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Πεξίιεςε 

 

 

Σν ζέκα πνπ δηαπξαγκαηεχεηαη ε παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη «ε 

θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο σο εξγαιείν αλάπηπμεο 

θαη δεκνζηνλνκηθήο εμπγίαλζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζηα πιαίζηα ηεο ΟΝΔ». 

ηφρνο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε ζπιινγή θαη ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθαίσλ 

δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ ρψξα καο, γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο ζην πιαίζην ηεο ΟΝΔ θαη ε 

θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. 

 

Ζ κειέηε ρσξίδεηαη ζε ηξία κέξε. Σν πξψην κέξνο πεξηιακβάλεη ηελ εηζαγσγή φπνπ 

παξνπζηάδεηαη εθηελέζηεξα ν ζηφρνο, ε αλαγθαηφηεηα θαη ηα εξεπλεηηθά εξσηήκαηα 

πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη ε κειέηε, ε κεζνδνινγία θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο ζηε 

βηβιηνγξαθία. Σν δεχηεξν κέξνο απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα. ην πξψην ηκήκα 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαζψο θαη ε αλάιπζε ησλ αηηηψλ δεκηνπξγίαο ηνπο. ην δεχηεξν 

ηκήκα παξνπζηάδεηαη ε επίδξαζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο ζηα 

δεκφζηα νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο  θαη νη αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ πξέπεη λα 

γίλνπλ ζηε ρψξα καο, ζηo πιαίζην ηεο ΟΝΔ. 
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Abstract 

 

 

The present paper is entitled “the fight against tax evasion and shadow economy as 

instruments for development and fiscal consolidation within the context of Economic 

and Monetary Union of the EU”. The aim of the dissertation is to collect and record 

all the necessary structural reforms that have to be implemented to our country to limit 

tax evasion and shadow economy, under the EMU, and to table proposals for 

accelerating economic growth and strengthen fiscal consolidation. 

 

 

The study is divided into three parts. The first part includes introducing the aim, the 

necessity of the study and the research questions, the methodology and the 

contribution of the thesis. The second part consists of two sections. The first section 

refers to the literature of the tax evasion and shadow economy and includes an 

analysis of the causes. The second section presents the effect of tax evasion and of 

shadow economy to the public finance and demonstrates the necessary reforms should 

be done, within EMU. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: tax evasion, shadow economy, fight against, tax evasion and shadow 

economy causes, fiscal consolidation, development, EM
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1 Δηζαγσγή 

 

 

1.1 Αλαγθαηόηεηα Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

Ζ θνξνδηαθπγή θαη ε παξανηθνλνκία πεξηνξίδνπλ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ρψξαο καο λα 

απμήζεη ηα έζνδα θαη λα πινπνηήζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο πνιηηηθή. χκθσλα κε ηηο 

εθηηκήζεηο δηζεθαηνκκχξηα επξψ παξακέλνπλ ζε ππεξάθηηεο πεξηνρέο, ζπρλά 

αδήισηα θαη αθνξνιφγεηα, κε απνηέιεζκα λα κεηψλνληαη ηα θξαηηθά θνξνινγηθά 

έζνδα. Ζ απνθαζηζηηθή δξάζε γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

παξανηθνλνκίαο ζα κπνξνχζε λα απνθέξεη δηο πξφζζεηα έζνδα ζηελ δεκφζην 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ρψξαο καο θαη λα βνεζήζεη ζηελ αλαδηάξζξσζε ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά ηξφπν πνπ ζα πξνάγεη θαιχηεξα ηελ αλάπηπμε θαη ζα 

κεηψλεη ηε θνξνινγηθή επηβάξπλζε ζηα άηνκα κε ρακειά εηζνδήκαηα θαη ζηηο πιένλ 

επάισηεο νκάδεο. Ζ θνξνινγηθή απάηε θαη ε θνξνδηαθπγή έρνπλ κηα ζεκαληηθή 

δηαζπλνξηαθή δηάζηαζε θαη απνηεινχλ έλα πξφβιεκα πνιπζχλζεην πνπ απαηηεί 

ζπληνληζκέλε θαη πνιχπιεπξε αληηκεηψπηζε απφ ηελ ΔΔ θαη απνηεινχλ παγθφζκηεο 

πξνθιήζεηο, φπνπ θαλέλα θξάηνο-κέινο δελ κπνξεί λα ηηο αληηκεησπίζεη κφλν ηνπ 

αθφκα θη αλ ππάξρεη πνιηηηθή βνχιεζε. Μεκνλσκέλεο εζληθέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε απηνχ ηνπ πξνβιήκαηνο δε ζα έρνπλ απνηέιεζκα εθφζνλ δνχκε ζε κηα 

παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία φπνπ νη εζληθέο αλαληηζηνηρίεο θαη ηα «παξαζπξάθηα» 

απνηεινχλ εξγαιεία γηα φζνπο επηδηψθνπλ λα θνξνδηαθεχγνπλ θαη παξφιν πνπ  κε 

ηελ χπαξμε ηεο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ ζα πεξηκέλακε λα είλαη εχθνινο ν εληνπηζκφο 

ηέηνησλ δξαζηεξηνηήησλ. Ζ απψιεηα θνξνινγηθψλ εζφδσλ απνηειεί ζθάλδαιν αιιά 

θαη απεηιή θαηά ηεο θνξνινγηθήο δηθαηνζχλεο. Όινη ζα πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

ηφλσζε ησλ δεκφζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο πνπ ηνπο 

αλαινγνχλ. Ζ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο απαηηεί ηελ 

ιήςε κέηξσλ ζε εζληθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν. Έηζη, ζε εζληθφ επίπεδν ηα θξάηε-

κέιε είλαη απαξαίηεην λα βειηηψζνπλ ηελ δηνηθεηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη λα 

εηζπξάηηνπλ θφξνπο, αιιά ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία θαη κε ηα 

ππφινηπα θξάηε-κέιε, Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή ηνλ Ηνχλην ηνπ 2012 αλαθνίλσζε 
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ηξφπνπο γηα ηελ ελίζρπζε ησλ κέηξσλ θαη παξνπζίαζε θάπνηεο λέεο πξσηνβνπιίεο γηα 

ηελ πάηαμε ηεο απάηεο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Δπξψπε. Δθηφο απφ ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ ησλ θξαηψλ-κειψλ ζηνλ ηνκέα απηφ, παξέρεη θαη 

θαηάιιειε ηερληθή βνήζεηα φηαλ ρξεηάδεηαη, ελψ νξίδεη φηη ζα πξέπεη αθφκα ηα 

θξάηε-κέιε ηεο Δ.Δ λα δηεπθνιχλνπλ ηελ πξνζπκία ζπκκφξθσζεο κέζα απφ 

πξνγξάκκαηα φπσο απηφ ηεο εζεινχζηαο γλσζηνπνίεζεο πιεξνθνξηψλ.   

 

1.2 Δξεπλεηηθά Δξσηήκαηα 

 

 ηφρνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε θαηαγξαθή ησλ αλαγθαίσλ 

κεηαξξπζκίζεσλ, πνπ ζα πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ ρψξα καο, γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο ζην πιαίζην ηεο ΟΝΔ θαη ε θαηάζεζε 

πξνηάζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. 

 

1.3 Μεζνδνινγία 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ειιεληθή θαη μέλε βηβιηνγξαθία, 

άξζξα θαη κειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί θπξίσο ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ηελ 

θαηαγξαθή θαη ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο. ην 

πξαθηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο ρξεζηκνπνηήζεθε ην εξσηεκαηνιφγην «Φνξνινγηθή 

ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ», ηνπ θαζεγεηή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο, 

Αξηζηείδε Μπηηδέλε (http://uweb.gr/quest2/?page_id=143). Ζ ζηαηηζηηθή πνπ 

εθαξκφζηεθε γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο 

είλαη ε πεξηγξαθηθή θαη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο γηα ηε 

δηεμαγσγή ησλ ζπκπεξαζκάησλ. ην ηειεπηαίν θεθάιαην γίλεηαη ε παξάζεζε φισλ 

ησλ ζπκπεξαζκάησλ θαη ησλ πξνβιεκαηηζκψλ ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

 

1.4 Γηάξζξσζε Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

ην πξψην κέξνο ηεο εξγαζίαο ζα γίλεη ελλνηνινγηθφο πξνζδηνξηζκφο ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ζα αλαιπζνχλ ηα αίηηα δεκηνπξγίαο ηνπο. 

ην δεχηεξν κέξνο ζα εμεηαζζεί ε επίδξαζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ ζηα δεκφζηα 

http://uweb.gr/quest2/?page_id=143
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νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο καο θαη ζα πεξηγξαθνχλ νη αλαγθαίεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

πξέπεη λα γίλνπλ ζην πιαίζην ηεο ΟΝΔ, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη αλάπηπμε θαη 

δεκνζηνλνκηθή εμπγίαλζε ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν κέξνο 

ηεο δηπισκαηηθήο ζα πξαγκαηνπνηεζεί έξεπλα βάζεη εξσηεκαηνινγίνπ θαη ζα 

αθνινπζήζεη ζηαηηζηηθή αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ φπνπ ζα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα 

θαη πξνηάζεηο. 

 

1.5 πλεηζθνξά ηεο κειέηεο 

 

ηφρνο ηεο παξνχζαο κειέηεο είλαη ε εμέηαζε, κέζσ ηεο πξφζθαηεο δηεζλνχο θαη 

ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο, ησλ θαηλνκέλσλ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαη ε πξαγκαηνπνίεζε κηαο έξεπλαο κε εξσηεκαηνιφγηα γηα ηε 

θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ, γηα ηελ δηαπίζησζε ηνπ θιίκαηνο πνπ 

επηθξαηεί ζηνπο Έιιελεο θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο ψζηε λα εληνπηζηνχλ ηα 

πξνβιήκαηα- αηηίεο ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ θαη λα γίλεη ε ζχλδεζε ηεο ζεσξίαο κε ηε 

εμαγσγή πξνηάζεσλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο.  
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2 Δλλνηνινγηθή πξνζέγγηζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

παξανηθνλνκίαο - Αηηίεο εκθάληζήο ηνπο 

 

 

2.1  Δηζαγσγή 

 

Οη δεκφζηνη θνξείο κπνξνχλ λα παξεκβαίλνπλ κε δηάθνξνπο ηξφπνπο ζηελ νηθνλνκία 

ηεο ρψξαο ηνπο. Οη παξεκβάζεηο απηέο κπνξεί λα αθνξνχλ είηε ηελ παξαγσγή θαη ηελ 

παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (π.ρ. ειεθηξηθφ ξεχκα) είηε λα έρνπλ ξπζκηζηηθφ 

ραξαθηήξα (π.ρ. επηβνιή θφξσλ). Ζ παξαγσγή ή ε παξνρή αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

έρνπλ ραξαθηήξα θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη δηαηίζεληαη δσξεάλ ή κε θάπνην αληίηηκν. 

Ρχζκηζε αζθνχλ νη δεκφζηνη θνξείο φηαλ παξεκβαίλνπλ κε δηάθνξα κέζα γηα ηελ 

αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ ηδησηηθψλ θνξέσλ (θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη 

επηρεηξήζεσλ). Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε επηβνιή ηεο θνξνινγίαο. Σν 

θεθάιαην απηφ πεξηιακβάλεη ηελ απνζαθήληζε ηεο έλλνηαο ηεο θνξνινγίαο θαη ησλ 

δχν ζπρλψλ αληηδξάζεσλ ηεο, ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηνπ γεληθνχ θαηλνκέλνπ ηεο 

παξανηθνλνκίαο. (Γεσξγαθφπνπινο, 2012) 

 

Ζ θνξνινγία είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ξπζκηζηηθή ζπκπεξηθνξά, απφ φπνπ 

ζπγθεληξψλνληαη νη πφξνη πνπ ρξεηάδνληαη νη δεκφζηνη θνξείο γηα λα επηηειέζνπλ ην 

θνηλσληθφ ηνπο έξγν. Φνξνινγηθή βάζε είλαη ην κέγεζνο κε βάζε ην νπνίν 

ππνινγίδεηαη ε θνξνινγηθή ππνρξέσζε. Χο θνξνινγηθή βάζε ρξεζηκνπνηείηαη 

θπξίσο ην εηζφδεκα  γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο, θαζψο 

απνηειεί ηνλ θχξην δείθηε νηθνλνκηθήο επκάξεηαο. πκπιεξσκαηηθά κε ην εηζφδεκα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί  ε πεξηνπζία ή θαη ε θαηαλαισηηθή δαπάλε ηνπ θαζελφο. 

Σν θξάηνο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο, είλαη ξπζκηζηήο ζηε 

θνξνινγηθή πνιηηηθή θαη θαζνξίδεη ηα έζνδα ηνπ θξάηνπο. (Γεσξγαθφπνπινο, 2012) 

 

Σν θξάηνο γηα λα  επηηχρεη ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ηνπ ζηφρνπο επηβάιιεη ζπλήζσο 

πεξηζζφηεξνπο απφ έλα θφξνπο. Οη θφξνη δηαθξίλνληαη ζε άκεζνπο θαη έκκεζνπο. 

Κάζε θφξνο έρεη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ, κεηνλεθηήκαηα θαη πιενλεθηήκαηα. Οη 

άκεζνη θφξνη (εηζνδήκαηνο ή πεξηνπζίαο) είλαη αλαινγηθνί θαη ζεσξνχληαη πην 
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δίθαηνη. Αληίζεηα, νη έκκεζνη θφξνη δαπάλεο (θπα θ.ά.), αλ θαη πην άδηθνη, έρνπλ ην 

πιενλέθηεκα  φηη δελ επεξεάδνπλ αξλεηηθά ηα θίλεηξα νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, 

φπσο είλαη ην θίλεηξν γηα εξγαζία, ε απνηακίεπζε θαη νη επελδχζεηο. 

(Γεσξγαθφπνπινο, 2012) 

 

ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο επηθξαηνχλ ζπλήζσο νη άκεζνη θφξνη, θαη ηδηαίηεξα νη 

άκεζνη θφξνη εηζνδήκαηνο, ελψ ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο επηθξαηνχλ νη έκκεζνη 

θφξνη δαπάλεο. ηηο αλεπηπγκέλεο νηθνλνκίεο, φπνπ ηα εηζνδήκαηα είλαη πςειά θαη 

νη θνξνηερληθέο ππεξεζίεο είλαη πιήξσο νξγαλσκέλεο,  ππάξρεη ηάζε γηα ιηγφηεξε 

θνξνδηαθπγή θαη απνδίδνπλ νη άκεζνη θφξνη. Αληίζεηα, ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο 

ην θαηά θεθαιή εηζφδεκα είλαη κηθξφ θαη ε δηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο είλαη 

πεξηζζφηεξν άληζε, κε ζπλέπεηα έλα κηθξφ κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ λα ζπκκεηέρεη ζηελ 

θνξνινγία εηζνδήκαηνο θαη λα παξνπζηάδνληαη κεγαιχηεξα θαηλφκελα 

θνξνδηαθπγήο. (Γεσξγαθφπνπινο, 2012) 

 

Ζ επηβνιή θφξσλ, επεηδή είλαη κνλνκεξήο απφθαζε ηνπ θξάηνπο, πξνθαιεί 

αληηδξάζεηο ζηνπο θνξνινγνχκελνπο, νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο πξνζπαζνχλ  λα 

απνθχγνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο. Οη θπξηφηεξεο αληηδξάζεηο είλαη α) ε θνξνδηαθπγή 

β) ε θνξναπνθπγή θαη γ) ε κεηαθχιηζε θφξσλ. (Γεσξγαθφπνπινο, 2012) 

 

2.2 Ζ θνξνδηαθπγή 

 

 

Φνξνδηαθπγή είλαη θάζε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ηνπ θνξνινγνχκελνπ, κε ηελ 

νπνία επηδηψθεηαη ε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ή απνθπγή ηεο θαηαβνιήο 

ηνπ θφξνπ (π.ρ  ε αλαθξηβήο δήισζε εηζνδήκαηνο). Παξαθιάδη ηεο θνξνδηαθπγήο 

ζεσξείηαη ε θνξνθινπή, ε νπνία είλαη ε κε απφδνζε θφξνπ πνπ έρεη εηζπξαρζεί. Σν 

κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο θαζνξίδεηαη απφ δχν παξάγνληεο i) ηελ ηάζε πνπ έρνπλ νη 

θνξνινγνχκελνη γηα θνξνδηαθπγή θαη ii) ηελ ηθαλφηεηα ηεο θνξνινγνχζαο αξρήο λα 

πεξηνξίζεη ηελ ηάζε απηή. (Γεσξγαθφπνπινο, 2012; Σάηζνο, 2001) 

 

Ζ θνξναπνθπγή είλαη ην θαηλφκελν φηαλ ν θνξνινγνχκελνο κε λφκηκεο ελέξγεηεο 

θαηνξζψλεη λα κεηψζεη ηε θνξνινγηθή ππνρξέσζε ή λα απνθχγεη εληειψο ηελ 
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θαηαβνιή ηνπ θφξνπ. Οδεγφ γηα ηε δηάθξηζε κεηαμχ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

θνξναπνθπγήο ζην ειιεληθφ δίθαην απνηειεί ε γεληθή δηάηαμε θαηά ηεο 

θνξναπνθπγήο (Άξζξν 38 ηνπ Ν. 4174/2013). Σφζν ζηελ πεξίπησζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο φζν θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θνξναπνθπγήο ην απνηέιεζκα είλαη ην 

ίδην: ε κε θαηαβνιή θφξσλ.(Ernst & Young, 2016) 

 

 Ζ κεηαθχιηζε ελφο θφξνπ είλαη ε κεηάζεζε ηνπ θφξνπ απφ ηνλ ηδησηηθφ θνξέα πνπ 

επηβάιιεηαη αξρηθά ζε έλαλ άιιν θνξέα, γηα παξάδεηγκα απφ ηνλ πσιεηή ζηνλ 

αγνξαζηή ή ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή. (Γεσξγαθφπνπινο, 2012; Μειάο, 2010) 

 

2.3 Αηηίεο ηεο θνξνδηαθπγήο 

 

 

Σν κνξθσηηθφ επίπεδν ηνπ πιεζπζκνχ, ην κέγεζνο ηεο θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο ησλ 

πνιηηψλ, νη θνξναπαιιαγέο, ηα πξφζηηκα θαη ν ηξφπνο πνπ δαπαλάηαη ην δεκφζην 

ρξήκα είλαη θάπνηεο ζπληζηακέλεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ ηάζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ 

γηα θνξνδηαθπγή. (Γεσξγαθφπνπινο, 2012)  

 

Ζ ηθαλφηεηα ηεο θνξνινγνχζαο αξρήο λα αληηκεησπίζεη ηελ ηάζε ησλ 

θνξνινγνχκελσλ γηα απνθπγή εμαξηάηαη απφ : 

i) ηελ νξγάλσζε ησλ θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ  

ii) ηελ πνηφηεηα ησλ θνξνηερληθψλ νξγάλσλ 

iii) ην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε βεβαίσζε θα ηελ είζπξαμε ησλ 

θφξσλ 

iv) απφ ηε δηάξζξσζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

v) απφ ην βαζκφ ινγηζηηθήο νξγάλσζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα νη αηηίεο ηεο θνξνδηαθπγήο κπνξνχλ λα δηαρσξηζηνχλ ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 
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α) Ννκνζεηηθέο-πνιηηηθέο αηηίεο 

 

ηηο λνκνζεηηθέο-πνιηηηθέο αηηίεο πεξηιακβάλνληαη ε πνιπλνκία θαη ε 

πνιππινθφηεηα, ε αλαζθάιεηα δηθαίνπ πνπ δεκηνπξγείηαη ηφζν ζηνπο 

θνξνινγνχκελνπο φζν θαη ζηνπο ππάιιεινπο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ε αχμεζε 

ησλ θφξσλ θαη ζηε κε χπαξμε πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ηελ πάηαμε ηνπ 

θαηλνκέλνπ.(Ernest & Young, 2016) 

 

Βαζηθή αηηία ηεο θνξνδηαθπγήο ζεσξείηαη ε πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ 

ζπζηήκαηνο. (ΟΟΑ, 2013). Ζ πιεζψξα ησλ εγθπθιίσλ πνπ εθδίδνληαη απφ ηε 

θνξνινγηθή δηνίθεζε δεκηνπξγεί δπζθνιίεο ζηελ εξκελεία θαη πνιιέο ζπγρχζεηο 

ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Ζ χπαξμε ελφο δαηδαιψδνπο θνξνινγηθνχ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ πξνθαιεί πνιιέο παξεξκελείεο θαη ράνο γεληθφηεξα θαη δελ εμππεξεηεί ην 

θνηλσληθφ ζχλνιν θαη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα. (Βαζαξδάλε M.,2011) 

 

Όπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξζεθε ζηελ εηήζηα ηαθηηθή γεληθή ζπλέιεπζε ηεο 

Έλσζεο Γηνηθεηηθψλ Γηθαζηψλ, ηεο 28εο Φεβξνπαξίνπ 2015, «ζηελ Ειιάδα από ην 

1975, πνπ ζήκαλε ε Μεηαπνιίηεπζε, κέρξη ζήκεξα, δειαδή κόλν ζε 40 ρξόληα, 

ςεθίζζεθαλ 250 θνξνινγηθά λνκνζεηήκαηα θαη ηξνπνινγίεο, καδί κε άιινπο 3.450 

λόκνπο θαη 115.000 ππνπξγηθέο απνθάζεηο. Τνπο ηειεπηαίνπο 30 κήλεο έρνπλ ςεθηζηεί 

6 ακηγώο θνξνινγηθνί λόκνη κε 177 άξζξα θαη 17 λόκνη, ζηνπο νπνίνπο 

ζπκπεξηιήθζεθαλ 71 λέεο θνξνινγηθέο δηαηάμεηο. Γηα ηηο δηαηάμεηο απηέο εθδόζεθαλ 

111 ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη 138 δηεπθξηληζηηθέο εγθύθιηνη». 

 

Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο πξνθαιεί ζηνπο θνξνινγνχκελνπο 

αλαζθάιεηα δηθαίνπ, δηφηη δελ γλσξίδνπλ αλ απηά πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα ζα ηζρχνπλ 

θαη ζε ιίγν θαηξφ, ιφγσ ηεο γξήγνξεο ελαιιαγήο ησλ λνκνζεηεκάησλ. Οη 

εξκελεπηηθέο εγθχθιηνη εθδίδνληαη γηα λα θαιπθζνχλ ηα θελά ηνπ λφκνπ ή γηα λα 

εξκελεπζνχλ δηαηάμεηο θαη είλαη δεζκεπηηθέο κφλν γηα ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε, έσο 

φηνπ αλαθιεζνχλ ξεηά ή ηξνπνπνηεζνχλ, ιφγσ ηεο αιιαγήο ηεο λνκνζεζίαο. Τπάξρεη 

πεξίπησζε φκσο γηα ην ίδην θνξνινγηθφ δήηεκα λα εθδίδνληαη δηαρξνληθά 

πεξηζζφηεξεο απφ κία εγθπθιίνπο κε δηαθνξεηηθέο εξκελείεο θάζε θνξά, πξάγκα πνπ 

πξνθαιεί ζχγρπζε. Ζ αλαζθάιεηα ηνπ θνξνινγηθνχ δηθαίνπ ππάξρεη θαη ζηηο 

«αηνκηθέο ιχζεηο» πνπ εθδίδεη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε. Οη αηνκηθέο ιχζεηο απνηεινχλ 
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έγγξαθεο απφςεηο ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο πνπ εθδίδνληαη θαηφπηλ ππνβνιήο 

εξσηήκαηνο απφ ηνπο θνξνινγνπκέλνπο. Οη απαληήζεηο πνπ παξέρνληαη ή νη απφςεηο 

πνπ δηαηππψλνληαη απφ ηνλ εθάζηνηε ππάιιειν ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο ζρεηηθά 

κε ηελ εξκελεία ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, θαηά θαλφλα, δελ δεζκεχνπλ ηε 

θνξνινγηθή δηνίθεζε (άξζξν 9 ηνπ Ν. 4174/2013), νπφηε δελ ππάξρεη πξνζηαζία απφ 

ηελ επηβνιή πξνζηίκσλ ζε έλαλ ελδερφκελν κειινληηθφ έιεγρν, ζε πεξίπησζε 

αληίζεηεο εξκελείαο. Ζ πνιππινθφηεηα απηή θαη ε αλαζθάιεηα δηθαίνπ επεξεάδεη 

εμίζνπ θαη ηελ ππάιιεινπο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο, ην έξγν ησλ νπνίσλ 

ζεσξείηαη πνιχ δχζθνιν ιφγσ ηεο πιεζψξαο ησλ λφκσλ πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπλ 

θάζε θνξά. 

 

Σα ηειεπηαία ρξφληα απμήζεθε ην θνξνινγηθφ βάξνο ζεκαληηθά. Δλδεηθηηθά 

ζεκεηψζεθε: (Ernest & Young, 2016) 

 

-αχμεζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο θπζηθψλ πξνζψπσλ (κηζζσηψλ), κε ηαπηφρξνλε 

θαηάξγεζε ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ 

- αχμεζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο απηναπαζρνινπκέλσλ, κε ηαπηφρξνλε θαηάξγεζε 

ηνπ αθνξνιφγεηνπ νξίνπ θαη αχμεζε ηεο πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

- αχμεζε ζπληειεζηψλ ππνινγηζκνχ ηεο εηδηθήο εηζθνξάο αιιειεγγχεο, παξάηαζε 

εθαξκνγήο ηεο θαη πιένλ ελζσκάησζή ηεο ζηε θνξνινγία εηζνδήκαηνο 

- αχμεζε θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ, κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο 

πξνθαηαβνιήο θφξνπ εηζνδήκαηνο 

- αχμεζε ζπληειεζηψλ ΦΠΑ ζε ζπγθεθξηκέλα πξντφληα / ππεξεζίεο θαη θαηάξγεζε 

εθαξκνγήο ησλ κεησκέλσλ ζπληειεζηψλ ζηα λεζηά 

- αχμεζε ζπληειεζηψλ θφξσλ θαηαλάισζεο ζε θαπληθά πξντφληα, νηλνπλεπκαηψδε 

πνηά θαη θαχζηκα. 

 

Ζ αχμεζε ηνπ θνξνινγηθνχ βάξνπο απνηππψλεηαη ραξαθηεξηζηηθά ζε ζηαηηζηηθά 

ζηνηρεία ηνπ ΟΟΑ, απφ ηα νπνία πξνθχπηεη φηη κέζα ζην 2014, ην θνξνινγηθφ 

βάξνο ζηελ Διιάδα απμήζεθε πεξίπνπ απφ 34,4% ζε 35,9%, ελψ αληίζηνηρα ν κέζνο 

φξνο γηα ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ αλέξρεηαη ζε 34,4% Ζ ζπλερήο αχμεζε ηεο 

θνξνινγηθήο επηβάξπλζεο δεκηνπξγεί ηζρπξφ θίλεηξν γηα θνξνδηαθπγή, θαζψο ην 

φθεινο απφ ηελ απφθξπςε εηζνδεκάησλ γηα θνξνινγηθνχο ζθνπνχο, ζε ζρέζε κε ην 

αλαιακβαλφκελν θάζε θνξά ξίζθν, είλαη κεγάιν. (OECD, 2015). χκθσλα κε ηε 
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δηεζλή βηβιηνγξαθία, ηξία είλαη ηα θαζνξηζηηθά ζηνηρεία γηα ηελ θνξνδηαθπγή: α) νη 

πςεινί ζπληειεζηέο θνξνινγίαο, β) ε πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ θαη ηηκσξίαο θαη γ) ην 

κέγεζνο ησλ επηβαιιφκελσλ πξνζηίκσλ. (IMF, 2013; Ernest & Young, 2016) 

 

 χκθσλα κε ηε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ζε κηα νηθνλνκία κε κεγάιν βαζκφ 

ππνθαηάζηαζεο κεηαμχ ηεο λφκηκεο θαη ηεο καχξεο νηθνλνκίαο, φπσο ε Διιάδα, ε 

αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο δελ ζα είρε ηα αλακελφκελα 

απνηειέζκαηα. Αληίζηνηρα, κηα αχμεζε ζην ζπληειεζηή θνξνινγίαο λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, επίζεο, δελ ζα είρε κεγάιν αληίθηππν ζηα έζνδα ηνπ θξάηνπο. Αληίζεηα, 

κηα αχμεζε ηνπ ζπληειεζηή θνξνινγίαο θαηαλάισζεο ζα αχμαλε νξηαθά ηα έζνδα 

ηνπ θξάηνπο. Ζ αχμεζε, φκσο, ζην ζπληειεζηή θαηαλάισζεο (έκκεζνη θφξνη) ζα 

ζπλέρηδε λα απμάλεη ηα έζνδα, έζησ θαη κε ρακειφηεξε δπλακηθή, αιιά ε 

ζπγθεθξηκέλε αχμεζε ζην θφξν θαηαλάισζεο ζα επέθεξε εθηφπηζε (crowding out) 

ζηα έζνδα απφ ην θφξν ζηα θπζηθά θαη ζηα λνκηθά πξφζσπα, ιφγσ ηεο 

πξνθαινχκελεο αχμεζεο ηεο παξανηθνλνκίαο. (European Commission, 2012)   

 

Ζ αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ φκσο επεξεάδεη άκεζα θαη ηελ 

θαηαλάισζε. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη πσιήζεηο αιθννινχρσλ πνηψλ. 

χκθσλα κε εθηηκήζεηο ηνπ ΗΟΒΔ, ε πθηζηάκελε πςειή θνξνιφγεζε θαίλεηαη πσο 

νδήγεζε ηηο λφκηκεο πσιήζεηο αιθννινχρσλ πνηψλ ζε θαηαθφξπθε πηψζε, ηεο ηάμεο 

ηνπ 45,7%, θαηά ηελ πεξίνδν 2009-2012, ζπξξηθλψλνληαο ηα δεκφζηα έζνδα ιφγσ 

ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο κφλν απφ ηα νηλνπλεπκαηψδε πνηά απφ €348 εθαη. 

ην 2011 ζε €296 εθαη. ην 2012. (ΗΟΒΔ, 2013) 

 

Ζ ππεξθνξνιφγεζε επίζεο ζηέθεηαη εκπφδην ζηηο επελδχζεηο. χκθσλα κε ηνλ ΔΒ ε 

ππεξθνξνιφγεζε ησλ ζπλεπψλ επηρεηξήζεσλ, βξαρππξφζεζκα απνδίδεη έζνδα, αιιά 

καθξνρξφληα επεξεάδεη αξλεηηθά ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επεκεξία. Δπίζεο, ζπρλφ 

είλαη ην θαηλφκελν ειιεληθέο επηρεηξήζεηο λα κεηαλαζηεχνπλ ζε Κχπξν, Βνπιγαξία, 

Διβεηία, Λνπμεκβνχξγν θαη ζην Βέιγην ιφγσ ησλ κεησκέλσλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ ηνπο. (ΔΒ, 2016) 

 

Σέινο,  αίηην ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη θαη ε απνπζία ζηαζεξήο πνιηηηθήο βνχιεζεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο. Οη εθάζηνηε θπβεξλήζεηο επεηδή ελαιιάζζνληαη ηαθηηθά, 

δελ έρνπλ θαηαθέξεη αθφκα λα αληηκεησπίζνπλ ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο, αλ 



10 
  

θαη πξνεθινγηθά ην ηνλίδνπλ φηη ζα ην θάλνπλ. πλπθαζκέλε κε ηελ χπαξμε (ή κε) 

πνιηηηθήο βνχιεζεο γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη θαη ε χπαξμε δηαθζνξάο 

ζηνλ θξαηηθφ κεραληζκφ. Σν θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο ζπλδέεηαη επίζεο άκεζα κε 

ηελ απνπζία δηαθάλεηαο ζηε δηνίθεζε θαη εληζρχεηαη απφ ηελ χπαξμε θνκκαηηθνχ 

θξάηνπο πνπ δηέπεη ηνλ δεκφζην ηνκέα. (OECD, 2013; Ernest & Young, 2016) 

 

β) Σερλνινγηθέο αηηίεο 

 

Μηα αθφκα αηηία ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη ε έιιεηςε ηερλνινγηθήο/νξγαλσηηθήο 

ππνδνκήο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο. χκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΟΟΑ (2011), ε 

ρψξα καο ππνιείπεηαη αξθεηά ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη ηήξεζεο ειεθηξνληθνχ 

αξρείνπ. Ζ ειεθηξνληθή κεραλνξγάλσζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο άξρηζε λα 

βειηηψλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα, κεηά ην 2013. 

 

Ζ απνπζία ελφο ειεθηξνληθνχ αξρείνπ ζηε δηάζεζε ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ 

επηδεηλψλεη ηε γξαθεηνθξαηηθή δηαδηθαζία θαη δπζρεξαίλεη ην έξγν ηεο δηαζηαχξσζεο 

πιεξνθνξηψλ κε ειέγρνπο.  

 

γ) Γξαθεηνθξαηηθέο/Οξγαλσηηθέο αηηίεο 

 

χκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (2013) κηα απφ ηηο αηηίεο πνπ νμχλνπλ ην θαηλφκελν ηεο 

θνξνδηαθπγήο είλαη ε νξγάλσζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Αθφκε θαη ζήκεξα, εθηά 

ρξφληα κεηά ηελ επίζεκε έλαξμε ηεο θξίζεο, ππάξρνπλ πάξα πνιιέο εζσηεξηθέο 

δηαδηθαζίεο πξνθεηκέλνπ λα δξάζεη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη πνιιέο αξκνδηφηεηεο 

δηαζθνξπηζκέλεο ζε πνιιέο Τπεξεζίεο θαη Τπνπξγεία. Ζ θαηάζηαζε απηή 

ζπκπιεξψλεηαη κε ηα πνιπάξηζκα λνκνζεηήκαηα θαη κε ηελ ηππνιαηξία πνπ 

επηθξαηεί. πγθεθξηκέλα, κφλν γηα ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ, 537 αξκνδηφηεηεο 

έρνπλ θαζνξηζηεί ή/θαη ηξνπνπνηεζεί κέζσ λφκνπ, 1.449 κέζσ πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ θαη 284 κέζσ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ θαηά ηελ πεξίνδν 1996-2011. 

ην ζχλνιν ηεο Γηνίθεζε, κάιηζηα, αληηζηνηρνχλ 2.890 θαζνξηζκνί/ ηξνπνπνηήζεηο 

αξκνδηνηήησλ κέζσ λφκν, 11.018 κέζσ πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη 3.191 κέζσ 

ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, έηζη ψζηε λα ζεκεηψλνληαη θαηά κέζν φξν 1.140 αιιαγέο 

αξκνδηνηήησλ εληφο ηεο Γηνίθεζεο αλά έηνο. (OECD, 2011, ζει. 51; Ernest & 

Young, 2016)  
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Ο ΟΟΑ έρεη επηζεκάλεη, επίζεο, ηελ ειιηπή θαη αλεπαξθή νξγάλσζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο. Σν 

πξνζσπηθφ ζπλήζσο επηιέγεηαη κε πεξηνξηζκέλεο ηερληθέο ηθαλφηεηεο θαη νη πνιιέο 

ππεξεζίεο ιεηηνπξγνχλ ππνζηειερσκέλεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά δελ δχλνληαη ηα 

απαξαίηεηα θίλεηξα ζηνπο ππαιιήινπο ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο γηα ηε 

βειηηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, κε απνηέιεζκα λα κε κπνξεί 

λα εληνπηζηεί θαη λα αληηκεησπηζηεί ε θνξνδηαθπγή. εκαληηθφ ξφιν ζηελ έιιεηςε 

θηλήηξνπ έπαημε θαη ε πεξηθνπή ησλ απνδνρψλ ησλ ππαιιήισλ, πνπ επήιζε θαηά ηα 

ηειεπηαία ρξφληα, ζην πιαίζην ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. Δίλαη γεγνλφο φηη νη 

απνδνρέο ησλ ππαιιήισλ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο ζε άιιεο αλεπηπγκέλεο ρψξεο 

αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 134% ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, ελψ ζηελ Διιάδα αλέξρεηαη 

κφιηο ζην 50% ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ. (OECD, 2013; Ernest & Young, 2016, IMF, 

2013) 

 

Όζνλ αθνξά ηηο θνξνινγηθέο ππνζέζεηο πνπ είλαη ζε εθδίθαζε ππάξρνπλ δχν νδνί. Ζ 

κία είλαη ε εθδίθαζε απφ ηα δηνηθεηηθά δηθαζηήξηα, ε νπνία κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη 

θαη έλα έηνο, θαη ε δεχηεξε είλαη ε πξνζθπγή ζηελ Γηεχζπλζε Δπίιπζεο Γηαθνξψλ, ε 

νπνία εμεηάδεη ηειηθψο έλα κηθξφ πνζνζηφ ησλ πξνζθπγψλ, ιφγσ ηεο πξνζεζκίαο 

πνπ ππάξρεη ησλ 120 εκεξψλ. Οη θαζπζηεξήζεηο απηέο ζηηο πεξηπηψζεηο 

θνξνδηαθπγήο ζηεξνχλ απφ ην θξάηνο ζεκαληηθά έζνδα απφ θφξνπο θαη απφ 

πξφζηηκα. (http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/archive/1/) 

 

δ) Γηαξζξσηηθέο αηηίεο 

 

Οη δηαξζξσηηθέο αηηίεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ πςειφ αξηζκφ απηναπαζρνινχκελσλ 

θαη πνιχ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα. Δθηηκάηαη φηη ην 2014, ζηελ Διιάδα ν 

αξηζκφο ησλ απηναπαζρνινχκελσλ ήηαλ ην 34% ησλ ζπλνιηθά απαζρνινπκέλσλ. 

χκθσλα κε έξεπλα ηνπ ΗΟΒΔ (2012), ην πνζνζηφ ησλ βνεζψλ ζε νηθνγελεηαθέο 

επηρεηξήζεηο αγγίδεη ην 5% θαη γηα απηά ηα άηνκα ζπλήζσο δελ θαηαβάιινληαη 

εηζθνξέο. Ζ δηάξζξσζε απηή δπζρεξαίλεη ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν ησλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ θαη δηεπθνιχλεη ηελ απφθξπςε εηζνδεκάησλ ηνπο. Δλ νιίγνηο, 

ππάξρεη ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο εθηεηακέλεο απηναπαζρφιεζεο, ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαη ηεο θνξνδηαθπγήο. (ΗΟΒΔ, 2012) 

http://www.publicrevenue.gr/kpi/public/archive/1/


12 
  

 

ε) Πνιηηηζκηθέο αηηίεο 

 

Μηα αθφκα αηηία ηεο θνξνδηαθπγήο ζεσξείηαη ε πεπνίζεζε ησλ πνιηηψλ σο πξνο ην 

θξάηνο θαη ηηο παξνρέο ηνπ, ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. χκθσλα κε ηνλ 

Schneider (2015) ηα πνζνζηά θνξνδηαθπγήο θαη παξανηθνλνκίαο απμάλνληαη φζν 

απμάλεηαη ε επηβάξπλζε ησλ πνιηηψλ κε θφξνπο θαη αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο ή φζν νη 

λφκνη γίλνληαη πην απζηεξνί. Αληίζεηα, ηα πνζνζηά απηά κεηψλνληαη φζν απμάλεηαη ε 

θνξνινγηθή εζηθή θαη φηαλ απμάλνληαη νη πξνζθεξφκελεο απφ ην θξάηνο ππεξεζίεο. 

Δπίζεο, θαζνξηζηηθή αηηία ζεσξείηαη ε πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ θνξέσλ θαη ην 

επίπεδν ηεο δηαθζνξά, ελψ ζεκαληηθφ ζεσξείηαη θαη ην αίζζεκα ησλ πνιηηψλ ζε 

ζρέζε κε ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο. (Schneider, 2012, 2015). 

 

Ζ αλάγθε γηα έλα δίθαην θαη δηαθαλέο θνξνινγηθφ ζχζηεκα θαη έλα νξζφ λνκνζεηηθφ 

πιαίζην γηα ηελ εμπγίαλζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη θνηλφο 

παξνλνκαζηήο ζε φιεο ηεο έξεπλεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί γηα ηελ αλάιπζε ηνπ. 

Τπάξρνπλ δχν θίλεηξα πνπ θαιιηεξγνχληαη θαη πνπ σζνχλ ηνπο πνιίηεο λα 

θαηαβάιινπλ ηνπ θφξνπο ηνπο αλαινγνχλ. Σν έλα είλαη ε πεπνίζεζε ησλ πνιηηψλ λα 

ην ζεσξνχλ «ζσζηφ» θαη «ππνρξέσζε ηνπο», ελψ ην δεχηεξν έρεη λα θάλεη κε ην 

θφβν κηαο ελδερφκελεο ηηκσξίαο. Σν ηη αίζζεκα ζα θαιιηεξγήζεη ην θξάηνο είλαη 

ζέκα επηινγήο. ίγνπξα, ε πεπνίζεζε ησλ πνιηηψλ λα πιεξψζνπλ ηνπο θφξνπο ζηα 

πιαίζηα ελφο δίθαηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη πην απνηειεζκαηηθφ 

καθξνρξφληα. (Enste H.D, 2015; Ernest & Young, 2016)   

  

2.4  Παξανηθνλνκία 

 

 

Ζ παξανηθνλνκία θαη ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα είλαη δηαδεδνκέλα θαηλφκελα ζε φιν 

ηνλ θφζκν θαη ζρεδφλ φιεο νη θνηλσλίεο πξνζπαζνχλ λα ειέγμνπλ απηέο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζσ ηεο εθπαίδεπζεο, ηεο ηηκσξίαο ή ηηο δίσμεο ηνπο. Σν κέγεζνο 

ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη πνιχ δχζθνιν, απφ ηερληθήο απφςεσο, λα απνθαιπθζεί 

δηφηη νη εκπιεθφκελνη είλαη πνιινί. Ζ αχμεζε ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ πξάμε 

ζεκαίλεη κπνξεί λα επηθέξεη θαη ηα παξαθάησ: (Schneider, 2004) 
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 Δάλ ε αχμεζε ηεο παξανηθνλνκίαο νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο 

γεληθά θαη ζην βάξνο ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο ηφηε κπνξεί ινγηθά λα 

δηαβξψζεη ηνπο θφξνπο θαη ηα ηακεία ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο κε 

απνηέιεζκα λα κελ εθδίδνληαη απνδείμεηο θαη λα κεγαιψλεη ην έιιεηκκα ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ή λα πξνθαινχληαη κεηαγελέζηεξεο απμήζεηο ησλ θφξσλ 

ηαλάπαιηλ, πξάγκα πνπ ζα πξνθαιέζεη πάιη ηε δηφγθσζε ηεο παξανηθνλνκίαο. 

Ζ αχμεζε ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη κηα θπζηθή αληίδξαζε απφ ηδηψηεο πνπ 

αηζζάλνληαη «θαηαπηεζκέλνη» απφ ηεο απνθάζεηο ηεο πνιηηείαο. 

 Με δεδνκέλε ηε κεγάιε ζε κέγεζνο παξανηθνλνκία, νη αξρέο βαζίδνληαη ζε 

εζθαικέλνπο ή κε αθξηβείο νηθνλνκηθνχο δείθηεο, φπσο ηεο αλεξγίαο, ηνπ 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ηνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο θαηαλάισζεο. Σν γεγνλφο 

απηφ πξνθαιεί πξνβιεκαηηζκνχο ζηνπο πνιηηηθνχο πνπ επηζπκνχλ λα 

αζθήζνπλ ηελ φπνηα πνιηηηθή πνπ επηζπκνχλ. 

 Απφ ηε κηα πιεπξά, ε παξανηθνλνκία κπνξεί λα δειεάζεη πνιινχο 

εξγαδφκελνπο λα αθήζνπλ ηελ επίζεκε εξγαζία ηνπο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

έρεη ππνινγηζηεί φηη ην ιηγφηεξν ηα 2/3 ηνπ εηζνδήκαηνο απφ ηελ 

παξανηθνλνκία μνδεχεηαη ζηελ επίζεκε νηθνλνκία, ζπλεηζθέξνληαο ζεηηθά 

ζην ΑΔΠ ηεο ρψξαο. (Schneider, 2004) 

 

Γεληθά νξίδεηαη φηη ε παξανηθνλνκία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζπλεηζθέξνπλ ζηνλ επίζεκν ππνινγηζκφ ηνπ ΑΔΠ 

(Schneider, 2004). Έλαο άιινο νξηζκφο (Smith, 1994) αλαθέξεη ηελ παξανηθνλνκία 

σο ηελ «αγνξά» αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, λφκηκα ή παξάλνκα, ηα νπνία μεθεχγνπλ απφ 

ηελ κέηξεζε ηνπ ΑΔΠ. Δπίζεο, νη Mogensen et al (1995), ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

παξανηθνλνκία αλαπηχζζεηαη ζπλερψο ζχκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηξερνχκελνπ λεξνχ 

θαη αλαπξνζαξκφδεηαη ζηηο αιιαγέο ησλ θφξσλ, ζηα ζθάικαηα απφ ηηο θνξνινγηθέο 

αξρέο θαη γεληθφηεξα ζηηο εζηθέο αληηιήςεηο. (Schneider, 2004; Schneider and Enste,  

 

2000). 
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 Γξαζηεξηόηεηα   Υξεκαηηθή ζπλαιιαγή Με ρξεκαηηθή ζπλαιιαγή 

Παξάλνκεο 

Δκπφξην ζε θιεκκέλα αγαζά, λαξθσηηθά(εκπνξία θαη 

Παξαζθεπή), πνξλεία, ηδφγνο, ιαζξεκπφξην, απάηεο 

Αληαιιαγή: λαξθσηηθά, θιεκκέλα αγαζά, 

ιαζξεκπφξην, παξαγσγή λαξθσηηθψλ γηα 

ηδία ρξήζε, θινπή γηα ηδία ρξήζε 

Νόκηκεο  

Φνξνδηαθπγή Φνξναπνθπγή Φνξνδηαθπγή Φνξναπνθπγή 

Με δεινχκελν εηζφδεκα 

απφ απηναπαζρφιεζε. 

Μηζζνί, πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία απφ κε δεινχκελε 

εξγαζία ζρεηηδφκελεο κε 

λφκηκεο ππεξεζίεο θαη 

αγαζά 

Μηζζνί θαη εθπηψζεηο θαη 

πξνλφκηα 

Αληαιιαγή ππεξεζηψλ 

θαη αγαζψλ 

DIY δνπιεηέο 

θαη βνήζεηα 

απφ ηξίηνπο 

(π.ρ γείηνλεο) 

Πίλαθαο 2.1 1 Γηάθξηζε ησλ ηύπσλ ηεο παξανηθνλνκίαο 

Πεγή: Lippert and Walker, 1997,p.5) 

 

2.5 Αίηηα ηεο παξανηθνλνκίαο 

 

 

Σν ελδηαθέξνλ λα βξεζνχλ νη αηηίεο πνπ πξνθαινχλ ηελ δηφγθσζε ηεο 

παξανηθνλνκίαο θαη ζπλαθψλ παξάλνκσλ δξαζηεξηνηήησλ έρεη απμεζεί ηα ηειεπηαία 

ρξφληα. Χζηφζν, ε έξεπλα ησλ αηηηψλ ηνπο είλαη ζε πνιχ πξψηκν ζηάδην αθφκα. 

Παξφια απηά, πνιιέο έξεπλεο ζε πξαθηηθφ επίπεδν έρνπλ λα δείμνπλ ζπνπδαία 

επξήκαηα. ( Schneider and Enste, 2000; Treisman, 2000; Lambsdorff, 1999)  

 

Οη έξεπλεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζπλήζσο ζηνρεχνπλ λα βξνπλ ηε ζπζρέηηζε 

κεηαμχ ηεο πνηφηεηαο ησλ ζεζκψλ θαη ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εζηθήο απέλαληη ζηνπο 

θφξνπο κε ηε θνξνδηαθπγή θαη θαη΄ επέθηαζε κε ηελ παξανηθνλνκία. (Alm, 1999; 

Torgler, 2002). Άιιεο έξεπλεο ππνζηεξίδνπλ φηη φρη κφλν ην νηθνλνκηθφ αιιά θαη ην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα επεξεάδεη ηα κεγέζε ηεο επίζεκεο θαη ηεο αλεπίζεκεο νηθνλνκίαο. 

Οη Bird et al. (2006) έρνπλ επηζεκάλεη φηη θάζε ρψξα ηείλεη λα παξαηείλεη ηελ 

παξακνλή ηεο ζηελ ίδηα νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή θαηάζηαζε φζν ππάξρεη κηα 



15 
  

πνιηηηθή ηζνξξνπία ζηελ εζσηεξηθφ ηεο θαη δηαθφπηεη κφλν εάλ δερζεί θάπνην 

νηθνλνκηθφ ζνθ. Ζ πνιηηηθή θαηάζηαζε, ινηπφλ, ζεσξείηαη κηα απφ ηηο βαζηθφηεξεο 

αηηίεο ηεο παξανηθνλνκίαο. Δάλ νη πνιίηεο απνιακβάλνπλ ηα εθάζηνηε ζπκθέξνληα 

ηνπο ζχκθσλα κε απηφ πνπ έρνπλ ςεθίζεη θαη ην θξάηνο πξνζθέξεη δσξεάλ ηα 

θνηλσληθά αγαζά θαη ππεξεζίεο, φπσο πξέπεη, ηφηε απμάλεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπο 

πξνο ην θξάηνο θαη ε ηάζε λα πξνζθέξνπλ κέζσ ηεο θνξνινγίαο. Απφ ηελ αληίζεηε 

πιεπξά, φηαλ ην θξάηνο είλαη αλεπαξθέο θαη ε δηαθζνξά δηαδεδνκέλε, ηφηε ε 

εκπηζηνζχλε είλαη ιηγφηεξε, φπσο θαη ε πξνζπκία λα πιεξψζεη θφξνπο. Έλα βηψζηκν 

θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζηεξίδεηαη ζην λα είλαη δίθαην θαη ζηελ επειημία ηεο 

θπβέξλεζεο λα είλαη αληαπνδνηηθή, δειαδή λα ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ ζηνπο 

θφξνπο πνπ πιεξψλεη θάπνηνο θαη ζηα αγαζά πνπ απνιακβάλεη απφ ην θξάηνο. (Bird 

et al., 2006) 

 

Δπίζεο νη Friedman et al.(2000) θαη νη Dreher θαη Schneider (2006) ππνζηεξίδνπλ φηη 

νη ρψξεο κε δηαδεδνκέλν ην θαηλφκελν ηεο δηαθζνξάο έρνπλ κεγαιχηεξε 

παξανηθνλνκία. ηελ ίδηα έξεπλα, νη Dreher θαη Schneider (2006), κάιηζηα 

ππνζηεξίδνπλ φηη ε πνιηηηθή ειίη, νη δηνηθεηηθνί δεκφζηνη ππάιιεινη θαη νη λνκνζέηεο 

έρνπλ πξνλνκηαθή ζέζε θαη είλαη πεξηζζφηεξν επλνεκέλνη εάλ νη ζεζκνί ηνπ θξάηνπο 

δε ιεηηνπξγνχλ ζσζηά. πλεπψο, ε εχλνηα απηή επεξεάδεη αξλεηηθά ηνπο ππφινηπνπο 

πνιίηεο νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ράλνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ηηο δεκφζηεο 

αξρέο. ε ρψξεο κάιηζηα, φπνπ ε δηαθζνξά είλαη ζπζηεκαηηθή, νη δεκφζηεο δαπάλεο 

ζηεξνχληαη ηεο δηαθάλεηαο θαη ε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα είλαη ππεξεθηηκεκέλε ηφηε 

δελ ππάξρεη θαζφινπ θνηλσληθή ζπλεθηηθφηεηα. Ζ κε ζηαζεξφηεηα ησλ ζεζκψλ, ε 

έιιεηςε δηαθάλεηαο θαη ε αλαιγεηηθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο ππνζθάπηνπλ ηε ζέιεζε 

ησλ πνιηηψλ λα δνπιεχνπλ ζηελ επίζεκε νηθνλνκία. Δπίζεο, φηαλ ην λνκνζεηηθφ 

πεξηβάιινλ δελ εληζρχεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, 

εληζρχεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ε παξανηθνλνκία. Οη επηρεηξεκαηίεο φηαλ αηζζάλνληαη 

φηη αδηθνχληαη θαη φηη δελ πξνζηαηεχνληαη ηα δηθαηψκαηα ηνπο επαξθψο, ηείλνπλ λα 

δξαζηεξηνπνηνχληαη πξνο ηελ παξανηθνλνκία.  

 

πλνπηηθά, κεξηθέο απφ  ηηο αηηίεο ηηο παξανηθνλνκίαο είλαη: 

 

 Ζ αχμεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. (Thomas, 

1992; Lippert and Walker, 1997; Schneider, 1994,1997,1998; Johnson, 
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Kaufman and Zoido-Lobaton, 1998; De Soto, 1989, Zilbefand, 1986; Tanzi, 

1999; Giles, 1999) 

 Σα θνηλσληθά επηδφκαηα. Έξεπλεο δείρλνπλ φηη ηα θνηλσληθά επηδφκαηα 

επηδξνχλ αξλεηηθά ζην λα ςάμεη ή λα βξεη θάπνηνο εξγαζία ζηελ επίζεκε 

νηθνλνκία.(Schneider and Enste, 2000) 

 

  Ζ αγνξά εξγαζίαο. Οη πνιιέο ξπζκίζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ επίζεκε αγνξά 

εξγαζίαο θαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο (κηζζνί), επίζεο απνηεινχλ παξάγνληεο πνπ 

νδεγνχλ ζηελ παξανηθνλνκία. Οη αηηίεο είλαη δχν. ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ε 

αλεξγία είλαη κεγάιε επεηδή είλαη πςειφ ην εξγαηηθφ θφζηνο. Σν γεγνλφο 

απηφ απμάλεη ηελ παξανηθνλνκία. Δπηπξνζζέησο, ε κείσζε ησλ σξψλ 

εξγαζία ζηελ επίζεκε νηθνλνκία πηνζεηήζεθε απφ πνιιέο θπβεξλήζεηο 

ρσξψλ (βι. Γαιιία) θαη απφ ηα ζπλδηθάηα (βι. Γεξκαλία) γηα λα κεησζεί ν 

δείθηεο ηεο αλεξγίαο. Απηφ ην κέηξν κπνξεί λα βνεζά πξφζθαηξα ζηε κείσζε 

ηεο αλεξγίαο, αιιά κπνξεί ηαπηφρξνλα λα εληζρχεη ηηο ψξεο πνπ δνπιεχεη 

θάπνηνο ζηελ παξανηθνλνκία. Δπίζεο, νη πξφσξνη ζπληαμηνχρνη ζπλήζσο 

επηδίδνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο. (Gijsel 1984; Riebel, 

1983,1984) 

 

 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Μηα αχμεζε ηεο παξανηθνλνκίαο 

νδεγεί ζε κεησκέλα ηα δεκφζηα έζνδα, ηα νπνία έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα λα 

κεηψλεηαη ε πνηφηεηα θαη ε πνζφηεηα ησλ δεκφζησλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

Απηφ ζπλεπάγεηαη φηη κπνξεί λα απμεζνχλ εθ λένπ νη θφξνη ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ, λα πθίζηαηαη αιινίσζε ε 

πνηφηεηα ησλ δεκφζησλ αγαζψλ θαη ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη λα 

εληζρχεηαη ελ ηέιεη πάιη ε παξανηθνλνκία. Οη Johnson, Kaufman θαη Zoido-

Lobaton (1998) ζηελ έξεπλα ηνπο ππνζηεξίδνπλ φηη νη ρψξεο πνπ 

παξνπζηάδνπλ κηθξφηεξε παξανηθνλνκία είλαη απηέο πνπ κπνξνχλ θαη 

πεηπραίλνπλ πςειφηεξα έζνδα απφ θφξνπο, κε κηθξφηεξνπο ζπληειεζηέο, 

ιηγφηεξε γξαθεηνθξαηία θαη κε κηθξφηεξν ην θαηλφκελν ηεο δσξνδνθίαο. 

Αληίζεηα, νη ρψξεο πνπ έρνπλ ζρεηηθά πνιχπινθε θαη παξεκβαηηθή 

λνκνζεζία, έρνπλ ζπρλφ ην θαηλφκελν ηεο δσξνδνθίαο, πηνζεηνχλ 
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πςειφηεξνπο ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο θαη δηαζέηνπλ έλα ηεξάζηην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ηείλνπλ λε έρνπλ κεγαιχηεξα ηα επίπεδα ηεο 

παξανηθνλνκίαο. 

 

ε επξσπατθφ επίπεδν ηε παξανηθνλνκία έρεη εθηηκεζεί ζε 2,1 ηξηο. επξψ. Ζ 

παξανηθνλνκία εληζρχεηαη πεξηζζφηεξν απφ ηε ρξήζε κεηξεηψλ ζηηο ζπλαιιαγέο, 

απφ ηελ αδηαθάλεηα ησλ ζπλαιιαγψλ, ηε κε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ 

επξέσο θαη απφ ηελ δπζεθάξκνζηε θνξνινγηθή λνκνζεζία. Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί 

φηη ε ζπζζψξεπζε απνηακηεχζεσλ, ε έιιεηςε ηνπ αηζζήκαηνο ελνρήο, ε κηθξή 

πηζαλφηεηα ζχιιεςεο θαη ηηκσξία θαη ε επθνιία ζπκκεηνρήο ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο 

παξανηθνλνκίαο επεξεάδνπλ ηελ έθηαζε ηνπ θάζκαηνο ηεο παξανηθνλνκίαο. Δπίζεο, 

έρεη παξαηεξεζεί φηη ε έθηαζε ηεο παξανηθνλνκίαο ηείλεη λα αθνινπζεί ηνλ νηθνλνκηθφ 

θχθιν.  Γηα παξάδεηγκα, ιφγσ ηεο κείσζεο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο θαη ηεο αχμεζεο ηεο 

αλεξγίαο θαηά ηελ χθεζε, πνιινί θαηαθεχγνπλ ζε δξαζηεξηφηεηεο ηεο παξανηθνλνκίαο, 

βιέπνληάο ην σο κηα επθαηξία γηα λα επηβηψζνπλ. (Kearney & Schneider, 2013) 
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3 Ζ επίδξαζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο 

ζηα δεκόζηα νηθνλνκηθά ηεο ρώξαο- Σξόπνη 

αληηκεηώπηζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

 

 

3.1 Οη ζπλέπεηεο ηεο θνξνδηαθπγήο 

 

Σν θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο έρεη ζνβαξέο ζπλέπεηεο γηα ηε ρψξα γηαηί ηα 

δηαθπγφληα έζνδα εθιείπνπλ απφ ηνπο δεκνζηνλνκηθνχο ζηφρνπο ηεο ρψξαο, νπφηε 

απηφ ζπλεπάγεηαη κε ηθαλνπνηεηηθή ιεηηνπξγία ηνπ δεκφζηνπ θνξέα θαη θνηλσληθέο 

αδηθίεο. εκαληηθή, επίζεο, ζπλέπεηα ηεο  θνξνδηαθπγήο είλαη ε εκπφδηζε ηνπ 

θξάηνπο λα αζθήζεη ηε δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ πξνψζεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο ηεο ρψξαο γηαηί δελ αθήλεη πεξηζψξηα γηα λφκηκεο 

απαιιαγέο πνπ ρνξεγνχληαη σο πάγηα ηαθηηθή γηα θίλεηξα. Ζ θνξνδηαθπγή αλέξρεηαη 

ζηελ Διιάδα ζε 30 δηο επξψ εηεζίσο, θάλνληαο ηελ πξσηαζιήηξηα ζηελ 

παξανηθνλνκία, θαη ε κείσζε ηεο θαηά 20 δηο επξψ ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηνπο 

θφξνπο πνπ θαηαβάιινπλ νη θνξνινγνχκελνη θαηά πνζνζηφ 30%. (Γεσξγαθφπνπινο, 

2012; Έθζεζε ΟΟΑ) 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ε θνξνδηαθπγή ζηεξεί ζεκαληηθά έζνδα απφ ηνλ θξαηηθφ 

πξνυπνινγηζκφ θαη πεξηνξίδεη ηε δπλαηφηεηα γηα ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηηθψλ 

δαπαλψλ θαη επελδχζεσλ απφ εζσηεξηθέο πεγέο, ελψ παξάιιεια απμάλεη ηηο αλάγθεο 

γηα εμσηεξηθφ δαλεηζκφ. Σα ζρεηηθά πςειά επηηφθηα ηνπ εμσηεξηθνχ δαλεηζκνχ 

νδεγνχλ ζε αχμεζε ηνπ δεκνζίνπ ρξένπο. Γηα λα θαιπθζνχλ ηα δεκφζηα ειιείκκαηα 

πνπ πξνθαιεί ε θνξνδηαθπγή, πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ ή/θαη πεξηνξηζκφο ζηελ πνηφηεηα θαη ζην πιήζνο ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ απφ ηελ πιεπξά ηνπ Γεκνζίνπ. Δπηπιένλ, ε δηαρξνληθή θνξνδηαθπγή 

δεκηνπξγεί ζηξέβισζε ζηε δνκή ηεο νηθνλνκίαο, θαζψο επεξεάδεη ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ επηδξά ζηηο απνθάζεηο ησλ λνηθνθπξηψλ ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζθνξά εξγαζίαο, αιιά θαη ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ εηζνδήκαηνο 

κεηαμχ θαηαλάισζεο, επέλδπζεο θαη απνηακίεπζεο. ε βάζνο ρξφλνπ, ζπλέπεηα ηεο 
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θνξνδηαθπγήο είλαη ν θαθφο θαηακεξηζκφο ησλ παξαγσγηθψλ πφξσλ κηαο νηθνλνκίαο, 

(Ernst & Young, 2016; Ibid, ζει. 15) 

 

Αθφκε, ε θνξνδηαθπγή επηδξά έκκεζα ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζθνχκελεο 

δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, αθελφο επεηδή ζπλεπάγεηαη πςειά θφζηε ζπλαιιαγψλ 

(transaction), δηνίθεζεο (administrative) θαη ειέγρνπ (audit) θαη, αθεηέξνπ, επεηδή 

δεκηνπξγεί δεκφζηα ειιείκκαηα, ηα νπνία απαηηνχλ ρξεκαηνδφηεζε. Σα ειιείκκαηα 

απηά ζα πξέπεη λα θαιπθζνχλ κε εζσηεξηθφ δαλεηζκφ, δειαδή κε ηε δέζκεπζε 

ηδησηηθψλ θεθαιαίσλ πνπ πξννξίδνληαη γηα επελδχζεηο. Ζ κείσζε ησλ ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ εκπφδηζε ηελ αλάπηπμεο θαη ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ηεο ρψξαο. (Ernst & Young, 2016) 

 

Δπηπξφζζεηα, ε θνξνδηαθπγή, έκκεζα, κπνξεί λα επεξεάζεη θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζθνχκελεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. Δλψ ζηε ρψξα καο ε 

παξάκεηξνο απηή δελ έρεη άκεζε εθαξκνγή, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο καο ζην θνηλφ 

λφκηζκα, αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε παξανηθνλνκία ζπληειεί ζηελ αχμεζε δήηεζεο 

ξεπζηνχ ρξήκαηνο, ε νπνία κε ηε ζεηξά ηεο κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ειαζηηθφηεηα 

ηεο δήηεζεο ρξήκαηνο σο πξνο ην επηηφθην θαη, θαη’ επέθηαζε, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αζθνχκελεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο. (Ernst & Young, 2016; 

Παιαηνιφγνο, Η. θαη Καζζάξ, Γ., 2003) 

 

Όια ηα παξαπάλσ επεξεάδνπλ ηε ράξαμε ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο. Ζ εθαξκνγή 

κηαο κε απνηειεζκαηηθήο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο ζπληειεί ζηε κε δίθαηε θαηαλνκή 

ησλ πφξσλ θαη ζηε δηεχξπλζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο, θαηαλέκνληαο ηα βάξε 

θπξίσο ζηνπο ζπλεπείο θνξνινγνχκελνπο, Καη’ απηφ ηνλ ηξφπν, θαζίζηαηαη 

αλαπνηειεζκαηηθή ε πξαθηηθή ηεο πξννδεπηηθήο θνξνιφγεζεο ησλ εηζνδεκάησλ θαη 

πεξηνξίδνληαη ηα φπνηα νθέιε ηεο αλαδηαλεκεηηθήο πνιηηηθήο. Γεδνκέλνπ θαη ηεο 

δπζθνιίαο ζηελ είζπξαμε ησλ άκεζσλ θφξσλ, πνιιέο εζληθέο θπβεξλήζεηο, γηα λα 

θαιχςνπλ ηελ πζηέξεζε ζηα θνξνινγηθά έζνδα, θαηαθεχγνπλ ζε αχμεζε ησλ 

έκκεζσλ θφξσλ, πιήηηνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ηα ρακειφηεξα θαη κεζαία 

εηζνδεκαηηθά ζηξψκαηα θαη φζνπο είλαη θνξνινγηθά ζπλεπείο. Καη ζπκβαίλεη απηφ 

πνπ παξαηήξεζε πνιχ νξζά ν Πιάησλ «όηαλ ππάξρεη έλαο θόξνο εηζνδήκαηνο, ν 

δίθαηνο άλζξσπνο ζα πιεξώζεη πεξηζζόηεξα, ελώ ν άδηθνο ζα πιεξώζεη ιηγόηεξα γηα 

ην ίδην επίπεδν εηζνδήκαηνο» .(Ernst & Young, 2016; Βαζαξδάλε Μ., 2011) 
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Δπίζεο, ε θνξνδηαθπγή θαη ε παξανηθνλνκία λνζεχνπλ ηνπο φξνπο αληαγσληζκνχ 

κεηαμχ ησλ επηρεηξήζεσλ, επηηξέπνληαο ζε απηέο πνπ θνξνδηαθεχγνπλ ή πνπ 

αλαπηχζζνπλ κε θαηαγεγξακκέλε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (π.ρ. θάλνληαο ρξήζε 

αδήισηεο εξγαζίαο) λα δηαηεξνχλ ρακειφηεξν θφζηνο παξαγσγήο απνθηψληαο έηζη 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα έλαληη ησλ ππνινίπσλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επεξεάδεηαη 

ν πγηήο αληαγσληζκφο, πιήηηεηαη ην πιεφλαζκα ηνπ θαηαλαισηή θαη ε θνηλσληθή 

επεκεξία κεηαβάιιεηαη. Σειηθψο, κεηψλεηαη θαη ε πξνζπκία ησλ πνιηηψλ λα 

πιεξψζνπλ θφξνπο, φπσο επίζεο κεηψλεηαη θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπο πξνο ηνπο 

ζεζκνχο θαη ηνπο θξαηηθνχο κεραληζκνχο. (Ernst & Young, 2016; Παιαηνιφγνο, Η. 

θαη Καζζάξ, Γ., 2003) 

 

3.2 Ζ εθηίκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο 

 

Ζ εθηίκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο ζηε ρψξα καο δηαθέξεη ζηηο δηάθνξεο κειέηεο ιφγσ 

θπξίσο ησλ δηαθνξεηηθψλ κεζφδσλ ππνινγηζκνχ ηεο. Ζ θνξνδηαθπγή κπνξεί λα 

δηαθξηζεί ζε α) θνξνδηαθπγή ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ β) ζε θνξνδηαθπγή ηνπ ΦΠΑ 

θαη γ) ζην ιαζξεκπφξην πνηψλ, θαπληθψλ πξντφλησλ θαη θαπζίκσλ. Παξαθάησ 

παξαηίζεληαη θάπνηεο κειέηεο πνπ εθηηκνχλ ην χςνο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ 

Διιάδα.(Ernst & Young, 2016) 

 

 Οη Artavanis N., Morse A. and Tsourtsoura M. (2015) ππνιφγηζαλ φηη ην 

απνθξπβέλ εηζφδεκα ην 2009 απφ απηναπαζρφιεζε αλεξρφηαλ ζε €28,2 δηζ., 

θαη ηα κε εηζπξαρζέληα έζνδα απφ ην θφξν εηζνδήκαηνο ησλ 

απηναπαζρνινπκέλσλ εθηηκψληαη ζε €11,2 δηζ.  χκθσλα κε ηνπο 

ππνινγηζκνχο ηνπο ην πνζφ απηφ αλέξρεηαη ζην  4,7% ηνπ ΑΔΠ. 

 

 Οη Mylonas P., Magginas N. and Pateli E. (2010) εθηηκνχλ πσο ην κε δεισζέλ 

εηζφδεκα ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ (απηναπαζρνινχκελνη θαη κηζζσηνί) 

αλέξρεηαη ζε πεξίπνπ €50 δηζ. πλεπψο, ε απψιεηα ζε θφξν εηζνδήκαηνο 

θπζηθψλ πξνζψπσλ θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζε 9,5 δηο. Απφ απηά ην 70% αθνξά 

ηελ θνξνδηαθπγή (6,2 δηο) θαη ην ππφινηπν αθνξά άιιεο κνξθέο ηεο 

θνξναπνθπγήο ή επλντθψλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ θνξνιφγεζεο.    
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 χκθσλα κε ηνπο Leventi C., Matsaganis M. and Flevotomou M., (2013) ην 

κέζν πνζνζηφ απνθξπβέλησλ εηζνδεκάησλ Φπζηθψλ Πξνζψπσλ γηα ην 2009 

αλέξρεηαη ζε 12,2% θαη νη απψιεηεο ζε θφξν εηζνδήκαηνο θπζηθψλ 

πξνζψπσλ αληηζηνηρνχλ ζε πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 29,70%. Αξηζκεηηθά ε 

απψιεηα απηή ζηα έζνδα εθηηκάηαη ζε 4,5 δηο. ή 1,9% ηνπ ΑΔΠ ζε φξνπο 

2009.  

 

 χκθσλα κε έθζεζε ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο (2015), ην έιιεηκκα ΦΠΑ 

(VAT Gap), σο πνζνζηφ ησλ δπλεηηθψλ κέγηζησλ εζφδσλ ΦΠΑ ζηελ Διιάδα, 

αλήιζε ην 2013 ζην -34%  ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε €6,5 δηζ. Απηφ κπνξεί 

λα νθείιεηαη θπξίσο ζηε θνξνδηαθπγή, ζηελ αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

θνξνεηζπξαθηηθψλ κεραληζκψλ θαη ζε δεισζέλ κελ αιιά αλείζπξαθην θπα 

ιφγσ θξίζεο. Απηφ κεηαθξάδεηαη ζε δηαθπγφληα έζνδα χςνπο 3,5% ηνπ ΑΔΠ 

ζε φξνπο 2013. 

 

 ε κειέηε ηνπ ΗΟΒΔ (2013) ζηνλ θιάδν ησλ αιθννινχρσλ πνηψλ ην 

ιαζξεκπφξην εθθξαζκέλν ζε θηάιεο άγγημε ηα 8,2 εθ. θηάιεο ην 2012, νη 

νπνίεο δηαθηλνχληαλ ρσξίο ηελ είζπξαμε ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ Καηαλάισζεο 

Οηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ (ΔΦΚΟΠ). Ζ κε είζπξαμε ηνπ ΔΦΚΟΠ 

κεηαθξάδεηαη ζε απψιεηα εζφδσλ γηα ην θξάηνο 41,8 εθ. επξψ. Δπίζεο, νη 

απψιεηεο απφ ηελ παξάλνκε εκπνξία ηζίπνπξνπ θάζε ρξφλν αλέξρεηαη ζηα 

96,9 εθ. επξψ απφ ΔΦΚΟΠ θαη ΦΠΑ. Ζ θνξνδηαθπγή απηή αληηζηνηρεί ζην 

0,05% ηνπ ΑΔΠ ζε φξνπο 2012. 

 

 

 Γηα ην ιαζξεκπφξην ηζηγάξσλ θαη θαπλψλ, ζχκθσλα κε έξεπλα ηεο KPMG 

(2015), ηα παξάλνκα ηζηγάξα ζηελ Διιάδα ην 2014 άγγημαλ ηα 4,43 δηο. 

ηεκάρηα. Σν 2014 ν Δηδηθφο Φφξνο Καηαλάισζεο (ΔΦΚ) ζηα ηζηγάξα ήηαλ 

117,5  επξψ αλά 1.000 ηζηγάξα. πλεπψο, νη απψιεηεο απφ ην ιαζξεκπφξην 

ηζηγάξσλ ήηαλ πεξίπνπ ζηα 520 εθ. επξψ ην 2014 ή 0,3% ηνπ ΑΔΠ εθείλεο 

ηεο ρξνληάο. 
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 Γηα ην ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ, ιφγσ ηεο εμίζσζεο ηνπ Δηδηθνχ Φφξνπ 

Καηαλάισζεο κεηαμχ ηνπ πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη θίλεζεο, νη απψιεηεο 

εζφδσλ ηα ηειεπηαία ρξφληα ήηαλ ιηγφηεξεο. χκθσλα κε ην χλδεζκν 

Δηαηξεηψλ Δκπνξίαο Πεηξειαηνεηδψλ (ΔΔΟΔ), γηα ην 2014, κηα κέζε 

εθηίκεζε ησλ δηαθπγφλησλ εζφδσλ απφ ην ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ ήηαλ ηεο 

ηάμεο ησλ 225 εθ. επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ησλ δηαθπγφλησλ εζφδσλ ηνπ 

ΔΦΚ θαη ηνπ ΦΠΑ. Χο πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, ε θνξνδηαθπγή απφ ηα θαχζηκα 

αλέξρεηαη ζην 0,1% ηνπ ΑΔΠ ζε φξνπο 2014. 

 

 

 χκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηνπ ΟΟΑ (2015), παγθνζκίσο, ηα δηαθπγφληα 

έζνδα απφ ηε κε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ (απφ 

θνξνδηαθπγή θαη θνξναπνθπγή) αλέξρνληαη ζηα 4% κε 10% ησλ ζπλνιηθψλ 

εζφδσλ απφ ηνλ θφξν εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ. Γηα ηελ Διιάδα ην 

πνζφ ηεο θνξνδηαθπγήο απφ ηε κε θαηαβνιή ηνπ θφξνπ λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

κπνξεί λα αλέξρεηαη ζηα πεξίπνπ ζηα 110-270 εθ. επξψ ή ζε πνζνζηφ ηνπ 

0,06-0,15% ηνπ ΑΔΠ. 

 

 πκπεξαζκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ έθζεζε ηεο Ernst & Young (2016), ην 

εθηηκψκελν κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηε ρψξαο καο, ζε αθξαίν ζελάξην, 

αγγίδεη ηα 43 δηο επξψ ην 2014 (23,3% ηνπ ΑΔΠ) θαη ε ζπλεπαγφκελε 

θνξνδηαθπγή αγγίδεη ηα 12 δηο επξψ ή βξίζθεηαη ζην 6,5% ηνπ ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο.  

 

 

3.3 Μέηξα αληηκεηώπηζεο ηεο θνξνδηαθπγήο 

 

Ζ κέηξεζε ηεο θνξνδηαθπγήο δελ είλαη εχθνιε, δηφηη κπνξεί λα πάξεη νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο παξαθάησ κνξθέο: (Harvey, R. and Gager, T.,  2011) 

 ηήξεζε δηπιψλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ 

 δεχηεξε απαζρφιεζε 

 αληηπξαγκαηηζκφο 

 ζπλαιιαγέο κε κεηξεηά 
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Σν θξάηνο πξέπεη λα ζπγθξνηήζεη θαη λα δηαηεξήζεη έλαλ ειεγθηηθφ κεραληζκφ ηθαλφ 

λα αλαθαιχπηεη θαη λα πεξηζηέιιεη ηε θνξνδηαθπγή, θαζψο θαη λα ζεζπίδεη εηδηθή 

λνκνζεζία πνπ λα ηελ απνηξέπεη. 

 

ηε ρψξα καο, ε θνξνδηαθπγή αληηκεησπηδφηαλ κε ην λφκν 2523/1997, ν νπνίνο ήηαλ 

ν αξρηθφο λφκνο φπνπ πεξηιάκβαλε ζπιινγηθά ηηο θνξνινγηθέο παξαβάζεηο, ηηο 

δηνηθεηηθέο θπξψζεηο θαη ηελ πνηληθνπνίεζε ηεο θνξνδηαθπγήο. Θα πξέπεη λα 

ζεκεησζεί φηη σο θνξνδηαθπγή ζεσξείηαη θαη ε έθδνζε θαη απνδνρή πιαζηψλ ή 

εηθνληθψλ ηηκνινγίσλ. Ζ ζεκαληηθφηεηα ηνπ θαηλνκέλνπ πήξε θαη κεηά ηελ θξίζε 

λέεο δηαζηάζεηο, φπνπ κε ηνλ λέν θνξνινγηθφ λφκν 3943/2011 πνπ δεκνζηεχηεθε 

ζην ΦΔΚ 66Α/31-03-2011,  ε θνξνδηαθπγή ζεζπίζηεθε σο δηαξθέο έγθιεκα θαη 

ζπλεπψο σο «ζπλερέο απηφθσξν», πνπ αλάινγα ηνπ χςνπο ηνπ νθεηιφκελνπ θφξνπ 

ραξαθηεξίδεηαη αθφκα θαη θαθνχξγεκα επηζχξνληαο θάζεηξμε απφ 5 κέρξη 20 έηε. 

πγθεθξηκέλα ν παξαπάλσ λφκνο πξνζδηνξίδεη ην αδίθεκα ηεο θνξνδηαθπγήο ζηηο 

αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: α) ην αδίθεκα ηεο κε θαηαβνιήο βεβαησκέλσλ ρξεψλ πξνο 

ην Γεκφζην, β) ην αδίθεκα ηεο παξάιεηςεο ππνβνιήο, ή αλαθξηβνχο 

ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο ,γ) ην αδίθεκα ηεο κε απφδνζεο ΦΠΑ ή άιισλ 

παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ θαη δ) ην αδίθεκα ηεο έθδνζεο ή ιήςεο πιαζηψλ ή 

εηθνληθψλ ή λνζεπκέλσλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ. (Μπάξκπαο θαη Φηλνθαιηψηεο, 

2011; Μειάο 2010, Wikipedia/θνξνδηαθπγή) 

 

Σν θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο  είλαη δηαθξαηηθφ θαη απηφ ζπκβαίλεη ιφγσ ηεο 

αηέιεηαο ηνπ δηεζλνχο θνξνινγηθνχ δηθαίνπ. Οη δηαζπλνξηαθέο ζπλαιιαγέο είλαη ε 

ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή γηα θνξνδηαθπγή θαη κε λφκηκν ηξφπν απφ ηνπο θνξνινγηθνχο 

ειέγρνπο (δηεζλή θνξνδηαθπγή). Δπίζεο, πνιχ γλσζηή πξαθηηθή είλαη ε ίδξπζε 

ππεξάθηηαο εηαηξίαο ζε ρψξεο κε ρακειφ σο κεδεληθφ επίπεδν θνξνινγίαο, ε νπνία 

απνζθνπεί ζηελ λφκηκε απνθπγή πιεξσκήο θφξσλ, φπνπ πνιιέο επηρεηξήζεηο 

επηιέγνπλ λα «ζπλεξγαζηνχλ» ινγηζηηθά. (Μπάξκπαο θαη Φηλνθαιηψηεο, 2011; 

Μειάο, 2010) 

 

Γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο ζε δηεζλέο επίπεδν ηα θξάηε πξνλννχλ κε 

δηκεξείο ζπκβάζεηο απνθπγήο δηπιήο θνξνινγίαο θαη ηε ζπλεξγαζία ησλ αξρψλ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ θξαηψλ γηα ηελ παξνρή πνπ αθνξνχλ θνξνινγηθά ζηνηρεία. Ζ ρψξα 
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καο έρεη ζπλάςεη αξθεηέο δηκεξείο ζπκβάζεηο, φπσο κε ηηο ΖΠΑ, ηε Γαιιία, ηε 

Γεξκαλία θ.ά. (Μπάξκπαο θαη Φηλνθαιηψηεο, 2011; Μειάο, 2010) 

 

Σν Δπξσπατθφ πκβνχιην, έρεη θάλεη ζχζηαζε ζηα θξάηε κέιε  απφ ην 1978 

(Recommendation No 833/78) γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο δηεζλνχο θνξνδηαθπγήο. Δθείλε ηελ πεξίνδν δηεπζεηήζεθαλ 

βαζηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ηηο ελδνθνηλνηηθέο ζπλαιιαγέο (Φήθηζκα ηνπ 

πκβνπιίνπ ζηηο 10/2/1975), γηα ηνπο άκεζνπο θαη έκκεζνπο θφξνπο (Οδεγία 

77/779/ΔΟΚ θαη 79/1070/ΔΟΚ), γηα ην θπα (Καλνληζκφ 2003/1798/ΔΚ) θαη γηα ηνπο 

εηδηθνχο θφξνπο θαηαλάισζεο (Καλνληζκφ 2004/2073). (Μπάξκπαο θαη 

Φηλνθαιηψηεο, 2011; Μειάο, 2010) 

 

Μέρξηο ζήκεξα, ζεκαληηθά επηηεχγκαηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δηαθξαηηθήο 

θνξνδηαθπγήο είλαη  ην ρέδην δξάζεο ΟΟΑ ζρεηηθά κε ηε Γηάβξσζε Φνξνινγηθήο 

Γξάζεο θαη ηε Μεηαθνξά Κεξδψλ (BEPS), ην ρέδην Γξάζεο ηεο Δ.Δ. ζρεηηθά κε ηε 

θνξναπνθπγή (Anti-Tax Avoidance Package – ATA) θαη ην Κνηλφ Πξφηππν 

Αλαθνξάο γηα ηελ απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζην θνξνινγηθφ ηνκέα, κέζσ 

δξάζεο ηνπ ΟΟΑ θαη Οδεγίαο 2014/107/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο (CRS). θνπφο φισλ ησλ θξαηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε απηέο ηηο δξάζεηο 

είλαη ε ζπλνιηθή αληηκεηψπηζε ηνπ επηζεηηθνχ θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ησλ πξαθηηθψλ θνξναπνθπγήο, φπνπ ηα θέξδε κεηαθέξνληαη 

ζπλήζσο ζε θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο . 

 

ε αληίζηνηρν πλεχκα έρεη θηλεζεί θαη ε ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία. ηνλ 

Κψδηθα Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο πξνβιέπεηαη (άξζξν 38 παξ. 1 ηνπ Ν.4174/2013) 

πξνβιέπνληαη δηαηάμεηο πνπ εμαιείθνπλ ηα πιενλεθηήκαηα γηα ηελ απνθπγή ηεο 

θνξνιφγεζεο. Δπίζεο, ζηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο πεξηιακβάλνληαη 

θαλφλεο γηα ηελ θνξναπνθπγή ζηελ άκεζε θνξνινγία πνπ αθνξνχλ ειεγρφκελεο 

αιινδαπέο εηαηξείεο. ην άξζξν 66 ηνπ Νφκνπ 4172/2013 εηζάγνληαη γηα πξψηε θνξά 

δηαηάμεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ απνηξνπή ηεο θνξναπνθπγήο ησλ εγρψξησλ εηαηξεηψλ, 

κέζσ ηεο κεηαθνξάο ησλ εζφδσλ ζε ζπγαηξηθέο ζε ρψξεο κε ρακειή θνξνινγία. 

Αθφκα, κε ην Ν.4378/2016 ηνπ έρεη πηνζεηεζεί ε Οδεγία 2017/107/ΔΔ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 9
εο

 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2014 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο Οδεγίαο 

2011/16/ΔΔ φζνλ αθνξά ηελ ππνρξεσηηθή αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζην θνξνινγηθφ 
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ηνκέα. Ζ απηφκαηε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ είλαη ζαθψο έλα πνιχ ηζρπξφ 

θνξνινγηθφ εξγαιείν γηα ηελ ειιεληθή Φνξνινγηθή Γηνίθεζε θαη ζα πξέπεη λα 

αμηνπνηεζεί γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ πξαγκαηηθψλ δηθαηνχρσλ αδήισησλ εηζνδεκάησλ. 

(Ernst & Young, 2016) 

 

3.3.1 Βξαρππξόζεζκα κέηξα αληηκεηώπηζεο 

 

- Μείσζε ησλ ζπληειεζηώλ θνξνινγίαο 

Ζ κείσζε ησλ ζπληειεζηψλ θνξνινγίαο θαη ε κε επηβνιή έθηαθησλ επηπξφζζεησλ 

θφξσλ ζηα δεισζέληα εηζνδήκαηα. ηε ρψξα καο νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο 

εηζνδήκαηνο ζεσξνχληαη πςεινί. χκθσλα κε ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ Σακείν, ε 

Διιάδα έρεη απφ ηνπο πςειφηεξνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο θνξνινγίαο 

εηζνδήκαηνο, ζπγθξηηηθά κε ηηο ρψξεο ηνπ ΟΟΑ, θαη νη ζπληειεζηέο ΦΠΑ ηεο 

ππεξβαίλνπλ ηνλ κέζν φξν ησλ ρσξψλ, επίζεο. Πάλσ απφ ην κέζν φξν ησλ ρσξψλ 

ηνπ ΟΟΑ είλαη θαη ν ζπληειεζηήο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο λνκηθψλ πξνζψπσλ πνπ 

ηζρχεη ζήκεξα (29%). Οη πςεινί ζπληειεζηέο απνηεινχλ θίλεηξν γηα θνξνδηαθπγή 

θαη πξνθαινχλ κείσζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε 

πεξίνδνο Ηαλνπαξίνπ-Απγνχζηνπ 2015, φπνπ ζε επίπεδν γεληθήο θπβέξλεζεο, ηα 

έζνδα απφ ηνπο θφξνπο είραλ ππνρσξήζεη θαηά €1,6 δηζ., ζε ζρέζε κε ην 2014. Έλα 

αθφκα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηα ηειεπηαία ρξφληα ππεξαηζηφδνμεο θνξνινγηθήο 

πνιηηηθήο είλαη ε αχμεζε ησλ θφξσλ ζηα θαπληθά πξντφληα θαη ζην πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο. Αληίζεηα, ε κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ θπα ζηελ εζηίαζε, 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2013, επέδξαζε ζεηηθά ζηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ, φπνπ επέιεγαλ λα δειψζνπλ ηα εηζνδήκαηα ηνπο κπξνζηά ζηελ 

επηβνιή ησλ θπξψζεσλ.(IMF, 2015, Ernst & Young, 2016) 

 

ηελ Διιάδα νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο ζπγθξαηνχληαη ζε πςειά επίπεδα, γεγνλφο 

πνπ εληζρχεη ηα θαηλφκελα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη θνξναπνθπγήο. ε πνιιέο ρψξεο 

πνπ εθαξκφζηεθαλ ρακεινί ζπληειεζηέο θνξνιφγεζεο, ηα απνηειέζκαηα ζηα 

δεκφζηα έζνδα ήηαλ εληππσζηαθά ζεηηθά, φπσο ζηηο πξφζθαηεο πεξηπηψζεηο ηεο 

Αγγιίαο, ηεο Δζζνλίαο, ηεο Ληζνπαλίαο, ηεο ινβαθίαο, ηεο Ρνπκαλίαο, ηεο 

Οπθξαλίαο θαη ηεο Ρσζίαο, φπνπ κεηψλνληαο ηνπο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο ηνπο 

παξνπζίαζαλ αχμεζε ζηα δεκφζηα έζνδα ηνπο θαη κείσζε ησλ θνξνδηαθπγήο. Αμίδεη 
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λα ζεκεησζεί φηη ε αχμεζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ ζηε ρψξα καο επηδεηλψλεη 

αθφκα πεξηζζφηεξν ην θαηλφκελν εγθαηάζηαζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζε γεηηνληθέο 

ρψξεο κε ρακειφηεξνπο ζπληειεζηέο.  (Ernst & Young, 2016) 

 

πκπεξαζκαηηθά, ε θαηάζηαζε ζηε ρψξα καο επηβάιιεηαη λα αλαζηξαθεί. Ζ πάηαμε 

ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη έλα ζέκα πνπ ζα πξέπεη λα είλαη πςειά ζε θάζε πνιηηηθή 

αηδέληα θαη ν ιφγνο είλαη πξνθαλήο: γηα ηελ αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο αλάπηπμεο. Ζ κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ απνηειεί κέηξν 

γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ απηνχ, ελψ παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ θνξνινγηθή 

ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ, δεκηνπξγψληαο έλα αίζζεκα δηθαηνζχλεο ζηε θνξνινγηθή 

ζπλείδεζε θαη φρη θνξνινγηθήο αθαίκαμεο. Μεξηθά θχξηα βήκαηα πξνο απηήλ ηελ 

θαηεχζπλζε ζα κπνξνχζαλ λα είλαη ε κείσζε ησλ θπα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηαο ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε κείσζε ησλ εηδηθψλ θφξσλ 

θαηαλάισζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ.  

 

-Ζ ρξήζε πιαζηηθνύ ρξήκαηνο θαη  ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιόγεζεο 

 

Ζ ρξήζε ηνπ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο θαη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο απνηεινχλ κηα θαιή 

ιχζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ 

ειέγρνπ θαζψο θάζε ζπλαιιαγή έρεη «νλνκαηεπψλπκν». Σν κέηξν απηφ 

αλακθηζβήηεηα βνεζάεη ζηελ αχμεζε ησλ εζφδσλ. ηε ρψξα καο νη πιεξσκέο κέζσ 

πιαζηηθνχ ρξήκαηνο αληηπξνζσπεχνπλ κφλν ην 6% ησλ ζπλνιηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη 

ζεσξείηαη πνιχ καθξηά απφ ην κέζν φξν ησλ επξσπαίσλ πνπ είλαη 24%. χκθσλα 

κάιηζηα κε έξεπλα ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο, κηα αχμεζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαηά 10% ζα κπνξνχζε λα πξνζζέζεη ζηνλ εηήζην ξπζκφ 

κεγέζπλζεο ηνπ ΑΔΠ πεξίπνπ 0,2%. (Mylonas P. ,2016) 

 

Δπίζεο, ε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ απνδνηηθφηεξε 

απφδνζε ηνπ ΦΠΑ, ε νπνία κπνξεί λα γίλεη ηαπηφρξνλα κε ηε ζπλαιιαγή. Σν κέηξν 

απηφ δελ έρεη ηεζεί αθφκε ζε ηζρχ ζηε ρψξα καο αιιά είλαη ζέκα ρξφλνπ, αθνχ 

εθθξεκεί ε απφθαζε γηα ηελ αθξηβή δηαδηθαζία. (Νφκνο 4334/2015, άξζξν 1, παξ.2) 

Γεληθφηεξα, πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ππάξρεη θνζηνινγεκέλν ζρέδην κε 

κλεκνληαθή δέζκεπζε γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ πιεξσκψλ 
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πνπ ηίζεηαη ζε ηζρχ απφ ηνλ Μάξηην ηνπ 2016 ( Νφκνο 4334/2015, άξζξν 3 παξ. γ 

2.3). 

Οη ειεθηξνληθή ηηκνιφγεζε είλαη έλα επηπιένλ εξγαιείν γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο. Μέζσ ηεο ειεθηξνληθήο ηηκνιφγεζεο 

κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ πην εχθνια νη αδήισηεο ζπλαιιαγέο, ηα πιαζηά θαη ηα 

εηθνληθά ζηνηρεία. Δπίζεο, ε ζχλδεζε online ησλ ηακεηαθψλ κεραλψλ κε ην 

Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ είλαη έλα επηπξφζζεην κέηξν πνπ ζα κπνξνχζε λα 

ζπλδπαζηεί κε ηα παξαπάλσ γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

παξανηθνλνκίαο. Γηα ηελ επέθηαζε ηεο ρξήζεο ηνπ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο θαη ησλ 

ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ ζα πξέπεη λα δνζνχλ θαη ηα αλάινγα θίλεηξα ζηνπο 

πνιίηεο. Μεξηθά απφ ηα θίλεηξα απηά είλαη εθπηψζεηο ή επηζηξνθέο κεηξεηψλ ζηηο 

ειεθηξνληθέο αγνξέο, εθπηψζεηο ζην θφξν εηζνδήκαηνο, εθφζνλ ζπγθεληξψλνληαη 

δαπάλεο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη θαξηψλ, θαη ε πνιπζπδεηεκέλε 

ινηαξία απνδείμεσλ. Σα κέηξα απηά είλαη δηαδεδνκέλα ζε πνιιέο ρψξεο. Γηα 

παξάδεηγκα ζηελ Νφηηα Κνξέα επφδσζαλ ηα παξαπάλσ κέηξα, ε Οπξνπγνπάε θαη 

Αξγεληηλή ηα ρξεζηκνπνηεί εδψ θαη κηα δεθαπεληαεηία, ε Βνπιγαξία, ε Γεξκαλία, ε 

Ηηαιία, ε Ηζπαλία θ.α. έρνπλ ζεζπίζεη κέηξα απαγφξεπζεο ρξήζεο ησλ κεηξεηψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλαιιαγέο, ζηελ Οιιαλδία ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ δελ δέρνληαη 

θαζφινπ κεηξεηά, ζηελ νπεδία πνιιά εζηηαηφξηα θαη κπαξ δε δέρνληαη κεηξεηά. Οη 

κέζνδνη γηα ηελ ελίζρπζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ είλαη πάξα πνιινί θαη ην 

πιενλέθηεκα είλαη φηη κπνξνχλ λα πξνζαξκνζηνχλ ζηηο αλάγθεο ηνπ θάζε θξάηνπο. 

Γεδνκέλσλ ηεο κεγάιεο δηεζλνχο πξαθηηθήο, ηεο ηερλνινγηθήο δπλαηφηεηαο γηα 

πξαγκαηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ  θαη ησλ σθειεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ εμάπισζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ, ζα κπνξνχζε λα ζεζπηζηεί κία ζεηξά 

κέηξσλ, ζηεξηδφκελσλ ζε: α) ρνξήγεζε εθπηψζεσλ επί ησλ ζπλαιιαγψλ, β) έθπησζε 

επί ηνπ θφξνπ εηζνδήκαηνο, γ) απαγφξεπζε ρξήζεο κεηξεηψλ θαη δ) επηβνιή 

θπξψζεσλ ζε επηρεηξήζεηο πνπ δε δέρνληαη ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ πιεξσκήο, 

ψζηε λα επεθηαζεί ε ρξήζε ησλ ειεθηξνληθψλ κέζσλ πιεξσκήο. (ΗΟΒΔ, 2015, Ernst 

& Young, 2016) 

 

-Φνξνινγηθόο έιεγρνο θαη επηβνιή θπξώζεσλ 

 

 Ζ κείσζε ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ απφ κφλε ηεο δελ επαξθεί σο ιχζε γηα ηελ 

θνξνδηαθπγή εάλ δε ζπλνδεχεηαη κε απζηεξνχο θαη εληαηηθνχο ειέγρνπο θαη πςειά 
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πξφζηηκα κε ζπκκφξθσζεο. ηελ Αγγιία, ηελ ηειεπηαία πεληαεηία (2010-2015), 

εθαξκφζηεθε ε εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ησλ ειεγθηψλ 

θαη ησλ πνηληθψλ δηψμεσλ ιφγσ θνξνδηαθπγήο. Δπίζεο, νη Άγγινη ρξεζηκνπνίεζαλ 

επηζηεκνληθέο κεζφδνπο αλάιπζεο θηλδχλνπ γηα ηνλ εληνπηζκφ πξάμεσλ 

θνξνδηαθπγήο. Ο ζρεδηαζκφο απηφο είρε σο απνηέιεζκα ηνλ πξφσξν εληνπηζκφ ησλ 

παξαβαηψλ θαη κεγαιχηεξε ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξήζεσλ. (Gov.UK, 

2015, Ernst & Young, 2016) 

 

ηελ Διιάδα επηβάιιεηαη ε εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη ε ζπλερή επηκφξθσζε 

θαη ζηειέρσζε ηνπ ειεγθηηθνχ κεραληζκνχ δηφηη ε κεγαιχηεξε αδπλακία ηεο 

Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο είλαη ε είζπξαμε θφξσλ. Δπίζεο, νη έιεγρνη ζα πξέπεη λα 

ζρεδηάδνληαη κε ηε ρξήζε επηζηεκνληθψλ κεζφδσλ αλάιπζεο θηλδχλνπ ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπο, φπσο γίλεηαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ 

ΟΟΑ. Δπίζεο, ζηνπο ειέγρνπο ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαη ε ηάζε 

δηάθνξσλ θαηεγνξηψλ επαγγεικαηηψλ πξνο ηε θνξνδηαθπγή ψζηε απηή λα 

πξνιακβάλεηαη. (Ernst & Young, 2016) 

 

Ζ εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ ζα πξέπεη λα γίλεη θαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

ιαζξεκπνξίνπ. Σν ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ, ηζηγάξσλ θαη πνηψλ είλαη απφ ηα πην 

ζπλεζηζκέλα «θπλεγεηά» θνξνινγηθψλ αξρψλ θαη παξαβαηψλ πνπ ιακβάλνπλ ρψξα 

ζηα ζχλνξα καο. ίγνπξα, νη απμεκέλνη έιεγρνη θαη ε πξνκήζεηα εμεηδηθεπκέλνπ 

εμνπιηζκνχ ζα βνεζνχζε ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ. Δθηηκάηαη φηη κε ηε βνήζεηα ηνπ 

εμνπιηζκνχ γηα ηηο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηρλειαζηκφηεηαο πξντφλησλ θαπλνχ ζα 

κπνξνχζαλ λα εηζέιζνπλ ζηα δεκφζηα ηακεία πεξίπνπ 200 εθ. επξψ εηεζίσο. Γηα ην 

ιαζξεκπφξην θαπζίκσλ έρεη ήδε ηεζεί ζε ιεηηνπξγία ην ζχζηεκα εηζξνψλ-εθξνψλ ζε 

φιε ηελ αιπζίδα δηαθίλεζεο θαπζίκσλ.   (ΗΟΒΔ, 2013, Ernst & Young, 2016) 

 

Σα πξφζηηκα πνπ επηβάιινληαη ζα πξέπεη λα ηεξνχληαη απαξέγθιηηα γηα λα ηειέζνπλ 

απνηξεπηηθά ζηε θνξνδηαθπγή. Ζ λνκνζεζία ζηε ρψξα καο, ηα ηειεπηαία δχν ρξφληα 

έρεη ηξνπνπνηήζεη ηξεηο θνξέο ηηο θνξνινγηθέο παξαβάζεηο κε ηνπο λφκνπο 

4174/2013-Κψδηθαο Φνξνινγηθήο Γηαδηθαζίαο, λ. 4223/2013 θαη ηνπο λ. 4321/2015 

θαη λ. 4337/2015 γεγνλφο πνπ δε βνεζά θαζφινπ ζην ζσζηφ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ. 

ίγνπξα ηα απζηεξά πξφζηηκα δε ζπλάδνπλ ζε κηα ρψξα κηα βαζηά νηθνλνκηθή θξίζε 

θαη πςεινχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο, αιιά δελ γίλεηαη λα επηηξέπνληαη απφ ην 
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λφκν ηέηνηεο ρανηηθέο θαηαζηάζεηο. Γελ επηηξέπεηαη λα επηβξαβεχνληαη νη 

θνξνθπγάδεο θαηά ζπλήζεηα θαη λα ηελ πιεξψλνπλ νη θαινπιεξσηέο θαη νη λφκηκνη. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ηεο δηγλσκίαο ηεο λνκνζεζίαο θνξνινγηθψλ 

παξαβάζεσλ είλαη ε θαηάξγεζε ηεο επηβνιήο πξνζηίκνπ ζε πεξίπησζε κε έθδνζεο 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ απνηεινχζε απνηξεπηηθφ παξάγνληα θνξνδηαθπγήο. Σα 

απηνηειή πξφζηηκα ησλ 250 επξψ ή ησλ 500 επξψ, αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία ησλ 

ηεξνχκελσλ βηβιίσλ, κε αλψηαην φξην ηα 30.000 επξψ αλά θνξνινγηθφ έιεγρν, 

αληηθαηαζηάζεθε κε έλα πξφζηηκν ησλ 2.500 επξψ δειαδή σο κηα γεληθή παξάβαζε 

κε ζπκκφξθσζεο κε ηελ ηήξεζε βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ. Δπίζεο, πξαθηηθέο πνπ 

δίλνπλ θνξνινγηθή ακλεζηία ζε θνξνθπγάδεο πξνθεηκέλνπ λα δειψζνπλ θαη ηα 

θνξνινγεζνχλ ηα θξπκκέλα εηζνδήκαηα ηνπο δε ζα πξέπεη λα αθνινπζνχληαη γηαηί 

απνηεινχλ θίλεηξν γηα ζπλέρηζε ησλ παξαβάζεσλ κε ζθνπφ ηε κεηαγελέζηεξε 

λνκηκνπνίεζε ησλ ρξεκάησλ ηνπο. Βέβαηα, ην κέηξν απηφ κπνξεί λα απνθέξεη 

βξαρππξφζεζκα θάπνηα ζεκαληηθά έζνδα αιιά ζίγνπξα δελ είλαη απηφ ην 

αλακελφκελν απνηέιεζκα καθξνπξφζεζκα θαη ζίγνπξα δελ αληηκεησπίδεηαη ε 

θνξνδηαθπγή. (Ernst & Young, 2016) 

 

Ζ πεξαίσζε ησλ θνξνινγηθψλ ππνζέζεσλ νινθιεξψλεηαη ζε δηνηθεηηθφ ζηάδην θαη 

δηθαζηηθφ ζηάδην. Με ην άξζξν 36 ηνπ λ. 3943/2011 είρε εηζαρζεί ν  ζεζκφο ηεο 

δηνηθεηηθήο επίιπζεο ησλ θνξνινγηθψλ δηαθνξψλ απφ Δηδηθή Δπηηξνπή, αιιά 

νπδέπνηε εθαξκφζηεθε ζηελ πξάμε έσο φηνπ θαηαξγήζεθε. πλεπψο, νη θνξνινγηθέο 

ππνζέζεηο λα θαηαιήγνπλ ζηα δηθαζηήξηα φπνπ ε θαζπζηέξεζε είλαη κεγάιε. ηελ 

νπζία φκσο ζα πξέπεη λα επαλεμεηαζηεί ην ζέκα ηνπ ζεζκνχ ηεο θνξνινγηθήο 

δηαηηεζίαο δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα εμνηθνλνκεζεί ρξφλνο γηα ηελ πξαγκαηηθή 

επίιπζε δηαθνξψλ  θαη ζα ππάξρνπλ άκεζα απνηειέζκαηα ζηα δεκφζηα ηακεία. Ζ 

Δηδηθή Δπηηξνπή, επίζεο, ζα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηε θαη λα απνηειείηαη απφ 

έκπεηξα θαη εηδηθεπκέλα άηνκα ζε ζέκαηα θνξνινγηθνχ δηθαίνπ ψζηε λα 

επηηπγράλεηαη ε δηθαηνζχλε θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο αξρήο. (Ernst & Young, 

2016) 
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3.3.2 Μεζνπξόζεζκα κέηξα αληηκεηώπηζεο 

 

-Οξγάλσζε θνξνινγηθώλ αξρώλ 

 

Έλα βαζηθφ κέηξν γηα ηελ πάηαμε ηεο θνξνδηαθπγήο κεζνπξφζεζκα είλαη ε 

ζηξαηεγηθή νξγάλσζε ησλ θνξνινγηθψλ αξρψλ. θνπφο ηεο νξγάλσζεο ζα πξέπεη λα 

είλαη ε επίηεπμε ελφο ζηαζεξνχ, επέιηθηνπ θαη απνδνηηθνχ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο 

δηεχζπλζεο κε μεθάζαξεο αξκνδηφηεηεο θαη κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο 

γξαθεηνθξαηίαο. Μάιηζηα πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, ε ρψξα καο, έρεη αλαιάβεη, σο 

κλεκνληαθή ππνρξέσζε, ηελ ίδξπζε ελφο απηφλνκνπ θνξνινγηθνχ θνξέα κε ηελ 

νλνκαζία « Αλεμάξηεηε Αξρή Γεκνζίσλ Δζφδσλ» πνπ επξφθεηην λα ιεηηνπξγήζεη 

απφ ηελ 1.01.2017, ζχκθσλα κε ηνπο λφκνπο 4336/2015 θαη 4389/2016. Δπίζεο, ε 

ρψξαο καο έρεη, σο δεχηεξε κλεκνληαθή ππνρξέσζε, ηελ ελίζρπζε ηεο Μνλάδαο 

Μεγάισλ Οθεηιεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα βειηησζεί ε ηθαλφηεηα ηεο ζρεηηθά κε ηε 

δηεθπεξαίσζε ζεκάησλ γηα ηελ εθθαζάξηζε θαη ηελ είζπξαμε θφξσλ. Αθφκε, φπσο 

ζπκβαίλεη θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, πηνζεηήζεθε ε ελζσκάησζε ηεο είζπξαμεο 

ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο, ελψ είλαη ζηα 

κειινληηθά ζρέδηα ε ζέζπηζε θνηλνχ κεηξψνπ ησλ ππφρξεσλ θαηαβνιήο 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη θφξνπ εηζνδήκαηνο. Οη αιιαγέο απηέο γηα λα έρνπλ 

απνηέιεζκα ζα πξέπεη λα γίλνπλ κε ηε δηαζθάιηζε ελφο ζηαζεξνχ λνκνζεηηθνχ 

πιαηζίνπ ην νπνίν λα έρεη έλα εχινγν δηάζηεκα ιεηηνπξγίαο ρσξίο πνιιέο παξαβάζεηο 

θαη αιιαγέο, ψζηε λα είλαη πξαγκαηηθά αλεμάξηεην θαη απνηειεζκαηηθφ.(Ernst & 

Young, 2016) 

 

-Σερλνινγηθόο ζρεδηαζκόο 

 

Πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν παίδεη θαη ν ηερλνινγηθφο ζρεδηαζκφο ηεο θνξνινγηθήο αξρήο. 

Ζ ειεθηξνληθή κεραλνγξάθεζε θαη ε ρξήζε ππνινγηζηψλ γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ 

επίηεπμε ησλ ειέγρσλ απνηεινχλ ζεκαληηθή εμέιημε γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο πάηαμεο 

ηεο θνξνδηαθπγήο. Σα νθέιε απφ ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ζηνπο ειέγρνπο γηα ηελ 

εθηίκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη πνιιαπιά. Καηά αξρήλ 

κπνξεί λα εμνηθνλνκεζνχλ πφξνη, φπσο ρξφλν θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ απφ ηελ 

ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε θαη απφ ηηο ειεθηξνληθέο δηαζηαπξψζεηο ηνπ 
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ζπζηήκαηνο. Ζ ρξεζηκνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο, κέζσ ηεο ζπιινγήο βάζεσλ 

δεδνκέλσλ ησλ θνξνινγνπκέλσλ θαη ησλ εηαηξεηψλ, ζα πξέπεη λα γίλεηαη κε ηξφπν 

απνηειεζκαηηθφ. Γηα απηφ ην ζθνπφ ζα πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηελ 

δηαρείξηζε θαη ζην αλζξψπηλν δπλακηθφ, ην νπνίν ζα πξέπεη λα είλαη θαιά 

θαηαξηηζκέλν. Δπίζεο, έλα πνιχ ζεκαληηθφ ζεηηθφ ζηνηρείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ έρεη ε ηερλνινγηθή ππνδνκή είλαη φηη ειαρηζηνπνηεί ηνλ 

θίλδπλν δηαθζνξάο. Σέινο, ε βειηηζηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηθψλ ππεξεζηψλ ζα 

επηηξέπεη ηελ ακθίδξνκε εμππεξέηεζε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο θαη ησλ 

θνξνινγνχκελσλ ψζηε νη ηειεπηαίνη λα αηζζάλνληαη φηη έρνπλ κηα δίθαηα 

αληηκεηψπηζε. χκθσλα κε ην επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηεο ΓΓΓΔ (2016), ε ηερλνινγηθή 

αλαβάζκηζε πινπνηείηαη ρξφλν κε ην ρξφλν θαη πνιιέο ππεξεζίεο ήδε 

πξαγκαηνπνηνχληαη ςεθηαθά. ε απηφ ην επίπεδν, γηα ηνλ θαιχηεξν ζρεδηαζκφ, ζα 

πξέπεη λα ππάξρεη κηα άκεζε ζπλελλφεζε ησλ λνκνζεηνχλησλ κε ηελ 

κεραλνγξάθεζε ηεο θνξνινγηθήο αξρήο, ψζηε νη λφκνη, νη εγθχθιηνη θαη ε θάζε 

αλάγθε λα απνηππψλεηαη εγθαίξσο ζε ςεθηαθή κνξθή ψζηε λα κελ ππάξρνπλ 

αζάθεηεο θαη θαζπζηεξήζεηο ζην έξγν, πξάγκα πνπ ζπκβαίλεη πνιιάθηο θαη 

δπζαξεζηεί θαη ηνπο πνιίηεο. (Ernst & Young, 2016, Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ΓΓΓΔ, 

2016) 

 

-Καηάιιειε Δθπαίδεπζε / Καηάξηηζε, παξνρή θηλήηξσλ θαη αμηνιόγεζε 

ππαιιήισλ 

 

Σν θνξνινγηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο καο είλαη δαηδαιψδεο. Ζ ζέζπηζε ελφο ζηαζεξνχ 

θαη απινπνηεκέλνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζα βνεζνχζε ζε κεγάιν βαζκφ ηε 

βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ησλ δεκφζησλ εζφδσλ. Σφζν ε εθπαίδεπζε ησλ 

ππαιιήισλ φζν θαη ε δηνηθεηηθή κεηαξξχζκηζε ηνπ θνξνινγηθνχ ηνπίνπ είλαη έλα 

απφ ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ζα πξέπεη λα επελδχζεη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε. Οη 

ππάιιεινη έρνπλ πξνζφληα θαη λα πξέπεη λα αμηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε απηά. ε 

αξθεηά κεγάιν πνζνζηφ, 17% ζχκθσλα κε ηνλ ΟΟΑ (2011), νη ππάιιεινη δελ 

αμηνπνηνχληαη έηζη φπσο ζα έπξεπε, αλαιφγσο ησλ πξνζφλησλ ηνπο, θαη επίζεο, 

πνιιέο θνξέο παξαηεξείηαη αλεπάξθεηα ππαιιήισλ ζηηο γλψζεηο ειεθηξνληθψλ 

ππνινγηζηψλ. Ζ ζπλερήο θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζεσξείηαη έλα 

απφ ηα θαίξηα ζεκεία γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο. Άιισζηε, φπσο πξναλαθέξζεθε, ε 
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ηερλνινγηθή αλαβάζκηζε ησλ ππεξεζηψλ απαηηεί θαη θαηάιιεια θαηαξηηζκέλν θαη 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ. Γηα απηφ ην ζθνπφ ζπλίζηαηαη ε πξαγκαηνπνίεζε 

ζεκηλαξίσλ κε πξαθηηθά παξαδείγκαηα, πέξα απφ ηελ εθαξκνγή ηεο λνκνζεζίαο, θαη 

επηπιένλ ελεκέξσζε γηα δηεζλήο πξαθηηθέο θαη εμειίμεηο ζηνλ ειεγθηηθφ θιάδν. 

Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα δνζνχλ αληηθίλεηξα γηα ηελ δηαθζνξά ησλ ππαιιήισλ, 

φπσο είλαη ε αχμεζε ησλ απνιαβψλ ηνπο (αθφκα θαη κε ηε κνξθή bonus 

απνδνηηθφηεηαο) θαη ε πξαγκαηηθή ηηκσξία ζε πεξηπηψζεηο παξάβαζεο ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο. ε ζχγθξηζε κε ηηο θνξνινγηθέο αξρέο άιισλ αλεπηπγκέλσλ 

ρσξψλ, φπνπ ε ειάρηζηε ακνηβή ησλ ειεγθηψλ είλαη 134% ηνπ θαηά θεθαιήλ ΑΔΠ, 

ζηε ρψξα καο νη κηζζνί ησλ ειεγθηψλ θπκαίλνληαη έσο θαη κηθξφηεξεο ηνπ 50% ηνπ 

θαηά θεθαιήλ ηεο ρψξαο. Σέινο, ε αμηνιφγεζε ησλ ππαιιήισλ ζίγνπξα ζα 

ζπληειέζεη ζεηηθά θαη ζηε θήκε θαη ζηελ απφδνζε ηνπο.  (Ernst & Young, 2016, 

Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ΓΓΓΔ, 2016) 

 

3.3.3 Μαθξνπξόζεζκα κέηξα αληηκεηώπηζεο 

 

-ηαζεξνπνίεζε θαη απινπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνύ ζπζηήκαηνο 

 

Σν ειιεληθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα αιιάδεη ζρεδφλ θάζε ρξφλν θαη ζπλήζσο ηε 

ηειεπηαία ζηηγκή αλαθνηλψλεηαη ζηνπο θνξνινγνχκελνπο πσο ζα θνξνινγεζνχλ. Οη 

ζπλερήο ελαιιαγέο θπβεξλήζεσλ, ππνπξγψλ θιπ, δειαδή ε πνιηηηθή αζηάζεηα θαζψο 

θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο (βι. κλεκφληα) επεξεάδνπλ ζπλερψο ηε θνξνινγηθή βάζε, 

ηνπο ζπληειεζηέο θαη γεληθφηεξα ην θνξνειεγθηηθφ ζχζηεκα σο δνκή θαη ιεηηνπξγία 

ηα ηειεπηαία επηά ρξφληα. Ζ θνξνινγηθή αζηάζεηα θαη πνιππινθφηεηα πξνθαιεί 

άλνδν ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο, είηε γηαηί νη θνξνινγνχκελνη 

αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο είηε γηαηί κπνξεί λα ππάξρεη 

αζάθεηα ζηελ εξκελεία ηνπο θαη ζπλεπψο ζηελ εθαξκνγή ηνπο. Οη λνκνζεηηθέο θαη νη 

λνκνηερληθέο ειιείςεηο θαη αζάθεηεο επηθέξνπλ ηξνπνπνηεηηθέο απνθάζεηο θαη 

εγθπθιίνπο θαηλφκελν πνπ δπζθνιεχεη ηελ παξαθνινχζεζε θαη εθαξκνγή ηνπο. Απφ 

ηελ άιιε πιεπξά, έλα ζηαζεξφ θαη απιφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα ζα κπνξνχζε λα 

ζπλεηζθέξεη πνιχ ζεηηθά ζηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα θαη ζηε βειηίσζε ηνπ ΑΔΠ ηεο 

ρψξαο καθξνπξφζεζκα. Αληί απηνχ, παξαηεξείηαη ην θαηλφκελν κεηαλάζηεπζεο 

νιφθιεξσλ εηαηξηψλ ζηηο γεηηνληθέο ρψξεο ή κεηαθνξά εδξψλ εθηφο ζπλφξσλ ζε 
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ρψξεο κε επλντθφηεξν ζχζηεκα θνξνιφγεζεο. ηηο γεληθφηεξεο κεηαξξπζκίζεηο πνπ 

ζα πξέπεη ε ρψξα καο λα βειηηψζεη καθξνπξφζεζκα θαη λα πξαγκαηνπνηήζεη είλαη 

ζίγνπξα ην θνξνινγηθφ ζχζηεκα. 

 

-Δλίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη βειηίσζε ηνπ αλαπηπμηαθνύ κνληέινπ 

 

Ζ επηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη ε θηλεηήξηνο δχλακε ηεο αλάπηπμεο. Ζ δηαρείξηζε ηνπ 

αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ψζηε λα παξάγεηαη ζεηηθφ πξφζεκν ζηελ αλάπηπμε ηεο θάζε 

ρψξαο είλαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο καθξνπξφζεζκνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεηαη. Ζ 

Διιάδα έρεη δηπιάζην αξηζκφ απηναπαζρνινχκελσλ ζε ζρέζε κε ηνλ επξσπατθφ 

αληίζηνηρν κέζν φξν. Δπίζεο νη απαζρνινχκελνη, ζηε ρψξα καο, ζε κηθξνκεζαίεο 

επηρεηξήζεηο (0-9 εξγαδφκελνπο) αγγίδνπλ ηνπ 59% ηνπ ζπλφινπ ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη κφιηο ην 13% απαζρνιείηαη ζε πνιχ κεγάιεο επηρεηξήζεηο (>250 εξγαδνκέλσλ). 

Σα αληίζηνηρα πνζνζηά ζηελ Δπξψπε είλαη 29% ζε κηθξνκεζαίεο θαη 33% ζε πνιχ 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Ζ δηάξζξσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ηεο Διιάδαο επλνεί 

ηελ παξανηθνλνκία θαη ηελ θνξνδηαθπγή δηφηη ζηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη ζηηο 

κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη πην δηαδεδνκέλεο νη πξαθηηθέο απηέο θαη επίζεο είλαη 

πην δχζθνιν ην ειεγθηηθφ έξγν. Γηα απηφ ην ιφγν καθξνπξφζεζκα πξέπεη δνζνχλ 

θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία κεγάισλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεξγεηψλ φπνπ ε δηαθάλεηα 

ζα είλαη κεγαιχηεξε θαη ν έιεγρνο πην πξνζβάζηκνο. 

 

-Δλίζρπζε ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο 

 

Γηα ηε δεκηνπξγία θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ζηνπο πνιίηεο γίλεηαη πνιχ ζπδήηεζε ηα 

ηειεπηαία έμη ρξφληα. Δίηε ζεζπίδνληαη κέηξα γηα ηελ ζπιινγή απνδείμεσλ είηε 

ζπδεηνχληαη ζπλερψο θαηλνχξηα ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ ζηνπο 

πνιίηεο γηα λα λνηψζνπλ θνξνινγηθά ππεχζπλνη θαη λα κε ζπλαιιάζζνληαη 

εληζρχνληαο ηελ παξανηθνλνκία θαη ηε θνξνδηαθπγή. Ο ζθνπφο ηνπ λνκνζέηε είλαη ε 

θαιιηέξγεηα ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο  θαη ε ζπζρέηηζε ηεο κε ηελ εζηθή ηνπ θάζε 

αηφκνπ. Όηαλ ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο θνξνδηαθεχγεη, νη πνιίηεο έρνπλ αλνρή ζε 

θαηλφκελα παξανηθνλνκίαο θαη θνξνδηαθπγήο θαη ππάξρεη έιιεηςε εκπηζηνζχλεο 

πξνο ην θξάηνο ηφηε κηιάκε γηα κία θνηλσλία ε νπνία δελ έρεη ζπλνρή θαη ηα 

θαηλφκελα απηά κπνξνχλ λα επδνθηκνχλ απφ γεληά ζε γεληά. Πην ζπγθεθξηκέλα ε 

άπνςε ησλ πνιηηψλ γηα ηνλ δίθαην ραξαθηήξα ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γηα 
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ηνλ επηκεξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ επεξεάδεη ηε ζηάζε ηνπο γηα ηε θνξνινγηθή 

ηνπο ζπκκφξθσζε θαη θαη΄ επέθηαζε ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ζ κεγάιε δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηελ αληαπνδνηηθφηεηα 

ηνπ θξάηνπο θαη ε χπαξμε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θξαηηθψλ ππαιιήισλ εληζρχνπλ 

αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αλνρή ησλ πνιηηψλ ζε θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο θαη κάιηζηα 

δεκηνπξγνχλ αληηθίλεηξα γηα ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ πνπ ηνπο επηβάιινληαη. 

Αληηζέησο, θίλεηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ζα κπνξνχζαλ λα 

δνζνχλ κε πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ πξνβνιή ηεο εζηθήο πιεπξάο ηεο 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε ηαπηφρξνλε παξαδεηγκαηηθή ηηκσξία ησλ παξαβαηψλ. 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κέζα καδηθήο 

ελεκέξσζεο (π.ρ. δειηία εηδήζεσλ, δηαθεκηζηηθά ζπνη θ.ι.π.), δηαθεκίζεηο ζην 

ηληεξλέη θαη ζε άιια κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. γηα ηελ πξνβνιή ηνπο θαη ζε 

αλζξψπνπο κηθξήο ειηθίαο) φπνπ ζα δίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο θαηαβνιήο ησλ 

θφξσλ γηα ην θξάηνο θαη ηνπο πνιίηεο αιιά θαη γηα ηε δεκνζηνπνίεζε-δηαπφκπεπζε 

ησλ παξαβαηψλ. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα δνζεί  νξηζηηθή ιχζε ζηα θαηλφκελα 

δηαθζνξάο ησλ ππαιιήισλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηεο απζηεξφηεηαο ησλ 

θπξψζεσλ, λα βειηησζεί ε γξαθεηνθξαηία θαη λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα ηνπ θάζε 

επξψ πνπ εηζπξάηηεηαη θαη πνπ μνδεχεηαη. Οη πνιίηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ πνπ θαη 

πσο αμηνπνηνχληαη νη θφξνη πνπ απνδίδνπλ θαη κάιηζηα πξέπεη λα λνηψζνπλ φηη ην 

θξάηνο ηνπο αμηνπνηεί απνηειεζκαηηθά θαη κε αληαπνδνηηθφηεηα (π.ρ ζηελ παηδεία, 

ζηελ πγεία θ.ι.π.). Αθφκε, ζπζηήλεηαη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ε πνιηηεία θαη νη 

αξκφδηεο αξρέο λα ελεκεξψλνπλ ηα ζρνιεία θαη ηα παλεπηζηήκηα γηα ζέκαηα εζηθήο, 

θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο θαη γηα ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο. Ζ 

δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ, εκεξίδσλ θαη δξάζεσλ αλαθνξηθά κε ηηο αξλεηηθέο 

επηπηψζεηο ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο κπνξνχλ λα έρνπλ 

καθξνπξφζεζκα θαιχηεξν απνηέιεζκα ζηε ζπλείδεζε ησλ πνιηηψλ. ην εμσηεξηθφ νη 

πξαθηηθέο απηέο είλαη πνιχ δηαδεδνκέλεο. Γηα παξάδεηγκα, ζηε νπεδία, ζηε 

Ννξβεγία θαη ζηε Φηιαλδία ππάξρεη πιήξε δηαθάλεηα ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο 

ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ,  ζηηο ΖΠΑ δεκνζηνπνηνχληαη νη 500 κεγαιχηεξνη 

θνξνθπγάδεο θάζε ρξφλν θαη ζηε Νέα Εειαλδία ππάξρεη εθεκεξίδα γηα ηνπο 

θνξνθπγάδεο θαη ηηο απάηεο. ε άιιεο ρψξεο (Αξγεληηλή, Απζηξαιία, Καλαδάο, 

Ηξιαλδία, Ζλσκέλν Βαζίιεην θ.α) δηνξγαλψλνληαη πνιπεηήο θακπάληεο ελεκέξσζεο 

γηα ηε θνξνδηαθπγή θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο, κε απνηέιεζκα λα αχμεζε ζηα έζνδα ηνπ  

ζε βάζνο ρξφλνπ. (Ernst & Young, 2016)      
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3.4 Σα απνηειέζκαηα ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ επίζεκε νηθνλνκία 

 

 

Ζ θνξνδηαθπγή είλαη κέξνο ηεο παξανηθνλνκίαο αιιά θαη ηεο επίζεκεο νηθνλνκίαο 

ηεο δηφηη έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηεο θνξνδηαθπγήο θαηαιήγεη κε επφκελεο 

ζπλαιιαγέο λα θνξνινγείηαη απφ ην θξάηνο. 

 

Ο Houston (1987) ππνζηήξημε φηη ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη ε παξανηθνλνκία φηαλ 

ιακβάλνληαη απνθάζεηο γηα ηελ επηβνιή θφξσλ θαη άιισλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ. 

Παξφια απηά ε παξανηθνλνκία είλαη κηα βαζηθή αηηία φπνπ ηα δεκνζηνλνκηθά 

ζηνηρεία αιινηψλνληαη θαη δελ δείρλνπλ ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα. Οη Adams θαη 

Ginsburgh (1985) ζηελ έξεπλα ηνπο ζην Βέιγην, ζπκπέξαλαλ φηη ππάξρεη ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο αλάπηπμεο ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο επίζεκεο νηθνλνκίαο, 

ππφ θάπνηεο ζπλζήθεο. Δπίζεο, έβγαιαλ ην ζπκπέξαζκα φηη ε επεθηαηηθή 

δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή έρεη ζεηηθή επηξξνή θαη γηα ηελ επίζεκε θαη γηα ηελ 

αλεπίζεκε νηθνλνκία. Μηα αθφκα έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ΖΠΑ απφ ηνλ 

Fichtenbaum (1989), ππνζηεξίδεη φηη ελψ ζεσξεηηθά ηελ πεξίνδν 1970-1989 

παξνπζηάδνληαη κηα πηψζε ζηελ αλάπηπμε ησλ ΖΠΑ, πξαθηηθά ππήξρε ζεηηθφ 

πξφζεκν ζηελ νηθνλνκία δηφηη δελ ππνινγίζηεθε θαζφινπ ε παξανηθνλνκία. 

(Schneider & Enste, 2000) 

 

 Μηα άιιε ππφζεζε είλαη φηη ε κείσζε ηεο παξανηθνλνκίαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε 

κεγάιε αχμεζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ θαη θαη΄ επέθηαζε λα νδεγήζεη ζε θαιχηεξε 

πνηφηεηα θαη πνζφηεηα ησλ παξερφκελσλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ θαη αγαζψλ. (Loaza, 

1996). ηελ ίδηα έξεπλα ππνζηεξίδεηαη φηη κία αχμεζε ηεο παξανηθνλνκίαο θαηά 1% 

ηνπ ΑΔΠ , ceteris paribus, κπνξεί λα πξνθαιέζεη κία κείσζε ηεο αλάπηπμεο ηεο ηάμεο 

ηνπ 1,22% ηνπ ΑΔΠ. Απηή ε άπνςε, φκσο, δελ είλαη επξέσο απνδεθηή απφ φινπο 

ηνπο εξεπλεηέο. (Schneider & Enste, 2000) 

 

Απφ ηε άιιε πιεπξά ππνζηεξίδεηαη φηη ε παξανηθνλνκία κπνξεί λα έρεη ζεηηθφ 

αληίθηππν ζηελ νηθνλνκία. Απηφ κπνξεί λα ζπκβαίλεη γηαηί, απφ κηα πην ζχγρξνλε 

νπηηθή γσλία, ε παξανηθνλνκία είλαη πην επέιηθηε ζρεηηθά κε ην νηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ ζηηο κηθξέο αζηηθέο θιίκαθεο αγνξάο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Ζ 

παξανηθνλνκία, δειαδή, κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα θαη ηελ 
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απνηειεζκαηηθφηεηα  θαη αθφκα λα δεκηνπξγήζεη λέεο αγνξέο, ξνέο ρξήκαηνο θαη λα 

εληζρχζεη ηελ επηρεηξεκαηηθφηεηα.(Schneider & Enste, 2000; Asea, 1996) 

 

Με ιίγα ιφγηα ε επηξξνή ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ επίζεκε νηθνλνκία είλαη αθφκα 

ακθηιεγφκελε. (Schneider, 1998) 

 

χκθσλα κε κειέηεο, ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα έρεη εθηηκεζεί 

πεξίπνπ ζε 20%-30% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη απφ ηα κεγαιχηεξα ζε επίπεδν 

αλεπηπγκέλσλ νηθνλνκηψλ. Οη κεηξήζεηο απηέο βαζίδνληαη σο επί ην πιείζηνλ ζε 

νηθνλνκεηξηθέο κειέηεο, θαη φρη ζε κεηξήζεηο απφ ηε κε παξαηεξνχκελε νηθνλνκία 

ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο. Γηα ηε ρξνληθή πεξίνδν 1999-2010, ππνινγίδεηαη φηη ε 

παξανηθνλνκία ζηελ Διιάδα άγγηδε ην 27% ηνπ ΑΔΠ, ζε ζχγθξηζε κε ην κέζν φξν 

ησλ ρσξψλ ηνπ ΟΟΑ, πνπ έθηαλε ην 20,2%. χκθσλα κε ζηνηρεία πξφζθαησλ 

κειεηψλ, ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ηεο Διιάδαο ην 2015 ππνινγίδεηαη φηη 

αλήιζε πεξίπνπ ζην 22,4% ηνπ ΑΔΠ, θάηη ην νπνίν κεηαθξάδεηαη ζε πεξίπνπ 40 δηο. 

επξψ. (IMF, 2013; Ernest & Young, 2016)   

         

  



37 
  

4 Δκπεηξηθή έξεπλα 

 

4.1 Μεζνδνινγία έξεπλαο 

 

ην παξφλ θεθάιαην πεξηγξάθεηαη ε κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

δηελέξγεηα ηεο εκπεηξηθήο έξεπλαο. Αξρηθά, παξνπζηάδεηαη ην δείγκα ηεο έξεπλαο, 

θαζψο θαη ν ηχπνο θαη ε δνκή ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. ηε ζπλέρεηα, παξαηίζεηαη ε 

ζηαηηζηηθή κεζνδνινγία (πεξηγξαθηθή ζηαηηζηηθή θαη γξακκηθφο έιεγρνο) πνπ 

εθαξκφζηεθε γηα ηελ επεμεξγαζία θαη ηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο έξεπλαο. 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία θαη αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην 

ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS Statistics 19.0, κε ηε βνήζεηα ηνπ νπνίνπ εξκελεχνληαη 

ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ην ζχλνιν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ 

επεζηξάθεζαλ.  

 

4.2 Δξεπλεηηθό δείγκα 

 

θνπφο ηεο έξεπλαο είλαη ε εμέηαζε ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ, κέζσ ηεο νπηηθήο γσλίαο θαη ηεο εκπεηξίαο Διιήλσλ πνιηηψλ, 

δηάθνξσλ ειηθηψλ, επαγγεικάησλ θαη κνξθσηηθνχ επηπέδνπ. Ζ θνξνινγηθή 

ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ ζρεηίδεηαη κε ηα πςειά επίπεδα θνξνδηαθπγήο-

εηζθνξνδηαθπγήο θαη παξανηθνλνκίαο ζηε ρψξα καο θαη ε άπνςε-ζηάζε ησλ πνιηηψλ 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ δηεμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ ηεο εξγαζίαο. Ζ ζεσξία γηα ηηο αηηίεο ηεο θνξνδηαθπγήο ζα 

εμεηαζηνχλ κέζσ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηνπ θαζ. Αξηζηείδε Μπηηδέλε, φπσο έρεη 

πξναλαθεξζεί.  

 

Γηα ην ιφγν απηφ, κνηξάζηεθαλ 120 εξσηεκαηνιφγηα ζε πνιίηεο ηνπ λνκνχ  

Θεζζαινλίθεο, ελψ αληαπνθξίζεθαλ 103, δειαδή πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 69,90% ηνπ 

ζπλφινπ, κέζσ πξνζσπηθψλ επαθψλ θαη ζπλεληεχμεσλ.  
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4.3 Γνκή Δξσηεκαηνινγίνπ Έξεπλαο 

 

 

Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 41 εξσηήζεηο θαη πεξηιακβάλεη εξσηήζεηο ζηηο 

νπνίεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε βαζκνινγηθή θιίκαθα ηνπ Likert (εθηαβάζκηα θιίκαθα), 

φπνπ ν εξσηψκελνο θαιείηαη λα δειψζεη ην βαζκφ ζπκθσλίαο ή δηαθσλίαο ηνπ ζε 

κηα ζεηξά πξνηάζεσλ. Σν εξσηεκαηνιφγην έρεη θαη επηινγέο αλνηρηνχ ηχπνπ φπνπ  

θξίλεηαη απαξαίηεην. Δπίζεο, ην εξσηεκαηνιφγην έρεη ζρεδηαζηεί κε ηξφπν πνπ λα 

δηεπθνιχλεη ηελ ηαρεία ζπκπιήξσζή ηνπ. Οη πξψηεο εξσηήζεηο (εξ.1-29) αθνξνχλ ηε 

θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηελ άπνςε-ζηάζε ησλ πνιηηψλ ζε 

πεξηπηψζεηο θνξνδηαθπγήο. Οη ηειεπηαίεο εξσηήζεηο (εξ.30-41) είλαη δεκνγξαθηθνχ 

ραξαθηήξα θαη πεξηιακβάλνπλ ζηνηρεία φπσο θχιν, ειηθηαθφ δηάζηεκα, νηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζεο, απαζρφιεζε, κνξθσηηθφ επίπεδν θαη ζηνηρεία εηζνδήκαηνο.  

 

4.4 Παξνπζίαζε πεξηγξαθηθώλ απνηειεζκάησλ εξσηεκαηνινγίνπ 

 

Ζ πξψηε εξψηεζε αθνξά ην θαηά πφζν δηθαηνινγείηαη ε πξνζπάζεηα λα κε δειψλεη 

θάπνηνο κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ δεδνκέλνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

δπζθνιηψλ ζηελ Διιάδα.  

Πίνακασ 4. 1 : Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 1 

1:Δεδνκέλωλ ηωλ νηθνλνκηθώλ δπζθνιηώλ πνπ αληηκεηωπίδνπκε ζηελ Ειιάδα είλαη αλακελόκελν λα 

πξνζπαζεί θάπνηνο λα κελ δειώζεη κέξνο ηωλ νηθνλνκηθώλ δξαζηεξηνηήηωλ ηνπ; (π.ρ. αδήιωηε εξγαζία, 

ζπληάμεηο από εμωηεξηθό, έζνδα ρωξίο ηελ έθδνζε απνδείμεωλ, θ.ιπ.). Τν δηθαηνινγείηαη θάηη ηέηνην; 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 10 9,7 9,7 9,7 

2 3 2,9 2,9 12,6 

3 6 5,8 5,8 18,4 

4 14 13,6 13,6 32,0 

5 16 15,5 15,5 47,6 

6 37 35,9 35,9 83,5 

7 17 16,5 16,5 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Γράφημα 4.  1: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 1 

 

Εικόνα 4. 1: Γράφημα ερώτηςησ 1 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα παξαηεξνχκε φηη απφ ηνπο 103 

εξσηεζέληεο, νη 37 (35,9%) ζεσξνχλ αξθεηά δηθαηνινγεκέλε ηε πξνζπάζεηα λα κε 

δειψλεη θάπνηνο κέξνο ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Γεληθφηεξα ππάξρεη 

κεγάιε αλνρή ζηελ πξνζπάζεηα απφθξπςεο κέξνο ηνπ εηζνδήκαηνο γηα ηελ απνθπγή 

ηεο θνξνιφγεζεο ηνπ. 
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Ζ δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ην θαηά πφζν δηθαηνινγείηαη ε θνξνδηαθπγή δεδνκέλσλ 

ησλ δπζθνιηψλ.  

Πίνακασ 4.2: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 2 

2:Δεδνκέλωλ ηωλ δπζθνιηώλ ηη δηθαηνινγείηαη πεξηζζόηεξν ωο πξαθηηθή, ε θνξνδηαθπγή ή ε εηζθνξνδηαθπγή 

(κε θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ); Παξαθαιώ ζεκεηώζηε γηα ηελ θνξνδηαθπγή: 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 5 4,9 4,9 4,9 

2 2 1,9 1,9 6,8 

3 8 7,8 7,8 14,6 

4 13 12,6 12,6 27,2 

5 19 18,4 18,4 45,6 

6 41 39,8 39,8 85,4 

7 15 14,6 14,6 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 4. 2: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 2 
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Εικόνα 4. 2: Γράφημα ερώτηςησ 2 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα παξαηεξνχκε φηη 41 (39,8%) 

απφ ηνπο 103 εξσηψκελνπο απάληεζαλ φηη ε θνξνδηαθπγή δηθαηνινγείηαη αξθεηά. 

Καη ζε απηήλ ηελ άκεζε εξψηεζε, ε θνξνδηαθπγή ζεσξείηαη θπζηνινγηθή αληίδξαζε, 

δεδνκέλσλ ησλ ζεκεξηλψλ δπζθνιηψλ. 

 

Ζ ηξίηε εξψηεζε αθνξά ην θαηά πφζν δηθαηνινγείηαη ε εηζθνξνδηαθπγή δεδνκέλσλ 

ησλ δπζθνιηψλ. 

Πίνακασ 4.3: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 3 

3:Δεδνκέλωλ ηωλ δπζθνιηώλ ηη δηθαηνινγείηαη πεξηζζόηεξν ωο πξαθηηθή, ε θνξνδηαθπγή ή ε 

εηζθνξνδηαθπγή (κε θαηαβνιή αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ); Παξαθαιώ ζεκεηώζηε γηα ηελ εηζθνξνδηαθπγή: 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 4 3,9 3,9 3,9 

2 4 3,9 3,9 7,8 

3 14 13,6 13,6 21,4 

4 12 11,7 11,7 33,0 

5 21 20,4 20,4 53,4 

6 40 38,8 38,8 92,2 

7 8 7,8 7,8 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Γράφημα 4. 3: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 3 

 

Εικόνα 4. 3: Γράφημα ερώτηςησ 3 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα απφ ηνπο 

103 εξσηεζέληεο 40 (38,8%) πηζηεχνπλ φηη ε εηζθνξνδηαθπγή δηθαηνινγείηαη αξθεηά. 

Ζ εηζθνξνδηαθπγή επίζεο ζεσξείηαη δηαδεδνκέλε πξαθηηθή γηα ηελ εμνηθνλφκεζε 

ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο. 
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Ζ ηέηαξηε εξψηεζε αθνξά ην αλ ληψζνπλ νη εξσηψκελνη φηη ε θνξνινγηθή 

ζπλεηζθνξά ηνπο είλαη αληαπνδνηηθή σο πξνο ηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ησλ 

δεκφζησλ ππεξεζηψλ πνπ ιακβάλνπλ. 

 

Πίνακασ 4. 4: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 4 

4: Νηώζεηε όηη ε θνξνινγηθή ζπλεηζθνξά ζαο είλαη αληαπνδνηηθή ωο πξνο ηελ πνζόηεηα θαη ηελ πνηόηεηα 

ηωλ δεκνζίωλ ππεξεζηώλ πνπ ιακβάλεηε (π.ρ. πγεία, παηδεία, θ.ιπ.); 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΥΗ 95 92,2 92,2 92,2 

ΓΔ ΓΝΩΡΗΕΩ 4 3,9 3,9 96,1 

ΗΩ ΜΑΛΛΟΝ 4 3,9 3,9 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 4.  4: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 4 
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Εικόνα 4. 4: Γράφημα ερώτηςησ 4 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα παξαηεξνχκε φηη 95 (92,2%) 

απφ ηνπο 103 εξσηεζέληεο ληψζνπλ φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπο δελ είλαη αληαπνδνηηθή. Ζ 

εξψηεζε απηή είλαη πνιχ ζεκαληηθή  δηφηη εμεγεί ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζην θξάηνο θαη πην ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηε δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ ηνπ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνπο θφξνπο πνπ επηβάιιεη ζηνπο ίδηνπο θαη 

ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Ζ πέκπηε εξψηεζε αθνξά ην αλ πηζηεχνπλ φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπο δελ είλαη 

αληαπνδνηηθή επεηδή ην θνξνινγηθφ βάξνο δελ θαηαλέκεηαη δίθαηα. 

 

Πίνακασ 4. 5: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 5 

5:Αλ όρη, ν ιόγνο έγθεηηαη ζην όηη ην θνξνινγηθό βάξνο δελ θαηαλέκεηαη δίθαηα ή/θαη ζην όηη ε 

πνζόηεηα/πνηόηεηα ηωλ ππεξεζηώλ ππνιείπνληαη ηεο ζπλεηζθνξάο ζαο;-Νηώζεηε όηη ππάξρεη Άδηθε 

θαηαλνκή; 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 1,0 1,0 1,0 

3 3 2,9 2,9 3,9 

4 19 18,4 18,4 22,3 

5 32 31,1 31,1 53,4 

6 35 34,0 34,0 87,4 

7 13 12,6 12,6 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Γράφημα 4.  5: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 5 

 

Εικόνα 4. 5: Γράφημα ερώτηςησ 5 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα απφ ηνπο 103 

εξσηψκελνπο 35 (34%) πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη αξθεηά άδηθε θαηαλνκή ηνπ 

θνξνινγηθνχ βάξνπο. 
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Ζ έθηε εξψηεζε αθνξά ην αλ πηζηεχνπλ φηη ε ζπλεηζθνξά ηνπο δελ είλαη 

αληαπνδνηηθή επεηδή ε πνζφηεηα/πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ππνιείπνληαη ηεο 

ζπλεηζθνξάο ηνπο. 

 

Πίνακασ 4. 6: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 6 

6:Νηώζεηε όηη ππάξρεη ρακειή Πνηόηεηα/ κηθξή πνζόηεηα δεκνζίσλ ππεξεζηώλ; 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 6 5,8 5,8 5,8 

4 16 15,5 15,5 21,4 

5 21 20,4 20,4 41,7 

6 36 35,0 35,0 76,7 

7 24 23,3 23,3 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Γράφημα 4.  6: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 6 
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Εικόνα 4. 6: Γράφημα ερώτηςησ 6 

ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα θαη ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα παξαηεξνχκε φηη 36 (35%) απφ 

ηνπο 103 εξσηεζέληεο ληψζνπλ φηη ππάξρεη αξθεηά ρακειή πνηφηεηα ή αξθεηά κηθξή 

πνζφηεηα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ. 

 

Οη επφκελεο πέληε εξσηήζεηο αθνξνχλ ηελ εκπηζηνζχλε πνπ έρνπλ  νη πνιίηεο ζηνπο 

ζεζκνχο θαη ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν. Ζ έβδνκε εξψηεζε αθνξά ζην θαηά πφζν νη 

εξσηεζέληεο έρνπλ εκπηζηνζχλε ζην δηθαζηηθφ ζψκα. 

Πίνακασ 4. 7: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 7 

7:Πόζε εκπηζηνζύλε έρεηε ζην δηθαζηηθό ζώκα; 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 3 2,9 2,9 2,9 

4 9 8,7 8,7 11,7 

5 43 41,7 41,7 53,4 

6 46 44,7 44,7 98,1 

7 2 1,9 1,9 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Γράφημα 4.  7: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 7 

 

Εικόνα 4. 7: Γράφημα ερώτηςησ 7 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα απφ ηνπο 

103 εξσηψκελνπο 43 (41,7%) εκπηζηεχνληαη ην δηθαζηηθφ ζψκα αξθεηά θαη 46 

(44,7%) ην εκπηζηεχνληαη πνιχ. Απφ απηήλ ηελ εξψηεζε κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε 

φηη  ζηε δηθαζηηθή αξρή ππάξρεη πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε. 
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Ζ φγδνε εξψηεζε αθνξά ζην θαηά πφζν νη εξσηεζέληεο έρνπλ εκπηζηνζχλε ζην 

θνηλνβνχιην. 

Πίνακασ 4. 8: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 8 

8:Πόζε εκπηζηνζύλε έρεηε ζην Κνηλνβνύιην; 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 56 54,4 54,4 54,4 

2 34 33,0 33,0 87,4 

3 9 8,7 8,7 96,1 

4 3 2,9 2,9 99,0 

5 1 1,0 1,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Γράφημα 4.  8: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 8 
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Εικόνα 4. 8: Γράφημα ερώτηςησ 8 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα θαίλεηαη φηη 56 (54,4%) απφ 

ηνπο 103 εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη δελ εκπηζηεχνληαη θαζφινπ ην θνηλνβνχιην. ε 

αληίζεζε κε ηελ πξνεγνχκελε εξψηεζε, νη εξσηεζέληεο έρνπλ ηε ηάζε λα κελ 

εκπηζηεχνληαη απηνχο πνπ ςήθηζαλ γηα λα ηνπο εθπξνζσπνχλ. 

 

Ζ έλαηε εξψηεζε αθνξά ζην θαηά πφζν νη εξσηεζέληεο έρνπλ εκπηζηνζχλε ζην 

πνιηηηθφ ζχζηεκα. 

Πίνακασ 4. 9: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 9 

9:Πόζε εκπηζηνζύλε έρεηε ζην Πνιηηηθό Σύζηεκα; 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 61 59,2 59,2 59,2 

2 23 22,3 22,3 81,6 

3 17 16,5 16,5 98,1 

4 2 1,9 1,9 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Γράφημα 4.  9: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 9 

 

Εικόνα 4. 9: Γράφημα ερώτηςησ 9 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα θαίλεηαη φηη 61 (59,2%) απφ 

ηνπο 103 εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη δελ εκπηζηεχνληαη θαζφινπ ην πνιηηηθφ 

ζχζηεκα. ε απηή ηελ εξψηεζε δηαπηζηψλεηαη θαη φηη θαη ην πνιηηηθφ ζχζηεκα έρεη 

κεγάιε επζχλε γηα ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζην θξάηνο θαη γηα ηα 

θαηλφκελα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο απνθπγήο. 

 



52 
  

Ζ δέθαηε εξψηεζε αθνξά ζην θαηά πφζν νη εξσηεζέληεο έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηνλ 

θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν.  

Πίνακασ 4. 10: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 10 

10:Πόζε εκπηζηνζύλε έρεηε ζην Κνηλωληθό Πεξίγπξν; 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 9 8,7 8,7 8,7 

2 15 14,6 14,6 23,3 

3 37 35,9 35,9 59,2 

4 29 28,2 28,2 87,4 

5 12 11,7 11,7 99,0 

6 1 1,0 1,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Γράφημα 4.  10: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 10 
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Εικόνα 4. 10: Γράφημα ερώτηςησ 10 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηα παξαπάλσ γξαθήκαηα θαη ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα 37 (35,9%) 

απφ ηνπο 103 εξσηεζέληεο έρνπλ αξθεηά κέηξηα εκπηζηνζχλε ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο 

πεξίγπξν. Απφ ηε ζπγθεθξηκέλε εξψηεζε δηαπηζηψλνπκε φηη ππάξρεη θάπνηνπ είδνπο 

θαρππνςία γηα ηνλ δηπιαλφ καο. 

 

Ζ ελδέθαηε εξψηεζε αθνξά ζην θαηά πφζν νη εξσηεζέληεο έρνπλ εκπηζηνζχλε ζηα 

ζψκαηα αζθαιείαο.  

 

Πίνακασ 4. 11: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 11 

11:Πόζε εκπηζηνζύλε έρεηε ζηα Σώκαηα Αζθαιείαο (Αζηπλνκία, Σηξαηόο); 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 5 4,9 4,9 4,9 

5 57 55,3 55,3 60,2 

6 37 35,9 35,9 96,1 

7 4 3,9 3,9 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Γράφημα 
4.  11: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 11 

 

Εικόνα 4. 11: Γράφημα ερώτηςησ 11 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα θαίλεηαη φηη απφ ηνπο 103 

εξσηεζέληεο, 57 (55,3%) έρνπλ αξθεηή εκπηζηνζχλε ζηα ζψκαηα αζθαιείαο. Όπσο 

θαη ζηελ εξψηεζε κε ην δηθαζηηθφ ζψκα, έηζη θαη ζηα ζψκαηα αζθαιείαο, νη πνιίηεο 

δείρλνπλ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε. 

 

Ζ δσδέθαηε εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε πφζεο θνξέο, θαηά κέζν φξν, επηζεσξνχληαη νη 

επηρεηξήζεηο ζηελ Διιάδα απφ θνξνινγηθέο θαη άιιεο αξρέο. 
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Πίνακασ 4. 12: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 12 

12:Έρεηε παξαηεξήζεη πόζεο θνξέο θαηά κέζν όξν επηζεωξνύληαη νη επηρεηξήζεηο ζηελ Ειιάδα από ηηο 

θνξνινγηθέο θαη άιιεο αξρέο; 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 9 8,7 8,7 8,7 

2 4 3,9 3,9 12,6 

3 3 2,9 2,9 15,5 

4 8 7,8 7,8 23,3 

5 19 18,4 18,4 41,7 

6 13 12,6 12,6 54,4 

7 18 17,5 17,5 71,8 

8 12 11,7 11,7 83,5 

9 7 6,8 6,8 90,3 

10 3 2,9 2,9 93,2 

11 2 1,9 1,9 95,1 

12 4 3,9 3,9 99,0 

15 1 1,0 1,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Γράφημα 4.  12: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 12 
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Εικόνα 4. 12: Γράφημα ερώτηςησ 12 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα θαίλεηαη φηη απφ ηνπο 103 

εξσηεζέληεο 19 (18,4%) απάληεζε φηη γίλνληαη 5 επηζεσξήζεηο θαη 18 (17,5%) 

απάληεζαλ φηη γίλνληαη 7 επηζεσξήζεηο. 

 

Ζ δέθαηε ηξίηε εξψηεζε αθνξά ηε κέζε δηάξθεηα ησλ επηζεσξήζεσλ ζηηο 

επηρεηξήζεηο, φπνπ φινη νη εξσηψκελνη απάληεζαλ φηη δηαξθεί κία εκέξα.   

 

Πίνακασ 4. 13: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 13 

13:Πόζν πεξίπνπ δηαξθεί ε επηζεώξεζε απηή; 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 103 100,0 100,0 100,0 
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Ζ δέθαηε ηέηαξηε εξψηεζε αθνξά ην θαηά πφζν δπζθνιεχνπλ ηελ αλάπηπμε κίαο 

επηρείξεζεο νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο. 

 

Πίνακασ 4. 14: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 14 

14:Τη δπζθνιεύεη πεξηζζόηεξν ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο;-Οη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 2 1,9 1,9 1,9 

4 6 5,8 5,8 7,8 

5 20 19,4 19,4 27,2 

6 40 38,8 38,8 66,0 

7 35 34,0 34,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Γράφημα 4.  13: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 14 
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Εικόνα 4. 13: Γράφημα ερώτηςησ 14 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα απφ ηνπο 

103 εξσηεζέληεο, 40 (38,8%) απάληεζαλ φηη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο 

δπζθνιεχνπλ πνιχ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο θαη ην 34% ησλ εξσηεζέλησλ πάξα 

πνιχ.  

 

Ζ δέθαηε πέκπηε εξψηεζε αθνξά ην θαηά πφζν δπζθνιεχεη ηελ αλάπηπμε κίαο 

επηρείξεζεο ε θνξνινγηθή δηνίθεζε. 

 

Πίνακασ 4. 15: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 15 

15:Τη δπζθνιεύεη πεξηζζόηεξν ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο;-Η θνξνινγηθή δηνίθεζε 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 14 13,6 13,6 13,6 

2 39 37,9 37,9 51,5 

3 34 33,0 33,0 84,5 

4 10 9,7 9,7 94,2 

5 5 4,9 4,9 99,0 

6 1 1,0 1,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Γράφημα 4.  14: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 15 

 

Εικόνα 4. 14: Γράφημα ερώτηςησ 15 

ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα θαη ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα θαίλεηαη φηη 39 (37,9%) απφ 

ηνπο 103 εξσηψκελνπο πηζηεχνπλ φηη ε αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ επεξεάδεηαη ιίγν 

απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη 34 (33%) ζεσξνχλ φηη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε 

επεξεάδεη κέηξηα ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

  

Ζ δέθαηε έθηε εξψηεζε αθνξά ην θαηά πφζν δπζθνιεχεη ηελ αλάπηπμε κίαο 

επηρείξεζεο ε χθεζε. 
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Πίνακασ 4. 16: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 16 

16:Τη δπζθνιεύεη πεξηζζόηεξν ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο;-Η ύθεζε. 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 4 1 1,0 1,0 1,0 

5 7 6,8 6,8 7,8 

6 41 39,8 39,8 47,6 

7 54 52,4 52,4 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Γράφημα 4.  15: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 16 

 

Εικόνα 4. 15: Γράφημα ερώτηςησ 16 
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χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα, απφ ηνπο 103 

εξσηεζέληεο, 54 (52,4%) πηζηεχνπλ φηη ε χθεζε δπζθνιεχεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 

Ζ δέθαηε έβδνκε εξψηεζε αθνξά ην θαηά πφζν δπζθνιεχεη ηελ αλάπηπμε κίαο 

επηρείξεζεο ε γξαθεηνθξαηία ησλ δεκφζησλ θνξέσλ. 

 

Πίνακασ 4. 17: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 17 

17:Τη δπζθνιεύεη πεξηζζόηεξν ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο;-Η γξαθεηνθξαηία δεκόζηωλ θνξέωλ. 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 1 1,0 1,0 1,0 

3 5 4,9 4,9 5,8 

4 9 8,7 8,7 14,6 

5 12 11,7 11,7 26,2 

6 40 38,8 38,8 65,0 

7 36 35,0 35,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 4.  16: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 17 
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Εικόνα 4. 16: Γράφημα ερώτηςησ 17 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα παξαηεξνχκε φηη απφ ηνπο 103 

εξσηψκελνπο νη 40 (38,8%) πηζηεχνπλ φηη ε γξαθεηνθξαηία δπζθνιεχεη ηελ αλάπηπμε 

ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 

Ζ δέθαηε φγδνε εξψηεζε αθνξά ην θαηά πφζν δπζθνιεχεη ηελ αλάπηπμε κίαο 

επηρείξεζεο ε ειαζηηθφηεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ. 

 

Πίνακασ 4. 18: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 18 

18:Τη δπζθνιεύεη πεξηζζόηεξν ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο;-Ειαζηηθόηεηα ζηελ εθαξκνγή ηνπ λόκνπ. 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 7 6,8 6,8 6,8 

2 13 12,6 12,6 19,4 

3 48 46,6 46,6 66,0 

4 26 25,2 25,2 91,3 

5 6 5,8 5,8 97,1 

6 2 1,9 1,9 99,0 

7 1 1,0 1,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Γράφημα 4.  17: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 18 

 

Εικόνα 4. 17: Γράφημα ερώτηςησ 18 

 

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα 48 (46,6%) απφ 

ηνπο 103 εξσηψκελνπο, πηζηεχνπλ ε ειαζηηθφηεηά ζηελ εθαξκνγή ηνπ λφκνπ 

δπζθνιεχεη ζε κέηξην βαζκφ ηελ αλάπηπμε κίαο επηρείξεζεο. 

 

Ζ δέθαηε έλαηε εξψηεζε αθνξά ην θαηά πφζν δπζθνιεχεη ηελ αλάπηπμε κίαο 

επηρείξεζεο ε δηαθζνξά. 

 

 



64 
  

Πίνακασ 4. 19:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 19 

19:Τη δπζθνιεύεη πεξηζζόηεξν ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο;-Η δηαθζνξά. 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 2 2 1,9 1,9 1,9 

3 4 3,9 3,9 5,8 

4 6 5,8 5,8 11,7 

5 12 11,7 11,7 23,3 

6 51 49,5 49,5 72,8 

7 28 27,2 27,2 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 4.  18: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 19 

 

Εικόνα 4. 18: Γράφημα ερώτηςησ 19 
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ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα θαη ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα θαίλεηαη φηη απφ ηνπο 103 

εξσηεζέληεο νη 51 (49,5%) πηζηεχνπλ φηη ε δηαθζνξά δπζθνιεχεη πνιχ ηελ αλάπηπμε 

κίαο επηρείξεζεο. 

 

Ζ εηθνζηή εξψηεζε αθνξά ην θαηά πφζν δπζθνιεχεη ηελ αλάπηπμε κίαο επηρείξεζεο 

ε πνιππινθφηεηά ηεο λνκνζεζίαο. 

 

Πίνακασ 4. 20:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 20 

20:Τη δπζθνιεύεη πεξηζζόηεξν ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο;-Πνιππινθόηεηα λνκνζεζίαο (θνξνινγηθή, 

αζθαιηζηηθή, εξγαηηθή)  

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 1 1,0 1,0 1,0 

4 7 6,8 6,8 7,8 

5 18 17,5 17,5 25,2 

6 51 49,5 49,5 74,8 

7 26 25,2 25,2 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Γράφημα 4.  19: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 20 
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Εικόνα 4. 19: Γράφημα ερώτηςησ 20 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα απφ ηνπο 

103 εξσηψκελνπο, 51 (49,5%) απάληεζαλ φηη ε πνιππινθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο 

δπζθνιεχεη πνιχ ηελ αλάπηπμε κίαο επηρείξεζεο. 

 

Ζ εηθνζηή δεχηεξε εξψηεζε αθνξά ην θαηά πφζν έρεη ππνπέζεη ζηε αληίιεςε ησλ 

εξσηψκελσλ ην αλ νη επηρεηξήζεηο θαζπζηεξνχλ ηελ πιεξσκή ηνπ ΦΠΑ θαη άιισλ 

θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπο. 

 

Πίνακασ 4. 21:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 22 

22.Έρεηε αθνύζεη αλ νη επηρεηξήζεηο θαζπζηεξνύλ ηελ πιεξωκή ηνπ ΦΠΑ θαη άιιωλ θνξνινγηθώλ 

ππνρξεώζεωλ ώζηε λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο ηνπο (κηζζνδνζία, πηζηωηέο, θ.ιπ.); 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΟΥΗ 2 1,9 1,9 1,9 

3 1 1,0 1,0 2,9 

4 5 4,9 4,9 7,8 

5 27 26,2 26,2 34,0 

6 46 44,7 44,7 78,6 

7 22 21,4 21,4 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Γράφημα 4.  20: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 22 

 

Εικόνα 4. 20: Γράφημα ερώτηςησ 22 

ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα θαη ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα παξαηεξνχκε φηη 46 (44,7%) 

απφ ηνπο 103 εξσηεζέληεο απάληεζαλ φηη νη επηρεηξήζεηο θαζπζηεξνχλ ηελ πιεξσκή 

ηνπ ΦΠΑ θαη άιισλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ψζηε λα θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπο 

αξθεηά ζπρλά. 

 

Ζ εηθνζηή ηξίηε εξψηεζε αθνξά ην πφζνπο κήλεο θαζπζηεξνχλ νη επηρεηξήζεηο ηηο 

παξαπάλσ ηνπο ππνρξεψζεηο. 
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Πίνακασ 4. 22:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 23 

23:ηελ πεξίπησζε πνπ ε απάληεζε ζαο είλαη ΝΑΗ, αμηνινγήζηε πόζνπο κήλεο θαζπζηεξνύλ ηελ 

πιεξσκή   –   παξαθαιώ δώζηε σο απάληεζε αξηζκό, π.ρ. 12, αιιηώο απαληήζηε 0 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0 2 1,9 1,9 1,9 

1 7 6,8 6,8 8,7 

2 50 48,5 48,5 57,3 

3 18 17,5 17,5 74,8 

4 7 6,8 6,8 81,6 

5 9 8,7 8,7 90,3 

6 5 4,9 4,9 95,1 

7 1 1,0 1,0 96,1 

8 2 1,9 1,9 98,1 

9 1 1,0 1,0 99,0 

12 1 1,0 1,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 4.  21: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 23 
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Εικόνα 4. 21: Γράφημα ερώτηςησ 23 

 

Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηνπο 103 εξσηψκελνπο νη 50 (48,5%) απάληεζαλ πσο νη 

επηρεηξήζεηο θαζπζηεξνχλ ηελ πιεξσκή ηνπ ΦΠΑ θαη άιισλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ γηα δχν κήλεο. 

 

Ζ εηθνζηή ηέηαξηε εξψηεζε αθνξά αλ νη εξσηψκελνη  πηζηεχνπλ φηη είλαη ζχλεζεο ην 

θαηλφκελν ηεο δσξνδνθίαο ππαιιήινπ γηα ηελ εχθνιε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ 

ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 

Πίνακασ 4. 23:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 24 

24:Από όζα έρεηε αθνύζεη, είλαη ζύλεζεο ην θαηλόκελν ηεο δσξνδνθίαο ππαιιήινπ γηα ηελ εύθνιε 

δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ζηηο δεκόζηεο ππεξεζίεο; 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 3 3 2,9 2,9 2,9 

4 10 9,7 9,7 12,6 

5 24 23,3 23,3 35,9 

6 54 52,4 52,4 88,3 

7 12 11,7 11,7 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Γράφημα 4.  22: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 24 

 

Εικόνα 4. 22: Γράφημα ερώτηςησ 24 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα θαίλεηαη φηη 54 (52,4%) απφ 

ηνπο 103 εξσηψκελνπο πηζηεχνπλ φηη είλαη αξθεηά ζχλεζεο ην θαηλφκελν ηεο 

δσξνδνθίαο ππαιιήινπ γηα ηελ εχθνιε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ζηηο δεκφζηεο 

ππεξεζίεο. 

 

Ζ εηθνζηή πέκπηε εξψηεζε έρεη λα θάλεη κε ην θαηά πφζν νη εξσηψκελνη πηζηεχνπλ 

φηη ε δσξνδνθία ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνζθχγεη ζε 

άιιν ππάιιειν ή/θαη θαηαγγείιεη ην θαηλφκελν ζε πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο. 
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Πίνακασ 4. 24:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 25 

25:Αλ λαη, απηό ζπκβαίλεη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξόκελνο πξνζθύγεη ζε άιιν ππάιιειν ή/θαη 

θαηαγγείιεη ην θαηλόκελν ζε πξντζηάκελν ηεο ππεξεζίαο; 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 1 8 7,8 7,8 7,8 

2 19 18,4 18,4 26,2 

3 20 19,4 19,4 45,6 

4 38 36,9 36,9 82,5 

5 16 15,5 15,5 98,1 

6 2 1,9 1,9 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Γράφημα 4.  23: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 25 
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Εικόνα 4. 23: Γράφημα ερώτηςησ 25 

 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηα παξαπάλσ γξαθήκαηα θαη ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα απφ ηνπο 

103 εξσηεζέληεο νη 38 (36,9%) απάληεζαλ κε νπδεηεξφηεηά ζε  απηήλ ηελ εξψηεζε. 

 

Ζ εηθνζηή έθηε εξψηεζε αθνξά ην αλ ππάξρνπλ επηρεηξήζεηο πνπ θαηαβάιινπλ πνζά 

γηα πξνζηαζία θαη πφζν πηζηεχνπλ φηη είλαη ην κέξνο ηνπ ηδίξνπ πνπ θαηαβάιινπλ. 

 

Πίνακασ 4. 25:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 26 

26:Αλ ΝΑΗ, επηιέμηε θαη ην κέξνο ηνπ ηδίξνπ πνπ ζεσξείηαη πσο θαηαβάιινπλ: 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΟΥΗ 1 1,0 1,0 1,0 

ΝΑΗ ΔΩ 10% 75 72,8 72,8 73,8 

ΓΞ / ΓΑ 27 26,2 26,2 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Γράφημα 4.  24: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 26 

 

Εικόνα 4. 24: Γράφημα ερώτηςησ 26 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ην αληίζηνηρν γξάθεκα παξαηεξνχκε φηη απφ ηνπο 103 

εξσηεζέληεο, 75 (72,8%) πηζηεχνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο θαηαβάιινπλ έσο θαη 10% 

ηνπ ηδίξνπ ηνπο γηα πξνζηαζία.  

 

Ζ εηθνζηή έβδνκε εξψηεζε αθνξά ην ηη πνζνζηφ ηνπ ηδίξνπ ηνπο απνθξχπηνπλ νη 

επηρεηξήζεηο απφ ηηο θνξνινγηθέο αξρέο. 
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Πίνακασ 4. 26:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 27 

27:Μπνξείηε λα εθηηκήζεηε ην πνζνζηό ηνπ ηδίξνπ πνπ θαηά κέζν όξν απνθξύπηνπλ νη επηρεηξήζεηο από 

ηηο θνξνινγηθέο αξρέο; 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΔΩ 10% 4 3,9 3,9 3,9 

11%-20% 5 4,9 4,9 8,7 

21%-30% 31 30,1 30,1 38,8 

31%-40% 48 46,6 46,6 85,4 

41%-50% 14 13,6 13,6 99,0 

>50% 1 1,0 1,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Γράφημα 4.  25: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 27 
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Εικόνα 4. 25: Γράφημα ερώτηςησ 27 

Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ην αληίζηνηρν γξάθεκα απφ ηνπο 103 

εξσηεζέληεο, 48 (46,6%) πηζηεχνπλ πσο νη επηρεηξήζεηο απνθξχπηνπλ θαηά κέζν φξν 

ην 31 έσο 40% ηνπ ηδίξνπ ηνπο θαη ην 30,10% πηζηεχεη φηη απνθξχπηνπλ ην 21-30%. 

 

Ζ εηθνζηή φγδνε εξψηεζε αθνξά ην πνζνζηφ ησλ κεξηθψο αδήισησλ ππαιιήισλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 

Πίνακασ 4. 27:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 28 

28:Μπνξείηε λα εθηηκήζεηε ην πνζνζηό ησλ κεξηθώο αδήισησλ ππαιιήισλ 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΔΩ 10% 32 31,1 31,1 31,1 

11%-20% 52 50,5 50,5 81,6 

21%-30% 11 10,7 10,7 92,2 

31%-40% 8 7,8 7,8 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Γράφημα 4.  26: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 28 

 

Εικόνα 4. 26: Γράφημα ερώτηςησ 28 

ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα θαη ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα θαίλεηαη φηη 52 (50,5%) απφ 

ηνπο 103 εξσηψκελνπο πηζηεχνπλ φηη ην πνζνζηφ ησλ κεξηθψο αδήισησλ ππαιιήισλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη κεηαμχ ηνπ 11% κε 20%. 

 

Ζ εηθνζηή έλαηε εξψηεζε αθνξά ην πνζνζηφ ησλ εμ’ νινθιήξνπ αδήισησλ 

ππαιιήισλ ζηηο επηρεηξήζεηο. 
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Πίνακασ 4. 28:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 29 

29.κπνξείηε λα εθηηκήζεηε ην πνζνζηό ησλ εμ’ νινθιήξνπ αδήισησλ ππαιιήισλ 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΔΩ 10% 22 21,4 21,4 21,4 

11%-20% 24 23,3 23,3 44,7 

31%-40% 57 55,3 55,3 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Γράφημα 4.  27: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 29 

 

Εικόνα 4. 27: Γράφημα ερώτηςησ 29 
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα απφ ηνπο 103 

εξσηεζέληεο νη 57 (55,3%) πηζηεχνπλ φηη ην πνζνζηφ ησλ εμ’ νινθιήξνπ αδήισησλ 

ππαιιήισλ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη κεηαμχ ηνπ 31% θαη 40%. 

 

Πίνακασ 4. 29: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 30 

ΦΤΛΟ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΑΝΓΡΑ 63 61,2 61,2 61,2 

ΓΤΝΑΗΚΑ 40 38,8 38,8 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

 

 

Γράφημα 4.  28: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 30 
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Εικόνα 4. 28: Γράφημα ερώτηςησ 30 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα παξαηεξνχκε φηη απφ ηνπο 103 

εξσηψκελνπο νη 63 (61,2%) ήηαλ άλδξεο θαη 40 (38,8%) ήηαλ γπλαίθεο. 

Πίνακασ 4. 30: Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 31 

ΖΛΗΚΗΑΚΟ ΓΗΑΣΖΜΑ 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 21-30 28 27,2 27,2 27,2 

31-40 32 31,1 31,1 58,3 

41-50 29 28,2 28,2 86,4 

51-60 13 12,6 12,6 99,0 

ΓΞ / ΓΑ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 



80 
  

Γράφημα 4.  29: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 31 

 

Εικόνα 4. 29: Γράφημα ερώτηςησ 31 

Όπσο θαίλεηαη ζηα παξαπάλσ γξαθήκαηα θαη ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα απφ ηνπο 103 

εξσηψκελνπο νη 32 (31,1%) ήηαλ κεηαμχ 31 θαη 40 εηψλ. 

 

Πίνακασ 4. 31:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 32 

ΟΗΚΟΓΔΝΔΗΑΚΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΓΓΑΜΟ 47 45,6 45,6 45,6 

ΑΓΑΜΟ 46 44,7 44,7 90,3 

ΓΗΑΕΔΤΓΜΔΝΟ 9 8,7 8,7 99,0 

ΥΖΡΟ 1 1,0 1,0 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Γράφημα 4.  30: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 32 

 

Εικόνα 4. 30: Γράφημα ερώτηςησ 32 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα παξαηεξνχκε φηη φζνλ αθνξά 

ηελ νηθνγελεηαθή θαηάζηαζε ησλ 103 εξσηεζέλησλ νη 47 (45,6%) ήηαλ έγγακνη θαη 

νη 46 (44,7%) ήηαλ άγακνη.  

Πίνακασ 4. 32:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 33 

ΣΔΚΝΑ 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid ΝΑΗ 46 44,7 46,5 46,5 

ΟΥΗ 53 51,5 53,5 100,0 

Total 99 96,1 100,0  

Missing System 4 3,9   

Total 103 100,0   
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Γράφημα 4.  31: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 33 

 

Εικόνα 4. 31: Γράφημα ερώτηςησ 33 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα παξαηεξνχκε φηη απφ ηνπο 103 

εξσηψκελνπο 53 (53,5%) δελ έρνπλ παηδηά, 46 (46,5%) έρνπλ παηδηά ελψ ππήξραλ θαη 

4 νη νπνίνη δελ απάληεζαλ ζηελ εξψηεζε.  
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Πίνακασ 4. 33:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 34 

ΑΠΑΥΟΛΖΖ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΑ 9 8,7 8,7 8,7 

ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΠΑΓΓΔΛΜΑ 17 16,5 16,5 25,2 

ΤΠΑΛΛΖΛΟ ΗΓΗΩΣΗΚΟΤ 

ΣΟΜΔΑ 

24 23,3 23,3 48,5 

ΑΝΔΡΓΟ 2 1,9 1,9 50,5 

ΓΖΜΟΗΟ ΣΟΜΔΑ 37 35,9 35,9 86,4 

ΦΟΗΣΖΣΖ 14 13,6 13,6 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Γράφημα 4.  32: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 34 

 

Εικόνα 4. 32: Γράφημα ερώτηςησ 34 
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Όπσο θαίλεηαη ζηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα 37 (35,9%) απφ 

ηνπο 103 εξσηεζέληεο εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

 

Πίνακασ 4. 34:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 36 

ΚΑΣΑΣΑΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΓΗΑΝΤΟΜΔΝΖ 20 19,4 19,4 19,4 

ΟΛΟΚΛΖΡΩΜΔΝΖ 83 80,6 80,6 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Γράφημα 4.  33: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 36 

 

Εικόνα 4. 33: Γράφημα ερώτηςησ 36 
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα παξαηεξνχκε φηη απφ ηνπο 103 

εξσηψκελνπο νη 83 (80,6%) έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο. 

 

Πίνακασ 4. 35:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 37 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ΛΤΚΔΗΟ 16 15,5 15,5 15,5 

ΗΔΚ/ΚΔΚ 1 1,0 1,0 16,5 

ΣΔΗ 8 7,8 7,8 24,3 

ΑΔΗ 44 42,7 42,7 67,0 

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ 32 31,1 31,1 98,1 

ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΟ 2 1,9 1,9 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

Γράφημα 4.  34: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 37 

 

Εικόνα 4. 34: Γράφημα ερώτηςησ 37 
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Όπσο παξαηεξνχκε ζηα παξαπάλσ γξαθήκαηα θαη ηνλ αληίζηνηρν πίλαθα 44 (42,7%) 

απφ ηνπο 103 εξσηεζέληεο έρνπλ πηπρίν ΑΔΗ. 

 

Ζ εξψηεζε ζαξάληα αθνξά ην πνζφ ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο πνπ μνδεχνπλ νη 

εξσηψκελνη θαηά κέζν φξν γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο. 

Πίνακασ 4. 36:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 40 

40 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0-100 8 7,8 7,8 7,8 

101-200 3 2,9 2,9 10,7 

201-300 2 1,9 1,9 12,6 

301-400 1 1,0 1,0 13,6 

401-500 3 2,9 2,9 16,5 

501-600 3 2,9 2,9 19,4 

601-700 3 2,9 2,9 22,3 

701-800 5 4,9 4,9 27,2 

801-900 5 4,9 4,9 32,0 

901-1000 8 7,8 7,8 39,8 

1001-1500 30 29,1 29,1 68,9 

1501-2000 22 21,4 21,4 90,3 

2001-3000 10 9,7 9,7 100,0 

Total 103 100,0 100,0  
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Γράφημα 4.  35: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 40 

 

Εικόνα 4. 35: Γράφημα ερώτηςησ 40 

 

ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαη ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα παξαηεξνχκε φηη απφ ηνπο 103 

εξσηψκελνπο νη 30 (29,1%) απάληεζαλ φηη μνδεχνπλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ λνηθνθπξηνχ 

ηνπο κεηαμχ ησλ 1001 θαη 1500 επξψ. 
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Ζ εξψηεζε 41 αθνξά ην πνζφ πνπ ηειηθά ρξεηάδνληαη νη εξσηψκελνη θάζε κήλα γηα 

ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο, άζρεηα εάλ έρνπλ ην εηζφδεκα 

γηα λα ην θαιχςνπλ ή αλαγθάδνληαη ηειηθά λα ην βξνπλ απφ άιιεο πεγέο. 

 

Πίνακασ 4. 37:Κατανομή ςυχνοτήτων ερώτηςησ 41 

41 

 
Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Valid 0-100 79 76,7 76,7 76,7 

101-200 5 4,9 4,9 81,6 

201-300 3 2,9 2,9 84,5 

301-400 3 2,9 2,9 87,4 

401-500 3 2,9 2,9 90,3 

501-600 4 3,9 3,9 94,2 

601-700 2 1,9 1,9 96,1 

701-800 2 1,9 1,9 98,1 

901-1000 2 1,9 1,9 100,0 

Total 103 100,0 100,0  

 

 

Γράφημα 4.  36: Γράφημα ςυχνοτήτων ερώτηςησ 41 
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Εικόνα 4. 36: Γράφημα ερώτηςησ 41 

Όπσο θαίλεηαη ζηα παξαπάλσ γξαθήκαηα θαη ηνλ αληίζηνηρα πίλαθα, 79 (76,7%) απφ 

ηνπο 103 εξσηψκελνπο απάληεζαλ πσο ην πνζφ πνπ ηειηθά ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο θαη αλαγθάδνληαη ηειηθά λα ην βξνπλ 

απφ άιιεο πεγέο είλαη έσο 100 επξψ. 

Έιεγρνο Καλνληθόηεηαο ησλ κεηαβιεηώλ 

Γηα ηελ εθηελέζηεξε αλάιπζε ησλ εξσηήζεσλ κε ζπζρεηίζεηο ζα πξέπεη πξψηα λα 

γίλεη έιεγρνο θαλνληθφηεηαο, έηζη ψζηε λα απνθαζηζηεί ν θαηαιιειφηεξνο 

ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο πξνο ρξήζε. 

Ο έιεγρνο θαλνληθφηεηαο είλαη έλαο έιεγρνο ππνζέζεσλ, ηεο θαηεγνξίαο έιεγρνο 

θαιήο πξνζαξκνγήο, ν νπνίνο δηεξεπλά θαηά πφζν νη κεηαβιεηέο κπνξνχλ λα 

κνληεινπνηεζνχλ κε θάπνηα Καλνληθή Καηαλνκή ή πξνέξρνληαη απφ κία ηέηνηα. Πην 

αλαιπηηθά ν έιεγρνο ππφ ηε κεδεληθή ππφζεζε ππνζέηεη πσο ηα δεδνκέλα 

αθνινπζνχλ Καλνληθή θαηαλνκή. 

0

1

:      

:   δελ    

H έ έ ό ή ή

vs

H έ έ ό ή ή

       

       

  

  

 

Δπεηδή δελ ππάξρεη θάπνην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πνπ λα καο ππνδεηθλχεη φηη ε 

θιίκαθα Likert αθνινπζεί θάπνηα θαηαλνκή κε γλσζηή κέζε ηηκή θαη δηαθχκαλζε, 

θαηαιιειφηεξνο έιεγρνο θξίλεηαη ν Kolmogorov-Smirnov κε ηε δηφξζσζε ηνπ 

Lilliefors πνπ ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ε κέζε ηηκή θαη ε δηαθχκαλζε εθηηκνχληαη απφ 

ην δείγκα. 
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ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη ηα δεδνκέλα θακίαο εξψηεζεο δελ είλαη 

Καλνληθά εθφζνλ νη p-values είλαη κηθξφηεξεο ηνπ 1‰ θαη θαηά ζπλέπεηα ε κεδεληθή 

ππφζεζε απνξξίπηεηαη ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο απφ ηα ζπλεζηζκέλα 

(1%,5%,10%). 

 

Έιεγρνο Γξακκηθήο πζρέηηζεο - Γηαζηαπξώζεηο 

Παξαθάησ αθνινπζεί ν έιεγρνο γξακκηθήο ζπζρέηηζεο κεηαμχ ησλ δεκνγξαθηθψλ 

εξσηήζεσλ κε φιεο ηηο ππφινηπεο. Γεδνκέλνπ φηη ηα δεδνκέλνπ δελ πξνέξρνληαη απφ 

θάπνηα Καλνληθή Καηαλνκή θαηαιιειφηεξνη κε παξακεηξηθνί ζπληειεζηέο 

ζπζρέηηζεο θξίλνληαη νη Kendall's tau-b θαη Spearman's Rho. 
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Απφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ ζηαηηζηηθά ζεκαληηθέο 

ζπζρεηίζεηο ηνπ θχινπ κε ηελ εξψηεζε 14, ηνπ ειηθηαθνχ δηαζηήκαηνο κε ηηο 

εξσηήζεηο 15 θαη 29, ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  κε ηηο εξσηήζεηο 4,6 θαη 7, ησλ 

ηέθλσλ κε ηηο εξσηήζεηο 6,10,26 θαη 29, ηεο απαζρφιεζεο κε ηηο εξσηήζεηο 6,10,24 

θαη 26, ηεο θαηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο κε ηηο εξσηήζεηο 10 θαη 26, ηεο εθπαίδεπζεο 

κε ηηο εξσηήζεηο 14 θαη 15, ηεο εξψηεζεο 40 κε ηηο εξσηήζεηο 7,10 θαη 15 θαη ηεο 

εξψηεζεο 41 κε ηηο εξσηήζεηο 10 θαη 26. 

 

Ραβδόγραμμα 4. 1: Ραβδόγραμμα ςυςχζτιςησ φφλου με 14 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Kendall -

0,275, Spearman -0.296) θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπ θχινπ θαη ηνπ θαηά πφζν δπζθνιεχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο νη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, κε ηνπο άλδξεο λα έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη νη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο  επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζε κεγαιχηεξε 

θιίκαθα. 
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Ραβδόγραμμα 4. 2Ραβδόγραμμα ςυςχζτιςησ ηλικιακοφ διαςτήματοσ με 15 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Kendall 

0,197, Spearman 0.236) θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

ειηθηαθνχ δηαζηήκαηνο φπνπ αλήθεη ν εξσηψκελνο θαη ηνπ θαηά πφζν δπζθνιεχεη 

ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ε θνξνινγηθή δηνίθεζε, κε φζνπο αλήθνπλ ζην 

ειηθηαθφ δηάζηεκα 41-50 εηψλ  λα έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη ε θνξνινγηθή 

δηνίθεζε  επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 
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Ραβδόγραμμα 4. 3Ραβδόγραμμα ςυςχζτιςησ οικογενειακήσ κατάςταςησ με 6 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Kendall -

0,185, Spearman -0,214) θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  ηνπ εξσηψκελνπ θαη ηνπ θαηά πφζν ππάξρεη ρακειή 

πνηφηεηα/κηθξή πνζφηεηα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε ηνπο έγγακνπο  λα έρνπλ ηελ ηάζε 

λα πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

Ραβδόγραμμα 4. 4Ραβδόγραμμα ςυςχζτιςησ οικογενειακήσ κατάςταςησ με 7 

 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Kendall 

0,224, Spearman 0,243) θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο 

νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο  ηνπ εξσηψκελνπ θαη ηνπ πφζε εκπηζηνζχλε έρνπλ ζην 

δηθαζηηθφ ζψκα, κε ηνπο άγακνπο  λα έρνπλ ηελ ηάζε λα έρνπλ εκπηζηνζχλε ζην 

δηθαζηηθφ ζψκα ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 
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Ραβδόγραμμα 4. 5Ραβδόγραμμα ςυςχζτιςησ τζκνα με 6 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Kendall -

0,246, Spearman -0,271) θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπ αλ ν εξσηψκελνο έρεη παηδηά θαη ηνπ θαηά πφζν ππάξρεη ρακειή πνηφηεηα/κηθξή 

πνζφηεηα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε φζνπο έρνπλ παηδηά λα έρνπλ ηελ ηάζε λα 

πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 
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Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Kendall 

0,199, Spearman 0,219) θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

αλ ν εξσηψκελνο έρεη παηδηά θαη ηνπ πφζε εκπηζηνζχλε έρεη ζηνλ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν, κε φζνπο δελ έρνπλ παηδηά λα έρνπλ ηελ ηάζε λα εκπηζηεχνληαη ηνλ 

θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

Ραβδόγραμμα 4. 6Ραβδόγραμμα ςυςχζτιςησ απαςχόληςησ με 6 

 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Kendall -

0,212, Spearman -0,252) θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπ είδνπο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ εξσηψκελνπ θαη ηνπ θαηά πφζν ππάξρεη ρακειή 

πνηφηεηα/κηθξή πνζφηεηα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε φζνπο εξγάδνληαη ζηνλ δεκφζην 

ηνκέα λα έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 
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Ραβδόγραμμα 4. 7Ραβδόγραμμα ςυςχζτιςησ απαςχόληςησ με 24 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Kendall -

0,280, Spearman -0,330) θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπ είδνπο ηεο απαζρφιεζεο ηνπ εξσηψκελνπ θαη ηνπ θαηά πφζν είλαη ζχλεζεο ην 

θαηλφκελν ηεο δσξνδνθίαο ππαιιήινπ γηα ηελ εχθνιε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ 

ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο, κε φζνπο εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα έρνπλ ηελ 

ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη είλαη ζχλεζεο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 
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Ραβδόγραμμα 4. 8Ραβδόγραμμα ςυςχζτιςη κατάςταςη εκπαίδευςησ με 10 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Kendall -

0,291, Spearman -0,321) θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηεο θαηάζηαζεο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ εξσηψκελνπ θαη ηνπ πφζε εκπηζηνζχλε έρεη 

ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, κε φζνπο έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο λα 

έρνπλ ηελ ηάζε λα εκπηζηεχνληαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν ζε κεγαιχηεξε 

θιίκαθα. 
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Ραβδόγραμμα 4. 9Ραβδόγραμμα ςυςχζτιςησ εκπαίδευςησ με 14 

 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Kendall -

0,201, Spearman -0,236) θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπ είδνπο ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ εξσηψκελνπ θαη ηνπ θαηά πφζν δπζθνιεχνπλ ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, κε φζνπο έρνπλ ηειεηψζεη 

ΑΔΗ λα έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη ηε δπζθνιεχνπλ ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

Ραβδόγραμμα 4. 10Ραβδόγραμμα ςυςχζτιςησ εκπαίδευςησ με 15 

 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Spearman 

0,194) θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ εξσηψκελνπ θαη ηνπ θαηά πφζν δπζθνιεχεη ηελ αλάπηπμε ηεο 

επηρείξεζεο ε θνξνινγηθή δηνίθεζε, κε φζνπο έρνπλ πάξεη κεηαπηπρηαθφ λα έρνπλ 

ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη ηε δπζθνιεχεη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 
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Ραβδόγραμμα 4. 11Ραβδόγραμμα ςυςχζτιςησ 40 με 7 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Spearman -

0,197) θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο πνπ μνδεχνπλ νη εξσηψκελνη θαηά κέζν φξν γηα ηελ θάιπςε ησλ 

αλαγθψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο θαη ηνπ πφζε εκπηζηνζχλε έρνπλ ζην δηθαζηηθφ 

ζψκα, κε φζνπο μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα λα έρνπλ ηελ ηάζε λα έρνπλ εκπηζηνζχλε ζην 

δηθαζηηθφ ζψκα ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

 

Ραβδόγραμμα 4. 12Ραβδόγραμμα ςυςχζτιςησ 40 με 10 
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Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Kendall -

0,166, Spearman -0,214) θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ 

ηνπ πνζνχ ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο πνπ μνδεχνπλ νη εξσηψκελνη θαηά κέζν φξν γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο θαη ηνπ πφζε εκπηζηνζχλε έρνπλ ζηνλ 

θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, κε φζνπο μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα λα έρνπλ ηελ ηάζε λα ηνπ 

έρνπλ εκπηζηνζχλε ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

Ραβδόγραμμα 4. 13Ραβδόγραμμα ςυςχζτιςησ 40 με 15 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Kendall 

0,156, Spearman 0,195) θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

πνζνχ ηνπ εηζνδήκαηνο ηνπο πνπ μνδεχνπλ νη εξσηψκελνη θαηά κέζν φξν γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο θαη ηνπ θαηά πφζν δπζθνιεχεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ε θνξνινγηθή δηνίθεζε, κε φζνπο μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα 

λα έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ πσο ηε δπζθνιεχεη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 
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Ραβδόγραμμα 4. 14Ραβδόγραμμα 41 με 10 

 

Απφ ην παξαπάλσ γξάθεκα θαη ηνλ αληίζηνηρν ζπληειεζηή ζπζρέηηζεο (Kendall 

0,200, Spearman 0,226) θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ 

πνζνχ πνπ ηειηθά ρξεηάδνληαη νη εξσηψκελνη θάζε κήλα γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ 

αλαγθψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο, άζρεηα εάλ έρνπλ ην εηζφδεκα γηα λα ην θαιχςνπλ ή 

αλαγθάδνληαη ηειηθά λα ην βξνπλ απφ άιιεο πεγέο θαη ηνπ πφζε εκπηζηνζχλε έρνπλ 

ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, κε φζνπο ρξεηάδνληαη ιηγφηεξα λα έρνπλ ηελ ηάζε λα 

ηνπ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 
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5 πκπεξάζκαηα 

 

Απφ ηελ έξεπλα ηνπ θεθαιαίνπ 4 δηαπηζηψζεθαλ νη εμήο ηάζεηο: 

 

 Γεληθφηεξα ππάξρεη κεγάιε αλνρή ζηελ πξνζπάζεηα απφθξπςεο κέξνο ηνπ 

εηζνδήκαηνο γηα ηελ απνθπγή ηεο θνξνιφγεζεο ηνπ.  

 Ζ θνξνδηαθπγή ζεσξείηαη θπζηνινγηθή αληίδξαζε, δεδνκέλσλ ησλ ζεκεξηλψλ 

δπζθνιηψλ. 

 Ζ εηζθνξνδηαθπγή επίζεο ζεσξείηαη δηαδεδνκέλε πξαθηηθή γηα ηελ 

εμνηθνλφκεζε ηνπ εξγαηηθνχ θφζηνπο. 

 Ζ πιεηνςεθία πηζηεχεη φηη ππάξρεη αξθεηά κεγάιε άληζε θαηαλνκή θαη ληψζεη 

φηη ππάξρεη αξθεηά ρακειή πνηφηεηα ή αξθεηά κηθξή πνζφηεηα δεκνζίσλ 

ππεξεζηψλ. 

 ηε δηθαζηηθή αξρή ππάξρεη πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε. 

 Οη εξσηεζέληεο έρνπλ ηε ηάζε λα κελ εκπηζηεχνληαη απηνχο πνπ ςήθηζαλ γηα 

λα ηνπο εθπξνζσπνχλ. 

 Σν πνιηηηθφ ζχζηεκα έρεη κεγάιε επζχλε γηα ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ 

πνιηηψλ ζην θξάηνο θαη γηα ηα θαηλφκελα ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο 

απνθπγήο. 

 Τπάξρεη θάπνηνπ είδνπο θαρππνςία γηα ηνλ δηπιαλφ καο (σο πξνο ηνλ 

θνηλσληθφ πεξίγπξν) 

 Όπσο θαη ζηελ εξψηεζε κε ην δηθαζηηθφ ζψκα, έηζη θαη ζηα ζψκαηα 

αζθαιείαο, νη πνιίηεο δείρλνπλ πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε. 

 38,8% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο 

δπζθνιεχνπλ πνιχ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο θαη ην 34% ησλ 

εξσηεζέλησλ πάξα πνιχ. 

 37,9% απφ ηνπο 103 εξσηψκελνπο πηζηεχνπλ φηη ε αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ επεξεάδεηαη ιίγν απφ ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε θαη ην 33% 

ζεσξνχλ φηη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε επεξεάδεη κέηξηα ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ.  

 

 Ζ χθεζε δπζθνιεχεη ηελ αλάπηπμε ησλ επηρεηξήζεσλ. 
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 Ζ πιεηνςεθία πηζηεχεη φηη ε γξαθεηνθξαηία δπζθνιεχεη ηελ αλάπηπμε ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

 Σν 49,5% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ φηη ε δηαθζνξά δπζθνιεχεη πνιχ ηελ 

αλάπηπμε κίαο επηρείξεζεο. 

 49,5% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη ε πνιππινθφηεηα ηεο λνκνζεζίαο 

δπζθνιεχεη πνιχ ηελ αλάπηπμε κίαο επηρείξεζεο. 

 Σν 44,7% ησλ εξσηεζέλησλ απάληεζαλ φηη νη επηρεηξήζεηο θαζπζηεξνχλ ηελ 

πιεξσκή ηνπ ΦΠΑ θαη άιισλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ψζηε λα 

θαιπθζνχλ νη αλάγθεο ηνπο αξθεηά ζπρλά. Αθφκε,  ην 48,5% ησλ 

εξσηεζέλησλ απάληεζαλ πσο νη επηρεηξήζεηο θαζπζηεξνχλ ηελ πιεξσκή ηνπ 

ΦΠΑ θαη άιισλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα δχν κήλεο. 

 Ζ πιεηνςεθία πηζηεχεη φηη είλαη αξθεηά ζχλεζεο ην θαηλφκελν ηεο 

δσξνδνθίαο ππαιιήινπ γηα ηελ εχθνιε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο. 

 Σν 72,8% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ φηη νη επηρεηξήζεηο θαηαβάιινπλ έσο 

θαη 10% ηνπ ηδίξνπ ηνπο γηα πξνζηαζία. 

 Σν 46,6% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ πσο νη επηρεηξήζεηο απνθξχπηνπλ θαηά 

κέζν φξν ην 31 έσο 40% ηνπ ηδίξνπ ηνπο θαη ην 30,10% πηζηεχεη φηη 

απνθξχπηνπλ ην 21-30%. 

 Σν 50,5% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ φηη ην πνζνζηφ ησλ κεξηθψο 

αδήισησλ ππαιιήισλ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη κεηαμχ ηνπ 11% κε 20%. 

 Σν 55,3% ησλ εξσηεζέλησλ πηζηεχνπλ φηη ην πνζνζηφ ησλ εμ’ νινθιήξνπ 

αδήισησλ ππαιιήισλ ζηηο επηρεηξήζεηο είλαη κεηαμχ ηνπ 31% θαη 40%. 

 

Οη ζπζρεηίζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ έξεπλα είλαη: 

 

o θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ θχινπ θαη ηνπ 

θαηά πφζν δπζθνιεχνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο νη θνξνινγηθνί 

ζπληειεζηέο, κε ηνπο άλδξεο λα έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη νη 

θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο επεξεάδνπλ ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζε 

κεγαιχηεξε θιίκαθα. 
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o θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ ειηθηαθνχ 

δηαζηήκαηνο φπνπ αλήθεη ν εξσηψκελνο θαη ηνπ θαηά πφζν δπζθνιεχεη ηελ 

αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ε θνξνινγηθή δηνίθεζε, κε φζνπο αλήθνπλ ζην 

ειηθηαθφ δηάζηεκα 41-50 εηψλ λα έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη ε 

θνξνινγηθή δηνίθεζε επεξεάδεη ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ζε κεγαιχηεξε 

θιίκαθα. 

 

o θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο ηνπ εξσηψκελνπ θαη ηνπ θαηά πφζν ππάξρεη ρακειή 

πνηφηεηα/κηθξή πνζφηεηα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε ηνπο έγγακνπο λα έρνπλ 

ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

o θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο νηθνγελεηαθήο 

θαηάζηαζεο  ηνπ εξσηψκελνπ θαη ηνπ πφζε εκπηζηνζχλε έρνπλ ζην δηθαζηηθφ ζψκα, 

κε ηνπο άγακνπο  λα έρνπλ ηελ ηάζε λα έρνπλ εκπηζηνζχλε ζην δηθαζηηθφ ζψκα ζε 

κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

o θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ αλ ν 

εξσηψκελνο έρεη παηδηά θαη ηνπ θαηά πφζν ππάξρεη ρακειή πνηφηεηα/κηθξή 

πνζφηεηα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε φζνπο έρνπλ παηδηά λα έρνπλ ηελ ηάζε λα 

πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

o θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ αλ ν εξσηψκελνο 

έρεη παηδηά θαη ηνπ πφζε εκπηζηνζχλε έρεη ζηνλ θνηλσληθφ πεξίγπξν, κε φζνπο 

δελ έρνπλ παηδηά λα έρνπλ ηελ ηάζε λα εκπηζηεχνληαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπο 

πεξίγπξν ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

o θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο 

απαζρφιεζεο ηνπ εξσηψκελνπ θαη ηνπ θαηά πφζν ππάξρεη ρακειή 

πνηφηεηα/κηθξή πνζφηεηα δεκνζίσλ ππεξεζηψλ, κε φζνπο εξγάδνληαη ζηνλ 

δεκφζην ηνκέα λα έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη ππάξρεη ζε κεγαιχηεξε 

θιίκαθα. 
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o θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο 

απαζρφιεζεο ηνπ εξσηψκελνπ θαη ηνπ θαηά πφζν είλαη ζχλεζεο ην θαηλφκελν 

ηεο δσξνδνθίαο ππαιιήινπ γηα ηελ εχθνιε δηεθπεξαίσζε ησλ ππνζέζεσλ ζηηο 

δεκφζηεο ππεξεζίεο, κε φζνπο εξγάδνληαη ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα έρνπλ ηελ 

ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη είλαη ζχλεζεο ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

o θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο θαηάζηαζεο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ εξσηψκελνπ θαη ηνπ πφζε εκπηζηνζχλε έρεη ζηνλ θνηλσληθφ 

πεξίγπξν, κε φζνπο έρνπλ νινθιεξψζεη ηελ εθπαίδεπζε ηνπο λα έρνπλ ηελ 

ηάζε λα εκπηζηεχνληαη ηνλ θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

o θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ εξσηψκελνπ θαη ηνπ θαηά πφζν δπζθνιεχνπλ ηελ αλάπηπμε 

ηεο επηρείξεζεο νη θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο, κε φζνπο έρνπλ ηειεηψζεη ΑΔΗ 

λα έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη ηε δπζθνιεχνπλ ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

o θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ είδνπο ηεο 

εθπαίδεπζεο ηνπ εξσηψκελνπ θαη ηνπ θαηά πφζν δπζθνιεχεη ηελ αλάπηπμε 

ηεο επηρείξεζεο ε θνξνινγηθή δηνίθεζε, κε φζνπο έρνπλ πάξεη κεηαπηπρηαθφ 

λα έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ φηη ηε δπζθνιεχεη ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

o θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο πνπ μνδεχνπλ νη εξσηψκελνη θαηά κέζν φξν γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο θαη ηνπ πφζε εκπηζηνζχλε έρνπλ 

ζην δηθαζηηθφ ζψκα, κε φζνπο μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα λα έρνπλ ηελ ηάζε λα 

έρνπλ εκπηζηνζχλε ζην δηθαζηηθφ ζψκα ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

o θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο αξλεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο πνπ μνδεχνπλ νη εξσηψκελνη θαηά κέζν φξν γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο θαη ηνπ πφζε εκπηζηνζχλε έρνπλ 

ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, κε φζνπο μνδεχνπλ πεξηζζφηεξα λα έρνπλ ηελ 

ηάζε λα ηνπ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 
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o θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπο πνπ μνδεχνπλ νη εξσηψκελνη θαηά κέζν φξν γηα ηελ 

θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπο θαη ηνπ θαηά πφζν δπζθνιεχεη 

ηελ αλάπηπμε ηεο επηρείξεζεο ε θνξνινγηθή δηνίθεζε, κε φζνπο μνδεχνπλ 

πεξηζζφηεξα λα έρνπλ ηελ ηάζε λα πηζηεχνπλ πσο ηε δπζθνιεχεη ζε 

κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

o θαίλεηαη φηη ππάξρεη αζζελήο ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ πνζνχ πνπ ηειηθά 

ρξεηάδνληαη νη εξσηψκελνη θάζε κήλα γηα ηελ θάιπςε φισλ ησλ αλαγθψλ ηνπ 

λνηθνθπξηνχ ηνπο, άζρεηα εάλ έρνπλ ην εηζφδεκα γηα λα ην θαιχςνπλ ή 

αλαγθάδνληαη ηειηθά λα ην βξνπλ απφ άιιεο πεγέο θαη ηνπ πφζε εκπηζηνζχλε 

έρνπλ ζηνλ θνηλσληθφ ηνπο πεξίγπξν, κε φζνπο ρξεηάδνληαη ιηγφηεξα λα έρνπλ 

ηελ ηάζε λα ηνπ έρνπλ εκπηζηνζχλε ζε κεγαιχηεξε θιίκαθα. 

 

Απφ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο θαη ηεο βηβιηνγξαθηθήο επηζθφπεζεο κπνξνχκε 

λα θάλνπκε ηηο εμήο δηαπηζηψζεηο θαη πξνηάζεηο. 

 

 Τπάξρεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ησλ πνιηηψλ ζην θξάηνο 

θαη πην ζπγθεθξηκέλα σο πξνο ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ, πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηνπο θφξνπο πνπ επηβάιιεη ζηνπο ίδηνπο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. 

 

 Οη πςεινί θνξνινγηθνί ζπληειεζηέο απνηεινχλ θίλεηξν γηα θνξνδηαθπγή θαη 

πξνθαινχλ κείσζε ησλ δεκφζησλ εζφδσλ. Αληίζεηα, ε κείσζε ησλ 

θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ απνηειεί κέηξν γηα ηε κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο, 

ελψ παξέρεη θίλεηξα γηα ηελ θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ πνιηηψλ, 

δεκηνπξγψληαο έλα αίζζεκα δηθαηνζχλεο ζηε θνξνινγηθή ζπλείδεζε θαη φρη 

θνξνινγηθήο αθαίκαμεο. 

 

 Ζ ρξήζε ηνπ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο θαη ειεθηξνληθέο ζπλαιιαγέο απνηεινχλ 

κηα θαιή ιχζε ζηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηνπ ειέγρνπ θαζψο θάζε ζπλαιιαγή αθήλεη ίρλε θαη είλαη πην 

εχθνινο ν ειεθηξνληθφο έιεγρνο. 
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  Ζ θνξνδηαθπγή κπνξεί λα κεηξηαζηεί κε ζσζηφ ζρεδηαζκφ ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ θαη κε ηε ρξήζε κεζφδσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα κε  ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ησλ ειέγρσλ,  κε ηελ επίιπζε δηαθνξψλ ζε πιεζψξα 

ππνζέζεσλ πνπ εθθξεκνχλ θαη κε ηελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ εζεινληηθή 

δήισζε εηζνδεκάησλ. 

 

 Δπίζεο, δσηηθήο θαη πξσηαξρηθήο ζεκαζίαο είλαη ε επίηεπμε ελφο ζηαζεξνχ, 

επέιηθηνπ θαη απνδνηηθνχ νξγαλνγξάκκαηνο ηεο Φνξνινγηθήο Γηεχζπλζεο κε 

μεθάζαξεο αξκνδηφηεηεο θαη κε ηαπηφρξνλε κείσζε ηεο γξαθεηνθξαηίαο. Με 

απηφλ ηνλ ηξφπν εληζρχεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο 

ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. 

 

 Σα νθέιε απφ ηε βνήζεηα ηεο ηερλνινγίαο ζηνπο ειέγρνπ γηα ηελ εθηίκεζε 

ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη πνιιαπιά. Απφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε πφξσλ σο ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαθζνξάο, ε ρξήζε ησλ 

λέσλ ηερλνινγηψλ ζα πξέπεη λα είλαη πςειά ζηελ αηδέληα ησλ βαζηθψλ 

κεηαξξπζκίζεσλ. 

 

 Ζ ζπλερήο θαηάξηηζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζεσξείηαη έλα απφ ηα 

θαίξηα ζεκεία γηα ηε ζπζηεκαηηθή θαη απνηειεζκαηηθή θαηαπνιέκεζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ζπλνδεχεηαη κε ηελ ηερλνινγηθή 

αλαβάζκηζε. 

 

 Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ πξνθαιεί άλνδν 

ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο, είηε γηαηί νη θνξνινγνχκελνη 

αδπλαηνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπο είηε γηαηί κπνξεί λα 

ππάξρεη αζάθεηα ζηελ εξκελεία ηνπ θαη ζπλεπψο ζηελ εθαξκνγή ηνπ. Σν 

ζχζηεκα απηφ ζα πξέπεη λα αμηνινγεζεί κε βάζε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπ, δειαδή κε βάζε ηα εηζπξαηηφκελα έζνδα ηνπ θξάηνπο καθξνπξφζεζκα, 

θαη λα πξνηαζεί ε απινπνίεζε ηνπ. 

 

 Ζ δηάξζξσζε ηνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ ηεο Διιάδαο επλνεί ηελ 

παξανηθνλνκία θαη ηελ θνξνδηαθπγή, δηφηη ζηνπο απηναπαζρνινχκελνπο θαη 
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ζηηο κηθξνκεζαίεο επηρεηξήζεηο είλαη πην δηαδεδνκέλεο νη πξαθηηθέο 

θνξνδηαθπγήο θαη ην έιεγρνο πην δχζθνινο. Γηα απηφ ην ιφγν 

καθξνπξφζεζκα πξέπεη δνζνχλ θίλεηξα γηα ηε δεκηνπξγία κεγάισλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ζπλεξγεηψλ φπνπ ε δηαθάλεηα ζα είλαη κεγαιχηεξε θαη ν 

έιεγρνο πην πξνζβάζηκνο. 

 

 

 Όηαλ ν θνηλσληθφο πεξίγπξνο θνξνδηαθεχγεη, νη πνιίηεο έρνπλ αλνρή ζε 

θαηλφκελα παξανηθνλνκίαο θαη θνξνδηαθπγήο θαη ππάξρεη έιιεηςε 

εκπηζηνζχλεο πξνο ην θξάηνο ηφηε κηιάκε γηα κία θνηλσλία ε νπνία δελ έρεη 

ζπλνρή θαη ηα θαηλφκελα απηά κπνξνχλ λα επδνθηκνχλ απφ γεληά ζε γεληά. 

Πην ζπγθεθξηκέλα ε άπνςε ησλ πνιηηψλ γηα ηνλ δίθαην ραξαθηήξα ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γηα ηνλ επηκεξηζκφ ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ 

επεξεάδεη ηε ζηάζε ηνπο γηα ηε θνξνινγηθή ηνπο ζπκκφξθσζε θαη θαη΄ 

επέθηαζε ηε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ησλ επηρεηξήζεσλ. Ζ κεγάιε 

δπζαξέζθεηα ησλ πνιηηψλ σο πξνο ηελ αληαπνδνηηθφηεηα ηνπ θξάηνπο θαη ε 

χπαξμε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο θξαηηθψλ ππαιιήισλ εληζρχνπλ αθφκε 

πεξηζζφηεξν ηελ αλνρή ησλ πνιηηψλ ζε θαηλφκελα θνξνδηαθπγήο θαη κάιηζηα 

δεκηνπξγνχλ αληηθίλεηξα γηα ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ πνπ ηνπο 

επηβάιινληαη. ήκεξα, κε βάζε ηελ έξεπλα, επηθξαηεί απηή ε ζηάζε ζηνπο 

πνιίηεο. 

 

 Αληηζέησο, θίλεηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο ζα 

κπνξνχζαλ λα δνζνχλ κε πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο γηα ηελ πξνβνιή ηεο εζηθήο 

πιεπξάο ηεο θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο κε ηαπηφρξνλε παξαδεηγκαηηθή 

ηηκσξία ησλ παξαβαηψλ. Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε ζα κπνξνχζαλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο (π.ρ. δειηία εηδήζεσλ, 

δηαθεκηζηηθά ζπνη θ.ι.π.), δηαθεκίζεηο ζην ηληεξλέη θαη ζε άιια κέζα 

θνηλσληθήο δηθηχσζεο (π.ρ. γηα ηελ πξνβνιή ηνπο θαη ζε αλζξψπνπο κηθξήο 

ειηθίαο) φπνπ ζα δίδεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ηεο θαηαβνιήο ησλ θφξσλ γηα ην 

θξάηνο θαη ηνπο πνιίηεο αιιά θαη γηα ηε δεκνζηνπνίεζε-δηαπφκπεπζε ησλ 

παξαβαηψλ. 
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