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Δπραξηζηίεο  

 

Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά φινπο ηνπο θαζεγεηέο γηα ηηο πνιχηηκεο 

γλψζεηο θαη θαζνδήγεζε πνπ καο πξνζέθεξαλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ κνπ. 

Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα δψζσ ζηνλ Κχξην Νεγθάθε Η. Υξήζην, ν 

νπνίνο σο επηβιέπσλ θαζεγεηήο, κνπ πξνζέθεξε πνιχηηκεο γλψζεηο, βνήζεηα αιιά 

θαη ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο παξνχζεο εξγαζίαο. 

Αθφκε, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Ξάδεξθφ κνπ άθε Γθνπηδηψηε γηα ηελ 

πνιχηηκε  βνήζεηα ηνπ θαη ηελ Διέλε Υξπζνρφνπ γηα ηελ εζηθή θαη πιηθή βνήζεηα 

ηεο. 

  Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κε ζηεξίδεη 

αδηάθνπα ζε θάζε βήκα, παξέρνληαο κνπ αδηάθνπε ζηήξημε εζηθή θαη νηθνλνκηθή.  
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Πεξίιεςε 

Ζ πιεξσκή ησλ θφξσλ απφ ηνπο πνιίηεο πξνο ην θξάηνο κέζα ζηε ζπλερηδφκελε γηα 

ρξφληα Διιεληθή θξίζε, εγείξεη δηαθσλίεο γχξν απφ ηα πνζά πνπ πξέπεη λα 

θαηαβάιινληαη. Ηδηαίηεξε βαξχηεηα ππάξρεη ζηε πιεξσκή ησλ ηειψλ θαη έκκεζσλ 

θνξψλ πνπ είλαη ζρεδφλ αλαπφθεπθηα πιεξσηένη. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην θξάηνο 

επηβάιεηε λα επηιέμεη ηε ζσζηή ζηξαηεγηθή γηα ηελ νξζή εχξεζε ηεο ηηκνινγηαθήο 

πνιηηηθήο πνπ ζα αθνινπζήζεη έηζη ψζηε απφ ηε κία λα εμαζθαιίδεη ηα απαηηνχκελα 

πνζά ησλ θφξσλ θαη απφ ηελ άιιε ηελ ήξεκε  θαη ηαθηηθή θαηαβνιή απφ ηνπο 

πνιίηεο πνπ θαινχληαη λα πιεξψζνπλ. 

 

πγθεθξηκέλα ε έξεπλα εμεηάδεη ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ησλ θαηαλαισηψλ 

γηα ηα ηέιε ηεο ΔΡΣ κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ.  Ζ έξεπλα έγηλε ζε θάζε ηξίην 

άηνκν πνπ έκπαηλε ζην ππνθαηάζηεκα ηεο ΓΔΖ  θαη πήγαηλε λα εμνθιήζεη ην 

ινγαξηαζκφ ηνπ. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ απφξξηςεο είλαη θνληά ζην 20% 

Υξεζηκνπνηήζεθαλ ζπλεληεχμεηο έγηλαλ πξφζσπν κε πξφζσπν ρξεζηκνπνηψληαο 

εξσηεκαηνιφγηα CV (εμάγεη ηε γλψκε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηελ πξνζσπηθή ηνπ 

θαηάζηαζε)  θαη IV (εμάγεη ηε γλψκε ηνπ εξσηψκελνπ γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο 

ππφινηπεο θνηλσλίαο ζηε νπνία είλαη κέινο) Σν δείγκα καο απνηειείηαη απφ 116 

άηνκα κε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο 5 % θαη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ : 

θχιν,  ειηθία, επίπεδν κφξθσζεο, θαη ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο ηειεφξαζεο. 

Έπεηηα απφ ηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε θαηαθέξακε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ κέζε 

πξνζπκία πιεξσκήο ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί. ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί φπσο α) Ο αξηζκφο κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο  β) Ζ 

ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο θαη γ) Ζ αληίιεςε γχξσ απφ ηελ 

ακεξνιεςία ηεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο θ.α.  

 

Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε κέζε πξνζπκία πιεξσκήο είλαη αξθεηά 

κηθξφηεξε απφ απηά πνπ πιεξψλεη ν κέζνο Έιιελαο κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ 

αλά δίκελν. Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη πσο νη Έιιελεο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα 

πιεξψλνπλ γηα ηελ χπαξμε ηεο ΔΡΣ ην πνζφ πνπ πιεξψλνπλ ζήκεξα. 
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Abstract 

The taxes’ payment by citizens in the ongoing Greek crisis has raised controversy 

about the money that households could offer for this purpose. Where is given special 

attention, is on payment of fees and indirect taxes that constitute an unavoidable 

payable. On the other hand, the government is obliged to choose the right pricing 

strategy in order not only to ensure the appropriate contributions of taxes but also the 

regular and willing taxes’ payment of citizens. 

Specifically, through this thesis we will try to investigate the consumer’s 

willingness to pay the fee for the Public Broadcasting through the electricity bill. The 

research has been done in every third person entered a Public Power Corporation 

branch in the Greek Region. The overall rejection rate is close to 20%. The research 

happened with personal interviews face-to-face using questionnaires CV and IV. Our 

sample consists of 116 people with significance level 5% while statistically 

insignificant role played the gender, the age, the educational level and TV viewing 

frequency. After the econometric analysis, it could be possible to determine the 

average sample willingness to pay the Public Broadcasting fee and the factors that are 

statistically significant. As statistically significant factors are defined  a) The number 

of family members b) The frequency of public television viewing c) The perception 

about the impartiality of Public Television etc.  

Finally it is worth noting that the average willingness to pay is much lower 

than what the average of Greeks pay through their electricity bill in bimonthly basis. 

The results show that Greeks are not willing to pay for the Public Broadcasting 

Station the level of fee they pay today for this purpose. 
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  ΚΔΦΆΛΑΗΟ 1 

ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

 

1.1.Δηζαγσγηθά 

 

 

Ηδηαίηεξν ξφιν απνθηά ζήκεξα ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, εθφζνλ νη πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο, ηελ αλαζέξκαλζε ηεο αγνξάο,  ηελ αχμεζεο ησλ επελδχζεσλ θαη 

ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ζε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο ηνπ πιαλήηε αιιά ηδηαηηέξα ζην εζσηεξηθφ 

ηεο Διιάδαο ηφζν απφ δεκφζηεο φζν θαη απφ ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο. Έηζη επηρεηξείηαη κηα 

αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο έλλνηαο ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο. 

 

 

1.2.θνπόο ηεο Παξνύζαο Δξγαζίαο 

 

 

θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα εμεηαζηεί ε ζεκαζία ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη 

ην αθξηβέο χςνο ηεο  πξνζπκίαο  πιεξσκήο ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ηεο ΔΡΣ κέζσ ηνπ 

ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ.  ήκεξα απηφ ην πνζφ αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 36,00 επξψ ην ρξφλν. 

Αλαπφθεπθηα  δελ κπνξεί λα απνθχγεη λα θαηαβάιεη θάπνηνο ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο 

ππεξεζίεο ηεο ΔΡΣ απφ ηε ζηηγκή πνπ εγθαζίζηαηαη κεηξεηήο ηεο ΓΔΖ ζην αθίλεην ηνπ. Έηζη 

ζηφρνο είλαη λα πξνζδηνξηζηεί ε αληηκεηψπηζε ησλ πνιηηψλ απέλαληη ζηελ θξαηηθή 

ηειεφξαζε θαζψο θαη νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πξνζπκία πιεξσκήο ηεο 

 

 

1.3 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

 

Σα εξσηήκαηα πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη ε ελ ιφγσ εξγαζία είλαη αλαθνξηθά κε ηελ αθξηβή 

εχξεζε  ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο ηεο ΔΡΣ έλαληη ηνπ δεκνζίνπ κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο 

ΓΔΖ. Αλ είλαη απαξαίηεηε ε ππεξεζία απηή θαη γηαηί είλαη θνηλσληθή επζχλε, ε ζσζηή 

δηαρείξηζε ηνλ αληαπνδνηηθψλ ηειψλ. Δπίζεο, απαληψληαη εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ηνπο 

αληαπνδνηηθνχο θφξνπο θαη ηηο ζηξαηεγηθέο  ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο  ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

δεκνζίνπ. Δπηπιέσλ γίλεηαη αληηιεπηφ  ην πξφβιεκα ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη πσο ην 

αληηκεησπίδνπλ δηεζλψο. Τπάξρεη ελ ηέιεη ε δηάζεζε απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο λα 

ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ θξαηηθή ηειεφξαζε θαη ζε πνηα ηηκή; 
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1.4 Μεζνδνινγία  

 

 

Ζ κεζνδνινγία ηεο έξεπλαο πνπ αθνινπζεί ε παξνχζα εξγαζία είλαη αξρηθά ε ζεσξεηηθή 

αλαθνξά  ζηηο ζηξαηεγηθέο  ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη θφξσλ. Ηδηαίηεξα,  αλαιχνληαη 

έλλνηεο θαη νξηζκνί, νη θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο δηαθξίλεηαη θαη ε ζεκαζία ηνπο. Δλ ζπλερεία, 

γίλεηαη αλαθνξά ζηηο  δηαδηθαζίεο πιεξσκήο ηεο δεκνζηάο ηειεφξαζεο, θαζψο θαη ζηε 

δηαδηθαζία πνπ ηεξείηαη ζηελ ρψξα καο.  Σέινο γίλεηαη νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε γηα ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο ηνπ θνξέα θαη παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα. Ζ ζπιινγή 

πιεξνθνξηψλ θαη ε ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο βαζίζηεθε ζηελ ειιεληθή, μέλε θαη ειεθηξνληθή 

βηβιηνγξαθία. 

 

 

1.5.Γνκή Σεο Δξγαζίαο 

 

 

Ζ εξγαζία απηή απνηειείηαη ζπλνιηθά απφ 5 Κεθάιαηα θαη ζηελ ππνελφηεηα απηή ζα 

παξνπζηαζηεί ην πεξηερφκελν ηνπ θαζελφο θεθαιαίνπ. 

ην Κεθάιαην 1 παξνπζηάδεηαη ην θχξην αληηθείκελν ηεο κειέηεο, ην ζθνπφ ηεο 

εξγαζίαο ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαη ε δνκή ηεο    

ην Κεθάιαην 2 πεξηγξάθεηαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ θπξηφηεξσλ άξζξσλ, 

πιαηζίσλ θαη ζπγγξακκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ σο πεγέο.  

ην Κεθάιαην 3 παξνπζηάδεηαη σο ραξαθηεξηζηηθά ηεο ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο θαη 

ησλ θφξσλ έλλνηα θαη ν ζθνπφο απηψλ.  

ην Κεθάιαην 4. Δηδηθφηεξα γίλεηαη αλαθνξά ζηηο Διιεληθέο θαη  δηεζλείο πξαθηηθέο 

–θαζψο θαη  αλαδξνκή ζηε θξαηηθή ηειεφξαζε ηεο Διιάδνο   

ην Κεθάιαην 5 παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα πνπ δηεμήρζε κέζσ πξνζσπηθψλ 

ζπλεληεχμεσλ θαη παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα θαη ε πξνζπκία πιεξσκήο 

απφ ηνπο θαηαλαισηέο  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΔΠΗΚΟΠΖΖ ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΑ 

 

 

ε απηή ηελ ελφηεηα ζα γίλεη κηα βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο κέζσ ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο ζρεηηθά κε ηηο έλλνηεο πνπ αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα δηπισκαηηθή. Αξρηθά ε 

Οηθνλνκηθή Φπρνινγία ζα πξνζπαζήζεη λα καο δψζεη κηα απάληεζε ζρεηηθά κε ην αλ ην 

εξψηεκα αλ νη άλζξσπνη απνδέρνληαη λα πιεξψλνπλ θφξνπο έρεη απαληήζεηο  

θνηλσληνινγηθήο δηάζηαζεο είηε νηθνλνκηθήο. ηα πιαίζηα ηεο θνηλσληνινγηθήο  Χο γλσζηφ, 

νη θφξνη δηαθξίλνληαη ζε άκεζνη θαη έκκεζνη. Ζ ζρέζε ησλ δχν απηψλ θφξσλ αιιά θαη ν 

ζρεδηαζκφο ηεο δνκήο ηνπο είλαη θάηη ην νπνίν ζα παξνπζηαζηεί  βηβιηνγξαθηθά. ηε 

ζπλέρεηα, εζηηάδνληαο ζπγθεθξηκέλα ζην ζέκα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο ηειψλ πνπ αθνξνχλ ηελ Κξαηηθή Σειεφξαζε, ζα εμεηαζηεί ε 

ζπγθεθξηκέλε έλλνηα ζε δηάθνξεο δηαζηάζεηο. Αξρηθά  ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα λα 

δηαζαθεληζηνχλ κέζσ ηεο βηβιηνγξαθίαο ε πξνζπκία/απξνζπκία λα πιεξψζνπλ νη 

θαηαλαισηέο γηα ηηο παξνρέο ππεξεζίαο ηεο Κξαηηθήο Σειεφξαζεο, εηδηθφηεξα κεηά θαη ηελ 

εκθάληζε ηεο Καισδηαθήο Σειεφξαζεο, θαζεζηψο πνπ ηζρχεη ζηελ Ακεξηθή θαη ζηελ 

Απζηξαιία, κε παξνπζίαζε ηνπ ζρεηηθνχ case study.Παξάιιεια, ζα παξνπζηαζηεί ε 

πξνζπκία λα πιεξψζνπλ νη θαηαλαισηέο γηα ηηο ππεξεζίεο ηεο Κξαηηθήο Σειεφξαζεο αιιά 

ζα εμεηαζηεί ην εξψηεκα αλ δηαηίζεληαη λα ρξεψλνληαη ηελ ππεξεζία θαη’ άηνκν ή αλά 

λνηθνθπξηφ (Ζ πεξίπησζε ηεο Ηξιαλδηθήο Σειεφξαζεο).Πεξαηηέξσ, ζα παξνπζηαζηεί ε 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζηε δεκφζηα παξνρή ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ αιιά θαη ησλ 

αιιαγψλ πνπ πξνήιζαλ ζηελ αγνξά ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ κε ηελ εκθάληζε ησλ 

ζπλδξνκεηηθψλ θαλαιηψλ, θπξίσο φζνλ αθνξά ηελ πνηφηεηα απηψλ. Σέινο ζα εζηηάζνπκε 

ζηελ θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί φζνλ αθνξά ηε Γεκφζηα Ραδηνηειεφξαζε ζηελ Δπξψπε θαη 

ζε δηάθνξα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε απηή, φπσο ζηελ πξνθείκελε πεξίπησζε ην ζέκα ησλ 

ηειψλ αδεηνδφηεζεο ηεο Κξαηηθήο Σειεφξαζεο. 

 

(A.B. Atkinson και J.E. Stiglitz,1976) Οη A.B. Atkinson και J.E. Stiglitz κε ηε βνήζεηα 

ηεο βηβιηνγξαθηθήο αλαζθφπεζεο  ζηελ νπνία βαζίδνπλ ηελ κειέηε ηνπο ζρεηηθά κε ην πνηα 

είλαη ε βέιηηζηε κέζνδνο θνξνινγίαο, θάλνπλ κηα πξνζπάζεηα λα δηεπθξηλίζνπλ ηε δνκή ησλ 

επηρεηξεκάησλ πνπ αλαπηχρζεθαλ γηα λα ζηεξίμνπλ ηηο αιιαγέο ζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα, λα 

εληνπίζνπλ ηηο επηπηψζεηο ησλ θφξσλ θαη λα πνζνηηθνπνηήζνπλ  (αλαιπηηθά) ηνπο 

ζπκβηβαζκνχο κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ ζηφρσλ ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. Με ηε 

βηβιηνγξαθηθή ηνπο αλαζθφπεζε εμέηαζαλ ηε βέιηηζηε δνκή γηα ζπγθεθξηκέλνπο ηχπνπο 

θνξνινγίαο εμεηάδνληαο ηνπο κεκνλσκέλα, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα βέιηηζηα πνζνζηά ηνπ 

εηδηθνχ θφξνπ θαηαλάισζεο θαη ηνπ βέιηηζηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο επηβνιήο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο. Παξάιιεια ν ζθνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα παξάζρεη έλα επξχηεξν 

πιαίζην θαη λα εμεηάζεη ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ εηδψλ θνξνινγίαο. Γηα λα 

θαλεί απηφ, ζα επαλεμεηάζεη ην παλάξραην δήηεκα ηεο άκεζεο έλαληη ηεο έκκεζεο 

θνξνινγίαο θαη ηε ζρέζε απηψλ ησλ θφξσλ ζηνπο ζηφρνπο ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο, θάζεηε 

ηζφηεηα θαη νξηδφληηα ηζφηεηα. ηε ζπλέρεηα ην  πιαίζην ηεο αλάιπζεο ζπλερίδεη 
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ππνζηεξίδνληαο φηη νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα επαλεμέηαζεο ηεο επηινγήο ησλ θνξνινγηθψλ 

δνκψλ, πξέπεη θαηά βάζε λα αζρνιεζεί κε ηελ ππφζεζε  αλαδηαλνκήο ησλ θφξσλ. ηε 

ζπλέρεηα νη ζπγγξαθείο αζρνινχληαη κε ηελ επέθηαζε ηνπ θιαζηθνχ ηχπνπ Ramsey ζρεηηθά 

κε ηνπο βέιηηζηνπο εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο ψζηε λα ζπκπεξηιακβάλνπλ νη θφξνη απηνί 

ηελ θάζεηε ζρέζε ηζφηεηαο ησλ ζηφρσλ απνηειεζκαηηθφηεηαο θνξνινγίαο. 

ε απηφ αλαθέξζεθαλ ζην παξειζφλ θαη νη (Diamond και Mirrlees, 1971), αιιά ηα 

απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ κειέηε ησλ A.B. Atkinson θαη J.E. Stiglitz έρνπλ 

δηαθνξεηηθή κνξθή. Σν ππφινηπν ηεο κειέηεο ηνπο αζρνιείηαη κε ηελ πεξίπησζε φπνπ ε 

θπβέξλεζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη ηα δχν είδε θφξνπ γηα ηελ θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

αιιά θαη ηελ επηβνιή θφξνπ πνιπηειείαο. Απνδεηθλχνπλ φηη ε χπαξμε θαη επηβνιή ελφο 

βέιηηζηνπ  γξακκηθνχ θφξνπ εηζνδήκαηνο (optimal linear income tax)κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

πνιχ δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. Σέινο, νη A.B. Atkinson θαη J.E. Stiglitz πξνβιέπνπλ ηε 

δπλαηφηεηα κηαο γεληθήο κε γξακκηθήο θνξνινγίαο  εηζνδήκαηνο, θαη ππνζηεξίδνπλ φηη, 

ζχκθσλα κε κηα ζρεηηθά κεγάιε θαηεγνξία πξνυπνζέζεσλ/δηάθξηζεο κεηαμχ ειεχζεξνπ 

ρξφλνπ θαη θαηαλάισζεο - ην βέιηηζην θνξνινγηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα ζηεξηρζεί κφλν ζηε 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο.Απηφ δείρλεη θαζαξά ηε ζεκαζία ηεο χπαξμεο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο  ζεσξψληαο ηαπηφρξνλα φιν ην θάζκα ησλ θνξνινγηθψλ κέζσλ αλνηθηφ γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην εθάζηνηε θξάηνο. Καηαιήγνληαο νη ζπγγξαθείο, εμεηάδνπλ ηε ζρέζε 

κεηαμχ ηεο θάζεηεο θαη νξηδφληηαο ηζφηεηαο θφξσλ, θαζψο θαη ηηο επηπηψζεηο ησλ δηαθνξψλ 

ζηηο πξνηηκήζεηο επηβνιήο ηνπ θάζε είδνπο θφξνπ. 

(D. A. Shackelford και Τ. Shevlin , 2001) Απηφ ην έγγξαθν ζθηαγξαθεί ηελ αλάπηπμε 

ηεο αξρεηαθήο, κηθξννηθνλνκηθήο εκπεηξηθήο έξεπλαο ζρεηηθά κε ηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 15 ρξφλσλ. ηε κειέηε 

αλαιχνληαη ιεπηνκεξψο ηξεηο βαζηθέο εξεπλεηηθέο πεξηνρέο: (i) ν ζπληνληζκφ ησλ 

θνξνινγηθψλ θαη κε θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ, (ii) νη επηδξάζεηο ησλ θφξσλ ζηηο ηηκέο ησλ 

θεθαιαίσλ, θαη (iii) ε θνξνινγία ηνπ πνιπδηθαηνδνηηθνχ εκπνξίνπ (δηεζλέο θαη δηαθξαηηθφ 

εκπφξην). ηε κειέηε απηή παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη κεζνδνινγηθά πξνβιήκαηα πνπ 

παξνπζηάδνπλ ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ. Ζ κειέηε θαηαιήγεη κε κηα πξφηαζε θαη αλάιπζε ησλ 

πηζαλψλ θαηεπζχλζεσλ γηα κειινληηθή έξεπλα. 

(M. D. Little, (1951)) Ο MD. Little κέζσ  ηεο κειέηεο ηνπ ζέιεη λα δείμεη φηη ε 

ζπλήζεο ζεσξεηηθή αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο πνπ θαλεξψλεη ηηο δηαθνξέο πνπ 

ππάξρνπλ ζηε ζρέζε κεηαμχ άκεζεο θαη έκκεζεο θνξνινγίαο θαη ε νπνία βαζίδεηαη ζε 

αθξαίεο παξαδνρέο, ελδέρεηαη λα είλαη παξαπιαλεηηθή, θαη πξνηείλεη έλαλ ελαιιαθηηθφ 

ηξφπνο αλάιπζεο ηεο ζρέζεο ησλ δχν απηψλ εηδψλ θνξνινγίαο. ηε ζπλέρεηα πξνζπαζεί λα 

δείμεη φηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε γηα ηελ έκκεζε θνξνινγία λα κπνξεί λα απνδεηρζεί φηη 

απνηειεί κε ηθαλφ εξγαιείν επηβνιήο θνξνιφγεζεο ζε ζρέζε κε ηνπο άκεζνπο θφξνπο κέζσ 

απφ ηηο ζπλεζηζκέλεο, γεληθέο, θαζαξά αληαγσληζηηθέο παξαδνρέο ηεο νηθνλνκηθήο ζεσξίαο 

θαη, επηπιένλ, φηη νη εηδηθέο παξαδνρέο, πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα λα επαιεζέςνπλ ηελ 

ππφζεζε, θαηαιήγνπλ ζε έλα ακθίβνιν ζπκπέξαζκα φζνλ αθνξά ην αλ νη έκκεζνη θφξνη 

ζεσξνχληαη αθαηάιιεινη σο εξγαιείν θνξνιφγεζεο θαζψο ε αηηηνινγία ηεο παξαδνρήο 

απηήο βαζίδεηαη ζε έλα αλεπαξθέο ζεσξεηηθφ ππφβαζξν. 
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(Smith, K. W., και  Kinsey, K. A., 1987) Ζ θαηαβνιή ησλ θφξσλ είλαη κηα πξσηαξρηθή 

ζρέζε κεηαμχ αηφκνπ θαη ηνπ θξάηνπο, θαζψο θαη ε θνξνινγηθή λνκνζεζία ε νπνία είλαη έλα 

ππφδεηγκα ηεινινγηθνχ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. Σν εξεπλεηηθφ πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ηνλίδεη φηη ηφζν ε ζπκκφξθσζε γηα ηελ θαηαβνιή θφξσλ απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο 

φζν θαη ε κε ζπκκφξθσζε είλαη εμίζνπ πξνβιεκαηηθέο. Απηφ πξνέξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη 

νη θνξνινγνχκελνη έρνπλ δηαθνξεηηθέο επθαηξίεο ηφζν γηα ζπκκφξθσζε φζν θαη γηα ηελ κε 

ζπκκφξθσζε ηνπο , θαη φηη ε θαηαβνιή ησλ θφξσλ δελ πξνέξρεηαη ππνρξεσηηθά απφ 

εθνχζηεο απνθάζεηο ησλ θνξνινγνχκελσλ. Σνλίδεηαη φηη ηφζν ε δηαδηθαζία ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ αιιά θαη ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεσλ πξέπεη λα κειεηεζνχλ. Σέζζεξηο 

νκάδεο παξαγφλησλ πνπ επεξεάδνπλ ην πεξηερφκελν ησλ απνθάζεσλ ζπκκφξθσζεο είλαη 

ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο θαλνληζηηθψλ πξνζδνθηψλ, θνηλσληθφ-λνκηθψλ ζηάζεσλ θαη 

πεπνηζήζεσλ θαη εθθξαζηηθψλ παξαγφλησλ. Σν εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη ην πψο ηειηθά 

ε ζπκπεξηθνξά ησλ αηφκσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ αληηθαηνπηξίδεη ζηελ πξάμε ηελ 

θνηλσληθή ηνπο θαηάζηαζε. Απηφ ην θνηλσληθφ πιαίζην ηεο έξεπλαο δεκηνπξγεί επθαηξίεο γηα 

έξεπλα ζρεηηθά κε ηε ζπκπεξηθνξά κε ζπκκφξθσζεο θαηαβνιήο θφξσλ. 

(Tran-Nam B., Evans C., Walpole M. και Ritchie K., 2000)Σν ζέκα ηνπ θφζηνπο 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο εμαθνινπζεί λα πξνζειθχεη ην δεκφζην ελδηαθέξνλ ζε φιν ηνλ 

Οξγαληζκφ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ). Μέζα απφ απηήλ ηελ έξεπλα 

γίλεηαη θαηαλνεηφ πσο απηφ ηζρχεη ηδηαίηεξα ζηελ Απζηξαιία, φπνπ ζεκαληηθέο θνξνινγηθέο 

κεηαξξπζκίζεηο  ιακβάλνπλ ρψξα ζηελ ήπεηξν απηή. Απηή ε δεκνζίεπζε αλαθέξεηαη ζε έλα 

ηφηε ελ εμειίμεη εξεπλεηηθφ πξφγξακκα ζρεηηθά κε ην θφζηνο ζπκκφξθσζεο ζηελ 

νκνζπνλδηαθή θνξνινγία πνπ δηελεξγήζεθε απφ εξεπλεηηθή νκάδα απφ ην Australian 

Taxation Studies Program (ATAX) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Νέαο Νφηηαο Οπαιίαο. Σν 

επίθεληξν απηήο ηεο εξγαζίαο απνηειεί ε κεζνδνινγία εθηίκεζεο ηνπ θφζηνπο ζπκκφξθσζεο 

ζηε θνξνινγίαο. Οξηζκέλα γεληθεπκέλα εκπεηξηθά επξήκαηα, πνπ βαζίδνληαη ζε κηα κεγάιεο 

θιίκαθαο έξεπλα πνπ δηεμήρζε ηαρπδξνκηθά κε πάλσ απφ 10.000 πξνζσπηθέο θαη 

επηρεηξεκαηηθέο ηνπο θνξνινγνχκελνπο,  αλαθέξνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο Απζηξαιίαο θαη ησλ ΖΠΑ Σέινο ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 

ζπγθξίλνληαη κε ηα απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ κειεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε  

Ζλσκέλν Βαζίιεην θαη ΖΠΑ κειεηψλ, θαη επηζεκαίλνληαη ηα βαζηθά ηνπο ζηνηρεία. 

(John G. Cullis και AlanLewis, 1996) Με ηε δεκνζίεπζε ηνπο νη JG. Cullis και A. 

Lewis ζρεηηθά κε ηελ θνηλσληνινγηθή δηάζηαζε ηνπ ζέκαηνο ζρεηηθά κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ 

απφ ηνπο πνιίηεο, ζπγθξίλνπλ ηα «ζνβηληζηηθά» κνληέια ηεο θνξνινγηθήο (κε) ζπκκφξθσζε 

ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ επηθξαηνχζα λέν-θιαζζηθή Οηθνλνκηθή Δπηζηήκε κε ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο απφ δηάθνξνπο ςπρνιφγνπο, θνηλσληνιφγνπο θαη άιινπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο. Τπνζηεξίδεηαη ε άπνςε ζχκθσλα κε απηνχο φηη, ε ζπκκφξθσζε 

θαη ε δεθηηθφηεηα θαηαβνιήο θφξσλ πξνέξρεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηηο θνηλσληθέο 

ζπκβάζεηο, θαη είλαη κηα άπνςε πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ε νπνία είλαη πεξηζζφηεξν 

πξνζαλαηνιηζκέλε ζηηο δηεξγαζίεο θαη ιηγφηεξν ληεηεξκηληζηηθή ζε ζρέζε κε ηα 

παξαδνζηαθά νηθνλνκηθά κνληέια, ηα νπνία  δηαηεξνχλ αθφκα  ην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

αθαηξεηηθήο ζηάζε ηνπο. 
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(R. Keith Schwer και Rennae Daneshvar, 1995) ηελ πεξίπησζε απηή παξνπζηάδεηε 

κηα κειέηε ε νπνία εμεηάδεη ηελ πξνζπκία ησλ ηειεζεαηψλ λα πιεξψζνπλ (WTP – 

Willingness to Pay) γηα έλα Γεκφζην Ραδηνηειενπηηθφ ηαζκφ ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδν 

ηεο αλνηρηνχ ηχπνπ εξψηεζεο. Υξεζηκνπνηψληαο ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ έξεπλεο 

πνπ έγηλαλ (128 κέζσ mail θαη 101 ηειεθσληθά) έρνπλ θαηαιήμεη ελδεηθηηθά ζε 

ζπκπεξάζκαηα φζνλ αθνξά ηελ πξνζπκία λα πιεξψζνπλ  νη θαηαλαισηέο γηα θαλάιηα ηεο 

Κξαηηθήο Σειεφξαζεο πνπ κνηάδνπλ κε ηελ θαισδηαθή. Οη αληίζηξνθεο εμηζψζεηο δήηεζεο 

έρνπλ εθηηκεζεί ζε απηή ηελ κειέηε. Αμηφινγεο ζηαηηζηηθέο επηπηψζεηο εληνπίζηεθαλ ζε 

δηάθνξα κνληέια , ηα νπνία εθηηκήζεθαλ κε πξνθαηάιεςε  θαη πξνζαξκνζκέλα δεδνκέλα 

ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζπλεζηζκέλε κέζνδν ησλ  ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

ειαρίζησλ ηεηξαγψλσλ, θαη ηελ κε θνηλά απνδεθηή κέζνδν παιηλδξφκεζεο ηνπ Tobit. 

(Liam Delaney και Francis O’Toole, 2006) Οη L. Delaney και F. O’Toole 

παξνπζηάδνπλ ζηελ κειέηε ηνπο κέζσ ησλ απαληήζεσλ πνπ έιαβαλ απφ ην δείγκα ησλ 

εξσηεζέλησλ ζρεηηθά κε  ηελ πξνζπκία ηνπο λα πιεξψζνπλ γηα ππεξεζίεο δεκφζηαο παξνρήο 

ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ, ην θαίξην εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη ζηε ζπλέρεηα ηεο πξνζπκίαο 

πιεξσκήο. Απηφ ην εξψηεκα πνπ πξνθχπηεη είλαη πφζν είλαη ην κέγηζην πνζφ πνπ είλαη 

δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ ηειηθά νη εξσηεζέληεο γηα απηέο ηηο ππεξεζίεο. ην επίπεδν 

follow-up φπνπ έγηλε ε δεπηεξεχνπζα έξεπλα γηα ηελ δηεχξπλζεο ηνπ κέγηζηνπ πνζνχ 

πιεξσκήο, νη εξσηεζέληεο θιήζεθαλ λα απαληήζνπλ ζηα πιαίζηα ηεο απνηίκεζεο ησλ 

ππεξεζηψλ ηεο ηξιαλδηθήο δεκφζηαο ξαδηνηειεφξαζεο, αλ ε αξρηθή θαηαθαηηθή απάληεζε 

ζρεηηθά κε ηελ πξνζπκία πιεξσκήο αθνξά ηελ θνζηνιφγεζε ησλ ππεξεζηψλ ζε επίπεδν 

αηφκνπ ή ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ. Σα απνηειέζκαηα ππνδεηθλχνπλ ηελ παξνπζία αζάθεηαο 

ζηνλ ηξφπν πνπ απάληεζαλ νη εξσηεζέληεο ζρεηηθά κε ην εξψηεκα, θαη πξνηείλεηαη απφ ηνπο 

ζπγγξαθείο ην πψο λα εξκελεπηνχλ θαη λα νκαδνπνηεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο. 

(Mark Armstrong, 2005) Ο Μ. Armstrong ζηε κειέηε ηνπ δηεξεπλά ηελ νπζία ηεο 

δεκφζηαο παξέκβαζεο ζηελ παξνρή ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ. Απφ ηνλ ζπγγξαθέα 

ππνζηεξίδεηαη φηη ε παξέκβαζε ήηαλ δηθαηνινγεκέλε ζην παξειζφλ, φηαλ ππήξραλ κφλν ιίγα 

θαλάιηα θαη φηαλ ε δηαθήκηζε ήηαλ ε κφλε πεγή νηθνλνκηθψλ πφξσλ. Χζηφζν, ε έιεπζε ηεο 

ζπλδξνκεηηθήο ηειεφξαζεο μεπεξλά πνιιέο απφ ηηο απνηπρίεο ηεο αγνξάο πνπ ππήξραλ 

θάπνηε. πκπεξαζκαηηθά, ν ζπγγξαθέαο θαιείηαη λα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην 

ξφιν ηεο Κξαηηθήο Σειεφξαζεο θαη αλ νη ηειεζεαηέο έρνπλ δηθαίσκα λα επηιέγνπλ απηνί ην 

πεξηερφκελν ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ζα βιέπνπλ ρσξίο ηελ Κξαηηθή Παξέκβαζε γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ.  

(John O’Hagan και Michael Jennings, 2003) Οη J.O’Hagan και M. Jennings ζηελ 

κειέηε ηνπο αζρνινχληαη κε νξηζκέλα βαζηθά δεηήκαηα πνπ αλαθχπηνπλ θαηά ηελ ζπδήηεζε 

ζηελ Δπξψπε γηα ηηο δεκφζην ξαδηνηειενπηηθφ ηνκέα (PSB).Δμεηάδνπλ κε θξηηηθφ πλεχκα ηα 

επηρεηξήκαηα ζρεηηθά κε ην ξφιν ηεο Κξαηηθήο Σειεφξαζεο ζηελ Δπξψπε. Ζ εθηίκεζε ηνπ 

ξφινπ ηεο γίλεηαη θάησ απφ ην πξίζκα πέληε παξαγφλησλ, ηεο πνηθηινκνξθίαο, ηεο 

δεκνθξαηία / ηζφηεηαο, ηεο εμσζηξέθεηαο ηνπ δηθηχνπ, ηεο θαηλνηνκία θαη ησλ επελδχζεσλ 

θαη ηεο ιεηηνπξγία ηεο  δεκφζηαο Ραδηνηειεφξαζεο σο "αζθαιέο" πνηνηηθά κέζν παξνρήο 

ηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ. Παξάιιεια ε κειέηε παξέρεη θάπνηα ζηαηηζηηθή αλάιπζε ζρεηηθά 
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κε ηελ έθηαζε, ηε ρξεκαηνδφηεζε θαη ην κείγκα πξνγξακκάησλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο  

επξσπατθνχο δεκφζηνπο ξαδηνηειενπηηθνχο θνξείο. Σέινο, εμεηάδεη ιεπηνκεξψο ηα ζέκαηα 

πνπ αθνξνχλ ηα ηέιε άδεηαο ιεηηνπξγίαο σο κέζν γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηνπ δεκφζηνπ 

ξαδηνηειενπηηθνχ ηνκέα. Σα ζέκαηα απηά πεξηιακβάλνπλ ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ χςνπο ηνπ 

ηέινπο, ην θφζηνο ζπιινγήο ηνπ ηέινπο απηνχ θαη ηεο θνξνδηαθπγήο αιιά θαη ηηο δίθαηεο 

εθαξκνγήο απηνχ ηνπ εξγαιείνπ ρξεκαηνδφηεζεο  ηνπ δεκφζηνπ ξαδηνηειενπηηθνχ ηνκέα. 

Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε είλαη φηη 

ηειηθά ηφζν ζην ειιεληθφ αιιά θαη ζην δηεζλέο πεξηβάιινλ ππάξρεη κηα ζπγθερπκέλε  ζηάζε 

ησλ πνιηηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή Ραδηνηειενπηηθψλ ππεξεζηψλ απφ Κξαηηθφ πάξνρν θαη 

κηα επηθπιαθηηθή δηάζεζε γηα ηελ αλαγθαηφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα, ην θφζηνο θαη ηελ κέζνδν 

θάιπςεο ηνπ θφζηνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο ηδησηηθνχο παξφρνπο. 

Γεληθφηεξα ε επηβνιή έκκεζσλ θφξσλ θαη ηειψλ ζηνπο πνιίηεο δεκηνπξγνχζε αληηδξάζεηο 

θαη απξνζπκία πιεξσκήο, πφζν κάιινλ ζε κηα ππεξεζία πνπ αληηκεησπίδεηαη κε 

επηθπιαθηηθή δηάζεζε. Σέινο αμίδεη λα αλαθεξζεί ε χπαξμε βηβιηνγξαθηθνχ θελνχ ζρεηηθά 

κε ην εξεπλεηηθφ θνκκάηη ηεο πξνζπκίαο θαηαβνιήο θφξσλ θαη ηειψλ απφ ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο. πλεπψο ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία επειπηζηεί λα ζπλεηζθέξεη ζην 

θνκκάηη απηφ θαη πην ζπγθεθξηκέλν ζηελ πξνζπάζεηα αλάιπζεο ηεο δηάζεζεο θαη θηλήηξσλ 

ησλ θνξνινγνχκελσλ γηα ηελ θαηαβνιή ή κε θαηαβνιή  έκκεζσλ θφξσλ/ηειψλ κέζσ 

ινγαξηαζκψλ ΓΔΚΟ. 
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  ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
 

ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ  

 

 

3.1.Βαζηθέο Φνξνινγηθέο  Έλλνηεο. 

 

 

3.1.1 θνπόο Σεο Δπηβνιήο Φόξσλ  

 

 

ηα ζχγρξνλα θξάηε, ε επηβνιή ησλ θφξσλ εμππεξεηεί, αθελφο δεκνζηνλνκηθνχο ζθνπνχο 

θαη αθεηέξνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνχο ζθνπνχο. Δίλαη γλσζηφ φηη, κε ηελ επηβνιή ησλ θφξσλ 

ην δεκφζην απνβιέπεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ησλ πφξσλ πνπ ηνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πάζεο θχζεσο αλαγθψλ ησλ πνιηηψλ, φπσο ε Γεκφζηα Αζθάιεηα, ε 

Γεκφζηα Τγεία, ε Παηδεία, ε απνλνκή ηεο Γηθαηνζχλεο θιπ.   

Σαπηφρξνλα φκσο κε ηελ επηβνιή ησλ θφξσλ θαη θπξίσο ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο 

εμππεξεηείηαη θαη ε θνηλσληθή ζθνπηκφηεηα ησλ θφξσλ, ε νπνία ζπκβάιιεη ζηε δηθαηφηεξε 

θαηαλνκή ηνπ πινχηνπ θαη ηελ άκβιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ αληζνηήησλ 

κεηαμχ ησλ πνιηηψλ. Αθφκε, κε ηελ επηβνιή ησλ θφξσλ θαη θπξίσο  ησλ έκκεζσλ θφξσλ θαη 

δαζκψλ πνπ επηβάιινληαη ζηα εηζαγφκελα αγαζά, ηα θξάηε απνβιέπνπλ ζηελ πξνζηαζία ησλ 

εγρσξίσλ παξαγφκελσλ αγαζψλ θαη ηελ αλάπηπμε αληαγσληζηηθψλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ 

έλαληη άιισλ ρσξψλ.  

 

 

3.1.2 Καλόλεο Φνξνινγίαο  

 

 

Ζ επηβνιή ησλ θφξσλ, γεληθά δηέπεηαη απφ νξηζκέλνπο θαλφλεο πνπ έρνπλ επηβιεζεί δηεζλψο, 

σο γεληθέο αξρέο, ζε φια ηα ζχγρξνλα θνξνινγηθά ζπζηήκαηα. Οη θπξηφηεξνη απφ απηνχο 

είλαη νη αθφινπζνη: 

 Ο θαλφλαο ηεο θαζνιηθφηεηαο ηνπ θφξνπ, ζπκθψλα κε ηνλ νπνίν ν θφξνο επηβάιιεηαη 

ρσξίο δηάθξηζε θαη ρσξίο εμαηξέζεηο ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. 

 Ο θαλφλαο ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο, ν νπνίνο επηβάιιεη φπσο, θάζε 

θνξνινγνχκελνο εηζθέξεη ζηα θνηλά βάξε, αλάινγα κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπ αληνρή 

θαη ηα εηζνδήκαηα ηνπ. 

 Ο θαλφλαο ηεο παξαγσγηθφηεηαο ηνπ θφξνπ, ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ν θφξνο πξέπεη 

λα επηβάιιεηαη θαηά ηέηνην ηξφπν θαη πνζνζηφ, ψζηε αθελφο λα επηηπγράλεηαη 

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

θνξνινγηθνχ λφκνπ. 

 Ο θαλφλαο ηεο απιφηεηαο ηνπ θφξνπ, πνπ επηβάιιεη φπσο νη ζεζπηδφκελεο 

θνξνινγηθέο δηαηάμεηο είλαη φζν γίλεηαη πην απιέο θαη θαηαλνεηέο, ηφζν απφ ηνπο 

εθαξκνζηέο ησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ, φζν θαη απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο . 

 Ο θαλφλαο ηεο βεβαηφηεηαο θαη ζηαζεξφηεηαο ηνπ θφξνπ, ε εθαξκνγή ηνπ νπνίνπ 

ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ νξζή εθαξκνγή ησλ θνξνινγηθψλ δηαηάμεσλ. Απηφ 

Δπηηπγράλεηαη πξαγκαηηθά φηαλ νη θνξνινγνχκελνη είλαη επαξθψο ελεκεξσκέλνη γηα 

ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ψζηε λα αληαπνθξίλνληαη ζε απηέο εκπξφζεζκα, 

απνθεχγνληαο έηζη ηηο ζπλέπεηεο εθπξνζέζκνπ θαηαβνιήο ησλ θφξσλ θαη ηηο ζρεηηθέο 

ηαιαηπσξίεο θαη πνηλέο. 

 Ο θαλφλαο ηνπ δηαρσξηζκνχ ησλ εηζνδεκάησλ, ν νπνίνο επηβάιιεη, γηα ιφγνπο 

θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο ηε δηαθνξεηηθή θνξνινγηθή επηβάξπλζε νξηζκέλσλ 

εηζνδεκάησλ ή αγαζψλ φπσο π.ρ. ηα εηζνδήκαηα απφ θεθάιαηα ή εξγαζία, ηα αγαζά 

ιατθήο θαηαλάισζεο ή αγαζά πνιπηειείαο θιπ. 

 Ο θαλφλαο ηεο απνθπγήο ηεο δηπιήο θνξνινγίαο, ν νπνίνο πξέπεη λα εθαξκφδεηαη 

ηφζν ζε εζληθφ επίπεδν, φζν θαη ζηηο ζρέζεηο κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ Κξαηψλ. Έηζη ζε 

δηαθξαηηθφ επίπεδν έρνπλ ππνγξαθεί δηκεξείο ζπκβάζεηο γηα ηελ απνθπγή ηεο δηπιήο 

θνξνινγίαο. Ζ Διιάδα έρεη ππνγξάςεη κε αξθεηά Κξάηε παξφκνηεο ζπκβάζεηο. 
1
  

 

 

3.1.3.Ζ Έλλνηα ησλ Φόξσλ θαη ηα Αληαπνδνηηθά Σέιε 

 

 

Φφξνο είλαη ε άκεζε θαη νξηζηηθή παξνρή ησλ ηδησηψλ πξνο ηε δεκφζηα εμνπζία πνπ είλαη 

αλαγθαία γηα ηελ θάιπςε ησλ δεκνζίσλ βαξψλ. 

ηνηρεία πνπ ζπλζέηνπλ ηελ έλλνηα ηνπ θφξνπ είλαη: 

                      i. άκεζε ρξεκαηηθή παξνρή ηνπ ηδηψηε πξνο ην θξάηνο 

                     ii. ππνρξεσηηθφ ηεο παξνρήο 

                    iii. ν νξηζηηθφο ραξαθηήξαο ηεο παξνρήο 

                    iv. ε «κνλνκέξεηα» ηεο παξνρήο 

                     v. νη ιεηηνπξγίεο ηνπ: ε θάιπςε δαπαλψλ αιιά θαη ε επηδίσμε επίηεπμεο άιισλ                                                    

νηθνλνκηθψλ θαη θνηλσληθψλ ζηφρσλ «Οξηζκφο G. Jeze» Ο θφξνο σο άκεζε ρξεκαηηθή 

παξνρή ηδησηψλ πξνο ην θξάηνο είλαη απαξαίηεηνο γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δαπαλψλ ηνπ. 

Ο θφξνο σο ππνρξεσηηθή παξνρή κέζσ ηεο θνξνινγίαο, νηθνλνκηθήο δχλακεο απφ ηνλ ηδηψηε 

ζην θξάηνο ή ηνπο Ο.Σ.Α. έρεη αλαγθαζηηθφ ραξαθηήξα. Ζ εμνπζία ηεο πνιηηείαο λα 

επηβάιιεη θφξν ζπληζηά εθδήισζε άζθεζεο ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο. Ζ θξαηηθή δειαδή 

εμνπζία επηβάιιεη θαη θαζνξίδεη ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ θφξνπ κνλνκεξψο κε λφκν, ελψ 

ζπγρξφλσο ζεζπίδεη ζεηξά κέηξσλ κε ηα νπνία ν θνξνινγνχκελνο εμαλαγθάδεηαη ζηελ 

εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζήο ηνπ απηήο. 

 

                                                           
1
 Θενθάλεο Καξαγηψξγνο, Γεψξγηνο Γεσξγίνπ, (2004) ζει 209-210 
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3.2 Φνξείο θαη Απνδέθηεο ηεο Φνξνινγηθήο Δμνπζίαο 
 

 

Κξάηνο είλαη θνξέαο θνξνινγηθήο εμνπζίαο (πξσηνγελήο εμνπζία) θαη νη θνξείο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο νη παξάγσγνη πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλνη απφ ην θξάηνο. Φνξέαο 

θνξνινγηθήο εμνπζίαο είλαη θαη νη Δπξσπατθέο Κνηλφηεηεο. Σα θξάηε-κέιε κεηαβίβαζαλ κε 

αληίζηνηρν πεξηνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο ηνπο εμνπζίαο ηελ αξκνδηφηεηα δεκηνπξγίαο ηδίσλ 

εζφδσλ θνξνινγηθνχ ραξαθηήξα ζηηο Δπξσπατθέο θνηλφηεηεο. Ο θφξνο σο ππνρξεσηηθή 

ζπλεηζθνξά ησλ πνιηηψλ έρεη απνδέθηεο ην δεκφζην θαη ηα Ν.Π.Γ.Γ. Τπνθείκελν ηνπ θφξνπ 

νη ηδηψηεο (άξζξν 4 παξ.5 πληάγκαηνο).
2
 Έιιελεο, αιιά θαη αιινδαπνί πνπ δηακέλνπλ ζηελ 

Διιάδα ή έρνπλ νηθνλνκηθή απαζρφιεζε. Ο θφξνο ζπληζηά παξνρή ηνπ ηδηψηε ζην δεκφζην 

πνπ δελ ζπλδέεηαη κε αληίζηνηρε εηδηθή αληηπαξνρή απφ πιεπξάο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ 

θνξνινγία δειαδή απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ ζην ζχλνιφ ηνπο. 

ήκεξα γίλεηαη απνδεθηή ε ζεσξία ηνπ θαζήθνληνο ή ηεο ζπζίαο. χκθσλα κε ηε ζεσξία 

απηή ν θφξνο απνηειεί νπζηψδεο θνηλσληθφ θαζήθνλ, «ζπζία» ησλ πνιηηψλ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ ηνπ θξάηνπο. Με ηε κεηαβίβαζε ηκήκαηνο ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπ πνιίηε ζην 

θξάηνο θαζίζηαηαη δπλαηή ε θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ θξάηνπο. 

 

 

3.3 Σν Αληηθείκελν ηνπ Φόξνπ 
 

 

χκθσλα κε ην χληαγκα κπνξεί λα είλαη ην εηζφδεκα, ε πεξηνπζία, ε δαπάλε ή νη 

ζπλαιιαγέο. ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί φηη ζχκθσλα κε ηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπηθξαηείαο είλαη ζπληαγκαηηθά επηηξεπηή ε ζέζπηζε θαηά λνκνζεηηθή εμνπζηνδφηεζε 

ηεο κεζφδνπ πξνζδηνξηζκνχ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο φπσο είλαη ν ηξφπνο εμεχξεζεο ηνπ 

εηζνδήκαηνο ησλ ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα (ζπληειεζηέο 

θαζαξνχ θέξδνπο). 

 

Ζ αξρή ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ θφξνπ θαη ε πεξηνδηθή ζπγθαηάζεζε ηνπ Κνηλνβνπιίνπ 

γηα ηελ είζπξαμε ηνπ θφξνπ. Ζ χπαξμε ηνπ ηππηθνχ λφκνπ πνπ επηβάιιεη νξηζκέλν θφξν 

θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ, δελ αξθεί γηα ηε λφκηκε βεβαίσζε θαη 

είζπξαμε ηνπ θφξνπ. Απαηηείηαη θαη ε ζπγθαηάζεζε ηεο Βνπιήο ή, νξζφηεξα, ε παξνρή 

εμνπζηνδφηεζεο ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία γηα ηελ βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ θφξνπ. 

 

Ζ εμνπζηνδφηεζε απηή παξέρεηαη θαη’ έηνο κε ηελ ςήθηζε ηνπ θξαηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ζηνλ νπνίν αλαγξάθνληαη ηα πνζά θαη θαηά ηνπο ππνινγηζκνχο ηεο 

εθηειεζηηθήο εμνπζίαο ζα εηζπξαρζνχλ απφ ηα δηάθνξα είδε θνξνινγίαο. πλεπψο γηα ηε 

λφκηκε βεβαίσζε θαη είζπξαμε νξηζκέλνπ θφξνπ  απαηηνχληαη: Ο ηππηθφο λφκνο πνπ 

επηβάιιεη ην θφξν θαζνξίδνληαο ζπγρξφλσο ηα νπζηψδε ζηνηρεία ηνπ. Καη ε αλαγξαθή ησλ 

ζρεηηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ. πλεπψο, εάλ ειιείπεη κηα απφ 

ηηο πξνυπνζέζεηο απηέο ε βεβαίσζε θαη είζπξαμε ηνπ θφξνπ είλαη παξάλνκε. 

 

3.4 Αξρή ηεο Φνξνινγηθήο Ηζόηεηαο 
 

ην άξζξν 4 παξ.1,5 ηνπ πληάγκαηνο θαηνρπξψλεηαη αθελφο κελ ε αξρή ηεο ηζφηεηαο 

ελψπηνλ ηνπ λφκνπ πνπ απνηειεί απηνλφεην αίηεκα ηεο θηιειεχζεξεο δεκνθξαηίαο αθεηέξνπ 

                                                           
2
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δε ε αξρή θαηά ηελ νπνία ε θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ κεηαμχ ησλ πνιηηψλ πξέπεη 

λα γίλεηαη κε βάζε ηε θνξνδνηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. Ζ θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ κε 

βάζε ηελ θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ηνπ θαζελφο έξρεηαη αθελφο κελ λα εμεηδηθεχζεη ηελ γεληθή 

αξρή ηεο ηζφηεηαο ζην θνξνινγηθφ δίθαην θαη αθεηέξνπ λα πινπνηήζεη ηελ αξρή ηνπ 

Κνηλσληθνχ Κξάηνπο.
3
 

Πξαγκαηηθά, κε ηε θνξνινγία ην θξάηνο αθαηξεί απφ ηνπο πνιίηεο νηθνλνκηθή 

δχλακε-αθαίξεζε πνπ απμάλεη κε ηελ πξννδεπηηθή θνξνινγία φζν απμάλεη ε θνξνινγεηέα 

χιε κε ζπλέπεηα ηνλ κεηξηαζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ. ηε ζπλέρεηα δε ην Κνηλσληθφ 

Κξάηνο επηζηξέθεη κέξνο ησλ εζφδσλ ηνπ απηψλ κε ηε κνξθή κεηαβαηηθψλ πιεξσκψλ ζηνπο 

νηθνλνκηθά αζζελέζηεξνπο ζηνρεχνληαο ζηελ αχμεζε ηνπ βηνηηθνχ ηνπο επηπέδνπ. Όπσο δε 

νξζά έρεη επηζεκαλζεί, ε αξρή ηνπ θνηλσληθνχ θξάηνπο πινπνηείηαη κφλν κε ην «θνηλσληθφ 

θνξνινγηθφ θξάηνο». 

Ζ έλλνηα ηεο θνξνινγηθήο ηζφηεηαο, φπσο θαη ε γεληθφηεξε αξρή ηεο ηζφηεηαο, 

επηβάιιεη ζην θνξνινγηθφ λνκνζέηε ηελ «ίζε κεηαρείξηζε» θαη εηδηθφηεξα ηε «δίθαηε» 

θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ, απαγνξεχνληαο θάζε απζαίξεηε δηάθξηζε επλντθή ή 

δπζκελή γηα νξηζκέλα άηνκα ή θαηεγνξίεο αηφκσλ. 

Έηζη ε αξρή απηή επηβάιιεη ηελ φκνηα θνξνινγηθή κεηαρείξηζε αηφκσλ πνπ 

βξίζθνληαη θάησ απφ ηηο ίδηεο (νηθνλνκηθέο) ζπλζήθεο (νξίδνληαη θνξνινγηθή ηζφηεηα) θαη 

ηελ αλφκνηα κεηαρείξηζε εθείλσλ πνπ βξίζθνληαη θάησ απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο (θάζεηε 

θνξνινγηθή ηζφηεηα) έηζη ψζηε λα κελ είλαη ζπληαγκαηηθά επηηξεπηή νχηε ε άληζε 

κεηαρείξηζε φκνησλ πεξηπηψζεσλ, νχηε ε ίζε κεηαρείξηζε αλφκνησλ. 

Πνηέο νη ινηπέο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο ζηα δεκφζηα έζνδα πιελ ηνπ θφξνπ; 

(θνξνινγηθέο θπξψζεηο, ρξεκαηηθά πξφζηηκα, παξάβνια, θνηλσληθέο εηζθνξέο) 

Ο θφξνο ζα κπνξνχζε λα νξηζζεί σο ε άκεζε αλαγθαζηηθή νξηζηηθή ρξεκαηηθή παξνρή ησλ 

ηδησηψλ ζην Κξάηνο θαη Ν.Π.Γ.Γ. αιιά θαη Ν.Π.Η.Γ., κε ζπλδεφκελε κε εηδηθφ αληάιιαγκα 

θαη απνζθνπνχζα ζηελ εθπιήξσζε δεκφζησλ ζθνπψλ θαη ηδίσο ηελ θάιπςε ησλ δεκνζίσλ 

δαπαλψλ. 

Οη ινηπέο νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο είλαη: 

1)      Φνξνινγηθέο Κπξψζεηο 

2)      Υξεκαηηθά Πξφζηηκα 

3)      Παξάβνια 

4)      Κνηλσληθέο Δηζθνξέο 

 

3.5  Γηάθξηζε ησλ Φόξσλ  
 

Οη Φφξνη δηαθξίλνληαη ζε δπν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ζηνπο άκεζνπο θαη ζηνπο έκκεζνπο.  

 Οη άκεζνη θφξνη είλαη νλνκαζηηθνί, δειαδή αλαθέξνληαη ζε νξηζκέλα πξφζσπα θαη 

επηβάιινληαη ζην παξαγφκελν εηζφδεκα ή ηελ πεξηνπζία ηνπ θνξνινγνχκελνπ. 

Σέηνηνη θφξνη είλαη ν θφξνο εηζνδήκαηνο, ν θφξνο θιεξνλνκηψλ, δσξεψλ θαη γνληθψλ 

παξνρψλ, ν θφξνο κεηαβίβαζεο αθηλήησλ, ν θφξνο αθίλεηεο πεξηνπζίαο θ.α.   

 Οη έκκεζνη θφξνη είλαη πξαγκαηηθνί δειαδή επηβάιινληαη ζην δαπαλψκελν εηζφδεκα 

θαη εηζπξάηηνληαη φρη νλνκαζηηθά, αιιά κε ηελ επθαηξία πξαγκαηνπνίεζεο 

νξηζκέλσλ γεγνλφησλ ή ζπλαιιαγψλ. Σέηνηνη θφξνη είλαη ν θφξνο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο, ηα ηέιε ραξηνζήκνπ, νη δαζκνί, νη θφξνη θαηαλάισζεο θ.α.   

 

 

3.5.1  Πιενλεθηήκαηα Άκεζσλ Φόξσλ  
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Οη άκεζνη θφξνη πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ έκκεζσλ γηαηί: α) Δίλαη δηθαηφηεξνη, αθνχ πιήηηνπλ 

πεξηζζφηεξν ηνπο πνιίηεο πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα, ζε αληίζεζε κε ηνπο 

έκκεζνπο θφξνπο πνπ επηβάιινληαη ρσξίο θακία δηάθξηζε ζε φινπο ηνπο πνιίηεο. β) Δίλαη πην 

ζηαζεξνί θαη νη πνιίηεο γλσξίδνπλ εθ ησλ πξνηέξσλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, 

πξάγκα πνπ δε ζπκβαίλεη κε ηνπο έκκεζνπο θφξνπο. 

 

 

3.5.2  Πιενλεθηήκαηα Έκκεζσλ Φόξσλ  
 

 

Οη έκκεζνη θφξνη πιενλεθηνχλ έλαληη ησλ άκεζσλ θφξσλ γηαηί: α) Δίλαη άκεζεο θαη κεγάιεο 

απφδνζεο, αθνχ επηβάιινληαη εχθνια ζε φινπο ηνπο πνιίηεο, πξάγκα πνπ δελ ζπκβαίλεη κε 

ηνπο άκεζνπο θφξνπο. β) Έρνπλ κηθξφηεξν θφζηνο βεβαίσζεο θα εηζπξάηηνληαη εχθνια, ζε 

αληίζεζε κε ηνπο άκεζνπο θφξνπο, πνπ απαηηνχλ κεγάιεο δαπάλεο βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο 

ηνπο.
4
 

 

 

 3.6 Ζ  Γηαθνξά Μεηαμύ Φόξνπ θαη Αληαπνδνηηθνύ Σέινπο 
 

 

Ο θφξνο ζπληζηά παξνρή ηνπ ηδηψηε ζην Γεκφζην πνπ δελ ζπλδέεηαη κε αληίζηνηρε εηδηθή 

αληηπαξνρή απφ πιεπξάο ηνπ ηειεπηαίνπ. Ζ θνξνινγία δειαδή απνζθνπεί ζηελ θάιπςε ησλ 

δεκνζίσλ δαπαλψλ ζην ζχλνιφ ηεο. 

 Σελ εηδνπνηφ δηαθνξά κεηαμχ ηνπ θφξνπ θαη ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο ζπληζηά ε 

χπαξμε εηδηθήο αληηπαξνρήο. Σν ηέινο θαηαβάιιεηαη δειαδή απφ ηνλ πνιίηε ζε 

αληάιιαγκα ηεο ηδηαίηεξεο ρξεζηκνπνίεζεο δεκνζίνπ νξηζκέλνπ έξγνπ ή ππεξεζίαο. 

 χκθσλα κε απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο ην αληαπνδνηηθφ ηέινο είλαη 

νηθνλνκηθφ βάξνο πνπ θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ πνιίηε πνπ επηδηψθεη λα απνιαχζεη 

ζπγθεθξηκέλε θαη εηδηθή αληηπαξνρή εθ κέξνπο ηνπ Κξάηνπο. Σν αληαπνδνηηθφ ηέινο 

δηέπεηαη θαηά βάζε απφ ηνπο θαλφλεο ηεο αληηζηνηρίαο κεηαμχ παξνρήο θαη αληηπαξνρήο 

θαη ηεο ειεχζεξεο απνδνρήο ή ρξεζηκνπνίεζεο ηεο παξνρήο απφ ην ρξήζηε. Με βάζε 

απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, ν πξνζδηνξηζκφο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ραξαθηεξίδνπλ ηα αληαπνδνηηθά ηέιε ηδίσο ελφςεη θαη ηεο λεφηεξεο λνκνινγίαο. 

 Καη ζηηο απνθάζεηο απηέο επαλαιακβάλεηαη ην ζηνηρείν ηεο εηδηθήο αληηπαξνρήο. Σν 

αληαπνδνηηθφ ηέινο θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ πνιίηε πνπ επηδηψθεη ηελ απφιαπζε 

ζπγθεθξηκέλεο εηδηθήο αληηπαξνρήο. Λφγσ ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο εηδηθήο 

αληηπαξνρήο (π.ρ. δεκφζηα πγεία, πεξίπησζε δεκνζίνπ ηέινπο απνξξηκκάησλ ζέινπκε 

δελ ζέινπκε) ε ππνρξέσζε θαηαβνιήο ηνπ αληαπνδνηηθνχ ηέινπο δελ πξνυπνζέηεη θαη’ 

αλάγθε ηελ πξαγκαηηθή ρξεζηκνπνίεζε ηεο δεκφζηαο ππεξεζίαο ζηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, αιιά αξθεί απιψο ε δπλαηφηεηα (εηνηκφηεηα) παξνρήο ηεο ππεξεζίαο. 

 Έλα δεχηεξν ζηνηρείν πνπ, θαηά βάζε, εκθαλίδεηαη ζηα αληαπνδνηηθά ηέιε είλαη ην 

ζηνηρείν ηεο «ειεχζεξεο ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο». Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηα 

«δηφδηα» πνπ θαηαβάιινληαη γηα ηε ρξήζε ησλ εζληθψλ νδψλ θ.ιπ. 

 Σέινο, νπζηψδεο ζηνηρείν αληαπνδνηηθνχ ηέινπο είλαη ε χπαξμε αλαινγίαο κεηαμχ ηεο 

παξνρήο ηνπ πνιίηε θαη ηεο εηδηθήο αληηπαξνρήο. Σν χςνο δειαδή ηνπ ηέινπο είλαη 

αλάινγν ηεο πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο ελψ ην χςνο ηνπ θφξνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 
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παξ.5 ηνπ πληάγκαηνο είλαη αλάινγν ηεο θνξνδνηηθήο ηνπ ηθαλφηεηαο. Ζ 

δηαθνξνπνίεζε απηή είλαη εχινγε θαζφζνλ ζε αληίζεζε πξνο ην θφξν πνπ ζπληζηά 

«βάξνο γεληθνχ νθέινπο», ην αληαπνδνηηθφ ηέινο ζπληζηά «βάξνο εηδηθνχ νθέινπο» ζην 

νπνίν είλαη εθαξκνζηέα ε ζεσξία ηνπ αληαιιάγκαηνο. 

 Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ραξαθηεξίδεη ην αληαπνδνηηθφ ηέινο θαη ην αληηδηαζηέιιεη απφ ην 

θφξν είλαη ν εηδηθφο ηνπ πξννξηζκφο. ε αληίζεζε δειαδή πξνο ηνπο θφξνπο, φπνπ ηζρχεη 

ε αξρή ηνπ κε εηδηθνχ πξννξηζκνχ ησλ εζφδσλ κε ζπλέπεηα λα κελ πξνβιέπεηαη εθ ησλ 

πξνηέξσλ ε θάιπςε ζπγθεθξηκέλεο δαπάλεο, ζηα ηέιε ηζρχεη ε αξρή ηνπ εηδηθνχ 

πξννξηζκνχ, πνπ είλαη ε θάιπςε ελ φισλ ή ελ κέξεη ηεο ζρεηηθήο δαπάλεο.5 

 

 

3.7.Ζ Έλλνηα ηεο Σηκνινγηαθήο Πνιηηηθήο 

 

 

Ζ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή πνπ ρξεζηκνπνηνχλ  νη νληφηεηεο, ζα πξέπεη λα 

νξίδεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ ηηκψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζηαδίνπ αλάπηπμεο σο κέξνο ηεο 

ζηξαηεγηθήο ηηκνιφγεζεο. Με ζηφρν ηε πξνψζεζε ησλ πξντφλησλ θαη ηε δεκηνπξγία 

ζπλζεθψλ γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο επηρείξεζεο. Απηή ε πξνζέγγηζε γηα ηελ 

ηηκνιφγεζε επηηξέπεη ζηηο εηαηξείεο λα θνζηνινγνχλ  ηα αγαζά ή ηηο ππεξεζίεο θαη λα 

επηιέγνπλ αλ κπνξνχλ λα ηα  παξάγνπλ κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν. Μέζα απφ 

ζπζηεκαηηθέο πνιηηηθέο ηηκνιφγεζεο θαζψο θαη ζηξαηεγηθέο, νη εηαηξείεο κπνξνχλ λα 

απνθνκίζνπλ κεγαιχηεξα θέξδε θαη λα απμήζνπλ  ή λα ππεξαζπηζηνχλ ηα κεξίδηα αγνξάο 

ηνπο. Ο θαζνξηζκφο ησλ ηηκψλ είλαη έλα απφ ηα θχξηα θαζήθνληα ηνπ κάξθεηηλγθ θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ελφο πξντφληνο ή ππεξεζίαο, πνπ δηαδξακαηίδεη ζπρλά ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ 

επηηπρία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο, γηα λα κελ αλαθέξσ ηελ θεξδνθνξία 

κηαο επηρείξεζεο. ε γεληθέο γξακκέο, ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή αθνξά, ην πψο κηα εηαηξεία, 

νξίδεη ηηο ηηκέο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο, κε βάζε ην θφζηνο, ηελ αμία, ηε 

δήηεζε θαη ηνλ αληαγσληζκφ. Απφ ηελ άιιε πιεπξά,  ε ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο αλαθέξεηαη 

ζην πψο ε εηαηξεία ρξεζηκνπνηεί ηηο ηηκέο, γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ ηεο ζηφρσλ, 

φπσο γηα παξάδεηγκα αλ πξνζθέξεη ρακειφηεξεο ηηκέο γηα λα απμήζεη ηνλ φγθν ησλ 

πσιήζεσλ ή πςειφηεξεο ηηκέο γηα λα ηνλ κεηψζεη ψζηε λα θηάζεη ζην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα. Αξθεηέο θνξέο ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή ηείλνπλ λα 

αιιειεπηθαιχπηνληαη, φκσο απηφ δελ απνηειεί ηνλ θαλφλα  θαη νη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο θαη 

ζηξαηεγηθέο είλαη ηα εξγαιεία γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ θάζε νληφηεηαο  

 

Μεηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ βάζεσλ, ηα ελδηαθεξφκελα κέιε κηαο νληφηεηαο κπνξνχλ 

λα αξρίζνπλ λα αλαπηχζζνπλ ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο. Ξεθηλψληαο απφ ηνλ θαζνξηζκφ ησλ 

ζηφρσλ, φπσο ε αχμεζε ησλ βξαρππξφζεζκσλ θαη καθξνπξφζεζκσλ θεξδψλ, ηε 

ζηαζεξνπνίεζε ησλ ηηκψλ, ηελ αχμεζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, θαη ηνπ  κεξηδίνπ αγνξάο έλαληη 

ηνπ αληαγσληζκνχ. Σα κέιε πξέπεη επίζεο λα ιάβνπλ ππφςε ηηο ηξέρνπζεο ζπλζήθεο ηεο 

                                                           
5  Μπέζηια-Μαθξίδε Διηζάβεη,  (2006)  θεθ. 2 
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αγνξάο θαηά ηελ αλάπηπμε ζηξαηεγηθψλ ηηκνιφγεζεο γηα λα εμαζθαιίζνπλ φηη νη ηηκέο πνπ 

επηιέγνπλ, είλαη θαηάιιειεο γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. Δπηπιένλ, ε απνηειεζκαηηθή 

ζηξαηεγηθή ηηκνιφγεζεο πεξηιακβάλεη ηελ εμέηαζε ησλ πειαηψλ, ην θφζηνο, ηνλ 

αληαγσληζκφ, θαη δηαθνξεηηθά ηκήκαηα ηεο αγνξάο. 

 

 

3.8 ηξαηεγηθέο Σηκνιόγεζεο 

 

 

ηξαηεγηθήο ηηκνιφγεζεο πνηθίιινπλ αλάινγα κε ην αλ ε νληφηεηα είλαη ν λενεηζεξρφκελνο 

ζηελ αγνξά ή κηα θαζηεξσκέλε εηαηξεία. Οη λενεηζεξρφκελνη πξνζθέξνπλ κεξηθέο θνξέο ηα 

πξντφληα κε ρακειφ θφζηνο γηα λα πξνζειθχζνπλ ην κεξίδην ηεο αγνξάο, ελψ νη αληηδξάζεηο 

ησλ θαηεζηεκέλσλ θνξέσλ πνηθίιινπλ ζέινληαο λα πξνζηαηεχζνπλ ην κεξίδην αγνξάο ηνπο. 

ηε ζπλέρεηα ζα εμεγήζνπκε δηάθνξνπο ηξφπνπο θαη πξαθηηθέο πνπ αθνινπζνχλ νη νληφηεηεο 

ψζηε  λα αλαπηχμνπλ ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή θαη ζηξαηεγηθή.  

 Πξψηνλ, ζεσξείηαη ηηκνιφγεζε κε βάζε ην θφζηνο.  

 Γεχηεξνλ, ηηκνιφγεζεο βάζεη ηεο αμίαο πνπ βαζίδνληαη 

 Σξίηνλ, ε ηηκνιφγεζε κε βάζε ηε δήηεζε 

 Σέηαξηνλ, ηηκνιφγεζε βάζεη αληαγσληζκνχ 

 Πέκπηνλ, ζηξαηεγηθέο  γηα λέα  θαη θαζηεξσκέλα πξντφληα 

 

 

3.8.1 Με Βάζε ην Κόζηνο Σηκνιόγεζεο  

 

 

Ζ παξαδνζηαθή πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο κπνξεί λα ζπλνςηζηεί κε ηνλ ηχπν: 

Κφζηνο + ηαζεξφ θέξδνο x πνζνζηφ = ηηκή πψιεζεο. Σηκνιφγεζε κε βάζε ην θφζηνο 

πεξηιακβάλεη ηνλ πξνζδηνξηζκφ φισλ ησλ ζηαζεξψλ θαη κεηαβιεηψλ εμφδσλ πνπ ζπλδένληαη 

κε έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία. Μεηά ην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ αλαινγεί ζην πξντφλ ή ηελ 

ππεξεζία, έρνπλ πξνζδηνξίζεη έλα επηζπκεηφ πεξηζψξην θέξδνπο γηα θάζε κνλάδα, φπσο έλα 

8 ή 12 ηνηο εθαηφ. Ο ζηφρνο ηεο πξνζέγγηζεο είλαη λα θαιχςεη φια ηα έμνδα πνπ πξνέθπςαλ 

απφ ηελ παξαγσγή πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ θαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηδησθφκελνπ επηπέδνπ 

θέξδνπο. 

 

Απφ κφλε ηεο, απηή ε κέζνδνο είλαη απιή θαη εχθνιε, απαηηψληαο κφλν ηε κειέηε  ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαη ινγηζηηθψλ αξρείσλ γηα λα θαζνξίζνπλ ηηο ηηκέο. Απηή ε πξνζέγγηζε 

ηηκνιφγεζεο δελ ζπλεπάγεηαη ηελ εμέηαζε ηεο αγνξάο ή ηελ εμέηαζε ηνπ αληαγσληζκνχ θαη 

άιινπο παξάγνληεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ επηπηψζεηο ζηελ ηηκνιφγεζε. Απηνχ ηνπ 

είδνπο ε ηηκνιφγεζε, είλαη επίζεο δεκνθηιήο επεηδή είλαη κηα παλάξραηα πξαθηηθή πνπ 
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ρξεζηκνπνηεί εζσηεξηθή πιεξνθφξεζε φηη νη δηαρεηξηζηέο κπνξνχλ λα απνθηήζνπλ εχθνια. 

Δπηπιένλ, κηα εηαηξεία κπνξεί λα ππεξαζπηζηεί ηηο ηηκέο ηνπο κε βάζε ην θφζηνο θαη λα 

απνδείμεη φηη νη ηηκέο ηεο,  θαιχπηνπλ ην θφζηνο ζπλ έλα πνζνζηφ γηα ην θέξδνο. 

 

 

3.8.2   Σηκνιόγεζε Βάζεη ηεο Αμίαο πνπ Βαζίδνληαη 

 

 

ε απηή ηελ πεξίπησζε ε ηηκή νξίδεηαη απφ ηε κειέηε ηεο βέιηηζηεο ηηκήο πψιεζεο. Δίλαη ε 

αληίιεςε ηεο πξαγκαηηθήο αμίαο ελφο πξντφληνο ή ε αμία ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνέξρνληαη 

απφ απηφ, απφ ηνπο πειάηεο ηεο, φρη κφλν ηα έμνδα ηεο εηαηξείαο πνπ ην παξάγεη. Γειαδή ε 

αμία ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηηο αλάγθεο ησλ πειαηψλ, ηηο 

πξνηηκήζεηο, ηηο πξνζδνθίεο,  ηνπο νηθνλνκηθνχο πφξνπο, θαζψο θαη απφ ηηο πξνζθνξέο ησλ 

αληαγσληζηψλ.  

Καηά ζπλέπεηα, ε πξνζέγγηζε απηή απαηηεί έξεπλα  πειαηψλ  θαη ηεο αγνξάο γηα λα 

θαζνξηζηεί αμία ελφο πξντφληνο ή κηαο ππεξεζίαο. Δπηπιένλ, πξέπεη λα ζπγθξίλνληαη  ηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηνπο  κε εθείλα  ησλ αληαγσληζηψλ ηνπο, γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ θαη  κεηνλεθηεκάησλ ηνπ πξντφληνο . 

 

 

3.8.3 Σηκνιόγεζε Βάζεη Εήηεζεο  

 

 

Ζ πηνζέηεζε πνιηηηθψλ ηηκνιφγεζεο πνπ βαζίδεηαη ζηε δήηεζε είλαη φηη δελ δηαθέξνπλ 

πιήξσο κε ην θφζηνο. Αληί απηνχ, επηθεληξψλνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ πειαηψλ θαη ηελ πνηφηεηα θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

Ζ δήηεζε ηηκνιφγεζε, επηθεληξψλεηαη ζην επίπεδν ηεο δήηεζεο γηα έλα πξντφλ, ή ππεξεζία 

θαη φρη γηα ην θφζηνο ησλ πιηθψλ ηεο εξγαζίαο. 

χκθσλα κε απηή ηελ πνιηηηθή ηηκνιφγεζεο, νη δηαρεηξηζηέο πξνζπαζνχλ λα 

θαζνξίζνπλ ηελ πνζφηεηα ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξνχλ λα πσινχλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο. Μέζσ ρξνλνδηαγξακκάησλ δήηεζεο, πξνθεηκέλνπ λα θαζνξίζνπλ ηηο 

ηηκέο κε βάζε ηε δήηεζε. Υξεζηκνπνηψληαο πξνγξάκκαηα δήηεζεο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα 

θαηαιάβνπκε πνηά επίπεδα παξαγσγήο ζα είλαη πην θεξδνθφξα. Έηζη γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ «άξηζηνπ» επίπεδνπ παξαγσγήο θαη πσιήζεσλ, εμεηάδνπκε ην θφζηνο παξαγσγήο θαη κε 

εθηηκήζεηο  ζε θάζε επίπεδν ησλ πσιήζεσλ. Οη ηηκέο θαζνξίδνληαη, απφ ηελ εμέηαζε ησλ 

εθηηκήζεσλ θφζηνπο ζε δηάθνξα επίπεδα ηεο αγνξάο θαζψο θαη ηα αλακελφκελα έζνδα απφ 

ηνλ φγθν ησλ πσιήζεσλ. Ζ επηηπρία απηήο ηεο ζηξαηεγηθήο, εμαξηάηαη απφ ηελ αμηνπηζηία 

ησλ εθηηκήζεσλ δήηεζεο. 
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3.8.4 Σηκνιόγεζε Βάζεη Αληαγσληζκνύ 

 

 

Ο αληαγσληζκφο  παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην θαζνξηζκφ ηεο  ηηκνινγηαθήο πνιηηηθήο. Μηα 

νληφηεηα  θαζνξίδεη ηηο ηηκέο ηεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο επηρεηξήζεηο πνπ αληαγσλίδεηαη.  Μηα 

νληφηεηα μεθηλά ηελ αλάπηπμε ηνπ αληαγσληζκνχ ησλ ηηκψλ ηεο,  βαζίδνληάο ηνλ ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ πθηζηάκελσλ αληαγσληζηψλ ηεο. ηε ζπλέρεηα, ε εηαηξεία αμηνινγεί ην δηθφ 

ηνπ πξντφλ ή ηελ ππεξεζία ηνπ. Μεηά απφ απηφ ην βήκα, αλ ε νληφηεηα ζέηεη ηηκέο 

πςειφηεξεο, θάησ, ή ζην ίδην επίπεδν κε ηνπο αληαγσληζηέο ηεο, βάζε ησλ πιενλεθηεκάησλ 

θαη ησλ κεηνλεθηεκάησλ ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο ηεο θαζψο θαη ζε ζρέζε κε ηελ 

αλακελφκελε αληίδξαζε ησλ αληαγσληζηψλ. Απηή ε ηειεπηαία ζεψξεζε, «ε αληαπφθξηζε 

ησλ αληαγσληζηψλ», είλαη έλα ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ηηκνιφγεζεο, θπξίσο ζε αγνξέο 

νιηγνπσιίσλ. ε κηα ηέηνηα αγνξά, αλ έλαο αληαγσληζηήο κεηψλεη ηελ ηηκή ηνπ, νη άιινη θαηά 

πάζα πηζαλφηεηα ζα κεηψζνπλ ηηο δηθέο ηνπο. Απηή ε ηηκνινγηαθή πνιηηηθή επηηξέπεη ζηηο 

νληφηεηεο λα θαζνξίδνπλ ηηο ηηκέο γξήγνξα, κε ζρεηηθά κηθξφ θφπν, δεδνκέλνπ φηη δελ 

απαηηεί ηφζν αθξηβή πξνζέγγηζε ηεο αγνξάο, φπσο ε ηηκνιφγεζε ηεο δήηεζεο. 

 

 

3.8.5 ηξαηεγηθέο γηα Νέα θαη Καζηεξσκέλα Πξντόληα 

 

 

ηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο πξντφλησλ εμαξηάηαη ζπρλά απφ ην ζηάδην πνπ έλα πξντφλ ή κηα 

ππεξεζία βξίζθεηαη. Γειαδή ζηνλ θχθιν δσήο ηνπ πξντφληνο, ηα λέα πξντφληα ζπρλά 

απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο απφ ηα θαζηεξσκέλα πξντφληα   

 

 

3.8.5.1 Σηκνινγηαθή Πνιίηηθή Νένπ Πξντόληνο. 

  

 

Οη ζπκκεηέρνληεο, ζπρλά βαζίδνληαη ζε ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα 

ζπιιάβεη ην κεξίδην αγνξάο γξήγνξα. Όηαλ ππάξρνπλ δηάθνξνη αληαγσληζηέο ζηελ αγνξά, νη 

ζπκκεηέρνληεο ρξεζηκνπνηνχλ ζπλήζσο ρακειφηεξεο ηηκέο γηα λα αιιάμεη ηηο ζπλήζεηεο ησλ 

δαπαλψλ ησλ θαηαλαισηψλ θαη λα απνθηήζνπλ ην κεξίδην ηεο αγνξάο πνπ επηζπκνχλ. Γηα 

ηελ πξνζέιθπζε  πειαηψλ απνηειεζκαηηθά, νη νληφηεηεο  ζε γεληθέο γξακκέο  πινπνηνχλ κηα 

απιή  ή δηαθαλήο δηάξζξσζε ησλ ηηκψλ, ε νπνία επηηξέπεη ζηνπο πειάηεο λα ζπγθξίλνπλ ηηο 

ηηκέο εχθνια θαη λα θαηαιάβνπλ φηη νη λενεηζεξρφκελνη έρνπλ ρακειφηεξεο ηηκέο απφ εθείλεο 

πνπ ζεζπίδεη ε ππάξρνπζα αγνξά. 
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3.8.5.2 Σηκνινγηαθή Πνιηηηθή Καζηεξσκέλνπ Πξντόληνο 

 

 

Μεξηθέο θνξέο νη θαζηεξσκέλεο εηαηξείεο δελ ρξεηάδεηαη λα πξνζαξκφζνπλ ηηο ηηκέο ηνπο σο 

απάληεζε ζηνπο λενεηζεξρφκελνπο ζηελ αγνξά θαη ηηο ρακειφηεξεο ηηκέο ηνπο, επεηδή νη 

πειάηεο ζπρλά είλαη πξφζπκνη λα πιεξψζνπλ πεξηζζφηεξα γηα ηα πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο  απνθεχγνληαο έηζη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αιιαγή ησλ πξντφλησλ ή ησλ 

ππεξεζηψλ. 

 

 

3.8.6 Ζ Σκεκαηνπνίεζε ηεο Αγνξάο 

 

 

Δπεηδή φινη νη πειάηεο δελ έρνπλ ηηο ίδηεο αλάγθεο, ηηο πξνζδνθίεο, θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

πφξνπο, νη νληφηεηεο κπνξνχλ λα βειηηψζνπλ ηηο ζηξαηεγηθέο ηηκνιφγεζεο  

θαηαθεξκαηίδνληαο ηηο αγνξέο. Ο δηαρσξηζκφο απηφο  έξρεηαη  φηαλ νη νληφηεηεο θαζνξίδνπλ 

πνηα είλαη ηα θίλεηξα ζηηο ζπγθεθξηκέλεο αγνξέο θαη πνηεο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ ζηελ 

αγνξά ζην ζχλνιφ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, νξηζκέλνη πειάηεο ελδέρεηαη λα έιθνληαη  ζε 

κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ηηκή, ελψ άιινη ππνθηλνχληαη απφ ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ηε 

ρξεζηκφηεηα. Ζ ηδέα πίζσ απφ ηελ ηκεκαηνπνίεζε ηεο είλαη λα δηαηξέζεη κηα κεγάιε νκάδα 

ζε κηα ζεηξά απφ κηθξφηεξεο νκάδεο πνπ κνηξάδνληαη φκνηα ραξαθηεξηζηηθά φπσο ε ειηθία, 

ην εηζφδεκα, ηε γεσγξαθηθή ζέζε, ν ηξφπν δσήο θ.α.. Γηαηξψληαο κηα αγνξά ζε δχν ή 

πεξηζζφηεξα ηκήκαηα, κηα εηαηξεία κπνξεί λα επηλνήζεη έλα ζχζηεκα ηηκνιφγεζεο πνπ ζα 

παξαρσξεί θίλεηξα ζηα δηάθνξα ηκήκαηα ηεο αγνξάο ή λα κπνξεί λα ζηνρεχνπλ ζηελ 

απνκφλσζε ζπγθεθξηκέλσλ ηκεκάησλ ηεο αγνξάο πνπ αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηα 

πξντφληα ή ηηο ππεξεζίεο ηεο θαη ηηο ηηκέο ηεο.
6
 

 

 

3.9 Ζ Διιεληθή θαη νη Γηεζλείο Πξαθηηθέο κηα Αλαδξνκή ζηε Κξαηηθή 

Σειεόξαζε  

 

 

 3.9.1 Πιεξσκή Γεκόζηαο Σειεόξαζε Παγθνζκίσο θαη ε Διιεληθή 

Πξαγκαηηθόηεηα  

   

 

Ζ επηβνιή ηειψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο δεκφζηαο ηειεφξαζεο, ή έκκεζσλ επηβαξχλζεσλ γηα 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ δεκφζησλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ, βξίζθνληαη ζε πεξίπνπ δχν ηξίηα 

                                                           
6
 ηψκθνο, Γεψξγηνο  ηξαηεγηθφ Μάξθεηηλγθ  (2004) θεθ. 13 
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ησλ επξσπατθψλ ρσξψλ. Ζ πξαθηηθή απηή είλαη ιηγφηεξν ζπρλή ζηελ Αθξηθή θαη ηελ Αζία, 

θαη άγλσζηα ζηε Βφξεηα Ακεξηθή. ε νξηζκέλεο ρψξεο, φπσο ε εξβία θαη ε Ρνπκαλία, νη 

ακνηβέο πνπ θαηαβάιινπλ κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο.  

Απηή ήηαλ θαη ε πεξίπησζε ζηελ Διιάδα κέρξη ηνλ Ηνχλην ηνπ 2013, φηαλ ε 

θπβέξλεζε αλέζηεηιε ηε ιεηηνπξγία ηνπ θνξέα δεκφζηαο  ξαδηνηειεφξαζεο, (ΔΡΣ), σο κέξνο 

ησλ δξαζηηθψλ πεξηθνπψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρσξίο λα αιιάμεη απηή ε πεγή 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ λένπ θνξέα «Νέα Διιεληθή ξαδηνθσλία, Ηληεξλέη θαη ηειεφξαζε»  

(ΔΡΣ)  

ηελ Ηαπσλία, νη ηδηνθηήηεο ζηελ ηειεφξαζε θαηαβάιινπλ έλα αληίηηκν γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε δεκφζην ξαδηνηειενπηηθφ θνξέα  NHK, κε ηελ θαηαβνιή πςειφηεξεο 

ελίζρπζεο γηα φζνπο έρνπλ δνξπθνξηθή ηειεφξαζε. Σα ηειεπηαία ρξφληα, ηφζν ε Φηλιαλδία 

θαη ε Ηζιαλδία έρνπλ θαηαξγήζεη ην ηέινο αδείαο ζηελ ηειεφξαζε θαη ην αληηθαηέζηεζαλ κε 

έλα θφξν πνπ ηζρχεη γηα φινπο ηνπο ελήιηθεο. Άιιεο επξσπατθέο ρψξεο έρνπλ άδεηα 

ηειεφξαζεο - φπσο ε Γαιιία, ε Ηηαιία θαη ε Γεξκαλία - αιιά ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ν 

δεκφζηνο ξαδηνηειενπηηθφο θνξέαο ρξεκαηνδνηείηαη επίζεο απφ ηε δηαθήκηζε. Ζ Πνισλία 

έρεη κηα ζρεηηθά ρακειή ηέινο άδεηαο ηειεφξαζεο (€ 55), αιιά έλα πςειφ πνζνζηφ 

θνξνδηαθπγήο ηνπ 65%. Ζ αλάθιεζε ηεο αδείαο ηεο ηειεφξαζεο είλαη ππφ ζπδήηεζε. Όηαλ 

έρεηο απηφ ην πςειφ επίπεδν ηεο θνξνδηαθπγήο, ην θφζηνο ηεο επηβνιήο ηεο άδεηαο θαη ηελ 

είζπξαμε ησλ εζφδσλ είλαη ηφζν κεγάιε πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα είλαη πην απνηειεζκαηηθφ 

γηα κηα θπβέξλεζε λα ρξεκαηνδνηήζεη ην δεκφζην ξαδηνηειενπηηθφ νξγαληζκφ απφ ηε γεληθή 

θνξνινγία. Κνηηψληαο πξνο ην κέιινλ πξνο ην έηνο 2020 αλακέλεη παξαδνζηαθή ηειεφξαζε 

λα εμαθαληζηεί βιέπνληαο ηε ηαρχηεηα ησλ επδσληθψλ δηθηχσλ λα  αλεβαίλεη, θαη ηνλ αξηζκφ 

ησλ ζπζθεπψλ πνπ ζπλδένληαη ζην Γηαδίθηπν έρεη απμεζεί, έηζη ζα είλαη πεξηζζφηεξνη νη 

άλζξσπνη ζην ζπίηη πνπ ζα παξαθνινπζνχλ  δσληαλά ηειεφξαζε ζε ζπζθεπέο, εθηφο ηεο 

θιαζηθήο κνξθεο ηειεφξαζεο. 

Αιιά, αθφκε θαη φηαλ νη άλζξσπνη έρνπλ άιιεο δηαζέζηκεο ζπζθεπέο ζπλερίδνπλ λα 

παξαθνινπζνχλ ηε ζπκβαηηθή ηειεφξαζε. Δίλαη κηα αξθεηά αζθαιήο πξφβιεςε φηη ζε πέληε 

ρξφληα δελ ζα αιιάμεη απηφ 

. 
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7
 

Απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2013, ε Φηλιαλδία δηαιπζνχλ ηέινο άδεηαο ηειεφξαζεο θαη 

εηζήγαγε κηα ξαδηνηειενπηηθψλ θφξν δεκφζηαο ππεξεζίαο λα ρξεκαηνδνηήζεη ηε θηλιαλδηθή 

Broadcasting Company. Σν κέγηζην πνζφ ηνπ θφξνπ απηνχ είλαη € 140 εηεζίσο. ηε 

Γεξκαλία απφ ηηο αξρέο ηνπ 2013,ηα λνηθνθπξηά έπξεπε λα πιεξψλνπλ έλα κεληαίν ηέινο 

αδείαο κεηάδνζε ζρεδφλ € 18 - € 215 ην ρξφλν - αλεμάξηεηα απφ ην αλ δηαζέηνπλ ηειεφξαζε 

ή ην ξαδηφθσλν. Ζ Γεκνθξαηία ηεο Ηξιαλδίαο δηνξγαλψλεη δεκφζηα δηαβνχιεπζε ζρεηηθά κε 

κηα πξφηαζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ ηέινπο αδείαο ηειεφξαζε κε έλα λέν θνξηίν 

δεκφζηαο ξαδηνηειενπηηθήο ππεξεζίαο. Σν ζεκεξηλφ εηήζην ηέινο άδεηαο ηειεφξαζεο είλαη € 

160. Μεηαμχ ησλ επηινγψλ γηα λένπο ηξφπνπο ζπιινγήο άδεηα ηειεφξαζεο πιεξψλνπλ κέζσ 

ησλ ινγαξηαζκψλ θνηλήο σθειείαο ή ηηο ηνπηθέο αξρέο. ηελ Ηαπσλία θάζε ηδηνθηήηεο 

ηειεφξαζεο, αλεμάξηεηα απφ ηελ εζληθφηεηα, απαηηείηαη απφ ην λφκν λα θαηαβάιινπλ 

ακνηβή γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε δεκφζην ξαδηνηειενπηηθφ NHK. Τπάξρνπλ ρσξηζηέο 

ζπκβάζεηο γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ησλ επίγεησλ θαη δνξπθνξηθψλ ηειενπηηθψλ. Γηα φζνπο 

πιεξψλνπλ ζε εηήζηα βάζε, ε επίγεηα ρξέσζε είλαη ¥ 13,600 (€ 65) θαη ¥ 24.090 (€ 125) ηφζν 

γηα επίγεηα θαη δνξπθνξηθή ιήςε. 

ηελ Διιάδα ππάξρεη  ηέινο πιεξσκήο πνπ επηβιήζεθε γηα πξψηε θνξά ην 1987, κε 

ην Ν.1730/87. Καη ζήκεξα αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 36,00 επξψ ην ρξφλν. Ζ ΔΡΣ πιεξψλεηαη 

ζχκθσλα κε ηνλ ηχπν 36,00 x t/365(t=αξηζκφο εκεξψλ) καδί κε ηελ ΓΔΖ. Σν νπνίν 

                                                           
7
 http://www.bbc.com/news/entertainment-arts-26546570 (πξνζπειάζηεθε ζηηο 22/5/15) 
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αληηζηνηρεί  ζε 2,958 επξψ αλά κήλα.  Έηζη ινηπφλ θάπνηνο δελ κπνξεί λα απνθχγεη λα 

θαηαβάιεη ην πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ππεξεζίεο ηεο ΔΡΣ είηε θάλεη ρξήζε είηε φρη.
8
 

 

 3.9.2 Ηζηνξηθή Αλαδξνκή Κξαηηθνύ Φνξέα Δλεκέξσζεο  

 

Ο δεκφζηνο ξαδηνηειενπηηθφο θνξέαο ελεκέξσζεο «Νέα Διιεληθή ξαδηνθσλία, Ηληεξλέη θαη 

ηειεφξαζε» (ΔΡΣ)  έρεη σο απνζηνιή απφ ην 2013, έηνο ίδξπζεο,  λα ζπκβάιεη ζηελ 

ελεκέξσζε, κφξθσζε θαη ςπραγσγία ηνπ θνηλνχ. Δδξεχεη ζηελ Λεσθφξν Μεζνγείσλ 432, 

ζηελ Αγία Παξαζθεπή Αζελψλ απφ φπνπ θαη εθπέκπνπλ ηξία ηειενπηηθά θαλάιηα, ηα «ΔΡΣ 1 

ΔΡΣ 2 θαη ΔΡΣ HD», θαζψο θαη νη πέληε ξαδηνθσληθνί ζηαζκνί «Πξψην, Γεχηεξν, Σξίην 

Πξφγξακκα, Kosmos θαη ηε ΔΡΣ Μαθεδνλίαο 102 FM» Πξνθάηνρνο ππήξμε ην «εζληθφ 

ίδξπκα ξαδηνθσλίαο» (ΔΗΡ) (1938-1970) φπνπ ήηαλ ν θξαηηθφο θνξέαο πνπ δηαρεηξίζηεθε ηελ 

ειιεληθή θξαηηθή ξαδηνθσλία σο πξψελ ΑΔΡΔ (θαηά ηελ θαηνρή) , ΤΡΔ (πξνπνιεκηθά) θαη 

«Δζληθφ Ίδξπκα Ραδηνθσλίαο θαη Σειεφξαζεο» (ΔΗΡΣ), απφ ην ηέινο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ κέρξη θαη ην 1987. Καηείρε ην απνθιεηζηηθφ δηθαίσκα εθπνκπήο, καδί κε ηελ 

ΤΔΝΔΓ κέρξη ην 1987.  Σν ίδην έηνο νη δπν θνξείο ζπγρσλεπηήθαλ θαη ηδξχζεθε κε ηε κνξθή 

αλψλπκεο εηαηξίαο ε Διιεληθή Ραδηνθσλία Σειεφξαζε (ΔΡΣ). Πξφζθαηα ζηηο 28 Απξηιίνπ 

2015 ςεθίζηεθε απφ ηε Βνπιή ν λφκνο γηα ηελ επαλαιεηηνπξγία ηεο, ε νπνία, 

πξνγξακκαηίδεηαη λα αξρίζεη εθ λένπ ηηο 11 Ηνπλίνπ ηνπ 2015. 

Σα έζνδα ηεο (ΔΡΣ)  πξνέξρνληαη απφ ην αληαπνδνηηθφ ηέινο πνπ πιεξψλεηαη κέζν ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο Γεκφζηαο Δπηρείξεζεο Ζιεθηξηζκνχ (ΓΔΖ) θαζψο θαη απφ ηελ πψιεζε 

δηαθεκηζηηθνχ ρξφλνπ. Ο θχθινο εξγαζηψλ ηεο επηρείξεζεο αλέξρεηαη ζηα 195€ εθαηνκκχξηα 

επξψ πεξίπνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ εζφδσλ απφ ην αληαπνδνηηθφ ηέινο ηεο ΔΡΣ πεγαίλεη 

απεπζείαο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ θαη φρη ζηελ εηαηξεία, ιεηηνπξγψληαο νπζηαζηηθά ζαλ 

θφξνο. Σν 2014, απφ ην αληαπνδνηηθφ ηέινο ζπιιέρζεθαλ ζπλνιηθά 190 εθαη. επξψ, απφ ηα 

νπνία απνδφζεθαλ ζηε ΔΡΣ ηα 91εθαη. επξψ Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ ηεο ήηαλ 194,2 εθαη. 

επξψ αιιά ιφγσ ηεο παξαθξάηεζεο εζφδσλ παξνπζίαζε δεκηά 3,8 εθαη. επξψ κε αθνξκή 

απηφ ην γεγνλφο θαζψο θαη ηζρπξέο δηακαξηπξίεο απφ ηνπο πνιίηεο θαηά ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ζα εξεπλεζεί ζηε ζπλέρεηα ε πξνζπκία πιεξσκήο ηεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο 

(ΔΡΣ) κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΓΔΖ9.  

 

 Αλαιπηηθά νη θχξηεο ππεξεζίεο ηεο ΔΡΣ είλαη ε εθπνκπή ηξηψλ ηειενπηηθψλ ζηαζκψλ ζε 

φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Ζ ΔΡΣ αλήθεη εμ νινθιήξνπ ζην ειιεληθφ δεκφζην θαη 

                                                           
8
 Πξνζσπηθφο  Λνγαξηαζκφο ΓΔΖ ζηηο 22/5/15 

 πλέληεπμε κε ππάιιειν είζπξαμεο ηνπ θνξέα  ζηηο  26/5/15 ζην ππνθαηάζηεκα Κνδάλεο  

 
 
 
9
 http://company.ert.gr/ (πξνζπειάζηεθε ζηηο 22/4/15) 

   http://www.nerit.gr/(πξνζπειάζηεθε ζηηο 22/4/15) 

   http://www.inewsgr.com/141/i-istoria-tis-ert.htm (πξνζπειάζηεθε ζηηο 22/4/15) 
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ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ εκκέζνπ θφξνπ, ν νπνίνο ελζσκαηψλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ. 

Καηά θαηξνχο έρνπλ ππάξμεη πνιιέο δηακαξηπξίεο γχξσ απφ ηνλ ηξφπν ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

ΔΡΣ. Απηέο νη δηακαξηπξίεο αθνξνχλ άηνκα ηα νπνία αδπλαηνχλ λα πιεξψζνπλ γηα ηελ ΔΡΣ, 

άηνκα ηα νπνία πιεξψλνπλ ρσξίο λα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πηάζνπλ έλα θξαηηθφ θαλάιη 

θαζψο θαη εηζθνξέο γηα ηελ ΔΡΣ πνπ ελζσκαηψλνληαη ζε ινγαξηαζκνχο ηεο ΓΔΖ πνπ δελ 

αλήθνπλ ζε λνηθνθπξηά, φπσο, π.ρ. ινγαξηαζκνί ξεχκαηνο θνηλνρξήζησλ ζε πνιπθαηνηθίεο 

Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ παξαηεξείηαη κηα κεγάιε κηζζνινγηθή δηαθνξά κεηαμχ ηεο δεκφζηαο 

ηειεφξαζεο θαη ηεο ηδησηηθήο, κε ηελ θξαηηθή λα εκθαλίδεη ππέξνγθεο κηζζνινγηθέο ακνηβέο 

πνπ θηάλνπλ έσο θαη ηηο ηξηαθφζηεο ρηιηάδεο επξψ εηεζίσο, πξνθαιψληαο αληηδξάζεηο ζην 

επξχηεξν θνηλσληθφ ζχλνιν. 

ήκεξα ε νηθνλνκηθή θξίζε έρεη εγείξεη ην ελδηαθέξνλ γχξσ απφ ηελ ζεκαζία ησλ 

θξαηηθψλ επηρεηξήζεσλ θαζψο θαη ηεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο. Δηδηθφηεξα ε ρξεκαηνδφηεζε 

κέζν ελφο έκκεζνπ θφξνπ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ ηίζεηαη ζε ζπλερή 

ακθηζβήηεζε. Σν πνζφ πνπ θαιείηαη λα πιεξψζεη ν θνξνινγνχκελνο παξακέλεη ζηαζεξφ 

παξφηη ε δεδνκέλε θξίζε έρεη πιήμεη ην εηζφδεκα ηνπ πιεζπζκνχ. 
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 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
 

 ΔΜΠΔΗΡΗΚΖ ΑΝΑΛΤΖ 
 

 

5.1. Δηζαγσγή  

 

 

ην παξφλ θεθάιαην αξρηθά παξνπζηάδνληαη νη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο θαη έπεηηα αλαιχεηαη ε 

κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμέηαζε απηψλ. Δπηπιένλ 

παξνπζηάδεηαη θαη αλαιχεηαη ε κνξθή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ  θαη ην δείγκα πνπ ιακβάλνπκε 

ππφςε  γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο έξεπλαο. Σέινο παξνπζηάδνληαη θαη αλαιχνληαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο θαη νη πξνηάζεηο γηα κειινληηθή έξεπλα. 

 

 

5.2 Δξεπλεηηθέο Τπνζέζεηο  

 

 

χκθσλα κε ηε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε δεκηνπξγείηαη ην εξψηεκα γχξσ απφ πξνζπκία 

θαηαβνιήο θφξσλ θαη ηειψλ απφ ηνπο θαηαλαισηέο.  εκαζία δίλεηαη ζην λα 

πξνζδηνξίζνπκε ηελ κέζε πξνζπκία πιεξσκήο ηνπ δείγκαηνο γηα ηα ηέιε ηεο ΔΡΣ ζε 

πξνζσπηθφ θαζψο θαη ηη πηζηεχνπλ νη εξσηεζέληεο, φηη κπνξεί λα εηζθέξεη ε ππφινηπε 

θνηλσλία γηα απηφ ην ζθνπφ θαζψο θαη ηα ζεκαληηθά κεγέζε. Δπίζεο γίλεηαη εκθαλέο θαη γηα 

ηελ πεξίπησζε ηεο Διιάδαο ην πξφβιεκα ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ππάξρεη γηα ηνλ θξαηηθφ 

θνξέα ξαδηνηειεφξαζεο δηεζλψο. Σέινο γίλεηαη ε ππφζεζε φηη ην δείγκα καο είλαη 

αλεμάξηεην, απφ ειηθίεο θάησ ησλ δεθανθηψ  εηψλ νη νπνίνη είλαη ρξήζηεο ηεο ΔΡΣ αιιά δελ 

εθθξάδνληαη. 

Οη εξεπλεηηθέο ππνζέζεηο πνπ ζα ειεγρζνχλ είλαη νη εμήο: 

Ζ1: Ζ πξνζπκία πιεξσκήο είλαη αλεμάξηεηε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ.  

Ζ2: Ζ πξνζπκία πιεξσκήο δελ είλαη αλεμάξηεηε ησλ εξεπλεηηθψλ εξσηεκάησλ. 

 

 

5.3 Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

 

 

Ζ έξεπλα δηεμήρζε ζην ηνπηθφ ππνθαηάζηεκα ηεο ΓΔΖ ζε Κνδάλε θαη Ησάλληλα    εκέξεο 

Γεπηέξα 18 έσο Σεηάξηε  20  Μαΐνπ θαη ψξεο ελλέα κέρξη δπν θαη κηζή. Υξεζηκνπνηήζεθαλ 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο face-to-face ρξεζηκνπνηψληαο εξσηεκαηνιφγηα CV θαη IV. Σν 

δείγκα καο απνηειείηαη απφ 116 άηνκα. Πξφηαζε λα ζπκκεηάζρεη ζηελ έξεπλα γηλφηαλ ζε 

θάζε ηξίην άηνκν πνπ έκπαηλε ζην ππνθαηάζηεκα ηεο ΓΔΖ  θαη πήγαηλε λα εμνθιήζεη 

ινγαξηαζκφ. Σν ζπλνιηθφ πνζνζηφ απφξξηςεο είλαη θνληά ζην 20% αιιά αμίδεη λα ζεκεησζεί 

πσο ηηο ψξεο πνπ ππήξρε νπξά κπξνζηά ζηα ηακεία ην πνζνζηφ απφξξηςεο ήηαλ θνληά ζην 
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0%, ελψ ηηο ψξεο πνπ δελ ππήξρε νπξά θαη ηα άηνκα κπνξνχζαλ λα πιεξψζνπλ θαη λα 

θχγνπλ ην πνζνζηφ απφξξηςεο ήηαλ ζρεδφλ 100%. 

 

 

5.4 Μνξθή Δξσηεκαηνινγίνπ 

 

 

ην εξσηεκαηνιφγην πξηλ απφ ηε παξάγξαθν θαζνδεγεηηθήο ζπδήηεζεο (cheap talk) ππήξραλ 

3 εξσηήζεηο φπνπ ηα άηνκα απάληαγαλ απφ 1 έσο 6.   

1. Πφζν ζπρλά βιέπεηαη ηειεφξαζε ? 

2. Πφζν ζπρλά βιέπεηαη θξαηηθή ηειεφξαζε ? 

3. Πηζηεχεηαη φηη ε θξαηηθή ηειεφξαζε είλαη πην ακεξφιεπηε απφ ηελ ηδησηηθή ? 

 

ε απηέο ηεο εξσηήζεηο ε δηαβάζκηζε ήηαλ:  

 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 6 

 

ηελ ζπλέρεηα αθνινπζνχζε ε παξάγξαθνο θαζνδεγεηηθήο ζπδήηεζεο (cheap talk). Ο ζηφρνο 

ηεο ήηαλ λα κεηψζεη ηελ ππνζεηηθή κεξνιεςία (hypothetical bias) αιιά θαη λα ζηγνπξέςεη ηελ 

χπαξμε θνηλσληθήο πξνθαηάιεςεο  (Social desirability bias) έηζη ψζηε λα δνχκε ηελ δηαθνξά 

αλάκεζα ζηηο κεζφδνπο CV θαη IV.  

«ε ιίγν ζα εξσηεζείηε γηα ην θαηά πφζν είζηε πξφζπκνο λα πιεξψζεηε γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θξαηηθνχ θαλαιηνχ ΔΡΣ ην νπνίν πιεξψλεηαη κέζσ ηνπ ινγα-ξηαζκνχ ηεο 

ΓΔΖ θάζε δπν κήλεο. 

Έρεη βξεζεί φηη νη θαηαλαισηέο ζπλήζσο, δηαθνξεηηθά απαληάλε ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην θαη δηαθνξεηηθά πξάηηνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη πνιχ ζχλεζεο λα 

δειψλνπλ κηα πνιχ κεγαιχηεξε πξνζπκία πιεξσκήο απφ απηή πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ.  

Πηζηεχνπκε φηη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη πνιχ εχθνιν θάπνηνο λα 

ππεξβάιεη αθνχ δελ ρξεηάδεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα αγνξάζεη ην πξντφλ. Θα ζαο 

παξαθαινχζα λα απαληήζεηε ζθεπηφκελνο/ε φηη απηή ηε ζηηγκή βξίζθεζηε ζε έλα ζεκείν 

εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ,  ζην νπνίν έρεηε κεηαβεί γηα λα εμνθιήζεηε ηνλ ινγαξηαζκφ ηεο 

ΓΔΖ.  

Να ζαο ππελζπκίζνπκε φηη πιεξψλνληαο γηα ηελ ΔΡΣ, ζα κεησζεί ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα πνπ έρεηε γηα ηελ αγνξά ησλ άιισλ αγαζψλ. Παξαθαιψ έρεηε ζην κπαιφ ζαο ηα 

παξαπάλσ φηαλ απαληάηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

Δπίζεο πξέπεη λα ζαο ελεκεξψζνπκε πσο ε ΔΡΣ απαζρνιεί κεγάιν αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζπκβαζηνχρσλ. 
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Έπεηηα αθνινπζνχζε ε θάξηα πιεξσκψλ φπνπ πξνζδηνξίδνπκε ην WTP ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ αηφκνπ . 

 Σέινο αθνινπζεί κηα ζεηξά απφ 

δεκνγξαθηθέο εξσηήζεηο φπσο ειηθία, θχιν, 

επίπεδν ζπνπδψλ, αξηζκφο κειψλ 

λνηθνθπξηνχ, αλήιηθα ηέθλα θαη 

αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο.  Απφ απηά νη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο ήηαλ ε αμηνιφγεζε ηεο νηθνλνκηθήο 

θαηάζηαζεο θαη ην επίπεδν ζπνπδψλ.  

 

 

5.5.Γεδνκέλα 

 

 

5.5.1 Πνηνηηθέο Μεηαβιεηέο 

 

 

Οη πνηνηηθέο κεηαβιεηέο, (qualitatives), θαινχκελεο θαη θαηεγνξηθέο κεηαβιεηέο, 

(catégoriques), είλαη κία απφ ηηο δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο ησλ κεηαβιεηψλ ζην επηζηεκνληθφ 

πεδίν ηεο έξεπλαο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ  ρξεζηκνπνηνπκέλσλ  πνηνηηθψλ 

κεηαβιεηψλ. 

FrqTV: Πόςο ςυχνά βλζπεται τηλεόραςη 
frqTV2: Πόςο ςυχνά βλζπεται τηλεόραςη, πολφ λίγο 
frqTV3: Πόςο ςυχνά βλζπεται τηλεόραςη, λίγο 
frqTV4: Πόςο ςυχνά βλζπεται τηλεόραςη, Αρκετά 
frqTV5: Πόςο ςυχνά βλζπεται τηλεόραςη, Πολφ 
frqTV6: Πόςο ςυχνά βλζπεται τηλεόραςη, Πάρα πολφ 
frqStateTV2: Πόςο ςυχνά βλζπεται κρατική τηλεόραςη, Πολφ λίγο 
frqStateTV3: Πόςο ςυχνά βλζπεται κρατική τηλεόραςη, Λίγο 
frqStateTV4: Πόςο ςυχνά βλζπεται κρατική τηλεόραςη, Αρκετά 
frqStateTV5: Πόςο ςυχνά βλζπεται κρατική τηλεόραςη, Πολφ 
StateVSprvt2: Η Κρατική τηλεόραςη είναι πιο αμερόληπτη από την ιδιωτική, Πολφ Λίγο 
StateVSprvt3: Η Κρατική τηλεόραςη είναι πιο αμερόληπτη από την ιδιωτική, Λίγο 
StateVSprvt4: Η Κρατική τηλεόραςη είναι πιο αμερόληπτη από την ιδιωτική, Αρκετά 
StateVSprvt5: Η Κρατική τηλεόραςη είναι πιο αμερόληπτη από την ιδιωτική, Πολφ 
Educ3: Ποιο είναι το επίπεδο ςπουδών ςασ , Λφκειο ή εξατάξιο γυμνάςιο 
Educ4: Ποιο είναι το επίπεδο ςπουδών ςασ, Απόφοιτοσ ΙΕΚ ή Φοιτητήσ 

Rincome2: Πωσ θα αξιολογοφςατε την οικονομική κατάςταςη του νοικοκυριοφ ςασ, κακή 
Rincome3: Πωσ θα αξιολογοφςατε την οικονομική κατάςταςη του νοικοκυριοφ ςασ, κάτω από το 
μζςο όρο 
Rincome4: Πωσ θα αξιολογοφςατε την οικονομική κατάςταςη του νοικοκυριοφ ςασ, Μζτρια 
Rincome5: Πωσ θα αξιολογοφςατε την οικονομική κατάςταςη του νοικοκυριοφ ςασ, Πάνω από το 
μζςο όρο. 
WTP= Προθυμία πληρωμήσ 
  

0€ 20.01-25.00€ 

0.01-5.00€ 25.01-30.00€ 

 

5.01-10.00€ 30.01-35.00€ 

10.01-15.00€ 35.01-40.00€ 

15.01-20.00€ >40.00€ 
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 5.5.2 Πνζνηηθέο Μεηαβιεηέο 

 

 

Οη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο είλαη ε έηεξε  απφ ηηο δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο κεηαβιεηψλ. ε 

αληίζεζε κε ηελ θαηεγνξία ησλ "πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ", νη πνζνηηθέο κεηαβιεηέο είλαη 

άκεζα κεηξήζηκεο θαζψο είλαη απηέο πνπ δείρλνπλ φηη νη δηάθνξνη παξάγνληεο 

κεηαβάιινληαη θαηά αξηζκεηηθή πνζφηεηα, αθνχ πξφθεηηαη πάληα γηα πνζνηηθά κεγέζε. ηε 

ζπλέρεηα γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ  ρξεζηκνπνηνπκέλσλ  πνζνηηθψλ  κεηαβιεηψλ. 

Age: ειηθία 

Gender: θχιν, 1: άλδξαο, 0: γπλαίθα 

Family: αξηζκφο κειψλ νηθνγέλεηαο 

Cviv: κέζνδνο, IV: 0 ή CV: 1 

Child: χπαξμε αλήιηθνπ ηέθλνπ, Ναη: 1, Όρη: 0  

 

 

5.5.3 Οκαδνπνίεζε Μεηαβιεηώλ 
 

 

ηηο κεηαβιεηέο καο θαζψο νξηζκέλεο παξνπζίαδαλ πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ππήξμε 

νκαδνπνίεζε κε άιιε νκάδα. 

 

Οη νκαδνπνηήζεηο πνπ έγηλαλ είλαη νη εμήο.  

 Ζ 6
ε
 νκάδα ηηο ζπρλφηεηαο παξαθνινχζεζεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο ελζσκαηψζεθε 

ζηελ 5
ε
 θαζψο παξνπζίαδε κφλν κηα παξαηήξεζε 

 Ζ 6
ε
 νκάδα ηηο αληίιεςεο γχξσ απφ ηελ ακεξνιεςία ηεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο ζε 

ζρέζε κε ηα ηδησηηθά θαλάιηα ελζσκαηψζεθε ζηελ 5
ε
 νκάδα. 

 Ζ 6
ε
 νκάδα εθπαίδεπζεο θαζψο θαη ε 1

ε
 ελζσκαηψζεθαλ ζηηο νκάδεο 5 θαη 2 

αληίζηνηρα. 

 Ζ 7
ε
 νκάδα εηζνδήκαηνο ελζσκαηψζεθε ζηελ 6

ε
  

  

 

5.6 Αλάιπζε Γεδνκέλσλ 

 

 

Πξηλ πξνρσξήζνπκε ζηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε παξνπζηάδνπκε νξηζκέλα πνζνζηά πνπ 

αθνξνχλ ηφζν ηηο πνζνηηθέο φζν θαη ηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο.(πνζνζηά πξηλ ηελ 

ζπγρψλεπζε)  

Πίλαθαο 1: πρλόηεηεο Δξσηεκαηνινγίσλ 

cv /iv Freq. Percent Cum. 

iv=0 58 50.00 50.00 

cv=1 58 50.00 100.00 

Total 116 100  

  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CF%84%CE%AE


~ 26 ~ 

Πίλαθαο 2: πρλόηεηεο ζέαζεο Σειεόξαζεο 

Frqtv Freq. Percent Cum. 

Καζφινπ=1 9 7.76 7.76 

Πνιχ ιίγν=2 22 18.97 26.72 

Λίγν=3  25 21.55 48.28 

Αξθεηά=4 31 26.72 75.00 

Πνιχ=5 20 17.24 92.24 

Πάξα πνιχ=6 9 7.76 100.00 

Total 116 100.00  

 

 

Πίνακασ 3: Συχνότητεσ θζαςησ Κρατικήσ Τηλεόραςησ 

Frqstatetv Freq. Percent Cum. 

Καζφινπ=1 31 26.72 26.72 

Πνιχ ιίγν=2 30 25.86 52.59 

Λίγν=3  27 23.28 75.86 

Αξθεηά=4 17 14.66 90.52 

Πνιχ=5 10 8.62 99.14 

Πάξα πνιχ=6 1 0.86 100.00 

Total 116 100.00  

 

 

Πίνακασ 4:Συχνότητεσ Αμεροληψίασ  Κρατικήσ Τηλεόραςησ 

Statevsprvt Freq. Percent Cum. 

Καζφινπ=1 49 42.24 42.24 

Πνιχ ιίγν=2 21 18.10 60.34 

Λίγν=3  17 14.66 75.00 

Αξθεηά=4 12 10.34 85.34 

Πνιχ=5 16 13.79 99.14 

Πάξα πνιχ=6 1   0.86 100.00 

Total 116 100.00  

 

 

Πίνακασ 5: Συχνότητεσ φφλου Ερωτηθζντων 

Gender Freq. Percent Cum. 

Γπλαίθα=0 45 38.79 38.79 

Άληξαο=1 71 61.21 100.00 

Total 116 100.00  
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Πίνακασ 6: Συχνότητεσ Επιπζδου Μόρφωςησ Ερωτηθζντων 

Educ Freq. Percent Cum. 

Μέρξη Γεκνηηθφ=1 10 8.62 8.62 

Γπκλάζην=2 6 5.17 13.79 

Λχθεην ή εμαηάμην Γπκλάζην 33 28.45 42.24 

Απφθνηηνο ΗΔΚ ή Φνηηεηήο 22 18.97 61.21 

Παλεπηζηήκην ή ΑΣΔΗ 41 35.34 96.55 

Μεηαπηπρηαθφ/Γηδαθηνξηθφ 4 3.45 100.00 

Total 116 100.00  

 

 
Πίνακασ 7: Συχνότητεσ Αριθμοφ Μελϊν  τησ Οικογενείασ 

Family Freq. Percent Cum. 

1 22 18.97 18.97 

2 15 12.93 31.90 

3 25 21.55 53.45 

4 44 37.93 91.38 

5 7 6.03 97.41 

6 2 1.72 99.14 

7 1 0.86 100.00 

Total 116 100.00  

 

 
Πίνακασ 8: Συχνότητεσ Ύπαρξησ Ανηλίκων ςε κάθε Οικογζνεια 

Child Freq. Percent Cum. 

Υσξίο αλήιηθα ηέθλα=0 80 68.97 68.97 

Με αλήιηθα ηέθλα=1 36 31.03 100.00 

Total 116 100.00  

 

 
Πίνακασ 9: Συχνότητεσ Αξιολόγηςησ Οικονομικήσ Κατάςταςησ 

Rincome Freq. Percent Cum. 

Πνιχ θαθή=1 9 7.76 7.76 

Καθή=2 10 8.62 16.38 

Κάησ απφ ην κέζν=3 18 15.52 31.90 

Μέηξηα=4 61 52.59 84.48 

Πάλσ απφ ην κέζν=5 8 6.90 91.38 

Καιή=6 7 6.03 97.41 

Πνιχ θαιή=7 3 2.59 100.00 

Total 116 100.00  
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 5.7 Οηθνλνκεηξηθή Αλάιπζε 
 

 

ηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε εμεηάδνπκε ηνπο παξάγνληεο πνπ παίδνπλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή ζεκαζία ζηε πξνζπκία πιεξσκήο (WTP). Αθνχ ρξεζηκνπνηήζακε 

ςεπδνκεηαβιεηέο γηα ηηο πνηνηηθέο κεηαβιεηέο, πξνζδηνξίζακε πνηεο επηδξνχλ ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθά. Ζ εμίζσζε πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηελ παιηλδξφκεζε είλαη:  

Y = a + b1*cviv + b2*age + b3*gender + b4*family + b5*child + b6*educ3 + b7*educ4 + 

b8*rincome2 + b9*rincome3 + b10*rincome4 + b11*rincome5+ b12*rincome6 + b13*frqtv2 

+ b14*frqtv3 + b15*frqtv4 + b16*frqtv5 +b16*frqtv6 + b17*frqstatetv2 + b18*frqstatetv3 + 

b19*frqstatetv4 + b20*frqstatetv5 + b21*statevsprvt2 + b22*statevsprvt3 + b23*statevsprvt4 

+ b24*statevsprvt5 

ηε ζπλέρεηα  παξνπζηάδεηαη ν νξηζκφο ησλ κεηαβιεηψλ ηεο εμίζσζεο: 
 

α: ζηαζεξφο φξνο παιηλδξφκεζε 

age=ειηθία 

b: ζπληειεζηήο παιηλδξφκεζεο    

gender: γέλνο 

Τ= εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (wtp)  

family: νηθνγέλεηα 

Cviv: κέζνδνο, ΗV=0, CV=1 

educ3: Σν επίπεδν ζπνπδψλ, Λχθεην ή 

εμαηάμην γπκλάζην 

educ4: :  Σν επίπεδν ζπνπδψλ, 

«Απφθνηηνο ΗΔΚ ή Φνηηεηήο» 

Child: χπαξμε αλήιηθνπ ηέθλνπ, Ναη: 

1, Όρη: 0 

Rincome2: Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθν-

θπξηνχ ζαο, θαθή 

Rincome3: Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθν-

θπξηνχ ζαο, θάησ απφ ην κέζν φξν 

Rincome4: Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ζαο, Μέηξηα 

Rincome5: Πσο ζα αμηνινγνχζαηε ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθν-

θπξηνχ ζαο, Πάλσ απφ ην κέζν φξν. 

frqTV2: Πφζν ζπρλά βιέπεηαη 

ηειεφξαζε, πνιχ ιίγν 

frqTV3: Πφζν ζπρλά βιέπεηαη 

ηειεφξαζε, ιίγν 

frqTV4: Πφζν ζπρλά βιέπεηαη 

ηειεφξαζε, Αξθεηά 

frqTV5: Πφζν ζπρλά βιέπεηαη 

ηειεφξαζε, Πνιχ 

frqTV6: Πφζν ζπρλά βιέπεηαη 

ηειεφξαζε, Πάξα πνιχ 

frqStateTV2: Πφζν ζπρλά βιέπεηαη 

θξαηηθή ηειεφξαζε, Πνιχ ιίγν 

frqStateTV3: Πφζν ζπρλά βιέπεηαη 

θξαηηθή ηειεφξαζε, Λίγν 

frqStateTV4: Πφζν ζπρλά βιέπεηαη 

θξαηηθή ηειεφξαζε, Αξθεηά 

frqStateTV5: Πφζν ζπρλά βιέπεηαη 

θξαηηθή ηειεφξαζε, Πνιχ 

StateVSprvt2: Ζ Κξαηηθή ηειεφξαζε 

είλαη πην ακεξφιεπηε απφ ηελ 

ηδησηηθή, Πνιχ Λίγν 

StateVSprvt3: Ζ Κξαηηθή ηειεφξαζε 

είλαη πην ακεξφιεπηε απφ ηελ 

ηδησηηθή, Λίγν 

StateVSprvt4: Ζ Κξαηηθή ηειεφξαζε 

είλαη πην ακεξφιεπηε απφ ηελ 

ηδησηηθή, Αξθεηά 

StateVSprvt5: Ζ Κξαηηθή ηειεφξαζε 

είλαη πην ακεξφιεπηε απφ ηελ 

ηδησηηθή, Πνιχ 
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Ο έιεγρνο έγηλε ρξεζηκνπνηψληαο επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο πνπ είλαη νξηζκέλν 

ζην 5%. Ζ ινγηζηηθή παιηλδξφκεζε κέζσ ηνπ ζηαηηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο stata 

απνθέξεη ηα  απνηειέζκαηα πνπ θαίλνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Πίνακασ 10: Στοιχεία Λογιςτικήσ  Παλινδρόμηςησ 

               Coef. Std. Err. z P>|z| 

Cviv -3.62 1.75 -2.07 0.039 

Age -0.07 0.06 -1.11 0.266 

Gender -2.57 1.86 -1.38 0.167 

Family 1.65 0.67 2.43 0.015 

Child -2.97 1.95 -1.52 0.128 

educ3 -1.23 2.55 -0.48 0.628 

educ4 -0.58 1.85 -0.31 0.753 

rincome2 0.37 4.32 0.09 0.930 

rincome3 4.89 3.66 1.34 0.181 

rincome4 

rincome5 

rincome6 

frqtv2 

frqtv3 

frqtv4 

frqtv5 

6.39 

11.61 

4.53 

-5.54 

-3.73 

-7.81 

-5.88 

3.29 

4.28 

4.28 

3.64 

3.52 

3.72 

3.61 

1.94 

2.71 

1.06 

-1.54 

-1.06 

-2.09 

-1.63 

0.052 

0.007 

0.290 

0.124 

0.289 

0.036 

0.104 

frqtv6 -1.44 4.34 -0.33 0.739 

frqstatetv2 2.10 2.49 0.84 0.400 

frqstatetv3 3.46 2.57 1.37 0.171 

frqstatetv4 8.49 2.93 2.90 0.004 

frqstatetv5 8.15 3.78 2.15 0.031 

statevsprvt2 2.43 2.31 1.05 0.294 

statevsprvt3 4.34 2.48 1.75 0.081 

statevsprvt4 8.22 2.94 2.79 0.005 

statevsprvt5 16.74 3.14 5.33 0.000 

_cons -1.72 5.21 -0.33 0.740 

/lnsigma 

Sigma 

1.98 

7.30 

0.09 

0.66 

21.73 

 

0.000 

 

Δπίπεδν ζεκαληηθφηεηαο : 5% 

 

Αλ ε ηηκή πηζαλφηεηαο Z (Probability Value) είλαη κεγαιχηεξε απφ 0,05 

απνδερφκαζηε ηε κεδεληθή Τπφζεζε (Ζ1), δειαδή ηα εκπεηξηθά δεδνκέλα καο 

νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη νη δχν κεηαβιεηέο καο δε ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Αληίζεηα, αλ ε ηηκή ηεο Ε ιακβάλεη ηηκή κηθξφηεξε απφ 0,05 απνδερφκαζηε ηελ 

ελαιιαθηηθή ππφζεζε (Ζ2) θαηά ηελ νπνία δπν κεηαβιεηέο ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο. 

Ζ ηηκή ηεο Ε είλαη κηα ηπραία κεηαβιεηή πνπ κπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε ηηκή απφ 

έλα δεδνκέλν ζχλνιν.  

Δπνκέλσο εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθφ ξφιν 

παίδνπλ : θχιν,  ειηθία, επίπεδν κφξθσζεο, θαη ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο 

ηειεφξαζεο.  
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5.8 Απνηειέζκαηα θαη Πξνζπκία Πιεξσκή 

 

 

Έπεηηα απφ ηελ νηθνλνκεηξηθή αλάιπζε θαηαθέξακε λα πξνζδηνξίζνπκε ηελ κέζε 

πξνζπκία πιεξσκήο ηνπ δείγκαηνο θαζψο θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθνί. ηαηηζηηθά ζεκαληηθνί βγήθαλ νη εμήο παξάγνληεο: 

 Ζ κέζνδνο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ CV ή IV 

 Ο αξηζκφο κειψλ ηεο νηθνγέλεηαο 

 Ζ ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο 

 Ζ αληίιεςε γχξσ απφ ηελ ακεξνιεςία ηεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο 

 Δπίζεο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο βγήθαλ νη πνηνηηθέο ςεπδνκεηαβιεηέο 

rincome4 θαη frqtv4  

 

 
Πίλαθαο 11:Μέζε Πξνζπκία Πιεξσκήο ηνπ Γείγκαηνο 

 Variable Obs Mean Std. 

Dev. 

Min Max 

sum wtp wtp 116 3.66 8.94 -13.70 26.94 

       

 

Ζ Μέζε Πξνζπκία Πιεξσκήο ηνπ Γείγκαηνο είλαη 3,66 επξψ αλά δπν κήλεο. 

 

 
Πίλαθαο 12: Μέζε Πξνζπκία Πιεξσκήο κε ηε Μέζνδν CV θαη IV 

 Variable Obs Mean Std. 

Dev. 

Min Max 

cviv = 0 wtp 58 5.02 9.23 -6.34 26.94 

cviv = 1 wtp 58 2.30 8.50 -13.7 26.08 

       

 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ηα εξσηεκαηνιφγηα IV παξνπζηάδνπλ 5,02 επξψ πξνζπκία 

πιεξσκήο ελψ ηα εξσηεκαηνιφγηα CV 2,30 επξψ. Ζ κεγαιχηεξε πξνζπκία πιεξσκήο 

απφ ηα IV εξσηεκαηνιφγηα θαηά 2,72 επξψ εμάγεη ην ζπκπέξαζκα πσο νη 

εξσηψκελνη ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο ηνπο ζε ρεηξφηεξε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε απφ 

ηνπο ζπκπνιίηεο ηνπο ή φηη νη ζπκπνιίηεο ηνπο ζεσξνχλ πην ζεκαληηθή ηελ χπαξμε 

ηεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο απφ ηνπο ίδηνπο θαη έρνπλ ηε πξνζπκία λα πιεξψζνπλ 

πεξηζζφηεξν γηα ηελ χπαξμε ηεο . 
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5.9 Δπξήκαηα 

 

 

Σα αλακελφκελα απνηειέζκαηα πξηλ γίλεη ε έξεπλα ήηαλ ε κέζνδνο CV λα βξεη 

κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ κέζνδν IV θαη ε δηαθνξά ηνπο λα είλαη ην social 

desirability bias ηνπ νπνίνπ εμαζθαιίζακε ηελ χπαξμε ζην cheap talk. ην δείγκα καο 

φκσο ε κέζνδνο IV βξίζθεη κεγαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ ηελ κέζνδν CV. Καζψο 

ην εηζφδεκα αιιά θαη ε ειηθία είλαη ζπγθξίζηκα κε ηνλ κέζν φξν ηεο Διιάδαο δελ 

κπνξεί λα εμεγεζεί κέζσ ησλ δεκνγξαθηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ γηαηί ε κέζνδνο IV 

παξνπζηάδεη κεγαιχηεξε πξνζπκία πιεξσκήο θαηά 2,72 επξψ. Μηα ελδερφκελε 

εμήγεζε είλαη πσο θαζψο ην εηζφδεκα ησλ αηφκσλ έρεη κεησζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

ηα άηνκα αγλννχλ ηηο ελδερφκελεο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ νη γχξσ ηνπο θαη 

πηζηεχνπλ φηη ην δηθφ ηνπο έρεη κεησζεί πνιχ πεξηζζφηεξν απφ φηη ησλ ππνινίπσλ.  

Δπνκέλσο ζε κηα θαηάζηαζε φπνπ επηθξαηεί αξλεηηθφ θιίκα θαη κεγάιε αβεβαηφηεηα 

ε κέζνδνο CV ελδέρεηαη λα δίλεη θαιχηεξα απνηειέζκαηα πξφβιεςεο απφ ηελ κέζνδν 

IV.Σέινο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθφ είλαη θαη ην κέγεζνο ηεο νηθνγέλεηαο. 

 

 

5.10 πκπεξάζκαηα Πεξηνξηζκνί θαη Πξνηάζεηο γηα Μειινληηθή 

Έξεπλα 

 

 

Σα απνηειέζκαηα ηεο παξνχζαο κειέηεο ελδερνκέλσο λα επεξεάδνληαη απφ θάπνηνπο 

παξάγνληεο. Έλαο πεξηνξηζηηθφο παξάγνληαο είλαη ην εχξνο ηεο εγρψξηαο πεξηνρήο 

φπνπ έγηλε ε ιήςε ηνπ δείγκαηνο  θαζψο θαη νη δπν πφιεηο είλαη επαξρηαθέο θαη 

καθξηά απφ ην ρψξν ιήςεο απνθάζεσλ.  Έλα κεγαιχηεξν δείγκα ζα επέηξεπε ηελ 

εμαγσγή αζθαιέζηεξσλ ζπκπεξαζκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο εξεπλεηηθέο καο ππνζέζεηο. 

Όια ηα πξναλαθεξζέληα απνηεινχλ φρη κφλν πεξηνξηζκνχο αιιά θαη έξεηζκα 

γηα πεξαηηέξσ κειινληηθή έξεπλα. Δπηπξφζζεηα ππάξρεη ε ίδηα ζεψξεζε γηα ην πψο 

ζα επεξεαδφηαλ ην απνηέιεζκα αλ ε πιεξσκή γηλφηαλ θαηά κέιε πνπ αλήθνπλ ζε 

έλα λνηθνθπξηφ θαη φρη αλά παξνρή ξεχκαηνο. ηελ έξεπλα απηή έγηλε κηα 

πξνζπάζεηα πξνζδηνξηζκνχ ηεο πξνζπκίαο πιεξσκήο ηεο ΔΡΣ. Ζ ΔΡΣ είλαη κηα 

θαζαξά θξαηηθή επηρείξεζε θαη ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ελφο έκκεζνπ θφξνπ πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Δμεηάζακε ηελ πξνζπκία 

πιεξσκήο αιιά θαη ηνπο παξάγνληεο πνπ ηελ επεξεάδνπλ. Ζ έξεπλα έγηλε κε 

πξνζσπηθέο ζπλεληεχμεηο κέζα ζην ηνπηθφ ππνθαηάζηεκα ηεο ΓΔΖ θαη 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ δπν ηχπνη εξσηεκαηνινγίνπ CV θαη IV. Ζ εθκαίεπζε ηεο 

πξνζπκίαο πιεξσκήο έγηλε ζχκθσλα κε ηελ κέζνδν ηεο θάξηαο πιεξσκψλ κε 

ζηαζεξά δηαζηήκαηα. Ζ κέζε πξνζπκία πιεξσκήο ππνινγίζηεθε 3,66 επξψ ελψ κε 

ηελ ρξήζε ηεο κεζφδνπ IV παξαηεξήζεθε πσο ηα άηνκα είλαη δηαηεζεηκέλα λα 

πιεξψζνπλ 2,72 επξψ παξαπάλσ απφ ηελ κέζνδν CV. Ζ εμήγεζε πνπ δίλνπκε είλαη 

πσο ζε αξλεηηθέο ζπλζήθεο κε πςειή αβεβαηφηεηα ε κέζνδνο CV ελδερνκέλσο λα 

είλαη θαιχηεξνο εθηηκεηήο θαζψο ηα άηνκα θνηηάδνπλ πεξηζζφηεξν ηελ δηθή ηνπο 
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θαηάζηαζε πνπ ρεηξνηεξεχεη ζε ζρέζε κε ηελ θαηάζηαζε ησλ άιισλ φπσο αλαιχνπκε 

ζην 6. Δπηπξφζζεηα, νη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνί παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

πξνζπκία πιεξσκήο είλαη ε ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο θξαηηθήο ηειεφξαζεο 

θαζψο θαη ε αληίιεςε γχξσ απφ ηελ ακεξνιεςία ηεο ζε ζρέζε κε ηελ ηδησηηθή. Οη 

κεηαβιεηέο θχιν,  ειηθία, επίπεδν κφξθσζεο, θαη ζπρλφηεηα παξαθνινχζεζεο 

ηειεφξαζεο δελ επεξεάδνπλ ζηαηηζηηθά ηελ πξνζπκία πιεξσκήο. 

Σέινο αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ε κέζε πξνζπκία πιεξσκήο είλαη αξθεηά 

κηθξφηεξε απφ απηά πνπ πιεξψλεη ν κέζνο Έιιελαο κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ ηεο ΔΡΣ. 

Σν γεγνλφο απηφ δείρλεη πσο νη Έιιελεο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψλνπλ γηα 

ηελ χπαξμε ηεο ΔΡΣ αζρέησο απφ ην αλ ζα απνιπζνχλ άηνκα θαη απμεζεί ε αλεξγία.  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

Δξσηεκαηνιόγηα Έξεπλαο  

 

ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΣ. 

Αχμσλ αξηζκφο εξσηεκαηνινγίνπ: 

Πεξηνρή: 

Δξεπλεηήο :   

Σχπνο εξσηεκαηνινγίνπ    

 

Απαληψληαο απφ 1 έσο 6 

 

 

 

4. Πόζν ζπρλά βιέπεηαη ηειεόξαζε ? 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

5. Πόζν ζπρλά βιέπεηαη θξαηηθή ηειεόξαζε ? 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

6. Πηζηεύεηαη όηη ε θξαηηθή ηειεόξαζε είλαη πην ακεξόιεπηε από ηελ 

ηδησηηθή ? 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 6 

CV  
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ε ιίγν ζα εξσηεζείηε γηα ην θαηά πφζν είζηε πξφζπκνο λα πιεξψζεηε γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θξαηηθνχ θαλαιηνχ ΔΡΣ ην νπνίν πιεξψλεηαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ 

ηεο ΓΔΖ θάζε δπν κήλεο. 

Έρεη βξεζεί φηη νη θαηαλαισηέο ζπλήζσο, δηαθνξεηηθά απαληάλε ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην θαη δηαθνξεηηθά πξάηηνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη πνιχ 

ζχλεζεο λα δειψλνπλ κηα πνιχ κεγαιχηεξε πξνζπκία πιεξσκήο απφ απηή πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ.  

Πηζηεχνπκε φηη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη πνιχ εχθνιν θάπνηνο λα 

ππεξβάιεη αθνχ δελ ρξεηάδεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα αγνξάζεη ην πξντφλ. Θα ζαο 

παξαθαινχζα λα απαληήζεηε ζθεπηφκελνο/ε φηη απηή ηε ζηηγκή βξίζθεζηε ζε έλα 

ζεκείν εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ,  ζην νπνίν έρεηε κεηαβεί γηα λα εμνθιήζεηε ηνλ 

ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ.  

Να ζαο ππελζπκίζνπκε φηη πιεξψλνληαο γηα ηελ ΔΡΣ, ζα κεησζεί ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα πνπ έρεηε γηα ηελ αγνξά ησλ άιισλ αγαζψλ. Παξαθαιψ έρεηε 

ζην κπαιφ ζαο ηα παξαπάλσ φηαλ απαληάηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

Δπίζεο πξέπεη λα ζαο ελεκεξψζνπκε πσο ε ΔΡΣ απαζρνιεί κεγάιν αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζπκβαζηνχρσλ  

 

7. Πόζν είζηε πξόζπκνο λα πιεξώζεηε γηα ηελ ΔΡΣ αλά δίκελν ? 

 

0€ 20.01-25.00€ 

0.01-5.00€ 25.01-30.00€ 

 

5.01-10.00€ 30.01-35.00€ 

10.01-15.00€ 35.01-40.00€ 

15.01-20.00€ >40.00€ 
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8. Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο  

 

  .............. 

 

9. Πνην είλαη ην θύιν ζαο 

 

  Άληξαο    Γπλαίθα 

 

10. Πνην είλαη ην επίπεδν ησλ ζπνπδώλ ζαο 

 

 Μέρξη 

Γεκνηηθ

φ 

Γπκλάζη

ν 

Λχθεην 

ή 

Δμαηάμη

ν 

Γπκλάζη

ν 

Απφθνηη

νο ΗΔΚ ή 

Φνηηεηήο 

Παλεπηζηήκ

ην ή ΑΣΔΗ 

Μεηαπηπρηαθ

φ/ 

Γηδαθηνξηθφ 

Δπίπεδ

ν 

1 2 3 4 5 6 

 

 

11. Πνηόο είλαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εαπηνύ ζαο; _____________________ 

 

12. Έρεηε αλήιηθα ηέθλα ζην λνηθνθπξηό ζαο; 

  Ναη     Όρη 

 

13. Πσο ζα αμηνινγνύζαηε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνύ 

ζαο;   

 Πνιχ 

θαθή 

Καθή 

 

Κάησ 

απφ ην 

κέζν 

Μέηξηα 

 

Πάλσ 

απφ 

ην 

κέζν 

Καιή 

 

Πνιχ 

θαιή 

 

Oηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε 

1 2 3 4 5 6 7 
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ΔΡΧΣΖΜΑΣΟΛΟΓΗΟ ΥΔΣΗΚΑ ΜΔ ΣΖ ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΚΑΣΑΝΑΛΧΣΖ 

ΓΤΡΧ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΣ. 

Αχμσλ αξηζκφο εξσηεκαηνινγίνπ: 

Πεξηνρή: 

Δξεπλεηήο :   

Σχπνο εξσηεκαηνινγίνπ    

 

Απαληψληαο απφ 1 έσο 6 

 

 

 

14. Πόζν ζπρλά βιέπεηαη ηειεόξαζε ? 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

15. Πόζν ζπρλά βιέπεηαη θξαηηθή ηειεόξαζε ? 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 

16. Πηζηεύεηαη όηη ε θξαηηθή ηειεόξαζε είλαη πην ακεξόιεπηε από ηελ 

ηδησηηθή ? 

Καζφινπ Πνιχ ιίγν Λίγν Αξθεηά Πνιχ Πάξα πνιχ 

1 2 3 4 5 6 

 

 

 IV 
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ε ιίγν ζα εξσηεζείηε γηα ην θαηά πφζν είζηε πξφζπκνο λα πιεξψζεηε γηα ηηο 

ππεξεζίεο ηνπ θξαηηθνχ θαλαιηνχ ΔΡΣ ην νπνίν πιεξψλεηαη κέζσ ηνπ ινγαξηαζκνχ 

ηεο ΓΔΖ θάζε δπν κήλεο. 

Έρεη βξεζεί φηη νη θαηαλαισηέο ζπλήζσο, δηαθνξεηηθά απαληάλε ζε έλα 

εξσηεκαηνιφγην θαη δηαθνξεηηθά πξάηηνπλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. Δίλαη πνιχ 

ζχλεζεο λα δειψλνπλ κηα πνιχ κεγαιχηεξε πξνζπκία πιεξσκήο απφ απηή πνπ ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα είλαη δηαηεζεηκέλνη λα πιεξψζνπλ.  

Πηζηεχνπκε φηη απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη πνιχ εχθνιν θάπνηνο λα 

ππεξβάιεη αθνχ δελ ρξεηάδεηαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα αγνξάζεη ην πξντφλ. Θα ζαο 

παξαθαινχζα λα απαληήζεηε ζθεπηφκελνο/ε φηη απηή ηε ζηηγκή βξίζθεζηε ζε έλα 

ζεκείν εμφθιεζεο ινγαξηαζκψλ,  ζην νπνίν έρεηε κεηαβεί γηα λα εμνθιήζεηε ηνλ 

ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔΖ.  

Να ζαο ππελζπκίζνπκε φηη πιεξψλνληαο γηα ηελ ΔΡΣ, ζα κεησζεί ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα πνπ έρεηε γηα ηελ αγνξά ησλ άιισλ αγαζψλ. Παξαθαιψ έρεηε 

ζην κπαιφ ζαο ηα παξαπάλσ φηαλ απαληάηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

Δπίζεο πξέπεη λα ζαο ελεκεξψζνπκε πσο ε ΔΡΣ απαζρνιεί κεγάιν αξηζκφ 

εξγαδνκέλσλ θαη ζπκβαζηνχρσλ  

Πόζν πηζηεύεηαη πσο είλαη πξόζπκνο λα πιεξώζεη ν κέζνο Έιιελαο γηα ηελ ΔΡΣ 

αλά δίκελν ? 

 

0€ 20.01-25.00€ 

0.01-5.00€ 25.01-30.00€ 

 

5.01-10.00€ 30.01-35.00€ 

10.01-15.00€ 35.01-40.00€ 

15.01-20.00€ >40.00€ 
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17. Πνηα είλαη ε ειηθία ζαο  

 

  .............. 

 

18. Πνην είλαη ην θύιν ζαο 

 

  Άληξαο    Γπλαίθα 

 

19. Πνην είλαη ην επίπεδν ησλ ζπνπδώλ ζαο 

 

 Μέρξη 

Γεκνηηθ

φ 

Γπκλάζη

ν 

Λχθεην 

ή 

Δμαηάμη

ν 

Γπκλάζη

ν 

Απφθνηη

νο ΗΔΚ ή 

Φνηηεηήο 

Παλεπηζηήκ

ην ή ΑΣΔΗ 

Μεηαπηπρηαθ

φ/ 

Γηδαθηνξηθφ 

Δπίπεδ

ν 

1 2 3 4 5 6 

 

 

20. Πνηόο είλαη ν αξηζκόο ησλ κειώλ ηνπ λνηθνθπξηνύ ζαο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ εαπηνύ ζαο; _____________________ 

 

21. Έρεηε αλήιηθα ηέθλα ζην λνηθνθπξηό ζαο; 

  Ναη     Όρη 

 

 

22. Πσο ζα αμηνινγνύζαηε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνηθνθπξηνύ 

ζαο;   

 Πνιχ 

θαθή 

Καθή 

 

Κάησ 

απφ ην 

κέζν 

Μέηξηα 

 

Πάλσ 

απφ 

ην 

κέζν 

Καιή 

 

Πνιχ 

θαιή 

 

Oηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε 

1 2 3 4 5 6 7 
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