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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η παρούσα εργασία με θέμα «Μια στοιχειώδης διερεύνηση της συμπεριφοράς 

των καπνιστών στη Θεσσαλονίκη» εκπονήθηκε στα πλαίσια ολοκλήρωσης του 

προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικονομική Επιστήμη.  

Σκοπός της εργασίας αποτελεί η μελέτη των καπνιστικών συνηθειών των 

κατοίκων της Θεσσαλονίκης, της αγοραστικής τους συμπεριφοράς, μέσω της 

επιμέτρησης των επιπέδων φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στην περιοχή, καθώς 

και η αξιολόγηση του ισχύοντος συστήματος φορολόγησης των καπνικών προϊόντων 

στη χώρα μας. 

 Η εργασία αποτελείται από οχτώ επί μέρους κεφάλαια· στο πρώτο κεφάλαιο 

παρατίθενται πολύ συνοπτικά επιλεγμένα ιστορικά στοιχεία που σχετίζονται με την 

επιβολή ειδικού φόρου κατανάλωσης επί των καπνικών προϊόντων. Στο δεύτερο 

κεφάλαιο περιλαμβάνονται γενικά στοιχεία της κατανάλωσης τσιγάρων – καπνού 

στην Ελλάδα, καθώς και πληροφορίες για την εν ισχύ αντικαπνιστική πολιτική της 

χώρας μας. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι λόγοι επιβολής της φορολογίας επί των 

προϊόντων καπνού. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεται το ισχύον σύστημα 

φορολογίας καπνού, μαζί με τους συντελεστές του, ενώ γίνεται λόγος για την 

βέλτιστη φορολογική πρακτική του χώρου. Στο πέμπτο κεφάλαιο, αναλύεται ο 

ανελαστικός χαρακτήρας της ζήτησης των καπνικών προϊόντων ως προς την τιμή. 

Στο έκτο κεφάλαιο διευκρινίζονται οι οικονομικές έννοιες της φοροδιαφυγής και της 

φοροαποφυγής, ενώ αναφέρονται οι πρακτικές τέλεσής τους, τα κύρια αίτιά και οι 

συνέπειές τους, καθώς και προτάσεις πάταξής τους. Στο έβδομο κεφάλαιο 

παρατίθενται επιλεκτικά ευρήματα ερευνών που σχετίζονται άμεσα με την έρευνά 

μου και το κεφάλαιο της φοροδιαφυγής, στην οποία η έρευνά μου κυρίως εστιάζει. 

Τέλος, στο όγδοο κεφάλαιο παρουσιάζεται ενδελεχώς η έρευνά μου, μαζί με τα 

συμπεράσματα που αποκόμισα από αυτήν.  

 

1. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΠΡΟΛΕΓΟΜΕΝΑ 

Προς την κατεύθυνση της αιτιολόγησης της επιβολής φόρων επί των 

καπνικών προϊόντων έχουν διατυπωθεί διαχρονικά ποικίλες απόψεις, προερχόμενες 

από σημαίνοντες φιλοσόφους και οικονομολόγους. Ο φιλόσοφος Adam Smith (1723-

1790), για παράδειγμα, όντας ο πρώτος που ασχολήθηκε ενδελεχώς με το εν λόγω 

ζήτημα, αντιδιέστειλε την φορολογική πολιτική των αγαθών πρώτης ανάγκης με 
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αυτήν που ασκείται επί των αγαθών πολυτελείας, μεταξύ των οποίων 

συγκαταλέγονται και τα καπνικά προϊόντα.  

Πιο συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι η φορολόγηση των αγαθών πρώτης 

ανάγκης επιφέρει στρεβλώσεις στην αγορά και συνεπώς, πρέπει κατά το δυνατό να 

αποφεύγεται. Αντίθετα, τα προϊόντα πολυτελείας, όπως το αλκοόλ και ο καπνός, είναι 

ιδανικά για φορολόγηση (extremely proper subjects of taxation), διότι η επιβολή 

φόρου σε αυτά αυξάνει τα κρατικά έσοδα χωρίς να δημιουργεί διαταραχές στην 

αγορά εργασίας, αποθαρρύνει τους καταναλωτές από την υιοθέτηση επιβλαβών 

συνηθειών και επικουρεί την προσπάθεια κάθε οικονομίας να φτάσει στο ανώτατο 

δυνατό επίπεδο παραγωγής
1
. 

Αργότερα, ο οικονομολόγος David Ricardo, επεκτείνοντας τη θεωρία του 

Adam Smith περί φορολόγησης των προϊόντων πολυτελείας, υποστήριξε ότι 

αναμφισβήτητα η φορολόγηση των αγαθών πολυτελείας παρουσιάζει πλεονεκτήματα 

έναντι αυτής των αγαθών πρώτης ανάγκης. Κατά τη θεωρία του Ricardo, η επιβολή 

φόρων στα αγαθά πολυτελείας δεν ωθεί τον μισθό εργασίας σε αύξηση και κατ’ 

επέκταση δεν μειώνει τα κέρδη των παραγωγών. Από την άλλη μεριά, ακόμη και για 

το πιο εθιστικό αγαθό, ο Ricardo έθεσε ένα ανώτατο όριο φορολόγησης· το εν λόγω 

όριο, αν και υποκειμενικό για κάθε καταναλωτή, αν ξεπεραστεί θα τον ωθήσει στο να 

σταματήσει ή έστω να μειώσει την κατανάλωση του αγαθού αυτού. Στην απόφαση 

αυτή, μάλιστα, ο καταναλωτής ωθείται όχι επειδή δεν έχει την οικονομική 

δυνατότητα αγοράς των προϊόντος, αλλά επειδή πιστεύει ότι τα χρήματα που θα 

δαπανήσει για την αγορά του δεν συνάδουν με τη χρησιμότητα που παίρνει από 

αυτό
2
. 

Την θεωρία περί φορολογικού ορίου του Ricardo επέκτεινε και ο Γάλλος 

οικονομολόγος Jules Dupuit, σύμφωνα με τον οποίο αν ένας φόρος ξεπεράσει το 

ανώτατο όριο και γίνει απαγορευτικός, η απόδοσή του αρχίζει να μειώνεται και τα 

δημόσια έσοδα φθίνουν παρά το γεγονός της αύξησης του φορολογικού συντελεστή
3
. 

 Σε αντίστοιχη κατεύθυνση με τους ανωτέρω θεωρητικούς κινήθηκε και ο 

Γάλλος οικονομολόγος Jean-Baptiste Say, ο οποίος αντιμετώπιζε με κριτική διάθεση 

τους φόρους, ιδίως όσους επιβάλλονταν στα προϊόντα πρώτης ανάγκης, γιατί μείωναν 

                                                           
11

Smith (1818), Wealth of Nations. Hartford: Cooke & Hale. 
2
Ricardo (1996), Principles of Political Economy and Taxation. New York, New York: Prometheus 

Books. 
3
Dupuit, (1969), On the Measurement of Utility from Public Works. Readings in Welfare Economics, 

Selected by a Committee of the American Economic Association. Eds. Kenneth J. Arrow and Tibor 

Scitovsky. Homewood, Illinois: Richard D. Irwin, Inc. 
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την προσφορά χρήματος στην οικονομία, ενώ συχνά οι αρμόδιες για την άσκηση 

δημοσιονομικής πολιτικής κυβερνητικές αρχές ήταν διεφθαρμένες ή ανίκανες. Στο 

σύγγραμμά του Treatise on Political Economy (1803), o Say διεύρυνε τις ιδέες του 

Adam Smith περί θεώρησης του φόρου ως μέσου περιορισμού ή ελέγχου της 

κατανάλωσης κακών ή ανήθικων αγαθών (bad or immoral)
4
. 

Σε πρακτικό επίπεδο, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης επί των προϊόντων 

πολυτελείας έγιναν για πρώτη φορά αποδεκτοί από τους αμερικανούς πολίτες κατά τη 

διάρκεια του πολέμου του 1812, όταν η κυβέρνηση των ΗΠΑ εκμεταλλευόμενη το 

πατριωτικό αίσθημα της κοινωνίας επέβαλε φόρο στις μεταφορές προϊόντων, στο 

εμπόριο ζάχαρης και στο αλκοόλ. Επίσης, κατά τη διάρκεια του αμερικανικού 

εμφυλίου πολέμου (Internal Revenue Act of 1 July 1862), επιβλήθηκε για πρώτη 

φορά ειδικός φόρος κατανάλωσης επί του καπνού (rolled tobacco), ενώ το 1864, 

αντίστοιχος φόρος επιβλήθηκε και στα τσιγάρα (Internal Revenue Act of 30 June 

1864)
5
.  

 

2. ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Τα προϊόντα καπνού παρά τις αρνητικές επιπτώσεις που επιφέρουν στην 

ανθρώπινη υγεία αντιμετωπίζονται παγκοσμίως ως ένα νόμιμο προϊόν και 

κυκλοφορούν ελεύθερα στις  αγορές. Στοιχεία
6
 δείχνουν ότι κάθε χρόνο περισσότεροι 

από 25.400 άνθρωποι στην Ελλάδα χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που 

οφείλονται στο κάπνισμα. Παρόλα αυτά, πάνω από 27.000 παιδιά και 3.586.000 

ενήλικοι στην Ελλάδα, εξακολουθούν να καπνίζουν σε καθημερινή βάση. Μιλώντας 

με ποσοστά, οι ενεργοί καπνιστές της χώρας αντιπροσωπεύουν το 38% του 

πληθυσμού της. Είναι δε ιδιαίτερα αποθαρρυντικό το γεγονός ότι, σύμφωνα με 

στοιχεία του Ευρωβαρόμετρου
7
, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των 

κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τον επιπολασμό του 

καπνίσματος. 

Λόγω της μεγάλης κατανάλωσης καπνού και των αρνητικών συνεπειών που 

τη συνοδεύουν, το θέμα του καπνίσματος έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και γίνονται 

                                                           
4
 Say (1880), A Treatise on Political Economy; or the Production, Distribution, and Consumption of 

Wealth. Philadelphia: Claxton, Remsen, & Haffelfinger. 
5
 John Lovell Jarvis, The History and Effects of Cigarette Regulation: A Historical and Econometric 

Analysis of Cigarette Taxation and Regulation in the United States. 
6
  http://www.tobaccoatlas.org/country-data/greece/  

7
 Eurobarometer, Attitudes of Europeans Towards Tobacco, 2012, σελ. 7.  

http://www.tobaccoatlas.org/country-data/greece/
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προσπάθειες αντιμετώπισής του, τόσο σε Ευρωπαϊκό επίπεδο όσο και σε κρατικό, με 

τη θέσπιση διάφορων απαγορευτικών και περιοριστικών μέτρων.  

Στην Ελλάδα, με τον νόμο 3730/2008, του οποίου η έναρξη ισχύος ορίστηκε η 

1
η
 Σεπτεμβρίου 2010, απαγορεύθηκαν, υπό την απειλή μάλιστα αυστηρότατων 

ποινικών και διοικητικών κυρώσεων: α) η πώληση προϊόντων καπνού σε ανηλίκους 

και από ανηλίκους
8
, β) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε κλειστούς χώρους, γ) η 

κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, 

υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους, δ) η πώληση προϊόντων καπνού με μηχανήματα 

αυτόματης πώλησης καθώς και η πώληση μεμονωμένων σιγαρέτων ή σιγαρέτων σε 

συσκευασία μικρότερη των είκοσι τεμαχίων, ε) η δωρεάν διανομή προϊόντων καπνού, 

στ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, 

κλειστούς ή στεγασμένους, που χρησιμοποιούνται για την παροχή εργασίας σε όλα τα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ιδίως στα καταστήματα παρασκευής και 

προσφοράς φαγητών, ποτών, γλυκισμάτων, κάθε είδους παρασκευασμάτων γάλακτος, 

μικτών καταστημάτων και κέντρων διασκέδασης εξαιρουμένων των εξωτερικών τους 

χώρων, ζ) η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους παντός είδους κλειστούς χώρους 

αναμονής, στα αεροδρόμια, στους σταθμούς μεταφορικών μέσων, επιβατικών 

σταθμών λιμένων, στα παντός είδους κυλικεία, στα παντός είδους μέσα μαζικής 

μεταφοράς και ταξί. Εντούτοις, είναι δυνατή η διαμόρφωση χώρων καπνιζόντων που 

διαχωρίζονται από την υπόλοιπη αίθουσα των ανωτέρω χώρων και καταστημάτων, 

υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν ειδικές εγκαταστάσεις εξαερισμού. 

Επιπλέον, το έτος 2010 αποτελεί σημείο αναφοράς για την ελληνική αγορά 

καπνικών προϊόντων, αφού η κυβέρνηση εκτός από τις προαναφερθείσες 

απαγορεύσεις αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καπνικά προϊόντα, με σκοπό 

να ωθήσει τους καταναλωτές στη διακοπή του καπνίσματος.  Τα νέα μέτρα φαίνεται 

να είχαν θετικό αντίκτυπο για την ανθρώπινη υγεία, αφού παρατηρείται, σύμφωνα με 

τους παρακάτω πίνακες έρευνας
9
, εμφανής και συνεχής μείωση της κατανάλωσης 

βιομηχανικών τσιγάρων από το 2011 και έπειτα. Η εικόνα όσον αφορά το 

λεπτοκομμένο καπνό είναι λίγο διαφορετική, αφού σημειώνεται μείωση της 

κατανάλωσης του το έτος 2012 και η πορεία του έως το 2014 είναι σταθερή. Το 

γεγονός αυτό ενδεχομένως οφείλεται στο ότι η τιμή του δεν είναι τόσο 

                                                           
8
 Ανάλογη είναι και η ρύθμιση της παρ. 5 του άρθρου 2 του Ν 3730/2008, σχετικά με την υποχρεωτική 

τοποθέτηση ένδειξης απαγόρευσης πώλησης προϊόντων καπνού σε ανηλίκους. 
9
 Βλ. Έκθεση Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση (…) της Οδηγίας 2011/64/ΕΕ 

δημοσιευθείσα στις 21.12.2015. 
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αποθαρρυντική όσο των βιομηχανικών τσιγάρων για να αποτρέψει τους καπνιστές 

από την κατανάλωση.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα μετά το 2010 που ξεκίνησαν οι 

εντατικότερες αντικαπνιστικές προσπάθειες, παρατηρείται, όπως φαίνεται από το 

παρακάτω γράφημα, συνεχής αύξηση της μέσης τιμής λιανικής πώλησης ενός 
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πακέτου 20 τεμαχίων. Το 2010 η μέση σταθμισμένη τιμή ενός πακέτου ανερχόταν 

στα 3,13€, ενώ το 2015 το κόστος του αυξήθηκε στα 3,71€.  

Ο υπολογισμός των τιμών του πίνακα έλαβε χώρα βάσει των ετήσιων 

δεδομένων (2011-2016) της σταθμισμένης μέσης τιμής λιανικής πώλησης
10

 μίας 

φορολογικής μονάδας που αποτελείται από 1000 τσιγάρα (50πακέτα των 20 

τσιγάρων). Το τελικό κόστος ανά πακέτο υπολογίστηκε διαιρώντας το κόστος της 

φορολογικής μονάδας με το 50 (αριθμός πακέτων που αντιστοιχεί σε μια φορολογική 

μονάδα), έτσι ώστε να εμφανίζεται το αντιπροσωπευτικό κόστος ενός μέσου πακέτου 

τσιγάρων
11

. 

 

 

                                                           
10

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του Τελωνειακού Κώδικα (Ν 2960/2001), «η 

σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία 

φορολογίας που είναι γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, με αναγωγή στη συνολική αξία όλων 

των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση, βάσει της λιανικής τιμής πώλησης, περιλαμβανομένων όλων 

των φόρων, διαιρούμενη δια της συνολικής ποσότητας των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση.  

Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών βάσει των δεδομένων που αφορούν τις συνολικές ποσότητες που τέθηκαν σε ανάλωση κατά 

το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και η έναρξη εφαρμογής της ορίζεται μεταξύ 1ης και 31ης 

Ιανουαρίου κάθε έτους». 
11

 Βλ. τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις: α) ΑΠΟΦ ΔΕΦ//2015 (ΑΠΟΦ ΔΕΦΚΦΒ5001163 ΦΕΚ Β 

144 2015): Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για 

το έτος 2015, β) ΥΑ ΔΕΦ//2013 (ΥΑ ΔΕΦΚΒ5003083ΕΞ ΦΕΚ Β 138 2013): Καθορισμός της 

Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων, γ) ΥΑ ΔΕΦ//2012 (ΥΑ ΔΕΦΚ 

Β5001909ΕΞ2012 ΦΕΚ Β 35 2012): Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής 

πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών, δ) ΥΠΟΙΚ ΔΕΦΚΒ/5055317/ΕΞ2010/31-12-2010 με 

θέμα: "Κοινοποίηση της αριθ. ΔΕΦΚ 5055139 ΕΞ 2010/31.12.2010 Α.Υ.Ο. για τον καθορισμό της 

Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των βιομηχανοποιημένων καπνών" και ε) 

ΕΜΑ: «Καθορισμός της Σταθμισμένης Μέσης Τιμής (Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων για το 

έτος 2016». 
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Σύμφωνα με το παρακάτω γράφημα έρευνας
12
, μπορεί κανείς να παρατηρήσει 

πως τα έσοδα του ελληνικού κράτους από τα προϊόντα καπνού μειώνονται μετά το 

2011. Παρά το γεγονός αυτό, εξακολουθούν να αποτελούν μία αξιόλογη πηγή 

εσόδων, αφού το 2013 αντιπροσώπευαν το 8,8% των συνολικών εσόδων της 

επικράτειας. 

 

 

 

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΠΝΟΥ 

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Ιllicit Trade in Tobacco Products, IOBE Conference Athens, November 2013, σελ. 6. 
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3. ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ  

Οι  λόγοι επιβολής φόρων επί της κατανάλωσης καπνικών προϊόντων 

κινούνται κατά βάση σε τρείς (3) διαφορετικές κατευθύνσεις: πρώτον, εξυπηρετούν 

την πολιτική αύξησης των δημοσίων εσόδων του κράτους που τους επιβάλλει, 

δεύτερον, προάγουν την υγεία των πολιτών αποτρέποντας την κατανάλωση και 

τρίτον, διορθώνουν τις εξωτερικότητες που συνδέονται αιτιωδώς με την κατανάλωση 

καπνού. 

 

Α) Αύξηση δημοσίων εσόδων 

Όπως είχε διαπιστώσει ο Adam Smith τα προϊόντα καπνού είναι τα πλέον 

ιδανικά για την επιβολή φόρων. Ο καπνός παρά το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται από 

ανελαστική ζήτηση, εντάσσεται ορθά όχι μόνο μεταξύ των προϊόντων πολυτελείας, 

αλλά πολύ περισσότερο, μεταξύ των προϊόντων με επιβλαβείς, εθιστικές και ανήθικες 

ιδιότητες. Συνεπώς, η φορολόγησή του δεν επηρεάζει το βιοτικό επίπεδο των 

καταναλωτών, αφού οι τελευταίοι εξακολουθούν να ικανοποιούν πλήρως τις βασικές 

βιοτικές τους ανάγκες. Ταυτόχρονα, ενισχύει σε μεγάλο βαθμό τα κρατικά έσοδα και 

δίνει την απαιτούμενη ώθηση σε κάθε κράτος να εκτελέσει τον προϋπολογισμό του 

και να χρηματοδοτήσει τις ανάγκες του
13

.  

 

Β) Προαγωγή της δημόσιας υγείας 

Τα προϊόντα καπνού δεν είναι συνήθη εμπορεύματα. Η κατανάλωσή τους έχει 

συνδεθεί με άκρως επιβλαβείς συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία
14
, η προστασία της 

οποίας δέον να λαμβάνει, τουλάχιστον σε ένα ευνομούμενο κράτος, ύψιστη σημασία. 

Προς την ανωτέρω κατεύθυνση, οι αρμόδιες για την επιβολή φόρων αρχές κάθε 

κράτους, επιβάλλουν υψηλή φορολογία στα καπνικά προϊόντα επιδιώκοντας την 

αποτροπή της έναρξης του καπνίσματος από τους μη καπνιστές, την λήψη απόφασης 

διακοπής και μη επανέναρξής του από τους καπνιστές, καθώς και την εν γένει μείωση 

της κατανάλωσης καπνού εντός της επικράτειας δικαιοδοσίας τους. Σύμφωνα δε με 

                                                           
13

 Βλ. αναλυτικότερα το φυλλάδιο με τίτλο «Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο» που 

δημοσιεύθηκε στα πλαίσια του προγράμματος TOBTAXY - Making Tobacco Tax Trendy. 
14

 Σύμφωνα με τον κατάλογο που τίθεται στο Παράρτημα I-Κατάλογος λεκτικών ειδοποιήσεων της 

Οδηγίας 2014/40/ΕΕ: Το κάπνισμα μπορεί να προκαλέσει καρκίνο του στόματος και του φάρυγγα, 

έμφραγμα, εγκεφαλικά επεισόδια και αναπηρία, στένωση και απόφραξη των αρτηριών, τύφλωση, 

καταστροφή δοντιών και ούλων, μείωση της γονιμότητας, σεξουαλική ανικανότητα και καταστροφή 

των πνευμόνων. 
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στοιχεία από χώρες όλων των εισοδηματικών επιπέδων, η φορολόγηση των καπνικών 

προϊόντων οδηγεί αποτελεσματικά σε μείωση της κατανάλωσης τους
15

. 

 

Γ) Διόρθωση εξωτερικοτήτων 

Η κατανάλωση καπνού δεν επηρεάζει αρνητικά μόνο τον ίδιο τον καπνιστή 

αλλά επιφέρει και σημαντικό κοινωνικό κόστος, το οποίο αποκαλείται αρνητικό 

εξωτερικό κόστος ή αρνητική εξωτερικότητα. Το εν λόγω κόστος, που άλλοτε 

πλήττει την κοινωνία ως σύνολο και άλλοτε άτομα μεμονωμένα, συνίσταται α) στην 

επιβάρυνσή της υγείας των μη καπνιστών από το παθητικό κάπνισμα, β) στην 

απώλεια παραγωγικότητας των καπνιστών ή την αναρρωτική άδειά τους, που 

ζημιώνουν τόσο τον εργοδότη όσο και την κοινωνία δια της παραγωγικής απώλειας 

που επέρχεται, γ) στην απώλεια κρατικών πόρων για την παροχή υπηρεσιών 

περίθαλψης και πρόνοιας σε ενεργητικούς ή παθητικούς καπνιστές και δ) στην 

αύξηση τόσο του κρατικού κόστους (δαπάνες κατάσβεσης και αναδάσωσης) όσο και 

του ιδιωτικού (απώλεια περιουσιών) που προκαλούνται από πυρκαγιές οφειλόμενες 

σε αμέλεια κατά την κατανάλωση προϊόντων καπνού
16

. 

 Υποστηρίζεται
17
, τουλάχιστον όσον αφορά τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, ότι η επιβολή υψηλής φορολογίας στα προϊόντα καπνού επιβάλλεται και για 

λόγους συμμόρφωσης των κρατών-μελών με τις επιταγές των οργάνων της Ένωσης. 

Πιο συγκεκριμένα, ιδιαιτέρως σημαντική εμφανίζεται η επίδραση των Οδηγιών 

ενωσιακής προέλευσης, οι οποίες καθορίζουν σε πανευρωπαϊκό επίπεδο ελάχιστες 

απαιτήσεις φορολογίας. 

 

4. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Α. Είδη και συντελεστές φόρων 

Σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό καθεστώς, τα εγχώρια προϊόντα καπνού, 

καθώς και αυτά που παρασκευάζονται και τίθενται σε κυκλοφορία εντός της 

                                                           
15

 Βλ. άρθρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) με τίτλο «Gender, Women and the Tobacco 

Epidemic: Taxation and the Economics of Tobacco Control».Δεν αναφέρεται ο συντάκτης του εν λόγω 

άρθρου. 

http://www.who.int/tobacco/publications/gender/en_tfi_gender_women_taxation_economic_tobacco_c

ontrol.pdf  
16

 Βλ. αναλυτικότερα το φυλλάδιο με τίτλο «Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο» που 

δημοσιεύθηκε στα πλαίσια του προγράμματος TOBTAXY - Making Tobacco Tax Trendy. 

http://sfp.tttp.eu/sites/sfp.tttp.eu/files/SFP%20KIT_EL_v1.pdf  
17

 Βλ. Έκθεση Επιτροπής προς το Συμβούλιο σχετικά με την αξιολόγηση (…) της Οδηγίας 2011/64/ΕΕ 

δημοσιευθείσα στις 21.12.2015, σελ. 17. http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EL/1-

2015-621-EL-F1-1.PDF  

http://www.who.int/tobacco/publications/gender/en_tfi_gender_women_taxation_economic_tobacco_control.pdf
http://www.who.int/tobacco/publications/gender/en_tfi_gender_women_taxation_economic_tobacco_control.pdf
http://sfp.tttp.eu/sites/sfp.tttp.eu/files/SFP%20KIT_EL_v1.pdf
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EL/1-2015-621-EL-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2015/EL/1-2015-621-EL-F1-1.PDF


12 
 

Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόκεινται σε τρία είδη φορολογίας· α) σε δύο είδη ειδικού 

φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), ενός πάγιου και ενός αναλογικού και β) σε φόρο 

προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.). Αντίθετα, στα προϊόντα καπνού που εισάγονται από 

τρίτες χώρες, χώρες δηλαδή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιβάλλεται 

επιπρόσθετα, εκτός των ανωτέρω φόρων, και ένας εισαγωγικός δασμός.  

O ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι ένας επιλεκτικός φόρος που επιβάλλεται 

κυρίως στα προϊόντα καπνού, στα αλκοολούχα ποτά, στο πετρέλαιο, τη βενζίνη και 

το φυσικό αέριο. Σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 97 του Τελωνειακό 

Κώδικα (Ν 2960/2001), ο ειδικός φόρος για τα τσιγάρα και τα προϊόντα που 

εξομοιώνονται με αυτά διαρθρώνεται ως εξής: 

 

α) σε έναν πάγιο φόρο ο οποίος επιβάλλεται ανά μονάδα προϊόντος, το ποσό 

του οποίου είναι 82,50€ ανά χίλια (1000) τεμάχια τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα) 

και είναι το ίδιο για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων και 

 

β) σε έναν αναλογικό φόρο, ο συντελεστής του οποίου είναι 20% και 

υπολογίζεται στην τιμή λιανικής πώλησης
18

 (1000) τεμαχίων τσιγάρων (1 

φορολογική μονάδα), και είναι ο ίδιος για όλες τις κατηγορίες τσιγάρων
19

. 

  

Από την άλλη μεριά, ο συντελεστής του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) 

είναι 23% και για να υπολογιστεί το ποσό του φόρου, οι αρμόδιες αρχές 

χρησιμοποιούν ως συντελεστή αποφορολόγησης το 18,7%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18
Τιμή λιανικής πώλησης για την εφαρμογή των διατάξεων του Τελωνειακού Κώδικα είναι η μέγιστη 

τιμή λιανικής πώλησης κάθε συγκεκριμένου προϊόντος βιομηχανοποιημένων καπνών προς τους 

καταναλωτές, στην οποία περιλαμβάνονται και οι επιβαλλόμενοι δασμοί και φόροι. 
19

 Το συνολικό ποσό του ειδικού φόρου κατανάλωσης που υπολογίζεται σύμφωνα με τις ανωτέρω 

περιπτώσεις α και β δεν μπορεί να είναι κατώτερο των 117,50 ευρώ ανά χίλια (1.000) τεμάχια 

τσιγάρων (1 φορολογική μονάδα). 



13 
 

Συνολικά, η διάρθρωση του φόρου αναλύεται ως εξής: 

 

ΦΟΡΟΙ ΤΣΙΓΑΡΩΝ ΕΓΧΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΩΣΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ 

ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΥ  ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 50 

ΠΑΚΕΤΑ 

(1000) ΤΣΙΓΑΡΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ 1 ΠΑΚΕΤΟ 

(20ΤΣΙΓΑΡΑ) 

1. ΠΑΓΙΟΣ 1,000 Χ 82,50€ =   82,50€ 1,65€ 

2. ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΣ 20% Χ 185€ =   37,00€ 0,74€ 

3. ΦΠΑ 18,7% Χ 185€ =   34,60€ 0,69€ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ = 154,10€ 3,08€ 

ΑΞΙΑ ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ 185€ - 154,1€ =   30,90€ 0,62€ 

50 πακέτα × 20 τσιγάρα = 1000 τσιγάρα 

50 × 3,70€ = 185€ 

 

  

*Η παραπάνω αποδιδόμενη τιμή 185 € σε κάθε φορολογική μονάδα (1000 

τσιγάρα) δεν χρησιμοποιείται τυχαία, καθώς αποτελεί τη Σταθμισμένη Μέση Τιμή 

(Σ.Μ.Τ.) λιανικής πώλησης των τσιγάρων που ορίστηκε το έτος 2016. Η Σ.Μ.Τ. 

αναπαριστά τη μέση τιμή λιανικής πώλησης κάθε φορολογικής μονάδας τσιγάρων 

κατά τη διάρκεια του προηγούμενου ημερολογιακού έτους (2015)
20

. 

Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που επιβάλλεται στον 

λεπτοκομμένο καπνό, ο οποίος προορίζεται για την κατασκευή χειροποίητων 

τσιγάρων, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 3 του Τελωνειακού Κώδικα (Ν 2960/2001), 

ο συντελεστής του ανέρχεται στα 156,70 ευρώ ανά χιλιόγραμμο καθαρού βάρους. 

Αντίθετα, σύμφωνα με το άρθρο 97 παρ. 2 του Τελωνειακού Κώδικα, στα πούρα ή 

στα πουράκια ο συντελεστής του ειδικού φόρου κατανάλωσης ορίζεται σε ποσοστό 

35% επί της κατά χιλιόγραμμο τιμής λιανικής πώλησης τους. Ο Φ.Π.Α. επί 

αμφότερων των ανωτέρω προϊόντων καπνού είναι ίδιος με εκείνον που επιβάλλεται 

στα τσιγάρα, ήτοι 23%. 

                                                           
20

 Ειδικότερα, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 8 του Τελωνειακού Κώδικα (Ν 2960/2001), «η 

σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων υπολογίζεται, σύμφωνα με τα στοιχεία 

φορολογίας που είναι γνωστά κατά την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους, με αναγωγή στη συνολική αξία όλων 

των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση, βάσει της λιανικής τιμής πώλησης, περιλαμβανομένων όλων 

των φόρων, διαιρούμενη δια της συνολικής ποσότητας των τσιγάρων που τίθενται σε ανάλωση.  

Η σταθμισμένη μέση τιμή λιανικής πώλησης των τσιγάρων καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού 

Οικονομικών βάσει των δεδομένων που αφορούν τις συνολικές ποσότητες που τέθηκαν σε ανάλωση κατά 

το προηγούμενο ημερολογιακό έτος και η έναρξη εφαρμογής της ορίζεται μεταξύ 1ης και 31ης 

Ιανουαρίου κάθε έτους». 



14 
 

 

B. Εξηγήσεις για τη διάρθρωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης - βέλτιστη πρακτική 

 Παρατηρεί κανείς ότι το ισχύον καθεστώς του ελληνικού Τελωνειακού 

Κώδικα (Ν 2960/2001) και ειδικότερα τα άρθρα 97 και επόμενα αυτού, εγκαθιδρύουν 

ένα συνδυαστικό σύστημα επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα, 

αποτελούμενο τόσο από ένα πάγιο στοιχείο όσο και από ένα αναλογικό. 

 Όπως φαίνεται και στον πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος του ειδικού φόρου 

αποτελείται, σκοπίμως, από το πάγιο στοιχείο. Το γεγονός αυτός έχει ως αποτέλεσμα 

την εξομάλυνση των διαφοροποιήσεων στην τιμή των τσιγάρων ανεξαρτήτως 

μάρκας, έτσι ώστε μετά από ενδεχόμενη αύξηση του φόρου, οι καταναλωτές να μην 

στρέφονται σε υποκατάστατες μάρκες χαμηλότερης τιμής. Το τελευταίο θα ήταν 

αναμενόμενο επί αύξησης φόρου, σε περίπτωση που το μεγαλύτερο μέρος του φόρου 

αποτελούταν από το αναλογικό στοιχείο. Επίσης, με τον τρόπο αυτό δεν επιτρέπεται 

στους καπνοβιομήχανους να χειραγωγούν την τιμή ώστε να μειώνουν τη φορολογική 

τους υποχρέωση, ενώ παράλληλα, καθιστά ευχερή τον έλεγχο της κυβέρνησης επί 

των φορολογικών της εσόδων
21

. 

 Αντίθετα, ως κύριο μειονέκτημα του πάγιου φόρου αναφέρεται η αδυναμία 

του να αυξομειώνεται ανάλογα με τις πληθωριστικές τάσεις της οικονομίας και η 

ανάγκη συνεχούς αναπροσαρμογής του από τα νομοθετικά όργανα κάθε κράτους
22

. 

Για το λόγο αυτό κρίνεται σκόπιμος ο συνδυασμός του πάγιου φόρου με τον 

αναλογικό, καθώς ο τελευταίος προσαρμόζεται εύκολα στις αυξομειώσεις του 

πληθωρισμού. Ο συνδυασμός αυτός αποτελεί τη βέλτιστη πρακτική στο χώρο της 

φορολόγησης των προϊόντων καπνού και ακολουθείται, επί τη βάση Οδηγιών 

ενωσιακής προέλευσης
23

 από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
24

. 

 

 

 

                                                           
21

 Βλ. το φυλλάδιο με τίτλο «Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο» που δημοσιεύθηκε στα 

πλαίσια του προγράμματος TOBTAXY - Making Tobacco Tax Trendy, σελ. 14. 

http://sfp.tttp.eu/sites/sfp.tttp.eu/files/SFP%20KIT_EL_v1.pdf 
22

 Βέβαια, τουλάχιστον στην ελληνική οικονομία, επικρατούν τα τελευταία χρόνια αποπληθωριστικές 

τάσεις. Συνεπώς, η απόδοση του πάγιου φόρου αυξάνεται, ακόμα και αν το ύψος του διατηρείται 

σταθερό. 
23

 Βλ. την Οδηγία του Συμβουλίου 2011/64/ΕΕ της 21
ης

 Ιουνίου 2011 «για τη διάρθρωση και τους 

συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά». 
24

 Βλ. το φυλλάδιο με τίτλο «Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο» που δημοσιεύθηκε στα 

πλαίσια του προγράμματος TOBTAXY - Making Tobacco Tax Trendy, σελ. 14. 

http://sfp.tttp.eu/sites/sfp.tttp.eu/files/SFP%20KIT_EL_v1.pdf
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5. ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΖΗΤΗΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗ 

Προκειμένου να γίνει πλήρως αντιληπτή η λογική επιβολής υψηλής 

φορολογίας στα καπνικά προϊόντα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό 

κράτος, κρίνεται αναγκαία η παράθεση της έννοιας της ελαστικότητας της ζήτησης 

ως προς την τιμή
25

 (ΕD). Η τελευταία αποτελεί έναν οικονομικό δείκτη που μετρά την 

αντίδραση των καταναλωτών σε μεταβολές των τιμών των προϊόντων. Όταν     >1, 

τότε η αντίδραση των καταναλωτών είναι εντονότερη σε μια ενδεχόμενη αύξηση της 

τιμής του προϊόντος, ενώ όταν     <1, η αντίδραση των καταναλωτών είναι 

μικρότερη, µε την έννοια ότι μειώνουν τη ζητούμενη ποσότητα λιγότερο από όσο 

αυξήθηκε η τιμή του αγαθού (σε ποσοστό).  

Όσον αφορά τα καπνικά προϊόντα, κατά κοινή ομολογία
26

 η ζήτησή τους είναι 

ανελαστική. Αυτό σημαίνει ότι οι καπνιστές δεν αντιδρούν σε μεγάλο βαθμό 

(μεταβάλλοντας την ζητούμενη ποσότητα) σε αυξήσεις της τιμής των τσιγάρων. Με 

άλλα λόγια, οι αρχές, γνωρίζοντας ότι τα αγαθά αυτά είναι εθιστικά και ότι 

αντιμετωπίζουν ανελαστική ζήτηση, κάθε φορά που επιθυμούν να αυξήσουν τα 

δημόσια έσοδα, αυξάνουν την φορολόγησή τους. 

Βέβαια, αν και όπως υποστηρίχθηκε η ζήτηση για τα προϊόντα καπνού δεν 

είναι ελαστική, έχει αποδειχθεί
27

 ότι οι αυξήσεις στις τιμές των εν λόγω προϊόντων 

διά της επιβολής φόρων έχουν θετικό αντίκτυπο· αφενός, οδηγούν σε μείωση του 

αριθμού των ενεργών καπνιστών και σε ελάττωση της κατανάλωσης καπνικών 

προϊόντων από τα άτομα που παραμένουν καπνιστές και αφετέρου, αποθαρρύνουν 

τους μη καπνίζοντες από την έναρξη του καπνίσματος. Η ανωτέρω μείωση, αν και 

μικρή, συνοδεύεται από πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα, κινούμενα τόσο προς 

την κατεύθυνση της βελτίωσης της υγείας των καπνιστών, όσο και της εν γένει 

προαγωγής της δημόσιας υγείας. 

 

 

                                                           
25

 Η ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή ενός προϊόντος ισούται με το λόγο της ποσοστιαίας 

μεταβολής της ζητούμενης ποσότητας προς την ποσοστιαία μεταβολή της τιμής. ΕD 

  

 
  

 

 . 

26
 Βλ. άρθρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO) με τίτλο «Gender, Women and the Tobacco 

Epidemic: Taxation and the Economics of Tobacco Control».Δεν αναφέρεται ο συντάκτης του εν λόγω 

άρθρου, καθώς και το φυλλάδιο με τίτλο «Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο» που 

δημοσιεύθηκε στα πλαίσια του προγράμματος TOBTAXY - Making Tobacco Tax Trendy. 
27

 Price elasticity of demand for tobacco products, Tobacco in Australia – Facts and Issues, A 

comprehensive online resource http://www.tobaccoinaustralia.org.au/13-1-price-elasticity-of-demand-

for-tobacco-produc  

http://www.tobaccoinaustralia.org.au/13-1-price-elasticity-of-demand-for-tobacco-produc
http://www.tobaccoinaustralia.org.au/13-1-price-elasticity-of-demand-for-tobacco-produc
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6. ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 

Όπως είναι φυσικό, η αύξηση της τιμής των καπνικών προϊόντων, η οποία 

οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αύξηση της φορολογίας, ωθεί τόσο τους 

προμηθευτές όσο και τους καταναλωτές καπνού να αντιδράσουν ψάχνοντας λύσεις, 

οι μεν για να αυξήσουν τα μερίδια κέρδους τους και οι δε για να μειώσουν το κόστος 

καπνίσματος. Οι καταναλωτές, στη συμπεριφορά των οποίων επικεντρώνεται κυρίως 

η παρούσα έρευνα, χρησιμοποιούν τόσο νόμιμα όσο και παράνομα μέσα προκειμένου 

να μειώσουν το κόστος αγοράς. Η χρησιμοποίηση νόμιμων μέσων καλείται 

φοροαποφυγή, ενώ η χρησιμοποίηση παράνομων μέσων ονομάζεται φοροδιαφυγή. 

 

Α. ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ 

 Όπως τονίστηκε ήδη, ως φοροαποφυγή ορίζεται η χρησιμοποίηση νόμιμων 

μέσων από τους καταναλωτές προκειμένου να μειωθεί το κόστος καπνίσματος, μέσω 

του περιορισμού του φόρου. Το κύριο μέσο φοροαποφυγής αποτελεί η διασυνοριακή 

αγορά καπνικών προϊόντων. Η τελευταία λαμβάνει χώρα από ιδιώτες που αγοράζουν 

καπνικά προϊόντα από δικαιοδοσίες που έχουν ορίσει χαμηλές τιμές, με σκοπό να τα 

μεταφέρουν και να τα καταναλώσουν στη χώρα προέλευσής τους. Με άλλα λόγια, 

διασυνοριακή αγορά καπνού παρατηρείται όταν ένας ιδιώτης που ζει σε μία 

συνοριακή πόλη διασχίζει τα σύνορα για να αγοράσει τη μέγιστη επιτρεπόμενη 

ποσότητα καπνού προκειμένου να επωφεληθεί από τις χαμηλότερες τιμές
2829

.  

 Οι φοροαποφεύγοντες καταναλωτές που προέρχονται από τη ζώνη Σένγκεν 

εκμεταλλεύονται τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 59 του Ν 3842/2010
30
, σύμφωνα 

με την οποία «για τα υποκείμενα σε ειδικό φόρο κατανάλωσης προϊόντα τα οποία 

αποκτά ιδιώτης για δική του χρήση και τα οποία μεταφέρει αυτοπροσώπως από ένα 

κράτος-μέλος σε άλλο, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης οφείλονται μόνο στο κράτος-

μέλος, όπου τα προϊόντα αυτά αποκτώνται». Απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή 

της προαναφερθείσας διάταξης αποτελεί ο προορισμός των καπνικών προϊόντων για 

                                                           
28

 Βλ. αναλυτικότερα το φυλλάδιο με τίτλο «Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο» που 

δημοσιεύθηκε στα πλαίσια του προγράμματος TOBTAXY - Making Tobacco Tax Trend, σελ. 30. 

http://sfp.tttp.eu/sites/sfp.tttp.eu/files/SFP%20KIT_EL_v1.pdf  
2929

 Hana Ross, Understanding and Measuring Cigarette Tax Avoidance and Evasion, σελ. 5 

http://tobaccoecon.org/wp-content/uploads/2014/10/Understanding-and-measuring-cigarette-tax-

avoidance-and-evasion_a-methodological-guide.pdf  
30

 Ο Ν 3842/2010 αποτελεί μεταφορά στην ελληνική έννομη τάξη της Οδηγίας 2008/118/ΕΚ. 

Συνεπώς, αντίστοιχα νομοθετικά κείμενα εντοπίζονται σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ. 

http://sfp.tttp.eu/sites/sfp.tttp.eu/files/SFP%20KIT_EL_v1.pdf
http://tobaccoecon.org/wp-content/uploads/2014/10/Understanding-and-measuring-cigarette-tax-avoidance-and-evasion_a-methodological-guide.pdf
http://tobaccoecon.org/wp-content/uploads/2014/10/Understanding-and-measuring-cigarette-tax-avoidance-and-evasion_a-methodological-guide.pdf
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ιδία (προσωπική) χρήση. Τεκμαίρεται ότι τα καπνικά προϊόντα προορίζονται για 

προσωπική χρήση, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα ακόλουθα ποσοτικά όρια ανά προϊόν 

(άρθρο 59 παρ. 3 Ν 3842/2010): 

- τσιγάρα: 800 τεμάχια 

- πουράκια (πούρα βάρους όχι πάνω από 3γρ. το τεμάχιο): 400 τεμάχια 

- πούρα: 200 τεμάχια 

- καπνός για κάπνισμα: 1 κιλό 

 Εφόσον ένας «ταξιδιώτης» υπερβεί τα παραπάνω όρια, σε περίπτωση που 

ελεγχθεί από τελωνειακούς θα πρέπει να αποδείξει ότι τα καπνικά προϊόντα 

προορίζονται για προσωπική κατανάλωση
31

.  

 Από τα παραπάνω, καθίσταται φανερό ότι η φοροαποφυγή ευνοείται από τις 

διαφοροποιήσεις των τιμών των καπνικών προϊόντων που ισχύουν σε όμορες 

δικαιοδοσίες. Συνεπώς, βέλτιστη λύση αποτελεί η κατάρτιση συμφωνιών μεταξύ των 

όμορων κρατών για εξίσωση των τιμών. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει ήδη κινηθεί 

η Ευρωπαϊκή Ένωση με την Οδηγία 2011/64/ΕΕ
32
, με την οποία επιβάλλει 

συγκεκριμένα κατώτατα όρια φορολόγησης σε όλα τα κράτη-μέλη. 

 

Β. ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 

Όπως αναφέρθηκε ήδη, φοροδιαφυγή είναι η χρησιμοποίηση παράνομων 

μέσων προκειμένου να μειωθεί το κόστος καπνίσματος, μέσω του περιορισμού του 

φόρου. Η φοροδιαφυγή συντελείται από την πλευρά των καταναλωτών μέσω της:  

α) αγοράς πλαστών/παραποιημένων τσιγάρων (counterfeit). Πρόκειται για 

προϊόντα καπνού που έχουν παρασκευαστεί χωρίς την άδεια του δικαιούχου του 

σήματος
33

. 

β) αγοράς φθηνών λευκών τσιγάρων (illicit whites). Πρόκειται για προϊόντα 

καπνού που έχουν παραχθεί νόμιμα σε μία αγορά πρωτίστως για να εισαχθούν 

λαθραία σε μία άλλη αγορά που υπάρχει περιορισμένη ή μη νόμιμη διανομή
34

. 

                                                           
31

 Οι τελωνειακές αρχές προκειμένου να κρίνουν τους ισχυρισμούς του ταξιδιώτη λαμβάνουν υπόψη, 

βάσει του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν 3842/2010, τα ακόλουθα: α) την εμπορική ιδιότητα του κατόχου και 

τους λόγους κατοχής των προϊόντων, β) τον τόπο όπου βρίσκονται τα προϊόντα ή, ανάλογα με την 

περίπτωση, τον χρησιμοποιούμενο τρόπο μεταφοράς, γ) κάθε έγγραφο σχετικό με τα προϊόντα, δ) τη 

φύση των προϊόντων και ε) την ποσότητα των προϊόντων. 
32

http://publications.europa.eu/resource/cellar/298e5c31-9a30-48a7-af64-

a4733cc5c9ea.0011.02/DOC_1  
33

 Hana Ross, Understanding and Measuring Cigarette Tax Avoidance and Evasion, σελ. 6 

http://tobaccoecon.org/wp-content/uploads/2014/10/Understanding-and-measuring-cigarette-tax-

avoidance-and-evasion_a-methodological-guide.pdf 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/298e5c31-9a30-48a7-af64-a4733cc5c9ea.0011.02/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/298e5c31-9a30-48a7-af64-a4733cc5c9ea.0011.02/DOC_1
http://tobaccoecon.org/wp-content/uploads/2014/10/Understanding-and-measuring-cigarette-tax-avoidance-and-evasion_a-methodological-guide.pdf
http://tobaccoecon.org/wp-content/uploads/2014/10/Understanding-and-measuring-cigarette-tax-avoidance-and-evasion_a-methodological-guide.pdf
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γ) αγοράς τσιγάρων που η παραγωγή τους δεν έχει δηλωθεί (under 

declaration). Πρόκειται για προϊόντα καπνού τα οποία παράγονται και διανέμονται 

στην ίδια χώρα, ένα ποσοστό των οποίων δεν δηλώνεται στις εγχώριες φορολογικές 

αρχές
35

. 

δ) αγοράς γνήσιων προϊόντων που έχουν παραχθεί νόμιμα για την διανομή 

τους σε κάποια συγκεκριμένη αγορά, αλλά παράνομα εκτρέπονται σε άλλη αγορά 

(contraband)
36

. Αυτό, συνήθως, συμβαίνει εξαιτίας των ατελειών του συστήματος 

διαμετακόμισης
37

. 

ε) αγοράς αυτοσχέδιων τσιγάρων ή χύμα καπνού από ιδιώτες παραγωγούς. 

Πρόκειται για ένα σύνηθες φαινόμενο, που λαμβάνει χώρα σε αύξουσα κλίμακα τα 

τελευταία χρόνια
3839

. 

Μετά τη συνοπτική παράθεση των παράνομων καπνικών προϊόντων, τα οποία 

είναι σχεδόν πάντα αφορολόγητα (εξ ου και η χαμηλή τιμή τους), κρίνεται σκόπιμη, 

για λόγους πληρότητας, η ανάλυση των μεθόδων/τρόπων με τους οποίους οι 

φοροδιαφεύγοντες καπνιστές τα προμηθεύονται. 

Ο συνηθέστερος τρόπος αγοράς παράνομων καπνικών προϊόντων λαμβάνει 

χώρα μέσω της συνδιαλλαγής των καπνιστών με πλανόδιους πωλητές. Οι εν λόγω 

πωλητές, που πωλούν είτε χύμα καπνό είτε τσιγάρα, εντοπίζονται από τους 

καταναλωτές τόσο σε λαϊκές αγορές
40

 όσο και σε υπαίθριους χώρους. Τουλάχιστον 

στη Θεσσαλονίκη, το σύνηθες σημείο συνδιαλλαγής τους αποτελεί η πλατεία 

Αριστοτέλους, όπου συχνά κάποιος ακούει τη φράση «θες φθηνά τσιγάρα;». 

                                                                                                                                                                      
34

 Hana Ross, Understanding and Measuring Cigarette Tax Avoidance and Evasion, σελ. 6 

http://tobaccoecon.org/wp-content/uploads/2014/10/Understanding-and-measuring-cigarette-tax-

avoidance-and-evasion_a-methodological-guide.pdf 
35

 Ιllicit Trade in Tobacco Products, IOBE Conference Athens, November 2013, σελ. 12. 
36

 Illicit Trade in Tobacco Products, IOBE Conference Athens, November 2013, σελ. 12. 
37

 Το «σύστημα διαμετακόμισης», αλλιώς «transit», είναι ναυτιλιακός όρος που χαρακτηρίζει 

εμπορεύματα τα οποία εισάγονται σε μία χώρα, όχι όμως για να διατεθούν σε αυτήν, αλλά για να 

επανεξαχθούν σε άλλη. Κατά την παραμονή των εμπορευμάτων στις ζώνες transit, επιτρέπεται η 

αναστολή πληρωμής φόρων και δασμών. Το γεγονός αυτό εκμεταλλεύονται οι λαθρέμποροι, 

«εξαφανίζοντας» μεγάλες ποσότητες τσιγάρων, τις οποίες στη συνέχεια διακινούν στην αγορά 

παράνομα, χωρίς δηλαδή να έχει πληρωθεί ο αναλογούν στις ποσότητες αυτές φόρος. Στη χώρα μας, 

διαμετακομιστικοί λιμένες είναι τα λιμάνια του Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Βόλου, Καβάλας, Λαυρίου 

κα. Βλ. αναλυτικότερα ΠΕΑΛΣ (Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος), Οργανωμένο 

Έγκλημα Μέρος Γ’, Λαθρεμπόριο Τσιγάρων και Merriman D, Yurekli A, Chaloupka FJ. How big is 

the worldwide cigarette-smuggling problem? In: Jha P, Chaloupka FJ, eds. Tobacco Control in 

Developing Countries.Oxford: Oxford University Press, 2000. 
38

  Illicit Trade in Tobacco Products, IOBE Conference Athens, November 2013, σελ. 2,3. 
39

 Βλ. άρθρο της Μαρίλης Μαργωμένου με τίτλο «Οικιακές βιοτεχνίες φτιάχνουν… τσιγάρα». 
40

 Βλ. άρθρο της Γιούλης Σταρίδα, Το «χρυσό» κόλπο με φοροταινίες τσιγάρων!, Μάιος 2013. 

http://tobaccoecon.org/wp-content/uploads/2014/10/Understanding-and-measuring-cigarette-tax-avoidance-and-evasion_a-methodological-guide.pdf
http://tobaccoecon.org/wp-content/uploads/2014/10/Understanding-and-measuring-cigarette-tax-avoidance-and-evasion_a-methodological-guide.pdf
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 Επιπλέον, ένας άλλος τρόπος προμήθειας παράνομων τσιγάρων, 

εμφανιζόμενος, όμως, με μικρότερη συχνότητα, λαμβάνει χώρα δια της παραγγελίας 

προϊόντων καπνού μέσω του Internet
41

 ή του τηλεφώνου. Πιο συγκεκριμένα, οι 

τελικοί καταναλωτές εντοπίζουν παράνομους προμηθευτές είτε μέσω του διαδικτύου 

(αρκεί μια αναζήτηση με το λήμμα «πωλείται χύμα καπνός» για να διαπιστώσει 

κάποιος πόσο εύκολη είναι η αγορά λαθραίου καπνού) είτε μέσω γνωστών τους. 

Οι κύριες αιτίες του φαινομένου της φοροδιαφυγής κινούνται σε τρείς 

διαφορετικές κατευθύνσεις (ζήτηση, προσφορά, ανεπάρκεια ελέγχων). 

Πρώτον, όσον αφορά τη ζήτηση, η φοροδιαφυγή ενισχύεται από τους 

καπνιστές, οι οποίοι, ιδιαίτερα σε περιβάλλον οικονομικής ύφεσης και μείωσης 

διαθέσιμου εισοδήματος, αναζητούν φτηνές/οικονομικές λύσεις για να 

ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους. Η συμπεριφορά τους αυτή, εντείνεται και από την 

υψηλή φορολογία που βαρύνει τα καπνικά προϊόντα. 

Δεύτερον, όσον αφορά την προσφορά, έχει αποδειχθεί ότι αποτελεί το 

κυριότερο αίτιο της φοροδιαφυγής
42
. Πιο συγκεκριμένα, η εμπλοκή των μεγάλων 

καπνοβιομηχανιών και η εγκαθίδρυση  άτυπων δικτύων διανομής που 

εκμεταλλεύονται τα μεγάλα περιθώρια κέρδους, έχουν πλημμυρίσει την αγορά 

καπνού με πλαστά, αδήλωτα, φθηνά-λευκά, λαθραία και αυτοσχέδια τσιγάρα, 

καθιστώντας ιδιαίτερα εύκολη και συμφέρουσα την αγορά των ανωτέρω προϊόντων 

από καπνιστές. 

Τέλος, ύψιστης σημασίας, όσον αφορά την προαγωγή της φοροδιαφυγής, 

χαρακτηρίζεται και η διαφθορά σε υψηλά κλιμάκια των ελεγκτικών αρχών, οι 

ελαστικές ποινές για τους δράστες, η έλλειψη αποτελεσματικής διεθνούς συνεργασίας 

καθώς και το γεγονός ότι τα περισσότερα κράτη δεν αφιερώνουν τους απαραίτητους 

πόρους για την επιβολή μέτρων
43

. 

Οι βασικές συνέπειες του φαινομένου της φοροδιαφυγής είναι οι ακόλουθες: 

α) η φοροδιαφυγή υπονομεύει μία από τις σημαντικότερες πολιτικές για την υγεία· το 

γεγονός ότι η αύξηση του φόρου στα τσιγάρα επιβάλλεται προκειμένου να 
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 Βλ. άρθρο της Μαρίλης Μαργωμένου με τίτλο «Οικιακές βιοτεχνίες φτιάχνουν… τσιγάρα». 
42

 Andrew J. Taylor, Mark Langdon, Peter Campion, Smuggled tobacco, deprivation and addiction. Eur 

J Public Health 2005 και Campbell Aitken a, Tim R.L. Fry b, Breanna Pellegrini, Understanding the 

Motivations of Contraband Tobacco Smokers. 
43

 Βλ. την παρουσίαση του Νικήτα Θεοφιλόπουλου, Προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της 

ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΣ, με τίτλο «το Παράνομο Εμπόριο Καπνού: Οι Συνέπειες για τον Κλάδο και την 

Οικονομία», καθώς και ΠΕΑΛΣ (Πανελλήνια Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος), Οργανωμένο 

Έγκλημα Μέρος Γ’, Λαθρεμπόριο Τσιγάρων. 
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δημιουργηθεί ένα οικονομικό αντικίνητρο για το κάπνισμα. Συνεπώς, το λαθρεμπόριο 

προϊόντων καπνού στοιχίζει ζωές, καθώς συνδέεται με την αύξηση του 

καπνίσματος
44
. Ιδιαιτέρως σε ότι αφορά τα πλαστά/παραποιημένα τσιγάρα, πρέπει να 

επισημανθεί ότι, σύμφωνα με έρευνες
45
, περιέχουν κάδμιο, το οποίο μπορεί να 

βλάψει σοβαρά τους πνεύμονες και συνδέεται με νεφρική νόσο, φέρουν σχεδόν έξι 

φορές περισσότερο μόλυβδο, που καταστρέφει τα όργανα και το νευρικό σύστημα, 

περιέχουν υψηλά επίπεδα αρσενικού, γεγονός που αυξάνει τους κινδύνους του 

πνεύμονα, του ήπατος και άλλων μορφών καρκίνου, ενώ, σύμφωνα με έρευνα 

ανεξάρτητου εργαστηρίου,  αποδείχθηκε ότι πολλά παραποιημένα τσιγάρα περιέχουν 

160% περισσότερη πίσσα, 80% περισσότερη νικοτίνη και 133% περισσότερο 

μονοξείδιο του άνθρακα σε σχέση με τα γνήσια τσιγάρα. 

β) η φοροδιαφυγή υπονομεύει την Οικονομική πολιτική που ασκείται δια της 

επιβολής φόρων. Υπολογίζεται πως το ελληνικό κράτος χάνει κατά προσέγγιση 1,5 - 

2 δισεκατομμύρια ευρώ (€) ετησίως
46

.  

 Από τα παραπάνω, καθίσταται φανερό ότι το φαινόμενο της φοροδιαφυγής 

πρέπει να αντιμετωπιστεί επειγόντως, τόσο για λόγους υγείας, όσο και για λόγους 

δημοσιοοικονομικούς. Προς αυτήν την κατεύθυνση, προτείνονται
47

 τα εξής μέτρα: 

α) Η αύξηση των μέτρων ασφάλειας, ελέγχου και πρόληψης του λαθρεμπορίου, 

β) Η αύξηση των αδειοδοτημένων παραγωγών και προμηθευτών, 

γ) Η απαγόρευση των πωλήσεων μέσω διαδικτύου και των  άλλων τρόπων  

πωλήσεων που βασίζονται στις τηλεπικοινωνίες, 

δ) Η ανάπτυξη φορολογικής συνείδησης του καπνιστικού κοινού καθώς και 

ενημέρωση σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν τα πλαστά/παραποιημένα 

καπνά. 

ε) Ο έλεγχος, ο περιορισμός ή η πλήρης απαγόρευση της πώλησης προϊόντων καπνού 

σε ζώνες ελεύθερου εμπορίου (transit).  

Η επιβολή υψηλής φορολογικής πολιτικής θεωρείται αποτελεσματική 

στρατηγική για τη μείωση της κατανάλωσης καπνού. Ως εκ τούτου, η φοροαποφυγή 

                                                           
44

 Βλ. το φυλλάδιο με τίτλο «Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο» που δημοσιεύθηκε στα 

πλαίσια του προγράμματος TOBTAXY - Making Tobacco Tax Trend. 
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 Βλ. άρθρο του BBC NEWS με τίτλο «Fake cigarettes more hazardous» 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/4096911.stm. 
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 Βλ. άρθρο δημοσιευμένο στο σάιτ «iefimerida», με τίτλο «Όλη η αλήθεια για το λαθρεμπόριο 

τσιγάρων», Μάρτιος 2015. 
47

 Βλ. το φυλλάδιο με τίτλο «Φορολογία καπνού και παράνομο εμπόριο» που δημοσιεύθηκε στα 

πλαίσια του προγράμματος TOBTAXY - Making Tobacco Tax Trend καθώς και ΠΕΑΛΣ (Πανελλήνια 

Ένωση Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος), Οργανωμένο Έγκλημα Μέρος Γ’, Λαθρεμπόριο Τσιγάρων. 
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και η φοροδιαφυγή υπονομεύουν την αποτελεσματικότητα των φορολογικών 

πολιτικών και οδηγούν σε λιγότερα έσοδα για τις κυβερνήσεις, φθηνότερες τιμές για 

τους καπνιστές και την αύξηση της χρήσης του καπνού. 

 

7. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΩΝ 

Το θεωρητικό μέρος της έρευνας κλείνει με την παράθεση αποτελεσμάτων 

διάφορων ερευνών σχετικά με τα αίτια του παράνομου εμπορίου, καθώς και με τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ατόμων που φοροδιαφεύγουν. 

Γενικά, παρά τα ωφέλιμα αποτελέσματα που επιφέρει η αύξηση της 

φορολογίας, τόσο σε ατομικό όσο και σε δημοσιοοικονομικό επίπεδο, οι αντιδράσεις 

τόσο των καπνιστών όσο και των καπνοβιομηχανιών δημιουργούν ένα κλίμα φόβου 

ως προς την αύξηση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής. Η βιομηχανία καπνού 

εκμεταλλευόμενη αυτό το κλίμα προσπαθεί να πείσει τους υπεύθυνους χάραξης της 

πολιτικής πως η αύξηση του φόρου στα καπνικά προϊόντα επιφέρει αύξηση του 

παράνομου εμπορίου και αναιρεί την δημοσιονομική πολιτική της χώρας. 

 Ειδικότερα, οι καπνοβιομηχανίες υποστηρίζουν
4849

 ότι οι υπερβολικές 

αυξήσεις των φόρων στα καπνικά προϊόντα είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 

ευνοεί το λαθρεμπόριο και ότι ο βέλτιστος φόρος στα τσιγάρα θα πρέπει να 

επιβάλλεται, αφενός ανάλογα με την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών κάθε 

χώρας και αφετέρου ανάλογα με τους φορολογικούς συντελεστές που ισχύουν στις 

όμορες χώρες. Το εν λόγω επιχείρημα φαινομενικά είναι βάσιμο, αφού η υψηλότερη 

φορολογία οδηγεί σε αυξήσεις των τιμών των τσιγάρων, δημιουργώντας μεγαλύτερο 

περιθώριο κέρδους για τους λαθρέμπορους και ταυτόχρονα μεγαλύτερη ανάγκη για 

εύρεση φθηνών υποκατάστατων τσιγάρων για τους καπνιστές. Όμως, αν αλήθευε 

αποκλειστικά το ανωτέρω επιχείρημα των καπνοβιομηχανιών θα έπρεπε οι χώρες με 

υψηλή φορολογία να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα λαθρεμπορίου, κάτι που δεν 

αποδεικνύεται από τον ακόλουθο πίνακα που συντάχθηκε στα πλαίσια έρευνας50
.  
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 http://www.pmi.com/grc/tobacco_regulation/tobacco_taxation/pages/tobacco_taxation.aspx  
49

 Luk Joossens, Martin Raw, Cigarette Smuggling in Europe: Who Really Benefits? 
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 Luk Joossens, Martin Raw, Cigarette Smuggling in Europe: Who Really Benefits?, σελ. 66 
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Table: Prices of cigarettes (in US$) and level of 

smuggling into countries of the European Union 

COUNTRY PRICE LEVEL OF SMUGGLING 

Spain 1,20 high 

Portugal 1,75 medium 

Greece 2,06 medium 

Italy 2,07 high 

Luxembourg 2,12 medium 

Netherlands 2,43 medium 

Austria 2,69 high 

Belgium 2,95 medium 

Germany 3,02 high 

France 3,38 low 

Finland 4,26 low 

Ireland 4,27 low 

United Kingdom 4,35 low 

Denmark 4,55 low 

Sweden 4,97 low 

Norway 6,27 low 

Notes: The table shows the price (in US$ at 1 June 1997) of 

20 cigarettes from the most popular price category. Sources 

for prices are the Commission of the European Communities 

and the Norwegian Council on Tobacco and Health. 

 

Από τον παραπάνω πίνακα καθίσταται σαφές ότι δεν υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ του υψηλού επιπέδου λαθρεμπορίου και της υψηλής τιμής των καπνικών 

προϊόντων. Το ανωτέρω συμπέρασμα στηρίζεται στο γεγονός ότι οι χώρες που 

εμφανίζουν τις υψηλότερες τιμές πακέτων, όπως η Νορβηγία, η Σουηδία, η Δανία και 

το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι αυτές με τα χαμηλότερα επίπεδα λαθρεμπορίου
51

. 

Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας
52
, εξάλλου, «το παράνομο εμπόριο είναι 

αποτέλεσμα της προσφοράς και της ζήτησης· της ζήτησης από τη πλευρά των καπνιστών 

για φθηνότερα προϊόντα καπνού και της προσφοράς, νόμιμων και παράνομων 

τσιγάρων από καπνοβιομηχανίες που αναζητούν υψηλότερο κέρδος, περισσότερες 

πωλήσεις, αύξηση των μεριδίων αγοράς τους καθώς και διείσδυση του εμπορικού τους 

σήματος σε νέες αγορές». Οι επιδιώξεις τους αυτές, διευκολύνονται α) από τη 

διαφθορά των ελεγκτικών αρχών, β) από την παρουσία εγκληματικών δικτύων και γ) 
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 Luk Joossens, Martin Raw, Cigarette Smuggling in Europe: Who Really Benefits?, σελ. 66  
52

 Luk Joossens, Martin Raw, From Cigarette Smuggling to Illicit Tobacco Trade, σελ. 232 
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από την αδυναμία επιβολής κατάλληλων μέτρων για την πάταξη του λαθρεμπορίου 

από τη πλευρά της κυβέρνησης. Στο ίδιο συμπέρασμα κατέληξε και η έρευνα της  

World Bank
53
, η οποία συνδέει τα υψηλά επίπεδα του παράνομου εμπορίου με την 

διαφθορά των ελεγκτικών αρχών και την ανοχή της κυβέρνησης. Σύμφωνα δε με τον 

μη κυβερνητικό οργανισμό της Διεθνούς Διαφάνειας
54

, η Ελλάδα συγκαταλέγεται 

μεταξύ των κρατών που εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Τέλος, στοιχεία δείχνουν
5556

 πως ο κυριότερος λόγος που ωθεί τους καπνιστές 

σε πρακτικές φοροδιαφυγής δεν είναι η υψηλή τιμή των νομίμως κυκλοφορούντων 

καπνικών προϊόντων αλλά η υψηλή προσφορά και η διαθεσιμότητα των παράνομων. 

Άλλοι παράγοντες
57

 που αυξάνουν την πιθανότητα φοροδιαφυγής είναι το χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο
58

 καθώς και η διαμονή/κατοικία του καπνιστή σε κοινωνικά 

μειονεκτούσα περιοχή.  

 

8. Η ΕΡΕΥΝΑ 

A. Σκοπός της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει τις καπνιστικές συνήθειες 

των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, τις αγοραστικές τους προτιμήσεις καθώς και την 

επίδραση που είχε η αύξηση της φορολογίας των καπνικών προϊόντων στην 

αγοραστική τους συμπεριφορά. 

 

B. Υλικό και μέθοδος 

Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 312 καπνιστές της ευρύτερης δημοτικής 

περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, στους οποίους διανεμήθηκε το ερωτηματολόγιο του 

Παραρτήματος Ι. Το ερωτηματολόγιο μοιράστηκε σε θαμώνες καφενείων, 

καφετεριών, πρακτορείων ΟΠΑΠ, κυλικείων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του 
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Αριστοτελείου Πανεπιστημίου καθώς και σε περαστικούς στο δρόμο. Λήφθηκε 

μέριμνα ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό και των δύο φύλων της χώρας, 

καθώς και όλων των ηλικιακών ομάδων, στο μέτρο του δυνατού. Όσον αφορά τις 

μεγαλύτερες ηλικίες υπήρξε δυσκολία στην επικοινωνία και στη συλλογή 

ερωτηματολογίων διότι η συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα αντιμετώπιζε την έρευνα με 

καχυποψία. 

Η έρευνα διεξήχθη κατά το χρονικό διάστημα 1/9/2015 έως 30/9/2015. Η 

διάθρωση του ερωτηματολογίου ήταν τέτοια ώστε να εξασφαλίζεται η ανωνυμία των 

ερωτηθέντων. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων έγιναν με τα  

προγράμματα Microsoft Excel και Statistical Package for the Social Sciences (IBM 

SPSS). 

 

Γ. Ανάλυση του ερωτηματολογίου 

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
59
, τα οποία 

δημοσιεύθηκαν  μετά το πέρας της γενικής απογραφής του 2011, το 51% του 

πληθυσμού της Ελλάδας αποτελείται από γυναίκες, ενώ το 49% από άνδρες. 

Σύμφωνα δε με πρόσφατη έρευνα της Αναπληρώτριας Καθηγήτριας Πνευμονολογίας 

της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Άννας Καρακατσάνη
60
, η οποία 

διεξήχθη σε πανελλήνια βάση, το 38,63% των Ελλήνων είναι καπνιστές. 

Συγκεκριμένα, το 32,82% του γυναικείου πληθυσμού της Ελλάδας είναι καπνίστριες, 

ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ανέρχεται στο 44,52%. Τα ανωτέρω δύο 

συμπεράσματα ήταν ιδιαιτέρως χρήσιμα στην προσπάθειά μου να σταθμίσω το 

δείγμα της έρευνάς μου, προκειμένου να εντοπίσω την ορθή αναλογία συμμετοχής 

των δύο φύλων σε αυτήν και να οδηγηθώ, έτσι, σε αξιόπιστα αποτελέσματα. Εξαιτίας 

της έλλειψης στοιχείων σχετικά με τις γυναίκες καπνίστριες ως ποσοστό του συνόλου 

των καπνιστών καθώς και τους άντρες καπνιστές ως ποσοστό του συνόλου των 

καπνιστών κρίθηκε αναγκαίος ο υπολογισμός τους, έχοντας ως δεδομένα τα ανωτέρω 

ποσοστά.   
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Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιώντας απλές μαθηματικές πράξεις, οι οποίες 

παρουσιάζονται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το 

56,5% των καπνιστών σε πανελλαδικό επίπεδο είναι άντρες και το 43,5% γυναίκες. 

 

Γράφημα 1 

 

 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, σε σύνολο 312 συμμετεχόντων, το 44% ήταν 

γυναίκες και το 56% ήταν άντρες. Ειδικότερα, οι 138 από τους συμμετέχοντες ήταν 

γυναίκες, ενώ οι 174 άνδρες. 

 

Γράφημα 2 

 

 

Στο Γράφημα 2 παρουσιάζεται το ποσοστό συμμετοχής κάθε ηλικιακής 

ομάδας στην έρευνα. Το δείγμα χωρίστηκε σε τέσσερις ηλικιακές ομάδες: α) 18-24, 
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β) 25-33, γ) 34-50 και δ) 50+. Η πρώτη από αυτές εκπροσωπήθηκε στο δείγμα σε 

ποσοστό 39%, η δεύτερη σε ποσοστό 34%, η τρίτη σε ποσοστό 22%, ενώ η τέταρτη 

σε ποσοστό 5%.  

 

Γράφημα 3 

 

 

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το κομμάτι που αφορά το μορφωτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων. Αν και λήφθηκε μέριμνα ώστε το δείγμα να είναι τυχαίο, η 

συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων (62%) τυγχάνουν απόφοιτοι 

πανεπιστημιακών ή τεχνολογικών ιδρυμάτων. Ακολουθούν σε ποσοστά συμμετοχής 

οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (27%), οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου 

(8%) και οι έχοντες μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση (3%). 
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Γράφημα 4 

 

 

 Στο Γράφημα 4 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή του δείγματος σε 

τρείς  βασικές κατηγορίες περιοχών της πόλης της Θεσσαλονίκης. Οι συμμετέχοντες 

κλήθηκαν να επιλέξουν μία από τις επιλογές: α) κέντρο, β) ανατολικά και γ) δυτικά, 

οριοθετώντας με αυτόν τον τρόπο το πού περίπου βρίσκεται η μόνιμη κατοικία τους. 

Πρώτοι σε συμμετοχή ήρθαν οι κάτοικοι περιοχών του κέντρου με ποσοστό 57%, ενώ 

ακολουθούν οι κάτοικοι των δυτικών και ανατολικών συνοικιών, με ποσοστά 24% 

και 19% αντίστοιχα. 

 

Γράφημα 5 
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Στο Γράφημα 5 απεικονίζεται το είδος της απασχόλησης των συμμετεχόντων 

στην έρευνα. Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων αποτελείται από φοιτητές 

(31,4%). Ακολουθούν οι άνεργοι (23,4%), οι ιδιωτικοί υπάλληλοι (21,8%) και οι 

ελεύθεροι επαγγελματίες (15,4%). Μικρό μέρος του δείγματος αποτελείται από 

δημοσίους υπαλλήλους (5,8%) και συνταξιούχους (2,2%).  

 

Γράφημα 6

 

 

Ιδιαιτέρως ενδιαφέροντα είναι τα ευρήματα σε ερώτηση σχετική με τις 

προτιμήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με τα καπνικά προϊόντα που καταναλώνουν. 

Στην συγκεκριμένη ερώτηση, κάθε συμμετέχων μπορούσε να δώσει περισσότερες 

από μία απαντήσεις και, για τον λόγο αυτό, το σύνολο των ποσοστών-σχετικών 

συχνοτήτων αθροίζουν στο 119,9%. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε 

ερωτηθείς προσέφερε περίπου 1,20 απαντήσεις.  

Όπως φαίνεται στο γράφημα, 69,9% των συμμετεχόντων δήλωσαν μεταξύ 

των προϊόντων που προτιμούν τον καπνό, 42,6% τα βιομηχανικά τσιγάρα, 3,8% τα 

πούρα, την πίπα ή τα σιγαρίλος και 3,5% το ηλεκτρονικό τσιγάρο. 

Πολύ ενδιαφέρον και ίσως μη αναμενόμενο μπορεί να χαρακτηριστεί το 

γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων καταναλώνει καπνό, 

δηλαδή στριφτά τσιγάρα. Όπως θα γίνει αντιληπτό και παρακάτω
61
, ένα σημαντικό 

ποσοστό των ατόμων που καταναλώνουν καπνό στράφηκε προς αυτόν λόγω της 

αύξησης της φορολογίας των καπνικών προϊόντων, η οποία επηρέασε τη ζήτηση των 
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βιομηχανικών τσιγάρων και ώθησε τους καταναλωτές σε υποκατάστατα, το 

κυριότερο από τα οποία είναι το στριφτό τσιγάρο. 

 

        Γράφημα 7             Γράφημα 8 

 

 

 Το γράφημα 7 αναφέρεται στον αριθμό των τσιγάρων που καταναλώνουν οι 

ερωτηθέντες ανά εικοσιτετράωρο. Ιδιαιτέρως ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι μόλις 

το 5,8% των συμμετεχόντων καπνίζει περισσότερα από 31 τσιγάρα ημερησίως, ενώ 

μικρό κρίνεται και το ποσοστό των ατόμων που καταναλώνουν 21 έως 30 τσιγάρα 

την ημέρα (15,1%). Επιπρόσθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων 

(44,5%) απάντησε ότι καπνίζει από 1 έως 10 τσιγάρα ημερησίως, ενώ το 34,6% 

δήλωσε ότι καπνίζει 11 με 20 τσιγάρα. Από τα παραπάνω δεδομένα, παρατηρείται 

ότι, μεταβαίνοντας από μια χαμηλότερη κλίμακα κατανάλωσης (π.χ. 1-10) σε μία 

υψηλότερη κλίμακα κατανάλωσης (π.χ. 11-20), το ποσοστό των ατόμων που 

εντάσσονται στην υψηλότερη μειώνεται. Παρατηρείται, με άλλα λόγια, μια 

αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ των ανωτέρω μεταβλητών. 

 Το γράφημα 8, από την άλλη μεριά, αναφέρεται στο χρονικό διάστημα που 

περνάει από τη στιγμή που ο καπνιστής θα ξυπνήσει μέχρι την ώρα που θα 

καταναλώσει το πρώτο του τσιγάρο. Η εν λόγω ερώτηση βασίζεται στην παραδοχή ότι 

μόλις ξυπνάει ο καπνιστής το επίπεδο της νικοτίνης στο αίμα του είναι ελάχιστο. Έτσι, ο 

χρόνος που θα περάσει από τα στιγμή αφύπνισης μέχρι τη στιγμή που θα ζητήσει ο 
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οργανισμός του να καπνίσει υποδηλώνουν το επίπεδο εξάρτησής του στη νικοτίνη
62

. Όπως 

φαίνεται στο γράφημα, το 12,8% των συμμετεχόντων αισθάνεται την ανάγκη να 

καπνίσει μόλις στα πρώτα πέντε λεπτά από τη στιγμή αφύπνισης. Επιπλέον, το 32,7% 

των ερωτηθέντων δήλωσε ότι καπνίζει το πρώτο τσιγάρο στα επόμενα 6 με 30 λεπτά 

αφότου ξυπνήσει, ενώ το 18,6% ισχυρίστηκε ότι καπνίζει το πρώτο του τσιγάρο στο 

χρονικό διάστημα μισής με μίας ώρας από τη στιγμή αφύπνισης. Τέλος, το 35,9% 

δήλωσε ότι καπνίζει το πρώτο τσιγάρο τουλάχιστον μετά μία ώρα από τη στιγμή που 

θα ξυπνήσει. 

 

Γράφημα 9 

 

 

Το Γράφημα 9 αναπαριστά τον βαθμό εξάρτησης των ερωτηθέντων στη 

νικοτίνη και είναι αποτέλεσμα της συνδυαστικής ερμηνείας των δύο παραπάνω 

γραφημάτων (Γράφημα 7 και Γράφημα 8). Πρόκειται για τη θεωρία περί HSI 

(Heaviness of Smoking Index). Σύμφωνα με την εν λόγω θεωρία, η εξάρτηση ενός 

καπνιστή στη νικοτίνη υπολογίζεται ευχερώς και με ακρίβεια εφόσον απαντήσει στις 

δύο ακόλουθες ερωτήσεις-δείκτες: α) πόσα τσιγάρα καπνίζει την ημέρα και β) πόσο 

γρήγορα καταναλώνει το πρώτο του τσιγάρο από τη στιγμή που θα ξυπνήσει. 

Ουσιαστικά, πρόκειται για παραλλαγή των θεωριών του Fagerstrom (Tolerance 

Questionnaire-FTQ και Test for Nicotine Dependence-FTND και αποτελείται από το 

επί μέρους άθροισμα των δύο προαναφερθέντων δεικτών. Ειδικότερα, ο δείκτης HSI 
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αποτελείται από μια εξαβάθμια κλίμακα και υπολογίζεται σύμφωνα με τον κατωτέρω 

πίνακα
636465

 : 

Πίνακας υπολογισμού HSI 

1) Πόσα τσιγάρα καπνίζετε 

την ημέρα; 

 1-10 

 11-20 

 21-30 

 31+ 

 0 

 1 

 2 

 3 

2) Πόσο γρήγορα αφού 

ξυπνήσετε καταναλώνετε το 

πρώτο σας τσιγάρο; 

 5λ. 

 6-30λ. 

 31-60λ. 

 61+λ. 

 3 

 2 

 1 

 0 

Σύνολο: 0–2= ελαφριά εξάρτηση, 3-4= μέτρια εξάρτηση, 5-6= 

βαριά εξάρτηση 

 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 9, το οποίο προέκυψε με πιστή εφαρμογή του 

προβλεπόμενου τρόπου μέτρησης του HSI, οι ερωτηθέντες που εμφανίζουν βαριά   

(5-6 HSI) εξάρτηση στη νικοτίνη αποτελούν μόνο το 4,8% του συνόλου, ήτοι την 

μειοψηφία του δείγματος. Αντίθετα, τα ποσοστά των συμμετεχόντων που 

παρουσιάζουν μέτρια (3-4 HSI) και ελαφριά (0-2 HSI) εξάρτηση στη νικοτίνη 

αποτελούν το 47,1% και το 48,1% του συνολικού δείγματος. Τα ανωτέρω 

συμπεράσματα είναι ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά, καθώς μόλις ο ένας στους είκοσι 

(1/20) ερωτηθέντες παρουσιάζει βαριά εξάρτηση στα καπνικά προϊόντα. Το μικρό 

ποσοστό των βαριά εθισμένων καπνιστών ενδεχομένως είναι αποτέλεσμα των μέτρων 

κατά του καπνίσματος που έχουν εφαρμοστεί  τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα 

(αύξηση φόρων, ενσωμάτωση προειδοποιητικών μηνυμάτων για τις βλαβερές 

συνέπειες που επιφέρουν τα τσιγάρα στην υγεία των ανθρώπων, απαγόρευση 

καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, απαγόρευση διαφήμισης καπνιστικών προϊόντων 

κ.α.) τα οποία ώθησαν τους καπνιστές είτε στη μείωση της κατανάλωσης καπνού είτε 

στην διακοπή του 
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Γράφημα 10 

 

 

Από το  Γράφημα 10  προκύπτει ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (63%) 

έχει προσπαθήσει να διακόψει το κάπνισμα. 

 

Γράφημα 11 

 

 

Στο Γράφημα 11 αντικατοπτρίζεται η σχέση της εξάρτησης ενός ατόμου από 

τη νικοτίνη με την απόφαση του να κόψει το κάπνισμα. Προκύπτει ότι όσο αυξάνεται 

το επίπεδο εξάρτησης ενός ατόμου από την νικοτίνη, τόσο μειώνεται η πιθανότητα να 

έχει προσπαθήσει να κόψει το κάπνισμα. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι το 100% 

των συμμετεχόντων που είναι βαριά εξαρτημένοι, δεν έχουν προσπαθήσει να 

διακόψουν το κάπνισμα. Αυτό σημαίνει ότι η αντικαπνιστική πολιτική, όπως έχει 

ασκηθεί από το ελληνικό κράτος, δεν αποδίδει στην συγκεκριμένη ομάδα καπνιστών. 

Σκοπιμότερη θα ήταν, ίσως, η προβολή αντικαπνιστικών μηνυμάτων μέσω Μ.Μ.Ε., 
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και η παροχή βοήθειας μέσω της σύστασης ειδικών κέντρων απεξάρτησης των 

καπνιστών. 

 

Γράφημα 12 

 

 

Στο Γράφημα 12 φαίνεται ότι ανάμεσα στους συμμετέχοντες που έχουν 

προσπαθήσει να διακόψουν το κάπνισμα, το 54,9% επέλεξε ανεπιτυχώς να το κόψει 

μαχαίρι. Αντίθετα, το 31,3% προσπάθησε να καταναλώνει λιγότερα τσιγάρα, ενώ 

μόνο το 13,3% κατέφυγε σε φαρμακευτικά υποκατάστατα, όπως τα αυτοκόλλητα 

νικοτίνης ή το ηλεκτρονικό τσιγάρο. 
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Γράφημα 13 

 

 

Η ερώτηση του Γραφήματος 13 επέτρεπε στους ερωτώμενους να δώσουν 

παραπάνω από μία απαντήσεις και για αυτό το λόγο, το σύνολο των ποσοστών-

σχετικών συχνοτήτων αθροίζουν στο 142%. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε 

ερωτηθείς προσέφερε περίπου 1,4 απαντήσεις.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι μόνο το 11,5% των συμμετεχόντων 

είναι εντελώς απρόθυμο να διακόψει το κάπνισμα. Αντίθετα, το μεγαλύτερο ποσοστό 

των ερωτηθέντων δήλωσε μεταξύ των λόγων που θα ήθελε να διακόψει το κάπνισμα 

τους λόγους υγείας (74,4%). Ακολουθούν οι οικονομικοί λόγοι (32,1%), οι λόγοι που 

σχετίζονται με την εξωτερική εμφάνιση (16%) και οι κοινωνικοί λόγοι (3,2%). Όσον 

αφορά την επιλογή «ΑΛΛΟ», το μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων που έδωσε την 

εν λόγω απάντηση, σημείωσε πως μεταξύ των λόγων για τους οποίους θα έκοβε το 

κάπνισμα βρίσκονται α) η εγκυμοσύνη, β) ο θηλασμός ή γ) ο θάνατος κάποιου 

συγγενικού τους προσώπου αποδιδόμενος στο κάπνισμα.  

 

Γράφημα14 
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Παρατηρώντας κανείς το Γράφημα 14 μπορεί εύκολα να συμπεράνει ότι μόνο 

το 25,7% (12,2%+13,5%) των συμμετεχόντων σκέφτεται σε μεγάλο βαθμό το ποσό 

που ξοδεύει στα τσιγάρα το τελευταίο έτος. Αντίθετα το 51,9% (26,9%+25%) των 

ερωτηθέντων δήλωσε πως τους απασχολεί σε μικρότερο βαθμό το ποσό που 

ξοδεύουν στα τσιγάρα. Τέλος, το 22,4% του δείγματος απάντησε πως δεν σκέφτεται 

καθόλου τα χρήματα που δαπανάει για την αγορά καπνικών προϊόντων. 

 

Γράφημα 15 

 

 

Το  Γράφημα 15  απεικονίζει το ποσοστό των καπνιστών που πραγματοποίησε 

διασυνοριακές αγορές τσιγάρων προκειμένου να επωφεληθεί από την διαφοροποίηση 

των τιμών των καπνικών προϊόντων, οι οποίες οφείλονται στη διαφορά φορολογίας. 

Όπως φαίνεται, κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους, το 75% των καπνιστών δεν 

έφερε στην χώρα μας καμιά φορά προϊόντα καπνού από το εξωτερικό, ανεξάρτητα 

από το αν έχει ταξιδέψει εκτός της χώρας ή όχι. Αντίθετα το 23,1%  των 

συμμετεχόντων χρησιμοποίησε νόμιμα μέσα για να μειώσει το κόστος καπνίσματός 

του, και το υπόλοιπο 1,9% των συμμετεχόντων προτίμησε να μην τοποθετηθεί επί 

του θέματος. Αυτό σημαίνει ότι, περίπου το 1/4 των συμμετεχόντων που έκανε ταξίδι 

στο εξωτερικό το 2015, γύρισε στην Ελλάδα με τσιγάρα χαμηλότερης φορολογίας.  

Ορισμένοι συμμετέχοντες μου εκμυστηρεύτηκαν επιπλέον ότι ενώ εξήλθαν 

των συνόρων μόλις μία με δύο φορές φρόντισαν να αγοράσουν την μέγιστη επιτρεπτή  

ποσότητα καπνικών προϊόντων. Γι αυτό το λόγο δεν δίνεται βάση αποκλειστικά στη 

συχνότητα, αλλά και στη στάση τους. 
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Γράφημα 16 

 

 

Το Γράφημα 16 παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τις 

διασυνοριακές αγορές καπνικών προϊόντων εκπρόσωποι και των δύο φύλων, κατά τη 

διάρκεια του τελευταίου έτους. Μεταξύ των αντρών, αυτοί που έφεραν στην Ελλάδα 

καπνικά προϊόντα από άλλη χώρα ανέρχονται στο 27%, ενώ μεταξύ των γυναικών το 

αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 18,1%.  

 

Γράφημα 17 

 

 

Το Γράφημα 17 παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τις 

διασυνοριακές αγορές καπνικών προϊόντων εκπρόσωποι όλων των ηλικιακών ομάδων 

που συμμετείχαν στην έρευνα κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους. Το 29,2% των 

συμμετεχόντων που βρίσκονται στην ηλικιακή ομάδα 18-24 έφερε το τελευταίο έτος 
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καπνικά προϊόντα από το εξωτερικό. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τις ηλικιακές ομάδες 

των 25-33, 34-50 και 50+ είναι 17,9%, 21,4% και 18,8%.  

Καθίσταται φανερό από το παραπάνω γράφημα, ότι οι νέοι ηλικίας 18-24 

είναι πιο πιθανό να φέρουν τσιγάρα στην Ελλάδα από το εξωτερικό σε σχέση με τους 

υπόλοιπους. 

 

Γράφημα 18

 

 

Το Γράφημα 18 παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τις 

διασυνοριακές αγορές καπνικών προϊόντων εκπρόσωποι όλων των εκπαιδευτικών 

βαθμίδων, κατά τη διάρκεια του τελευταίου ημερολογιακού έτους. Είναι ευδιάκριτο 

πως όσο μεγαλώνει το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, τόσο αυξάνεται το 

ποσοστό της φοροαποφυγής. Συγκεκριμένα, μεταξύ των συμμετεχόντων που έχουν 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μόνο το 12,5% έφερε το τελευταίο έτος καπνικά προϊόντα 

από άλλη χώρα στην Ελλάδα, ενώ μεταξύ των συμμετεχόντων που έχουν 

μεταπτυχιακό το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 26,9%. Αυτό μπορεί να οφείλετε 

στο γεγονός ότι ένα μορφωμένο άτομο γνωρίζει και εκμεταλλεύεται τις 

διαφοροποιήσεις των τιμών που ισχύουν σε διαφορετικές δικαιοδοσίες, καθώς και 

στο γεγονός  ότι πραγματοποιεί περισσότερα ταξίδια. 

 

0% 
10% 
20% 
30% 
40% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 

100% 

87,5% 77,6% 73,6% 73,1% 

12,5% 
18,8% 24,9% 26,9% 

ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ ΑΝΑ ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΔΕΝ ΞΕΡΩ/ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩ 

ΝΑΙ 

ΟΧΙ 



38 
 

Γράφημα 19

 

 

Το Γράφημα 19 παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τις 

διασυνοριακές αγορές καπνικών προϊόντων οι κάτοικοι των διάφορων περιοχών της 

Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια του τελευταίου ημερολογιακού έτους. Μεταξύ των 

συμμετεχόντων που κατοικούν στο κέντρο της πόλης, το 24,7% έφερε στην Ελλάδα 

το τελευταίο έτος καπνικά προϊόντα από το εξωτερικό. Το αντίστοιχο ποσοστό για 

τους κατοίκους των ανατολικών και δυτικών συνοικιών ανέρχεται στο 23,3% και 

18,9%.  Αν και ίσως κάποιος θα περίμενε το θεωρητικά χαμηλότερο βιοτικό επίπεδο 

που χαρακτηρίζει τις δυτικές συνοικίες να ωθεί τους κατοίκους τους σε αυξημένα 

επίπεδα φοροαποφυγής, το αποτέλεσμα της έρευνας αποδεικνύει ότι οι κάτοικοι 

αυτών των περιοχών παρουσιάζουν χαμηλότερο ποσοστό διασυνοριακών αγορών σε 

σχέση με τους κατοίκους των κεντρικών και των ανατολικών περιοχών. Το 

συμπέρασμα αυτό ενδεχομένως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι κάτοικοι της 

ανατολικής και κεντρικής Θεσσαλονίκης έχοντας υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο 

γνωρίζουν και εκμεταλλεύονται τις διαφοροποιήσεις των τιμών από χώρα σε χώρα. 

Το ως άνω συμπέρασμα έρχεται σε συμφωνία με το πόρισμα του Γραφήματος 18 .  
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Γράφημα 20 

 

 

Το Γράφημα 20  παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετώπισαν τις 

διασυνοριακές αγορές καπνικών προϊόντων οι ερωτηθέντες ανάλογα με την 

απασχόληση τους, κατά τη διάρκεια του τελευταίου ημερολογιακού έτους. Το 

μεγαλύτερο  ποσοστό διασυνοριακών αγορών παρατηρείται μεταξύ των φοιτητών και 

ανέρχεται σε 28,6%. Αρκετά υψηλό είναι και το ποσοστό φοροαποφυγής που 

παρατηρείται μεταξύ των δημοσίων υπαλλήλων και αγγίζει το 27%. Ακολουθούν τα 

ποσοστά μεταξύ των ελεύθερων επαγγελματιών, μεταξύ των ανέργων και μεταξύ των 

ιδιωτικών υπαλλήλων με 25%, 20,5% και 16,2% αντίστοιχα. Τέλος, μεταξύ των 

συνταξιούχων το ποσοστό διασυνοριακών αγορών του τελευταίου έτους αγγίζει το 

14,3%.   

Γράφημα 21 
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Από το  Γράφημα 21 προκύπτει ότι το 35% των συμμετεχόντων έχει 

καταναλώσει και άλλες εξαρτησιογόνες ουσίες εκτός των καπνικών προϊόντων. 

Αντίθετα, το 61% των ερωτηθέντων ισχυρίστηκε ότι δεν έχει καταναλώσει άλλες 

εξαρτησιογόνες ουσίες, ενώ το 4% προτίμησε να μην τοποθετηθεί επί της ερώτησης. 

 

Γράφημα 22 

 

 

Το Γράφημα 22 παρουσιάζει όλους τους πιθανούς προμηθευτές από τους 

οποίους μπορεί ένας καπνιστής να αγοράσει τα καπνικά του προϊόντα. Στην 

συγκεκριμένη ερώτηση, κάθε συμμετέχων μπορούσε να δώσει περισσότερες από μία 

απαντήσεις και, για το λόγο αυτό, το σύνολο των ποσοστών-σχετικών συχνοτήτων 

αθροίζουν στο 149,7%. Αυτό σημαίνει ότι κατά μέσο όρο κάθε ερωτηθείς προσέφερε 

περίπου 1,5 απαντήσεις.  

Όπως φαίνεται στο γράφημα, 92,6% των συμμετεχόντων δήλωσαν μεταξύ 

των προμηθευτών από τους οποίους αγοράζουν τα καπνικά τους προϊόντα τα 

περίπτερα/ψιλικά/βενζινάδικα/supermarket, 28,5% την άλλη χώρα, 8% τον πλανόδιο 

πωλητή, 7,7% το άτομο που πουλάει χύμα καπνό και, 3,8% τη λαϊκή, 3,2% το  

κατάστημα ηλεκτρονικού τσιγάρου και 1,3% τον προμηθευτή της Ελλάδας μέσω 

internet/e-mail/τηλεφώνου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στο εν λόγω γράφημα 
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το ποσοστό των συμμετεχόντων που δήλωσαν ότι αγοράζουν τα καπνικά τους 

προϊόντα από άλλη χώρα ανέρχεται στο 28,5%  ενώ στην ερώτηση υπ’ αριθμ 8 του 

ερωτηματολογίου που παρουσιάζεται στο Γράφημα 15, το ποσοστό των 

συμμετεχόντων που έφεραν το τελευταίο έτος καπνικά προϊόντα από το εξωτερικό 

ήταν 23,1%. Αυτή η διαφορά ενδεχομένως οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί 

συμμετέχοντες το τελευταίο έτος δεν έτυχε να πραγματοποιήσουν ταξίδι στο 

εξωτερικό και στο γεγονός ότι στην ερώτηση υπ’ αριθμ 8 ένα ποσοστό της τάξης του 

1,9% επέλεξε να μην τοποθετηθεί. 

 

Γράφημα 23

 

 

Το Γράφημα 23 δεν βασίζεται σε κάποια αυθύπαρκτη ερώτηση του 

ερωτηματολογίου. Ο σχηματισμός του προκύπτει από τις απαντήσεις που δόθηκαν 

στην ερώτηση υπ’ αριθμ 10 του ερωτηματολογίου όπως αυτές απεικονίζονται και στο 

Γράφημα 22. Δεν κρίθηκε σκόπιμη η σύνταξη ξεχωριστής ερώτησης που να αφορά 

την αγοραστική συμπεριφορά των καπνιστών, τόσο γιατί πιθανολογήθηκε ότι αρκετοί 

από τους ερωτηθέντες δεν γνωρίζουν σε τι ακριβώς συνίσταται η έννοια της 

φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής και θα προέκυπταν εσφαλμένα συμπεράσματα, 

όσο και για λόγους ευθιξίας ορισμένων ερωτηθέντων οι όποιοι δεν θα ήθελαν να 

γνωστοποιήσουν πιθανή παράνομη αγοραστική τους συμπεριφορά, φοβούμενοι ότι 

θα γίνουν αντιληπτοί από τους γύρω τους.  

Για την πληρέστερη κατανόηση του εν λόγω γραφήματος, πρέπει να 

υπογραμμιστεί ότι υπαγόμενες στην αγοραστική συμπεριφορά της 
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ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ είναι οι ακολούθως δοθείσες απαντήσεις: α) πλανόδιο πωλητή, β) 

λαϊκή, γ) άτομο που πουλάει μη συσκευασμένο καπνό και δ) προμηθευτή της 

Ελλάδας μέσω internet/e-mail/τηλεφώνου. Αντίθετα, η αγοραστική συμπεριφορά της 

ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗΣ συνίσταται αποκλειστικά από την απάντηση άλλη χώρα. Τέλος, 

η αγοραστική συμπεριφορά στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας θεωρείται 

ΝΟΜΙΜΗ, αν οι καπνιστές δήλωσαν ότι προμηθεύονται τα καπνικά τους προϊόντα 

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από περίπτερα/ψιλικά/βενζινάδικα/supermarket ή από 

καταστήματα ηλεκτρονικού τσιγάρου. Αυτό σημαίνει ότι σε κάθε περίπτωση που 

κάποιος δήλωνε και την επιλογή νόμιμα και μια από τις ανωτέρω περιγραφείσες 

επιλογές της φοροδιαφυγής ή της φοροαποφυγής, αποκλειόταν από την κατηγορία 

της νόμιμης συμπεριφοράς (παρά το γεγονός ότι κατά το ακριβές περιεχόμενό του ο 

όρος της φοροαποφυγής δεν αποτελεί ειδικότερη μορφή εκδήλωσης παράνομης 

συμπεριφοράς
66
) και εντασσόταν σε κατηγορία ανάλογη με την επιλογή του. Η 

αγοραστική συμπεριφορά των καπνιστών που προμηθεύονται καπνικά προϊόντα από 

πηγές που εντάσσονται και στην κατηγορία της φοροδιαφυγής αλλά και της 

φοροαποφυγής, αναφέρονται στο ως άνω γράφημα με την ένδειξη ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ 

ΚΑΙ ΦΟΡΟΑΠΟΦΥΓΗ. 

Κατόπιν των παραπάνω ομαδοποιήσεων και επεξηγήσεων, θα μπορούσε να 

συμπεράνει κανείς από το εν λόγω  Γράφημα 23 ότι το 65,1% των ερωτηθέντων έχει 

αποκλειστικά νόμιμη αγοραστική συμπεριφορά, το 21,5% φοροαποφεύγει, το 6,1% 

φοροδιαφεύγει και το 7,4% φοροαποφεύγει και φοροδιαφεύγει ταυτόχρονα. Το 

αποτέλεσμα αυτό δείχνει ότι οι Θεσσαλονικείς εκμεταλλεύονται τις διαφοροποιήσεις  

των τιμών των καπνικών προϊόντων μεταξύ διαφορετικών δικαιοδοσιών. Το ποσοστό 

φοροαποφυγής είναι ιδιαιτέρως μεγάλο και μπορεί εύκολα να αντιμετωπιστεί: α) με 

την θέσπιση παρόμοιων τιμών στα προϊόντα καπνού μεταξύ των κρατών-μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης β) με τον περιορισμό του επιτρεπόμενου ποσοτικού ορίου 

μεταφοράς καπνικών προϊόντων γ) παροχή φορολογικών/οικονομικών αντικινήτρων 

στους καταναλωτές που μεταφέρουν καπνικά προϊόντα από τρίτες χώρες.  

 

 

                                                           
66

  Η αντιδιαστολή των εννοιών της φοροαποφυγής και της αποκλειστικά νόμιμης συμπεριφοράς 

μολονότι δεν είναι θεωρητικά και επιστημονικά ενδεδειγμένη πραγματοποιήθηκε για λόγους 

καλύτερης αξιοποίησης και κατανόησης των αποτελεσμάτων. Ειδικότερα για να διαπιστωθούν τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των ατόμων που φοροδιαφεύγουν(ηλικιακή ομάδα, μορφωτικό 

επίπεδο, γεωγραφική περιοχή κ.α.) 
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Γράφημα 24 

 

 

Στο Γράφημα 24 αντικατοπτρίζεται η αγοραστική συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων ανά φύλο. Μεταξύ των αντρών το 61,5% έχει αποκλειστικά νόμιμη 

συμπεριφορά, το 21,8% φοροαποφεύγει, το 9,8% φοροαποφεύγει και ταυτόχρονα 

φοροδιαφεύγει, ενώ το 6,9% φοροδιαφεύγει. 

Μεταξύ των γυναικών το 69,6% έχει αποκλειστικά νόμιμη συμπεριφορά, το 

21% φοροαποφεύγει, το 5,1% φοροδιαφεύγει και το 4,3% φοροδιαφεύγει και 

φοροαποφεύγει.  

Οι ποσοστιαίες εκπροσωπήσεις των δύο φύλων δεν διαφέρουν πολύ όσον αφορά το 

επίπεδο φοροαποφυγής  και το επίπεδο φοροδιαφυγής ξεχωριστά. Αντίθετα, 

παρατηρείται εμφανές υψηλότερο ποσοστό νόμιμης συμπεριφοράς του γυναικείου 

πληθυσμού σε σχέση με του αντρικού. Επιπρόσθετα εμφανίζεται ένα αυξημένο 

ποσοστό ταυτόχρονης φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής στους άντρες καπνιστές σε 

σχέση με τις γυναίκες. 
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Γράφημα 25 

 

 

Το Γράφημα 25 παρουσιάζει το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων ανά 

βαθμίδα εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, ανάμεσα στους συμμετέχοντες που βρίσκονται 

στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση μόνο το 50% έχει νόμιμη αγοραστική συμπεριφορά, 

το 37,5% φοροδιαφεύγει και το 1,5% φοροδιαφεύγει και φοροαποφεύγει ταυτόχρονα. 

Ενδιαφέρουσα, επίσης, χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά των συμμετεχόντων που είναι 

κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου, το 30,8% των οποίων φοροαποφεύγει και μόνο το 

3,8% φοροδιαφεύγει. Επιπλέον, από το παραπάνω γράφημα μπορεί εύκολα να 

συμπεράνει κανείς πως όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, 

τόσο μειώνεται το ποσοστό φοροδιαφυγής και αυξάνεται το επίπεδο φοροαποφυγής. 

Οπότε τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο τείνουν να φοροδιαφεύγουν, γεγονός 

που επιβεβαιώνεται και από στοιχεία σχετικών ερευνών
67
, ενώ τα άτομα με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο τείνουν να φοροαποφεύγουν. 
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Γράφημα 26 

 

 

Στο Γράφημα 26 αντικατοπτρίζεται η αγοραστική συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων ανά ηλικιακή ομάδα. Μεταξύ των συμμετεχόντων που βρίσκονται 

στην ηλικιακή ομάδα των 18-24 το 60% εμφανίζει νόμιμη αγοραστική συμπεριφορά, 

το 24,2% φοροαποφεύγει, το 5% φοροδιαφεύγει και το 10,8% φοροαποφεύγει και 

φοροδιαφεύγει ταυτόχρονα. Ανάμεσα στους ερωτηθέντες που ανήκουν στην ηλικιακή 

ομάδα 25-33 το 69,8% παρουσιάζει νόμιμη συμπεριφορά, το 18,9% φοροαποφεύγει, 

το 5,7%  φοροδιαφεύγει και το υπόλοιπο 5,7% φοροαποφεύγει και φοροδιαφεύγει 

ταυτόχρονα. Μεταξύ των ηλικιακών ομάδων 25-33 και 34-50 δεν υπάρχει σημαντική 

διαφοροποίηση όσων αφορά την αγοραστική τους συμπεριφορά. Τέλος, ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον παρουσιάζει η συμπεριφορά της ηλικιακής ομάδας των 50+, η οποία 

χαρακτηρίζεται από ιδιαιτέρως υψηλά, εν συγκρίσει με τις άλλες ηλικιακές ομάδες, 

ποσοστά φοροδιαφυγής (25%).  
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Γράφημα 27 

 

 

Το Γράφημα 27 απεικονίζει την αγοραστική συμπεριφορά των ερωτηθέντων 

ανά γεωγραφική  περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ανάμεσα στους συμμετέχοντες που 

κατοικούν στο κέντρο, το 62,9%  παρουσιάζει νόμιμη αγοραστική συμπεριφορά, το 

22,5% φοροαποφεύγει και το 8,4% φοροδιαφεύγει. Έκπληξη αποτελεί το γεγονός ότι 

οι συμμετέχοντες των ανατολικών και δυτικών συνοικιών παρουσιάζουν παρόμοια 

αγοραστική συμπεριφορά  με χαμηλότερα επίπεδα φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής 

σε σχέση με τους κατοίκους του κέντρου. Τα υψηλά ποσοστά φοροαποφυγής και 

φοροδιαφυγής που παρατηρούνται στο κέντρο ενισχύονται μερικώς από την 

προσφορά παράνομων τσιγάρων από πλανόδιους πωλητές, ευρισκόμενους κυρίως 

στον ευρύτερο χώρο της πλατείας Αριστοτέλους. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με 

στοιχεία ερευνών
6869

 που απέδειξαν ότι η αγοραστική συμπεριφορά της 

φοροδιαφυγής οφείλεται πρωτίστως στην προσφορά και στη διαθεσιμότητα των 

παράνομων προϊόντων καπνού, ενώ έρχεται σε αντιδιαστολή με την έρευνα
70

 που 
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συσχετίζει θετικά τη συμπεριφορά της φοροδιαφυγής με την διαμονή σε κοινωνικά 

μειονεκτούσες περιοχές. 

 

Γράφημα 28 

 

 

Το Γράφημα 28 παρουσιάζει την αγοραστική συμπεριφορά των 

συμμετεχόντων  σε σχέση με την επαγγελματική τους απασχόληση. Οι 

επαγγελματικές ομάδες  που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά αποκλειστικά 

νόμιμης συμπεριφοράς είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι με ποσοστό 72,2%, οι 

συνταξιούχοι με ποσοστό 71,4% και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι με ποσοστό 70,6%. 

Αντίθετα, οι επαγγελματικές ομάδες που παρουσιάζουν τα μεγαλύτερα ποσοστά 

φοροαποφυγής είναι οι φοιτητές, με ποσοστό 27,6% και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 

με ποσοστό 25%. Τέλος, η ομάδα που εμφανίζει το υψηλότερο ποσοστό 

φοροδιαφυγής είναι οι συνταξιούχοι (14,3%). 
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Γράφημα 29 

 

 

Όπως φαίνεται στο Γράφημα 29, μεταξύ των συμμετεχόντων που 

παρουσιάζουν νόμιμη αγοραστική συμπεριφορά, το 32% έχει καταναλώσει άλλες 

εξαρτησιογόνες ουσίες. Μεταξύ των ατόμων που φοροαποφεύγουν, το αντίστοιχο 

ποσοστό αυξάνεται στο 34,3% και μεταξύ των ατόμων που φοροδιαφεύγουν, το 

ποσοστό των συμμετεχόντων που έχει κάνει κατανάλωση άλλων εξαρτησιογόνων 

ουσιών αγγίζει το 57,9%. Παρατηρείται, δηλαδή, πως καθώς συντελείται η μετάβαση 

από μια νόμιμη συμπεριφορά προς μια παράνομη (νόμιμη-φοροαποφυγή-

φοροδιαφυγή), αυξάνεται το ποσοστό κατανάλωσης άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών 

(32% - 34,4% - 57,9%). Το αποτέλεσμα αυτό, είναι  αναμενόμενο και αποδεικνύει ότι 

τα άτομα παρανομούν σε κάποιο επίπεδο, έχουν την τάση να παρανομούν γενικά.  
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Γράφημα 30 

 

 

Από το Γράφημα 30 προκύπτει ότι το 51,3% των συμμετεχόντων δαπανούν 

πάνω από 3,5€ για την κατανάλωση 20 τσιγάρων. Η τιμή αυτή αντικατοπτρίζει τη 

νόμιμη αξία των βιομηχανικών τσιγάρων, της πίπας, των πούρων και του 

ηλεκτρονικού τσιγάρου. Το 33,3% των συμμετεχόντων ξοδεύει περίπου 2-3€ για την 

κατανάλωση 20 τσιγάρων, τιμή που αντιστοιχεί στην κατανάλωση νόμιμου καπνού 

(στριφτά τσιγάρα), καθώς και στην κατανάλωση σιγαρίλος και τέλος, το 12,4% 

δήλωσε ότι δαπανάει περίπου 1-1,5€ γεγονός που υποδηλώνει  την αγορά λαθραίων ή 

αφορολόγητων καπνικών προϊόντων.  

 

Γράφημα 31 

 

   

Το Γράφημα 31 απεικονίζει την συχνότητα με την οποία ψωνίζουν οι 

συμμετέχοντες από τη λαϊκή αγορά της γειτονιάς τους. Η συγκεκριμένη ερώτηση 
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συμπεριλήφθηκε στο ερωτηματολόγιο κυρίως για τις ανάγκες σχηματισμού του 

επόμενου γραφήματος (Γράφημα 32). 

 

Γράφημα 32 

 

 

Στο Γράφημα 32 είναι εμφανές το γεγονός ότι όσο πιο συχνά ψωνίζουν οι 

συμμετέχοντες από τη λαϊκή αγορά, τόσο αυξάνεται το ποσοστό αυτών που 

αγοράζουν καπνικά προϊόντα από τη λαϊκή. Συγκεκριμένα, μεταξύ των 

συμμετεχόντων που κάνουν συνέχεια τα καθημερινά τους ψώνια από τη λαϊκή, το 

19,2% αγοράζει και καπνικά προϊόντα από εκεί. Συνεπώς, η προσφορά παράνομου 

καπνού ωθεί κάποιους καπνιστές στην αγορά του. Το αποτέλεσμα αυτό συμφωνεί με 

στοιχεία ερευνών
7172

 που αποδεικνύουν ότι η τάση του καπνιστή για αγορά 

παράνομου καπνού επηρεάζεται κυρίως από την διαθεσιμότητα και την προσφορά 

του παράνομου προϊόντος . Για την αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος οι 

ελεγκτικές αρχές θα πρέπει να εντείνουν τους ελέγχους στις λαϊκές αγορές, 

                                                           
71
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εξυπηρετώντας κατά αυτό τον τρόπο τόσο την εισπρακτική φορολογική πολιτική του 

κράτους όσο και την αντικαπνιστική πολιτική. 

 

Γράφημα 33 
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Το Γράφημα 33 παρουσιάζει την επίδραση που είχε η αύξηση της φορολογίας 

των καπνικών προϊόντων στις καπνιστικές συνήθειες των συμμετεχόντων. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι καπνιστικές συνήθειες της πλειοψηφίας 

των συμμετεχόντων (60%), δεν επηρεάστηκαν από τις αυξήσεις που επήλθαν στα 

καπνικά προϊόντα. Από την παραπάνω διαπίστωση θα μπορούσε να εξαχθεί το 

συμπέρασμα ότι το 60% του δείγματος παρουσιάζει ανελαστική ζήτηση όσον αφορά 

την κατανάλωση καπνικών προϊόντων, αφού δεδομένης της αύξησης της φορολογίας 

και της συνακόλουθης αύξησης της τιμής των καπνικών προϊόντων, δεν μετέβαλλαν 

τη ζητούμενη ποσότητα που καταναλώνουν, ούτε στράφηκαν σε υποκατάστατα 

χαμηλότερης τιμής. Αντίθετα, το ποσοστό του δείγματος που αντέδρασε στην 

μεταβολή της τιμής και ελάττωσε την κατανάλωση καπνικών προϊόντων ανέρχεται 

στο 16%, ενώ το υπόλοιπο 34% στράφηκε στην αγορά υποκατάστατων καπνικών 

προϊόντων.  

 

Γράφημα34

 

25,0% 

49,4% 

64,2% 

69,2% 

25,0% 

17,6% 

14,5% 

15,4% 

12,5% 

11,8% 

2,6% 

3,8% 

15,3% 

10,4% 

3,8% 

37,5% 

3,1% 

7,7% 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ 

ΚΑΤΟΧΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ 

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΙΣ 
ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ; 

ΟΧΙ, ΔΕΝ ΜΕ ΕΠΗΡΕΑΣΕ 

ΝΑΙ, ΠΛΕΟΝ ΚΑΠΝΙΖΩ ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΤΣΙΓΑΡΑ 

ΝΑΙ, ΠΛΕΟΝ ΑΛΛΑΞΑ ΜΑΡΚΑ 

ΝΑΙ, ΠΛΕΟΝ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΠΑΚΕΤΟ ΑΓΟΡΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΚΑΠΝΟ ΑΠΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

ΝΑΙ, ΠΛΕΟΝ ΑΓΟΡΑΖΩ ΦΘΗΝΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ/ΚΑΠΝΟ 

ΝΑΙ, ΠΛΕΟΝ ΑΓΟΡΑΖΩ ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΤΣΙΓΑΡΑ/ΚΑΠΝΟ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 

ΝΑΙ, ΠΛΕΟΝ ΑΓΟΡΑΖΩ ΦΘΗΝΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ/ΚΑΠΝΟ ΚΑΙ 
ΦΘΗΝΟΤΕΡΑ ΤΣΙΓΑΡΑ/ΚΑΠΝΟ ΑΠΟ ΑΛΛΗ ΧΩΡΑ 
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Το Γράφημα 34 παρουσιάζει την αντίδραση των συμμετεχόντων απέναντι 

στην αύξηση της φορολογίας των καπνικών προϊόντων ανάλογα με το μορφωτικό 

τους επίπεδο. Συγκεκριμένα, μεταξύ των κατόχων μεταπτυχιακού διπλώματος, το 

69,2% δεν επηρεάστηκε από την αύξηση της φορολογίας, το 15,4% ελάττωσε την 

κατανάλωση καπνικών προϊόντων, ενώ το 7,7% στράφηκε στην διασυνοριακή αγορά 

τσιγάρων/καπνού. Όσον αφορά τους έχοντες τριτοβάθμια εκπαίδευση, το 64,2%  δεν 

επηρεάστηκε από την  αύξηση της φορολογίας των καπνικών προϊόντων, το 14,5%  

ελάττωσε την κατανάλωσή τους και το 10,4% στράφηκε στην αγορά λεπτοκομμένου 

καπνού.  Ανάμεσα στους συμμετέχοντες που έχουν δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το 

ποσοστό αυτών που δεν επηρεάστηκαν από την αύξηση των τιμών που επήλθαν λόγω 

της φορολόγησης, αγγίζει το 49,4%. Αντίθετα, το 17,6% μείωσε τα τσιγάρα που 

καταναλώνει, το 15,3% στράφηκε στην αγορά συσκευασμένου καπνού και το 11,8% 

αντικατέστησε τη μάρκα που κάπνιζε με μία φθηνότερη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τέλος, 

παρουσιάζουν οι συμμετέχοντες με πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Μεταξύ αυτών μόνο το 

25% έμεινε ανεπηρέαστο από την μεταβολή της φορολογίας, ενώ το 37,5% 

αντικατέστησε τα νόμιμα τσιγάρα/καπνό με φθηνά αφορολόγητα, το 25% ελάττωσε 

την ποσότητα των τσιγάρων που καπνίζει και το 12,5% άλλαξε μάρκα. 

  

Δ. Συμπεράσματα 

-Προτιμήσεις 

Η έρευνα κατέδειξε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων 

(69,9%) καταναλώνει καπνό. Αυτό οφείλεται, κυρίως, στο γεγονός ότι η αύξηση της 

φορολογίας επί των καπνικών προϊόντων επηρέασε τη ζήτηση των βιομηχανικών 

τσιγάρων και ώθησε ένα σημαντικό ποσοστό καπνιστών, της τάξης του 11%  στην 

κατανάλωση καπνού. 

 

-Φοροαποφυγή-Φοροδιαφυγή 

Περίπου το ¼ των συμμετεχόντων που έκανε ταξίδι στο εξωτερικό το 2015, 

γύρισε στην Ελλάδα με τσιγάρα χαμηλότερης φορολογίας. Σε γενικές γραμμές, 

κατέστη φανερό ότι όσο αυξάνεται το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων, τόσο 

μειώνεται το ποσοστό φοροδιαφυγής και αυξάνεται το επίπεδο φοροαποφυγής. Αυτό 

σημαίνει ότι τα άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο τείνουν να φοροδιαφεύγουν, 

ενώ τα άτομα με υψηλό μορφωτικό επίπεδο τείνουν να φοροαποφεύγουν.  
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Ενδιαφέρον, προς, αποτελεί το γεγονός ότι οι κάτοικοι προς κεντρικής 

Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν τα υψηλότερα επίπεδα φοροδιαφυγής και 

φοροαποφυγής ωθούμενοι, ίσως, προς αυτό από την προσφορά παράνομων τσιγάρων 

από πλανόδιους πωλητές, ευρισκόμενους κυρίως στον ευρύτερο χώρο προς πλατείας 

Αριστοτέλους. Επιπλέον, παρατηρείται ότι όσο αυξάνεται η συχνότητα επίσκεψης 

στη λαϊκή αγορά τόσο πιθανότερη εμφανίζεται η αγορά φθηνών, παράνομων 

καπνικών προϊόντων. Από τα αποτελέσματα αυτά γίνεται σαφές το γεγονός ότι η 

προσφορά παράνομων τσιγάρων και η διαθεσιμότητά προς, αποτελούν βασικό αίτιο 

φοροδιαφυγής. 

Τέλος, παρατηρήθηκε πως καθώς συντελείται η μετάβαση από μια νόμιμη 

συμπεριφορά προς μια παράνομη (νόμιμηφοροαποφυγήφοροδιαφυγή), 

αυξάνεται το ποσοστό κατανάλωσης άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών (ναρκωτικά), 

κάτι που αποδεικνύει ότι τα άτομα που παρανομούν σε κάποιο επίπεδο, έχουν την 

τάση να παρανομούν γενικά. 

 

-Αντίδραση καπνιστών στην αύξηση της φορολογίας 

Παρά τις αυξήσεις των τιμών επί των καπνικών προϊόντων ένας στους 

τέσσερις καπνιστές δε σκέπτεται το ποσό που ξοδεύει στα τσιγάρα. Ενδιαφέρον 

αποτελεί επίσης, ότι το 12,4% των συμμετεχόντων  δήλωσε ότι δαπανάει περίπου 1-

1,5€ γεγονός που υποδηλώνει την αγορά λαθραίων ή αφορολόγητων καπνικών 

προϊόντων. 

 Αξιοσημείωτο, είναι το γεγονός ότι οι καπνιστικές συνήθειες της πλειοψηφίας 

των συμμετεχόντων (6/10) δεν επηρεάστηκαν από τις αυξήσεις που επήλθαν στα 

καπνικά προϊόντα. Αυτό σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος 

παρουσιάζει ανελαστική ζήτηση όσον αφορά την κατανάλωση προϊόντων καπνού, 

αφού, δεδομένης της αύξησης της φορολογίας, δεν μετέβαλλαν τη ζητούμενη 

ποσότητα που καταναλώνουν, ούτε στράφηκαν σε υποκατάστατα. Αντίθετα, μόλις το 

2/10 των ερωτηθέντων αντέδρασε στην μεταβολή της τιμής και ελάττωσε την 

κατανάλωση τσιγάρων/καπνού ενώ μόλις το 2/10 του δείγματος στράφηκε στην 

αγορά υποκατάστατων προϊόντων (συσκευασμένου καπνού, άλλη μάρκα, 

αφορολόγητα, τσιγάρα χαμηλότερης φορολογίας). 

Παρατηρεί κανείς, τέλος, ότι οι συμμετέχοντες που έχουν υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο (κάτοχοι μεταπτυχιακού) δεν επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό  από την 
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αύξηση της φορολογίας σε σχέση με άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου. 

Αντίθετα, μεταξύ των ατόμων που έχουν ακολουθήσει μόνο πρωτοβάθμια 

εκπαίδευση, τρείς στους τέσσερις δήλωσαν ότι έχουν επηρεαστεί από την αύξηση της 

φορολογίας, στρεφόμενοι, μάλιστα, κυρίως σε υποκατάστατα παράνομα προϊόντα. 

 

-Διακοπή 

Όσον αφορά την απόφαση των συμμετεχόντων να διακόψουν το κάπνισμα, η 

συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων 88,5% δήλωσε πως έχει διάθεση να 

προσπαθήσει να διακόψει το κάπνισμα και το 63% των συμμετεχόντων έχουν 

εκπονήσει ήδη προσπάθειες διακοπής του. Το μεγαλύτερο μέρος των παραπάνω 

ερωτηθέντων ισχυρίστηκε πως αποφάσισε να διακόψει το κάπνισμα για λόγους 

υγείας. 

Προέκυψε από την έρευνα ότι όσο αυξάνεται το επίπεδο εξάρτησης ενός 

ατόμου από την νικοτίνη, τόσο μειώνεται η πιθανότητα να έχει προσπαθήσει να κόψει 

το κάπνισμα. Έκπληξη προκαλεί το γεγονός ότι το 100% των συμμετεχόντων που 

είναι βαριά εξαρτημένοι, δεν έχουν προσπαθήσει να διακόψουν το κάπνισμα. Αυτό 

σημαίνει ότι η αντικαπνιστική πολιτική που εφαρμόζεται στη Ελλάδα δεν αποδίδει 

καθόλου στην συγκεκριμένη ομάδα καπνιστών.  

 Σε γενικές, βέβαια, γραμμές, μόνο το 11,5% των συμμετεχόντων είναι 

εντελώς απρόθυμο να διακόψει το κάπνισμα. Αντίθετα, η συντριπτική πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων έχει διάθεση να προσπαθήσει να το κόψει. Το γεγονός αυτό 

μαρτυρά ότι έχει αποδώσει εν μέρει, τουλάχιστον ως προς την παροχή κινήτρων, η 

προσπάθεια του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω της αρνητικής 

διαφήμισης των προϊόντων καπνού, της αύξησης της φορολογίας, της απαγόρευσης 

του καπνίσματος σε δημόσιους χώρους, την απαγόρευση της δωρεάν διανομής του 

και την ενσωμάτωση προειδοποιητικών μηνυμάτων για τις επιβλαβείς συνέπειες της 

κατανάλωσης του, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να τους ωθήσει στο να 

λάβουν την απόφαση να κόψουν, ή έστω να περιορίσουν, την κατανάλωση προϊόντων 

καπνού. Αυτό που ενδεχομένως απουσιάζει από την υπάρχουσα κρατική πολιτική 

αντιμετώπισης του καπνίσματος είναι αφενός η αφοσίωση του κράτους στο να 

επιδιώξει την πλήρη εφαρμογή (μέσω επιβολής διοικητικών και ποινικών κυρώσεων) 

των ανωτέρω πρωτοβουλιών και αφετέρου η παροχή ψυχολογικής υποστήριξης στους 

καπνιστές που αποφασίζουν να το κόψουν, η λειτουργία Ιατρείων Διακοπής 
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Καπνίσματος καθώς και η παροχή γενικότερης πρόνοιας προς τους καπνιστές 

προκειμένου να φέρει αποτελέσματα η προσπάθειά τους αυτή. 
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9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

Α. Παράρτημα Ι 

Το παρόν ερωτηματολόγιο αφορά καπνιστές της Θεσσαλονίκης και 

δημιουργήθηκε στο πλαίσιο μεταπτυχιακής εργασίας του τμήματος Οικονομικών 

Επιστημών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Σκοπός του είναι να μελετήσει τις 

καπνιστικές συνήθειες των κατοίκων της Θεσσαλονίκης, τις αγοραστικές τους 

προτιμήσεις καθώς και την επίδραση που είχε η αύξηση της φορολογίας των 

καπνικών προϊόντων στην αγοραστική τους συμπεριφορά. 

Αποτελείται από 18 ερωτήσεις και σχεδιάστηκε έτσι ώστε να απαιτεί λιγότερο 

από 5 λεπτά για να συμπληρωθεί. Η σύνθεσή του είναι τέτοια ώστε να διασφαλίζεται 

η ανωνυμία των ερωτηθέντων, γι' αυτό τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα 

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς της έρευνας. Σας ευχαριστώ εκ των 

προτέρων για την συμμετοχή σας. 

 

1. ΠΟΣΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ; 

o 1-10 

o 11-20 

o 21-30 

o 31+ 

 

2. ΠΟΣΟ ΓΡΗΓΟΡΑ, ΑΦΟΥ ΞΥΠΝΗΣΕΤΕ ΚΑΠΝΙZΕΤΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΣΑΣ ΤΣΙΓΑΡΟ; 

o Μέσα στα πρώτα 5 λεπτά 

o 6-30 λεπτά 

o 31-60 λεπτά 

o Μετά από 60 λεπτά 

 

3. ΠΟΙΟ/Α ΠΡΟΪΟΝ/ΤΑ ΚΑΠΝΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ; 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 Βιομηχανοποιημένα τσιγάρα (πακέτο) 

 Καπνό (στριφτά) 

 Πούρα/πίπα/σιγαρίλος 

 Ηλεκτρονικό τσιγάρο 

 Άλλο 
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4. ΕΧΕΤΕ ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ; 

o ΝΑΙ 

o ΟΧΙ 

 

5. ΑΝ ΝΑΙ, ΜΕ ΠΟΙΟN ΤΡΟΠΟ; 

o Καπνίζοντας λιγότερα τσιγάρα 

o Καπνίζοντας  τσιγάρα που δεν μου άρεσαν 

o Χρησιμοποιώντας τσίχλες/αυτοκόλλητα/καραμέλες νικοτίνης, ρινικό σπρέι, 

ηλεκτρονικό τσιγάρο 

o Το είχα κόψει πλήρως και το άρχισα ξανά 

o Άλλο 

 

6.  ΓΙΑ ΠΟΙΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΘΕΛΑΤΕ/ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΔΙΑΚΟΨΕΤΕ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ; 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 Για κανέναν 

 Οικονομικούς 

 Υγείας 

 Εμφάνισης (π.χ. κιτρίνισμα δοντιών, αλλοίωση επιδερμίδας) 

 Κοινωνικούς 

 Άλλο 

 

7. ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΣΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ 

ΞΟΔΕΥΕΤΕ ΣΕ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ; 

 

                        1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Συνέχεια 
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8.  ΤΟΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΧΡΟΝΟ ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΦΕΡΑΤΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 

ΚΑΠΝΟΥ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ; 

o Καμία 

o 1-2 

o 3-4 

o 5-6 

o 7-10 

o 10+ 

o Δεν ξέρω/Δεν απαντώ 

 

9. ΠΟΣΟ ΣΥΧΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΑ ΨΩΝΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ; 

 

                        1 2 3 4 5 

 

Καθόλου Συνέχεια 

 

 

10. ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ... 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 από περίπτερα/ψιλικά/βενζινάδικα/supermarket 

 από πλανόδιο πωλητή 

 από τη λαϊκή 

 από άτομο που πουλάει μη συσκευασμένο καπνό 

 από άλλη χώρα 

 μέσω internet/email/τηλεφώνου από προμηθευτή της Ελλάδας 

 από κατάστημα ηλεκτρονικού τσιγάρου 
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11. Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΠΝΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ 

ΤΙΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ; 

Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. 

 ΟΧΙ, δεν με επηρέασε 

 ΝΑΙ, πλέον καπνίζω λιγότερα τσιγάρα 

 ΝΑΙ, άλλαξα μάρκα 

 ΝΑΙ, πλέον αντί για πακέτο αγοράζω συσκευασμένο καπνό από περίπτερο 

 ΝΑΙ, πλέον αγοράζω φθηνά αφορολόγητα τσιγάρα/καπνό 

 ΝΑΙ, πλέον αγοράζω φθηνότερα τσιγάρα/καπνό από άλλη χώρα 

 Άλλο 

 

12. ΠΟΣΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ΞΟΔΕΥΕΥΕΤΕ ΓΙΑ 20 ΤΣΙΓΑΡΑ; 

o 1€ 

o 1,5€ 

o 2€ 

o 2,5€ 

o 3€ 

o 3,5€+ 

 

13. ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙ ΑΛΛΕΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΟΓΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ; 

o Ναι 

o Όχι 

o Δεν ξέρω/Δεν απαντώ 

 

14. ΦΥΛΟ 

o Άντρας 

o Γυναίκα 

 

15. ΗΛΙΚΙΑ 

o 18-24 

o 25-33 

o 34-50 

o 50+ 
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16. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

o Πρωτοβάθμια 

o Δευτεροβάθμια 

o Τριτοβάθμια 

o Κάτοχος μεταπτυχιακού 

 

17. ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 

o Δημόσιος υπάλληλος 

o Ιδιωτικός υπάλληλος 

o Ελεύθερος επαγγελματίας 

o Φοιτητής 

o Άνεργος 

o Συνταξιούχος 

o Άλλο 

 

18. ΣΕ ΠΟΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΕΙΤΕ; 

o Κέντρο 

o Ανατολικά 

o Δυτικά 
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Β. Παράρτημα II 

 

α) επιθυμητός υπολογισμός: 
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β) επιθυμητός υπολογισμός: 
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