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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
• Το 2010 παρουσιάστηκε στην Ελλάδα η 

μεγαλύτερη δημοσιονομική κρίση στη 
μεταπολεμική περίοδο. Οι δύο βασικές 
συνιστώσες της κρίσης αυτής, το υψηλό 

ποσοστό του ελλείμματος και του δημόσιου 
χρέους επί του ΑΕΠ οδήγησαν στην ανάγκη 

μείωσης των δημόσιων δαπανών και 
αύξησης των έμμεσων (κυρίως) φόρων, 

μέτρα που έφεραν την ελληνική οικονομία 
σε συνθήκες πρωτοφανούς ύφεσης. 



Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ  
• Τα Δημόσια αυτά αγαθά προσφέρονται 

δωρεάν σε όλους τους πολίτες από το 
κράτος, το οποίο για να καλύψει το κόστος 
(κατασκευής-συντήρησης), υποχρεώνεται 

να χρησιμοποιήσει μέσα αναγκαστικού 
χαρακτήρα, τα οποία βαρύνουν οικονομικά 

τους Φορείς του Ιδιωτικού Τομέα. Αυτό 
επιτυγχάνεται μέσω των φόρων. π.χ. 

(Νοσοκομεία, Δρόμοι, Σχολεία),  



ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ 
ΦΟΡΟΥ  

• Ταμιευτική λειτουργία.  
• Οικονομική λειτουργία  
• Κοινωνική λειτουργία  



Ο ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  
• Φορολογικό συντελεστή ονομάζουμε τον φόρο 
που αντιστοιχεί σε κάθε μία μονάδα φορολογικής 

βάσης. Υπάρχει ο μέσος και ο οριακός 
φορολογικός συντελεστής.  

• Μέσος φορολογικός συντελεστής είναι ο λόγος 
του ποσού φόρου που καταβάλλεται συνολικά από 

μια φορολογούμενη μονάδα προς την συνολική 
αξία της φορολογικής βάσης.  

• Οριακός φορολογικός συντελεστής είναι ο 
πρόσθετος φόρος που πρέπει να καταβληθεί για 
κάθε μια νέα μονάδα αύξησης της φορολογικής 

βάσης.  



ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΦΟΡΩΝ  

• Κριτήριο: Φορολογική βάση  
• Κριτήριο: Φορέας επιβολής – Είσπραξης 

φόρου  
 



ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΑ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΡΑ  

• Με τον όρο «οικονομική κρίση », περιγράφεται 
συνήθως μια απρόβλεπτη οικονομική 

κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από 
ένταση, αιφνιδιασμό και ανασφάλεια μπορεί δε 
να αφορά μια επιχείρηση ή και περισσότερες, 

ένα ολόκληρο κράτος καθώς επίσης να 
επηρεάσει τις οικονομικές συνθήκες 

περισσότερων κρατών ταυτόχρονα και 
πιθανολογείται ότι θα επιφέρει δυσμενή 

αποτελέσματα  



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΜΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

• Οι παγκόσμιες μακροοικονομικές 
ανισορροπίες  

• Υπερβολική Πιστωτική Επέκταση και 
Μόχλευση  

• Ασυμμετρική πληροφόρηση και 
Προβλήματα Εντολέα-Εντολοδόχου  

• Ρυθμιστικά κενά και ελλιπής εποπτεία  



TΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΥ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ 

2010  
• Αντικειμενικές δαπάνες  

• Φοροαπαλλαγές  
• Ακίνητα 

• Φ.Π.Α-Φοροδιαφυγή 



TΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ  

2011  
• Μειώσεις στις φοροαπαλλαγές αναδρομικά 

από 1 Ιανουαρίου 2011, (όπως οι τόκοι 
στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, 

ασφάλιστρα, έξοδα ιατρικής και 
νοσοκομειακής περίθαλψης, δίδακτρα κά), 
αύξηση φόρου για εισοδήματα από ενοίκια, 
μείωση του αφορολόγητου στα 5.000 ευρώ - 
με εξαίρεση φορολογούμενους κάτω των 30 

ετών και άνω των 65 ετών, αλλαγές στο 
αφορολόγητα όρια που ισχύουν για τα τέκνα 

και νέα φορολογική κλίμακα 



 TΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ  

2012  
• Μείωση του αφορολόγητου ποσού από τα 12.000 

ευρώ, στα 5.000 ευρώ  
• Στα 9.000 ευρώ, από 12.000 ευρώ, μειώνεται το 

αφορολόγητο ποσό για τους νέους 
ηλικίας μέχρι 30 ετών  

• Αλλαγές στους συντελεστές και στα κλιμάκια της 
φορολογικής κλίμακας, τα οποία 

περιορίζονται σε 8, από 10  



TΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΤΟΥ  

2013 
• Νέα κλίμακα φορολόγησης για τους 

μισθωτούς και τους συνταξιούχους. 
• Καταργούνται σχεδόν όλες οι 

φοροαπαλλαγές.  
• Με δύο κλιμάκια και από το πρώτο ευρώ θα 

φορολογηθούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες.   



ΟΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ  

Οι κοινωνικοί παράγοντες που ενισχύουν τον 
κίνδυνο φτώχειας είναι οι εξής: 
• Το μέγεθος νοικοκυριού  
• Η δομή της οικογένειας  

• Η ηλικία  
• Το φύλο  

• Το εκπαιδευτικό επίπεδο  
• Οι κοινωνικές προκαταλήψεις  



ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΕΠΙΔΡΟΥΝ ΑΡΝΗΤΙΚΑ  

• Επίδραση της οικονομικής κρίσης στον 
πληθυσμό 

• Επίδραση της οικονομικής κρίσης στις 
ευπαθείς ομάδες  

• Επίδραση της οικονομικής κρίσης στον υγιή 
πληθυσμό  

• Επίδραση της οικονομικής κρίσης στον 
πληθυσμό που νοσεί 

• Επίδραση της οικονομικής κρίσης στα 
συστήματα υγείας 

 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
• Κατοχύρωση ενός γενικού προγράμματος 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος για όλους 

όσους δεν μπορούν να διαθέτουν επαρκείς 
πόρους. 

• Καθιέρωση παροχών ανεργίας για όλες τις 
κατηγορίες ασφαλισμένων μεν προσώπων που 
όμως δεν έχουν επαρκή προστασία μέσω του 

επιδόματος ανεργίας. 
• Ενίσχυση των κοινωνικών πολιτικών και των 
δημόσιων υπηρεσιών της παιδείας, της υγείας, της 
δια βίου κατάρτισης οι οποίες επιτυγχάνουν μια 

πολύ σημαντική αναδιανομή σε είδος. 



ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

• Στήριξη της οικογένειας στη βάση 
εισοδηματικών κριτήριων με καλύτερη 

στόχευση και αντιμετώπιση της παιδικής 
φτώχειας. 

• Ενίσχυση της ορθολογικής και δίκαιης 
λειτουργίας του φορολογικού συστήματος. 

• Επίλυση των προβλημάτων της 
εισφοροδιαφυγής και φοροδιαφυγής. 

• Μέτρα για την επάρκεια των παροχών 
κοινωνικής ασφάλισης. 



ΕΠΙΛΟΓΟΣ  

• Η ελληνική κοινωνία, πριν την ένταξη της στην 
ΕΟΚ, κατάφερε να πραγματοποιήσει ταχείς 
ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης και ταχείς 

ρυθμούς αυξήσεως του κατά κεφαλήν εισόδημα 
των κατοίκων της. Λόγω σοβαρών διαρθρωτικών 

αδυναμιών, τα προβλήματα της ανεργίας και 
υποαπασχολήσεως που παρουσιάστηκαν κατά 
διαφόρους περιόδους, δεν την βοήθησαν να τα 
αντιμετωπίσει και φυσικά όλος αυτός ο φαύλος 

κύκλος την οδήγησε σε αδιέξοδο. 
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