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Με το Ν. 4334/2015, πέραν των άλλων φορολογικών μέτρων, καταργήθηκε 
σταδιακά το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. που ίσχυε για τα νησιά του Αιγαίου. 
Ειδικότερα οι εφαρμοζόμενοι μειωμένοι κατά 30% συντελεστές καταργήθηκαν 
από 1.10.2015 στα αναπτυγμένα τουριστικά νησιά με το υψηλότερο κατά 
κεφαλή εισόδημα, από 1.6.2016 στα λιγότερο αναπτυγμένα νησιά και από 
1.1.2017 και στα πλέον απομακρυσμένα νησιά. Στη συνέχεια με το Ν. 
4446/2016 παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2017 το ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. στα 
νησιά των ανατολικών συνόρων της χώρας που πλήττονται από την 
προσφυγική κρίση και ειδικότερα τα νησιά των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου 
και Δωδεκανήσου (εκτός Ρόδου και Καρπάθου). Αποτέλεσμα, σε συνδυασμό 
με τις μετατάξεις προϊόντων και υπηρεσιών από τον χαμηλό στον υψηλό 
συντελεστή, αυξήσεις τιμών από 3,76% έως και 12,84%.  
 
Η απαίτηση των δανειστών και ειδικότερα του Δ.Ν.Τ. για την κατάργηση των 
μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α, στα νησιά του Αιγαίου, απαίτηση που είχε 
πέσει πολλές φορές στο παρελθόν στο τραπέζι, έγινε νόμος του κράτους. Στις 
εκθέσεις του (I.M.F. Country Report), μεταξύ των άλλων που συνεχώς 
ζητούσε, είναι η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. που ισχύει στα 
νησιά του Αιγαίου ήτοι των μειωμένων κατά 30% συντελεστών. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι στην έκθεση του Οκτωβρίου 2011 ζητούσε την κατάργηση 
αυτού του καθεστώτος (σελ. 46-48), στην έκθεση του Δεκεμβρίου του 2011 
γινόταν μια γενικόλογη αναφορά σε προνομιακά καθεστώτα (σελ. 17) και στην 
έκθεση του Μαΐου του 2012 επανήλθε ζητώντας εκ νέου την κατάργηση. 
 
Κύριο επιχείρημα των «τεχνοκρατών» μελών του τεχνικού κλιμακίου του 
Δ.Ν.Τ. ήταν ότι το «προνομιακό» αυτό καθεστώς που απολαμβάνουν τα νησιά 
του Αιγαίου δημιουργεί κίνητρο για «φορολογικό αρμπιτράζ» και αποτελεί 
«φαινόμενο ασυνήθιστης κατάχρησης» συμπεραίνοντας ότι ένα τέτοιο 
καθεστώς δεν παράγει ένα καλά στοχευμένο όφελος, οπότε και κρίνεται 
σκόπιμη η κατάργησή του, με στόχο τη διεύρυνση της φορολογικής βάσης και 
κατ' επέκταση της αύξησης των φορολογικών εσόδων. Επισημαίνεται δε ότι, 
στην έκθεση της Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Υπηρεσιών του Δ.Ν.Τ. η οποία 
είχε συνταχθεί τον Οκτώβριο του 2012 με τίτλο «Ελλάς – Διασφάλιση εσόδων 

και ενθάρρυνση της Ανάπτυξης» στην ενότητα «Τεχνικής φύσεως συμβουλές», 
σε ότι αφορά το ειδικό καθεστώς των νησιών του Αιγαίου, αναφέρεται ότι έχει 
προτεραιότητα Α’ και εκτιμώμενο μέγεθος εσόδων αρχικά 90.000.000 και στη 
συνέχεια 130.000.000 ευρώ (σελ. 10) συνιστώντας την κατάργηση του καθώς 
συνιστά επιχορήγηση με ανεπαρκή στόχευση καταλήγοντας ότι τα πραγματικά 
έσοδα ενδέχεται να είναι χαμηλότερα ανάλογα με την ελαστικότητα ζήτησης 
(σελ. 14).  
 
Άρα το ίδιο το Δ.Ν.Τ. ενώ χαρακτήριζε το ειδικό καθεστώς του Φ.Π.Α. στα 
νησιά του Αιγαίου ως επιχορήγηση με ανεπαρκή στόχευση, είχε αποδεχθεί 
παράλληλα ότι τα πραγματικά έσοδα ενδέχεται να είναι χαμηλότερα όπως 
επίσης είχε αποδεχθεί ότι η αύξηση του ανώτατου συντελεστή Φ.Π.Α. σε 23% 
διέψευσε τις προσδοκίες για βελτίωση των εσόδων (σελ. 19). Εδώ πρέπει να 



 Φ.Π.Α. - ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     3 

επισημανθεί ότι το τεχνικό κλιμάκιο χρησιμοποιώντας την καμπύλη Laffer, 
αποδέχεται ότι επακόλουθο αύξησης συντελεστών οδηγεί σε φορολογική 
παραβατική συμπεριφορά (σελ. 25). Αξίζει επίσης να τονισθεί ότι, στην 
υποσημείωση 26 στη σελίδα 48 της έκθεσης αυτής αναφέρεται «Τα στελέχη 

των φορολογικών αρχών ανέφεραν μια ακόμα πιο υψηλή ενδοϋπηρεσιακή 

εκτίμηση για το μέτρο αυτό σε τάξη μεγέθους 250.000.000,00 ευρώ,  αλλά το 

κλιμάκιο δεν έλαβε στοιχεία προκειμένου να επαληθεύσει την εκτίμηση αυτή.». 
 
Αόριστες εκτιμήσεις δημοσιονομικού οφέλους, χωρίς να έχει ληφθεί υπόψη η 
απώλεια εσόδων λόγω της αναμενόμενης αύξησης της παραβατικής 
συμπεριφοράς, οδήγησαν στην κατάργηση ενός σημαντικού για τους νησιώτες 
αντισταθμίσματος για τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα που απορρέουν 
από τη νησιωτικότητα.  
 
Το Επιμελητήριο Λέσβου, η Ένωση Φοροτεχνικών Ελεύθερων 

Επαγγελματιών Ν. Λέσβου, η παράταξη Αιγαίο Ανεξάρτητοι 

Οικονομολόγοι, Λογιστές – Φοροτεχνικοί του 12ου Π.Τ. του Ο.Ε.Ε. και η 
ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. Οικονομολόγων Δωδεκανήσου, ανέθεσαν στο Ινστιτούτο 
Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ.) την επικαιροποίηση της 
από τον Ιανουάριο του 2013 Μελέτης – Έκθεσης για τις επιπτώσεις από την 
κατάργηση του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου. Την 
Μελέτη – Έκθεση συνέταξαν οι ερευνητές – μέλη της Επιστημονικής 
Επιτροπής του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών 
(Ι.Ο.ΦΟ.Μ.), κ.κ. Σπύρος Παρισιάδης, Αλέξανδρος Ραυτόπουλος και Γιάννης 
Σαραούδας υπό την επίβλεψη του προέδρου του Δ.Σ. του Ινστιτούτου κ. 
Γιώργου Κορομηλά. Στη διαμόρφωση των συμπερασμάτων, του πορίσματος 
και της πρότασης συμμετείχαν επίσης τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και της Επιστημονικής Επιτροπής κ.κ. Γιώργος Κορομηλάς, Απόστολος 
Αλωνιάτης, Διονύσης Γουσέτης και Νίκος Φραγκιαδάκης. H παρούσα Μελέτη 
– Έκθεση εγκρίθηκε στην έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Ι.Ο.ΦΟ.Μ. της 1ης 

Νοεμβρίου 2017. 
 
� Συνοπτικά βιογραφικά ερευνητών – μελών Επιστημονικής Επιτροπής 

 
Ο Γιώργος Κορομηλάς γεννήθηκε το 1962 στην Αθήνα. Είναι Λογιστής – 
Φοροτεχνικός και εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας Φορολογικός 
Σύμβουλος και Εισηγητής με πολύ μεγάλη διδακτική εμπειρία σε σεμινάρια 
Φορολογικού – Λογιστικού περιεχομένου. Από τον Ιανουάριο του 2009, ως 
Ειδικός Συνεργάτης, πραγματοποιεί διαλέξεις σχετικές με θέματα Φορολογίας 
Εισοδήματος και Φορολογικού Ελέγχου Επιχειρήσεων στο Πρόγραμμα 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φορολογία και Ελεγκτική» του τμήματος Δημόσιας 
Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου. Ιδρυτικό μέλος της εταιρείας 
λογιστικών – φορολογικών συμβούλων Tax Advisors I.K.Ε. στην οποία έχει τη 
Διεύθυνση του Φορολογικού Τμήματος. Συγγραφέας πολλών φορολογικών και 
λογιστικών βιβλίων και τακτικός συνεργάτης με άρθρα και μελέτες 
οικονομικού – φορολογικού περιεχομένου σε πολλά περιοδικά, εφημερίδες και 
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ιστοσελίδες. Είναι ιδρυτικό μέλος και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών 
και Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ.), έχει συμμετάσχει και συνεχίζει να 
συμμετέχει σε πολλές επιτροπές και ομάδες εργασίας του Υπουργείου 
Οικονομικών για την επεξεργασία φορολογικών νομοσχεδίων και έχει ορισθεί 
τακτικό μέλος της Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της εφαρμογής και 
την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς 

ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Έχει διατελέσει μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων 
Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.). 
 
Ο Απόστολος Αλωνιάτης γεννήθηκε το 1960 στην Αθήνα. Σπούδασε 
οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Πειραιά (τ. Α.Β.Σ.Π.), στο οποίο δούλεψε σαν 
ερευνητής έως το 1991. Έχει εργασθεί σαν λογιστής, προϊστάμενος 
λογιστηρίου και οικονομικός διευθυντής σε μεγάλες εμπορικές και 
βιομηχανικές  εταιρίες. Ως ελεύθερος επαγγελματίας εργάζεται στην επίβλεψη 
επιχειρήσεων, στην λύση προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις σε 
θέματα οργάνωσης και μηχανοργάνωσης των οικονομικών τους υπηρεσιών, 
αλλά και ως σύμβουλος και εμπειρογνώμονας δικηγορικών γραφείων για 
θέματα φορολογικών προελέγχων και ελέγχων. Είναι ιδρυτικό μέλος και Α’ 
Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών και 
έχει συμμετάσχει σε επιτροπές του Υπουργείου Οικονομικών και έχει ορισθεί 
αναπληρωματικό μέλος της Διαρκούς Επιτροπής για την υποστήριξη της 
εφαρμογής και την αξιολόγηση του Ν. 4308/2014 «Ελληνικά Λογιστικά 

Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». Από το 2009 διδάσκει στο 
συγχρηματοδοτημένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα του Κ.Ε.Κ. του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ο.Π.Α.). Ασχολείται με την συγγραφή 
βιβλίων και άρθρων πάνω σε θέματα φορολογίας και μεμονωμένα και ως 
υπεύθυνος της επιστημονικής ομάδας της εταιρίας PROSVASIS AEBE. Έχει 
συμμετάσχει σε πολλά οικονομικά και φορολογικά  συνέδρια ως εισηγητής. 
 
Ο Διονύσης Γουσέτης είναι γεννημένος στην Αθήνα το 1964, είναι απόφοιτος 
του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας και έχει Μ.Sc.  στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από 
το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι Υπεύθυνος της Επιστημονικής 
Επιτροπής του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών 
(Ι.Ο.ΦΟ.Μ.). Έχει εργαστεί σε μεγάλες Επιχειρήσεις ως υπεύθυνος 
οικονομικού τμήματος, λογιστής - φοροτεχνικός και τα τελευταία 10 χρόνια  
εργάζεται ως Οικονομικός  Διευθυντής της ημερήσιας Οικονομικής 
Εφημερίδας ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ. Έχει διατελέσει μέλος της Συνέλευσης των 
Αντιπροσώπων του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας. 
 
Ο Νίκος Φραγκιαδάκης γεννήθηκε το 1978 στον Πειραιά. Είναι Λογιστής - 
Φοροτεχνικός με πολυετή επαγγελματική εμπειρία στον κλάδο. Τα τελευταία 6 
χρόνια είναι ιδιοκτήτης της εταιρείας NAF accounting - tax - consulting, η 
οποία παρέχει λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες. Διαθέτει σημαντική 
διδακτική εμπειρία με εξειδίκευση στα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σε 
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θέματα Διακίνησης και Τιμολόγησης (πρώην ΚΦΑΣ) και Πρακτικής 
Εφαρμογής Εργατικών – Ασφαλιστικών θεμάτων. Είναι μέλος της 
επιστημονικής επιτροπής του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών 
Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ.) και τακτικός συνεργάτης  με άρθρα και μελέτες 
οικονομικού – φορολογικού και ασφαλιστικού περιεχομένου σε πολλά 
περιοδικά, εφημερίδες και ιστοσελίδες.  
 
Ο Σπύρος Παρισιάδης γεννήθηκε το 1977 στην Αθήνα. Είναι Λογιστής – 
Φοροτεχνικός, πτυχιούχος του τμήματος Λογιστικής του Ανώτατου 
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά (Τεχνολογικός Τομέας), κάτοχος 
Μεταπτυχιακού τίτλου με τίτλο Φορολογία και Ελεγκτική του Παντείου 
Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και διπλώματος στα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς του ACCA. Διαθέτει συνολικά 16 χρόνια 
εργασιακή εμπειρία ως Λογιστής και Προϊστάμενος Λογιστηρίου σε μεγάλες 
εταιρείες και την παρούσα στιγμή είναι Προϊστάμενος Λογιστηρίου σε 
βιομηχανική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της επεξεργασίας 
νερού. Είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. 
 
Ο Αλέξανδρος Ραπτόπουλος γεννήθηκε το 1991 στην Αθήνα. Αποφοίτησε 
από το 4ο ΓΕΛ Καλλιθέας, ξεκίνησε τις σπουδές του στο τμήμα Δημόσιας 
Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, και εξειδικεύτηκε στο τομέα της 
Δημόσιας Οικονομικής. Συνέχισε τις σπουδές του στο Μεταπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών του Παντείου με ειδίκευση στη Φορολογία και 
Ελεγκτική. Έχει αποσπάσει διακρίσεις και τίτλους τόσο σε τομείς 
Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας όσο και σε διαγωνισμούς 
προσομοίωσης και κατάρτισης business plan επιχειρήσεων. Κατόπιν 
ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
εργάζεται στο τμήμα Φορολογικών Ελέγχων για την έκδοση Φορολογικών 
Πιστοποιητικών της Deloitte Certified Public Accountants S.A. 
   
Ο Γιάννης Σαραούδας γεννήθηκε το 1989 στην Γερμανική πόλη 
Φρίντριχσχαφεν από Έλληνες γονείς. Αποφοιτήσας από το 1ο ΓΕΛ Χαλκίδας, 
ξεκίνησε τις σπουδές του στο τμήμα Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου 
Πανεπιστημίου, εξειδικεύτηκε στα Δημόσια Οικονομικά. Συνέχισε τις σπουδές 
του στο Μεταπτυχιακό με ειδίκευση στη Φορολογία και Ελεγκτική. Κατά τη 
διάρκεια των σπουδών του εργαζόταν στο Business Development 
φαρμακευτικής εταιρείας ενώ αποσπούσε διακρίσεις από συμμετοχές σε 
πανελλήνιους εκπαιδευτικούς διαγωνισμούς όντας μέλος ομάδων. Κατόπιν 
ολοκλήρωσης των σπουδών καθώς και των στρατιωτικών υποχρεώσεων 
(Έφεδρος Ανθυπολοχαγός ΥΠ) εργάστηκε για περίπου ένα χρόνο στην Ελβετία 
σε πολυεθνική εταιρεία στο τμήμα πρόληψης και αντιμετώπισης απάτης. Με 
την επιστροφή του στην Ελλάδα και μέχρι σήμερα εργάζεται στον χώρο της 
λογιστικής και φορολογίας. 
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ΜΕΛΕΤΗ - ΕΚΘΕΣΗ 
(Ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. των νησιών του Αιγαίου) 

 
1. Γενικά  

 
1.1. Φορολογία και Συνταγματικές Αρχές 1 

 
Είναι γνωστό ότι οι φόροι συνυπάρχουν με τους πολίτες από την αρχαιότητα 
και τους ακολουθούν σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Οι φόροι αποτελούν 
αναγκαστική συνεισφορά που επιβάλλεται από το κράτος χωρίς προσωπική 
αντιπαροχή διότι η αντιπαροχή έχει γενικότερο σκοπό διαμόρφωσης του 
οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου όλων των πολιτών. 
 
Όπως σε όλα σχεδόν τα κράτη έτσι και στη χώρα μας έχουν θεσπιστεί 
συνταγματικές διατάξεις, με τις οποίες αφενός ορίζεται η φορολογική 
υποχρέωση των πολιτών και αφετέρου ορίζονται οι αρχές με βάση τις οποίες 
ασκείται η φορολογική εξουσία του κράτους. Ειδικότερα το Σύνταγμα της 
χώρας μας ορίζει : 
 
α) Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν αδιακρίτως στα δημόσια βάρη σύμφωνα 
με τις δυνάμεις τους. Από τη διάταξη αυτή απορρέει η αρχή της καθολικότητας 
του φόρου, με την έννοια ότι ο φόρος πρέπει να επιβάλλεται σε όλους τους 
πολίτες χωρίς διακρίσεις. Με τον όρο «αδιακρίτως» επιχειρείται η απαγόρευση 
θέσπισης αδικαιολόγητων εξαιρέσεων ή/και απαλλαγών από τη φορολογία και 
φυσικά η μεροληπτική εφαρμογή των φορολογικών νόμων. Επισημαίνεται 
όμως ότι για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης θεσπίζονται ορισμένες 
δικαιολογημένες απαλλαγές. Επίσης με τη φράση «σύμφωνα με τις δυνάμεις 

τους» ορίζεται η αρχή της φοροδοτικής ικανότητας, δηλαδή η συνεισφορά 
κάθε πολίτη ανάλογα με το εισόδημά του, το οποίο φορολογείται με 
προοδευτική κλίμακα έτσι ώστε η φορολογική επιβάρυνση να είναι μικρότερη 
στα χαμηλά εισοδήματα και φυσικά μεγαλύτερη όσο μεγαλώνει το εισόδημα. 
Επισημαίνεται ότι η αρχή της φοροδοτικής ικανότητας ισχύει μόνο στην άμεση 
φορολογία και όχι στην έμμεση διότι στην έμμεση η φορολογική επιβάρυνση 
είναι η ίδια, ανεξάρτητα από το εισόδημα, δηλαδή τη φοροδοτική ικανότητα 
του πολίτη. 
 
β) Οι πολίτες της χώρας έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις, συνεπώς και 
στη φορολογία υπάρχει η βασική αρχή της φορολογικής ισότητας. Εφόσον οι 
πολίτες ζουν κάτω από τις ίδιες προσωπικές ή/και οικονομικές ή/και 
κοινωνικές συνθήκες πρέπει να έχουν ίση φορολογική μεταχείριση χωρίς να 
επιτρέπονται διακρίσεις μεταξύ των φορολογουμένων πολιτών διότι οι 

                                              
1 Γιώργος Α. Κορομηλάς, Φορολογικό σύστημα με σεβασμό στις Συνταγματικές αρχές, 
Εφημερίδα ΗΜΕΡΗΣΙΑ, 11.8.2012. 
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διακρίσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν στη δημιουργία κατηγορίας 
προνομιούχων πολιτών. 
 
γ) Κανένας φόρος δεν μπορεί να επιβληθεί ή να εισπραχθεί χωρίς τυπικό νόμο, 
ο οποίος καθορίζει το υποκείμενο της φορολογίας και το εισόδημα, το είδος 
της περιουσίας, τις δαπάνες και τις συναλλαγές ή τις κατηγορίες στις οποίες 
αναφέρεται ο φόρος. Η αρχή της νομιμότητας της φορολογίας είναι βασική 
αρχή με την έννοια ότι δεν επιτρέπεται να επιβληθεί και να εισπραχθεί 
οποιοσδήποτε φόρος χωρίς νόμο που να τον προβλέπει ρητά.  
 
δ) Οποιοσδήποτε φόρος ή οποιοδήποτε άλλο οικονομικό βάρος δεν μπορεί να 
επιβληθεί με νόμο αναδρομικής ισχύος, εκτεινόμενο πέραν του προηγούμενου 
της επιβολής του φόρου οικονομικού έτους. Η αρχή αυτή, της μερικής 
απαγόρευσης της αναδρομικότητας του φόρου, διασφαλίζει τους πολίτες από 
τυχόν αυθαιρεσίες και είναι απόρροια ενός κράτους δικαίου. 
 
ε) Το αντικείμενο της φορολογίας, ο φορολογικός συντελεστής, οι απαλλαγές 
και οι εξαιρέσεις από τη φορολογία δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο 
νομοθετικής εξουσιοδότησης. Η αρχή αυτή, της βεβαιότητας του φόρου, 
απαιτεί τα βασικά στοιχεία κάθε φορολογίας να είναι σαφή και καθορισμένα 
στο νόμο, έτσι ώστε κάθε φορολογική επιβάρυνση να είναι εκ των προτέρων 
γνωστή σε όλους τους πολίτες και όχι να προκύπτει από αποφάσεις ή 
εγκυκλίους. 
 
Το υφιστάμενο φορολογικό σύστημα, δυστυχώς, δεν έχει λάβει υπόψη του τις 
προαναφερόμενες αρχές με αποτέλεσμα συνήθως να αιφνιδιάζει τους 
φορολογούμενους και να τους δημιουργεί πρόσθετες φορολογικές 
επιβαρύνσεις θέτοντας πολλές φορές σε κίνδυνο τους οικογενειακούς και τους 
επιχειρηματικούς προϋπολογισμούς. Επίσης δεν δημιουργεί φορολογική 
συνείδηση στους πολίτες και δεν εμπεδώνει το απαραίτητο κλίμα 
εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογούσας αρχής και φορολογούμενων ενώ αντίθετα 
ωθεί τους φορολογούμενους στην παραβατική συμπεριφορά.  
 
1.2. Πολυνομίας το ανάγνωσμα – Φορολογική νομοθεσία που μεταβάλλεται 

ανά 28 ημέρες 2 

 
«Η συνεχής μεταβολή των νόμων, ισοδυναμεί με μη εφαρμογή των νόμων», 
Αριστοτέλης 
 
Ένα και ίσως το πιο κύριο «αγκάθι» του φορολογικού συστήματος είναι η 
αστάθεια του δηλαδή οι απότομες και συνεχείς μεταβολές του. Δεν 
προλαβαίνει να στεγνώσει το μελάνι από τη μία μεταβολή, προσθήκη ή 
κατάργηση διάταξης και  έρχεται η άλλη με την ίδια ακριβώς αιτιολόγηση 
                                              
2 Γιώργος Α. Κορομηλάς, Η αστάθεια του φορολογικού συστήματος εχθρός της ανάπτυξης. 
Άρθρο, Εφημερίδα Καθημερινή της Κυριακής 1.10.2017. 
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δηλαδή τις αυξημένες δημοσιονομικές ανάγκες σε συνδυασμό με τις 
απαιτήσεις των δανειστών. Για να κατανοήσουμε το μέγεθος θα δούμε τις 
αλλαγές που έχουν γίνει, από την ημερομηνία που δημοσιεύθηκαν στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης μέχρι σήμερα σε τρία βασικά φορολογικά 
νομοθετήματα δηλαδή τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.), τον 
κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (Κ.Φ.Δ.), τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας 
Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) αλλά και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), 
νομοθέτημα το οποίο εκτός των λογιστικών κανόνων περιέχει και τις διατάξεις 
για τα φορολογικά αρχεία (βιβλία και στοιχεία). Ειδικότερα : 
 
α) Ο πρωταθλητής των μεταβολών Ν. 4172/2013 (Κ.Φ.Ε.) δημοσιεύθηκε στο 
Φ.Ε.Κ. υπ. αριθμόν 167/Α’ και είχε έναρξη ισχύος για φορολογικά έτη που 
ξεκίνησαν από την 1.1.2014 και μετά. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του 
(23.7.2013) μέχρι σήμερα 33 νόμοι έχουν μεταβάλει, καταργήσει και 
προσθέσει διατάξεις σε 154 άρθρα και 356 παραγράφους. Επισημαίνεται ότι 
πολλές από τις αλλαγές που έγιναν δεν ίσχυσαν ποτέ γιατί άλλαξαν με 
μεταγενέστερο νόμο. 
 
Πίνακας 1 : Προσθήκες, μεταβολές και διαγραφές διατάξεων στο Ν. 4172/2013 

(Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος) από την έναρξη ισχύος του έως σήμερα 
 

Νόμος / Π.Ν.Π. 
Προσθήκες, μεταβολές, διαγραφές 

Άρθρα Παράγραφοι 

4174/2013 1 1 
4223/2013 40 117 

Σύνολο έτους 2013 (2 νόμοι) 41 118 

4254/2014 22 59 
4283/2014 3 3 
4305/2014 4 5 
4307/2014 1 3 
4316/2014 3 8 

Σύνολο έτους 2013 (5 νόμοι) 33 78 

4321/2015 2 2 
4328/2015 6 7 
4330/2015 4 4 
4331/2015 1 1 
4334/2015 3 3 

ΠΝΠ 18.7.2015 1 38 
4336/2015 7 11 
4337/2015 1 1 
4340/2015 1 11 
4346/2015 1 1 

Σύνολο έτους 2015 (9 νόμοι 1 ΠΝΠ) 27 79 

4374/2016 2 3 
4378/2016 2 2 
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4386/2016 2 2 
4387/2016 9 19 
4389/2016 2 3 
4410/2016 2 2 
4430/2016 2 2 
4438/2016 2 3 
4446/2016 11 12 

Σύνολο έτους 2016 (9 νόμοι) 34 48 

4465/2017 4 9 
4467/2017 2 2 
4472/2017 5 13 
4474/2017 2 3 
4483/2017 1 1 
4484/2017 4 4 
4485/2017 1 1 

Σύνολο έτους 2017 (7 νόμοι) * 19 33 

Γενικό σύνολο (33 νόμοι) * 154 356 

Πηγή : Γιώργος Α. Κορομηλάς. * Μέχρι την ημερομηνία οριστικοποίησης της 

παρούσας Μελέτης – Έκθεσης. 
 
β) Δεύτερος στις μεταβολές είναι ο Ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.) ο οποίος 
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ. αριθμόν 170/Α’ και είχε έναρξη ισχύος για την 
πλειοψηφία των διατάξεών του από την 1.1.2014 και μετά. Από την 
ημερομηνία δημοσίευσής του (26.7.2013) μέχρι σήμερα 27 νόμοι έχουν 
μεταβάλει, καταργήσει και προσθέσει διατάξεις σε 139 άρθρα και 351 
παραγράφους. Επισημαίνεται ότι και σε αυτό το νόμο πολλές από τις αλλαγές 
που έγιναν δεν ίσχυσαν ποτέ γιατί άλλαξαν με μεταγενέστερο νόμο. 
 
Πίνακας 2 : Προσθήκες, μεταβολές και διαγραφές διατάξεων στο Ν. 4174/2013 

(Κώδικας Φορολογικών Διαδικασιών) από την έναρξη ισχύος του έως σήμερα 
 

Νόμος / Π.Ν.Π. 
Προσθήκες, μεταβολές, διαγραφές 

Άρθρα Παράγραφοι 

4183/2013 1 2 
4223/2013 49 173 

Σύνολο έτους 2013 (2 νόμοι) 50 175 

4224/2014 1 1 
4239/2014 1 1 
4254/2014 15 37 
4258/2014 1 1 
4261/2014 1 1 
4276/2014 1 1 
4281/2014 5 8 
4316/2014 2 3 
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Σύνολο έτους 2014 (8 νόμοι) 27 53 

4321/2015 1 1 
4330/2015 1 2 
4331/2015 1 1 
4336/2015 2 2 
4337/2015 18 50 
4346/2015 3 9 

Π.Ν.Π. 24.12.2015 1 1 
Σύνολο έτους 2015 (6 νόμοι 1 ΠΝΠ) 27 66 

4387/2016 1 1 
4389/2016 1 1 
4403/2016 1 1 
4410/2016 18 30 
4415/2016 1 1 
4438/2016 3 5 
4446/2016 3 4 

Σύνολο έτους 2016 (7νόμοι) 28 43 

4465/2017 1 1 
4472/2017 1 2 
4474/2017 5 11 

Σύνολο έτους 2017 (3 νόμοι) * 7 14 

Γενικό σύνολο (27 νόμοι) * 139 351 

Πηγή : Γιώργος Α. Κορομηλάς. * Μέχρι την ημερομηνία οριστικοποίησης της 

παρούσας Μελέτης – Έκθεσης. 
 
γ) Τρίτος στις μεταβολές είναι ο Ν. 2859/2000 (Κώδικας Φ.Π.Α.). Τους 
τελευταίους πενήντα μήνες 24 νόμοι έχουν μεταβάλει, καταργήσει και 
προσθέσει διατάξεις σε 55 άρθρα και 146 παραγράφους. 
 
Πίνακας 3 : Προσθήκες, μεταβολές και διαγραφές διατάξεων στο Ν. 2859/2000 

(Κώδικας Φ.Π.Α.) τους τελευταίους πενήντα μήνες 
 

Νόμος / Π.Ν.Π. 
Προσθήκες, μεταβολές, διαγραφές 

Άρθρα Παράγραφοι 

4211/2013 2 2 
4223/2013 1 1 

Σύνολο έτους 2013 (2 νόμοι) 3 3 

4238/2014 1 2 
4254/2014 4 4 
4261/2014 1 10 
4281/2014 6 28 
4316/2014 8 42 

Σύνολο έτους 2014 (5 νόμοι) 20 86 

4321/2015 4 4 
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4330/2015 1 1 
4334/2015 3 3 

Π.Ν.Π. 18/7/2015 1 1 
4336/2015 5 5 
4339/2015 1 1 
4342/2015 1 1 
4346/2015 1 1 
4351/2015 1 1 

Σύνολο έτους 2015 (8 νόμοι 1 ΠΝΠ) 18 18 

4375/2016 3 5 
4378/2016 2 3 
4389/2016 1 2 
4410/2016 2 16 
4446/2016 2 8 

Σύνολο έτους 2016 (5 νόμοι) 10 34 

4467/2017 1 2 
4472/2017 1 1 
4474/2017 2 2 

Σύνολο έτους 2017 (3 νόμοι) * 4 5 

Γενικό Σύνολο (24 νόμοι) * 55 146 

Πηγή : Γιώργος Α. Κορομηλάς. * Μέχρι την ημερομηνία οριστικοποίησης της 

παρούσας Μελέτης – Έκθεσης. 
 
δ) Ακολουθεί ο Ν. 4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) ο οποίος δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 
υπ. αριθμόν 287/Α’ και είχε έναρξη ισχύος από την 1.1.2014 και μετά. Από την 
ημερομηνία δημοσίευσής του (31.12.2013) μέχρι σήμερα 17 νόμοι έχουν 
μεταβάλει, καταργήσει και προσθέσει διατάξεις σε 34 άρθρα και 43 
παραγράφους. 
 
Πίνακας 4 : Προσθήκες, μεταβολές και διαγραφές διατάξεων στο Ν. 4223/2013 

(Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων) από την έναρξη ισχύος του έως σήμερα 
 

Νόμος / Π.Ν.Π. 
Προσθήκες, μεταβολές, διαγραφές 

Άρθρα Παράγραφοι 

4250/2014 1 1 
4254/2014 2 2 
4276/2014 4 5 
4281/2014 1 1 
4282/2014 1 1 
4286/2014 5 10 
4308/2014 1 1 
4316/2014 2 3 

Σύνολο έτους 2014 (8 νόμοι) 17 24 

4328/2015 1 1 
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4336/2015 3 4 
4337/2015 2 2 

Σύνολο έτους 2015 (3 νόμοι) 6 7 

4387/2016 1 1 
4389/2016 2 3 
4393/2016 1 1 
4410/2016 3 3 
4430/2016 1 1 

Σύνολο έτους 2016 (5 νόμοι) 8 9 

4474/2017 3 3 
Σύνολο έτους 2017 (1 νόμος) * 3 3 

Γενικό Σύνολο (17 νόμοι) * 34 43 

Πηγή : Γιώργος Α. Κορομηλάς. * Μέχρι την ημερομηνία οριστικοποίησης της 

παρούσας Μελέτης – Έκθεσης. 
 
ε) Τέλος τις λιγότερες μεταβολές είχες ο Ν. 4308/2014 (Ε.Λ.Π.) ο οποίος 
δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. υπ. αριθμόν 251/Α’ και είχε έναρξη ισχύος από την 
1.1.2015 και μετά. Από την ημερομηνία δημοσίευσής του (24.11.2014) μέχρι 
σήμερα 5 νόμοι έχουν μεταβάλει, καταργήσει και προσθέσει διατάξεις σε 12 
άρθρα και 16 παραγράφους. Επισημαίνεται ότι η πλειοψηφία των αλλαγών 
αφορά τις διατάξεις των κεφαλαίων 1, 2 και 3 δηλαδή θεμάτων που αφορούν 
την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων, τα λογιστικά αρχεία και τα 
παραστατικά πωλήσεων, ήτοι διατάξεων που έχουν φορολογικό περιεχόμενο 
ενώ σε επίπεδο λογιστικών κανόνων δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική μεταβολή 
διότι οι κανόνες αυτοί προέρχονται από την οδηγία 2013/34/Ε.Ε. 
 
Πίνακας 5 : Προσθήκες, μεταβολές και διαγραφές διατάξεων στο Ν. 4308/2014 

(Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) από την έναρξη ισχύος του έως σήμερα 
 

Νόμος / Π.Ν.Π. 
Προσθήκες, μεταβολές, διαγραφές 

Άρθρα Παράγραφοι 

4316/2014 1 1 
Σύνολο έτους 2014 (1 νόμος) 1 1 

4337/2015 1 1 
Σύνολο έτους 2015 (1 νόμος) 1 1 

4410/2016 8 11 
4446/2016 1 2 

Σύνολο έτους 2016 (2 νόμοι) 9 13 

4472/2017 1 1 
Σύνολο έτους 2017 (1 νόμος) * 1 1 

Γενικό Σύνολο (5 νόμοι) * 12 16 

Πηγή : Γιώργος Α. Κορομηλάς. * Μέχρι την ημερομηνία οριστικοποίησης της 

παρούσας Μελέτης – Έκθεσης. 
 



ΜΕΛΕΤΗ - ΕΚΘΕΣΗ 

14     Ι.Ο.ΦΟ.Μ. 

Πίνακας 6 : Αριθμός νόμων που προσέθεσαν, μετέβαλαν και κατήργησαν 

διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του Κώδικα Φορολογικών 

Διαδικασιών, του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων και των Ελληνικών 

Λογιστικών Προτύπων από την έναρξη ισχύος τους έως σήμερα και του Κώδικα 

Φόρου Προστιθέμενης Αξίας από τον Ιούλιο του 2013 έως σήμερα 
 

Έτος Κ.Φ.Ε. Κ.Φ.Δ. ΕΝ.Φ.Ι.Α. Ε.Λ.Π. Φ.Π.Α. 

2013  2 2   2 
2014  5 8 8 1 5 
2015  10 7 3 1 9 
2016  9 7 5 2 5 
2017 * 7 3 1 1 3 

Σύνολο * 33 27 17 5 24 

Συχνότητα 
αλλαγών 

Ανά 
ενάμιση 

μήνα 

Ανά ένα 
μήνα και 

εικοσιπέντε 
ημέρες 

Ανά δύο 
μήνες και 

είκοσι 
ημέρες 

Ανά έξι 
μήνες και 

είκοσι 
τέσσερις 
ημέρες 

Ανά δύο 
μήνες και 

δύο ημέρες 

Πηγή : Γιώργος Α. Κορομηλάς. * Μέχρι την ημερομηνία οριστικοποίησης της 

παρούσας Μελέτης – Έκθεσης. 
 
Εδώ και πολλά, πολλά, πολλά χρόνια το πολιτικό προσωπικό της χώρας, ειδικά 
αυτό που ανήκει στα κόμματα εξουσίας, όταν η λαϊκή βούληση το κατατάξει 
στα έδρανα της αντιπολίτευσης κατακεραυνώνει το ισχύον φορολογικό 
σύστημα αναφέροντας πόσο ασταθές άρα αντιαναπτυξιακό είναι, πόσο 
υπερφορολογεί φυσικά και νομικά πρόσωπα και άλλα πολλά. Όταν όμως 
βρεθεί στα κυβερνητικά έδρανα τότε, ως δια μαγείας, μετά από κάποια 
ρετουσαρίσματα το φορολογικό σύστημα μεταμορφώνεται σε εργαλείο 
ανάπτυξης και προόδου. Τελικά το μόνο σχετικά σταθερό που υπάρχει στο 
φορολογικό σύστημα είναι οι απόψεις που έχει για αυτό το πολιτικό 
προσωπικό, μεταβαλλόμενες ανάλογα μόνο όταν είναι στην κυβέρνηση ή όταν 
είναι στην αντιπολίτευση. 
 
Πέραν λοιπόν των γνωστών προβλημάτων που δημιουργεί η αστάθεια του 
φορολογικού συστήματος, ειδικά στην επιχειρηματική δραστηριότητα, 
προβλημάτων για τα οποία έχουν χυθεί τόνοι μελανιού, πρέπει να έρθουμε 
τώρα και στη θέση αυτών που εφαρμόζουν τη φορολογική νομοθεσία δηλαδή 
των λογιστών - φοροτεχνικών και των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ και των 
ελεγκτικών υπηρεσιών. Για τα ανωτέρω βασικά νομοθετήματα, τα οποία 
πρέπει να τα γνωρίζουν πολύ καλά μιας και είναι το κύριο αντικείμενο της 
επαγγελματικής τους ενασχόλησης, σε ένα χρονικό διάστημα 50 μηνών (από 

την ημερομηνία δημοσίευσης του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος μέχρι και 

σήμερα)3 είχαμε 54 νόμους που  έχουν μεταβάλει, καταργήσει και προσθέσει 

                                              
3 Είναι το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία δημοσίευσης του ισχύοντος Κώδικα 
Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) ήτοι από την 23.7.2017 μέχρι και σήμερα, επειδή ο 
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διατάξεις σε 394 άρθρα και 912 παραγράφους αυτών, ήτοι σχεδόν κάθε είκοσι 

οκτώ (28) ημέρες μια μεταβολή. Αν προσθέσουμε σε αυτό τον όγκο που 
πρέπει να μελετηθεί σχολαστικά τις αποφάσεις (δευτερογενής νομοθεσία) που 
εκδίδονται βάσει των σχετικών εξουσιοδοτικών διατάξεων, τις εγκυκλίους οι 
οποίες ενώ πρέπει να κοινοποιούν τις διατάξεις και να παρέχουν οδηγίες ορθής 
και ομοιόμορφης εφαρμογής σε πολλές περιπτώσεις νομοθετούν, αλλά και μια 
ακόμα σειρά εγγράφων (ατομικών διοικητικών λύσεων κ.λπ.), τότε όλοι 
μπορούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει παράλληλα με τη «λάντζα» της  
καθημερινότητας, τότε όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι, η συντριπτική 
πλειοψηφία των κατά καιρούς αιτημάτων που υποβάλλονται από τους φορείς 
που εκπροσωπούν τους κλάδους αυτούς, δεν στερούνται βασιμότητας συνεπώς 
αφενός η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών και αφετέρου η 
Διοίκηση της Α.Α.Δ.Ε. έχουν την υποχρέωση να τα λαμβάνουν σοβαρά υπόψη. 
 
Η αστάθεια του φορολογικού συστήματος οδηγεί στην πολυπλοκότητα και το 
αποτέλεσμα είναι να μην επιτελεί το ρόλο του ως ένας εκ των κύριων πυλώνων 
ανάπτυξης αλλά αντίθετα να λειτουργεί αποτρεπτικά στην ανάληψη 
οποιασδήποτε επιχειρηματικής πρωτοβουλίας. Η χώρα για να μπορέσει να 
ανακάμψει, ειδικά μετά την εποχή των μνημονίων, απαιτείται να έχει ένα 
σταθερό φορολογικό σύστημα που θα δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον 
για τις επιχειρήσεις ιδιαίτερα αυτών που δραστηριοποιούνται σε τομείς 
στρατηγικής σημασίας. 
 
1.3. Συνταγματική προστασία των ιδιαιτέρων συνθηκών των νησιωτικών 

περιοχών  

 
Ο κοινός νομοθέτης και η Διοίκηση, όταν δρουν κανονιστικά, υποχρεούνται να 
λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών 
περιοχών, μεριμνώντας για την ανάπτυξή τους. 4 
 
2. Φορολογία και Δημόσια έσοδα  

 
Στην ερώτηση «Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος έτσι ώστε να αυξηθούν τα 

Δημόσια έσοδα, άρα να μειωθούν τα ελλείμματα και να γίνει διαχειρίσιμο το 

Δημόσιο χρέος;», θα μπορούσαν να δοθούν οι ακόλουθες δύο απαντήσεις : 
 
α) Με την αύξηση της φορολογίας 
 
Η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων, πρακτική η οποία έχει ήδη 
υιοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, δεν παράγει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα 
διότι παρά τη μεγάλη αύξηση της άμεσης και έμμεσης φορολογίας, τα 

                                                                                                                                  
νόμος αυτός θεωρείται εναρκτήριος νόμος φορολογικής μεταρρύθμισης η οποία είχε σαν 
κύριο στόχο τη σταθεροποίηση του φορολογικού συστήματος. 
 
4 Σύνταγμα της Ελλάδας, παράγραφος 4 άρθρου 101.  
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φορολογικά έσοδα δεν έχουν αυξηθεί στον αναμενόμενο βαθμό αλλά αντίθετα 
καταγράφουν πτωτική τάση. Η μείωση της ζήτησης, δηλαδή η μείωση των 
συναλλαγών που είναι αποτέλεσμα της ύφεσης, έχει οδηγήσει σε μικρότερη 
φορολογητέα ύλη άρα η πτωτική τάση των φορολογικών εσόδων έπρεπε να 
είναι αναμενόμενη. 
 
Η προσπάθεια αύξησης των εσόδων δεν μπορεί να γίνεται με την αύξηση 
συντελεστών φορολογίας ή με την επιβολή νέων φορολογικών επιβαρύνσεων 
βαπτιζομένων ως ειδικών ή/και έκτακτων εισφορών και τελών, διότι το 
αποτέλεσμα αυτών των πρακτικών εντείνει την ύφεση και δημιουργείται ένας 
φαύλος κύκλος. Η αύξηση των φορολογικών επιβαρύνσεων οδηγεί σε μείωση 
του εισοδήματος των πολιτών που οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης και σε 
μαζικοποίηση των φαινομένων παραβατικής συμπεριφοράς (φοροδιαφυγή, 

φοροαποφυγή) άρα σε μείωση εσόδων που οδηγεί με τη σειρά της σε νέες 
αυξήσεις των φορολογικών επιβαρύνσεων που οδηγούν με τη σειρά τους σε 
περαιτέρω μείωση των εσόδων, άρα μεγαλύτερη ύφεση. 
 
Τα ανωτέρω επιβεβαιώνονται από τα αποτελέσματα έρευνας 
(ερωτηματολογίου) που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας μελέτης, σύμφωνα 
με τα οποία : 
 

αα) Το 85% των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι η αύξηση του  μειώνει 
την κερδοφορία των επιχειρήσεων, και 

 
ββ) Το 63% των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι η αύξηση αυτή παρέχει 
άλλοθι για παραβατικότητα σχετική με την φορολογική και εργατική 
νομοθεσία.  

 
β) Με τη μείωση της φορολογίας 
 
Μια λογική μείωση των συντελεστών στην άμεση και στην έμμεση φορολογία 
μπορεί να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα διότι : 
 
α) Αυξάνει το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών το οποίο διοχετεύεται 
στην κατανάλωση. Επισημαίνεται ότι το 97% των συμμετεχόντων στην έρευνα 
που διεξήχθη στα πλαίσια της παρούσας μελέτης – έκθεσης συμφώνησε ότι η 
αύξηση του  είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους των προϊόντων και 
των υπηρεσιών, μειώνοντας κατά αυτό τον τρόπο το διαθέσιμο εισόδημα των 
καταναλωτών οι οποίοι βαρύνονται με το φόρο. 
 
β) Ενισχύει την επιχειρηματική δραστηριότητα με παράλληλη αύξηση του 
κύκλου εργασιών (Αύξηση φορολογικής βάσης).  
 
γ) Αναιρεί το κίνητρο μετανάστευσης επιχειρηματικών δραστηριοτήτων σε 
χώρες με χαμηλότερη φορολογία. 
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δ) Μειώνει τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή.  
 
Για να αυξηθούν τα έσοδα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη ώθηση στην 
επένδυση και την κατανάλωση και αυτό μπορεί να γίνει με τη μείωση των 
φορολογικών συντελεστών. Τα χαμηλά επίπεδα στα οποία κινείται η αγορά, 
πρωτοφανή για τα μέχρι πριν από επτά χρόνια δεδομένα της χώρας μας, αλλά 
και η αυξημένη φοροδιαφυγή συρρίκνωσαν τα έσοδα παρά τις συνεχείς 
αυξήσεις στην άμεση και έμμεση φορολογία. 
 
Αναλύοντας τα δεδομένα από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. σχετικά με την διαχρονική 
συνεισφορά των περιφερειών της επικράτειας στο Ακαθάριστο Εγχώριο 
Προϊόν, συγκρινόμενο με την γενικότερη πορεία του Α.Ε.Π. στην Ελληνική 
επικράτεια παρουσιάζει την πορεία που παρατίθεται στο παρακάτω γράφημα : 
 
Διάγραμμα 1 : Ποσοστιαία μεταβολή ΑΕΠ από 2001 έως 2014 
 

 
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή, Ίδια επεξεργασία 

 
Όπως φαίνεται, η μεγαλύτερη μεταβολή και στο συνολικό Α.Ε.Π. αλλά και 
στις περιφέρειες που εξετάζονται, λαμβάνει χώρα κατά τα έτη 2008 – 2009. Το 
έτος 2010 – 2011 συνεχίζεται η πτωτική πορεία, ενώ από το 2012 έως και το 
2014 φαίνεται πως το Α.Ε.Π. απαγκιστρώνεται από την αρνητική πορεία του 
και πλησιάζει το θετικό πρόσημο σε μεταβολή, παραμένοντας βέβαια σταθερά 
μειούμενο. Παρόλαυτά, προκειμένου να εξαχθούν επαρκή συμπεράσματα 
πρέπει αφενός να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι τα έτη 2011 - 2014 αποτελούν 
εκτίμηση, και αφεταίρου να γίνει κατανοητό ότι η πορεία του Α.Ε.Π. για τα 
έτη 2009 έως και 2014 παραμένει αρνητική και κατά συνέπεια δεν έχει αυξηθεί 
η φορολογική βάση για τον υπολογισμό του Φ.Π.Α.  
 
Ίσως ένας συνδυασμός πρακτικών όπως μείωση φορολογικών συντελεστών, 
διαφανούς διαχείρισης των φορολογικών εσόδων επ’ ωφελεία του κοινωνικού 
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συνόλου θα βοηθήσει κατά κύριο λόγο στην καλλιέργεια της φορολογικής 
συνείδησης διότι θα αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο κράτος, 
εμπιστοσύνη που σήμερα είναι βαθύτατα κλονισμένη. Οι πρακτικές αυτές 
μπορούν να οδηγήσουν στο ζητούμενο, δηλαδή στην επανεκκίνηση της 
αγοράς, στη μείωση της φοροδιαφυγής και κατά συνέπεια στη διεύρυνση της 
φορολογικής βάσης.  
 
Προσοχή : Η μείωση της φορολογίας πρέπει να είναι σε τέτοιο βαθμό έτσι 
ώστε η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας να καταφέρει να αυξήσει τα 
φορολογικά έσοδα. Επισημαίνεται ότι, οι μειώσεις των φορολογικών 
συντελεστών που ακολούθησαν μετά την επικράτηση αυτής της άποψης στις 
Η.Π.Α. τη δεκαετία του 1980 (επί Προεδρίας Reagan) ήταν τόσο μεγάλες που 
η αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας δεν κατάφερε να υποκαταστήσει 
την απώλεια φόρων, με αποτέλεσμα τα ελλείμματα του Αμερικανικού κράτους 
να αυξηθούν εντυπωσιακά. Αυτό όμως δεν απορρίπτει την γενικότερη υπόθεση 
ότι μια μείωση των φορολογικών συντελεστών μπορεί, πράγματι, να οδηγήσει 
στην αύξηση των φορολογικών εσόδων, ιδίως σε χώρες όπως η δική μας με 
έντονο το πρόβλημα της φοροδιαφυγής και της γραφειοκρατίας. 5 
 

2.1. Καμπύλη Laffer – Σχέση φορολογικών συντελεστών και Δημοσίων 

εσόδων  

 
Η εύρεση του ιδανικού ύψους των φορολογικών συντελεστών, σε ότι αφορά 
την αύξηση των δημοσίων εσόδων, μπορεί να γίνει (σε καθαρά θεωρητική 

προσέγγιση), με τη χρήση  της καμπύλης Laffer (Διάγραμμα 2). 
 
Διάγραμμα 2 : Καμπύλη Laffer 
 

 
Δημόσια      

έσοδα      
      
      
      
      
      
      
      

0      α% 100 
α% = Ιδανικός συντελεστής 

 
Η λογική του διαγράμματος είναι απλή και στηρίζεται στις ακόλουθες δύο 
υποθέσεις : 

                                              
5 Κέντρο Μελετών και Έρευνας Ε.Β.Ε.Α., Η φορολόγηση των επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης, 
Αθήνα, Μάρτιος 2011, σελίδα 27. 
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α) Αν ο φορολογικός συντελεστής είναι μηδενικός τότε και τα Δημόσια έσοδα 
θα είναι μηδενικά. 
 
β) Αν ο φορολογικός συντελεστής είναι 100% τα Δημόσια έσοδα θα είναι πάλι 
μηδενικά. 
 
Οι ανωτέρω δύο υποθέσεις στηρίζονται στο γεγονός ότι η καμπύλη των 
δημοσίων εσόδων (καταγράφονται στον κάθετο άξονα) τέμνει τον οριζόντιο 
άξονα (καταγράφεται ο φορολογικός συντελεστής) στα σημεία όπου ο 
φορολογικός συντελεστής ισούται αντίστοιχα με 0% και 100%. Συνεπώς όταν 
ο φορολογικός συντελεστής είναι 0% ή 100% τότε τα δημόσια έσοδα 
εκμηδενίζονται άρα το ερώτημα που τίθεται είναι «ποιος φορολογικός 

συντελεστής μεγιστοποιεί τα δημόσια έσοδα;». Η απάντηση, στο Διάγραμμα 2, 
είναι ο α%. 
 
Με δεδομένα τα ανωτέρω τίθεται ίσως το πιο κρίσιμο ερώτημα, ήτοι «Αν 

μειωθεί ο φορολογικός συντελεστής θα έχουμε αύξηση ή μείωση των δημοσίων 

εσόδων;». 
 
Για να απαντηθεί το ερώτημα αυτό χρειάζεται πρώτα να απαντηθεί ένα άλλο 
ερώτημα, δηλαδή «ο φορολογικός συντελεστής που ισχύει σήμερα είναι 

μικρότερος ή μεγαλύτερος του α%;». Αν η απάντηση είναι ότι ο ισχύων 
συντελεστής είναι μεγαλύτερος του α% τότε μια μείωσή του θα αυξήσει τα 
δημόσια έσοδα διαφορετικά αν είναι μικρότερος ή ίσος του α% τότε η μείωσή 
του θα μειώσει τα δημόσια έσοδα. Βέβαια για να ολοκληρωθεί η προσέγγιση 
θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη ότι ο α% δεν μπορεί να εκτιμηθεί με 
ακρίβεια συνεπώς δεν μπορεί να πει κανείς με σιγουριά αν βρισκόμαστε, ανά 
φορολογικό αντικείμενο, δεξιά (μεγαλύτερος συντελεστής) ή αριστερά 
(μικρότερος συντελεστής) του σημείου α% ειδικά σήμερα που βιώνουμε μια 
πρωτόγνωρη κατάσταση. 
 
3. Έμμεση φορολογία 

 
3.1. Γενικά 

 
Η έμμεση φορολόγηση επιβάλλεται ομοιόμορφα σε όλους τους πολίτες 
(καταναλωτές) ανεξάρτητα από το εισόδημά τους. Αποτέλεσμα είναι να 
χαρακτηρίζεται ως η περισσότερο άδικη μορφή φορολόγησης σε σχέση με την 
άμεση φορολόγηση άσχετα αν το βασικό επιχείρημα, υπέρ της, είναι η ευκολία 
επιβολής της.  
 
3.2. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) 

 
Ο κυριότερος έμμεσος φόρος στη χώρα μας είναι ο  ο οποίος εισήχθη το 1987.  
 



ΜΕΛΕΤΗ - ΕΚΘΕΣΗ 

20     Ι.Ο.ΦΟ.Μ. 

Ο φόρος αυτός αποτελεί κύρια πηγή εσόδων από την έμμεση φορολογία και η 
συμμετοχή του στα έσοδα του κράτους έχει αυξηθεί τα τελευταία χρόνια 
φτάνοντας το 7,33% του Α.Ε.Π. το 2015 από 6,8% το 2000, ωστόσο με πολύ 
σημαντικές διακυμάνσεις κατά την περίοδο αυτή. 
 
Στο Διάγραμμα 2 που ακολουθεί απεικονίζονται τα έσοδα από το  ως ποσοστό 
του Α.Ε.Π. για τα έτη 2000 έως και 2015. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι 
υψηλότερες τιμές καταγράφονται τα έτη 2002 (7,3%) και 2015 (7,33%). 
Κάποιες μελέτες6 συνδέουν την αύξηση αυτή για το μεν 2002 με την επίσημη 
αλλαγή του νομίσματος από δραχμή σε ευρώ και για το δε 2007 με την 
καταγραφή υψηλών ρυθμών ανάπτυξης της οικονομίας!!! 
 
Διάγραμμα 3 : Έσοδα από Φ.Π.Α. ως ποσοστό Α.Ε.Π. ετών 2000 έως 2015 
 

 
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή., Ιδία επεξεργασία 
 
3.2.1. Συντελεστές  στην Ελλάδα 

 
Πίνακας 7 : Συντελεστές  – Διαχρονική αναπροσαρμογή 
 

Περίοδος 
Συντελεστές * Σχετικές 

διατάξεις Κανονικός Μειωμένος Υπερμειωμένος 

Έως 31.3.2005 18% 8% 4% 
Άρθρο 21 

Ν. 2859/2000 
Από 1.4.2005 

Έως 14.3.2010 
19% 9% 4,5% 

Άρθρο 12 

Ν. 3336/2005 
Από 15.3.2010 
Έως 30.6.2010 

21% 10% 5% 
Άρθρο 12 

Ν. 3833/2010 

                                              
6 Κ.Ε.Π.Ε, Παράγραφος με τίτλο το φορολογικό καθεστώς στην Ελλάδα, με έμφαση σε θέματα , 

μελέτης που συνυποβλήθηκε με την Αιτιολογική Έκθεση της Πρότασης Νόμου «Φορολογικά 

κίνητρα ενίσχυσης ηλεκτρονικών συναλλαγών, ρυθμίσεις για τη διασφάλιση απόδοσης του  και 

άλλες», Αθήνα, Μάρτιος 2012. Στην σύνταξη της Πρότασης Νόμου από το Ι.Ο.ΦΟ.Μ. 
συμμετείχαν οι κ.κ. Γ. Κορομηλάς και Α. Αλωνιάτης. 
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Περίοδος 
Συντελεστές * Σχετικές 

διατάξεις Κανονικός Μειωμένος Υπερμειωμένος 

Από 1.7.2010 
Έως 

31.12.2010 
23% 11% 5,5% 

Άρθρο 4 

Ν. 3845/2010 

Από 1.1.2011 
έως 

19.07.2015 
23% 13% 6,5% 

Άρθρο 4 

Ν. 3899/2010 

Από 20.7.2015 
έως 31.5.2016 

23% 13% 6% 
Άρθρο 1 

Ν.4334/2015 

Από 1.6.2016 
έως σήμερα 

24% 13% 6% 
Άρθρο 52 

Ν.4389/2016 

Πηγή : Ίδια επεξεργασία * Για τα νησιά του Αιγαίου (νομοί Λέσβου, Χίου, 

Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες 

Σποράδες και Σκύρο), οι ανωτέρω συντελεστές μειώνονται κατά 30%. 
 
3.2.2. Έσοδα από το Φ.Π.Α. της τριετίας 2014 - 2016 

 
Ο Φ.Π.Α. αποτελεί κατά μέσο όρο το 50,23% των έμμεσων φόρων κατά την 
περίοδο 2014 – 2016. 
 
Πίνακας 8 : Έσοδα από Φ.Π.Α. ετών 2014 έως 2016 (σε τρέχουσες τιμές) 
 

 

Έσοδα 

Φ.Π.Α. 

* 

Μεταβολή 

% 

Σύνολο 

έμμεσων 

φόρων * 

Μεταβολή 

% 

% ως 

προς 

έμμεσους 

φόρους 

2014 12.573 
 

24.907 
 

50,48% 
2015 12.910 2,68% 25.942 4,16% 49,76% 
2016 14.367 11,29% 28.478 9,78% 50,45% 

Μ/Ο 
    

50,23% 

Πηγή : Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, Εαρινή Έκθεση 2017 - Ίδια 

Επεξεργασία. * Ποσά σε εκατομμύρια ευρώ. 
 
3.2.3. Κενό Φ.Π.Α. στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

 
Σύμφωνα με μελέτη του Κέντρου Κοινωνικών και Οικονομικών Ερευνών,7 η 
Ελλάδα δεν εισπράττει κατά μέσο όρο 29,8% του οφειλόμενου Φ.Π.Α.,  
(Μέσος Όρος ετών 2011 - 2015), όταν, σύμφωνα με την ίδια μελέτη, ο μέσος 
όρος της Ε.Ε. είναι 12,8% για το έτος 2015.  
 

                                              
7 Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States, Sept. 2017. 
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Οι πίνακες που ακολουθούν (9, 9α και 9β) παρουσιάζουν την εισπραξιμότητα 
του Φ.Π.Α. για από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρατηρείται ότι 
παραμένει χαμηλή (0,51) σε σχέση με τον μέσο όρο (0,71), ενώ παρουσιάζει τη 
δεύτερη χαμηλότερη αποδοτικότητα συγκριτικά με τις άλλες χώρες.  
 
Πίνακας 9 : Εκτιμήσεις ελλείμματος στην είσπραξη  - (VAT Gap Estimates, 

2013) σε εκατομμύρια ευρώ. 
 

 2013 

Country  Revenues  VTTL  VAT Gap  
VAT 

Gap (%) 

BE   27.250   30.923   3.673   11,88  
BG   3.898   4.653   755   16,23  
CZ   11.694   14.455   2.761   19,10  
DK   24.321   27.409   3.088   11,27  
DE   197.005   221.107   24.102   10,90  
EE   1.558   1.826   268   14,67  
IE   10.372   11.913   1.541   12,94  
EL   12.593   18.940   6.347   33,51  

ES   61.126   69.589   8.463   12,16  
FR   144.301   164.791   20.490   12,43  
HR   -   -   -   -  
IT   93.921   132.796   38.875   29,27  
CY   -   -   -   -  
LV   1.690   2.275   584   25,69  
LT   2.611   4.253   1.642   38,61  
LU   3.415   3.532   116   3,29  
HU   9.073   11.668   2.595   22,24  
MT   582   958   375   39,20  
NL   42.424   47.731   5.307   11,12  
AT   24.953   27.399   2.446   8,93  
PL   27.780   37.227   9.447   25,38  
PT   13.710   16.236   2.526   15,56  
RO   11.913   18.186   6.272   34,49  
SI   3.045   3.260   214   6,57  
SK   4.696   6.914   2.218   32,08  
FI   18.888   20.028   1.140   5,69  
SE   39.048   39.540   492   1,24  
UK   142.227   157.932   15.705   9,94  

Total EU  934.094   1.095.541   161.442   13,81  

Πηγή : Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2016 

Final Report   
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Πίνακας 9α : Εκτιμήσεις ελλείμματος στην είσπραξη  - (VAT Gap Estimates, 

2014) σε εκατομμύρια ευρώ. 
 

2014 

Country  Revenues  VTTL  VAT Gap  
VAT Gap 

(%) 

BE   27.518   30.496   2.978   9,77  
BG   3.810   4.986   1.176   23,59  
CZ   11.602   13.916   2.313   16,62  
DK   24.950   27.868   2.919   10,47  
DE   203.081   227.979   24.898   10,92  
EE   1.711   1.874   163   8,70  
IE   11.521   12.628   1.106   8,76  
EL   12.676   16.966   4.290   25,29  

ES   63.643   69.400   5.757   8,30  
FR   148.454   170.435   21.981   12,90  
HR   5.368   5.611   243   4,33  
IT   97.071   135.376   38.305   28,30  
CY   -   -   -   -  
LV   1.787   2.207   420   19,03  
LT   2.764   3.816   1.052   27,57  
LU   3.732   3.823   90   2,35  
HU   9.754   11.757   2.003   17,04  
MT   642   1.063   421   39,60  
NL   42.708   47.050   4.342   9,23  
AT   25.386   28.084   2.699   9,61  
PL   29.317   39.032   9.715   24,89  
PT   14.682   16.914   2.232   13,20  
RO   11.496   20.116   8.620   42,85  
SI   3.155   3.411   256   7,51  
SK   5.021   7.227   2.206   30,52  
FI   18.948   20.159   1.211   6,01  
SE   38.846   38.956   110   0,28  
UK   157.478   176.193   18.715   10,62  

Total EU  977.121   1.137.343   160.221   10,92  

Πηγή : Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 

Final Report   
 
Πίνακας 9β : Εκτιμήσεις ελλείμματος στην είσπραξη  - (VAT Gap Estimates, 

2015) σε εκατομμύρια ευρώ. 
 

2015 

Country  Revenues  VTTL  VAT Gap  
VAT Gap 

(%) 

BE   27.547   30.869   3.323   10,76  
BG   4.059   5.111   1.052   20,58  
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CZ   12.382   14.826   2.444   16,48  
DK   25.470   28.562   3.092   10,83  
DE   211.616   233.982   22.366   9,56  
EE   1.873   1.969   96   4,88  
IE   11.955   13.275   1.319   9,94  
EL   12.885   17.964   5.079   28,27  

ES   68.589   71.092   2.503   3,52  
FR   151.622   171.735   20.113   11,71  
HR   5.689   5.921   232   3,92  
IT   101.034   136.127   35.093   25,78  
CY   1.517   1.639   122   7,44  
LV   1.876   2.287   411   17,97  
LT   2.888   3.925   1.037   26,42  
LU   3.432   3.634   202   5,56  
HU   10.669   12.369   1.700   13,74  
MT   684   883   199   22,54  
NL   44.879   48.751   3.872   7,94  
AT   26.232   28.589   2.357   8,24  
PL   30.075   39.840   9.765   24,51  
PT   15.368   17.357   1.989   11,46  
RO   12.939   20.599   7.659   37,18  
SI   3.219   3.406   188   5,52  
SK   5.420   7.677   2.256   29,39  
FI   18.974   20.392   1.418   6,95  
SE   40.501   39.933  -568  -1,42  
UK   181.945   204.156   22.210   10,88  

Total EU  1.035.339   1.186.870   151.529   10,85  

Πηγή : Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States: 2017 

Final Report   
 
Πίνακας 10 : Αποκλίσεις είσπραξης Φ.Π.Α. για το διάστημα 2010 – 2015 * 
 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Στόχος 
Είσπραξης 

22.370 22.677 19.192 18.751 16.966 17.964 

Είσπραξη 15.958 15.021 13.713 12.593 12.676 12.885 

Απώλεια 6.412 7.656 5.479 6.158 4.290 5.079 
% 

απώλειας 
29% 34% 29% 33% 25% 28% 

 

* Πραγματικά δεδομένα από «Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 

Member States:  2017 Final Report» εκφρασμένα σε εκατομμύρια ευρώ. 

 
Επισημάνσεις 8 

                                              
8 Τράπεζα της Ελλάδος, Νομισματική Πολιτική 2015 - 2016, Ιούνιος 2016, σελίδα 125 - 126. 
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α) Όσον αφορά τα έσοδα από τον Φ.Π.Α, μετά την αύξηση του συντελεστή 
από το 18% στο 19% το 2005, ακολούθησαν τρεις αυξήσεις την περίοδο 2010 - 
2011 και η μεγαλύτερη αναμόρφωση του 2015 με τις μετατάξεις πολλών 
προϊόντων στον υψηλό συντελεστή. Με την πρόσφατη αύξηση του βασικού 
συντελεστή από́ 23% σε 24%, η Ελλάδα θα διαθέτει τον τέταρτο υψηλότερο 
στην Ε.Ε., γεγονός που συνεπάγεται περαιτέρω επιβάρυνση του επενδυτικού́ 
κλίματος, ειδικότερα σε σύγκριση με τις γειτονικές χώρες. Παρά τις διαδοχικές 
αυξήσεις του συντελεστή τα τελευταία έτη, τα έσοδα από Φ.Π.Α. βαίνουν 
μειούμενα, ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων της μεγάλης μείωσης του διαθεσίμου 
εισοδήματος, της εκτεταμένης φοροδιαφυγής και της αναποτελεσματικότητας 
των εισπρακτικών μηχανισμών. Ενδεικτικά́ αναφέρεται ότι ο ποσοστιαίος 
δείκτης που καταγράφει τη διαφορά των πραγματικών εισπράξεων  από το 
ποσό που κανονικά́ θα έπρεπε να εισπράττεται (VAT) ανήλθε το 2013 για την 
Ελλάδα στο 33% των θεωρητικών εσοδών, έναντι 14% στην E.E., 
σημειώνοντας το τρίτο υψηλότερο ποσοστό αναφορικά με το ποσοστό 
εισπραξιμότητας. 
 
β) Εάν ήταν εφικτό να επιτύχει η Ελλάδα το 2015 κενό είσπραξης ίσο με τον 

μέσο σταθμικό όρο της Ε.Ε. χωρίς να περιλαμβάνεται η Ελλάδα, ήτοι 10,9% 
τότε θα είχε υψηλότερες ετήσιες εισπράξεις ύψους περίπου 3,1 δισ. ευρώ ή 
1,7% του Α.Ε.Π. 9 
 
4. Ειδικό καθεστώς νησιών Αιγαίου 

 
4.1. Γενικά  

 
Για τα νησιά των νομών Δωδεκανήσου, Σάμου, Χίου, Λέσβου, Κυκλάδων και 
για τα νησιά του Αιγαίου Βόρειες Σποράδες, Σκύρο, Θάσο, Σαμοθράκη οι 
συντελεστές που εφαρμόζονται ήταν μειωμένοι κατά 30%, (Σχετικός ο πίνακας 

11). 
 
Οι μειωμένοι συντελεστές  εφαρμόζονται σε αγαθά, με εξαίρεση τα 
καπνοβιομηχανία προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα, εφ’ όσον αυτά : 
 
α) Βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που 
είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά, ή 
 
β) Πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, 
εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς 
αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, 
εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, ή  
 

                                              
9 Ίδια επεξεργασία από Study and Reports on the VAT Gap in the EU-28 Member States. 
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γ) Αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη 
υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά 
αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών, ή  
 
δ) Εισάγονται στα νησιά αυτά. 
 
Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών, οι μειωμένοι συντελεστές  ισχύουν, εφ’ 
όσον πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες δύο προϋποθέσεις : 
 
α) Οι υπηρεσίες παρέχονται από υποκείμενους στο φόρο που έχουν την 
εγκατάστασή τους στις εν λόγω νησιωτικές περιοχές. Στην έννοια της 
εγκατάστασης περιλαμβάνεται η ύπαρξη της έδρας ή του κεντρικού ή 
υποκαταστήματος που λειτουργεί μόνιμα και όχι ευκαιριακά, από τα οποία 
πραγματοποιείται η παροχή των υπηρεσιών. 
 
β) Η εκτέλεση των υπηρεσιών ολοκληρώνεται υλικά εντός των περιοχών 
αυτών. 
 
Πίνακας 11 : Συντελεστές Φ.Π.Α νησιών Αιγαίου – Διαχρονική αναπροσαρμογή 
 

Περίοδος 
Συντελεστές * Σχετικές 

διατάξεις Κανονικός Μειωμένος Υπερμειωμένος 

Έως 31.3.2005 13% 6% 3% 
Άρθρο 21  

Ν. 2859/2000 
Από 1.4.2005 

Έως 14.3.2010 
13% 6% 3% 

Άρθρο 12  

Ν. 3336/2005 
Από 15.3.2010 
Έως 30.6.2010 

15% 7% 4% 
Άρθρο 12 

Ν. 3833/2010 
Από 1.7.2010 

Έως 31.12.2010 
16% 8% 4% 

Άρθρο 4 

Ν. 3845/2010 
Από 1.1.2011 

Έως 30.9.2015 
16% 9% 5% 

Άρθρο 4 

Ν. 3899/2010 

Από 1.10.2015 
έως 31.5.2016 

16% 9% 4% 
Άρθρο 11 

Ν. 4334/2015 

Από 1.6.2016 
έως 

31.12.2017 
17% 9% 4% 

Άρθρο 25 

Ν. 4389/2016 

Από 1.1.2018 24% 13% 6% 
Άρθρο 118 

Ν. 4446/2016 

Πηγή : Ίδια επεξεργασία 
 
Το ειδικό αυτό καθεστώς θεσμοθετήθηκε με τη Συνθήκη προσχώρησης της 
Χώρας μας στην Ε.Ο.Κ. το 1981 και διατηρήθηκε και μετά τη λειτουργία της 
Εσωτερικής Αγοράς με την εφαρμογή της Οδηγίας 92/77/Ε.Ο.Κ. (μετά από 

διαπραγματεύσεις) και ενσωματώθηκε τελικά στην Οδηγία για το  (Οδηγία 

2006/112/ΕΚ, άρθρο 120), η οποία κωδικοποίησε όλη τη σχετική νομοθεσία. 
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4.2. Κατάργηση μειωμένων συντελεστών 

 
4.2.1. Ιστορικό 

 
Στις εκθέσεις του Δ.Ν.Τ., μεταξύ των άλλων θεμάτων, είχε προταθεί η 
κατάργηση των μειωμένων συντελεστών  για τα νησιά του Αιγαίου.  
 
Πίνακας 12 : Εκθέσεις Δ.Ν.Τ. - (I.M.F. Country Report) 
 

Οκτώβριος 2011 Δεκέμβριος 2011 Μάιος 2012 

Σελίδες 46 – 48 
(Ζητά την κατάργηση του 

καθεστώτος) 

Σελίδα 17 
(Γενική αναφορά σε 

προνομιακά καθεστώτα) 

Σελίδα 110 
(Ζητά εκ νέου την 

κατάργηση) 
Πηγή : International Monetary Fund - Ίδια επεξεργασία 
 
Κύριο επιχείρημα των εισηγητών της κατάργησης του ειδικού καθεστώτος 
είναι ότι το «προνομιακό» αυτό καθεστώς που απολαμβάνουν τα νησιά του 
Αιγαίου δημιουργεί κίνητρο για «φορολογικό αρμπιτράζ» και αποτελεί 
«φαινόμενο ασυνήθιστης κατάχρησης». Επισημαίνεται ότι το τεχνικό κλιμάκιο 
του Δ.Ν.Τ. συμπεραίνει ότι ένα τέτοιο καθεστώς δεν παράγει ένα καλά 
στοχευμένο όφελος, οπότε και κρίνεται σκόπιμη η κατάργησή του, με στόχο τη 
διεύρυνση της φορολογικής βάσης και κατ' επέκταση της αύξησης των 
φορολογικών εσόδων.  
 
Κατόπιν επισκόπησης των ετησίων εκθέσεων του Δ.Ν.Τ. για τα έτη 2014, 
2015, 2016 και 2017 παρατηρήθηκε ότι το Δ.Ν.Τ. δεν περιλαμβάνει πλέον 
αναφορές στους συντελεστές   
 
Αντιθέτως, κατά το 2017 γίνεται πλέον αναφορά για γενικότερο 
εκσυγχρονισμό των διατάξεων και της δομής που διέπουν τον Φ.Π.Α. 
 
Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης προέβη σε συμμόρφωση με τις 
υποδείξεις του Δ.Ν.Τ. και ξεκίνησε την εφαρμογή των αυξήσεων σε 
συντελεστές  στα νησιά του Αιγαίου σε τρεις φάσεις : 
 

- Σύμφωνα με την υποπαράγραφο Δ2 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 
του Ν. 4336/2015 καταργήθηκε η μείωση 30% στον συντελεστή Φ.Π.Α. 
στην πρώτη ομάδα νησιών (Ρόδος, Σαντορίνη, Μύκονος, Νάξος, Πάρος 

και Σκιάθος) από 1.10.2015. 
 
- Στη συνέχεια (σχετική η ΠΟΛ. 1061/2016) καταργήθηκε η μείωση και 

στη δεύτερη ομάδα νησιών (Σύρος, Θάσος, Άνδρος, Τήνος, Κάρπαθος, 

Μήλος, Σκύρος, Αλόννησος, Κέα, Αντίπαρος και Σίφνος) από 1.6.2016. 
 
- Τέλος με το άρθρο 118 του Ν. 4446/2016 παρατάθηκε η έκπτωση 30% 

στον συντελεστή Φ.Π.Α. για τα νησιά των Νομών Έβρου, Λέσβου, 
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Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσων (πλην Ρόδου και Καρπάθου) μέχρι 
31.12.2017. 

 
Πιο συγκεκριμένα, για το διάστημα από 1.1.2017 έως 31.12.2017, οι μειωμένοι 
συντελεστές Φ.Π.Α. εφαρμόζονται ΜΟΝΟ στα ακόλουθα νησιά : 
 

ΑΓΑΘΟΝΗΣΙ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ ΝΙΜΟΣ ΣΥΡΝΑ 
ΑΓΙΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΚΙΝΑΡΟΣ ΝΙΣΥΡΟΣ ΤΕΛΕΝΔΟΣ 

ΑΛΙΜΙΑ ΚΩΣ ΟΙΝΟΥΣΣΕΣ ΤΗΛΟΣ 
ΑΡΚΟΙ ΛΕΒΙΘΑ ΠΑΤΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟΝΗΣΙ 

ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑ ΛΕΙΨΟΙ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΦΟΥΡΝΟΙ 
ΓΥΑΛΙ ΛΕΡΟΣ ΣΑΜΟΣ ΧΑΛΚΗ 
ΙΚΑΡΙΑ ΛΕΣΒΟΣ ΣΑΡΙΑ ΧΙΟΣ 

ΚΑΛΥΜΝΟΣ ΛΗΜΝΟΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΨΑΡΑ 
ΚΑΣΟΣ ΜΑΡΑΘΟΣ ΣΥΜΗ ΨΕΡΙΜΟΣ 

 
Κατόπιν αυτών και εξετάζοντας τα διαθέσιμα δεδομένα από την Ελληνική 
Στατιστική Αρχή, φαίνεται ότι οι περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου στις 
οποίες καταργείται το ειδικό καθεστώς του Φ.Π.Α., παρατηρείται ότι 
συνεισφέρουν στο σύνολο του Α.Ε.Π. κατά μέσο όρο (από 2000 έως 2014) 
5,6% και για το 2014 ποσοστό 4,8%. Στον ακόλουθο πίνακα φαίνεται 
αναλυτικά η συμμετοχή των περιοχών στον σχηματισμό του Α.Ε.Π. ετησίως.  
 
Πίνακας 13 : Συμμετοχή των περιφερειών στο σχηματισμό του Α.Ε.Π. των ετών 

2013 και 2014 
 

Περιφέρεια 
Συμμετοχή στο σύνολο του Α.Ε.Π. 

της χώρας 
2013 2014 

Αν. Μακεδονία & Θράκη 3,9% 3,9% 
Κεντρική Μακεδονία 13,4% 13,3% 
Δυτική Μακεδονία 2,4% 2,4% 

Θεσσαλία 5,0% 5,1% 
Ήπειρος 2,2% 2,2% 

Ιόνια νησιά 1,7% 1,7% 
Δυτική Ελλάς 4,6% 4,6% 

Στερεά Ελλάδα 4,5% 4,4% 
Πελοπόννησος 4,3% 4,3% 

Αττική 48,5% 48,3% 
Βόρειο Αιγαίο 1,4% 1,4% 
Νότιο Αιγαίο 3,3% 3,4% 

Κρήτη 4,7% 4,9% 
Σύνολο Χώρας 100,0% 100,0% 

Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή - Ίδια επεξεργασία 
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Γράφημα 1 : Συμμετοχή των περιφερειών στο σχηματισμό του Α.Ε.Π. του έτους 

2014 
 

 
Πηγή : Ελληνική Στατιστική Αρχή - Ίδια επεξεργασία 

 
Παρατηρούμε ότι η συνεισφορά των περιφερειών που υπάγονται στο ειδικό 
καθεστώς Φ.Π.Α. στα κρατικά έσοδα δεν θεωρείται τόσο σημαντική ούτως 
ώστε η αύξηση των συντελεστών κατά 30% να βελτιώσει σημαντικά τα 
κρατικά έσοδα. Επισημαίνεται ότι το κόστος από την προαναφερθείσα αύξηση 
έχει σημαντικό αντίκτυπο στον τουρισμό αλλά και στην ανεργία, και την 
μετατόπιση των ντόπιων πληθυσμών σε άλλες περιφέρειες της επικράτειας 
αλλά και στο εξωτερικό.  
 
Επίσης, οι νησιωτικές περιοχές χάνουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα από την 
φαρέτρα τους βλέποντας ότι το κρατικό mark up στις τιμές που παρέχουν είναι 
σημαντικά μεγαλύτερο από αυτό που έχουν οι ανταγωνιστικοί τουριστικά 
προορισμοί (χωρίς να ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι από 1.1.2018 αναμένεται να 

επιβληθεί και φόρος διαμονής σύμφωνα με το άρθρο 53 του Ν. 4389/2016).  
 
4.2.2. Επιπτώσεις από την κατάργηση των μειωμένων κατά 30% 

συντελεστών Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου 

 
4.2.2.1. Προσέγγιση με την καμπύλη Laffer – Επιπτώσεις στα δημόσια 

έσοδα 

 
Αν δεχτούμε, μετά την τελευταία αναπροσαρμογή των συντελεστών, ότι οι 
ισχύοντες συντελεστές  είναι αυτοί, που σύμφωνα με το νομοθέτη, 
υιοθετήθηκαν με στόχο τη μεγιστοποίηση των δημοσίων εσόδων (α%), θα 
πρέπει να δεχτούμε επίσης ότι οποιαδήποτε μείωση ή αύξηση αυτών οδηγεί σε 
μείωση των δημοσίων εσόδων.  
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Ειδικά δε σε ότι αφορά τα νησιά του Αιγαίου θεωρούμε ότι οι μειωμένοι κατά 
30% συντελεστές είναι αυτοί που ταυτίζονται με το σημείο (α%), συνεπώς η 
αύξηση αυτών απεικονίζεται στο σημείο (β%). 
 
Διάγραμμα 4 : Καμπύλη Laffer- Συντελεστές  νησιών Αιγαίου 
 

 
Έσοδα      

      
      
      
      
      
      
      
      

0           α%   β%                 100 
α% = Ισχύοντες μειωμένοι συντελεστές 

β% = Κανονικοί συντελεστές 

 
Παρατηρούμε ότι η μετακίνηση στο σημείο (β%) οδηγεί σε μείωση των 
δημοσίων εσόδων, δηλαδή σε αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που προσδοκάται 
από τους εμπνευστές της κατάργησης των μειωμένων κατά 30% συντελεστών 
στα νησιά του Αιγαίου . 
 
A. Αδυναμίες προσέγγισης 10 

 
Πριν προβούμε σε οριστικές εκτιμήσεις για την σχέση αύξησης των 
συντελεστών και διαμόρφωσης των εσόδων είναι σημαντικό να σταθούμε στις 
αδυναμίες που, αναπόφευκτα, χαρακτηρίζουν κάθε θεωρητική προσέγγιση 
όπως αυτή εδώ. 
 
Έστω οι εξής δύο προτάσεις : 
 
1η Εάν οι συντελεστές  ήταν 24%, 13% και 6% αντί για 17%, 9% και 5%  που 
είναι σήμερα, τα δημόσια έσοδα θα ήταν χ% μεγαλύτερα. 
 
2η Εάν οι συντελεστές  αυξηθούν στο 24%, 13% και 6%  από 17%, 9% και 5% 
που είναι σήμερα, τα δημόσια έσοδα θα αυξηθούν κατά χ%. 
 
Οι δύο αυτές προτάσεις μοιάζουν. Όμως δεν είναι ούτε κατά διάνοια 
ταυτόσημες. Η 1η αφορά το ποια θα ήταν τα έσοδα αν είχαμε υψηλότερους 

                                              
10 Κέντρο Μελετών και Έρευνας Ε.Β.Ε.Α., Η φορολόγηση των επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης, 
Αθήνα, Μάρτιος 2011, σελίδες 28 και 29. 
 



 Φ.Π.Α. - ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     31 

συντελεστές ενώ η 2η αναφέρεται στο πόσο θα αυξηθούν τα έσοδα αν 
αυξηθούν οι συντελεστές. Η 1η πρόταση είναι στατική ενώ η 2η είναι δυναμική.  
 
Ακόμα κι αν είμαστε σίγουροι ότι η 1η είναι αληθινή αυτό δεν σημαίνει ότι η 2η 
στέκει. Συνεπώς, η καμπύλη Laffer μετακινείται η ίδια κάθε φορά που 
αλλάζει το φορολογικό καθεστώς, κάτι που καθιστά αρκετά δύσκολη την 
πρόβλεψη ως προς το ύψος των δημόσιων εσόδων για κάθε αλλαγή των 
συντελεστών. 
 
B. Δημοσιονομικό αποτέλεσμα από την κατάργηση του ειδικού 

καθεστώτος των νησιών του Αιγαίου 
 
Τίθεται το ερώτημα αν η κατάργηση του καθεστώτος  των νησιών του Αιγαίου 
μπορεί να αυξήσει ή να μειώσει τα δημόσια έσοδα και σε ποιο ύψος; 
 
Η απάντηση στο ερώτημα είναι, πάντα σύμφωνα με την προσέγγιση που 
επιχειρείται με την καμπύλη Laffer, ότι επειδή στην περίπτωση των νησιών του 
Αιγαίου οι συντελεστές  δεν ήταν ποτέ οι ίδιοι με την υπόλοιπη χώρα, δεν 
μπορούμε να έχουμε και την αντίστοιχη εικόνα για τα προσδοκώμενα έσοδα.  
 
Τα δεδομένα που είναι διαθέσιμα για τα νησιά του Αιγαίου οδηγούν σε μια 
κατά προσέγγιση εμπειρική εκτίμηση, με σημαντικό περιθώριο σφάλματος, 
σημείων της καμπύλης Laffer τα οποία αντιστοιχούν σε συντελεστές  που δεν 
είχαν επιβληθεί ποτέ. 
 
Επισημαίνεται επίσης ότι, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, της έκθεσης του 
τεχνικού κλιμακίου του Δ.Ν.Τ.11 τα έσοδα αρχίζουν να μειώνονται όσο 
αυξάνεται ο συντελεστής διότι οι υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές 
προκαλούν αντιδράσεις συμπεριφοράς οι οποίες διαβρώνουν τη φορολογική 
βάση.  
 
Όσο αυξάνεται ο συντελεστής, μεγαλώνει η απώλεια εσόδων λόγω αυτής της 
διάβρωσης της φορολογικής βάσης.  
 
Στην κορυφή της καμπύλης Laffer, τα έσοδα από τον υψηλότερο φορολογικό 
συντελεστή επί της υφιστάμενης φορολογικής βάσης αντισταθμίζονται 
ακριβώς από την απώλεια εσόδων λόγω διάβρωσης της βάσης με αποτέλεσμα 
τα οριακά έσοδα να είναι μηδέν.  
 
Όμως παρά τις θεωρητικές αδυναμίες και εμπειρικές δυσκολίες εκτίμησης της 
καμπύλης Laffer, η βασική ιδέα είναι χρήσιμη στην προσπάθεια να 

                                              
11 Παράρτημα Ι. Η καμπύλη Laffer, Σελίδα 91. 
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προσδιορίσουμε τη σχέση συντελεστών και δημόσιων εσόδων, ιδιαίτερα σε μια 
οικονομία η οποία δεν έχει ανακάμψει από την ύφεση. 12 
 
4.2.2.2. Προσέγγιση με λοιπά στοιχεία 

 
Οι επιπτώσεις από την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα 
νησιά του Αιγαίου σε επίπεδο τοπικών οικονομιών, κατά συνέπεια και στην 
οικονομία της χώρας, κανείς δεν περιμένει να είναι θετικές, διότι αυξάνεται το 
κόστος διαβίωσης των κατοίκων, οι τοπικές οικονομίες θα μπουν σε ακόμη 
μεγαλύτερη ύφεση από αυτή που ακόμα καταγράφεται στην υπόλοιπη χώρα 
και φυσικά, ως κατεξοχήν τουριστικοί προορισμοί για την πλειοψηφία αυτών, 
θα χαθεί η ανταγωνιστικότητα τους τη στιγμή που το ζητούμενο είναι η 
αύξηση της. 
 
Στόχος του εκάστοτε οικονομικού επιτελείου είναι η αύξηση των φορολογικών 
εσόδων, αύξηση όμως η οποία δεν σημαίνει αντίστοιχη αύξηση της ευημερίας. 
Όπως αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο οι βέλτιστοι συντελεστές  δεν 
μπορεί κανείς να ισχυρισθεί με ασφάλεια ότι βρίσκονται δεξιά της κορυφής της 
καμπύλης Laffer διότι μια αύξηση αυτών έχει μικρό αποτέλεσμα στα έσοδα 
αυξάνοντας δραματικά την οριακή επιβάρυνση της φορολογίας, ενώ αντίθετα 
μια οριακή μείωση αυτών αναμένεται να μην έχει αρνητική επίδραση στα 
έσοδα και θα ελαττώσει την οριακή επιβάρυνση της φορολογίας με τελικό 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της ευημερίας. 
 
4.2.2.2.1. Κόστος διαβίωσης των κατοίκων των νησιών 

 
Σε ότι αφορά το κόστος μεταφοράς αγαθών, το οποίο είναι ήδη πολύ υψηλό, σε 
περίπτωση που καταργηθούν οι μειωμένοι συντελεστές αναμένεται αύξηση 
στις τιμές, ειδικά στα είδη πρώτης ανάγκης, σε ποσοστό πάνω από 4,5% σε 
σχέση με την υπόλοιπη χώρα. Το ποσοστό αυτό προκύπτει από αναγωγή των 
ποσών της μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών για αγαθά και υπηρεσίες βάσει 
των στοιχείων του επόμενου πίνακα. 
 
Πίνακας 14 : Κατανομή μηνιαίας δαπάνης νοικοκυριών για αγαθά και 

υπηρεσίες 2016 
 

Αγαθά και υπηρεσίες Ποσοστό 

Είδη διατροφής 20,67% 
Οινοπνευματώδη ποτά και καπνός 3,90% 
Είδη ένδυσης και υπόδησης  5,80% 
Στέγαση 13,84% 
Διαρκή αγαθά 4,40% 
Υγεία 7,45% 

                                              
12 Κέντρο Μελετών και Έρευνας Ε.Β.Ε.Α., Η φορολόγηση των επιχειρήσεων εν μέσω κρίσης, 
Αθήνα, Μάρτιος 2011, σελίδες 28 και 29. 
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Αγαθά και υπηρεσίες Ποσοστό 

Μεταφορές  12,94% 
Επικοινωνίες  4,19% 
Αναψυχή και πολιτισμός 4,60% 
Εκπαίδευση  3,24% 
Ξενοδοχεία, καφενεία και εστιατόρια 9,95% 
Διάφορα αγαθά και υπηρεσίες  9,01% 

Σύνολο 100% 

Πηγή : Έρευνα οικογενειακών προϋπολογισμών 2016, Ελληνική Στατιστική 

Αρχή – Ίδια επεξεργασία 

 
4.2.2.2.2. Τουριστικό προϊόν 

 

Οι συνέπειες της κατάργησης των μειωμένων κατά 30% συντελεστών στα 
νησιά του Αιγαίου, σε συνδυασμό και με τα προβλήματα που έχουν 
δημιουργήσει σε πολλά από τα νησιά οι αυξημένες προσφυγικές – 
μεταναστευτικές ροές, είναι καταστροφικές για τον τουριστικό κλάδο.  
 
Όπως είχε επισημανθεί και στην από τον Ιανουάριο του 2013 Μελέτη – 
Έκθεση του Ι.Ο.ΦΟ.Μ., ο τουρισμός, παρ’ όλη την ύφεση, είναι ο κλάδος που 
μέχρι σήμερα λειτουργεί αποδοτικά προσφέροντας ένα σημαντικό κομμάτι στα 
δημόσια έσοδα. Το τουριστικό προϊόν αναμένεται να γίνει πιο ακριβό με 
αποτέλεσμα τη συρρίκνωση του τζίρου των τουριστικών επιχειρήσεων με ότι 
αυτό συνεπάγεται (αύξηση ανεργίας κ.λπ.). Παράλληλα θα ευνοηθούν οι 
ανταγωνιστικές, σε ότι αφορά τον τουρισμό, χώρες όπως κατά κύριο λόγο η 
Τουρκία, η Ιταλία, η Ισπανία, κ.λπ. 
 
Πίνακας 15 : Συντελεστές  για τουριστικές υπηρεσίες (ξενοδοχεία) σε 

ανταγωνιστικές της Ελλάδας χώρες 
 

Χώρα Κανονικός συντελεστής  
Συντελεστής  για 

ξενοδοχεία 

Ελλάδα 24% 13% 

Τουρκία 18% 8% 
Κύπρος 19% 9% 

Βουλγαρία 20% 9% 
Ρουμανία 19% 9% 

Ιταλία 22% 10% 
Μάλτα 18% 7% 
Ισπανία 21% 10% 

Πορτογαλία 23% 6% 
Πηγή : Ευρωπαϊκή Επιτροπή  – Ίδια επεξεργασία 

 
4.2.2.3. Συμπεράσματα – Επιπτώσεις (βάσει των προσεγγίσεων) 

 



ΜΕΛΕΤΗ - ΕΚΘΕΣΗ 

34     Ι.Ο.ΦΟ.Μ. 

α) Για τα νησιά του Αιγαίου το ειδικό αυτό καθεστώς δεν αποτελεί, όπως 
πολλές φορές είχε τεθεί από το Δ.Ν.Τ. κάποιο ιδιαίτερο προνόμιο αλλά 
αντίθετα αποτελεί αντιστάθμισμα για τις ιδιαιτερότητες και τα προβλήματα 
που απορρέουν από τη νησιωτικότητα. Εξ’ άλλου, όπως προκύπτει και από τον 
επόμενο πίνακα και άλλες χώρες, για κάποιες περιοχές, έχουν καθιερώσει 
μειωμένους συντελεστές.  
 
Πίνακας 16 : Συντελεστές  στα 27 κράτη μέλη της Ε.Ε. 
 

Χώρα 

Μειωμένος 

Συντελεστής  

% 

Κανονικός 

συντελεστής  

% 

Εξαιρέσεις 

Ειδικά καθεστώτα 

Βέλγιο 6 / 12 21  

Βουλγαρία 9 20  

Τσεχία 10/15 21  

Δανία  25  

Γερμανία 7 19 Εκτός : Heligoland, Büsingen 

Εσθονία 9 20  

Ελλάδα 6 / 13 24  

Ισπανία 4 /10 21 
Εκτός : Canary Islands, 

Ceuta, Melilla 

Γαλλία 5,5 / 7 20 

Ειδικοί Μειωμένοι 

συντελεστές σε Κορσική και 

στα Γαλλικά 

Υπερπόντια εδάφη (DOM - 

Guadeloupe, Martinique, 

Guyane και Réunion)  (2,10% 

και 8,5%) 

Ιρλανδία 4,8 / 9 / 13,5 23  

Ιταλία 4 / 5 / 10 22 
Εκτός  Livigno, Campione d’ 

Italia, Lake Lugano (Ιταλικά 

νερά) 

Κύπρος 5 / 9 19  

Λετονία 12 21  

Λιθουανία 5 / 9 21  

Λουξεμβούργο 3 / 8  17  

Ουγγαρία 5 / 18 27  

Μάλτα 5 / 7 18  

Ολλανδία 6 21  

Αυστρία 10 / 13 20 
19% σε Jungholz και 

Mittelberg 

Πολωνία 5 / 8 23  

Πορτογαλία 6 / 13 23 
Ειδικοί Μειωμένοι 

συντελεστές σε Azores και 

Madeira (5%, 12% και 22%) 

Ρουμανία 5 / 9 19  
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Χώρα 

Μειωμένος 

Συντελεστής  

% 

Κανονικός 

συντελεστής  

% 

Εξαιρέσεις 

Ειδικά καθεστώτα 

Σλοβενία 9,5 22  

Σλοβακία 10 20  

Φινλανδία 10 / 14 24 Εκτός : Νησιά Aland 

Σουηδία 6 / 12 25  

Ηνωμένο 
Βασίλειο 

5 20  

Πηγή : European Commission, VAT Rates Applied in the Member States of the 

European Union, Jan. 2017– Ίδια επεξεργασία 
 
Επισήμανση : Μέχρι σήμερα, με εξαίρεση την Ελλάδα κανένα άλλο κράτος - 

μέλος δεν έχει απεμπολήσει δικαίωμα ευνοϊκών ρυθμίσεων στον τομέα του  
ιδιαίτερα μάλιστα όταν αυτό έχει παραχωρηθεί μέσω των Συνθηκών 
Προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 13  
 
β) Το ειδικό καθεστώς  των νησιών του Αιγαίου προβλέφθηκε γιατί : 
 

αα) Αποτελεί ένα σημαντικό αντισταθμιστικό μέτρο απέναντι στα 
μειονεκτήματα που δημιουργεί η εδαφική ασυνέχεια.  

 
i) Υπάρχουν μικρές και ευαίσθητες οικονομίες κλίμακας,  
 
ii) Υπάρχει αυξημένο κόστος μεταφοράς εμπορευμάτων και 
παροχής υπηρεσιών. 

  
ββ) Ενισχύει την ανταγωνιστικότητα του νησιωτικού τουριστικού 
προϊόντος. 
 
γγ) Συνιστά λόγο μείζονος εθνικής σημασίας και παράγοντα εθνικής 
κυριαρχίας, διότι αποτελεί κρίσιμο εργαλείο τόσο για την οικονομική 
ανάπτυξη των νησιών, όσο και για την παραμονή των κατοίκων στα 
νησιά. 
 
δδ) Είναι μέτρο κοινωνικής δικαιοσύνης (οι νησιώτες δεν απολαμβάνουν 

ισοδύναμα την ωφέλεια από τα βασικά κοινωνικά αγαθά του κράτους). 
 
εε) Συνιστά στην πράξη την εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 
101 του Συντάγματος, (σχετική αναφορά στην παράγραφο 1.3. στη σελίδα 

12). 
 

                                              
13 Και άλλα κράτη - μέλη έχουν ζητήσει επέκταση της εφαρμογής του δικαιώματος αυτού, 
αίτημα που συνήθως αντιμετωπίζεται αρνητικά και τελικά απορρίπτεται. 
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γ) Η κατάργηση του ειδικού καθεστώτος, όπως προκύπτει και από τα 
αποτελέσματα της σχετικής έρευνας που παρατίθεται στη συνέχεια, οδηγεί : 
 

αα) Στη σημαντική αύξηση του κόστους ζωής των κατοίκων των 
νησιών (αύξηση κόστους μεταφοράς εμπορευμάτων και πρώτων υλών, 

αύξηση κόστους παρεχομένων υπηρεσιών). 
 
ββ) Στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των παραγομένων στα νησιά 
προϊόντων. 
 
γγ) Στη μείωση της ανταγωνιστικότητας των τουριστικών επιχειρήσεων. 
 
δδ) Στην αύξηση της ύφεσης με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση των 
τοπικών οικονομιών. 
 
εε) Στο κλείσιμο χιλιάδων μικρομεσαίων αλλά και μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων, στην αύξηση της ανεργίας και στην ερήμωση των 
νησιών. 

 
Επισημαίνεται επίσης ότι, η ταμειακή επιβάρυνση (cash flow) των κατοίκων 
επηρεάζει ακόμη περισσότερο την αρνητική ψυχολογία που ήδη υπάρχει και 
ως αποτέλεσμα θα είναι να αυξηθεί ο τζίρος της μαύρης οικονομίας και να 
εκτιναχθεί στα ύψη η φοροδιαφυγή (μη έκδοση αποδείξεων για αγορές αγαθών 

και λήψη υπηρεσιών).  Επίσης, οι τουρίστες θα γίνουν ακόμα πιο διστακτικοί 
στην επιλογή ως τουριστικού προορισμού των νησιών του Αιγαίου βλέποντας 
την μείωση της αγοραστικής τους ικανότητας λόγω υψηλών συντελεστών  
(Κατά κύριο λόγο για αγορές αγαθών που πραγματοποιούν στους τόπους 

διακοπών τους). 
 
δ) Πέραν των ανωτέρω ένα σημαντικό στοιχείο που θα πρέπει να αναφερθεί 
είναι η συσχέτιση που υφίσταται μεταξύ της αυξημένης φορολογίας και της 
παραοικονομίας. Η αύξηση της φορολογίας, ειδικότερα δε η αύξηση των 
συντελεστών  τα τελευταία χρόνια, οδηγεί ταυτόχρονα στην αύξηση της 
παραοικονομίας. 14 
 
Ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον στοιχείο που προκύπτει από τις εκθέσεις του 
Ο.Ο.Σ.Α. είναι ότι, ενώ η Ελλάδα έχει από τους υψηλότερους συντελεστές  
στις χώρες της Ε.Ε. έχει ταυτοχρόνως από τα υψηλότερα ποσοστά 
παραοικονομίας - φοροδιαφυγής, στοιχείο που επιβεβαιώνει τα 
προαναφερθέντα δηλαδή ότι οι υψηλοί φορολογικοί συντελεστές ενισχύουν τη 
φοροδιαφυγή. 

                                              
14 Δρ. F. Schneider, Η Καθημερινή, 16.6.2011 
«Είναι λάθος μια περαιτέρω αύξηση της φορολογίας στην Ελλάδα, η οποία θα οδηγήσει άμεσα 

ή έμμεσα στη αύξηση της παραοικονομίας και σε αντίθετα αποτελέσματα όσον αφορά τη 

μείωση του δημόσιου χρέους.». 
 



 Φ.Π.Α. - ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΝΗΣΙΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ     37 

 
Η Επιστημονική Επιτροπή του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών 
Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ.), στην πρώτη σχετική Μελέτη - Έκθεση για το θέμα 
αυτό, τον Ιανουάριο του 2013, είχε επισημάνει ότι «οποιαδήποτε αποδοχή 
από την Κυβέρνηση των προτάσεων για την κατάργηση των μειωμένων, 
κατά 30%, συντελεστών του Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου, εκτός των 
προβλημάτων που θα προξενήσει στους κατοίκους αυτών, δεν θα αποδώσει 
τα προσυπολογιζόμενα μεγέθη στα δημόσια ταμεία αντίθετα δε, ίσως να 
οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση αυτών.».  
 
Ειδικότερα, τα έσοδα εκτιμάται ότι δεν θα είναι τα αναμενόμενα διότι οι 
υψηλότεροι φορολογικοί συντελεστές σε συνδυασμό με τη μείωση του 
πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί 
(μειώσεις αποδοχών σε μισθωτούς συνταξιούχους, αυξήσεις φορολογικής 

επιβάρυνσης κ.λπ.), θα προκαλέσουν αντιδράσεις συμπεριφοράς οι οποίες θα 
διαβρώσουν επικίνδυνα τη φορολογική βάση με αποτέλεσμα τα 
προσδοκώμενα έσοδα να αντισταθμισθούν σε ένα μεγάλο μέρος αυτών από την 
απώλεια εσόδων λόγω της διάβρωσης της βάσης.  
 
Πίνακας 17 : Σχέση ρυθμού αύξησης Α.Ε.Π., φορολογικών εσόδων και Φ.Π.Α. 

για την περίοδο 2005 - 2017 
 

Έτος 

Αυξομείωση 

ονομαστικού Α.Ε.Π. 

(%) 

Μεταβολή 

φορολογικών εσόδων 

(%) 

Μεταβολή 

εσόδων Φ.Π.Α.  

2005 4,2 6,6 2,8 
2006 8,1 6,9 12,0 
2007 7,0 7,6 9,8 
2008 4,5 5,5 5,0 
2009 -0,9 -2,7 -9,1 
2010 -3,9 3,1 4,8 

2011 -6,1 -4,5 -2,8 
2012 *  -7,0 -3,9 -10,6 
2012 ** -7,6 -1,6 -8,7 
2013 * -5,6 -5,8 -9,1 
2013 ** -5,5 -6,0 -8,2 
2014 ** -1,5 0,3 0,7 
2015 *** -1,3 0,3 1,6 
2016 *** -0,1 4,9 7,9 
2017 *** 2,7 2,1 5,2 
Πηγή : Εισηγητική έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2013, Κεφάλαιο 3, 

Σελίδα 74, Πίνακας 3.8. * Εκτιμήσεις. **Ίδια επεξεργασία από στατιστικές 

βάσεις δεδομένων OECD *** Εισηγητική Έκθεση Κρατικού Προϋπολογισμού 

έτους 2017, Σελίδες 55 και 60 
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Πίνακας 18 : Εκτίμηση εσόδων από Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου για το 2016 

(Ποσά σε ευρώ) 
 

Εκτιμώμενο Α.Ε.Π.* 174.199.000.000 
Εκτιμώμενο εγχώριο προϊόν νησιών Αιγαίου **** 8.361.552.000 

Προϋπολογισμένα συνολικά έσοδα Φ.Π.Α.  ** 14.376.000.000 
Εκτιμώμενα έσοδα Φ.Π.Α. νησιών Αιγαίου *** 158.136.000 

Πηγή : Ίδια επεξεργασία. 
* ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Τύπου (Ετήσιοι Εθνικοί Λογαριασμοί), 17 Οκτ. 2017 

** Εισηγητική έκθεση κρατικού Προϋπολογισμού 2016, Πίνακας 3.5. Έσοδα 

Κρατικού Προϋπολογισμού, σελίδα 64. 
*** Ποσοστό 1,10% (Σχετική η από τον Ιανουάριο του 2013 Μελέτη – Έκθεση 

του Ι.Ο.ΦΟ.Μ. σελίδες 20 έως 22 – Το ποσοστό αυτό για το έτος 2013, έτος 

χωρίς τα προβλήματα που δημιούργησε η προσφυγική – μεταναστευτική κρίση σε 

πολλά από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου είχε υπολογισθεί στο 1,15%) 

**** Βάση δεδομένων ΕΛΣΤΑΤ για ΑΕΠ κατά περιφέρεια και νομό (έτη 2013-

2014), 17 Ιαν. 2017, (Σχετικός Πίνακας 13) 

 
Κατά συνέπεια και βάσει του συντελεστή αναγωγής από τους μειωμένους 
στους κανονικούς συντελεστές που χρησιμοποίησε το τεχνικό κλιμάκιο του 
Δ.Ν.Τ. στην έκθεσή του, χωρίς να ληφθεί υπόψη η απώλεια εσόδων λόγω 

της αναμενόμενης αύξησης της παραβατικής συμπεριφοράς, τα επιπλέον 
έσοδα από την κατάργηση του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. στα νησιά του 
Αιγαίου σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσαν να υπερβούν το ποσό των 
68.789.160,00 ευρώ. 
 
Επισήμανση 

 
Δεν είναι δυνατή η εκτίμηση της απώλειας των εσόδων λόγω της 
αναμενόμενης αύξησης της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, σε 
περίπτωση κατάργησης των μειωμένων συντελεστών  στα νησιά του Αιγαίου. 
Σύμφωνα με τη διαθέσιμη βιβλιογραφία οι μέθοδοι μέτρησης της 
παραοικονομίας είναι : 15 
 
α) Μέθοδοι δεικτών : 
 

αα) Οι  πιο διαδεδομένες μέθοδοι για τη μέτρηση της παραοικονομίας 
είναι οι  μέθοδοι των νομισματικών δεικτών, οι οποίες μετρούν την 
απόκλιση μεταξύ της κανονικής και της «πραγματικής» κυκλοφορίας 
χρήματος. Ανάλογα το δείκτη που χρησιμοποιεί η κάθε μέθοδος 
διακρίνονται σε μέθοδο κυκλοφορίας τραπεζογραμματίων μεγάλης 
ονομαστικής αξίας, μέθοδο σταθερού λόγου μετρητών - καταθέσεων και 
συναλλακτική μέθοδο, ενώ βασική υπόθεση εργασίας είναι ότι οι 

                                              
15 Νίκος Τάτσος, Παραοικονομία και Φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, Αθήνα 2001, Εκδόσεις 
Παπαζήση. 
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συναλλαγές στην παραοικονομία γίνονται με τη χρήση μετρητών, ώστε 
να μην μένουν αποδεικτικά στοιχεία. 

 
ββ) Άλλοι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της 
παραοικονομίας είναι οι μέθοδοι των αποκλίσεων μεταξύ εισοδήματος 
και δαπάνης, είτε με τη χρήση μακροοικονομικών μεγεθών (αφορούν το 

σύνολο της οικονομίας) είτε μικροοικονομικών στοιχείων, βασιζόμενοι 
σε στοιχεία που αφορούν τα νοικοκυριά. 

 
Βασική παραδοχή αυτών των μεθόδων είναι ότι ένα μέρος ή και 
ολόκληρο το εισόδημα ενός ατόμου είναι πιθανόν να μην δηλωθεί, 
ταυτόχρονα όμως ένα μέρος αυτού του εισοδήματος θα εκδηλωθεί ως 
δαπάνη. Κατά συνέπεια, το εισόδημα ενός ατόμου ανεξάρτητα αν αυτό 
προέρχεται από την επίσημη ή ανεπίσημη οικονομία, θα δαπανηθεί 
τελικά στην επίσημη οικονομία.  

 
Επομένως η απόκλιση αυτή μεταξύ εισοδήματος και δαπάνης αποτελεί 
ένα δείκτη μέτρησης της παραοικονομίας. 

 
γγ) Η μέθοδος αποκλίσεων μεταξύ επίσημου και θεωρούμενου ως 
πραγματικού ποσοστού συμμετοχής του εργατικού δυναμικού, 
σύμφωνα με την οποία γίνεται σύγκριση μεταξύ του ποσοστού 
συμμετοχής του εργατικού δυναμικού στο σύνολο του πληθυσμού 
σύμφωνα με επίσημες στατιστικές και του αντίστοιχου ποσοστού όπως 
προκύπτει από έρευνες και ελέγχους (O’ Neil, 1983). Έτσι η απόκλιση 
που προκύπτει μεταξύ «επίσημου» και «θεωρούμενου ως πραγματικού» 
ποσοστού συμμετοχής του εργατικού δυναμικού, λαμβάνεται ως μία, 
υπό προϋποθέσεις, ένδειξη του μεγέθους της παραοικονομίας. 

 
β) Μέθοδοι οικονομετρικών υποδειγμάτων : 
 

αα) Μέθοδος Tanzi, σύμφωνα με την οποία, το μέγεθος της 
παραοικονομίας συνδέεται με το κίνητρο για φοροδιαφυγή, βασίζοντας 
το υπόδειγμα σε δύο βασικές υποθέσεις : 

 
o Η παραοικονομία είναι αποτέλεσμα της υψηλής φορολογίας, 

επομένως οι φορολογούμενοι έχουν κίνητρο να 
φοροδιαφεύγουν, και 

 
o τα μετρητά χρησιμοποιούνται ως μέσο συσσώρευσης πλούτου 

και ως μέσο συναλλαγών στην παραοικονομία. 
 

ββ) η μέθοδος του πανεπιστημίου Leicester, που εκτιμά την 
παραοικονομία βάσει μίας συνολικής συνάρτησης ζήτησης χρήματος 
(Bhattacharya, 1990), ενώ θεωρείται ότι είναι συνάρτηση της επίσημης 
οικονομίας. 
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γγ) Η μέθοδος του πανεπιστημίου της Ζυρίχης, όπου η παραοικονομία 
(εξαρτημένη μεταβλητή) συνδέεται με μία γραμμική σχέση με τους 
πιθανούς παράγοντες που την επηρεάζουν (ανεξάρτητες μεταβλητές). 
Έτσι το μέγεθος της παραοικονομίας εκτιμάται σταθμίζοντας τους 
προσδιοριστικούς παράγοντας, με την εφαρμογή υποθετικών 
συντελεστών στάθμισης, βάσει της διαθέσιμης βιβλιογραφίας. Τα 
αποτελέσματα αυτής της μεθόδου δείχνουν ότι η παραοικονομία 

επηρεάζεται σημαντικά από τη φορολογία, ενώ διαχρονικά υπάρχει 
αύξηση του μεγέθους παραοικονομίας σε όλες τις χώρες. 

 
Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την εφαρμογή των παραπάνω μεθόδων 
εκτίμησης της παραοικονομίας, παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ 
τους, αφού κάθε μία από αυτές στηρίζεται σε διαφορετικούς τομείς της 
οικονομικής ζωής για την εκτίμησή της αλλά και έχει σημαντικούς 
περιορισμούς στις υποθέσεις εργασίας που χρησιμοποιεί. 
 
4.2.2.4. Πως θα αυξηθούν τα δημόσια έσοδα σε μια περίοδο που αυτό 

καθίσταται επιτακτική ανάγκη 

 
Κανένας δεν αμφιβάλει ότι, σήμερα ειδικά, τα δημόσια έσοδα πρέπει να 

ενισχυθούν, όχι όμως με αντικοινωνικά μέτρα αλλά με μέτρα ουσίας δηλαδή 
μόνιμα.  
 
Τα δημόσια έσοδα δεν θα αυξηθούν ούτε θα δημιουργηθούν πρωτογενή 
πλεονάσματα αν καταργηθούν οι μειωμένοι συντελεστές  στα νησιά του 
Αιγαίου. Σε αναμενόμενα έσοδα από το Φ.Π.Α. συνολικού ύψους 
14.376.000.000 ευρώ (προβλέψεις προϋπολογισμού 2016), και με την παραδοχή 
ότι δεν θα αυξηθούν τα μεγέθη της παραοικονομίας, της φοροδιαφυγής και της 
φοροαποφυγής, ο Φ.Π.Α. από τα νησιά του Αιγαίου αντιπροσωπεύει ποσοστό 
1,10% τα δε προσδοκώμενα έσοδα από την κατάργηση του ειδικού 
καθεστώτος των νησιών του Αιγαίου, ποσοστό 0,48%.  
 
Τα δημόσια έσοδα θα αυξηθούν και θα δημιουργηθούν πρωτογενή 
πλεονάσματα μόνο αν καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή όπως επίσης και αν 
βελτιωθεί η εισπραξιμότητα του, (Αύξηση της αποδοτικότητας και της 

αποτελεσματικότητας κατά την είσπραξη των φόρων),16 και αυτό μπορεί να γίνει 
πράξη μόνο με μια ουσιαστική φορολογική μεταρρύθμιση. 17 
                                              
16 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, Σχετικά με 

τους συγκεκριμένους τρόπους για την ενίσχυση της καταπολέμησης της φορολογικής απάτης και 

της φοροδιαφυγής, επίσης και σε σχέση με τρίτες χώρες, COM (2012) 351 final, Βρυξέλλες 
27.6. 
 
17 Στη μελέτη που έχει δημοσιεύσει ο οργανισμός έρευνας και ανάλυσης «διαΝΕΟσις» 
αναφέρει ότι το έλλειμμα Φ.Π.Α. (VAT Gap), ως ποσοστό́ των δυνητικών μεγίστων εσόδων 
Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, ανήλθε το 2013 στο 34% (6,5 δισ. ευρώ) το οποίο αν θεωρηθεί ότι 
προκύπτει στο σύνολο του από φοροδιαφυγή́, τα συνολικά́ διαφυγόντα έσοδα μόνο από́ τον 
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4.3. Έρευνα για τις επιπτώσεις από την κατάργηση του ειδικού 

καθεστώτος στα νησιά του Αιγαίου 

 

4.3.1 Γενικά – Ταυτότητα έρευνας 

 
Στα πλαίσια της παρούσας μελέτης - έκθεσης, έγινε προσπάθεια να εκτιμηθούν 
οι επιπτώσεις από την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. στα 
νησιά του Αιγαίου. Για αυτό το λόγο η επιστημονική επιτροπή του Ι.Ο.ΦΟ.Μ. 
συνέταξε ερωτηματολόγιο και σε συνεργασία με φορείς των νησιών του 
Βορείου Αιγαίου και συνεργατών του Ι.Ο.ΦΟ.Μ. από τα νησιά του Νοτίου 
Αιγαίου πραγματοποιήθηκε η σχετική έρευνα. 
 
α) Διάστημα πραγματοποίησης 

 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα από 4.10.2017 έως και 13.10.2017. 
 
β) Συμμετέχοντες (κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας, τόποι κατοικίας) 

 
αα) Φύλλο 

 
Άνδρες 295 76,82% 

Γυναίκες 89 23,18% 
Σύνολο 384 100% 

 
ββ) Ηλικία 

 
18 έως 30 39 10,16% 
31 έως 40 100 26,04% 
48 έως 50 107 27,86% 
51 έως 60 118 30,73% 

61 και πάνω 20 5,21% 
Σύνολο 384 100% 

 

                                                                                                                                  
Φ.Π.Α. ανέχονται σε 3,5% του Α.Ε.Π. για το έτος 2013 (Η φοροδιαφυγή στην Ελλάδα, σελ. 

78, Ιούνιος 2016). Στην ανάλυση που παρατίθεται (σελίδες 19 και επόμενες της παρούσας 

Μελέτης - Έκθεσης) ποσοτικοποιείται το αποτέλεσμα που θα έχει η συμμόρφωση της 
Ελλάδος με τον μέσο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν ληφθεί υπόψιν ότι στην 
Σουηδία το Έλλειμμα του Φ.Π.Α. είναι αρνητικό κατά -1,42% η μείωση του ποσοστού 28,7% 
(Έλλειμμα Ελλάδος κατά το 2015) σε 10,9% (μέσος για έλλειμμα Φ.Π.Α. χωρών Ε.Ε.) δεν 
πρέπει να θεωρείται ανέφικτη και πλατωνική, αλλά ως ένα ρεαλιστικό μέσο για την αύξηση 
των φορολογικών εσόδων, το οποίο κατά την πρώτη προσέγγιση δεν έχει αρνητικές συνέπειες 
στο βεβαρημένο μακροοικονομικό περιβάλλον της χώρας, σε αντίθεση με την θεσμοθέτηση 
αυξημένων φορολογικών συντελεστών και δη σε περιοχές οι οποίες πλήττονται από 
εξωγενείς παράγοντες (προσφυγική κρίση) και βρίσκονται στα ακριτικά γεωγραφικά μήκη της 
ανατολικής νησιωτικής Ελλάδος. 
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γγ) Μορφωτικό επίπεδο 

 
Δημοτικό / Γυμνάσιο 8 2,08% 

Λύκειο 102 26,56% 
Πανεπιστήμιο – Τ.Ε.Ι. 213 55,47% 

Μεταπτυχιακό 55 14,32% 
Διδακτορικό 6 1,56% 

Σύνολο 384 100% 

 

 
 

δδ) Επάγγελμα 

 
Επιχειρηματίες – αυτοαπασχολούμενοι 284 73,96% 

Υπάλληλοι 100 26,04% 
Σύνολο 384 100% 
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Δημόσιοι υπάλληλοι 26 26% 
Ιδιωτικοί υπάλληλοι 74 74% 

Σύνολο 100 100% 

 

 
 
εε) Κλάδος δραστηριότητας αυτοαπασχολούμενων 

 
Παροχή υπηρεσιών (εκτός τουριστικών) 102 35,92% 

Λιανικό εμπόριο 62 21,83% 
Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 37 13,03% 

Εστίαση 17 5,99% 
Μεταποίηση 23 8,10% 

Λοιποί κλάδοι 43 15,14% 
Σύνολο 284 100% 
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στστ) Τόπος κατοικίας – άσκησης δραστηριότητας 

 
Μυτιλήνη 180 46,88% 

Χίος 99 25,78% 
Σάμος 30 7,81% 
Ρόδος 38 9,90% 
Κως 16 4,17% 

Ικαρία 3 0,78% 
Λήμνος 10 2,60% 
Νίσυρος 1 0,26% 
Άλλο * 7 1,82% 
Σύνολο 384 100% 

* Αφορά συμμετέχοντες που δήλωσαν ως τόπο κατοικίας περιοχές εκτός των 

νησιών του ανατολικού Αιγαίου αλλά δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά, μέσω 

εποχιακών επιχειρήσεων, στα νησιά αυτά. 
 

 
 
Στο σημείο αυτό τονίζεται η αδιαφορία που επέδειξαν κάτοικοι νησιών, ειδικά 
μικρών, που διατηρούν ακόμα τους μειωμένους συντελεστές μέχρι και την 
31.12.2017. Ειδικότερα, ενώ η επιστημονική επιτροπή του Ι.Ο.ΦΟ.Μ. 
απέστειλε τα ερωτηματολόγια έτσι ώστε να καταγραφούν οι απόψεις τους, 
δυστυχώς δεν ελήφθη ούτε μία απάντηση, κάτι που δείχνει ότι όταν 
λαμβάνεται ένα επαχθές μέτρο και αναστέλλεται για ένα μικρό χρονικό 
διάστημα η εφαρμογή του, κυριαρχεί ο εφησυχασμός – ωχαδερφισμός.. 
 

ζζ) Έτη άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας 

 
Έως 5 45 15,85% 

Πάνω από 5 έως 10 39 13,73% 
Πάνω από 10 έως 15 29 10,21% 

Πάνω από 15 167 58,80% 
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Δεν απάντησαν 4 1,41% 
Σύνολο 284 100% 

 

 
 

ηη) Απασχολούμενο προσωπικό 

 
Έως 2 153 53,87% 

Πάνω από 2 έως 5 64 22,54% 
Πάνω από 5 έως 10 19 6,69% 

Πάνω από 10 33 11,62% 
Δεν απάντησαν 15 5,28% 

Σύνολο 284 100% 

 

 
 

θθ) Κύκλος εργασιών (τζίρος) 2016 
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Έως 30.000,00 ευρώ 89 31,34% 
Πάνω από 30.000,00 έως 100.000,00 ευρώ 67 23,59% 

Πάνω από 100.000,00 έως 300.000,00 ευρώ 75 26,41% 
Πάνω από 300.000,00 έως 1.000.000,00 ευρώ 24 8,45% 

Πάνω από 1.000.000,00 ευρώ 20 7,04% 
Δεν απάντησαν 9 3,17% 

Σύνολο 284 100% 

 

 
 
4.3.2 Αποτελέσματα έρευνας 

 
4.3.2.1 Μεταβολή κύκλου εργασιών έτους 2016 ως προς το έτος 2015 

 
Από τις 284 επιχειρήσεις που απάντησαν σε αυτό το ερώτημα, οι 167 δήλωσαν 
ότι ο κύκλος εργασιών (τζίρος) του 2016 μειώθηκε σε σχέση με το 2015 σε 
ποσοστό άνω του 2% και μάλιστα οι 107 εξ’ αυτών δήλωσαν ότι η μείωση του 
κύκλου εργασιών ξεπέρασε το 10%. 
 
Πίνακας 19 : Μεταβολή τζίρου 2016 - 2015 
 

Μεταβολή Αριθμός επιχειρήσεων Ποσοστό 

Μείωση πάνω από 10% 107 37,68% 
Μείωση πάνω από 2% έως 10% 60 21,13% 

Μικρή μεταβολή (±2%) 73 25,70% 
Αύξηση πάνω από 2% έως 10% 22 7,75% 

Αύξηση πάνω από 10% 11 3,87% 
Δεν απάντησαν 11 3,87% 

Σύνολα 284 100% 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 
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3,87%
7,75%

25,70%

21,13%

37,68%

3,87%

Άυξηση πάνω από 10% Άυξηση πάνω από 2% έως 10%

Μικρή μεταβολή (±2%) Μείωση πάνω από 2% έως 10%

Μείωση πάνω από 10% Δεν απάντησαν
 

 
Παράλληλα, οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι η αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. 
θα επιφέρει περαιτέρω μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων. Σε σχετικό 
ερώτημα που τέθηκε, το 92% των ερωτηθέντων συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί 
ότι ο τζίρος των επιχειρήσεων θα μειωθεί.  
 

 
 
4.3.2.2 Μεταβολή κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων έτους 2016 ως 

προς το έτος 2015 

 
Από τις 284 επιχειρήσεις που απάντησαν σε αυτό το ερώτημα, οι 171 δήλωσαν 
ότι το κόστος λειτουργίας του 2016 αυξήθηκε σε σχέση με το 2015 σε ποσοστό 
άνω του 2% και μάλιστα οι 79 εξ’ αυτών δήλωσαν ότι η αύξηση του κόστους 
λειτουργίας ξεπέρασε το 10%. 
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Πίνακας 20 : Μεταβολή κόστους λειτουργίας 2016 - 2015 
 

Μεταβολή Αριθμός επιχειρήσεων Ποσοστό 

Μείωση πάνω από 10% 16 5,63% 
Μείωση πάνω από 2% έως 10% 9 3,17% 

Μικρή μεταβολή (±2%) 76 26,76% 
Αύξηση πάνω από 2% έως 10% 92 32,39% 

Αύξηση πάνω από 10% 79 27,82% 
Δεν απάντησαν 12 4,23% 

Σύνολα 284 100% 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 

 

 
 
Επισημαίνεται ότι, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η 
αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. θα επιφέρει περαιτέρω αύξηση του 
κόστους λειτουργίας των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, το 86,01% των 
ερωτηθέντων συμφωνεί ότι θα συμβεί αυτό, το 6,37% μάλλον συμφωνεί και το 
υπόλοιπο 7,62% διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί.  
 
4.3.2.3 Μεταβολή κερδοφορίας έτους 2016 ως προς το έτος 2015 

 
Από τις 284 επιχειρήσεις που απάντησαν σε αυτό το ερώτημα, οι 135 (ποσοστό 

47,53%) δήλωσαν ότι τα κέρδη του 2016 μειώθηκαν σε σχέση με το 2015 σε 
ποσοστό άνω του 2% και μάλιστα οι 87 (ποσοστό 30,63%) εξ’ αυτών δήλωσαν 
ότι η μείωση των κερδών ξεπέρασε το 10%.  
 
Επισημαίνεται ότι 72 ερωτηθέντες δήλωσαν αυξομείωση των κερδών του 2016 
σε σχέση με το 2015 σε ποσοστό ±2% ενώ 50 ερωτηθέντες δήλωσαν ότι είχαν 
αύξηση των κερδών σε ποσοστό άνω του 2% και μάλιστα οι 28 εξ’ αυτών 
δήλωσαν ότι ή αύξηση των κερδών ξεπέρασε το 10%. 
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Πίνακας 21 : Μεταβολή κερδοφορίας 2016 - 2015 
 

Μεταβολή Αριθμός επιχειρήσεων Ποσοστό 

Μείωση πάνω από 10% 87 30,63% 
Μείωση πάνω από 2% έως 10% 48 16,90% 

Μικρή μεταβολή (±2%) 72 25,35% 
Αύξηση πάνω από 2% έως 10% 22 7,75% 

Αύξηση πάνω από 10% 28 9,86% 
Δεν απάντησαν 27 9,51% 

Σύνολα 284 100% 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 

 

 
 
Παράλληλα, σε ερώτημα που τέθηκε σε σχέση με την μελλοντική μείωση των 
κερδών των επιχειρήσεων από την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α., το 85% 
συμφωνεί ότι η αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. επιφέρει μείωση της 

κερδοφορίας των επιχειρήσεων, το 7% μάλλον συμφωνεί και το υπόλοιπο 
8% διαφωνεί ή μάλλον διαφωνεί. 
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4.3.2.4 Το μεγάλο δίλημμα 

 
Από τα ανωτέρω συμπεραίνεται, ότι με δεδομένο ότι οι επιχειρήσεις 
ασφυκτιούν και τα κόστη τους συνεχώς ανεβαίνουν, η αύξηση του συντελεστή 
Φ.Π.Α. οδηγεί στο ακόλουθο ερώτημα : 
 
Μετακύλιση της αύξησης του Φ.Π.Α. στον τελικό καταναλωτή ή 

απορρόφηση του από την επιχείρηση ; 

 
Στην περίπτωση της μετακύλισης της αύξησης του Φ.Π.Α. στον τελικό 
καταναλωτή, θα επέλθει αύξηση των τιμών των προϊόντων και υπηρεσιών 
κατά 6%, γιατί η τιμή ενός προϊόντος που κάνει 117,00 ευρώ θα αυξηθεί σε 
124,00 ευρώ. Με δεδομένη την διατήρηση των τιμών στις τουριστικές περιοχές 
της Δυτικής Τουρκίας, θα δημιουργηθεί ένα ανταγωνιστικό μειονέκτημα των 
νησιών του Ανατολικού Αιγαίου σε σχέση με τις περιοχές της Τουρκίας, κάτι 
που θα επιφέρει μείωση της αγοραστικής ζήτησης των νησιών του Αιγαίου. 
Από την άλλη πλευρά, στην περίπτωση της απορρόφησης της αύξησης του 
Φ.Π.Α. από τις επιχειρήσεις, θα επέλθει μείωση του περιθωρίου κέρδους με ότι 
αυτό συνεπάγεται ειδικά σε αγαθά που έχουν πολύ μικρό περιθώριο κέρδους.  
 
Ως προς τα ανωτέρω, έχει ενδιαφέρον η άποψη των κατοίκων των νησιών, 
όπου στην συντριπτική τους πλειοψηφία πιστεύουν ότι η αύξηση των 
συντελεστών Φ.Π.Α. επιφέρει όπου πραγματοποιήθηκε ή θα επιφέρει στα 
νησιά που έχει ανασταλεί, αύξηση των τιμών των προϊόντων, με παράλληλη 

αύξηση του κόστους των επιχειρήσεων.  
 
4.3.2.5 Επίδραση στις τιμές των προϊόντων 

 
Στο ερώτημα για το αν η αύξηση του Φ.Π.Α. επιφέρει αύξηση των τιμών των 
βασικών προϊόντων και υπηρεσιών η απάντηση ήταν συντριπτική υπέρ του ναι, 
καθώς το 96,88% συμφωνεί ή μάλλον συμφωνεί ότι αυτό θα συμβεί.  
 
Πίνακας 22 : Αύξηση τιμών σε βασικά προϊόντα και υπηρεσίες 
 

Μεταβολή Αριθμός επιχειρήσεων Ποσοστό 

Συμφωνώ 372 96,88% 
Μάλλον συμφωνώ 8 2,08% 

Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ 1 0,26% 
Μάλλον διαφωνώ 2 0,52% 

Διαφωνώ 1 0,26% 
Σύνολα 384 100% 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 
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Ως προς την ποσοτική διάσταση της επίδρασης της αύξησης των συντελεστών 
του Φ.Π.Α. στις τιμές των προϊόντων, το 53,13% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι 
η αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α. επηρεάζει τις τιμές των προϊόντων 
προς τα επάνω σε ποσοστό που θα κυμαίνεται από 2 έως και 10% και το 
40,36% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α. 
επηρεάζει τις τιμές προς τα πάνω σε ποσοστό που θα υπερβεί το 10%.  
 

 
 

Επίσης, στο ερώτημα του αν η αύξηση του Φ.Π.Α. επιφέρει αύξηση των τιμών 
στο τουριστικό προϊόν το 89,84% απάντησε ότι συμφωνεί. 
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4.3.2.6 Επίδραση στην επισκεψιμότητα των νησιών 

 
Ως προς το ζήτημα της επίδρασης της αύξησης των συντελεστών Φ.Π.Α. στην 
επισκεψιμότητα των νησιών, φαίνεται ότι οι απόψεις των ερωτηθέντων είναι 
σαφείς και διαπιστώνεται ότι θεωρούν ότι η αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. 
επηρεάζει αρνητικά στην επισκεψιμότητα των νησιών. Σε σχετικό ερώτημα το 
81,77% των ερωτηθέντων συμφωνεί ή/και μάλλον συμφωνεί, (το 66,67% των 

ερωτηθέντων συμφωνεί ότι η αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. επηρεάζει την 

επισκεψιμότητα των νησιών ενώ το 15,10% των ερωτηθέντων μάλλον 

συμφωνεί).  
 

 
 
Σε ερώτηση που τέθηκε σε σχέση με την ποσοτικοποίηση των συνεπειών στην 
επισκεψιμότητα των νησιών, το 30,21% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η 
κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. επιφέρει μείωση στην 
επισκεψιμότητα των νησιών και το 24,74% θεωρεί ότι δεν επιφέρει σημαντική 
μεταβολή.  
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4.3.2.7 Επίδραση στην ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών 

 
Ως προς την επίδραση στην ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών το 69,79% 
των ερωτηθέντων συμφωνεί ή/και μάλλον συμφωνεί ότι η αύξηση των 
συντελεστών Φ.Π.Α. επηρεάζει την ποιότητα των τουριστικών υπηρεσιών και 
το 13,02% διαφωνεί ή/και μάλλον διαφωνεί με αυτή την άποψη, ενώ ένα 
ποσοστό 17,19% κρατά ουδέτερη στάση. 

 
 
4.3.2.8 Επίδραση στην αύξηση των φαινομένων της φοροδιαφυγής και 

εισφοροδιαφυγής 

 
Ενδιαφέρουσα είναι η ανταπόκριση των ερωτηθέντων σε σχέση με τα 
ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τις επιπτώσεις της αύξησης των 
συντελεστών Φ.Π.Α. στην περαιτέρω αύξηση της φοροδιαφυγής και της 
εισφοροδιαφυγής. Ειδικότερα το 92,71% των ερωτηθέντων συμφωνεί ή/και 
μάλλον συμφωνεί ότι η αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. επηρεάζει την 
αύξηση των φαινομένων της φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής και το 
3,12% διαφωνεί ή/και μάλλον διαφωνεί με αυτή την άποψη, ενώ ένα ποσοστό 
4,17% κρατά ουδέτερη στάση. 
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Ομοίως, οι ερωτηθέντες θεωρούν ότι η αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. 
επιφέρει έξαρση της παράνομης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής. Παρότι το 
πρόστιμο για αδήλωτη εργασία είναι αρκετά υψηλό (10.549,44 ευρώ για κάθε 

αδήλωτο εργαζόμενο), φαίνεται ότι η αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. 
αναμένεται να συμβάλει στην αύξηση της παράνομης εργασίας. Στην σχετική 
ερώτηση, τα αποτελέσματα είναι τα εξής : 
 

 
 
Το πιο ανησυχητικό στοιχείο της έρευνας είναι ότι πλέον ο κόσμος έχει 
αποσυσχετίσει την έννοια του «δίκαιου» με αυτή του «νόμιμου». Στα μάτια 
μιας ευνομούμενης κοινωνίας, που ο πολίτης πληρώνει συνειδητά κάποιους 
φόρους για να συνεισφέρει στο κοινωνικό σύνολο και το κράτος αξιοποιεί 
αυτούς τους φόρους για το καλό του συνόλου, οι δύο έννοιες είναι ταυτόσημες, 
γιατί ο κόσμος θεωρεί ότι οι νόμοι πηγάζουν από τον λαό, άρα είναι και 
δίκαιοι. Όταν όμως ο λαός δεν ενστερνίζεται αυτή την άποψη, θεωρεί ότι η 
παραβατικότητα είναι άμυνα απέναντι στους άδικους νόμους. Στη σχετική 
ερώτηση το 77,86% συμφωνεί ή/και μάλλον συμφωνεί και το 10,68% 
διαφωνεί ή/και μάλλον διαφωνεί με αυτή την άποψη, ενώ ένα ποσοστό 
11,46% κρατά ουδέτερη στάση. 
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4.3.2.9 Προσφυγική κρίση 

 
Πέραν των επιπτώσεων από την αύξηση του Φ.Π.Α., οι κάτοικοι των νησιών 
έχουν να αντιμετωπίσουν το πολύ σοβαρό πρόβλημα της προσφυγικής κρίσης, 
που διογκώθηκε εξαιτίας του πολέμου στην Συρία. Οι κάτοικοι των νησιών 
θεωρούν ότι η παρουσία των προσφύγων και των μεταναστών έχει επηρεάσει 
σημαντικά τις τιμές προϊόντων και υπηρεσιών. Στη σχετική ερώτηση το 
52,08% συμφωνεί ή/και μάλλον συμφωνεί και το 22,92% διαφωνεί ή/και 
μάλλον διαφωνεί με αυτή την άποψη, ενώ ένα ποσοστό 25% κρατά ουδέτερη 
στάση. 
 

 
 
Οι κάτοικοι των νησιών θεωρούν ότι η παρουσία των προσφύγων και των 
μεταναστών έχει επηρεάσει σημαντικά την επισκεψιμότητα των νησιών. Στη 
σχετική ερώτηση το 89,84% συμφωνεί ή/και μάλλον συμφωνεί και το 4,95% 
διαφωνεί ή/και μάλλον διαφωνεί με αυτή την άποψη, ενώ ένα ποσοστό 5,21% 
κρατά ουδέτερη στάση. 
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Σε σχέση με την ποσοτική διάσταση της επίδρασης της προσφυγικής κρίσης 
στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων, τα αποτελέσματα απεικονίζονται στον 
ακόλουθο πίνακα : 
 
Πίνακας 23 : Επίδραση προσφυγικών ροών στον τζίρο των επιχειρήσεων 
 

Επίδραση προσφυγικών ροών στον 

τζίρο των επιχειρήσεων 
Αριθμός επιχειρήσεων Ποσοστό 

Μείωση πάνω από 10% 127 44,72% 
Μείωση πάνω από 2% έως 10% 55 19,37% 

Μικρή μεταβολή (±2%) 80 28,17% 
Αύξηση 7 2,46% 

Δεν απάντησαν 15 5,28% 
Σύνολα 284 100% 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 

 

44,72%

19,37%

28,17%

2,46% 5,28%

Μείωση πάνω από 10% Μείωση πάνω από 2%  έως 10%

Μικρή μεταβολή (±2% ) Αύξηση

Δεν απάντησαν
 

 
5. Συμπεράσματα - Πόρισμα 

 
Όπως φαίνεται (διάγραμμα 1, σελίδα 15), η μεγαλύτερη μεταβολή και στο 
συνολικό Α.Ε.Π. αλλά και στις περιφέρειες που εξετάζονται, λαμβάνει χώρα 
κατά τα έτη 2008 και 2009. Τα έτη 2010 – 2011 συνεχίζεται η πτωτική πορεία, 
ενώ από το 2012 έως και το 2014 φαίνεται πως το Α.Ε.Π. απαγκιστρώνεται 
από την αρνητική πορεία του και πλησιάζει το θετικό πρόσημο σε μεταβολή, 
παραμένοντας βέβαια σταθερά μειούμενο. 
 
Όμως, προκειμένου να εξαχθούν επαρκή συμπεράσματα πρέπει αφενός να 
ληφθεί υπόψιν το γεγονός ότι τα έτη 2011 έως και 2014 αποτελούν προσωρινά 
στοιχεία, (σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου της ΕΛΣΤΑΤ με ημερομηνία 17 

Οκτωβρίου 2017) και αφετέρου να γίνει κατανοητό ότι η πορεία του Α.Ε.Π. για 
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τα έτη 2009 έως και 2014 παραμένει αρνητική και κατά συνέπεια δεν έχει 
αυξηθεί η φορολογική βάση για τον Φ.Π.Α.  
 
Η συμμετοχή του Φ.Π.Α. στα έσοδα του κράτους έχει αυξηθεί τα τελευταία 
χρόνια και έφθασε το 7,33% του Α.Ε.Π. το 2015 από 6,8% το 2000, ωστόσο 
με πολύ σημαντικές διακυμάνσεις κατά την περίοδο αυτή. Εξετάζοντας 
συνδυαστικά την πορεία του Α.Ε.Π. με την πορεία των εσόδων από Φ.Π.Α. 
παρατηρείται ότι ο Φ.Π.Α. ως πηγή κρατικών εσόδων αυξάνεται ως 

ποσοστό ενός σταθερά μειούμενου Α.Ε.Π. Συνεπώς, μπορεί να παρατηρηθεί 
μια συσχέτιση των κρατικών εσόδων από Φ.Π.Α. με την πορεία του Α.Ε.Π. η 
οποία όμως φαίνεται να έχει μια ετεροχρονισμένη αντίδραση. 
 
VAT Gap  

 
Όσον αφορά τα έσοδα από τον Φ.Π.Α., μετά την αύξηση του συντελεστή από 
το 18% στο 19% το 2005, ακολούθησαν τρεις αυξήσεις την περίοδο 2010 - 
2011 και η μεγαλύτερη αναμόρφωση του 2015 με τις μετατάξεις πολλών 
προϊόντων στον υψηλό συντελεστή.  
 
Με την αύξηση του βασικού συντελεστή από́ 23% σε 24%, η Ελλάδα διαθέτει 
τον τέταρτο υψηλότερο Φ.Π.Α. στην Ε.Ε., γεγονός που συνεπάγεται περαιτέρω 
επιβάρυνση του επενδυτικού́ κλίματος, ειδικότερα σε σύγκριση με τις 
γειτονικές χώρες. Παρά τις διαδοχικές αυξήσεις του συντελεστή τα τελευταία 
έτη, τα έσοδα από Φ.Π.Α. βαίνουν μειούμενα, ως αποτέλεσμα μεταξύ άλλων 
της μεγάλης μείωσης του διαθεσίμου εισοδήματος, της εκτεταμένης 
φοροδιαφυγής και της αναποτελεσματικότητας των εισπρακτικών μηχανισμών. 
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο ποσοστιαίος δείκτης που καταγράφει τη διαφορά 
των πραγματικών εισπράξεων Φ.Π.Α. από το ποσό που κανονικά θα έπρεπε να 
εισπράττεται (VAT) ανήλθε το 2015 για την Ελλάδα στο 28,9% των 
θεωρητικών εσοδών Φ.Π.Α., έναντι 10,85% στην E.E., σημειώνοντας το 
τέταρτο υψηλότερο ποσοστό αναφορικά με το ποσοστό εισπραξιμότητας. 
 
Σύμφωνα και με την 4η ενδιάμεση έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού 

του Κράτους, το πρόβλημα στα φορολογικά έσοδα από Φ.Π.Α. δεν είναι η 

μειωμένοι κατά 30% συντελεστές, αλλά το έλλειμμα Φ.Π.Α. Σύμφωνα με 
τα διαθέσιμα μέχρι σήμερα στοιχεία, εάν ήταν εφικτό να επιτύχει η Ελλάδα το 
2015 κενό είσπραξης Φ.Π.Α. ίσο με τον μέσο σταθμικό όρο της Ε.Ε. χωρίς να 
περιλαμβάνεται η Ελλάδα, ήτοι 10,9% τότε θα είχε υψηλότερες ετήσιες 
εισπράξεις Φ.Π.Α. ύψους περίπου 3,1 δισ. ευρώ ή 1,8% του Α.Ε.Π.  
 
Η αξία του Φ.Π.Α. που μπορεί να εισπραχθεί υπερκαλύπτει την «απώλεια» 

των κρατικών εσόδων που φαίνεται να έχει το κράτος από τους 

μειωμένους συντελεστές στις ευπαθείς περιφέρειες της Ελλάδας.  

 
Επίσης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.2.1., από τα διαθέσιμα δεδομένα 
από την Ελληνική Στατιστική Αρχή, προκύπτει ότι οι περιφέρειες Βορείου και 
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Νοτίου Αιγαίου όπου καταργείται το ειδικό καθεστώς του Φ.Π.Α. 
συνεισφέρουν 8.361.552.000,00 στο Α.Ε.Π. ύψους 174.199.000.000,00 ευρώ 
για το 2016 (Σύμφωνα με τα αναθεωρημένα στοιχεία Οκτωβρίου 2017 της 

ΕΛ.ΣΤΑΤ για το Α.Ε.Π. και ποσοστό συμμετοχής 4,8%). 
 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, η συνεισφορά των περιφερειών που 

υπάγονται στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. στα κρατικά έσοδα δεν θεωρείται 

τόσο σημαντική ούτως ώστε η αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. κατά 

30% να βελτιώσει σημαντικά τα κρατικά έσοδα.  

 
Σύμφωνη με την 4η ενδιάμεση έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του 
Κράτους, ένας σημαντικός σύμμαχος για την πάταξη των φαινομένων 
φοροδιαφυγής και φοροκλοπής είναι η διεύρυνση της χρήσης ηλεκτρονικών 
συναλλαγών και συναλλαγών με τη χρήση των τραπεζικών μέσων. Τα 
τελευταία έτη, οι κυβερνήσεις έχουν προβεί σε νομοθετήσεις σημαντικών 
μέτρων που συμπλέουν της προαναφερθείσας κατεύθυνσης και έχουν 
προωθηθεί σημαντικά οι ηλεκτρονικές συναλλαγές και γενικότερα η χρήση 
«πλαστικού χρήματος».  
 
Δεδομένων όσων προαναφέρονται, θα πρέπει να γίνει μια εκτενής ανάλυση 
των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή αυτών των μέτρων, να αξιολογηθεί εάν 
υπάρχει σημαντική ωφέλεια που μπορεί να προκύψει από την κατάργηση των 
μειωμένων συντελεστών και να αξιολογηθούν όλες οι συνέπειες που θα έχει η 
πράξη αυτή, λαμβάνοντας υπόψιν και τα έσοδα που αναζητά το οικονομικό 
επιτελείο της κυβέρνησης, αλλά και του κόστους που θα έχει όχι μόνο στα 
φορολογικά έσοδα, αλλά και στα έσοδα των ασφαλιστικών φορέων λόγω της 
αύξησης της παραβατικής συμπεριφοράς, το κοινωνικό κόστος από την 
τεχνητή μείωση του εισοδήματος των μονίμων κατοίκων των νησιών, καθώς 

και το κόστος που μπορεί να έχει για την εθνική κυριαρχία η ερήμωση των 

Ελληνικών νησιών από τον οικονομικό διωγμό που υφίστανται οι κάτοικοί 

τους.  
 
Τους ισχυρισμούς που αναφέρθηκαν συμπληρώνουν και υποστηρίζουν τα 
συμπεράσματα που εξήχθησαν από το ερωτηματολόγιο που απαντήθηκε από 
κατοίκους που έχουν εργασιακή σχέση ή/και διαμένουν σε αυτές τις 
ευαίσθητες περιοχές των νησιών του Αιγαίου. 

 
Σε σχέση λοιπόν με τα αποτελέσματα της έρευνας (ερωτηματολογίου) και 
ιδιαίτερα σε σχέση με όσα αναλύθηκαν ανωτέρω, η μείωση των ακαθαρίστων 
εσόδων των επιχειρήσεων και της βάσης επί της οποίας υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. 
είναι αναπόφευκτη.  
 
Αν στα ανωτέρω προσθέσουμε την μείωση των ακαθαρίστων εσόδων των 
επιχειρήσεων λόγω της προσφυγικής κρίσης, αντιλαμβανόμαστε ότι κατά 
αυτό τον τρόπο οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε αυτά τα νησιά οδηγούνται 
σε οικονομική ασφυξία. 
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Συνοψίζοντας, η αύξηση των συντελεστών του Φ.Π.Α. σε συνδυασμό με την 
έκρηξη της προσφυγικής κρίσης, δημιουργούν ένα εκρηκτικό μίγμα, που 
οδηγούν στις ακόλουθες επιπτώσεις 
 

� Αύξηση των τιμών στα βασικά προϊόντα και υπηρεσίες 

� Αύξηση των τιμών στο τουριστικό προϊόν 

� Αύξηση του κόστους 

� Μείωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων 

� Αύξηση της φοροδιαφυγής 

� Αύξηση της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής 

� Μείωση της επισκεψιμότητας των νησιών 

� Μείωση της ποιότητας των τουριστικών υπηρεσιών 

Αν υποθέσουμε ότι ο μέσος συντελεστής Φ.Π.Α. που επιβάλλεται αυτή την 
στιγμή στα νησιά του Αιγαίου που εφαρμόζονται οι μειωμένοι συντελεστές 
είναι 14% και ο μέσος συντελεστής Φ.Π.Α. που επιβάλλεται στην υπόλοιπη 
Ελλάδα είναι 20%, η επίδραση της μεταβολής του τζίρου στα φορολογικά 
έσοδα από τον Φ.Π.Α. είναι η ακόλουθη : 
 
Πίνακας 24 : Επίδραση της μεταβολής των ακαθαρίστων εσόδων (τζίρου) στα 

φορολογικά έσοδα από Φ.Π.Α. 
 

Ποσοστό 

μεταβολής 

Ακαθάριστα 

έσοδα  

(προ Φ.Π.Α.) 

Φ.Π.Α. 

(Μέσος 

συντελεστής 

14%) 

Φ.Π.Α. 

(Μέσος 

συντελεστής 

20%) 

Μεταβολή Φ.Π.Α. 

Ποσό Ποσοστό 

0% 100,00 14,00 20,00 6,00 42,86% 
5% 95,00 13,30 19,00 5,00 35,71% 

10% 90,00 12,60 18,00 4,00 28,57% 
15% 85,00 11,90 17,00 3,00 21,43% 
20% 80,00 11,20 16,00 2,00 14,29% 
25% 75,00 10,50 15,00 1,00 7,14% 
30% 70,00 9,80 14,00 0,00 0,00% 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 

 
Η θεωρητική διατήρηση του ίδιου ποσού Φ.Π.Α. προς είσπραξη ακόμα και 
στην περίπτωση μείωσης των ακαθαρίστων εσόδων των επιχειρήσεων έως και 
30%, έχει σοβαρές επιπτώσεις στα λοιπά φορολογικά έσοδα και στα έσοδα των 
ασφαλιστικών ταμείων από την παράλληλη μείωση της κερδοφορίας τους, 
καθώς συνεπώς αναμένεται μείωση εσόδων για το Ελληνικό Δημόσιο στα 
ακόλουθα αντικείμενα η οποία, κατά την άποψή μας, δεν αναπληρώνεται από 
την όποια αύξηση στο Φ.Π.Α. : 



ΜΕΛΕΤΗ - ΕΚΘΕΣΗ 

60     Ι.Ο.ΦΟ.Μ. 

 
α) Φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων 
 
β) Φόρο μερισμάτων (για τις επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία που 

διανέμουν μερίσματα) 
 
γ) Εισφορά αλληλεγγύης 
 
δ) Ασφαλιστικές εισφορές (Ε.Φ.Κ.Α.) 
 
Ενδεικτικά, στην περίπτωση μιας επιχείρησης με κέρδη προ φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών 20.000,00 ευρώ, η επίδραση της μείωσης του τζίρου 
στα έσοδα από τους παραπάνω τομείς αναλύεται ως εξής : 
 
Πίνακας 25 : Επίδραση της μεταβολής τζίρου στα λοιπά φορολογικά και στα 

ασφαλιστικά έσοδα (1/2) 
 

Μεταβολή 

τζίρου 

Ασφαλιστικές 

εισφορές 

Φόρος 

Εισοδήματος 

Εισφορά 

Αλληλεγγύης 

Σύνολο 

Εσόδων 

Δημοσίου 

Διαφορά 

στα 

έσοδα του 

Δημοσίου 

0% 5.390 3.214 57 8.662   
-5% 5.121 3.053 41 8.215 -446 
-10% 4.851 2.893 25 7.769 -893 
-15% 4.582 2.732 9 7.323 -1.339 

-20% 4.312 2.571 0 6.883 -1.778 

-25% 4.043 2.411 0 6.453 -2.208 

-30% 3.773 2.250 0 6.023 -2.639 
Πηγή: Ίδια επεξεργασία 

 
Αντίστοιχα, στην περίπτωση μιας επιχείρησης με κέρδη προ φόρων και 
ασφαλιστικών εισφορών 30.000,00 ευρώ, οι απώλειες στα έσοδα του 
Δημοσίου λόγω της μείωσης του τζίρου αναλύονται ως ακολούθως : 
 
Πίνακας 26 : Επίδραση της μεταβολής τζίρου στα λοιπά φορολογικά και στα 

ασφαλιστικά έσοδα (2/2) 
 

Μεταβολή 

τζίρου 

Ασφαλιστικές 

εισφορές 

Φόρος 

Εισοδήματος 

Εισφορά 

Αλληλεγγύης 

Σύνολο 

Εσόδων 

Δημοσίου 

Διαφορά 

στα έσοδα 

του 

Δημοσίου 

0% 8.085 4.955 272 13.312   
-5% 7.681 4.638 217 12.535 -777 
-10% 7.277 4.339 170 11.786 -1.527 
-15% 6.872 4.098 146 11.116 -2.196 

-20% 6.468 3.857 122 10.447 -2.865 
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-25% 6.064 3.616 98 9.777 -3.535 

-30% 5.660 3.375 73 9.108 -4.204 
Πηγή: Ίδια επεξεργασία 

 
Σε ότι αφορά τη μείωση της κατανάλωσης, επειδή οι καταναλωτές θα 
περιορίσουν δραματικά την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών στον υψηλό 
συντελεστή Φ.Π.Α., οι απώλειες εσόδων, σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται 
ανωτέρω, θα είναι και στο Φ.Π.Α., (για μείωση κατανάλωσης ίση και 

μεγαλύτερη του 25%). 
 
Πίνακας 27 : Επίδραση της μείωσης της κατανάλωσης στα φορολογικά έσοδα 

από το Φ.Π.Α. 
 

Ποσοστό 

μεταβολής 

Μικτό 

ποσό 
(εμπεριέχει 

Φ.Π.Α.) 

Φ.Π.Α. 

(Συντελεστής 

17%) 

Φ.Π.Α. 

(Συντελεστής 

24%) 

Μεταβολή Φ.Π.Α. 

Ποσό Ποσοστό 

0% 100,00 14,53 19,35 4,82 33,21% 
5% 95,00 13,80 18,39 3,86 26,55% 
10% 90,00 13,08 17,42 2,89 19,89% 
15% 85,00 12,35 16,45 1,92 13,23% 
20% 80,00 11,62 15,48 0,95 6,57% 
25% 75,00 10,90 14,52 -0,01 -0,09% 
30% 70,00 10,17 13,55 -0,98 -6,76% 

Πηγή: Ίδια επεξεργασία 

 
Πέραν των ανωτέρω, πρέπει να συνεκτιμήσουμε και τις έμμεσες ζημιές που θα 
προέλθουν από την αύξηση των συντελεστών Φ.Π.Α. Μια σημαντική 
παράμετρος είναι η απώλεια θέσεων εργασίας και η μείωση των εσόδων του 
Ε.Φ.Κ.Α. από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων, καθώς οι 
επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να μειώσουν τις θέσεις εργασίας ή να 
μετατρέψουν τις συμβάσεις των εργαζομένων από πλήρους σε μερικής 
απασχόλησης, ή/και σε αδήλωτη εργασία με ότι αυτό συνεπάγεται. Συνεπώς, η 
κατάργηση του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. στα νησιά του Αιγαίου ενώ 
φαίνεται ότι επιδρά θετικά σε ένα πολύ μικρό βαθμό στα έσοδα του Ελληνικού 
Δημοσίου από τον Φ.Π.Α., αναμένεται όμως να επιφέρει δραματική μείωση 
των εσόδων από το φόρο εισοδήματος, την εισφορά αλληλεγγύης αλλά και τις 
ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες συναρτώνται με το φορολογητέο εισόδημα. 
Επιπλέον, θα οδηγήσει τα νησιά του Αιγαίου, ειδικά αυτά που δέχονται το 
μεγαλύτερο όγκο των προσφυγικών – μεταναστευτικών ροών, σε περεταίρω 
ύφεση, άρα μείωση του παραγόμενου προϊόντος που θα έχει ως συνέπεια τη 
διακοπή δραστηριοτήτων (λουκέτο) των υφισταμένων μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Αυτό θα σημάνει την καταστροφή για τις τοπικές οικονομίες. 
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Αύξηση Φ.Π.Α. + Προσφυγική κρίση 
     

Φοροδιαφυγή  Αύξηση τιμών  
Αύξηση 
κόστους 

 
Μείωση 

κατανάλωσης 
     

Μείωση των εσόδων του Δημοσίου 
 
6. Πρόταση 

 
Βάσει των ανωτέρω και κατόπιν της σχετικής εισήγησης της Επιστημονικής 
Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου Οικονομικών και 
Φορολογικών Μελετών, προτείνει στην πολιτεία τη διατήρηση του ειδικού 

καθεστώτος Φ.Π.Α. στα νησιά που δέχονται προσφυγικές – μεταναστευτικές 
ροές και για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται αυτό το πρόβλημα, ενώ 
παράλληλα θα πρέπει να εξετάσει την εφαρμοστέα φορολογική πολιτική που 
θα επιτρέψει την ανάπτυξη και θα αποτρέπει την ερημοποίηση των νησιών 
μας. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους για το Ν. 4446/2016 με το οποίο παρατάθηκε μέχρι την 31.12.2017 το 
ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. στα νησιά των ανατολικών συνόρων της χώρας, η 
εκτιμώμενη απώλεια εσόδων για το 2017 εκτιμήθηκε στα 50.000.000,00 ευρώ, 
κατά τις εκτιμήσεις μας υπερβολικό ποσό για τα εν λόγω νησιά.  
 

 
Το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, εφόσον κληθεί, θα 
καταθέσει κοστολογημένες προτάσεις και θα συμβάλει στη χάραξη και την 
υλοποίηση μιας αναπτυξιακού περιεχομένου φορολογικής πολιτικής. 
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