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Έρευνα με θέμα: Καταγραφή των απόψεων των 

ιδιοκτητών εμπορικών επιχειρήσεων για το νέο Εθνικό 
Φορολογικό Σύστημα 

 
 

Στα πλαίσια της διαβούλευσης για το νέο εθνικό Φορολογικό Σύστημα που προωθεί η 
Κυβέρνηση, η Ε.Σ.Ε.Ε. σε συνεργασία με το ερευνητικό της Ινστιτούτο ΙΝ.ΕΜ.Υ και το 
Ι.Ο.Φο.Μ. έκρινε σκόπιμη  τη διεξαγωγή πανελλαδικής έρευνας, η οποία σαν στόχο έχει να 
αποτυπώσει όχι μόνο τη γνώμη αλλά και την ψυχολογία  του εμπορικού κόσμου για τις 
τρέχουσες οικονομικές εξελίξεις, οι οποίες σε πολύ μεγάλο βαθμό καθορίζουν το μέλλον αλλά 
και τη βιωσιμότητά των επιχειρήσεών τους. 
 
Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την  εκπόνηση της  παρούσας έρευνας βασίστηκε σε 
επιτόπια συνέντευξη με δομημένο ερωτηματολόγιο από πεπειραμένους και εκπαιδευμένους 
στις συγκεκριμένες μεθόδους ερευνητές, για το σύνολο των εμπορικών επιχειρήσεων που 
αποτελούν το δείγμα, ακριβώς για να διασφαλισθεί η αμεσότητα και η εγγύτητα των 
απαντήσεων μέσω των οποίων θα διαμορφωθεί μία αντιπροσωπευτική και πλήρως 
εναρμονισμένη με την πραγματική βούληση των συμμετεχόντων εικόνα.  

 
Το ερωτηματολόγιο έχει δομηθεί  σε  5 (πέντε) βασικούς άξονες, ο καθένας από τους οποίους 
έχει βαρύνουσα σημασία και αποτελείται από ερωτήσεις κλειστού τύπου ενώ υπάρχει και 
ειδική πρόβλεψη που επιτρέπει στους επιχειρηματίες να αναπτύξουν διεξοδικά τις απόψεις 
και τα επιχειρήματά τους επί του συνόλου των ερωτήσεων μέσω ειδικής κατηγορίας 
καταγραφής απόψεων και σχολίων, ανοιχτές ερωτήσεις (Άξονας 6).  Το δείγμα της έρευνας, 
αυτό αποτελείται από 263 ερωτηματολόγια που αφορούν επιχειρήσεις όλης της χώρας. 
Τέλος, όσον αφορά τη χρονική περίοδο διεξαγωγής της έρευνας, αυτή πραγματοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια 8/10/2011 έως  7/12/2011. 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι το 
ελληνικό εμπόριο και όλοι οι επιχειρηματικοί κλάδοι της ελληνικής αγοράς έχουν 
ανάγκη από την άμεση εφαρμογή ενός νέου, δίκαιου και σταθερού Εθνικού 
Φορολογικού Συστήματος.  
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               Καταγραφή παρατηρήσεων – σχολίων (Ανοιχτές ερωτήσεις)  
 

Το εν λόγω πεδίο περιλαμβάνει παρατηρήσεις –σχόλια – προτάσεις των συμμετεχόντων 

στην έρευνα. Πιο συγκεκριμένα οι απόψεις-προτάσεις , οι οποίες κατέγραψαν τη 

μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τις υπόλοιπες  ήταν: 

 

• Η μείωση της γραφειοκρατίας και η εξάλειψη της διαφθοράς 

• Η  εφαρμογή του πόθεν έσχες για όλους τους φορολογουμένους 

• Η μείωση του υψηλού συντελεστή Φ.Π.Α. προκειμένου να τονωθεί η 

καταναλωτική ζήτηση και  να επέλθει ανάταση της ψυχολογίας της αγοράς 

• Εκλογίκευση των φόρων, των έκτακτων εισφορών και των ειδικών τελών 

• Κατάργηση του ΚΒΣ 

Εκτός των προαναφερθέντων παρατηρήσεων προτάθηκαν και άλλες λύσεις όπως: 

• Το πάγωμα των μισθών και των ημερομισθίων. 

• Η μείωση των τιμών των υλικών αγαθών 

• Η μείωση της φορολογίας των εξωεπαγγελματικών δραστηριοτήτων 

• Η απαλλαγή των μικροσυνταξιούχων από τη φορολόγηση των εσόδων τους 

• Η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών   

• Η επίτευξη μακροχρόνιας σταθερότητας του φορολογικού συστήματος 

• Η κατάργηση της πελατειακής σχέσης  Πολιτείας – Πολίτη 

• Αποκλειστική χρήση του Α.Φ.Μ. σε συναλλαγές πάνω από 500€  

• Αλλαγή στο καθεστώς είσπραξης και απόδοσης ΦΠΑ 

• Η παρακράτηση του Φ.Π.Α. να γίνεται κατά τη διάρκεια έκδοσης του 

τιμολογίου 

• Μείωση των συντελεστών φορολόγησης Νομικών Προσώπων για τις 

συνεπείς επιχειρήσεις 

• Θέσπιση φορολογικών συντελεστών με βάση το εισόδημα των 

επιχειρηματιών και όχι με βάση τη νομική μορφή της επιχείρησής τους 

• Η επιστροφή στο εθνικό μας νόμισμα (δραχμή) 

• Η επίτευξη ενός σταθερότερου  περιβάλλον 

• Παροχή κινήτρων από το Κράτος για προώθηση ευρύτερων συνεργασιών – 

συγχωνεύσεων και προσανατολισμό των επιχειρήσεων σε εξαγωγικές 

δραστηριότητες 

• Παροχή κινήτρων επιβράβευσης καλών πρακτικών – πολιτικών 

(επιδοτήσεις σε εταιρείες που τηρούν συγκεκριμένους κανόνες και 

επιτυγχάνουν σημαντικούς στόχους) 

• Κατάργηση φοροαπαλλακτικών προνομίων που έχουν παραχωρηθεί σε 

μεγάλες εταιρείες υψηλού βαθμού κερδοφορίας 
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• Χρήση κάρτας καταγραφής συναλλαγών των επιχειρηματιών, η οποία θα 

είναι συνδεδεμένη με ταμειακές μηχανές, για την εγκυρότερη διασταύρωση 

των δηλούμενων στοιχείων των φορολογουμένων 

• Μείωση των πάγιων εξόδων των ΜμΕ 

• Μείωση του απαιτούμενου χρόνου έναρξης νέων επιχειρήσεων, αλλά χωρίς  

να επιτρέπει την είσοδο επιτήδειων στην αγορά 

• Η τόνωση της ψυχολογίας της αγοράς 

• Επαναδιαπραγμάτευση των δανείων νοικοκυριών και επιχειρήσεων 

• Προτροπή σε καταναλωτές για προτίμηση των ελληνικών προϊόντων – 

επιχειρήσεων. 

• Πληρέστερη και εγκυρότερη πληροφόρηση του καταναλωτικού κοινού. 

• Καλύτερη αξιοποίηση των επιδοτήσεων από την Ε.Ε. και μεγαλύτερη 

απορροφητικότητα των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. 

• Ενεργοποίηση ΕΣΠΑ με περισσότερο εμπόριο. 

• Επιδότηση από το Κράτος των κερδοφόρων ΜμΕ 

• Ευνοϊκότερη μεταχείριση από το Κράτος των προ της κρίσεως υγιών 

οικονομικά επιχειρήσεων 

• Πάταξη της παραοικονομίας και του παρεμπορίου 

• Εφαρμογή από 01-01-2011 ενός δίκαιου και σταθερού Φορολογικού νόμου. 
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Ι. Πολυπλοκότητα – Διαφάνεια – Σταθερότητα και Νομοθεσία του 
νέου εθνικού φορολογικού  συστήματος 

 
 

1.  Οι συχνές τροποποιήσεις στις οποίες υπόκειται το φορολογικό σύστημα 
αποτελούν τροχοπέδη στη προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων από το 
εξωτερικό; 

 

 Συχνότητα     Ποσοστό (%) 

Ναι 221 85,7% 

Όχι                    

Δ.Α. 

37 

5 

14,3% 

Γενικό 

σύνολο 
263 100,0% 

 
Σχολιασμός: Από τους 258  η συντριπτική πλειοψηφία (85,7%) θεωρεί οι συνεχείς 
μεταβολής του φορολογικού συστήματος λειτουργεί ανασταλτικά στην προσέλκυση 
κεφαλαίων από το εξωτερικό, ενώ μόλις το 14,3% έχει την αντίθετη άποψη. 
 
2. Είσαστε σύμφωνοι με τις συχνές εισαγωγές ρυθμίσεων και διατάξεων στη 
φορολογική νομοθεσία, οι οποίες αφορούν αλλεπάλληλες περαιώσεις και 
διαδικασίες αυτοελέγχου; 
 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 24 9,3% 

Όχι 

Δ.Α. 

234 

5 

90,7% 

Γενικό σύνολο 263 100,0% 

 
Σχολιασμός: Το 91% είναι κάθετα αντίθετο στις συνεχείς περαιώσεις και αυτοελέγχους 
ενώ μόνο το 9,3% συμφωνεί με τις παραπάνω φορολογικές ρυθμίσεις και διατάξεις. 
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3. Θεωρείτε πως η ένταξη των αντικειμενικών κριτηρίων προσδιορισμού του 
εισοδήματος (επαγγελματικά κριτήρια)  στο νέο εθνικό φορολογικό 
σύστημα  κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση; 

 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 53 20,5% 

Όχι 159 61,6% 

Δ.Γ. 
Δ.Α. 

46 

5 

17,8% 

 

Γενικό 
σύνολο 

263 100,0% 

 
Σχολιασμός: Ποσοστό 61,6% αντιτίθεται στη καθιέρωση των επαγγελματικών 
κριτηρίων, το 20,5% είναι σύμφωνο ενώ υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό (17,8%) το 
οποίο δεν μπορούσε να εκφέρει άποψη για το συγκεκριμένο ζήτημα. 

 
4.  Πιστεύετε πως η εισαγωγή – θέσπιση νέων φόρων (έκτακτη εισφορά κ.α.) 
θα αποφέρει τα προσδοκώμενα για το Κράτος έσοδα; 

 

  Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 7 2,7% 

Όχι 233 90,0% 

Δ.Γ. 
Δ.Α. 

19 
4 

7,3% 

 

Γενικό σύνολο 263 100,0% 

 
Σχολιασμός: Η συντριπτική πλειοψηφία (90%) εκφράζει την δυσαρέσκειά της για τις 
πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις  ενώ το ποσοστό που επικροτεί τέτοιες ρυθμίσεις 
μετά βίας ξεπερνάει το 2,5%. Επίσης, υπάρχει και μία μικρή αλλά όχι ασήμαντη μερίδα 
της τάξεως του 7,3% η οποία δηλώνει άγνοια για τις επερχόμενες επαχθείς αλλαγές στο 
φορολογικό σύστημα.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. Ποια από τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά θεωρείτε ότι 
διαθέτει το υφιστάμενο φορολογικό 
σύστημα ; 

Ναι  
(%) 

Όχι  
(%) 

Έγκυρες 
Απαντήσεις  

Δεν 
απάντησαν  

Απλότητα 8 92 238 25 

Σταθερότητα 3,8 96,2 236 27 

Αξιοπιστία 4,2 95,8 239 24 

Αποτελεσματικότητα 3 97 237 26 

Διαφάνεια 4,2 95,8 236 27 

Ευελιξία προσαρμογής σε νέα 
δεδομένα 

10,2 89,8 
236 27 

Ανταγωνιστικότητα 4,2 95,8 236 27 

Κοινωνική  δικαιοσύνη 3,7 96,3 241 22 

Σχολιασμός: Η απαξίωση και η έλλειψη εμπιστοσύνης των ερωτηθέντων σχετικά 
με τις βασικές συνιστώσες του υφιστάμενου φορολογικού συστήματος 
απεικονίζονται ανάγλυφα στον παραπάνω πίνακα καθώς οι   9 στους 10 θεωρούν 
πως το υπάρχον σύστημα σε ένα ποσοστό περίπου 95% δεν διαθέτει κανένα από 
εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα το  αναδείκνυαν  ως υγιές και  δίκαιο.  
 
 6. Θεωρείτε ότι το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα ευνοεί την έναρξη 
νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και την επέκταση - ανάπτυξη των 
ήδη υφισταμένων; 
 

   Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 1 0,4% 
Όχι 246 96,5% 
Δ.Γ. 
Δ.Α. 

8 
8 

3,1% 

Γενικό 
σύνολο 

263 100,0% 

 
 
Σχολιασμός: Σχεδόν το σύνολο (96,5%) θεωρεί το υπάρχον πλαίσιο ως άκρως 
εχθρικό και σε καμία περίπτωση φιλικό στην ανάπτυξη και επέκταση των ΜμΕ. Το 
3,1% υποστήριξε   πως  δεν είναι σε θέση να εκφράσει άποψη επί του θέματος.  
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7.  Οι συνεχείς τροποποιήσει
του  υφιστάμενου 
φορολογικού συστήματος 
έχουν σαν  αποτέλεσμα 

Καθόλου 
(%) 

Λίγο 
(%) 

Πολύ 
(%) 

Λίγο/ 
Πολύ (%) 

Έγκυρες 
Απαντήσεις  

Δεν 
απάντησαν 

Να κλονίζεται η εμπιστοσύνη
του πολίτη στο κράτος  1,2 98,8 100       254            9 

Να δημιουργούνται 
ιδανικές συνθήκες για την 
αύξηση της 
παραοικονομίας 

3,8 19,3 76,9 96,2       238          25 

Να δημιουργούνται 
ιδανικές συνθήκες για την 
αύξηση της 
παραοικονομίας 

0,4 17,2 82,4 99,6       238          25 

Να αυξάνεται το κόστος 
φορολογικής 
συμμόρφωσης 

5,2 21 73,8 94,8       229         34 

Να υπονομεύεται η 
ανταγωνιστικότητα 

2,5 18,4 79,1 97,5      239         24 

 
Σχολιασμός: Συνάγεται το συμπέρασμα πως οι δύο μεγαλύτερες παρενέργειες της 
ευμεταβλητότητας και της έλλειψης σταθερότητας του φορολογικού συστήματος είναι ο 
κλονισμός της εμπιστοσύνης και η αναξιοπιστία που γεννάται στον πολίτη προς τις δημόσιες 
υπηρεσίες (98,8%) καθώς επίσης και η έξαρση του φαινομένου της παραοικονομίας (82,4%), 
με τις γνωστές επιζήμιες για τα κρατικά έσοδα συνέπειες.  

 

8.  Το υπάρχον φορολογικό 
σύστημα πιστεύετε ότι: 
 

Καθόλου 
(%) 

Λίγο 
(%) 

Πολύ 
(%) 

Λίγο/ 
Πολύ 
(%) 

Έγκυρες 
Απαντήσεις  

Δεν 
απάντησαν 

Ευνοεί την ίδρυση και ανάπτυξη 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων 90,6 7,8 1,6 9,4 244 19 

Ευνοεί τις πολυεθνικές εις βάρος 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

4,2 12 83,7 95,8 251 12 

 
Σχολιασμός: Και σε αυτήν την ερώτηση οι περισσότεροι εκδήλωσαν την έντονη δυσαρέσκεια 
και δυσφορία τους για την δομή του υφιστάμενου φορολογικού καθεστώτος καθώς θεωρούν πως 
το τελευταίο, κάθε άλλο παρά φιλικό είναι προς την ίδρυση και ανάπτυξη των ΜμΕ (90,6%) 
ενώ παράλληλα προωθεί και προασπίζεται τα συμφέροντα των μεγάλων πολυεθνικών σε βάρος 
της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας (83,7%).  
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9.  Η επίτευξη θετικών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης θεωρείται απαραίτητη για 
τη μείωση του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους. Πιστεύετε ότι το υφιστάμενο 
φορολογικό σύστημα, μετά και τις 29 τροποποιήσεις φορολογικού περιεχομένου 
που έχει υποστεί κατά τη διάρκεια της τελευταία τετραετίας, βοηθά στην επίτευξη 
του στόχου αυτού; 
 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 3 1,2% 

Όχι 234 91,4% 

Δ.Γ. 
Δ.Α. 

19 

7 

7,4% 

Γενικό 
σύνολο 

263 100,0% 

 
 

Σχολιασμός: Το 91,4%  ενστερνίζεται την άποψη πως το υπάρχον φορολογικό σύστημα, 
μετά  και τις υποτιθέμενες βελτιώσεις που έχει υποστεί τα τελευταία τέσσερα χρόνια όχι 
μόνο δεν έχει καταστεί  περισσότερο ευέλικτο και ελκυστικό για τους πολίτες και για τους 
ξένους επενδυτές αλλά αντίθετα αποτελεί τροχοπέδη στην αναπτυξιακή διαδικασία της 
χώρας και στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και στη διαδικασία της δημοσιονομικής 
προσαρμογής (μείωση Δημοσιονομικού Ελλείμματος και Δημόσιου Χρέους). Το 7,4%  δεν 
μπορούσε να δώσει απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα.  

 
10.  Ο Υπουργός Οικονομικών εξήγγειλε ένα νέο εθνικό φορολογικό σύστημα, το 
οποίο θα ψηφισθεί μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012 και για αυτό το λόγο 
ξεκίνησε τη διαβούλευση με τους παραγωγικούς φορείς. Εσείς πιστεύετε ότι το 
νομοσχέδιο που θα κατατεθεί: 

 

 
Συχνότητα Ποσοστό (%) 

- Θα δημιουργήσει ένα πραγματικά 
νέο φορολογικό σύστημα 

10 4,1% 

-Μόνο τροποποιήσεις με σκοπό να 
αντληθούν έσοδα 
- Δ.Α. 

234 
 
                     19 

95,9% 

- Γενικό σύνολο 263 100,0% 

 
Σχολιασμός: Μόλις το 4,1% από αυτούς που απάντησαν  πιστεύει πως το νέο νομοσχέδιο θα 
επιφέρει ουσιαστικές διαφορές και εμφανείς βελτιώσεις σε σχέση με τις ήδη υπάρχουσες 
διατάξεις ενώ η συντριπτική πλειοψηφία (95,9%) συνεχίζει να διακατέχεται από δυσπιστία 
και απαισιοδοξία όσον αφορά τις εξαγγελίες της Κυβέρνησης επί του συγκεκριμένου 
νομοσχεδίου.    
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11.  Ποια από τα ακόλουθα 
 χαρακτηριστικά θεωρείτε ότι  
πρέπει να διαθέτει ένα νέο 
 φορολογικό σύστημα ; 

Συχνότητα 

θετικών 

απαντήσεων 

Ποσοστό  

(%) 

Έγκυρες 
Απαντήσεις  

Δεν 
απάντησαν 

- Απλότητα 221 95,3 232 31 
- Σταθερότητα 237 99,2 239 24 
- Αξιοπιστία 237 98,3 241 22 
- Αποτελεσματικότητα 231 99,1 233 30 
- Διαφάνεια 234 98,3 238 25 
- Ευελιξία προσαρμογής σε 
νέα δεδομένα 

218 95,6 228 35 

- Ανταγωνιστικότητα 209 95,0 220 43 
- Κοινωνική δικαιοσύνη 240 98,8 243 20 
 
Σχολιασμός: Το σύνολο των επτά (7) χαρακτηριστικών που αναφέρονται παραπάνω 
αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία πρέπει να δομηθεί το νέο εθνικό φορολογικό σύστημα 
σύμφωνα με την γνώμη των ατόμων που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση καθώς κάθε 
ένα από τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά συγκεντρώνει την προτίμηση τουλάχιστον του 
97,5% των ερωτηθέντων. 

 

12.  Αν πρέπει να επιλέξετε μόνο δύο από τα ακόλουθα τρία χαρακτηριστικά, 

ποιά κατά τη γνώμη σας, θα πρέπει να περιέχει ένα φιλικό προς το επιχειρείν 

φορολογικό σύστημα; 

 
Συχνότητα Ποσοστό (%) 

- Να είναι απλό στην 
εφαρμογή 

105 39,9% 

- Να έχει σταθερό 
χαρακτήρα 

184 70,0% 

-Να έχει χαμηλούς 
φορολογικούς 
συντελεστές 
-Δ.Α. 

184 
 
 
                  7 

70,0% 

 
 

Σχολιασμός: Οι δύο βασικοί άξονες πάνω στους οποίους πρέπει να στηριχθεί ένα φιλικό 
προς την επιχειρηματικότητα φορολογικό σύστημα είναι η σταθερότητα που πρέπει να το 
διακρίνει (70%) και η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών μέσω της θέσπισης 
χαμηλών φορολογικών συντελεστών για εκείνες τις κοινωνικές ομάδες των οποίων η 
φοροδοτική ικανότητα είναι αρκετά περιορισμένη (επίσης 70%). 

 
 
 



ΙΙ. α) Φοροδιαφυγή και τρόποι αντιμετώπισής της 
 
13. Θεωρείτε πως το φαινόμενο της φοροδιαφυγής  στην Ελλάδα: 
 

 
Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

- Έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. 227 89,4% 

- Κυμαίνεται σε φυσιολογικά επίπεδα. 22 8,7% 

- Είναι μικρής έντασης 
- Δ.Α. 

5 

9 

2,0% 

-Γενικό σύνολο 263 100,0% 

 
Σχολιασμός: Το 89,4% των επιχειρηματιών πιστεύει πως η φοροδιαφυγή είναι ευρέως 
διαδεδομένη στη χώρα μας και μόνο το 8,7%  θεωρεί πως αυτή κυμαίνεται σε φυσιολογικά 
επίπεδα. 
 

 
14α.)  Αν έχει λάβει μεγάλες 
διαστάσεις, ποιες επιχειρήσεις 
πιστεύετε ότι φοροδιαφεύγουν 
περισσότερο; 

Συχνότητα Ποσοστό (%) 

 Ατομικές 70 26,6% 

 Προσωπικές (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 37 14,1% 

 Κεφαλαιουχικές (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 

 Δ.Α. 

181 

17 

68,8% 

 Γενικό σύνολο 263 100,0% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Σχολιασμός: Η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων πιστεύει ακράδαντα πως οι 
κεφαλαιουχικές εταιρείες (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.)  είναι εκείνες οι οποίες καταφεύγουν σε 
διάφορα τεχνάσματα προκειμένου να μειώσουν τη φορολογική τους επιβάρυνση (68,8%) 
ή ακόμη και να απαλλαχθούν πλήρως από αυτήν. Αντίθετα από τις απαντήσεις που 
δόθηκαν διαφαίνεται  πως οι προσωπικές και οι ατομικές επιχειρήσεις μαζί 
φοροδιαφεύγουν  σε ένα πολύ μικρότερο ποσοστό της τάξεως του 40,7%. 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ωστόσο οι διαφοροποιήσεις που παρατηρούνται ανάμεσα στις 
κατηγορίες των ερωτηθέντων (ανά νομική μορφή της επιχείρησης) όπως αυτές 
αποτυπώνονται στον πίνακα που ακολουθεί: 
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14β.) Αν έχει λάβει μεγάλες 
διαστάσεις, ποιες επιχειρήσεις 
πιστεύετε ότι φοροδιαφεύγουν 
περισσότερο; 

Ατομικές 
Προσωπικές 

(Ο.Ε. και 
Ε.Ε.) 

Κεφαλαιουχικές 
(Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) 

Ατομικές & 
Ομόρρυθμες/Ετερόρρυθμες  

24,8% 12,6% 77,7% 

Ε.Π.Ε. & Α.Ε. 58,6% 31,0% 44,8% 

 
Σχολιασμός πίνακα 14β: Το 58,6% περίπου των ιδιοκτητών ατομικών επιχειρήσεων 
πιστεύει πως οι κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.) είναι αυτές που 
φοροδιαφεύγουν περισσότερο ενώ την ίδια άποψη ενστερνίζεται το 31% των ιδιοκτητών 
προσωπικών επιχειρήσεων (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και το 44,8% των εμπόρων που διατηρούν Α.Ε. 
ή Ε.Π.Ε. Από την άλλη πλευρά σύμφωνα πάντα με τις δοθείσες απαντήσεις, οι ιδιοκτήτες 
ατομικών επιχειρήσεων που  θεωρούν πως φοροδιαφεύγουν περισσότερο οι συνάδελφοί 
τους με ατομικές η προσωπικές επιχειρήσεις ανέρχονται σε ένα ποσοστό περίπου 25%, 
άποψη με την οποία συντάσσεται το 12,6% των κατόχων Ο.Ε. και Ε.Ε. και η πολύ μεγάλη 
πλειοψηφία των ιδιοκτητών κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων (77,7%). 
 

 
15.  Πιστεύετε πως το μέγεθος της επιχείρησης (κέρδη, αριθμός 
απασχολουμένων, νομική μορφή) παίζει καθοριστικό παράγοντα στο μέγεθος 
της φοροδιαφυγής; 

 

 
Συχνότητα 

Ποσοστό 
(%) 

Ποσοστό %   
(χωρίς ΔΓ) 

Ναι 156 60,7 71,9 
Όχι 61 23,7 28,1 
Δ.Γ. 
Δ.Α. 

40 
6 

15,6  

Γενικό 
σύνολο 

263 100,0 
100,0 

 
Σχολιασμός: Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων (60,7%) θεωρεί πως όσο μεγαλύτερο είναι 
το μέγεθος της επιχείρησης τόσο αυξάνονται τα παρατηρούμενα κρούσματα φοροδιαφυγής 
ενώ την αντίθετη άποψη εκφράζει μόνο το 23,7% των επιχειρηματιών, σύμφωνα με το 
οποίο η τάση για φοροδιαφυγή είναι ανεξάρτητη από το μέγεθος της επιχείρησης. Το 
15,6% δήλωσε πως δεν μπορεί να καταθέσει την  άποψή του  επί του συγκεκριμένου 
ερωτήματος. 
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16. Η ελλιπής οργάνωση των φοροεισπρακτικών μηχανισμών (μηχανοργάνωση) 
σε συνδυασμό με την έλλειψη ταυτοποίησης των στοιχείων συμβάλλει στη 
διόγκωση της φοροδιαφυγής; 

 
 

    Συχνότητα                      Ποσοστό (%) 

Ναι 235  92,5% 

Όχι 

Δ.Α. 

19 

9 

7,5% 

Γενικό σύνολο 263 100% 

 
Σχολιασμός: Παραπάνω από τους 9 στους 10 (92,5%) θεωρούν πως η ελλιπής 
μηχανοργάνωση των εφοριών σε συνδυασμό με την έλλειψη λογισμικού ταυτοποίησης των 
δηλωθέντων στοιχείων από τους υπόχρεους, αποτελούν τα κυριότερα εμπόδια στην 
εξάλειψη της φοροδιαφυγής. 

 
 

17.  Πιστεύετε ότι ορισμένοι επιχειρηματίες βρίσκουν πρόσφορο έδαφος για 
φοροδιαφυγή εξαιτίας των πελατειακών σχέσεων που έχουν αναπτύξει με 
στελέχη – υπαλλήλους κρατικών υπηρεσιών; 
 

    
Συχνότητα Ποσοστό  (%) 

Ναι 237 94,4 

Όχι 

Δ.Α. 

14 

12 

5,6 

Γενικό σύνολο 263 100,0 

 
Σχολιασμός: Οι πελατειακές σχέσεις ανάμεσα σε επιχειρηματίες και υπαλλήλους εφοριών 
ή άλλων κρατικών υπηρεσιών είναι μία προσφιλής τακτική που ακολουθείται από ένα πολύ 
μεγάλο ποσοστό ελλήνων επιχειρηματιών (94,4%) καθώς έτσι εξασφαλίζουν ευνοϊκότερη 
μεταχείριση όσον αφορά τα εταιρικά τους συμφέροντα. 
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18. Εκτιμάτε πως οι έλληνες επιχειρηματίες διακρίνονται από υψηλή ή χαμηλή  

φορολογική συνείδηση; 
 

 Συχνότητα  Ποσοστό (%)   Ποσοστό % (χωρίς Δ. Α.) 

Από υψηλή 23 9,0 11,4% 

Από χαμηλή 178 69,8% 88,6% 

Δ.Γ. 
Δ.Α. 

54 

8 

21,2% 
 

Γενικό σύνολο 263 100,0 100,0 

 
Σχολιασμός: Από αυτούς που απαντήσανε στην παρούσα ερώτηση το 69,8% θεωρεί πως 
η φορολογική συνείδηση των ελλήνων επιχειρηματιών είναι από χαμηλή έως ανύπαρκτη 
ενώ μόλις το 9,0% θεωρεί πως οι συνάδελφοί τους είναι διατεθειμένοι να επωμιστούν στο 
ακέραιο το σύνολο  των φορολογικών  τους υποχρεώσεων.  Αξίζει να σημειωθεί πως το 
21,2% δεν εξέφρασε κάποια άποψη (θετική ή αρνητική) επί του συγκεκριμένου θέματος.  
 
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι το ποσοστό των εμπόρων που δραστηριοποιούνται 
επιχειρηματικά εκτός Αττικής και πιστεύουν ότι η φορολογική συνείδηση των ελλήνων 
επιχειρηματιών είναι χαμηλή, φτάνει στο 96,8% ενώ εντός του νομού Αττικής το 
συγκεκριμένο ποσοστό ανέρχεται στο 87%. 

 
 
19.  Πιστεύετε πως η αναποτελεσματικότητα των φοροεισπρακτικών 
μηχανισμών του Κράτους οφείλεται στη δυσκολία ελέγχου της φορολογικής 
βάσης των υπόχρεων (έμποροι – ελεύθεροι επαγγελματίες); 
 

 
Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

    Ποσοστό %  
   (χωρίς Δ.Α.) 

Ναι 99 38,8 47,4 

Όχι 110 43,1 52,6 

Δ.Γ. 
Δ.Α. 

46 
8 

18,0  

Γενικό σύνολο 263 100,0 100,0 
 
Σχολιασμός: Η δυσκολία εντοπισμού  και ελέγχου της φορολογικής βάσης ορισμένων 
επαγγελματικών ομάδων όπως οι έμποροι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν αποτελεί 
τόσο σημαντική αιτία για τα περιορισμένα φορολογικά κρατικά έσοδα σύμφωνα με το  
43,1% των ερωτηθέντων ενώ την αντίθετη άποψη είχε το 38,8%. Και σε αυτήν την 
ερώτηση μία σημαντική μερίδα των ερωτηθέντων (18%) δήλωσε αναρμόδιο να απαντήσει 
στη συγκεκριμένη ερώτηση.  
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20.  Πιστεύετε πως υπάρχει πραγματική βούληση από την πλευρά της Πολιτείας, 
για πάταξη της φοροδιαφυγής; 
 

 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 37 14,5% 

Όχι 

Δ.Α. 

218 

8 

85,5% 

Γενικό 

σύνολο 

263 100,0% 

 
Σχολιασμός: Η συντριπτική πλειοψηφία (85,5%) εκφράζει χωρίς ενδοιασμούς τη 
δυσπιστία του αναφορικά με την βούληση των αρμόδιων κρατικών οργάνων  για τον 
περιορισμό και την πάταξη της φοροδιαφυγής ενώ μόλις το 14,5% φαίνεται να είναι 
πεπεισμένο για τις προθέσεις της Κυβέρνησης όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. 
 
 

21. Θεωρείτε πως υπάρχει πραγματική βούληση από την πλευρά της Πολιτείας για 
την παραδειγματική τιμωρία των παραβατών; 
 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 29 11,3% 

Όχι 

Δ.Α. 

227 

7 

88,7% 

Γενικό 

σύνολο 

263 100,0% 

 
Σχολιασμός: Οι δοθείσες απαντήσεις είναι παρεμφερείς με αυτές της προηγούμενης 
ερώτησης καθώς και εδώ αναδεικνύεται η αμφιβολία και η καχυποψία των ερωτηθέντων 
για τις πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης αναφορικά με την παραδειγματική τιμωρία 
των παραβατών (88,7%) ενώ το 11,3% φαίνεται να πιστεύει πως οι παραβάτες τελικά θα 
εντοπιστούν και θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου.  
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22.  Η εντατικοποίηση των ελέγχων από τα αρμόδια κρατικά όργανα θα 
περιορίσει τη φοροδιαφυγή; 

 

 Συχνότητ
α 

  Ποσοστό 
(%) 

Ναι 130 51,4 

Όχι 

Δ.Α. 

123 

10 

48,6 

Γενικό 

σύνολο 

263 100,0 

 
Σχολιασμός: Οι εντατικότεροι και εκτενέστεροι έλεγχοι εκ μέρους των κρατικών οργάνων 
εκτιμάται πως θα αποφέρουν τα αναμενόμενα  αποτελέσματα  σύμφωνα με το 51,4% των 
ερωτηθέντων ενώ το 48,6% εξακολουθεί να πιστεύει πως οποιοδήποτε μέτρο και αν 
παρθεί από πλευράς της Πολιτείας η κατάσταση δεν πρόκειται να βελτιωθεί. 
 
 
22β.) Η εντατικοποίηση των 
ελέγχων από τα αρμόδια κρατικά 
όργανα θα περιορίσει τη 
φοροδιαφυγή; 

Ναι Όχι Σύνολο 

Ιδιοκτήτες Ατομικών & 
Ομόρρυθμων/Ετερόρρυθμων 
επιχειρήσεων  

49,3% 50,7% 100,0% 

Ιδιοκτήτες Ε.Π.Ε. & Α.Ε. 70,0% 30,0% 100,0% 

 
Σχολιασμός πίνακα 22β: Εντούτοις, υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στις 
αντιλήψεις των ερωτηθέντων,  καθώς όπως φαίνεται και στον παρακάτω πίνακα οι 
ιδιοκτήτες των ατομικών και προσωπικών επιχειρήσεων (49,3%) εκτιμούν σε μικρότερο 
βαθμό συγκριτικά με τους συναδέλφους τους που διατηρούν  Ε.Π.Ε. & Α.Ε. (70%) ότι η 
φοροδιαφυγή θα περιοριστεί μέσω της εντατικοποίησης των ελέγχων.  
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23.  Εκτιμάτε πως η διενέργεια των ελέγχων θα πρέπει να ανατεθεί σε ιδιώτες 
φοροτεχνικούς – λογιστές; 

 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 94 37,5% 

Όχι 

Δ.Α. 

157 

12 

62,5% 

Γενικό 

σύνολο 

263 
100% 

 
Σχολιασμός: Η πλειοψηφία εκείνων που απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση θεωρεί 
πως η  ανάθεση των φορολογικών ελέγχων σε ιδιώτες φοροτεχνικούς – λογιστές δεν θα 
πρέπει να αποτελεί άμεση προτεραιότητα των διοικούντων (62,5%) σε αντίθεση με το 
37,5% το οποίο εκτιμάει πως μία τέτοια κίνηση θα δρούσε ευεργετικά και θα συνέδραμε 
στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. 
 

 
23β.) Εκτιμάτε πως η διενέργεια 
των ελέγχων θα πρέπει να 
ανατεθεί σε ιδιώτες 
φοροτεχνικούς – λογιστές; 

Ναι Όχι Σύνολο 

Ιδιοκτήτες Ατομικών & 
Ομόρρυθμων/Ετερόρρυθμων 
επιχειρήσεων  

36,5% 63,5% 100,0% 

Ιδιοκτήτες Ε.Π.Ε. & Α.Ε. 50,0% 50,0% 100,0% 

 
Σχολιασμός πίνακα 23β: Ωστόσο  οι ερωτηθέντες ιδιοκτήτες Ε.Π.Ε. & Α.Ε. 
διαφοροποιούνται από τη γενική εικόνα του δείγματος  καθώς εμφανίζονται διχασμένοι ως 
προς την ανάθεση των ελέγχων σε ιδιώτες (50% υπέρ και 50% κατά) σε αντίθεση με τους 
ομότιμούς τους που διατηρούν ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις, όπου εκεί τα 
πράγματα είναι περισσότερο ξεκάθαρα (36,5% υπέρ και 63,5% κατά). 
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24. Θεωρείτε ικανοποιητικό το θεσμικό πλαίσιο του φορολογικού συστήματος 
που αναφέρεται στην επιβολή ποινών για τους παραβάτες; 

 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) Ποσοστό % (χωρίς Δ.Α.) 

Ναι 60 23,6 31,6 

Όχι 130 51,2 68,4 

Δ.Γ. 

Δ.Α. 

64 

9 

25,2  

Γενικό σύνολο 263 100,0 100,0 

 
Σχολιασμός: Το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο που αναφέρεται στην επιβολή ποινών για τους 
παραβάτες χρήζει ριζικών μεταβολών σύμφωνα με το 51,2% ενώ το 23,6% δηλώνει 
ικανοποιημένο από την αυστηρότητα των επιβαλλόμενων  ποινών καθώς θεωρεί πως αυτές 
αποδίδουν την απαιτούμενη δικαιοσύνη. Παρόλα αυτά ένα σημαντικό ποσοστό που 
ανέρχεται στο 25,2% δεν απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση.  
 
 
25. Η επιβολή αυστηρότερων ποινών για τους παραβάτες θα αποφέρει τα 

αναμενόμενα αποτελέσματα; 
 
 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 111 44% 

Όχι 

Δ.Α. 

141 

11 

56% 

Γενικό 

σύνολο 

263 100,0% 

 
Σχολιασμός: Η πλειοψηφία των εμπόρων (59%) εκτιμάει πως η αυστηροποίηση των 
ποινών δεν πρόκειται να βελτιώσει την κατάσταση και να συνεισφέρει στην πάταξη της 
φοροδοαφυγής ενώ το 41% τάσσεται υπέρ της θέσπισης σκληρότερων και επαχθέστερων 
ποινών οι οποίες, κατά την άποψή τους, θα νουθετήσουν τους παραβάτες. 
 
 
 
 
 
 
 
 



26.  Η δημοσιοποίηση των ονομάτων όσων φοροδιαφεύγουν, θα λειτουργήσει 
αποτρεπτικά και προληπτικά; 

 
 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 152 60,1 

Όχι 

Δ.Α. 

101 

10 

39,9 

Γενικό 

σύνολο 

263 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχολιασμός: Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (60,1%) τάσσεται υπέρ της 
δημοσιοποίησης των ονομάτων εκείνων που φοροδιαφεύγουν είτε στο διαδίκτυο είτε σε 
άλλα έντυπα μέσα ενώ ένα μικρότερο αλλά αξιοσέβαστο ποσοστό (39,9%) θεωρεί πως η 
συγκεκριμένη πρωτοβουλία δεν θα συνεισφέρει τα αναμενόμενα στον περιορισμό ή ακόμη 
και στην πάταξη της φοροδιαφυγής. 

 

27. Η φοροδιαφυγή χρειάζεται ένα ισχυρό «άλλοθι». Πως αξιολογείτε εσείς τα   ακόλουθα :  

 
Καθόλου 

(%) 
Λίγο 
(%) 

Πολύ 
(%) 

Λίγο/ 
Πολύ 
(%) 

Έγκυρες 
Απαντήσεις  Δεν απάντησαν 

Πολύπλοκο φορολογικό 
σύστημα 

13,4 25,1 61,5 86,6 231 32 

Ύπαρξη κενών στη 
φορολογική νομοθεσία 

6,2 27,8 66,1 93,8 227 36 

Υψηλοί φορολογικοί 
συντελεστές 

6,1 18,4 75,8 93,9 231 32 

Αβεβαιότητα ως προς το 
ύψος της συνολικής 
φορολογικής 
επιβάρυνσης 

5,8 28,3 65,9 94,2 226 37 

Μικρή πιθανότητα 
εντοπισμού της 
παραβατικής 
συμπεριφοράς 

4 27,8 68,3 96 227 36 

Σπατάλη δημόσιου 
χρήματος 

4,3 15,1 80,6 95,7 232 31 

Διαφθορά 3 11 86 97 236 27 

Ελάχιστη 
ανταποδοτικότητα των 
εισπραττόμενων από τη 
φορολογία πόρων 

2,7 24,3 73 96,3 226 37 
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Σχολιασμός: Από το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν στη συγκεκριμένη ερώτηση 
γίνεται αντιληπτό πως και οι 8 παραπάνω παράγοντες διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο 
στη διαμόρφωση της αντίληψης των πολιτών  για τη σαθρότητα και την μεροληψία που 
χαρακτηρίζει το παρόν φορολογικό σύστημα καθώς το 95%  περίπου των επιχειρηματιών 
καταδεικνύουν   τους παραπάνω παράγοντες ως επικρατέστερους για την παραβατική 
συμπεριφορά  των φορολογουμένων. 

 
 

28.Ποιες συνέπειες πιστεύετε ότι έχει η φοροδιαφυγή ; 
 

Συχνότητα Ποσοστό (%) ερωτώμενων 

Παράγει στρεβλώσεις 

στην ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων 

183 69,6% 

Οδηγεί σε άδικη 

κατανομή των 

φορολογικών βαρών 

247 93,9% 

 
Σχολιασμός: Σχεδόν  το σύνολο των εμπόρων (93,9%) εκτιμά πως η πλέον επιζήμια 
συνέπεια της μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεων των φορολογουμένων είναι η άδικη 
κατανομή των φορολογικών βαρών, η οποία οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε κοινωνικές 
εντάσεις και διαμάχες ενώ μία ακόμη αρνητική παράμετρος αποτελεί η στρέβλωση των όρων 
του υγιούς και του αθέμιτου ανταγωνισμού των επιχειρήσεων (69,6%) με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία ολιγοπωλιακών (Cartels) και μονοπωλιακών καταστάσεων. 
 
29.Θεωρείτε ότι οι επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν αποκτούν σημαντικό  
συγκριτικό πλεονέκτημα με συνέπεια να καθίστανται πιο ανταγωνιστικές σε 
σχέση με τις υπόλοιπες; 
 
 

Συχνότητα 
Ποσοστό 

(%) 
Ποσοστό %  
(χωρίς Δ/Γ) 

Ναι 188 74,0 82,1 

Όχι 41 16,1 17,9 

Δ.Γ. 

Δ.Α. 

25 

9 

9,8 
 

Γενικό 

σύνολο 

263 100,0 
100,0 
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Σχολιασμός: Το 70% εκφράζει τη βεβαιότητά του ότι μέσω των  πελατειακών σχέσεων που 
αναπτύσσουν ορισμένες -συνήθως μεγάλου μεγέθους- επιχειρήσεις με υπαλλήλους κρατικών 
υπηρεσιών, κατορθώνουν να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερη μεταχείριση με άμεση συνέπεια τη 
δημιουργία συγκριτικού πλεονεκτήματος έναντι των ασθενέστερων οικονομικά επιχειρήσεων 
και τη διαμόρφωση κανόνων αθέμιτου ανταγωνισμού. Την  αντίθετη γνώμη έχει μόλις το 
16% των ερωτηθέντων, το οποίο θεωρεί πως η φοροδιαφυγή δεν σχετίζεται με την 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και την διαμορφωθείσα κατάσταση της αγοράς ενώ το 
9,8% προτίμησε να μην εκφράσει την άποψή του επί του θέματος. 

 
 

30.  Η φοροδιαφυγή πρέπει και 

μπορεί να καταπολεμηθεί. Ποιοι 

παράγοντες, κατά τη γνώμη σας, 

μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή 

την κατεύθυνση ; 
 

Καθόλου 
(%) 

Λίγο 
(%) 

Πολύ 
(%) 

Λίγο/ 
Πολύ 
(%) 

Έγκυρες 
Απαντήσεις Δεν απάντησαν 

Απλοποίηση της φορολογικής 
νομοθεσίας 

2,5 18,1 79,4 97,5 238 25 

Σταθερότητα του φορολογικού 
συστήματος 1,6 7,7 90,7 98,4 247 16 

Μείωση των συντελεστών 
φορολογίας με παράλληλη μείωση 
των δημοσίων δαπανών 

2 10,9 87,1 98 248 15 

Κλείσιμο των κενών τα οποία 
ευνοούν τη φοροδιαφυγή 

1,7 15,1 83,3 98,3 239 24 

Εντατικοποίηση των φορολογικών 
ελέγχων 3,3 31,5 65,1 96,7 241 22 

Αξιοποίηση των πόρων που 
εισπράττονται από τη φορολογία 

3,3 14 82,6 96,7 242 21 

 
Σχολιασμός: Καθίσταται πλέον αναγκαία η ριζική αναθεώρηση των διατάξεων του 
υφιστάμενου φορολογικού συστήματος και η καθιέρωση ενός νέου το οποίο θα διακρίνεται: 
για τις απλοποιημένες και κατανοητές διατάξεις του, για την σταθερότητά του, για τους 
μειωμένους φορολογικούς συντελεστές του, για την εξάλειψη της φοροδιαφυγής, την 
εντατικοποίηση των φορολογικών ελέγχων και για την αξιοποίηση των εισπραττόμενων από 
την φορολογία πόρων. Οι παραπάνω παράγοντες, άλλοι περισσότερο άλλοι λιγότερο , 
αποτελούν τις πρώτες επιλογές για την εξυγίανση του παρόντος φορολογικού καθεστώτος 
(ποσοστό περίπου 98%). 
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31. Ποιος πιστεύετε ότι είναι σήμερα ο κύριος σκοπός του φορολογικού ελέγχου ; 
 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) Ποσοστό% (χωρίς ΔΓ) 

- Ο εντοπισμός της 
παραβατικής 
συμπεριφοράς 

26 10,2 11,2 

- Η βεβαίωση 
φορολογικών εσόδων 

206 80,8 88,8 

- Δ.Γ. 
- Δ.Α. 

23 
8 

9,0 
 

- Γενικό σύνολο 263 100,0 100,0 

 
 
Σχολιασμός: Η συντριπτική πλειοψηφία (80,8%) θεωρεί πως οι φορολογικοί έλεγχοι 
διενεργούνται προκειμένου να βεβαιωθούν όσο το δυνατόν περισσότερα φορολογικά έσοδα, 
τα οποία σε μεταγενέστερο στάδιο θα εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία, και δεν έχουν σαν 
στόχο τον εντοπισμό και την πάταξη της φοροδιαφυγής  και την επιβολή παραδειγματικών 
ποινών (10,2%). Το 9% των απαστησάντων δήλωσε αναρμόδιο να τοποθετηθεί στη 
συγκεκριμένη ερώτηση.  
 
 
32.  Ποιος πιστεύετε ότι πρέπει να είναι ο κύριος σκοπός του φορολογικού 
ελέγχου στα πλαίσια ενός νέου εθνικού φορολογικού συστήματος ; 

 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) Ποσοστό% (χωρίς ΔΓ) 

- Ο εντοπισμός της 
παραβατικής 
συμπεριφοράς 

169 68,1 73,5 

- Η βεβαίωση 
φορολογικών εσόδων 

61 24,6 26,5 

- Δ.Γ. 
- Δ.Α. 

18 
15 

7,3 
 

- Γενικό σύνολο 263 100,0 100,0 

 
 

Σχολιασμός: Σε συνδυασμό με την προηγούμενη ερώτηση γίνεται πλέον αντιληπτή η 
λανθασμένη κατεύθυνση πάνω στην οποία κινείται το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα 
καθώς κυρίαρχος στόχος του αποτελεί η βεβαίωση των φορολογικών εσόδων και σε δεύτερο 
στάδιο η ανεύρεση και ο περιορισμός της φοροδιαφυγής. Από τις δοθείσες απαντήσεις η 
πλειοψηφία (68,1%) εκτιμά πως κύριο μέλημα εκείνων που επεξεργάζονται το νέο 
φορολογικό σύστημα θα πρέπει να αποτελεί ο εντοπισμός της παραβατικής συμπεριφοράς 
και η ανεύρεση μεθόδων καταπολέμησής της και η βεβαίωση των φορολογικών εσόδων 
(24,6%) θα πρέπει να έρχεται σε δεύτερη μοίρα. Προβληματισμό προκαλεί το γεγονός πως 
το 7,3%  δεν μπορούσε να συνταχθεί υπέρ της μίας ή της άλλης άποψης. 
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    ΙΙ. β) Φορολογία των Μικρομεσαίων Εμπορικών Επιχειρήσεων 
 
 
33.  Θεωρείτε πως οι 
υφιστάμενοι συντελεστές του 
Φ.Π.Α. λειτουργούν 
ανασταλτικά στη  κατανάλωση; 

Συχνότητα   Ποσοστό (%) 

Ναι 235 92,9% 
Όχι 
Δ.Α. 

18 
10 

7,1% 

Γενικό σύνολο 263 100,0% 

 
Σχολιασμός: Για ακόμη μία φορά οι συμμετέχοντες στην έρευνα δράττονται της ευκαιρίας 
και εκφράζουν την έντονη αποδοκιμασία και δυσφορία τους για την ακολουθούμενη 
οικονομική πολιτική καθώς θεωρούν πως οι υψηλοί συντελεστές Φ.Π.Α. ελαττώνουν ακόμη 
περισσότερο την ήδη χαμηλή  καταναλωτική ζήτηση και βυθίζουν περισσότερο την αγορά στην 
ύφεση  (92,9%). 

 
34. Εκτιμάτε πως η συχνή αυξομείωση των συντελεστών Φ.Π.Α. προκαλεί 

σύγχυση στο  καταναλωτικό κοινό; 
 
 

 Συχνότητα   Ποσοστό (%) 

Ναι 239 95,6 

Όχι 
 

11 4,4 

Δ.Α.            13  
Γενικό σύνολο 263 100,0% 

 
 
 

Σχολιασμός: Οι συχνές μεταβολές του Φ.Π.Α, σε συνδυασμό με την περιορισμένη 
αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, εξαιτίας των επώδυνων μέτρων 
δημοσιονομικού χαρακτήρα που έχουν παρθεί, εντείνουν την αβεβαιότητα και τον 
σύγχυση τόσο των επιχειρηματιών όσο και των απλών πολιτών όσον αφορά τον 
μελλοντικό τους  προγραμματισμό και την επιβίωσή τους (95,6%). 
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 35.  Η χρήση  της φοροκάρτας πιστεύετε πως θα συντελέσει στη μείωση της μη 
έκδοσης αποδείξεων από τους υπόχρεους; 

 

    
Συχνότητα     Ποσοστό (%) 

Ναι 96 39,0 

Όχι 

Δ.Α. 

150 

17 

61,0 

Γενικό σύνολο 263 100,0 

 
 

Σχολιασμός: Παρά τις όποιες προσπάθειες της Κυβέρνησης να περιορίσει το μέγεθος της 
φοροδιαφυγής και της μη έκδοσης αποδείξεων, οι απαντήσεις που δόθηκαν στην παρούσα 
ερώτηση καταδεικνύουν την  επιφυλακτικότητα και την καχυποψία που επικρατεί στην 
αγορά (61%) για την αποτελεσματικότητα τέτοιων μέτρων ενώ το 39% περίπου είναι 
σύμφωνο με την ευρεία χρήση της φοροκάρτας στις συναλλαγές που πραγματοποιούν οι 
καταναλωτές σε καθημερινή βάση. 
 
36.  Θεωρείτε κοινωνικά άδικο το τέλος επιτηδεύματος που έχει επιβληθεί; 

 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 242 96,8 

Όχι 

Δ.Α. 

8 

13 

3,2 

Γενικό σύνολο 263 100,0 

 
Σχολιασμός: Σχεδόν όλοι οι συμμετάσχοντες στην έρευνα (περίπου 97%) είναι 
κατηγορηματικά αντίθετοι στη θέσπιση και καθιέρωση έκτακτων φοροεισπρακτικών 
μέτρων, τα οποία εξασθενούν και αποψιλώνουν το πραγματικό εισόδημα συγκεκριμένων  
επαγγελματικών ομάδων (έμποροι, ελεύθεροι επαγγελματίες) ενώ πρέπει να σημειωθεί πως  
οι 6 από τους 8 συμμετέχοντες που δεν θεωρούν κοινωνικά άδικο το τέλος επιτηδεύματος 
είναι επιχειρηματίες Ε.Π.Ε. & Α.Ε. 
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37.  Πως θα χαρακτηρίζατε τη φορολογία των επιχειρηματικών κερδών στη χώρα 
μας; 

 

 Συχνότητα    Ποσοστό (%) 

Μικρή 22 8,8% 

Μεγάλη 185 74,0% 

Σε λογικά 

επίπεδα 

Δ.Α. 

43 

13 

17,2% 

Γενικό σύνολο 263 100,0% 

 
Σχολιασμός: Το 74% των εμπόρων θεωρεί το καθεστώς που ισχύει για τη φορολόγηση των 
επιχειρηματικών τους κερδών είναι υπέρμετρα μεγάλο σε σχέση με τη φοροδοτική τους 
ικανότητα ενώ μόλις το 17,2% εκτιμά πως αυτά (επιχειρηματικά κέρδη) εμπίπτουν σε 
φορολογικούς συντελεστές, οι οποίοι κινούνται σε λογικά επίπεδα. Ιδιαίτερα ως προς τους 
ερωτηθέντες επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στην υπόλοιπη Ελλάδα (εκτός Αττικής) 
αξίζει να επισημανθεί ότι κανένας εξ αυτών δεν χαρακτήρισε τη φορολογία των 
επιχειρηματικών κερδών ως «μικρή».  
 

 
38.  Πιστεύετε ότι ο συντελεστής φορολόγησης των επιχειρηματικών  
δραστηριοτήτων στη χώρα μας, σε σχέση με τον αντίστοιχο των λοιπών κρατών – 
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι : 
 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) Ποσοστό % (χωρίς ΔΓ) 

Χαμηλότερος 7 2,8 3,8 

Υψηλότερος 145 57,3 79,2 

Κοντά στο μέσο όρο της 

Ε.Ε. 

31 12,3 16,9 

Δ.Γ. 

Δ.Α. 

70 

10 

27,7 
 

Γενικό σύνολο 263 100,0 100,0 

 
 

Σχολιασμός: Το 57,3% των επιχειρηματιών θεωρεί πως βρίσκονται σε δυσμενέστερη θέση 
όσον αφορά τη φορολογική τους επιβάρυνση σε σύγκριση με τους ευρωπαίους συναδέλφους 
τους ενώ θα πρέπει να σημειωθεί πως ένα αξιοσέβαστο ποσοστό (27,7%) δεν έχει γνώση των 
διατάξεων των υπολοίπων  κοινοτικών φορολογικών συστημάτων.  
 
 



39.  Γνωρίζετε ποιος είναι ο μέσος συντελεστής φορολόγησης των 
επιχειρηματικών  κερδών στην Ευρωπαϊκή Ένωση ; 

  
 Συχνότητ

α 
Ποσοστό 

(%) Ποσοστό% (χωρίς ΔΓ) 

 Έως 15% 24 9,5 18,9 
 Πάνω από 15% έως 20% 59 23,4 46,5 
Πάνω από 20% έως 25% 22 8,7 17,3 
Πάνω από 25% έως 30% 15 6,0 11,8 
Πάνω από 30% 7 2,8 5,5 
 Δ.Γ. 
Δ.Α. 

125 
11 

49,6 
 

 
 Γενικό σύνολο 263 

 
100,0 

 
100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Σχολιασμός: Αν και η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δεν ήταν σε θέση να γνωρίζει τους 
μέσους συντελεστές φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών στις λοιπές χώρες της Ε.Ε. 
(49,6%) σαν δεύτερη επικρατέστερη  απάντηση υπερισχύει η φορολόγηση με έναν 
συντελεστή πάνω από 15% έως 20% (23,4%) και σαν τρίτη  επιλογή η επιβολή συντελεστή 
έως 15% (9,5%).  Αξίζει τέλος να αναφερθεί ότι η ενημέρωση αναφορικά με τους 
συντελεστές φορολόγησης στην Ε.Ε., παρουσιάζεται μεγαλύτερη στις Ε.Π.Ε & Α.Ε. σε 
σχέση με τις ατομικές και τις προσωπικές  επιχειρήσεις,  καθώς στην πρώτη κατηγορία το 
ποσοστό αυτών που απάντησαν «Δεν γνωρίζω» ήταν 29%, αρκετά μικρότερο δηλαδή από 
τον μέσο όρο στο σύνολο του δείγματος (49,6%). 
 

 
40.  Έπαιξε ρόλο η φορολογία στην επιλογή μορφής άσκησης της 
επιχειρηματικής σας δραστηριότητας (ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) ; 

 

 Συχνότητ
α 

Ποσοστό 
(%) 

Ποσοστό % 
(χωρίς ΔΓ) 

Ναι 112 45,3 51,4 
Όχι 106 42,9 48,6 
Δ.Γ. 
Δ.Α. 

29 
16 

11,7 
 

Γενικό σύνολο 263 100,0 100,0 

 
Σχολιασμός: Σε αυτή την ερώτηση υπερισχύει οριακά η άποψη εκείνων οι οποίοι θεωρούν 
πως η νομική μορφή που επέλεξαν για την επιχείρησή  τους σχετίζεται  με την φορολογική 
επιβάρυνση που αυτή συνεπάγεται (45,3%) ενώ πολύ κοντά (42,9%) βρίσκεται και η 
μερίδα όσων υποστηρίζουν πως για τη νομική μορφή που αποφάσισαν να δώσουν στην 
επιχείρησή τους δεν έπαιξε καθοριστικό ρόλο το φορολογικό καθεστώς στο οποίο αυτή 
εμπίπτει. Μία αναλογία περίπου 12% του δείγματος απάντησε πως δεν μπορεί να εκφέρει 
άποψη για το συγκεκριμένο ζήτημα. 
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  40β:Έπαιξε ρόλο η φορολογία 
πιλογή μορφής άσκησης της 
ρηματικής σας δραστηριότητας 
κή, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) ; 

 

Ναι Όχι Σύνολο 

Ιδιοκτήτες Ατομικών & 
Ομόρρυθμων/Ετερόρρυθμων 
επιχειρήσεων  

49,2% 50,8% 100,0% 

Ιδιοκτήτες Ε.Π.Ε. & Α.Ε. 71,4% 28,6% 100,0% 

 
 
Σχολιασμός πίνακα 40β: Ωστόσο όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα η γενική 
εικόνα διαφοροποιείται ανά κατηγορία νομικής μορφής της επιχείρησης καθώς οι ιδιοκτήτες 
Ε.Π.Ε. & Α.Ε. στην πλειοψηφία τους (71,4%) δηλώνουν ότι η φορολογία έπαιξε  σημαντικό 
ρόλο στην επιλογή της μορφής άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας ενώ όσον 
αφορά στους ιδιοκτήτες ατομικών και προσωπικών επιχειρήσεων το συγκεκριμένο 
ποσοστό ανέρχεται στο 49,2%, οριακά μικρότερο από τους υποστηρικτές της αντίθετης 
άποψης (50,8%). 

 
41.  Από τις ακόλουθες μορφές άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας ποια 
θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είχε για εσάς τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση ; 

 

 
Συχνότητα 

Ποσοστό 
(%) 

Ποσοστό % (χωρίς ΔΓ) 

Ατομική 63 24,9 39,4 
Ο.Ε. 27 10,7 16,9 
Ε.Ε. 7 2,8 4,4 
Ε.Π.Ε. 20 7,9 12,5 
Α.Ε. 43 17,0 26,9 
Δ.Γ. 
Δ.Α. 

93 
10 

36,8 
 

Γενικό σύνολο 263 100,0 100,0 

 
Σχολιασμός: Η πλειοψηφία των ερωτηθέντων (36,8%) δεν μπορεί να εκφέρει άποψη, 
πιθανόν επειδή δε γνωρίζει το φορολογικό καθεστώς που διέπει την κάθε μορφή επιχείρησης 
ξεχωριστά, ενώ εκείνοι που υποστηρίζουν πως οι ατομικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να είχαν 
τη χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση εξαιτίας των χαμηλών τους  κερδών προσεγγίζουν το 
24,9% και στην τρίτη θέση των προτιμήσεων των ερωτηθέντων καταγράφονται οι Ανώνυμες 
Εταιρείες (Α.Ε.) με ποσοστό 17,0%. 
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41β: Από τις ακόλουθες μορφές 
άσκησης επιχειρηματικής 
δραστηριότητας ποια θεωρείτε 
ότι θα έπρεπε να είχε για εσάς τη 
χαμηλότερη φορολογική 
επιβάρυνση ; 

Ατομική Ο.Ε. Ε.Ε. Ε.Π.Ε. Α.Ε. 

Ιδιοκτήτες Ατομικών & 
Ομόρρυθμων/Ετερόρρυθμων 
επιχειρήσεων  

45,0% 15,5% 3,9% 11,6% 24,0% 

Ιδιοκτήτες Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 18,5% 18,5% 3,7% 18,5% 40,7% 

 
Σχολιασμός πίνακα 41β: Ωστόσο η εικόνα παρουσιάζει διαφοροποίηση ανά κατηγορία 
επιχείρησης καθώς οι ιδιοκτήτες ατομικών και προσωπικών επιχειρήσεων θεωρούν πως οι 
ατομικές επιχειρήσεις θα έπρεπε να φορολογούνται λιγότερο (45%) ενώ οι ιδιοκτήτες 
κεφαλαιουχικών επιχειρήσεων είναι της άποψης πως οι Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε. θα έπρεπε να 
απολαμβάνουν χαμηλότερης φορολογικής επιβάρυνσης (40,7%). 
 

 
42.  Η φορολογική επιβάρυνση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εξαρτάται 
κατ’ αρχήν από τη μορφή που ασκούνται αυτές (ατομικά, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.). 
Συμφωνείτε με την υφιστάμενη διαφορετική φορολογική αντιμετώπιση 
προσώπων που ουσιαστικά έχουν την ίδια φοροδοτική ικανότητα ; 

 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 43 17,8% 

Όχι 

Δ.Α. 

199 

21 
82,2% 

Γενικό σύνολο 263 100,0% 

 
Σχολιασμός: Το 82,2% των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα είναι κάθετα αντίθετοι 
στην  άνιση φορολογική αντιμετώπιση προσώπων τα οποία ενώ έχουν την ίδια φοροδοτική 
ικανότητα αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο και κριτήρια εξαιτίας της 
διαφοροποίησης της νομικής μορφής της επιχείρησής τους.  
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43. Συμφωνείτε με έναν ενιαίο τρόπο φορολόγησης των κερδών από 
επιχειρηματικές δραστηριότητες ανεξάρτητα από τη μορφή που ασκούνται αυτές, 
(ατομικά, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) ; 
 

 Συχνότητ
α 

Ποσοστό 
(%) 

Ποσοστό % 
(χωρίς ΔΓ) 

Ναι 127 50,4 58,3 

Όχι 91 36,1 41,7 

Δ.Γ. 

Δ.Α. 

34 

11 

13,5 
 

Γενικό σύνολο 263 100,0 100,0 

 
Σχολιασμός: Η ενιαία φορολόγηση των επιχειρηματικών κερδών ανεξαρτήτως της νομικής 
μορφής των επιχειρήσεων δείχνει να κερδίζει ολοένα και μεγαλύτερο έδαφος στις 
προτιμήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα (50,4%) ενώ αντίθετα εκείνοι που 
υποστηρίζουν πως οι φορολογικοί συντελεστές που επιβάλλονται στα κέρδη των 
επιχειρήσεων θα πρέπει να συσχετίζονται με τη νομική μορφή των τελευταίων ανέρχονται σε 
ένα ποσοστό του 36,1%. Το 13,5% των ερωτηθέντων δήλωσε αναρμόδιο να απαντήσει στη 
συγκεκριμένη ερώτηση. Το ποσοστό της διαφωνίας εμφανίζεται σχετικά μεγαλύτερο στις 
ατομικές και προσωπικές επιχειρήσεις (42,3%) σε σύγκριση με τις  Ε.Π.Ε. &Α.Ε. (34,5%). 
 
44.  Θεωρείτε ότι από την άδικη κατανομή των φορολογικών βαρών πλήττονται 
περισσότερο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις; 

 

 
Συχνότητα 

Ποσοστό 
(%) Ποσοστό% (χωρίς ΔΓ) 

Ναι 241 94,5 97,6 
Όχι 6 2,4 2,4 
Δ.Γ. 
Δ.Α. 

8 
8 

3,1 
 

Γενικό 
σύνολο 

263 
100,0 100,0 

 
Σχολιασμός: Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών (94,5%) υποστηρίζει πως η 
άνιση φορολογική μεταχείριση και η εύνοια της οποίας τυγχάνουν κάποιες συγκεκριμένες 
κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες έχει σαν αποτέλεσμα την επιπλέον επιβάρυνση της 
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας ενώ μόλις το 3,1% δεν εξέφρασε άποψη επί του θέματος.  

 
 
 
 
 
 
 



 
ΙΙΙ. Κόστος φορολογικής συμμόρφωσης και ανεύρεση τρόπων 

εξάλειψής του 
 

45.   Πόσο 
ικανοποιημένοι είσαστε 
από το επίπεδο παροχής  
υπηρεσιών που σας 
παρέχουν οι παρακάτω 
υπηρεσίες; 

Πολύ 
(%) 

Λίγο 
(%) 

Πολύ 
/Λίγο (%) 

Καθόλου 
(%) 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Δεν 
απάντησαν 

Δ.Ο.Υ. 6,3 53,8 60,1 39,9 253 10 

Ασφαλιστικά Ταμεία 3,2 39 42,2 57,8 249 14 

Οργανισμοί  Τοπικής   
Αυτοδιοίκησης 
(Νομαρχίες, 
Περιφέρειες) 

4,8 50,6 55,4 44,6 249 14 

 
Σχολιασμός: Έντονη είναι η δυσαρέσκεια που εκφράζει η συντριπτική πλειοψηφία των 
ερωτηθέντων για την ποιότητα των υπηρεσιών και την αποδοτικότητα συγκεκριμένων κρατικών 
υπηρεσιών –θεσμών. Τις χειρότερες υπηρεσίες  προσφέρουν το σύνολο των ασφαλιστικών 
ταμείων (57,8%) ακολουθούμενα από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Νομαρχίες 
και Περιφέρειες 44,6%) και από τις κατά τόπους Δ.Ο.Υ. (39,9%). 

 

Πολύ Λίγο Καθόλου 
45β.   Πόσο 
ικανοποιημένοι 
είσαστε από το επίπεδο 
παροχής  υπηρεσιών 
που σας παρέχουν οι 
παρακάτω υπηρεσίες; Αττική 

Υπόλοιπη 

Ελλάδα 
Αττική 

Υπόλοιπη 
Ελλάδα 

Αττική 
Υπόλοιπ
η Ελλάδα 

Δ.Ο.Υ. 6,3% 6,7% 56,0% 42,2% 37,7% 51,1% 

Ασφαλιστικά Ταμεία 3,4% 2,2% 42,9% 20,0% 53,7% 77,8% 

Οργανισμοί  Τοπικής   

Αυτοδιοίκησης 

(Νομαρχίες, 

Περιφέρειες) 

4,9% 4,4% 48,3% 60,0% 46,8% 35,6% 
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Σχολιασμός πίνακα 45β: Δεν είναι τυχαίο πως και οι 3 προαναφερθείσες υπηρεσίες 
συγκεντρώνουν πολύ χαμηλά ποσοστά στις προτιμήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα όσον 
αφορά  το επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών τους αλλά και την χρόνο εξυπηρέτησης των 
πελατών τους με τις απαντήσεις μεταξύ των ερωτηθέντων από την Αττική σε σχέση με τους 
αντίστοιχους από  την υπόλοιπη Ελλάδα να εμφανίζουν διαφοροποιήσεις 



 
46. Θεωρείτε πως η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών θα συμβάλλει στην εξοικονόμηση  

πολύτιμου χρόνου για τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων; 
 

 
Συχνότητα 

Ποσοστό 
(%) 

Ποσοστό% 
(χωρίς ΔΓ) 

Ναι 207 82,1 93,7 

Όχι 14 5,6 6,3 

Δ.Γ. 

Δ.Α. 

31 

11 

12,3 
 

Γενικό 

σύνολο 
263 100,0 100,0 

 
Σχολιασμός: Παραπάνω από το 82% εκφράζει την άποψη πως η εξοικείωση των 
επιχειρηματιών με τις νέες τεχνολογίες θα  τους αποφέρει αρκετά οφέλη, το σημαντικότερο εκ 
των οποίων ίσως αποτελεί η εξοικονόμηση πολύτιμου για τους επιχειρηματίες χρόνου. Ένα 
ποσοστό περίπου 12,3% δεν πήρε σαφή θέση επί του συγκεκριμένου ζητήματος. 
 
47.  Η βελτίωση των υφιστάμενων συστημάτων διασταύρωσης των συναλλαγών θα 
ωφελήσει τους συνεπείς επιχειρηματίες; 

 
  

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 213 85,5 

Όχι 

Δ.Α. 

36 

14 

14,5 

Γενικό σύνολο 263 100,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχολιασμός: Αν και το 85,5% συμφωνεί στην εφαρμογή και καθιέρωση ακόμη πιο 
εξελιγμένων και λειτουργικότερων συστημάτων διασταύρωσης των συναλλαγών τα οποία θα 
προσφέρουν πολύτιμες λύσεις στις κρατικές υπηρεσίες, ωστόσο υπάρχει ένα μικρότερο αλλά 
υπολογίσιμο ποσοστό της τάξεως του  14,5% το οποίο θεωρεί πως ένα αναβαθμισμένο 
σύστημα διασταύρωσης των συναλλαγών δεν πρόκειται να ωφελήσει στο ελάχιστο τους 
συνεπείς επιχειρηματίες. 
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48.  Αν ναι, μέσω της συγκεκριμένης πρακτικής πιστεύετε πως  υπάρχει δυνατότητα 
καταπολέμησης των συνθηκών αθέμιτου ανταγωνισμού στην αγορά; 

 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 159 82,4 

Όχι 34 17,6 

Σύνολο 193 100,0 

 
Σχολιασμός: Από τους απαντήσαντες θετικά στην προηγούμενη ερώτηση το 82,4% εκτιμά 
πως ένα αναβαθμισμένο και περισσότερο προσαρμοσμένο στις ανάγκες των επιχειρηματιών 
σύστημα διασταύρωσης των συναλλαγών θα καταφέρει να επιλύσει τις υφιστάμενες και 
διαιωνίζουσες στρεβλώσεις της αγοράς , οι οποίες ευθύνονται για την παγίωση συνθηκών 
αθέμιτου ανταγωνισμού σε αυτήν ενώ μόλις το 17,6% είναι αντίθετο στην παραπάνω άποψη. 

 
49.  Μέσω της  συχνής επαφής μεταξύ  ιδιοκτητών επιχειρήσεων και οργάνων των 
φοροεισπρακτικών μηχανισμών, θεωρείτε πως  ελλοχεύει ο κίνδυνος ανάπτυξης 
διαπροσωπικών – πελατειακών σχέσεων; 

  
 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 219 87,3 
Όχι 
Δ.Α. 

32 
12 

12,7 

Γενικό 
σύνολο 

 263 
100,0 

 
 
 
 

 
 
 

 
Σχολιασμός: Σύμφωνα με το 87,3% η ανάπτυξη και η συστηματική επιδίωξη διαπροσωπικών 
– πελατειακών σχέσεων μεταξύ ορισμένων επιχειρηματιών και διαφόρων οργάνων 
φοροεισπρακτικών μηχανισμών του Κράτους γίνεται με απώτερο σκοπό την ευνοϊκότερη 
φορολογική μεταχείριση των πρώτων εισβάρος των συνεπών με τις υποχρεώσεις τους 
επιχειρηματιών. 

 
50.  Προκειμένου να μπει η χώρα σε αναπτυξιακή τροχιά πιστεύετε πως θα πρέπει 
να εξαλειφθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες; 

 
  Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 249 97,6 

Όχι 
Δ.Α. 

6 

8 

2,4 

Γενικό 
σύνολο 

263 100,0 
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Σχολιασμός: Οι γραφειοκρατικές διαδικασίες που εντοπίζονται σε πολλές υπηρεσίες και 
φορείς του Δημοσίου είναι οι άμεσα ευθυνόμενες για την πληθώρα των καθυστερήσεων και 
των κωλυσιεργιών σε απλά  και διαδικαστικού τύπου ζητήματα σύμφωνα με το 97,6% των 
απαντήσεων που δόθηκαν. 
 
51. Πιστεύετε πως θα πρέπει να υιοθετηθούν φορολογικά κίνητρα για την 
προσέλκυση επενδύσεων; 
 

    
Συχνότητα       Ποσοστό (%) 

Ναι 249 97,6 

Όχι 

Δ.Α. 

6 

8 

2,4 

Γενικό σύνολο 263 100,0 

 
Σχολιασμός: Το 97,6% των ερωτηθέντων είναι της άποψης πως η προσέλκυση νέων 
επενδυτικών κεφαλαίων μπορεί να επιτευχθεί στη βάση ενός νέου φορολογικού συστήματος το 
οποίο θα πρέπει να είναι ευέλικτο, σταθερό και να παρέχει μία σειρά κινήτρων (χαμηλοί 
συντελεστές, εύκολη διασταύρωση στοιχείων, επιβράβευση συνεπών επιχειρήσεων) εάν το 
ζητούμενο είναι  η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. 

 

52. Πιστεύετε πως στα πλαίσια 
του νέου εθνικού φορολογικού 
συστήματος θα πρέπει να 
εισαχθούν – θεσπιστούν 
φορολογικά κίνητρα, τα οποία 
θα ευνοούν την ανάληψη 
πρωτοβουλιών εκ μέρους των 
επιχειρηματιών προκειμένου οι 
τελευταίοι να διαθέσουν – 
επανενδύσουν μέρους των 
κερδών τους σε: 
 

 Λίγο 
  (%) 

  Πολύ 
  (%) 

 Λίγο/ Πολύ
       (%) 

Καθόλου
    (%) 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

  

Δεν 
απάντησαν 

Αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμο    59,2   5,2 64,4      35,6 233 30 

Διατήρηση του υπάρχοντος   
εργατικού δυναμικού 

  82,7   3,4 86,1       13,9 237 26 

Ενίσχυση της απασχόλησης 
στην επιχείρηση  

  80,8    4,6       85,4      14,6 240 23 

Κατάρτιση – Εκπαίδευση  
του υπάρχοντος προσωπικού 

  72,3   5,6       77,9      22,1 231 32 



 
Σχολιασμός: Το νέο εθνικό φορολογικό σύστημα θα πρέπει να ενσωματώνει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό φορολογικά κίνητρα τα οποία θα ευνοούν την επανεπένδυση των επιχειρηματικών κερδών 
σε νευραλγικούς για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας τομείς όπως: η καταπολέμηση των 
υψηλών ρυθμών ανεργίας αρχικώς μέσω της διατήρησης του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού στις  
επιχειρήσεις (86,1%) και σε δεύτερο στάδιο, εάν και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα, μέσω της 
ενίσχυσης της απασχόλησης σε αυτές (85,4%). Επίσης η επένδυση κεφαλαίων σε προγράμματα 
κατάρτισης – εκπαίδευσης του υπάρχοντος προσωπικού των επιχειρήσεων  θα έχει σαν αποτέλεσμα 
την εξοικονόμηση πόρων και την απόκτηση τεχνογνωσίας (77,9%) ενώ η επανεπένδυση των 
κερδών σε αγορά κεφαλαιουχικού εξοπλισμού συγκεντρώνει τις λιγότερες απαντήσεις των 
συμμετεχόντων στην έρευνα (64,4%) εξαιτίας της πολυπλοκότητας ενός τέτοιου εγχειρήματος. 

 
 

53.  Ως κόστος φορολογικής συμμόρφωσης θεωρούμε το κόστος που δημιουργείται 
στην επιχείρηση για να εκπληρωθούν στο σύνολό τους οι υποχρεώσεις που 
προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία. Πιστεύετε ότι το κόστος 
αυτό είναι: 

 

 
  Συχνότητα   Ποσοστό (%

   Ποσοστό% 
   (χωρίς ΔΓ) 

Μικρό          12            4,9          6,0 
Μεγάλο         189           77,5          94,0 
Δ.Γ. 
Δ.Α. 

         43 
         19 

          17,6 
 

Γενικό σύνολο         263          100,0         100,0 

   
Σχολιασμός: Το 77,5%  πιστεύουν πως προκειμένου να είναι συνεπείς με τις φορολογικές 
τους υποχρεώσεις επωμίζονται ένα αρκετά υψηλό και επαχθές για την ανταγωνιστικότητα της 
επιχείρησής τους κόστος φορολογικής συμμόρφωσης ενώ το 17,6% δήλωσε άγνοια για το 
μέγεθος της συγκεκριμένης μορφής κόστους. 
 
54.   Μεταξύ των φορολογουμένων και των υπηρεσιών του Δημοσίου διενεργούνται 
συναλλαγές αλλά και «συναλλαγές κάτω από το τραπέζι». Πόσες «συναλλαγές κάτω 
από το τραπέζι», κατά τα έτη που ασκείτε τη δραστηριότητά σας, έχετε 
διενεργήσει; 
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    Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

Καμία          186         75,6 
Μία           13          5,3 
Πάνω από μία έως τρεί          26         10,6 
Πάνω από τρείς 
Δ.Α. 

          21 
14 

         8,5 

Γενικό σύνολο          263        100,0  
 
Σχολιασμός: Το 75,6% των επιχειρηματιών αρνείται κατηγορηματικά πως έχει διαπράξει 
οποιαδήποτε συναλλαγή κάτω απ’ το τραπέζι καθόλη τη διάρκεια εξάσκησης της 



 34

επαγγελματικής τους δραστηριότητας ενώ ένα  αθροιστικό ποσοστό περίπου 24,4% 
παραδέχεται πως είχε παράνομες συναλλαγές με όργανα που ανήκουν σε υπηρεσίες του 
Δημοσίου, για προώθηση ιδίων συμφερόντων.  Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως  το ποσοστό 
των ερωτώμενων που παραδέχεται ότι είχε στο παρελθόν παράνομες συναλλαγές αυξάνεται 
ιδιαίτερα στην κατηγορία των Α.Ε.& Ε.Π.Ε. και ανέρχεται στο σημαντικό ποσοστό του 
45,2%.  

 

55. Σε ποιο βαθμό οι 
ακόλουθοι 
παράγοντες 
επηρέασαν την 
απόφασή σας για 
«συναλλαγή κάτω 
από το τραπέζι» ; 

   Καθόλου 
       (%) 

   Λίγο 
    (%) 

     Πολύ 
      (%) 

  Λίγο/ Πολύ 
       (%) 

Μείωση οικονομικής 
επιβάρυνσης        56,1     17,9      26       43,6 

Αποφυγή μελλοντικών
προβλημάτων 

      48,8     18,4      32,8       51,2 

Άλλοι λόγοι        62,6    15,2      22,2       37,4 

 
Σχολιασμός: Σε συνδυασμό με την παραπάνω ερώτηση ένα ποσοστό κοντά στο 51% δικαιολογεί 
πως προέβη σε  συναλλαγές κάτω από το τραπέζι για την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων στην 
εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής τους ενώ το 43,6% επικαλείται την ανάγκη μείωσης της 
ασφυκτικής οικονομικής επιβάρυνσης που τους ασκούνταν ως άλλοθι για τις πραγματοποιηθείσες  
παράτυπες συναλλαγές. 
  

56. Πως αξιολογείτε 
ότι μπορεί να 
αξιοποιηθεί το κόστος 
φορολογικής 
συμμόρφωσης το 
οποίο θα 
εξοικονομηθεί από ένα 
απλό και σταθερό 
φορολογικό σύστημα 

  Καθόλου
     (%) 

   Λίγο 
    (%) 

     Πολύ 
      (%) 

  Λίγο/ Πολύ
       (%) 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

  

Δεν 
απάντησαν 

Με μείωση τιμών επ’ 
ωφελεία του καταναλωτή

      7,5    32,2      60,4       92,6 227 36 

Με αύξηση των  
επενδύσεων 

      3,1    25,0      71,9       96,9 228 35 

Με αύξηση της 
κερδοφορίας      11,7    38,5      49,8       88,3 213 50 
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Σχολιασμός: Μέσω της  θέσπισης ενός απλού, σταθερού και ευέλικτου φορολογικού 
συστήματος δίνεται η δυνατότητα να περιοριστεί ακόμη και να εξαλειφθεί σταδιακά  το κόστος 
φορολογικής συμμόρφωσης. Με αυτόν τον τρόπο εξοικονομούνται πόροι, οι οποίοι εάν τύχουν 
ορθολογικής διαχείρισης θα συμβάλλουν, λιγότερο ή περισσότερο σύμφωνα με τους 
ερωτηθέντες, στην αύξηση των επενδύσεων (96,9%), στη μείωση του γενικού επιπέδου των 
τιμών (92,6%) και στην αύξηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων (88,3%). 

 
 

 IV. Ανταγωνιστικότητα και εμπόδια 
 

57.  Πιστεύετε πως το φαινόμενο του παραεμπορίου έχει λάβει ανησυχητικές 
διαστάσεις στη χώρα μας; 

 

    Συχνότητ   Ποσοστό (%) 

Ναι 250 98,4 

Όχι 

Δ.Α. 

4 

9 

1,6 

Γενικό σύνολο 263 100,0 

 
Σχολιασμός: Για ακόμη μία φορά επιβεβαιώνονται οι ανησυχητικές διαστάσεις που έχει 
λάβει το φαινόμενο του παραεμπορίου καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών 
(98,4%) απαντάει θετικά στο παραπάνω ερώτημα. 

 
58.  Θεωρείτε πως η Πολιτεία δεν επιδεικνύει την απαιτούμενη ευαισθησία στο 
συγκεκριμένο θέμα; 

 

   Συχνότητα     Ποσοστό (%) 

Ναι 225 88,6 

Όχι 

Δ.Α. 

29 

9 

11,4 

Γενικό σύνολο 263 100,0 

 
Σχολιασμός: Περίπου οι 9 στους 10 (88,6%) κατηγορούν την Πολιτεία για αναλγησία καθώς 
θεωρούν πως δεν έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα πάταξης του παραεμπορίου, το οποίο 
συνεπάγεται τεράστια διαφυγόντα κέρδη για τις συνεπείς με τις υποχρεώσεις τους 
επιχειρήσεις. 
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59. Κρίνετε πως το νομοθετικό πλαίσιο που αναφέρεται στη πάταξη του 
παραεμπορίου χρήζει ριζικών τροποποιήσεων και επιβολής αυστηρότερων 
ποινών; 

 

 
  Συχνότητα   Ποσοστό (%

     Ποσοστό% 
     (χωρίς Δ.Γ.) 

- Ναι 188 74,3 96,9 
- Όχι 6 2,4 3,1 
- Δ.Γ. 
- Δ.Α. 

59 
10 

23,3 
 

- Γενικό σύνολο 263 100,0 100,0 

 
Σχολιασμός: Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης το 74,3% τάσσεται υπέρ της 
αυστηροποίησης των ποινών που προβλέπονται στο νομοθετικό πλαίσιο για τον περιορισμό 
και την εξάλειψη του παραεμπορίου ενώ το 23,3% δηλώνει κώλυμα  να απαντήσει στο 
συγκεκριμένο ερώτημα καθώς εκφράζει την άγνοιά του για τις διατάξεις  του νομοθετικού 
πλαισίου.  
 

60.  Πιστεύετε ότι υπάρχει πραγματική βούληση από πλευράς του κράτους 
για την πάταξη της παραεμπορίου; 
 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Ναι 18 7,1% 
Όχι 
Δ.Α. 

236 
9 

92,9% 

Γενικό σύνολο 263 100,0% 

 
Σχολιασμός: Προς επιβεβαίωση προηγούμενων απαντήσεων επαναλαμβάνεται η 
δυσαρέσκεια και την απορία για την αποστασιοποίηση και την χαρακτηριστική  κωλυσιεργία 
των αρμόδιων κρατικών υπηρεσιών σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που μαστίζει την ελληνική 
κοινωνία εδώ και αρκετά χρόνια, δηλώνοντας πλέον ευθαρσώς πως δεν υπάρχει καμία 
πραγματική κρατική βούληση (92,9%). 

 
61.  Οι περικοπές των φοροαπαλλαγών θα αποτελέσουν ανασταλτικό παράγοντα 
στη διαδικασία βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων;   

  

    Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

Ναι 190 76,6 

Όχι 
Δ.Α. 

58 
15 

23,4 

Γενικό 
σύνολο 

263 100,0 

 
Σχολιασμός: Η μεγάλη μερίδα των ερωτηθέντων (76,6%) είναι της άποψης πως το 
ψαλίδισμα και σε αρκετές περιπτώσεις οι περικοπές των υφιστάμενων φοροαπαλλαγών θα 
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επιδεινώσουν την ήδη απογοητευτική εικόνα της αγοράς και θα βυθίσουν ακόμη περισσότερο 
την ελληνική οικονομία στη δύνη της ύφεσης. Παρόλα αυτά υπάρχει μία αξιοπρόσεκτη μερίδα 
(23,4%), η οποία δεν θεωρεί πως θα επηρεαστεί η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών 
επιχειρήσεων λόγω της περικοπής των φοροαπαλλαγών αλλά αντίθετα ίσως δοθεί το έναυσμα 
για μια δικαιότερη φορολογική αντιμετώπιση των υπόχρεων. 
 
62.  Θεωρείτε ότι η μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης μπορεί να  
ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής Οικονομίας 

 

 Συχνότητ
α 

Ποσοστό 
(%) 

Ποσοστό % 
(χωρίς ΔΓ) 

Ναι 210 84,0 93,6 
Όχι 14 5,6 6,3 
Δ.Γ. 
Δ.Α. 

26 
13 

10,4  

Γενικό σύνολο 263 100,0 100,0 

 
Σχολιασμός: Το 80,1% των ερωτηθέντων θεωρεί πως για να αποκτήσει η ελληνική οικονομία 
προοπτική εξόδου από την κρίση θα πρέπει να βελτιώσει τον δείκτη ανταγωνιστικότητας της μέσω 
ενός φιλικότερου προς το επιχειρείν φορολογικού συστήματος, προτεραιότητα του οποίου θα 
πρέπει να αποτελεί η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών με βάση τη φοροδοτική 
ικανότητα του καθενός. Παρόλα αυτά το 13,5% των ερωτηθέντων δηλώνει αδυναμία να 
απαντήσει σε ένα τόσο καίριο ερώτημα. 

 

63. Σε ποιο βαθμό οι 
ακόλουθοι παράγοντες 
επηρεάζουν τις 
επιχειρηματικές σας 
αποφάσεις ; 

  Καθόλου
     (%) 

   Λίγο 
    (%) 

     Πολύ 
      (%) 

  Λίγο/ Πολύ
       (%) 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

  
Δεν απάντησαν 

Ο συντελεστής 
φορολογίας των κερδών 

3,3 29,4 67,2 96,6 180 18 

Η αβεβαιότητα ως προς 
τη συνολική φορολογική 
επιβάρυνση 

3,8 13,2 83,0 96,2 182 16 

Η αβεβαιότητα ως προς 
τον τρόπο φορολόγησης 
των κερδών στα 
επόμενα έτη 

5,4 15,8 78,8 94,6 184 14 

Η ύπαρξη 
γραφειοκρατικών 
διαδικασιών 

5,1 30,9 64,0 94,9 175 23 
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Η ύπαρξη 
προγραμμάτων στήριξης 
των επιχειρήσεων (π.χ. 
επιμόρφωσης) 

18,1 40,9 40,9 81,8 171 27 

Η ευκολία πρόσβασης 
σε πηγές 
χρηματοδότησης 

14,9 28,7 56,3 85,0 174 24 

 
 

Σχολιασμός: Η λήψη σημαντικών αποφάσεων που καθορίζουν το μέλλον της επιχειρηματικής τους 
δραστηριότητας εξαρτάται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, σύμφωνα με τους συμμετέχοντες στην 
έρευνα, από κάποιους νευραλγικής σημασίας παράγοντες (άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο) 
όπως η σιγουριά ή η αβεβαιότητα ως προς τη συνολική φορολογική επιβάρυνση (96,2%) και τον 
τρόπο φορολόγησης των επιχειρηματικών κερδών σε βάθος χρόνου  (94,6%) καθώς επίσης και από 
την εξάλειψη ή την διαιώνιση των γραφειοκρατικών διαδικασιών (94,9%) και την ευκολία 
πρόσβασης σε χρηματοδοτικές πηγές. 
 
Ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις ανάμεσα στους ερωτώμενους παρατηρήθηκαν όσον  αφορά στην 
επιρροή που ασκεί στις επιχειρηματικές αποφάσεις η « ύπαρξη γραφειοκρατικών 
διαδικασιών». Το ποσοστό των Α.Ε.& Ε.Π.Ε.  που δήλωσαν ότι αυτός ο παράγοντας επηρεάζει 
πολύ τις αποφάσεις τους ανέρχεται σε 80%, ενώ των ατομικών και των προσωπικών είναι 
συγκριτικά μικρότερο (65,7%). Ταυτόχρονα, καθοριστικό ρόλο φαίνεται ότι παίζει για τις 
ατομικές – προσωπικές επιχειρήσεις η «ύπαρξη προγραμμάτων στήριξης των επιχειρήσεων (π.χ. 
επιμόρφωσης)», καθώς απαντάνε ότι τους επηρεάζει πολύ σε ποσοστό  διπλάσιο συγκριτικά με τις 
Α.Ε.& Ε.Π.Ε. (41,4% και  20.7% αντίστοιχα). 
 

 
V. Οικονομική ύφεση και επιχειρήσεις 
 

64.  Κάτω από τα σημερινά δεδομένα της κρίσης 
(ύφεση, μεγάλη πτώση της ιδιωτικής 
κατανάλωσης, κατάρρευση δημοσίων 
οικονομικών κλπ) ο ιδιωτικός τομέας τελεί υπό 
καθεστώς πανικού και κατάρρευσης ενώ τα 
εμπόδια στην επιχειρηματικότητα εξακολουθούν 
να δρουν απειλητικά.  
 
Ποια από τα παρακάτω εργαλεία θεωρείται ότι 
μπορούν να ανατάξουν την παραπάνω κατάσταση; 
 

Ναι 
(%) 

Όχι 
(%) 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Δεν 
απάντησαν  

Η μείωση των φορολογικών συντελεστών 95,1 4,9 247 16 

Η μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. 98 2 251 12 

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών 85,2 14,8 244 19 
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Η χρηματοδότηση της ρευστότητας από τις 
τράπεζες 88,6 11,4 245 18 

Η αναδιάρθρωση των δανειακών τραπεζικών 
υποχρεώσεων 

86,2 13,8 239 24 

Η δραστική πάταξη του παραεμπορίου 95,5 4,5 245 18 

 
 
 
Σχολιασμός: Σύμφωνα με τις δοθείσες απαντήσεις τα κυριότερα εργαλεία μέσω των οποίων 
μπορεί να ανατραπεί η κατιούσα που διαγράφει εδώ και καιρό η ελληνική οικονομία είναι η 
μείωση των φορολογικών συντελεστών και δη αυτών του Φ.Π.Α. (95,1% και 98% αντίστοιχα), η 
δραστική πάταξη του παραεμπορίου (95,5%), η αναδιάρθρωση των δανειακών τραπεζικών 
υποχρεώσεων (86,2%) και η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών (85,2%). 
 

65.  Με βάση  τα σημερινά δεδομένα της 
οικονομικής κρίσης σε τι ενέργειες έχετε προβεί 
για την επιβίωση της επιχείρησής σας;  
 

Ναι 
(%) 

Όχι 
(%) 

Έγκυρες 
Απαντήσεις 

Δεν 
απάντησαν 

Μείωση δαπανών 97,6 2,4 249 14 

Διαπραγμάτευση ενοικίων 78,3 21,7 235 28 

Μείωση προσωπικού 53,6 46,4 220 43 

 
Σχολιασμός: Η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρηματιών προκειμένου να διασφαλίσει τη 
βιωσιμότητα των εταιρειών τους αναγκάστηκε να λάβει μία σειρά από επαχθή για αυτούς μέτρα 
όπως η δραστική περικοπή των λειτουργικών και μη δαπανών τους (97,6%), η διαπραγμάτευση 
του ύψους των ενοικίων των καταστημάτων τους (78,3%) και σαν τρίτη και αναγκαστική επιλογή 
αποτέλεσε η   μείωση του προσωπικού που απασχολούν (53,6%).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 
 

Δραστηριότητα επιχείρησης 

 Συχνότητα Ποσοστό% 

- Εμπόριο 221 84% 

- Παροχή  υπηρεσιών 42 16% 

- Σύνολο 263 100% 

 

Μέγεθος 
Ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης 

 
Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Αθροιστικό 
ποσοστό% 

- Χωρίς προσωπικό 122 50,0 50,0 

- 1-5  άτομα 73 29,9 79,9 

- 6-10 άτομα 19 7,8 87,7 

- 10 και άνω 
- Δ.Α. 

30 
19 

12,3  

- Γενικό σύνολο 263 100,0 100,0 

 
 

Νομική μορφή επιχείρησης 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

- Ατομική 157 59,7 

- Ομόρρυθμη/ Ετερόρρυθμη 56 21,3 

- Α.Ε. / Ε.Π.Ε. 50 19,0 

- Γενικό σύνολο 263 100,0 

 
 

Φύλο 

 Συχνότητα Ποσοστό (%) 

Άντρας 166 63% 

Γυναίκα 97 37% 

Γενικό σύνολο 263 100% 

 
 

Εκπαιδευτικό επίπεδο 

 
Συχνότητα  Ποσοστό (%) 

Αθροιστικό 
ποσοστό% 

- Απόφοιτος /η   Γυμνασίου/Λυκείου 92 37,4 37,4 

- Απόφοιτος/η  ΙΕΚ 24 9,8 47,2 

- Απόφοιτος /η   Α.Ε.Ι./Τ.Ε.Ι. 100 40,7 87,8 

- Μεταπτυχιακό/ Διδακτορικό 27 11,0 98,8 

- Άλλο 
- Δ.Α. 

3 
17 

1,2 
 

- Γενικό σύνολο 263 100,0 100,0 

 40
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