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Abstract:  Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να διερευνήσει σε θεωρητικό και εμπειρικό πλαίσιο το 

ζήτημα της φορολογικής συμμόρφωσης των μικρών και πολύ μικρών οντοτήτων που 

εδρεύουν στον Νομό Καβάλας. Με το μερίδιο κατανομής των μικρών και πολύ 

μικρών επιχειρήσεων να αντιστοιχεί στο 98,9% του συνόλου της επιχειρηματικής 

κοινότητας, σε χώρες όπως η Ελλάδα το ζήτημα της οικονομικής ανάπτυξης αυτών 

των επιχειρήσεων αποτελεί ζωτική σημασία για την ίδια την επιβίωση του κράτους. 

Τα προβλήματα βιωσιμότητας του χρέους της σε συνδυασμό με τον μειωμένο αριθμό 

Δημοσίων εσόδων κρίνουν επιτακτική την ανάγκη ενίσχυσης της φορολογικής 

συμπεριφοράς και την μείωση των φαινομένων φοροδιαφυγής. Η δυσκολία 

αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού συνθέτει και το ερευνητικό πρόβλημα που 

πραγματεύεται η παρούσα έρευνα.  

Ο ερευνητικός στόχος της μελέτης εστιάζεται στην αναζήτηση των βασικών 

παραγόντων που επιδρούν καθοριστικά στην φορολογική συμμόρφωση και κατ’ 

επέκταση στα υψηλά επίπεδα φοροδιαφυγής ενώ παράλληλα παρουσιάζεται ένα 

μοντέλο παλινδρόμησης ειδικά προσαρμοσμένο για το συγκεκριμένο δείγμα ελέγχου, 

δηλαδή τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.  

Μελετώντας το θεωρητικό υπόβαθρο της επιστημονικής κοινότητας αναφορικά με την 

φορολογική συμμόρφωση προκύπτουν τα καθοριστικά αυτά στοιχεία που 

διαμορφώνουν την φορολογική συμπεριφορά. Διασταυρώνοντας τα παραπάνω 

στοιχεία με την Ελληνική επικράτεια προκύπτει η ανάγκη επιμέτρησης και νέων 

στοιχείων πέραν των οικονομικών, πολιτικών, ελεγκτικών και ηθικών παραγόντων. Το 

δείγμα που επιλέχθηκε ανέρχεται σε 218 επιχειρήσεις όπου εξετάζεται για το χρονικό 

διάστημα 2010-2019, ενώ το βασικό του πλεονέκτημα είναι η αμεροληψία του καθώς 

διατηρεί μια σχέση εμπιστοσύνης με τον ερευνητή.  

Με την ανάπτυξη του μεθοδολογικού πλαισίου και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, 

στηριζόμενοι στα ερευνητικά ερωτήματα, εξήχθησαν ασφαλείς συμπεράσματα 

αναφορικά με τους παράγοντες προσδιορισμού της φορολογικής συμμόρφωσης για τα 

εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα των μικρών και πολύ μικρών 

οντοτήτων του δείγματος. Η υιοθέτηση των συμπερασμάτων της μελέτης θα μπορέσει 

άμεσα να ενισχύσει τα Δημόσια έσοδα και να προσφέρει μια δίκαιη κατανομή στα 

φορολογητέα βάρη. Επιπρόσθετα, τονίζεται η γενικότερη συνεισφορά της διατριβής 

στο γνωστικό πεδίο καλύπτοντας ένα ερευνητικό κενό που μέχρι σήμερα υπήρχε και 

αφορούσε τον έλεγχο των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων των μικρότερων 

επιχειρήσεων.  
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