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Πεξίιεςε 

ε θάζε πξφηαζε πνιηηηθήο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε αλαιπηηθψλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην αλακελφκελν ηειηθφ ηεο θφζηνο ή ηα αλακελφκελα ηειηθά 

ηεο έζνδα. Αληίζηνηρα, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξίδνληαη νη νκάδεο θαη ην 

πιήζνο ησλ πνιηηψλ πνπ ζα επεξεαζηνχλ είηε ζεηηθά (ζην πιαίζην κηαο θνηλσληθήο 

παξνρήο) είηε αξλεηηθά (ζην πιαίζην κηαο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο) απφ ηελ 

εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο. ηελ παξνχζα κειέηε αλαιχνληαη νη πεγέο 

εηζνδήκαηνο ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ κέζα απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο 

πξνζεγγίζεηο/βάζεηο δεδνκέλσλ: Σεο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ 

Γηαβίσζεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (EU-SILC) θαζψο θαη ησλ κάθξν/κίθξν-

δεδνκέλσλ ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο. Παξνπζηάδεηαη επίζεο ε δηαρξνληθή εμέιημε 

ησλ κεξηδίσλ ησλ πεγψλ απηψλ. Σέινο, αλαθέξνληαη θαη αλαιχνληαη δηάθνξα 

ζπκπεξάζκαηα θαη πξνηάζεηο πνιηηηθήο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε άζθεζε ηφζν 

ησλ θνηλσληθψλ φζν θαη ησλ δεκνζηνλνκηθψλ δξάζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

 

Abstract 

Indispensable for every policy proposal is the existence of analytical data regarding 

the expected costs or final revenues of an implemented policy. Respectively, it stands 

also crucial to determine the groups and number of citizens that will get affected 

either positively (in the context of a social benefit scheme) or negatively (in the 

context of a tax reform scheme) from the implementation of such a policy. In the 

current study, the income sources of Greek households are analyzed through three 

different approaches/ data bases: The European Union Statistics on Income and 

Living Conditions (EU-SILC) and macro/micro-data from the Greek Tax Authorities. 

Furthermore, the inter-temporal drifts of these shares are discussed. Finally, various 

conclusions and policy proposals, regarding the more efficient exercise of both social 

and fiscal effects of economic policy, are reported and analyzed. 

 

Λέμεηο Κιεηδηά: Δηζφδεκα, Πεγέο Δηζνδήκαηνο, Φνξνινγία, Μίθξν-νηθνλνκεηξηθή 

Αλάιπζε, Βάζεηο Γεδνκέλσλ, Οηθνλνκηθή Πνιηηηθή, Κνηλσληθή Πνιηηηθή. 
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1. Δηζαγσγή 

ε θάζε πξφηαζε πνιηηηθήο είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε αλαιπηηθψλ πνζνηηθψλ 

δεδνκέλσλ (data) ζρεηηθά κε ην αλακελφκελν ηειηθφ ηεο θφζηνο ή ηα αλακελφκελα 

ηειηθά ηεο έζνδα. Αληίζηνηρα, είλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα πξνζδηνξίδνληαη νη νκάδεο 

θαη ην πιήζνο ησλ πνιηηψλ πνπ ζα επεξεαζηνχλ είηε ζεηηθά (ζην πιαίζην κηαο 

θνηλσληθήο παξνρήο) είηε αξλεηηθά (ζην πιαίζην κηαο θνξνινγηθήο αλακφξθσζεο) 

απφ ηελ εθαξκνγή ηεο πνιηηηθήο απηήο. Δηδηθφηεξα, ζηνπο ηνκείο ηεο θνξνινγηθήο ή 

ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο ε Κεληξηθή Γηνίθεζε νθείιεη λα γλσξίδεη ην ζπλνιηθφ 

απνηέιεζκα ηεο πνιηηηθήο ηεο ηφζν ζηελ νηθνλνκία (ζε φξνπο ΑΔΠ, Δζφδσλ, 

Δμφδσλ) φζν θαη ζε επίπεδν θνηλσληθήο θαη νηθνλνκηθήο απνηειεζκαηηθφηεηαο. 

Ο ιφγνο χπαξμεο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζηνηρεηνζεηείηαη κηαο θαη πνιιέο θνξέο 

ππάξρνπλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάκεζα ζηηο αξρηθέο πξνβιέςεηο θαη ζηα ηειηθά 

απνηειέζκαηα ηεο αζθνχκελεο πνιηηηθήο. Γηα παξάδεηγκα, είλαη ζπλήζεο ε 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ην θφζηνο θαη ηνπο ηειηθνχο δηθαηνχρνπο ελφο θνηλσληθνχ 

επηδφκαηνο ή ε πξφβιεςε εζφδσλ/θφζηνπο ελφο κέηξνπ δεκνζηνλνκηθήο πνιηηηθήο. 

Οη δηαθνξνπνηήζεηο απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ αλαπνηειεζκαηηθή άζθεζε 

θνηλσληθψλ/νηθνλνκηθψλ πνιηηηθψλ θαη ηελ επηθπιαθηηθή πηνζέηεζε ζην κέιινλ, 

παξφκνησλ λέσλ αιιά απαξαίηεησλ πνιηηηθψλ. 

ηελ παξνχζα κειέηε ζα πξνζπαζήζνπκε λα αλαδείμνπκε ηηο αηηίεο απηήο ηεο 

δηαθνξνπνίεζεο, εληνπίδνληαο ηεο ζηελ ειιηπή θαηαγξαθή ησλ ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ ή ζηηο δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο Φνξείο 

ρεδηαζκνχ θαη ηνπο Φνξείο Τινπνίεζεο ηεο εθάζηνηε Πνιηηηθήο. Βαζηθέο 

κεηαβιεηέο πνπ επεξεάδνπλ ηφζν ην πιήζνο ησλ επεξεαδφκελσλ κνλάδσλ φζν θαη ην 

ηειηθφ θφζηνο ηεο εθάζηνηε παξέκβαζεο απνηεινχλ ε θαηαλνκή ησλ πεγψλ 

εηζνδεκάησλ θαη ν ηξφπνο νξγάλσζεο ηνπ εθάζηνηε λνηθνθπξηνχ. 

Με ηνλ φξν πεγέο εηζνδήκαηνο αλαθεξφκαζηε ζηνλ ηξφπν πνπ ηα άηνκα/λνηθνθπξηά 

απνθηνχλ ην εηζφδεκα ηνπο. ε θακία πεξίπησζε δελ αλαθεξφκαζηε ζηηο 

παξακέηξνπο ηνπ ΑΔΠ κηαο θαη ζηελ αλάιπζή καο ελδηαθεξφκαζηε γηα ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ζπληεξείηαη ην θάζε λνηθνθπξηφ νπφηε νη κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο 

(ζπληάμεηο, επηδφκαηα θιπ) ζεσξνχληαη «εηζφδεκα», θάηη πνπ ζηε καθξννηθνλνκηθή 

αλάιπζε δελ ηζρχεη. Ο ιφγνο πνπ νη πεγέο εηζνδήκαηνο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ 
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ξφιν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα είηε ηεο θνηλσληθήο είηε ηεο θνξνινγηθήο πνιηηηθήο 

είλαη γηαηί κπνξεί λα θαηαδείμεη ηελ εμάξηεζε ή θαη ηελ επαηζζεζία ηνπ θάζε 

λνηθνθπξηνχ απφ ηελ αζθνχκελε πνιηηηθή ζε ζπλάξηεζε θαη κε άιινπο εμσγελείο 

παξάγνληεο. Γηα παξάδεηγκα, εληειψο δηαθνξεηηθή είλαη ε έθζεζε ελφο λνηθνθπξηνχ 

ζηνλ ζπζηεκαηηθφ θίλδπλν ηεο χθεζεο πνπ ηα εηζνδήκαηά ηνπο είλαη απφ κηζζσηέο 

ππεξεζίεο ή ειεπζέξηα επαγγέικαηα απ’ φ,ηη ελφο ζπληαμηνχρνπ ή ελφο επηρεηξεκαηία. 

ηελ εξγαζία απηή ζα αλαιχζνπκε ηξεηο (3) δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ζρεηηθά κε ην εηζφδεκα θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ζα δνχκε ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ησλ 

Δξεπλψλ Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο (EU-SILC) ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαζψο θαη ηε κάθξν-επεμεξγαζία ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (Γ.ΖΛΔ.Γ) καδί κε ηα κίθξν-ζηνηρεία ησλ 

ίδησλ ζηνηρείσλ απφ ηελ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (Γ.Γ.Π..) 

ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. 

ηε ζπλέρεηα γίλεηαη ε αλάιπζε ησλ πεγψλ ηνπ εηζνδήκαηνο είηε ησλ λνηθνθπξηψλ 

είηε ησλ αηφκσλ (αλάινγα κε ηε κνξθή ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ), ηηο κεηαμχ ηνπο 

ζρέζεηο θαζψο θαη ηεο εμέιημήο ηνπο ζην ρξφλν. Με ηνλ ηξφπν απηφ παξαηεξνχκε θαη 

ηελ θαηαλνκή αιιά θαη ηελ έληαζε ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο ζηα δηάθνξα εηζνδήκαηα. Σν βαζηθφ φκσο είλαη φηη κπνξνχκε λα 

δηαθξίλνπκε ηηο δηαθνξέο σο πξνο ηε κεζνδνινγία θαη ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ζπληεινχλ ζηα δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα κεηαμχ πξφβιεςε θαη ηειηθήο επίδξαζεο 

κηαο δεκφζηαο πνιηηηθήο. 

Σέινο, καδί κε ηα ζπκπεξάζκαηα, γίλνληαη θαη νη απαξαίηεηεο πξνηάζεηο πνιηηηθήο νη 

νπνίεο ζα βειηηψζνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ αζθνχκελσλ πνιηηηθψλ θαη ζα 

κπνξέζνπλ λα ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο Γηνίθεζεο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν, θξίζηκνο 

είλαη ν εληνπηζκφο ησλ αζηνρηψλ σο πξνο ηνλ ζρεδηαζκφ αιιά θαη ησλ βέιηηζησλ 

πξαθηηθψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Οη πξνηάζεηο έρνπλ λα 

θάλνπλ ηφζν σο πξνο ηε κεζνδνινγία (ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ) φζν θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν άζθεζεο ηεο εθάζηνηε παξέκβαζεο. 
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2. ηαηηζηηθά Γεδνκέλα 

Σα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία (data) ηεο παξνχζαο κειέηεο αλαθέξνληαη ζε κίθξν-δεδνκέλα 

(micro-data) απφ ηηο έξεπλεο γηα ην Δηζφδεκα θαη ηηο πλζήθεο Γηαβίσζεο EU-SILC 

(European Union Statistics on Income and Living Conditions) ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο θαζψο θαη ζε κάθξν θαη κίθξν-δεδνκέλα απφ ηε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο (ΓΖΛΔΓ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΓΓΓΔ) θαη 

ηε Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ (ΓΓΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ. 

 

2.1 Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθώλ Γηαβίσζεο (EU-SILC) 

 

Ζ Έξεπλα Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ησλ Ννηθνθπξηψλ παξέρεη ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ην εηζφδεκα, ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ, ηε θηψρεηα θαη ηηο ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ λνηθνθπξηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε. Θεζπίζηεθε, 

ζε επξσπατθφ επίπεδν, γηα λα παξάζρεη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηνπο δηαξζξσηηθνχο 

δείθηεο θνηλσληθήο ζπλνρήο (πνζνζηφ θηλδχλνπ θηψρεηαο, κηζζνινγηθφ ράζκα κεηαμχ 

ησλ δχν θχισλ θιπ) θαη λα παξέρεη ηα ζρεηηθά δεδνκέλα γηα ηηο δχν «αλνηθηέο 

κεζφδνπο ζπληνληζκνχ (open methods of coordination)» ζηνλ ηνκέα ηεο θνηλσληθήο 

έληαμεο (social exclusion) θαη ησλ ζπληάμεσλ ζηελ Δπξψπε. 

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε θαηαζθεπή θνηλψλ ζηνηρείσλ (data) γηα φιεο ηηο ρψξεο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (αιιά θαη άιισλ βαζηθψλ θξαηψλ ηεο Δπξσπατθήο Ζπείξνπ) 

γηα ηελ επθνιφηεξε ρξήζε θαη επεμεξγαζία ηνπο κε ζηφρν ηελ επηινγή ησλ 

θαηαιιειφηεξσλ κέηξσλ πνιηηηθήο. Σα κίθξν-δεδνκέλα ζπιιέγνληαη απφ ηα θξάηε 

κέιε ηεο Έλσζεο, ρξεζηκνπνηψληαο έλα αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα γηα θάζε ρψξα, 

θαη ζπγθεληξψλνληαη ζε κία εληαία βάζε απφ ηε EUROSTAT. Κάπνηα θξάηε-κέιε, 

κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε Διιάδα, έρνπλ μεθηλήζεη ηελ έξεπλα απφ ηελ πεηξακαηηθή 

ηεο θάζε ην 2003 ελψ θάπνηα άιια εληάρηεθαλ αξγφηεξα. 
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2.1.1 Γεδνκέλα 

Απφ ηελ έξεπλα ζπιιέγνληαη δχν ηχπνη δεδνκέλσλ: ηα δηαζηξσκαηηθά (cross-

sectional) δεδνκέλα πνπ πξνζθέξνπλ κία ζηαηηθή απνηχπσζε (snapshot) ηεο 

εθάζηνηε κεηαβιεηήο θαη αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλεο πεξηφδνπο ηνπ ρξφλνπ, θαζψο θαη 

δηαρξνληθά (longitudinal) δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη πεξηνδηθά, κία θνξά ην ρξφλν 

γηα κία ηεηξαεηία, θαη άξα πξνζθέξνπλ ζηνηρεία γηα ηελ εμέιημε ησλ 

θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ίδησλ αηφκσλ θαη λνηθνθπξηψλ κέζα 

ζην ρξφλν
1
. Σα ζηνηρεία γηα ηνλ θνηλσληθφ απνθιεηζκφ θαη ηηο ζπλζήθεο ζηέγαζεο 

ζπιιέγνληαη ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ. Αλαιπηηθά ζηνηρεία εηζνδήκαηνο, εξγαζίαο, 

εθπαίδεπζεο θαη πγείαο ζπιιέγνληαη ζε αηνκηθά επίπεδν γηα άηνκα ειηθίαο 16 εηψλ 

θαη άλσ. 

2.1.2 Μεζνδνινγία Έξεπλαο 

Καζψο, ην EU-SILC είλαη έλα «πεξηζηξνθηθφ» πάλει (rotational panel design) θαη ζε 

θάζε έηνο αλαλεψλεηαη ην έλα ηέηαξην ηνπ δείγκαηνο, ζπλνιηθά ζε ηέζζεξα έηε, ην 

αξρηθφ δείγκα έρεη αληηθαηαζηαζεί πιήξσο θαη άξα ηα ίδηα άηνκα παξαθνινπζνχληαη 

ην πνιχ γηα ηέζζεξα ρξφληα (βιέπε Γηάγξακκα 1). 

 

Γηάγξακκα 1: Πεξηζηξνθηθό πάλει επηινγήο δείγκαηνο 

 

 

Ζ δηαρξνληθή δνκή ηνπ δείγκαηνο δηαθξίλεηαη ζε ηέζζεξα ελαιιαζζφκελα 

ππνδείγκαηα θαζέλα απφ ηα νπνία είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ πιεζπζκνχ θαη 

δηαξθεί ηέζζεξα ρξφληα. Γηα θάζε δχν δηαδνρηθά ρξφληα ππάξρεη κεξηθή επηθάιπςε 

(75%) ησλ πάλει. Κάζε ρξφλν έλα πάλει εγθαηαιείπεη ην δείγκα θαη έλα λέν panel 

επηιέγεηαη. Απηή ε ηαθηηθή έρεη ην πιενλέθηεκα απφ ηε κηα φηη θαηαπνιεκάηαη ζε 

κεγάιν βαζκφ ην πξφβιεκα ηεο δηαθνξηθήο εγθαηάιεηςεο ηνπ δείγκαηνο (panel 

                                                 
1
 Andriopoulou et al. (2013) 
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attrition), αιιά κεηνλεθηεί απφ ηελ άιιε ζην γεγνλφο φηη ράλεηαη ε δπλαηφηεηα λα 

γίλνπλ δπλακηθέο αλαιχζεηο ησλ εηζνδεκάησλ  ή/θαη ηεο θηψρεηαο πνπ λα επηηξέπνπλ 

π.ρ. αθφκε θαη έιεγρν γηα ηε δηαγελεαθή κεηαβίβαζε ηεο θηψρεηαο ή/θαη ηνπ 

θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ. 

Οη βαζηθέο κεηαβιεηέο ηνπ ζπιιέγνληαη θαη κειεηψληαη ζηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ 

EU-SILC ζηνρεχνπλ ζε πιεξνθνξίεο είηε ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ είηε ζε επίπεδν 

αηφκνπ. Έηζη, σο βαζηθέο κεηαβιεηέο έρνπκε ην Δηζφδεκα, ηελ Δξγαζία, ηε ηέγαζε, 

ηελ Τγεία θαη ηνλ Κνηλσληθφ Απνθιεηζκφ. 

2.1.3 Κνηλνί Καλόλεο 

Έρνληαο σο ζηφρν ηε ζεκειίσζε ηεο Έξεπλαο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο 

ζηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο ν ζρεδηαζκφο ηεο δελ είλαη απζηεξφο. Με ηελ έλλνηα απηή, 

θάζε θξάηνο κπνξεί λα πξνζαξκφζεη ηα δεδνκέλα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε βάζε ηνπ 

EU-SILC ζε έξεπλεο πνπ ήδε ππάξρνπλ. πλεπψο, ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνπλ νη 

Δζληθέο ηαηηζηηθέο Αξρέο κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ δηαθνξεηηθέο πεγέο κε ηελ 

ππνρξέσζε φκσο ε δεηγκαηνιεςία λα είλαη αληηπξνζσπεπηηθή θαη λα αθνινπζνχληαη 

θνηλέο κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο σο πξνο ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο (imputation) ησλ 

πεδίσλ πνπ παξέκεηλαλ θελά (missing values) θαζψο θαη ζηε δηαδηθαζία ηεο 

ζηάζκηζεο (weighting). 

Οη θνηλέο κεζνδνινγίεο σο πξνο ηνλ ηξφπν ζπκπιήξσζεο ησλ θελψλ πεδίσλ θαη ηεο 

ζηάζκηζεο θξίζεθαλ αλαγθαίεο γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, 

ηε ζηαηηζηηθή αλάιπζή ηνπο θαη ηε δπλαηφηεηα ζπγθξίζεσλ κεηαμχ ησλ ρσξψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο Έξεπλεο. Αληίζηνηρα, γηα λα έρεη λφεκα ε ζχγθξηζε ησλ 

κεηαβιεηψλ  κεηαμχ ησλ ρσξψλ, ηα θξάηε θαινχληαη λα νξίδνπλ κε ηνλ ίδην ηξφπν ην 

«νοικοκσριό» (household) θαη ην «ειζόδημα» (income). 

Ωο νοικοκσριό νξίδνπκε: 

 Ννηθνθπξηά κε έλα άηνκν 

 Ννηθνθπξηά κε δχν ελήιηθεο, λεφηεξνπο ησλ 65 εηψλ θαη ρσξίο εμαξηψκελα 

παηδηά. 

 Ννηθνθπξηά κε δχν ελήιηθεο, ν έλαο άλσ ησλ 65 εηψλ θαη ρσξίο εμαξηψκελα 

παηδηά 
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 Ννηθνθπξηά κε ηξεηο ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο ρσξίο εμαξηψκελα παηδηά. 

 Ννηθνθπξηά κε έλαλ ελήιηθν θαη έλα εμαξηψκελν παηδί. 

 Ννηθνθπξηά κε δχν ελήιηθνπο θαη έλα εμαξηψκελν παηδί. 

 Ννηθνθπξηά κε δχν ελήιηθνπο θαη  δχν εμαξηψκελα παηδηά. 

 Ννηθνθπξηά κε δχν ελήιηθνπο θαη  ηξία ή πεξηζζφηεξα εμαξηψκελα παηδηά. 

 Ννηθνθπξηά κε ηξεηο ή πεξηζζφηεξνπο ελήιηθεο κε εμαξηψκελα παηδηά. 

Απφ ηελ άιιε, σο δηαζέζηκν ειζόδημα ζεσξνχκε ην ζπλνιηθφ θαζαξφ εηζφδεκα, 

δειαδή ην εηζφδεκα πνπ πξνθχπηεη κεηά ηελ αθαίξεζε ησλ θφξσλ θαη ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

 

2.2 ηνηρεία από ηε Γεκόζηα Γηνίθεζε 

Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξνχζαο κειέηεο αλαδεηήζακε ζηνηρεία απφ δχν δηαθνξεηηθέο 

πεγέο ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζηηο νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε 

Φνξνινγηθή Γηνίθεζε. Κχξηνο ζθνπφο καο είλαη λα θαηαδείμνπκε ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηηο πεγέο ησλ εηζνδεκάησλ θαη σο πξνο ηνλ ηξφπν 

πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο κεηαμχ ησλ εξεπλεηηθψλ εξγαζηψλ (πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο ην EU-SILC) θαη ηεο ηειηθή 

εθαξκνγήο ηεο αθνινπζνχκελεο πνιηηηθήο απφ ηελ εθάζηνηε Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

Σα θνξνινγηθά ζηνηρεία πξνέξρνληαη απφ δχν δηαθνξεηηθέο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ. Σα κάθξν-δεδνκέλα απφ ηε Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ζε ζπγθεληξσηηθή 

κάθξν-κνξθή φπσο δεκνζηεχεηαη θάζε ρξφλν απφ ηε ΓΖΛΔΓ) θαη ηα κίθξν-δεδνκέλα 

επίζεο απφ ηε ΓΓΓΔ (ζε κνξθή κίθξν-δεδνκέλσλ φπσο ζπιιέγνληαη απφ ηε Γεληθή 

Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ). Ζ δηάθξηζε κεηαμχ κίθξν θαη κάθξν 

δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηε σο πξνο ηε κεζνδνινγία θαη ηελ ηειηθή εξκελεία ησλ 

απνηειεζκάησλ
2
. Δηδηθφηεξα: 

                                                 
2
 Θεσξεηηθά ηα απνηειέζκαηα ησλ κίθξν-δεδνκέλσλ νθείινπλ λα ηαπηίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα 

ησλ κάθξν-δεδνκέλσλ. Οπνηαδήπνηε δηαθνξνπνίεζε θαηαδεηθλχεη ιάζε είηε ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο 

ησλ ζηνηρείσλ είηε ζηνλ ηξφπν επεμεξγαζίαο ηνπο. 
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2.2.1 Μάθξν-δεδνκέλα - Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

Ζ Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο (ΓΖΛΔΓ) ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο 

Γεκνζίσλ Δζφδσλ (ΓΓΓΔ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζπιιέγεη θαη ζπγθεληξψλεη 

ηα πξσηνγελή ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ. Σα 

ζπγθεληξσηηθά ζηνηρεία πνπ παξέρεη αλαθέξνληαη ζηα δεισζέληα θαη θνξνινγεηέα 

εηζνδήκαηα φισλ ησλ Διιήλσλ πνπ θάλνπλ θνξνινγηθή δήισζε θαη παξέρνληαη κε 

ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηε κε ηαπηνπνίεζε ησλ θνξνινγνπκέλσλ. 

Ζ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ είλαη ειεχζεξε θαη δίλεηαη ππφ ηε κνξθή ζπγθεληξσηηθψλ 

πηλάθσλ αλά θαηεγνξία θαη θιηκάθην εηζνδήκαηνο. 

 

2.2.2 Μίθξν-δεδνκέλα - Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δζόδσλ 

Ζ Γεληθή Γξακκαηεία Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θαη Γηνηθεηηθήο Τπνζηήξημεο 

(ΓΓΠ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ ζπιιέγεη θαη ζπγθεληξψλεη ηα πξσηνγελή 

ζηνηρεία ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ θάζε ρξφλν κέζσ 

ηνπ www.gsis.gr. 

ηελ παξνχζα κειέηε ζα επηθεληξσζνχκε ζηα πξαγκαηηθά κίθξν-δεδνκέλα γηα ηα 

νηθνλνκηθά έηε 2013 θαη 2014 (έηε ρξήζεο 2012 θαη 2013 αληίζηνηρα) 

ρξεζηκνπνηψληαο ζηνηρεία (δείγκα) γηα 999.993 θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα ην 2013 

θαη 999.948 δειψζεηο γηα ην 2014. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα παληξεκέλα δεπγάξηα 

θάλνπλ θνηλή θνξνινγηθή δήισζε έρνπκε έλα δείγκα 1.449.299 θαη 1.449.252 

αηφκσλ γηα ηα παξαπάλσ έηε. Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη φια ηα απνηειέζκαηα 

αλαθέξνληαη ζε δεισζέληα εηζνδήκαηα. 

 

  

http://www.gsis.gr/
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2.3 Γηαθνξέο Βάζεσλ EU-SILC θαη Φνξνινγηθώλ ηνηρείσλ 

 

Βαζηθέο αηηίεο ησλ δηαθνξνπνηήζεσλ κεηαμχ ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ απφ ηηο Έξεπλεο 

Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο θαη ησλ θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηεο 

Γεκφζηαο Γηνίθεζεο είλαη ζηηο δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο ζηηο νπνίεο δίλεηαη έκθαζε 

θαζψο θαη ζηνπο δηαθνξεηηθνχο νξηζκνχο γηα πνιιέο απφ απηέο. 

Μεταβλητέσ 

Σν πξψην πξφβιεκα πνπ θάλεη ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ λα κε ζπκθσλνχλ είλαη ε 

απνπζία πνιιψλ κεηαβιεηψλ απφ ηε βάζε ηεο θνξνινγηθήο δηνίθεζεο κηαο θαη ε 

ηειεπηαία ελδηαθέξεηαη (ή ελδηαθεξφηαλ) απνθιεηζηηθά γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ 

κπνξνχζε λα θνξνινγήζεη, πξνζδηνξίδνληαο φρη ην δηαζέζηκν αιιά ην θνξνινγεηέν 

εηζφδεκα ηνπ θάζε λνηθνθπξηνχ. Έηζη γηα παξάδεηγκα κία ζεηξά απφ επηδφκαηα 

(αλεξγίαο, αζζελείαο θιπ) δελ ζπκπεξηιακβάλνληαλ ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο κηαο 

θαη δελ θνξνινγνχληαλ, ελψ ηα εηζνδήκαηα απφ ηφθνπο ή άιια εηζνδήκαηα πνπ είραλ 

ήδε θνξνινγεζεί, νη πνιίηεο, δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ηα παξνπζηάζνπλ ζε απηέο. 

Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε θνξνινγηθή δηνίθεζε ζπζηεκαηηθά ππνεθηηκά ην εηζφδεκα ησλ 

λνηθνθπξηψλ νδεγψληαο ζε ιαλζαζκέλεο πξνβιέςεηο πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ην θαζαξφ 

εηζφδεκα ηνπο. 

Άιιν έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα σο πξνο ηηο πεγέο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ λνηθνθπξηψλ 

είλαη θαη ε ελνπνίεζε ησλ κεηαβιεηψλ  «Δηζφδεκα απφ Μηζζνχο» θαη «Δηζφδεκα 

απφ πληάμεηο» ζηε κεηαβιεηή «ΜΗΘΟΗ» πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηα δχν εηζνδήκαηα 

πνπ ζπλήζσο θνξνινγνχληαη κε ηελ ίδηα θιίκαθα θνξνιφγεζεο. Απηφ δπζρεξαίλεη 

αξθεηά ηελ αλάιπζε κηαο θαη δελ μερσξίδεη ηα πξαγκαηηθά εηζνδήκαηα απφ ηηο 

κεηαβηβάζεηο εηζνδεκάησλ. 

Σέινο, αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη πέξα απφ ην «δεισζέλ» εηζφδεκα, ζηε ΓΓΓΔ 

ηεξνχληαη γηα θάζε θνξνινγνχκελν ζηνηρεία ζρεηηθά κε ην «θνξνινγεηέν» εηζφδεκα 

(ην νπνίν πεξηιακβάλεη θαη ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηεθκαξηνχ εηζνδήκαηνο) θαη ην 

«εηζφδεκα έθηαθηεο εηζθνξάο» (ην νπνίν πεξηιακβάλεη εηζνδήκαηα θαη απφ άιιεο 

πεγέο πνπ θνξνινγνχληαη απηνηειψο π.ρ. θαηαζέζεηο). 
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Νοικοκυριό 

Μία άιιε ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ηεο βάζεο ηνπ EU-SILC θαη ησλ 

θνξνινγηθψλ ζηνηρείσλ έγθεηηαη ζηνλ νξηζκφ ηεο έλλνηαο ηνπ «λνηθνθπξηνχ». 

πγθεθξηκέλα, ζηηο Έξεπλεο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ην λνηθνθπξηφ 

αλαθέξεηαη ζηα άηνκα πνπ δνπλ θάησ απφ ηελ ίδηα ζηέγε, κε δηαθνξνπνηήζεηο σο 

πξνο ηηο ειηθίεο θαη ηε ζηάζκηζή ηνπ θαζελφο∙ αληίζεηα, ε θνξνινγηθή δηνίθεζε έρεη 

ζηνηρεία γηα ζπδχγνπο θαη πξνζηαηεπφκελα κέιε (ρσξίο λα κπνξεί λα γίλεη ν 

πξνζδηνξηζκφο ηεο ειηθίαο ηνπο) ελψ κπνξεί ζην ίδην λνηθνθπξηφ λα γίλνληαη 

πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξνινγηθέο δειψζεηο. 

Γηα παξάδεηγκα, κία νηθνγέλεηα κε 2 ελήιηθεο θαη 3 παηδηά ειηθηψλ 27, 20 θαη 12 

εηψλ, απφ ηα νπνία ην δεχηεξν είλαη θνηηεηήο θαη δηακέλεη ζε άιιε πφιε, θαηά ην 

EU-SILC ζα ζεσξεζεί σο δχν απηφλνκα λνηθνθπξηά: 

 1
ν
 Ννηθνθπξηό: 3 ελήιηθεο  (2 γνλείο θαη ην 27ρξνλν παηδί) θαη έλα 

εμαξηψκελν κέινο (ην 12ρξνλν παηδί). 

 2
ν
 Ννηθνθπξηό: 1 ελήιηθαο (ν 20ρξνλνο θνηηεηήο). 

Αληίζεηα, γηα ηε θνξνινγηθή δηνίθεζε έρνπκε: 

 1
ε
 θνξνινγηθή δήισζε: 2 γνλείο θαη δχν πξνζηαηεπφκελα κέιε (ν 20ρξνλνο 

θνηηεηήο θη ην 12ρξνλν παηδί) 

 2
ε
 θνξνινγηθή δήισζε: Σν 27ρξνλν παηδί. 

Αλ αλαινγηζηνχκε κάιηζηα φηη δελ ππάξρεη ηξφπνο λα ππνινγηζηεί ε ειηθία ησλ 

πξνζηαηεπφκελσλ κειψλ (άξα είλαη αδχλαηε ε κεηαηξνπή ην εηζνδήκαηνο ζε 

ηζνδχλακν δηαζέζηκν εηζφδεκα αλά λνηθνθπξηφ κε βάζε ηνλ ΟΟΑ
3
) νχηε λα γίλεη ε 

αληηζηνίρηζε ησλ θνξνινγηθψλ δειψζεσλ πνπ απνηεινχλ έλα λνηθνθπξηφ ηφηε ε 

αλάιπζε γίλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν δπζρεξήο. 

 

  

                                                 
3 Βλέπε παράγραφο 3.1.2 
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3. Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ Μίθξν-δεδνκέλσλ από EU-SILC 

Γηα ηε ζηαηηζηηθή/Μίθξν-νηθνλνκεηξηθή επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην παθέην STATA 12.0 ελψ νη κεηαβιεηέο δηαηεξήζεθαλ ίδηεο κε 

ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ EU-SILC. ηφρνο καο είλαη λα «ζπάζνπκε» ζε θνκκάηηα ηηο 

πεγέο ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ ψζηε λα δνχκε ηελ εμέιημε θαη ηε δπλακηθή 

ηνπο ζρέζε. Ζ αλάιπζε ραξαθηεξίδεηαη κίθξν-νηθνλνκεηξηθή γηαηί εθαξκφδεη 

ζηαηηζηηθέο κεζφδνπο ζε κίθξν επίπεδν (ζε θάζε παξαηήξεζε μερσξηζηά) 

πξνζπαζψληαο λα εξκελεχζεη ηηο ζπλνιηθέο (κάθξν) κεηαβιεηέο ηεο νηθνλνκίαο. 

 

3.1 Γηαζέζηκν Δηζόδεκα 

 

Πξηλ μεθηλήζνπκε ηε δηαδηθαζία ηεο εκθάληζεο ησλ επηκέξνπο εηζνδεκάησλ έρεη 

ελδηαθέξνλ λα δνχκε ηελ εμέιημε ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ αιιά 

θαη ησλ αηφκσλ απφ ηηο ζπλνιηθέο κεηαβιεηέο ηνπ EU-SILC. Μία ηέηνηα παξνπζίαζε 

ζα καο δηεπθνιχλεη ζην λα έρνπκε κία θαιχηεξε εηθφλα γηα ηελ πνξεία ησλ 

εηζνδεκάησλ σο ζχλνιν ε νπνία θαη ζα εξκελεπηεί απφ ηελ παξνχζα κειέηε. 

ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη νη κεηαβιεηέο ηεο βάζεο ηεο Έξεπλαο 

Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο γηα πιεξέζηεξε παξνπζίαζε θαη γηα 

ελδερφκελν επαλέιεγρφ ηνπο απφ φπνηνλ εξεπλεηή ην επηζπκεί. Αληίζηνηρα, ν ηειηθφο 

θψδηθαο ηεο νηθνλνκεηξηθήο καο αλάιπζεο είλαη δηαζέζηκνο ζην παξάξηεκα. 

 

3.1.1 Γηαζέζηκν Δηζόδεκα Ννηθνθπξηώλ 

Ωο ζπλνιηθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα (disposable income - HY020) νξίδνπκε ην ζπλνιηθφ 

αθαζάξηζην εηζφδεκα ηνπ εθάζηνηε λνηθνθπξηνχ αθνχ αθαηξεζνχλ νη θφξνη 

πεξηνπζίαο (HY120G), νη κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο ζε άιια λνηθνθπξηά (HY130G) 

θαζψο θαη νη θφξνη εηζνδήκαηνο θαη νη εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (HY140G). 

HY020 = HY010 – HY120G – HY130G – HY140G 

ηελ νπζία πξφθεηηαη γηα ην εηζφδεκα πνπ έρεη ηειηθά ζηελ θαηνρή ηνπ ην λνηθνθπξηφ 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαλαιψζεη θαη λα θαιχςεη ηηο δαλεηαθέο ππνρξεψζεηο ηνπ. Καηά 

κέζν φξν, ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ησλ Διιεληθψλ λνηθνθπξηψλ εμειίρζεθε ζχκθσλα 

κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
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Πίλαθαο 1: Μέζν Γηαζέζηκν Δηζόδεκα Διιεληθώλ Ννηθνθπξηώλ (2004-2012) 

Έηνο Μέζν 

Δηζόδεκα 

2004 17,289.25 € 

2005 18,482.40 € 

2006 19,180.04 € 

2007 20,030.07 € 

2008 21,319.07 € 

2009 21,996.38 € 

2010 22,002.64 € 

2011 19,741.43 € 

2012 16,140.61 € 

 

Ωο γλσζηφλ, ζηηο ζπγθξίζεηο εηζνδεκάησλ δελ είλαη ζσζηφ λα αξθνχκαζηε κφλν ζην 

κέηξν ηνπ κέζνπ (mean) θαζψο απηφ επεξεάδεηαη έληνλα απφ ηηο αθξαίεο ηηκέο θαη 

ελδέρεηαη λα έρνπκε εζθαικέλε εηθφλα γηα ηελ πξαγκαηηθή θαηάζηαζε ησλ 

Διιεληθψλ λνηθνθπξηψλ. Γηα ην ιφγν απηφ ππνινγίδνπκε ηε δηάκεζν (median) θαη 

φια ηα πνζνζηεκφξηα πνπ ζα καο δψζνπλ κηα πην πιήξε εηθφλα γηα ηελ εμέιημε ηνπ 

δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο (Βιέπε πίλαθα 2). 

 

Πίλαθαο 2: Πνζνζηεκόξηα Γηαζεζίκνπ Δηζνδήκαηνο Διιεληθώλ 

Ννηθνθπξηώλ (2004-2012) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

1% 200 1400 1925 1292 1000 0 1200 791 -171.25 

5% 3220 3348.41 4000 4018 4760 4600 5000 4320 3990 

10% 4872 5088 5624.64 5980 6468 6580 7000 6026 5170 

25% 8384 8600 9100 9252.1 10033.5 10500 10590 9400 8400 

50% 13750 14290.72 15080 15740 16964 17300 17200 15400 13172.25 

75% 22834 23620.6 24590 25662 27776.5 28106.2 28230 26053 20582 

90% 34500 35480 36366 38060 40000 41580 40850 37351 30195 

95% 41248.24 46268 46488 48424 49350 51515 51130 46270 37076 

99% 58700 76795.95 83775 85000 84720 93850 90950 77090 57109 
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Γηα ηα ηξία θχξηα ηεηαξηεκφξηα (Q1: γηα ην 25% ησλ παξαηεξήζεσλ θαη Q2 θαη Q3 

γηα ηε δηάκεζν θαη ην 75% ησλ παξαηεξήζεσλ αληίζηνηρα) έρνπκε ην δηάγξακκα 2: 

Γηάγξακκα 2: Σεηαξηεκόξηα Γηαζεζίκνπ Δηζνδήκαηνο Διιεληθώλ 

Ννηθνθπξηώλ (2004-2012) 

 

 

3.1.2 Γηαζέζηκν Αηνκηθό Δηζόδεκα 

Πξνθεηκέλνπ λα έρνπκε κηα εηθφλα γηα ηνλ πιεζπζκφ ζα ήηαλ νξζφ λα κε κείλνπκε 

κφλν ζε επίπεδν λνηθνθπξηνχ αιιά λα δνχκε ην εηζφδεκα πνπ αληηζηνηρεί ζην θάζε 

άηνκν ρσξηζηά. 

Με βάζε ηε βηβιηνγξαθία (Forster, 1994; Burniaux et al., 1998; OECD, 2011) θαη ηελ 

αλάιπζε ηνπ Οξγαληζκνχ Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ, 

Organization for Economic Co-operation and Development - OECD)
4
, ηα λνηθνθπξηά 

εκθαλίδνπλ νηθνλνκίεο θιίκαθαο (economies of scale) ζηελ θαηαλάισζή ηνπο. 

πλεπψο, κηα ηζνκεξήο δηαίξεζε ηνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο ζηα κέιε ηνπ 

λνηθνθπξηνχ (ηππηθφ per capita) ζα ήηαλ ιαλζαζκέλε. 

Απηφ πνπ καο ελδηαθέξεη, ινηπφλ, είλαη ην κέγεζνο ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο πνπ 

έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ην θάζε άηνκν θαη φρη απιά ην κεξίδην ηνπ θαζελφο απφ κηα 

απιή δηαίξεζε. Οη ζηαζκίζεηο πνπ κεζνδνινγηθά έρνπλ ζπκθσλεζεί κε βάζε ηελ 

                                                 
4
 Βι. http://www.oecd.org/eco/growth/OECD-Note-EquivalenceScales.pdf  
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αλαλεσκέλε ιίζηα ζπληειεζηψλ ηνπ δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο ηνπ OECD είλαη νη 

παξαθάησ (πίλαθαο 3): 

Πίλαθαο 3: πληειεζηέο Γηαζεζίκνπ Δηζνδήκαηνο (ΟΟΑ) 

Καηεγνξία Αηόκνπ Modified OECD Scale 

1
νο

 Δλήιηθαο 1 

2
νο 

Δλήιηθαο 0,5 

Αλήιηθν Μέινο (1-13 εηψλ) 0,3 

Αλήιηθν Μέινο (14+) 0,5 

 

Απηφ ζεκαίλεη, φηη αλ έρνπκε, γηα παξάδεηγκα, κηα ηξηκειή νηθνγέλεηα (2 ελήιηθνη 

θαη 1 αλήιηθν θάησ ησλ 13 εηψλ) πνπ έρεη νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα 30.000€, ηφηε ην 

δηαζέζηκν εηζφδεκα ζα πξέπεη λα βξεζεί κε ηε ρξήζε ζπληειεζηή 1,8, ν νπνίνο 

αλαιχεηαη ζε 1 κνλάδα γηα ηνλ αξρεγφ ηνπ λνηθνθπξηνχ, 0,5 γηα ην δεχηεξν ελήιηθν 

κέινο θαη 0,3 γηα ην αλήιηθν κέινο. πλεπψο, ελψ ηππηθά ζα ζεσξνχζε θάπνηνο φηη 

ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ζα έπξεπε λα είλαη 30.000€/3 = 10.000€ αλά κέινο, ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ην δηαζέζηκν εηζφδεκα, ιφγσ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο εληφο ηνπ 

λνηθνθπξηνχ, είλαη 30.000€/1,8 ≈ 16.666€.  

Με βάζε ηελ παξαπάλσ πξνζέγγηζε, ππνινγίζηεθαλ νη ζπληειεζηέο ηνπ θάζε 

λνηθνθπξηνχ ηνπ δείγκαηνο θαη έρνπκε ηα αθφινπζα απνηειέζκαηα γηα ην κέζν 

αηνκηθφ εηζφδεκα, ηα πνζνζηεκφξηα ζηα νπνία απηφ κπνξεί λα αλαιπζεί θαζψο θαη 

ηα ηξία βαζηθά ηεηαξηεκφξηά ηνπ (πίλαθεο 4, 5 θαη δηάγξακκα 3 αληίζηνηρα). 

 

Πίλαθαο 4: Μέζν Ιζνδύλακν Αηνκηθό Γηαζέζηκν Δηζόδεκα 

Έηνο Μέζν Ιζνδύλακν  

Γηαζέζηκν Δηζόδεκα 

2004 9,826.65 € 

2005 10,539.74 € 

2006 11,004.79 € 

2007 11,493.94 € 

2008 12,321.37 € 

2009 12,835.50 € 

2010 12,969.57 € 

2011 11,590.28 € 
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Πίλαθαο 5: Πνζηνζηεκόξηα Αηνκηθνύ Γηαζέζηκνπ Δηζνδήκαηνο 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

1% 153.33 828.57 1333.33 800 800 0 852.381 593.25 

5% 2550 2800 3041.16 3147.34 3724 3809.524 3965.217 3756 

10% 3602.66 3733.33 4000 4192 4800 4935.2 5200 4609.46 

25% 5539.28 5669 6000 6300 6964 7399.68 7466.667 6648 

50% 8133.5 8635.33 9103 9482.66 10319.4 10725.83 10850 9600 

75% 12700 13000 13692 14083.73 15120.89 15611.68 15809.52 14350 

90% 17800 18714.5 19500 20058.67 21194 21766.67 22098.5 19940 

95% 21992 18714.5 24862.67 25210.67 26133.33 27233.33 27500 24393.33 

99% 34210 45422.67 41455.12 45318 47325.89 53020 51243.33 43140 

 

 

Γηάγξακκα 3: Σεηαξηεκόξηα Αηνκηθνύ Γηαζεζίκνπ Δηζνδήκαηνο 
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3.1.3 Δπίπεδν Δηζνδήκαηνο πνπ νξίδεη ηε θηώρεηα 

Απφ ηε βηβιηνγξαθία γλσξίδνπκε φηη ην ζρεηηθφ επίπεδν ηεο θηψρεηαο νξίδεηαη απφ 

ην ηζνδχλακν εηζφδεκα πνπ είλαη κηθξφηεξν απφ ην 60% ηνπ δηακέζνπ ηζνδχλακνπ 

εηζνδήκαηνο κεηά απφ θφξνπο θαη κεηαβηβαζηηθέο πιεξσκέο
5
. Σν επίπεδν απηφ καο 

δίλεη ηε ρεηηθή Γξακκή Φηψρεηαο θαη ζεσξεί φηη ε ζπλνιηθή θαηαλνκή ηνπ 

εηζνδήκαηνο ζηελ θνηλσλία ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππ’ φςηλ θαηά ηνλ νξηζκφ ηεο 

γξακκήο θηψρεηαο. Ζ γξακκή θηψρεηαο κεηαβάιιεηαη δηαρξνληθά θαζψο βειηηψλεη ή 

ρεηξνηεξεχεη ην ζπλνιηθφ βηνηηθφ επίπεδν κηαο θνηλσλίαο. 

Γηα ηε ρψξα καο, ην εηζφδεκα απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζην δηάγξακκα 4. Με ηε κπιε 

γξακκή βιέπνπκε ην εθάζηνηε εηζφδεκα θαη πψο απηφ αιιάδεη αλά ρξνληά ιφγσ ηνπ 

επηπέδνπ ηνπ ΑΔΠ ελψ κε ηηο θφθθηλεο ζηήιεο βιέπνπκε ην επίπεδν ην πιεζπζκνχ 

πνπ βξίζθεηαη θάησ απφ ην εηζνδεκαηηθφ απηφ φξην (ζηνηρεία απφ EUROSTAT). 

 

Γηάγξακκα 4: Δπίπεδν Φηώρεηαο (Δηζόδεκα θαη Πνζνζηό Πιεζπζκνύ 

2004-2011) 

 

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ (2013) 

 

   

                                                 
5
 Πεξί ζρεηηθήο κέηξεζεο ηεο θηψρεηαο θαη ζεσξηψλ ζρεηηθήο ζηέξεζεο βιέπε: Chakravart & 

Chakraborty (1984), Chakravarty, et al. (1995), Delhausse, et al. (1993), Duclos & Gregoire (2002), 

Runciman, (1966), Runciman & Bagley (1969), Townsend (1979, 1985), Townsend & Gordon (2001).   
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3.2 Πεγέο Δηζνδήκαηνο 

Γηα κία απνηειεζκαηηθή άζθεζε πνιηηηθήο είλαη βαζηθφ λα γλσξίδνπκε ηηο πεγέο απφ 

ηηο νπνίεο πξνέξρεηαη ην εηζφδεκα ηνπ εθάζηνηε λνηθνθπξηνχ. Πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

απηφ ρξεηάζηεθε λα δνχκε ηα επηκέξνπο εηζνδήκαηα ηνπ λνηθνθπξηνχ πνπ 

δειψλνληαη ζηελ έξεπλα ζε αηνκηθφ επίπεδν. Οη κεηαβιεηέο απηέο είλαη
6
: 

Πίλαθαο 6: Αηνκηθέο Μεηαβιεηέο θαη Δπεμήγεζή ηνπο 

Μεηαβιεηή Δπεμήγεζε Μεηαβιεηήο Αζξνηζηηθή Μεηαβιεηή 

PY010N Καζαξφ Δηζφδεκα/Μηζζφο απφ Δξγαζία 

(employee cash or near cash income) 
WAGESN 

PY050Ν Καζαξά Κέξδε ή Εεκίεο απφ αηνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα (cash benefits or losses from 

self-employment) 

PROFITN 

PY080N Καζαξέο πληάμεηο απφ ηδησηηθνχο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο (pension from 

individual private plans) 

PPENSIONSN 

PY090Ν Καζαξά Δπηδφκαηα Αλεξγίαο 

(unemployment benefits) 
UNEMPLOYMENTN 

PY100N Καζαξέο πληάμεηο Γήξαηνο (old age 

benefits) 
BENOLDN 

PY110N πληάμεηο φζσλ επηβίσζαλ απφ πφιεκν 

(survivor benefits) 
BENSURN 

PY120N Δπηδφκαηα Αζζελείαο (sickness benefits) 

 

BENSICN 

PY130N πληάμεηο Αλαπεξίαο (disability benefits) BENDISN 

PY140N Δπηδφκαηα ζπνπδψλ / θνίηεζεο (education 

related allowances) 
BENEDUN 

 

Οη παξαπάλσ κεηαβιεηέο είλαη ζε αηνκηθφ επίπεδν. Αζξνίδνληάο ηεο θαη νξίδνληαο 

ηνλ «επηθεθαιήο»
7
 ηνπ λνηθνθπξηνχ (reference_eurostat) έρνπκε ηε ζπλνιηθή 

ζπλεηζθνξά ηεο θάζε πεγήο ζην θαζαξφ  εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ. Γηα παξάδεηγκα, 

έλα λνηθνθπξηφ κε 2 ελήιηθεο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα έρεη μερσξηζηέο 

ηηκέο ζην PY010N. Ζ αζξνηζηηθή κεηαβιεηή WAGEN αζξνίδεη ηα δχν επηκέξνπο 

εηζνδήκαηα απφ κηζζνχο θαη ηα παξνπζηάδεη σο εηζφδεκα απφ εξγαζία γηα φιν ην 

λνηθνθπξηφ. Δπηπιένλ, αλ θάπνην απφ ηα δχν κέιε ζην κέζν ηεο ρξνληάο πάξεη θάπνην 

επίδνκα (πρ επίδνκα Αλεξγίαο) ηφηε απηφ ζα ελεξγνπνηήζεη θαη ηε κεηαβιεηή 

PY090N πνπ ζα δψζεη ζην λνηθνθπξηφ ηε κεηαβιεηή UNEMPLOYMENTN. 

                                                 
6
 Eurostat (2013) 

7
 Αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία εκθάληζεο ηνπ «επηθεθαιήο» ηνπ θάζε λνηθνθπξηνχ εκθαλίδεηαη ζηνλ 

θψδηθά ηνπ Παξαξηήκαηνο. 
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Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε φηη επεηδή ζηε ρψξα καο νη ηδησηηθέο ζπληάμεηο είλαη πνιχ 

πεξηνξηζκέλεο νξίζακε ηε λέα κεηαβιεηή PENSIONSN πνπ είλαη ην άζξνηζκα ησλ 

ηδησηηθψλ ζπληάμεσλ (PPENSIONSN) θαη ησλ ζπληάμεσλ γήξαηνο (BENOLDN). 

Σν θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ (NET_INCOME_FROM_P) απφ ηηο 

παξαπάλσ κεηαβιεηέο ζα είλαη ην άζξνηζκα ησλ αζξνηζηηθψλ κεηαβιεηψλ γηα ηνλ 

επηθεθαιήο ηνπ θάζε λνηθνθπξηνχ.  

Πέξα απφ ηηο αηνκηθέο κεηαβιεηέο σο πξνο ην εηζφδεκα, ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ EU-

SILC έρεη θαη κεηαβιεηέο εηζνδήκαηνο γηα φιν ην λνηθνθπξηφ. Απηέο είλαη: 

Πίλαθαο 7: Μεηαβιεηέο ζε Δπίπεδν Ννηθνθπξηνύ θαη Δπεμήγεζή ηνπο 

Μεηαβιεηή Δπεμήγεζε Μεηαβιεηήο 

HY040N Καζαξφ Δηζφδεκα απφ Δλνίθηα   

(income from rental of a property or land) 

HY090N Καζαξφ Δηζφδεκα απφ ηφθνπο, κεξίζκαηα θιπ  

(interest, dividends, profit from capital investments in 

unincorporated business) 

 

Αζξνίδνληαο ζην θαζαξφ εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ (NET_INCOME_FROM_P) ηηο 

παξαπάλσ κεηαβιεηέο έρνπκε ην ζπλνιηθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα γηα ην θάζε 

λνηθνθπξηφ: 

NET_INCOME_H = NET_INCOME_FROM_P+HY040N+HY090N 

Με ηνλ θαηάιιειν έιεγρν (βιέπε παξάξηεκα) κπνξνχκε λα ηζεθάξνπκε φηη ηα 

εηζνδήκαηα πνπ πξνζδηνξίζακε εκείο είλαη πεξίπνπ ίδηα κε ηε κεηαβιεηή ΖΤ020 γηα 

ην δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ λνηθνθπξηνχ ηνπ EU-SILC
8
. Μπνξνχκε ινηπφλ λα δνχκε 

αλαιπηηθά ηηο πεγέο εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ, ηελ εμέιημή ηνπο θαη ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα εκθαλίδνληαη ζε ζρέζε κε  ηε κάθξν-αλάιπζε. 

                                                 
8
 Μία δηαθνξνπνίεζε εκθαλίδεηαη ιφγσ ησλ κεηαβιεηψλ HY080N θαη HY130N πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 

κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο πξνο θαη απφ άιια λνηθνθπξηά. Αλ γηα παξάδεηγκα νη γνλείο (λνηθνθπξηφ κε 

2 άηνκα) πιεξψλνπλ ην δάλεην ηνπ ζπηηηνχ ηνπ παηδηνχ ηνπο (λνηθνθπξηφ κε έλα άηνκν) ηφηε ην πξψην 

λνηθνθπξηφ κεηαβηβάδεη εηζφδεκα πξνο ην δεχηεξν. Απηέο νη κεηαβηβάζεηο δελ απνηεινχλ αληηθείκελν 

κειέηεο ηεο παξνχζαο έξεπλαο κηαο θαη ηα ρξήκαηα απηά απνηεινχλ απιέο κεηαβηβάζεηο εηζνδήκαηνο 

θαη φρη λέν εηζφδεκα. 
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3.2.1 Δηζόδεκα από Δξγαζία - Μηζζνί 

Πξνηνχ δνχκε ηε ζπλεηζθνξά ησλ κηζζψλ ζην ζπλνιηθφ εηζφδεκα ησλ λνηθνθπξηψλ, 

ε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ EU-SILC καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα δνχκε θαη άιιεο 

θξίζηκεο κεηαβιεηέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Δξγαζία. 

Γενικέσ Παρατηρήςεισ 

Καη’ αξράο αλάκεζα ζηα κέιε ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δελ εξγάδνληαη ηίζεηαη ην 

εξψηεκα αλ ππάξρνπλ άηνκα πνπ ςάρλνπλ ελεξγά γηα εξγαζίαο (actively looking for 

a job). Με απηφ ηνλ ηξφπν κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε θαη ηελ πξαγκαηηθή αλεξγία 

έλαληη ηεο δεισκέλεο αλεξγίαο. 

 

Πίλαθαο 8: Πνζνζηό Αλεξγίαο θαη Άλεξγνη κε βάζε ην EU-SILC 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Άνεργοι EU-
SILC 

8.92% 8.41% 7.66% 7.79% 7.03% 8.67% 10.92% 15.39% 17.55% 

Ποςοςτό 
Ανεργίασ 

10.60% 10% 9.0% 8.40% 7.80% 9.60% 12.70% 17.90% 24.50% 

Πηγή Ποζοζηού Ανεργίας: AMECO Database 2015 

 

 

Γηάγξακκα 5: Πνζνζηό Αλεξγίαο θαη Άλεξγνη κε βάζε ην EU-SILC 

 

           Πηγή Ποζοζηού Ανεργίας: AMECO Database 2015 

Όπσο βιέπνπκε θαη ζην δηάγξακκα, ππάξρεη κία ζπζηεκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ηνπ 

επίζεκνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο (κάθξν-αλάιπζε) θαη ηνπ πνζνζηνχ αλεξγίαο πνπ ηα 
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ίδηα ηα λνηθνθπξηά απνθαιχπηνπλ ζηηο κειέηεο ηνπ EU-SILC (κίθξν-αλάιπζε). Ζ 

δηαθνξά νθείιεηαη ζηε καχξε/αδήισηε εξγαζία θαη ζε άιινπο παξάγνληεο πνπ 

μεθεχγνπλ απφ ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Ειςόδημα από Μιςθούσ 

Δπηζηξέθνληαο ζην ζθνπφ ηεο κειέηεο καο, κπνξνχκε λα δνχκε ην ζχλνιν ησλ 

λνηθνθπξηψλ κε εηζνδήκαηα απφ «Δξγαζία» θαζψο θαη ην πνζνζηφ πνπ απηά 

αληηπξνζσπεχνπλ ζην ζπλνιηθφ δηαζέζηκν εηζφδεκα. ηνλ πίλαθα 9 θαη ζην 

δηάγξακκα 6 βιέπνπκε ηνλ αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έρνπλ εηζφδεκα απφ 

κηζζνχο
9
. 

Πίλαθαο 9: Πνζνζηό Ννηθνθπξηώλ κε Δηζνδήκαηα από Μηζζνύο 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Νοικοκυριά 
(%) 

35.10% 35.85% 39.50% 38.43% 41.96% 39.55% 37.20% 31.25% 28.12% 

 

 

Γηάγξακκα 6: Πνζνζηό Ννηθνθπξηώλ κε Δηζνδήκαηα από Μηζζνύο 

 

                                                 

9
 Οθείινπκε λα ηνλίζνπκε φηη ηα πνζνζηά δελ ζα αζξνίδνπλ ζηε κνλάδα, κηαο θαη θάζε λνηθνθπξηφ 

κπνξεί λα έρεη πνιιέο πεγέο εηζνδήκαηνο. 
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Όπσο βιέπνπκε, ε πηψζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ δειψλνπλ εηζφδεκα 

απφ κηζζνχο είλαη ζεκαληηθή ηα ηειεπηαία ρξφληα θπξίσο ιφγσ ηεο χθεζεο ηεο 

νηθνλνκίαο θαη ηεο ζεκαληηθήο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο (Βιέπε δηάγξακκα 5). 

Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα κεξίδηα ησλ εηζνδεκάησλ απφ κηζζνχο ζην ζχλνιν ηνπ 

δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο ηα βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 10 θαη ζην δηάγξακκα 7. Με ηελ 

έλδεημε net αλαθεξφκαζηε ζην θαζαξφ εηζφδεκα απφ κηζζνχο ελψ κε gross 

αλαθεξφκαζηε ζην αθαζάξηζην πνζφ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θφξσλ θαη ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ). 

Πίλαθαο 10: Δηζνδεκαηηθά Μεξίδηα από Μηζζνύο (2004-2012) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

net 45.84% 43.56% 43.85% 43.04% 44.45% 43.98% 42.35% 39.96% 35.77% 

gross*    46.42% 47.59% 47.57% 45.51% 41.26% 39.59% 

*Σηοιτεία από ηο 2007 και μεηά.  

Γηάγξακκα 7: Δηζνδεκαηηθά Μεξίδηα από Μηζζνύο (2004-2012) 

 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε πηψζε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή κε θχξηα αηηία ηελ 

πξσηνθαλή αχμεζε ηεο αλεξγίαο απφ ην 2010 θαη κεηά. Ζ αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπο 

εκθαλίδεηαη ζηελ ελφηεηα 3.3. 
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3.2.2 Δηζόδεκα από Κέξδε 

Σν ζχλνιν ησλ λνηθνθπξηψλ κε εηζφδεκα απφ Κέξδε κπνξνχκε λα ην δνχκε 

αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 11 θαη ζην δηάγξακκα 8. 

Πίλαθαο 11: Πνζνζηό Ννηθνθπξηώλ κε Δηζνδήκαηα από Κέξδε 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Νοικοκυριά 
(%) 

23.76% 24.73% 26.65% 26.18% 26.67% 24.69% 23.19% 20.65% 20.25% 

 

Γηάγξακκα 8: Πνζνζηό Ννηθνθπξηώλ κε Δηζνδήκαηα από Κέξδε 

 

Ζ πηψζε, κεηά ην 2008, είλαη θαη εδψ ζεκαληηθή ιφγσ ηεο χθεζεο θαη ηνπ κεγάινπ 

αξηζκνχ επηρεηξήζεσλ πνπ εγθαηέιεηςαλ ηελ αγνξά. Αλακελφκελν είλαη ινηπφλ λα 

κεηψλεηαη θαη ν αξηζκφο ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ έρνπλ εηζνδήκαηα απφ απηέο ηηο 

θαηεγνξίεο. 
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Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα κεξίδηα ησλ εηζνδεκάησλ απφ θέξδε ζην ζχλνιν ηνπ 

δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο ηα βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 12 θαη ζην δηάγξακκα 9. 

Πίλαθαο 12: Δηζνδεκαηηθά Μεξίδηα από Κέξδε (2004-2012) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

net 21.94% 25.17% 23.51% 23.69% 21.58% 20.83% 20.60% 22.19% 19.33% 

gross*    25.93% 23.71% 22.57% 22.41% 22.37% 21.36% 

*Σηοιτεία από ηο 2007 και μεηά.  

Γηάγξακκα 9: Δηζνδεκαηηθά Μεξίδηα από Κέξδε (2004-2012) 

 

Καη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο ε πηψζε είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή κε θχξηα αηηία ηελ 

πξσηνθαλή χθεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ην 2009 θαη κεηά. Αλ 

ζπλππνινγίζνπκε θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ κε δεκίεο, ηφηε ηα 

εηζνδεκαηηθά κεξίδηα είλαη απνιχησο ινγηθά θαη αλακελφκελα. 
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3.2.3 Δηζνδήκαηα από πληάμεηο 

Σν ζχλνιν ησλ λνηθνθπξηψλ κε εηζφδεκα απφ πληάμεηο κπνξνχκε λα ην δνχκε 

αλαιπηηθά ζηνλ πίλαθα 13 θαη ζην δηάγξακκα 10.  

Πίλαθαο 13: Πνζνζηό Ννηθνθπξηώλ κε Δηζνδήκαηα από πληάμεηο 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Νοικοκυριά 
(%) 

29.20% 30.67% 34.51% 34.81% 36.61% 34.96% 34.43% 34.08% 35.22% 

 

Γηάγξακκα 10: Πνζνζηό Ννηθνθπξηώλ κε Δηζνδήκαηα από πληάμεηο 

 

ε αληίζεζε κε ηα εηζνδήκαηα απφ Μηζζνχο θαη ηα εηζνδήκαηα απφ Κέξδε, ν αξηζκφο 

ησλ λνηθνθπξηψλ κε εηζνδήκαηα απφ πληάμεηο απμήζεθε ην 2006 θαη έθηνηε 

παξακέλεη θαηά βάζε ακεηάβιεηνο. 

Σα αληίζηνηρα πνζνζηά γηα ηα κεξίδηα ησλ εηζνδεκάησλ απφ πληάμεηο ζην ζχλνιν 

ηνπ δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο ηα βιέπνπκε ζηνλ πίλαθα 14 θαη ζην δηάγξακκα 11. 

Τπελζπκίδνπκε φηη ηα πνζά αλαθέξνληαη ζην άζξνηζκα ησλ ηδησηηθψλ 

ζπληαμηνδνηηθψλ πιάλσλ θαζψο θαη ησλ ζπληάμεσλ γήξαηνο. 

Πίλαθαο 14: Δηζνδεκαηηθά Μεξίδηα από πληάμεηο (2004-2012) 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

net 20.86% 20.78% 21.78% 22.72% 23.59% 24.98% 26.68% 26.70% 32.84% 

gross*    19.22% 19.97% 21.53% 23.16% 24.00% 28.62% 

*Σηοιτεία από ηο 2007 και μεηά.  
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Γηάγξακκα 11: Δηζνδεκαηηθά Μεξίδηα από πληάμεηο (2004-2012) 

 

Όπσο βιέπνπκε θαη απφ ην παξαπάλσ δηάγξακκα, παξά ηνλ νπζηαζηηθά ακεηάβιεην 

αξηζκφ ησλ λνηθνθπξηψλ κε εηζνδήκαηα απφ πληάμεηο, ηα αληίζηνηρα εηζνδεκαηηθά 

κεξίδηα απμάλνληαη ζεκαληηθά ηδηαίηεξα ζηα ρξφληα ηεο νηθνλνκηθήο χθεζεο. Απηφ 

δελ νθείιεηαη αζθαιψο ζηελ αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ αιιά ζηε κείσζε ησλ 

ππνινίπσλ ζεκαληηθψλ πεγψλ εηζνδήκαηνο (κηζζψλ, θεξδψλ θιπ). 

 

3.2.4 Άιιεο Μνξθέο Δηζνδήκαηνο 

Γηα ηηο άιιεο κνξθέο εηζνδήκαηνο (επηδφκαηα αλεξγίαο, αζζελείαο, ελνίθηα, ηφθνη 

θιπ) έρνπκε ηα αθφινπζα πνζνζηά (Βιέπε πίλαθα 15 θαη δηάγξακκα 12). 

Πίλαθαο 15: Πνζνζηό Ννηθνθπξηώλ κε Δηζνδήκαηα από Άιιεο Πεγέο 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Επιδόματα 
Ανεργίασ 

4.18% 4.19% 4.04% 4.02% 4.48% 4.13% 4.51% 4.11% 4.52% 

Άλλα Επιδόματα 10.13% 11.22% 12.57% 13.10% 13.65% 12.67% 12.56% 12.35% 11.58% 

Ενοίκια 13.62% 13.13% 14.82% 14.63% 14.09% 13.09% 12.44% 10.79% 9.89% 

Σόκοι/Μερίςματα 1.53% 2.52% 2.48% 2.82% 5.90% 5.46% 5.05% 5.96% 3.33% 
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Γηάγξακκα 12: Πνζνζηό Ννηθνθπξηώλ κε Δηζνδήκαηα από Άιιεο Πεγέο 

 

Δλψ ην πνζνζηφ ησλ λνηθνθπξηψλ πνπ ιακβάλεη επηδφκαηα αλεξγίαο παξακέλεη θαηά 

βάζε ακεηάβιεην (θπξίσο ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ παξακνλήο ζην θαζεζηψο 

θαη ζηελ κεγάιε αχμεζε ησλ καθξνρξφληα αλέξγσλ) απφ ην 2008 θαη κεηά 

παξνπζηάδεηαη πηψζε ζε φιεο ηηο θαηεγνξίεο εηζνδεκάησλ. 

Σα αληίζηνηρα κεξίδηα ζην εηζφδεκα είλαη ηα αθφινπζα (βιέπε πίλαθεο 16, 17 θαη 

δηαγξάκκαηα 13, 14). 

Πίλαθαο 16: Δηζνδεκαηηθά Μεξίδηα από Άιιεο Πεγέο (ΝΔΣ) 

NET 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Επιδόματα 
Ανεργίασ 

0.73% 0.64% 0.54% 0.51% 0.62% 0.63% 0.86% 1.15% 1.52% 

Άλλα Επιδόματα 4.44% 4.45% 4.44% 4.54% 4.84% 4.81% 5.05% 5.21% 6.13% 

Ενοίκια 6.07% 5.14% 5.48% 5.11% 4.49% 4.42% 4.10% 4.46% 3.95% 

Σόκοι/Μερίςματα 0.11% 0.26% 0.41% 0.39% 0.43% 0.36% 0.37% 0.34% 0.46% 

 

Πίλαθαο 17: Δηζνδεκαηηθά Μεξίδηα από Άιιεο Πεγέο (GROSS) 

GROSS* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Επιδόματα Ανεργίασ 0.41% 0.51% 0.51% 0.69% 0.95% 1.24% 

Άλλα Επιδόματα 3.65% 3.91% 3.95% 4.16% 4.68% 5.19% 

Ενοίκια 4.04% 3.94% 3.55% 3.74% 6.44% 3.59% 

Σόκοι/Μερίςματα 0.33% 0.38% 0.32% 0.32% 0.30% 0.41% 

*Σηοιτεία από ηο 2007 και μεηά.  
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Γηάγξακκα 13 Δηζνδεκαηηθά Μεξίδηα από Άιιεο 

Πεγέο (ΝΔΣ) 

 

Γηάγξακκα 14 Δηζνδεκαηηθά Μεξίδηα από Άιιεο 

Πεγέο (GROSS) 

 

 

Παξαηεξνχκε ζεκαληηθή πηψζε ζην κεξίδην ησλ ελνηθίσλ θαη ζεκαληηθή αχμεζε ζηα 

επηδφκαηα αλεξγίαο θαη ζηηο άιιεο κνξθέο επηδνκάησλ. Απνηειέζκαηα ινγηθά κε 

βάζε ηε κείσζε ησλ ελνηθίσλ θαη ηελ ηεξάζηηα πηψζε ησλ βαζηθψλ εηζνδεκαηηθψλ 

πεγψλ φπσο νη κηζζνί θαη ηα θέξδε. Ζ αχμεζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ ηφθνπο κπνξεί 

επίζεο λα εμεγεζεί απφ ηελ αχμεζε ησλ επηηνθίσλ ζηηο πξνζεζκηαθέο θαηαζέζεηο απφ 

ην 2009 θαη κεηά. 
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3.3 πλνιηθά Δηζνδεκαηηθά Μεξίδηα 

Όπσο είδακε θαη ζηελ Δλφηεηα 3.2, παξφιν πνπ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο εηζνδεκαηηθέο 

επηθαιχςεηο, ηηο θχξηεο πεγέο εηζνδήκαηνο απνηεινχλ νη κηζζνί, ηα θέξδε (ειεπζέξσλ 

επαγγεικαηηψλ/επηρεηξεκαηηψλ) θαη νη ζπληάμεηο. 

Όπσο φκσο βιέπνπκε, ππάξρνπλ ζεκαληηθέο κεηαβνιέο σο πξνο ηα κεξίδηα ησλ 

πεγψλ ησλ εηζνδεκάησλ θαη απηφ κπνξνχκε κε αζθάιεηα λα ην απνδψζνπκε ζηελ 

χθεζε ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ην 2008 σο απνηέιεζκα ηεο θξίζεο Υξένπο. 

ηνλ πίλαθα 18 θαη ζην δηάγξακκα 15 βιέπνπκε ηελ εμέιημε ησλ αθαζάξηζησλ 

εηζνδεκάησλ απφ φιεο ηηο πεγέο εηζνδήκαηνο, δειαδή πξηλ ηελ επηβνιή θνξνινγίαο ή 

θξαηήζεσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θπξίσο ζηνπο κηζζνχο), ελψ ζηνλ πίλαθα 19 θαη 

δηάγξακκα 16 ηα αληίζηνηρα θαζαξά πνζά. 

 Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχκε λα εμάγνπκε είλαη ηα εμήο: 

 Δλψ ην 2007 (πνπ αλαθέξεηαη ζε εηζνδήκαηα ηνπ 2006) ε ηεξάξρεζε ησλ 

πεγψλ ησλ εηζνδεκάησλ ήηαλ πξψηα νη κηζζνί, έπεηηα ηα θέξδε θαη νη 

ζπληάμεηο ζηελ ηξίηε ζέζε, ε εηθφλα έρεη πιένλ αιιάμεη κε ηα πνζνζηά ησλ 

κηζζψλ θαη ησλ θεξδψλ  λα κεηψλνληαη ζεκαληηθά, ελψ ην πνζνζηφ ησλ 

ζπληάμεσλ απμάλεηαη ζεκαληηθά, θπξίσο ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ άιισλ δχν. 

Πίλαθαο 18: πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Δηζνδεκαηηθώλ Μεξηδίσλ  

2007-2012 (gross) 

GROSS* 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Μιςθοί 46.42% 47.59% 47.57% 45.51% 41.26% 39.59% 

Κζρδη 25.93% 23.71% 22.57% 22.41% 22.37% 21.36% 

υντάξεισ 19.22% 19.97% 21.53% 23.16% 24.00% 28.62% 

Επιδόματα Ανεργίασ 0.41% 0.51% 0.51% 0.69% 0.95% 1.24% 

Άλλα Επιδόματα 3.65% 3.91% 3.95% 4.16% 4.68% 5.19% 

Ενοίκια 4.04% 3.94% 3.55% 3.74% 6.44% 3.59% 

Σόκοι/Μερίςματα 0.33% 0.38% 0.32% 0.32% 0.30% 0.41% 

*Σηοιτεία από ηο 2007 και μεηά.  
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Γηάγξακκα 15: πγθεληξσηηθό Γηάγξακκα Δηζνδεκαηηθώλ Μεξηδίσλ 

2007-2012 (gross) 

 

 

 Δλψ ζηα αθαζάξηζηα πνζά ην κεξίδην ησλ κηζζψλ είλαη αξθεηά πάλσ απφ ην 

δεχηεξν κεξίδην, ε πξσηνθαζεδξία ηνπ απφ ην 2012 θινλίδεηαη ππέξ ησλ 

εηζνδεκάησλ απφ ζπληάμεηο. Πξάγκαηη, ην 2012 ην εηζνδεκαηηθφ κεξίδην ησλ 

κηζζψλ είλαη 35,77% (απφ 45.84% ην 2004) ελψ ην δεχηεξν εηζνδεκαηηθφ 

κεξίδην, απηφ ησλ ζπληάμεσλ, είλαη πιένλ 32,84% (απφ 20,86% ην 2004). Με 

δεδνκέλν φηη ζίγνπξα δελ απμήζεθαλ νη ζπληάμεηο, κπνξνχκε κε αζθάιεηα λα 

πνχκε φηη απηφ νθείιεηαη ζηελ αχμεζε ηεο θνξνινγίαο, ηεο αλεξγίαο θαη ηνπ 

αξηζκνχ ησλ ζπληαμηνχρσλ έλαληη ησλ απαζρνινχκελσλ. 
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Πίλαθαο 19: πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Δηζνδεκαηηθώλ Μεξηδίσλ  

2007-2012 (net) 

NET 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Μιςθοί 45.84% 43.56% 43.85% 43.04% 44.45% 43.98% 42.35% 39.96% 35.77% 

Κζρδη 21.94% 25.17% 23.51% 23.69% 21.58% 20.83% 20.60% 22.19% 19.33% 

υντάξεισ 20.86% 20.78% 21.78% 22.72% 23.59% 24.98% 26.68% 26.70% 32.84% 

Επιδόματα 
Ανεργίασ 

0.73% 0.64% 0.54% 0.51% 0.62% 0.63% 0.86% 1.15% 1.52% 

Άλλα Επιδόματα 4.44% 4.45% 4.44% 4.54% 4.84% 4.81% 5.05% 5.21% 6.13% 

Ενοίκια 6.07% 5.14% 5.48% 5.11% 4.49% 4.42% 4.10% 4.46% 3.95% 

Σόκοι/Μερίςματα 0.11% 0.26% 0.41% 0.39% 0.43% 0.36% 0.37% 0.34% 0.46% 

 

Γηάγξακκα 16: πγθεληξσηηθό Γηάγξακκα Δηζνδεκαηηθώλ Μεξηδίσλ 

2007-2012 (net) 

 

 Όπσο βιέπνπκε ζηα δηαγξάκκαηα 17 θαη 18 ν κέζνο θαη δηάκεζνο θφξνο 

εηζνδήκαηνο (πνπ εκπεξηέρεηαη ζηα αθαζάξηζηα έζνδα απφ κηζζνχο) 

δηαρξνληθά κεηψλεηαη. Απηφ εμεγείηαη κφλν απφ κία θαζαξή πηψζε ησλ 

κηζζψλ κηαο θαη ζηηο πεξηφδνπο απηέο ε θνξνινγία είλαη απμεκέλε. Καη ζε 

απηφ ην ζεκείν, είλαη πξνηηκφηεξε ε αλάιπζε κε ηε δηάκεζν (πνπ ρσξίδεη ηηο 

παξαηεξήζεηο ζην 50% ηνπ δείγκαηνο) γηα ηελ απνθπγή αθξαίσλ ηηκψλ. 
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Γηάγξακκα 17: Μέζνο θαη Γηάκεζνο Φόξνο Δηζνδήκαηνο θαη 

Αζθαιηζηηθέο Δηζθνξέο 

 

Γηάγξακκα 18: Μεηαβνιή Μέζνπ θαη Γηακέζνπ Φόξνπ Δηζνδήκαηνο θαη 

Αζθαιηζηηθώλ Δηζθνξώλ 
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4. Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ κάθξν-δεδνκέλσλ από ΓΗΛΔΓ 

4.1 Φνξνινγεηέν Δηζόδεκα 

Μία πξψηε βαζηθή δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηε 

θνξνινγηθή αξρή είλαη φηη ζπιιέγνληαη ζηνηρεία κφλν γηα ηα εηζνδήκαηα πνπ 

θνξνινγνχληαη ρσξίο θακία κέξηκλα γηα ηα ππφινηπα εηζνδήκαηα (επηδφκαηα θιπ) 

πνπ απαιιάζζνληαη ηνπ θφξνπ. ην παξαθάησ δηάγξακκα βιέπνπκε ηε δηαρξνληθή 

εμέιημε ηνπ ζπλνιηθνχ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο γηα ηα έηε 2012, 2013 θαη 2014 

(εηζνδήκαηα 2011, 2012 θαη 2013 αληίζηνηρα). 

Γηάγξακκα 19: πλνιηθό Φνξνινγεηέν Δηζόδεκα θαη Φόξνη 

 

Δίλαη πξνθαλήο ε πηψζε ηεο θνξνινγηθήο βάζεο ιφγσ ηεο χθεζεο ηεο ειιεληθήο 

νηθνλνκίαο απφ ην 2008 θαη έπεηηα θαζψο θαη ηεο κείσζεο ησλ εηζνδεκάησλ ησλ 

λνηθνθπξηψλ. 

Πίλαθαο 20: Μεηαβνιή Φνξνινγεηένπ Δηζνδήκαηνο θαη Φόξσλ (2013-2014) 

 2013 2014 

Φορολογητζο Ειςόδημα -10.44% -12.36% 

Φόροι -17.81% -10.48% 

 

Ηδηαίηεξα ζεκαληηθή είλαη ε παξαηήξεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηνλ πίλαθα 20: 

Βιέπνπκε φηη ελψ ην 2013 νη θφξνη κεηψζεθαλ αηζζεηά πεξηζζφηεξν εμαηηίαο  ηεο 

10,303,584,781 € 8,468,616,489 € 7,581,155,273 €
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κείσζε ηνπ εηζνδήκαηνο (-17.81% έλαληη -10.44% ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο) 

ιφγσ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ απηφκαησλ ζηαζεξνπνηεηψλ ησλ θιηκαθίσλ εηζνδήκαηνο,  

ην 2014, κε ηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ θιηκαθίσλ, νη θφξνη κεηψλνληαη κελ αιιά ζε 

κηθξφηεξν βαζκφ απφ ηελ κείσζε ηνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο (-10.48% έλαληη -

12.36%). 

 Αληίζηνηρα, κπνξνχκε λα πξνζδηνξίζνπκε ην κέζν θνξνινγεηέν εηζφδεκα. Με ηε 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηα ζπιιεγφκελα ζηνηρεία, είλαη πξαθηηθψο αδχλαην λα 

έρνπκε ην κέζν εηζφδεκα φπσο ζηελ πεξίπησζε ηνπ EU-SILC. ηνλ παξαθάησ 

πίλαθα βιέπνπκε ηελ εμέιημε ηνπ κέζνπ θνξνινγεηένπ εηζνδήκαηνο απφ ην 2012 

(εηζνδήκαηα 2011) κέρξη ην 2014. Γπζηπρψο, ιφγσ ηεο θχζεο ησλ παξερφκελσλ 

ζηνηρείσλ δελ κπνξνχκε λα ππνινγίζνπκε ηε δηάκεζν. 

Πίλαθαο 21: Μέζν Φνξνινγεηέν Δηζόδεκα (2012-2014) 

Έηνο Μέζν Φνξνινγεηέν  

Δηζόδεκα 

2012 10,727.14 € 

2013 9,357.10 € 

2014 8,071.92 € 

 

Έλα άιιν βαζηθφ πξφβιεκα πνπ αλαθέξακε θαη ζηελ Παξάγξαθν 2.2 είλαη φηη κε 

βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο (ηα επίζεκα θνξνινγηθά ζηνηρεία πνπ 

ζπιιέγεη ε ΓΖΛΔΓ) δελ είλαη δπλαηφο ν ππνινγηζκφο ηνπ κέζνπ ηζνδχλακνπ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο αλά άηνκν κε βάζε ηε κεζνδνινγία ηνπ ΟΟΑ κηαο θαη δελ 

ππάξρνπλ ζηνηρεία γηα ηηο ειηθίεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ ηέθλσλ ηνπ εθάζηνηε 

λνηθνθπξηνχ θαη ε έλλνηα ηνπ λνηθνθπξηνχ είλαη εληειψο δηαθνξεηηθή απφ απηή πνπ 

νξίδεη ην EU-SILC. 
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4.2 Πεγέο Δηζνδήκαηνο 

Όπσο αλαθέξακε, νη Φνξνινγηθέο Αξρέο ζπλέιεγαλ θαηά θχξην ιφγν κφλν ζηνηρεία 

γηα ηα θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα κε κπνξψληαο λα πξνζδηνξίζνπλ ην πξαγκαηηθφ 

δηαζέζηκν εηζφδεκα ηνπ εθάζηνηε λνηθνθπξηνχ. Αληίζηνηρα, ν ηξφπνο πνπ 

ζπιιέγνληαη ηα ζηνηρεία είλαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα 

ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο θνξνινγηθήο βάζεο. 

Οη θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο είλαη: 

Πίλαθαο 22: Μεηαβιεηέο Μάθξν-Γεδνκέλσλ θαη Δπεμήγεζή ηνπο 

Μεηαβιεηή Δπεμήγεζε Μεηαβιεηήο 

ΑΚΙΝΗΣΑ Δηζφδεκα απφ αθίλεηεο αμίεο (ελνίθηα) 

ΚΙΝΗΣΔ Δηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο (θεθάιαην) 

ΔΜΠΟΡΙΚΔ Δηζφδεκα (θέξδε/δεκηέοο) απφ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

ΓΔΩΡΓΙΚΔ Δηζφδεκα (θέξδε/δεκηέοο) απφ αγξνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα
10

 

ΜΙΘΩΣΔ
11

 Δηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο ΚΑΗ 

ΤΝΣΑΞΔΗ 

ΔΛΔΤΘΔΡΙΑ Δηζφδεκα απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα 

ΑΛΛΟΓΑΠΗ Δηζνδήκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο 

 

Βιέπνπκε φηη ηα ζπιιεγφκελα ζηνηρεία είλαη ζε δηαθνξεηηθή κνξθή απφ ηα ζηνηρεία 

πνπ κπνξέζακε λα ζπγθεληξψζνπκε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ EU-SILC. Απηφ ζα 

δπζθνιέςεη ηελ ζχγθξηζή ηνπο θαη ζα δείμεη ηελ αδπλακία ράξαμεο νξζήο θαη 

απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο κε ηε ρξήζε κφλν ησλ δεδνκέλσλ ηεο θνξνινγηθήο 

δηνίθεζεο. 

Σα εηζνδεκαηηθά κεξίδηα δηαθξίλνληαη ζην δηάγξακκα 20: 

                                                 
10

 Μέρξη ην θνξνινγηθφ έηνο 2013 ηα αγξνηηθά εηζνδήκαηα δειψλνληαλ ηεθκαξηά βάζεη πηλάθσλ 

Αληηθεηκεληθνχ Πξνζδηνξηζκνχ.  

11
 Ηδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζηε κεηαβιεηή «ΜΗΘΩΣΔ» θαζψο πεξηιακβάλνληαη ζηνπο κηζζνχο 

θαη νη ζπληάμεηο κηαο θαη θνξνινγνχληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν. 
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Γηάγξακκα 20 Δηζνδεκαηηθά Μεξίδηα κε βάζε ηα Μάθξν-ζηνηρεία ηεο 

ΓΗΛΔΓ (2012-2014) 
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Όπσο παξαηεξνχκε, ηα εηζνδήκαηα απφ Μηζζνχο θαη πληάμεηο (κεηαβιεηή 

ΜΗΘΩΣΔ) απμάλεη ην κεξίδην ηεο (πξνθαλψο ιφγσ ηεο αχμεζεο ηνπ κεξηδίνπ ησλ 

ζπληάμεσλ πνπ φκσο απφ ηε κνξθή ησλ δεδνκέλσλ δελ κπνξνχκε λα ην 

δηαθξίλνπκε). Αληίζηνηρα, ηα κεξίδηα ησλ εηζνδεκάησλ απφ θέξδε, είηε ειεχζεξσλ 

επαγγεικαηηψλ (κεηαβιεηή ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ) είηε θαηφρσλ εκπνξηθψλ επηρεηξήζεσλ 

(κεηαβιεηή ΔΜΠΟΡΗΚΔ) κεηψλνληαη ζεκαληηθά. 

πλνιηθά ηα εηζνδήκαηα (πίλαθαο 23) θαη ηα εηζνδεκαηηθά κεξίδηα (δηάγξακκα 21)  

απφ ηε βάζε ηεο ΓΖΛΔΓ έρνπλ σο εμήο: 

 

Πίλαθαο 23: πλνιηθά Δηζνδήκαηα (ζε €) 2012-2014 

 2012 2013 2014 

ΑΚΙΝΗΣΑ 7,978,688,390.97 € 6,858,595,901.04 € 6,213,165,075.45 € 

ΚΙΝΗΣΕ 14,230,923.22 € 56,140,365.70 € 46,750,841.58 € 

ΕΜΠΟΡΙΚΕ 6,092,766,985.45 € 4,657,837,980.47 € 2,641,341,690.31 € 

ΓΕΩΡΓΙΚΕ 1,220,134,521.49 € 1,168,621,841.02 € 1,116,711,146.94 € 

ΜΙΘΩΣΕ 69,610,735,192.45 € 63,463,526,135.93 € 56,815,612,563.24 € 

ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 3,808,009,562.53 € 3,126,270,494.83 € 2,590,504,383.08 € 

ΑΛΛΟΔΑΠΗ 415,929,405.44 € 499,853,658.49 € 538,027,354.47 € 

ΤΝΟΛΟ 89,140,494,982 € 79,830,846,377 € 69,962,113,055 € 

 

Γηάγξακκα 21 Δηζνδεκαηηθά Μεξίδηα (2012-2014) 
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4.3 ύγθξηζε EU-SILC - ΓΗΛΔΓ 

Πξνζπαζψληαο λα θάλνπκε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ πνπ απνθνκίδνπκε απφ 

ηηο δχν δηαθνξεηηθέο Βάζεηο Γεδνκέλσλ (EU-SILC θαη ΓΖΛΔΓ) κπνξνχκε λα 

νκαδνπνηήζνπκε ηηο παξαπάλσ κεηαβιεηέο ζε κνξθή πνπ λα πξνζνκνηάδεη ηεο 

αλάιπζήο καο σο πξνο ηηο Έξεπλεο Δηζνδήκαηνο θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο. 

Πίλαθαο 24: Οκαδνπνίεζε Μεηαβιεηώλ κε βάζε ην EU-SILC 

 2012 2013 2014 

Μιςθοί/υντάξεισ 83.17% 80.00% 81.84% 

Κζρδη 7.28% 11.29% 9.14% 

Επιδόματα Ανεργίασ ? ? ? 

Άλλα Επιδόματα ? ? ? 

Ενοίκια 9.55% 8.72% 9.02% 

Σόκοι/Μερίςματα ? ? ? 

 

Πξνθαλψο ηα εηζνδεκαηηθά κεξίδηα δελ κπνξνχλ λα δψζνπλ ηηκέο ζηα επηδφκαηα 

αλεξγίαο (κέρξη πξφζθαηα δελ ήηαλ ππνρξεσηηθφ λα δειψλνληαη κηαο θαη δελ 

θνξνινγνχληαη)  ή ζηα άιια επηδφκαηα θαζψο θαη δελ κπνξνχκε λα έρνπκε αμηφπηζηα 

ζηνηρεία γηα ηα εηζνδήκαηα απφ ηφθνπο/κεξίζκαηα πνπ επίζεο δελ δειψλνληαλ αθνχ 

θνξνινγνχληαλ απηνηειψο. 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ηα κεξίδηα κεηαμχ ησλ δχν Βάζεσλ Γεδνκέλσλ δελ 

κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ.  

Γηα ην 2012 ιφγνπ ράξε (εηζνδήκαηα 2011) έρνπκε: 

Πίλαθαο 25: ύγθξηζε Μεξηδίσλ ΓΗΛΔΓ - EU-SILC (2012) 

 ΔΗΛΕΔ EU-SILC EU-SILC (χωρίσ τα κενά) 

Μιςθοί/υντάξεισ 83.17% 68.21% 72.89& 

Κζρδη 7.28% 21.36% 22.83% 

Επιδόματα Ανεργίασ  1.24%  

Άλλα Επιδόματα  5.19%  

Ενοίκια 9.55% 3.59% 3.84% 

Σόκοι/Μερίςματα  0.41% 0.44% 
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Φπζηθά, ε ζχγθξηζε γίλεηαη κε ηα αθαζάξηζηα (πξν θφξσλ θαη αζθαιηζηηθψλ 

εηζθνξψλ) εηζνδήκαηα κηαο θαη ζε απηά αλαθέξνληαη ηα δεισζέληα εηζνδήκαηα ζηηο 

θνξνινγηθέο δειψζεηο. 

Όπσο βιέπνπκε, αθφκα θαη αλ αθαηξέζνπκε ηηο κεηαβιεηέο πνπ δελ έρεη ζηε δηάζεζή 

ηεο ε ΓΖΛΔΓ ηα εηζνδεκαηηθά κεξίδηα απέρνπλ παξαζάγγαο κεηαμχ ησλ δχν βάζεσλ 

δεδνκέλσλ. Απηφ νθείιεηαη ζηελ απνπζία θάπνησλ κεηαβιεηψλ (πρ επηδνκάησλ θαη 

ηφθσλ) πνπ αιιάδεη ηα κεξίδηα κε κε ζπζηεκαηηθφ ηξφπν. 

Ηδηαίηεξν βάξνο νθείινπκε λα δψζνπκε ζηε κεγάιε δηαθνξνπνίεζε αλάκεζα ζηα 

«εηζνδήκαηα απφ θέξδε» πνπ δειψλνπλ νη θνξνινγνχκελνη ζηηο Φνξνινγηθέο Αξρέο 

θαη ζηελ Έξεπλα ηνπ EU-SILC. Δλψ ζηε ΓΖΛΔΓ ην κεξίδην ηνπο είλαη κφιηο 7,28%, 

ζηελ Έξεπλα Δηζνδεκάησλ θαη πλζεθψλ Γηαβίσζεο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ είλαη 

πάλσ απφ 20%. Ζ δηαθνξνπνίεζε απηή απεηθνλίδεη ζε κεγάιν βαζκφ ην κέγεζνο ηεο 

θνξνδηαθπγήο θαζψο ζηηο έξεπλεο απηέο νη ζπκκεηέρνληεο ηείλνπλ λα δειψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ηα πξαγκαηηθά ηνπο εηζνδήκαηα. Μπνξνχκε ινηπφλ λα έρνπκε  κηα θαιή 

πξνζέγγηζε ηεο παξανηθνλνκίαο, πιεξνθνξία εμαηξεηηθά ζεκαληηθή γηα ηελ ηειηθή 

ράξαμε Γεκνζηνλνκηθήο ή Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο. 
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5. Παξνπζίαζε Απνηειεζκάησλ από Μίθξν-Γεδνκέλα (ΓΓΠ) 

5.1 Φνξνινγεηέν Δηζόδεκα 

ηα δηαγξάκκαηα 22 θαη 23 βιέπνπκε ην δηάκεζν εηζφδεκα ησλ Διιήλσλ γηα ηα έηε 

2013 θαη 2014 (εηζφδεκα 2012 θαη 2013 αληίζηνηρα) φπσο πξνθχπηεη απφ ηα κίθξν-

ζηνηρεία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Σν δείγκα 

αλαθέξεηαη ζε 1.449.299 άηνκα γηα ην 2013 θαη 1.449.252 άηνκα ην 2014. 

Γηάγξακκα 22 Γεισζέλ Δηζόδεκα (2013-2014) 

 

Γηάγξακκα 23: Φνξνινγεηέν Δηζόδεκα (2013-2014) 

 

Δίλαη εκθαλήο ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ γηα φια ηα πνζνζηεκφξηα σο απνηέιεζκα 

ηεο ζπλερνχο χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηα έηε απηά. 
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Αλ αθαηξέζνπκε ηηο κεδεληθέο παξαηεξήζεηο, δειαδή άηνκα κε κεδεληθφ εηζφδεκα 

(ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο απηά ηα άηνκα εληάζζνληαη ζε θάπνην άιιν λνηθνθπξηφ) 

ηφηε κπνξνχκε λα δνχκε ηα δεισζέληα θαη θνξνινγεζέληα εηζνδήκαηα (γηα απηνχο 

πνπ έρνπλ θάπνην εηζφδεκα, ήηνη 1.256.188 θαη 1.261.486 άηνκα γηα ην 2013 θαη 

2014 αληίζηνηρα). Αλαιπηηθά ε θαηάζηαζε παξνπζηάδεηαη ζηα δηαγξάκκαηα 24 θαη 

25). 

Γηάγξακκα 24: Γεισζέλ Δηζόδεκα ρσξίο κεδεληθά (2013-2014) 

 

Γηάγξακκα 25 Φνξνινγεηέν Δηζόδεκα ρσξίο κεδεληθά (2013-2014) 

 

Καη εδψ είλαη εκθαλήο ε κείσζε ησλ εηζνδεκάησλ γηα φια ηα πνζνζηεκφξηα σο 

απνηέιεζκα ηεο ζπλερνχο χθεζεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο θαηά ηα έηε απηά. 

1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%

2013 94.96 688.00 1,754. 4,973. 9,401. 16,304 23,583 29,859 53,794

2014 75.32 508.32 1,341. 4,252. 8,293. 14,972 20,944 26,701 49,110
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20,000.00 €

30,000.00 €

40,000.00 €

50,000.00 €
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1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%

2013 283.57 2,027. 3,000. 5,300. 8,868. 15,433 22,830 28,777 51,790

2014 173.28 1,420. 2,606. 4,805. 7,973. 14,034 20,255 25,492 46,796
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5.2 Πεγέο Δηζνδήκαηνο 

 

Όπσο πνιιέο θνξέο αλαθέξακε, νη Φνξνινγηθέο Αξρέο ζπιιέγνπλ ζηνηρεία γηα ηα 

θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα κε κπνξψληαο λα πξνζδηνξίζνπλ ην πξαγκαηηθφ δηαζέζηκν 

εηζφδεκα ηνπ εθάζηνηε λνηθνθπξηνχ ελψ ν ηξφπνο πνπ ζπιιέγνληαη ηα δεδνκέλα 

είλαη απνθιεηζηηθά κε βάζε ηε θνξνινγηθή λνκνζεζία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηεο 

θνξνινγηθήο βάζεο. Υάξε φκσο ζηελ επεμεξγαζία ησλ κίθξν-δεδνκέλσλ κπνξνχκε 

λα έρνπκε κηα θαιχηεξε εηθφλα ζε ζρέζε κε ηα κάθξν-δεδνκέλα ηεο ΓΖΛΔΓ, 

ηνπιάρηζηνλ σο πξνο ηηο κεηαβιεηέο πνπ καο ελδηαθέξνπλ: 

ηελ πεξίπησζή καο, νη θαηεγνξίεο εηζνδήκαηνο είλαη: 

Πίλαθαο 26: Μεηαβιεηέο Μίθξν-Γεδνκέλσλ θαη Δπεμήγεζή ηνπο 

Μεηαβιεηή Δπεμήγεζε Μεηαβιεηήο 

Μηζζνί Δηζφδεκα απφ κηζζσηέο ππεξεζίεο  

πληάμεηο Δηζφδεκα απφ ζπληάμεηο 

Αγξνηηθό Δηζφδεκα (θέξδε/δεκηέοο) απφ αγξνηηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

Δκπνξηθό Δηζφδεκα (θέξδε/δεκηέοο) απφ εκπνξηθή 

δξαζηεξηφηεηα 

Διεπζέξηα Δηζφδεκα απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα 

Δλνίθηα Δηζφδεκα απφ αθίλεηεο αμίεο (ελνίθηα) 

Κεθαιαίνπ Δηζφδεκα απφ θηλεηέο αμίεο (θεθάιαην) 

Αιινδαπή Δηζνδήκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο 

 

Όπσο βιέπνπκε, κπνξεί λα βειηηψζεθε ε θαηεγνξηνπνίεζε ησλ εηζνδεκάησλ ζε 

ζρέζε κε ηα κάθξν-δεδνκέλα ηεο ΓΖΛΔΓ αιιά θαη πάιη ε απφιπηε ζχγθξηζε κε ηα 

ζηνηρεία πνπ ζπιιέμακε απφ ηε βάζε δεδνκέλσλ ηνπ EU-SILC δελ είλαη πιήξσο 

ζπκβαηή. Ο ιφγνο είλαη φηη αθφκα απνπζηάδνπλ πνιιά θνηλσληθά/πξνλνηαθά 

επηδφκαηα απφ ηε θνξνινγηθή δήισζε θαζηζηψληαο ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θαζαξνχ 

δηαζέζηκνπ εηζνδήκαηνο πνιχ δχζθνιν. 
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5.2.1 Δηζόδεκα από κηζζνύο 

Ζ θαηαλνκή αλά πνζνζηεκφξην ησλ (πξν θφξσλ) εηζνδεκάησλ απφ κηζζνχο, φπσο 

δειψζεθαλ ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ηνπ 2013 θαη 2014 (εηζνδήκαηα 2012 θαη 

2013), παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 26. 

Γηάγξακκα 26: Μηζζνί 

 

5.2.2 Δηζόδεκα από πληάμεηο 

Ζ θαηαλνκή αλά πνζνζηεκφξην ησλ (πξν θφξσλ) εηζνδεκάησλ απφ ζπληάμεηο, φπσο 

δειψζεθαλ ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ηνπ 2013 θαη 2014 (εηζνδήκαηα 2012 θαη 

2013), παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 27. 

Γηάγξακκα 27: πληάμεηο 

 

1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%

2013 386.30 1,411. 2,491. 5,828. 12,353 19,843 32,575 42,060 72,589

2014 129.46 625.49 1,400. 4,210. 10,797 17,742 29,265 37,575 62,626

0.00 €
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50,000.00 €

60,000.00 €
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1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%

2013 898.12 3,769. 4,860. 6,718. 11,218 18,110 25,562 32,152 46,296

2014 691.20 3,110. 4,147. 5,932. 10,145 16,197 21,516 27,654 39,362
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5.2.3 Δηζνδήκαηα από Αγξνηηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

Ζ θαηαλνκή αλά πνζνζηεκφξην ησλ (πξν θφξσλ) εηζνδεκάησλ απφ αγξνηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο δειψζεθαλ ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ηνπ 2013 θαη 2014 

(εηζνδήκαηα 2012 θαη 2013), παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 28. 

Γηάγξακκα 28: Αγξνηηθό Δηζόδεκα 

 

5.2.4 Δηζνδήκαηα από Δκπνξηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

Ζ θαηαλνκή αλά πνζνζηεκφξην ησλ (πξν θφξσλ) εηζνδεκάησλ απφ εκπνξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο δειψζεθαλ ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ηνπ 2013 θαη 2014 

(εηζνδήκαηα 2012 θαη 2013), παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 29. 

Γηάγξακκα 29: Δηζόδεκα από Δκπνξηθέο Γξαζηεξηόηεηεο 

 

1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%

2013 9.65 € 27.21 45.73 116.22 375.88 1,341. 3,696. 5,523. 10,752

2014 8.93 € 25.32 42.90 110.65 356.10 1,217. 3,377. 5,390. 10,521
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1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%

2013 55.60 300.00 661.16 2,091. 5,615. 12,282 22,786 32,988 66,816

2014 34.77 210.46 459.48 1,442. 4,184. 10,176 21,179 32,201 67,405
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20,000.00 €

30,000.00 €
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50,000.00 €

60,000.00 €

70,000.00 €
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5.2.5 Δηζνδήκαηα από Γξαζηεξηόηεηεο Διεύζεξσλ Δπαγγεικαηηώλ 

Ζ θαηαλνκή αλά πνζνζηεκφξην ησλ (πξν θφξσλ) εηζνδεκάησλ απφ ειεπζέξηα 

επαγγέικαηα, φπσο δειψζεθαλ ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ηνπ 2013 θαη 2014 

(εηζνδήκαηα 2012 θαη 2013), παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 30. 

Γηάγξακκα 30: Δηζόδεκα από Διεπζέξηα Δπαγγέικαηα 

 

5.2.6 Δηζνδήκαηα από ελνίθηα 

Ζ θαηαλνκή αλά πνζνζηεκφξην ησλ (πξν θφξσλ) εηζνδεκάησλ απφ ελνίθηα, φπσο 

δειψζεθαλ ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ηνπ 2013 θαη 2014 (εηζνδήκαηα 2012 θαη 

2013), παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 31. 

Γηάγξακκα 31: Δηζόδεκα από Δλνίθηα 

 

1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%

2013 36.18 148.70 240.00 887.95 3,558. 10,754 25,013 38,392 79,512

2014 13.09 62.09 130.88 424.80 1,969. 7,893. 24,003 41,227 99,496
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1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%

2013 37.85 114.80 210.98 646.65 2,280. 5,016. 10,126 15,502 36,025

2014 34.46 106.88 190.00 591.84 2,280. 4,742. 9,661. 14,666 33,950
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5.2.7 Κεθαιαηνπρηθά Δηζνδήκαηα 

Ζ θαηαλνκή αλά πνζνζηεκφξην ησλ (πξν θφξσλ) εηζνδεκάησλ απφ ελνηθίαζε 

θεθαιαίνπ, φπσο δειψζεθαλ ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ηνπ 2013 θαη 2014 

(εηζνδήκαηα 2012 θαη 2013), παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 32. 

Γηάγξακκα 32: Κεθαιαηνπρηθά Δηζνδήκαηα 

 

5.2.8 Δηζνδήκαηα αιινδαπήο πξνέιεπζεο 

Ζ θαηαλνκή αλά πνζνζηεκφξην ησλ (πξν θφξσλ) εηζνδεκάησλ αιινδαπήο 

πξνέιεπζεο, φπσο δειψζεθαλ ζηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ηνπ 2013 θαη 2014 

(εηζνδήκαηα 2012 θαη 2013), παξνπζηάδνληαη ζην δηάγξακκα 33. 

Γηάγξακκα 33: Δηζνδήκαηα Αιινδαπήο Πξνέιεπζεο 

 

1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%

2013 6.22 € 30.75 100.00 528.22 1,792. 5,000. 12,435 19,780 54,520

2014 4.49 € 25.20 96.62 443.50 1,821. 5,370. 12,964 22,027 58,500
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1% 5% 10% 25% 50% 75% 90% 95% 99%

2013 129.25 600.00 1,244. 3,360. 6,765. 11,830 17,644 22,535 50,000

2014 98.61 643.31 1,203. 3,267. 6,760. 11,721 17,680 22,172 49,714
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5.3 Κπξίαξρε Καηεγνξία Δηζνδήκαηνο αλά Πνζνζηεκόξην 

Δμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζα είλαη ε αλάιπζε ησλ πεγψλ εηζνδήκαηνο αλά 

ηεηαξηεκφξην, θαζψο θαη ε ζχγθξηζή ηνπο. Όπσο παξαηεξνχκε ζηνλ πίλαθα 27 γηα ην 

2013 (εηζνδήκαηα ηνπ 2012) νη ζπληάμεηο θαηέρνπλ ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο κέρξη θαη 

ην πξψην ηεηαξηεκφξην (Q1=25%), κε ηνπο κηζζνχο λα θπξηαξρνχλ απφ ηε δηάκεζν 

(Q2=50%) κέρξη θαη ην 95% ησλ παξαηεξήζεσλ ελψ ζην 99% ησλ παξαηεξήζεσλ ηα 

ειεπζέξηα επαγγέικαηα θπξηαξρνχλ. 

Πίλαθαο 27 πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Δηζνδεκάησλ αλά Πνζνζηεκόξην 

(2013) 

2013 Μιςθοί υντάξεισ Αγροτικό Εμπορικό Ελευθζρια Ενοίκια Κεφαλαίου Αλλοδαπή 

1% 386.30 € 898.12 € 9.65 € 55.60 € 36.18 € 37.85 € 6.22 € 129.25 € 

5% 1,411.33 € 3,769.93 € 27.21 € 300.00 € 148.70 € 114.80 € 30.75 € 600.00 € 

10% 2,491.20 € 4,860.00 € 45.73 € 661.16 € 240.00 € 210.98 € 100.00 € 1,244.52 € 

25% 5,828.22 € 6,718.44 € 116.22 € 2,091.99 € 887.95 € 646.65 € 528.22 € 3,360.00 € 

50% 12,353.66 € 11,218.15 € 375.88 € 5,615.31 € 3,558.66 € 2,280.00 € 1,792.50 € 6,765.16 € 

75% 19,843.12 € 18,110.64 € 1,341.48 € 12,282.75 € 10,754.00 € 5,016.00 € 5,000.08 € 11,830.20 € 

90% 32,575.40 € 25,562.26 € 3,696.47 € 22,786.45 € 25,013.53 € 10,126.80 € 12,435.60 € 17,644.85 € 

95% 42,060.05 € 32,152.49 € 5,523.81 € 32,988.45 € 38,392.46 € 15,502.45 € 19,780.00 € 22,535.84 € 

99% 72,589.65 € 46,296.74 € 10,752.79 € 66,816.54 € 79,512.26 € 36,025.80 € 54,520.00 € 50,000.00 € 

obs 377,784 361,054 158,469 79,901 55,286 262,975 1,741 8,389 

 

Ζ θαηάζηαζε αιιάδεη θάπσο γηα ην 2014 (εηζνδήκαηα 2013) ζε ζρέζε κε ηνπο 

κηζζνχο θαη ηα εηζνδήκαηα απφ ειεπζέξηα επαγγέικαηα πνπ ηψξα θπξηαξρνχλ θαη 

ζην 95% (βιέπε πίλαθα 28). 

Πίλαθαο 28 πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Δηζνδεκάησλ αλά Πνζνζηεκόξην 

(2014) 

2014 Μιςθοί υντάξεισ Αγροτικό Εμπορικό Ελευθζρια Ενοίκια Κεφαλαίου Αλλοδαπή 

1% 129.46 € 691.20 € 8.93 € 34.77 € 13.09 € 34.46 € 4.49 € 98.61 € 

5% 625.49 € 3,110.40 € 25.32 € 210.46 € 62.09 € 106.88 € 25.20 € 643.31 € 

10% 1,400.00 € 4,147.20 € 42.90 € 459.48 € 130.88 € 190.00 € 96.62 € 1,203.79 € 

25% 4,210.71 € 5,932.20 € 110.65 € 1,442.28 € 424.80 € 591.84 € 443.50 € 3,267.00 € 

50% 10,797.73 € 10,145.88 € 356.10 € 4,184.11 € 1,969.80 € 2,280.00 € 1,821.60 € 6,760.04 € 

75% 17,742.92 € 16,197.45 € 1,217.49 € 10,176.00 € 7,893.29 € 4,742.40 € 5,370.61 € 11,721.36 € 

90% 29,265.18 € 21,516.28 € 3,377.00 € 21,179.23 € 24,003.39 € 9,661.20 € 12,964.60 € 17,680.28 € 

95% 37,575.01 € 27,654.66 € 5,390.13 € 32,201.09 € 41,227.76 € 14,666.40 € 22,027.50 € 22,172.71 € 

99% 62,626.53 € 39,362.45 € 10,521.06 € 67,405.41 € 99,496.45 € 33,950.00 € 58,500.00 € 49,714.82 € 

obs 393,442 370,688 160,238 50,773 47,353 253,982 1,346 9,205 
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Δλδηαθέξνλ επίζεο παξνπζηάδεη ε ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ αηφκσλ πνπ έρνπλ ηα 

εηζνδήκαηα απηά (βιέπε πίλαθα 29). 

Πίλαθαο 29 Πνζνζηό Αηόκσλ αλά Καηεγνξία Δηζνδήκαηνο 

 Μιςθοί υντάξεισ Αγροτικό Εμπορικό Ελευθζρια Ενοίκια Κεφαλαίου Αλλοδαπή 

2013 28.94% 27.65% 12.14% 6.12% 4.23% 20.14% 0.13% 0.64% 

2014 30.57% 28.80% 12.45% 3.94% 3.68% 19.73% 0.10% 0.72% 

 

Αμίδεη λα ηνλίζνπκε φηη ηα κεξίδηα απηά δελ αλαθέξνληαη ζε απνθιεηζηηθά κεξίδηα 

κηαο θαη δελ γλσξίδνπκε αλ ππάξρνπλ θαη άιιεο πεγέο εηζνδήκαηνο. Καη πάιη φκσο 

βιέπνπκε ηελ αχμεζε ησλ ζπληαμηνχρσλ θαη ηε κεγάιε πηψζε ησλ ειεχζεξσλ 

επηρεηξεκαηηψλ ή ησλ επηρεηξήζεσλ ιφγσ ηεο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο. 

Γηάγξακκα 34: Πνζνζηό Αηόκσλ αλά Καηεγνξία Δηζνδήκαηνο 

 

Ζ αχμεζε ησλ κηζζσηψλ κε ηε ηαπηφρξνλε κείσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ εηζνδεκαηηθνχ 

κεξηδίνπ ηνπο απνθαιχπηεη ηελ πηψζε ηνπ θφζηνπο εξγαζίαο θαη πξνθαλψο ησλ 

εξγαηηθψλ κηζζψλ. 
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6. πκπεξάζκαηα – Πξνηάζεηο Πνιηηηθήο 

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε κπνξνχλ λα βγνπλ ελδηαθέξνληα ζπκπεξάζκαηα θαη 

πξνηάζεηο ηφζν ζηνπο ηνκείο ηεο δεκφζηαο πνιηηηθήο φζν θαη ζηνλ ηξφπν ζπιινγήο 

θαη επεμεξγαζίαο ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ειιεληθψλ λνηθνθπξηψλ απφ ηε 

Γεκφζηα Γηνίθεζε. 

6.1 Καηαλνκή Πεγώλ Δηζνδεκάησλ θαη Γεκόζηα Πνιηηηθή 

Όπσο είδακε ζηελ παξάγξαθν 3.3, ηα εηζνδεκαηηθά κεξίδηα ησλ κηζζσηψλ θαη ησλ 

ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ κεηψλνληαη ζπλερψο ηα ρξφληα ηεο χθεζεο, ζε αληίζεζε κε 

ηα κεξίδηα ησλ ζπληαμηνχρσλ πνπ παξνπζηάδνπλ ζπλερή άλνδν. 

Παξφιν πνπ κία ηέηνηα παξαηήξεζε δε ζεκαίλεη θπζηθά αχμεζε ησλ ζπληάμεσλ 

αιιά αχμεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ ζπληαμηνχρσλ, κεγαιχηεξε απφ ηε κείσζε (ζε 

απφιπηεο ηηκέο) ησλ απνιαβψλ ηνπο ή/θαη ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ απνιαβψλ ηνπο κε 

ξπζκφ ρακειφηεξν απφ απηφλ ησλ κηζζσηψλ θαη επηηεδεπκαηηψλ, δεκηνπξγείηαη 

εχινγα ε απνξία γηα ηε βησζηκφηεηα ηνπ εθάζηνηε ζπληαμηνδνηηθνχ ζπζηήκαηνο. 

Δηδηθά ζηελ Διιάδα, φπνπ ην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα δελ είλαη θεθαιαηνπρηθφ (φπσο 

ζηηο ΖΠΑ) αιιά αλαδηαλεκεηηθφ, ε ζπλερήο πηψζε ησλ εηζνδεκάησλ απφ κηζζνχο 

θαη θέξδε δελ ζα κπνξεί λα ρξεκαηνδνηεί ην ζπλερψο απμαλφκελν θνκκάηη ησλ 

ζπληάμεσλ. 

Ζ γλψζε ησλ κεξηδίσλ ησλ πεγψλ ηνπ εηζνδήκαηνο ησλ λνηθνθπξηψλ είλαη ζεκαληηθή 

γηα έλαλ απνηειεζκαηηθφ ζρεδηαζκφ θνξνινγηθήο πνιηηηθήο είηε ζην ζθέινο ηεο 

αχμεζεο ησλ θξαηηθψλ εζφδσλ, είηε ζην ζθέινο ηεο θνηλσληθήο δηθαηνζχλεο. Γηα ηελ 

αλάιπζε απηή είλαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνπζεο νη παξαηεξήζεηο απφ ηηο παξαγξάθνπο 

3.2 θαη 3.3 ηεο βάζεο δεδνκέλσλ ηνπ EU-SILC αιιά θαη ησλ παξαγξάθσλ 4.2 θαη 5.2 

ησλ κάθξν- θαη κίθξν-δεδνκέλσλ ηεο ΓΓΓΔ. Ζ ζχγθξηζε πνπ ελδηαθέξεη είλαη σο 

πξνο ηα κεξίδηα πξηλ θαη κεηά ηνπο θφξνπο, νη νπνίνη εκθαλίδνπλ λα κεηψλνπλ 

πεξηζζφηεξν ην εηζνδεκαηηθφ κεξίδην ησλ κηζζψλ έλαληη ησλ θεξδψλ θαη ησλ 

ζπληάμεσλ. Αληίζεηα, ε ζχγθξηζε ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο κε ηα 

κίθξν-δεδνκέλα ηνπ EU-SILC παξέρεη πιεζψξα ελδείμεσλ θνξνδηαθπγήο αλά πεγή 

εηζνδήκαηνο. 
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6.2 Σξόπνη ζπιινγήο ηνηρείσλ από ηε Φνξνινγηθή Γηνίθεζε 

Έλα κεγάιν δήηεκα πνπ απαζρνιεί ηηο θνηλσληθέο ππεξεζίεο θάζε ρψξαο είλαη ν 

αξηζκφο ησλ δηθαηνχρσλ θαη ην απαηηνχκελν ρξεκαηηθφ πνζφ πνπ ζα απαηηεζεί γηα 

ηελ παξνρή ηεο φπνηαο πξνλνηαθήο επηδφηεζεο. Σν βαζηθφ πξφβιεκα πνπ αλαθχπηεη 

ζε θάζε ηέηνηα πξνζπάζεηα είλαη ε αδπλακία πξνζδηνξηζκνχ ηνπ δηαζέζηκνπ 

εηζνδήκαηνο θαζψο είλαη πξνζβάζηκα κφλν ηα δεισζέληα/θνξνινγεηέα εηζνδήκαηα 

ησλ λνηθνθπξηψλ. 

Όπσο είδακε θαη ζηηο παξαγξάθνπο 4 θαη 5, ηα δηαζέζηκα ζηαηηζηηθά ζηνηρεία 

αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηα εηζνδήκαηα πνπ θνξνινγνχληαη ελψ ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκα κπνξεί λα πξνθχςεη κφλν απφ έξεπλεο πάλσ ζε βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο 

απηή ηνπ EU-SILC. 

Σν πξφβιεκα είλαη εκθαλέο: αλ δνζνχλ ηα πξνλνηαθά επηδφκαηα κε βάζε ην δεισζέλ 

εηζφδεκα, ηφηε, ελδέρεηαη, κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ πνπ (κε βάζε ην δηαζέζηκν 

εηζφδεκά ηνπ) δελ ζα ηα δηθαηνχληαλ λα ηα απνιαχζεη (κηαο θαη δελ δειψλνπλ ηα 

ππφινηπα επηδφκαηα πνπ έρνπλ), ελψ έλαο κεγάινο αξηζκφο λνηθνθπξηψλ πνπ βάζεη 

ηνπ δηαζεζίκνπ εηζνδήκαηνο ζα έπξεπε λα ηα απνιαχζεη, ηα ράλεη. 

ηε δηαθνξνπνίεζε ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ νθείινληαη θαη νη δηαθνξνπνηήζεηο 

πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο κειέηεο θαη ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο ησλ επηζηεκνληθψλ 

κειεηψλ έλαληη ησλ ηειηθψλ απαηηνχκελσλ δαπαλψλ γηα ηελ φπνηα θνηλσληθή 

πνιηηηθή. Μία βειηίσζε ηνπ ηξφπνπ ζπιινγήο ζηνηρείσλ (θαη πνζνηηθά θαη πξαθηηθά) 

ζα βνεζνχζε ζηελ νξζνινγηθφηεξε θαηαλνκή ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ πξνο εθείλα 

ηα λνηθνθπξηά πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά αλάγθε, ζπληειψληαο ηαπηφρξνλα ζηε κείσζε 

ησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ηεο φπνηαο πνιηηηθήο. 

ε απηή ηελ πεξίπησζε, ηα κίθξν-δεδνκέλα κπνξνχλ λα είλαη εμαηξεηηθά ρξήζηκα, ζε 

ζρέζε κε ηα κάθξν-δεδνκέλα, κηαο θαη κπνξνχλ θαη απεηθνλίδνπλ πιεξέζηεξα ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θάζε λνηθνθπξηνχ δηεπθνιχλνληαο ζηελ νξζνινγηθφηεξε 

ζηνρνζεζία ηεο νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο. Ζ ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζή ησλ κίθξν-

δεδνκέλσλ ινηπφλ (ηφζν ηνπ EU-SILC φζν θαη ηεο Φνξνινγηθήο Γηνίθεζεο) 

απνηειεί θαη ηελ βαζηθφηεξε πξφηαζε πνιηηηθήο σο πξνο ηε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία ησλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 

Παξαθάησ βιέπνπκε ηνπο ελδεηθηηθνχο θψδηθεο γηα ηνλ ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ κίθξν-

δεδνκέλσλ ησλ Βάζεσλ ηνπ EU-SILC θαη ηεο ΓΓΠ.  Οη θψδηθέο έηξεμαλ ζην 

ζηαηηζηηθφ παθέην STATA 12.0. 

* Apostolos Kasapis, akasapis@aueb.gr 

 

* STATA VERSION 12.0 

 

* Income Sources in Greece 

 

* set more off 

 

clear all 

 

set more off 

 

pwd 

cd C:\STATA\ 

 

capture log close 

log using Income.smcl, replace 

 

use C:\STATA\TOTAL_EL_GR.dta, clear 

 

bys YEAR HID: gen reference_eurostat=cond(PID==HB080,1,0) 

  /* cond(x,a,b) returns a if x evaluates to true (not 0)  

  and b if x evaluates to false (0). So in this case, it  

  will return reference==1 if the individual's pid=B080,  

  which is the pid number of the person 1 rensposible for  

  hh accommodation */ 

   

label var reference_eurostat "Reference person indicator as defined by EUROSTAT" 

 

 

*Disposable Income in Household level per year 

 

sum HY020 if reference_eurostat==1 & YEAR==2004, de 

return list 

sum HY020 if reference_eurostat==1 & YEAR==2005, de 

return list 

sum HY020 if reference_eurostat==1 & YEAR==2006, de 

return list 

sum HY020 if reference_eurostat==1 & YEAR==2007, de 

return list 

sum HY020 if reference_eurostat==1 & YEAR==2008, de 

return list 
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sum HY020 if reference_eurostat==1 & YEAR==2009, de 

return list 

sum HY020 if reference_eurostat==1 & YEAR==2010, de 

return list 

sum HY020 if reference_eurostat==1 & YEAR==2011, de 

return list 

 

 

by HID YEAR, sort : egen float WAGESN = total(PY010N), missing 

by HID YEAR, sort : egen float PROFITN = total(PY050N), missing 

by HID YEAR, sort : egen float PPENSIONSN = total(PY080N), missing 

by HID YEAR, sort : egen float UNEMPLOYMENTN = total(PY090N), missing 

by HID YEAR, sort : egen float BENOLDN = total(PY100N), missing 

by HID YEAR, sort : egen float BENSURN = total(PY110N), missing 

by HID YEAR, sort : egen float BENSICN = total(PY120N), missing 

by HID YEAR, sort : egen float BENDISN = total(PY130N), missing 

by HID YEAR, sort : egen float BENEDUN = total(PY140N), missing 

 

generate PENSIONSN = PPENSIONSN + BENOLDN 

/* BENOLDN is what we call "pensions" in Greece */ 

 

gen NET_INCOME_FROM_P = 

WAGESN+PROFITN+UNEMPLOYMENTN+PENSIONSN+BENSURN+BENSIC

N+BENDISN+BENEDUN if reference_eurostat==1 

 

gen NET_INCOME_H = NET_INCOME_FROM_P+HY040N+HY090N+HY080N-

HY130N 

/* HY040N: Rents, HY090N: Interests, dividents etc. HY080N: inter-household cash 

received HY130N: inter-household cash paid*/ 

 

* Number of households per year 

count if reference_eurostat==1 & YEAR==2004 

count if reference_eurostat==1 & YEAR==2005 

count if reference_eurostat==1 & YEAR==2006 

count if reference_eurostat==1 & YEAR==2007 

count if reference_eurostat==1 & YEAR==2008 

count if reference_eurostat==1 & YEAR==2009 

count if reference_eurostat==1 & YEAR==2010 

count if reference_eurostat==1 & YEAR==2011 

 

* Number of households with wages per year 

sum  WAGESN if  WAGESN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2004, de 

return list 

sum  WAGESN if  WAGESN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2005, de 

return list 

sum  WAGESN if  WAGESN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2006, de 

return list 

sum  WAGESN if  WAGESN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2007, de 

return list 

sum  WAGESN if  WAGESN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2008, de 
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return list 

sum  WAGESN if  WAGESN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2009, de 

return list 

sum  WAGESN if  WAGESN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2010, de 

return list 

sum  WAGESN if  WAGESN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2011, de 

return list 

 

* Number of households with profits per year 

sum  PROFITN if  PROFITN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2004, de 

return list 

sum  PROFITN if  PROFITN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2005, de 

return list 

sum  PROFITN if  PROFITN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2006, de 

return list 

sum  PROFITN if  PROFITN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2007, de 

return list 

sum  PROFITN if  PROFITN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2008, de 

return list 

sum  PROFITN if  PROFITN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2009, de 

return list 

sum  PROFITN if  PROFITN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2010, de 

return list 

sum  PROFITN if  PROFITN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2011, de 

return list 

 

* Number of households with pensions per year 

sum  PENSIONSN if  PENSIONSN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2004, 

de 

return list 

sum  PENSIONSN if  PENSIONSN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2005, 

de 

return list 

sum  PENSIONSN if  PENSIONSN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2006, 

de 

return list 

sum  PENSIONSN if  PENSIONSN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2007, 

de 

return list 

sum  PENSIONSN if  PENSIONSN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2008, 

de 

return list 

sum  PENSIONSN if  PENSIONSN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2009, 

de 

return list 

sum  PENSIONSN if  PENSIONSN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2010, 

de 

return list 

sum  PENSIONSN if  PENSIONSN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2011, 

de 
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return list 

 

* Number of households with unemployment benefits per year 

sum  UNEMPLOYMENTN if  UNEMPLOYMENTN!=0 & reference_eurostat==1 & 

YEAR==2004, de 

return list 

sum  UNEMPLOYMENTN if  UNEMPLOYMENTN!=0 & reference_eurostat==1 & 

YEAR==2005, de 

return list 

sum  UNEMPLOYMENTN if  UNEMPLOYMENTN!=0 & reference_eurostat==1 & 

YEAR==2006, de 

return list 

sum  UNEMPLOYMENTN if  UNEMPLOYMENTN!=0 & reference_eurostat==1 & 

YEAR==2007, de 

return list 

sum  UNEMPLOYMENTN if  UNEMPLOYMENTN!=0 & reference_eurostat==1 & 

YEAR==2008, de 

return list 

sum  UNEMPLOYMENTN if  UNEMPLOYMENTN!=0 & reference_eurostat==1 & 

YEAR==2009, de 

return list 

sum  UNEMPLOYMENTN if  UNEMPLOYMENTN!=0 & reference_eurostat==1 & 

YEAR==2010, de 

return list 

sum  UNEMPLOYMENTN if  UNEMPLOYMENTN!=0 & reference_eurostat==1 & 

YEAR==2011, de 

return list 

 

* Number of households with survivirs' benefits per year 

sum  BENSURN if  BENSURN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2004, de 

return list 

sum  BENSURN if  BENSURN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2005, de 

return list 

sum  BENSURN if  BENSURN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2006, de 

return list 

sum  BENSURN if  BENSURN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2007, de 

return list 

sum  BENSURN if  BENSURN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2008, de 

return list 

sum  BENSURN if  BENSURN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2009, de 

return list 

sum  BENSURN if  BENSURN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2010, de 

return list 

sum  BENSURN if  BENSURN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2011, de 

return list 

 

 

* Number of households with sickness benefits per year 

sum  BENSICN if  BENSICN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2004, de 

return list 
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sum  BENSICN if  BENSICN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2005, de 

return list 

sum  BENSICN if  BENSICN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2006, de 

return list 

sum  BENSICN if  BENSICN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2007, de 

return list 

sum  BENSICN if  BENSICN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2008, de 

return list 

sum  BENSICN if  BENSICN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2009, de 

return list 

sum  BENSICN if  BENSICN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2010, de 

return list 

sum  BENSICN if  BENSICN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2011, de 

return list 

 

* Number of households with disability benefits per year 

sum  BENDISN if  BENDISN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2004, de 

return list 

sum  BENDISN if  BENDISN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2005, de 

return list 

sum  BENDISN if  BENDISN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2006, de 

return list 

sum  BENDISN if  BENDISN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2007, de 

return list 

sum  BENDISN if  BENDISN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2008, de 

return list 

sum  BENDISN if  BENDISN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2009, de 

return list 

sum  BENDISN if  BENDISN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2010, de 

return list 

sum  BENDISN if  BENDISN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2011, de 

return list 

 

* Number of households with educational benefits per year 

sum  BENEDUN if  BENEDUN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2004, de 

return list 

sum  BENEDUN if  BENEDUN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2005, de 

return list 

sum  BENEDUN if  BENEDUN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2006, de 

return list 

sum  BENEDUN if  BENEDUN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2007, de 

return list 

sum  BENEDUN if  BENEDUN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2008, de 

return list 

sum  BENEDUN if  BENEDUN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2009, de 

return list 

sum  BENEDUN if  BENEDUN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2010, de 

return list 

sum  BENEDUN if  BENEDUN!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2011, de 

return list 
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* Number of households with Rents per year 

sum  HY040N if  HY040N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2004, de 

return list 

sum  HY040N if  HY040N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2005, de 

return list 

sum  HY040N if  HY040N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2006, de 

return list 

sum  HY040N if  HY040N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2007, de 

return list 

sum  HY040N if  HY040N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2008, de 

return list 

sum  HY040N if  HY040N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2009, de 

return list 

sum  HY040N if  HY040N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2010, de 

return list 

sum  HY040N if  HY040N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2011, de 

return list 

 

* Number of households with Interests, dividents etc per year 

sum  HY090N if  HY090N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2004, de 

return list 

sum  HY090N if  HY090N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2005, de 

return list 

sum  HY090N if  HY090N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2006, de 

return list 

sum  HY090N if  HY090N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2007, de 

return list 

sum  HY090N if  HY090N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2008, de 

return list 

sum  HY090N if  HY090N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2009, de 

return list 

sum  HY090N if  HY090N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2010, de 

return list 

sum  HY090N if  HY090N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2011, de 

return list 

 

* Number of households with inter-household cash received per year 

sum  HY080N if  HY080N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2004, de 

return list 

sum  HY080N if  HY080N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2005, de 

return list 

sum  HY080N if  HY080N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2006, de 

return list 

sum  HY080N if  HY080N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2007, de 

return list 

sum  HY080N if  HY080N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2008, de 

return list 

sum  HY080N if  HY080N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2009, de 

return list 
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sum  HY080N if  HY080N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2010, de 

return list 

sum  HY080N if  HY080N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2011, de 

return list 

 

* Number of households with inter-household cash paid per year 

sum  HY130N if  HY130N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2004, de 

return list 

sum  HY130N if  HY130N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2005, de 

return list 

sum  HY130N if  HY130N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2006, de 

return list 

sum  HY130N if  HY130N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2007, de 

return list 

sum  HY130N if  HY130N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2008, de 

return list 

sum  HY130N if  HY130N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2009, de 

return list 

sum  HY130N if  HY130N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2010, de 

return list 

sum  HY130N if  HY130N!=0 & reference_eurostat==1 & YEAR==2011, de 

return list 
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* Tax For 2014 

 

* Apostolos Kasapis, akasapis@aueb.gr 

 

* STATA 12.0 

 

clear all 

 

set more off 

 

pwd 

cd C:\STATA\ 

 

capture log close 

log using pit2014.smcl, replace 

 

use C:\STATA\pit2014.dta, clear 

 

count if afm 

 

gen wife=1 if afm_syzygoy>=0 &  afm_syzygoy!=. 

 

count if afm_syzygoy>=0 &  afm_syzygoy!=. 

 

 

gen salaries=salaries_f+salaries_s 

sum salaries 

return list 

count if salaries_f 

count if salaries_s 

 

gen pensions=pensions_f+pensions_s 

sum pensions 

return list 

count if pensions_f 

count if pensions_s 

 

gen farming=farming_f+farming_s 

sum farming 

return list 

count if farming_f 

count if farming_s 

 

gen commercial=commercial_f+commercial_s 

sum commercial 

return list 

count if commercial_f 

count if commercial_s 

 

gen liberal=liberal_f+liberal_s 
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sum liberal 

return list 

count if liberal_f 

count if liberal_s 

 

gen real_estate=real_estate_f+real_estate_s 

sum real_estate 

return list 

count if real_estate_f 

count if real_estate_s 

 

gen capital=capital_f+capital_s 

sum capital 

return list 

count if capital_f 

count if capital_s 

 

gen foreign=foreign_f+foreign_s 

sum foreign 

return list 

count if foreign_f 

count if foreign_s 
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