεδοµένα (ΑΕΠ) 

Με βάση το κριτήριο της προέλευσης των δεδοµένων κατά τον Τάτσο Ν. (2001)
222

  οι 

µέθοδοι µέτρησης της παραοικονοµίας είναι δύο: άµεσες και έµµεσες. 

Στις άµεσες µεθόδους, οι ερωτώµενοι φανερώνουν την δραστηριοποίηση τους στην 

παραοικονοµία, ή την δραστηριοποίηση άλλων. Στις έµµεσες µεθόδους γίνεται 

µελέτη µακροοικονοµικών µεγεθών για την ανακάλυψη πιθανού ίχνους σκιώδους 

οικονοµίας. 

Σύµφωνα µε τον Schneider F. (1990)
223

  οι άµεσες και οι έµµεσες µέθοδοι µέτρησης 

της παραοικονοµίας λαµβάνουν υπόψη τους, έναν µόνο δείκτη ο οποίος και εντοπίζει 

όλα τα αποτελέσµατα της παραοικονοµίας και τα αποτελέσµατα αυτά βεβαίως 

εµφανίζονται , στην παραγωγή, στην αγορά εργασίας αλλά και στην αγορά χρήµατος. 

∆ιακρίνει λοιπόν µια επιπλέον µέθοδο µέτρησης της παραοικονοµίας την 

υποδειγµατική προσέγγιση που λαµβάνει υπόψη της, πολλαπλές αιτίες και πολλαπλά 

αποτελέσµατα που οδηγούν στη δηµιουργία και την ανάπτυξη της παραοικονοµίας. 

Ανάλογα µε το βαθµό οµαδοποίησης των ιχνών που αφήνει η παραοικονοµία, µπορεί 

κατά τον O’ Higgins Μ. (1980)
224

, να γίνει διάκριση µεταξύ µακροπροσεγγίσεων και 

µικροπροσεγγίσεων. Οι µακροπροσεγγίσεις βασίζονται σε µακροµεγέθη, (πληθυσµός 

και µέγεθος του εργατικού δυναµικού, εθνικό εισόδηµα - δαπάνη και µέγεθος της 

νοµισµατικής κυκλοφορίας).  Οι µικροπροσεγγίσεις χρησιµοποιούν τα δεδοµένα που 

αναφέρονται στα άτοµα (φορολογικές δηλώσεις, έρευνες οικογενειακών 

προϋπολογισµών, ειδικές έρευνες µε αποκλειστικό σκοπό τον εντοπισµό 

παραοικονοµικών δραστηριοτήτων, µέσα από ερωτηµατολόγια). 
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5.2.1 Άµεσες µέθοδοι µέτρησης της παραοικονοµίας. 

 

Στις άµεσες µεθόδους µέτρησης των παραοικονοµικών δραστηριοτήτων γίνεται 

προσπάθεια εντοπισµού και µέτρησης του φαινοµένου, µέσα από τη συγκέντρωση 

πληροφοριών από αυτούς που συµµετέχουν στην παραοικονοµία (Παυλόπουλος, Π., 

(2002)
225

. Έχουν ως βάση την δειγµατοληπτική έρευνα και εξετάζουν τον τρόπο 

συµπεριφοράς των ατόµων µέσα από συνεντεύξεις ή ερωτηµατολόγια. Αν πάρουµε 

ως κριτήριο την εθελοντική ή αναγκαστική συµµετοχή των ερωτώµενων, 

διακρίνονται σε εκούσιες και αναγκαστικές. Στις πρώτες γίνεται προσπάθεια για να 

µην υπάρξει απόκρυψη στοιχείων ενώ οι δεύτερες  έχουν µορφή ελέγχου και 

διενεργούνται  από τις δηµόσιες αρχές. Οι άµεσες µέθοδοι παρουσιάζουν πολλά 

πλεονεκτήµατα. Έτσι στις έρευνες µε ερωτηµατολόγια: 

• Μπορούµε να έχουµε ποιοτικά χαρακτηριστικά όπως είναι το επίπεδο της 

φορολογικής ηθικής ή οι απόψεις των ερωτούµενων για το βαθµό 

φορολογικής δικαιοσύνης, που να φανερώνουν και άλλες παραµέτρους που 

οδηγούν στην εξάπλωση της φοροδιαφυγής. 

• Χρησιµοποιώντας κατάλληλες ερωτήσεις είναι δυνατόν να φανούν 

δραστηριότητες και κλάδοι παραγωγής που εµφανίζουν µεγάλα περιθώρια για 

φοροδιαφυγή, άρα πληροφορίες για την διάρθρωση της οικονοµίας. 

• Είναι εναλλακτική µέθοδος για την µέτρηση της παραοικονοµίας και τα 

αποτελέσµατα που θα προκύψουν, είναι δυνατόν να συγκριθούν µε τα 

πορίσµατα από έµµεσες µεθόδους µέτρησης, άρα να υπάρχει πλήρης εικόνα 

του µεγέθους της παραοικονοµίας. 

• Μπορούν να δώσουν πληροφορίες µε πολλές λεπτοµέρειες για τη δοµή και για 

τη σύνθεση του εργατικού δυναµικού της σκιώδους οικονοµίας (Schneider F., 

1990)
226

. 

Οι άµεσες µέθοδοι βέβαια παρουσιάζουν και µειονεκτήµατα: 

• Υψηλό κόστος άρα η εκτίµηση της παραοικονοµίας έχει διαχρονική 

ασυνέπεια, αφού αποτελεί εκτίµηση σε συγκεκριµένο χρονικό σηµείο. 

• Τα αποτελέσµατα που προκύπτουν από τις εκούσιες συνεντεύξεις 

αντιµετωπίζονται µε επιφύλαξη λόγω του ότι τα άτοµα που ασκούν 
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 Βλ. «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα : επανεξέταση», σελ. 172 
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 Βλ. «Το µέγεθος της σκιώδους οικονοµίας στα κράτη – µέλη του Ο.Ο.Σ.Α.: µια προκαταρκτική 
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παραοικονοµική δραστηριότητα σε µεγάλο βαθµό, συνήθως δεν συµµετέχουν 

σε τέτοιες έρευνες άρα υπάρχει µεροληψία δείγµατος και απάντησης. 

 

5.2.2 Έµµεσες µέθοδοι µέτρησης της παραοικονοµίας. 

 

Οι έµµεσες µέθοδοι αποτελούν µακροοικονοµικές προσεγγίσεις και είναι δύο ειδών: 

• Μέθοδοι δεικτών και 

• Μέθοδοι οικονοµετρικών υποδειγµάτων. 

Έχουν χαµηλό κόστος διεξαγωγής σε σχέση µε αυτό των άµεσων µεθόδων αλλά 

µειονεκτούν στο ότι: 

• οι υποθέσεις στις οποίες στηρίζονται δεν ελέγχονται από τη θεωρία 

• τα στοιχεία που χρησιµοποιούν παρουσιάζουν προβλήµατα και  

• στα οικονοµετρικά υποδείγµατα υπάρχουν αδυναµίες όπως η ανεπαρκείς 

εξειδίκευση που κάνουν τα συµπεράσµατα αβέβαια. 

 

5.2.2.1 Μέθοδοι δεικτών για µέτρηση της παραοικονοµίας. 

 

Οι µέθοδοι δεικτών, ανάλογα µε το είδος των ενδείξεων διακρίνονται σε: 

• Μεθόδους αποκλίσεων µεταξύ του εισοδήµατος και της δαπάνης.  

 Αυτές διακρίνονται σε: 

o Αποκλίσεις µακροοικονοµικές που αφορούν την οικονοµία συνολικά 

και συγκεκριµένα µελετώνται οι αποκλίσεις του ΑΕΠ που προκύπτουν 

από τρεις µεθόδους µέτρησης (µέθοδο δαπάνης, µέθοδο εισοδήµατος 

και µέθοδο προϊόντος).  

o Αποκλίσεις µικροοικονοµικές που αφορούν τα νοικοκυριά που 

προκύπτουν από δειγµατοληπτικές έρευνες. 

Αποτελεί αυτή η απόκλιση εισοδήµατος - δαπάνης δείκτη µέτρησης 

παραοικονοµίας για το λόγο ότι θεωρεί ότι τµήµα ή ολόκληρο το εισόδηµα 

ενός ατόµου είτε προέρχεται από την επίσηµη οικονοµία είτε από την 

ανεπίσηµη, πιθανόν να µην δηλωθεί ενώ ταυτόχρονα ένα µέρος του 

εισοδήµατος αυτού θα δαπανηθεί στην επίσηµη οικονοµία. 

• Μεθόδους αποκλίσεων µεταξύ επίσηµου και θεωρούµενου ως πραγµατικού 

ποσοστού συµµετοχής του εργατικού δυναµικού.  
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Θεωρείται ότι αιτία στις µεταβολές στο ποσοστό συµµετοχής του εργατικού 

δυναµικού  είναι µόνο η αδήλωτη εργασία και ότι η παραγωγικότητα της 

εργασίας είναι γνωστή για την επίσηµη και την ανεπίσηµη οικονοµία για να 

µπορεί να υπολογιστεί το προϊόν που παράγεται στην παραοικονοµία. 

• Μεθόδους νοµισµατικών δεικτών.  

Εκτιµάται η παραοικονοµία από την απόκλιση µεταξύ κανονικής και 

«πραγµατικής» κυκλοφορίας χρήµατος. Θεωρείται ότι οι συναλλαγές στην 

παροικονοµία γίνονται µε µετρητά ώστε να µην υπάρχουν ίχνη.  Οι µέθοδοι 

νοµισµατικών δεικτών διακρίνονται σε: 

o Μέθοδος κυκλοφορίας τραπεζογραµµατίων µεγάλης αξίας. 

o Μέθοδος σταθερού λόγου µετρητών-καταθέσεων. 

o Συναλλακτική µέθοδος ή µέθοδος των συναλλαγών. 

 

5.2.2.2 Μέθοδοι οικονοµετρικών υποδειγµάτων για µέτρηση της 

παραοικονοµίας. 

 

Οι µέθοδοι οικονοµετρικών υποδειγµάτων είναι τεχνικές που µετρούν το µέγεθος της 

οικονοµίας διαχρονικά. Τα υποδείγµατα που στηρίζονται στην ζήτηση χρήµατος κατά 

τους Βαβούρα Ι.- Μανωλά Γ., (2004)
227

 έχουν ως βασική ιδέα ότι οι συναλλαγές στην 

παραοικονοµία γίνεται αποκλειστικά µε µετρητά, µετρούν την «µεταβολή» της 

οικονοµίας, όχι το «απόλυτο» µέγεθος της και γίνονται υποθέσεις για το µέγεθος 

παραοικονοµίας σε κάποιο έτος µέσα στην εκτιµώµενη περίοδο. ∆ιακρίνονται κατά 

τον Τάτσο Ν. (2001)
228

 σε: 

• Μέθοδος Tanzi όπου εκτιµά την παραοικονοµία από την πλευρά ζήτησης 

χρήµατος. 

• Μέθοδος του Πανεπιστηµίου Leicester. Χρησιµοποιεί µια συνολική 

συνάρτηση ζήτησης χρήµατος. 

• Μέθοδος του Πανεπιστηµίου Ζυρίχης. Μετρά την παραοικονοµία µέσω µιας 

συνάρτησης, όπου η εξαρτηµένη µεταβλητή είναι η παραοικονοµία. 
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  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σσ.50-54 
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Άλλα οικονοµετρικά υποδείγµατα  είναι κατά τους Βαβούρα Ι.- Μανωλά Γ., 

(2004)
229

: 

• Το υπόδειγµα της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, όπου γίνεται η 

υπόθεση ότι η κατανάλωση αυτού, αυξάνεται παράλληλα µε το πραγµατικό 

ΑΕΠ. 

• Τα υποδείγµατα των πολυµεταβλητών συστηµάτων εξισώσεων, όπου γίνεται 

συσχέτιση των επιδράσεων που επηρεάζουν την παραοικονοµία µε 

µεταβλητές όπου η παραοικονοµία ασκεί επιδράσεις. 

 

5.2.3 Υποδειγµατική προσέγγιση στη µέτρηση της παραοικονοµίας. 

 

Η υποδειγµατική προσέγγιση βασίζεται στη στατιστική θεωρία περί µη 

παρατηρήσιµων µεταβλητών. Λαµβάνονται υπόψη πολλαπλά αίτια και για την 

εκτίµηση της παραοικονοµίας σαν µια µη παρατηρήσιµη µεταβλητή (Schneider F., 

1990)
230

. 

 

5.3 Μέθοδοι µέτρησης της φοροδιαφυγής και της φορολογικής ηθικής. 

 

Εφόσον το κράτος έχει µειωµένα έσοδα εξαιτίας της φοροδιαφυγής καταφεύγει σε 

αύξηση των φορολογικών συντελεστών και µε αυτό τον τρόπο υποκαθιστά τα έσοδα 

που χάνει από αυτή. Όταν εποµένως κάποιος ερευνητής θέλει να υπολογίσει το 

µέγεθος της φοροδιαφυγής παίρνοντας ως στοιχεία τους αυξηµένους, λόγω 

φοροδιαφυγής, φορολογικούς συντελεστές, είναι πιθανόν τα αποτελέσµατα του, να 

δείχνουν µεγαλύτερη φοροδιαφυγή από την πραγµατική. Άρα αποτελεί πρόβληµα στη 

µέτρηση του φαινοµένου, το ίδιο το φορολογικό σύστηµα. ∆ιακρίνουµε τις εξής 

µεθόδους µέτρησης της φοροδιαφυγής: 

• Μέθοδος Εθνικών Λογαριασµών που υπολογίζει την απόκλιση στο εισόδηµα 

που δηλώνεται στις φορολογικές αρχές και στο εισόδηµα που καταγράφεται 

στους εθνικούς λογαριασµούς.  
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• Μέθοδος οικογενειακών προϋπολογισµών που υπολογίζει την απόκλιση 

µεταξύ της οικογενειακής δαπάνης και του δηλωθέντος συνολικού 

οικογενειακού εισοδήµατος. 

• Μέθοδος της απόκλισης µεταξύ πραγµατικών φορολογικών εσόδων (που 

εισπράχθηκαν) και δυνητικών φορολογικών εσόδων (που θα έπρεπε να 

εισπραχθούν). 

• Μέθοδος του σταθερού λόγου φόρων προς το ΑΕΠ. 

• Μέθοδος της φορολογικής αµνηστίας όπου η διαφορά στο εισόδηµα που 

δηλώνεται πριν την παροχή της φορολογικής αµνηστίας και µετά, είναι 

ένδειξη του µεγέθους της φοροδιαφυγής. 

• Μέθοδος της δειγµατοληπτικής έρευνας όπου έχουµε σύγκριση µεταξύ 

δηλωθέντος φορολογικού εισοδήµατος µε αυτό  που προκύπτει από µια 

δειγµατοληπτική έρευνα. Η  διαφορά των δύο µεγεθών, αποτελεί µια 

εκτίµηση της φοροδιαφυγής. 

Η κύρια δυσκολία στην έρευνα γύρω από το βαθµό της φορολογικής ηθικής είναι η 

απουσία λεπτοµερών και αξιόπιστων πληροφοριών αναφορικά µε τη συµπεριφορά 

των φορολογουµένων κυρίως λόγω του αξιόποινου και κατακριτέου της πράξης. Τα 

ζητήµατα συµπεριφοράς των ατόµων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα. Οι παραβάτες 

επιπλέον, έχουν συµφέρον να αποκρύπτουν τις πράξεις τους ώστε να µην εντοπιστούν 

από τις αρχές. Για αυτό το λόγω οι µέθοδοι που χρησιµοποιούνται είναι το 

εργαστηριακό πείραµα και το ερωτηµατολόγιο. Τα εργαστηριακά πειράµατα 

αποτελούν µια πολύ τεχνική προσέγγιση του έξω κόσµου και για το λόγο αυτό είναι 

συνήθως µη ρεαλιστικά αλλά µπορούν να χρησιµοποιηθούν συµπληρωµατικά µε τη 

µέθοδο του ερωτηµατολογίου. Σε µικρότερο βαθµό χρησιµοποιούνται πειράµατα 

πεδίου όπου, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες αρχές λαµβάνονται στοιχεία 

φορολογουµένων προκειµένου να ελεγχθεί η συµπεριφορά τους απέναντι στη 

φοροδιαφυγή. Κύριο µειονέκτηµα αυτής της µεθόδου είναι το υψηλό κόστος που 

απαιτεί η οργάνωση και ο συντονισµός µεταξύ των διοικητικών αρχών και των 

ερευνητών. Επίσης συχνά η δηµοσιοποίηση των φορολογικών στοιχείων θεωρείται 

ευαίσθητο δεδοµένο. Σκοπός των ερευνών είναι η εκτίµηση του µεγέθους της 

φορολογικής ηθικής καθώς και ο εντοπισµός των κοινωνικών και δηµογραφικών 

κυρίως µεταβλητών που την επηρεάζουν. 
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Γενικά όλες οι µέθοδοι µέτρησης της παραοικονοµίας, της φοροδιαφυγής και της 

φορολογικής ηθικής εµφανίζουν δυσκολίες και καµία δεν είναι τέλεια. Είναι καλό 

λοιπόν ο µελετητής να εφαρµόζει ποικιλία µεθόδων, που να συµπληρώνει η µία την 

άλλη, έτσι ώστε να βγάλει όσο είναι δυνατόν έγκυρα αποτελέσµατα (Schneider F., 

1990)
231

. 
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6. Η παραοικονοµία στην Ελλάδα και τον κόσµο: διαχρονική 

ανάλυση µε χρήση πινάκων.  

 

6.1 Οικονοµετρική εκτίµηση της παραοικονοµίας σε 21 χώρες του ΟΟΣΑ από το 

έτος 1989 έως το έτος 2010 καθώς και σε 31 ευρωπαϊκές χώρες από το  έτος 2003 

έως 2012.  

 

Ο Schneider F. (2011)
232

 και (2010)
233

 προκειµένου να εκτιµήσει την παραοικονοµία 

σε 21 χώρες του ΟΟΣΑ από το έτος 1989 έως το έτος 2010 και να χρησιµοποιήσει τη 

MIMIC προσέγγιση, κάνει τις εξής υποθέσεις: 

• Πιθανή αύξηση στην άµεση και έµµεση φορολογία αυξάνει την 

παραοικονοµία. 

• Πιθανή αύξηση στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αυξάνει επίσης την 

παραοικονοµία. 

•  Στις περισσότερες χώρες ισχύει ότι όσο περισσότερα είναι τα κίνητρα για 

παραοικονοµία, τόσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα για δραστηριοποίηση σ’ 

αυτήν. 

• Η χαµηλή ποιότητα των κρατικών θεσµών επηρεάζει θετικά τα κίνητρα για 

δραστηριοποίηση στην παραοικονοµία. 

• Το χαµηλό επίπεδο φορολογικής ηθικής επηρεάζει επίσης θετικά τα κίνητρα 

για δραστηριοποίηση στην παραοικονοµία. 

• Το υψηλό επίπεδο ανεργίας επηρεάζει και αυτό θετικά τα κίνητρα για 

δραστηριοποίηση στην παραοικονοµία. 

• Το χαµηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, επηρεάζει θετικά τα κίνητρα για εργασία 

στην παραοικονοµία. 
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 Βλ. Schneider, F. (2010) «The Influence of the economic crisis on the shadow economy in Germany, 
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Στο πίνακα 6.1 που ακολουθεί βλέπουµε τα συµπεράσµατα για τις 21 χώρες του 

ΟΟΣΑ από το έτος 1989 έως το έτος 2007. Παρατηρούµε ότι από τη δεκαετία του 

1990, ο µέσος όρος της παραοικονοµίας στις περισσότερες χώρες µειώνεται. Ο 

Αστάθµητος µέσος όρος της παραοικονοµίας για τις 21 χώρες του ΟΟΣΑ, από το 

1997 έως το 2000  που είχε τη µεγαλύτερη τιµή 16,8% παρατηρούµε ότι µειώθηκε 

στο  13,9% το έτος 2007 ενώ στον Πίνακα 6.2 παρατηρούµε ότι το 2008 µειώθηκε 

ακόµα περισσότερο και έφτασε το 13,3%. Η µείωση από το 1997/98 έως το 2008 

ήταν συνεχιζόµενη για 18 χώρες του ΟΟΣΑ. Στη  Γερµανία,  Αυστρία και  η Ελβετία   

η αυξανόµενη τάση της παραοικονοµίας διάρκεσε µερικά έτη περισσότερο και 

αντιστράφηκε δύο ή τρία έτη πριν.  Από τις ευρωπαϊκές χώρες έως το 2007 η 

Αυστρία  και  η Ελβετία  έχουν το χαµηλότερο ποσοστό παραοικονοµίας 9,4% και 

8,2% αντίστοιχα. Στις χώρες της νότια Ευρώπης έως το 2007, τα ποσοστά της 

παραοικονοµίας κυµαίνονται µεταξύ του 19,2% µε 25,1% του επίσηµου ΑΕΠ µε την 

Ελλάδα να έχει το µέγιστο ποσοστό και ακολουθούν η Ιταλία, Ισπανία και 

Πορτογαλία. Στις Σκανδιναβικές χώρες η παραοικονοµία  κυµαίνονται µεταξύ 15% 

και 16% έως το 2007. Περισσότερο έντονη µείωση παρατηρούµε από το 1997/98 έως 

το 2008 στην Ιταλία (-5,9%), στην Φιλανδία (-5,1), στη Σουηδία και στο Βέλγιο (-

5,0%). Η µείωση σταµάτησε µε την έναρξη της οικονοµικής κρίσης το 2009 όπου 

παρατηρούµε αύξηση στο ποσοστό της παραοικονοµίας και στις 21 χώρες του 

ΟΟΣΑ. Κατά µέσο όρο παρατηρούµε ότι ανήλθε το έτος 2009, σε ποσοστό 13,8%, 

και το 2010 σε 14%. Μιλάµε εποµένως ότι το 2009 έχουµε µια άνοδο κατά 0,5 

ποσοστιαίες µονάδες έναντι 13,3% στο έτος 2008 άρα έχουµε επιστρέψει στα επίπεδα 

του έτους 2007.  Η διαφορά που υπάρχει για παράδειγµα το 2007 στην Γερµανία 

(14,2%) και στις ΗΠΑ (7,2%) οφείλεται στο ότι για την µέτρηση της παραοικονοµίας 

υπάρχουν λιγότεροι κανονισµοί στις ΗΠΑ σε σχέση µε την Γερµανία. Ακόµα 

υπάρχουν κρατικές παρεµβάσεις, καθώς και µεγάλες διαφορές στους άµεση και 

έµµεση φορολογική επιβάρυνση. Την χαµηλότερη άµεση και έµµεση  φορολόγηση, 

σ’ αυτό το δείγµα χωρών έχουν οι ΗΠΑ και η Ελβετία. Η Ελλάδα, παρόλο που από το 

1997/98 που είχε ποσοστό 29% έφτασε  το 2008 σε ποσοστό 24,3% δηλαδή είχε 

µείωση στην παραοικονοµία κατά (-4,7%), παρατηρούµε ότι παραµένει ως το 2010 

πρώτη στην παραοικονοµία στις 21 χώρες του ΟΟΣΑ. 
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Στον πίνακα 6.3 βλέπουµε τα συµπεράσµατα του Schneider F. (2012)
234

 για το 

µέγεθος της σκιώδους οικονοµίας (σε ποσοστό επί του επίσηµου ΑΕΠ) σε 31 

ευρωπαϊκές χώρες από το  2003 έως 2012. Εάν εξετάσουµε τα έτη 2011 και 2012 και 

τα συγκρίνουµε µε το έτος 2008, παρατηρούµε ότι στις περισσότερες χώρες έχουµε 

πάλι µείωση στο µέγεθος της σκιώδους οικονοµίας και οφείλεται στο γεγονός της 

ανάκαµψης από τις παγκόσµιες οικονοµικές και χρηµατικές κρίσεις. Συµπεραίνουµε 

ότι η κυριότερη αιτία για αυτήν την µείωση είναι, ότι, εάν η επίσηµη οικονοµία 

αναπτύσσεται, οι άνθρωποι έχουν λιγότερα κίνητρα για να δραστηριοποιηθούν 

επιπροσθέτως στην παραοικονοµία  για την απόκτηση επιπλέον εισοδήµατος. Μόνη 

εξαίρεση αποτελεί η  Ελλάδα, για το λόγω ότι η υποχώρηση της επίσηµης οικονοµίας 

είναι τόσο ισχυρή, που µείωσε ακόµη και την απαίτηση των δραστηριοτήτων της 

παραοικονοµίας εξαιτίας των  ιδιαίτερα αυστηρής µείωσης του εισοδήµατος των 

πολιτών της. Η ελληνική παραοικονοµία, προβλέπει ο Schneider, ότι θα µειωθεί σε 

22,5% του επίσηµου ΑΕΠ το 2012 δηλαδή (-1,4%) έναντι του έτους 2010. 

Επιπλέον οι ανατολικές χώρες και τα νέα µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (Βουλγαρία, 

Κύπρος, Τσεχία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία) έχουν υψηλότερες τιµές στην 

παραοικονοµία σε σχέση µε τις  χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν ήδη µέλη. 

Για αυτό το λόγο έχουµε µια αύξηση του µεγέθους της σκιώδους οικονοµίας από τη 

δύση στην ανατολή.  Ακόµα βλέπουµε αύξηση του µεγέθους της παραοικονοµίας από 

το βορρά στο νότο µε τις νότιες ευρωπαϊκές χώρες να έχουν τις υψηλότερες τιµές 

στην παραοικονοµία συγκριτικά µε τις χώρες της κεντρικής και δυτικής Ευρώπης. 
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 Βλ.Schneider F. (2012), «Size and Development of the Shadow Economy of  31 European and 5 

other OECD Countries from 2003 to 2012: Some New Facts»  pp. 1-7 ∆ιαθέσιµο στο: 

http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2012/ShadEcEurope31_March%202012.

pdf  Ηµεροµηνία πρόσβασης 17-12-2012 
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Πίνακας 6.1. Το µέγεθος της σκιώδους οικονοµίας (σε % του επίσηµου ΑΕΠ) σε 21 χώρες του ΟΟΣΑ µεταξύ των ετών 1989/90 και 2007.  

Estimated Using and MIMIC Method and the Currency Demand Approach to Calibrate the MIMIC values 

 
Shadow Economy (in % of official GDP) 

OECD-countries Average 1989/90 Average 1994/95 Average 1997/98 Average 1999/00 Average 2001/02 2003 2004 2005 2006 2007 

1. Australia 10.1 13.5 14.0 14.3 14.1 13.7 13.2 12.6 11.4 10.7 

2. Belgium 19.3 21.5 22.5 22.2 22.0 21.4 20.7 20.1 19.2 18.3 

3. Canada 12.8 14.8 16.2 16.0 15.8 15.3 15.1 14.3 13.2 12.6 

4. Denmark 10.8 17.8 18.3 18.0 17.9 17.4 17.1 16.5 15.4 14.8 

5. Germany 11.8 13.5 14.9 16.0 16.3 17.1 16.1 15.4 14.9 14.6 

6. Finland 13.4 18.2 18.9 18.1 18.0 17.6 17.2 16.6 15.3 14.5 

7. France 9.0 14.5 14.9 15.2 15.0 14.7 14.3 13.8 12.4 11.8 

8. Greece 22.6 28.6 29.0 28.7 28.5 28.2 28.1 27.6 26.2 25.1 

9. Great Britain 9.6 12.5 13.0 12.7 12.5 12.2 12.3 12.0 11.1 10.6 

10. Ireland 11.0 15.4 16.2 15.9 15.7 15.4 15.2 14.8 13.4 12.7 

11. Italy 22.8 26.0 27.3 27.1 27.0 26.1 25.2 24.4 23.2 22.3 

12. Japan 8.8 10.6 11.1 11.2 11.1 11.0 10.7 10.3 9.4 9.0 

13. Netherlands 11.9 13.7 13.5 13.1 13.0 12.7 12.5 12.0 10.9 10.1 

14. New Zealand 9.2 11.3 11.9 12.8 12.6 12.3 12.2 11.7 10.4 9.8 

15. Norway 14.8 18.2 19.6 19.1 19.0 18.6 18.2 17.6 16.1 15.4 

16. Austria 6.9 8.6 9.0 9.8 10.6 10.8 11.0 10.3 9.7 9.4 

17. Portugal 15.9 22.1 23.1 22.7 22.5 22.2 21.7 21.2 20.1 19.2 

18. Sweden 15.8 19.5 19.9 19.2 19.1 18.6 18.1 17.5 16.2 15.6 

19. Switzerland 6.7 7.8 8.1 8.6 9.4 9.5 9.4 9.0 8.5 8.2 

20. Spain 16.1 22.4 23.1 22.7 22.5 22.2 21.9 21.3 20.2 19.3 

21. USA 6.7 8.8 8.9 8.7 8.7 8.5 8.4 8.2 7.5 7.2 

Unweighted average for 21 

OECD countries 

12.7 16.2 16.8 16.8 16.7 16.5 16.1 15.6 14.5 13.9 

Source: Schneider, F. (2012) «The Shadow Economy and Shadow Economy Labor Force: What do we (not) know?», Forthcoming in: World Economics, 2012 

∆ιαθέσιµο στο: http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2011/ShadEconWE.pdf  Ηµεροµηνία πρόσβασης 17-12-2012 
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Πίνακας 6.2. Το µέγεθος της σκιώδους οικονοµίας (σε % του επίσηµου ΑΕΠ) σε 21 χώρες του ΟΟΣΑ µεταξύ των ετών 1989/90 και 2010.  

 Using the cash approach and the MIMIC method 
OECD countries Average 

1989/90 

Average 

1994/95 

Average 

1997/98 

Average 

1999/00 

Average 

2001/02 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
1
 

1. Australia 10.1 13.5 14.0 14.3 14.1 13.7 13.2 12.6 11.4 11.7 10.6 10.9 11.1 

2. Belgium 19.3 21.5 22.5 22.2 22.0 21.4 20.7 20.1 19.2 18.3 17.5 17.8 17.9 

3. Canada 12.8 14.8 16.2 16.0 15.8 15.3 15.1 14.3 13.2 12.6 12.0 12.6 12.7 

4. Denmark 10.8 17.8 18.3 18.0 17.9 17.4 17.1 16.5 15.4 14.8 13.9 14.3 14.4 

5. Germany 11.8 13.5 14.9 16.0 16.3 17.1 16.1 15.4 15.0 14.7 14.2 14.6 14.7 

6. Finland 13.4 18.2 18.9 18.1 18.0 17.6 17.2 16.6 15.3 14.5 13.8 14.2 14.3 

7. France 9.0 14.5 14.9 15.2 15.0 14.7 14.3 13.8 12.4 11.8 11.1 11.6 11.7 

8. Greece 22.6 28.6 29.0 28.7 28.5 28.2 28.1 27.6 26.2 25.1 24.3 25.0 25.2 

9. United Kingdom 9.6 12.5 13.0 12.7 12.5 12.2 12.3 12.0 11.1 10.6 10.1 10.9 11.1 

10. Ireland 11.0 15.4 16.2 15.9 15.7 15.4 15.2 14.8 13.4 12.7 12.2 13.1 13.2 

11. Italy 22.8 26.0 27.3 27.1 27.0 26.1 25.2 24.4 23.2 22.3 21.4 22.0 22.2 

12. Japan 8.8 10.6 11.1 11.2 11.1 11.0 10.7 10.3 9.4 9.0 8.8 9.5 9.7 

13. Netherlands 11.9 13.7 13.5 13.1 13.0 12.7 12.5 12.0 10.9 10.1 9.6 10.2 10.3 

14. New Zealand 9.2 11.3 11.9 12.8 12.6 12.3 12.2 11.7 10.4 9.8 9.4 9.9 9.9 

15. Norway 14.8 18.2 19.6 19.1 19.0 18.6 18.2 17.6 16.1 15.4 14.7 15.3 15.4 

16. Austria 6.9 8.6 9.0 9.8 10.6 10.8 11.0 10.3 9.7 9.4 8.1 8.47 8.67 

17. Portugal 15.9 22.1 23.1 22.7 22.5 22.2 21.7 21.2 20.1 19.2 18.7 19.5 19.7 

18. Sweden 15.8 19.5 19.9 19.2 19.1 18.6 18.1 17.5 16.2 15.6 14.9 15.4 15.6 

19. Switzerland 6.7 7.8 8.1 8.6 9.4 9.5 9.4 9.0 8.5 8.2 7.9 8.3 8.34 

20. Spain 16.1 22.4 23.1 22.7 22.5 22.2 21.9 21.3 20.2 19.3 18.7 19.5 19.8 

21. U.S.A. 6.7 8.8 8.9 8.7 8.7 8.5 8.4 8.2 7.5 7.2 7.0 7.6 7.8 

Unweighted average of 21 

OECD countries 

12.7 16.2 16.8 16.8 16.7 16.5 16.1 15.6 14.5 13.9 13.3 13.8 14.0 

Πηγή: Schneider, F. (2010) «The Influence of the economic crisis on the shadow economy in Germany, Greece and other OECD-countries in 2010: What can be done?», September 2010, p. 14 ∆ιαθέσιµο 
στο:  http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/LatestResearch2010/ShadEcGreece_Sept2010.pdf         Ηµεροµηνία πρόσβασης 17-12-2012 
 
 
 
 

 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 140 

Country / Year Πίνακας 6.3: Το µέγεθος της σκιώδους οικονοµίας (σε % του επίσηµου ΑΕΠ) σε 31 ευρωπαϊκές χώρες από το  2003 έως 2012. 

 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Austria 10.8 11 10.3 9.7 9.4 8.1 8.47 8.2 7.9 7.6 

Belgium 21.4 20.7 20.1 19.2 18.3 17.5 17.8 17.4 17.1 16.8 

Bulgaria 35.9 35.3 34.4 34 32.7 32.1 32.5 32.6 32.3 31.9 

Cyprus 28.7 28.3 28.1 27.9 26.5 26 26.5 26.2 26 25.6 

Czech Republic 19.5 19.1 18.5 18.1 17 16.6 16.9 16.7 16.4 16.0 

Denmark 17.4 17.1 16.5 15.4 14.8 13.9 14.3 14 13.8 13.4 

Estonia 30.7 30.8 30.2 29.6 29.5 29 29.6 29.3 28.6 28.2 

Finland 17.6 17.2 16.6 15.3 14.5 13.8 14.2 14 13.7 13.3 

France 14.7 14.3 13.8 12.4 11.8 11.1 11.6 11.3 11 10.8 

Germany 17.1 16.1 15.4 15 14.7 14.2 14.6 13.9 13.7 13.3 

Greece 28.2 28.1 27.6 26.2 25.1 24.3 25 25.4 24.3 24.0 

Hungary 25 24.7 24.5 24.4 23.7 23 23.5 23.3 22.8 22.5 

Ireland 15.4 15.2 14.8 13.4 12.7 12.2 13.1 13 12.8 12.7 

Italy 26.1 25.2 24.4 23.2 22.3 21.4 22 21.8 21.2 21.6 

Latvia 30.4 30 29.5 29 27.5 26.5 27.1 27.3 26.5 26.1 

Lithuania 32 31.7 31.1 30.6 29.7 29.1 29.6 29.7 29.0 28.5 

Luxemburg (Grand-Duche) 9.8 9.8 9.9 10 9.4 8.5 8.8 8.4 8.2 8.2 

Malta 26.7 26.7 26.9 27.2 26.4 25.8 25.9 26 25.8 25.3 

Netherlands 12.7 12.5 12 10.9 10.1 9.6 10.2 10 9.8 9.5 

Poland 27.7 27.4 27.1 26.8 26 25.3 25.9 25.4 25 24.4 

Portugal 22.2 21.7 21.2 20.1 19.2 18.7 19.5 19.2 19.4 19.4 

Romania 33.6 32.5 32.2 31.4 30.2 29.4 29.4 29.8 29.6 29.1 

Slovenia 26.7 26.5 26 25.8 24.7 24 24.6 24.3 24.1 23.6 

Spain 22.2 21.9 21.3 20.2 19.3 18.4 19.5 19.4 19.2 19.2 

Slovakia 18.4 18.2 17.6 17.3 16.8 16 16.8 16.4 16 15.5 

Sweden 18.6 18.1 17.5 16.2 15.6 14.9 15.4 15 14.7 14.3 

United Kingdom 12.2 12.3 12 11.1 10.6 10.1 10.9 10.7 10.5 10.1 

27 EU-Countries / Average 

(unweighted) 

22.3 21.9 21.5 20.8 19.9 19.3 19.8 19.5 19.2 18.4 

Πηγή: Schneider F. (2012), «Size and Development of the Shadow Economy of  31 European and 5 other OECD Countries from 2003 to 2012: Some New Facts», p. 5   ∆ιαθέσιµο στο: 

http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2012/ShadEcEurope31_March%202012.pdf  Ηµεροµηνία πρόσβασης 17-12-2012 
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6.2 Η παραοικονοµία στην Αφρική, την Ασία και την Νότια Αµερική. 

 

Η µέθοδος που χρησιµοποίησε ο Schneider F. (2002)
235

 για την εκτίµηση της 

παραοικονοµίας στις χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Νότιας Αµερικής είναι το 

υπόδειγµα της κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, της ζήτησης χρήµατος καθώς και το 

µοντέλο DYMIMIC. Βασίζεται σε δεδοµένα της Παγκόσµιας Τράπεζας (Washington 

D.C., 2002). 

Στην Αφρική (διάγραµµα 6.1) ο µέσος όρος παραοικονοµίας για τα έτη 1999/2000 είναι 

42% µε την Ζιµπάµπουε να έχει το µεγαλύτερο ποσοστό (59,4%) και την Νότια 

Αφρική το µικρότερο (28,4%).  Στην Ασία (διάγραµµα 6.2) για τα ίδια έτη, ο µέσος 

όρος παραοικονοµίας εκτιµάται στο 26% µε µεγαλύτερο ποσοστό της Ταϊλάνδης 

(52,6%) και µικρότερο της Σιγκαπούρης (13,1%). Στην Νότια Αµερική  (διάγραµµα 

6.3) ο µέσος όρος παραοικονοµίας για τα έτη 1999/2000 είναι 41% µε µεγαλύτερο της 

Βολιβίας (67,1%) και µικρότερο της Χιλής (19,8%).  

Παρατηρούµε ότι κάποιες χώρες της Ασίας όπως το Χονγκ Κονγκ και η Σιγκαπούρη 

έχουν ποσοστά αντίστοιχα µε αυτά των ανεπτυγµένων χωρών του ΟΟΣΑ.  
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 Βλ.  Schneider, F. (2002) «Size and measurement of the informal economy in 110 countries around 

the world»   

∆ιαθέσιµο στο: 

https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/42024/2/workshop.schneider.pdf      

Ηµεροµηνία πρόσβασης 17-12-2012 
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∆ιάγραµµα 6.1 : 

Η παραοικονοµία στην Αφρική σε ποσοστό (%) του ΑΕΠ 1999/2000. 

 

∆ιάγραµµα 6.2 :  

Η παραοικονοµία στην Ασία σε ποσοστό (%) του ΑΕΠ 1999/2000. 
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∆ιάγραµµα 6.3: Η παραοικονοµία στην Νότια Αµερική σε ποσοστό (%) του ΑΕΠ 1999/2000. 
 

Πηγή: Schneider F. . (2002) «Size and measurement of the informal economy in 110 countries around the world»  pp. 8-13 

∆ιαθέσιµο στο: 

https://digitalcollections.anu.edu.au/bitstream/1885/42024/2/workshop.schneider.pdf     Ηµεροµηνία πρόσβασης 17-12-2012 

 

6.3 Η παραοικονοµία στην Ελλάδα. 

 

Σε παγκόσµιο επίπεδο, στο ∆ιάγραµµα 6.4 που ακολουθεί παρατηρούµε ότι σύµφωνα 

µε τον Schneider F. (2010)
236

 το έτος 1990 η παραοικονοµία στην Ελλάδα ήταν 22,6% 

και έφτασε το 2004 στο 28,1%. Στη συνέχεια παρατηρούµε από το 2004 έως το έτος 

2008 µια µείωση στο 24,3% που οφείλεται στην ακµάζουσα ανάπτυξη της επίσηµης 

οικονοµίας και  από το 2009 αυξήθηκε στο 25% µε την οικονοµική κρίση και 

αναµένεται και µεγαλύτερη αύξηση. 

                                                 
236

 Βλ. Schneider, F. (2010) «The Influence of the economic crisis on the shadow economy in Germany, 

Greece and other OECD-countries in 2010: What can be done?», September 2010, pp. 6-14  ∆ιαθέσιµο 

στο: 

http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/LatestResearch2010/ShadEcGreece_Sept20

10.pdf   

Ηµεροµηνία πρόσβασης 17-12-2012 
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∆ιάγραµµα 6.4 : Η παραοικονοµία στην Ελλάδα σε σύγκριση µε τον µέσο όρο της παραοικονοµίας στις 21 

χώρες του ΟΟΣΑ από το 1990 έως το 2010. 

(method: MIMIC and currency demand functions) 

 

 

∆ιάγραµµα 6.5 : Η παραοικονοµία στις 21 χώρες του ΟΟΣΑ από το 1990 έως το 2010. 

(method: MIMIC and currency demand functions) 

 

Πηγή: Schneider, F. (2010) «The Influence of the economic crisis on the shadow economy in Germany, Greece and other OECD-

countries in 2010: What can be done?», September 2010, pp.17-18 ∆ιαθέσιµο στο:  

http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/LatestResearch2010/ShadEcGreece_Sept2010.pdf Ηµεροµηνία 

πρόσβασης 17-12-2012 

Στο διάγραµµα 6.5 παρατηρούµε ότι στο 2010 το ποσοστό παραοικονοµίας στην 

Ελλάδα είναι το µεγαλύτερο (25,2%) και ακολουθεί η Ιταλία µε 22,2% και η Ισπανία 

µε 19,8%. Χαµηλότερα ποσοστά έχουν οι ΗΠΑ µε 7,8% και η Ελβετία µε 8,3%.  

Στον πίνακα 6.4 παρατηρούµε την κατανοµή της παραοικονοµίας στην Ελλάδα για τα 

έτη 2008-2009. Ο τοµέας των τουριστικών υπηρεσιών (εστιατόρια, ξενοδοχεία) έχει το 

µεγαλύτερο ποσοστό (22%) που αντιστοιχεί σε 14,19 δισεκατοµµύρια € και ακολουθεί 

ο τοµέας της ψυχαγωγίας - αναψυχής µε ποσοστό 21,0% και αξία 13,55 

δισεκατοµµύρια €, ενώ η παραοικονοµία στα νοικοκυριά είναι της τάξης του 18% και 

αξίας 11,61 δισεκατοµµύρια €. 
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Πίνακας 6.4 Κατανοµή της παραοικονοµίας στην Ελλάδα 2008/2009. 

 

Πηγή: Schneider, F. (2010) «The Influence of the economic crisis on the shadow economy in Germany, Greece and other OECD-

countries in 2010: What can be done?», September 2010, p.12 ∆ιαθέσιµο στο:  

http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/LatestResearch2010/ShadEcGreece_Sept2010.pdf   

Ηµεροµηνία πρόσβασης 17-12-2012 

 

Στον πίνακα 6.5 βλέπουµε τις εκτιµήσεις της παραοικονοµίας στην Ελλάδα από 

έλληνες και ξένους ερευνητές. Το εκτιµώµενο µέγεθος της παραοικονοµίας στην 

Ελλάδα προκύπτει µόνο µε έµµεσες προσεγγίσεις. Το πλεονέκτηµα τους είναι ότι 

εφαρµόζονται εύκολα αλλά παρουσιάζουν και µεγάλο ενδεχόµενο σφάλµατος στο 

µέγεθος  της σκιώδους οικονοµίας. Επιπλέον δεν µπορούν να προσδιορίσουν τους 

παράγοντες  που προκαλούν την παραοικονοµία. Αυτές οι έµµεσες προσεγγίσεις είναι 

οι υπολογισµοί της σκιώδους  οικονοµίας, που βασίζονται σε δευτερογενή 

µακροοικονοµικά δεδοµένα:  η νοµισµατική µέθοδος της ζήτησης χρήµατος και η 

αφαιρετική προσέγγιση της µη είσπραξης προσδοκώµενων εσόδων βάσει του κρατικού 

προϋπολογισµού
237

. Παρατηρούµε ότι η παραοικονοµία στην Ελλάδα παραµένει σε 

υψηλά επίπεδα χωρίς τάσεις διαχρονικής µείωσης της. Από τους έλληνες ερευνητές, ο 

Παυλόπουλος (1987) χρησιµοποίησε ως µέθοδο την επανεκτίµηση των εθνικών 

λογαριασµών και συγκεκριµένα διερεύνησε συστηµατικά τον τρόπο υπολογισµού της 

παραγωγής όλων των κλάδων και υποκλάδων της οικονοµίας που συνιστούν το ΑΕΠ, 

µε απώτερο σκοπό να εντοπίσει εκείνες τις περιπτώσεων όπου είναι πιθανή η 

σηµαντική υποεκτίµηση της προστιθέµενης αξίας και κατά συνέπεια η ύπαρξη 

                                                 
237 

Βλ. Μπιτζένης Α. Ελευθεροτυπία, Ειδικό αφιέρωµα για Παραοικονοµία "Εµφανίζεται όταν δεν 

εφαρµόζονται οι νόµοι", Έντυπη Έκδοση Ελευθεροτυπία, Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010 ∆ιαθέσιµο 

στο: http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=20/02/2010&id=134000   Ηµεροµηνία πρόσβασης 17-

12-2012 
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εκτεταµένης παραοικονοµίας. Η µελέτη της Νεγρεπόντη-∆ελιβάνη (1990) στηρίζεται 

στην εκτίµηση ενός µακροοικονοµικού υποδείγµατος όπου η εξαρτηµένη µεταβλητή 

της παραοικονοµίας προκύπτει από το ποσό που πρέπει να προστεθεί κάθε χρόνο στα 

επίσηµα εισοδήµατα των αυτοαπασχολουµένων, ώστε η τιµή του «α» στη συνάρτηση 

παραγωγής Cobb-Douglas να ισούται µε 0,75. Η τιµή του «α» δίνεται από το λόγο δύο 

ποσοστών δηλαδή, της συµµετοχής των µισθών στο συνολικό εισόδηµα των αστικών 

τοµέων δια της συµµετοχής των µισθωτών στο σύνολο της αστικής απασχόλησης. 

 

Πίνακας 6.5: Εκτιµήσεις της παραοικονοµίας στην Ελλάδα (ως  ποσοστό του ΑΕΠ %). 

Έτος Παυλόπουλος 
(1987) 

Βαβούρας 
Καραβίτης 
Τσούχλου 

(1990) 

Νεγρεπόντη 

–  

∆ελιβάνη 

(1990) 

Κανελλόπουλος 
Κασουλάκος 
Ράπανος (ΚΕΠΕ) 

(1995) 

Τάτσος 
κ.α. 

(ΙΟΒΕ) 

(2001) 

Schneider 

& Enste 

(1998) 

Schneider 

& 

Klingmair 

(2004) 

Schneider 

(2009) 

1958-1968 - 24.92 - - - - - - 

1969-1973 - 21.81 - - 27.8 - - - 

1974-1988 - 25.36 11.14 - 30.4 - - - 

1982 - 25.48 15.88 27.6 31.2 - - - 

1984 - 27.82 18.93 - 33.6 - - - 

1985 - 28.02 20.61 - 32.6 - - - 

1986 28.6 29.41 - - 33.2 - - - 

1987 - 31.65 - - 33.9 - - - 

1988 - 31.62 - 34.6 32.0 - - - 

1988-1993 - - - - 32.5 - - - 

1994-1995 - - - - - 29.6 - - 

1994 - - - - 34.7 - - - 

1995 - - - - 35.5 - - - 

1997 - - - - 36.7 - - - 

2000 - - - - - - 28.6 - 

2009 - - - - - - - 25.0 
Πηγή: Μπιτζένης Α. Ελευθεροτυπία, Ειδικό αφιέρωµα για Παραοικονοµία "Εµφανίζεται όταν δεν εφαρµόζονται οι νόµοι", Έντυπη 

Έκδοση Ελευθεροτυπία, Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010 ∆ιαθέσιµο στο: 

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=20/02/2010&id=134000   Ηµεροµηνία πρόσβασης 17-12-2012 

 

Οι Βαβούρας, Καραβίτης και Τσούχλου (1990) στην µελέτη τους υπολογίζουν την 

παραοικονοµία ακολουθώντας µια νοµισµατική προσέγγιση της παραοικονοµίας και 

εξειδίκευσαν ένα υπόδειγµα ζήτησης χρήµατος. Νοµισµατική προσέγγιση της 

παραοικονοµίας ακολουθεί και ο Τάτσος κ.α. (ΙΟΒΕ) (2001). Οι Κανελλόπουλος, 

Κασουλάκος, Ράπανος (ΚΕΠΕ) (1995), ακολούθησαν τη µέθοδο της σύγκρισης των 

αποκλίσεων µεταξύ ανεξάρτητων εκτιµήσεων της ίδιας µακροοικονοµικής µεταβλητής. 

Συνέκριναν τα κονδύλια ιδιωτικής κατανάλωσης των Εθνικών Λογαριασµών µε τα 
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αντίστοιχα των Ερευνών Οικογενειακών Προϋπολογισµών (Βαβούρα Ι.- Μανωλά Γ., 

2004)
238

. 
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 Βλ. «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα και τον κόσµο : προσέγγιση των βασικών πτυχών του 

προβλήµατος», οπ.αν.παρ. σσ. 43-47 
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7. Μεθοδολογία και αποτελέσµατα έρευνας και ερωτηµατολογίου. 

 
Η διεξαγωγή εµπειρικών µελετών έχει ως στόχο τη διαπίστωση του βαθµού αξιοπιστίας 

των θεωρητικών µοντέλων. Εάν λοιπόν, τα εµπειρικά δεδοµένα συµπίπτουν µε αυτά 

που προτείνει η θεωρία τότε η θεωρία επαληθεύεται. Στο κεφάλαιο αυτό θα 

ασχοληθούµε µε την έρευνα πάνω στο θέµα της παραοικονοµίας, της φοροδιαφυγής, 

της διαφθοράς στον δήµο Θεσσαλονίκης που είναι ένας από τους µεγαλύτερους δήµους 

της Ελλάδας, έτσι ώστε να κατανοήσουµε ή και να προβλέψουµε την συµπεριφορά την 

φορολογουµένων αυτού του τµήµατος του πληθυσµού. Για να βρούµε στοιχεία πάνω 

σε αυτά τα ζητήµατα συµπεριφοράς των ατόµων, εφόσον µιλάµε, όπως γίνετε 

κατανοητό, για ιδιαίτερα ευαίσθητα ζητήµατα, θα χρησιµοποιήσουµε πρωτογενή 

στοιχεία τα οποία θα συγκεντρώσουµε µε τη µέθοδο του ερωτηµατολογίου.  

Στα ερωτηµατολόγια, ένα σηµαντικό µειονέκτηµα είναι ότι είναι πιθανό, οι ερωτώµενοι 

να απαντήσουν διαφορετικά στο ερωτηµατολόγιο από τον τρόπο µε τον οποίο στην 

πραγµατικότητα ενεργούν. Γι αυτό το λόγο, οι ερωτήσεις είναι γενικότερης µορφής και 

οι πληροφορίες αντλούνται µε έµµεσο τρόπο. 

 

7.1 Κατασκευή ερωτηµατολόγιου. 

 

7.1.1 Είδη ερωτήσεων. 

 

Οι ερωτήσεις που χρησιµοποιούµε είναι κλειστού τύπου και ο ερωτώµενος έχει τη 

δυνατότητα να επιλέξει από µια σειρά τιµών. Έχουµε διχοτοµικές ερωτήσεις όπου ο 

ερωτώµενος επιδέχεται ως απάντηση µια από τις δύο δυνατές απαντήσεις (ΝΑΙ ή ΟΧΙ) 

σε ένα θέµα, ερωτήσεις µε κλίµακες σηµαντικότητας όπου ζητάµε από τον ερωτώµενο 

να τοποθετηθεί πάνω στο θέµα. Τέλος έχουµε ερωτήσεις µε πενταβάθµιες κλίµακες 

Likert, οι οποίες καταγράφουν µε µια πρόταση το βαθµό συµφωνίας (καθόλου, λίγο, 

αρκετά, πολύ, πάρα πολύ).  

Οι διχοτοµικές ερωτήσεις είναι συνολικά τρεις, οι ερωτήσεις µε κλίµακες 

σηµαντικότητας είναι έξι και οι ερωτήσεις µε πενταβάθµιες κλίµακες Likert είναι επτά 

και περιέχουν πενήντα τέσσερις προτάσεις. 
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7.1.2 Είδος Ερωτηµατολογίου και καθορισµός του περιεχοµένου των 

ερωτήσεων. 

 

Το ερωτηµατολόγιο µας, είναι δοµηµένο. Έχει αυστηρά καθορισµένη την σειρά των 

γραπτών ερωτήσεων  και αποτελείται από δύο µέρη: τον τίτλο και το εισαγωγικό 

σηµείωµα και το κυρίως ερωτηµατολόγιο. Οι ερωτήσεις αφορούν την  παραοικονοµία 

την φοροδιαφυγή και την διαφθορά. Επίσης στο τέλος έχουµε τα δηµογραφικά στοιχεία 

του ερωτώµενου µε στοιχεία που αφορούν το φύλο, την ηλικία, την επαγγελµατική 

κατάσταση, το εισόδηµα και την εκπαίδευση.  

Το περιεχόµενο των ερωτήσεων βασίστηκε σε ερωτήσεις που έχουν χρησιµοποιηθεί σε 

προηγούµενες έρευνες και περιλαµβάνεται στο βιβλίο «Παραοικονοµία και 

φοροδιαφυγή στην Ελλάδα» του Νίκου Τάτσου.   

Στο ερωτηµατολόγιο δεν έχουν γίνει εισαγωγικές ερωτήσεις και από την αρχή του 

ερωτηµατολογίου σχεδόν όλες οι ερωτήσεις είχαν άµεση σχέση µε το υπό διερεύνηση 

θέµα.  

Τα αίτια που οδηγούν αρκετούς φορολογούµενους στην απόκρυψη εισοδήµατος, πρέπει 

να τα αναζητήσουµε τόσο στο επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης, στο φορολογικό 

σύστηµα, στην πιθανότητα εντοπισµού ή στο ύψος της επιβαλλόµενης ποινής αλλά και 

σε άλλους παράγοντες όπως η φορολογική ηθική και οι αντισταθµιστικές δαπάνες. 

Έτσι στα πλαίσια της διπλωµατικής εργασίας µας, προσπαθούµε µέσα από το 

ερωτηµατολόγιο αυτό να ανακαλύψουµε τις αιτίες αυτών των φαινοµένων. 

Όλοι οι φορολογούµενοι δεν έχουν την ίδια τάση για φοροδιαφυγή. Συγκεκριµένα στις 

µεταβλητές   Ε1 και Ε11 επιχειρήθηκε να διερευνηθεί κατά πόσο επηρεάζει την τάση 

για φοροδιαφυγή το επίπεδο της φορολογικής επιβάρυνσης στη χώρα µας και στην 

µεταβλητή Ε2 εξετάζονται οι απόψεις των πολιτών γύρω από το φορολογικό σύστηµα. 

Οι τρόποι και οι δυνατότητες για φοροδιαφυγή, εκδηλώνονται διαφορετικά σε κάθε 

επαγγελµατική οµάδα. Αυτή η τάση διερευνάται στις µεταβλητές Ε9 και Ε10. Ακόµα η 

πιθανότητα εντοπισµού όσων φοροδιαφεύγουν εξαρτάται τόσο από την ποιότητα του 

φορολογικού ελέγχου, όσο και από την αποτελεσµατικότητα των φοροεισπρακτικών 

µηχανισµών, στο να εισπράξουν τους πραγµατικά αναλογούντες φόρους. Αυτό 

επιχειρεί να διερευνήσει η µεταβλητή Ε3 του ερωτηµατολογίου που αφορά την 
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αποτελεσµατικότητα των φοροεισπρακτικών µηχανισµών και η µεταβλητή Ε16 που 

αφορά τον φορολογικό έλεγχο. Επίσης η µεταβλητή Ε4 δείχνει τον βαθµό αµεροληψίας 

των φορολογικών ελέγχων. Η φορολογική ηθική είναι παράγοντας που επηρεάζει την 

τάση για φοροδιαφυγή και αυτό επιχειρείται να αποκαλυφθεί στις µεταβλητές Ε5, Ε6 

και Ε12. Οι µεταβλητές Ε7 και η Ε8 δείχνουν την συχνότητα µε την οποία οι πολίτες 

αντιλαµβάνονται τα φαινόµενα συνδιαλλαγής σε διάφορους τοµείς κρατικής 

δραστηριότητας καθώς και την προκλητικότητα µε την οποία εκδηλώνονται τα 

φαινόµενα διαφθοράς στον δηµόσιο τοµέα.  Στις µεταβλητές Ε13 και Ε14 επιχειρούµε 

να εκτιµήσουµε την σηµασία που έχουν οι ποινές σε σχέση µε άλλους παράγοντες οι 

οποίοι αποτρέπουν την φοροδιαφυγή. Επίσης οι πολίτες είτε από κυβερνητική αµέλεια, 

είτε για λόγους αδιαφορίας για τα κοινά, συχνά αγνοούν τον τρόπο διάθεσης των 

δαπανών που αποφέρουν οι φόροι. Πιστεύουν ότι το κράτος δεν δαπανά µε σύνεση τα 

έσοδα του, στα οποία οι ίδιοι έχουν συνεισφέρει µέσω των φόρων. Αυτό το θέµα 

διερευνάται στην Ε15.  

 

7.2 Ερευνητική µεθοδολογία. 

 

7.2.1 Πληθυσµός. 

 

Πληθυσµός είναι το ευρύ σύνολο των υποκειµένων για τα οποία εξάγουµε 

συµπεράσµατα
239

. Σύµφωνα µε το Υπουργείο Οικονοµικών «υποχρέωση να υποβάλλει 

φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το ετήσιο 

φορολογούµενο εισόδηµα του υπερβαίνει τα 3000 ευρώ, δικό του ή της συζύγου του, 

καθώς και όταν αυτό είναι µικρότερο από 3000 ευρώ, εφόσον στο συνολικό εισόδηµα του 

υπόχρεου περιλαµβάνεται και ζηµιά από εµπορική ή γεωργική επιχείρηση.»
240

 

(Υπουργείο Οικονοµικών, 2012) Κατά συνέπεια πληθυσµός είναι όλοι όσοι έχουν 

υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογική δήλωση στην Ελλάδα. 

 

                                                 
239

  Βλ.  Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος (2012), Σηµειώσεις στο Compus, Lecture 4, «Βασικές έννοιες για 

τη δειγµατοληψία». 
240

 Βλ. Υπουργείο Οικονοµικών (2012) «Οδηγίες για τη συµπλήρωση της δήλωσης φορολογίας 

εισοδήµατος φυσικών προσώπων οικονοµικού έτους 2012», σελ. 5 ∆ιαθέσιµο από:  

http://www.minfin.gr/content-

api/betacms/repository/minfin/binaryChannel/ForologikosOdhgos2012/content 

Η πρόσβαση έγινε στις 22-5-2012 
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7.2.2 Πληθυσµός της έρευνας ή στατιστικός πληθυσµός και 

δειγµατοληπτικό πλαίσιο. 

 

Ο πληθυσµός της έρευνας είναι το τµήµα του ευρύτερου πληθυσµού που µπορεί να 

συµπεριληφθεί στην έρευνα
241

. Ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε την Απογραφή 

του 2001, έχει πληθυσµό 375.276 κατοίκους. 

Επίσης ο ∆ήµος Θεσσαλονίκης χωρίζεται σε 6 δηµοτικά διαµερίσµατα, τα οποία 

σύµφωνα µε το Πρόγραµµα Καλλικράτης τυπικά χωρίζονται σε δύο δηµοτικές ενότητες 

(Θεσσαλονίκης και Τριανδρίας), ενώ η ενότητα Θεσσαλονίκης χωρίζεται σε 5 

δηµοτικές κοινότητες (πιο γνωστά ως δηµοτικά διαµερίσµατα σύµφωνα µε το Σχέδιο 

Καποδίστριας)
242

. Το πρώτο δηµοτικό διαµέρισµα περιλαµβάνει την Κάτω Πόλη 

(ιστορικό κέντρο) και την περιοχή του Πεδίου του Άρεως και έχει πληθυσµό 53.017 

κατοίκους που αντιστοιχεί περίπου στο 14% του συνολικού πληθυσµού. Το δεύτερο 

δηµοτικό διαµέρισµα περιλαµβάνει την περιοχή Μπεξινάρι και έχει πληθυσµό 35.962 

κατοίκους που αντιστοιχεί περίπου στο 10% του συνολικού πληθυσµού. Το τρίτο 

δηµοτικό διαµέρισµα περιλαµβάνει τις περιοχές της Άνω Πόλης και του Επταπυργίου 

(Ακρόπολη) και έχει πληθυσµό 31.805 κατοίκους που αντιστοιχεί περίπου στο 8% του 

συνολικού πληθυσµού. Το τέταρτο δηµοτικό διαµέρισµα περιλαµβάνει την περιοχή 

της Τούµπας και έχει πληθυσµό 92.882 κατοίκους που αντιστοιχεί περίπου στο 25% 

του συνολικού πληθυσµού. Το πέµπτο δηµοτικό διαµέρισµα περιλαµβάνει τις περιοχές 

του (ευρύτερου) Φαλήρου, τις περιοχές Χαριλάου και Ντεπώ (Αποθήκη) και έχει 

πληθυσµό 150.321 κατοίκους που αντιστοιχεί περίπου στο 40% του συνολικού 

πληθυσµού. Τέλος η δηµοτική ενότητα Τριανδρίας περιλαµβάνει τον τέως ∆ήµο 

Τριανδρίας και έχει πληθυσµό 11.289 κατοίκους που αντιστοιχεί περίπου στο 3% του 

συνολικού πληθυσµού. 

 

 

                                                 
241

  Βλ.  «Βασικές έννοιες για τη δειγµατοληψία», οπ.αν.παρ. 
242

 Βλ. Βικιπαίδεια, ∆ήµος Θεσσαλονίκης, ∆ιαθέσιµο από: 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%AE%CE%BC%CE%BF%CF%82_%CE%98%CE%B5%CF

%83%CF%83%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CE%BA%CE%B7%CF%82#.CE.94

.CE.B7.CE.BC.CE.BF.CF.84.CE.B9.CE.BA.CE.AC_.CE.B4.CE.B9.CE.B1.CE.BC.CE.B5.CF.81.CE.AF

.CF.83.CE.BC.CE.B1.CF.84.CE.B1 

Η πρόσβαση έγινε στις 22-5-2012 
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7.2.3 Μέγεθος δείγµατος και ∆ειγµατοληψία. 

 

Το µέγεθος του δείγµατος προσδιορίζεται σε σχέση µε το µέγεθος του σφάλµατος 

εκτίµησης αναλογίας σε επίπεδο σηµαντικότητας 95%. Συνολικά µε βάση την 

αναλογική στρωµατοποιηµένη δειγµατοληψία πήραµε δείγµα από 151 άτοµα από τα 

πέντε δηµοτικά διαµερίσµατα της Θεσσαλονίκης και έτσι έχουµε σφάλµα εκτίµησης 

e=8,14%.   

Οι επαγγελµατικές οµάδες στις οποίες απευθύνεται είναι ελεύθεροι επαγγελµατίες και 

επιχειρηµατίες, µισθωτοί και συνταξιούχοι, αγρότες, καθώς και άνεργοι, που είναι 

υπεύθυνοι για τη συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης στο νοικοκυριό. Τέλος 

υπάρχει η επιλογή άλλο, σε περίπτωση που ανήκει κάποιος φορολογούµενος σε κάποια 

άλλη κατηγορία (π.χ. ∆ηµόσιος Λειτουργός, εισοδηµατίας κ.λ.π.). 

 

7.2.4 Συλλογή δεδοµένων. 

 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε στον ∆ήµο Θεσσαλονίκης, τον ∆εκέµβριο του 2012, σε 

άτοµα ηλικίας 25 ετών και άνω τα οποία είναι υπεύθυνα για τη συµπλήρωση της 

φορολογικής δήλωσης στο νοικοκυριό.  Συνολικά συµπληρώθηκαν εκατόν πενήντα ένα 

ερωτηµατολόγια, τα οποία καταχωρήθηκαν στο στατιστικό πρόγραµµα SPSS 19.0 

προκειµένου να αναλυθούν και να εξαχθούν τα απαραίτητα στατιστικά στοιχεία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 
153 

7.3 Αποτελέσµατα της έρευνας. 

 

Από τους εκατόν πενήντα έναν ερωτώµενους οι µισοί είναι άνδρες και οι υπόλοιπες 

γυναίκες (Πίνακας 7.1). Οι τέσσερις στους δέκα είναι µεταξύ σαράντα ενός και πενήντα 

ετών και το ένα τέταρτο από αυτούς είναι µεταξύ πενήντα ενός και εξήντα ετών 

(Πίνακας 7.2). Επιπλέον, το ένα τέταρτο από αυτούς είναι επιχειρηµατίες – 

επαγγελµατίες και περισσότεροι από τους µισούς είναι υπάλληλοι (Πίνακας 7.3). 

Επίσης, οι περισσότεροι από τους µισούς είναι ανωτάτης εκπαίδευσης ή κατέχουν 

Master ή διδακτορικό και οι υπόλοιποι είναι απόφοιτοι µέσης εκπαίδευσης ή ανώτερης 

εκπαίδευσης (Πίνακας 7.4). 

 
Πίνακας 7.1 Συχνότητα Φύλου. 

 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Άνδρες 73 49,7 

Γυναίκες 74 50,3 

Σύνολο 147 100 

   
Πίνακας 7.2  Συχνότητα  ηλικίας. 

 

 
  

Συχνότητα Ποσοστό 

20-30 22 15 

31-40 26 17,7 

41-50 58 39,5 

51-60 36 24,5 

άνω των 60 5 3,4 

Σύνολο 147 100 

 

Πίνακας 7.3  Συχνότητα Επαγγελµάτων. 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Ελεύθερος Επαγγελµατίας / 
Επιχειρηµατίας 

33 22,8 

Μισθωτοί ιδιωτικού 26 17,9 

Μισθωτοί δηµοσίου 58 40 

Συνταξιούχοι 12 8,3 

Αγρότες 2 1,4 

Άνεργοι 14 9,7 

Σύνολο 145 100 
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Πίνακας 7.4  Συχνότητα Εκπαίδευσης 
 

  Συχνότητα Ποσοστό 

Κατώτερη εκπαίδευση  
(3η ∆ηµοτικού µέχρι 3η Γυµνασίου) 

3 2,1 

Μέση εκπαίδευση  
(1η-3η Λυκείου ή 4η-6η παλαιού Γυµνασίου) 

28 19,2 

Ανώτερη εκπαίδευση 32 21,9 

Ανώτατη εκπαίδευση 51 34,9 

Master/∆ιδακτορικό 28 19,2 

∆εν απαντώ 4 2,7 

Σύνολο 146 100 

 

7.3.1 Φοροδιαφυγή και φορολογικό σύστηµα. 

 

Παρατηρούµε  για τις µεταβλητές Ε1 και Ε11 που εξετάζουν την τάση για 

φοροδιαφυγή εξαιτίας του επιπέδου της φορολογικής επιβάρυνσης στη χώρα µας, ότι  

οι ερωτώµενοι, στην πλειοψηφία τους, πιστεύουν ότι η φορολογική επιβάρυνση είναι 

ιδιαίτερα υψηλή και αυτή την άποψη την έχουν συνολικά περισσότεροι από τους εννιά 

στους δέκα ερωτώµενους (94,6%). Συγκεκριµένα για την Ε1 περισσότεροι από πέντε 

στους δέκα απάντησαν ότι το επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης είναι πολύ υψηλό και 

πάνω από τέσσερις στους δέκα ότι είναι αρκετά υψηλό. Επίσης για την Ε11 

περισσότεροι από επτά στους δέκα πιστεύουν ότι η µείωση των φορολογικών 

συντελεστών, θα περιόριζε την φοροδιαφυγή (Πίνακες 7.5 και 7.6 και ∆ιάγραµµα 7.1 

και  7.2 ).  

Πίνακες 7.5 Συχνότητα µεταβλητής Ε1. 

 
Γενικό επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης στη χώρα µας  

 Συχνότητα Ποσοστό 

Πολύ υψηλό 78 52,3 

Αρκετά υψηλό 63 42,3 

Κανονικό 5 3,4 

Αρκετά χαµηλό 2 1,3 

Πολύ χαµηλό 1 0,7 

Σύνολο 149 100 
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Πίνακες 7.6 Συχνότητα µεταβλητής Ε11. 

 

Η µείωση των φορολογικών συντελεστών θα περιόριζε την φοροδιαφυγή 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 107 74,8 

Όχι 36 25,2 

Σύνολο 143 100 

 

Στο ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στη  µελέτη του Τάτσου Ν. (2001) που 

συµπληρώθηκε από 250 κατοίκους της Αθήνας µεταξύ 14/1/2000 και 10/2/2000, 

παρατηρούµε ότι για τη µεταβλητή Ε1 το 26% των ερωτηθέντων απάντησε ότι θεωρεί 

πολύ υψηλή τη φορολογική επιβάρυνση, το 54% υψηλή και το 19% κανονική
243

. Στη 

µεταβλητή Ε11, αν η µείωση των φορολογικών συντελεστών, θα περιόριζε την 

φοροδιαφυγή το 57% απάντησε θετικά και το 43% αρνητικά
244

. 

 

 

∆ιάγραµµα 7.1 Γενικό επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης στη χώρα µας (µεταβλητή Ε1) 
 

 

 

 

                                                 
243

  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σελ. 339 
244

  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σελ. 341 
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∆ιάγραµµα 7.2 Η µείωση των φορολογικών συντελεστών θα περιόριζε την φοροδιαφυγή.  

Μεταβλητή Ε11. 

 

Ακόµα, στις απόψεις των πολιτών γύρω από το φορολογικό σύστηµα (µεταβλητή Ε2), 

βρίσκοντας τόσο τον µέσο όρο, όσο και µετρώντας την συχνότητα, βλέπουµε ότι 

περισσότεροι από τους µισούς, δείχνουν ότι δεν είναι ικανοποιηµένοι από αυτό 

(Πίνακας 7.7 (το 3 είναι το µέσω της κλίµακας)). Έτσι περισσότεροι από τους επτά 

στους δέκα  συµφωνούν ότι όλα τα βάρη τα φέρει η µεσαία τάξη, περίπου οκτώ στους 

δέκα πιστεύουν ότι υπάρχουν πολλά  «παραθυράκια», περίπου οκτώ στους δέκα 

συµφωνούν ότι οι συντελεστές του φόρου εισοδήµατος είναι πολύ υψηλοί, περίπου 

επτά στους δέκα συµφωνούν ότι το σύστηµα φορολογίας είναι αρκετά περίπλοκο για να 

είναι κατανοητό και περίπου επτά στους δέκα συµφωνούν ότι τιµωρούνται οι 

ειλικρινείς (Πίνακας 7.8 και Ραβδόγραµµα 7.1).  

Πίνακες 7.7 Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τη µεταβλητή Ε2. 

Απόψεις γύρω από το φορολογικό σύστηµα 
 

  Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος 
Ορος 

Τυπική  απόκλιση 

Όλα τα βάρη τα φέρει η µεσαία τάξη 1 5 3,99 1,30 

Υπάρχουν πάρα πολλά 
«παραθυράκια» 

1 5 4,34 0,96 

Οι συντελεστές του φόρου 
εισοδήµατος είναι πολύ υψηλοί 

1 5 4,34 0,82 

Το σύστηµα φορολογίας είναι αρκετά 
περίπλοκο για να είναι κατανοητό 

1 5 4,04 1,12 

Τιµωρούνται οι ειλικρινείς 1 5 3,97 1,34 
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Ραβδόγραµµα 7.1 Απόψεις των πολιτών γύρω από το φορολογικό σύστηµα. Μεταβλητή Ε2 

 

Πίνακας 7.8 Συχνότητες µεταβλητής Ε2. 

 

Όλα τα βάρη τα φέρει η µεσαία τάξη Υπάρχουν πάρα πολλά «παραθυράκια» 

  Συχνότητα Ποσοστό  Συχνότητα Ποσοστό 

∆εν συµφωνώ 15 10,3 ∆εν συµφωνώ 1 0,7 

Συµφωνώ λίγο 5 3,4 Συµφωνώ λίγο 10 7 

Συµφωνώ αρκετά 18 12,3 Συµφωνώ αρκετά 14 9,8 

Συµφωνώ πολύ 36 24,7 Συµφωνώ πολύ 32 22,4 

Συµφωνώ πάρα πολύ 72 49,3 Συµφωνώ πάρα 
πολύ 

86 60,1 

Σύνολο 146 100 Σύνολο 143 100 

 

Οι συντελεστές του φόρου εισοδήµατος είναι 
πολύ υψηλοί 

Το σύστηµα φορολογίας είναι αρκετά 
περίπλοκο για να είναι κατανοητό 

  Συχνότητα Ποσοστό  Συχνότητα Ποσοστό 

∆εν συµφωνώ 1 0,7 ∆εν συµφωνώ 2 1,4 

Συµφωνώ λίγο 2 1,4 Συµφωνώ λίγο 18 12,7 

Συµφωνώ αρκετά 20 14 Συµφωνώ αρκετά 20 14,1 

Συµφωνώ πολύ 45 31,5 Συµφωνώ πολύ 34 23,9 

Συµφωνώ πάρα πολύ 75 52,4 Συµφωνώ πάρα 
πολύ 

68 47,9 

Σύνολο 143 100 Σύνολο 142 100 

 
 

Τιµωρούνται οι ειλικρινείς 

  Συχνότητα Ποσοστό 

∆εν συµφωνώ 12 8,3 

Συµφωνώ λίγο 12 8,3 

Συµφωνώ αρκετά 23 15,9 

Συµφωνώ πολύ 19 13,1 

Συµφωνώ πάρα πολύ 79 54,5 

Σύνολο 145 100 
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Όσον αφορά τους τρόπους και τις δυνατότητες για φοροδιαφυγή (Ε9) παρατηρούµε ότι  

περισσότεροι από επτά στους δέκα από τους ερωτώµενους (71,1%) δήλωσαν ότι  συχνά 

τους προτείνουν χαµηλότερη τιµή για αγορά χωρίς απόδειξη και περισσότεροι από δύο 

στους δέκα όχι και τόσο συχνά (Πίνακας 7.9 και ∆ιάγραµµα 7.3).  

Πίνακας 7.9 Συχνότητα µεταβλητής Ε9 

 

Σας προτείνουν χαµηλότερη τιµή αν αγοράζατε χωρίς απόδειξη. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Πολύ συχνά 52 34,9 

Συχνά 54 36,2 

Όχι τόσο συχνά 33 22,1 

Καθόλου συχνά 10 6,7 

Σύνολο 149 100 

 

 

 

∆ιάγραµµα 7.3 Σας προτείνουν χαµηλότερη τιµή αν αγοράζατε χωρίς απόδειξη. Μεταβλητή Ε9. 

 

Βλέπουµε επίσης ότι τα καταστήµατα (Ε10Α, Πίνακας 7.10), οι εταιρείες παροχής 

υπηρεσιών (Ε10C, Πίνακας 7.13) και άλλες εταιρείες στο χώρο του εµπορίου (Ε10Ε, 

Πίνακας 7.16) δεν αποφεύγουν από µόνοι τους να δώσουν απόδειξη και είναι κάτω από 

την µέση τιµή της κλίµακας άρα η πλειοψηφία του δείγµατος τοποθετείται στη µη 

συστηµατική αποφυγή.  Αντιθέτως στους ελεύθερους επαγγελµατίες-τεχνίτες (Ε10Β, 

Πίνακας 7.11) και τους ελεύθερους επαγγελµατίες-επιστήµονες (Ε10D, Πίνακας 7.14), 

η µέση τιµή είναι πολύ πάνω από την µέση τιµή της κλίµακας (>4). Περισσότεροι από 
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εννιά στους δέκα ελεύθεροι επαγγελµατίες-τεχνίτες (Ε10Β, Πίνακας 7.12) αποφεύγουν 

από µόνοι τους να δώσουν απόδειξη πολύ ή πάρα πολύ. Το ίδιο περίπου ισχύει και για  

τους ελεύθερους επαγγελµατίες-επιστήµονες (Ε10D, Πίνακας 7.15) µε ποσοστά που 

κυµαίνονται στα ίδια επίπεδα, από αρκετά ως πάρα πολύ (Ραβδόγραµµα 7.2). Στην 

µελέτη του Τάτσου Ν. (2001) οι επαγγελµατικοί κλάδοι όπου παρατηρείται το 

φαινόµενο της µη παροχής απόδειξης µε αναλογία πέντε στους δέκα, είναι οι ελεύθεροι 

επαγγελµατίες -επιστήµονες και οι ελεύθεροι επαγγελµατίες - τεχνίτες
245

. 

 

 

Ραβδόγραµµα 7.2 Επαγγελµατικοί κλάδοι όπου παρατηρείται το φαινόµενο της µη παροχής απόδειξης. 

Μεταβλητή Ε10. 

 

 

 

 

                                                 
245

  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σελ. 196 
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Πίνακας 7.10 Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τα καταστήµατα της µεταβλητής Ε10Α.  

 

Καταστήµατα 

  Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος 
Ορος 

Τυπική  
απόκλιση 

Καταστήµατα 
τροφίµων/φούρνου/ζαχαροπλαστεία 

1 5 2,35 1,37 

Καταστήµατα ένδυσης/υπόδησης 1 5 2,64 1,36 

Φαρµακεία 1 5 1,67 1,08 

 

Πίνακας 7.11 Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για την µεταβλητή Ε10Β. 

 

Ελεύθεροι επαγγελµατίες-τεχνίτες 

  Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος 
Ορος 

Τυπική  
απόκλιση 

Ηλεκτρολόγοι 1 5 4,74 0,75 

Υδραυλικοί 1 5 4,78 0,69 

 

 

 

Πίνακας 7.12 Συχνότητες της µεταβλητής Ε10Β. 

 

Ηλεκτρολόγοι Υδραυλικοί 

 Συχνότητα Ποσοστό  Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 2 1,3 Καθόλου 3 2 

Λίγο 4 2,7 Λίγο 0 0 

Αρκετά 3 2 Αρκετά 4 2,7 

Πολύ 13 8,7 Πολύ 13 8,7 

Πάρα πολύ 127 85,2 Πάρα πολύ 129 86,6 

Σύνολο 149 100 Σύνολο 149 100 

 

 

 

Πίνακας 7.13 Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τις  Εταιρείες παροχής υπηρεσιών της µεταβλητής 
Ε10D. 

 

Εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

  Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος 
Ορος 

Τυπική  
απόκλιση 

Χώροι στάθµευσης 
αυτοκινήτων 

1 5 1,89 1,33 

Ασφαλιστικές 1 5 1,42 0,96 
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Πίνακας 7.14 Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τους ελεύθερους επαγγελµατίες και επιστήµονες 
της µεταβλητής Ε10D 

 

Ελεύθεροι επαγγελµατίες-επιστήµονες 

  Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος Ορος Τυπική  απόκλιση 

Γιατροί 1 5 4,38 0,86 

∆ικηγόροι 1 5 4,11 1,01 

Αρχιτέκτονες 1 5 3,74 1,19 

 

 

Πίνακας 7.15 Συχνότητες της µεταβλητής Ε10D. 

 
Γιατροί ∆ικηγόροι 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 2 1,3 Καθόλου 2 1,4 

Λίγο 3 2 Λίγο 11 7,4 

Αρκετά 16 10,7 Αρκετά 23 15,5 

Πολύ 43 28,9 Πολύ 44 29,7 

Πάρα πολύ 
85 57 

Πάρα πολύ 
68 45,9 

Σύνολο 
149 100 

Σύνολο 
148 100 

 
Αρχιτέκτονες 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 6 4,1 

Λίγο 18 12,2 

Αρκετά 37 25,2 

Πολύ 33 22,4 

Πάρα πολύ 53 36,1 

Σύνολο 147 100 

 
Πίνακας 7.16 Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για άλλες εταιρείες στο χώρο του εµπορίου της 

µεταβλητής Ε10E 

 

Άλλες εταιρείες στο χώρο του εµπορίου 

  Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος Ορος Τυπική  απόκλιση 

Έπιπλα 1 5 2,25 1,19 

Ηλεκτρικά είδη 1 5 1,72 1,07 

 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 
162 

  

7.4.2 Φορολογικός έλεγχος και αποτελεσµατικότητα φοροεισπρακτικών 

µηχανισµών. 

 

Όπως αναφέραµε η πιθανότητα εντοπισµού όσων φοροδιαφεύγουν εξαρτάται τόσο από 

την ποιότητα του φορολογικού ελέγχου, όσο και από την αποτελεσµατικότητα των 

φοροεισπρακτικών µηχανισµών, στο να εισπράξουν τους πραγµατικά αναλογούντες 

φόρους. Παρατηρούµαι λοιπόν ότι οκτώ στους δέκα (49,3%+32,4%=81,7%) θεωρούν 

ότι οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες δεν είναι αποτελεσµατικές (µεταβλητή Ε3, 

Πίνακας 7.17 και ∆ιάγραµµα 7.4) και ότι οι φορολογικοί έλεγχοι είναι αµερόληπτοι 

ελάχιστες ή κάποιες φορές (60,3%+20,5%=80,8%) (µεταβλητή Ε4, Πίνακας 7.18 και 

∆ιάγραµµα 7.5) ενώ τέλος, σε περισσότερους από τους µισούς φορολογούµενους δεν 

έχει γίνει καθόλου φορολογικός έλεγχος (µεταβλητή Ε16, Πίνακας 7.19 και διάγραµµα 

7.6). 

Πίνακας 7.17 Συχνότητες της µεταβλητής Ε3. 

 

Οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες είναι αποτελεσµατικές 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Πολύ αποτελεσµατικές 2 1,4 

Αρκετά αποτελεσµατικές 14 9,5 

Λίγο αποτελεσµατικές 73 49,3 

Καθόλου αποτελεσµατικές 48 32,4 

∆εν Γνωρίζω / ∆εν απαντώ 11 7,4 

Σύνολο 148 100 
 

 

∆ιάγραµµα 7.4 Οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες είναι αποτελεσµατικές. Μεταβλητή Ε3. 
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Πίνακας 7.18 Συχνότητες της µεταβλητής Ε4. 

 
Οι φορολογικοί έλεγχοι είναι αµερόληπτοι ή υπάρχει οικονοµική συνδιαλλαγή 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Πάντα αµερόληπτοι 2 1,3 

Σχεδόν πάντα αµερόληπτοι 13 8,6 

Κάποιες φορές αµερόληπτοι, κάποιες  όχι 91 60,3 

Ελάχιστες φορές αµερόληπτοι 31 20,5 

Καθόλου αµερόληπτοι 14 9,3 

Σύνολο 151 100 

 

 

∆ιάγραµµα 7.5 Οι φορολογικοί έλεγχοι είναι αµερόληπτοι ή υπάρχει οικονοµική συνδιαλλαγή. 

Μεταβλητή Ε4. 
 

 

Στην µελέτη του Τάτσου Ν. (2001) ένα 2% θεωρεί τους φοροεισπρακτικούς 

µηχανισµούς πολύ αποτελεσµατικούς, το 24% τους θεωρεί αποτελεσµατικούς και το 

74% τους θεωρεί αναποτελεσµατικούς
246

.  Επίσης το 15% θεωρεί τους φορολογικούς 

ελέγχους αµερόληπτους πάντα ή σχεδόν πάντα, το 18% καθόλου αµερόληπτοι, το 27% 

ελάχιστες φορές αµερόληπτοι και το 40% κάποιες φορές αµερόληπτοι και κάποιες 

φορές όχι
247

. 

  

                                                 
246

  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σελ. 351 
247

  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σελ. 252 
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Πίνακας 7.19 Συχνότητες της µεταβλητής Ε16. 

 

Πόσες  φορές σας έχει γίνει φορολογικός έλεγχος; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Όχι, δεν έγινε φορολογικός έλεγχος 77 52 

1 φορά 18 12,2 

2 φορές 13 8,8 

3 φορές 19 12,8 

4 φορές 11 7,4 

5 φορές και πάνω 10 6,8 

Σύνολο 148 100 

 

∆ιάγραµµα 7.6 Πόσες  φορές σας έχει γίνει φορολογικός έλεγχος; Μεταβλητή Ε16. 

 

 

Τέλος, το 68% δεν έχει υποστεί φορολογικό έλεγχο ποτέ, το 10% έχει ελεγθεί µια 

φορά, το 10% δύο φορές και το 7% τρεις φορές
248

. Παρατηρούµε εποµένως στην 

έρευνα µας, µια αύξηση των φορολογικών ελέγχων. 

                                                 
248

  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σελ. 356 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 
165 

7.4.3 ∆ιαφθορά. 

 

Είπαµε ότι οι µεταβλητές Ε7 και η Ε8 δείχνουν την συχνότητα µε την οποία οι πολίτες 

δηλώνουν ότι εµφανίζονται φαινόµενα συνδιαλλαγής σε διάφορους τοµείς κρατικής 

δραστηριότητας καθώς και η προκλητικότητα µε την οποία εκδηλώνονται τα φαινόµενα 

διαφθοράς στον δηµόσιο τοµέα (Ραβδόγραµµα 7.3 και 7.4). Παρατηρούµε ότι στον 

τοµέα της υγείας, στην πολεοδοµία, στα τελωνεία και στις ∆.Ο.Υ οι ερωτώµενοι 

θεωρούν ότι εµφανίζονται φαινόµενα οικονοµικής συνδιαλλαγής και µε σηµαντικό 

µάλιστα βαθµό προκλητικότητας από αρκετά έως πάρα πολύ, σε συνολικό ποσοστό 

γύρω στο 90% (περίπου οι εννέα στους δέκα) και υπάρχει τάση προς το πάρα πολύ.  

Στους οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης πάνω από τους τέσσερις στους δέκα 

τοποθετείται από το καθόλου έως το λίγο. Στις υπηρεσίες συγκοινωνιών πάνω από τους 

τέσσερις στους δέκα  ερωτώµενους θεωρούν ότι εµφανίζονται τέτοια φαινόµενα πολύ 

και πάρα πολύ. Παρατηρούµε  ότι οι ερωτώµενοι τοποθετούνται κυρίως µε πιο ήπιο 

τρόπο και όχι σε απόλυτες τιµές και εκπροσωπούνται όλες οι απόψεις. Στις δηµόσιες 

επιχειρήσεις και τους οργανισµούς, καταγράφεται εντονότερη τάση προς τη µη 

συχνότητα και προκλητικότητα φαινοµένων οικονοµικής συνδιαλλαγής. Επτά στους 

δέκα θεωρούν ότι υπάρχουν τέτοια φαινόµενα λίγο έως καθόλου. Στην Αστυνοµία 

πάνω από έξι στους δέκα ερωτώµενους θεωρούν ότι τα φαινόµενα αυτά υπάρχουν από 

λίγο έως αρκετά. Οι ερωτώµενοι τοποθετούνται επίσης, µε ήπιο τρόπο και όχι σε 

απόλυτες τιµές και εκπροσωπούνται όλες οι απόψεις (Πίνακας 7.20).   

Στην µελέτη του Τάτσου Ν. (2001) τα περισσότερα φαινόµενα οικονοµικών 

συνδιαλλαγών και µε µεγάλη προκλητικότητα παρουσιάζονται επίσης στην υγεία και 

ακολουθούν µε την σειρά,  πολεοδοµία, ∆.Ο.Υ., υπηρεσίες συγκοινωνιών, Τελωνεία, 

Αστυνοµία, ∆ΕΚΟ και ΟΤΑ
249

. 

                                                 
249

  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σσ. 250-252 
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Ραβδόγραµµα 7.3 Συχνότητα µε την οποία οι πολίτες δηλώνουν ότι εµφανίζονται φαινόµενα 

συνδιαλλαγής σε διάφορους τοµείς κρατικής δραστηριότητας. Μεταβλητή Ε7 

 

Ραβδόγραµµα 7.4 Συχνότητα µε την οποία οι πολίτες δηλώνουν προκλητικότητα µε την οποία 

εκδηλώνονται τα φαινόµενα διαφθοράς στον δηµόσιο τοµέα. Μεταβλητή Ε8 
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Πίνακας 7.20 Συχνότητα µε την οποία οι πολίτες δηλώνουν ότι εµφανίζονται φαινόµενα συνδιαλλαγής σε 
διάφορους τοµείς κρατικής δραστηριότητας (µεταβλητή Ε7) καθώς και η προκλητικότητα µε την οποία 

εκδηλώνονται τα φαινόµενα διαφθοράς στον δηµόσιο τοµέα (µεταβλητή Ε8). 

 

Οι πολίτες δηλώνουν αν εµφανίζονται 
φαινόµενα συνδιαλλαγής σε διάφορους 

τοµείς κρατικής δραστηριότητας  

Οι πολίτες δηλώνουν αν υπάρχει 
προκλητικότητα όταν εκδηλώνονται 
φαινόµενα διαφθοράς στον δηµόσιο 

τοµέα  

Υγεία 

 Συχνότητα Ποσοστό   Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 1 0,7 Καθόλου 4 2,8 

Λίγο 1 0,7 Λίγο 4 2,8 

Αρκετά 39 26,4 Αρκετά 37 25,9 

Πολύ 46 31,1 Πολύ 34 23,8 

Πάρα πολύ 61 41,2 Πάρα πολύ 64 44,8 

Σύνολο 148 100 Σύνολο 143 100 

 

Πολεοδοµία 

 Συχνότητα Ποσοστό   Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 4 2,7 Καθόλου 4 2,7 

Λίγο 0 0 Λίγο 11 7,5 

Αρκετά 25 17 Αρκετά 25 17 

Πολύ 37 25,2 Πολύ 30 20,4 

Πάρα πολύ 81 55,1 Πάρα πολύ 77 52,4 

Σύνολο 147 100 Σύνολο 147 100 

 

Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

 Συχνότητα Ποσοστό   Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 26 17,7 Καθόλου 32 21,9 

Λίγο 39 26,5 Λίγο 35 24 

Αρκετά 33 22,4 Αρκετά 34 23,3 

Πολύ 30 20,4 Πολύ 26 17,8 

Πάρα πολύ 19 12,9 Πάρα πολύ 19 13 

Σύνολο 147 100 Σύνολο 146 100 

 

Υπηρεσίες Συγκοινωνιών (π.χ. ΚΤΕΟ) 

 Συχνότητα Ποσοστό   Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 19 13 Καθόλου 18 12,3 

Λίγο 26 17,8 Λίγο 39 26,7 

Αρκετά 33 22,6 Αρκετά 29 19,9 

Πολύ 28 19,2 Πολύ 30 20,5 

Πάρα πολύ 40 27,4 Πάρα πολύ 30 20,5 

Σύνολο 146 100 Σύνολο 146 100 
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Τελωνεία 

 Συχνότητα Ποσοστό   Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 2 1,4 Καθόλου 11 7,5 

Λίγο 11 7,6 Λίγο 10 6,8 

Αρκετά 28 19,4 Αρκετά 38 26 

Πολύ 43 29,9 Πολύ 31 21,2 

Πάρα πολύ 60 41,7 Πάρα πολύ 56 38,4 

Σύνολο 144 100 Σύνολο 146 100 

 

∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆ΟΥ) 

 Συχνότητα Ποσοστό   Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 5 3,4 Καθόλου 5 3,4 

Λίγο 8 5,4 Λίγο 12 8,1 

Αρκετά 42 28,6 Αρκετά 38 25,5 

Πολύ 37 25,2 Πολύ 45 30,2 

Πάρα πολύ 55 37,4 Πάρα πολύ 49 32,9 

Σύνολο 147 100 Σύνολο 149 100 
 

 

∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ. ΕΥ∆ΑΠ) 

 Συχνότητα Ποσοστό   Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 50 34,5 Καθόλου 48 33,6 

Λίγο 56 38,6 Λίγο 51 35,7 

Αρκετά 18 12,4 Αρκετά 22 15,4 

Πολύ 13 9 Πολύ 16 11,2 

Πάρα πολύ 8 5,5 Πάρα πολύ 6 4,2 

Σύνολο 145 100 Σύνολο 143 100 

 
Αστυνοµία 

 Συχνότητα Ποσοστό   Συχνότητα Ποσοστό 

Καθόλου 17 11,7 Καθόλου 20 13,7 

Λίγο 41 28,3 Λίγο 51 34,9 

Αρκετά 52 35,9 Αρκετά 42 28,8 

Πολύ 27 18,6 Πολύ 25 17,1 

Πάρα πολύ 8 5,5 Πάρα πολύ 8 5,5 

Σύνολο 145 100 Σύνολο 146 100 
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7.4.4 Ποινές. 

 

Αναφέραµε προηγουµένως ότι στις µεταβλητές Ε13 και Ε14 επιχειρούµε να 

εκτιµήσουµε την σηµασία που έχουν οι ποινές σε σχέση µε άλλους παράγοντες οι 

οποίοι αποτρέπουν την φοροδιαφυγή. Παρατηρούµε από τα αποτελέσµατα του 

ερωτηµατολογίου ότι η δηµοσιοποίηση των ονοµάτων όσων φοροδιαφεύγουν 

συµβάλλει στον περιορισµό της φοροδιαφυγής αφού σ’ αυτή την άποψη συµφωνούν οι 

επτά στους δέκα ερωτώµενους (Ε13, Πίνακας 7.21 και διάγραµµα 7.7). Στην µελέτη 

του Τάτσου Ν. (2001) οι επτά στους δέκα (67%) διαφωνούν
250

, άρα έχουµε 

διαφορετικές απόψεις όσον αφορά αυτό το θέµα. Όσον αφορά τις ποινές σε βαθµό 

σηµαντικότητας, οι ερωτώµενοι θεωρούν µεγαλύτερο αντικίνητρο το υψηλό πρόστιµο 

που (3,83>3 που είναι το µέσο της κλίµακας) και ακολουθούν,  η µετέπειτα 

αντιµετώπιση από τα φορολογικά όργανα, η ταλαιπωρία που προκύπτει από την 

αποκάλυψη του παραπτώµατος (δικαστήρια κ.λπ.), και ο πιθανός διασυρµός. Τέλος τα 

ζητήµατα ηθικής είναι λιγότερο από το µέσο όρο της κλίµακας (Ε14, Πίνακας 7.22 και 

ραβδόγραµµα 7.5). Στην µελέτη του Τάτσου Ν. (2001) είναι επίσης µεγαλύτερο 

αντικίνητρο το υψηλό πρόστιµο και ακολουθούν η ταλαιπωρία που προκύπτει από την 

αποκάλυψη του παραπτώµατος (δικαστήρια κ.λπ.), η µετέπειτα αντιµετώπιση από τα 

φορολογικά όργανα, ο πιθανός διασυρµός και τέλος και πάλι τα ζητήµατα ηθικής
251

. 

 

 

Πίνακας 7.21 Συχνότητα µεταβλητής Ε13.  

 

Η δηµοσιοποίηση των ονοµάτων των ατόµων που φοροδιαφεύγουν συµβάλλει στον 
περιορισµό της φοροδιαφυγής. 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 101 67,3 

Όχι 49 32,7 

Σύνολο 150 100 

 

 

 

 

 

                                                 
250

  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σελ. 382 
251

  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σελ. 380 
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∆ιάγραµµα 7.7 Η δηµοσιοποίηση των ονοµάτων των ατόµων που φοροδιαφεύγουν συµβάλλει στον 
περιορισµό της φοροδιαφυγής. Μεταβλητή Ε13. 

 

 
 

Πίνακας 7.22 Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις για τη µεταβλητή Ε14.  

 

Παράγοντες που αποθαρρύνουν τους πολίτες να φοροδιαφύγουν ανάλογα µε το βαθµό 

σηµαντικότητας. 
  Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος 

Ορος 
Τυπική  
απόκλιση 

Ζητήµατα ηθικής 1,00 5,00 2,46 1,39 

Υψηλό πρόστιµο 1,00 5,00 3,83 1,08 

Η ταλαιπωρία που προκύπτει 
από την αποκάλυψη του 
παραπτώµατος (δικαστήρια 
κ.λπ.) 

1,00 5,00 3,67 1,18 

Πιθανός διασυρµός 1,00 5,00 3,65 1,18 

Η µετέπειτα αντιµετώπιση από τα 
φορολογικά όργανα 

1,00 5,00 3,73 1,22 
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Ραβδόγραµµα 7.5 Παράγοντες που αποθαρρύνουν τους πολίτες να φοροδιαφύγουν ανάλογα µε το βαθµό 

σηµαντικότητας. Μεταβλητή Ε14. 

 

 

7.4.5 Φορολογική ηθική και άλλοι παράγοντες. 

 

Η φορολογική ηθική αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει την τάση για φοροδιαφυγή και 

αυτό επιχειρήθηκε  να αποκαλυφθεί στις µεταβλητές Ε5, Ε6 και Ε12. Έτσι στην Ε5 που 

µετρά την φορολογική συνείδηση, από τα αποτελέσµατα του ερωτηµατολογίου 

προκύπτει ότι περισσότεροι από τους µισούς θεωρούν ότι το να κρύβει ένας 

φορολογούµενος ένα µικρό µέρος του εισοδήµατος του είναι κακό. Τρεις στους δέκα 

απάντησαν εξαρτάται (Πίνακες 7.23, 7.24 και διάγραµµα 7.8). Επίσης βλέπουµε ότι 

περισσότεροι από τους µισούς ερωτώµενους εφόσον το 3 είναι το µέσο της κλίµακας, 

θεωρούν τα φορολογικά αδικήµατα το ίδιο αξιόποινα µε τα ποινικά αδικήµατα (Ε6, 

Πίνακας 7.25 και ραβδόγραµµα 7.6).  

Στην µελέτη του Τάτσου Ν. (2001) τέσσερις στους δέκα θεωρούν ότι το να κρύβει ένας 

φορολογούµενος ένα µικρό µέρος του εισοδήµατος του είναι κακό, δύο στους δέκα 
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απάντησαν εξαρτάται και ούτε καλό, ούτε κακό και ένας στους δέκα απάντησε καλό. 

Στην ίδια µελέτη τα φορολογικά αδικήµατα δεν βρίσκονται υψηλά στην κλίµακα των 

φορολογουµένων που σηµαίνει και εδώ ότι έχουν αλλάξει οι απόψεις
252

. 

Πίνακας 7.23 Μέσος όρος και τυπική απόκλιση µεταβλητής Ε5.  

 

Είναι καλό ή κακό να κρύβει ένας φορολογούµενος ένα µικρό µέρος του εισοδήµατος του; 

 

  Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος 
Ορος 

Τυπική  
απόκλιση 

Είναι καλό ή κακό να κρύβει 
ένας φορολογούµενος ένα 
µικρό µέρος του 
εισοδήµατος του; 

1,00 5,00 3,68 1,12 

 

Πίνακας 7.24 Συχνότητα µεταβλητής Ε5. 
  

Είναι καλό ή κακό να κρύβει ένας φορολογούµενος ένα µικρό µέρος του εισοδήµατος του; 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Καλό 2 1,3 

Ούτε καλό, ούτε κακό 25 16,6 

Κακό 38 25,2 

Πολύ κακό 40 26,5 

Εξαρτάται 46 30,5 

Σύνολο 151 100 
        
 
 
 
 
 

Πίνακας 7.25 Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις µεταβλητής Ε6. 
    

Πόσο αξιόποινη είναι κάθε πράξη; 

 

  Ελάχιστο Μέγιστο Μέσος Ορος Τυπική  απόκλιση 
Απαγωγή 1,00 5,00 4,68 0,77 
Οδήγηση αυτοκινήτου σε 
κατάσταση µέθης 

1,00 5,00 4,57 0,87 

Εγκατάλειψη θύµατος σε  
τροχαίο ατύχηµα 

1,00 5,00 4,73 0,73 

Φοροδιαφυγή 1,00 5,00 4,21 0,95 

Εµπρησµός 1,00 5,00 4,53 0,85 
Ακάλυπτη επιταγή 1,00 5,00 3,83 1,02 

Κατάχρηση 1,00 5,00 4,43 0,80 
∆ωροδοκία 1,00 5,00 4,39 0,89 
Κλοπή µοτοποδηλάτου 1,00 5,00 3,72 1,17 
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  Βλ. «Παραοικονοµία και φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», οπ.αν.παρ, σσ. 435-436 
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∆ιάγραµµα 7.8 Είναι καλό ή κακό να κρύβει ένας φορολογούµενος ένα µικρό µέρος του εισοδήµατος του; 

Μεταβλητή Ε5. 

 

Ραβδόγραµµα 7.6 Πόσο αξιόποινη είναι κάθε πράξη; Μεταβλητή Ε6. 
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Επίσης στην Ε12  υπάρχουν επτά επιλεγµένες φράσεις που αφορούν το φαινόµενο της 

φοροδιαφυγής και κάποιες από αυτές προσεγγίζουν θέµατα ηθικών αξιών. Έτσι στην 

πρόταση «Αφού η φοροδιαφυγή δεν βλάπτει κανέναν άλλο παρά την κυβέρνηση δεν 

είναι σοβαρό παράπτωµα» που αφορά την φορολογική συνείδηση βλέπουµε ότι οι επτά 

στους δέκα ερωτώµενους διαφωνούν µ’ αυτή την πρόταση και σε σχέση µε την µελέτη 

του Τάτσου Ν. (2001) που πέντε στους δέκα διαφωνούν, βλέπουµε βελτίωση στο βαθµό 

φορολογικής συνείδησης των φορολογουµένων. Στην  πρόταση «Οι φορολογούµενοι 

δεν πρέπει να δίνουν εθελοντικά πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους αν ο 

φορολογικός ελεγκτής δεν τους ρωτήσει ακριβώς πάνω στο θέµα αυτό» που δείχνει την 

εθελοντική συµµόρφωση που χαρακτηρίζει τους φορολογούµενους και έχει άµεση 

σχέση µε την φορολογική ηθική, παρατηρούµε ότι εδώ οι απόψεις διίστανται, αν και 

καταγράφεται εντονότερη τάση προς την διαφωνία. Στην µελέτη του Τάτσου Ν. (2001) 

υπήρχε πολύ µεγάλη διαφωνία αφού περισσότεροι από επτά στους δέκα διαφωνούσαν, 

άρα βελτιώθηκε ο βαθµός φορολογικής συµµόρφωσης των φορολογουµένων. Οι 

τέσσερις στους δέκα ερωτώµενους επίσης θεωρούν ότι πρέπει να αναφέρουµε στις 

φορολογικές αρχές οποιονδήποτε τις εξαπατά. Οι απόψεις και εδώ διίστανται αλλά 

καταγράφεται εντονότερη τάση προς την συµφωνία. Οι απόψεις διίστανται και στο αν 

πρέπει να επιβάλλεται πρόστιµο, αλλά όχι πολύ αυστηρή ποινή σε όσους 

φοροδιαφεύγουν αν και καταγράφεται εντονότερη τάση προς την διαφωνία. Υπάρχει 

διαφωνία στο ότι στη σχέση µε την εφορία το σηµαντικότερο πράγµα είναι να µην 

αποκαλυφθείς, αν και σχεδόν τρείς στους δέκα ούτε συµφωνούν, ούτε διαφωνούν. Στην 

αντίστοιχη ερώτηση στην έρευνα του Τάτσου Ν (2001) έξι στους δέκα συµφωνούσαν 

άρα µεγάλωσαν οι ηθικοί φραγµοί των φορολογουµένων.  Στην ερώτηση «υπάρχουν 

τόσα «παραθυράκια» που ευνοούν τους πλούσιους, ώστε δεν πρέπει να αναµένεται από 

το µέσο φορολογούµενο να υπακούσει σε όλες του τις φορολογικές υποχρεώσεις», 

περίπου οι µισοί συµφωνούν. Οι απόψεις επίσης διίστανται και στο ότι εφόσον κάποιος 

έκανε χρήση των παραθύρων του νόµου, δεν µπορεί να κατηγορηθεί σε ηθικό επίπεδο 

όταν δεν πληρώνει φόρο, αν και καταγράφεται εντονότερη τάση προς την διαφωνία 

(Πίνακες 7.26, 7.27 και ραβδόγραµµα 7.7). 

Τέλος, οι πολίτες είτε από κυβερνητική αµέλεια, είτε για λόγους αδιαφορίας για τα 

κοινά, συχνά αγνοούν τον τρόπο διάθεσης των δαπανών που αποφέρουν οι φόροι και 

πιστεύουν ότι το κράτος δεν δαπανά µε σύνεση τα έσοδα του, στα οποία οι ίδιοι έχουν 
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συνεισφέρει µέσω των φόρων. Σ’ αυτή  την άποψη συµφωνούν περισσότεροι από εννέα 

στους δέκα ερωτώµενους (Ε15, πίνακας 7.28 και διάγραµµα 7.9). Στην µελέτη του 

Τάτσου Ν. (2001) επίσης οι εννέα στους δέκα πιστεύουν ότι το κράτος δεν δαπανά µε 

σύνεση τα χρήµατα των φορολογουµένων
253

. 

 

Πίνακας 7.26 Μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις µεταβλητής Ε12.  

 

Βαθµός συµφωνίας για κάθε πράξη. 

  Ελάχιστο                Μέγιστο    Μέσος Ορος Τυπική  απόκλιση 
Αφού η φοροδιαφυγή δεν βλάπτει 
κανέναν άλλο παρά την κυβέρνηση 
δεν είναι σοβαρό παράπτωµα 

1,00 5,00 3,78 1,54 

Οι φορολογούµενοι δεν πρέπει να 
δίνουν εθελοντικά πληροφορίες για 
τις δραστηριότητές τους αν ο 
φορολογικός ελεγκτής δεν τους 
ρωτήσει ακριβώς πάνω στο θέµα 
αυτό 

1,00 5,00 2,89 1,26 

Πρέπει να αναφέρουµε στις 
φορολογικές αρχές οποιονδήποτε τις 
εξαπατά ακόµα κι αν πρόκειται για 
µέλη της οικογένειάς µας  

1,00 5,00 2,96 1,42 

Λαµβάνοντας υπόψη το υψηλό 
κόστος ζωής, σε αυτούς που 
φοροδιαφεύγουν θα πρέπει να 
επιβάλλεται πρόστιµο, αλλά όχι πολύ 
αυστηρή ποινή 

1,00 5,00 3,13 1,32 

Στη σχέση σου µε την εφορία το 
σηµαντικότερο πράγµα είναι να µην 
αποκαλυφθείς 

1,00 5,00 3,18 1,40 

Υπάρχουν τόσα «παραθυράκια» που 
ευνοούν τους πλούσιους, ώστε δεν 
πρέπει να αναµένεται από το µέσο 
φορολογούµενο να υπακούσει σε 
όλες του τις φορολογικές 
υποχρεώσεις 

1,00 5,00 2,63 1,38 

Ένα άτοµο που δεν πληρώνει φόρο 
δεν µπορεί να κατηγορηθεί για αυτό 
σε ηθική επίπεδο εφόσον έκανε 
χρήση των «παραθύρων» του νόµου 

1,00 5,00 3,05 1,30 
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Ραβδόγραµµα 7.7 Βαθµός συµφωνίας για κάθε πράξη. Μεταβλητή Ε12. 
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Πίνακας 7.27 Συχνότητες µεταβλητής Ε12. 

 

 

Πρέπει να αναφέρουµε στις φορολογικές αρχές 
οποιονδήποτε τις εξαπατά ακόµα κι αν πρόκειται 

για µέλη της οικογένειάς µας  

Λαµβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος ζωής, σε 
αυτούς που φοροδιαφεύγουν θα πρέπει να 

επιβάλλεται πρόστιµο, αλλά όχι πολύ αυστηρή 
ποινή 

 
Συχνότητα Ποσοστό 

  
Συχνότητα Ποσοστό 

Συµφωνώ απόλυτα 31 21,1 Συµφωνώ απόλυτα 18 12,1 

Συµφωνώ 27 18,4 Συµφωνώ 39 26,2 

Ούτε συµφωνώ, ούτε 
διαφωνώ 

37 25,2 Ούτε συµφωνώ, ούτε 
διαφωνώ 

25 16,8 

∆ιαφωνώ 21 14,3 ∆ιαφωνώ 39 26,2 

∆ιαφωνώ απόλυτα 31 21,1 ∆ιαφωνώ απόλυτα 28 18,8 

Σύνολο 
147 100 Σύνολο 149 100 

 

Στη σχέση σου µε την εφορία το σηµαντικότερο 
πράγµα είναι να µην αποκαλυφθείς 

Υπάρχουν τόσα «παραθυράκια» που ευνοούν τους 
πλούσιους, ώστε δεν πρέπει να αναµένεται από το 
µέσο φορολογούµενο να υπακούσει σε όλες του τις 

φορολογικές υποχρεώσεις 

 Συχνότητα Ποσοστό   Συχνότητα Ποσοστό 

Συµφωνώ απόλυτα 29 19,7 Συµφωνώ απόλυτα 41 28,3 

Συµφωνώ 12 8,2 Συµφωνώ 30 20,7 

Ούτε συµφωνώ, ούτε 
διαφωνώ 

42 28,6 Ούτε συµφωνώ, ούτε 
διαφωνώ 

37 25,5 

∆ιαφωνώ 31 21,1 ∆ιαφωνώ 16 11 

∆ιαφωνώ απόλυτα 33 22,4 ∆ιαφωνώ απόλυτα 21 14,5 

Σύνολο 147 100 Σύνολο 145 100 

 
Ένα άτοµο που δεν πληρώνει φόρο δεν µπορεί να κατηγορηθεί για αυτό σε ηθική 

επίπεδο εφόσον έκανε χρήση των «παραθύρων» του νόµου 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Συµφωνώ απόλυτα 20 14,3 

Συµφωνώ 32 22,9 
Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 32 22,9 
∆ιαφωνώ 33 23,6 
∆ιαφωνώ απόλυτα 23 16,4 

Σύνολο 140 100 

Αφού η φοροδιαφυγή δεν βλάπτει κανέναν άλλο 
παρά την κυβέρνηση δεν είναι σοβαρό παράπτωµα 

Οι φορολογούµενοι δεν πρέπει να δίνουν εθελοντικά 
πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους αν ο 

φορολογικός ελεγκτής δεν τους ρωτήσει ακριβώς 
πάνω στο θέµα αυτό 

 Συχνότητα Ποσοστό   Συχνότητα Ποσοστό 

Συµφωνώ απόλυτα 29 19,6 Συµφωνώ απόλυτα 32 22,5 

Συµφωνώ 5 3,4 Συµφωνώ 16 11,3 

Ούτε συµφωνώ, ούτε 
διαφωνώ 

4 2,7 Ούτε συµφωνώ, ούτε διαφωνώ 37 26,1 

∆ιαφωνώ 41 27,7 ∆ιαφωνώ 49 34,5 

∆ιαφωνώ απόλυτα 69 46,6 ∆ιαφωνώ απόλυτα 8 5,6 

Σύνολο 148 100 Σύνολο 142 100 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 
178 

Πίνακας 7.28 Συχνότητα µεταβλητής Ε15. 

 

Το κράτος δαπανά τα χρήµατα των φορολογουµένων µε σύνεση. 

 Συχνότητα Ποσοστό 

Ναι 8 5,3 

Όχι 142 94,7 

Σύνολο 150 100 

 

 

 

∆ιάγραµµα 7.9 Το κράτος δαπανά τα χρήµατα των φορολογουµένων µε σύνεση. Μεταβλητή Ε15
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7.5 Συµπεράσµατα έρευνας. 
 

Αιτία της φοροδιαφυγής είναι η φορολογική επιβάρυνση που είναι υψηλή και πιθανών 

θα βοηθούσε στη µείωση της, η µείωση των φορολογικών συντελεστών και η αλλαγή 

του φορολογικού συστήµατος. Το φορολογικό σύστηµα είναι αρκετά πολύπλοκο για να 

είναι κατανοητό εξαιτίας των διάσπαρτων διατάξεων και η κατανοµή των φορολογικών 

βαρών είναι αντίστροφα προοδευτική. Ακόµα θα συνέβαλε στη µείωση της 

φοροδιαφυγής, η δηµοσιοποίηση των ονοµάτων όσων φοροδιαφεύγουν καθώς και το 

υψηλό πρόστιµο. Οι ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες πρέπει να γίνουν  

αποτελεσµατικές, να εντατικοποιηθούν οι φορολογικοί έλεγχοι, που παρουσιάζουν 

βέβαια κάποια βελτίωση σε σχέση µε παλαιότερη έρευνα και να υπάρχει αµεροληψία 

από πλευράς των υπαλλήλων. Φαινόµενα διαφθοράς συναντάµε σε µεγάλο βαθµό, στον 

τοµέα της υγείας, την πολεοδοµία, τελωνεία και ∆.Ο.Υ. Όσον αφορά την φορολογική 

συνείδηση, παρατηρούµε ότι σε αντίθεση µε τα αποτελέσµατα παλαιότερων ερευνών, 

παρουσιάζεται ενισχυµένη, αφού θεωρείτε  µεν κακό, το να κρύβει ένας 

φορολογούµενος ένα µικρό µέρος του εισοδήµατος του, αλλά τα φορολογικά 

αδικήµατα, θεωρούνται  το ίδιο αξιόποινα  µε τα ποινικά αδικήµατα. Επίσης, αν και οι 

απόψεις διίστανται γύρω από την εθελοντική συµµόρφωση που χαρακτηρίζει τους 

φορολογούµενους,  πολλοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι πρέπει να αναφέρουµε στις 

φορολογικές αρχές οποιονδήποτε τις εξαπατά. Επίσης, υπάρχει διαφωνία στο ότι 

εφόσον κάποιος έκανε χρήση των παραθύρων του νόµου, δεν µπορεί να κατηγορηθεί 

σε ηθικό επίπεδο όταν δεν πληρώνει φόρο. Η φοροδιαφυγή στον τοµέα των υπηρεσιών 

είναι αρκετά διαδεδοµένη εξαιτίας της φύσης του αντικειµένου που δεν επιτρέπει να 

γίνεται αποτελεσµατικός έλεγχος και στις δυνατότητες για διαφορετική συµφωνία 

µεταξύ των συµµετεχόντων αγοραστών και πωλητών, του κόστους µε ή χωρίς 

απόδειξη. Τέλος, οι φορολογούµενοι πιστεύουν ότι το κράτος δεν δαπανά µε σύνεση τα 

έσοδα του, άρα πρέπει να ενισχυθεί η διαφάνεια σε όλους τους τοµείς και η 

ενηµέρωση. 

Η µέθοδος που χρησιµοποιήθηκε στην έρευνα µας, ήταν έγκυρη, µέτρησε και 

περιέγραψε σωστά αυτό που θέλαµε να µετρήσουµε, εφόσον τα αποτελέσµατα 

παλαιότερων ερευνών ταιριάζουν µε την παρούσα έρευνα. Θεωρούµε  ότι η 
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διαφοροποίηση σε σχέση µε παλαιότερες έρευνες στα ζητήµατα φορολογικής ηθικής 

οφείλεται στο γενικότερο πολιτικό – οικονοµικό περιβάλλον της χώρας.  

Στην έρευνα µας επιλέξαµε δείγµα από τον δήµο Θεσσαλονίκης και όχι απ’ όλη την 

Ελλάδα και τα ερωτηµατολόγια συµπληρώθηκαν από τους ίδιους τους ερωτώµενους. 

Το κράτος θα έπρεπε στο µέλλον, να λάβει µέτρα τα οποία άπτονται πολιτικής 

βούλησης, ώστε να ενισχυθεί η εµπιστοσύνη των φορολογουµένων προς αυτό, καθώς 

τα αποτελέσµατα των εµπειρικών µελετών,  έδειξαν ότι το επίπεδο διαφθοράς της 

χώρας ασκεί δυσµενή επίδραση στην οικονοµική της ανάπτυξη και στην διανοµή του 

εισοδήµατος. Επίσης, όσο µεγαλύτερη είναι η πιθανότητα αποκάλυψης φαινοµένων 

διαφθοράς τόσο περισσότερο περιορίζεται αυτή ως φαινόµενο. Επίσης θα έπρεπε να 

αυξηθούν οι πιθανότητες εντοπισµού των παραοικονοµούντων, κυρίως µέσω 

φορολογικών ελέγχων, αν και αυτό έχει άµεση σχέση µε την διαφθορά. Σ’ αυτό βέβαια, 

µπορεί να βοηθήσει η τεχνολογία, όπως και στην διαφάνεια των κρατικών µηχανισµών. 

Πρέπει ακόµα, προκειµένου το κράτος να λάβει  µέτρα για αύξηση ή µείωση της 

φορολογικής επιβάρυνσης, να λαµβάνεται υπ’ όψιν το σύστηµα ποινών, διαφορετικά 

υπάρχει κίνδυνος αύξησης της φοροδιαφυγής και όχι µείωσης της. 
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8. Γενικά συµπεράσµατα της διπλωµατικής εργασίας. 

 

Η παραοικονοµία αποτελεί τις οικονοµικές δραστηριότητες που δηµιουργούν 

προστιθεµένη αξία και άρα θα έπρεπε να περιλαµβάνονται στο εθνικό εισόδηµα, αλλά 

δεν καταγράφονται από τις αρµόδιες εθνικές υπηρεσίες µέτρησης. ∆ηµιουργούνται έτσι 

στρεβλώσεις σε ότι αφορά την  οικονοµική διάρθρωση, τη διανοµή στο εισόδηµα, τη 

δηµοσιονοµική κατάσταση, την παραγωγικότητα και τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της 

χώρας και κατά συνέπεια δηµιουργείται εσφαλµένη εικόνα µεγεθών όπως του 

πληθωρισµού, του ρυθµού οικονοµικής ανάπτυξης και του ποσοστού της ανεργίας. 

Είναι µια µετρήσιµη µεταβλητή και η εµπειρική διερεύνηση της είναι ιδιαίτερα 

δύσκολη. Το συνολικό εξάλλου ΑΕΠ είναι πάντα µεγαλύτερο, αφού αποτελείται από το 

ΑΕΠ της παραοικονοµίας και το επίσηµο ΑΕΠ. Γνωρίζουµε όλοι και βιώνουµε 

καθηµερινά την παραοικονοµία ή υπόγεια οικονοµία ή σκιώδη ή µαύρη οικονοµία. Οι 

ρυθµίσεις των περισσότερων ευρωπαϊκών αγορών εργασίας, η υψηλή φορολογία και οι 

µεγάλες επιβαρύνσεις για κοινωνικές εισφορές εκ µέρους των εργοδοτών και των 

εργαζοµένων είναι οι πιο σηµαντικές αιτίες για την ύπαρξη µεγάλης παραοικονοµίας. 

Αποτελεί λοιπόν ένα σύνθετο φαινόµενο και οφείλεται σε κυβερνητικές ενέργειες, στη 

φορολογία και ρυθµίσεις γύρω από αυτή καθώς και από την µη σωστή λειτουργία των 

δηµόσιων θεσµών. 

Η δραστηριοποίηση στην παραοικονοµία δηµιουργεί τεράστιες φορολογικές απώλειες  

και επιπλέον είναι µειωµένες οι εισφορές για την κοινωνική ασφάλιση. Μερικές φορές 

όµως η παραοικονοµία είναι και η µόνη διέξοδος για ορισµένους. Η µείωση της 

παραοικονοµίας όµως, θα αυξήσει τις δαπάνες για κοινωνική πρόνοια και θα συµβάλει 

στην συνολική ευηµερία της χώρας.  Συνεπώς, είναι αναγκαίο να επιλεγούν τέτοια 

µέτρα που να αυξήσουν σηµαντικά τα κίνητρα ώστε να µεταφερθεί η παραγωγή από 

την ανεπίσηµη οικονοµία στην επίσηµη οικονοµία. Μόνο τότε η µείωση της σκιώδους 

οικονοµίας θα είναι µια ευλογία για το σύνολο της οικονοµίας.  

Η φοροδιαφυγή είναι επίσης µέρος  του εισοδήµατος, το οποίο θα έπρεπε, σύµφωνα µε 

την νοµοθεσία, να δηλώνεται εθελοντικά στις φορολογικές αρχές και για κάποιο λόγο 

δεν δηλώνεται και δεν φορολογείται ενώ η φοροαποφυγή είναι η αποφυγή της 

καταβολής φόρου χρησιµοποιώντας µέσα και διαδικασίες που δεν καταστρατηγούν 

ούτε το πνεύµα ούτε και το γράµµα του νόµου και γι’ αυτό δεν προβλέπονται νοµικές 
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συνέπειες.  Κύριος σκοπός για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής είναι η αύξηση 

των φορολογικών εσόδων µέσα από την δίκαιη κατανοµή των φορολογικών βαρών και 

η δηµιουργία φορολογικής συνείδησης µεταξύ των φορολογουµένων. Οι ερευνητές και 

οι οικονοµολόγοι παρόλο που ερευνούν το θέµα της παραοικονοµίας εδώ και δεκαετίες 

δεν έχουν καταλήξει στη βέλτιστη µεθοδολογική προσέγγιση της µέτρησης της. 

Υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις για την µέτρηση της παραοικονοµίας: η άµεση 

προσέγγιση που είναι έρευνα σε µικροοικονοµικό επίπεδο διαµέσου ερωτηµατολογίων 

και τη βοήθεια δοµηµένων συνεντεύξεων, η έµµεση προσέγγιση που χρησιµοποιεί 

µακροοικονοµικούς δείκτες και τέλος στατικά και οικονοµικά εργαλεία για τη µέτρηση 

της παραοικονοµίας.  

Όπως κάθε κυβέρνηση λοιπόν,  έτσι και η ελληνική, βρίσκεται µπροστά σε µια µεγάλη 

πρόκληση. Την ανάληψη κατάλληλων µέτρων πολιτικής, για τη µείωση της 

παραοικονοµίας, αλλά και την µετατροπή παραοικονοµικών δραστηριοτήτων σε 

επίσηµη οικονοµία. Είναι δηλαδή αναγκαίο να επιλεγούν τέτοια µέτρα που να 

αυξάνουν σηµαντικά τα κίνητρα ώστε να µεταφερθεί η παραγωγή από την ανεπίσηµη 

οικονοµία στην επίσηµη οικονοµία. Εφόσον µεγάλο τµήµα των εισοδηµάτων που 

δηµιουργούνται στην παραοικονοµία επιστρέφονται σ’ αυτή µέσω της δαπάνης σε 

αγαθά και υπηρεσίες, ίσως θα πρέπει η κυβέρνηση, να υπολογίσει ποιο ποσοστό 

παραοικονοµίας χρειάζεται και το υπόλοιπο να γίνει επίσηµη οικονοµία. 

Αποτελεσµατικές θεωρούνται εκείνες οι στρατηγικές που δεν επιδιώκουν την εξάλειψη 

της παραοικονοµίας αλλά τον έλεγχο της.  

Μια κυβέρνηση που έχει στόχο την µείωση της παραοικονοµίας πρέπει πρώτα απ’ όλα 

να αναλύσει την πολυπλοκότητα των σχέσεων  που υπάρχουν µεταξύ της επίσηµης και 

της σκιώδους οικονοµίας και επιπλέον, να αναλύσει τις συνέπειες των δικών της 

πολιτικών αποφάσεων. Η παραοικονοµία βέβαια αυξάνει το βιοτικό επίπεδο µεγάλου 

µέρους του πληθυσµού και µεγάλο µέρος από το εισόδηµα που αποκτάται στη σκιώδη 

οικονοµία καταναλώνεται άµεσα στην επίσηµη οικονοµία. Επίσης µεγάλο µέρος από 

τις δραστηριότητες στην παραοικονοµία λειτουργούν συµπληρωµατικά και 

δηµιουργούν προστιθέµενη αξία που αυξάνει το συνολικό (επίσηµο και ανεπίσηµο) 

ΑΕΠ. Ακόµα όσοι δραστηριοποιούνται στην παραοικονοµία δεν έχουν πολύ ελεύθερο 

χρόνο και έτσι δεν ασχολούνται µε πράγµατα που δεν αρέσουν στις κυβερνήσεις όπως 

στο να συµµετέχουν σε διαδηλώσεις. Οι κυβερνήσεις λοιπόν βρίσκονται µπροστά σε 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 
183 

µια διπλή πρόκληση: την ανάληψη πολιτικών µέτρων ώστε να καταστεί η εργασία 

λιγότερο  (ή περισσότερο) ελκυστική στη σκιώδη (ή στην επίσηµη) οικονοµία και 

επιπλέον, να λειτουργούν αποτελεσµατικά οι πολιτικοί θεσµοί, κάτι που αποτελεί όµως 

εµπόδιο για τους ιδιοτελείς πολιτικούς. 

Σήµερα στην Ελλάδα εκτός από µέτρα καταστολής, χρειάζεται µια σε βάθος 

αντιµετώπιση αυτού του φαινοµένου. Κάποιοι αναφέρονται στην καλλιέργεια  

φορολογικής συνείδησης που είναι ευκταία. Η φορολογική συνείδηση αποτελεί ένα 

υποσύνολο µιας γενικότερης συνείδησης που είναι απαραίτητη σε κάθε αδυναµία της 

κοινωνικής συνείδησης. Εκεί βασίζεται και η άποψη ότι η παραοικονοµία και η 

φοροδιαφυγή είναι ένα αντικοινωνικό φαινόµενο. Η κοινωνική συνείδηση 

δηµιουργείται µέσα από την εκπαίδευση µε την ευρεία έννοια του όρου.  

Στη σκιώδη οικονοµία δεν υπάρχουν µόνο καλοί ή µόνο κακοί. ∆εν είναι κάτι άσπρο ή 

µαύρο αλλά υπάρχουν πάρα πολλές αποχρώσεις ανάµεσα. Αν κάποιος θέλει να σκεφτεί 

πως θα µειώσει την παραοικονοµία, τότε δεν µπορεί να ζητάει να έχουµε απλώς 

αυστηρούς κανόνες για κάποια είδη της παραοικονοµίας. Πρέπει ακόµα να δίνονται 

κίνητρα στους πολίτες ώστε να έχουν µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στην κυβέρνηση ώστε 

να εργάζονται στην επίσηµη οικονοµία. Έτσι θα υπάρχουν κέρδη για το κράτος αλλά 

θα επωφεληθούν και οι πολίτες µέσα από τις κοινωνικές παροχές. Η µέτρηση των 

απωλειών από την  παραοικονοµία είναι κάτι σχετικό αφού εξαρτάται από τον τρόπο 

µέτρησης και το τι θεωρεί κάποιος ως παραοικονοµία. Πρέπει να βρεθούν κάποια 

κίνητρα ώστε να τηρούνται για παράδειγµα σωστά λογιστικά βιβλία χωρίς να 

χρειάζονται µεγάλες αλλαγές στη νοµοθετικές διατάξεις. Θα πρέπει να δούµε ποιοι 

µηχανισµοί λειτουργούν πιο αποτελεσµατικά. Να γίνει έρευνα για να βρεθούν οι αιτίες 

που οι άνθρωποι εργάζονται στην παραοικονοµία και γιατί ακολουθούν κάποιο είδος 

συµπεριφοράς. 

Η παραοικονοµία συνδέεται άµεσα και µε το πρόβληµα που έχει επίσης η χώρα µας, 

που είναι η διαφθορά. Όποιος κατέχει θέση που ασκεί δηµόσια εξουσία, µπαίνει στον 

πειρασµό να την χρησιµοποιήσει προς όφελος του. Η διαφθορά είναι ένα φαινόµενο της 

καθηµερινής ζωής στην Ελλάδα. Υπάρχει επίσης παντού στην Ευρώπη, λιγότερο ίσως 

στις Σκανδιναβικές χώρες. Στην Ελλάδα υπάρχει ο κακός συνδυασµός διαφθοράς και 

κακής διακυβέρνησης, µε αποτέλεσµα ο έλληνας πολίτης ουσιαστικά να θεωρεί ότι 

παραβιάζεται η σύµβαση που έχει µε την κυβέρνηση. ∆εν πιστεύει ο έλληνας 



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 
184 

φορολογούµενος ότι αυτό που δίνει στο κράτος µέσα από τους φόρους, ότι το 

εκλαµβάνει ως υπηρεσίες από αυτό. Σε µια οικονοµία που συρρικνώνεται µε πολύ 

γρήγορους ρυθµούς, ανάκαµψη µπορεί να υπάρξει µόνο αν υπάρξει µια «εθνική» 

προσπάθεια, µε τη συµµετοχή στην κυβέρνηση όλων των κοµµάτων,  ώστε να 

αντιµετωπιστούν αυτά τα πολύ δύσκολα προβλήµατα. Ο µέσος έλληνας ή ελληνίδα, θα 

πρέπει να νιώθει ότι «όλοι» προσπαθούν να βρεθεί λύση για την κρίση. Θα πρέπει να 

υπάρχει δικαιοσύνη και ο µέσος πολίτης να νιώθει ότι είναι δίκαιο το σύστηµα και ότι 

του φέρονται µε δίκαιο τρόπο. Αυτά όλα αποτελούν πολύ σηµαντικούς παράγοντες για 

την αντιµετώπιση της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς. Αν οι πολίτες έχουν κακή 

φορολογική συνείδηση, δεν πληρώνουν τους φόρους και φυσικά, δεν είναι δυνατόν να 

υπάρξει πίσω από κάθε πολίτη κάποιος για να τον ελέγχει.  

Ένα από αυτά που θα µπορούσαν να γίνουν στην Ελλάδα για να παταχθεί η 

φοροδιαφυγή και να υπάρχει καλύτερη είσπραξη φόρων είναι η  εφαρµογή της 

φορολογικής αµνηστίας για εισοδήµατα που έχουν αποκρυφτεί και η φορολόγησή τους 

µε έναν ενιαίο συντελεστή 25%-30%. Η φορολογικής αµνηστία αποτελεί ένα πολύ 

ευαίσθητο θέµα και απαιτεί µεγάλη προσοχή διότι αφενός, µε τέτοιους τρόπους, 

εφόσον αυτό  επαναλαµβάνεται σε κάποιο χρονικό διάστηµα, είναι σαν να 

επιβραβεύουµε την κακή συµπεριφορά. Σε εξαιρετικές όµως περιπτώσεις κρίσης που 

σήµερα βιώνουµε, ίσως µπορεί να βοηθήσει ώστε να επιστέψουν κάποια φορολογικά 

έσοδα στα ταµεία της χώρας. Ακόµα χρειάζεται να αυξηθούν οι φοροεισπρακτικοί 

µηχανισµοί στο δηµόσιο τοµέα, να ενισχυθούν µε κατάλληλο εξοπλισµό και να 

αποδοθεί ίσως και κάποιο χρηµατικό κίνητρο. Πρέπει ακόµα να αυξηθεί η ανασφάλεια 

στους πιθανούς φοροφυγάδες µε την κυκλοφορία από τις φορολογικές αρχές οπτικών 

µέσων µε πιθανούς φοροφυγάδες, δηµοσίευση των ονοµάτων τους. Αποστολή επίσης 

επιστολών προς τους φορολογούµενους όπου να τους γνωστοποιείται ότι είναι ύποπτοι 

φοροδιαφυγής και να επιβάλλεται ως όρος, η καταβολή ενός ποσού στην εφορία και 

διαφορετικά να γίνεται φορολογικός έλεγχος και αν αποδειχθεί φοροδιαφυγή τότε να 

επιβάλλεται διπλάσιο ή τριπλάσιο ποσό ως πρόστιµο. Όσοι λοιπόν θέλουν να τα 

αποφύγουν όλα αυτά πιθανόν να παραδεχτούν την πράξη τους για να εξασφαλίσουν 

µικρότερη ποινή. Για το κράτος το βασικό πλεονέκτηµα σ’ αυτή τη περίπτωση είναι ότι 

µε περιορισµένους πόρους και λίγο προσωπικό µπορεί να εξασφαλίσει επιπλέον 

χρήµατα αν και αυτή η πράξη αποτελεί ένα είδος φορολογικής αµνηστίας. Επίσης είναι 
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καλό να µαζεύουν οι φορολογούµενοι αποδείξεις ώστε να υπάρχουν φορολογικές 

απαλλαγές. Ακόµα θα µπορούσαν οι µικρές επιχειρήσεις να πληρώνουν ένα πάγιο ποσό 

ως φόρο ανάλογα µε το τζίρο τους. Χρειάζεται ακόµα να υλοποιηθεί ένα σύστηµα, που 

να ελέγχει αυτόµατα όλες τις κινήσεις για κάθε τραπεζικό λογαριασµό και να γίνεται 

αντιστοίχηση, µε τα ποσά που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές δηλώσεις. Κάθε µορφής 

συναλλαγή που πραγµατοποιείται, καταγράφεται στις βάσεις δεδοµένων των τραπεζών. 

Επίσης κάθε τραπεζικός ή επενδυτικός λογαριασµός αντιστοιχεί σε ΑΦΜ φυσικού 

προσώπου ή εταιρίας. Η κυβέρνηση, θα πρέπει βέβαια να απαιτήσει πρόσβαση ή 

πληροφορίες και για τους ξένους λογαριασµούς καθώς και να φροντίσει να εισπράξει 

τους φόρους και να ελέγξει τις ύποπτες συναλλαγές.  

Η καταπολέµηση της διαφθοράς επίσης δεν είναι απλώς ζήτηµα νοµοθετικών 

προβλέψεων αλλά πολιτικής κουλτούρας και βούλησης (Σκιαδάς ∆., 2005)
 254

. Η 

αντιµετώπιση της είναι αρκετά δυσκολότερη σε σχέση µε την φοροδιαφυγή. Η 

διαφθορά που λειτουργεί ως αυθαίρετος φόρος, αυξάνει το κόστος και την αβεβαιότητα 

και προκαλεί αρνητικές επιδράσεις στις επενδύσεις, επηρεάζει αρνητικά το κατά 

κεφαλή ΑΕΠ και τους ρυθµούς ανάπτυξης, µειώνει τις  δηµόσιες δαπάνες για υγεία και 

παιδεία, αυξάνει τις εισοδηµατικές ανισότητες και τη φτώχια. Μία λύση είναι ο 

αυστηρός αποκλεισµός χωρίς εξαιρέσεις από τη συµµετοχή σε δηµόσιες συµβάσεις για 

τρία ως πέντε χρόνια στις εταιρίες που δωροδοκούν ή λαµβάνουν δωροδοκία. Ακόµα 

θα πρέπει να υπάρχει µεγαλύτερη υποστήριξη σε όσους καταγγέλλουν δυσλειτουργίες 

σε εταιρίες – επιχειρήσεις ή υπηρεσίες. Άλλη λύση είναι όταν υπάρχουν αποδεδειγµένα 

σκάνδαλα δωροδοκίας, η απόλυση των εµπλεκόµενων στις δηµόσιες υπηρεσίες ή η 

στέρηση συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων για δηµόσιους υπαλλήλους και πολιτικούς
255

. 

Ακόµα η δηµόσια αιδώς µπορεί να αποτελέσει σηµαντικό εργαλείο για τη διαφθορά. 

Επειδή συχνά οι πλούσιοι µπορούν να εξαγοράσουν την αθωότητα τους, η επιβολή 

φυλάκισης µη εξαγοράσιµης έστω και για διάστηµα τριών µηνών µπορεί να αποτελέσει 

αντικίνητρο. Η θέσπιση µιας ανεξάρτητης ελεγκτικής αρχής, χωρίς µονιµότητα, µε 

καλές αµοιβές, χρονικά περιορισµένη θητεία και ασφυκτικό έλεγχο των οικονοµικών 
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  Βλ. «Φαινόµενα ∆ιαφθοράς κατά τη διαχείριση του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης» 

οπ.αν.παρ, σσ. 519 
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  Βλ. Ηµερησία (2012) Σεπτεµβρίου 27 «Περιορισµός της «µαύρης» οικονοµίας,  Φρίντριχ Σνάιντερ: 

Η παρατεταµένη ύφεση µειώνει και την παραοικονοµία» ∆ιαθέσιµο στο: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112927699# 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 9-10-2012 
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όσων υπηρετούν σε αυτήν µε στόχο όχι τα έσοδα καθαυτά αλλά η επίτευξη καθολικής 

σχεδόν συµµόρφωσης επιχειρήσεων και πολιτών µε ένα φορολογικό πλαίσιο δίκαιο, 

απλό και ισορροπηµένο
256

. Όλα τα µέτρα για να είναι αποτελεσµατικά σε βάθος χρόνου 

θα πρέπει να συνδυαστούν µε την µεταβολή της αντίληψης πολιτών,  πολιτικών αρχών 

και κρατικών λειτουργών  για το ποιος είναι ο ρόλος του κράτους και της κρατικής 

εξουσίας. 

Η αδήλωτη εργασία  και η εισφοροδιαφυγή αποτελεί επίσης οικονοµικό πρόβληµα  που 

δηµιουργεί εµπόδια στη χρηµατοδότηση των κοινωνικών υπηρεσιών, µειώνει το 

καθεστώς της κοινωνικής προστασίας των ατόµων και τις προοπτικές της αγοράς 

εργασίας, επηρεάζει τους όρους του ανταγωνισµού και αντιβαίνει στα ιδεώδη της 

αλληλεγγύης και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Για να αντιµετωπιστεί θα πρέπει να 

περιοριστούν τα οικονοµικά κίνητρα, τα οποία ευνοούν τη συµµετοχή σ' αυτήν καθώς 

και να αλλάξει η νοοτροπία αντιµετώπισης αυτού του ζητήµατος. Είναι εποµένως 

απαραίτητος ο σχεδιασµός µιας ολοκληρωµένης πολιτικής στρατηγικής. Χρειάζεται 

αφενός η µετατροπή της, σε απασχόληση κανονικής µορφής και αφετέρου η 

εντατικοποίηση των ελεγκτικών και κατασταλτικών µέτρων ώστε να περιοριστεί. 

Πρέπει να απλοποιηθεί το επιχειρηµατικό περιβάλλοντος, να γίνει άρση των 

αντικινήτρων και  να δοθούν κατάλληλα κίνητρα στα συστήµατα φορολογίας και 

παροχών και να βελτιωθεί η ικανότητα στην επιβολή του νόµου και την εφαρµογή 

κυρώσεων. Προτείνεται επίσης η µείωση του ύψους των φόρων και των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και γενικά η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της έχει υιοθετήσει µια σειρά από πολιτικές και 

µέτρα για την αντιµετώπιση των φαινοµένων της παραοικονοµίας, της φοροδιαφυγής, 

της διαφθοράς και της αδήλωτης εργασίας. Επίσης η γραφειοκρατία  δηµιουργεί υψηλό 

διοικητικό κόστος στις επιχειρήσεις, στους πολίτες και το κράτος και η µείωση αυτής 

θα δηµιουργούσε πιο ανταγωνιστικές οικονοµίες και µικρότερη διαφθορά, άρα 

καλύτερη επιχειρηµατικότητα, περισσότερες θέσεις εργασίας και περισσότερα έσοδα 

για την κοινωνική πολιτική των κρατών. Στα πλαίσια αυτά έχουµε την στρατηγική 

«Ευρώπη 2020» που έχει θέσει πέντε στόχους οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως το 

2020 και αφορούν την απασχόληση, την καινοτοµία, την εκπαίδευση, την κοινωνική 
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 Βλ. Η Καθηµερινή (2012) Αύγουστος 25, «Η διαφθορά καλλιεργεί και συντηρεί τη φοροδιαφυγή», 

∆ιαθέσιµο στο: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_25/08/2012_493396 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 3-10-2012 
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ένταξη και το κλίµα / ενέργεια. Αυτή η στρατηγική αποτελεί εργαλείο για την 

καταπολέµηση της κρίσης και δηµιουργούνται οι προϋποθέσεις για µια πιο 

ανταγωνιστική οικονοµία µε περισσότερες θέσεις εργασίας. Απαιτείται για την 

υλοποίηση της ένα µεγάλο φάσµα δράσεων σε εθνικό, ενωσιακό και διεθνές επίπεδο. 

Ακόµα η «στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας της EE στην πράξη» επιδιώκει την 

προστασία της νόµιµης οικονοµίας από την εγκληµατική διείσδυση. Πρόκειται για 

µέτρα αντιµετώπισης – δήµευσης εσόδων – κερδών που προέρχονται από  παράνοµες 

δραστηριότητες. Επίσης το «πρόγραµµα δράσης για τη µείωση του διοικητικού φόρτου 

στην ΕΕ» έχει ως στόχο να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, την ανάπτυξη και την 

απασχόληση µέσα από την µείωση του διοικητικού κόστους που συνεπάγεται η 

νοµοθεσία της ΕΕ.  

Η διαφθορά επίσης βλάπτει το σύνολο της ένωσης εφόσον µειώνει τα επίπεδα των 

επενδύσεων, δηµιουργεί δυσκολίες στην οµαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 

έχει αρνητικές επιπτώσεις στα δηµόσια οικονοµικά. Επίσης υπονοµεύει την 

εµπιστοσύνη στους δηµοκρατικούς θεσµούς, αποδυναµώνει την αξιοπιστία της 

πολιτικής ηγεσίας και συχνά τροφοδοτεί τις συµµορίες οργανωµένου εγκλήµατος. Ο 

νέος µηχανισµός που θεσπίστηκε είναι η «έκθεση της ΕΕ για την πάταξη της 

δωροδοκίας» για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση των προσπαθειών που 

καταβάλλουν τα κράτη µέλη για την πάταξη της διαφθοράς και της δωροδοκίας και την 

δηµιουργία των προϋποθέσεων που απαιτούνται για µια περισσότερο πολιτική 

δέσµευση. Θα καταγράφει τάσεις και αδυναµίες που πρέπει να αντιµετωπίζονται και θα 

ενθαρρύνονται παράλληλα η αµοιβαία µάθηση και η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. 

Επίσης η Επιτροπή για την αντιµετώπιση της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής, 

παρουσίασε πρόσφατα ένα σχέδιο δράσης για την αποτελεσµατικότερη καταπολέµηση 

της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής στην ΕΕ το οποίο καλύπτει τόσο την άµεση 

όσο και την έµµεση φορολογία και προβλέπει µια σειρά δράσεων που έχουν ως σκοπό 

την ενίσχυση της διοικητικής συνεργασίας και την προώθηση της πολιτικής χρηστής 

διακυβέρνησης. Στο σχέδιο αυτό υπάρχουν τριάντα τέσσερα µέτρα που αφορούν το 

παρόν και το µέλλον και έχουν σαν σκοπό να βοηθήσουν τα κράτη µέλη να 

διαφυλάξουν τις φορολογικές τους βάσεις αλλά και να πάρουν πίσω αυτά που νόµιµα 

τους οφείλονται. Η Επιτροπή επίσης προτείνει στα κράτη µέλη, την υιοθέτηση και 

εφαρµογή καινοτόµων µεθόδων που να βασίζονται σε δείκτες και σε κριτήρια 
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αναφοράς όπως ισχύουν για διάφορους επιχειρηµατικούς τοµείς ώστε να 

καταπολεµηθεί η αδήλωτη εργασία και η φοροδιαφυγή. 

Η Ελλάδα εντάχθηκε στην Ευρωζώνη την 1η Ιανουαρίου 2001 χωρίς να εκπληρώνει τις 

αναγκαίες προϋποθέσεις για οµαλή συµπόρευση µε ανταγωνιστικότερες οικονοµίες 

όπως φάνηκε εκ των υστέρων στηριζόµενη σε µια πολιτική περιορισµένης 

προσαρµογής, µε υψηλό δηµόσιο χρέος, µε υπερτιµηµένη τη δραχµή άρα µε µόνιµο 

ανταγωνιστικό µειονέκτηµα και µε ένα πελατειακό πολιτικό σύστηµα. Η οικονοµική 

κρίση που έφτασε στο αποκορύφωµα της το 2010, φανέρωσε την αδυναµία του 

ελληνικού οικονοµικού και πολιτικού συστήµατος, στο να λειτουργεί αρµονικά µέσα 

στη ζώνη του Ευρώ. Το ευρώ  ενιαίο νόµισµα έχει ως κύριο πλεονέκτηµα ότι ενισχύει 

την ολοκλήρωση και έχει µακροπρόθεσµα οφέλη για τον ανταγωνισµό, την ανάπτυξη 

και την ευηµερία. ∆ίνει πολλές επιλογές και σταθερές τιµές για τους καταναλωτές, 

µεγαλύτερη ασφάλεια και περισσότερες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και τις αγορές, 

βοηθά στη βελτίωση της οικονοµικής σταθερότητας και ανάπτυξης, βοηθά στη 

βελτίωση της ενοποίησης των χρηµατοπιστωτικών αγορών, είναι ισχυρότερη η 

παρουσία της ΕΕ στην παγκόσµια οικονοµία και αποτελεί σηµάδι της ευρωπαϊκής 

ταυτότητας. Σε µια νοµισµατική ένωση όµως, έχουµε υπερεθνικοποίηση και 

προωθηµένη αποπολιτικοποίηση της νοµισµατικής πολιτικής δηλαδή οι 

νοµισµατικοπολιτικές αποφάσεις λαµβάνονται συλλογικά από τους νέους ευρωπαϊκούς 

θεσµούς και από ανεξάρτητους τεχνοκράτες για όλη την Ευρωζώνη, µε αποκλειστικό 

στόχο τη διασφάλιση της σταθερότητας των τιµών. Η δηµοσιονοµική και εισοδηµατική 

πολιτική επίσης, είναι αποκεντρωµένες, δηλαδή ανήκουν στην αρµοδιότητα των 

κρατών µελών αλλά υφίστανται θεσµικούς και πραγµατικούς περιορισµούς. Ακόµα 

µεγαλώνει ο ενδοκοινοτικός εµπορικός ανταγωνισµός και δεν υπάρχει δυνατότητα 

επηρεασµού του µε αλλαγές στις πραγµατικές συναλλαγµατικές ισοτιµίες ή στην 

προσφορά χρήµατος. Υπάρχει αύξηση του ανταγωνισµού των εθνικών συστηµάτων σε 

τοµείς όπως η φορολογία, η κοινωνική ασφάλιση, η περιβαλλοντική προστασία κλπ. 

εφόσον τα συστήµατα αυτά έχουν άµεσες ή έµµεσες επιπτώσεις στην οικονοµική 

απόδοση, στις τιµές και στην κατανοµή των επενδύσεων. Υπάρχει ακόµα τάση για 

µεγαλύτερη συγκέντρωση των οικονοµικών δραστηριοτήτων στις ήδη αναπτυγµένες 

περιοχές της Ένωσης άρα είναι πιθανή και η διεύρυνση των αναπτυξιακών ανισοτήτων. 
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Στη συνθήκη του Μάαστριχ όπου έχουµε την ίδρυση της οικονοµικής και νοµισµατικής 

ένωσης, δεν υπάρχει καµία πρόβλεψη για αποποµπή µιας χώρας από την ΟΝΕ αλλά 

είναι αυτονόητο δικαίωµα κάθε χώρας να επανέλθει στο εθνικό της νόµισµα εάν το 

επιθυµεί. Κανένας εποµένως δεν µπορεί να βγάλει την Ελλάδα από την ΟΝΕ, η οποία 

βέβαια, εξαιτίας της δύσκολης θέσης στην οποία βρίσκεται ψάχνει για λύσεις. Η έξοδος 

από την κρίση εξαρτάται κυρίως από τις προσπάθειες της ίδιας της Ελλάδας για αύξηση 

του ΑΕΠ της και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας της ώστε να δηµιουργήσει 

σύντοµα εµπορικά πλεονάσµατα που να µπορούν να επαναφέρουν το εξωτερικό χρέος 

σε µια καθοδική πορεία σε βάθος χρόνου. Επίσης σηµαντικός παράγοντας για τη 

βελτίωση της ανταγωνιστικότητας είναι και η παραγωγικότητα, αφού η αύξηση της 

παραγωγής ανά εργαζόµενο µειώνει το κόστος εργασίας ανά µονάδα προϊόντος .  

Αν αυξηθούν ακόµα τα  δηµοσιονοµικά της έσοδα, µειώνοντας τα φαινόµενα της 

παραοικονοµίας και της διαφθοράς, θα παραµείνει ευκολότερα στη ζώνη του ευρώ. Ο 

περιορισµός του µεγέθους της παραοικονοµίας και της φοροδιαφυγής θα βοηθήσει 

στην γρήγορη σύγκλιση σε πραγµατικούς όρους της ελληνικής οικονοµίας µε τον 

µέσον όρο της αγοραστικής δύναµης της ζώνης του Ευρώ, θα συντελέσει στην 

παρουσίαση περισσότερο επαρκών στατιστικών στοιχείων όσον αφορά τον βαθµό 

αξιοπιστίας των µακροοικονοµικών δεικτών και θα είναι αποτελεσµατικότερη η 

άσκηση της οικονοµικής πολιτικής. Θα αυξηθεί η αξιοπιστία των επίσηµων 

στατιστικών στοιχείων όσον αφορά το ύψος των οικονοµικών µεγεθών, θα αυξηθεί η 

αποτελεσµατικότητα της δηµοσιονοµικής πολιτικής που επηρεάζει τα έσοδα των 

κρατών και την ικανότητα τους να προβούν σε δηµόσιες δαπάνες, θα βοηθήσει την ΕΕ 

στο να αυξηθεί η αποτελεσµατικότητα της νοµισµατικής πολιτικής της που επηρεάζει 

τη διάθεση χρήµατος και την πολιτική των επιτοκίων. ∆εν θα γίνεται  λοιπόν 

διαστρέβλωση στην πολιτική διανοµής του εισοδήµατος, ούτε υπερεκτίµηση της 

ανεργίας, αλλά ούτε και διαστρέβλωση των κλαδικών πολιτικών εξαιτίας της µη 

γνώσης για τα εισοδήµατα των διαφόρων κλάδων και του τρόπου που αυτά 

κατανέµονται µέσα σ' αυτόν. Η πάταξη της διαφθοράς επιπλέον θα ενισχύσει την 

οικονοµική ανάπτυξη και θα φέρει επενδύσεις που επηρεάζονται αρνητικά εξαιτίας του 

µεγαλύτερου κόστους και της αβεβαιότητας που δηµιουργείται από αυτή. Θα  µπορεί η 

κυβέρνηση να εφαρµόσει τις απαραίτητες ρυθµίσεις για τη διόρθωση των ατελειών της 

αγοράς, θα µειωθούν οι εισοδηµατικές ανισότητες και η φτώχια που επηρεάζουν 
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αρνητικά πολλούς άλλους σηµαντικούς παράγοντες όπως η οικονοµική ανάπτυξη, η 

προοδευτικότητα του φορολογικού συστήµατος, το µέγεθος και η αποτελεσµατικότητα 

των κοινωνικών δαπανών, τον σχηµατισµό ανθρώπινου κεφαλαίου, την κατανοµή των 

περιουσιακών στοιχείων και τη δυνατότητα πρόσβασης στην εκπαίδευση άρα θα 

αυξηθεί και το αίσθηµα της φορολογικής ηθικής των πολιτών. Ο συνδυασµός όλων 

αυτών θα βοηθήσει στο να αυξηθούν και τα έσοδα του κράτους. 
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Παράρτηµα: 

Μορφή Ερωτηµατολογίου. 

 

Η µορφή του ερωτηµατολογίου όπως διαµορφώθηκε µετά τον πιλότο έχει ως εξής: 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΤΗ ΦΟΡΟ∆ΙΑΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΑΦΘΟΡΑ 
                 

         Με το ερωτηµατολόγιο αυτό που γίνεται στα πλαίσια της ∆ιπλωµατικής µου 

εργασίας µε θέµα «Μια εµπειρική προσέγγιση για το ρόλο της παραοικονοµίας και της 

διαφθοράς στην Ελλάδα και οι προοπτικές παραµονής της στην οικονοµική και 

νοµισµατική ένωση»,  του ΠΜΣ στις Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας ευελπιστώ να 

καταγράψω τις απόψεις γύρω από το φαινόµενο της Παραοικονοµίας και της 

Φοροδιαφυγής στην Θεσσαλονίκη. Η έρευνα θα διεξαχθεί  τον ∆εκέµβριο του 2012, σε 

άτοµα ηλικίας 25 ετών και άνω, σε ελεύθερους επαγγελµατίες/επιχειρηµατίες, 

µισθωτούς/συνταξιούχους, αγρότες, καθώς και ανέργους, που είναι υπεύθυνοι για τη 

συµπλήρωση της φορολογικής δήλωσης στο νοικοκυριό.  

          Στον όρο παραοικονοµία περιλαµβάνονται οι οικονοµικές δραστηριότητες οι 

οποίες δε δηλώνονται ή δε µετριόνται από τις υφιστάµενες τεχνικές µέτρησης της 

οικονοµικής δραστηριότητας µιας κοινωνίας. Η  παραοικονοµία αποτελείται από ένα 

µείγµα δραστηριοτήτων εκτός µηχανισµού της αγοράς όπως η παραγωγή των 

νοικοκυριών αλλά και από παράνοµες δραστηριότητες εντός των πλαισίων της αγοράς  

αλλά και κυρίως όλες εκείνες οι νόµιµες δραστηριότητες της αγοράς οι οποίες δεν 

καταγράφονται για διάφορους λόγους όπως η φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, κτλ. Και 

οι τρεις κατηγορίες οικονοµικών δραστηριοτήτων λαµβάνουν χώρα σε µια 

συγκεκριµένη χρονική περίοδο π.χ. οικονοµικό έτος. Είναι δηλαδή το µέρος του 

Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) το οποίο δεν µετριέται και συνεπώς δεν 

καταγράφεται.  

         Η όλη έρευνα καλύπτετε από εχεµύθεια και ανωνυµία. Λόγω της απαιτούµενης 

εγκυρότητας και αξιοπιστίας του, θα σας παρακαλούσα να απαντήσετε γιατί η άρνηση 

σας θα δηµιουργήσει πρόβληµα στον αρχικό σχεδιασµό του δείγµατος και µπορεί να 

προκαλέσει µεροληψία στα αποτελέσµατα µου. Σας παρακαλώ εποµένως να 

αφιερώσετε λίγο από τον πολύτιµο χρόνο σας, για να το συµπληρώσετε. 

         Σας ευχαριστώ για την συνεργασία. 
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Παρακαλώ απαντήστε βάζοντας ένα x στο κουτάκι που αντιστοιχεί στο βαθµό συµφωνίας σας. 

 

Ε1. Ποιά είναι η γνώµη σας σχετικά µε το γενικό επίπεδο φορολογικής επιβάρυνσης στη χώρα µας; 
 

□ Πολύ υψηλό  
□ Αρκετά υψηλό 
□ Κανονικό 
□ Αρκετά χαµηλό 
□ Πολύ χαµηλό 
□ ∆εν γνωρίζω / ∆εν απαντώ 
 

Ε2. Οι παρακάτω πέντε φράσεις χαρακτηρίζουν κυρίως το φορολογικό σύστηµα.  

 

Το 1 δηλώνει ότι δεν συµφωνώ καθόλου, το 2 ότι συµφωνώ λίγο, το 3 ότι συµφωνώ αρκετά, το 4 ότι 
συµφωνώ πολύ και το 5 ότι συµφωνώ πάρα πολύ. 
 

            1 2 3 4 5 
1 Όλα τα βάρη τα φέρει η µεσαία τάξη      □ □ □ □ □ 
2 Υπάρχουν πάρα πολλά «παραθυράκια»      □ □ □ □ □ 
3 Οι συντελεστές του φόρου εισοδήµατος είναι πολύ υψηλοί   □ □ □ □ □ 
4 Το σύστηµα φορολογίας είναι αρκετά περίπλοκο για να είναι κατανοητό □ □ □ □ □ 
5 Τιµωρούνται οι ειλικρινείς        □ □ □ □ □ 

                 

Ε3. Ποιά είναι η γνώµη σας γενικά για τις ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες σχετικά µε το πόσο 

αποτελεσµατικές είναι, ώστε να αποδίδονται οι φόροι από τον κάθε φορολογούµενο; 
 

□ Πολύ αποτελεσµατικές              
□ Αρκετά αποτελεσµατικές             
□ Λίγο αποτελεσµατικές              
□ Καθόλου αποτελεσµατικές             
□ ∆εν Γνωρίζω / ∆εν απαντώ          

 

Ε4. Κάποιοι ερωτώµενοι εκτιµούν ότι οι φορολογικοί έλεγχοι που διεξάγονται είναι αµερόληπτοι ενώ κάποιοι 

άλλοι πιστεύουν ότι υπάρχει κάποια µορφή οικονοµικής συνδιαλλαγής. ∆ηλαδή, ότι οι ελεγκτές έναντι κάποιας 

αµοιβής δέχονται να συγκαλύψουν παρατυπίες ή παραβάσεις του κώδικα. Ποιά είναι η προσωπική σας άποψη; 
 

□ Πάντα αµερόληπτοι              
□ Σχεδόν πάντα αµερόληπτοι             
□ Κάποιες φορές αµερόληπτοι, κάποιες  όχι           
□ Ελάχιστες φορές αµερόληπτοι            
□ Καθόλου αµερόληπτοι             

                 

Ε5. Πόσο καλό ή πόσο κακό πιστεύετε ότι είναι να κρύβει ένας φορολογούµενος ένα µικρό µέρος του 

εισοδήµατος του; 

 
□ Καλό                
□ Ούτε καλό, ούτε κακό              
□ Κακό                
□ Πολύ κακό               
□ Εξαρτάται                
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Ε6. Βαθµολογήστε τις παρακάτω πράξεις. Πόσο αξιόποινη θεωρείτε ότι είναι: 

 

1: καθόλου, 2: λίγο, 3: αρκετά, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ. 
 

           1 2 3 4 5 
1 Απαγωγή     □ □ □ □ □ 
2 Οδήγηση αυτοκινήτου σε κατάσταση µέθης     □ □ □ □ □ 
3 Εγκατάλειψη θύµατος σε  τροχαίο ατύχηµα      □ □ □ □ □ 
4 Φοροδιαφυγή          □ □ □ □ □ 
5 Εµπρησµός         □ □ □ □ □ 
6 Ακάλυπτη επιταγή          □ □ □ □ □ 
7 Κατάχρηση          □ □ □ □ □ 
8 ∆ωροδοκία        □ □ □ □ □ 
9 Κλοπή µοτοποδηλάτου          □ □ □ □ □ 

                 

Ε7. Βαθµολογήστε τις παρακάτω υπηρεσίες. Πόσο συχνά θεωρείτε εσείς ότι εµφανίζεται το φαινόµενο της 

οικονοµικής συνδιαλλαγής: 

 

 1: καθόλου, 2: λίγο, 3: αρκετά, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ. 
 

           1 2 3 4 5 

1 Υγεία           □ □ □ □ □ 
2 Πολεοδοµία          □ □ □ □ □ 
3 Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)     □ □ □ □ □ 
4 Υπηρεσίες Συγκοινωνιών (π.χ. ΚΤΕΟ)      □ □ □ □ □ 
5 Τελωνεία           □ □ □ □ □ 
6 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆ΟΥ)     □ □ □ □ □ 
7 ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ. ΕΥ∆ΑΠ)  □ □ □ □ □ 
8 Αστυνοµία          □ □ □ □ □ 

 

Ε8. Βαθµολογήστε  τους δηµόσιους οργανισµούς ανάλογα µε το βαθµό προκλητικότητας που κατά τη γνώµη 

σας παρουσιάζονται τα φαινόµενα της οικονοµικής συνδιαλλαγής:  

 

1: καθόλου, 2: λίγο, 3: αρκετά, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ. 
 

           1 2 3 4 5 

1 Υγεία           □ □ □ □ □ 
2 Πολεοδοµία          □ □ □ □ □ 
3 Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)     □ □ □ □ □ 
4 Υπηρεσίες Συγκοινωνιών (π.χ. ΚΤΕΟ)      □ □ □ □ □ 
5 Τελωνεία           □ □ □ □ □ 
6 ∆ηµόσιες Οικονοµικές Υπηρεσίες (∆ΟΥ)     □ □ □ □ □ 
7 ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισµοί (π.χ. ∆ΕΗ, ΟΤΕ. ΕΥ∆ΑΠ)  □ □ □ □ □ 
8 Αστυνοµία          □ □ □ □ □ 

                 

Ε9. Πόσο συχνά σας έχει τύχει να σας προτείνουν χαµηλότερη τιµή αν αγοράζατε ένα προϊόν/υπηρεσία χωρίς 

απόδειξη; 

 

□ Πολύ συχνά               
□ Συχνά                
□ Όχι τόσο συχνά               
□ Καθόλου συχνά               
□ ∆εν θυµάµαι                
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Ε10. Βαθµολογήστε τα παρακάτω επαγγέλµατα ως προς το  βαθµό όπου έχετε διαπιστώσει ότι αποφεύγουν 

συστηµατικά να δώσουν µόνοι τους απόδειξη και τη δίνουν µόνο όταν τη ζητήσετε εσείς;  

 

1: καθόλου, 2: λίγο, 3: αρκετά, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ. 
 

Α. Καταστήµατα           1 2 3 4 5 

1 Καταστήµατα τροφίµων/φούρνου/ζαχαροπλαστεία    □ □ □ □ □ 
2 Καταστήµατα ένδυσης/υπόδησης       □ □ □ □ □ 
3 Φαρµακεία          □ □ □ □ □ 
Β. Ελεύθεροι επαγγελµατίες-τεχνίτες            
1 Ηλεκτρολόγοι          □ □ □ □ □ 
2 Υδραυλικοί          □ □ □ □ □ 
C. Εταιρείες παροχής υπηρεσιών             
1 Χώροι στάθµευσης αυτοκινήτων       □ □ □ □ □ 
2 Ασφαλιστικές          □ □ □ □ □ 
D. Ελεύθεροι επαγγελµατίες-επιστήµονες           
1 Γιατροί           □ □ □ □ □ 
2 ∆ικηγόροι           □ □ □ □ □ 
3 Αρχιτέκτονες          □ □ □ □ □ 
E. Άλλες εταιρείες στο χώρο του εµπορίου           
1 Έπιπλα           □ □ □ □ □ 
2 Ηλεκτρικά είδη          □ □ □ □ □ 

                 

E11. Αν γινόταν κάποια µείωση των φορολογικών συντελεστών, πιστεύετε ότι θα περιορίζονταν τα φαινόµενα 

της φοροδιαφυγής; 
 

□ ΝΑΙ                
□ ΟΧΙ 

           
                 

E12. Κατά πόσο συµφωνείτε µε την κάθε µία από τις παρακάτω φράσεις. Επιλέξτε την απάντηση που 

περιγράφει καλύτερα τη γνώµη σας.   
 

1: συµφωνώ απόλυτα, 2: συµφωνώ, 3: ούτε συµφωνώ ούτε διαφωνώ , 4: διαφωνώ, 5: διαφωνώ 

απόλυτα. 

           1 2 3 4 5 

1 Αφού η φοροδιαφυγή δεν βλάπτει κανέναν άλλο παρά την κυβέρνηση δεν είναι σοβαρό παράπτωµα 
 □  □  □  □  □ 
      
2 Οι φορολογούµενοι δεν πρέπει να δίνουν εθελοντικά πληροφορίες για τις δραστηριότητές τους αν ο 
φορολογικός ελεγκτής δεν τους ρωτήσει ακριβώς πάνω στο θέµα αυτό □ □ □ □ □ 
      
3 Πρέπει να αναφέρουµε στις φορολογικές αρχές οποιονδήποτε τις εξαπατά ακόµα κι αν πρόκειται για µέλη 
της οικογένειάς µας  □  □  □  □  □ 
      
4 Λαµβάνοντας υπόψη το υψηλό κόστος ζωής, σε αυτούς που φοροδιαφεύγουν θα πρέπει να επιβάλλεται 
πρόστιµο, αλλά όχι πολύ αυστηρή ποινή □ □ □ □ □ 
      
5 Στη σχέση σου µε την εφορία το σηµαντικότερο πράγµα είναι να µην αποκαλυφθείς □ □ □ □ □ 
      
6 Υπάρχουν τόσα «παραθυράκια» που ευνοούν τους πλούσιους, ώστε δεν πρέπει να αναµένεται από το 
µέσο φορολογούµενο να υπακούσει σε όλες του τις φορολογικές υποχρεώσεις □ □ □ □ □ 
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7 Ένα άτοµο που δεν πληρώνει φόρο δεν µπορεί να κατηγορηθεί για αυτό σε ηθική επίπεδο εφόσον έκανε 
χρήση των «παραθύρων» του νόµου □ □ □ □ □ 
      

                 

E13. Πιστεύετε ότι η δηµοσιοποίηση των ονοµάτων των ατόµων που φοροδιαφεύγουν συµβάλλει στον 

περιορισµό της φοροδιαφυγής; 
 

□ ΝΑΙ                 
□ ΟΧΙ                 

                 

E14. Βαθµολογήστε τους παρακάτω παράγοντες που αποθαρρύνουν τους πολίτες να φοροδιαφύγουν ανάλογα 

µε το βαθµό σηµαντικότητας:  

 

1: καθόλου, 2: λίγο, 3: αρκετά, 4: πολύ, 5: πάρα πολύ. 

 1 2 3 4 5 

1 Ζητήµατα ηθικής         □ □ □ □ □ 
2 Υψηλό πρόστιµο         □ □ □ □ □ 
3 Η ταλαιπωρία που προκύπτει από την αποκάλυψη του παραπτώµατος □ □ □ □ □ 
(δικαστήρια κ.λπ.)              
4 Πιθανός διασυρµός         □ □ □ □ □ 
5 Η µετέπειτα αντιµετώπιση από τα φορολογικά όργανα    □ □ □ □ □ 

                 

E15. Πιστεύετε ότι γενικά το κράτος δαπανά τα χρήµατα των φορολογουµένων µε σύνεση ή όχι; 

 
□ ΝΑΙ                 
□ ΟΧΙ                 

                 

E16. Πόσες  φορές σας έχει γίνει φορολογικός έλεγχος; 

 
□ 1 φορά                
□ 2 φορές                
□ 3 φορές                
□ 4 φορές                
□ 5 + φορές                
□ Όχι δεν έχει γίνει φορολογικός έλεγχος 

           



ΜΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΙΑΦΘΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  

ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ. 

 
196 

∆ηµογραφικά 
                 

 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ            
 
Α. Φύλο  
□ Άνδρας  □ Γυναίκα 
 
Β. Ηλικία 
□ 20-30 □ 31-40  □ 41-50  □ 51-60 □ άνω των 60 
                
Γ. Ποια η επαγγελµατική σας κατάσταση; 
         
□ Ελεύθερος Επαγγελµατίας/Επιχειρηµατίας.            
□ Μισθωτοί ιδιωτικού              
□ Μισθωτοί δηµοσίου              
□ Συνταξιούχοι              
□  Αγρότες  
□  Άνεργοι 
□ Άλλο (διευκρινίστε) 
 
∆. Εισόδηµα 
 
Παρακαλώ, δηλώστε το ετήσιο εισόδηµα σας σε ευρώ. 
□ έως 10.000  □ 10.000 – 20.000 □ 20.000 – 30.000  □ άνω των 30.000 
 
 

Ε. Εκπαίδευση  

Καµία εκπαίδευση (µέχρι τη δευτέρα δηµοτικού)     □ 

Κατώτερη εκπαίδευση (3η ∆ηµοτικού µέχρι 3η Γυµνασίου) □ 

Μέση εκπαίδευση (1η-3η Λυκείου ή 4η-6η παλαιού Γυµνασίου) □ 

Ανώτερη εκπαίδευση (απόφοιτοι ΤΕΙ ή άλλον αντίστοιχων □ 
ιδιωτικών σχολών που απαιτούν απολυτήριο Λυκείου)  

Ανώτατη εκπαίδευση (απόφοιτοι ΑΕΙ) □ 

Master / ∆ιδακτορικό □ 

∆εν απαντώ □ 
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τόσο καλύτερα-23/10/2009             

∆ιαθέσιµο στο:  

http://ec.europa.eu/news/business/091023_el.htm 

Πρόσβαση στις 28-12-2012 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Ειδήσεις - Επιχειρηµατική δραστηριότητα - Ώθηση στις µικρές επιχειρήσεις - 

26/06/2008     

∆ιαθέσιµο στο:  

http://ec.europa.eu/news/business/080626_1_el.htm  

Πρόσβαση στις 28-12-2012 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ειδήσεις - Οικονοµία, χρηµατοοικονοµικά και φορολογία - Ενισχύεται η 

δικαστική συνεργασία προς όφελος των Ευρωπαίων και των επιχειρήσεων - 14/12/2010  

∆ιαθέσιµο στο:  

http://ec.europa.eu/news/economy/101214_el.htm#   

Πρόσβαση στις 28-12-2012 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ευρωπαϊκή πύλη για τις Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις - Παραδείγµατα επιτυχίας 

- 2011 - March - Small Business Act - µετάβαση στο επόµενο στάδιο  

∆ιαθέσιµο στο:  

http://ec.europa.eu/small-business/success-stories/2011/march/index_el.htm    
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Πρόσβαση στις 28-12-2012 

 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ειδήσεις - Επιχειρηµατική δραστηριότητα - Ώθηση στις µικρές επιχειρήσεις - 

26/06/2008   

∆ιαθέσιµο στο: 

http://ec.europa.eu/news/business/080626_1_el.htm 

Πρόσβαση στις 28-12-2012 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 6.6.2011 COM(2011) 307 τελικό, Έκθεση της Επιτροπής προς το Συµβούλιο για 

τις πρακτικές λεπτοµέρειες όσον αφορά τη συµµετοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οµάδα κρατών 

του Συµβουλίου της Ευρώπης κατά της διαφθοράς (GRECO)  

∆ιαθέσιµο στο:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0307:FIN:EL:PDF  

Πρόσβαση στις 28-12-2012  

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM(2012) 428 τελικό 2012/0205 (CNS)  Πρόταση Οδηγία του Συµβούλιου για 

την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης αξία 

όσον αφορά τον µηχανισµό ταχείας αντίδρασης για την καταπολέµηση της απάτης στον τοµέα του 

ΦΠΑ  

∆ιαθέσιµο στο: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0428:FIN:EL:HTML        

Πρόσβαση στις 30-12-2012 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Ειδήσεις - Οικονοµία, χρηµατοοικονοµικά και φορολογία - Η Ευρωπαϊκή 

Ένωση πολεµά τη φοροδιαφυγή - 11/12/2012                 

∆ιαθέσιµο στο:  

http://ec.europa.eu/news/economy/121211_el.htm   

Πρόσβαση στις 30-12-2012 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή COM(2012) 307 τελικό 722/2 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο, Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της καταπολέµησης της φορολογικής 

απάτης και της φοροδιαφυγής          

∆ιαθέσιµο στο: 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/tax_fraud_evasion/com_2012_722_

el.pdf        

Πρόσβαση στις 30-12-2012 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή 18.4.2012 COM(2012) 173 final Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό 

Κοινοβούλιο, το Συµβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή 

των Περιφερειών, Στοχεύοντας σε µια ανάκαµψη µε άφθονες θέσεις απασχόλησης.  

∆ιαθέσιµο στο: 

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=el  

Πρόσβαση στις 28-12-2012 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Γενική ∆ιεύθυνση Τύπου και Επικοινωνίας - Η Ευρώπη σε εξέλιξη - Στόχος: η 

ανάπτυξη. Η οικονοµία της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

∆ιαθέσιµο στο:  

http://ec.europa.eu/publications/booklets/move/40/index_el.htm   

Πρόσβαση στις 28-12-2012 

 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2012) Οικονοµική διακυβέρνηση της ΕΕ, Αυστηρότεροι οικονοµικοί κανόνες 

για τη διαχείριση του ευρώ και την Οικονοµική και Νοµισµατική Ένωση 

∆ιαθέσιµο στο:  

http://ec.europa.eu/economy_finance/general/pdf/eu_economic_governance_el.pdf 

Πρόσβαση στις 28-12-2012 
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Ευρωπαϊκή Επιτροπή 3.3.2010 COM(2010) 2020 τελικό Ανακοίνωση της Επιτροπής Ευρώπη 2020, 

Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη  

∆ιαθέσιµο στο:   

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EL:PDF 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 7-12-2012   

 

Ευρωπαϊκό Ίδρυµα για τη Βελτίωση των Συνθηκών ∆ιαβιώσεως και Εργασίας (2009) Μέτρα για την 

αντιµετώπιση της αδήλωτης εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Συνοπτική παρουσίαση  

∆ιαθέσιµο στο: 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2009/251/el/1/EF09251EL.pdf  

Πρόσβαση στις 28-12-2012 

 

Εφηµερίδα «Η Ναυτεµπορική» 24% του ΑΕΠ η παραοικονοµία στην Ελλάδα, Επιδείνωση της 

διαφθοράς» (19-5-2012)  

∆ιαθέσιµο στο:  

http://www.icib.eu/files/Download/paraoikonomia.pdf  

Πρόσβαση στις 28-12-2012 

 

Ζαφειρόπουλος Κ. (2005) «Πως γίνεται µια επιστηµονική εργασία; Επιστηµονική έρευνα και συγγραφή 

εργασιών», Εκδόσεις Κριτική ΑΕ 

 

Ζαφειρόπουλος Κωνσταντίνος (2012), Σηµειώσεις στο Compus, Lecture 4, «Βασικές έννοιες για τη 

δειγµατοληψία». 

 

Ζαφειρόπουλος Κ. (2012) Σηµειώσεις από το Compus για το µάθηµα Μεθοδολογία και τεχνικές 

κοινωνικών ερευνών του ΜΠΣ  

∆ιαθέσιµο στο: 

http://compus.uom.gr/YEP109/document/lectures/lecture_03/erwthseis.pdf 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 12-12-2012 

 

Η Καθηµερινή (2012) Αύγουστος 25, «Η διαφθορά καλλιεργεί και συντηρεί τη φοροδιαφυγή», 

∆ιαθέσιµο στο: http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_1_25/08/2012_493396 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 3-10-2012 

 

Ηµερησία (2012) Σεπτεµβρίου 27 «Περιορισµός της «µαύρης» οικονοµίας,  Φρίντριχ Σνάιντερ: Η 

παρατεταµένη ύφεση µειώνει και την παραοικονοµία» ∆ιαθέσιµο στο: 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26516&subid=2&pubid=112927699# 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 9-10-2012 

 

Θεοφιλάκου Ν. Στουρνάρας Γ. (2011) «Η κρίση στην ευρωζώνη και την Ελλάδα, Η δυναµική του 

χρέους στις χώρες της ΟΝΕ και οι αντιδράσεις των χρηµατοπιστωτικών αγορών» στο Η διεθνής κρίση, 

η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

∆ιαθέσιµο στο:  

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//syllogikostomos/14-

d%20STOURNARAS%20THEOFILAKOU%20273-286.pdf 

Πρόσβαση στις 28-12-2012  

 

Ιδρύµα Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) (2012)  «Η έννοια της αδήλωτης εργασίας 

και τα χαρακτηριστικά της», 

∆ιαθέσιµο στο:  

http://www.iobe.gr/media/meletes/adilotiergasia.pdf 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 7-12-2012   

 

Ινστιτούτο Eργασίας ΓΣΕΕ - A∆Ε∆Υ (2007) «Η ελληνική οικονοµία και η απασχόληση Ετήσια Έκθεση 

2007» 

∆ιαθέσιµο στο: 

http://www.inegsee.gr/sitefiles/studies/EKTHESI_9.pdf  

Ηµεροµηνία πρόσβασης 8-12-2012 
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Κότιος Α. (2000) Η Ελλάδα στον «Ευρωχώρο» - Από την ονοµαστική στην πραγµατική σύγκλιση 

Πρακτικά συνεδρίου, στο Χωροταξία, Πολεοδοµία και Περιφερειακή Ανάπτυξη, Βόλος 

 

Κότιος Α. (2011) Η Ελλάδα, η ΟΝΕ και η Κρίση, Σειρά Ερευνητικών Εργασιών, 17(1): 1-20 

∆ιαθέσιµο στο:  

http://www.prd.uth.gr/uploads/discussion_papers/2011/uth-prd-dp-2011-01_gr.pdf  

Ηµεροµηνία πρόσβασης 28-12-2012 

 

Μαλλιαρόπουλος ∆.(2011) «Η απώλεια ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονοµίας µετά την 

είσοδο της χώρας στην ΟΝΕ» στο Η διεθνής κρίση, η κρίση στην ευρωζώνη και το ελληνικό 

χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, Ελληνική Ένωση Τραπεζών 

∆ιαθέσιµο στο:  

http://62.1.43.74/5Ekdosis/UplPDFs//syllogikostomos/20-e%20MALLIAROPOULOS%20359-376.pdf 

Πρόσβαση στις 28-12-2012  

 

Μανεσώτης Β. (1990) «Παραοικονοµία και Φοροδιαφυγή: Μια Πρώτη ∆ιερεύνηση της Μεταξύ τους 

Σχέσης», στο Παραοικονοµία, I. Βαβούρας (επιµ.), Εκδόσεις Κριτική 

 

Μπιτζένη Α. (2003) «Η ∆υναµική των Βαλκανικών Αγορών ( τ.Β') & η Μετάβαση των  

Χωρών της Αν.Ευρώπης στην Οικονοµία της Αγοράς», Εκδόσεις Σταµούλη Α.Ε., Αθήνα 

 

Μπιτζένης, Α.(2006) O µύθος της χρήσης του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ως δείκτη 

µέτρησης της ευηµερίας και του επιπέδου ζωής των πολιτών µιας χωράς, Νέα Πολιτική, Εκδόσεις 

Παπαζήση, 11ο τεύχος, Σεπτέµβριος 2006 

 

Μπιτζένης Α. (2009) Εφηµερίδα Μακεδονία,  H διαφθορά στην Ελλάδα ως κοµµάτι της 

παραοικονοµίας, Νοε, 21, 2009. 

∆ιαθέσιµο από: 

www.makthes.gr/news/opinions/47347/ 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 9-10-2012 

 

Μπιτζένης Α. (2009) Εφηµερίδα Μακεδονία, Η εµπειρία στη διαφθορά, "σύµµαχος" των ελλήνων 

επενδυτών στα Βαλκάνια, Νοε 1, 2009.  

∆ιαθέσιµο από: 

http://www.makthes.gr/news/opinions/46483/ 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 9-10-2012 

 

Μπιτζένης Α. Ελευθεροτυπία, Ειδικό αφιέρωµα για Παραοικονοµία "Εµφανίζεται όταν δεν 

εφαρµόζονται οι νόµοι", Έντυπη Έκδοση Ελευθεροτυπία, Σάββατο 20 Φεβρουαρίου 2010  

∆ιαθέσιµο στο:  

http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=20/02/2010&id=134000    

Ηµεροµηνία πρόσβασης 17-12-2012 

 

Μπιτζένης Α. Βλάχος Β.(2011) Epsilon, Οι Ξένες Άµεσες Επενδύσεις από την Ελλάδα στην 

Νοτιοανατολική Ευρώπη 01/2011  

∆ιαθέσιµο στο: 

https://www.researchgate.net/publication/232257614__________ 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 20-12-2012 

 

Νάστας Ε. (2007) «Το θεωρητικό πλαίσιο της διάκρισης ανάµεσα στην φοροδιαφυγή και στην 

παραοικονοµία», e-Περιοδικό Επιστήµης & Τεχνολογίας τεύχος 1, τόµος 2, σελ. 65 

∆ιαθέσιµο στο:  

http://e-jst.teiath.gr/issue_4_2007/nastas_4.pdf 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 11-6-2012 

 

Παπαστάµκος Γ. Κότιος Α. (2011) H κρίση της Ευρωζώνης, Κρίση του συστήµατος ή της πολιτικής; 

Εφηµερίδα Η Ναυτεµπορική. 11 Ιουλίου,  

∆ιαθέσιµο στο:  

http://www.papastamkos.gr/as/fl326.pdf  Πρόσβαση στις 28-12-2012 
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Παυλόπουλος, Π. (1987), «Η Παραοικονοµία στην Ελλάδα: Μια Πρώτη Ποσοτική οριοθέτηση», 

Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών, Αθήνα. 

 

Παυλόπουλος Π. Γ. (2002) Η παραοικονοµία στην Ελλάδα:Επανεξέταση, Ινστιτούτο Τουριστικών 

Ερευνών και Προβλέψεων. 

∆ιαθέσιµο στο: http://www.grhotels.gr/GR/xee/ITEP/DocLib2/Forms/itemview.aspx?ID=58 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 9-10-2012 

 

Παλαιολόγου Ι, Κασσάρ Γ (2003) «Εκτίµηση του µεγέθους της παραοικονοµίας στην Ελλάδα 1960-

2000», «ΣΠΟΥ∆ΑΙ, Τόµος 53, Τεύχος 3
ο
» 

∆ιαθέσιµο στο:  

http://digilib.lib.unipi.gr/spoudai/bitstream/spoudai/105/1/t53_n3_14to36.pdf 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 9-10-2012 

 

Ρακιντζής Λ. (2012), Πειθαρχικός έλεγχος και ενίσχυση της ηθικής και της δεοντολογίας: ο θεσµικός 

ρόλος του Γενικού Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης στο Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 

Αυτοδιοίκησης  Συνέδριο Ηθική και ∆εοντολογία στη Σύγχρονη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση 

∆ιαθέσιµο στο:  

http://www.ekdd.gr/ekdda/images/diethnoi/Praktika_Ekdda_Ena_GR.pdf 

Ηµεροµηνία πρόσβασης 9-10-2012 

 

Ρέππας Π. Α. (2010) «∆ιαφθορά: τα αίτια και οι συνέπειες», Σηµειώσεις διαλέξεων στο µάθηµα 

''Οικονοµικής Ανάπτυξης'' του Τµήµατος Οικονοµικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου 

Πανεπιστηµίου. 

∆ιαθέσιµο στο: 

http://topa.applied-maths.gr/modules/module_8022/Simiosis.pdf  

Ηµεροµηνία πρόσβασης 9-12-2012 

 

Σιάρδος Γ.(2005) «Μεθοδολογία Κοινωνιολογικής Έρευνας»,Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2η έκδοση. 

 

Σκιαδάς ∆. (2005) «Φαινόµενα ∆ιαφθοράς κατά τη διαχείριση του προϋπολογισµού της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης» σε Κλ. Κουτσούκης, Π. Σκλιάς (επιµ.) ∆ιαφθορά και Σκάνδαλα στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και 

την Πολιτική, Εκδόσεις Ι. Σιδέρης, σσ. 509-519 

 

Σύνταγµα της Ελλάδας (2008)  

∆ιαθέσιµο στο: 

http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/8c3e9046-78fb-48f4-bd82-bba28ca1ef5/SYNTAGMA.pdf  

Ηµεροµηνία πρόσβασης 7-12-2012 

 

Τάτσος Ν., Ινστιτούτο Οικονοµικών και Βιοµηχανικών Ερευνών (2001), «Παραοικονοµία και 

φοροδιαφυγή στην Ελλάδα», Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα. 

 

Τοµάρας Π. (2006) «Εισαγωγή στο µάρκετινγκ και την έρευνα αγοράς», Εκδόσεις Ιδιωτική Έκδοση, 

Αθήνα, 3η έκδοση, σελ. 205 

 

Υπουργείο Οικονοµικών (2012) «Οδηγίες για τη συµπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήµατος 

φυσικών προσώπων οικονοµικού έτους 2012» 

∆ιαθέσιµο στο:  

http://www.minfin.gr/content-
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