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ΔΤΥΑΡΙΣΙΔ  

  Ζ παξνχζα εξγαζία είλαη απνηέιεζκα κεγάιεο πξνζπάζεηαο  φισλ ησλ 

ηειεπηαίσλ κελψλ. ηελ πξνζπάζεηα καο απηή ζεκαληηθφ ξφιν έπαημε 

ε ζπκβνιή ηεο θαζεγήηξηαο καο ε νπνία κε ηηο γλψζεηο  ηεο καο  

βνήζεζε ζε κεγάιν βαζκφ. Αξσγνί ζηελ πξνζπάζεηα καο ζηάζεθαλ νη 

γνλείο καο,  νη θίινη καο θαη νη ζπκθνηηεηέο καο.  
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ΠΔΡΙΛΗΦΗ 

  ηελ εξγαζία απηή κειεηάκε ην θαηλφκελν ηεο θνξνδηαθπγήο θαη 

θνξναπνθπγήο ηα νπνία είλαη αξθεηά έληνλα ζηελ θνηλσλία καο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο άζρεκεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο πνπ αληηκεησπίδεη ε ρψξα καο. Ζ αλάιπζε 

απηψλ ησλ ζηνηρείσλ απνηειεί έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζηνηρείν ηεο 

εξγαζίαο καο παξνπζηάδνληαο ηα απνηειέζκαηα πνπ έρεη γηα ην θξάηνο 

ε απψιεηα θφξσλ ζε φινπο ηνπο θιάδνπο. ηελ Διιάδα ζπγθεθξηκέλα,  

νη κειέηεο  κέηξεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη ειάρηζηεο.  

  ην  πξψην θεθάιαην  κειεηάηαη ε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη βαζηθέο 

ηεο έλλνηεο.  ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο 

θνξνδηαθπγήο, ηηο ζπλέπεηεο ηεο θαη ζην ηξίην θεθάιαην κειεηάηαη ε 

αδήισηε εξγαζία, ε έλλνηα ηεο θαη νη ηξφπνη αληηκεηψπηζεο ηεο. ηε 

ζπλέρεηα, ζην ηέηαξην θεθάιαην αλαιχεηαη ε έλλνηα ηεο θφξν -

απνθπγήο θαη ζην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ν θνξνινγηθφο 

έιεγρνο.  Ζ εξγαζία  θιείλεη παξαζέηνληαο ηα ζπκπεξάζκαηά  απφ ηε 

ζπγγξαθή ηεο εξγαζίαο θαη νη βηβιηνγξαθηθέο αλαθνξέο.  
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ABSTRACT 

  In this paper we study the phenomenon of tax evasion and avoidance, 

which are quite strongly in our society in recent years and are an 

integral part  of the bad economic situation facing our country.  The 

analysis of these data is a particularly interestin g aspect of our work 

showing the effects it  has on the state lost tax in all sectors.    

  In Greece in particular, the tax evasion measurement studies is 

minimal. The first  chapter studies the economic crisis and its basic 

concepts. The second chapter discusses the concept of tax evasion, its  

consequences and the third chapter studied undeclared work, the 

concept of and methods of treatment. Then, in the fourth chapter 

discusses the concept of tax avoidance and the fifth chapter, the tax 

audit occurs. The paper ends by quoting the conclusions of the contract 

of employment and references.  
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EΙΑΓΧΓΗ 

  Ζ θνξνδηαθπγή είλαη έλα θαηλφκελν πνπ ππάξρεη έληνλα ζηηο κέξεο καο θαη 

απνηειεί έλα ζεκαληηθφ θνκκάηη ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηα ηειεπηαία ρξφληα. 

πγθεθξηκέλα ζηελ Διιάδα ην κέγεζνο  ηεο  θνξνδηαθπγήο είλαη πνιχ ςειά ζε ζρέζε 

κε  άιιεο  ρψξεο. Οη αδπλακίεο ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, φπσο  είλαη νη 

αζάθεηεο  ησλ δηαηάμεσλ, ε κε ζσζηή νξγάλσζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ θαη νη 

ζπρλέο ξπζκίζεηο νθεηιφκελσλ θφξσλ δεκηνπξγνχλ απηφ ην κεγάιν πξφβιεκα κε 

απνηέιεζκα λα ππάξρεη ραιάξσζε ηεο θνξνινγηθήο εζηθήο.  

  Σα κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο ζα πξέπεη λα γίλνπλ εληνλφηεξα 

θαη λα ζηακαηήζεη  ε θνηλσληθή αδηθία. Μία απνηειεζκαηηθή ιχζε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο απφ φια ηα θξάηε είλαη ε δηελέξγεηα 

απνηειεζκαηηθψλ θαη ηαθηηθψλ ειέγρσλ.  

  ηελ εξγαζία αλαιχεηαη  ε έλλνηα ηνπ θφξνπ, ν ζθνπφο  θαη νη δηαθξίζεηο ηνπ. 

Μειεηάηαη ε έλλνηα ηεο  θνξνδηαθπγήο θαη ε ζρέζε ηεο  κε  ηελ  παξανηθνλνκία θαη 

ηε θφξν απνθπγή, ηα αίηηα πνπ ηελ πξνθαινχλ, νη ζπλεζέζηεξεο  κέζνδνη  πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη θνξνθπγάδεο θαη ηέινο δηαηππψλνληαη νη επηπηψζεηο  πνπ  έρεη 

ζηελ νηθνλνκία. 

  Ζ θνξνδηαθπγή θαηαθιχδεη ηα  κέζα  καδηθήο  ελεκέξσζεο  θαη ζρεηίδεηαη άκεζα 

κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Ζ ρψξα ράλεη πάξα πνιιά  εθαηνκκχξηα αλά έηνο απφ ηνπο 

θφξνπο  απφ ηα εηζνδήκαηα πνπ δελ δειψλνληαη θαη ην έιιεηκκα  ην νπνίν πξνθχπηεη 

παίξλεη πνιχ κεγάιεο  δηαζηάζεηο θαη ην θξάηνο πξνθεηκέλνπ λα ην θαιχςεη 

επηβαξχλεη  ηηο  πην αζζελείο  θνηλσληθέο  ηάμεηο  κε  επηπιένλ  θνξνιφγεζε θαη 

πνιιέο πεξηθνπέο. 

  Όιν απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα  ηελ απνδπλάκσζε  ηεο  αγνξαζηηθήο δχλακεο ησλ 

θαηαλαισηψλ θαη ε θνξνδηαθπγή δελ παηάζζεηαη. Τπάξρεη κεγάιε θνηλσληθή αδηθία 

ε νπνία ζα έπξεπε λα  παχζεη  θαη παξάιιεια ηα κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο 

θνξνδηαθπγήο  πξέπεη λα  γίλνπλ πην έληνλα.  

  Έλα απφ ηα βαζηθά κέηξα θαηαπνιέκεζεο ηεο θνξνδηαθπγήο είλαη ν ηαθηηθφο θαη 

απνδνηηθφο έιεγρνο κέζα απφ ηνλ νπνίν ζα δνζεί θαη θνηλσληθή δηθαηνζχλε.  
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Κεθάιαην 1
ν 

Οηθνλνκηθή  θξίζε 

1.1  Η έλλνηα  ηεο  ρξεκαηννηθνλνκηθήο  θξίζεο 

  Ωο ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε νξίδεηαη κία ρξνληθή πεξίνδνο θαηά ηελ νπνία ε 

νηθνλνκία παξνπζηάδεη κία έληνλε θαζνδηθή πνξεία, ε νπνία γίλεηαη πιήξσο 

αληηιεπηή απφ ηελ αγνξά. (Πειαγίδεο,2010). Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε είλαη µία 

δηαηάξαμε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αγνξψλ, ε νπνία πξνθαιεί επηδείλσζε ησλ 

πξνβιεκάησλ ηεο αληίζηξνθεο επηινγήο θαη ηνπ εζηθνχ θηλδχλνπ µε απνηέιεζκα ηελ 

αληθαλφηεηα ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ ηδξπκάησλ λα δηνρεηεχζνπλ θεθάιαηα µε 

απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ζηηο πεξηζζφηεξεο απνδνηηθέο επθαηξίεο.(Αδακίδεο,1998). Σν 

πξφβιεκα απηφ ζπλήζσο εκθαλίδεηαη πξψηα ζε µία ρψξα θαη χζηεξα κεηαθέξεηαη θαη 

ζε άιιεο. Ζ κεηάδνζε ηεο θξίζεο κπνξεί λα κεηαθεξζεί µε αξθεηνχο δηαθνξεηηθνχο 

ηξφπνπο. 

 - Ζ επέιεπζε ησλ ίδησλ αξλεηηθψλ παξαγφλησλ ζε πνιιέο ρψξεο, π.ρ. ε θξίζε ζηελ 

αγνξά ησλ νκνιφγσλ. 

 - Οη αξλεηηθέο κεηαβνιέο ζε ηηκέο θαη εηζφδεκά κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ απφ ρψξα 

ζε ρψξα ιφγσ ηεο αλνηρηήο δηαθίλεζεο αγαζψλ θαη γεληθά ησλ εκπνξηθψλ δεζκψλ. 

 - πλήζσο ηα θξάηε αληαγσλίδνληαη κεηαμχ ηνπο µε απνηέιεζκα λα ππνηηκνχληαη ηα 

λνκίζκαηα. 

 - Όηαλ κία ρψξα έρεη δαλείζεη ή έρεη δαλεηζηεί απφ µία άιιε ρψξα, ηφηε αλ ε µία απφ 

απηέο έρεη αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηελ νηθνλνκία ηεο ζα παξνπζηάζεη θαη ε άιιε ρψξα 

πξφβιεκα ιφγσ ηεο ζπλαιιαγήο απηήο. 

 - Ζ κείσζε ηεο ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά κίαο ρψξαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε 

ησλ ζέζεσλ ησλ επηρεηξήζεψλ ηεο ζην εμσηεξηθφ, µε απνηέιεζκα λα επεξεαζηεί θαη 

ε ξεπζηφηεηα ζηηο άιιεο ρψξεο. 

 - Ο παληθφο πνπ επηθξαηεί ζηνπο επελδπηέο ζε πεξηφδνπο απφηνκεο πηψζεο ησλ 

ηηκψλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δελ ηνπο πξνηξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζε 

επελδχζεηο. 
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   Σα παξαπάλσ δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα ζε θάζε αληζνξξνπία ηεο νηθνλνκίαο πνπ 

εκθαλίδεηαη ζε µία ρψξα λα κεηαδίδεηαη θαη ζε ππφινηπεο µε ζρεηηθή επθνιία. 

Απηνλφεην είλαη φηη ζεκαληηθφ ξφιν παίδνπλ θαη άιινη παξάγνληεο φπσο ε 

γεσγξαθηθή ζέζε θαη έθηαζε ηεο θάζε ρψξαο αιιά θαη ν βαζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ 

πνπ έρεη µε ηα άιια θξάηε.(Αλαζηαζάηνο,2008). 

     Ζ θξίζε πνπ δηαλχνπκε μεθίλεζε απφ κία πεξίνδν απμεκέλσλ ζπλαιιαγψλ, νη 

νπνίεο ζην ηέινο πξνθάιεζαλ ην ζπάζηκν ηεο θεξδνζθνπηθήο θνχζθαο. Οη 

θεξδνζθνπηθέο θξίζεηο πάληα αθνινπζνχλ ηελ ίδηα ζρεδφλ πνξεία. ηελ αξρή, ε 

πξνζδνθψκελε αμία ελφο πξντφληνο έρεη απμαλφκελν ξπζκφ, πξνθαιψληαο θαη ηελ 

αχμεζε ηεο δήηεζεο γη‟ απηφ, θαζψο φινη ζα επηζπκνχλ ηελ απφθηεζή ηνπ. Όζνη δελ 

έρνπλ πηα θεθάιαην γηα λα αγνξάζνπλ ην πξντφλ, πξνρσξνχλ ζηνλ δαλεηζκφ. Λφγσ 

απηνχ ηνπ γεγνλφηνο αιιά θαη ηεο απμεκέλεο δήηεζεο, νη ηηκέο ζπλερίδνπλ ηελ 

αλνδηθή πνξεία. Όηαλ ε απμεηηθή ηάζε εμαληιεζεί, ηφηε ζα είλαη πνιχ δχζθνιν λα 

βξεζνχλ λένη αγνξαζηέο γηα ηα πξντφληα απηά. Οη αξρηθνί επελδπηέο επηζπκνχλ ηψξα 

λα πνπιήζνπλ ην κεξίδηφ ηνπο, φκσο εμαηηίαο ηεο κεησκέλεο δήηεζεο απηφ δελ είλαη 

θαζφινπ εχθνιν. Ζ πξνζδνθψκελε αμία ηνπο πιένλ κεηψλεηαη ζεκαληηθά 

επηθέξνληαο µφλν δεκίεο ζηνλ θάηνρφ ηνπο.(Αδακίδεο,1998). Ζ κείσζε ηεο ηηκήο 

ηνπο είλαη αλακελφκελε θαη δεδνκέλε πιένλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ε θεξδνζθνπηθή 

θξίζε κπνξεί λα επεξεάζεη ην ζχλνιν ηεο νηθνλνκίαο. 

1.2 Αίηηα θαη ζπλέπεηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο 

  ηε ζπγθεθξηκέλε ελφηεηα ζα αλαιχζνπκε ηα βαζηθφηεξα αίηηα ηεο νηθνλνκηθήο 

θξίζεο. Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε δελ ήηαλ έλα απξφζκελν θαηλφκελν.  

∆ελ ππάξρεη ακθηβνιία φηη ε θξίζε απηή είλαη ε κεγαιχηεξε ησλ ηειεπηαίσλ 

δεθαεηηψλ. Σν γεγνλφο φηη ε ζεκεξηλή νηθνλνκία έρεη κεγαιχηεξν ραξαθηήξα 

παγθνζκίσο ζηελ θίλεζε ηνπ θεθαιαίνπ θάλεη ηελ θξίζε πην ζνβαξή.  

Οη αηηίεο ηεο είλαη(Πειαγίδεο,2010): 

 - Ζ αιφγηζηε ρξήζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ. Με ηε κείσζε ησλ επηηνθίσλ ησλ 

ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηηο ΖΠΑ, ζηε Μ. Βξεηαλία θαη ζηελ Δ. Έλσζε ζεκεηψζεθε 

ηεξάζηηα αχμεζε ζηηο ρνξεγήζεηο ησλ δαλείσλ απηψλ. Έηζη νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο 

γηα λα απμήζνπλ ηα θεθάιαηά ηνπο µε είζνδν µκεηξεηψλ ζην ελεξγεηηθφ ηνπο 
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εηνίκαζαλ αιφγηζηα θαη ρσξίο πεξηνξηζκφ δηάθνξα ζηεγαζηηθά δάλεηα θαη εμέδηδαλ 

εηαηξηθά νκφινγα. 

 - Ζ πηψζε ηεο αμίαο ησλ θαηνηθηψλ απφ ην ζπάζηκν ηεο θνχζθαο ησλ αθηλήησλ. Ζ 

ηεξάζηηα πξνζθνξά αθηλήησλ ζηηο ΖΠΑ, ιφγσ ησλ παξαπάλσ, είρε ζαλ απνηέιεζκα 

ηελ πηψζε ηεο αμίαο ησλ θαηνηθηψλ. Οη θάηνρνη ησλ δαλείσλ δελ εηζέπξαηηαλ ηφθνπο 

θαη θεθάιαην, µε απνηέιεζκα ηα εηαηξηθά νκφινγα λα ππνζηνχλ ζεκαληηθή κείσζε 

ηεο απφδνζήο ηνπο. 

 - Ζ ππεξβνιηθή ρξήζε δαλεηαθψλ θεθαιαίσλ. Σα ρακειά επηηφθηα θαη ε 

ππεξβάιινπζα ξεπζηφηεηα αχμεζε ηνλ δαλεηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ζε πςειά επίπεδα θαη κείσζε ηελ απνηακίεπζε. Όηαλ μέζπαζε ε θξίζε, 

ν ππεξβνιηθφο δαλεηζκφο δελ επέηξεπε ηελ πεξαηηέξσ ρξεκαηνδφηεζε µε 

απνηέιεζκα πνιιέο επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά λα νδεγεζνχλ ζε ρξενθνπία. 

 - Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο. Ζ παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο 

έρεη ζαλ απνηέιεζκα ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξφβιεκα λα κεηαδνζεί ζε νιφθιεξν 

ηνλ θφζκν. ηνπο ινγαξηαζκνχο πνιιψλ Δπξσπατθψλ ηξαπεδψλ ππήξμαλ πνιιά 

νκφινγα πνπ δελ κπνξνχζαλ λα εμππεξεηεζνχλ βάδνληαο ζε θίλδπλν ηηο ηξάπεδεο. 

Απηφο ήηαλ ν ιφγνο πνπ πνιιέο απφ απηέο δήηεζαλ ηελ θξαηηθή ζπλδξνκή µε ηε 

κνξθή θξαηηθψλ εγγπήζεσλ. 

 - Ζ πιεκκειήο δηαβάζκηζε πηζηνιεπηηθνχ θηλδχλνπ ζε επελδπηηθά πξντφληα 

Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξγαληζκνί αμηνιφγεζεο πνπ εμεηάδνπλ ηελ πηζηνιεπηηθή 

ηθαλφηεηα εηαηξηψλ, θξαηψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξντφλησλ. Οη νξγαληζκνί 

απηνί είραλ ζπκθέξνλ λα παξαδίδνπλ αλαιεζείο αμηνινγήζεηο γηα ηα πξντφληα θαη ηηο 

εηαηξίεο απηέο θαη γη‟ απηφ δελ κπνξνχζαλ λα δηαγλψζνπλ έγθαηξα ηνλ θίλδπλν ηεο 

ρξενθνπίαο ησλ ηξαπεδψλ. 

     Ζ παξαγσγηθή βάζε ηεο Διιεληθήο Οηθνλνκίαο ζηεξίρζεθε ζε ηνκείο φπσο ν 

ηνπξηζκφο θαη ε νηθνδνκή, θιάδνη πνπ πιήηηνληαη πξψηνη θαη κε ηδηαίηεξε έληαζε 

απφ ηελ θξίζε.(Γθφξηζνο,2006). Δπίζεο, νη Σξάπεδεο ιεηηνχξγεζαλ κε 

πξσηφγλσξνπο ξπζκνχο πηζησηηθήο επέθηαζεο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ, κε ηελ επέθηαζε ηνπο ζηα Βαιθάληα θαη ηε Ννηηναλαηνιηθή Δπξψπε, καδί 

κε άιιεο κεγάιεο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο, είλαη εθηεζεηκέλεο ζηελ δηεζλή θξίζε κε 

ηελ αλάιεςε πςειψλ θηλδχλσλ, θαζψο ε θξίζε απηή πιήηηεη κε ηδηαίηεξε 

ζθνδξφηεηα ηηο ρψξεο απηέο. 
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     Ζ αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ απφ ηε Γηεζλή Σξάπεδα αλαδεηθλχεη φηη ν ξφινο ησλ 

ηξαπεδψλ ζηελ νηθνλνκία ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσδψλεο εληζρχζεθε. Σφζν νη 

θαηαζέζεηο φζν θαη νη πηζηψζεηο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα απφ ηηο ηξάπεδεο απμήζεθαλ σο 

πνζνζηά ηνπ ΑΔΠ. (Πειαγίδεο,2010). Γηα ηελ Διιάδα, ε παξνδηθή κείσζε ησλ 

πηζηψζεσλ, ζην πξψην κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ „90, παξαηεξείηαη θαη ζηηο θαηαζέζεηο, 

θαζψο θαη ζηνπο θαησηέξσ αλαιπφκελνπο δείθηεο δηαξζξψζεσο ησλ ηζνινγηζκψλ 

ησλ ηξαπεδψλ. 

Δηθόλα 1: Οηθνλνκηθή θξίζε 

 

Πεγή: Βηθηπαίδεηα, ειεύζεξε εγθπθινπαίδεηα 

Ζ ζεκεξηλή θξίζε είλαη απνηέιεζκα ησλ αθφινπζσλ ηξηψλ 

παξαγφλησλ(Αδακίδεο,2008).: 

 Ζ θνχζθα ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ ζε πνιιέο πεξηνρέο ησλ ΖΠΑ, ε νπνία 

δηεπθφιπλε ηελ ππέξ-θαηαλάισζε, κε απνηέιεζκα ηελ ππέξ-ζέξκαλζε ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηελ αχμεζε ηνπ ειιείκκαηνο ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ, φπσο 

πνιιέο θνξέο ζπκβαίλεη ζε παξφκνηεο θξίζεηο. 

 Ζ ξαγδαία εμάπισζε ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ πςεινχ θηλδχλνπ, απφ 9% ησλ 

ζπλνιηθψλ ζηεγαζηηθψλ ην 2003 ζε 24% ην 2007, δειαδή κηα αραιίλσηε 

πηζησηηθή επέθηαζε ζε θαηεγνξίεο λνηθνθπξηψλ πνπ ππφ θαλνληθέο ζπλζήθεο 

δελ ζα έπξεπε λα έρνπλ δαλεηνδνηεζεί. Οη ηξάπεδεο παξείραλ δάλεηα κε κφλε 

εγγχεζε ηελ αλακελφκελε αχμεζε ζηελ ηηκή ηεο θαηνηθίαο, ελψ δηεπθφιπλαλ 
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ηα λνηθνθπξηά κε ειθπζηηθά ρακειά επηηφθηα ζηα πξψηα ρξφληα, ηα νπνία 

φκσο ζα αλαπξνζαξκφδνληαλ ζηε ζπλέρεηα. Πνιιέο θνξέο νη ηξάπεδεο 

αλαιάκβαλαλ λα πιεξψζνπλ ην δάλεην ηνπ λνηθνθπξηνχ απφ άιιε ηξάπεδα, 

επεηδή ην λνηθνθπξηφ είρε πξφβιεκα απνπιεξσκήο. 

 Ζ κεηαθνξά ηνπ ξίζθνπ απφ ηνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηξαπεδψλ ζην θνηλφ θαη 

ηνπο επελδπηέο, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο αγλννχζαλ ην χςνο ηνπ θηλδχλνπ 

θαη ππήξμαλ επηξξεπείο ζηηο ηφηε πςειέο απνδφζεηο. Ζ κεηαθνξά απηή ηνπ 

ξίζθνπ επέηξεπε ζηηο ηξάπεδεο λα δαλείδνπλ άθνβα ζε κε θεξέγγπνπο 

δαλεηνιήπηεο θαη ζηε ζπλέρεηα λα απνθηνχλ ξεπζηφηεηα γηα επηπιένλ 

δαλεηνδνηήζεηο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα βξνπλ λένπο θαηαζέηεο.      

     Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε επεξέαζε νπζηαζηηθά ηηο παγθφζκηεο αγνξέο θαη 

ιφγσ ηεο έιιεηςεο ξεπζηφηεηαο έγηλε εκθαλήο ζηνπο ρξεκαηηζηεξηαθνχο δείθηεο ησλ 

αλεπηπγκέλσλ ρσξψλ.(Πειαγίδεο,2010). εκαληηθνί θιάδνη ηεο νηθνλνκίαο φπσο ν 

ηξαπεδηθφο θαη ν αζθαιηζηηθφο επιήγεζαλ δεκηνπξγψληαο ηελ ζκίθξπλζε ηεο αγνξάο 

θαη ηελ επηθξάηεζε ηεο αλαζθάιεηαο ζε πνιινχο ηνκείο. Ζ αχμεζε ηεο αλεξγίαο θαη 

νη πιεζσξηζηηθέο ηάζεηο πνπ εκθαλίδνληαη µε ξαγδαίν ξπζκφ παξνκνηάδεη ηελ 

θαηάζηαζε µε ηελ θξίζε ηνπ 1929 πνπ βίσζε ε νηθνλνκία ηεο Ακεξηθήο.  

     Γηα λα ιπζεί ην δαλεηνδνηηθφ πξφβιεκα πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζεκαληηθέο 

παξεκβάζεηο γηα λα µελ απμεζεί ε αλεξγία θαη ε ζηαζηκφηεηα ζηηο αγνξέο. Οη ΖΠΑ 

είλαη γλψζηεο γηα ηελ θηιειεχζεξε νηθνλνκηθή πνιηηηθή πνπ αζθνχλ θαη γηα ην ιφγν 

απηφ νη θξαηηθέο παξεκβάζεηο πάληα ήηαλ ζε ρακειά επίπεδα.(Γθφξηζνο,2006). Απηφ 

φκσο άιιαμε θαζψο ε θξίζε δελ ζα κπνξνχζε λα πεξηνξηζηεί ρσξίο ζνβαξέο 

παξεκβάζεηο. Έηζη ε θξαηηθνπνίεζε κεξηθψλ ηξαπεδψλ ήηαλ αλαπφθεπθηε γηα λα 

απμεζεί ε ηξαπεδηθή ξεπζηφηεηα. Απηφ πνπ επηθξαηεί είλαη ν παληθφο θαη ε απφιπηε 

αλαζθάιεηα.  

  Οη πην ζνβαξέο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο ησλ εηψλ 2008-2013 είλαη νη 

εμήο (Ρνκπφιεο,2010): 

 • Κξίζε ξεπζηφηεηαο, δηφηη κέζσ ηεο κε ρνξήγεζεο επαγγεικαηηθψλ θαη 

θαηαλαισηηθψλ δαλείσλ, δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ζηελ αγνξά θαη ηελ 

θαηαλάισζε. 

 • Γπζθνιία παξνρήο δαλείσλ. 
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 • Αχμεζε επηηνθίσλ, βξαρππξφζεζκα κείσζε επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη 

πεξηνξηζκφο θαηαλαισηηθήο πίζηεο. 

 • Μείσζε παξαγσγήο /κείσζε θαηαλάισζεο/κείσζε εζληθνχ εηζνδήκαηνο.  

• Μείσζε εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ. 

 • Γξακαηηθή αχμεζε ηεο ηηκήο ηνπ πεηξειαίνπ θαη, ζπλεπψο αχμεζε ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο. 

 • Αχμεζε ηνπ πιεζσξηζκνχ  

• Αχμεζε ησλ ηηκψλ πξψησλ πιψλ θαη ζπλεπαθφινπζε αχμεζε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ 

πιεζσξηζκνχ. Πηψζε ζηηο ηηκέο ησλ αθηλήησλ θαη άξα επθαηξίεο γηα αγνξέο.  

      Οη επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο δηαθνξνπνηνχληαη ζην εζσηεξηθφ ησλ 

ρσξψλ, έηζη ψζηε νη ρεηξψλαθηεο εξγάηεο θαη ηα άηνκα κε ρακειή εθπαίδεπζε λα 

πθίζηαληαη ηηο πιένλ δπζκελείο επηπηψζεηο ζε ζρέζε κε ηα άηνκα πςειήο 

εθπαίδεπζεο ηεο κεζαίαο θαη αλψηεξεο ηάμεο. Ζ νηθνλνκηθή θξίζε πξνθαιεί 

δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσληθή δσή, δεδνκέλνπ φηη ε κείσζε ή θαη ε απνπζία 

εηζνδήκαηνο πξνθαιεί απψιεηεο ζηελ επεκεξία θαη σζεί κεγάια ηκήκαηα ηνπ 

πιεζπζκνχ ζηε θηψρεηα.(Πειαγίδεο,2010). Σν δηεζλέο εκπφξην, ν ξπζκφο ηεο 

νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ε απαζρφιεζε αληαλαθινχλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε δηεζλήο νηθνλνκία. 

     Οη πξνβιέςεηο γηα ην 2012 είλαη ηδηαίηεξα δπζνίσλεο, θαζψο πξνβιέπεηαη πηψζε 

10% ζε πνζνηηθνχο φξνπο. Ζ κείσζε απηή αλακέλεηαη λα πιήμεη πεξηζζφηεξν ηηο 

αλαπηπγκέλεο απφ ηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

Υαξαθηεξηζηηθά  ηξαπεδώλ  ζηελ  θξίζε 

     Σν ηξαπεδηθφ ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη απφ θάπνηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ ην θάλνπλ 

επηξξεπέο ζε θξίζεηο θαη ζπλάκα ην θέληξν ηεο νηθνλνκηθήο 

ηζνξξνπίαο.(Πειαγίδεο,2010). Ζ νηθνλνκηθή επεκεξία εμαξηάηαη απφ ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ. Σα ραξαθηεξηζηηθά απηά είλαη(Κηφρνο,2000):  

1 ) Μνριεχζεηο. Ζ βαζηθή αηηία ησλ πξνβιεκάησλ ησλ ηξαπεδψλ απνηεινχλ νη 

κνριεχζεηο, δηφηη νη επελδχζεηο κίαο ηξάπεδαο πξνέξρνληαη απφ ηηο θαηαζέζεηο ησλ 

πειαηψλ ηεο θαη φρη απφ δηθά ηεο θεθάιαηα. Απηή ε ηδηνκνξθία έρεη δχν θχξηα 

απνηειέζκαηα: 
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- Πξψηνλ, ην γεγνλφο φηη ην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ηξάπεδαο, ην νπνίν απνηειεί 

„εγγχεζε‟ γηα ηπρφλ απξφβιεπηεο αξλεηηθέο κεηαβνιέο, δηαηεξείηαη ζε ρακειφ 

επίπεδν θάλεη ηελ ηξάπεδα λα επεξεάδεηαη αθφκα θαη απφ κηθξέο δηαθπκάλζεηο. Γηα 

λα ζεσξεζεί αζθαιέζηεξε ε ιεηηνπξγία ηεο ην κεηνρηθφ θεθάιαην πξέπεη λα 

δηαηεξείηαη ζε θπζηνινγηθά επίπεδα, ηα νπνία ζα κπνξέζνπλ λα βνεζήζνπλ ηελ 

ηξάπεδα λα αληαπεμέιζεη αθέξαηε ζε θάζε κεηαβνιή. 

- Γεχηεξνλ, ην γεγνλφο φηη ε επζχλε ησλ κεηφρσλ πεξηνξίδεηαη µφλν ζηα θέξδε θαη 

φρη ζηηο δεκηέο ηεο ηξάπεδαο δεκηνπξγεί θίλεηξα γηα επελδχζεηο ζε ξηςνθίλδπλα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δίλαη εκθαλέο φηη απηνί πνπ βξίζθνληαη ζε µκεηνλεθηηθή ζέζε 

είλαη νη θαηαζέηεο ηεο ηξάπεδαο, θαζψο νη επελδχζεηο γίλνληαη µε ηα δηθά ηνπο 

ρξεκαηηθά δηαζέζηκα. Ζ ππεξβνιηθή εληφο θαη εθηφο ηζνινγηζκνχ κνριεχζεηο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ζε θάπνηνπο ζεκαληηθνχο ζχιαθεο ηνπ δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζε ζπλδπαζκφ µε ηε ζηαδηαθή κείσζε ηεο πνζφηεηαο θαη πνηφηεηαο ηεο 

θεθαιαηαθήο βάζεο, θαζψο θαη ησλ αλεπαξθψλ απνζεκάησλ ξεπζηφηεηαο πνπ 

δηαηεξνχζαλ νη ηξάπεδεο, νδήγεζαλ ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο πηζησηηθήο θξίζεο ησλ 

ελππφζεθσλ δαλείσλ ζε θξίζε εκπηζηνζχλεο θαη, ζπλεπψο, θξίζε ξεπζηφηεηαο ηνπ 

δηεζλνχο ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο. Δίλαη θαλεξφ φηη, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε αχμεζε 

ηφζν ηεο πνζφηεηαο φζν θαη ηεο πνηφηεηαο ηνπ θεθαιαίνπ, αιιά θαη ε ιήςε κέηξσλ 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ζηηο ππέξκεηξεο κνριεχζεηο ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο ηδηαίηεξα 

θαηά ηε δηάξθεηα αλνδηθψλ νηθνλνκηθψλ θχθισλ.  

2 ) Ρεπζηφηεηα. Ζ αληζφηεηα πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ ιήμεσλ ησλ θαηαζέζεσλ θαη 

ησλ ρνξεγνχκελσλ δαλείσλ δεκηνπξγεί πξφβιεκα ζηε ξεπζηφηεηα ησλ ηξαπεδψλ. 

Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη νη θαηαζέζεηο πνπ έρνπλ βξαρππξφζεζκν ραξαθηήξα 

κεηαηξέπνληαη ζε δάλεηα καθξνπξφζεζκνπ νξίδνληα. Γηα λα απμεζεί ε ξεπζηφηεηά 

ηνπο ζα πξέπεη λα πξνρσξήζνπλ ζε είζπξαμε ησλ δαλείσλ. ε απηή ηε θξίζε 

απνδείρηεθε ε αλεπάξθεηα ηεο δηαρείξηζεο θαη ηεο κέηξεζεο ηνπ θηλδχλνπ ηεο 

ξεπζηφηεηαο. 

3 ) Ζ δηαρείξηζε ησλ πιεξνθνξηψλ γίλεηαη απφ ηηο ηξάπεδεο Σα ηξαπεδηθά ζπζηήκαηα 

έρνπλ πξφζβαζε ζε νηθνλνκηθέο θαη θνξνινγηθέο πιεξνθνξίεο ησλ πειαηψλ ηεο 

αιιά θαη ησλ δαλεηζηψλ ηεο. Αλάινγα µε απηέο κπνξνχλ λα θαζνξίζνπλ ηηο νξζέο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο ζηηο νπνίεο νη δαλεηζηέο θαη νη πειάηεο ηνπο 

ζπκκεηέρνπλ.  
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4 ) Οη θαηαζέηεο πξνζηαηεχνληαη. Ζ θεληξηθή θπβέξλεζε θάζε ρψξαο παξέρεη 

αζθάιεηα ζηνπο θαηαζέηεο ησλ ηξαπεδψλ γηα ηα θεθάιαηά ηνπο έηζη ψζηε λα κεησζεί 

ε πξαγκαηνπνίεζε ησλ καδηθψλ απνκαθξχλζεψλ ηνπο. Ζ αζθάιεηα απηή δίλεη κία 

αίζζεζε ζηγνπξηάο ζηνπο θαηαζέηεο νη νπνίνη αθήλνπλ ηηο ηξάπεδεο λα δηαρεηξίδνληαη 

ηα θεθάιαηά ηνπο θαζψο γλσξίδνπλ φηη ηα δηαζέζηκα ηνπο δε ζα ραζνχλ. 

  Ζ νηθνλνκηθή θξίζε, ζε παγθφζκηα θιίκαθα, ζέηεη ζε θαζεζηψο εππξφζβιεηεο 

εξγαζίαο ην ήκηζπ ζρεδφλ ησλ εξγαηψλ, νη νπνίνη βξίζθνληαη ζε θίλδπλν απψιεηαο 

ηεο εξγαζίαο θαη ζπλεπψο ζε θαηάζηαζε εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο. Απφ ηα ηέιε ηνπ 

2008 ε αλεξγία άξρηζε λα απμάλεηαη.(Κφληνο,2007). O αξηζκφο ησλ θησρψλ 

εξγαδνκέλσλ ζα απμεζεί παγθφζκηα θαηά 200 εθαηνκκχξηα θαη ζα αλέιζεη ζην 

επίπεδν ησλ 700−800 εθαηνκκπξίσλ. Ζ θαηάζηαζε απηή, απεηιεί θπξίσο ηηο ρψξεο 

ρακειήο θαη κέζεο αλάπηπμεο, θαζψο θαη ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ ηα ρακειά 

θνηλσληθά ζηξψκαηα, ελψ απνδεηθλχεη ηξία βαζηθά αιιεινζπλδεφκελα 

πξνβιήκαηα(Πειαγίδεο,2010): 

 Σελ απμαλφκελε ηάζε ησλ αληζνηήησλ ζην εζσηεξηθφ ησλ ρσξψλ, 

 Σελ αληζνηηκία ζηηο ζπλζήθεο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο θαη πγείαο, θαη 

 Σα επείγνληα δεηήκαηα ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο νηθνινγηθήο 

ππνβάζκηζεο 

1.3 Σξόπνη  αληηκεηώπηζεο  ηεο  νηθνλνκηθήο  θξίζεο 

  Ζ νηθνλνκηθή θξίζε νδεγεί ζε αλεξγία θαη θηψρεηα κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη 

θνηλσληθφο απνθιεηζκφο.(Πειαγίδεο,2010). Ζ αλεξγία ζρεηίδεηαη επηπιένλ κε ηελ 

αχμεζε ηεο εκεξήζηαο θαηαλάισζεο αιθνφι, αχμεζε ζηηο απηνθηνλίεο, ζηελ 

ελδννηθνγελεηαθή βία, αιιά θαη κείσζε ησλ ζαλάησλ απφ ηξνραία ιφγσ ησλ 

ςπρνινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηνλ άλεξγν. πγθεθξηκέλα ε 

θηψρεηα ζρεηίδεηαη κε ηελ εκθάληζε αζζελεηψλ δηφηη ηα άηνκα αλαγθάδνληαη λα 

δηαβηψλνπλ ζε ππνβαζκηζκέλν πεξηβάιινλ, λα ηξέθνληαη αλεπαξθψο θαη λα 

εξγάδνληαη ζε επηθίλδπλα θαη αλζπγηεηλά πεξηβάιινληα.(Νηάξρνο,2009). Σα 

απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο θάλεθαλ ήδε απφ ην 2008 θαηά ην νπνίν νη 

θαζαξέο ζπλνιηθέο επελδχζεηο ππνρψξεζαλ ζην 8% πεξίπνπ ηνπ ΑΔΠ. Απηφ έρεη ζαλ 

απνηέιεζκα ηε ζπξξίθλσζε ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηελ αλαβνιή ηεο πινπνίεζεο ησλ 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ελφςεη ηεο κείσζεο ηεο δήηεζεο πνπ 
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ραξαθηεξίδεη ηελ νηθνλνκηθή θξίζε. Δπηπιένλ κε ηε κείσζε ησλ επελδχζεσλ 

δεκηνπξγνχληαη δπζθνιίεο πξφζβαζεο ζηνλ δαλεηζκφ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη 

επηρεηξήζεηο. Σν πξψην δηάζηεκα ηεο θξίζεο, φηαλ νμπλφηαλ ε θξίζε ησλ ηξαπεδψλ, 

φιεο νη θπβεξλήζεηο ησλ αλαπηπγκέλσλ θαπηηαιηζηηθψλ ρσξψλ ρξεκαηνδφηεζαλ ηε 

δηάζσζε ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα ππάξμεη κεγάιε 

δηφγθσζε ηνπ   δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο. 

  Ζ αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο δελ είλαη κία εχθνιε ππφζεζε. Σα κέηξα γηα ηελ 

αληηκεηψπηζή ηεο ζα θξηζνχλ αλάινγα κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηνπο. χκθσλα κε ηνλ Πεηξάθε (2000), ε θξίζε απαηηεί ηελ 

πηνζέηεζε ηεο θαηάιιειεο λνκηζκαηηθήο πνιηηηθήο θαη ην ζπληνληζκφ ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Ζ λνκηζκαηηθή πνιηηηθή κείσζε ηα επηηφθηα θαη παξείρε ξεπζηφηεηα ζην 

ζχζηεκα. Παξάιιεια, δηαηέζεθαλ δηζεθαηνκκχξηα επξψ, ζηεξιίλεο, γηέλ θαη δνιάξηα 

απφ ηηο θεληξηθέο ηξάπεδεο γηα ηελ παξνρή ξεπζηφηεηαο ζηελ δηαηξαπεδηθή αγνξά 

θαζψο νη εκπνξηθέο ηξάπεδεο ήηαλ απξφζπκεο λα δαλείζνπλ ε κηα ζηελ άιιε. Σα 

πεξηζψξηα επηηνθίσλ ζηνπο δείθηεο παξέκεηλαλ ζε πνιχ πςειά επίπεδα, 

ππνγξακκίδνληαο ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ησλ ηξαπεδψλ. 

  Ζ παξέκβαζε ησλ θπβεξλήζεσλ κέζσ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ήηαλ 

απαξαίηεηε. Γηεζλείο νξγαληζκνί φπσο ν ΟΟΑ θαη ην ΓΝΣ ζπλέζηεζαλ ηελ ζηήξημε 

ηεο νηθνλνκίαο κέζσ πηνζέηεζεο «δεκνζηνλνκηθψλ παθέησλ» ψζηε ε νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή λα δξάζεη άκεζα ζηεξίδνληαο ηελ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα.(Πειαγίδεο,2010). Σέηνηα δεκνζηνλνκηθά παθέηα πηνζεηήζεθαλ απφ 

νηθνλνκίεο φπσο ησλ ΖΠΑ, ηεο Ηαπσλίαο, ηνπ Ζλσκέλν Βαζίιεην. Σα 

«δεκνζηνλνκηθά παθέηα» πεξηιακβάλνπλ, κέηξα φπσο ε κείσζε ηεο θνξνινγίαο ή ε 

ελίζρπζε ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ γηα ηελ ηφλσζε ηεο εζσηεξηθήο δήηεζεο. 

  Τπάξρεη αξθεηή επηθπιαθηηθφηεηα γηα ηε ρξήζε ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο ζε 

«θαλνληθέο ζπλζήθεο». Τπφ ην θσο απηψλ ησλ εμειίμεσλ φινη ζπκθσλνχλ γηα ηε 

ρξήζε ηνπ εξγαιείνπ ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο αιιά αλαπηχζζνληαη δχν θπξίσο 

ηδέεο γηα ην κέγεζνο θαη ηελ θαηεχζπλζε ησλ δεκνζηνλνκηθψλ παξεκβάζεσλ. Απφ ηε 

κηα πιεπξά είλαη φζνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη γεληθέο δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο είλαη 

ε κφλε ιχζε γηα λα απνθχγνπκε κηα παξαηεηακέλε χθεζε.(Νηάξρνο,2009). χκθσλα 

κε απηή ηελ άπνςε ν θίλδπλνο είλαη λα δξάζνπλ νη θπβεξλήζεηο πνιχ αξγά θαη πνιχ 

ιίγν. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, φζνη ηνλίδνπλ φηη δελ ππάξρεη εληαία ζπληαγή γηα φια ηα 
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θξάηε θαη, ζε θάζε πεξίπησζε, νη φπνηεο δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο ζα πξέπεη λα 

είλαη «έγθαηξεο θαη πξνζσξηλέο », ψζηε λα κε ζέηνπλ ζε δηαθηλδχλεπζε ηε 

καθξνρξφληα βησζηκφηεηα ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ.  

  Γηα ηελ άζθεζε επεθηαηηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια 

πεξηζψξηα δεκνζηνλνκηθήο επειημίαο. Δθηεηακέλεο δεκνζηνλνκηθέο παξεκβάζεηο ζε 

ρψξεο φπσο ε Διιάδα, πέξαλ ησλ ήδε λνκνζεηεκέλσλ κεηψζεσλ ησλ θνξνινγηθψλ 

ζπληειεζηψλ θαη νξηζκέλσλ δαπαλψλ , ζα είραλ σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηνπ 

δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο θαη ηνπ ρξένπο κε καθξνπξφζεζκεο αξλεηηθέο 

ζπλέπεηεο.(πχξνπ,2003). Δπηπιένλ, φηαλ νη δεκφζηεο δαπάλεο είλαη ήδε πςειέο σο 

πνζνζηφ ηνπ ΑΔΠ, είλαη πηζαλφηεξν φηη νξηαθά ζα είλαη κάιινλ αηειέζθνξεο.  

  Ζ αχμεζε ησλ δεκνζίσλ επελδχζεσλ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε «ψξηκσλ» 

επελδπηηθψλ ζρεδίσλ, ψζηε ε επηηάρπλζε πινπνίεζήο ησλ λα έρεη άκεζα 

απνηειέζκαηα. Έηζη, ν ρξφλνο πνπ κεζνιαβεί απφ ηελ ιήςε ηεο απφθαζεο γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ελφο έξγνπ ππνδνκήο κέρξη ηελ εθηακίεπζε ησλ ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ, 

είλαη ηέηνηνο πνπ δελ ζα ζπκβάιεη ζηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ηεο θξίζεο αιιά ζα 

ιεηηνπξγήζεη πηζαλφηεηα πιεζσξηζηηθά, ζε άιιε θάζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη ζνβαξφο θίλδπλνο λα επηιεγνχλ βηαζηηθά δεκφζηεο επελδχζεηο κε 

θξηηήξην ηηο πξνηηκήζεηο ηζρπξψλ πνιηηηθψλ παξαγφλησλ, ακθίβνινπ άκεζνπ ή 

κειινληηθνχ πνιιαπιαζηαζηηθνχ απνηειέζκαηνο γηα ηελ θνηλσλία.(Ρνκπφιεο,2010).  

  ην πιαίζην απηφ, ζηε ρψξα καο νη ήδε εγθεθξηκέλεο επελδχζεηο πνπ ζπλδένληαη κε 

ηελ πινπνίεζε ηνπ Κνηλνηηθνχ Πιαηζίνπ ηήξημεο θαη ησλ πκπξάμεσλ Γεκφζηνπ 

θαη Ηδησηηθνχ Σνκέα, απνηεινχλ ηθαλή αζθαιηζηηθή δηθιείδα θαη ην κφλν πνπ κπνξεί 

λα ζπζηεζεί είλαη ελδερνκέλσο ε επηηάρπλζε πινπνίεζήο ησλ. Όκσο, ε ηερλεηή 

δηφγθσζε ηνπο κπνξεί λα ππνβαζκίζεη ηελ πνηφηεηα ησλ δεκνζίσλ δαπαλψλ θαη ην 

επίπεδν απνξξνθεηηθφηεηαο ησλ θνηλνηηθψλ πφξσλ. 

  Οη θπβεξλήζεηο πνπ έρνπλ κηθξφηεξα πεξηζψξηα δεκνζηνλνκηθήο επειημίαο, πηζαλφλ 

λα θαλνχλ, απφ αλάγθε, πεξηζζφηεξν θαηλνηφκεο θαη εθεπξεηηθέο ζηνπο ηξφπνπο 

αληηκεηψπηζεο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο θξίζεο. ηελ θαηεγνξία απηή αλήθεη θαη ε ρψξα 

καο. Έηζη, ελδερνκέλσο ε θξίζε λα απνηειέζεη ηελ αθνξκή γηα εληαηηθνπνίεζε ησλ 

απαξαίηεησλ δηαξζξσηηθψλ κεηαξξπζκίζεσλ. Όκσο, φιεο νη κεηαξξπζκίζεηο δελ 

είλαη εχθνιν λα πξνρσξήζνπλ ζε πεξηβάιινλ θξίζεο, γηαηί απιά δελ ππάξρνπλ 

δεκνζηνλνκηθά πεξηζψξηα γηα λα απνδεκησζνχλ, ζπλήζσο πξνθαηαβνιηθά, εθείλνη νη 
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νπνίνη ληψζνπλ φηη ζίγνληαη απφ απηέο. Άιιεο κεηαξξπζκίζεηο φκσο, έρνπλ 

πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα πξνρσξήζνπλ, θαζψο κπξνζηά ζην «θνηλφ θαιφ», πνπ 

ζε πεξηβάιινλ θξίζεο γίλεηαη επθνιφηεξα αληηιεπηφ θαη πεξηζζφηεξν πηεζηηθφ, 

θάκπηνληαη νη ζπληερληαθέο αληηδξάζεηο.(πχξνπ,2003). 

  Σν θχξην βάξνο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο είλαη ην πςειφ δεκφζην ρξένο. 

Ζ κεηαβνιή ζην ρξένο είλαη κεγάιε ζε δηεζλέο επίπεδν δηφηη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή 

θξίζε πξνμέλεζε ηελ παξέκβαζε ησλ αξρψλ µε παθέηα δηάζσζεο, κείσζε ηα 

θνξνινγηθά έζνδα αιιά θαη αλάγθαζε ηηο θπβεξλήζεηο ζε επεθηαηηθή δεκνζηνλνκηθή 

πνιηηηθή. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη φηη ζε ηέζζεξα µφλν ρξφληα, απφ ην 

ηέινο ηνπ 2007 έσο ην ηέινο ηνπ 2011, ην ρξένο ζηηο Ζ.Π.Α. απμάλεηαη θαηά 37,2 

κνλάδεο ηνπ ΑΔΠ, ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην 38,0 κνλάδεο θαη ζηελ Διιάδα 43,8 

κνλάδεο.(Σξάπεδα ηεο Διιάδνο,2011).  

  Όζνλ αθνξά ηελ Δπξσδψλε, ε έληαζε ηνπ δεκνζηνλνκηθνχ ειιείκκαηνο.  

ζπζρεηηδφηαλ µε νξηζκέλεο ρψξεο θαη φρη ζην ζχλνιφ ηεο, θαζψο απηή ζεσξείηαη κία 

πεξηνρή µε πιεφλαζκα ζην ηζνδχγην ηξερνπζψλ ζπλαιιαγψλ. Σν γεγνλφο απηφ έρεη 

θάλεη ηηο ρψξεο απηέο λα δηαθνξνπνηεζνχλ απφ ηηο άιιεο εμαηηίαο ηνπ πηζησηηθνχ 

θηλδχλνπ.  

  Ο θίλδπλνο ηεο ρψξαο, πνπ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηα πεξηζψξηα επηηνθίσλ δαλεηζκνχ 

εθάζηεο επξσπατθήο ρψξαο ζε ζρέζε µε ηα αληίζηνηρα γεξκαληθά ή θαη ζηα επηηφθηα 

αζθάιηζεο ησλ δαλεηζηψλ ηεο ρψξαο είλαη ηψξα πιένλ ζπλάξηεζε ηνπ δεκφζηνπ θαη 

ηδησηηθνχ ρξένπο ηεο θάζε ρψξαο, αιιά θαη άιισλ παξαγφλησλ φπσο νη πνιηηηθέο 

εμειίμεηο θαη ε ζηαζεξφηεηα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο.(Ρνπκπίλε,2010).  

  Ζ δηαθνξνπνίεζε ησλ επηηνθίσλ δαλεηζκνχ ησλ ρσξψλ ζέηεη ζε θίλδπλν ηελ 

ζηαζεξφηεηα ηεο Δπξσδψλεο αιιά θαη ηελ χπαξμή ηεο φπσο ηελ γλσξίδνπκε ζήκεξα. 

Ζ Διιάδα μερσξίδεη απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο. Απφ ηα κέζα Οθησβξίνπ 2009, θάζε 

κέξα ρσξίο εμαίξεζε ζεσξείηαη σο ε πιένλ επηθίλδπλε ρψξα.(Νηάξρνο,2009). 

Αληίζεηα, ε Γεξκαλία είλαη ζηαζεξά ε ιηγφηεξν επηθίλδπλε. Έσο θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 

2010, ε εηθφλα ησλ ππφινηπσλ ρσξψλ δελ επηδεηλψλεηαη ζεκαληηθά, παξά γηα ιίγν 

ζηηο αξρέο Φεβξνπαξίνπ, φηαλ κεηαθέξζεθαλ ζην πξνζθήλην αλεζπρίεο ζρεηηθά µε 

ηε βησζηκφηεηα ηνπ δεκφζηνπ ρξένπο ζε πνιιέο ρψξεο. Ζ κεγάιε επηδείλσζε 

μεθηλάεη απφ ηα ηέιε Απξηιίνπ, φηαλ απνηειεί πιένλ θνηλή πεπνίζεζε φηη ε Διιάδα 

βαίλεη πξνο ρξενθνπία θαη φηη έλα ηέηνην ελδερφκελν ζα πξνθαινχζε αλαηαξάμεηο θαη 
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ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο, πηζαλφλ µέζσ ηεο έθζεζεο ησλ ηξαπεδψλ 

ηνπο ζε ειιεληθά θξαηηθά νκφινγα.(πχξνπ,2003). 

  Ζ χθεζε ζηελ Δπξψπε ην 2008 δελ επεξέαζε ακέζσο ηελ Διιάδα. Σν 2008 ε 

Δπξσδψλε είρε κεγάιε αλάπηπμε, ελψ ε Διιάδα εμαθνινπζνχζε λα παξνπζηάδεη 

έλαλ ζρεηηθά ηθαλνπνηεηηθφ ξπζκφ. (Robin,2009).  

  Ζ Διιάδα έρεη κία αξθεηά θιεηζηή νηθνλνκία θαη δελ είρε ηξαπεδηθά πξνβιήκαηα, 

φπσο νη ππφινηπεο νηθνλνκίεο ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. Έηζη δελ επεξεάζηεθε ακέζσο. 

Απφ ηηο αξρέο ηνπ 2008, φκσο, ήηαλ εκθαλέο φηη αλ ε δηεζλήο νηθνλνκία ρεηξνηέξεπε, 

ηφηε θαη ε Διιάδα ζα έκπαηλε ζε ζηελσπφ δηαξθείαο. Γπζηπρψο, ε χθεζε ζηελ 

Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν ζπλέρηζε λα βαζαίλεη.  

  Οη ειιεληθέο εμαγσγέο επεξεάζηεθαλ ζην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ 2008 καδί µε ηηο 

εμαγσγέο φισλ ησλ ππνινίπσλ ρσξψλ. Ζ µκηθξφηεξε πηψζε ηνπ 2009 ζηελ Διιάδα 

απφ ηελ Δπξσδψλε δείρλεη φηη θαη ην 2009 ε ζχγθιηζε ηνπ ειιεληθνχ βηνηηθνχ 

επηπέδνπ πξνο ηνλ επξσπατθφ κέζν φξν ζπλερίζηεθε γηα 14ε ρξνληά. (Νηάξρνο,2009). 

Απφ ην 2010, φκσο, μεθηλάεη κία λέα επνρή απφθιηζεο ζην βηνηηθφ επίπεδν, αθνχ ε 

επξσπατθή νηθνλνκία ζηαζεξνπνηήζεθε θαη αλέθακςε, ελψ ε ειιεληθή επηδεηλψζεθε 

θαη ην κέιινλ ηεο παξακέλεη αβέβαην. 

  Σν  έιιεηκκα αληαγσληζηηθφηεηαο είλαη ην βαζχηεξν πξφβιεκα. Οη δείθηεο ηεο 

Παγθφζκηαο Σξάπεδαο δείρλνπλ ζπλερή επηδείλσζε ηα ηειεπηαία ρξφληα ελψ ε 

ζηαζκηζκέλε ζπλαιιαγκαηηθή ηζνηηκία ηεο ρψξαο δηαξθψο αλαηηκάηαη. Σν έιιεηκκα 

αληαγσληζηηθφηεηαο αληηθαηνπηξίδεηαη ηφζν ζην ηεξάζηην έιιεηκκα ηξερνπζψλ 

ζπλαιιαγψλ φζν θαη ζηνλ πςειφηεξν ειιεληθφ πιεζσξηζκφ ζε ζρέζε µε άιιεο 

ρψξεο ηεο Δπξσδψλεο.(Robin, 2009). Αγνξάδνπκε πνιχ πεξηζζφηεξα αγαζά θαη 

ππεξεζίεο απφ φηη πνπιάκε ζηνπο μέλνπο. Ζ ειιεληθή νηθνλνκία δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα παξάγεη αληαγσληζηηθά αγαζά θαη ππεξεζίεο. 

1.4 Ιζηνξηθή  αλαδξνκή  ζηηο  νηθνλνκηθέο  θξίζεηο 

  Ζ παγθφζκηα νηθνλνκηθή χθεζε ηνπ 1929 ήηαλ κηα θαηάζηαζε δηεζλνχο 

νηθνλνκηθήο χθεζεο πνπ δηήξθεζε απφ έλα κέρξη δέθα ρξφληα ζε δηάθνξεο ρψξεο ηνπ 

θφζκνπ. Πξφθεηηαη γηα ηε κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή χθεζε ηεο ζχγρξνλεο ηζηνξίαο θαη 

ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ παξάδεηγκα γηα λα θαλεί πφζν νδπλεξή κπνξεί λα είλαη κηα 

νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή.(Joseph, 2009).  
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  Πνιινί παξάγνληεο πξνθάιεζαλ ηελ θξίζε, φπσο νη δνκηθέο αδπλακίεο. Ζ θξίζε 

μεθίλεζε απφ ηηο ΖΠΑ. Ζ θαηάξγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλφξσλ θαη ε 

αιιειεμάξηεζε ησλ νηθνλνκηψλ νδήγεζε ζηελ παγθνζκηνπνίεζε κίαο πεξηνξηζκέλεο 

θξίζεσο. Σελ δεθαεηία ηνπ ‟90 θαη ηνπ 2000 ππήξμαλ ξαγδαίεο αιιαγέο ζηνλ 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ηνκέα ηεο Ακεξηθήο, ην νπνίν πξνθάιεζε ζνβαξέο αλαθαηαηάμεηο 

ζην παγθφζκην εκπφξην θαη ηελ παξαγσγή. Οη δπλάκεηο ηεο Νέαο Σάμεο Πξαγκάησλ 

πξνψζεζαλ ηελ παγθνζκηνπνίεζε ηνπ εκπνξίνπ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ 

πξνζηαηεπηηθψλ δαζκψλ. Ζ θπγή ησλ παξαγσγηθψλ επηρεηξήζεσλ ζε ρψξεο ρακεινχ 

θφζηνπο είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ηεο κεζαίαο εηζνδεκαηηθήο ηάμεσο.  

  Σελ ίδηα πεξίνδν ζηελ Διιάδα απηφ πνπ ζπλέβαηλε ήηαλ ε ζπζηεκαηηθή δηάιπζε θαη 

θαηαζηξνθή ηεο παξαγσγηθήο ππνδνκήο θαη ε ππνθαηάζηαζε ησλ εγρσξίσλ 

παξαγνκέλσλ πξντφλησλ µε εηζαγφκελα. Ο παξαδνζηαθφο θαηαζθεπαζηηθφο ηνκέαο 

ζηελ Διιάδα γλψξηζε κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ καθξά ζε ρξνληθή δηάξθεηα άλζηζε 

ιφγσ ηεο πνιχ κεγάιεο πηζησηηθήο επεθηάζεσο. (Krugman,2009). ε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ε ηππηθή ειιεληθή νηθνγέλεηα κεηεηξάπε απφ θαηαζέηεο ζε 

δαλεηδφκελν απφ ηηο ηξάπεδεο. Πνιιέο θνξέο ηα δάλεηα ζπαηαιήζεθαλ γηα 

θαηαλαισηηθέο δαπάλεο ή γηα ηελ δηαηήξεζε ελφο βηνηηθνχ επηπέδνπ πνπ ζηελ 

ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ζπγθπξία δελ ήηαλ εθηθηφ.  

  ηε Βφξεηα  Διιάδα  ελζαξξχλζεθε θαη επηδνηήζεθε ε κεηαθνξά ησλ εξγνζηαζίσλ 

ζηηο βαιθαληθέο ρψξεο γηα ηελ «αλαζπγθξφηεζή» ηνπο. Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν µε 

ηελ αλνρή θαη παξφηξπλζε ησλ θπβεξλήζεσλ είρακε θαη ηελ επέιαζε ησλ 

ιαζξνκεηαλαζηψλ, γεγνλφο πνπ είρε άκεζε επίπησζε ζην εηζφδεκά ησλ 

εξγαδνκέλσλ. (Robin,2009). Οη πνιηηηθέο πνπ αθνινπζνχζαλ ηελ ίδηα πεξίνδν νη 

ΖΠΑ ζεσξήζεθαλ σο ην πξφηππν. Οη ιαζξνκεηαλάζηεο ζα απνηεινχζαλ ηνπο λένπο 

πειάηεο ησλ ηξαπεδψλ. Οη ηζηνξηθνί αλαθέξνπλ σο δνκηθνχο παξάγνληεο κεγάιεο 

θαηαζηξνθέο ηξαπεδψλ ελψ νη αλαιπηέο φπσο είλαη ν Πίηεξ Σέκηλ δίλνπλ έκθαζε 

ζηελ απφθαζε ηεο Βξεηαλίαο λα επηζηξέςεη ζηηο ηζνηηκίεο πνπ ππήξραλ πξηλ ην 

Standard. 

  Μία απφ ηηο πην ζεκαληηθέο θξίζεηο είλαη απηή ηνπ πεηξειαίνπ ηε δεθαεηία ηνπ 

1970. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟70 έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο δχν 

πεηξειατθέο θξίζεηο νη νπνίεο έθεξαλ ζην πξνζθήλην ην θαηλφκελν ηεο ζπλχπαξμεο 

πιεζσξηζκνχ θαη απμεκέλεο αλεξγίαο. (Robin,2009). Ζ επίζεκε εκεξνκελία έλαξμεο 
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ηεο πξψηεο θξίζεο είλαη ε 17ε Οθησβξίνπ ηνπ 1973, φηαλ ηα κέιε ηνπ Οξγαληζκνχ 

Αξαβηθψλ Υσξψλ – Δμαγσγψλ Πεηξειαίνπ, Οξγαληζκνχ Αξαβηθψλ 

Πεηξειαηνπαξαγσγψλ Κξαηψλ αλαθνίλσζαλ φηη δελ ζα πξνκήζεπαλ πιένλ κε 

πεηξέιαην ηηο ρψξεο πνπ ππνζηήξημαλ ην Ηζξαήι ζηε δηακάρε ηνπ κε ηε πξία θαη ηελ 

Αίγππην. ε απηέο ηηο ρψξεο ζπκπεξηιακβάλνληαλ θαη νη ΖΠΑ, νη ζχκκαρνη ηνπο ζηε 

Γπηηθή Δπξψπε θαη ε Ηαπσλία. Παξφια απηά, νη ρψξεο αληαπνθξίζεθαλ βξίζθνληαο 

λέεο πξσηνβνπιίεο γηα λα πεξηνξίζνπλ ηελ εμάξηεζε ηνπο απφ ηηο παξαπάλσ ρψξεο. 

Έμη ρξφληα κεηά, ην 1979, αθνινχζεζε ε δεχηεξε πεηξειατθή θξίζε. Έθαλε ηελ 

εκθάληζή ηεο ζηηο ΖΠΑ, ζηνλ απφερν ηεο ηξαληθήο επαλάζηαζεο. (Κηφρνο,2000). Οη 

ρψξεο πξνθεηκέλνπ λα αληηκεησπίζνπλ ηελ θαηάζηαζε, αχμεζαλ ηελ παξαγσγή ηνπο. 

Απνηέιεζκα ηεο κεησκέλεο δήηεζεο θαη ηεο ππεξβνιηθήο παξαγσγήο, ήηαλ ε 

δεκηνπξγία παληθνχ νδεγψληαο ηνλ OPEC λα ράζεη ηελ ελφηεηα ηνπ.  

  Ζ ιεγφκελε “αζηαηηθή” θξίζε ηνπ 1998-1999, επεξέαζε ζε κεγάιν βαζκφ ην 

ηξαπεδηθφ ζχζηεκα, σζψληαο πνιιέο αζηαηηθέο ηξάπεδεο ζηε ρξενθνπία. Πξφθεηηαη 

γηα κία ηνπηθή θξίζε, γεσγξαθηθά πεξηνξηζκέλε. ηε δεθαεηία ηνπ 1990, κία αθφκα 

θξίζε είλαη απηή ηεο ηαπσληθήο νηθνλνκίαο, ε νπνία είρε αληηκεησπηζηεί κε 

εζληθνπνίεζε ηξαπεδψλ. Ζ δηάξθεηα ηεο ήηαλ κεγάιε θαη νδήγεζε ζε χθεζε. 

Γηαθνξνπνηείηαη πνιχ απφ ηε ζεκεξηλή φζν θαη απφ απηήλ ηνπ 1929 ιφγσ ηνπ 

ηνπηθνχ ραξαθηήξα ηεο.(Αλαζηαζάηνο,2008). 

  Σν 2000-2001 έρνπκε κία αθφκε θξίζεο κε ηελ έθξεμε ηεο “θνχζθαο” ηνπ Internet, 

πνπ πξνθάιεζε πηψζεηο ζηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ αλάινγεο κε εθείλεο ηεο θξίζεο ηνπ 

1929. Ζ ζεκεξηλή θξίζε είλαη αθφκε πην ζνβαξή θαη πιεζηάδεη πην πνιχ απηήλ ηνπ 

1929, δηφηη αγγίδεη ηνλ ππξήλα ηνπ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη πξνθαιεί πησρεχζεηο 

ηξαπεδψλ. (Robin,2009). Όλησο ε ζεκεξηλή θξίζε δείρλεη λα έρεη νκνηφηεηεο κε 

απηήλ ηνπ 1929. ε κφιηο ηξεηο εβδνκάδεο ηα ρξεκαηηζηήξηα έραζαλ πεξίπνπ απφ 

20% έσο 25% ηεο αμίαο ηνπο. Δπίζεο ε θξίζε ηνπ 1929 ήηαλ παγθφζκηα, αγγίδνληαο 

φιεο ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αγνξέο.  

  Ζ ζεκεξηλή θξίζε ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο θαίλεηαη λα είλαη αθφκε 

ζνβαξφηεξε απφ απηήλ ηνπ 1929. Ζ παγθνζκηνπνίεζε εληείλεη ηε δπλακηθφηεηα κηαο 

ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο θαη επεξεάδεη πνιχ πην γξήγνξα ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Πέξαλ φκσο ηεο παγθνζκηνπνίεζεο, εάλ πξέπεη λα 



[22] 
 

απνθιείζνπκε κία επαλάιεςε ηεο θξίζεο ηνπ1929, είλαη γηαηί βξηζθφκαζηε ζε έλα 

δηαθνξεηηθφ πεξηβάιινλ απφ εθείλν ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. 

1.5 Η δηεζλήο  θξίζε 

  Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε ηνπ δπηηθνχ θφζκνπ πνπ ηαιαλίδεη ηελ παγθφζκηα 

νηθνλνκία απφ ην 2007 ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη.(Παπαδήζεο,2010). Απφ θξίζε ηνπ 

δπηηθνχ θφζκνπ κεηαηξάπεθε ζε παγθφζκηα, επεξεάδνληαο ηα πεξηζζφηεξα θξάηε, 

δεκηνπξγψληαο έλα ληφκηλν γεγνλφησλ κε βαξχ πνιηηηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληίθηππν 

ζηελ Δπξσδψλε θαη θαηαιήγνληαο ζην δξακαηηθφ αδηέμνδν ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο. Μηα απφ ηηο ζνβαξφηεξεο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο απηήο είλαη ην 

θαηλφκελν ηεο εηζθνξνδηαθπγήο ζηε ρψξα καο. 

  Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή θξίζε μεθίλεζε απφ έλα ζπλδπαζκφ πνιιψλ παξαγφλησλ κε 

θπξηφηεξν ηνλ απμαλφκελν φγθν ησλ επηζθαιψλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ ζηελ 

Ακεξηθή.(Παπαδήζεο,2010). Παξά ηηο πξνζπάζεηεο εμηζνξξφπεζεο ησλ 

θεθαιαηαγνξψλ κε ηελ παξνρή απεξηφξηζηεο ξεπζηφηεηαο απφ ηηο θεληξηθέο 

ηξάπεδεο, ην αζθάιηζηξν πηζησηηθνχ θηλδχλνπ πνπ ελζσκαηψλεηαη ζηα επηηφθηα 

απμήζεθε ηξνκεξά.  

  Σα ζηεγαζηηθά δάλεηα κεησκέλεο  εμαζθάιηζεο ζηελ Ακεξηθή είραλ σο απνηέιεζκα 

ηελ απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο απφ ηνπο επελδπηέο ζε κηα επξεία γθάκα ζχλζεησλ 

ηίηισλ θαη άιισλ παξαγψγσλ κεηαθνξάο θηλδχλνπ. Ζ πνιππινθφηεηα θαη ε έιιεηςε 

δηαθάλεηαο απηψλ ησλ πξντφλησλ έθαλαλ ηελ αμία ηνπο δχζθνιν λα εθηηκεζεί, κε 

απνηέιεζκα ηελ επηθπιαθηηθφηεηα ζηηο αλαθνηλψζεηο ησλ ηξαπεδψλ σο πξνο ηελ 

θεξδνθνξία ηνπο. Οη ζηαηηζηηθέο κέζνδνη ηηκνιφγεζεο απηψλ ησλ πξντφλησλ είραλ 

βαζηζηεί ζε επλντθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηηο δηεζλήο αγνξέο ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο έηζη ψζηε λα ππνηηκεζεί ην ξίζθν πνπ ζπλεπάγνληαη ζε πεξηφδνπο χθεζεο.                                           

   Ήηαλ ε πξψηε παγθφζκηα θξίζε ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο, φπνπ νη θίλδπλνη 

θαηαλέκνληαη ζε επξχ θάζκα επελδπηψλ ζε φιν ηνλ θφζκν φπσο ηξάπεδεο,    

ζπληαμηνδνηηθά ηακεία ,ακνηβαία θεθάιαηα, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη θαλείο δελ 

μέξεη αθφκα ηηο πξνεθηάζεηο. Απηέο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ απφ ηηο 

ρξεκαηνπηζησηηθέο δεκηέο πνπ έρνπλ πξνθιεζεί. Σν ΓΝΣ ππνινγίδεη φηη νη δεκίεο 

απφ ηα επηζθαιή ζηεγαζηηθά δάλεηα μεπεξλνχζαλ ηα 2,4 ηξηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα 

παγθνζκίσο ζην ηέινο ηνπ 2009.(Γθνπκπαληηζάο,2010). 
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  Οη απψιεηεο δεκηνχξγεζαλ κία αβεβαηφηεηα ε νπνία νδήγεζε ζε καδηθέο ξεπζηφ 

πνηήζεηο πνπ πξνθάιεζαλ κεγάιε πηψζε ζηηο δηεζλήο θεθαιαηαγνξέο. Ζ νηθνλνκία, 

κε ηελ ζεηξά ηεο επεξεάζηεθε, αθνχ ηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα κείσζαλ ηελ 

παξνρή λέσλ πηζηψζεσλ κελ κπνξψληαο λα αληιήζνπλ λέα θεθάιαηα. Σαπηφρξνλα ε 

χθεζε ζηελ νηθνλνκία νδήγεζε ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηα λνηθνθπξηά λα κελ κπνξνχλ 

λα εμππεξεηνχλ ηα δάλεηά ηνπο. Έηζη δεκηνπξγήζεθε έλαο θαχινο θχθινο αξλεηηθψλ 

επηδξάζεσλ κεηαμχ θεθαιαηαγνξψλ θαη πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο. 

  Οη αλαπηπζζφκελεο ρψξεο επεξεάζηεθαλ έκκεζα απφ ηελ παγθφζκηα θξίζε ιφγσ 

ηεο πηψζεο ηεο παγθφζκηαο δήηεζεο θαη ηεο κείσζεο ησλ εηζξνψλ θεθαιαίνπ, αλ θαη 

δελ ήηαλ εθηεζεηκέλεο ζε ηίηινπο πςεινχ ξίζθνπ.(Παπαδήζεο,2010). ηελ Διιάδα, 

φπσο θαη ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, νη ηξάπεδεο δεκηψζεθαλ απφ ηελ άλνδν ηνπ 

θφζηνπο ρξεκαηνδφηεζεο, ηελ αχμεζε ησλ επηζθαιεηψλ θαη ηελ κείσζε ηεο 

απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. Ηδηαίηεξα ζηελ ρψξα καο, ε θξίζε 

κεγέζπλε ηηο επηπηψζεηο ησλ ζπζζσξεπκέλσλ ειιεηκκάησλ δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη αληαγσληζηηθφηεηαο. επηβαξχλνληαο ηηο ηξάπεδεο θαη επηηαρχλνληαο 

ηελ πησηηθή πνξεία ηεο νηθνλνκίαο. 

  Ζ θξίζε μεθίλεζε απφ ηελ νηθνλνκία ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο, 

γξήγνξα εμαπιψζεθε φκσο θαη ζε άιιεο νηθνλνκίεο κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Οη 

βαζηθνί κεραληζκνί κεηάδνζεο ηεο θξίζεο ήηαλ νη ξνέο θεθαιαίσλ θαη ην εκπφξην.           

  Οξηζκέλνη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ ζπληέιεζαλ ζηελ κεηάδνζε ηεο θξίζεο 

ήηαλ(Γθνπκπαληηζάο,2010): 

1) Ζ απφζπξζε θεθαιαίσλ κεγάισλ ηξαπεδψλ απφ ηηο ζπγαηξηθέο ηνπο πνπ 

βξίζθνληαλ ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο. 

2) Ζ ηεξάζηηα κείσζε ησλ εμαγσγψλ ησλ αλαπηπζζφκελσλ ρσξψλ πνπ ήηαλ νη θχξηνη 

εμαγσγείο ησλ βηνκεραληθψλ θξαηψλ. 

3) Ζ κείσζε ησλ ξνψλ θεθαιαίνπ απφ δηεζλείο ηξάπεδεο πξνο λενζχζηαηεο 

νηθνλνκίεο εμαηηίαο ηεο ζπξξίθλσζεο ησλ δηεζλψλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ αγνξψλ. 

Πξέπεη λα πνχκε φηη ν αληίθηππνο ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο ήηαλ 

κεγαιχηεξνο ζηηο αλαδπφκελεο ρψξεο απφ ηηο αλεπηπγκέλεο νη νπνίεο ήηαλ ιηγφηεξν 

εληαγκέλεο ζηηο δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο. 
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4)Ζ παγθνζκηνπνίεζε, κέζσ ηεο ξνήο θεθαιαίσλ, ηεο κεηαθίλεζεο αγαζψλ, 

ππεξεζηψλ θαη εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, απνηειεί βαζηθφ ζπληειεζηή κεηάδνζεο ηεο 

θξίζεο κεηαμχ ησλ ρσξψλ. 
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Κεθάιαην  2
ν
  

Φνξνδηαθπγή 

2.1 Φνξνδηαθπγή 

2.1.1. Έλλνηα θνξνδηαθπγήο 

  Φνξνδηαθπγή είλαη θάζε παξάλνκε πξάμε ή παξάιεηςε ησλ θνξνινγνχκελσλ, πνπ 

έρεη ζθνπφ ηε κείσζε ηεο λνκηθήο θνξνινγηθήο ππνρξέσζεο θαη ηελ απνθπγή 

θαηαβνιήο ηνπ θφξνπ.(Κνξνκειάο,2009). Ωο ηέηνηεο παξάλνκεο ελέξγεηεο κπνξνχλ 

λα αλαθεξζνχλ ε απφθξπςε απφ ηηο επηρεηξήζεηο ησλ πσιήζεψλ ηνπο, ε απφθξπςε ή 

ππνεθηίκεζε απφ ηνπο θνξνινγνχκελνπο ησλ εηζνδεκάησλ ηνπο, ε ιαζξαία εηζαγσγή 

εκπνξεπκάησλ κε δήισζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε θαηνρή ησλ νπνίσλ ππφθεηηαη 

ζε θνξνινγία ή ε δήισζε ηνπο ζε ηηκή ρακειφηεξε ηεο θαλνληθήο.  

  Ζ θνξνδηαθπγή σο έλλνηα είλαη γλψζηε ζε φινπο αιιά ν αθξηβήο νξηζκφο ηεο δελ 

είλαη εχθνινο, δηφηη ν κεγάινο αξηζκφο ησλ θφξσλ, νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο φζνλ 

αθνξά ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνπλ θαη ηνπο ηξφπνπο θνξνδηαθπγήο ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην γεγνλφο φηη νη δπλαηφηεηεο θαη νη ηξφπνη απηνί παξέρνληαη θαη εθδειψλνληαη 

δηαθνξεηηθά ζε θάζε επαγγεικαηηθή νκάδα θαη αλάινγα κε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

θάζε θνξνινγνχκελνπ, θαζηζηνχλ δχζθνιε ηε δηαηχπσζε ελφο εληαίνπ θαη γεληθά 

απνδεθηνχ νξηζκνχ.(Παπιφπνπινο,1987). 

  Έλαο νξηζκφο ν νπνίνο ζεσξείηαη φηη θαιχπηεη ζε κεγάιν βαζκφ ηελ έλλνηα ηεο 

θνξνδηαθπγήο είλαη ν νξηζκφο ηνπ Department of the Treasury ηνπ 1983, ζχκθσλα κε 

ηνλ νξηζκφ απηφ ε θνξνδηαθπγή απνηειεί: 

- Σν ηκήκα εθείλν ησλ έκκεζσλ θφξσλ θαη ινηπφλ άκεζσλ θφξσλ, ην νπνίν κε βάζε 

ηελ ηζρχνπζα θνξνινγηθή λνκνζεζία ζα πξέπεη λα εηζπξάηηεηαη θαη λα απνδίδεηαη 

εζεινληηθά ζην θξάηνο αιιά γηα νπνηνδήπνηε ιφγν απηφ δελ θζάλεη πνηέ ζην δεκφζην 

ηακείν. (Καλειιφπνπινο,1995). 

- Οη θφξνη νη νπνίνη δελ θαηαβιήζεθαλ ζηνλ θξάηνο ιφγσ παξνρήο θνξνινγηθψλ 

απαιιαγψλ θαη θηλήηξσλ, ρσξίο λα επηηεπρζεί ην επηδησθφκελν απνηέιεζκα 

(Παπιφπνπινο, 1987). 
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- Οη ηφθνη πνπ αληηζηνηρνχλ ζην ηκήκα εθείλν ησ θφξσλ πνπ θαηαβάιινληαη κε 

θαζπζηέξεζε θαη κεηά ηε ιήμε ηνπ νηθείνπ δεκνζηνλνκηθνχ έηνπο. (Σάηζνο,2001). 

- Ζ κε είζπξαμε ησλ νθεηιφκελσλ θφξσλ κεηά ηελ βεβαίσζή ηνπο. 

  Ζ θνξνδηαθπγή  δελ πξέπεη λα ζπγρέεηαη κε ηελ θφξν – απνθπγή θαη ηαπηίδεηαη κε 

ηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ δηαηάμεσλ ησλ ηζρπφλησλ θνξνινγηθψλ λφκσλ, φπσο πρ 

παξάιεηςε ππνβνιήο θνξνινγηθήο δήισζεο ή ππνβνιή αλαθξηβψλ δειψζεσλ ή 

εηθνληθψλ θνξνινγηθψλ παξαζηαηηθψλ.(Καλειιφπνπινο,1995).  

  Ζ χπαξμε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο έρεη ηεξάζηηεο αξλεηηθέο 

θνηλσληθέο θαη νηθνλνκηθέο επηπηψζεηο. Γεκηνπξγεί άληζε θαηαλνκή ησλ 

θνξνινγηθψλ βαξψλ θαη ζηεξεί ην Γεκφζην απφ ζεκαληηθνχο πφξνπο, ηνπο νπνίνπο, 

πξνθείκελνπ λα ηνπο εμαζθαιίζεη, επηβάιιεη λέεο θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο ζ‟ 

εθείλνπο πνπ δελ κπνξνχλ λα απνθχγνπλ ηε θνξνιφγεζε.(Γθνπκπαληηζάο,2010). 

  Με ηε θνξνδηαθπγή, επηδεηλψλνληαη νη πιεζσξηζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη νη 

καθξννηθνλνκηθέο αληζνξξνπίεο, εηδηθά ζε πεξηφδνπο χθεζεο θαη εθαξκνγήο 

ζηαζεξνπνηεηηθψλ πξνγξακκάησλ. Σν κεγάιν κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο παίδεη 

ζεκαληηθφ αξλεηηθφ ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ ησλ ζηφρσλ ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Όιεο νη κνξθέο θνξνινγίαο πξνθαινχλ αληηδξάζεηο ησλ, κε 

ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο ηνπο επηβάξπλζεο. (Γεσξγαθφπνπινο,1997). 

2.1.2. Παξάγνληεο  πνπ  πξνζδηνξίδνπλ ηε θνξνδηαθπγή 

  Οη πξνζδηνξηζηηθνί παξάγνληεο ηεο θνξνδηαθπγήο έρνπλ δηεπξπλζεί θαη είλαη νη 

εμήο (Παπαδήζεο,2010): 

 Σν χςνο ησλ θνξνινγηθψλ ζπληειεζηψλ. 

 Ζ δηάξζξσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (π.ρ. 

βαζκφο παξανηθνλνκίαο, πνζνζηφ ηνπ γεσξγηθνχ ηνκέα ζην ζχλνιν ηνπ 

ΑΔΠ). 

 Ζ αλεπάξθεηα ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ λα θαηαγξάςνπλ επαθξηβψο ην 

ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Ζ αλεπάξθεηα ησλ θνξνηερληθψλ ππεξεζηψλ λα βεβαηψζνπλ, λα εηζπξάμνπλ 

ηνπο θφξνπο θαη λα δηαζηαπξψζνπλ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία. 
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 Οη ζπζηεκαηηθέο ξπζκίζεηο θνξνινγηθήο ακλεζηίαο. 

 Ζ έιιεηςε δεκνζηνλνκηθνχ θηεκαηνινγίνπ. 

 Ο ηξφπνο δηαθπβέξλεζεο κηαο ρψξαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο. 

  Ζ άδηθε κεηαρείξηζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ απφ ην θξάηνο (π.ρ. ηα 

πςειά επηηφθηα επηβάξπλζεο ησλ θνξνινγνπκέλσλ ζηελ πεξίπησζε πνπ 

νθείινπλ). 

 Σν επίπεδν ησλ δεκνζίσλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. 

 Σν χςνο ησλ πνηλψλ γηα θνξνινγηθέο παξαβάζεηο. 

 Σν ζηάδην ηνπ νηθνλνκηθνχ θχθινπ πνπ βξίζθεηαη ε νηθνλνκία (χθεζε-

αλεξγία-πιεζσξηζκφο). 

 Σν κέγεζνο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

2.2. πλέπεηεο  ηεο  θνξνδηαθπγήο 

  Ζ θνξνδηαθπγή έρεη πνιιέο  ζπλέπεηεο  φζνλ αθνξά ηε ιεηηνπξγία ηεο νηθνλνκίαο 

θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο.(Σάηζνο,1987). 

πγθεθξηκέλα: 

1. Παξαβηάδεηαη ε βαζηθή αξρή ηεο Γίθαηεο θαηαλνκήο ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ κε 

φηη απηφ ζπλεπάγεηαη 

2. Σν Κξάηνο ελδέρεηαη λα αληηκεησπίζεη ηακηαθέο δπζρέξεηεο . Απηφ κπνξεί λα 

νδεγήζεη είηε ζε αχμεζε ησλ θφξσλ είηε κε θξαηηθφ δαλεηζκφ είηε κε κείσζε ησλ 

Κξαηηθψλ δαπαλψλ (κηθξφηεξεο απμήζεηο ζε κηζζνχο , κείσζε δαπαλψλ γηα παηδεία) . 

3.  Δπεξεάδεηαη αξλεηηθά ε θνξνινγηθή ζπλείδεζε ησλ θνξνινγνχκελσλ πνπ είλαη 

ζπλεπείο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, κε απνηέιεζκα ηελ βαζκηαία εμάπισζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο ζε φιν θαη κεγαιχηεξν αξηζκφ θνξνινγνχκελσλ. 

  Απφ ηα παξαπάλσ ζπκπεξαίλεηαη φηη νη δπζκελείο  επηδξάζεηο  ηεο θνξνδηαθπγήο 

είλαη πνιιέο θαη ζεκαληηθέο θαη γηα ην ιφγν απηφ ν πεξηνξηζκφο  ηεο  ζεσξείηαη  γηα 

φιεο ηηο ρψξεο, σο  έλαο απφ ηνπο  πην βαζηθνχο ζηφρνπο ηεο νηθνλνκηθήο 

πνιηηηθήο.(Βαβνχξαο,2004). 
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  Δθηφο  απφ ηηο δπζκελείο  επηπηψζεηο  ηεο θνξνδηαθπγήο ππάξρνπλ θάπνηνη 

ζπγγξαθείο  νη νπνίνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνξνδηαθπγή έρεη θαη κεξηθέο  ζεηηθέο 

επηπηψζεηο  ζηελ νηθνλνκία ησλ ρσξψλ.  Γηα παξάδεηγκα ππνζηεξίδεηαη φηη ε 

θνξνδηαθπγή απμάλεη ηε δπλαηφηεηα απνηακίεπζεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

επηρεηξήζεσλ ην νπνίν έρεη ζαλ απνηέιεζκα  ηελ επηηάρπλζε ηεο νηθνλνκηθήο 

αλάπηπμεο. Δπηπιένλ, ε θνξνδηαθπγή απνηξέπεη ηελ ππέξκεηξε  θνξνινγηθή 

επηβάξπλζε.  

  Κάπνηεο αθξαίεο απφςεηο ππνζηεξίδνπλ φηη ε θνξνδηαθπγή έρεη ζεηηθή επίδξαζε 

ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, θαη ζπγθεθξηκέλα  ζεσξνχλ φηη ε χπαξμε πςεινχ 

επηπέδνπ θνξνδηαθπγήο έρεη σο  απνηέιεζκα  λα δηαηεξνχληαη θίλεηξα γηα ηελ 

αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ νη νπνίεο δηαθνξεηηθά, ιφγσ ηεο θνξνινγίαο ,ζα 

καηαηψλνληαλ.  

   ηελ Διιάδα ην πξφβιεκα ηεο  κε θαηαβνιήο θφξσλ έρεη πάξεη κεγάιεο 

δηαζηάζεηο. χκθσλα κε  Έξεπλα  ηνπ  Ο.Δ.Δ. θαη ηνπ Σκήκαηνο ηαηηζηηθήο ηνπ 

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

δηαπηζηψζεθε φηη: 

• 8 ζηνπο 10 εξσηεζέληεο εθηηκνχλ φηη νη θνξνινγνχκελνη πνπ θνξνδηαθεχγνπλ ην 

πξαγκαηνπνηνχλ επεηδή «ππάξρεη κηθξή πηζαλφηεηα εληνπηζκνχ ηνπο» απφ ηηο 

θνξνειεγθηηθέο αξρέο πνπ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο θνξνδηαθπγήο.  

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

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

αξρέο  

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

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

• 1 ζηνπο 10 παξαδέρεηαη φηη έρεη επηρεηξήζεη λα εμαπαηήζεη ηελ εθνξία αλαθνξηθά 

κε ηα πξαγκαηηθά ηνπ εηζνδήκαηα  

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

ηνπο εηζνδήκαηα  

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

κηα ινγηθή αληίδξαζε.  
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  Ζ αδπλακία ζχιιεςεο ησλ θνξνθπγάδσλ θαη ε έθηαζε ηεο δηαθζνξάο απνηεινχλ 

θξίζηκνπο παξάγνληεο γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ 

πνιηηψλ.(Σάηζνο,2001).  

  ηελ Διιάδα, νη εξγαζίεο  κέηξεζεο  ηεο  θνξνδηαθπγήο θαη ησλ αηηίσλ πνπ ηελ 

πξνθαινχλ, είλαη είηε απνζπαζκαηηθέο, είηε πηνζεηνχλ ακθίβνιεο θαηαιιειφηεηαο 

γηα ηελ ειιεληθή πεξίπησζε κεζνδνινγίεο θαη ην ζέκα  παξακέλεη αδηεξεχλεην.  

  Σν κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα έρεη θαηαγξαθεί απφ δηάθνξνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο. Ζ ζπλνπηηθή αλαθνξά ζην πξφβιεκα ηεο θνξναπνθπγήο, 

θνξνδηαθπγήο θαη ηεο παξανηθνλνκίαο ζηελ Διιάδα δείρλεη  φηη ε θνξνινγηθή 

δηνίθεζε δελ ήηαλ ζε ζέζε  λα εηζπξάμεη ηνπο θφξνπο.  

  Ο θνξνινγηθφο ειεγθηηθφο  κεραληζκφο  ήηαλ εμαξηψκελνο  απφ έλα παιηφ Κψδηθα 

Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ θαη  παξάιιεια πξνζεισκέλνο ζε έλα απζηεξφ ζχζηεκα 

επηβνιήο πξνζηίκσλ κε πνιχ ρακειή εηζπξαμηκφηεηα, ν νπνίνο  δελ  κπνξνχζε λα 

επηηειέζεη ην έξγν ηνπ θαη ηαπηφρξνλα ην πιαίζην απηφ ήηαλ ε  αηηία ηεο δηαθζνξάο 

θαη ηεο αδηαθάλεηαο. 

  Όια  απηά νδεγνχλ ζηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ζήκεξα  ην Διιεληθφ 

Γεκφζην. Υξεηάδεηαη κηα γελλαία πξνζπάζεηα γηα λα βγεη ε θνξνινγηθή δηνίθεζε απφ 

ην ηέικα κε κία ζεηξά απφ ζπληνληζκέλεο  ζεζκηθέο  νξγαλσηηθέο θαη επηρεηξεζηαθέο 

ελέξγεηεο. 

  Σν Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ πξνέθξηλε δξάζεηο  νη νπνίεο αθνξνχζαλ ρψξνπο 

ηδηαίηεξα πξνθιεηηθήο θνξνδηαθπγήο, εληφο ησλ νπνίσλ επέιεμε ηελ ζηφρεπζε ζε 

ζπγθεθξηκέλεο  νκάδεο  θνξνινγνχκελσλ απνζθνπψληαο ζηνλ παξαδεηγκαηηζκφ, ηελ 

αιιαγή θιίκαηνο θαη λννηξνπίαο θαη ηελ ψζεζε πξνο  έλα πςειφηεξν επίπεδν 

νηθεηνζεινχο ζπκκφξθσζεο.  

  Ζ ζηφρεπζε απηή απφ ηνλ επηέκβξην 2010 γίλεηαη ζηε Γ.Γ.Π.. απφ ηελ επηηξνπή 

δηαζηαπξψζεσλ ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ αλψηεξα ζηειέρε ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο  Γ.Γ.Π.. κε ζηφρν ηνλ θαζνξηζκφ θξηηεξίσλ επηινγήο 

ππνζέζεσλ. ην πιαίζην απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, γίλεηαη ζηνρεπκέλε πξνζπάζεηα 

επηινγήο ππνζέζεσλ κε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο (κε ππνβνιήο δειψζεσλ) θαη 

ππνζέζεσλ κε ρακειφ δείθηε θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο θαη ζπλεπψο πςεινχ 

θηλδχλνπ γηα θνξνδηαθπγή.  
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  Μεξηθά ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα γηα ηα νπνία έγηλε ζηνρεπκέλε επηινγή γηα 

λα ειεγρζνχλ απφ ηηο Γ.Ο.Τ. είλαη:  

• Ηαηξνί κε  δειψζεηο  ρακεινχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο πνπ ζηεγάδνληαη ζε 

επαγγεικαηηθέο εγθαηαζηάζεηο πςειήο αμίαο.  

• Απνθάιπςε απνθξππηφκελεο  επηρεηξεκαηηθήο ακνηβήο  βάζεη  δειψζεσλ  θφξνπ 

εηζνδήκαηνο 2008-2010.  

• Έιεγρνο  επηρεηξήζεσλ  κε  ζεκαληηθέο  δηαθνξέο  νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ 

2008 θαη 2009.  

• Δληνπηζκφο  ηδηνθηεηψλ νρεκάησλ πνπ δελ  θαηέβαιαλ ηέιε θπθινθνξίαο ην 2008 

θαη ην 2009.  

• Έιεγρνη  επηηεδεπκαηηψλ πνπ είλαη θάηνρνη πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κεγάιεο αμίαο 

(απηνθίλεηα κεγάινπ θπβηζκνχ, θαηνηθίεο κε πηζίλεο θ.α.)  

• Απνθάιπςε  ελεξγψλ  ππφρξεσλ  ΦΠΑ  πνπ  παξέιεηςαλ λα ππνβάιινπλ 

πεξηνδηθέο ή εθθαζαξηζηηθέο δειψζεηο. 

  Δπίζεο, δφζεθαλ  νδεγίεο  γηα ηνλ επαλαπξνζαλαηνιηζκφ ησλ ειεγθηηθψλ 

θιηκαθίσλ ησλ ΓΟΤ έηζη ψζηε  λα ππθλψζνπλ νη πξνζσξηλνί έιεγρνη ΦΠΑ θαη 

ηέζεθαλ πνζνηηθνί ζηφρνη  ειέγρσλ  αλά  εκέξα, εβδνκάδα θαη κήλα θαη 

δεκηνπξγήζεθε εθαξκνγή ηεο ΓΓΠ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ 

εγρεηξήκαηνο.(Σάηζνο,2015).  

  Ζ πην ζεκαληηθή πξφνδνο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, 

είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ TAXISnet θαη ηνπ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Τπεξεζηψλ κε ηα νπνία αλαβαζκίδνληαη ζεκαληηθά νη 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ.  

  Σν TAXISnet μεθίλεζε ην Γεθέκβξην ηνπ 2010 κε ηελ αλαλεσκέλε ππεξεζία 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο πεξηνδηθψλ δειψζεσλ ΦΠΑ. ηε ζπλέρεηα ελεξγνπνηήζεθε 

ε ππεξεζία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο αξρηθψλ εκπξφζεζκσλ θαη αξρηθψλ 

εθπξφζεζκσλ Γειψζεσλ Απφδνζεο Φφξνπ Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ θαη ε ππεξεζία 

ειεθηξνληθήο ππνβνιήο  Δθθαζαξηζηηθψλ Γειψζεσλ ΦΠΑ Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 

2011. 
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2.2.1. Δλέξγεηεο  θαηά  ηεο  θνξνδηαθπγήο 

  Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο, ε ΓΓΠ  ελεξγεί σο εμήο: 

  ηελ εμαγσγή θαηαζηάζεσλ πξνο έιεγρν θαη δηαζηαπξψζεηο ε ΓΓΠ  ππνζηεξίδεη 

ην ειεγθηηθφ έξγν ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ππνπξγείνπ εμάγνληαο  πιήζνο θαηαζηάζεσλ 

πξνο  έιεγρν βάζεη θξηηεξίσλ θαη δηαζηαπξψζεσλ.  

  Οη πην ζεκαληηθέο δξάζεηο  είλαη(Σάηζνο,2012):  

- Καηαζηάζεηο κε ππνβνιήο πεξηνδηθήο δήισζεο ΦΠΑ γηα ηα έηε 2010 θαη 2011.  

- Γηάθνξεο δηαζηαπξψζεηο  νθεηιεηψλ κε  Πεξηνπζηνιφγην.  

- Απνζηνιέο  αηνκηθψλ  πξνζθιήζεσλ ζε επηρεηξήζεηο  κε  ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κεηαμχ ρξήζεσλ 2008 θαη 2009.  

- Γηαζηαχξσζε Οξηζηηθψλ Γειψζεσλ  Φφξνπ  Μηζζσηψλ Τπεξεζηψλ  θαη ηνπ Β' 

αληηηχπνπ ησλ Βεβαηψζεσλ  Απνδνρψλ γηα Τπεξεζίεο  Γεκνζίνπ, κε  εηζνδήκαηα 

απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη ζπληάμεηο  Οηθνλνκηθψλ εηψλ 2008-2014.  

- Γηαζηαπξσηηθνί έιεγρνη ησλ δεισζέλησλ  παξαδφζεσλ  απφ  Διιεληθέο 

επηρεηξήζεηο, πξνο αληίζηνηρεο ηνπ εμσηεξηθνχ.  

- Γηάθνξεο θαηαζηάζεηο κε ζηνηρεία κεηξψνπ θαη δειψζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ 

θαηεγνξηψλ επηηεδεπκαηηψλ θαη πεξηνρψλ γηα ΓΟΔ.  

- Γηαζηαχξσζε Δπηρεηξεκαηηθήο Ακνηβήο εηψλ 2008 θαη 2009.  

- Δληνπηζκφο κε πιεξσκήο ηειψλ θπθινθνξίαο εηψλ 2008 θαη 2009.  

- Πνιιέο δηαζηαπξψζεηο θαη έιεγρνη ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ δεηνχληαη απφ ηηο 

θνξνινγηθέο θαη ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ. 

     Γηα ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα έγηλαλ θαη άιιεο δηαζηαπξψζεηο, 

φπσο(Βαβνχξαο,2004):  

- Γηαζηαχξσζε επηρεηξήζεσλ πνπ πεξαίσζαλ θαη δελ έρνπλ ππνβάιεη ΦΠΑ γηα 

νπνηαδήπνηε πεξίνδν.  

- Γηαζηαχξσζε κε ππνβνιήο ΦΠΑ θαη  Δηζνδήκαηνο. 
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- Γηαζηαχξσζε επηρεηξήζεσλ πνπ πεξαίσζαλ θαη δελ έρνπλ ππνβάιεη ΦΠΑ γηα 

νπνηαδήπνηε πεξίνδν.  

- Καηαζηάζεηο επηηεδεπκαηηψλ  πνπ δελ  απνδέρηεθαλ ηελ πεξαίσζε βάζεη δηαθφξσλ 

θξηηεξίσλ.  

- Γηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ δηπινηχπσλ  απφδνζεο ΦΜΤ  πνπ δειψλνληαη ζην Δ7 κε 

ην ζχζηεκα εζφδσλ. 

- Δληνπηζκφο Φπζηθψλ  πξνζψπσλ  κε ζεκαληηθή αθίλεηε πεξηνπζία, πνπ 

δειψλνληαη φηη εηζπξάηηνπλ ελνίθηα, αιιά δελ ηα δειψλνπλ ή δειψλνπλ ιηγφηεξα. 

- Τινπνίεζε βάζεο δεδνκέλσλ  ειεγθηηθήο  αξκνδηφηεηαο επηρεηξήζεσλ γηα ηνλ 

εληνπηζκφ κε  πιεξσκήο  ηειψλ θπθινθνξίαο. 

- Αμηνπνίεζε δεδνκέλσλ ηνπ ΟΟΑ γηα εηζνδήκαηα Διιήλσλ ζην εμσηεξηθφ, γηα 

φζνπο  δελ  έρνπλ  ππνβάιιεη δήισζε Φ.Δ. θαη ηνπο δειψλνπλ άιινη σο  εθκηζζσηέο.  

- Καηαζηάζεηο επηρεηξήζεσλ κε επηζηξνθέο ΦΠΑ ή πνπ έρνπλ ππνβάιεη αίηεκα, ιφγσ 

ελδνθνηλνηηθψλ παξαδφζεσλ. 

- Γηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νξζήο  ρξήζεο  ηνπ  θσδηθνχ αλάισζεο θεθαιαίνπ 

παιαηνηέξσλ εηψλ ζηηο ειεθηξνληθέο δειψζεηο εηζνδήκαηνο. 

- Γηαζηαχξσζε ζηνηρείσλ εηζαγσγψλ θαη ελδνθνηλνηηθψλ απνθηήζεσλ  γηα 

πεξηπηψζεηο  πνπ δελ ππάξρεη ζπκθσλία θαη απαηηείηαη ζπλεξγαζία ησλ αξκνδίσλ 

δηεπζχλζεσλ  γηα λα πξνζδηνξηζηεί ν κεραληζκφο. 

• ηελ ππνζηήξημε κε δεδνκέλα θαη εθαξκνγέο ησλ νκάδσλ αληηκεηψπηζεο ηεο 

θνξνδηαθπγήο πνπ έρεη δεκηνπξγήζεη ην Τπνπξγείν.  

• ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο επηηειηθήο νκάδαο 

ειεθηξνληθψλ δηαζηαπξψζεσλ γηα ην ζρεδηαζκφ ηνπο θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ.  

• ηελ απνζηνιή ειεθηξνληθψλ ή έγγξαθσλ εηδνπνηήζεσλ γηα επεξρφκελεο 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ή ππνρξεψζεηο πνπ δελ πινπνηήζεθαλ.  

• ηελ απνζηνιή πξνζσπνπνηεκέλεο αλαθνξάο ζηνπο πξντζηάκελνπο ησλ ΓΟΤ γηα 

ηα απνηειέζκαηα ηεο εκέξαο.  
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• ηε δεκηνπξγία ζρέζεσλ  γηα ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο 

(ηξάπεδεο, ηακεία αζθάιηζεο, δηθεγνξηθνί ζχιινγνη, ΣΔΔ θ.α.).  

• ηε δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε ζπζηήκαηνο θαηαγξαθήο θαη παξαθνινχζεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δηαζηαπξψζεσλ, κέζσ ηεο νπνίαο είλαη εθηθηφ αλά πάζα ζηηγκή 

λα γλσξίδεη ην Τπνπξγείν ηελ πξφνδν ηεο αμηνπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δηαζηαπξψζεσλ. 

2.3.  Παξανηθνλνκία 

  Παξανηθνλνκία ζεσξείηαη ην ηκήκα εθείλν ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ην 

νπνίν αζθείηαη ιαζξαία θαη παξάλνκα. (Γεσξγαθφπνπινο,1997). Σν ηκήκα απηφ ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο δελ είλαη δπλαηφ λα κεηξεζεί θαη λα θαηαγξαθεί απφ ηηο 

επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο, νπφηε απνθαιχπηεηαη φηαλ νη δαπάλεο νη 

θαηαλαισηηθέο εκθαλίδνληαη ππεξβνιηθά πςειφηεξεο απφ ηα θαηαγεγξακκέλα 

επηζήκσο ζπλνιηθά εηζνδήκαηα.(Βαβνχξαο,2004). 

  Ζ παξανηθνλνκία ζε πνιιέο  ρψξεο είλαη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο 

πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, φπνπ ε ηειεπηαία απνηειείηαη απφ ηελ 

επίζεκε, ηελ αλεπίζεκε θαη ηελ παξανηθνλνκία (λφκηκσλ θαη παξάλνκσλ πξάμεσλ). 

(Σάηζνο,1987). Με ηελ έλλνηα απηή ηζρχεη φηη ηζρχεη θαη γηα ηηο έλλνηεο ηεο θφξν - 

απνθπγήο θαη θνξνδηαθπγήο, δειαδή ππάξρεη κεγάιε δπζθνιία ζην λα εμεπξεζεί 

έλαο θνηλφο νξηζκφο εμαηηίαο ησλ δηαθνξεηηθψλ ζπλζεθψλ ζε θάζε νηθνλνκία, ζε 

θάζε ρψξα, ζε θάζε ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε θιπ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο ην 

θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο έρεη αλαθεξζεί ζαλ άηππε νηθνλνκία, αλεπίζεκε, 

θξπθή, καχξε, κε θαηαγεγξακκέλε, ζθηψδεο, ππφγεηα, γθξίδα, παξάιιειε, δπαδηθή 

θαη άιινπο πνιινχο νξηζκνχο. (Μαλεζηψηεο,1991). 

  Ζ χπαξμε πςεινχ πνζνζηνχ παξανηθνλνκίαο θαζηζηά αλαπνηειεζκαηηθέο ηηο 

πεξηζζφηεξεο πνιηηηθέο αθνχ ηα κέηξα ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο επεξεάδνπλ κφλν 

φζνπο δελ δηελεξγνχλ παξανηθνλνκία.(Σάηζνο,2001). Γηα απηφ ην ιφγν ε πνιηηηθή 

πεξηνξηζκνχ ησλ εηζνδεκάησλ θαη ηεο δήηεζεο νδεγεί ηειηθά ζε κείσζε ηνπ 

εηζνδήκαηνο θαη ηεο δήηεζεο κφλνλ εθείλσλ πνπ πξνζθέξνπλ εμαξηεκέλε εξγαζία.  

  Ζ δηαηήξεζε θαη ιεηηνπξγία ηεο  παξάιιειεο  νηθνλνκίαο (παξανηθνλνκίαο) 

δεκηνπξγεί αχμεζε  ηεο  θνξνδηαθπγήο  ζηνλ  ηνκέα  ησλ  άκεζσλ  θφξσλ θαη άδηθε 

θαηαλνκή ησλ θνξνινγηθψλ βαξψλ. 
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  Μία άιιε πξνζέγγηζε, ζχκθσλα κε ηνλ Tanzi (2003), παξανηθνλνκία είλαη ην ΑΔΠ 

ην νπνίν επεηδή δελ δειψλεηαη θαζφινπ ή δειψλεηαη κεξηθψο, δελ κεηξηέηαη απφ ηηο 

επίζεκεο ζηαηηζηηθέο.  

  Έλαο γεληθφο νξηζκφο νξίδεη ηελ παξανηθνλνκία σο ην πνζνζηφ ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο ην νπνίν ζα έπξεπε αιιά γηα δηάθνξνπο ιφγνπο δελ θαηαγξάθεηαη. 

(Μαλεζηψηεο,1991). 

  Σν κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο ελφο θξάηνπο ζπλδέεηαη  κε  ην  χςνο  ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαζψο έλαο απφ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο  ιφγνπο  χπαξμεο  ηεο 

παξανηθνλνκίαο είλαη ε απνθπγή πιεξσκήο θφξσλ.(Κνξνκειάο,2009).  

  Αθφκα θαη φηαλ ε δξαζηεξηνπνίεζε ζην ρψξν ηεο παξανηθνλνκίαο νθείιεηαη ζε 

άιινπο ιφγνπο φπσο γηα παξάδεηγκα ε απνθπγή θξαηηθψλ πεξηνξηζκψλ θαη 

ξπζκίζεσλ, νδεγεί ζρεδφλ απηφκαηα ζε θνξνδηαθπγή ψζηε λα κελ απνθαιπθζνχλ νη 

θξπθέο δξαζηεξηφηεηεο. Ωζηφζν, ηα δχν κεγέζε δελ είλαη ηαπηφζεκα θαζψο εθηφο 

απφ ην κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, ππάξρεη θαη έλα ηκήκα πνπ δελ ζπλδέεηαη.    

  Ζ παξανηθνλνκία, ζηελ Διιάδα, εληνπίδεηαη ζε: 

• Δηζνδήκαηα πνπ δελ δειψλνληαη ζηηο θνξνινγηθέο αξρέο ελψ απνθηψληαη λφκηκα, 

(φπσο εηζνδήκαηα απφ δεχηεξε εξγαζία ή απφ εξγαζία αηφκσλ πνπ ιακβάλνπλ 

επίδνκα αλεξγίαο), πξνθαιψληαο αληίζηνηρε εθηεηακέλε θνξνδηαθπγή θαη 

εηζθνξνδηαθπγή. 

• Δηζνδήκαηα απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο ιαζξεκπφξην (θαπζίκσλ, πνηψλ, 

ηζηγάξσλ, λαξθσηηθψλ θιπ.), ηνθνγιπθία, παξαεκπφξην (πιαλφδην εκπφξην απφ 

νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο θαη ζηεγαζκέλν εκπφξην ρσξίο έθδνζε αληίζηνηρσλ 

παξαζηαηηθψλ πψιεζεο), καχξν ρξήκα (ρξεκαηηζκνί- δηαθζνξά).  

• Δηζνδήκαηα απφ δξαζηεξηφηεηεο εθηφο κεραληζκνχ αγνξάο (φπσο ε δηάζεζε εηδψλ 

παξαγφκελσλ θαη‟ νίθνλ θιπ.). 

2.3.1. Αξλεηηθέο  ζπλέπεηεο  παξανηθνλνκίαο 

   Ζ παξανηθνλνκία έρεη πνιιέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο(Μαλεζηψηεο,1991). Σν πςειφ 

πνζνζηφ παξανηθνλνκίαο απνθαιχπηεη φηη έλα κεγάιν κέξνο ηεο νηθνλνκηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο δελ θαηαγξάθεηαη απφ ηηο επίζεκεο ζηαηηζηηθέο ππεξεζίεο, κε 
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ζπλέπεηα ην εζληθφ πξντφλ πνπ εκθαλίδνπλ νη εζληθνί ινγαξηαζκνί λα είλαη ζνβαξά 

ππνεθηηκεκέλν. Απηφ ζπλεπάγεηαη ιαλζαζκέλν θαη αλαπνηειεζκαηηθφ 

πξνγξακκαηηζκφ ζηφρσλ νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο, γηαηί ε παξανηθνλνκία κπνξεί λα 

εμνπδεηεξψζεη κέηξα πνιηηηθήο πνπ βαζίδνληαη κφλν ζηελ επίζεκε 

νηθνλνκία.(Σάηζνο,2001). 

  Με ηελ χπαξμε ηεο παξανηθνλνκίαο πξνθαιείηαη αζέκηηνο  αληαγσληζκφο θαη 

ππεξθέξδε.(Κνξνκειάο,2009). Ζ ππνεθηίκεζε επίζεο ηνπ ΑΔΠ, νδεγεί ζε 

ππνβάζκηζε ηνπ ξπζκνχ αλάπηπμεο ηεο νηθνλνκίαο θαη ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα, ηα 

νπνία θαζνξίδνπλ ηελ αζθνχκελε νηθνλνκηθή πνιηηηθή. Με ηελ χπαξμε πςεινχ 

πνζνζηνχ παξανηθνλνκίαο δεκηνπξγείηαη ζεκαληηθή θνξνδηαθπγή, κε απνηέιεζκα 

κεησκέλα θνξνινγηθά έζνδα θαη κεγαιχηεξν δεκνζηνλνκηθφ έιιεηκκα 

(Μαλεζηψηεο,1991). 

  χκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Παγθφζκηαο Σξάπεδαο θαη ην IFC (International 

Finance Corporation), ζηα 400 εθαη. επξψ ππνινγίδεηαη ε παξανηθνλνκία ζηελ 

Διιάδα θαη ην ζχλνιν ηεο θνξνδηαθπγήο  ππνινγίδεηαη ζε 52 δηζ. επξψ. Σα 15 δηζ. 

επξψ  αθνξνχλ ηδίξν ειιεληθψλ επηρεηξήζεσλ πνπ δελ δειψλνληαη θαη 

θνξνδηαθεχγνπλ δηφηη νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο δειψλνπλ κφλν ην 89% ησλ εζφδσλ 

ηνπο.  

2.3.2.  Θεηηθέο  ζπλέπεηεο  παξανηθνλνκίαο 

  Δθηφο απφ ηηο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο  ε παξανηθνλνκία έρεη θαη ζεηηθέο ζπλέπεηεο νη 

νπνίεο  απαξηζκνχληαη παξαθάησ. Σα ζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο παξανηθνλνκίαο 

είλαη(Σάηζνο,2001): 

Α) Ζ απαζρφιεζε θαη ηα εηζνδήκαηα πνπ δεκηνπξγεί απμάλνληαη. 

Β) Δληζρχεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηα ζηα επίπεδα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη νη 

επηρεηξήζεηο ζηξέθνληαη ζηελ παξανηθνλνκία γηα ηελ απφθηεζε αληαγσληζηηθνχ 

πιενλεθηήκαηνο κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο.  

Γ) Ζ απνξξφθεζε εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είλαη έλα άιιν ζεηηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηεο 

παξανηθνλνκίαο ε νπνία δεκηνπξγεί λέεο ζέζεηο εξγαζίαο κε ηελ απνξξφθεζε 

εξγαηηθνχ δπλακηθνχ.  
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Γ) Ζ παξανηθνλνκία έρεη σο απνηέιεζκα ηε θνξνινγηθή απαιιαγή θάπνησλ αηφκσλ, 

ελψ αληίζηνηρα απμάλεη ην θνξνινγηθφ βάξνο ησλ αηφκσλ εθείλσλ πνπ 

απαζρνινχληαη ζηελ επίζεκε νηθνλνκία.  

Δ) ηελ πεξίπησζε πνπ ηα άηνκα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ παξανηθνλνκία είλαη 

άηνκα ρακειψλ εηζνδεκάησλ ζα κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε παξανηθνλνκία βνεζά 

ζηε βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο νπφηε απμάλεη ηελ 

επεκεξία ησλ αηφκσλ. 

2.4  ρέζε  θνξνδηαθπγήο  θαη  παξανηθνλνκίαο 

  Ζ θνξνδηαθπγή είλαη ε παξάλνκε απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο ελφο θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ, κε απψηεξν ζηφρν ηε κείσζε ή εμάιεηςε ηεο θνξνινγηθήο 

ππνρξέσζεο. Έρεη εμειηρζεί ζε ζηαζεξφ θαηλφκελν ζπλερψο  δηνγθνχκελν  κε 

αζηάζκεηεο ζπλέπεηεο ζηα δεκφζηα έζνδα, κεηψλνληαο  ηηο  θνηλσληθέο  παξνρέο θαη 

δεκηνπξγψληαο  θνξνινγηθή αληζφηεηα κεηαμχ ησλ θνξνινγνπκέλσλ.  

  Ζ θνξνδηαθπγή εληνπίδεηαη ζηνπο άκεζνπο θαη ζηνπο έκκεζνπο θφξνπο. Ο θφξνο 

εηζνδήκαηνο ζπγθεληξψλεη ηα πην πςειά πνζνζηά θνξνδηαθπγήο, σο άκεζνο θφξνο 

θαη ηδηαηηέξσο  επαρζήο. 

  H θνξνδηαθπγή θαη ε παξανηθνλνκία είλαη  έλλνηεο  ζπλερψο  κεηαβαιιφκελεο. 

Πξέπεη λα δηαρσξίδνληαη δηφηη ζε  δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ηα κέηξα ηα νπνία 

ιακβάλνληαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπο  δελ  πξφθεηηαη λα είλαη 

απνηειεζκαηηθά.(Βαζαξδάλε,2011). Ζ δηαθνξά πνπ ππάξρεη κεηαμχ απηψλ ησλ δχν 

κεγεζψλ ζα έπξεπε λα είλαη θαηαγξακκέλε ζην επίζεκν εζληθφ πξντφλ. 

  Ο νξηζκφο  ηεο παξανηθνλνκίαο ηαπηίδεηαη κε  ηνλ νξηζκφ  ηεο θνξνδηαθπγήο. Ζ 

χπαξμε ηεο  θνξνδηαθπγήο δελ ζπλεπάγεηαη κε  χπαξμε 

παξανηθνλνκίαο.(Κνξνκειάο,2009).  

  Ζ θνξνδηαθπγή ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο. Πξψηνλ ε θνξνδηαθπγή πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ ηξέρνπζα ζπλνιηθή νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (εηζφδεκα 

ζπληειεζηψλ παξαγσγήο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο) θαη δεχηεξνλ , ε θνξνδηαθπγή ε νπνία 

έρεη λα θάλεη κε ηε  κε  ηξέρνπζα  νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα (θνξνινγία 

κεηαβηβάζεσλ θιεξνλνκηψλ).  
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  Ζ παξανηθνλνκία ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα. Απφ 

φια απηά ζπκπεξαίλεηαη φηη νη δχν έλλνηεο  δελ  ηαπηίδνληαη.(Παπιφπνπινο,2007). 

  Ζ θνξνδηαθπγή κε  ηελ παξανηθνλνκία κπνξεί λα ζπλππάξμνπλ ζηελ πεξίπησζε 

θαηά ηελ νπνία δελ έρνπλ θαηαγξαθεί ζηνπο εζληθνχο ινγαξηαζκνχο νη ηξέρνπζεο 

νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη δελ έρνπλ δεισζεί  ηα αληίζηνηρα εηζνδήκαηα  ησλ 

ζπληειεζηψλ  παξαγσγήο ζηηο νηθνλνκηθέο  ππεξεζίεο.(Κνξνκειάο,2009). 
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Κεθάιαην 3
ν
 :Η αδήισηε εξγαζία ζηελ Διιάδα 

3.1 Δηζαγσγή  ζηελ αδήισηε εξγαζία 

  Καηά ηελ πεληαεηία 2010- 2014 επηρεηξείηαη πνιχ ζπρλά λα αληηζηξαθεί ην 

γεληθεπκέλν θιίκα εξγνδνηηθήο απζαηξεζίαο θαη εξγαζηαθήο παξαλνκίαο πνπ 

θπξηαξρεί ζηελ ειιεληθή αγνξά εξγαζίαο κέζα απφ ηελ παξνπζίαζε δεδνκέλσλ θαη 

επηρεηξεκάησλ γηα ην δήηεκα ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο. 

(Πειαγίδεο,2010). Ζ πξνζπάζεηα δεκηνπξγίαο  δηαςεχδεηαη θαζεκεξηλά απφ ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα, πνπ είλαη ζθιεξή. ηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο πνηέ δελ είραλ ιεθζεί 

ηφζν πνιιά κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ζε ηφζν ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα θαη πνηέ άιινηε ην κέγεζνο απηήο δελ βξίζθνληαλ ζηα ζεκεξηλά 

δπζζεψξεηα χςε κε ηάζεηο απμεηηθέο.  

  ηελ επνρή ησλ Μλεκνλίσλ, ε επίζεκα θαηαγεγξακκέλε αδήισηε εξγαζία απφ ηηο 

αξκφδηεο ειεγθηηθέο αξρέο εθηνμεχεηαη απφ ην 29,7% ιίγν πξηλ ην 2010, ζην 40,5% 

ζηα ηέιε ηνπ 2013 θαη πεξηνξίζηεθε ζην 25% ζηα ηέιε ηνπ 20143 (ILO, 2014).  

  Όζνλ αθνξά ηε κηζζσηή εξγαζία ππάξρνπλ νξηζκέλα εξσηήκαηα, ζηα νπνία 

δίλνληαη αηηηνινγεκέλεο απαληήζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηηο πιένλ έγθπξεο πεγέο, 

απφ δεκνζηεπκέλεο  κειέηεο  ηνπ Γηεζλνχο  Ννκηζκαηηθνχ Σακείνπ θαη ηεο Γηεζλνχο 

Οξγάλσζεο  Δξγαζίαο ή απφ επηζηεκνληθέο έξεπλεο  πνπ εθπνλνχληαη απφ ην ίδην ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο αιιά παξακέλνπλ αδεκνζίεπηεο.  

  Κάπνηα απφ ηα εξσηήκαηα είλαη:  

1) Απφ ηε ζηηγκή πνπ ην εξγαηηθφ θφζηνο  αμηνινγείηαη σο πεγή πξφθιεζεο θαη 

πξνηίκεζεο δηαθφξσλ κνξθψλ αδήισηεο εξγαζίαο, γηαηί ε ηεξάζηηα ζπξξίθλσζε ηνπ 

θφζηνπο απηνχ ζηελ Διιάδα ζε πξσηνθαλή ρακειά επίπεδα ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

δελ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζπγθξάηεζε αιιά ηελ εθηφμεπζή ηνπο;  

2) Γηαηί ηα πηνζεηνχκελα κέηξα δελ επηθέξνπλ θαη δελ αλακέλεηαη λα επηθέξνπλ 

νπζηαζηηθά απνηειέζκαηα ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ θαηλνκέλνπ; 

3) Πνηεο είλαη νη εθζέζεηο  αμηνιφγεζεο ησλ κέηξσλ πνπ ιακβάλνληαη απφ ην 

Τπνπξγείν Δξγαζίαο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο αδήισηεο εξγαζίαο ηελ πεξίνδν 2010-

2014 θαη γηαηί δελ δεκνζηεχνληαη;  
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4) Γηαηί δελ έρνπλ δεκνζηεπηεί νξηζκέλα απφ ηα θεληξηθά ζπκπεξάζκαηα πνπ 

εκπεξηέρνληαη ζηελ έξεπλα ηνπ ΔΠΔ κε ζέκα Έξεπλα ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αδήισηεο 

εξγαζίαο, ε νπνία νινθιεξψζεθε ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2012; 

5) ε πνην βαζκφ αμηνπνηείηαη ε ζχγρξνλε πινχζηα εκπεηξία απφ ρψξεο κε αληίζηνηρα 

δεκνζηνλνκηθά πξνβιήκαηα ζην Νφην ηεο Δπξψπεο θαη πνηα δηδάγκαηα ζπλάγνληαη 

απφ ηνλ νπζηψδε θαη ελεξγφ ξφιν ησλ ζπλδηθάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, ηεο ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο θαη άιισλ θνηλσληθψλ θνξέσλ θαη ζεζκψλ ζην ζρεδηαζκφ, ζηελ 

πινπνίεζε θαη ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο αληίζηνηρσλ επηηπρεκέλσλ 

κέηξσλ ζε άιιεο ρψξεο; 

3.2 Σν  αληηθείκελν  ησλ  κέηξσλ  θαηαπνιέκεζεο  ηεο  αδήισηεο 

εξγαζίαο 

  ηελ ειιεληθή πεξίπησζε, κε βάζε ηηο εζληθέο ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηα εζληθά 

ραξαθηεξηζηηθά, νη ζρεηηθέο θαηαγξαθέο θαη αλαθνξέο πεξηνξίδνληαη θαηά θαλφλα 

ζηελ πιήξσο αδήισηε εξγαζία θαη δελ θαιχπηνπλ φιν ην θάζκα ησλ κε δεισζέλησλ 

ηκεκάησλ ηεο εξγαζίαο ησλ κηζζσηψλ ηεο ρψξαο.(Πειαγίδεο,2010). Γηα ηνλ ιφγν 

απηφ νη έλλνηεο αδήισηε θαη αλαζθάιηζηε εξγαζία ηαπηίδνληαη (ζηε ζεσξία αιιά θαη 

ζηα επίζεκα ζηνηρεία), κνινλφηη κηα αζθαιηζκέλε ηππηθά εξγαζία κπνξεί λα κελ 

είλαη νξζά ή απνιχησο αζθαιηζκέλε, γηα παξάδεηγκα κε θξηηήξην ην χςνο ηνπ 

λφκηκνπ κηζζνχ (εξγφζεκν), ην θνξέα θχξηαο αζθάιηζεο (ΟΓΑ αληί γηα ΗΚΑ) ή ηνλ 

πξαγκαηνπνηζέληα ρξφλν εξγαζίαο (ππεξσξίεο). 

  Δπηπιένλ, ε λφκηκε απνξξχζκηζε ηεο αγνξάο εξγαζίαο θαη ε θαλνληθνπνίεζε φισλ 

ησλ αθξαίσλ κνξθψλ επέιηθηεο απαζρφιεζεο δέλεη πιένλ ηα ρέξηα ησλ ζηειερψλ 

ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, πνπ πνιιέο θνξέο αδπλαηνχλ λα αμηνινγήζνπλ θαη λα 

θαηαγξάςνπλ θαηλφκελα αδήισηεο εξγαζίαο, είηε γηαηί ε ζρέζε εξγαζίαο είλαη 

ηππηθά ζχλλνκε (κπινθάθη) είηε γηαηί ζηεξνχληαη δηθαηνδνζίαο (κηζζσηνί εξγάηεο 

γεο).  

  Οη επίζεκεο θαηαγξαθέο αθνξνχλ ηελ πιήξσο αδήισηε εξγαζία (αλαζθάιηζηε ή 

κε) θαη ζα πξέπεη λα ζεσξνχληαη σο ην ειάρηζην επίπεδν εθδήισζεο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε, ην νπνίν είλαη βέβαην φηη ζηελ νιφηεηά ηνπ αλαθέξεηαη ζε 

πνιχ κεγαιχηεξν πνζνζηφ εξγαδνκέλσλ (ή επηρεηξήζεσλ). Έηζη, ζχκθσλα κε 

δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ην 2013, ηνπιάρηζηνλ ην 40,5% ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 
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(ειεγκέλεο) επηρεηξήζεηο ηεο ρψξαο είλαη αδήισηνη ή αλαζθάιηζηνη εξγαδφκελνη θαη 

ηνπιάρηζηνλ ην 50,2% ησλ (ειεγκέλσλ) επηρεηξήζεσλ θάλεη ρξήζε ηεο δπλαηφηεηαο 

γηα αδήισηε εξγαζία.  

  Οη δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη ζην ζχλνιν ηνπ πιεζπζκνχ δίλνπλ πνιχ ρξήζηκα 

ζπκπεξάζκαηα. ηελ πξναλαθεξζείζα έξεπλα ηνπ ΔΠΔ (2012), ζπλάγεηαη φηη ην 

πνζνζηφ αδήισηεο εξγαζίαο πξέπεη λα θηλείηαη πάλσ απφ ην 30%, πνζνζηφ πνπ 

απμάλεηαη ζε θιάδνπο κε επνρηαθή απαζρφιεζε.  

  Τςειφ είλαη θαη ην δεινχκελν πνζνζηφ αδήισηεο εξγαζίαο (26%) απφ ηνπο ίδηνπο 

ηνπο επηρεηξεκαηίεο, ην νπνίν είλαη πνιχ θνληά ζην εθηηκψκελν θιαδηθφ επίπεδν πνπ 

νη ίδηνη είραλ δειψζεη ζε άιιε εξψηεζε ζην πιαίζην ηεο έξεπλαο (32,7%). Σν 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ αδήισηεο εξγαζίαο θαηά ηελ εθηίκεζε ησλ εξγνδνηψλ ην 

ζπγθεληξψλεη, πξνθαλψο, ε αλαζθάιηζηε εξγαζία (59%). 

Δηθόλα 2: Πίλαθαο πνζνζηώλ αδήισηεο εξγαζίαο 2012-2014 

 

Πεγή: Wikipedia 

3.3 Σα κέηξα  θαηαπνιέκεζεο  ηεο  αδήισηεο  εξγαζίαο  θαη  ε 

απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο 
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  Σα κέηξα πνπ πηνζεηνχληαη ηελ πεξίνδν 2010-2014 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

αδήισηεο εξγαζίαο είλαη ζπλνιηθά νθηψ θαη ηα πεξηζζφηεξα ραξαθηεξίδνληαη σο 

θαηλνηφκα. 

ΔΡΓΌΗΜΟ 

  Ζ ζέζπηζε ηεο κεζφδνπ πιεξσκήο θαη παξαθξάηεζεο αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ ζηε 

βάζε ηνπ εξγφζεκνπ εηζάγεηαη γηα πξψηε θνξά ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζην 

πιαίζην ηνπ λ. 3863/2010.(Πειαγίδεο,2010).  Ζ θαηλνηνκία αθνξά θαηεγνξίεο 

εξγαδνκέλσλ  κε  κε ζηαζεξή ή κε πεξηζηαζηαθή απαζρφιεζε ζε έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εξγνδφηεο, νη νπνίνη παξέρνπλ ηε κηζζσηή εξγαζία ή ηηο ππεξεζίεο 

ηνπο, δίρσο λα είλαη πξαθηηθά εθηθηή ή δίρσο λα ζπλεζίδεηαη ζηελ πξάμε ε ζχλαςε 

ζχκβαζεο εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

  Σν Τπνπξγείν Δξγαζίαο αλαθέξεηαη ζηε ζεζκνζέηεζε ηνπ εξγφζεκνπ σο ηξφπνπ 

αζθάιηζεο ζε εξγαζίεο πνπ θηλνχληαη ζηα φξηα κεηαμχ ηππηθήο θαη άηππεο 

νηθνλνκίαο.  

  Σν εξγφζεκν εζηηάδεη ζε εξγαδνκέλνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο εηδηθφηεηεο, επαγγέικαηα 

ή ζέζεηο εξγαζίαο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα πξφθεηηαη γηα έλα κέζν θαηαπνιέκεζεο ηεο 

αδήισηεο εξγαζίαο, θαη εηδηθφηεξα ηεο εηζθνξνδηαθπγήο, θαη σο ηέηνην έρεη 

ηαμηλνκεζεί ζηελ ειιεληθή έλλνκε ηάμε θαη φρη σο κέηξν πεξηνξηζκνχ ηεο 

παξανηθνλνκίαο.  

  Tν ζπγθεθξηκέλν κέηξν εζηηάδεη ζε ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ θαη ζε 

επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζην πιαίζην ηεο παξανηθνλνκίαο, (Πειαγίδεο, 

2010).  

  Δμαηξεηηθφ ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ εκεξψλ αζθάιηζεο 

πνπ πξνθχπηνπλ γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο κε εξγφζεκν, νη νπνίνη δηθαηψλνληαη ηφζεο 

εκέξεο αζθάιηζεο φζεο  πξνθχπηνπλ απφ ηε δηαίξεζε ηνπ πνζνχ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ κε ην πνζφ εηζθνξψλ πνπ αληηζηνηρεί ζην εκεξνκίζζην αλεηδίθεπηνπ 

εξγάηε ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, ζχκθσλα κε ηελ ΔΓΔ. Σν πνζφ πνπ 

απνηππψλεηαη ζην ζψκα ηνπ εξγφζεκνπ δηακνξθψλεηαη κεηά απφ ζπκθσλία ησλ 

κεξψλ θαη δελ αληηζηνηρεί ππνρξεσηηθά ζε κία εκέξα εξγαζίαο, αιιά κπνξεί λα 

ζπλεπάγεηαη ακνηβή πνπ θαηαιακβάλεη πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο εκεξνκίζζηα.     
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  Οη εκέξεο αζθάιηζεο δελ κπνξνχλ λα ππεξβνχλ ηηο 25 αλά εκεξνινγηαθφ κήλα ή ηηο 

300 εκέξεο αζθάιηζεο αλά εκεξνινγηαθφ έηνο θαη αλάγνληαη ζηνλ εκεξνινγηαθφ 

κήλα εμαξγχξσζεο ηνπ εξγφζεκνπ, ελψ ην κέηξν απηφ ηζρχεη αλαδξνκηθά απφ ηηο 

1/1/2013. 

  Όζνλ  αθνξά ηα θίλεηξα γηα ηελ πηνζέηεζε ηνπ κέηξνπ ηνπ εξγφζεκνπ σο κέζν 

πιεξσκήο θαη αζθάιηζεο ηεο πεξηζηαζηαθήο απαζρφιεζεο αθηεξψλνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο. ην αξρηθφ άξζξν 20 παξ. 5 ηνπ λ. 3863/2010 πξνβιέθζεθε 

φηη νη εηήζηεο θαηαβιεζείζεο εηζθνξέο εθπίπηνπλ θαηά ηα 2/3 απφ ην θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα ηνπ εξγνδφηε θαη θαηά ην 1/3 απφ ην θνξνινγεηέν εηζφδεκα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ. 

  ε φ,ηη αθνξά ηα αληηθίλεηξα ζχκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ λ. 3863/2010: «Ζ 

παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ θαη ε κε πιεξσκή κε εξγφζεκν 

ζπλεπάγεηαη πξφζηηκν ίζν κε ην 50πιάζην ηνπ εκεξνκηζζίνπ ηνπ αλεηδίθεπηνπ 

εξγάηε ηεο 31εο Γεθεκβξίνπ ηνπ πξνεγνχκελνπ έηνπο ζχκθσλα κε ηελ ΔΓΔ θαη 

επηβάιιεηαη απφ ηνλ αληίζηνηρν ΦΚΑ.  

  Σν εξγφζεκν απνηειεί έλα κέηξν πνπ αθνξά ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο αδήισηεο 

εξγαζίαο ζην ζχλνιφ ηεο θαη εληάζζεηαη ζηηο ξπζκίζεηο  γηα ην θαζεζηψο 

απαζρφιεζεο θαη δηακνλήο ησλ κεηαλαζηψλ, εθφζνλ νη απαζρνινχκελνη ζηηο 

πεξηζζφηεξεο  επαγγεικαηηθέο εηδηθφηεηεο είλαη δηαρξνληθά κεηαλάζηεο. 

  Ζ δηεζλήο  εκπεηξία ηνπ εξγφζεκνπ θαηαδεηθλχεη φηη ππάξρνπλ πνιιά είδε 

εξγφζεκσλ, ηα νπνία λννχληαη σο κέζα  είηε πξνζέιθπζεο  εξγαηηθνχ δπλακηθνχ είηε 

θαηαπνιέκεζεο ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, πάληνηε ζην πιαίζην ζηνρεπκέλσλ θαη 

θεληξηθψλ θιαδηθψλ  πνιηηηθψλ, πνπ ζπλνδεχνληαη απφ κειέηεο. 

3.4 Ηζηθά  δεηήκαηα  πνπ  πξνθύπηνπλ  από  ηε  θνξνδηαθπγή 

  Πνιιέο  κειέηεο  ηνπνζεηνχλ ηελ παξανηθνλνκία ζηε ρψξα καο ζε πνιχ πςειά 

κεγέζε. Σν πξφβιεκα πνπ ππάξρεη εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα παξακέλεη 

αλαιινίσην.(Γθνπκπαληηζάο,2010). Ζ ρψξα ρξεηάζηεθε λα νδεγεζεί ζε απηέο ηηο 

επψδπλεο  θαηαζηάζεηο ψζηε λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ νη θπβεξλψληεο φηη ππάξρεη 

κεγάιε αλάγθε κείσζεο  ηνπ κεγέζνπο  ηεο παξανηθνλνκίαο θαη αληηκεηψπηζεο ηεο 

θνξνδηαθπγήο.(Κνξνκειάο,2009).  
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  Σν δεκφζην ρξένο  παξακέλεη πςειφ, αθήλνληαο ειάρηζηα  πεξηζψξηα  γηα ηνπο 

αλαγθαίνπο ρεηξηζκνχο ζην κέησπν ηεο δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο, πνπ ζα είραλ σο 

ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ επηπηψζεσλ ζηελ νηθνλνκία απφ ηελ θξίζε.(Νίηζε,2011). 

Πξέπεη λα μεθηλήζνπλ ακέζσο νη παξεκβάζεηο  πνπ ζα επηηξέςνπλ ηε δεκηνπξγία 

πξσηνγελνχο  πιενλάζκαηνο. 

  Δάλ είρε ζπιιεθζεί έζησ έλα  κέξνο  ηεο  θνξνδηαθπγήο, δελ ζα γηλφηαλ ιφγνο γηα 

ειιεηκκαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, νχηε  γηα κε δηαρεηξίζηκν δεκφζην ρξένο, αιιά νχηε 

θαη γηα πξνζπάζεηα  ηφλσζεο  ησλ δεκνζίσλ εζφδσλ  κε  κεηψζεηο  παξνρψλ. 

  Ζ επηβνιή θνξνεηζπξαθηηθψλ κέηξσλ, δείρλεη ηελ αδπλακία αληηκεηψπηζεο  ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαη παξαπέκπεη ζε ζπλεηδεηή παξαίηεζε απφ ηελ πξνζπάζεηα 

θαηαπνιέκεζεο απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ, δίλνληαο ηελ εληχπσζε φηη πξέπεη λα 

ηηκσξεζνχλ φινη απηνί πνπ εκθάληζαλ φια ηα εηζνδήκαηά ηνπο. 

(Γθνπκπαληηζάο,2010).  

  Ζ θνξνδηαθπγή είλαη λνκηθά θαη εζηθά θνιάζηκε.(Βαβνχξαο,2004). Σν θαθφ φκσο 

γίλεηαη θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο. Δηδηθά ζήκεξα, πνπ ε ρψξα έρεη πεξηζζφηεξν απφ 

πνηέ ηελ αλάγθε λα κεηψζεη ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο θαη λα πεξηνξίζεη 

νπζηαζηηθά ηα κεγέζε ηεο θνξνδηαθπγήο, απμάλνληαο ηα δεκφζηα έζνδα ρσξίο ηελ 

επηβνιή άιισλ θνξνεηζπξαθηηθψλ κέηξσλ, ειαθξχλνληαο παξάιιεια ην πξφγξακκα 

ιηηφηεηαο θαη πεξηθνπήο δαπαλψλ.  

  Ζ κειέηεο ηεο θνξνδηαθπγήο απνηειεί ην κεγαιχηεξν δεκνζηνλνκηθφ  πξφβιεκα 

ζηε ρψξα καο. Ωο ζπνπδαηφηεξα πξνβιήκαηα εληνπίδνληαη νη βαζηθέο αδπλακίεο ηνπ 

θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο , φπσο ε πνιπλνκία θαη αζάθεηεο δηαηάμεσλ, ε αλεπαξθείο 

θαη αλαπνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ησλ αξκφδησλ ππεξεζηψλ, θαη νη ζπρλέο ξπζκίζεηο 

ησλ νθεηιφκελσλ θνξψλ πνπ ζπληείλνπλ ζηε δηάβξσζε ηνπ θνξνινγηθήο ζπλείδεζεο 

θαη ραιάξσζε ηεο θνξνινγηθήο εζηθήο.(Κνξνκειάο,2009). 

  Μηα πξνζέγγηζε πνπ επηρεηξεί ν Κνξνκειάο (2009), ζε έλα άξζξν ηνπ είλαη ε 

απινπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, κε ην θιείζηκν φισλ ησλ παξαζχξσλ πνπ 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα θνξναπνθπγήο (εηδηθά απφ ηνπο νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξνπο 

δεκηνπξγψληαο θαηά επέθηαζε θνηλσληθή αδηθία). πγθεθξηκέλα, πξνηείλεη λα 

νηθνδνκεζεί έλα λέν ζχζηεκα «πφζελ έζρεο», θαη κε κηα ζεηξά άιισλ κέηξσλ πνπ ζα 

ζηνρεχνπλ ζηε ζηαζεξνπνίεζε ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα 
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αληηθαηαζηήζεη ηα πθηζηάκελα ηεθκήξηα απφθηεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη 

δηαβίσζεο. 

  Πνιινί είλαη εθείλνη πνπ ππνζηεξίδνπλ φηη ε βαζηθφηεξε αηηία ηεο  θνξνδηαθπγήο 

εζηηάδεηαη θπξίσο ζηε ζπκκεηνρή ησλ νξγάλσλ ηεο πνιηηείαο ζηε δηαθζνξά  φπσο ε 

απφθηεζε πινχηνπ ν νπνίνο δελ δειψλεηαη  Μηα αθφκα βαζηθή αηηία είλαη ην 

πθηζηάκελν θνξνινγηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν δελ είλαη θνηλσληθά δίθαην, αθήλνληαο 

παξαζπξάθηα πνπ εχθνια κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ νη νηθνλνκηθά ηζρπξφηεξνη 

κε ην πξφζρεκα «φ,ηη είλαη λφκηκν είλαη θαη εζηθφ», θαηά ζπλέπεηα λα έρνπκε ηελ 

αχμεζε ηεο θνξνδηαθπγήο θαη λα αδηθνχληαη νη λνκνηαγείο πνιίηεο. 

(Κνξνκειάο,2009). 

  Ζ θνξνδηαθπγή κέλεη άιπηε θαη αθκάδνπζα ζηελ Διιάδα, επεηδή ε αδπλακία θαη ε 

αδηαθνξία ηνπ θξαηηθνχ κεραληζκνχ ζηνλ εληνπηζκφ ησλ κε δεισκέλσλ 

εξγαδνκέλσλ ζπλδέεηαη άκεζα κε ην γεγνλφο φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ βνπιεπηψλ 

αλήθεη ζηα πέληε επαγγέικαηα πνπ είλαη πξψηα ζηε θνξνδηαθπγή.(Αξηαβάλε,2012). 

  Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθέο φιεο νη ξπζκίζεηο θαη ηα κέηξα, ζα πξέπεη λα 

εθαξκφδνληαη κεζνδηθά θαη αθαηάπαπζηα. 

3.5 Πξνβιήκαηα  πνπ δεκηνπξγεί  ε  αδήισηε  εξγαζία 

  Οξηζκέλα απφ ηα θχξηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε αδήισηε εξγαζία είλαη: 

• ε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, ηφζν ζηηο εζσηεξηθέο αγνξέο, φζν θαη κεηαμχ ησλ 

θξαηψλ κειψλ,  

• ε πξφθιεζε θαη επηδείλσζε ηεο θνηλσληθήο αληζφηεηαο,  

• ν αζέκηηνο αληαγσληζκφο κεηαμχ ησλ εξγαδφκελσλ, 

• ππνλνκεχεη ηε ρξεκαηνδφηεζε ησλ θξαηηθψλ νξγαληζκψλ θαη ηακείσλ,  

• απνζηεξεί πφξνπο απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία,  

• θαηά ζπλέπεηα θαη απψιεηα ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηνπο Αζθαιηζηηθνχο 

Οξγαληζκνχο  

• ππνλνκεχεη ηε θαηαλνκή ηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο θαη ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ,  
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• εθζέηεη ζε θίλδπλν ηνπο αδήισηνο εξγαδνκέλνπο, θαζψο ζπλήζσο απαζρνινχληαη 

ρσξίο θνηλσληθή πξνζηαζία θαη αζθάιηζε,  

• εθζέηνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία ησλ ππνινίπσλ εξγαδνκέλσλ, θαζψο δελ ππφθεηληαη 

ζε έιεγρν,  

• εθζέηνπλ ζε θίλδπλν ηε δεκφζηα πγεία, εθφζνλ απαζρνινχληαη ζε επηζηηηζηηθέο ή 

παξφκνηεο εξγαζίεο,  

• έρεη αξλεηηθέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πιήξε απαζρφιεζε, ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 

παξαγσγηθφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ηελ θνηλσληθή ζπλνρή, πνπ απνηεινχλ ηνπο 

ππιψλεο ηεο ηξαηεγηθήο ηεο Ληζαβφλαο (Δ.Κ., 2008).  

  Ζ πην βαζηθή επίπησζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αδήισηε εξγαζία είλαη ε 

απνζηέξεζε πφξσλ απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, δηφηη απνηεινχλ ην κέζν  

δηαθχιαμεο  ηνπ πινχηνπ γηα ηελ απφδνζε ζπληάμεσλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πνιπηηκφηεξνπ αγαζνχ θαη ηνλ βαζηθφ ππιψλα ρξεκαηνδφηεζεο θαη δαλεηζκνχ ηνπ 

ειιεληθνχ δεκνζίνπ κέζσ ηεο αγνξάο νκνιφγσλ.  

3.6 Αηηίεο  αδήισηεο  εξγαζίαο 

  Ζ πην ζεκαληηθή αηηία χπαξμεο  αδήισηεο  εξγαζίαο είλαη ε ζρέζε θφζηνπο – 

νθέινπο, δειαδή ην δπλεηηθφ θέξδνο  πνπ ππάξρεη γηα ηνπο εξγνδφηεο  θαη γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο θαη ε ζρέζε ηνπ κε ηελ πηζαλφηεηα απνθάιπςεο ηεο απάηεο θαη ηνπ 

χςνπο ησλ θπξψζεσλ πνπ επηβάιινληαη.  

  ηηο επηρεηξήζεηο, ην θέξδνο απφ ηελ αδήισηε εξγαζία πξνέξρεηαη απφ ηε κε 

πιεξσκή ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ, νη νπνίεο αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 45-50% 

ηνπ θαηαβαιιφκελνπ κηζζνχ. 

  Όζνλ αθνξά ηνλ εξγαδφκελν, ππάξρεη θέξδνο  απφ ηε κε θνξνιφγεζε ησλ 

εηζνδεκάησλ θαη απφ ηελ απνιαβή κεηαβηβαζηηθψλ πιεξσκψλ θαη παξνρψλ, σο 

ππνηηζέκελνο άλεξγνο. Πνιιέο  θνξέο  εξγαδφκελνη ζην θαζεζηψο  απηφ εκθαλίδνληαη 

ηα άηνκα πνπ δνπλ θάησ απφ ηα φξηα ηεο θηψρηαο, κε απνηέιεζκα λα ιακβάλνπλ 

επηδφκαηα ελνηθίνπ, ζπίηηα απφ ηνλ νξγαληζκφ εξγαηηθήο θαηνηθίαο θαη άιια εηδηθά 

επηδφκαηα θαη παξνρέο. Γπζηπρψο ην θαζεζηψο απηφ εληζρχεηαη απφ ηνλ ειιηπή 

έιεγρν ηεο αλεξγίαο (Υαηδεδεκεηξίνπ, 1991). Όιν απηφ έρεη ζαλ απνηέιεζκα νη 

δηθαηνχρνη επηδνκάησλ θνηλσληθήο πξφλνηαο «ηείλνπλ» πξνο ηελ αδήισηε εξγαζία.  
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  Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ, ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο εξγαδφκελνη 

εγθαηαιείπνπλ ην ρψξν εξγαζίαο, θξχβνληαη ή ηζρπξίδνληαη φηη δελ είλαη εξγαδφκελνη 

ζηελ επηρείξεζε αιιά επηζθέπηεο, κε απνηέιεζκα νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί λα κελ 

έρνπλ επαξθή ζηνηρεία γηα ηελ ηεθκεξίσζε παξάβαζεο. χκθσλα κε κειεηεηέο δελ 

θεξδίδνπλ  πάληα νη εξγαδφκελνη απφ ηελ αδήισηε εξγαζία ζε ζρέζε κε απηνχο πνπ 

είλαη δεισκέλνη (Colin and Nadina, 2012).  

  εκαληηθή αηηία απφ ηελ νπνία απνξξέεη ην θαηλφκελν ηεο αδήισηεο εξγαζίαο, 

είλαη φηη πνιιά θξάηε κέιε  αληηκεησπίδνπλ ρξφληεο ειιείςεηο ζε  ζπγθεθξηκέλεο 

εξγαζίεο φπσο  είλαη νη εξγαζίεο πνπ δελ απαηηνχλ εμεηδηθεπκέλεο  γλψζεηο. Οη 

εξγαζίεο  απηέο ζπλήζσο  είλαη θνπηαζηηθέο θαη πνιιέο θνξέο αλζπγηεηλέο ή 

επηθίλδπλεο, νπφηε δελ  ππάξρνπλ πνιινί  εξγαδφκελνη  δηαζέζηκνη  λα πξνζθέξνπλ 

ηηο  ππεξεζίεο  ηνπο  ζε  ηφζν ρακειέο  ακνηβέο.  

  Ζ βαζηθή θαηεγνξία αηφκσλ πνπ πξνζθέξεη  εξγαζία θάησ απφ απηέο ηηο αληίμνεο 

ζπλζήθεο είλαη νη παξάλνκνη εξγαδφκελνη, νη νπνίνη δελ έρνπλ ην λνκηθφ δηθαίσκα λα 

εξγαζηνχλ. (Kicinger, 2004).  

  Ζ θχζε ησλ εξγαζηψλ είλαη ηέηνηα πνπ δελ παξέρεηαη ζε θάπνην δεκφζην ρψξν, 

αιιά ζπλήζσο  ζε  νηθηαθφ πεξηβάιινλ, φπσο είλαη νη νηθηαθέο ππεξεζίεο θαη νη 

αγξνηηθέο εξγαζίεο, δειαδή ζε ρψξνπο  πνπ δχζθνια κπνξνχλ λα έρνπλ πξφζβαζε νη 

ειεγθηηθνί κεραληζκνί θαη δχζθνια  γίλνληαη αληηιεπηνί απφ ηξίηνπο. 

  Μία απφ ηηο  βαζηθέο  παξελέξγεηεο  ηεο αδήισηεο  εξγαζίαο  είλαη ν αληαγσληζκφο 

πνπ δεκηνπξγεί. Μία επηρείξεζε πνπ  δελ απζαηξεηεί κεηνλεθηεί ζεκαληηθά έλαληη 

κίαο επηρείξεζεο πνπ δελ δειψλεη έζησ θαη κέξνο ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο. Σν θφζηνο 

ηεο πξψηεο επηρείξεζεο είλαη πνιχ κεγαιχηεξν θαη θπζηνινγηθά ε δεχηεξε 

επηρείξεζε έρεη αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα θαζψο  παξέρεη  ρακειφηεξεο  ηηκέο.  

  ε νξηζκέλνπο θιάδνπο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο, φπνπ ε κέζε επηρείξεζε 

θνξνδηαθεχγεη θαη δελ δειψλεη ην πξνζσπηθφ ηεο ζηηο αξκφδηεο Τπεξεζίαο, είλαη 

ζρεδφλ αδχλαην κία λνκνηαγήο επηρείξεζε λα επηβηψζεη. Υαξαθηεξηζηηθφ 

παξάδεηγκα απνηεινχλ νη θιάδνη ηεο θχιαμεο θαη ησλ ζπλεξγείσλ θαζαξηζκνχ, φπνπ 

ε εηαηξίεο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο θιάδνπο απηνχο, θαηαζέηνπλ πξνζθνξέο 

γηα λα αλαιάβνπλ έξγα ζε  πάξα πνιχ ρακειέο  ηηκέο  κε  ηηο νπνίεο δελ  θαιχπηεηαη 

νχηε ην εξγαηηθφ θφζηνο.  
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  Ο εξγαδφκελνο, ελψ δηθαηνχηαη έλα χςνο κηθηψλ απνδνρψλ, ηειηθά απνιακβάλεη 

κφλν έλα κέξνο, αθνχ αθαηξνχληαη απφ ην θαζαξφ θαηαβαιιφκελν πνζφ, ηφζν 

αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο φζν θαη θφξνο κηζζσηψλ ππεξεζηψλ. πλήζσο απνιακβάλεη 

20 έσο 30% ρακειφηεξεο απνδνρέο απφ ηηο κηθηέο.  

  Όηαλ ν εξγαδφκελνο είλαη αδήισηνο θαη  δηθαηνχρνο ηνπ επηδφκαηνο ηακείνπ 

αλεξγίαο, αθνχ εκθαλίδεηαη εηθνληθά σο άλεξγνο, απνιακβάλεη ζπλνιηθέο απνδνρέο 

πεξίπνπ δηπιάζηεο απφ ηνλ αληίζηνηρν εξγαδφκελν πνπ είλαη θαλνληθά δεισκέλνο. 

Δπίζεο, ν αδήισηνο εξγαδφκελνο απνιακβάλεη θαη πνιιά άιια δηθαηψκαηα, αθνχ 

εκθαλίδεηαη σο  άπνξνο.  

  Ζ αληζφηεηα ιεηηνπξγεί  σο αληηθίλεηξν γηα αζθάιηζε, δειαδή  θάλεη ηελ αδήισηε 

εξγαζία λα είλαη πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή θαη φζν ε αδήισηε εξγαζία γίλεηαη 

πεξηζζφηεξν ειθπζηηθή  πεξλάεη ζηε ζπλείδεζε φισλ κε απνηέιεζκα λα ραιάεη ηελ 

θνπιηνχξα θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο θνηλσλίαο θαη φισλ ησλ πνιηηψλ. 

3.7 Δλίζρπζε  αδήισηεο  εξγαζίαο  ιόγσ  νηθνλνκηθήο  θξίζεο 

  ε  πεξηφδνπο  θξίζεο  ην πξφβιεκα ηεο αδήισηεο  εξγαζίαο εληζρχεηαη θαη 

πνιιαπιαζηάδεηαη. Καηά ηηο πεξηφδνπο θξίζεο, φπνπ νη ζέζεηο  εξγαζίαο  κεηψλνληαη 

θαη ε πηζαλφηεηα λα εξγάδνληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα κέιε ζε κία νηθνγέλεηα 

κεηψλεηαη, ε επηινγή ηεο αδήισηεο εξγαζίαο απνηειεί αλάγθε.  

  Όηαλ ν δεισκέλνο  κηζζφο  δελ επαξθεί γηα ηελ νκαιή ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ 

ηεο νηθνγέλεηαο, αλαδεηνχληαη επηπξφζζεηνη νηθνλνκηθνί πφξνη θαη αλαδεηνχληαη 

ηξφπνη θνξνδηαθπγήο. 

  Καηά ηελ πεξίνδν  ηεο  θξίζεο, ηα νηθνλνκηθά ησλ Αζθαιηζηηθψλ  Οξγαληζκψλ 

κεηψλνληαη θαη ζε  θάπνηεο πεξηπηψζεηο  κέξνο  ησλ  Οξγαληζκψλ  θιείλεη νξηζηηθά, ε 

εκπηζηνζχλε ησλ αζθαιηζκέλσλ ζηε δεκφζην ζχζηεκα αζθάιηζεο θαηαξξέεη θαη 

θπζηθφ επαθφινπζν είλαη νη πνιίηεο λα πηζηεχνπλ φηη ηα ρξήκαηα πνπ εηζθέξνπλ γηα 

ηε δεκφζηα αζθάιηζε είλαη πεηακέλα ιεθηά.  

  Ζ δεκφζηα  αζθάιηζε ρσξίδεηαη ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

Α) Σελ ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε θαη  

Β) Σν ζχζηεκα ζπληαμηνδφηεζεο.  
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  Ζ κεγάιε κείσζε ζην πνζφ ησλ ζπληάμεσλ καδί κε  ηελ αχμεζε ησλ νξίσλ ειηθίαο 

ζπληαμηνδφηεζεο ιεηηνπξγεί σο έλα ηζρπξφ αληηθίλεηξν. Όηαλ ππάξρεη ηάζε λα 

κεηαθέξεηαη ην φξην ειηθίαο, νη λεαξνί εξγαδφκελνη  ζεσξνχλ  ηελ ειηθία 

ζπληαμηνδφηεζεο πνιχ κεγάιε κε απνηέιεζκα  θάπνηνη απφ απηνχο λα ζηξαθνχλ ζε 

πξνζσπηθή απνηακίεπζε, ή ηδησηηθή αζθάιηζε δηφηη ζα ηηο ζεσξήζεη πεξηζζφηεξν 

αζθαιείο. Ζ αλαμηνπηζηία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο νδεγεί ηνπο εξγαδφκελνπο 

λα πεξηθξνλνχλ ηελ αζθαιηζκέλε εξγαζία.  

  Ο θαζεγεηήο Schneider (2002) έρεη πξαγκαηνπνηήζεη πνιιέο  κειέηεο  ζην ζέκα ηεο  

παξανηθνλνκίαο θαη αλαθέξεη φηη ππάξρνπλ ηξεηο  βαζηθέο  κέζνδνη  γηα λα εθηηκεζεί 

ην κέγεζνο ηεο. Ζ κέηξεζε ηεο παξανηθνλνκίαο είλαη πάξα πνιχ δχζθνιε ππφζεζε  

θαη ν Jim Thomas (1999) ραξαθηεξίδεη ηηο  κεζφδνπο  κέηξεζεο ηεο παξανηθνλνκίαο 

σο «εξσηθέο ππνζέζεηο», ελψ ε κέηξεζή ηεο  κπνξεί  λα ραξαθηεξηζηεί σο έλα πάζνο 

γηα λα γλσξίζεη θάπνηνο ην άγλσζην. 

  Οη αλαθνηλψζεηο  γηα ην κέγεζνο ηεο παξανηθνλνκίαο θαη ηεο αδήισηεο εξγαζίαο 

πνπ αθνχγνληαη θαηά δηαζηήκαηα δχζθνια κπνξεί λα είλαη αθξηβείο. Σν κέγεζνο θαη 

ε αλάπηπμε ηεο νηθνλνκίαο κπνξεί λα εθηηκεζεί, κε  άκεζεο  κεζφδνπο  ή έκκεζεο 

κεζφδνπο  θαη κε ηε πξνζέγγηζε ηνπ κνληέινπ ην νπνίν αθνξά  έλα ζπλδπαζκφ απφ 

ηκήκαηα ηεο  άκεζεο  θαη ηεο  έκκεζεο  κεζφδνπ  κε  κία  ζπλδπαζηηθή επηζηεκνληθή 

πξνζέγγηζε.  
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Κεθάιαην 4
ν
:  Φνξναπνθπγή 

4.1  Οξηζκόο  θνξναπνθπγήο 

  Ζ θφξν απνθπγή είλαη ε απνθπγή πιεξσκήο  θφξσλ ζην θξάηνο πνπ κπνξεί λα γίλεη 

αλ θάπνηνο εθκεηαιιεπηεί θάπνηα παξαζπξάθηα ζην λφκν ψζηε λα πιεξψζεη  

ιηγφηεξν θφξν.(Βαζαξδάλε,2011).  

  Δάλ θάπνηνο έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ έλα αθίλεην θαη πξφθεηηαη λα πιεξψζεη θφξν 700 

επξψ, αλ απηφ ην κεηαβηβάζεη γηα παξάδεηγκα ζηνλ αδεξθφ ηνπ, κπνξεί  ιφγσ ηεο 

νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αδεξθνχ ηνπ ν θφξνο  γηα  ην ζπγθεθξηκέλν αθίλεην 

πνπ αλήθεη πιένλ ζηνλ αδεξθφ ηνπ λα είλαη 400 επξψ θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν γιηηψλεη 

300 επξψ θαη ζηελ νπζία δελ έθαλε θάηη παξάλνκν, απιά κηα κεηαβίβαζε. 

  ηφρνο ηεο θφξν απνθπγήο είλαη ε κείσζε ηεο θνξνινγεηέαο χιεο  ελφο θπζηθνχ ή 

λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη απνζθνπεί ζηηο κε θαηαβνιέο ησλ νθεηιφκελσλ θφξσλ. 

(Γθνπκπαληηζάο,2010).  

  Γηαθέξεη απφ ηελ έλλνηα ηεο Φνξνδηαθπγήο  δηφηη ηζνξξνπεί αλάκεζα ζηα πιαίζηα 

εζηθνχ θαη λφκηκνπ θαη πξαγκαηνπνηείηαη ζηα πιαίζηα ελφο θαιά κειεηεκέλνπ 

θνξνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, θαηά ηνλ νπνίν δεκηνπξγνχληαη δηάθνξα ζελάξηα θαη 

ελαιιαθηηθέο, κέρξη λα πξνζδηνξηζηεί ν ειάρηζηνο δπλαηφο 

θφξνο.(Γεσξγαθφπνπινο,1997).  

  Οη ελέξγεηεο πνπ πεξηιακβάλεη απνζθνπνχλ ζηε κείσζε ηεο θνξνινγηθήο 

επηβάξπλζεο, πάληα ζηα πιαίζηα ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Φνξνινγηθήο 

Ννκνζεζίαο  θαη ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο, εθκεηαιιεπφκελν ηηο δηάθνξεο 

θνξνινγηθέο ειαθξχλζεηο θαη ηα θνξνινγηθά θίλεηξα, ηεο  κείσζεο  ηεο  πξνζθνξάο 

εξγαζίαο ιφγσ  χπαξμεο  θφξσλ  θαη ηελ απνθπγή θαηαλάισζεο αγαζψλ-πξντφλησλ 

πνπ ππφθεηληαη ζε θνξνινγία, ζε επίπεδν κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ είρε πξνβιέςεη θαη 

επηβάιιεη ν λνκνζέηεο θαηά ην θνξνινγηθφ κεραληζκφ.(Νίηζε,2011). 

4.2 Κξηηήξηα αμηνιόγεζεο  ελεξγεηώλ  σο  ελέξγεηεο  θόξν απνθπγήο 

  Γηα λα ζεσξεζεί  κηα ελέξγεηα σο θφξν - απνθπγή, πξέπεη λα έρεη ηξία βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά(Μαλσιάο,2004): 

1) Να απνηειείηαη απφ ην ζηνηρείν ηεο αλεηιηθξίλεηαο, ηεο πιαζηφηεηαο ή ηεο 

εηθνληθφηεηαο. 
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2) Να έρεη ζπληειεζηεί ζην πιαίζηφ ηεο  εθκεηάιιεπζεο  ησλ θελψλ, ησλ αζαθεηψλ 

θαη ηεο θαθήο δηαηχπσζεο  ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο, ή δηαθνξεηηθά 

εθκεηάιιεπζε δπλαηνηήησλ, νη νπνίεο  δελ  ήηαλ ζηελ  πξφζεζε ηνπ λνκνζέηε λα 

παξαζρεζνχλ.  

  Σν ραξαθηεξηζηηθφ ηεο εθκεηάιιεπζεο δπλαηνηήησλ πνπ δελ ήηαλ ζηηο πξνζέζεηο 

ηνπ λνκνζέηε απνηειεί θαη ην βαζηθφ ζηνηρείν πνπ δηαθξίλεη ηελ θφξν - απνθπγή απφ 

ηνλ θνξνινγηθφ ζρεδηαζκφ. 

3) Να ραξαθηεξίδεηαη απφ κπζηηθφηεηα ψζηε λα απνηξαπεί ε ιήςε κέηξσλ εθ κέξνπο 

ηνπ λνκνζέηε, γηα ηελ πάηαμε ηεο θφξν – απνθπγήο. 

  Παξαθάησ πξνηείλνπκε θάπνηα κέηξα έηζη ψζηε λα αληηκεησπηζηεί ην θαηλφκελν 

ηεο θφξν απνθπγήο. 

1. Δλίζρπζε κε  λένπο  ππαιιήινπο θαη αλαδηάξζξσζε ησλ Σκεκάησλ Διέγρνπ 

Δζφδσλ ησλ Τπνθαηαζηεκάησλ ησλ θνξέσλ.  

2. Δπαλαζρεδηαζκφο  ηνπ  ηξφπνπ ειέγρνπ  ησλ επηρεηξήζεσλ, αλάινγα κε ηελ 

θαηεγνξία πνπ αλήθνπλ:  

α. Παξαθνινχζεζε ησλ επηρεηξήζεσλ θάζε κήλα θαη ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ 

αλά κήλα ή δίκελν  γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ.  

β. Σαθηηθφο νπζηαζηηθφο  έιεγρνο  ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ησλ ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ απφ ππαιιήινπο  ησλ  ππνθαηαζηεκάησλ ηεο ίδηαο πεξηνρήο.  

3. Ννκνζεηηθή ξχζκηζε – θάιπςε γηα λέεο  κε  ηππηθέο θαη επέιηθηεο  πξνζσξηλέο 

κνξθέο απαζρφιεζεο.  

4. Κσδηθνπνίεζε – Απινχζηεπζε  ηεο  Ννκνζεζίαο.  

5. Καζηέξσζε  ζπζηήκαηνο  αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ θαη δηαζηαπξψζεσλ κεηαμχ 

θνξέσλ θαη ∆.Ο.Τ., Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, Ο.Α.Δ.∆.  Άκεζε  γλσζηνπνίεζε ζην 

Τπνθαηάζηεκα Η.Κ.Α. ηεο έλαξμεο ιεηηνπξγίαο επηρεηξήζεσο απφ ηελ ∆.Ο.Τ. 

Γλσζηνπνίεζε ζε έλα θνξέα  ηεο  πξφζιεςεο κηζζσηνχ θαη ελεκέξσζε ησλ ινηπψλ 

θνξέσλ κέζσ on Line ζχλδεζεο.  

6. Δπαλαζρεδηαζκφο  ηνπ ζπζηήκαηνο  ππνινγηζκνχ εηζθνξψλ ζηα ηδησηηθά 

νηθνδνκηθά έξγα.  



[51] 
 

7. Οξγάλσζε  ηεο  αλαγθαζηηθήο είζπξαμεο  ησλ  εηζθνξψλ. Γεκηνπξγία εληαίσλ 

Σακείσλ Δίζπξαμεο πνπ ζα αζρνινχληαη κε ηελ αλαγθαζηηθή είζπξαμε ησλ 

απαηηήζεσλ φισλ ησλ θνξέσλ.  

8. Δπαλαζρεδηαζκφο  ηνπ ζπζηήκαηνο  ξχζκηζεο  ησλ νθεηιφκελσλ εηζθνξψλ: 

α. Δλεξγνπνίεζε ηνπ πάγηνπ ζπζηήκαηνο κε ρακειφηεξε πξνθαηαβνιή θαη 

πεξηζζφηεξεο δφζεηο. 

β. Θεζκνζέηεζε  Δηδηθήο  Δπηηξνπήο γηα ξχζκηζε νθεηιψλ πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο 

300.000 επξψ. Ρπζκίζεηο κε επειημία θαη ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ηεο ηήξεζεο ησλ 

φξσλ ηεο ξχζκηζεο. Δγγπήζεηο.  

9. Δλαξκφληζε δηαηάμεσλ εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο.  

10. Δπαλεμέηαζε ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ησλ ζπληάμεσλ. 

11. Δπαλεμέηαζε ηεο ζπλ είζπξαμεο ησλ εηζθνξψλ γηα Ο.Α.Δ∆. , Ο.Δ.Κ. θαη 

Δξγαηηθή Δζηία απφ ην Η.Κ.Α., πνπ θαηαιήγεη ζε πςειφ ζπλνιηθφ θφζηνο εηζθνξψλ.  

12. Οινθιήξσζε  ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ρνξήγεζε Α.Μ.Κ.Α. αμηνπνίεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο.  

13. πζηεκαηηθή ελεκέξσζε  ησλ αζθαιηζκέλσλ γηα ηε ζεκαζία ηεο ζχκπξαμήο ηνπο 

γηα ηνλ  πεξηνξηζκφ ηεο εηζθνξνδηαθπγήο.  

14. Αλάπηπμε αζθαιηζηηθήο ζπλείδεζεο  απφ ηε καζεηηθή ειηθία.  

15. Δπαλεμέηαζε ηεο πνηληθήο δηάζηαζεο ηεο θφξν απνθπγήο, επηθεληξψλνληαο ζηελ 

παξαθξάηεζε θαη κε απφδνζε αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ.  

  Γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο  θφξν απνθπγήο  απαηηείηαη ε χπαξμε πξαγκαηηθήο 

πνιηηηθήο βνχιεζεο.  
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Κεθάιαην  5
ν
: Φνξνινγηθόο Έιεγρνο 

5.1 Φνξνινγηθόο έιεγρνο 

  Ο θνξνινγηθφο  έιεγρνο  είλαη έλα  απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε θαη 

αληηκεηψπηζε ηεο θνξνδηαθπγήο ζηηο ζχγρξνλεο νηθνλνκίεο. Πξφθεηηαη γηα  

ειεγθηηθέο  δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηα αξκφδηα θνξνινγηθά φξγαλα ψζηε 

λα δηαπηζηψλεηαη ε θνξνινγηθή ζπκκφξθσζε ή κε, ησλ επηρεηξήζεσλ.  

  Σν πιαίζην ζην νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο  έγθεηηαη ζηελ νξζή εθαξκνγή 

ησλ δηαηάμεσλ ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο  θαη φηη απηφ ζπλεπάγεηαη φπσο  ε 

ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα  κε  ηνλ θψδηθα  βηβιίσλ  θαη ζηνηρείσλ, ε ππνβνιή 

δειψζεσλ, έθδνζε -ιήςε θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ θ.ιπ.. 

  Οη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη απφ ηελ αξρή ηνπ ειέγρνπ φπσο  ν 

ζρεδηαζκφο ηνπ ειέγρνπ, ε ζπιινγή ησλ θνξνινγηθψλ ηεθκεξίσλ κέρξη θαη ην ηέινο  

ηεο δηαδηθαζίαο  ειέγρνπ θαη ε απνηχπσζε ηεο θνξνινγηθήο εηθφλαο – ππνρξέσζεο 

ηεο επηρείξεζεο απνηεινχλ αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο έλλνηαο ηνπ θνξνινγηθνχ 

ειέγρνπ. (Πηεξήο,2008). 

5.2 θνπόο  θνξνινγηθνύ  ειέγρνπ 

  Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ έρεη ηεξάζηηα νηθνλνκηθή θαη  

θαη‟ επέθηαζή θνηλσληθή ζεκαζία γηαηί παξνπζηάδεη άκεζε εμάξηεζε κε  ην 

θνξνινγηθφ  βάξνο θαη ηελ δηθαηφηεξε θαηαλνκή ηνπ ζηνπο πνιίηεο.   

  Ο ζθνπφο  ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ είλαη λα εμαθξηβψζεη ηελ εηιηθξίλεηα θαη  

αθξίβεηα ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη θνξνινγηθέο  

ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ.  

  ηελ πεξίπησζε πνπ παξαηεξνχληαη δηαθνξέο θαηά ην  θνξνινγηθφ έιεγρν ηφηε 

ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πξνζδηνξίδεηαη ε θνξνινγεηέα  χιε θαη εθ λένπ νη 

πεξαηηέξσ θνξνινγηθέο επηβαξχλζεηο πνπ πξνθχπηνπλ. Σα ζηνηρεία  πνπ ζα πξέπεη λα 

ραξαθηεξίδνπλ έλαλ θνξνινγηθφ έιεγρν είλαη ε δηαθάλεηα, ε  αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε 

δηθαηνζχλε.  

  Οη λφκνη πνπ δηέπνπλ ην θνξνινγηθφ έιεγρν ζα  πξέπεη λα ηεξνχληαη απζηεξά θαη 

κε  ηππηθφηεηα έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδνληαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ Γεκνζίνπ θαη ν θάζε 



[53] 
 

θνξνινγνχκελνο  πνιίηεο λα γλσξίδεη αλά πάζα ζηηγκή ηηο ππνρξεψζεηο  πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηε θνξνινγία πξνο  ην Γεκφζην.  

  Οη  επηρεηξήζεηο  πνπ είλαη θνξνινγηθά πγηείο  κέζα  απφ ηνπο  θνξνινγηθνχο 

ειέγρνπο  πξνζηαηεχνληαη ζε ζρέζε κε  εθείλεο  πνπ δελ  εθπιεξψλνπλ  ηηο 

ππνρξεψζεηο  ηνπο θαη εληνπίδνληαη. Με ηελ έλλνηα απηή ε χπαξμε αζέκηηνπ 

αληαγσληζκνχ παχεη λα πθίζηαηαη θαη ε νηθνλνκηθή δηθαηνζχλε 

απνθαζίζηαηαη.(Πηεξήο,2008).  

5.3 Δίδε θνξνινγηθνύ ειέγρνπ 

  Σα είδε ηνπ θνξνινγηθνχ ειέγρνπ είλαη: 

1) Πξνιεπηηθόο έιεγρνο 

  Μέζα απφ απηή ηε κνξθή ειέγρνπ δηαπηζηψλεηαη ε εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Κ.Β.. θαζψο επίζεο θαη ε εθπιήξσζε ησλ ιεμηπξφζεζκσλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο επηρείξεζεο.  Έλα απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ειέγρνπ είλαη ε 

ρσξίο πξνεηδνπνίεζε παξνπζία ησλ ειεγθηψλ ζηηο επηρεηξήζεηο θαη έρνπλ σο ζθνπφ 

πέξα ηνπ ειέγρνπ λα απνηξέςνπλ ηπρφλ θνξνινγηθέο παξαβάζεηο.  

  Πεξηιακβάλεηαη έιεγρνο ζηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη θαζψο θαη ζε θάζε άιιν 

έγγξαθν πνπ ηεξείηαη ζηελ επηρείξεζε θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζπληνκία πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο θαζψο θαη απφ ηελ κεγάιε απνηειεζκαηηθφηεηα.  

  Ζ ηξέρνπζα νηθνλνκηθή ρξήζε βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηνπ ειέγρνπ αιιά εθφζνλ 

ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ γηα αζθαιή ζπκπεξάζκαηα ηφηε 

κπνξεί λα ειεγρζνχλ θαη παιηφηεξεο ρξήζεηο. Δπηβάιιεηαη λα είλαη νπζηαζηηθφο θαη 

αξκφδηα φξγαλα ζεσξνχληαη νη Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαη ηα Διεγθηηθά 

θέληξα πνπ έρνπλ ζπζηαζεί. Οη εγθαηαζηάζεηο ηεο ειεγρφκελεο επηρείξεζεο θαζψο 

θαη θάζε ζπλαιιαζζφκελνπ κε απηή κπνξεί λα απνηειεί ζεκείν ειέγρνπ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.  

  Ζ ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ, ε δηαθίλεζε αγαζψλ, ηα απνζέκαηα ηακείνπ θαη  

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ε λνκηκφηεηα ησλ θνξνινγηθψλ ηακεηαθψλ κεραλψλ 

είλαη  κεξηθά απφ ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία αλαθέξεηαη ν πξνιεπηηθφο  

έιεγρνο.  
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2) Πξνζσξηλόο έιεγρνο 

  Σα ζηνηρεία ηνπ πξνιεπηηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλνληαη θαη ζε απηή ηε κνξθή 

ειέγρνπ πνπ ζα κειεηήζνπκε παξαθάησ ,ηνλ πξνζσξηλφ έιεγρν. Παξέρεηαη ε 

Φνξνδηαθπγή Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ δπλαηφηεηα έθδνζεο πξνζσξηλνχ θχιινπ 

ειέγρνπ ρσξίο ηε ζπκβνιή ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ γηα λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη 

θαηαινγηζηνχλ νη θφξνη  πνπ νθείιεη ε  επηρείξεζε.  Απφ ηα θνξνινγηθά ζηνηρεία θαη 

ηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη πξνθχπηνπλ νη νθεηιέο πνπ ππνρξενχληαη λα 

δηεθπεξαηψζνπλ νη ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο.  

  Ζ δήισζε εηζνδήκαηνο, νη ινγηζηηθέο πξάμεηο θαη νη δαπάλεο παξαγσγήο θαη 

δηνίθεζεο απνηεινχλ βαζηθά ζηνηρεία ειέγρνπ ζε απηή ηε κνξθή. Σα θνξνινγηθά 

αληηθείκελα πνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ πξνζσξηλνχ ειέγρνπ έρνπλ σο ζθνπφ 

λα απνθέξνπλ άκεζε απφδνζε θφξσλ θαη ηειψλ πξνο ην Γεκφζην. Ο έιεγρνο ηνπ 

θψδηθα βηβιίσλ θαη ζηνηρείσλ , ν έιεγρνο ηνπ θφξνπ πξνζηηζέκελεο αμίαο , έιεγρνο 

εζφδσλ, έιεγρνο εηζξνψλ, έιεγρνο ηφθσλ δαλείνπ, έιεγρνο θφξνπ κηζζψλ κέιε Γ.. 

είλαη κεξηθά απφ ηα αληηθείκελα ειέγρνπ ζηηο επηρεηξήζεηο εηδηθά ζε φζεο ηεξνχλ Γ‟ 

θαηεγνξίαο βηβιία. 

3) Σαθηηθόο Έιεγρνο 

Ο ηαθηηθφο θνξνινγηθφο  έιεγρνο  έρεη ζαλ ζθνπφ  λα επαιεζεχζεη ηελ αθξίβεηα ησλ 

θνξνινγηθψλ δειψζεσλ φισλ ησλ θνξνινγηθψλ αληηθεηκέλσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ 

ηηο επηρεηξήζεηο. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο δήισζεο ή κε αθξηβήο δήισζεο ηφηε 

δηεξεπλάηε ε θνξνινγεηέα χιε θαη πξνζδηνξίδνληαη νη θνξνινγηθέο ηηο ππνρξεψζεηο. 

Βάζε ηνπ ειέγρνπ απνηεινχλ ηα βηβιία πνπ ηεξνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη θάζε 

άιιν ζηνηρείν πνπ ηεξείηαη ή δηαπηζηψλεηαη θαηά ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία.  

  Οη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ρξήδνπλ κεγάιεο ζεκαζίαο θαηά ηνλ έιεγρν έηζη ψζηε λα 

κελ ππάξρνπλ παξαιείςεηο πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε ιαλζαζκέλα ζπκπεξάζκαηα θαη ζε 

απψιεηα εζφδσλ ηνπ Κξάηνπο. Όπσο αληηιακβαλφκαζηε ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα έρεη 

φια εθείλα ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε έλαλ απνηειεζκαηηθφ θαη πιήξε 

έιεγρν. Ζ ζεκαζία ησλ ηθαλνηήησλ, δεμηνηήησλ θαη γλψζεσλ ηνπ ειεγθηή γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν γλσζηηθφ αληηθείκελν παίδνπλ πνιχ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εθξνή ηνπ 

απνηειέζκαηνο δηφηη κέζα απφ ηελ αλαιπηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ αληηθεηκεληθή αιιά 

θαη ζθαηξηθή πξνζέγγηζε ζα κπνξεί λα δηαθξίλεη θαη λα αλαθαιχπηεη φια εθείλα ηα 

ζηνηρεία πνπ νη επηρεηξήζεηο πξνζπαζνχλ λα απνθξχςνπλ ψζηε λα πιεξψζνπλ 
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κεδεληθνχο ή ρακεινχο θφξνπο πνπ φκσο δελ αληηθαηνπηξίδνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

Ζ έθζεζε ειέγρνπ πεξηιακβάλεη ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο δηαηππψζεηο ηνπ ηαθηηθνχ 

ειέγρνπ θαη ζηε ζπλέρεηα κε βάζε απηφ θαηαινγίδνληαη νη θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

ησλ επηηεδεπκαηηψλ.  

  O έιεγρνο γίλεηαη κεηά ην πέξαο ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ψζηε λα είλαη ν πιένλ 

νπζηαζηηθφο, πιήξεο θαη νξηζηηθφο ψζηε λα θαζνξίδνληαη φπσο αλαθέξακε νη 

θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο. Ο θξαηηθφο κεραληζκφο εηζπξάηηεη ζεκαληηθά θνξνινγηθά 

έζνδα θαη ε χπαξμε απηήο ηεο κνξθήο ειέγρνπ δεκηνπξγεί έλα εζεινχζην θιίκα 

θνξνινγηθήο ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηνπο θνξνινγηθνχο λφκνπο θαη 

δηαηάμεηο.  

  Ο έιεγρνο δελ πεξηνξίδεηαη ζηα βηβιία πνπ ηεξνχλ νη επηρεηξήζεηο αιιά 

πεξηιακβάλεη θάζε ζηνηρείν πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία ζε 

ζαθή ζπκπεξάζκαηα θαη απνηειέζκαηα. Απηά ηα ζηνηρεία κπνξεί λα πξνέξρνληαη 

απφ θάπνηα θξαηηθή νηθνλνκηθή ππεξεζία είηε απφ άιιεο πεγέο έηζη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε εμαθξίβσζε ησλ πξαγκαηηθψλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ ηεο 

επηρείξεζεο. Λφγσ έιιεηςεο αλζξψπηλσλ πφξσλ ν ηαθηηθφο έιεγρνο πεξηνξίδεηαη ζε 

ζπγθεθξηκέλν θαη επηιεγκέλν αξηζκφ θνξνινγνπκέλσλ θαη έρνπλ θαζνξηζηεί 

θξηηήξηα κε ηα νπνία επηιέγνληαη πνηνη ζα ειεγρζνχλ.  Σέηνηα θξηηήξηα είλαη γηα 

παξάδεηγκα νη επηρεηξήζεηο  πνπ δελ ππέβαιαλ δειψζεηο, φηαλ ππάξρνπλ παξαβάζεηο 

ηνπ Κ.Β.. ζε κεγάιν βαζκφ θ.ιπ. 

  Αληηιακβαλφκαζηε φηη ζε πεξηπηψζεηο  πνπ ππάξρνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο θαη 

ππφλνηεο γηα θνξνινγηθή αηαζζαιία ν ηαθηηθφο έιεγρνο απνηειεί αλαπφζπαζην κέηξν 

αληηκεηψπηζεο ηεο εηζθνξνδηαθπγήο.(Πηεξήο,2008). 

4) Οπζηαζηηθόο Έιεγρνο 

  Ο νπζηαζηηθφο έιεγρνο δηαπηζηψλεη: 

 Αλ ε ηήξεζε ησλ βηβιίσλ θαη ε έθδνζε ζηνηρείσλ ηαπηίδνληαη κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κ.Β.., αλ είλαη δπλαηή ε δηελέξγεηα ειεγθηηθψλ επαιεζεχζεσλ ζηηο ζπλαιιαγέο πνπ 

έρνπλ θαηαρσξεζεί θαζψο θαη ζηα απνηειέζκαηα πνπ απνξξένπλ. 

 Αλ ηα δεδνκέλα ηεο ζπλνιηθήο ζπλαιιαθηηθήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη αιεζή θαη 

αθξηβή θαη πεξηιακβάλνπλ ηε ζπλνιηθή ζπλαιιαθηηθή θίλεζε. 
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  Ο νπζηαζηηθφο έιεγρνο είλαη απνηειεζκαηηθφο θαη ηα βηβιία κπνξνχλ λα 

ραξαθηεξηζηνχλ σο εμήο: 

1. Δπαξθή θαη αθξηβή εθφζνλ νη ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ρσξίο 

πξνβιήκαηα θαη ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ έγηλε κε επηηπρία. 

2. Αλεπαξθή φηαλ νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο γηα επαιήζεπζε ήηαλ αδχλαην  

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ. 

3. Αλαθξηβή φηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ είλαη  

αδχλαηνο.(Πηεξήο,2008). 

5.4 Όξγαλα  θνξνινγηθνύ  ειέγρνπ 

  Οη ππεξεζίεο  πνπ αθνχλ θνξνινγηθφ έιεγρν είλαη νη εμήο: 

 Αξκόδηα Γ.Ο.Τ. 

  Ζ αξκφδηα Γ.Ο.Τ. ελεξγεί ηαθηηθφ έιεγρν ζε επηρεηξήζεηο, πξνιεπηηθφ θαη 

πξνζσξηλφ έιεγρν, εκπνξηθφ έιεγρν ζε δειψζεηο , έιεγρνο κεηαβίβαζεο εηαηξηθψλ 

κεξηδίσλ ή κεηνρψλ θαη βεβαίσζε - είζπξαμε θφξσλ. Απφ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2012 

έπεηηα απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ νηθνλνκηθψλ θαηαξγήζεθαλ ηα πεξηθεξεηαθά 

ειεγθηηθά θέληξα θαη νη αξκνδηφηεηεο ηνπο κεηαβηβάζηεθαλ ζηηο Γ.Ο.Τ.. Ο ηαθηηθφο 

νξνινγηθφο έιεγρνο αλαθέξεηαη ζε επηρεηξήζεηο κε εηήζηα αθαζάξηζηα έζνδα έσο 

8.804.107€. 

 Γηαπεξηθεξεηαθά Διεγθηηθά Κέληξα 

  Σα Γ.Δ.Κ. ηα νπνία έρνπλ σο έδξα ηελ Αζήλα θαη ηε Θεζζαινλίθε ειέγρνπλ 

επηρεηξήζεηο πνπ ηα αθαζάξηζηα ηνπο έζνδα ππεξβαίλνπλ ηα 8.804.107€. Αλεμάξηεηα 

απφ ηηο Γ.Ο.Τ.. έρνπλ ην δηθαίσκα λα δηελεξγήζνπλ πξνιεπηηθφ θαη πξνζσξηλφ 

έιεγρν γηα ηηο ππνζέζεηο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. Δπίζεο ηα Γ.Δ.Κ. ειέγρνπλ ηηο 

ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ρσξίο λα ιακβάλνληαη νη πεξηνξηζκνί ησλ αθαζάξηζησλ 

εζφδσλ. 

 Οηθνλνκηθνί Δπηζεσξεηέο 

  Οη νηθνλνκηθνί επηζεσξεηέο έρνπλ σο αξκνδηφηεηεο ηα ηελ παξαθνινχζεζε, 

επνπηεία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ βεβαησηηθνχ, εηζπξαθηηθνχ, ειεγθηηθνχ θαη 
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δηαρεηξηζηηθνχ έξγνπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα, ησλ ΝΠΓΓ, ησλ ΟΣΑ, ησλ ΓΔΚΟ θαη ησλ ΝΠΗΓ ή άιισλ νξγαληζκψλ πνπ 

επηρνξεγνχληαη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ, απφ  ΝΠΓΓ 

θαη απφ ηελ ΔΔ ή άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Δπίζεο ηελ δηεμαγσγή ησλ  

αλαγθαίσλ επαλειέγρσλ, ησλ πεηζαξρηθψλ ειέγρσλ ησλ ππαιιήισλ, ε παξνρή 

νδεγηψλ θαη ζπκβνπιψλ γηα ηελ πιένλ εχξπζκε θαη απνδνηηθή ιεηηνπξγία ησλ  

ππεξεζηψλ, θαζψο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηελεξγνχλησλ 

ειέγρσλ. Σέινο πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ έιεγρν ηνπ «πφζελ έζρεο» ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ηδηαίηεξα εθείλσλ πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ  έιεγρν θάζε 

κνξθήο θαη επαλειέγρνπλ ππνζέζεηο πνπ ειέγρζεθαλ απφ ηα ΓΔΚ. 

 .Γ.Ο.Δ. 

  Σν ψκα δίσμεο Οηθνλνκηθνχ Δγθιήκαηνο (.Γ.Ο.Δ.) πξψελ Τπεξεζία Δηδηθψλ 

Διέγρσλ (ΤΠ.Δ.Δ.) ζρεηίδεηαη κε ηελ έξεπλα, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ θαηαζηνιή 

νηθνλνκηθψλ παξαβάζεσλ ηδηαίηεξεο βαξχηεηαο θαη ζεκαζίαο, φπσο ε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (μέπιπκα ρξήκαηνο), νη απάηεο θαη 

παξαηππίεο, νη παξαβάζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε πξνκήζεηεο, επηδνηήζεηο θαη 

επηρνξεγήζεηο, νη παξάλνκεο ρξεκαηηζηεξηαθέο θαη ρξεκαηνπηζησηηθέο ζπλαιιαγέο 

θαη γεληθά νη νηθνλνκηθέο απάηεο ζε βάξνο ησλ ζπκθεξφλησλ ηνπ Διιεληθνχ 

Γεκνζίνπ θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηφπν ηέιεζεο απνηεινχλ 

βαζηθφ ππιψλα ησλ αξκνδηνηήησλ  ηνπο. Πξαγκαηνπνηνχλ ηνλ πξνιεπηηθφ έιεγρν 

γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο θαη ηνλ πξνζσξηλφ θνξνινγηθφ 

έιεγρν, ηδίσο ζηνπο παξαθξαηνχκελνπο θφξνπο, κε έκθαζε ζην ΦΠΑ, θαζψο θαη ν 

έιεγρνο εθαξκνγήο  ησλ δηαηάμεσλ ηεο ηεισλεηαθήο λνκνζεζίαο. Σέινο, ε έξεπλα, 

απνθάιπςε θαη θαηαπνιέκεζε παξάλνκσλ ζπλαιιαγψλ, απαηψλ θαη 

δξαζηεξηνηήησλ, πνπ δηελεξγνχληαη κε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ηνπ δηαδηθηχνπ 

θαη λέσλ ηερλνινγηψλ αλήθνπλ ζηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο. 

  Ζ πξφιεςε, δίσμε θαη θαηαπνιέκεζε άιισλ παξαβάζεσλ φπσο, παξάλνκε 

δηαθίλεζε λαξθσηηθψλ, φπισλ θαη εθξεθηηθψλ, πξφδξνκσλ θαη ςπρνηξφπσλ νπζηψλ, 

ηνμηθψλ θαη επηθίλδπλσλ νπζηψλ (ξαδηελεξγά θαη ππξεληθά πιηθά, ηνμηθά απφβιεηα 

θιπ.) αξραηνηήησλ θαη πνιηηηζηηθψλ αγαζψλ. Ζ πξνζηαζία, ζε ζπλεξγαζία κε ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο, ηνπ αηγηαινχ θαη ηεο παξαιίαο, σο θαη ησλ αληαιιάμηκσλ θαη 
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δεκφζησλ θηεκάησλ, αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, 

απφ ηηο απζαίξεηεο θαηαπαηήζεηο. 

 Διεγθηέο Α.Δ. 

  Οη Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο είλαη απνθιεηζηηθψο αξκφδηνη γηα ηελ άζθεζε ηνπ 

ηαθηηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο θαη ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ: 

α) Σσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, πιελ ησλ δήκσλ θαη θνηλνηήησλ. 

β) Σσλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ εμππεξεηνχλ δεκφζην ή θνηλσθειή 

ζθνπφ θαη επηρνξεγνχληαη απφ ην θξάηνο ή απνιαχνπλ ηδηαηηέξσλ πξνλνκηψλ, βάζεη 

εηδηθήο δηαηάμεσο λφκνπ ή θαη‟ εμνπζηνδφηεζε ηνχηνπ. 

γ) Σσλ ηξαπεδψλ, ησλ αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ, ησλ εηαηξεηψλ επελδχζεσλ – 

ραξηνθπιαθίνπ, ησλ εηαηξεηψλ δηαρεηξίζεσο ακνηβαίσλ θεθαιαίσλ, ησλ εηαηξεηψλ 

ρξεκαηνδνηηθψλ κηζζψζεσλ θαη ησλ ελψζεσλ ζπλεηαηξηζηηθψλ νξγαλψζεσλ. 

δ) Σσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο, ησλ εηεξνξξχζκσλ 

θαηά κεηνρέο εηαηξεηψλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 42 α ηνπ Κ.Ν. 2190/1920, θαη 

ησλ θνηλνπξαμηψλ απηψλ. 

ε) Σσλ ελνπνηεκέλσλ ινγαξηαζκψλ (νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) ηνπ άξζξνπ 1 00 

παξ. 1 ηνπ Κ.Ν 2190/1920 ησλ ζπλδεδεκέλσλ επηρεηξήζεσλ. 

ζη) Σσλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην 

Υξεκαηηζηήξην, θαζψο θαη ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ησλ νπνίσλ ην κεηνρηθφ 

θεθάιαην ,έρεη αλαιεθζεί κε δεκφζηα εγγξαθή. 

δ) Σσλ εηαηξεηψλ ή νξγαληζκψλ ή θαη δξαζηεξηνηήησλ γεληθά πνπ κε βάζε δηαηάμεηο 

λφκνπ ππάγνληαη ζηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Οη 

Οξθσηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο είλαη επίζεο απνθιεηζηηθψο αξκφδηνη γηα ηε δηελέξγεηα 

πξαγκαηνγλσκνζχλεο, πάλσ ζε ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεσο ή θαηαζηάζεσο 

νηνπδήπνηε θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, δεκνζίνπ ή ηδησηηθνχ δηθαίνπ, 

θνηλνπξαμίαο, εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ή νκάδαο πεξηνπζίαο, πνπ απαηηεί ινγηζηηθέο 

γλψζεηο. Ζ πξαγκαηνγλσκνζχλε απηή δηαηάζζεηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

Κψδηθα Πνιηηηθήο Γηθνλνκίαο πεξί πξαγκαηνγλσκνζχλεο, είηε κε δηθαζηηθή πξάμε 

θαηά ηε δηάξθεηα δίθεο, θαηφπηλ αηηήζεσο δηαδίθνπ πνπ έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, είηε 

κε δηθαζηηθή απφθαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί εθνχζηαο δηθαηνδνζίαο, κεηά 
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απφ αίηεζε νπνηαζδήπνηε δηνηθεηηθήο αξρήο ή ππεξεζίαο ηνπ θξάηνπο πνπ έρεη 

αξκνδηφηεηα πξνο ηνχην θαη εθφζνλ επηθαιείηαη θαη απνδεηθλχεη φηη ζπληξέρεη πξνο 

ηνχην ιφγνο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

 Λνγηζηήο Φνξνηερληθόο 

  Δίλαη ν θάηνρνο εηδηθήο άδεηαο αζθήζεσο ηνπ επαγγέικαηνο, ν νπνίνο αζρνιείηαη 

θαη‟ επάγγεικα σο κηζζσηφο ή ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε ινγηζηηθέο θαη 

θνξνηερληθέο εξγαζίεο επηηεδεπκαηηψλ ή θαη άιισλ θπζηθψλ πξνζψπσλ. Έξγν ησλ 

ινγηζηψλ θνξνηερληθψλ είλαη ε νξζή εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, πξνηχπσλ θαη 

ζρεδίσλ γεληθψλ θαη θιαδηθψλ, ε επνπηεία θαη ε εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγεηέαο χιεο θαη ησλ αλαινγνχλησλ θφξσλ, ε ελεκέξσζε 

θαη ε ηήξεζε ησλ θνξνινγηθψλ βηβιίσλ, ε θαηάξηηζε θαη ε ππνγξαθή νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, ηζνινγηζκψλ θαη απνηειεζκάησλ ρξήζεσο επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ, ε ζχληαμε, ππνγξαθή θαη ππνβνιή θνξνινγηθψλ δειψζεσλ, 

ζπκπιεξσκαηηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο θαζψο 

θαη κηζζνινγηθψλ θαηαζηάζεσλ, αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη πξνγξακκάησλ 

εξγαζίαο. 

  Πην αλαιπηηθά ν έιεγρνο πεξηιακβάλεη: 

1) Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαρσξήζεσλ. 

2) Έιεγρνο ησλ κεληαίσλ κηζζνδνηηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη πξνγξακκάησλ εξγαζίαο. 

3) πκθσλία ινγαξηαζκψλ Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη Δκπνξηθήο Γηαρείξηζεο. 

4) Έιεγρνο θαη ζπκθσλία ησλ κεξίδσλ θαη ζεσξεκέλσλ ηζνδπγίσλ ηεο απνζήθεο. 

5) χληαμε ησλ δειψζεσλ παξαθξαηνχκελσλ θφξσλ θαη ησλ δειψζεσλ Φ.Π.Α. 

6) Καζνδήγεζε γηα ηελ κεληαία έθδνζε ζεσξεκέλσλ βηβιίσλ. 

7) Έιεγρνο ησλ πξαθηηθψλ ηεο Γεληθήο πλέιεπζεο θαη ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ 

έηζη ψζηε ην πεξηερφκελφ ηνπο λα είλαη ελαξκνληζκέλν κε ηα πξνβιεπφκελα ησλ 

δηαηάμεσλ ηεο Φνξνινγηθήο θαη Δκπνξηθήο λνκνζεζίαο. 

8) Καηαρψξεζε ησλ εγγξαθψλ ηαθηνπνίεζεο θαη ησλ πξνβιέςεσλ θαζψο θαη 

θιείζηκν ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. 
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9) Καζνδήγεζε γηα ηελ ζχληαμε ησλ ζεσξεκέλσλ βηβιίσλ απνγξαθήο εληφο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ ρξνληθψλ νξίσλ. 

10) χληαμε ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ θαη ηνπ πίλαθα 

δηάζεζεο θαζψο θαη ηνπ πξνζαξηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2190/20. 

11) Πξνεηνηκαζία ηεο εηήζηαο δήισζεο θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, ηεο 

εθθαζαξηζηηθήο δήισζεο Φ.Π.Α., ησλ νξηζηηθψλ δειψζεσλ παξαθξαηνχκελσλ 

θφξσλ απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο θαη ησλ ινηπψλ εηήζησλ δειψζεσλ θφξνπ πνπ 

απαηηνχληαη αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

12) Πξνεηνηκαζία ησλ εηήζησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ΚΔΠΤΟ πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηνλ Κψδηθα Βηβιίσλ θαη ηνηρείσλ.(Πηεξήο,2008). 
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Κεθάιαην 6
ν
: Σξόπνη Αληηκεηώπηζεο Φνξνδηαθπγήο 

  ηε δχζθνιε  νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ δηαλχεη ε ρψξα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

θξίλεηαη αλαγθαία ε νξγάλσζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ηνπ κεγαιχηεξνπ αζθαιηζηηθνχ θνξέα ησλ εξγαδνκέλσλ, ηνπ ΗΚΑ-

ΔΣΑΜ, ην νπνίν απφ ην 2017 νλνκάδεηαη ΔΦΚΑ. Πξνθεηκέλνπ απηή λα θαηαζηεί 

δπλαηή, είλαη απαξαίηεηε ε αληηκεηψπηζε πνιιψλ δνκηθψλ πξνβιεκάησλ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ησλ ειιεηκκαηηθψλ  πξνυπνινγηζκψλ, φισλ ησλ αζθαιηζηηθψλ 

θνξέσλ, πνπ απνηεινχλ βαζηθφ ζηνηρείν ζηελ εμπγίαλζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο, πξνβιεκάησλ θαη ειιεηκκάησλ. 

  Σν κφλν ζίγνπξν είλαη φηη ν εθζπγρξνληζκφο θαη ε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ΗΚΑ-

ΔΣΑΜ, δε δχλαηαη ζηε δεδνκέλε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, αιιά  δπζηπρψο  ν αξηζκφο 

ησλ  αλέξγσλ  ζπλερψο  απμάλεηαη, έλαο ζηνπο  ηξεηο  εξγαδνκέλνπο  είλαη 

αλαζθάιηζηνο, πνιινί  εξγαδφκελνη  ιακβάλνπλ κηζζνχο  θαηψηεξνπο  ηνπ βαζηθνχ 

θαη θαηψηεξνπο ηνπ επηπέδνπ αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο θαη  γηα ηελ πιεηνλφηεηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ  παξαβηάδνληαη ζηνηρεηψδε εξγαζηαθά θεθηεκέλα φπσο είλαη ηα 

σξάξηα, νη ζπλζήθεο  πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Δπηπιένλ, παξνπζηάδνληαη κεγάιεο 

θαζπζηεξήζεηο  ζηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ.  

  Όια φζα αλαθέξνληαη ιακβάλνπλ ρψξα εηο  βάξνο ηνπ θάζε αζθαιηζηηθνχ θνξέα 

θαη ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα κε απνηέιεζκα ν εξγαηηθφο θφζκνο λα νδεγείηαη ζηαδηαθά 

ζηελ πεξηζσξηνπνίεζε, ην νπνίν είλαη άθξσο αλεζπρεηηθφ γηα ην κέιινλ  ηεο  ρψξαο.  

  Ζ αδπλακία ηεο θξαηηθήο δηνίθεζεο λα πεξηνξίζεη θαη λα κεδελίζεη ηε θνξνδηαθπγή 

ζπξξηθλψλεη φινπο  ηνπο  θνξείο  ηεο  θνηλσληθήο αζθάιηζεο εδψ θαη πνιιά ρξφληα, 

νη νπνίνη εμαηηίαο ηνπ κεγάινπ επηπέδνπ αλεξγίαο, ράλνπλ φιν θαη πεξηζζφηεξεο 

εηζθνξέο.  

  Σν γεγνλφο  απηφ, ζε  ζπλδπαζκφ  κε  ην δεκνγξαθηθφ πξφβιεκα  ηεο  ρψξαο 

εμαηηίαο ηνπ νπνίνπ έλαο εξγαδφκελνο  αληηζηνηρεί ζε  ηξεηο ζπληαμηνχρνπο, 

επηβαξχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ηελ αλαινγία αζθαιηζκέλσλ απαζρνινχκελσλ θαη 

ζπληαμηνχρσλ, κε  επηπηψζεηο  ζηελ αλαινγία εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ 

θνξέα.  

  ηε βάζε φκσο ελφο θνηλσληθνχ θξάηνπο, νη εξγαδφκελνη  απαηηείηαη λα ηπγράλνπλ 

ηηο παξνρέο θαη ζπληάμεηο πνπ ηνπο αλαινγνχλ. Μφλν κε απηφ ηνλ ηξφπν ζα 
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ηνλσζνχλ ηα έζνδα  ηνπ ζπζηήκαηνο  θαη ηνπ θξάηνπο θαη ζα θαηνξζψζεη  ε ρψξα λα 

αλαηξέςεη ηα  πειαηεηαθά δίθηπα πνπ αλαηξνθνδνηνχλ θαη αλαηξνθνδνηνχληαη απφ 

ηνλ κε εθζπγρξνληζκφ ηεο θνηλσλίαο.  

  Ζ ρψξα πξέπεη λα εηζέιζεη ζε κηα αλαπηπμηαθή δπλακηθή εληζρχνληαο ηεο 

αληαγσληζηηθφηεηά ηεο φπνπ νη άλζξσπνη θαη νη ζπληαμηνχρνη λα αηζζάλνληαη ηελ 

αζθάιεηα  γηα ην κέιινλ ηνπο. 

  Ζ αληηκεηψπηζε ηεο  αδήισηεο  εξγαζίαο  απνηειεί  δήηεκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα 

φιεο  ηηο  εξγαζηαθέο  ζρέζεηο  θαη θπξίσο  γηα ηελ νηθνλνκία δηφηη κεηψλεη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ θαη ηαπηφρξνλα κεηψλεη θαη ηελ 

θνηλσληθή πξνζηαζία ησλ αηφκσλ. Θα πξέπεη λα ππάξμεη ζπκθηιίσζε ησλ αλαγθψλ 

κεηαμχ ηνπ εξγνδφηε θαη ηνπ εξγαδφκελνπ  ψζηε  λα δηαθνπεί ηειείσο θάζε 

παξάλνκε πξάμε. 

  Ζ θνξνδηαθπγή ζηελ Διιάδα ζεσξείηαη έλα απφ ηα πην κεγάια πξνβιήκαηα θαη εάλ 

ήκαζηαλ ζε ζέζε λα ζηακαηήζνπκε ην 60% ηεο ζεκεξηλήο θνξνδηαθπγήο  ηφηε δελ 

ζα ππήξρε ε αλάγθε θαλελφο λένπ θφξνπ θαη ην θξάηνο ζα κπνξνχζε  λα 

δεκηνπξγήζεη πιενλάζκαηα ηα νπνία ζα ηα ρξεζηκνπνηνχζε γηα ηε δεκνζηνλνκηθή 

ηνπ εμπγίαλζε. 

  Σα ηειεπηαία ρξφληα δελ ππήξμαλ πνιιέο ηνικεξέο πνιηηηθέο απνθάζεηο δηφηη 

παξφιν πνπ φινη γλψξηδαλ πνηεο ζεκαληηθέο θηλήζεηο θαη αιιαγέο έπξεπε λα γίλνπλ, 

θνβφληνπζαλ ην πξφζθαηξν πνιηηηθφ θφζηνο πνπ ζα είραλ απηέο νη αιιαγέο.  Ζ ιχζε 

ζε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη ε εχξεζε ηνικεξψλ πνιηηηθψλ πνπ δελ ζα λνηαζηνχλ γηα 

ην βξαρππξφζεζκν κέιινλ  αιιά ζα εξγαζηνχλ κε φξακα γηα ην κέιινλ ηεο Διιάδαο. 

  ην ζεκείν απηφ αλαθέξνληαη ζπγθεληξσηηθά κεξηθέο ιχζεηο γηα ηε κείσζε ηεο 

θνξνδηαθπγήο νη νπνίεο έρνπλ θαζηεξσζεί κέρξη ζήκεξα:   

1. Οη δηαδηθαζίεο πιεξσκψλ θαη εηζπξάμεσλ λα γίλνληαη κέζσ ηξαπεδηθνχ 

ζπζηήκαηνο. ηηο πην πνιιέο  επηρεηξήζεηο έρεη ήδε θαζηεξσζεί απηή ε δηαδηθαζία 

εθαξκνγήο ηνπ κέηξνπ. ηνπο ηδηψηεο ε εθαξκνγή ηνπ κέηξνπ έρεη ήδε θαζπζηεξήζεη 

θαη έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηεξάζηηεο ζπλέπεηεο ζηε θνξνδηαθπγή. Θα πξέπεη λα 

δίλνληαη γελλαία θίλεηξα ζηνπο ηδηψηεο γηα ηε ρξήζε ηνπ πιαζηηθνχ ρξήκαηνο φπσο 

έγηλε θέηνο ζηε ρψξα καο κε ην ρηίζηκν ηνπ αθνξνιφγεηνπ πνπ μεθίλεζε ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 2017.  
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2. Τπνρξεσηηθή θαηαβνιή κηζζνδνζίαο κέζσ ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο γηα φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ άλσ ησλ  10 αηφκσλ. Απφ ηα ηέιε ηνπ 

Γεθέκβξε ηνπ 2016 θαζηεξψζεθε ε ππνρξεσηηθή πιεξσκή ηνπ πξνζσπηθνχ κέζσ 

ηξάπεδαο ην νπνίν ζα βνεζήζεη πνιχ ζηε κείσζε ηεο θνξνδηαθπγήο. 

3. χλδεζε φισλ ησλ εηαηξηθψλ/επηρεηξεκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ κε ην ζχζηεκα ηεο 

ΓΓΠ θαη δπλαηφηεηα είζπξαμεο βεβαησκέλσλ νθεηιψλ κε απηφκαην ηξφπν απφ ηνπο 

εηαηξηθνχο ινγαξηαζκνχο. 

4. χλδεζε ηεο ΓΓΠ κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία θαη είζπξαμε αζθαιηζηηθψλ νθεηιψλ 

κε απηφκαην ηξφπν ζηα πξφηππα ησλ θφξσλ. 

5. Γεκηνπξγία αλαιπηηθήο θαξηέιαο πιεξσκψλ γηα θάζε θνξνινγνχκελν θαη 

επηρείξεζε. Ζ ΓΓΠ παξέρεη ζηνπο πνιίηεο θαη ζηηο επηρεηξήζεηο, ηελ αλαιπηηθή 

πιεξνθφξεζε γηα ην ζχλνιν ησλ θφξσλ θαη αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ πνπ έρνπλ 

επηβαξπλζεί θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν δεκηνπξγείηαη ζηνπο λένπο θαη ηαπηφρξνλα 

αλαπηχζζεηαη ζηνπο παιηνχο θνξνινγνπκέλνπο ε θνξνινγηθή ζπλείδεζε.  

6. Αληηθαηάζηαζε ή ηξνπνπνίεζε ηνπ Σέινπο Δπηηεδεχκαηνο κε έλα Σέινο 

ζπλδεφκελν κε ηνλ ηδίξν ησλ επηρεηξήζεσλ. Σν Σέινο απηφ ζα πξέπεη λα 

θαηαβάιιεηαη κεληαία απφ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο. Ζ ζχλδεζε ηνπ Σέινπο κε 

ηνλ ηδίξν ζπλδέεηαη κε ηελ αλάδηαλεκεηηθφηεηα θαη ζεσξείηαη πην δίθαηνο γηα ηελ 

πιεηνςεθία ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ. 

7. Όινη νη δεκφζηνη ππάιιεινη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ ππεξεηνχλ ηελ ρψξα, λα 

έρνπλ πεξηνξηζκέλεο ζπληαγκαηηθέο ειεπζεξίεο.  Δπνκέλσο,  φια ηα νηθνλνκηθά 

ζπκθέξνληα ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ, ιεηηνπξγψλ, πνιηηηθψλ λα πεξηνξίδνληαη 

εληφο ηνπ Διιεληθνχ ρψξνπ. Οπνηαδήπνηε νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα βξεζνχλ ζην 

εμσηεξηθφ λα θαηάζρνληαη ρσξίο δηαηππψζεηο θαη δηνηθεηηθέο δηαδηθαζίεο. 

8. Άκεζε δεκηνπξγία Δπηηξνπήο γηα ηελ δεκηνπξγία Οινθιεξσκέλνπ Φνξνινγηθνχ 

πζηήκαηνο ζηε ρψξα πνπ ζα θαιχςεη ηηο δεκνζηνλνκηθέο αλάγθεο γηα ηελ επφκελε 

20εηία. Ζ επηηξνπή ζα πξέπεη λα ζπγθξνηεζεί απφ εμεηδηθεπκέλνπο επηζηήκνλεο θαη 

ην αλσηέξσ ζρέδην ζα είλαη καθξνπξφζεζκν θαη δελ ζα πξέπεη λα ζεσξεζεί φηη 

δχλαηαη λα ζρεδηαζηεί επηζηεκνληθή πξφηαζε γηα «Οινθιεξσκέλν Φνξνινγηθφ 

χζηεκα» πξηλ πεξάζεη ζεκαληηθφο ρξφλνο επηζηεκνληθήο εξγαζίαο.  
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  πκπεξαζκαηηθά, ιχζεηο ππάξρνπλ γηα φια ηα πξνβιήκαηα, αιιά απαηηείηαη ε 

χπαξμε ηνικεξψλ πξνζψπσλ. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

  Σα θνξνινγηθά έζνδα ηεο Διιάδαο είλαη απφ ηα πην ρακειά θαη νη θνξνινγνχκελνη 

δελ επηβαξχλνληαη ην ίδην. Δθείλνη πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θξχςνπλ εηζνδήκαηα 

είλαη ζπλήζσο θαη απηνί πνπ έρνπλ ηα κεγαιχηεξα εηζνδήκαηα, θαη ην «βάξνο» 

πέθηεη ζε κηζζσηνχο θαη ζπληαμηνχρνπο.  

  Δίλαη γεγνλφο φηη, είηε ιφγσ κηαο γεληθφηεξεο ακθηζβήηεζεο, είηε απφ παζνγέλεηεο 

ηνπ ηδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο έρεη θινληζζεί ε πεπνίζεζε κεγάιεο κεξίδαο πνιηηψλ ηφζν 

γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο φζν θαη γηα ην πψο αμηνπνηνχληαη ηα 

ρξήκαηα πνπ εηζπξάηηνληαη κέζσ ηεο θνξνινγίαο. Φαηλφκελν ην νπνίν δηθαηνινγεί 

πνιιέο θνξέο ηελ δηάπξαμε αδηθεκάησλ θνξνδηαθπγήο. Ζ αιιαγή λννηξνπίαο πξέπεη 

λα μεθηλήζεη απφ ηελ πνιηηεία θαη ηηο θνξνινγηθέο αξρέο.  

  Βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηελ αλάθηεζε ηεο ρακέλεο εκπηζηνζχλεο είλαη ε βειηίσζε 

ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο αιιά θαη ηεο γεληθφηεξεο εηθφλαο ησλ δεκνζίσλ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Απηφ πεξηιακβάλεη ηνλ εθζπγρξνληζκφ ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ, ζπζηεκάησλ θαη εμνπιηζκνχ, αιιά θπξίσο ηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ζε θνξνινγηθά ζέκαηα, ζε ζέκαηα νξγάλσζεο θαη δηνίθεζεο 

αιιά θαη παξνρήο ππεξεζηψλ ηεξψληαο κία ηθαλνπνηεηηθή ζρέζε θφζηνπο / σθέιεηαο.  

  Πάξα πνιχ ζεκαληηθφ θνκκάηη είλαη λα πξνβιεθζνχλ κέηξα πιεξνθφξεζεο θαη 

θαηάξηηζεο ησλ θνξνινγνχκελσλ ζε ζέκαηα  ηα νπνία αθνξνχλ ηε δηαθάλεηα ησλ 

δεκνζίσλ δξαζηεξηνηήησλ γχξσ απφ ηα δεκνζηνλνκηθά κεγέζε θαη κέηξα κε ηα 

νπνία ζα εληζρπζεί ε εηιηθξίλεηα ησλ θνξνινγνχκελσλ θαη ε δηακφξθσζε ζρέζεσλ 

εκπηζηνζχλεο  κεηαμχ Κξάηνπο - Πνιίηε.  

  Σν θαηλφκελν ηεο παξανηθνλνκίαο ππάξρεη ζε φιεο ηηο επηρεηξεκαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ζε φινπο ηνπο θιάδνπο. Απφ ην πεηξέιαην θαη ηα θεπεπηηθά κέρξη 

ηα αληαιιαθηηθά απηνθηλήησλ, ηα πεηξαηηθά ινγηζκηθά θαη ηα dvd, ηα ηζηγάξα, ηα 

παηρλίδηα, ηα πξντφληα πνιπηειείαο, ηα ειεθηξνληθά είδε, ηα πνηά θαη ηα θάξκαθα.  

  Τπάξρνπλ δηάθνξνη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο  νη Έιιελεο  νδεγνχληαη ζε απηή ηε 

ζπκπεξηθνξά.  

  Έλαο ιφγνο ζρεηίδεηαη κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ιανχ. Με ηε ραιαξή θνξνινγηθή 

ζπλείδεζε αληηθαηνπηξίδεηαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο ζην θξάηνο δηθαίνπ θαη ν 

Έιιελαο ακθηζβεηεί ηνλ νξζφ ιφγν.  
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  Έλαο άιινο ιφγνο είλαη ε αλαπνηειεζκαηηθφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ην 

νπνίν δίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο πνιίηεο λα απνθχγνπλ ηνπο θφξνπο θαη κε απηφ ηνλ 

ηξφπν ην θξάηνο ράλεη ζεκαληηθά έζνδα. Σν θαηλφκελν απηφ ζπλαληάηαη πνιχ 

ηαθηηθά ηνπο κήλεο ηνπ θαινθαηξηνχ κε ηηο  πην πνιιέο επηρεηξήζεηο λα κελ θφβνπλ 

απνδείμεηο δηφηη πηζηεχνπλ φηη ζε πεξίπησζε ειέγρνπ ζα  πξνιάβνπλ λα  ην κάζνπλ 

θαη λα απνθαηαζηήζνπλ ηε λνκηκφηεηα.  

  Ζ αλεπάξθεηα θξαηηθψλ ππαιιήισλ πνπ απαζρνινχληαη ζηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο 

ζπληειεί ζηε κεγηζηνπνίεζε ηνπ θαηλνκέλνπ δηφηη ν πνιίηεο γλσξίδεη φηη εάλ ςάμεη 

ηξφπνπο λα μεπεξάζεη ηα θνξνινγηθά εκπφδηα ζα ηνπο βξεη.  

  Σν κέγεζνο ηεο θνξνδηαθπγήο ζηελ Διιάδα απνδεηθλχεη ηηο αδπλακίεο ηνπ 

ειιεληθνχ θνξνινγηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φηη φιεο νη αιιαγέο πνπ έγηλαλ κέρξη ζήκεξα 

δελ έθεξαλ απνηειέζκαηα δηφηη δελ είραλ ηνλ ραξαθηήξα ζηνρεπκέλεο παξέκβαζεο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ρξφλησλ παζνγελεηψλ ηνπ θαη δελ είραλ ηε θηινζνθία 

ξηδηθήο αιιαγήο.  

  Βαζηθή πξνηεξαηφηεηα ζα πξέπεη λα είλαη ε εκπέδσζε κηαο ζρέζεο εκπηζηνζχλεο 

κεηαμχ θξάηνπο θαη πνιίηε, ε νπνία ζα πξέπεη λα δηαθξίλεηαη απφ απνηειεζκαηηθή 

επηθνηλσλία θαη παξνρή θαιήο πνηφηεηαο ππεξεζηψλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[67] 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΔ ΑΝΑΦΟΡΔ 

Διιεληθή 

1) Αγγειφπνπινο  Π., (2010), Σξάπεδεο θαη Υξεκαηνπηζησηηθφ χζηεκα Γ‟ έθδνζε, 

Δθδφζεηο ηακνχιε. 

2) Αζαλαζίνπ Έ., (2006), «Πξννπηηθέο ηνπ δαλεηζκνχ ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Διιάδα 

θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ αλάπηπμε», Αζήλα, εθδφζεηο ΚΔΠΔ. 

3) Αιεμάθεο Π., (2007), Δηζαγσγή ζηηο Σξαπεδηθέο πνπδέο, Αζήλα. 

4) Αινγνζθνχθεο Γ., (2009), Ζ Διιάδα κεηά ηελ θξίζε, Δθδφζεηο Καζηαληψηε. 

5) Αζηηθφο Κψδηθαο άξζξν 807  

6) Βαξνπθάθεο Η., (2012), Παγθφζκηνο Μηλψηαπξνο: Οη πξαγκαηηθέο αηηίεο ηεο 

νηθνλνκηθήο θξίζεο, Αζήλα. 

7) Γεσξγηάδεο Ν.(2005), Ο Σξαπεδηθφο Κιάδνο ζηελ Διιάδα: Ζ πνξεία ησλ 

Οηθνλνκηθψλ Μεγεζψλ ησλ Μεγάισλ Δκπνξηθψλ Σξαπεδψλ ην β΄ εμάκελν ηνπ 2005. 

8) Γθφξηζνο Υ., Αιεμάθεο Π., (2006) Δηζαγσγή ζηηο Σξαπεδηθέο ζπνπδέο- Σν 

Ννκηζκαηηθφ θαη Υξεκαηνπηζησηηθφ Πεξηβάιινλ, ηφκνο Α 

9) Γιχθαο Μ., (2006), Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Υξεκαηνπηζησηηθψλ Ηδξπκάησλ, 

εθδφζεηο  Παπαδήζε, Αζήλα. 

10) Γαζθάινπ Γ., (1999), «Υξεκαηνδφηεζε Δπηρεηξήζεσλ», Αζήλα, εθδφζεηο 

χγρξνλε Δθδνηηθή.  

11) Δηήζηα έθζεζε ηνπ δηνηθεηή ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδαο, ρξνληάο 2006.  

12) Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Γ/λζε Κηεκαηηθήο Πίζηεο, Αζήλα, 02-05-2008, 

Δγθχθιηνο Τπεξεζηαθή: «1. Δπαλαηνπνζέηεζε ηνπ πθηζηακέλνπ πξντφληνο 

“Δζλνζηέγε 1 Πξνλφκην Δπηδνηνχκελν απφ ην Δ.Γ.”, 2. Σνπνζέηεζε ηνπ λένπ 

πξντφληνο “Δζηία 10 Πξνλνκηαθφ Δπηδνηνχκελν απφ ην Δ.Γ.”».  

13) Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Γ/λζε Κηεκαηηθήο Πίζηεο, «Παξάξηεκα-Όξνη θαη 

Πξνυπνζέζεηο ρνξήγεζεο κε επηδνηνχκελσλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ».  



[68] 
 

14) Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Γ/λζε Κηεκαηηθήο Πίζηεο, Πεξηερφκελν 

ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ, «Πξντφληα θαηαλαισηηθήο Πίζηεο-Σξφπνη 

Πξνψζεζεο».  

15) Δζληθή Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, Γ/λζε Κηεκαηηθήο Πίζηεο, Πεξηερφκελν 

ειεθηξνληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζεκηλαξίνπ, «ηεγαζηηθά Γάλεηα».  

16) Εέξβαο Υ. (2002). Αλαιπηήο Πηζησηηθψλ Κηλδχλσλ Σξάπεδαο Πεηξαηψο- 

Γηαρείξηζε Πηζησηηθψλ Κηλδχλσλ Καηαλαισηηθψλ δαλείσλ. Γειηίν Έλσζεο 

Διιεληθψλ Σξαπεδψλ (ζει. 93-97). 

17) Ενπνπλίδεο θ., (2009), Γηαρείξηζε Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ, Αζήλα. 

18) Θαιαζζηλφο, Η.Λ. (2007) Δπηρεηξεζηαθή ηαηηζηηθή. Αζήλα-Πεηξαηάο: Α. 

ηακνχιεο. 

19) ICAP (Δηαηξία παξνρήο επηρεηξεκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ 

ππεξεζηψλ), 2006.  

20) Καιθάνγινπ, Φ. (1999) Γεληθφο Δπηζεσξεηήο Σξαπεδψλ- Τπνδείγκαηα 

Μέηξεζεο Πηζησηηθνχ Κηλδχλνπ. Γειηίν Έλσζεο Διιεληθψλ Σξαπεδψλ 

21) Καξακνχδεο Ν., (2011), Απφ ηε δηεζλή θξίζε, ζηελ θξίζε ηεο επξσδψλεο θαη ηεο 

Διιάδνο, Αζήλα. 

22) Καηζνχλε Υ.,(2006) Μεζνδνινγία εκπεηξηθήο έξεπλαο ζηηο Κνηλσληθέο 

Δπηζηήκεο. Αζήλα. 

23) Κιαβαλίδνπ ∆., (1997), «Καηαλαισηηθά Γάλεηα. Γνγκαηηθή ζεψξεζε θαη ζπλαθή 

πξαθηηθά δεηήκαηα», Θεζζαινλίθε, εθδφζεηο άθθνπια.  

24) Κηφρνο Π., (1997), Υξήκα, πίζηε ηξάπεδεο, Αζήλα. 

25) Κνληφο Γ., (2007), Λνγηζηηθή Σξαπεδψλ θαη Δηαηξεηψλ Leasing, Αζήλα. 

26) Κνπκπαξέιεο Α.(2000), ηξαηεγηθέο Αλάπηπμεο Ληαληθήο Σξαπεδηθήο, 

Δπηζηεκνληθφ Μάξθεηηλγθ. 

27) Κνπθάξεο. 2010. «H παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο 

αγνξέο. 

27) Λεκνλάθεο Υ., (2009), Πηζησηηθφο Κίλδπλνο, Αζήλα. 



[69] 
 

28) Ληαξγθφβαο Π., (2010), χγρξνλα ζέκαηα ειιεληθήο & δηεζλνχο νηθνλνκίαο, 

Αζήλα. 

29) Μειάο Κ., (2008), Οηθνλνκηθή θξίζε θαη ε ζεκαζία ηεο, Αζήλα. 

30) Μειέηε Διιεληθήο Έλσζεο Σξαπεδψλ έηνπο 2009.  

31) Μνπξκνχξαο Η., (2013), Ζ δηπιή θξίζε δεκφζηνπ ρξένπο – ηξαπεδψλ, Αζήλα. 

32) Ννχιαο Αζ., (2007), «Σξαπεδηθή δηνηθεηηθή», Θεζζαινλίθε.  

33) Ξεξνγηάλλεο Γ., (2006), Οξγάλσζε θαη Γηνίθεζε Υξεκαηνπηζησηηθψλ 

Ηδξπκάησλ, Αζήλα. 

34) Πξνβφπνπινο Γ., Γθφξηζνο Υ., 2004, «Σν λέν επξσπατθφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

πεξηβάιινλ», Δθδφζεηο άθθνπια 

35) Ρεπνχζεο ., (2006), Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε θαη Γηεζλήο Σξαπεδηθή, 

Αζήλα. 

36) ηψκθνο Γ., (2002), «πκπεξηθνξά Καηαλαισηή θαη ζηξαηεγηθή κάξθεηηλγθ», 

Αζήλα, εθδφζεηο ηακνχιεο.  

37) παξηηψηεο Γ., (2010), Σα ζεκειηψδε αίηηα ηεο θαηάξξεπζεο ησλ ηξαπεδψλ, 

Αζήλα. 

38) φξξνο Γ., (2008), Ζ νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 2008 θαη ε ζεκαζία ηεο, Αζήλα. 

39) Σζνχκαο Β., (2006), «Γάλεην θαη Υξεζηδάλεην», Θεζζαινλίθε, εθδφζεηο Ννκηθή 

Βηβιηνζήθε. 

40) Υηφλεο Γ., (2009), «Ζ θξίζε ησλ ζηεγαζηηθψλ δαλείσλ, ε θξίζε πνπ πέξαζε ή ε 

θξίζε πνπ έξρεηαη;», Θξάθε. 

41) Υξήζηνπ Δ. (1999) Έξεπλα Σνπξηζηηθήο Αγνξάο, Αζήλα: Interbooks. 

Ξελόγισζζε 

1) Bessis, J., (2002), Risk Management in baking, 2 nd Revised Edition, United 

Kingdom: Published by John Wiley and Sons,  

2) Denzin & Lincoln (1998) Collecting and Interpreting Qualitative Materials. 

London: Sage Publications  



[70] 
 

3) Elizabeth Mays, Credit Scoring for Risk Managers: The Handbook for Lenders 

Elizabeth Mays, South Western Educational Publishing, 2003-10-31  

4) Hand, D. J., & Henley, W. E. (1997). Statistical Classification Methods in 

Consumer Credit Scoring. Journal of the Royal Statistical Society, Series A (Statistics 

in Society), 160, 523-541.  

5) Johnson, R.W. (1992). Legal, social and Economic issues implementing scoring in 

US.  

6) Lyn C.Thomas, David b.Edelman, Jonathan N.Crook, Credit Scoring and Its 

Applications SIAM, 2002  

7) Mester, L. (1997). What‟s the point of Credit Scoring. Business Review.  

8) Punch, F. (1998) Introduction to Social research: Quantitative and Qualitative 

Approaches. Thousand Oaks: Sage Publications.  

9) Ripley, B. D. (1994). Neural Networks and Related Method for Classification. 

Journal of the Royal Statistical Society. Series B, 56, 409-456.  

10) Srinivisan, V., & Kim, Y.H. (1987). Credit granting: a comparative analysis of 

classification procedures. 

 

 

 

 


