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Περίληψη 

Τις τελευταίες δεκαετίες η κλιματική αλλαγή και οι επιπτώσεις της στη 

διατήρηση της ζωής στον πλανήτη έχουν οδηγήσει την παγκόσμια κοινότητα σε λήψη 

αποφάσεων και πρωτοβουλιών για την προστασία του πλανήτη. Η περιβαλλοντική 

προστασία και η διαχείριση των φυσικών πόρων αποτελεί μια από τις προτεραιότητες 

των κυβερνήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση των 513 εκατομμυρίων 

πολιτών, ως ένας υπερεθνικός θεσμός έχει συνάψει συμφωνίες και έχει αναλάβει δράσεις 

στην κατεύθυνση της προστασίας του περιβάλλοντος. Σκοπός της παρούσας μελέτης 

είναι η παρουσίαση των περιβαλλοντικών πολιτικών που έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 

χρόνια εντός της ΕΕ με στόχο να καταδειχθεί η σπουδαιότητα υιοθέτησης και 

υλοποίησης τέτοιων πολιτικών. Καθώς σημαντικό εργαλείο των περιβαλλοντικών 

πολιτικών αποτελούν οι περιβαλλοντικοί φόροι, αναλύονται οι λόγοι που οδήγησαν στην 

ευρεία αποδοχή και χρήση τους, τα οφέλη και οι επιπτώσεις τους σε διάφορους τομείς. Η 

μελέτη επικεντρώνεται σε συγκεκριμένους δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας και 

υλοποίησης των πολιτικών που έχουν συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη σε σχέση με την 

περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση, όπως το δείκτη των περιβαλλοντικών φόρων 

ως ποσοστό των συνολικών εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές και τον 

αντίστοιχο δείκτη περιβαλλοντικών φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ, θέτοντας ως ερώτημα 

υπό εξέταση κατά πόσο η σύγκλιση των πολιτικών και οικονομιών των χωρών μελών 

της ΕΕ αποτυπώνεται και ως σύγκλιση των δεικτών αυτών. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας δεν δείχνουν σημάδια σύγκλισης και αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι 

απαραίτητος ο αυστηρότερος συντονισμός και η συνεργασία των κρατών μελών για την 

εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών μέσω των περιβαλλοντικών φορολογικών 

μεταρρυθμίσεων που στηρίζει η ΕΕ.  Επιπρόσθετα οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στα 

κράτη μέλη της ΕΕ υπάρχει περιθώριο βελτίωσης τόσο του σχεδιασμού των 

περιβαλλοντικών φόρων όσο και της χρήσης τους ως εργαλεία πολιτικής και 

αξιοποίησης της δυναμικής τους, προκειμένου η ΕΕ να ανταγωνιστεί σε ένα κόσμο όπου 

το φυσικό κεφάλαιο φθίνει.  

 

Λέξεις Κλειδιά: περιβαλλοντικοί φόροι, περιβαλλοντική πολιτική, δείκτης των 

περιβαλλοντικών φόρων ως ποσοστό των συνολικών εσόδων από φόρους και κοινωνικές 

εισφορές, δείκτης περιβαλλοντικών φόρων ως ποσοστό του ΑΕΠ 
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Abstract 

In recent decades, climate change and its impact on sustaining life on the planet have led 

the global community to take decisions and initiatives to protect the planet.  

Environmental protection and management of natural resources is one of the priorities of 

governments. In this context, the EU of 513 million citizens, as a supranational 

institution, has concluded agreements and taken actions to protect the environment. The 

purpose of this study is to present the environmental policies that have been developed in 

recent years within the EU with the aim of demonstrating the importance of adopting and 

implementing such policies. As environmental taxes are an important tool of 

environmental policies, the reasons for their widespread acceptance and use, their 

benefits and impacts in various sectors are analyzed. The study focuses on specific 

indicators for measuring the efficiency and implementation of policies agreed by 

Member States in relation to environmental tax reform, such as the ratio of 

environmental taxes as a percentage of total revenues from taxes and social contributions 

and the corresponding indicator of environmental taxes as a percentage of GDP, raising 

the question of whether the convergence of the policies and economies of the EU 

Member States is also reflected in the convergence of these indicators. The results of the 

survey show no signs of convergence, which leads us to conclude that more stringent 

coordination and cooperation of Member States is needed to harmonize tax rates through 

environmental tax reforms supported by the EU. In addition, it leads to the conclusion 

that there is room for improvement in the EU Member States both in planning 

environmental taxes and in using them as policy tools and in harnessing their potential, 

so that the EU can compete in a world where natural capital is declining. 

Key words: environmental taxes, environmental policy, the ratio of environmental taxes 

as a Percentage of total revenues from taxes and Social contributions, the ratio of 

environmental taxes as a Percentage of GDP  
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1. Εισαγωγή 

Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί σήμερα μέγιστη προτεραιότητα και πρόκληση 

για όλες τις χώρες, καθώς η κλιματική αλλαγή και οι πιθανές περιβαλλοντικές, 

οικονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της απαιτούν τη λήψη καίριων και άμεσων 

αποφάσεων για την προστασία του πλανήτη και τη διατήρηση της ζωής σε αυτόν. Οι 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής δεν έχουν σύνορα, ως εκ τούτου μπορούν να 

αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μόνο μέσα από διεθνείς πρωτοβουλίες και διακρατικές 

συμφωνίες συνεργασίας και κοινής δράσης. Πρωτοπόρος προς την κατεύθυνση της 

λήψης αποφάσεων και υιοθέτησης κοινών πολιτικών θεωρείται η ΕΕ, η οποία, εδώ και 

δεκαετίες, έχει στρέψει την πολιτική της σε αυτή την κατεύθυνση.  

Η παρούσα μελέτη αφορά στην περιβαλλοντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και 

τον τρόπο που αυτή εκφράζεται και υλοποιείται μέσα από την ανάπτυξη της  

περιβαλλοντικής φορολογίας στα κράτη μέλη της. 

Στο πρώτο κεφάλαιο (ουσιαστικά 2ο)  παρουσιάζεται η περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ, 

τα προγράμματα περιβαλλοντικής δράσης και οι στόχοι της.  

Στο δεύτερο κεφάλαιο (ουσιαστικά 3ο) αναλύονται εκτενώς οι περιβαλλοντικοί φόροι, 

καθώς έχει αποδειχθεί ότι αποτελούν βασικά εργαλεία άσκησης περιβαλλοντικής 

πολιτικής και μπορούν υπό προϋποθέσεις να συμβάλλουν τόσο στην προστασία του 

περιβάλλοντος όσο και στην οικονομική ανάπτυξη.  

Στο τρίτο κεφάλαιο (4ο), που αποτελεί την εμπειρική μελέτη της παρούσας εργασίας, 

επιχειρείται να αποδειχθεί εάν η εναρμόνιση-σύγκλιση των πολιτικών των κρατών 

μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της περιβαλλοντικής φορολογίας 

αποτυπώνεται ως σύγκλιση των δεικτών μέτρησης αποδοτικότητας και υλοποίησης των 

πολιτικών, που έχουν συμφωνηθεί από τα κράτη μέλη σε σχέση με την περιβαλλοντική 

φορολογική μεταρρύθμιση. Για το λόγο αυτό, χρησιμοποιώντας στοιχεία του δείκτη των 

«περιβαλλοντικών φόρων ως ποσοστό των συνολικών εσόδων από φόρους και 

κοινωνικές εισφορές» και του αντίστοιχου δείκτη «περιβαλλοντικών φόρων ως ποσοστό 

του ΑΕΠ» για το διάστημα 1995-2017 υπολογίζουμε τη σχετική πορεία μετάβασης των 

αντίστοιχων μεταβλητών. Η σχετική πορεία μετάβασης απεικονίζει την τάση σύγκλισης 

ή μη των μεταβλητών στο χρόνο.  
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Η εργασία ολοκληρώνεται στο τέταρτο κεφάλαιο (5ο) με τη σύνοψη της μελέτης και την 

παράθεση των συμπερασμάτων της έρευνας. 

 

2 Περιβαλλοντική Πολιτική της ΕΕ  

2.1 Ευρωπαϊκή Ένωση και περιβαλλοντική πολιτική 

Η πολιτική της ΕΕ στον τομέα του περιβάλλοντος, που βασίζεται στο άρθρο 191 της 

Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στη διατήρηση, την 

προστασία και τη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος καθώς και στην προστασία 

της υγείας του ανθρώπου. Η εν λόγω πολιτική αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη συνετή 

και ορθολογική χρησιμοποίηση των φυσικών πόρων και συμβάλλει στην προώθηση, σε 

διεθνές επίπεδο, μέτρων για την αντιμετώπιση των περιφερειακών ή παγκόσμιων 

περιβαλλοντικών προβλημάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αλλαγή του κλίματος. 

Στηρίζεται στις αρχές της προφύλαξης και της προληπτικής δράσης, της ανάληψης 

διορθωτικών ενεργειών στην πηγή, καθώς και στην αρχή «ο ρυπαίνων πληρώνει». 

2.2 Η Αρχή Εσωτερίκευσης του Κόστους «Ο Ρυπαίνων Πληρώνει» (The Polluter 

Pays Principle – PPP)  

Η απροθυμία αλλά και η παράλειψη των μηχανισμών της αγοράς να συμπεριλάβουν στο 

κόστος των προϊόντων τους τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που η παραγωγή και διάθεση 

αυτών επιφέρει, συνεπάγεται τη διάχυση του περιβαλλοντικού κόστους στο κοινωνικό 

σύνολο, επιβαρύνοντας ουσιαστικά τους πολίτες και επιφέροντας την υποβάθμιση του 

περιβάλλοντος που αφορά κάθε ζώντα οργανισμό.  

Στο βαθμό που δεν επιτυγχάνεται η αποτίμηση και εσωτερίκευση του περιβαλλοντικού 

κόστους, οι τιμές των προϊόντων δεν αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος της 

χρήσης των συντελεστών παραγωγής με αποτέλεσμα να διαιωνίζονται και  να  

ενθαρρύνονται εχθρικές και επιβαρυντικές συμπεριφορές για το περιβάλλον.  

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των εφαρμοζόμενων Περιβαλλοντικών Προγραμμάτων 

Δράσης έχει υπογραμμίσει τη σημασία της εφαρμογής της αρχής «ο ρυπαίνων 

πληρώνει» (The Polluter Pays Principle /PPP)», ενώ τονίζεται η ανάγκη για εξασφάλιση 

της ορθότητας των τιμών της αγοράς, η οποία θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το 

πραγματικό κόστος από τις παραγωγικές και άλλες δραστηριότητες (Πιτροπάκης, 2005).   
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Ο κανόνας «ο ρυπαίνων πληρώνει» ορίστηκε και υιοθετήθηκε αρχικά διεθνώς ως 

συμφωνημένος κανόνας, από τον Οργανισμό για Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη 

(OΟΣΑ - ΟECD) το έτος 1972.1 Κατ’ εφαρμογή αυτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση λίγο 

αργότερα, υιοθέτησε τον κανόνα ως στοιχείο της περιβαλλοντικής της πολιτικής και 

όρισε ότι οι ρυπαντές του περιβάλλοντος οφείλουν  να επιβαρύνονται με τα έξοδα που 

δημιουργούνται για την πρόληψη των περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων, τον έλεγχο των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την αποκατάσταση του ρυπαινόμενου περιβάλλοντος, 

τηρώντας τα μέτρα που επιβάλλονται από τις δημόσιες αρχές. Είναι προφανές ότι το 

κόστος αυτών των μέτρων πρέπει να αντανακλάται στο κόστος των προϊόντων και 

υπηρεσιών τα οποία προκαλούν μόλυνση κατά την παραγωγή τους ή και κατά την 

κατανάλωσή τους (Πιτροπάκης, 2005). 

Ο παραπάνω κανόνας δηλώνει ότι το οικονομικό κόστος κάθε αγαθού θα πρέπει να 

εμπεριέχει και το κοινωνικό κόστος που αυτό επιφέρει αναφορικά με τα αποτελέσματα 

που έχει στο περιβάλλον. Στην ουσία η εσωτερίκευση του κόστους αφορά τους δράστες 

–ρυπαντές. Έτσι, για παράδειγμα, κάθε παραγωγός προϊόντων ή υπηρεσιών καλείται να 

εισάγει στο κόστος παραγωγής του μία νέα μεταβλητή η οποία λαμβάνει υπόψη το 

περιβαλλοντικό κόστος των δράσεων του.  

Μετά τον υπολογισμό αυτό, το κόστος για την προστασία του περιβάλλοντος 

ενσωματώνεται  στις τιμές των αγαθών και των υπηρεσιών και οι οικονομικοί πόροι που 

απαιτούνται για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων πηγάζουν από 

την ίδια τη λειτουργία της αγοράς (Πιτροπάκης, 2005). 

2.3 Περιβαλλοντική πολιτική και αειφόρος ανάπτυξη 

Η έννοια της αειφόρου ανάπτυξης2 αναφέρεται σε ένα πρότυπο ανάπτυξης το οποίο δεν 

υπονομεύει την ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιούν τις δικές τους 

ανάγκες. Η αειφόρος ανάπτυξη έχει στόχο την οικονομική ανάπτυξη που θα είναι όμως  

αποτελεσματική, κοινωνικά δίκαιη και περιβαλλοντικά βιώσιμη. Επιδιώκει να 

συγκεράσει την οικονομική ανάπτυξη και την προστασία των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών ισορροπιών. Η Αειφόρος Ανάπτυξη «αποτελεί ένα μοντέλο σχεδιασμού 

                                                 
1
OCDE/GD(92)81,  THE POLLUTER-PAYS PRINCIPLE -OECD Analyses and Recommendations,  

Paris 1992 www.oecd.org/.../publicdisplaydocumentpdf/ accessed on 19-8-2019 

2 sustainable development  στην αγγλική ορολογία, ο δε όρος sustainable προέρχεται από το λατινικό 

'sustenere' που σημαίνει συγκρατώ-υποστηρίζω, Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C124/54/420,1566/ 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwj7ire7no7kAhVHLpoKHZBrABAQFjAAegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fwww.oecd.org%2Fofficialdocuments%2Fpublicdisplaydocumentpdf%2F%3Fcote%3DOCDE%2FGD(92)81%26docLanguage%3DEn&usg=AOvVaw35iFeIC1SMpztJk2astPEL
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C124/54/420,1566/
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για τη διαχείριση του περιβάλλοντος αλλά και μια κοινωνική και πολιτική θεωρία», 

διάδοχο της  τεχνοκρατικής θεωρίας της ανάπτυξης που κυριάρχησε τον 20ο  αιώνα, 

«που υπόσχεται την έξοδο από τη σημερινή περιβαλλοντική κρίση και συγχρόνως εγγυάται 

τη διατήρηση της ζωής3».  

Ο ορισμός της βιώσιμης ή αειφόρου ανάπτυξης δόθηκε στην έκθεση Brundtland της 

Διεθνούς Επιτροπής για το Περιβάλλον και την Ανάπτυξη του 1987 «Το κοινό μέλλον 

μας» ως «μία ανάπτυξη που ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος χωρίς να διακυβεύει την 

ικανότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους ανάγκες».  

Σύμφωνα με τον αρχικό ορισμό, ως Αειφόρος Ανάπτυξη ορίζεται «η ανάπτυξη με την 

προσοχή στραμμένη στο μέλλον». Ενώ δηλαδή στο παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης η 

συζήτηση αφορούσε για παράδειγμα τη διαχείριση αποβλήτων, στο μοντέλο της 

αειφόρου ανάπτυξης το ζητούμενο είναι η ελαχιστοποίηση των αποβλήτων που 

περιλαμβάνει τους τομείς της επαναχρησιμοποίησης, του περιορισμού και της 

ανακύκλωσης. Αντίστοιχα στο παραδοσιακό μοντέλο ανάπτυξης το ζητούμενο ήταν ο 

έλεγχος της ρύπανσης, ενώ στο μοντέλο της αειφορίας είναι η πρόληψη  και 

παρεμπόδιση της ρύπανσης μέσω των ελέγχων στην πηγή, της τροποποίησης των 

διαδικασιών ακόμη και της επιλογής προϊόντων. 

Η αειφόρος ανάπτυξη είναι μια διαδικασία που διαμορφώνει σε σημαντικό βαθμό το νέο 

παγκόσμιο μοντέλο οικονομικής ανάπτυξης, καθώς έγινε αντιληπτό ότι απαιτείται 

συνετή διαχείριση των πόρων προκειμένου να αποφευχθεί η κατασπατάληση και η 

εξάντλησή τους.  

Στη διάσκεψη κορυφής για την αειφόρο ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών στις 25 

Σεπτεμβρίου 2015 εγκρίθηκε η ατζέντα4 για τη βιώσιμη ανάπτυξη του 2030, όπου 

καθορίστηκε ένα δεκαπενταετές σχέδιο για την επίτευξη των στόχων της. 

Η ΕΕ, ήδη από το 2001, είχε εγκρίνει  μια στρατηγική υπέρ της αειφόρου ανάπτυξης. 

Αυτή η στρατηγική αναθεωρήθηκε το 2006 και προέβλεψε «ένα μακροπρόθεσμο όραμα 

για την αειφορία στο οποίο η οικονομική μεγέθυνση, η κοινωνική συνοχή και η προστασία 

του περιβάλλοντος συνδυάζονται μεταξύ τους και αλληλοϋποστηρίζονται». Η στρατηγική 

αυτή επανεξετάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2009 και υπογραμμίστηκε ότι 

εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες µη αειφόρες τάσεις, καθώς και ότι πρέπει να 

                                                 
3Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-

C124/54/420,1566/ 
4 Περιλαμβάνει 17 στόχους δράσεις για τον τερματισμό της φτώχειας, της πείνας, την προστασία του 

πλανήτη και τη βελτίωση της ζωής γενικότερα 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C124/54/420,1566/
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C124/54/420,1566/


 

10 

γίνουν περισσότερες προσπάθειες σε αυτό το πεδίο. Ωστόσο, σημείωσε επίσης την 

πρόοδο της ΕΕ όσον αφορά τη συνεκτίμηση της αειφόρου ανάπτυξης σε πολλές από τις 

πολιτικές της (μεταξύ άλλων στην πολιτική για το εμπόριο και την ανάπτυξη) και 

επισήμανε την τροπή που πήρε σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την προώθηση 

μιας οικονομίας χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών. 

Η αειφόρος ανάπτυξη κατέστη επισήμως ένας από τους μακροπρόθεσμους στόχους της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης δυνάμει του άρθρου 3 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την 

Ευρωπαϊκή Ένωση5. Σύμφωνα δε με την παράγραφο 5 του ιδίου άρθρου, η ΕΕ «στις 

σχέσεις της με τον υπόλοιπο κόσμο, προβάλλει και προωθεί τις αξίες της και τα 

συμφέροντά της και συμβάλλει στην προστασία των πολιτών της. Συμβάλλει στην ειρήνη, 

την ασφάλεια, την αειφόρο ανάπτυξη του πλανήτη…»6. 

2.4 Περιβάλλον και Κλιματική αλλαγή 

Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί την 

παγκόσμια κοινότητα. Από το 1896 που ο Σουηδός χημικός SvanteAugustArrhenius 

περιέγραψε το βασικό μηχανισμό του φαινομένου του θερμοκηπίου (greenhouseeffect)7 

μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάρα πολλές μελέτες για το φαινόμενο αυτό, βελτιώνοντας 

σημαντικά τις γνώσεις μας και την κατανόησή μας για το πώς οι ανθρώπινες 

δραστηριότητες επηρεάζουν το κλίμα και ποιες οι πιθανές επιπτώσεις τους στη ζωή στον 

πλανήτη. Έχει αποδειχθεί ότι καίγοντας ορυκτά καύσιμα και απελευθερώνοντας 

περισσότερο διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα ενισχύεται ο παραπάνω 

μηχανισμός του φαινομένου του θερμοκηπίου οδηγώντας στο φαινόμενο της 

υπερθέρμανσης του πλανήτη (globalwarming).   

Από τα τέλη του 19ου αιώνα8 η μέση θερμοκρασία της γης έχει αυξηθεί περίπου κατά 

0,3-0,6  βαθμούς Κελσίου. Έως το 2100 η θερμοκρασία αναμένεται να αυξηθεί κατά 1-

3,5 βαθμούς, στην καλύτερη εκτίμηση 2 βαθμούς Κελσίου. Καθώς η αλλαγή αυτή θα 

                                                 
5
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/sustainable_development.html?locale=el) ημερομηνία 

πρόσβασης 18/8/19 

6https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12016M003 

7Το φαινόμενο του θερμοκηπίου προκαλείται από την ηλιακή ακτινοβολία που αντανακλάται στην 

επιφάνεια της γης και παγιδεύεται στην ατμόσφαιρα από το διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια του 

θερμοκηπίου. Αυτό το φαινόμενο έχει σαν  αποτέλεσμα την αύξηση  της μέσης θερμοκρασία του πλανήτη 

κατά 15 βαθμούς Κελσίου, θερμοκρασία αρκετά υψηλή για να διατηρηθεί η ζωή στον πλανήτη.  
8
Oberthür, Sebastian, and Hermann E. Ott., 1999, The Kyoto Protocol: international climate policy for the 

21st century, Springer Science & Business Media 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?uri=CELEX:12016M003
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συμβεί σε παγκόσμια κλίμακα, οι επιπτώσεις σε τοπικά και περιφερειακά κλίματα 

ενδέχεται να διαφέρουν αξιοσημείωτα, η αύξηση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή πιο 

έντονα στα υψηλότερα γεωγραφικά πλάτη σε σχέση με  τις περιοχές κοντά στον 

ισημερινό, ενώ περαιτέρω έντονα καιρικά φαινόμενα όπως πλημμύρες και ξηρασίες 

πιθανό να αυξηθούν. Σε ένα ζεστότερο πλανήτη τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που 

συνδέονται με το  φαινόμενο του El Ninio,9 μια αλλαγή δηλ. στην ταλάντωση στο νότιο  

ωκεανό,  που συνήθως συμβαίνει κάθε εννιά χρόνια και οδηγεί σε σημαντικές αλλαγές 

στα πρότυπα καιρικών συνθηκών παγκοσμίως, ίσως γίνουν πιο σοβαρά και συχνότερα 

(Oberthür, Sebastian, and Hermann E. Ott., 1999).  

Η  Αναμενόμενη αύξηση του επιπέδου της θάλασσας από 15-95 εκατοστά έως το 2100 

θα μπορούσε να απειλήσει περιοχές κοντά στις ακτές καθώς και νησιωτικές χώρες. Η 

μετατόπιση των κλιματικών ζωνών και η  δραστική κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να 

απειλήσει δάση ή ευαίσθητα οικοσυστήματα και υδροβιότοπους.  Η δραστική αυτή 

κλιματική αλλαγή θα μπορούσε επίσης να οδηγήσει σε εμφάνιση ασθενειών, όπως η 

μαλάρια σε περιοχές που πριν ήταν άγνωστες. Καθώς αυξάνεται η θερμοκρασία οι 

περιοχές που καλύπτονται με πάγους και χιόνι, συρρικνώνονται και υποχωρούν με 

αποτέλεσμα την ερημοποίηση και την έλλειψη νερού σε κάποιες περιοχές. Επιπλέον, θα 

μπορούσαν να επηρεαστούν τα γεωργικά προϊόντα και η αλιεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο 

της πείνας σε διάφορες περιοχές. Επιπρόσθετα, περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες 

πιθανά να έχουν εμπειρίες εκτενών ζημιών σε υποδομές ως αποτέλεσμα της κλιματικής 

αλλαγής. Ένας άλλος κίνδυνος είναι να λιώσουν οι πάγοι και να αυξηθεί το επίπεδο της 

θάλασσας (δυτική Ανταρκτική). 

Εξαιτίας των ποικίλων επιπτώσεων του φαινομένου του θερμοκηπίου, ο όρος κλιματική 

αλλαγή έχει αντικαταστήσει τον πιο δημοφιλή παγκόσμια όρο global warming στις 

διεθνείς συζητήσεις.  

Τον Αύγουστο του 2019 εγκρίθηκε η ειδική έκθεση της Διακυβερνητικής Επιτροπής για 

την Αλλαγή του Κλίματος του ΟΗΕ (IPCC) για την κλιματική αλλαγή και τη γη, 

σύμφωνα με την οποία όταν η γη υποβαθμίζεται, γίνεται λιγότερο παραγωγική, 

περιορίζοντας αυτό που μπορεί να αναπτυχθεί και μειώνοντας την ικανότητα του 

εδάφους να απορροφά άνθρακα. Αυτό επιδεινώνει την κλιματική αλλαγή, ενώ η αλλαγή 

                                                 
9 είναι το μετεωρολογικό φαινόμενο κατά το οποίο τα κεντρικά και ανατολικά νερά του Ειρηνικού 

Ωκεανού κοντά στον Ισημερινό (ακτές του Περού) είναι θερμότερα σε σχέση με άλλες περιοχές. Η 

θερμοκρασία του νερού είναι μεγαλύτερη κατά 3°C περίπου. Το φαινόμενο αυτό θεωρείται ότι συμβάλλει 

στο λιώσιμο των πάγων στην Ανταρκτική και συνδέεται με ακραία καιρικά φαινόμενα και μερικές φορές 

με φυσικές καταστροφές, για αυτό γίνεται προσπάθεια να κατανοηθεί και να προβλεφθεί. 
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του κλίματος επιδεινώνει την υποβάθμιση της γης με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Η 

γη σύμφωνα με την παραπάνω έκθεση αποτελεί κρίσιμο πόρο και ο κόσμος είναι σε 

θέση να αντιμετωπίσει καλύτερα την αλλαγή του κλίματος όταν επικεντρώνεται γενικά 

στη βιωσιμότητα. 

 

2.5 Κλιματική αλλαγή - Συμφωνία των Παρισίων- ο ρόλος της ΕΕ. 

Η κλιματική αλλαγή είναι μια τυπική περίπτωση προβλήματος που δεν μπορεί να 

αντιμετωπιστεί από τα έθνη λειτουργώντας από μόνα τους. Είναι ένα πρόβλημα που 

αντιμετωπίζεται μόνο συνεργατικά, καθώς τόσο τα αίτια όσο και τα αποτελέσματά της 

δεν έχουν σύνορα. 

Οι ανησυχίες μας για τις πιθανές περιβαλλοντικές, οικονομικές αλλά και κοινωνικές 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν οδηγήσει σε διεθνείς συζητήσεις για το τι θα 

μπορούσαμε και το τι θα έπρεπε να κάνουμε για να μειώσουμε τις εκπομπές αερίων 

ρύπων10. 

Οι διεθνείς επιστημονικές συζητήσεις, μελέτες και εργασίες επικεντρώνονται στη σχέση 

αλληλεπίδρασης των κλιματικών συστημάτων και των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και 

την πιθανή κλίμακα της κλιματικής αλλαγής. Καθώς η μέση παγκόσμια θερμοκρασία 

έχει αυξηθεί και η αιτία αυτής της αύξησης είναι η αύξηση των αερίων ρύπων που 

παρατηρείται στην ατμόσφαιρα, η θεμελιώδης αντίδραση είναι να μειώσουμε ή να 

αποφύγουμε δραστηριότητες που προκαλούν την κλιματική αλλαγή (Dreger, J., 2014), 

όπως η καύση ορυκτών καυσίμων που έχει ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης της έκλυσης 

στην ατμόσφαιρα εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.  

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης των καταστροφικών αποτελεσμάτων της κλιματικής αλλαγής 

και των μέτρων που πρέπει να ληφθούν παγκοσμίως για τον περιορισμό τους, η 

διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή που πραγματοποιήθηκε στο 

Παρίσι το 2015 κατέληξε στη συμφωνία των Παρισίων11, η οποία αποτελεί ένα σχέδιο 

                                                 
10Dreger, J. (2014). The European Commission's Energy and Climate Policy: A Climate for Expertise? 

Palgrave Macmillan, London 

11Η Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή 2015 (2015 UnitedNationsClimateChangeConference, COP 21 

ήCMP 11) έγινε σε προάστιο του Παρισιού,  από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου 2015. Ήταν η 

21η ετήσια σύνοδος της Διάσκεψης των Συμβαλλομένων Μερών των Ηνωμένων Εθνών της σύμβασης-

Πλαίσιο για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) του 1992 και η 11η σύνοδος της Διάσκεψης των 

Συμβαλλομένων Μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο του 1997. Ο στόχος του συνεδρίου ήταν να 

επιτευχθεί μια νομικά δεσμευτική και καθολική συμφωνία για το κλίμα, από όλα τα έθνη του κόσμου.  

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%94%CE%B9%CE%AC%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%88%CE%B7_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%BD_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CF%8E%CE%BD_%CE%B3%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%BA%CE%BB%CE%B9%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B3%CE%AE&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CF%8C%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BB%CE%BF_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CE%B9%CF%8C%CF%84%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BB%CE%AF%CE%BC%CE%B1
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δράσης για τη συγκράτηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη «αρκετά κάτω» 

από τους 2°C και καλύπτει την περίοδο από το 2020 και μετά (μέχρι το 2100). Τα κύρια 

στοιχεία της Συμφωνίας των Παρισίων είναι τα εξής12: 

 οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να συγκρατήσουν την αύξηση της μέσης 

θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2°C πάνω από τα 

προβιομηχανικά επίπεδα και να συνεχίσουν τις προσπάθειες για να την 

περιορίσουν στον 1,5°C (μακροπρόθεσμος στόχος) 

 πριν και κατά τη διάσκεψη των Παρισίων, οι χώρες υπέβαλαν ολοκληρωμένα 

εθνικά σχέδια κλιματικής δράσης με στόχο τη μείωση των εκπομπών τους 

(συνεισφορές) 

 οι κυβερνήσεις συμφώνησαν να γνωστοποιούν ανά 5ετία τις συνεισφορές τους με 

σκοπό τον καθορισμό πιο φιλόδοξων στόχων (φιλοδοξία) 

 δέχθηκαν επίσης να γνωστοποιούν μεταξύ τους και στο κοινό την πρόοδό τους 

προς την επίτευξη των στόχων τους, με σκοπό την εξασφάλιση διαφάνειας και 

εποπτείας (διαφάνεια) 

 η ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες θα εξακολουθήσουν να παρέχουν 

χρηματοδότηση μέτρων αντιμετώπισης της αλλαγής του κλίματος, προκειμένου 

να βοηθήσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες τόσο να μειώσουν τις εκπομπές, όσο 

και να θωρακιστούν έναντι των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής 

(αλληλεγγύη). 

Η ΕΕ και τα κράτη μέλη της ήταν μεταξύ των 190 μερών της συμφωνίας του Παρισιού. 

Η ΕΕ βρισκόταν στην πρώτη γραμμή των διεθνών προσπαθειών για την καταπολέμηση 

της κλιματικής αλλαγής.  Ο ρόλος της ήταν καθοριστικής σημασίας για τη 

διαμεσολάβηση στη συμφωνία του Παρισιού, που αποτελεί την πρώτη παγκόσμια, 

νομικά δεσμευτική συμφωνία για την αλλαγή του κλίματος. Η ΕΕ επικύρωσε επίσημα τη 

συμφωνία στις 5 Οκτωβρίου 2016. Η συνεισφορά» της ΕΕ στο πλαίσιο της συμφωνίας 

των Παρισίων είναι η μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% 

έως το 2030 σε σύγκριση με το 1990, στο ευρύτερο πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια 

                                                 
12https://www.consilium.europa.eu/el/policies/climate-change/timeline 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
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του 2030. Όλες οι βασικές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ για την εφαρμογή του στόχου αυτού 

εγκρίθηκαν έως τα τέλη του 201813. 

2.6 Περιβαλλοντικές δράσεις και στόχοι της ΕΕ- Το 7ο   Π.Π.Δ. (The Seventh 

Environmental Action Program) 

Η Ε.Ε. εδώ και δεκαετίες έχει υιοθετήσει περιβαλλοντικές πολιτικές που απευθύνονται 

σε μια σειρά από περιβαλλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τη χρήση των πόρων(έδαφος, 

πόσιμο νερό, θαλάσσια ύδατα), την ατμοσφαιρική ρύπανση, τις μεταφορές, την ενέργεια, 

τη χρήση των χημικών προϊόντων, τη βιοποικιλότητα, τα απόβλητα. 

Στην ΕΕ έχουν τεθεί συνολικά 82 δεσμευτικοί στόχοι ως απάντηση των 

περιβαλλοντικών προκλήσεων για την περίοδο 2013-2050, με αρκετούς από αυτούς να 

αφορούν την περιβαλλοντική και κοινωνικοοικονομική σκέψη (18 δεσμευτικά και 24 μη 

δεσμευτικά MBIs-αγορακεντρικά μέτρα, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική 

νομοθεσία της ΕΕ το 2006). 

Το 2013, η ΕΕ ενέκρινε το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον, το οποίο τέθηκε σε 

ισχύ τον Ιανουάριο του 2014 και καθοδηγεί την περιβαλλοντική πολιτική της ΕΕ για την 

περίοδο έως το 2020, ενώ παράλληλα καθορίζει και το μακροπρόθεσμο όραμα όσον 

αφορά το πού θέλει να βρίσκεται η ΕΕ το 205014. Το 7ο Π.Π.Δ. (2014-2020) σύμφωνα με 

την με αρ. 19/2018 αναφορά του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος15 έχει 3 

θεματικούς τομείς προτεραιότητας: 

 φυσικό κεφάλαιο: προστασία, διατήρηση και ενίσχυση του γόνιμου εδάφους, των 

θαλασσών, των γλυκών υδάτων και του καθαρού αέρα και της βιοποικιλότητας· 

 οικονομία της αποδοτικής χρήσης των πόρων, πλήρης απόδοση της δέσμης μέτρων για 

το κλίμα και την ενέργεια για την επίτευξη των στόχων 20-20-20,16 σημαντικές 

                                                 
13https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en 

14https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/environment.html 

 
15EEA report/No 19/2018, Environmental indicator report 2018, In support to the monitoring of the 

Seventh Environmental Action Program  

16 Η δέσμη μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια για το 2020 (Ευρώπη 2020) έθετε τρεις βασικούς 

στόχους: μείωση κατά 20% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, το 

20% της ενέργειας της ΕΕ να προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 20% βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_en
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/environment.html


 

15 

βελτιώσεις της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων κατά τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής τους και μειώσεις του περιβαλλοντικού αντίκτυπου της κατανάλωσης 

μέσα από τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων και την αειφόρο χρήση της βιομάζας. Η 

επίτευξη της εν λόγω θεματικής δράσης εγγυάται τη μετατροπή της ΕΕ σε μία 

ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων, αποτελεσματική στη χρήση των 

πόρων, πράσινη. 

 υγιές περιβάλλον για υγιείς ανθρώπους, ήτοι να διαφυλάξει τους πολίτες της ΕΕ από τις 

πιέσεις που σχετίζονται με το περιβάλλον και έχουν επιπτώσεις στην υγεία τους, καθώς 

αφενός υπάρχει χρόνια έκθεση του πληθυσμού σε τοξικές χημικές ουσίες και αφετέρου 

η ατμοσφαιρική ρύπανση, η ρύπανση των υδάτων και η ηχορύπανση αποτελούν 

κινδύνους για την υγεία του πληθυσμού  

Οι παραπάνω στόχοι θα επιτευχθούν μέσω της βέλτιστης εφαρμογής της νομοθεσίας, της 

καλύτερης πληροφόρησης, των περισσότερων και σοφότερων επιλογών επενδύσεων που 

αφορούν στην περιβαλλοντική πολιτική σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την 

πλήρη ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών απαιτήσεων και προβληματισμών σε άλλες 

πολιτικές (EEA report/No 19/2018). 

Το 7ο  πρόγραμμα δράσης συμπληρώνεται από δύο επιπλέον οριζόντιους στόχους: 

Ο πρώτος στόχος είναι η ενίσχυση της αειφορίας των πόλεων, δηλ. να γίνουν οι πόλεις 

της ΕΕ περισσότερο βιώσιμες. Εκτιμάται ότι το 80% των πολιτών της ΕΕ είναι πιθανό να 

ζει μέσα ή κοντά σε πόλεις έως το 2020. Η ζωή στις πόλεις χαρακτηρίζεται από κακή 

ποιότητα ατμόσφαιρας-αέρα, υψηλά επίπεδα θορύβου και εκπομπών αερίων του 

Θερμοκηπίου, απόβλητα και λειψυδρία. Η αντιμετώπιση των συγκεκριμένων 

προβλημάτων δεν μπορεί παρά να είναι συνεργατική γι’ αυτό και στηρίζονται οι 

πρωτοβουλίες ανταλλαγής καινοτομίας και βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των πόλεων με 

στόχο έως το 2020 να εφαρμόζουν οι περισσότερες πόλεις πολιτικές πολεοδομικού 

προγραμματισμού και σχεδιασμού. 
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Ο δεύτερος οριζόντιος στόχος του 7ου προγράμματος δράσης είναι να αντιμετωπιστούν 

από την ΕΕ οι διεθνείς περιβαλλοντικές και κλιματικές προκλήσεις πιο 

αποτελεσματικά17. 

Οι περισσότεροι στόχοι του προγράμματος μπορούν να επιτευχθούν μέσα από τη 

συνεργασία τόσο σε επίπεδο κρατών μελών όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Η ΕΕ έχει 

δεσμευτεί να συνεργαστεί με διεθνείς εταίρους για την επίτευξη του στόχου της 

αειφόρου ανάπτυξης που προέκυψε από τη διάσκεψη του Ρίο. Προτίθεται δε να 

διερευνήσει επιπλέον τρόπους μείωσης των επιπτώσεων στο περιβάλλον καθώς ο στόχος 

«Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη» αποτελεί κοινό στόχο των εθνών. Σύμφωνα 

επίσης με την ίδια αναφορά (EEA report/No 19/2018), η ΕΕ χρειάζεται να επιταχύνει το 

μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και τις προσπάθειες προσαρμογής, τη διατήρηση του 

φυσικού κεφαλαίου και τη μείωση των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής μόλυνσης στην 

υγεία των ανθρώπων προκειμένου να πετύχει το όραμα του 7ου ΠΠΔ «Ευημερία εντός 

των ορίων του πλανήτη μας». Αυτές οι προσπάθειες συναντούν τις δεσμεύσεις της ΕΕ 

της Συμφωνίας των Παρισίων (2015) για την κλιματική αλλαγή και την ατζέντα 2030 

των Ηνωμένων Εθνών  για την βιώσιμη Ανάπτυξη. 

2.7 Περιβαλλοντική πολιτική στην Ελλάδα 

Στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος της Ελλάδος  της 9-6-1975 (ΦΕΚ Α' 111) 

προβλέπονταν : «Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί 

υποχρέωση του Κράτους. Για τη διαφύλαξή του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει 

ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία 

των δασών και γενικά των δασικών εκτάσεων. ……» 

Μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 200818στο ίδιο άρθρο περιλαμβάνεται πλέον 

και η έννοια της αειφορίας “Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος 

αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξή του το 

Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο 

πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών 

                                                 
17https://ec.europa.eu/environment/action-programme/   τελευταία πρόσβαση στις  23/12/19 

 

18ΦΕΚ 120 Α/27-6-2008 : ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

https://ec.europa.eu/environment/action-programme/
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και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. 

Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός 

αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την 

επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.” 

Η Ελλάδα ως κράτος μέλος της ΕΕ αντιμετωπίζει το περιβάλλον ως έννομο αγαθό 

ενσωματώνοντας στη νομοθεσία της σταδιακά κανονισμούς και οδηγίες της ΕΕ και  

επικυρώνοντας διεθνείς συνθήκες, με βασικό νομοθέτημα για την προστασία του 

περιβάλλοντος το ν.1650/1986 και σχετικά πρόσφατο το ν. 4496/17 όπου με το άρθρο 6 

επιβλήθηκε περιβαλλοντικό τέλος στις πλαστικές σακούλες19, σύμφωνα με την αρ. 

2015/720/ΕΕ οδηγία. Επίσης πρόσφατο νομοθέτημα αποτελεί και ο ν. 4513/18 (ΦΕΚ 9 

Α/23-01-2018) για τις Ενεργειακές Κοινότητες με βασικό στόχο την προώθηση της 

κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της καινοτομίας στον ενεργειακό τομέα, την 

αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και την προαγωγή της ενεργειακής αειφορίας, την 

παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και προμήθεια ενέργειας. 

 

Μια εμπεριστατωμένη μελέτη που αφορούσε τις περιβαλλοντικές, οικονομικές και 

κοινωνικές επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα 

παρουσίασε το 2011  η Τράπεζα της Ελλάδος «ανταποκρινόμενη στον ευρύτερο θεσμικό 

της ρόλο»20στην Ελληνική κοινωνία. Στη μελέτη αυτή που συνέταξαν ειδικοί 

επιστήμονες από διάφορους κλάδους, παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες κλιματικές και 

περιβαλλοντικές μεταβολές ανά τομέα της εθνικής οικονομίας και εκτιμάται το κόστος 

τους για την ελληνική οικονομία, σε χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2050 και το 2100. 

Εκτιμάται επίσης το κόστος των απαιτούμενων δαπανών για μέτρα προσαρμογής στο 

μεταβαλλόμενο  κλίμα, καθώς και το κόστος μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Εκπονήθηκαν μελέτες για τρία σενάρια αναφορικά 

με τις εκτιμήσεις των οικονομικών επιπτώσεων, το σενάριο μη δράσης, το σενάριο του 

μετριασμού και το σενάριο προσαρμογής. «Από την ανάλυση κόστους –οφέλους 

                                                 
19Το άρθρο 6 του ν. 4496/17 ουσιαστικά τροποποίησε το ν. 2930/01 προσθέτοντας το άρθρο 6Α 

20
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΙΟΥΝΙΟΣ 2011, Οι Περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην Ελλάδα, Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής 

https://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%82_

%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf 

 

https://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
https://www.bankofgreece.gr/BogEkdoseis/%CE%A0%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7.pdf
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προκύπτουν με σαφήνεια υπεροχή της πολιτικής μετριασμού έναντι της μη δράσης, καθώς 

και όφελος από την πολιτική της προσαρμογής»(σελ. 518). Η μελέτη αυτή  προσφέρει  

την γνώση που απαιτείται για το σχεδιασμό πολιτικής και την προσαρμογή της 

Ελληνικής Κοινωνίας στο πλαίσιο της συναφούς πολιτικής της ΕΕ αλλά και της 

παγκόσμιας προσπάθειας για μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Παράλληλα 

«υποστηρίζει τη σκοπιμότητα ανάληψης δράσης για μείωση των εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου και την ανάγκη έναρξης διαδικασιών προκειμένου να καθοριστεί 

μακροχρόνια στρατηγική για μέτρα πολιτικής»(σελ. 518), θεωρώντας ως κεντρικό 

εργαλείο στο πλαίσιο της πολιτικής μετριασμού της κλιματικής αλλαγής τον 

μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό. «Η πορεία προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου αφορά το σύνολο των τομέων οικονομικής δραστηριότητας, την 

κατανάλωση και την παραγωγή ενέργειας». 

 Η Ελλάδα σύμφωνα επίσης με την μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδας (2011) είναι «μια 

χώρα με εξαιρετικά μεγάλο μήκος ακτογραμμής, περίπου 16.300 χλμ. (όσο περίπου το 1/3 

της περιφέρειας του πλανήτη), εκ των οποίων περίπου τα 1.000 χλμ. αποτελούν περιοχές 

υψηλής ευπάθειας στην κλιματική αλλαγή. Η ευπάθεια έγκειται στον κίνδυνο ανόδου της 

μέσης στάθμης της θάλασσας στη χώρα μας, η οποία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μέχρι το 

2100 μεταξύ 0,2 και 2μέτρων. Βεβαίως, η ευπάθεια των ακτών δεν καθορίζεται μόνον από 

τον κίνδυνο ανόδου της μέσης στάθμης της θάλασσας και τις ακραίες κυματικές 

καταστάσεις, αλλά και από άλλους τοπικούς παράγοντες, τεκτονικούς, γεωμορφολογικούς 

κ.λπ.». «Οι συνέπειες τόσο των μακροχρόνιων μεταβολών της στάθμης της θάλασσας όσο 

και των παροδικών ακραίων καταστάσεων αφορούν πολλούς κλάδους της οικονομίας, 

μεταξύ των οποίων τον τουρισμό, τις χρήσεις γης και τις μεταφορές. Το συνολικό κόστος 

εξαιτίας των ανθρωπογενών μεταβολών της στάθμης της θάλασσας ανέρχεται σε πολλές 

δεκάδες εκατομμύρια ευρώ κατ’ έτος, όπως αναλύεται διεξοδικά στα επιμέρους κεφάλαια 

της μελέτης. Το περιβάλλον της Ελλάδος, εκτός από το εντελώς ιδιαίτερο στοιχείο της 

πολύ εκτεταμένης ακτογραμμής, διαθέτει μεγάλη βιοποικιλότητα και διαφορετικά 

κλιματικά χαρακτηριστικά…»  

Η έκθεση της Τ.τ.Ε. καταλήγει ότι «η διάδοση των διαπιστώσεών της έχουν ιδιαίτερη 

σημασία προκειμένου να δημιουργηθεί η κρίσιμη μάζα στην κοινωνία που θα ωθεί και την 

πολιτεία να αναλαμβάνει κάθε φορά τις ορθές αποφάσεις για την αντιμετώπιση της 

κλιματικής αλλαγής με σχεδιασμό σε μακρό χρονικό ορίζοντα και όχι με βάση μια μυωπική 
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προσέγγιση βραχυπρόθεσμου πολιτικού κόστους –οφέλους, που όμως εν τέλει θα επέρριπτε 

πολλαπλάσια βάρη στις μελλοντικές γενεές.(σελ 519)» 

 

Σύμφωνα με πρόσφατη  έκθεση21 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά στην 

Επισκόπηση της Εφαρμογής της Περιβαλλοντικής Πολιτικής 2019 στην Ελλάδα οι 

βασικές προκλήσεις που προσδιορίστηκαν για την Ελλάδα το 2017 ήταν οι εξής: 

 Η αντιμετώπιση των προβλημάτων στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων και, 

ειδικότερα, κλείσιμο των παράνομων χώρων υγειονομικής ταφής και 

επεξεργασία των επικίνδυνων αποβλήτων 

 Η ολοκλήρωση της εφαρμογής της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών 

λυμάτων και 

 Η βελτίωση της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, με τη θέσπιση  

αποτελεσματικού εθνικού συστήματος προστασίας, καλύτερη ενημέρωση και 

δημιουργία των κατάλληλων κινήτρων για βιώσιμες επενδύσεις. 

 

Σύμφωνα με την ίδια έκθεση το βασικό εμπόδιο για την εφαρμογή της περιβαλλοντικής 

νομοθεσίας στην Ελλάδα ενίοτε αποτελούν οι πολύπλοκες διοικητικές δομές και 

διαδικασίες στην Ελλάδα, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές καθυστερήσεις 

και σημεία συμφόρησης. 

Σύμφωνα με την ΕΕΠΠ του 2019, έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος ως προς τη διαχείριση 

αποβλήτων, καθώς πλέον εφαρμόζεται το στρατηγικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων 

και έχουν εγκριθεί τα εθνικά και περιφερειακά σχέδια διαχείρισης αποβλήτων. Τα τοπικά 

σχέδια διαχείρισης (αστικών) αποβλήτων, που ενσωματώθηκαν στα περιφερειακά 

σχέδια, θέτουν ως βασικό στόχο τη χωριστή συλλογή των βιολογικών αποβλήτων. Η 

Ελλάδα έχει προγραμματίσει τη διάθεση σημαντικού ποσοστού των κονδυλίων της Ε.Ε. 

σε μέτρα και υποδομές διαχείρισης αποβλήτων, ιδίως δε σε ολοκληρωμένες 

εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων και σε προγράμματα διαχωρισμού στην πηγή. 

Επιπλέον, με την πάροδο των ετών μειώθηκε ο αριθμός παράνομων χώρων υγειονομικής 

ταφής που εξακολουθούν να βρίσκονται σε λειτουργία ή χρήζουν αποκατάστασης. 

Ωστόσο, η παύση της λειτουργίας των εναπομενόντων χώρων υγειονομικής ταφής θα 

είναι ιδιαίτερα δυσχερής εάν δεν κατασκευαστούν νέες εγκαταστάσεις. Έχει σημειωθεί 

                                                 
21 Βλέπε Ευρωπαϊκή Επιτροπή, SWD(2019) 138 final, Βρυξέλλες, 4.4.2019(report_el_el_Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή pdf) 
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κάποια πρόοδος ως προς τα νομικά και θεσμικά βήματα που απαιτούνται για την αύξηση 

της ανακύκλωσης αποβλήτων και την επέκταση των προγραμμάτων διευρυμένης 

ευθύνης του παραγωγού (ΔΕΠ). Εντούτοις, σύμφωνα με την «έκθεση έγκαιρης 

προειδοποίησης» της Επιτροπής22 για το 2018, η Ελλάδα διατρέχει τον κίνδυνο να μην 

εκπληρώσει τον στόχο για αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης αστικών αποβλήτων σε 

50 % μέχρι το 2020. 

Όσον αφορά την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, έχουν σημειωθεί θετικά βήματα, 

όπως η  συστηματική αξιολόγηση και η στρατηγική αναδιοργάνωση των επενδυτικών 

αναγκών της χώρας. Αναμένεται όμως η  δημιουργία των απαραίτητων υποδομών, τόσο 

στους οικισμούς όσο και στους τόπους οικονομικής δραστηριότητας. 

Όσον αφορά την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, πρόσφατα η Ελλάδα επέκτεινε 

σημαντικά το θαλάσσιο τμήμα του ελληνικού δικτύου Natura 2000. Ανέπτυξε νομοθεσία 

για τη θέσπιση φορέων διαχείρισης των τόπων που έχουν ενταχθεί στο δίκτυο Natura 

2000 και ξεκίνησε να εφαρμόζει πλήρες ολοκληρωμένο έργο LIFE για τη φύση.  

Στα θετικά βήματα, ή καλύτερα στις ορθές πρακτικές της Ελλάδας αναφορικά με την 

περιβαλλοντική της πολιτική συγκαταλέγονται σήμερα το πρόσφατα θεσπισθέν εθνικό 

σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία, στο οποίο προβλέπονται βραχυπρόθεσμα 

μέτρα και μακροπρόθεσμες προτεραιότητες, ο νόμος του 2017 για την ανακύκλωση, ο 

οποίος προσαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία στις αρχές της κυκλικής οικονομίας και το 

φόρουμ για την κυκλική οικονομία, το οποίο ενθαρρύνει τον διάλογο μεταξύ των 

σχετικών ενδιαφερόμενων μερών για την ενίσχυση της ανάπτυξης επιχειρηματικών 

μοντέλων και καινοτομιών προσαρμοσμένων στην κυκλική οικονομία. 

Στις ορθές πρακτικές επίσης καταγράφονται τα κίνητρα για την ενθάρρυνση της αγοράς 

αυτοκινήτων με χαμηλότερες εκπομπές CO2 και τα καινούρια οχήματα που αγοράζονται 

στην Ελλάδα συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον φιλικών προς το περιβάλλον στην ΕΕ. 

Όσον αφορά την περιβαλλοντική διακυβέρνηση, το Συμβούλιο της Επικρατείας 

ακολουθεί προοδευτική προσέγγιση για την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για 

περιβαλλοντικά θέματα. Επιπλέον όλες οι διοικητικές διαδικασίες, 

                                                 
22COM(2018) 656 final Βρυξέλλες, 24.9.2018, ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 

ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της 

ΕΕ για τα απόβλητα…https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EL/COM-2018-656-F1-EL-

MAIN-PART-1.PDF 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EL/COM-2018-656-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/EL/COM-2018-656-F1-EL-MAIN-PART-1.PDF
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συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με το περιβάλλον, έχουν καταστεί 

σημαντικά πιο διαφανείς χάρη στο πρόγραμμα διαφάνειας της δημόσιας διοίκησης 

«Διαύγεια». 

2.8 Βιώσιμη ανάπτυξη και υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) του 

ΟΗΕ στην Ελλάδα. 

Το 2002 εγκρίθηκε η πρώτη Εθνική Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη. «Το 2010 

καταρτίστηκε το «Πρόγραμμα Αναπτυξιακών Παρεμβάσεων για την Πραγματική 

Οικονομία», σε ευθυγράμμιση με τη στρατηγική «Ευρώπη 2020» της ΕΕ, το οποίο εστίαζε 

στην αποδοτική χρήση των πόρων και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών 

ανθρακούχων εκπομπών και, έως το 2013, αποτελούσε το στρατηγικό πλαίσιο αναφοράς 

της χώρας για τη βιώσιμη ανάπτυξη».23 Σε κυβερνητικό επίπεδο ορίστηκε24 στα τέλη του 

2016 ότι το Γραφείο Συντονισμού, Θεσμικών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Θεμάτων της 

Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης υποστηρίζει τον Γενικό Γραμματέα της 

Κυβέρνησης στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και μεταξύ άλλων είναι αρμόδιο για το 

συντονισμό και την παρακολούθηση της πορείας υλοποίησης των Στόχων Βιώσιμης 

Ανάπτυξης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών σε εθνικό επίπεδο.25 

 Τον Ιούλιο του 2018, η Ελλάδα παρουσίασε για πρώτη φορά την έκθεση Εθελοντικής 

Εθνικής Αξιολόγησης για την υλοποίηση των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης στο 

Πολιτικό Φόρουμ Υψηλού Επιπέδου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του ΟΗΕ26. 

Η έκθεση αυτή παρουσιάζει την εθνική στρατηγική βιώσιμης/αειφόρου ανάπτυξης και 

θέτει οκτώ εθνικές προτεραιότητες προσαρμόζοντας και καλύπτοντας και τους 17 

                                                 
23Επισκόπηση της Εφαρμογής της περιβαλλοντικής πολιτικής 2019-Ελλάδα, σελ 38-39 

24παρ. 2 του άρθρου 43 του Ν. 4440/16 (ΦΕΚ-224 Α/2-12-16), που τροποποίησε τον Κώδικα Νομοθεσίας 

για την Κυβέρνηση  και τα Κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005) και παρ. 5 του άρθρου 77 του ν. 4368/16, 

ΦΕΚ-21 Α/21-2-16. 

25Η σχετική διάταξη καταργήθηκε με παρ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019, ΦΕΚ-133 Α/7-8-19,  περί 

επιτελικού κράτους. Στον ίδιο νόμο (αρ. 23 παρ. 2 εδ. βε΄) προβλέπεται η λειτουργία του γραφείου 

θεμάτων της ΕΕ στη Γενική Γραμματεία του πρωθυπουργού με αρμοδιότητες την παρακολούθηση των 

ευρωπαϊκών εξελίξεων, των εργασιών και της εν γένει δραστηριότητας των ευρωπαϊκών θεσμών… 

26 Πηγή Υπουργείο Εξωτερικών - https://hellenicaid.mfa.gr/diethnes-plaisio-kai-anaptyxiaki-

politiki/oie/ethelontike-ekthese-axiologeses-elladas.html και ιστότοπος ΟΗΕ, Greece, 

VoluntaryNationalReview 2018  

https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=571&menu=3170 

https://hellenicaid.mfa.gr/diethnes-plaisio-kai-anaptyxiaki-politiki/oie/ethelontike-ekthese-axiologeses-elladas.html
https://hellenicaid.mfa.gr/diethnes-plaisio-kai-anaptyxiaki-politiki/oie/ethelontike-ekthese-axiologeses-elladas.html
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=571&menu=3170
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Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ στις εθνικές ανάγκες και συνθήκες. Αυτές οι 

οκτώ βασικές εθνικές προτεραιότητες, σύμφωνα με την έκθεση Εθελοντικής Εθνικής 

Αξιολόγησης 2018 της Ελλάδας (VoluntaryNationalreviewontheimplementationofthe 

2030 agendaforsustainabledevelopment)27,είναι οι ακόλουθες : 

 Προώθηση μιας ανταγωνιστικής, καινοτόμου και βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 

(συνδέεται με τον ΣΒΑ 9) 

 Προαγωγή της πλήρους απασχόλησης και της αξιοπρεπούς εργασίας για όλους 

(συνδέεται με τον ΣΒΑ 8) 

 Αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και διασφάλιση της 

καθολικής πρόσβασης σε ποιοτικές υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης (συνδέεται 

με τους ΣΒΑ 1, 2, 3) 

 Μείωση των κοινωνικών και περιφερειακών ανισοτήτων και εξασφάλιση ίσων 

ευκαιριών για όλους (συνδέεται με τους ΣΒΑ 10, 5) 

 Προώθηση μιας υψηλής ποιότητας και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης 

(συνδέεται με τον ΣΒΑ 4) 

 Ενίσχυση της προστασίας και ορθολογικής διαχείρισης του φυσικού κεφαλαίου ως 

βάση για κοινωνική ευημερία και μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλού άνθρακα 

(συνδέεται με τους ΣΒΑ 6, 7, 11,12, 13, 14 και 15) 

 Οικοδόμηση αποδοτικών, αξιόπιστων και διαφανών θεσμών (συνδέεται με τους 

ΣΒΑ 16 και 17) 

 Ενίσχυση και προώθηση ανοιχτών, συμμετοχικών, δημοκρατικών διαδικασιών 

(συνδέεται με τους ΣΒΑ 16 και 17) 

 

Αναφορικά με την παρακολούθηση της υλοποίησης των ΣΒΑ η Ελληνική Στατιστική 

Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) είναι η αρμόδια υπηρεσία για την κατάρτιση  και παρουσίαση των 

σχετικών επίσημων στατιστικών στοιχείων στην Ελλάδα. Τα δε στατιστικά στοιχεία που 

παρουσιάζονται για λόγους σύγκρισης βασίζονται στους δείκτες ΣΒΑ τους οποίους 

χρησιμοποιεί  η Eurostat28. 

                                                 
27https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19378Greece_VNR_Greece_2018_pdf_FINAL

_140618.pdf 

28Βλέπε Eurostat, Νοέμβριος 2017, Sustainable Development in the European Union: Monitoring Report 

on Progress towards the SDGs in an EU context 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19378Greece_VNR_Greece_2018_pdf_FINAL_140618.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/19378Greece_VNR_Greece_2018_pdf_FINAL_140618.pdf
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2.9 Εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής 

«Η ανάπτυξη των εργαλείων πολιτικής  ικανών να εξασφαλίσουν το κοινωνικά επιθυμητό 

επίπεδο περιβαλλοντικής μόλυνσης προϋποθέτει ότι ένας κοινωνικός σχεδιαστής επιλέγει 

το επίπεδο ρύπανσης μεγιστοποιώντας μία συνάρτηση κριτηρίων, δηλ. μια συνάρτηση 

κοινωνικής ευημερίας (Xepapadeas, A.,1997).  

Σύμφωνα επίσης με τον ίδιο, τα εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής δύναται να 

κατηγοριοποιηθούν σε αυτά των οικονομικών κινήτρων ή market- based instruments 

(MBIs) και των άμεσων ρυθμίσεων και κανόνων (command &control approaches). 

Η χρήση περιορισμών στα παραγόμενα προϊόντα δηλ. στις εκροές των επιχειρήσεων, ή 

στις εισροές αυτών, όπως επίσης η χρήση περιορισμών στην τεχνολογία παραγωγής και 

στα όρια των ρύπων αποτελούν παραδείγματα εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής της 

κατηγορίας των άμεσων κανόνων, ρυθμίσεων (command &control approach). Έτσι οι 

επιχειρήσεις που μολύνουν οφείλουν να μην υπερβούν τα επίπεδα εισροών,  εκροών και 

ρύπων που έχουν προκαθορισθεί. Αυτή η πολιτική της άμεσης οδηγίας, του κανόνα, 

είναι δημοφιλής στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (Xepapadeas, A.,1997). Εδώ και 

δεκαετίες όμως τα οικονομικά εργαλεία(MBIs) που έχουν υποστηριχθεί από 

οικονομολόγους κερδίζουν έδαφος ως εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής και 

διαχείρισης της μόλυνσης του περιβάλλοντος. «Ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση του  

OECD (1989, 1991, 1994b) τα οικονομικά εργαλεία συμπεριλαμβάνουν περιβαλλοντικούς 

φόρους ή emission charges, αγοραίες ή ανταλλάξιμες άδειες ρύπων, φόρους εκροών, το 

σύστημα επιστροφής καταθέσεων (πχ επιστρεφόμενες συσκευασίες, παλέτες κλπ), 

εγγυητικές επιστολές καλής εκτέλεσης (performance bonds) ή ομόλογα απόδοσης και 

εθελοντικές συμφωνίες. Μαζί με τους φόρους μπορούν να συμπεριληφθούν και οι 

επιδοτήσεις.29» Αναλυτικά στα εργαλεία περιβαλλοντικής πολιτικής 

συμπεριλαμβάνονται σύμφωνα με τον Xepapadeas, A. (1997): 

 

1. Φόροι Ρύπων (emıssıon taxes) 

Οι επιχειρήσεις που ρυπαίνουν ενσωματώνουν πλήρως το εξωτερικό κοινωνικό  

κόστος εάν αντιμετωπίζουν ένα φόρο εκπομπής (ρύπων) για κάθε μονάδα 

αποβλήτων που εκλύονται στο περιβάλλον ίσο με το οριακό κοινωνικό κόστος. 

                                                 
29Xepapadeas, Anastasios (1997) Advanced principles in environmental policy, p 5-26 
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Αυτό το κίνητρο για τον έλεγχο των εκπομπών είναι ο γνωστός pigouvian tax που 

επιβάλλεται στους ρύπους. 

2. Επιδοτήσεις 

Ένα καθεστώς επιδότησης περιλαμβάνει πληρωμές στην επιχείρηση για τη μείωση 

των εκπομπών κάτω από ένα δεδομένο σημείο αναφοράς. 

3. Εμπορεύσιμες άδειες εκπομπής ρύπων30 

Αντιπροσωπεύουν ένα σύστημα ανταλλαγής δικαιωμάτων για τη διαχείριση της 

περιβαλλοντικής μόλυνσης. Οι εμπορεύσιμες άδειες περιλαμβάνουν τον καθορισμό 

του συνολικού επιπέδου επιτρεπόμενων εκπομπών και, στη συνέχεια, την κατανομή 

των αδειών στις επιχειρήσεις.  Μετά την αρχική κατανομή τους, οι άδειες μπορούν 

να αποτελέσουν αντικείμενο διαπραγμάτευσης υπό την επιφύλαξη ενός συνόλου 

καθορισμένων κανόνων. 

4. Σύστημα επιστροφής καταθέσεων 

Σε ένα σύστημα επιστροφής καταθέσεων ο κύριος στόχος είναι η αποφυγή 

μόλυνσης επιστρέφοντας τα δυνητικά ρυπογόνα προϊόντα ή τα υπολείμματά τους. 

Το σύστημα λειτουργεί ως εξής: Μια προκαταβολή καταβάλλεται στο δυνητικά 

ρυπογόνο προϊόν και η επιστροφή του ποσού ακολουθεί την επιστροφή του 

προϊόντος. Υπάρχει αξιόλογη εμπειρία στο συγκεκριμένο σύστημα λόγω των 

επιστρεφόμενων φιαλών ποτών, των μπαταριών κλπ. 

5. Οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης(performance bonds) και τα τέλη μη συμμόρφωσης  

Tα «performance bonds» είναι πληρωμές των δυνητικών ρυπαντών στις Αρχές 

πριν μια επιχείρηση, που θα μπορούσε να προξενήσει περιβαλλοντική ρύπανση, 

ξεκινήσει, εν αναμονή συμμόρφωσης του ρυπαντή με τους σχετικούς με τη 

δραστηριότητα περιβαλλοντικούς κανόνες. Εάν η συμμόρφωση επιτευχθεί οι 

εγγυήσεις  επιστρέφονται. Εάν όχι καταπίπτουν. Τα τέλη μη συμμόρφωσης 

επιβάλλονται όταν ο ρυπαντής δεν τηρεί τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς και 

θα πρέπει να είναι ανάλογα με τα κέρδη του ρυπαντή από τη μη τήρηση των 

περιβαλλοντικών ρυθμίσεων.  

6. Φόροι εκροών ή φόροι επί των προϊόντων που είναι περιβαλλοντικά επιβλαβή 

όταν χρησιμοποιούνται στην παραγωγική ή καταναλωτική διαδικασία. Οι φόροι 

                                                 
30Προτάθηκαν αρχικά από τουςCrocker(1966)καιDales (1968) σύμφωνα με τον Xepapadeas, Anastasios 

(1997)Advanced principles in environmental policy, p 17 
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αυτοί δεν πρέπει να συγχέονται με τους pigouvian taxes που επιβάλλονται στους 

ρύπους.  

7. Εθελοντικές συμφωνίες. «Είναι το αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων της κυβέρνησης 

ή του περιβαλλοντικού σχεδιαστή από τη μία πλευρά και του δυνητικού ρυπαντή 

από την άλλη. Μπορεί να έχουν τον τύπο συμβολαίου όπου η επιχείρηση 

συμφωνεί να πετύχει ένα περιβαλλοντικό στόχο. Ένας τέτοιος στόχος θα 

μπορούσε να είναι η μείωση εκπομπών ρύπων μέσω αλλαγών στα επενδυτικά 

πρότυπα, όπως στην τεχνολογία ή στη διαχείριση αποβλήτων. Ένα κίνητρο για 

την απαιτούμενη αλλαγή της τεχνολογίας και την εισαγωγή στην παραγωγική 

διαδικασία φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών ή «καθαρών» 

περιβαλλοντικά τεχνολογιών, θα αποτελούσε η χορήγηση επιδοτήσεων στις 

επιχειρήσεις. 

8. Κανονισμοί διοίκησης και ελέγχου, όπου η κυβέρνηση ή ο περιβαλλοντικός  

ρυθμιστής καθορίζει ένα όριο εκπομπών π.χ. για την επιχείρηση και εκείνη με τη 

σειρά της ρυθμίζει τις εκροές ή το abatement στις ποσότητες που ορίζονται από 

τον κανονισμό. 

Στην παρούσα εργασία κύριο μέλημά μας είναι η μελέτη της σύγκλισης ή μη των 

περιβαλλοντικών πολιτικών της ΕΕ, όπως αυτή αποτυπώνεται στην εναρμόνιση-

σύγκλιση  των φορολογικών συντελεστών και εν γένει της περιβαλλοντικής φορολογίας 

μεταξύ των κρατών μελών της. Ως εκ τούτου, θα επικεντρωθούμε στους φόρους ως μέσα 

άσκησης περιβαλλοντικής πολιτικής. 

 

3.Περιβαλλοντική Φορολογία στην ΕΕ 

3.1  Έννοια του Φόρου 

Σύμφωνα με τον G. Jeze, ο οποίος διατύπωσε τον κλασικό ορισμό της έννοιας του 

φόρου, ο φόρος αποτελεί άμεση και οριστική παροχή των ιδιωτών προς τη δημόσια 

εξουσία, που είναι αναγκαία για την κάλυψη των δημοσίων βαρών (Φινοκαλιώτης Κ., 

2014). Αποτελεί δηλαδή ένα οικονομικό βάρος που τροφοδοτεί της δαπάνες λειτουργίας 

της δημόσιας διοίκησης (ταμιευτικός σκοπός). Για την παραγωγή δημόσιων αγαθών και 

υπηρεσιών είναι αναγκαία η μετάθεση των αναγκαίων πόρων από την ιδιωτική 
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οικονομία στο δημόσιο.31 Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα λογαριασμών  (ESA)32, 

οι φόροι είναι οι μη ανταποδοτικές πληρωμές που εισπράττονται από τη γενική 

κυβέρνηση και είναι υποχρεωτικοί. Σύμφωνα με τον Φινοκαλιώτη Κ.(2014) «η 

μεταβίβαση αγοραστικής δύναμης από τον ιδιωτικό τομέα στο Κράτος επιδιώκεται με 

αναγκαστικού χαρακτήρα μέσα, όπως ο φόρος».   

 

3.2 Λειτουργίες του φόρου 

 Η βασική λειτουργία του φόρου, σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, είναι η 

χρηματοδότηση των δημοσίων δαπανών. Αν και βασικός σκοπός της φορολογίας είναι η 

είσπραξη δημοσίων εσόδων(ταμιευτικός σκοπός), ο ρόλος της φορολογίας στην άσκηση 

οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής είναι αδιαμφισβήτητος, καθώς η πολιτική εξουσία  

έχει τη δυνατότητα να διαμορφώνει τις φορολογικές διατάξεις με τέτοιο τρόπο ώστε να 

επιδιώκονται και άλλοι σκοποί, επηρεάζοντας άμεσα ή έμμεσα τις οικονομικές 

αποφάσεις και συνακόλουθα τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.33 

Πολλοί φόροι λοιπόν εισάγονται με σκοπό να επηρεάσουν τη συμπεριφορά κάνοντας το 

προϊόν ακριβότερο στη χρήση. Το σύγχρονο παρεμβατικό κράτος χρησιμοποιεί τη 

φορολογία στην κατεύθυνση της επίτευξης των οικονομικών και κοινωνικών του 

στόχων34. Ως εκ τούτου οι λειτουργίες του φόρου μπορεί να είναι τόσο οικονομικές όσο 

και κοινωνικές.  

                                                 
31Φινοκαλιώτης Κ., 2014, Φορολογικό δίκαιο , Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη  

32
το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών (ESA 2010) είναι το νεότερο διεθνές 

λογιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μια συστηματική και λεπτομερή περιγραφή μιας 

οικονομίας. Εφαρμόζεται από το Σεπτέμβριο του 2014. Από την ημερομηνία αυτή, η διαβίβαση δεδομένων 

από τα κράτη μέλη της ΕΕ στην Eurostat ακολουθεί τους κανόνες του ΕΣΛ 2010.Το ΕΣΟΛ 2010 διαφέρει 

τόσο ως προς το πεδίο όσο και ως προς τις έννοιες του προκάτοχού του ESA 95, που αντικατοπτρίζει τις 

εξελίξεις στη μέτρηση των σύγχρονων οικονομιών, την πρόοδο της μεθοδολογικής έρευνας και τις 

ανάγκες των χρηστών. Η διάρθρωση του ΕΣΛ 2010 είναι σύμφωνη με τις παγκόσμιες κατευθυντήριες 

γραμμές για την εθνική λογιστική που περιέχονται στο σύστημα των εθνικών λογαριασμών 2008 (SNA 

2008). Πηγή (http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Environmental_tax_statistics) 

33Καράγιωργας Δ., 1979, Δημόσια Οικονομική Ι, εκδόσεις Παπαζήση 

34Φινοκαλιώτης Κ., 2014, Φορολογικό δίκαιο , Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 
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 Οικονομικές, καθώς η φορολογία μπορεί να αποτελέσει μέσο οικονομικής 

ανάπτυξης, για παράδειγμα μέσω της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης ή 

την παροχή φορολογικών κινήτρων των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν 

παραγωγικές επενδύσεις, ή να δημιουργήσει αντικίνητρα προκειμένου να 

αποθαρρύνει μη παραγωγικές δαπάνες. Μπορεί επίσης να συμβάλλει 

αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση διαταραχών του οικονομικού συστήματος, 

για παράδειγμα μέσω της μείωσης της φορολόγησης της εργασίας 

δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για την αύξηση της ζήτησης των αγαθών και 

συνακόλουθα της  παραγωγής. Επιπρόσθετα η ενθάρρυνση της αποταμίευσης 

μέσω φορολογικών απαλλαγών μπορεί να τονώσει την επενδυτική 

δραστηριότητα καθώς αυξάνεται η δυνατότητα χρηματοδότησής της. 

 Κοινωνικές,  καθώς αποτελεί μέσο μετριασμού των οικονομικών ανισοτήτων. 

Μέσω των φόρων εισοδήματος, περιουσίας, κληρονομιών, δωρεών αλλά και 

αντίστοιχα των φορολογικών απαλλαγών των οικονομικά ασθενέστερων 

επιτυγχάνεται η ανακατανομή του πλούτου. Επίσης η θέσπιση υψηλών 

φορολογικών συντελεστών σε προϊόντα που επιβαρύνουν την υγεία, όπως στα 

καπνικά, στα αλκοολούχα κ.λπ., δύναται να οδηγήσει στη μείωση της 

κατανάλωσης αυτών των αγαθών. 

Η φορολογία λοιπόν καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στον μετριασμό των 

ανισοτήτων και την υποστήριξη της κοινωνικής κινητικότητας, είτε μέσω της εκ των 

προτέρων διανομής, της αναδιανομής είτε μέσω της διόρθωσης συμπεριφορών ή της 

παροχής κινήτρων για συγκεκριμένες συμπεριφορές.  

Τα βασικά χαρακτηριστικά που πρέπει να εξετάζονται κατά την αξιολόγηση αφενός της 

αποτελεσματικότητας ενός φορολογικού συστήματος και αφετέρου του δίκαιου 

χαρακτήρα του είναι ο βαθμός στον οποίο προωθεί τις επενδύσεις, στηρίζει τη 

δημιουργία θέσεων εργασίας και την απασχόληση, εξαλείφει τις ανισότητες και  

επιτυγχάνει υψηλά επίπεδα συμμόρφωσης.35 Συνολικά, ενώ ορισμένες φορές υφίστανται 

συμβιβασμοί μεταξύ των στόχων της αποτελεσματικότητας και του δίκαιου χαρακτήρα, 

οι δύο στόχοι δεν είναι σε καμία περίπτωση αντικρουόμενοι.36 

                                                 
35Ευρωπαϊκή Επιτροπή- ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ – 

Φορολογία, 28.9.2017, προσβάσιμο μέσω ιστότοπου European semester 

 

36Ομοίως 
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Πέραν των ως άνω βασικών λειτουργιών η φορολογία μέσα από τα κίνητρα που 

δημιουργεί μπορεί να συμβάλλει και στην επίτευξη και άλλων πολιτικών στόχων, όπως 

στον έλεγχο της ρύπανσης και στην προστασία του περιβάλλοντος, που θα αναφερθούμε 

σε επόμενα κεφάλαια. 

3.3 Διακρίσεις των φόρων 

Οι φόροι διακρίνονται σε σχέση με τη φορολογική τους βάση σε: 

α)πραγματικούς και προσωπικούς φόρους,  με κριτήριο το κατά πόσο λαμβάνεται υπόψη 

για την επιβολή τους το ύψος της φορολογητέας ύλης μόνο ή λαμβάνεται υπόψη και η 

προσωπική κατάσταση των φορολογουμένων37 και β) άμεσους και έμμεσους. 

Παραδείγματα φόρων που διακρίνονται με κριτήριο την φορολογική τους βάση 

αποτελούν οι φόροι εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, οι φόροι περιουσίας 

και οι έμμεσοι φόροι κατανάλωσης. 

Επίσης οι φόροι διακρίνονται με βάση τη μέθοδο υπολογισμού τους σε: 

α)φόρους επί της αξίας (του αντικειμένου της φορολογίας) και β) σε ειδικευμένους ή 

ειδικούς φόρους που επιβάλλονται με βάση π.χ. τον όγκο, το βάρος ή το είδος και όχι την 

αξία. 

Μια άλλη σημαντική διάκριση των φόρων με βάση τους προβλεπόμενους συντελεστές 

τους κατατάσσει σε αναλογικούς, προοδευτικούς ή αντίστροφα προοδευτικούς38: 

α)αναλογικοί είναι οι φόροι των οποίων οι συντελεστές που ορίζονται από τη Διοίκηση 

παραμένουν σταθεροί, ως ποσοστό φόρου, ανεξάρτητα  από το ύψος της φορολογικής 

βάσης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αναλογικών φόρων είναι οι έμμεσοι φόροι 

κατανάλωσης. 

β)προοδευτικοί είναι οι φόροι των οποίων οι συντελεστές αυξάνουν καθώς αυξάνεται η 

φορολογητέα ύλη, δηλαδή το ποσοστό φόρου που καλείται να καταβάλλει το φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο αυξάνεται καθώς αυξάνεται η φορολογική βάση, ενώ 

γ) αντίστροφα προοδευτικοί είναι οι φόροι των οποίων οι συντελεστές μειώνονται καθώς 

αυξάνεται η φορολογική βάση, δηλαδή το ποσοστό του φόρου που οφείλει να 

καταβάλλει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο ελαττώνεται καθώς αυξάνεται η φορολογητέα 

ύλη. Οι έμμεσοι φόροι κατανάλωσης είναι αντίστροφα προοδευτικοί φόροι όταν 

υπολογισθούν ως ποσοστό του εισοδήματος των καταναλωτών. 

                                                 
37Φινοκαλιώτης Κ., 2014, Φορολογικό δίκαιο , Εκδόσεις Σάκκουλα, Θεσσαλονίκη 

38Καράγιωργας Δ. 1979, Δημόσια Οικονομική Ι, Εκδόσεις Παπαζήση 
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3.4  Περιβαλλοντικός Φόρος -Ορισμός 

Η περιβαλλοντική φορολογία θεωρείται όλο και περισσότερο ως ένα αποτελεσματικό 

οικονομικό μέσο για τη δημιουργία κινήτρων υπέρ των “καθαρών” παραγωγικών και 

καταναλωτικών συνηθειών(Freire-González, J., 2018). Οι ανησυχίες για περιβαλλοντικά 

προβλήματα όπως η κλιματική αλλαγή, η υγεία ή η χρήση των πόρων έχουν ενθαρρύνει 

τη χρήση της σε πολλές χώρες και περιφέρειες και ιδιαίτερα στην ΕΕ και στις χώρες-

κράτη μέλη της. 

Ο περιβαλλοντικός φόρος είναι ο φόρος που επιβάλλεται για περιβαλλοντικούς λόγους, 

π.χ. για να δοθεί κίνητρο για τη μείωση ορισμένων εκπομπών σε βέλτιστο επίπεδο,  ή για 

επιβλαβή για το περιβάλλον προϊόντα.  

Μια ερμηνεία επίσης που μπορεί να δοθεί στον όρο «περιβαλλοντικοί φόροι» είναι ότι 

είναι οι φόροι με περιβαλλοντικό παρά φορολογικό κίνητρο, δηλαδή είναι οι φόροι που 

σχετίζονται με το περιβάλλον, ή που τα έσοδα που δημιουργούν προορίζονται για 

περιβαλλοντικούς σκοπούς. Σύμφωνα με την ερμηνεία αυτή, ο όρος που θα ήταν δόκιμος 

είναι «environmentalrelatedtaxes». Στην πραγματικότητα οι φόροι που σχετίζονται με το 

περιβάλλον αποτελούν υποσύνολο των περιβαλλοντικών φόρων (Eurostat, 2013). 

Ένα παράδειγμα ειδικού φόρου που πληροί τον ανωτέρω ορισμό των περιβαλλοντικών 

φόρων (environmentalrelatedtaxes), σύμφωνα επίσης με τη Eurostat, αποτελεί ο 

Ολλανδικός φόρος ρύπανσης στο νερό, τα έσοδα του οποίου χρησιμοποιούνται 

αποκλειστικά για τη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων αποχέτευσης και καθαρισμού 

λυμάτων. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 691/2011, περιβαλλοντικός είναι ένας φόρος, η 

φορολογική βάση του οποίου είναι μια φυσική μονάδα, ή πληρεξούσιό της, που έχει 

αποδεδειγμένα συγκεκριμένες αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ομοίως ο ορισμός 

αυτός δόθηκε και από τα Ηνωμένα Έθνη το 2012.  

Ο ορισμός του περιβαλλοντικού φόρου δίνει έμφαση στην επίδραση του συγκεκριμένου 

φόρου από την άποψη του αντίκτυπου του στο κόστος των δραστηριοτήτων και τις τιμές 

των προϊόντων που προκαλούν αρνητικές εξωτερικότητες39 στο περιβάλλον. «Το 

περιβαλλοντικό αποτέλεσμα του φόρου προέρχεται κυρίως από τον αντίκτυπο που έχει στις 

                                                 
39Με τον όρο αρνητική εξωτερικότητα εννοούμε το κόστος υποβάθμισης του περιβάλλοντος που 

προκαλείται από συγκεκριμένη δραστηριότητα και δεν συμπεριλαμβάνεται στην τιμολόγηση του 

προϊόντος 
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σχετικές τιμές των προϊόντων και στο επίπεδο των δραστηριοτήτων, σε συνδυασμό με τις 

σχετικές ελαστικότητες τιμών»(Eurostat 2013). 

 

3.5  Η φορολογική βάση του περιβαλλοντικού φόρου  

Καθώς ο παραπάνω ορισμός δίνει επίσης  έμφαση στη φορολογική βάση, η οποία είναι ο 

μοναδικός αντικειμενικός τρόπος ταυτοποίησης και σύγκρισης φορολογικών στοιχείων 

σε διεθνές επίπεδο, ένας κατάλογος σχετικός με τις περιβαλλοντικές φορολογικές 

βάσεις40 συμφωνήθηκε το 1997 μεταξύ της Eurostat, της Γενικής Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και 

Τελωνειακής Ένωσης, του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 

(ΟΟΣΑ) και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA). Οι φορολογικές βάσεις 

ομαδοποιούνται σε τέσσερις βασικές κατηγορίες (ενέργεια, μεταφορές, ρύπανση και 

πόροι) και ο κατάλογος βάσεων περιβαλλοντικών φόρων, κατόπιν ενημέρωσής του  κατά 

τα έτη 2011 και 2012  από ομάδα εργασίας της Eurostat, διαμορφώθηκε ως ακολούθως: 

 

Κατάλογος βάσεων περιβαλλοντικών φόρων (Environmental taxes a statistical guide, 

2013, σελ. 12-13) 

Ενέργεια (συμπεριλαμβανομένου του καυσίμου για μεταφορά) 

- Ενεργειακά προϊόντα για σκοπούς μεταφοράς  

• Αμόλυβδη βενζίνη  

• Λαδωμένη βενζίνη  

• Ντίζελ  

• Άλλα ενεργειακά προϊόντα για μεταφορικές ενέργειες (π.χ. υγραέριο, φυσικό 

αέριο, κηροζίνη ή μαζούτ)  

- Ενεργειακά προϊόντα για σταθερούς σκοπούς  

• Το ελαφρύ μαζούτ  

• Βαρύ μαζούτ  

• Φυσικό αέριο  

                                                 
40

Environmental taxes a statistical guide, 2013, Eurostat, Publications Office of the European Union 

Luxembourg (https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-

EN.PDF/706eda9f-93a8-44ab-900c-ba8c2557ddb0?version=1.0) 

 
 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF/706eda9f-93a8-44ab-900c-ba8c2557ddb0?version=1.0
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5936129/KS-GQ-13-005-EN.PDF/706eda9f-93a8-44ab-900c-ba8c2557ddb0?version=1.0
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• Κάρβουνο  

• Ο οπτάνθρακας 

• Βιοκαύσιμα 

• Κατανάλωση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας  

• Περιφερειακή κατανάλωση θερμότητας και παραγωγή  

• Άλλα ενεργειακά προϊόντα για σταθερή χρήση  

- Αέρια θερμοκηπίου  

• περιεκτικότητα σε άνθρακα των καυσίμων  

•εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από 

αδειοδοτήσεις εκπομπών/emissionspermits που καταγράφονται ως φόροι στους 

εθνικούς λογαριασμούς)  

Μεταφορές (εκτός των καυσίμων για μεταφορά) 

- Εισαγωγή ή πώληση αυτοκινήτων οχημάτων (εφάπαξ φόροι)  

- Καταχώρηση ή χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, επαναλαμβανόμενες (π.χ. ετήσιοι 

φόροι)  

- Οδική χρήση (π.χ. φόροι αυτοκινητοδρόμων)  

- Τέλη συμφόρησης και διόδια στην πόλη  

- Άλλα μέσα μεταφοράς (πλοία, αεροπλάνα, σιδηρόδρομοι κ.λπ.)  

- Πτήσεις και αεροπορικά εισιτήρια  

- Ασφάλιση οχημάτων (εξαιρούνται οι γενικοί φόροι ασφάλισης)  

Ρύπανση 

- Μετρημένες ή εκτιμώμενες εκπομπές στον αέρα  

• Μετρημένες ή εκτιμώμενες εκπομπές NOx 

• Μετρημένες ή εκτιμώμενες εκπομπές SOx 

• Άλλες Μετρημένες ή εκτιμώμενες εκπομπές στον αέρα (εκτός του CO2 )  

- ουσίες που καταστρέφουν το όζον (π.χ. CFC ή halons)  

- Μέτρηση ή εκτίμηση των εκροών στο νερό  

• Μετρημένα ή εκτιμώμενα απόβλητα από οξείδωτες ύλες (BOD, COD)  

• Άλλα μετρημένα ή εκτιμώμενα απόβλητα στο νερό  

• Συλλογή και επεξεργασία υγρών αποβλήτων, σταθεροί ετήσιοι φόροι 

-Μη σημειακές πηγές ρύπανσης των υδάτων  

• Φυτοφάρμακα (με βάση π.χ. το χημικό περιεχόμενο, την τιμή ή τον όγκο 
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• Τεχνητά λιπάσματα (με βάση π.χ. την περιεκτικότητα σε φώσφορο ή άζωτο ή την 

τιμή)  

• Κόπρο  

- Διαχείριση των αποβλήτων  

• Συλλογή, επεξεργασία ή διάθεση  

• Μεμονωμένα προϊόντα (π.χ. συσκευασία, δοχεία ποτών, μπαταρίες, ελαστικά, 

λιπαντικά)  

- Θόρυβος (π.χ. απογείωση αεροσκαφών και προσγειώσεις 

Πόροι 

- Αφαίρεση νερού  

- Συγκομιδή βιολογικών πόρων (π.χ. ξυλεία, είδη θήρας και αλιείας)  

- Εξόρυξη πρώτων υλών (π.χ. ορυκτά, πετρέλαιο και φυσικό αέριο)  

- Αλλαγές  τοπίου και κοπή δέντρων  

 

3.6  Κύριες κατηγορίες περιβαλλοντικών φόρων  

Για αναλυτικούς σκοπούς, οι περιβαλλοντικοί φόροι ταξινομούνται σε τέσσερις κύριες 

κατηγορίες που αντιστοιχούν στις τέσσερις κατηγορίες φορολογικών βάσεων, όπως 

καταγράφηκαν ανωτέρω. Έτσι οι κύριες κατηγορίες των περιβαλλοντικών φόρων, 

σύμφωνα με τη Eurostat, είναι οι ακόλουθες: 

⎯Φόροι ενέργειας (συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων για τις μεταφορές)  

Στους φόρους ενέργειας περιλαμβάνονται φόροι επί της παραγωγής ενέργειας και επί 

ενεργειακών προϊόντων που χρησιμοποιούνται τόσο για σκοπούς μεταφορών όσο και για 

στατικούς σκοπούς.41 Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι φόροι άνθρακα, CO2. 

οι οποίοι σχεδιάστηκαν για να παρέχουν κίνητρα αλλαγής συμπεριφοράς και στροφής σε 

ενέργεια που δεν θα στηρίζεται στον άνθρακα.  

Η διάκριση των φόρων επί της ενέργειας και των φόρων άνθρακα θεωρείται σημαντική 

καθώς διαφέρουν σημαντικά οι προθέσεις επιβολής τους. Οι φόροι ενέργειας στοχεύουν 

κυρίως στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ενώ οι φόροι άνθρακα στοχεύουν στη 

δημιουργία κινήτρων, ώστε η παραγόμενη ενέργεια να μη προέρχεται από πηγές που 

                                                 
41Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), «TaxationTrendsintheEuropeanUnion: 2017 edition» (Τάσεις φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

έκδοση 2017) 
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στηρίζονται στην χρήση άνθρακα42.  Μόνο για τις εκπομπές CO2 οι φόροι επί των 

καυσίμων είναι το ιδανικό μέσο επίτευξης περιβαλλοντικών στόχων για τα άλλα κόστη 

είναι έμμεσος φόρος με πολύ περιορισμένη αποτελεσματικότητα43. 

 

- Φόροι μεταφοράς (εξαιρουμένων των καυσίμων για μεταφορά) 

Στους φόρους επί των μεταφορών περιλαμβάνονται φόροι που σχετίζονται κυρίως με την 

ιδιοκτησία και χρήση μηχανοκίνητων οχημάτων, αεροσκαφών, πλοίων κλπ. και 

γενικότερα όλοι οι φόροι των μέσων μεταφοράς και οι φόροι επί μεταφορικών 

υπηρεσιών που πληρούν τον ορισμό του περιβαλλοντικού φόρου.44 

Το κύριο εξωτερικό κόστος στις οδικές μεταφορές αφορά τη συμφόρηση, τα ατυχήματα, 

την ατμοσφαιρική ρύπανση, τον θόρυβο, την κλιματική αλλαγή και τη φθορά της 

υποδομής. Πολλά από αυτά τα κόστη, εκτός από την αλλαγή του κλίματος, συνδέονται 

στενότερα με την οδήγηση παρά με τη χρήση καυσίμων, γεγονός που υποδηλώνει ότι 

ένα φορολογικό σύστημα για τις μεταφορές, το οποίο είναι καλά εναρμονισμένο με το 

εξωτερικό κόστος, θα πρέπει να επικεντρωθεί στους φόρους που σχετίζονται με την 

οδήγηση.  

- Φόροι ρύπανσης 

Οι φόροι ρύπανσης περιλαμβάνουν φόρους για μετρηθείσες ή εκτιμώμενες εκπομπές 

στην ατμόσφαιρα (με εξαίρεση φόρους για εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα) για το 

νερό, για διαχείριση αποβλήτων και για θόρυβο45 

- Φόροι πόρων 

Οι φόροι επί των πόρων περιλαμβάνουν οποιουσδήποτε φόρους σχετίζονται με την 

εξόρυξη ή  τη χρήση φυσικών πόρων.46 

 

Στις περισσότερες χώρες οι δύο πρώτες κατηγορίες (ενέργεια και μεταφορές) είναι 

μακράν οι πιο σημαντικές από την άποψη των εσόδων.  

                                                 
42EEA Report/No 17/2016, Environmental taxation and EU environmental policies 

43OECD, June 2017, Enviromental Fiscal Reform, progress, prospects and pitfalls p.31 

44Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), «TaxationTrendsintheEuropeanUnion: 2017 edition» (Τάσεις φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: 

έκδοση 2017) 

45Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), «Taxation Trends in the European Union: 2017 edition» (Τάσεις 

φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: έκδοση 2017) 

46Ευρωπαϊκή Επιτροπή (2017), «Taxation Trends in the European Union: 2017 edition» (Τάσεις 

φορολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: έκδοση 2017) 
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Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι οι ακόλουθοι φόροι εξαιρούνται από τις 

στατιστικές περιβαλλοντικών φόρων :  

-  Φόροι προστιθέμενης αξίας  

-  Φόροι γης  

- Φόροι που πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ενοίκια σε περιουσιακά στοιχεία του 

εδάφους  

-   Φόροι κατανάλωσης αλκοόλ, καπνού και παρόμοιοι φόροι και οι 

-  Φόροι εισοδήματος και εργασίας, που σύμφωνα με τον ορισμό τους είναι  όλοι οι 

φόροι εισοδήματος φυσικών προσώπων, οι φόροι επί των μισθών και οι κοινωνικές 

εισφορές των εργαζομένων και των εργοδοτών που εισπράττονται από το εισόδημα από 

εργασία47. 

Σημειώνεται ότι η φορολογική επιβάρυνση μετρά την διαφορά μεταξύ του κόστους ενός 

εργαζόμενου για τον εργοδότη του και των καθαρών εισοδημάτων του εργαζόμενου. 

Επομένως, μετρά από την πλευρά της προσφοράς εργασίας τα κίνητρα για εργασία και 

από την πλευρά της ζήτησης εργατικού δυναμικού τα κίνητρα για πρόσληψη 

εργαζομένων .48 

 

3.7 Τύποι περιβαλλοντικών φόρων 

Οι περιβαλλοντικοί φόροι έχουν καταταχθεί σε τρεις βασικούς τύπους49, με βάση  τους 

κύριους στόχους πολιτικής που επιδιώκουν αν και στην πράξη χρησιμοποιείται ένας 

συνδυασμός τους: 

1. Επιβαρύνσεις κάλυψης κόστους-δηλαδή επιβαρύνσεις που στόχο έχουν την 

κάλυψη του κόστους των περιβαλλοντικών υπηρεσιών και των μέτρων μείωσης, 

όπως η επεξεργασία των υδάτων (επιβαρύνσεις προς τους χρήστες) και οι οποίες 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σχετικές περιβαλλοντικές δαπάνες(ειδικές 

επιβαρύνσεις) 

2. Φόροι παροχής κινήτρων, φόροι δηλαδή που σχεδιάστηκαν με κύρια επιδίωξη 

την αλλαγή της συμπεριφοράς είτε των παραγωγών είτε των καταναλωτών ή και 

των δύο αυτών οικονομικών παραγόντων. 

                                                 
47https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-

labour-taxation 

48
Ευρωπαϊκή Επιτροπή- ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ – 

Φορολογία, 28.9.2017, προσβάσιμο μέσω ιστότοπου Europeansemester 
49Ε.Ο.Π. Κοπεγχάγη 1997- Περιβαλλοντικοί φόροι –Εφαρμογή και περιβαλλοντική Αποδοτικότητα, σελ 6 

https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-labour-taxation
https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-labour-taxation
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3. Δημοσιονομικοί περιβαλλοντικοί φόροι, δηλαδή φόροι που σχεδιάστηκαν με 

βασικό στόχο την αύξηση των δημοσίων εσόδων. 

 

3.8 Λόγοι επιβολής περιβαλλοντικών φόρων  

Για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων, απαιτούνται βαθιές αλλαγές 

στα υπάρχοντα πρότυπα παραγωγής και κατανάλωσης50. Οι αλλαγές αυτές σε κάθε 

περίπτωση συνεπάγονται κάποιο οικονομικό κόστος. Καθώς οι φορείς χάραξης 

πολιτικής αναζητούν εργαλεία ικανά να προκαλέσουν αλλαγές συμπεριφοράς με 

ελάχιστο κόστος έχουν στρέψει την προσοχή τους στα μέσα που βασίζονται στην αγορά 

(MBIs). Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη χρήση και την 

αποτελεσματικότητα των οικονομικών μέσων για τον έλεγχο της ρύπανσης και τη 

διαχείριση των φυσικών πόρων.  

Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, οι περιβαλλοντικοί φόροι αποτελούν σημαντικά οικονομικά 

εργαλεία(MBIs) περιβαλλοντικής πολιτικής και χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο 

για να επηρεάσουν τη συμπεριφορά των οικονομικών φορέων, είτε πρόκειται για 

παραγωγούς είτε για καταναλωτές. Αυτοί οι φόροι δημιουργούν επίσης έσοδα που 

ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν από την κυβέρνηση για την αύξηση των δαπανών για 

την προστασία του περιβάλλοντος ή την αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών 

πόρων51. 

 

Οι λόγοι που οδήγησαν στην ευρεία αποδοχή και χρήση των περιβαλλοντικών φόρων  

είναι ότι: 

 Αποτελούν ιδιαίτερα αποδοτικά μέσα για την εσωτερίκευση του εξωτερικού 

κόστους, δηλαδή την ενσωμάτωση του κόστους των περιβαλλοντικών υπηρεσιών 

και ζημιών (και της αποκατάστασής τους) έμμεσα στις τιμές των αγαθών, των 

υπηρεσιών ή των δραστηριοτήτων που δημιουργούν το κόστος αυτό –συμβάλλουν 

στην εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» καθώς και στην ολοκλήρωση 

των οικονομικών και περιβαλλοντικών πολιτικών( ΕΟΠ 1997). Ως αποτέλεσμα οι 

                                                 
50 Η ανάγκη για αλλαγή των προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης έλαβε ευρεία αποδοχή μετά τη 

διάσκεψη κορυφής του Ρίο το 1992 
51Environmental tax statistics - :https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/5085.pdf 
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στρεβλώσεις στην οικονομία μειώνονται και βελτιώνονται οι επιδόσεις (Hewett 

C. & Ekins P., 2016). 

 Παρέχουν κίνητρα τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους παραγωγούς να 

αλλάξουν τη συμπεριφορά τους προς μια πιο ανεπτυγμένη, πιο «οικολογικά 

αποδοτική χρήση των πόρων για την προώθηση της καινοτομίας και των 

διαρθρωτικών αλλαγών» και την ενίσχυση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, 

μπορούν δηλ. να βοηθήσουν στην επίτευξη διαρθρωτικών αλλαγών (δηλαδή στην 

αλλαγή προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με τη διόρθωση των μηνυμάτων 

τιμών και των στρεβλώσεων στην αγορά) (ΕΟΠ 1997). Οι Fullerton, D., Leicester, 

A.and Smith.S., (2008) υποστηρίζουν ότι παρέχουν «δυναμικό κίνητρο 

καινοτομίας» συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των περιβαλλοντικών φόρων σε 

σχέση με τις ρυθμιστικές πολιτικές επιβολής και ελέγχου για τη διατήρηση των 

εκπομπών κάτω από ένα προκαθορισμένο όριο. Διαπιστώνουν ότι οι ρυθμιστικές 

πολιτικές μπορούν να επιτύχουν συμμόρφωση, αλλά δεν ενθαρρύνουν τους 

ρυπαίνοντες να κάνουν περαιτέρω μειώσεις κάτω από αυτό το καθορισμένο όριο, 

καθώς φοβούνται ότι οποιαδήποτε προθυμία υπέρβασης των απαιτήσεων μπορεί 

απλώς να οδηγήσει τον ρυθμιστή να αναθέσει στην επιχείρηση που ρυπαίνει ένα 

αυστηρότερο όριο στο μέλλον. «Αντίθετα, οι περιβαλλοντικοί φόροι παρέχουν ένα 

συνεχές κίνητρο για τους ρυπαίνοντες να επιδιώξουν τη μείωση των εκπομπών, 

ακόμη και κάτω από το σημερινό οικονομικά αποδοτικό επίπεδο, δεδομένου ότι ο 

φόρος εφαρμόζεται σε κάθε μονάδα υπολειμματικών εκπομπών, δημιουργώντας 

ένα κίνητρο για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών που έχουν οριακό κόστος κάτω 

του φορολογικού συντελεστή».( ΕΟΠ 1997). Επιπρόσθετα οι οικολογικές 

καινοτομίες δημιουργούν πλούτο και θέσεις εργασίας ενώ η ευρύτατη διάδοση 

φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών ενισχύει τα βιώσιμα συστήματα 

παραγωγής και κατανάλωσης. 

 Οι περιβαλλοντικοί φόροι αυξάνουν τα έσοδα(Fullerton D, et.al., 2008, ) τα οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθούν για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών δαπανών ή και 

τον περιορισμό του φόρου εργασίας, κεφαλαίου και αποταμιεύσεως.( ΕΟΠ 1997). 

 Μπορούν να αποτελέσουν ιδιαίτερα αποδοτικά εργαλεία πολιτικής για την 

αντιμετώπιση των υφιστάμενων περιβαλλοντικών προτεραιοτήτων από αρκετά 

«διάχυτες πηγές ρύπανσης» όπως οι εκπομπές που προέρχονται από τον τομέα των 

μεταφορών(συμπεριλαμβανομένων των εναέριων και θαλάσσιων μεταφορών), τα 
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απόβλητα (π.χ. συσκευασίες μπαταρίες) και χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται 

στην γεωργία(π.χ. παρασιτοκτόνα και λιπάσματα).( ΕΟΠ 1997). 

 Μπορούν να επιφέρουν και δευτερεύοντα οφέλη πέραν της μείωσης της 

ρύπανσης και της ανεξέλεγκτης χρήσης των πόρων. Για παράδειγμα συμβάλλουν 

σε μια υγιέστερη κοινωνία και ως εκ τούτου στη μείωση των δαπανών που 

σχετίζονται με την υγεία του πληθυσμού και χρηματοδοτούνται από δημόσιους 

πόρους.  

 Μπορεί να προκύψει θετικός αντίκτυπος στην απασχόληση, καθώς η μετατόπιση 

του φόρου μειώνει το κόστος εργασίας (Hewett, C. & Ekins, P.,2016)   

 Η φοροαποφυγή είναι επίσης πολύ χαμηλότερη από ότι για άλλους φόρους, ενώ 

τα διοικητικά έξοδα είναι χαμηλότερα από τα αντίστοιχα που αφορούν στο φόρο 

εισοδήματος και τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). 

 

3.9 Περιβαλλοντική Φορολογία και η υπόθεση του Διπλού Μερίσματος 

Η  θεωρητική βάση των περιβαλλοντικών φόρων έχει τεκμηριωθεί από τη δεκαετία του 

1970. Ακολούθησε μια σημαντική συζήτηση γύρω από τις οικονομικές και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις αυτού του οικονομικού μέσου ως προς τη δημιουργία 

κινήτρων υπέρ των πιο «καθαρών» παραγωγικών και καταναλωτικών συνηθειών. 

Η υπόθεση του διπλού μερίσματος των περιβαλλοντικών φόρων στη βιβλιογραφία 

εισήχθη δύο δεκαετίες αργότερα θέτοντας τη θεωρητική βάση της «πράσινης 

φορολογικής μεταρρύθμισης», μιας μεταρρύθμισης που αυξάνει τους περιβαλλοντικούς 

φόρους και ταυτόχρονα μειώνει τους φόρους εργασίας, δημιουργεί δηλαδή διπλό 

όφελος, μειώνοντας τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις και βελτιώνοντας την 

οικονομία. 

Η υπόθεση του διπλού μερίσματος υποστηρίζει ότι οι αυξανόμενοι φόροι στις 

δραστηριότητες που μολύνουν το περιβάλλον μπορούν να επιφέρουν δύο πλεονεκτήματα 

(μερίσματα). Το πρώτο μέρισμα είναι η βελτίωση του περιβάλλοντος και το δεύτερο μία 

βελτίωση στην αποτελεσματικότητα της οικονομίας, καθώς με τη χρήση 

περιβαλλοντικών φόρων μπορούν να μειωθούν άλλοι φόροι, όπως οι φόροι εργασίας, 

που στρεβλώνουν την προσφορά εργασίας και τις αποφάσεις των νοικοκυριών για 

αποταμίευση. Οι στρεβλώσεις που δημιουργούν οι φόροι εισοδήματος μειώνουν την 
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αποτελεσματικότητα της οικονομίας καθώς επιβραδύνουν την οικονομική ανάπτυξη. 

Υπολογίστηκε ότι ένα επιπλέον δολάριο φόρου που προέρχεται από φόρους εισοδήματος 

δημιουργεί ένα οικονομικό βάρος στον ιδιωτικό τομέα της τάξης του 1,35 δολαρίων. Η 

διαφορά των 35 λεπτών είναι το επιπλέον βάρος (excess burden). Υπολογίστηκε επίσης 

ότι ένας φόρος στη ρύπανση μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού 

τομέα καθώς ο ρυπαντής μπορεί να αντιληφθεί το συνολικό κοινωνικό κόστος που 

προκαλεί η δραστηριότητά του. Σύμφωνα με την υπόθεση του διπλού μερίσματος το 

δεύτερο μέρισμα είναι η μείωση του επιπλέον βάρους.  

Η υπόθεση του διπλού μερίσματος έχει απασχολήσει έντονα την επιστημονική  

κοινότητα και υπάρχει μια σημαντική εμπειρική βιβλιογραφία αφιερωμένη στην 

υπόθεση αυτή. 

Σύμφωνα με μελέτη του Goulder, (1995) υπάρχουν δύο μορφές διπλού μερίσματος. Η 

ισχυρή υπόθεση του διπλού μερίσματος, υποστηρίζει ότι μετά την εφαρμογή ενός 

περιβαλλοντικού φόρου και την ανακύκλωση των εσόδων του για τη μείωση ενός άλλου 

στρεβλωτικού φόρου βελτιώνεται η ευημερία, ανεξάρτητα από τη βελτίωση των 

περιβαλλοντικών συνθηκών. Ενώ σύμφωνα με την ασθενή υπόθεση του διπλού 

μερίσματος η ανακύκλωση των εσόδων του περιβαλλοντικού φόρου μέσω της μείωσης 

των στρεβλωτικών φόρων οδηγεί σε εξοικονόμηση κόστους στην περίπτωση όπου τα 

έσοδα επιστρέφονται μέσω εφάπαξ/κατ’ αποκοπή ποσών. 

Οι θετικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις, λόγω των κινήτρων που δημιουργούνται από 

τους περιβαλλοντικούς φόρους, έγιναν αποδεκτές ως επί το πλείστο, από τους 

οικονομολόγους αλλά η μείωση της αναποτελεσματικότητας από την περικοπή άλλων 

στρεβλωτικών φόρων αμφισβητήθηκε. Υπάρχουν μελέτες που έχουν δείξει ότι και οι 

περιβαλλοντικοί φόροι προκαλούν τις δικές τους στρεβλώσεις στην προσφορά εργασίας 

και μπορεί να έχουν τα ίδια αποτελέσματα με ένα φόρο εργασίας, δηλ. να δημιουργούν 

ένα επιπλέον οικονομικό βάρος, όπως ο φόρος στο εισόδημα από εργασία, δηλαδή 

επιδεινώνουν το κόστος του φορολογικού συστήματος και επομένως η υπόθεση του 

διπλού μερίσματος δεν ισχύει. 

Οι Bovenberg and de Mooij το 1994  εξετάζοντας την υπόθεση του διπλού μερίσματος 

χρησιμοποιώντας ένα απλό γενικό μοντέλο ισορροπίας έδειξαν ότι οι περιβαλλοντικοί 

φόροι επιδεινώνουν παρά ελαττώνουν τις προϋπάρχουσες  φορολογικές στρεβλώσεις, 

ακόμη και αν τα έσοδα χρησιμοποιηθούν για να μειώσουν προϋπάρχοντες  

στρεβλωτικούς φόρους . 
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Άλλες μελέτες δείχνουν ότι η υπόθεση του διπλού μερίσματος, δηλαδή η γενική ιδέα ότι 

οι περιβαλλοντικοί φόροι μπορούν να βελτιώσουν και το περιβάλλον και να μειώσουν το 

συνολικό επιπλέον φορολογικό βάρος επιτυγχάνεται κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, 

καθώς τα αποτελέσματα της μεταρρύθμισης εξαρτώνται από το πως αυτή επηρεάζει τις 

σχετικές τιμές των αγαθών, τα κίνητρα  για εργασία, τα κίνητρα παραγωγής και 

μόλυνσης. Ενώ υπό ορισμένες συνθήκες, η στροφή προς τους περιβαλλοντικούς φόρους 

μπορεί να αυξήσει το βάρος του φορολογικού συστήματος.  (Fullerton, D., Metcalf, G. 

1997) . 

Μελέτες που αφορούν στην «υπόθεση του διπλού μερίσματος» σε σχέση με τις 

επιπτώσεις της επιβολής περιβαλλοντικών φόρων στην απασχόληση υποδηλώνουν ότι 

μια κατάλληλα σχεδιασμένη φορολογική μεταρρύθμιση, στην οποία τα τέλη εκπομπών 

χρησιμοποιούνται για την επιδότηση των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης των 

εργοδοτών, μπορεί να επιφέρει θετικά αποτελέσματα τόσο στην ποιότητα περιβάλλοντος 

όσο και στην αύξηση των επιπέδων απασχόλησης. Χρησιμοποιώντας ένα οικονομετρικό 

μοντέλο γενικής ισορροπίας και παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα των επιπτώσεων ενός 

ευρωπαϊκού φόρου άνθρακα, τα έσοδα του οποίου ανακυκλώνονται για τη μείωση του 

κόστους της κοινωνικής ασφάλισης από πλευράς εργοδοτικών εισφορών έδειξαν ότι η 

ανακύκλωση των εσόδων από τον φόρο άνθρακα μπορεί να φέρει ένα διπλό μέρισμα 

απασχόλησης μόνο βραχυπρόθεσμα.(Carraro, C., Galeotti, Μ., & Gallo, Μ. 1996).  

 

3.10 Περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση –Environmental Tax Reform 

Σύμφωνα με τον ΕΟΠ (1997) «η εξέλιξη των περιβαλλοντικών φόρων πέρασε γενικά από 

τις επιβαρύνσεις κάλυψης κόστους τη δεκαετία του ΄60 και ΄70 σε συνδυασμούς φόρων 

παροχής κινήτρων και δημοσιονομικών περιβαλλοντικών φόρων στις δεκαετίες του ΄80 

και ΄90, και στη συνέχεια στην ενσωμάτωσή τους στις μεταρρυθμίσεις των «πράσινων 

φόρων», όπου η επιβολή τους αντικαθιστά ή περιορίζει φόρους πχ στην εργασία ή στο 

κεφάλαιο».  

Τα προγράμματα φορολογικής μετατόπισης, ή αλλιώς μεταρρύθμισης του 

περιβαλλοντικού φόρου (Environmental Tax Reform or Environmental Fiscal Reform), 

που αποτέλεσαν έναν τομέα έρευνας και εφαρμογής πολιτικής για τρεις σχεδόν δεκαετίες 

στην Ευρώπη, βρίσκονται στην κορυφή της πολιτικής ατζέντας της ΕΕ, όπως 



 

40 

παρουσιάζονται σε εκθέσεις και έγγραφά της (Ευρώπη 2020), δίνοντας μια νέα ώθηση 

για ευρεία χρήση των περιβαλλοντικών φόρων.  

Στις χώρες της ΕΕ οι φόροι στην ενέργεια, στον άνθρακα και στις μεταφορές (οχήματα) 

είναι οι μακράν συνηθέστερα χρησιμοποιούμενοι φόροι, ενώ στην πλειονότητα αυτών 

των χωρών έχουν επιβληθεί φόροι που σχετίζονται με τα απόβλητα. 

Η επιβολή  φόρων για την αντιμετώπιση της μόλυνσης/ρύπανσης του αέρα και του νερού 

είναι μάλλον λιγότερο διαδεδομένη. 

Η αύξηση των περιβαλλοντικών φόρων και η μείωση των φόρων εργασίας, διατηρώντας 

ταυτόχρονα σταθερή τη συνολική φορολογική επιβάρυνση, είναι ευρέως γνωστή ως 

περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση.52 

Η ETR εφαρμόζεται γενικά με τρόπο ουδέτερο ως προς τα έσοδα, με αυξήσεις των 

φόρων για τους ρύπους, τους πόρους ή τη χρήση ενέργειας με αντίστοιχη μείωση άλλων 

στρεβλωτικών φόρων, όπως των φόρων εργασίας ή εισοδήματος.  

Για να αντισταθμιστούν οι ενδεχόμενες δυσμενείς επιπτώσεις από την αύξηση των 

πράσινων φόρων, χρησιμοποιείται η μέθοδος της ανακύκλωσης των εσόδων. Σκοπός 

μιας τέτοιας πολιτικής, ουδέτερης από πλευράς εσόδων, είναι η μετατόπιση της 

φορολογικής επιβάρυνσης στα «bads» αγαθά, όπως στη ρύπανση και στην εξάντληση 

των πόρων δίνοντας κίνητρα στα νοικοκυριά και τις βιομηχανίες να αλλάξουν 

συμπεριφορά. 

Η Περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση εστιάζει όχι μόνο στη μετατόπιση των 

φόρων και των φορολογικών επιβαρύνσεων, αλλά και στη μεταρρύθμιση των 

επιδοτήσεων, καθώς ορισμένες μπορεί να λειτουργούν βλαπτικά για το περιβάλλον ή και 

να έχουν ξεπεράσει το σκεπτικό τους.  Προσβλέπει δε στη μεγαλύτερη χρήση των 

περιβαλλοντικών φόρων με την πάροδο του χρόνου. Σε χώρες οι οποίες αντιμετωπίζουν 

διαρθρωτικά ελλείμματα, η ΠΦΜ και η χρήση  πράσινων φόρων μπορεί να είναι λύση 

για την αύξηση των εσόδων, αντί φυσικά της αύξησης των φόρων εργασίας (Hewett, C. 

& Ekins, P.,2016).  

Σε γενικές γραμμές, η περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση χρησιμοποιεί τους 

περιβαλλοντικούς φόρους για τη μείωση των επιβλαβών για το περιβάλλον δαπανών. Τα 

έσοδα, ανάλογα με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν στην κατεύθυνση μείωσης άλλων φόρων, των δημοσιονομικών 

                                                 
52https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-

labour-taxation 

https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-labour-taxation
https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-labour-taxation
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ελλειμμάτων, στην τόνωση της καινοτομίας σε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες, 

ή για συγκεκριμένους σκοπούς επένδυσης σε περιβαλλοντικές υποδομές(Hewett, C. & 

Ekins, P., 2016). 

Τα βασικά πολιτικά εμπόδια στην εισαγωγή των προγραμμάτων περιβαλλοντικής 

φορολογικής μεταρρύθμισης είναι : 

 Οι προβλεπόμενες επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα με την άνοδο του 

κόστους παραγωγής (ΕΟΠ, 1997) συχνά και στην απασχόληση, ιδίως σε 

ορισμένους τομείς/περιοχές, 

 Οι προβλεπόμενες επιπτώσεις στις ομάδες χαμηλού εισοδήματος, καθώς ως 

έμμεσοι φόροι είναι αντίστροφα προοδευτικοί,  

 Η Περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα των μέτρων της EFR (Hewett, C. & 

Ekins, P.,2016), 

 Ο κοινοτικός κανόνας ομόφωνης απόφασης κατά την ψήφιση των 

δημοσιονομικών μέτρων,  

  Οι προβλέψεις ότι οι φόροι θα πρέπει να είναι υψηλοί για την προώθηση 

μέτρων μείωσης προκειμένου να είναι περιβαλλοντικά αποδοτικοί (ΕΟΠ, 

1997), 

 Οι προβλεπόμενες συγκρούσεις μεταξύ της αλλαγής συμπεριφοράς, που 

αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε λιγότερους φόρους μέσω της μείωσης της 

φορολογικής βάσης,  και της διατήρησης των εσόδων (Hewett, C. & Ekins 

P.,2016, ΕΟΠ 1997). Δηλ. στις περιπτώσεις που η Π.Φ.Μ. πετυχαίνει τον 

περιβαλλοντικό στόχο με την μείωση της κατανάλωσης του φορολογουμένου 

είδους, αποτυγχάνει στον δημοσιονομικό στόχο των εσόδων53 

 Άλλες πολιτικές και νοοτροπίες που αντιδρούν η απαγορεύουν την επιβολή 

περιβαλλοντικών φόρων πχ βιομηχανικά λόμπυ. 

Συνολικά, η EFR είναι μια μακροπρόθεσμη μεταρρύθμιση που μπορεί να επιτευχθεί 

μόνο με ένα βαθμό πολιτικής συναίνεσης. Τα περισσότερα εμπόδια μπορούν να 

ξεπεραστούν μέσω της ενημέρωσης, της διαβούλευσης με τους φορείς, της σταδιακής 

εφαρμογής των μέτρων, της άρσης περιβαλλοντικά αντίρροπων ρυθμίσεων και 

                                                 
53 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟY –Μελέτη –πρόταση για την 

εφαρμογή μιας ριζικής Περιβαλλοντικής Μεταρρύθμισης, Αθήνα 2007 

http://en.ellet.gr/sites/default/files/Genikes%20arxes.pdf 

 

http://en.ellet.gr/sites/default/files/Genikes%20arxes.pdf
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επιχορηγήσεων του προσεκτικού σχεδιασμού τους και της χρήσης τους ως μέρος ενός 

συνολικού πακέτου  φορολογικών μεταρρυθμίσεων (ΕΟΠ, 1997). 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους η πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση έχει 

πυροδοτήσει μια σειρά οικονομικών μελετών και άρθρων που αφορά στις επιπτώσεις 

των περιβαλλοντικών φόρων και το πώς οι δεσμεύσεις για το επίπεδο των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου στις διεθνείς συμφωνίες θα μπορούσαν αποδοτικότερα από 

άποψη οικονομικής πολιτικής να ενσωματωθούν σε εγχώριες πολιτικές. Μέσα από 

εμπειρικές μελέτες διαπιστώνεται η μειωμένη αποδοχή των ενεργειακών φόρων λόγω 

των ανησυχιών διανομής, ανταγωνιστικότητας και αναποτελεσματικότητας54. Σύμφωνα 

με τη μελέτη των Carattini S,et.al., (2017), η σημασία της ενημέρωσης του κοινού μέσα 

από την παροχή αναλυτικών πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία των 

περιβαλλοντικών φόρων είναι εξαιρετικά  σημαντική και μπορεί να συμβάλλει στην 

εξάλειψη του χάσματος μεταξύ των προτάσεων των οικονομολόγων για μια οικονομικά 

αποδεκτή πολιτική για το κλίμα και των προτιμήσεων του ευρέως κοινού. Τα 

συμπεράσματα της έρευνας υποστηρίζουν ότι τα σχέδια πολιτικής που συνήθως 

προτιμούν οι οικονομολόγοι και που στις περισσότερες περιπτώσεις αντιτίθενται στο 

ευρύ κοινό, δεν είναι απαραιτήτως μη δημοφιλή, υπό τον όρο ότι το ευρύ κοινό 

μοιράζεται τουλάχιστον μερικές από τις πληροφορίες που έχουν οι οικονομολόγοι. Τα δε 

ευρήματα της έρευνας, σύμφωνα με τους μελετητές, μπορούν να βοηθήσουν στην 

εκπόνηση αποτελεσματικών φόρων άνθρακα που γίνονται αποδεκτοί από τους πολίτες, 

διότι αποδεικνύονται πειστικά ότι είναι περιβαλλοντικά αποτελεσματικοί και επειδή τα 

έσοδά τους επιστρέφονται σε μορφή που μετριάζει το βάρος τους στα νοικοκυριά 

χαμηλού εισοδήματος. 

Σύμφωνα με την έρευνα των Klenert, D., et al (2018), που σαν αφετηρία είχε την 

ανησυχία ότι η μεταρρύθμιση του περιβαλλοντικού φόρου μπορεί να είναι αντιστρόφως 

προοδευτική καθώς τα νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος δαπανούν μεγάλο μέρος του 

εισοδήματός τους σε αγαθά με έντονη ρύπανση, όταν μια μεταρρύθμιση του 

                                                 

54Carattini, S., Baranzini, A., Thalmann, P., Varone, F., &Vöhringer, F. (2017). Green 

taxes in a post-Paris world: are millions of nays inevitable? Environmental and Resource 

Economics, 68(1), 97-128. 
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περιβαλλοντικού φόρου μειώνει την ανισότητα, προκύπτει διπλό μέρισμα 

ανακατανομής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η  μεταρρύθμιση του 

περιβαλλοντικού φόρου μπορεί να μειώσει την ανισότητα κάτω από τα αρχικά επίπεδα 

με απλά μέτρα όπως αυτό της ανακύκλωσης των εσόδων ως μεταβιβάσεις μετρητών ανά 

κάτοικο. Από την άλλη, ορισμένοι περιβαλλοντικοί φόροι είναι προοδευτικοί, όπως οι 

σχετικοί φόροι στην κατοχή αυτοκινήτων και στην οδήγηση. (Hewett, C. & Ekins, P., 

2016). Σύμφωνα με τους ίδιους υπάρχει επίσης μεγάλη ανάλυση και εμπειρία στον 

σχεδιασμό πακέτων EFR που αντισταθμίζουν την περίπτωση της αντίστροφης 

προοδευτικότητας.  

Στη βιβλιογραφία επίσης, αναλύεται η σχέση των περιβαλλοντικών φόρων με τη 

βελτίωση του παγκόσμιου περιβάλλοντος και τη χρηματοδότηση της οικονομικής 

ανάπτυξης. Δεδομένου ότι η επιβολή περιβαλλοντικών φόρων μπορεί να θεωρηθεί ως 

επιβολή τελών για τη χρήση των παγκόσμιων μέσων παραγωγής, η διάθεση των εσόδων 

για σκοπούς παγκόσμιας ανάπτυξης μπορεί να ενισχύσει την πολιτική τους 

αποδοχή(Sandmo, A., 2003). Η ίδια μελέτη συμπερασματικά παρατηρεί ότι μόνο ο 

φόρος επί των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα έχει τη δυνατότητα να συγκεντρώσει 

επαρκή έσοδα για τη χρηματοδότηση των Αναπτυξιακών Στόχων της χιλιετίας των 

Ηνωμένων Εθνών (Sandmo, Α. 2003).  

Αν και αμφισβητούνται τα περιβαλλοντικά οφέλη, μπορεί να είναι επιθυμητή μια 

μεταρρύθμιση του περιβαλλοντικού φόρου (Bovenberg 1999, σελ. 421).  

Μελετητές υποστηρίζουν ότι μια πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση όχι μόνο βελτιώνει 

το περιβάλλον αλλά και αυξάνει την μη περιβαλλοντική ευημερία(η ισχυρή μορφή του 

διπλού μερίσματος). Για το πόσο η ισχυρή μορφή του διπλού μερίσματος διατηρείται 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη δομή της οικονομίας. Μια πράσινη φορολογική 

μεταρρύθμιση μπορεί να επιτύχει σε οικονομίες που υποφέρουν από ακούσια 

ανεργία(Schöb, R. 2003). Η δε μεταρρύθμιση του περιβαλλοντικού φόρου και τα οφέλη 

της κυρίως σε σχέση με την υπόθεση του διπλού μερίσματος είναι ευρέως αποδεκτή από 

τους οικονομολόγους (Schöb, R. 2003). 

 

Η στήριξη της περιβαλλοντικής φορολογίας βέβαια είναι αξιοσημείωτη  και από διεθνείς 

οργανισμούς, όπως την Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), 

τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ). 
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Παρ’ όλα αυτά, η εφαρμογή των περιβαλλοντικών φόρων στις χώρες παρουσιάζει 

καθυστερήσεις.  

Η  εμπειρία που αποκτήθηκε από τα κράτη μέλη της ΕΕ παρέχει κάποια απόδειξη των 

πλεονεκτημάτων αυτών των μέσων πολιτικής. Στις περισσότερες περιπτώσεις φαίνεται 

ότι οι περιβαλλοντικοί φόροι είναι αποδοτικοί ως προς το κόστος, όπως για παράδειγμα 

οι φόροι για την ατμοσφαιρική ρύπανση και τα καύσιμα οχημάτων στη Σουηδία, οι 

φόροι για τη ρύπανση των υδάτων στην Ολλανδία (ΕΟΠ, 1997). Ένα επίσης 

χαρακτηριστικό παράδειγμα αποσύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξης από τις εκπομπές 

αερίων του θερμοκηπίου είναι η εμπειρία της Σουηδίας όπου η εισαγωγή του φόρου 

διοξειδίου του άνθρακα συνέβαλε στη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου  σε 

ποσοστό 23% κατά το 1990 και το 2013 το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ) αυξήθηκε 

κατά περίπου 58% (Åkerfeldt, S., & Hammar, H., 2015) 

Ο τρόπος σχεδιασμού των περιβαλλοντικών φόρων επηρεάζει την αποτελεσματικότητά 

τους. Όταν σχεδιάζονται προσεκτικά τα εν λόγω μέσα μπορούν να παρέχουν οικονομικά 

κίνητρα που να ενθαρρύνουν τη δυναμική καινοτομία, τις επενδύσεις ακόμη και τις 

επιλογές των καταναλωτών, συμβάλλοντας έτσι στην επίτευξη οικονομικών (π.χ. 

δημόσιων εσόδων, καινοτομίας, απασχόλησης), κοινωνικών (π.χ., υγείας, διανομής 

εισοδήματος) και περιβαλλοντικών (π.χ. αποτελεσματική χρήση πόρων, ενεργειακή 

ασφάλεια) οφελών.  

Σύμφωνα με τους Withana, S. et al, (2014), εξακολουθεί και σήμερα να υπάρχει 

περιθώριο για ευρύτερη εφαρμογή και αποτελεσματικότερη χρήση τέτοιων μέσων, 

ωστόσο η πρόοδος συχνά παρεμποδίζεται από διάφορα εμπόδια, μεταξύ των οποίων 

είναι οι ανησυχίες σχετικά με τις επιπτώσεις της ανταγωνιστικότητας, η αντίδραση του 

κοινού σε νέους φόρους και το πολιτικό κόστος δράσης. 

Σε ορισμένες δε περιπτώσεις, οι προσπάθειες μιας χώρας για περιβαλλοντική φορολογία 

παρεμποδίστηκαν ή περιπλέκονται από την έλλειψη δράσης σε άλλες χώρες.   

Για παράδειγμα στην Ολλανδία, που θεωρείται πρωτοπόρος 

στον τομέα της περιβαλλοντικής φορολογικής μεταρρύθμισης, η επιβολή εναέριου 

επιβατικού φόρου το 2008 αντιμετώπισε προβλήματα, καθώς παρατηρήθηκε εκτροπή 

επιβατών προς αεροδρόμια της γειτονικής Γερμανίας και του Βελγίου. Οι ανησυχίες 

λοιπόν για την ανταγωνιστικότητα υπονόμευσαν την πολιτική και δημόσια υποστήριξη 

για τέτοιου είδους μέτρα και μόλις ένα χρόνο μετά την θέσπισή του ο εναέριος 

επιβατικός φόρος καταργήθηκε. Όμοια ήταν και τα αποτελέσματα των αυξήσεων φόρου 
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επί των καυσίμων που οδήγησαν σε περιπτώσεις τουριστικού καυσίμου, ιδίως στις 

παραμεθόριες περιοχές και προκάλεσαν σοβαρή κριτική από τα μέσα ενημέρωσης. 

Τέτοια παραδείγματα υπογραμμίζουν την ανάγκη και τη χρησιμότητα κάποιας μορφής 

συνεργασίας και συντονισμού μεταξύ των χωρών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η πολιτική 

δημόσια στήριξη ανάλογων πολιτικών.  Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον προσεκτικό 

σχεδιασμό τέτοιων μεταρρυθμίσεων καθώς μπορούν να οδηγήσουν και σε αρνητικές 

επιπτώσεις, ιδίως όταν εισάγονται μονομερώς (Withana, S.et.al,  2014). 

 

Με το 7ο ΠΔΠ καλούνται τα κράτη μέλη της ΕΕ να εξετάσουν «φορολογικά μέτρα για 

τη στήριξη της βιώσιμης χρήσης των πόρων, όπως η μετατόπιση της φορολογίας από την 

εργασία προς τη ρύπανση» (ΕΕ, 2013). Ο στόχος αυτός πηγάζει από τη σκέψη ότι είναι 

πιο υγιής τόσο από περιβαλλοντική όσο και από οικονομική άποψη η επιλογή της 

φορολόγησης της ρύπανσης και της χρήσης των πόρων από τη φορολόγηση της 

εργασίας. Επίσης βασίζεται στη θεωρία ότι η αύξηση των φόρων επί των πόρων θα 

ενθαρρύνει τη μείωση της χρήσης τους. Η μείωση της φορολόγησης της εργασίας μπορεί 

να ενθαρρύνει την οικονομική ανάπτυξη και, μέσω στοχοθετημένων επενδύσεων, μπορεί 

να ενθαρρύνει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως για παράδειγμα στον τομέα της 

ανακύκλωσης.  

Ο χάρτης πορείας για μια Ευρώπη αποτελεσματική από άποψη πόρων περιλαμβάνει ένα 

ορόσημο, ότι δηλαδή μέχρι το 2020 μια σημαντική μετατόπιση της φορολογίας από την 

εργασία προς το περιβάλλον θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση του μεριδίου των 

περιβαλλοντικών φόρων στα δημόσια έσοδα.  

 

4. Αποτίμηση Υλοποίησης Περιβαλλοντικών Πολιτικών και 

Επίτευξης Στόχων των Κρατών Μελών της ΕΕ. 

4.1 Εισαγωγή  

Στην παγκόσμια οικονομία, όπου η κατανάλωση σε μια περιοχή μπορεί να επηρεάσει σε 

σημαντικό βαθμό την παραγωγή σε άλλα μέρη του κόσμου, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι 

τιμές να αντικατοπτρίζουν το πραγματικό κόστος.  Υπό αυτό το πρίσμα, το κόστος 

παραγωγής θα πρέπει να περιλαμβάνει το κόστος που προκαλείται από τη χρήση των 

συντελεστών παραγωγής και αποβαίνει εις βάρος της ανθρώπινης υγείας και του 
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περιβάλλοντος. Οι πολιτικές της ΕΕ, όπως η στρατηγική «Ευρώπη 2020», έχουν θέσει 

ως στόχο τη σταδιακή στροφή από τους φόρους που επιβάλλονται στο εισόδημα στους 

ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς φόρους με στόχο ένα «οικολογικό» φορολογικό 

σύστημα, που ουσιαστικά θα αυξήσει τα έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους σε 

σχέση με τους φόρους του εισοδήματος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω των μηχανισμών 

της, παρακολουθεί την πρόοδο που ορίζονται στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» σε σχέση 

με την στόχους που τίθενται.  

Η στατιστική βάση δεδομένων της Ε.Ε. (Εurostat55) περιλαμβάνει τη μέτρηση διαφόρων 

περιβαλλοντικών μεταβλητών.  Αναφορικά με το περιβάλλον, για τον κύριο στόχο στη 

στρατηγική «Ευρώπη 2020» που αφορά την κλιματική αλλαγή και ενέργεια (climate 

change and energy) οι μεταβλητές που παρακολουθούνται είναι οι εκπομπές των αερίων 

θερμοκηπίου (greenhouse gas emissions), το μερίδιο της ανανεώσιμης ενέργειας στην 

τελική κατανάλωση ενέργειας (share of renewable energy in gross final energy 

consumption), η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (primary energy consumption) κ.α.  

Ξεχωριστή ενότητα μεταβλητών σχετικά με το περιβάλλον αποτελούν και τα 

περιβαλλοντικά έσοδα από φόρους (Environmental  tax  revenues). 

4.2. Δείκτες εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους 

Τα περιβαλλοντικά έσοδα από φόρους παρουσιάζονται με δύο τρόπους: 

Πρώτον, με τον δείκτη «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων 

από φόρους και κοινωνικές εισφορές –Percentage of total revenues from taxes and social 

contributions.56 

Ο δείκτης αυτός ορίστηκε για να παρακολουθεί την πρόοδο των στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης (Sustainable Development Goals) των Ηνωμένων Εθνών (sdg_17_50)57. 

Επίσης είναι ένας δείκτης του Πίνακα αποτελεσμάτων για την 

αποτελεσματικότητα των πόρων (Resource efficiency Scoreboard), ο οποίος 

παρακολουθεί την εφαρμογή του χάρτη πορείας προς μια Ευρώπη αποδοτικής από 

                                                 
55https://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

56 Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat ο παρονομαστής της ως άνω μεταβλητής είναι το άθροισμα των 

φόρων κατανάλωσης, εργασίας και κεφαλαίου(Cons+Lab+Capital). 

57 Η παρακολούθηση του SDG 17 στο πλαίσιο της ΕΕ επικεντρώνεται στην πρόοδο που σημειώθηκε στην 

ενίσχυση της παγκόσμιας εταιρικής σχέσης και στη βελτίωση της δημοσιονομικής διακυβέρνησης στην 

ΕΕ( https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/partnerships-for-the-goals) 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/resource-efficient-europe&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg1AcYe1_j2cQ94j_B-nL3Ny4ryLw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/resource-efficient-europe&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg1AcYe1_j2cQ94j_B-nL3Ny4ryLw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators/resource-efficient-europe&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhg1AcYe1_j2cQ94j_B-nL3Ny4ryLw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhj-jkoLOzwoIK4QX-DTvvpTZmmz5Q
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/partnerships-for-the-goals
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άποψη πόρων. Οι περιβαλλοντικοί φόροι συμβάλλουν στην προστασία του 

περιβάλλοντος καθώς και των φυσικών πόρων και αυτός ο χάρτης συνιστά σημαντική 

αύξηση του μεριδίου των περιβαλλοντικών φόρων, σύμφωνα με τις βέλτιστες πρακτικές 

των κρατών μελών (το 10% των φόρων και των κοινωνικών εισφορών στην ΕΕ να είναι 

περιβαλλοντικοί φόροι έως το 2020).58 

 Επιπλέον φανερώνει τις διαφορές στη φορολογική πολιτική που υιοθετούν τα κράτη 

μέλη αναφορικά με το περιβάλλον και άλλων φορολογικών βάσεων όπως η εργασία και 

το κεφάλαιο και συμβάλλει στην αξιολόγηση της προόδου προς την κατεύθυνση του 

«εξορθολογισμού» του φορολογικού συστήματος. 

Δεύτερον, με τον δείκτη «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).» Αυτός επιτρέπει ουσιαστικά τη σύγκριση της 

περιβαλλοντικής φορολογίας μεταξύ των κρατών μελών, λαμβάνοντας υπόψη το 

μέγεθος των διαφόρων εθνικών οικονομιών. Ο δείκτης αυτός αντανακλά τον βαθμό 

εσωτερίκευσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις εθνικές οικονομίες. 

Τα στοιχεία που υπάρχουν για τις δύο ανωτέρω μεταβλητές καλύπτουν τις χρονιές από 

το 1995 έως το 2017 και είναι διαθέσιμα για όλες τις χώρες (28) της Ε.Ε. με εξαίρεση 

κάποιες ελλείψεις στην Κροατία (απουσιάζουν δεδομένα για τα έτη 1995-2001). Τα 

διαθέσιμα στοιχεία αντλήθηκαν και παρακάτω επιχειρείται η παρουσίαση και ανάλυση 

τους.  

Στα υποκεφάλαια που ακολουθούν αρχικά παρουσιάζεται ο κάθε δείκτης ως μέσος όρος 

των ετών 1995-2017 για κάθε χώρα-μέλος της ΕΕ των 28, ενώ στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η μεταβολή των ανωτέρω δεικτών την ίδια περίοδο και διερευνάται η  

σύγκλιση ή μη των δεικτών στο πλαίσιο της εναρμόνισης των πολιτικών των κρατών 

μελών της ΕΕ. 

Έχοντας δηλαδή ως δεδομένο ότι ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως περιγράφεται 

στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση (άρθρο 2 της Συνθήκης του Μάαστριχτ, 1992), 

είναι «Η Προώθηση μιας αρμονικής και ισορροπημένης ανάπτυξης των οικονομικών 

δραστηριοτήτων, βιώσιμης και μη φλεγμονώδους ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον, 

υψηλού βαθμού σύγκλισης των οικονομικών επιδόσεων, υψηλού επιπέδου απασχόλησης 

και κοινωνικής προστασίας, η αύξηση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής και η 

οικονομική και κοινωνική συνοχή και  αλληλεγγύη μεταξύ των μελών» και αξιοποιώντας 

                                                 
58Environmental taxes in the EU: countries compared, 12/2/2019 

https://eu.eurora.eu/Eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190212-1 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/about/roadmap/index_en.htm&xid=25657,15700022,15700186,15700190,15700256,15700259,15700262,15700265&usg=ALkJrhj-jkoLOzwoIK4QX-DTvvpTZmmz5Q
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τις τιμές της μεταβλητής «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων 

από φόρους και κοινωνικές εισφορές» για τις 28 χώρες της Ε.Ε για τα έτη 1995 έως και 

2017 προσπαθούμε να δείξουμε στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης εάν σύμφωνα με τα 

στοιχεία του ανωτέρω δείκτη μπορούμε να διαπιστώσουμε κάποιο βαθμό σύγκλισης και 

εναρμόνισης φορολογικών συντελεστών και πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ σε 

σχέση με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ.  

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε στηρίζεται στον υπολογισμό της σχετικής πορείας 

μετάβασης «relative transition path» της μεταβλητής για το διάστημα από το έτος 1995 

έως το έτος 2017. Η σχετική πορεία μετάβασης απεικονίζει ουσιαστικά την τάση 

σύγκλισης ή μη των τιμών της μεταβλητής στον χρόνο. Υπολογίζεται ως το ποσοστό που 

έχει η τιμή μιας χώρας σε μία συγκεκριμένη χρονιά ως ποσοστό του συνολικού μέσου 

όρου όλων των χωρών-μελών την ίδια χρονιά υποδεικνύοντας ουσιαστικά τη θέση της 

χώρας σε σχέση με τον μέσο όρο [ο οποίος παίρνει την τιμή ένα (1) στα διαγράμματα]. 

Η ίδια μεθοδολογία ακολουθείται και για το δείκτη «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό 

του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).» 

 

 

4.3. Ο δείκτης:  «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων από 

φόρους και κοινωνικές εισφορές -Percentage of total revenues  from  taxes  and 

Social  contributions.» 

4.3.1. Μέσες τιμές της μεταβλητής «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των 

συνολικών εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές» περιόδου 1995-2017 

Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται οι μέσες τιμές της μεταβλητής 

«Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων από φόρους και κοινωνικές 

εισφορές» για τις 28 χώρες της Ε.Ε59.  

 

                                                 
59 Αναλυτικά οι τιμές του δείκτη και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας τους στο Παράρτημα - Πίνακας 1 

: Τιμές Δείκτη «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων όλων των φόρων και των 

κοινωνικών εισφορών» 



 

49 

 

Διάγραμμα 1: Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων από φόρους 

και κοινωνικές εισφορές» Μέσος όρος ετών 1995-2017 για κάθε χώρα-μέλος 

 

Οι μέσες τιμές παρουσιάζουν διασπορά από 4,86% (μέσος όρος του δείκτη της Γαλλίας) 

έως 10,59% (μέσος όρος του δείκτη της Μάλτας). Η Ελλάδα έχει για αυτό το διάστημα 

μέσο όρο 8,42% σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα παραπάνω από τον συνολικό μέσο όρο 

όλων των χωρών (7,56%). Η απόκλιση μεταξύ των χωρών μελών πρωτίστως οφείλεται 

στο σχεδιασμό των φορολογικών συστημάτων τους, όσον αφορά τους φορολογικούς 

συντελεστές και στην επιλογή των δραστηριοτήτων προς φορολόγηση. Οι διαφορές 

αυτές είναι αναμενόμενες καθώς τα 28 μέλη της σημερινής Ε.Ε. εντάχτηκαν σταδιακά σε 

αυτή. Μέχρι το 1995 ήταν ενταγμένες μόνο 15 χώρες, ενώ δέκα από τις χώρες 

εντάχθηκαν το 2004 (Εσθονία, Κύπρος, Λετονία, Λιθουανία, Μάλτα, Ουγγαρία, 

Πολωνία, Σλοβακία, Σλοβενία και Τσεχία), δύο το 2007 (Βουλγαρία και Ρουμανία) και 

μία το 2013 (Κροατία). 

Η διεύρυνση έφερε αλλαγές και αναμόρφωσε τις επιδιωκόμενες στρατηγικές ενώ η 

συμμόρφωση των χωρών με τα νέα δεδομένα και τους στόχους αποτελεί πάντα μια 

πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία που απαιτεί νομοθετικές ρυθμίσεις και αλλαγή 

στις ακολουθούμενες πρακτικές και διαδικασίες. Η παγκόσμια οικονομική κρίση του 

2008, η οποία επηρέασε με διαφορετική βαρύτητα τις μεμονωμένες οικονομίες των 

χωρών αυτών είχε άμεση επίπτωση και στην εφαρμοζόμενη φορολογική και κοινωνική 

πολιτική των χωρών-μελών.  

Τα υψηλά ή αυξανόμενα έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους δεν θα πρέπει να 

ερμηνεύονται αυτομάτως με το δείκτη για την περιβαλλοντική «φιλικότητα» των 
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δημοσιονομικών πολιτικών. Αύξηση των εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους μπορεί 

να προκληθεί από την εισαγωγή νέων φόρων ή από την αύξηση των φορολογικών 

συντελεστών στους προ υπάρχοντες. Μπορεί επίσης να οφείλεται στην αύξηση της 

φορολογικής βάσης, δηλαδή σε υψηλότερες εκπομπές ή αυξημένη χρήση προϊόντων με 

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Με παρόμοιο τρόπο, μπορεί να υπάρξει μείωση 

των εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους, λόγω των επιπτώσεων των πολιτικών που 

οδηγούν σε μείωση των εκπομπών ή στην μείωση της κατανάλωσης περιβαλλοντικά 

επιβλαβών προϊόντων. Τα χαμηλότερα έσοδα ενδέχεται επίσης να προέλθουν από 

μεταβολές στις ταξινομήσεις σε ορισμένες πληρωμές από φόρους σε τέλη, 

ιδιωτικοποιήσεις κλπ.60 

Ομοίως η Eurostat συστήνει να αναλύονται με προσοχή οι διαφορές των επιπέδων 

περιβαλλοντικής φορολογίας μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Για παράδειγμα, τα 

χαμηλά έσοδα από τους περιβαλλοντικούς φόρους μπορούν να προκύψουν από σχετικά 

χαμηλές περιβαλλοντικές φορολογικές επιβαρύνσεις ή από τροποποιημένα πρότυπα 

συμπεριφοράς που προκύπτουν από υψηλούς φορολογικούς συντελεστές. Αντίθετα, 

υψηλότερα επίπεδα εσόδων από περιβαλλοντικά τέλη σε μια χώρα θα μπορούσαν να 

προκύψουν από χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές που παρέχουν κίνητρα στους μη 

κατοίκους να αγοράζουν φορολογικά προϊόντα από την άλλη πλευρά των συνόρων 

(όπως στην περίπτωση της βενζίνης ή του ντίζελ)61.  

 

4.3.2 Η σχετική πορεία μετάβασης του δείκτη «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό 

των συνολικών εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές» 

 

Υπολογίζοντας τη σχετική πορεία μετάβασης του δείκτη «Περιβαλλοντικοί φόροι ως 

ποσοστό των συνολικών εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές» με τον τρόπο 

που αναφέρθηκε ανωτέρω (βλέπε στοιχεία στο παράρτημα Α και το σχετικό διάγραμμα 

15) παρατηρούμε ότι η μεγάλη άμβλυνση (διασπορά) που υπάρχει στις τιμές μέχρι το 

                                                 
60Eurostat 2013, Environmental taxes a statistical guide, Publications Office of the European Union, 

Luxembourg 

61EEA 2018, ENVIRONMENTAL AND LABOUR TAXATION 

https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-

labour-taxation 

https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-labour-taxation
https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-labour-taxation
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2000, εξομαλύνεται σε κάποιο βαθμό μέχρι το 2005 χωρίς όμως να διακρίνονται 

περαιτέρω σημάδια σύγκλισης. Με δεδομένο ότι μετά το 2004 εντάσσονται στην Ε.Ε. 

δεκατρείς νέες χώρες- μέλη οι οποίες δεν ακολουθούσαν μέχρι εκείνο το διάστημα 

δεσμευτικές σχετικές οδηγίες εναρμόνισης με μια ευρύτερη ευρωπαϊκή περιβαλλοντική 

στρατηγική, η εικόνα ήταν μέχρι ένα σημείο αναμενόμενη. Ως εκ τούτου, υπολογίστηκε 

η σχετική πορεία μετάβασης του δείκτη απομονώνοντας τις δεκαπέντε χώρες που για 

όλο το διάστημα από το 1995-2017 αποτελούσαν μέλη της Ε.Ε. Και στην περίπτωση 

αυτή, (σχετικό διάγραμμα 16 στο παράρτημα Α της παρούσας), παρατηρείται ότι, αν και 

οι τιμές της μεταβλητής των μεμονωμένων χωρών παρουσιάζουν αυξομειώσεις, 

εντούτοις το εύρος της διασποράς παραμένει για το ερευνώμενο διάστημα σχετικά 

σταθερό (-40% έως +40%) έναντι του εύρους που υπήρχε στο προηγούμενο διάγραμμα 

των 28 κρατών–μελών (-60% έως +60%) χωρίς όμως και σε αυτήν την περίπτωση να 

γίνονται εμφανή σημάδια σύγκλισης. 

Σύμφωνα με τη Eurostat, το ποσοστό των περιβαλλοντικών φόρων στα συνολικά έσοδα 

από φόρους και κοινωνικές εισφορές διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών της 

Ε.Ε. Σε κάποιες χώρες παρατηρείται διαχρονικά μια ανοδική πορεία του δείκτη, ενώ σε 

άλλες παρατηρείται πτωτική πορεία. Ενδεικτικά αναφέρουμε την Πορτογαλία με 

πτωτική πορεία του δείκτη από το 1995 έως το 2013 και την Κύπρο για τα έτη 2005-

2012, για την οποία επίσης παρατηρείται μια μικρή ανάκαμψη από το 2013 και μετά. 

Ενώ στην Ελλάδα η πορεία του δείκτη είναι πτωτική για το διάστημα 1995-2008, 

αντιστρέφεται το 2009 και είναι καθ’ όλο το επόμενο διάστημα ανοδική, εκτός μιας 

μικρής πτώσης που σημειώνεται το 2016. 

Το 2016 τα μερίδια των περιβαλλοντικών φόρων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ 

κυμαίνονται από 4,6% στο Λουξεμβούργο έως 11,66% στη Λετονία. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Eurostat, μόνο σε δύο κράτη μέλη της ΕΕ (Λετονία και Σλοβενία) το 

μερίδιο των περιβαλλοντικών φόρων σε σχέση με τα συνολικά έσοδα από φόρους και 

κοινωνικές εισφορές το 2016 ήταν μεγαλύτερο του 10%, με μέσο όρο των κρατών μελών 

το 7,49%. 

Το 2017 στις χώρες κράτη μέλη της ΕΕ με ποσοστό περιβαλλοντικών φόρων σε σχέση 

με τα συνολικά έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές μεγαλύτερο του 10% 

προστέθηκε και η Ελλάδα, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος  των κρατών μελών 

διαμορφώθηκε σε 7,29%.  
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Το 2017 η Λετονία είχε το υψηλότερο μερίδιο των περιβαλλοντικών φόρων (11,2%) ενώ 

ακολουθούσαν η Σλοβενία και η Ελλάδα (10,2% και για τις δύο) και η Κροατία και 

Βουλγαρία (9,1%), ενώ αντίθετα το χαμηλότερο μερίδιο των περιβαλλοντικών φόρων 

είχε το Λουξεμβούργο (4,4%), η Γερμανία (4,6%) και ακολουθούσαν η Γαλλία και το 

Βέλγιο(5,0%).62 

Σύμφωνα με στατιστικές αναλύσεις της Eurostat για την περίοδο 2002-2017, τα έσοδα 

από περιβαλλοντικούς φόρους ανήλθαν σε 369 δισ. Ευρώ το 2017 στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση (ΕΕ)63, έναντι 264 δισ. Ευρώ το 2002. Την ίδια περίοδο, το μερίδιο των 

περιβαλλοντικών φόρων στα συνολικά κυβερνητικά έσοδα από φόρους και κοινωνικές 

εισφορές μειώθηκε. Αναφορικά δε με τη σύνθεση των φόρων, παρατηρείται ότι οι φόροι 

επί της ενέργειας αντιστοιχούσαν σε περισσότερο από τα τρία τέταρτα των συνολικών 

εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους (77% του συνόλου), πολύ μεγαλύτεροι από τους 

φόρους επί των μεταφορών (20%) και των φόρων ρύπων και πόρων(3%). 

Στη Λιθουανία, στη Δανία, στο Λουξεμβούργο, στη Μάλτα και στην Πορτογαλία έχουν 

παρατηρηθεί σημαντικές μειώσεις στα μερίδια των περιβαλλοντικών φόρων το 2017 σε 

σχέση με το 2002.  Έτσι στη Λιθουανία, το μερίδιο μειώθηκε από 9,7% σε 6,5%, και στη 

Δανία από 11,0%  σε 8,13%, ενώ οι μειώσεις στις υπόλοιπες χώρες (Λουξεμβούργο, 

Μάλτα και Πορτογαλία) κυμαίνονται από 2,0-2,6 ποσοστιαίες μονάδες. 

Σύμφωνα επίσης με στοιχεία της Eurostat, εννέα κράτη μέλη της ΕΕ μετατόπισαν τη 

φορολογία από την εργασία προς το περιβάλλον μεταξύ 2003 και 2016 (Βουλγαρία, 

Εσθονία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Πολωνία, Ρουμανία και Σλοβενία), ενώ 

έξι κράτη μέλη κινήθηκαν προς την αντίθετη κατεύθυνση (Κύπρος, Ιρλανδία, 

Λουξεμβούργο, Πορτογαλία, Σλοβακία και Ισπανία). Ωστόσο, ορισμένες από αυτές τις 

αλλαγές ήταν πολύ μικρές64.    

Καθώς η σχηματική αποτύπωση της σχετικής πορείας μετάβασης του εν λόγω δείκτη 

παρουσιάζει δυσκολίες, λόγω των πολλών στοιχείων (28 κράτη μέλη) και της σχετικά 

μεγάλης χρονικής περιόδου (1995-2017) ακολουθεί διάγραμμα που αφορά στη σχέση 

του δείκτη ορισμένων κρατών μελών με το μέσο όρο του δείκτη στην ΕΕ των 28. Τα 

                                                 
62Environmental taxes in the EU: countries compared, 12/2/2019 

https://eu.eurora.eu/Eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/DDN-20190212-1 

63ομοίως 

64 https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-

labour-taxation 
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κράτη μέλη που επιλέχθηκαν είναι η Ελλάδα, η Δανία η οποία θεωρείται πρωτοπόρος 

χώρα όσον αφορά στην περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση και ο δείκτης της 

κινείται καθ’ όλο το διάστημα πολύ πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ των 28, η Εσθονία 

και η Λετονία που παρουσιάζουν αξιοσημείωτη μεταβολή του δείκτη, η  Ιταλία και τέλος 

η Γαλλία η οποία σταθερά βρίσκεται πολύ κάτω από το μέσο όρο.  

 

Διάγραμμα 2. Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων όλων των φόρων 

και των κοινωνικών εισφορών» σε σχέση με το μέσο όρο του δείκτη στην ΕΕ των 28 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη Λετονία εμφανίζεται μια αυξητική τάση του δείκτη 

τουλάχιστον από το 2009 μέχρι και το 2015, καθώς το μερίδιο των περιβαλλοντικών 

φόρων αυξάνεται από 9,62% το 2009 σε 11,75% το 2015, ενώ τα έτη που ακολουθούν 

σημειώνεται μία μικρή πτώση. Σύμφωνα με μελέτη της ΕΕ που αφορά στην περίοδο 

2002-2017 στη Λετονία το μερίδιο των περιβαλλοντικών φόρων αυξήθηκε κατά 3,5 

μονάδες, από 7,7% το 2002 σε 11,2% το 2017, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση 

στην ΕΕ των 28, καθώς η κυβέρνηση προχώρησε σε μια πράσινη φορολογική 

μεταρρύθμιση. Η δε αύξηση του μεριδίου των περιβαλλοντικών φόρων στη χώρα 

συνδέεται κυρίως με ένα τέλος που επιβλήθηκε σχετικά με την "υποχρέωση παροχής 

δημόσιας υπηρεσίας" και το οποίο κατατάσσεται στους ενεργειακούς φόρους. Στην 

Εσθονία, οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης καυσίμων σχεδόν τετραπλασιάστηκαν μεταξύ 
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2002 και 2017 και το μερίδιο των περιβαλλοντικών φόρων αυξήθηκε από το 6,38% το 

2002 σε 8,8 % το 2017.65  Την ίδια περίοδο (2002-2017) αυξήθηκαν τα περιβαλλοντικά 

φορολογικά έσοδα στην Ελλάδα  από 6,85% το 2002 σε 10,21% το 2017. Ειδικότερα, 

για την Ελλάδα θεωρείται ότι η εισαγωγή τριών νέων περιβαλλοντικών φόρων βοήθησε 

στην αύξηση των περιβαλλοντικών φορολογικών εσόδων την συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. 

4.3.2.1. Η περίπτωση της Ελλάδας 

Στην παρούσα ενότητα επικεντρωνόμαστε στην περίπτωση της Ελλάδας και στην 

ανάλυση του δείκτη «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων των 

φόρων και των κοινωνικών εισφορών», παρουσιάζοντας διαγραμματικά τη σχέση του με 

το μέσο όρο της ΕΕ και τα στοιχεία που τον συνθέτουν. Επιπλέον επιχειρείται η 

αιτιολόγηση της ανοδικής του τάσης από το 2008 και μετά. 

 

 

Διάγραμμα 3: Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων των φόρων και 

των κοινωνικών εισφορών» της Ελλάδας σε σχέση με το μέσο όρο του δείκτη στην ΕΕ των 28 

 

                                                 
65https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Environmental_tax_statistics_-

_detailed_analysis#Environmental_tax_revenue_in_European_countries_.E2.80.93_a_comparison 
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Ο δε πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει διαγραμματικά τη σχέση των δύο όρων του 

δείκτη «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων των φόρων και των 

κοινωνικών εισφορών» στην Ελλάδα (τα έσοδα αφορούν σε εκατομμύρια ευρώ)66.  

 

Διάγραμμα 4:  Η σχέση των όρων του Δείκτη «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών 

εσόδων των φόρων και των κοινωνικών εισφορών» για την  Ελλάδα 

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΕ η αύξηση του μεριδίου της 

περιβαλλοντικής φορολογίας στην Ελλάδα την περίοδο 2002-2017 οφείλεται κυρίως 

στην εισαγωγή τριών νέων περιβαλλοντικών φόρων.  

Αξιοποιώντας στοιχεία κυρίως της Eurostat, αλλά και της ΕΛΣΤΑΤ, για την ερευνώμενη 

περίοδο παρατηρούμε τα εξής:  

Μέχρι και το 2017 τα έσοδα από περιβαλλοντικούς φόρους στην Ελλάδα ταξινομούνται 

σε δύο μόνο κατηγορίες, στους φόρους ενέργειας και στους φόρους μεταφοράς, ενώ 

έσοδα από φόρους ρύπανσης καταγράφονται από το έτος 2018 (φόρος στις πλαστικές 

σακούλες). 

Οι φόροι επί της ενέργειας αποτελούν αφενός την κατηγορία φόρων με τα μεγαλύτερα 

φορολογικά έσοδα, αφετέρου την κατηγορία φόρων στην οποία παρατηρείται διαχρονικά 

(τουλάχιστον από το 2000) αύξηση των εσόδων, στοιχείο που δεν παρατηρείται στα 

έσοδα από φόρους μεταφορών, όπως θα παρουσιαστούν στη συνέχεια. 

 

                                                 
66 Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη βάση δεδομένων της Eurostat 

[https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en 

(πρόσβαση 04/02/2020)] και στη συνέχεια επεξεργάστηκαν 
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Διάγραμμα 5: Συγκριτικός πίνακας εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους στην Ελλάδα των δύο 

κατηγοριών φόρων(ενέργειας και μεταφορών για τα έτη 1995-2017)67  

 

Αναλυτικά για κάθε κατηγορία εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους στην Ελλάδα: 

 

                                                 
67 τα στοιχεία αντλήθηκαν από τον ιστότοπο https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-

analysis-taxation/data-taxation_en και στη συνέχεια επεξεργάστηκαν 
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Διάγραμμα 6: Συνολικοί περιβαλλοντικοί φόροι ενέργειας στην Ελλάδα ετών 1995-2017 σε 

εκατομμύρια ευρώ68   

 

Σύμφωνα με μετρήσεις το πραγματικό βάρος της φορολογίας στην ενέργεια αυξήθηκε το 

2017 από τα επίπεδα του 2006 στις περισσότερες χώρες της ΕΕ, με την υψηλότερη 

αύξηση να καταγράφεται στην Ελλάδα69 . Σημειώνεται ότι ο έμμεσος φορολογικός 

συντελεστής (ITR/ implicit tax rate on energy) για την ενέργεια ορίζεται ως ο λόγος 

μεταξύ των εσόδων από φόρους ενέργειας και της τελικής κατανάλωσης ενέργειας που 

υπολογίζεται για ένα ημερολογιακό έτος. Τα έσοδα από τους φόρους ενέργειας 

υπολογίζονται σε ευρώ (αποπληθωρισμένα) και η τελική κατανάλωση ενέργειας σε TOE 

(σε τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου). Ως εκ τούτου, το ITR για την ενέργεια υπολογίζεται  

σε EUR ανά TOE. Ο πίνακας που ακολουθεί αποτυπώνει το βάρος της φορολογίας στην 

ενέργεια (implicit tax rate on energy) στην Ελλάδα την περίοδο 2006-2017 σε σύγκριση 

με τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ των 28, τα δε στοιχεία αντλήθηκαν από τον ιστότοπο 

της Eurostat.  

 

                                                 
68 (τα στοιχεία αντλήθηκαν από https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-

taxation/data-taxation_en και επεξεργάστηκαν ) 

 

69https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Environmental_tax_statistics_-

_detailed_analysis#Environmental_tax_revenue_in_European_countries_.E2.80.93_a_comparison 
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Διάγραμμα 7:  Δείκτης Implicit tax rate on energy στην Ελλάδα την περίοδο 2006-2017 σε σύγκριση 

με τον αντίστοιχο μέσο όρο της ΕΕ των 28 

 

Καθώς οι φόροι επί της ενέργειας είναι οι μακράν πιο αποδοτικοί φόροι από άποψη 

εσόδων, ως προς το σύνολο των επιβαλλόμενων περιβαλλοντικών φόρων σχεδόν σε 

κάθε κράτος μέλος, αναζητήθηκαν οι αιτίες της εντυπωσιακής μεταβολής του δείκτη 

«Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων όλων των φόρων και των 

κοινωνικών εισφορών» σε σχέση με την Ελλάδα κυρίως στους φόρους επί της ενέργειας. 

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, οι Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης (ΕΦΚ) στα ενεργειακά 

προϊόντα (βενζίνες, πετρέλαιο, υγραέριο, μαζούτ, βιοντήζελ, φυσικό αέριο, ηλεκτρική 

ενέργεια κ.α). αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό εσόδων από περιβαλλοντικούς φόρους 

στην Ελλάδα.  

Οι ΕΦΚ επί των ενεργειακών προϊόντων συγκαταλέγονται στους περιβαλλοντικούς 

φόρους καθώς εσωτερικεύουν το εξωτερικό κόστος που προκαλεί η χρήση τους στην 

υποβάθμιση του περιβάλλοντος. Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης επίσης επιβάλλονται και 

στα αλκοολούχα ποτά όπως και στα καπνικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ε.Τ.Κ. και 

στο πλαίσιο εναρμόνισης με αντίστοιχες οδηγίες της ΕΕ. Οι Ειδικοί φόροι κατανάλωσης 

επί των αλκοολούχων, των καπνικών και του καφέ που επιβλήθηκε πρόσφατα (με το αρ. 

58 του 4389/2016, που τροποποιεί τις σχετικές διατάξεις του ΕΤΚ, με ισχύ από 

1/1/2017) δεν συμπεριλαμβάνονται στις στατιστικές των περιβαλλοντικών φόρων καθώς 

κατατάσσονται στους φόρους κατανάλωσης και εξαιρούνται από αυτές (βλέπε κεφ. 3.7 ).  

Η φορολόγηση των ενεργειακών προϊόντων διέπεται από τις διατάξεις της Οδηγίας 

2003/96/ΕΚ που καθορίζει τους ελάχιστους συντελεστές ΕΦΚ για τα ενεργειακά 
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προϊόντα, ενώ δίνει στα κράτη μέλη την ευχέρεια να προσδιορίζουν τους συντελεστές 

πάνω από τους ελάχιστους με βάση τις εθνικές ανάγκες τους. Η οδηγία αυτή 

ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 3336/05 «Εναρμόνιση της Ελληνικής 

Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί 

επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις», τροποποιώντας τις διατάξεις 

του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/01), διευρύνοντας το πεδίο εφαρμογής των 

ΕΦΚ, ήτοι τη φορολογική βάση.  

Οι διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα και ιδιαιτέρως το άρθρο 73, που 

καθορίζει τους συντελεστές του ΕΦΚ των ενεργειακών προϊόντων, έχουν υποστεί πολλές 

τροποποιήσεις από το 2001 και μετά, οι οποίες αφορούν κυρίως σε αναπροσαρμογές 

συντελεστών φορολόγησης, ή και σε επιβολή νέων φόρων καθώς καταργούνται οι 

μηδενικοί συντελεστές που ίσχυαν αρχικά.  Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι επιβλήθηκε ΕΦΚ 

στο βιοντήζελ με τις διατάξεις του Ν. 3340/05, με ισχύ από 10/7/2005. Από 1/1/2007 

φορολογείται ο λιθάνθρακας, οπτάνθρακας λιγνίτης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 

3483/06. Ακολούθως με τις διατάξεις του άρθρου 15 του  N. 3833/10 (ΦΕΚ 40 Α/15-3-

2010) : Προστασία της εθνικής οικονομίας - Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της 

δημοσιονομικής κρίσης επιβλήθηκε ΕΦΚ στην ηλεκτρική ενέργεια με ημερομηνία ισχύος 

την 2/5/2010. Με τις διατάξεις του ν. 3986/11 (άρθρ. 36 παρ. 3), με ισχύ από 1/9/2011 

επιβλήθηκε ΕΦΚ στο φυσικό αέριο που προορίζεται για θέρμανση ή άλλες χρήσεις. Για 

το φυσικό αέριο στη συνέχεια με τις διατάξεις του ν. 4389/16 (άρ.61 που τροποποίησε 

τις διατάξεις του ΕΤΚ) χορηγήθηκε ειδική απαλλαγή όταν χρησιμοποιείται αποκλειστικά 

για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας70 και μειώθηκε ο συντελεστής του φόρου για 

τους οικιακούς και μεγάλους καταναλωτές71. Οι απαλλαγές αυτές εξηγούν τη μείωση 

των φορολογικών εσόδων από τη συγκεκριμένη κατηγορία ΕΦΚ τα έτη 2016 και 2017. 

Επιπρόσθετα από το 2012 σημειώνεται μεγάλη αύξηση των εσόδων από φόρους που 

σχετίζονται με τη ρύπανση και αφορούν στα έσοδα από το σύστημα εμπορίας 

δικαιωμάτων εκπομπών και στη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων 

θερμοκηπίου, που διαχειρίζεται ο ΛΑΓΗΕ ΑΕ(Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας Α.Ε.).  Τα έσοδα αυτά συγκαταλέγονται στους ενεργειακούς φόρους σύμφωνα 

με την ΕΛΣΤΑΤ. 

                                                 
70 Με ισχύ από 1/6/2016 

71 Με ισχύ από 1/1/2017 
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Σχετικά με τις συνεχείς αναπροσαρμογές των συντελεστών φορολόγησης του ΕΦΚ 

ενεργειακών προϊόντων αυτές παρατηρούνται εντονότερα στην περίοδο της οικονομικής 

κρίσης και της ύφεσης που ακολούθησε. 

Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη (Farlekas P., 2018), τo Ελληνικό κράτος εισέπραξε τα 

μεγαλύτερα έσοδα από Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης στα καύσιμα και αλκοολούχα 

ποτά το 2010, τα έτη 2016 και 2017 τα έσοδα από ΕΦΚ στα αλκοολούχα ποτά ήταν τα 

υψηλότερα και πέτυχε το ίδιο το 2011 με τα καπνικά.  

Ειδικότερα, εντός του 2010, η Ελληνική Κυβέρνηση επέβαλε τρεις διαδοχικές 

αυξήσεις72 στους ΕΦΚ των ενεργειακών προϊόντων και κυρίως των καυσίμων κίνησης 

οδηγώντας σε αυξήσεις του ΕΦΚ στην αμόλυβδη βενζίνη κατά 54,2% και στο πετρέλαιο 

κίνησης κατά 33% (Κουκουτιανός Γ., 2017). Οι παραπάνω αυξήσεις στόχο είχαν την 

αύξηση των δημοσίων εσόδων εν μέσω δημοσιονομικής κρίσης. Επόμενη αύξηση στον 

ΕΦΚ των ενεργειακών προϊόντων πραγματοποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4389/16 με 

εφαρμογή από 1-1-2017. Παράλληλα με τις αυξήσεις του ΕΦΚ για την περίοδο 2009-

2017 έχει αυξηθεί και ο ΦΠΑ επί των τιμών των καυσίμων κίνησης από  19% σε 24%, 

ήτοι κατά 5 εκατοστιαίες μονάδες, δημιουργώντας περαιτέρω μεταβολή στη συνολική 

φορολόγησή τους73.   

Ενδεικτικά παρατίθεται η  εξέλιξη των φόρων στην αμόλυβδη  βενζίνη και στο υγραέριο 

κίνησης για τα έτη 2001-201774 

ΕΦΚ Αμόλυβδης – 95,  σε ευρώ/1000LT 

Έτος  ΕΦΚ ΦΠΑ 

2001 296 18% 

1.1.2006 313 19% 

1.1.2009 359 19% 

1.7.2009 410 19% 

9.2.2010 530 21% 

5.3.2010 610 21% 

3.5.2010 670 21% 

                                                 
72 Ν. 3828/10, με ισχύ από 9/2/2010, Ν. 3833/10 με ισχύ από 4/3/2010 και Ν. 3845/10 με ισχύ από 

3/5/2010 που τροποποίησαν τις διατάξεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/01, αρ. 73) 

73 Επισημαίνεται ότι ο ΦΠΑ δεν συμπεριλαμβάνεται στους περιβαλλοντικούς φόρους και στατιστικές 

74 https://www.eea.gr/arthra-eea/aftokinita-miosi-katanalosis-sta-igra-kafsima-afxisi-sto-igraerio/ 

https://www.eea.gr/arthra-eea/aftokinita-miosi-katanalosis-sta-igra-kafsima-afxisi-sto-igraerio/
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1.7.2010 670 23% 

1.6.2016 670 24% 

1.1.2017 700 24% 

Μεταβολή ΕΦΚ  2001-2017= +136,49%  / Μεταβολή  

ΕΦΚ 2008-2017 =  +123,64%   

  

ΕΦΚ Υγραερίου κίνησης (LPG), σε ευρώ/1000 χιλιόγραμμα 

Έτος  ΕΦΚ ΦΠΑ 

1.7.2011 200 23% 

8.11.2012 330 23% 

1.6.2016 330 24% 

1.1.2017 430 24% 

Μεταβολή ΕΦΚ 2011-2017=  +115% 

 

Συγκρίνοντας τα φορολογικά έσοδα των ετών 2016 και 2017 παρατηρείται αύξηση κατά 

7,2% στον ΕΦΚ του συνόλου των ενεργειακών προϊόντων. Ειδικότερα στην κατηγορία 

των υγρών ενεργειακών προϊόντων, σημειώθηκε αύξηση κατά 11,4% το 2017 σε σχέση 

με το προηγούμενο έτος, η οποία οφείλεται κυρίως στην άνοδο των συντελεστών ΕΦΚ 

από 1/1/2017 και συγκεκριμένα75: 

α) Η αύξηση των εσόδων στη βενζίνη ανήλθε σε 1,8% το 2017 σε σχέση με το 2016, ενώ 

οι αναλωθείσες ποσότητες την αντίστοιχη περίοδο μειώθηκαν κατά 2,5%, γεγονός που 

οφείλεται στην αύξηση του φορολογικού συντελεστή ΕΦΚ. 

β) Η αύξηση των εσόδων στο ντίζελ κίνησης ανήλθε σε 25,1% το 2017 σε σχέση με το 

2016, γεγονός που οφείλεται στην αύξηση του φορολογικού συντελεστή ΕΦΚ στο ντίζελ 

κίνησης. 

γ) Η αύξηση των εσόδων στο υγραέριο ανήλθε σε 19,1% το 2017 σε σχέση με το 2016, 

γεγονός που οφείλεται στην άνοδο του φορολογικού συντελεστή.  

 

                                                 
75 «Καθημερινή» δημοσίευμα 4/4/2018  https://www.kathimerini.gr/957379/article/oikonomia/ellhnikh-

oikonomia/oi-foroi-me-ta-megalytera-kai-ta-mikrotera-esoda-to-2017 

 

https://www.kathimerini.gr/957379/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/oi-foroi-me-ta-megalytera-kai-ta-mikrotera-esoda-to-2017
https://www.kathimerini.gr/957379/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/oi-foroi-me-ta-megalytera-kai-ta-mikrotera-esoda-to-2017
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Σχετικά με τους περιβαλλοντικούς φόρους που κατατάσσονται στην κατηγορία των 

φόρων επί των μεταφορών αυτοί αφορούν κυρίως, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σε τέλη 

ταξινόμησης και τέλη άδειας οχημάτων, τέλη κυκλοφορίας, εφάπαξ εισφορές φορτηγών 

οχημάτων που τίθενται σε κυκλοφορία και φόρους πολυτελείας κυρίως οχημάτων 

μεγάλου κυβισμού, με κύριες πηγές εσόδων τα τέλη ταξινόμησης και κυκλοφορίας. Με 

τις διατάξεις του ΕΤΚ, επιβάλλεται φόρος πολυτελείας76 σε συγκεκριμένους τύπους 

αυτοκινήτων οχημάτων επί της φορολογητέας αξίας του άρθρου 126 του ν. 2960/2001 

(ΦΕΚ 265 Α΄).  Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat για την Ελληνική οικονομία77 

παρατηρείται ότι οι φόροι πολυτελείας κυρίως οχημάτων μεγάλου κυβισμού που 

επιβάλλονται το 2010, ακολουθούν μετέπειτα πτωτική πορεία. 

Παρατηρείται επίσης, ότι τα έσοδα από τέλη ταξινόμησης παρουσιάζουν πτώση μετά το 

2010, προφανώς ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, ενώ αγγίζουν τα επίπεδα του 

2010, σε τρέχουσες τιμές μόλις το 2018. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκθέσεις για την 

εξέλιξη και διακύμανση φορολογικών εσόδων της ΑΑΔΕ ετών 2016 και 2017, τα τέλη 

ταξινόμησης του έτους 2016 στα επιβατικά αυτοκίνητα ανήλθαν στα 140,41 εκ. € 

σημειώνοντας αύξηση 55,35 εκ. € (ήτοι αυξήθηκαν κατά 65,08%), στην οποία 

ενδεχομένως συνετέλεσε η αύξηση κατά 11% των αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν για 

πρώτη φορά το έτος 2016 σε σχέση με το 2015. Αντίστοιχα το 2017 τα τέλη ταξινόμησης 

ανήλθαν στα 198,07 εκ. € σημειώνοντας αύξηση 57,66 εκ. € (ήτοι κατά 41,06%), στην 

οποία ενδεχομένως συνετέλεσε η αύξηση κατά 12,1% των αυτοκινήτων που κυκλοφόρησαν 

για πρώτη φορά το έτος 2017 σε σχέση με το 2016. 

Τα τέλη ταξινόμησης επί των αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών ορίζονται, 

επιβάλλονται και εισπράττονται από την Τελωνειακή Διοίκηση σύμφωνα με τις 

διατάξεις του ΕΤΚ (άρθρα 120-128) και το ύψος τους διαμορφώνεται βάση της 

φορολογητέας αξίας, όπως αυτή ορίζεται στις κείμενες διατάξεις, του είδους του 

οχήματος, του κυλινδρισμού του, της χρήσης του, της τεχνολογίας του και των 

προδιαγραφών της Ευρωπαϊκής Οδηγίας που πληροί εκ κατασκευής (όπως των Οδηγιών 

92/61/ΕΚ, 94/12 ΕΚ, 98/69 ΕΚ,  2002/51/ΕΚ ή μεταγενέστερων), των εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα (άρθρ. 59 του Ν. 4389/16) και των προβλεπόμενων συντελεστών 

του τέλους ταξινόμησης.     

                                                 
76 επιβλήθηκε με τις διατάξεις του άρθρ. 17 του ν. 3833/10 που τροποποίησε τον ΕΤΚ , με ισχύ από 4-3-

2010. 

77 https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-taxation/data-taxation_en 
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Με τις διατάξεις των αρ. 26 και 27 του ν. 2873/2000 επιβάλλονται τέλη άδειας οχημάτων 

και μοτοσικλετών για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου οχήματος και 

μοτοσικλετών και για την αντικατάσταση ή ανανέωση αυτής, όπως και τέλη 

μεταβίβασης αντίστοιχα.   

Τέλος τα τέλη κυκλοφορίας (ετήσια) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3986/11, όπως 

ισχύουν78 υπολογίζονται ανάλογα με το χρόνο ταξινόμησης των οχημάτων σε 

συνάρτηση με τον κυβισμό τους (για όσα ταξινομήθηκαν πριν την 31/10/2010) είτε σε 

συνάρτηση με την περιβαλλοντική επιβάρυνση του κινητήρα τους, δηλαδή τις εκπομπές 

διοξειδίου του άνθρακα (για αυτά που ταξινομούνται από 1/11/2010 και μετά). 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εκθέσεις για την εξέλιξη και διακύμανση φορολογικών 

εσόδων της ΓΓΔΕ και της ΑΑΔΕ ετών 2015, 2016 και 2017, τα έσοδα από τα τέλη 

κυκλοφορίας οχημάτων από 1,119 δις € το 2014 ανήλθαν το έτος 2015 σε 1,123 δις € 

(οριακή αύξηση 0,39%), μειώθηκαν κατά 0,96% και ανήλθαν σε 1,11 δις € το 2016, ενώ 

το 2017 ανήλθαν σε 1,15 δις € (ήτοι σημειώθηκε αύξηση κατά 3,38% σε σχέση με τα 

αντίστοιχα έσοδα του προηγούμενου έτους). 

 

 

 

Διάγραμμα 8: Συνολικοί περιβαλλοντικοί φόροι μεταφορών στην Ελλάδα ετών 1995-2017 σε 

εκατομμύρια ευρώ79   

 

 

Όλα τα ανωτέρω στοιχεία που αφορούν στην Ελλάδα, κυρίως δε αυτά που αφορούν στις 

μεταβολές των εσόδων από φόρους ενέργειας διαχρονικά, αφενός δικαιολογούν την 

                                                 
78 Το αρ. 35 του ν. 3986/11 αντικατάστησε την παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 2948/2001 (Α΄ 242 ) 

79 (τα στοιχεία αντλήθηκαν από https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/economic-analysis-

taxation/data-taxation_en και επεξεργάστηκαν  
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εντυπωσιακή μεταβολή του δείκτη, τον οποίο εξετάζουμε στην παρούσα εργασία για την 

περίοδο τουλάχιστον 2008-2017, αφετέρου δείχνουν ότι οι πολιτικές αποφάσεις της 

Ελληνικής κυβέρνησης που αφορούσαν σε επιβολή νέων φόρων ή αυξήσεις των 

υπαρχόντων φορολογικών συντελεστών είχαν περισσότερο δημοσιονομικό-φορολογικό 

κίνητρο παρά περιβαλλοντικό, καθώς ελήφθησαν στη διάρκεια της κρίσης και των ετών 

της έντονης οικονομικής ύφεσης που την ακολούθησαν. 

 

 4.3.3 Ο δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων όλων 

των φόρων και των κοινωνικών εισφορών» σε σχέση με το στρατηγικό στόχο 

Ευρώπη 2020  

Όπως προαναφέρθηκε, ο δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών 

εσόδων όλων των φόρων και των κοινωνικών εισφορών» είναι ένας δείκτης που 

παρακολουθεί τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών και ένας από 

τους δείκτες του πίνακα αποτελεσμάτων για την αποτελεσματικότητα των πόρων με 

στόχο μέχρι το 2020 το μερίδιο των περιβαλλοντικών φόρων σε σχέση με τα συνολικά 

έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές να ανέλθει σε ποσοστό 10%.  

Επιπρόσθετα η εξέλιξη του ανωτέρω δείκτη παρακολουθείται στο πλαίσιο του 7ου ΠΠΔ 

της ΕΕ και συγκεκριμένα του δεύτερου θεματικού τομέα προτεραιότητας, ήτοι «την 

μετατροπή της ΕΕ σε μια αποτελεσματική από άποψη πόρων, πράσινη και ανταγωνιστική 

χαμηλού άνθρακα οικονομία». Στο πλαίσιο αυτό επιλεγμένος στόχος της ΕΕ είναι η 

μετατόπιση της φορολογίας από την εργασία στο περιβάλλον μέχρι το 2020.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία της εμπειρικής έρευνας στην περίοδο που εξετάστηκε (1995-

2017) δεν διακρίνονται σημάδια σύγκλισης του δείκτη, τουλάχιστον από το 2005-2017. 

Συνακόλουθα δεν διαπιστώνεται εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών και 

πολιτικών στην ΕΕ σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν τεθεί. 

 

Τα ανωτέρω αποτελέσματα επιβεβαιώνονται από την έκθεση  Νο 19/2018 του ΕΟΠ, η 

οποία αξιολογώντας στοιχεία της περιόδου (2002-2016), που αφορούν το μερίδιο των 

περιβαλλοντικών φόρων και φόρων εργασίας στα συνολικά έσοδα από φόρους (Share of 

environmental and labour taxes in total tax revenues), διαπιστώνει ότι δεν σημειώθηκε 

σχεδόν καμία μετατόπιση σε επίπεδο ΕΕ στην περίοδο που εξετάστηκε και δεν υπάρχουν 

ενδείξεις αλλαγής για τα επόμενα χρόνια. Διαπιστώνει επίσης ότι δεν σημειώθηκε 
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πρόοδος στο σύνολο της ΕΕ, καθώς το μερίδιο των συνολικών εσόδων από φόρους επί 

της εργασίας παρέμεινε περίπου οκταπλάσιο των εσόδων από περιβαλλοντικούς 

φόρους. Τα έσοδα από φόρους εργασίας σε σχέση με τους περιβαλλοντικούς φόρους 

ήταν ελαφρώς χαμηλότερα κατά τα πρώτα έτη (2002-2006) σε σύγκριση με το υπόλοιπο 

της εξεταζόμενης περιόδου. Τα ίδια έσοδα αυξήθηκαν κατά τα έτη της οικονομικής 

ύφεσης (2008 και 2009), μειώθηκαν ελαφρώς μετά την οικονομική κρίση και παρέμειναν 

αρκετά σταθερά μετά το 201180. Η τάση αυτή οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στα έτη που 

ακολούθησαν την ύφεση του 2008 τα κράτη μέλη της ΕΕ δεν κεφαλαιοποίησαν την 

ευκαιρία που τους προσφέρθηκε για δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα από μια 

περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση, που θα αντιμετώπιζε την ανεργία μέσω της 

αύξησης των περιβαλλοντικών φόρων με ταυτόχρονη μείωση των φόρων επί της 

εργασίας.81 

Η απουσία πολιτικών που προωθούν τη μετατόπιση της φορολογικής βάσης από το 

εργατικό δυναμικό σε επιβλαβή για το περιβάλλον αγαθά και επιβλαβείς πρακτικές κατά 

τα παρελθόντα έτη και η έλλειψη σχεδίων από τη μεγάλη πλειονότητα των κρατών 

μελών για την εφαρμογή αυτών των αλλαγών καθιστά απίθανη την επίτευξη του στόχου 

για το 2020 (EEA Report/No 19/2018). 

Σύμφωνα με τον ΕΟΠ η έλλειψη προόδου στην περιβαλλοντική φορολογική 

μεταρρύθμιση μπορεί να οφείλεται σε ορισμένα εμπόδια σε σχέση με την εφαρμογή της 

περιβαλλοντικής φορολογίας. Στο πλαίσιο της αναθεώρησης των φορολογικών 

μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρεται σε τρία βασικά 

εμπόδια:  

1. τον ενδεχόμενο περιοδικό χαρακτήρα των περιβαλλοντικών φόρων  

2. τις δυνητικά επιβλαβείς επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα των σχετικών 

τομέων · και  

3. στο διοικητικό κόστος και στο κόστος εφαρμογής της αύξησης των 

περιβαλλοντικών φόρων. 

                                                 
80ΕΕΑ 19/2018, https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-

economy/environmental-and-labour-taxation 

81ΕΕΑ 19/2018 

https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-labour-taxation
https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-labour-taxation
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Ωστόσο, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι επιτυχημένες στρατηγικές υλοποίησης των 

περιβαλλοντικών φορολογικών μεταρρυθμίσεων στηρίζονται στη διαφάνεια και έγκαιρη 

δέσμευση με όσους πλήττονται από τον φόρο, στη σταδιακή εφαρμογή του φόρου 

σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα που έχει ήδη ανακοινωθεί και κυρίως καθιστώντας 

τέτοιου είδους φορολογικά μέτρα ως μέρος μιας ευρύτερης δέσμης μέτρων με σκοπό την 

επίτευξη συγκεκριμένων περιβαλλοντικών στόχων. Το διοικητικό κόστος και το κόστος 

εφαρμογής πρέπει να είναι ανάλογο με τους πολιτικούς και περιβαλλοντικούς στόχους 

που επιδιώκει να επιτύχει ο φόρος. Υπάρχουν μελέτες που υποδεικνύουν ότι οι τυχόν 

αρνητικές επιπτώσεις των περιβαλλοντικών φόρων μπορούν να μειωθούν ή να 

αντιμετωπιστούν μέσω του προσεκτικού σχεδιασμού και εφαρμογής φορολογικών 

προσαρμογών82. Αναφορικά δε με τις επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα η  Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, βασιζόμενη σε συμπεράσματα μελετών υποστηρίζει ότι οι υψηλότεροι φόροι 

ενέργειας (μια μορφή περιβαλλοντικών φόρων) που αντισταθμίζονται από τη μείωση της 

φορολογίας της εργασίας μπορούν στην πραγματικότητα να βελτιώσουν την 

ανταγωνιστικότητα83. 

Ένας άλλος παράγοντας που περιορίζει τις αλλαγές στα σχετικά επίπεδα φόρων είναι το 

υψηλό επίπεδο πολιτικής προσοχής που δημιουργείται από τυχόν αλλαγές στο 

φορολογικό σύστημα μιας χώρας. Αυτό μπορεί να κάνει κάποιες αλλαγές δύσκολες και 

τείνει να επιβραδύνει τον ρυθμό της αλλαγής. Οι πολιτικές δυσκολίες της τροποποίησης 

του φορολογικού συστήματος αντικατοπτρίζονται σε πρόσφατη μελέτη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής, η οποία αξιολόγησε το δυναμικό της ΕΕ για την περιβαλλοντική φορολογική 

μεταρρύθμιση για διάφορα σενάρια πολιτικής αποδοχής σε διάφορα κράτη μέλη.84020 

είναι αρνητικές. 

4.4. Ο δείκτης:   «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου 

Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) – Environmental taxes as % of GDP»  

 

                                                 
82 https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-

labour-taxation 

 

83 ομοίως 

 

84 ομοίως 

https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-labour-taxation
https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-labour-taxation
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Στο διάγραμμα που ακολουθεί απεικονίζονται οι μέσες τιμές της μεταβλητής 

«Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ)» 

για τις 28 χώρες της Ε.Ε.85 

 

Διάγραμμα 9: Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ)» Μέσος όρος ετών 1995-2017 για κάθε χώρα-μέλος 

 

Οι μέσες τιμές παρουσιάζουν διασπορά από 1,91% (μέσος όρος του δείκτη της Ισπανίας) 

έως 4,46% (μέσος όρος του δείκτη της Δανίας). Η Ελλάδα έχει για το διάστημα των ετών 

1995-2017 μέσο όρο 2,77% λίγο παραπάνω από τον συνολικό μέσο όρο όλων των 

κρατών μελών (2,65%). Οι διαφορές αυτές είναι αναμενόμενες καθώς τα 28 μέλη της 

σημερινής Ε.Ε. εντάχτηκαν σταδιακά σε αυτή, είχαν διαφοροποίηση στις εφαρμοζόμενες 

περιβαλλοντικές πολιτικές και παρουσιάζουν τα έτη αυτά αξιοσημείωτες διαφορές ως 

προς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)  και τους ρυθμούς ανάπτυξης αυτού. 

 

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους τα περιβαλλοντικά έσοδα κάθε κυβέρνησης 

διαφέρουν από έτος σε έτος.  Εντούτοις, οι κυριότεροι λόγοι είναι οι μεταβολές της 

οικονομικής δραστηριότητας και της φορολογικής νομοθεσίας, που επηρεάζει τους 

φορολογικούς συντελεστές, τη φορολογική βάση, τα κατώτατα όρια και τις απαλλαγές. 

Οι αλλαγές στο επίπεδο του ΑΕΠ είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που 

διαφοροποιούν τα περιβαλλοντικά έσοδα από έτος σε έτος. Οι επιπτώσεις της 

παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης μείωσαν τις συνολικές 

                                                 
85 Αναλυτικά οι τιμές του δείκτη και τα αποτελέσματα της επεξεργασίας τους στο Παράρτημα - Πίνακας 1 

: Τιμές Δείκτη «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) 
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επιδόσεις των οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ κατά την τελευταία δεκαετία. Οι 

μέσοι ετήσιοι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ στην ΕΕ-28 την περίοδο 2008-2018 ήταν 1,0%, 

σύμφωνα με πρόσφατα στατιστικά στοιχεία της Eurostat.86 

 Η κρίση - μαζί με μέτρα φορολογικής πολιτικής για την τόνωση της οικονομίας που 

υιοθετήθηκαν στις χώρες - είχε ισχυρό αντίκτυπο στο επίπεδο και τη σύνθεση των 

φορολογικών εσόδων την περίοδο 2009-2016, αν και τα πρώτα αποτελέσματα είχαν ήδη 

γίνει εμφανή από το τρίτο τρίμηνο του 2008. Πρέπει να σημειωθεί ότι, ακόμη και όταν 

χρησιμοποιούνται μέθοδοι καταγραφής σε δεδουλευμένη βάση, οι συνέπειες των 

αλλαγών στη νομοθεσία ή στην οικονομική δραστηριότητα τείνουν να έχουν 

καθυστερημένη επίπτωση στα φορολογικά έσοδα. Ακόμη και σε απόλυτους αριθμούς, τα 

φορολογικά έσοδα μειώθηκαν στην ΕΕ και στη ζώνη του ευρώ μεταξύ του 2008 και του 

2009 - για πρώτη φορά την περίοδο από το 1995 και μετά, προτού αυξηθούν σταθερά και 

ξεπεράσουν τα επίπεδα πριν από την κρίση μετά το 2011. Η αναλογική αύξηση των 

φορολογικών εσόδων ήταν υψηλότερη από την αναλογική αύξηση του ΑΕΠ, γεγονός 

που είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του λόγου των φορολογικών εσόδων προς το ΑΕΠ 

τόσο στην ΕΕ όσο και στη ζώνη του ευρώ. Αυτή η ανάκτηση των φορολογικών εσόδων 

στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ μπορεί τουλάχιστον εν μέρει να αποδοθεί σε 

ενεργητικά μέτρα αύξησης των εσόδων σε ορισμένα κράτη μέλη, όπως για παράδειγμα 

στην αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ και στην εισαγωγή νέων φόρων, όπως οι φόροι 

τραπεζών και ιδιοκτησίας. 

Οι μεταβολές των περιβαλλοντικών εσόδων ως μέρος του ΑΕΠ μπορούν να εξηγηθούν 

από διάφορους παράγοντες, όπως τη διάβρωση της ονομαστικής αξίας της 

περιβαλλοντικής φορολογίας. Οι περιβαλλοντικοί φόροι εισπράττονται συχνά ανά 

μονάδα φυσικής κατανάλωσης που καθορίζεται σε ονομαστικούς όρους, ως εκ τούτου, 

σε αντίθεση με τους φόρους ad valorem που εισπράττονται από την  αξία των αγαθών, η 

πραγματική αξία τους σε σχέση με το ΑΕΠ τείνει να μειώνεται, εκτός εάν 

προσαρμοσθούν ανάλογα με τον πληθωρισμό ή αυξάνονται με άλλο τρόπο σε τακτά 

χρονικά διαστήματα.87 

                                                 
86https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP#Developments_for_GDP_in_the_EU-

28:_growth_since_2013 

87Eurostat 2013, Environmental taxes a statistical guide, Publications Office of the European Union, 

Luxembourg 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP#Developments_for_GDP_in_the_EU-28:_growth_since_2013
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP#Developments_for_GDP_in_the_EU-28:_growth_since_2013
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=National_accounts_and_GDP#Developments_for_GDP_in_the_EU-28:_growth_since_2013
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4.4.1 Η σχετική πορεία μετάβασης του δείκτη «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό 

του ΑΕΠ» 

 

Στον πίνακα (διάγραμμα 17) στο παράρτημα Α της παρούσας, υπολογίστηκε η σχετική 

πορεία μετάβασης «relative transition path» της μεταβλητής για το διάστημα από το έτος 

1995 έως το έτος 2017 για την ΕΕ. των 28. Η σχετική πορεία μετάβασης απεικονίζει 

ουσιαστικά την τάση σύγκλισης ή μη των τιμών της μεταβλητής στον χρόνο. 

Υπολογίζεται ως το ποσοστό που έχει η τιμή μιας χώρας σε μία συγκεκριμένη χρονιά ως 

ποσοστό του συνολικού μέσου όρου όλων των χωρών-μελών την ίδια χρονιά 

υποδεικνύοντας ουσιαστικά τη θέση της χώρας σε σχέση με τον μέσο όρο [ο οποίος 

παίρνει την τιμή ένα (1) στο διάγραμμα]. 

Η παρουσίαση όμως του εν λόγω πίνακα παρουσιάζει δυσκολίες, λόγω των πολλών 

δεδομένων, ως εκ τούτου δημιουργήσαμε με την ίδια μεθοδολογία υποομάδες χωρών 

των κρατών μελών της ΕΕ και παρουσιάζονται ως εξής: 

 

 

Διάγραμμα 10: Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ) - Σχετική Πορεία Μετάβασης «relativetransitionpath» ετών 1995-2017 για τις 

χώρες μέλη (Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία Γερμανία και Εσθονία). 
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Διάγραμμα 11: Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ) - Σχετική Πορεία Μετάβασης «relativetransitionpath» ετών 1995-2017 για τις 

χώρες μέλη, Ιρλανδία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Ιταλία,  

 

 

Διάγραμμα 12: Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ) - Σχετική Πορεία Μετάβασης «relativetransitionpath» ετών 1995-2017 για τις  

χώρες μέλη της ΕΕ Κύπρο, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα. 
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Διάγραμμα 13: Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ) - Σχετική Πορεία Μετάβασης «relativetransitionpath» ετών 1995-2017 για τις  

χώρες μέλη της ΕΕ Ολλανδία, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία. 

 

 

Διάγραμμα 14: Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου 

Προϊόντος (ΑΕΠ) - Σχετική Πορεία Μετάβασης «relativetransitionpath» ετών 1995-2017 για τις  

χώρες μέλη της ΕΕ Σλοβενία, Σλοβακία, Φινλανδία, Σουηδία, Η.Β,  

 

Συνολικά από τους παραπάνω πίνακες παρατηρούμε ότι η μεγάλη άμβλυνση που 

υπάρχει στις τιμές μέχρι το 1999, εξομαλύνεται σε κάποιο βαθμό για κάποια έτη και στη 

συνέχεια ενισχύεται χωρίς να διακρίνονται σημάδια σύγκλισης(διαγράμματα 11, 12, 14). 

Αξιοσημείωτη είναι η καμπύλη της Βουλγαρίας (διάγραμμα 10)  για το λόγο ότι ενώ το 
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1996 βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο του διαγράμματος (0,33), πολύ σύντομα, από το 

2003 ξεπερνάει τον μέσο όρο και κινείται σταθερά πάνω από αυτόν.  

Οι Δανοί (διάγραμμα 10) φαίνεται να επιβαρύνονται με περιβαλλοντικούς φόρους 

περισσότερο από κάθε άλλο Ευρωπαίο, ενώ οι Ισπανοί υπόκεινται τη χαμηλότερη 

επιβάρυνση στο εισόδημα τους(διάγραμμα 11). Είναι πράγματι διακριτή η καμπύλη της 

Δανίας, η οποία το μεγαλύτερο διάστημα απέχει κατά πολύ του μέσου όρου των χωρών 

και η διαφορά αυτή φτάνει έως και το 88% αυτού (έτος 2002). Σταθερά στα χαμηλότερα 

επίπεδα από τον μέσο όρο η Ισπανία. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Δανία το 2014, είχε  τα 

υψηλότερα περιβαλλοντικά φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ μεταξύ 34 χωρών 

του ΟΟΣΑ και 5 οικονομιών εταίρων καθώς ανέρχονταν σε 3,97% του ΑΕΠ, σε 

σύγκριση με 2,0% κατά μέσο όρο μεταξύ των 39 χωρών. Στη Δανία, οι φόροι επί της 

ενέργειας αντιπροσωπεύουν το 59% των συνολικών φορολογικών εσόδων που 

σχετίζονται με το περιβάλλον.88 Το 2017 η Δανία με ποσοστό 3,72 % κατατάσσεται στη 

δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ με βάση το δείκτη των Περιβαλλοντικών 

φόρων ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, ενώ την πρώτη θέση κατέχει η Ελλάδα με ποσοστό 

3,97%. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των στατιστικών στοιχείων της Eurostat (2019), εκτός λίγων 

εξαιρέσεων οι χώρες με υψηλό μερίδιο περιβαλλοντικών εσόδων σε σχέση με τα συνολικά 

έσοδα από φόρους και κοινωνικές εισφορές τείνουν να έχουν επίσης σχετικά υψηλούς 

δείκτες περιβαλλοντικών φόρων ως προς ΑΕΠ. Η παρατήρηση αυτή δεν ισχύει για τις 

χώρες της ΕΕ που εφαρμόζουν μεγάλα υποχρεωτικά συστήματα κοινωνικής ασφάλισης, 

εισπράττουν κοινωνικές εισφορές που υπολογίζονται ως μέρος της συνολικής φορολογικής 

επιβάρυνσης και αυξάνουν σημαντικά τα έσοδα αυτά σε σύγκριση με τις χώρες που έχουν 

χαμηλότερη φορολογική επιβάρυνση για την κοινωνική ασφάλιση. Για παράδειγμα, αν και 

η Δανία το 2017 βρίσκεται στη 10η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ βάσει του μεριδίου 

της των περιβαλλοντικών φόρων ως προς τα συνολικά έσοδα από φόρους και κοινωνικές 

εισφορές, σε σχέση με το ΑΕΠ της, κατατάσσεται στη 2η θέση (μαζί με τη Σλοβενία) 

στην ΕΕ των 28,  αμέσως μετά την Ελλάδα (3,9%). 

Σε πολύ υψηλό σημείο σε σχέση με τον μέσο όρο βρίσκεται και η Ελλάδα (διάγραμμα 

13) από το έτος 2012 και μετά, αποτέλεσμα ενδεχομένως της δραματικής μείωσης του 

κατά κεφαλήν εισοδήματος (ΑΕΠ) η οποία δεν συνοδεύτηκε με αντίστοιχη ποσοστιαία 

                                                 
88OECD, Revenue from environmentally related taxes in Denmark, [online]  https://www.oecd.org/tax/tax-

policy/environmental-tax-profile-denmark.pdf   
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μείωση της φορολογίας γενικά, αλλά και της περιβαλλοντικής φορολογίας ειδικότερα. 

Ως ποσοστό του ΑΕΠ, η Ελλάδα είχε το 2014 το 8ο υψηλότερο περιβαλλοντικά 

φορολογικό έσοδο μεταξύ 34 χωρών του ΟΟΣΑ και 5 οικονομιών εταίρων. Το 2014, τα 

φορολογικά έσοδα που σχετίζονται με το περιβάλλον ήταν 2,79% του ΑΕΠ, έναντι 2,0% 

κατά μέσο όρο μεταξύ των 39 χωρών. Επισημαίνεται  ότι στην Ελλάδα, οι φόροι επί της 

ενέργειας αντιπροσωπεύουν το 76% των συνολικών περιβαλλοντικών φορολογικών 

εσόδων, σε σύγκριση με το 70% κατά μέσο όρο μεταξύ των 39 χωρών..89   

Αναλύοντας τα στοιχεία της τελευταίας δεκαετίας της ΕΕ-28, η Eurostat διαπιστώνει ότι 

οι επιπτώσεις της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης μείωσαν τις 

συνολικές επιδόσεις των οικονομιών των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς ο μέσος ετήσιος 

ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ  ήταν 1,0% μεταξύ των ετών  2008 – 2018. Η Ιρλανδία, με 

μέση ετήσια αύξηση 5,0% κατέγραψε τη μεγαλύτερη μεταβολή μεταξύ των κρατών 

μελών, ενώ ακολουθούν η Μάλτα  με αύξηση 4,8% και η Πολωνία  με 3,4% αντίστοιχα. 

 Αντίθετα, η συνολική εξέλιξη του πραγματικού ΑΕΠ ήταν αρνητική κατά την περίοδο 

2008 έως 2018 για την  Ελλάδα, την Ιταλία και την Κροατία. 

Αναφορικά με την Ελλάδα αναλύοντας στοιχεία των ετών 2007-2018 (ΕΛΣΤΑΤ, 2019) 

παρατηρείται ότι η ποσοστιαία μεταβολή του πραγματικού ΑΕΠ από το 2008 έως και το 

2016 είναι αρνητική, με τη μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή να καταγράφεται το 2011 (-

9,1%) και τη μικρότερη το 2016 (-0,2%). Μόνο τα έτη 2014, 2017 και 2018 

καταγράφονται θετικές μεταβολές της τάξης των 0,7%, 1,5% και 1,9% αντίστοιχα.  

Οι αρνητικές μεταβολές του ΑΕΠ τουλάχιστον κατά την περίοδο 2008-2016 σε 

συνδυασμό με τις μεγάλες αυξήσεις των ΕΦΚ (που συγκαταλέγονται  στους 

περιβαλλοντικούς φόρους) και των αντίστοιχων δημοσιονομικών εσόδων που προήλθαν 

από αυτές, δικαιολογούν την μεταβολή του δείκτη των περιβαλλοντικών φόρων σε 

σχέση με το ΑΕΠ και την θέση της Ελλάδας μεταξύ των εταίρων της. 

 

Τέλος στον πίνακα (διάγραμμα 18) στο παράρτημα Α της παρούσας, υπολογίστηκε η 

σχετική πορεία μετάβασης «relative transition path» της μεταβλητής για το διάστημα 

από το έτος 1995 έως το έτος 2017 για την ΕΕ των 15. Απομονώνοντας τις 15 χώρες 

μέλη,  χωρίς να οδηγούμαστε σε διαφορετικά συμπεράσματα παρατηρούμε τα εξής: 

                                                 
89OECD, Revenue from environmentally related taxes in Greece,  [online] https://www.oecd.org/tax/tax-

policy/environmental-tax-profile-greece.pdf   
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Οι περισσότερες από τις 15 χώρες μέλη κινούνται για όλο το διάστημα αρκετά κοντά 

στον μέσο όρο, στη ζώνη συν-πλην 20%. Στο διάγραμμα είναι διακριτή η μεγάλη 

αναλογικά, ποσοστιαία επιβάρυνση του εισοδήματος των Δανών με περιβαλλοντικούς 

φόρους σε σχέση με άλλα κράτη όπως π.χ. των Ισπανών και των Γάλλων. Αναλογικά 

μεγάλη είναι και η ποσοστιαία επιβάρυνση των Ολλανδών μέχρι την αρχή της 

παγκόσμιας οικονομικής κρίσης το 2008. Το διάστημα που ακολουθεί (έτη 2009 έως 

2017) η ποσοστιαία επιβάρυνση περιβαλλοντικών φόρων των Ελλήνων και των Ιταλών 

εκτοξεύεται πέρα από τη ζώνη του συν-πλην 20% στην οποία κινούνταν τα προηγούμενα 

έτη, ενδεχομένως απόρροια της κρίσιμης μείωσης των εθνικών εισοδημάτων.  

Η διεθνής οικονομική και δημοσιονομική κρίση του 2008 είχε βαθιές αρνητικές 

επιπτώσεις στην Ελλάδα. Ένας συνδυασμός εξωτερικών και εσωτερικών αιτιών οδήγησε 

τη χώρα σε μια άνευ προηγουμένου συρρίκνωση στο εθνικό προϊόν και τα εισοδήματά 

του και στην ταχεία αύξηση της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού 

αποκλεισμού. Ωστόσο, μετά από επτά χρόνια ύφεσης, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει 

από το 2016 σημαντικά σημάδια ανάκαμψης και το 2017 αυξήθηκε το ΑΕΠ σε ποσοστό 

1,4%.90 Αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 1,9% καταγράφηκε και το 2018. 

 

5  Επίλογος 

5.1 Σύνοψη  

Η ΕΕ των 28 κρατών μελών (ή 27 καλύτερα) και των 513 εκατομμυρίων κατοίκων 

καλύπτει ένα μεγάλο γεωγραφικό χώρο στον πλανήτη. Είναι επίσης ένας αξιοσημείωτος 

παραγωγός αερίων του θερμοκηπίου καθώς, σύμφωνα με μελέτες που έγιναν και 

αφορούσαν στο έτος 2006, ευθύνονταν για το 10,5% των παγκόσμιων ρύπων. Αν και το 

ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το ποσοστό των ΗΠΑ και της Κίνας και το μερίδιό 

της συνεχώς μειώνεται, είναι και θα παραμένει ένας σημαντικός παράγοντας κλιματικής 

αλλαγής, καθώς η οικονομία της είναι βαριά εξαρτώμενη από τα ορυκτά καύσιμα, τα 

οποία ως επί το πλείστο εισάγει.91  Έχοντας λοιπόν σαν στόχο την ανταγωνιστικότητα 

                                                 
90ΠΗΓΗ VOLUNTARY NATIONAL REVIEWON THE IMPLEMENTATION OF THE 2030 AGENDA 

FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT GREECE JULY 2018  

91Jordan, A., Huitema, D., Van Asselt, H., Rayner, T., & Berkhout, F. (Eds.). 

(2010). Climate change policy in the European Union: confronting the dilemmas of 
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και την ανάπτυξη της οικονομίας της και έχοντας αντιληφθεί τα αίτια, τις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής και της εξάντλησης των φυσικών πόρων, η ΕΕ έχει αναλάβει 

ηγετικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για τις διεθνείς συμφωνίες, με στόχο τον 

περιορισμό της κλιματικής αλλαγής και των καταστροφικών αποτελεσμάτων της, τόσο 

στην υγεία των πολιτών όσο και στην οικονομία. Ο ηγετικός της ρόλος όμως δεν 

περιορίζεται μόνο στο επίπεδο των διεθνών συζητήσεων και συμφωνιών. Προσπαθεί να 

ηγηθεί μέσα από το παράδειγμα, δείχνοντας στους άλλους ότι μπορεί να είναι 

πετυχημένη (Jordan A, et. αl., 2010). Ακόμη και όταν οι ΗΠΑ γύρισαν την πλάτη τους 

σε όλες τις διεθνείς συνθήκες η Ε. Επιτροπή συνέχιζε να προωθεί την ατζέντα της για 

την κλιματική αλλαγή πρωτοστατώντας στην παγκόσμια κοινότητα (Jordan A, et. αl. 

2010). Στο πλαίσιο αυτό, εδώ και δεκαετίες, έχει υιοθετήσει περιβαλλοντικές δράσεις 

και έχει θέσει στόχους που απευθύνονται σε ένα σύνολο περιβαλλοντικών προκλήσεων 

που αφορούν στην ατμοσφαιρική ρύπανση, την κλιματική αλλαγή, τη χρήση των πόρων, 

τη βιοποικιλότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη. Τους στόχους αυτούς παρακολουθεί 

συστηματικά μέσα από δείκτες μέτρησης αποδοτικότητας  και τους οποίους αξιολογεί 

και αναπροσαρμόζει ανά διαστήματα, στο πλαίσιο των διεθνών δεσμευτικών στόχων 

της. Το πλαίσιο για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030 περιλαμβάνει ποσοτικούς και 

πολιτικούς στόχους σε επίπεδο ΕΕ για την περίοδο από το 2021 έως το 2030. Οι βασικοί 

στόχοι για την περίοδο 2021-2030 είναι: 

 Μείωση τουλάχιστον κατά 40% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (σε 

σχέση με τα επίπεδα του 1990) 

  Μερίδιο της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές: τουλάχιστον 32% 

  Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης: τουλάχιστον 32,5%  

 Μακροπρόθεσμα, η ΕΕ έχει δεσμευτεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου κατά 80%- 95% έως το 2050 σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. 

Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις βάσει των υφιστάμενων μέτρων, η ΕΕ 

παραμένει σε καλό δρόμο για την επίτευξη των στόχων της.  

 

Καθώς η ΕΕ έχει αποδεχθεί ότι η χρήση των περιβαλλοντικών φόρων ως εργαλεία 

περιβαλλοντικής πολιτικής μπορούν με προσεκτικό σχεδιασμό να επιφέρουν όχι μόνο 

περιβαλλοντικά αποτελέσματα αλλά και αποτελέσματα στην οικονομική ανάπτυξη και 
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την ανταγωνιστικότητα, προωθεί την ευρύτερη χρήση τους από τα κράτη μέλη της. Στο 

πλαίσιο αυτό έχει θέσει στόχους αύξησης των περιβαλλοντικών φόρων σε σχέση με τους 

φόρους εργασίας μέσα από προγράμματα φορολογικής μεταρρύθμισης που τα κράτη 

μέλη της πρέπει να επεξεργαστούν και να εφαρμόσουν σε εθνικό επίπεδο.  Τόσο το 

έντονο δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ΕΕ (ο πληθυσμός της γερνά) όσο 

και οι τεχνολογικές καινοτομίες στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών, κατά τη 

μετάβαση σε μια οικονομία με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, θα 

συμβάλουν στη διάβρωση της φορολογικής βάσης στις χώρες της ΕΕ. Τα προγράμματα 

φορολογικής μεταρρύθμισης αποτελούν μια πρόκληση για τις δημοσιονομικές 

προοπτικές στην Ευρώπη ενόψει των παραπάνω τάσεων.   

Στην παρούσα μελέτη έχοντας θέσει ως βασική υπόθεση την εναρμόνιση των 

περιβαλλοντικών πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ προσπαθήσαμε αξιοποιώντας τα 

στοιχεία της Eurostat της περιόδου 1995-2017 που αφορούσαν δύο βασικούς δείκτες 

μέτρησης της υλοποίησης των περιβαλλοντικών πολιτικών και επίτευξης στόχων των 

κρατών μελών, ήτοι τον δείκτη «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών 

εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές»  και τον δείκτη «Περιβαλλοντικοί φόροι 

ως ποσοστό του ΑΕΠ» να εξετάσουμε το βαθμό σύγκλισης και εναρμόνισης των 

φορολογικών συντελεστών και πολιτικών των κρατών μελών της ΕΕ. Η μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε ήταν ο υπολογισμός της σχετικής πορείας μετάβασης των 

μεταβλητών για το ερευνώμενο διάστημα, καθώς η σχετική πορεία μετάβασης 

απεικονίζει την τάση σύγκλισης ή μη της κάθε μεταβλητής στο χρόνο. Τα αποτελέσματα 

αυτής της μελέτης ήταν τα ακόλουθα: 

Α) Αναφορικά με τη σχετική πορεία μετάβασης του δείκτη «Περιβαλλοντικοί φόροι ως 

ποσοστό των συνολικών εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές», διαπιστώθηκε 

ότι η μεγάλη άμβλυνση που υπάρχει μέχρι το 2000 εξομαλύνεται σε κάποιο βαθμό μέχρι 

το 2005 χωρίς στη συνέχεια να διακρίνεται κάποια τάση σύγκλισης. Το 2008 το μέσο 

ετήσιο μερίδιο περιβαλλοντικών φόρων των 28 μελών της ΕΕ ανέρχονταν σε ποσοστό 

7,09% ενώ το 2017 σε 7,29% με τη Λετονία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα να 

καταγράφονται με ποσοστά άνω του 10%. 

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις του ΕΟΠ (ΕΕΑ Report 19/2018) ο στόχος 

μετατόπισης της φορολογίας από την εργασία στο περιβάλλον (μερίδια 10%) που είχε 

τεθεί με ορίζοντα υλοποίησης το 2020 στο πλαίσιο του 7ου ΠΠΔ της ΕΕ, δεν είναι πιθανό 

να επιτευχθεί. O δείκτης αυτός επίσης δείχνει ότι υπάρχει ευρύ πεδίο εφαρμογής μιας 
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φορολογικής πολιτικής μεταρρύθμισης μέσω της μετατόπισης των φόρων από την 

εργασία προς το περιβάλλον (χρήση πόρων και ρύπανση). Μια τέτοια μετατόπιση μπορεί 

να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης, ενώ παράλληλα δημιουργεί τις συνθήκες 

επίτευξης των περιβαλλοντικών στόχων, ήτοι τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα και την 

αποδοτικότερη χρήση των πόρων.  

 

Β) Αναφορικά με τη σχετική πορεία μετάβασης του δείκτη  «Περιβαλλοντικοί φόροι ως 

ποσοστό του ΑΕΠ» διαπιστώθηκε ότι η μεγάλη άμβλυνση που υπάρχει στις τιμές μέχρι 

το 1999 εξομαλύνεται σε κάποιο βαθμό περίπου μέχρι το 2002 και στη συνέχεια 

ενισχύεται χωρίς να υπάρχουν σημάδια σύγκλισης. Σταθερά πολύ πάνω από το μέσο η 

Δανία καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο με διακριτή πτωτική τάση από το 2014 και 

έπειτα. Η Ελλάδα το 2017 βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των ΕΕ-28 με έντονη 

ανοδική τάση από το 2008 έως και το 2017, απόρροια  της αύξησης των εσόδων από 

περιβαλλοντικούς φόρους και της αντίστοιχης μείωσης του ΑΕΠ. 

 

Κατά την αξιολόγηση των σημαντικών διαφοροποιήσεων μεταξύ των χωρών μελών, των 

εσόδων από τους περιβαλλοντικούς φόρους ως ποσοστό του ΑΕΠ, θα πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι οι περιβαλλοντικοί φόροι, οι επιβαρύνσεις και οι εισφορές είναι συχνά μόνο 

ένα μέρος ενός συνδυασμού πολιτικών και είναι δύσκολο να γίνει διάκριση των 

συγκεκριμένων επιπτώσεων αυτών από τις επιπτώσεις του ευρύτερου πακέτου πολιτικής 

στο σύνολό του. Επιπλέον, συχνά υπάρχουν διάφοροι εξωτερικοί παράγοντες και 

συνθήκες που οδηγούν σε αλλαγές όπως η κατάσταση της οικονομίας, οι τιμές της 

ενέργειας, οι τεχνολογικές εξελίξεις κ.λπ. Έτσι, η ακριβής αιτιότητα μπορεί να είναι 

δύσκολο να προσδιοριστεί  δεδομένου ότι οποιαδήποτε επίδραση ή αντίκτυπος (στην 

οικονομία, το περιβάλλον ή την κοινωνία) οφείλεται συχνά σε έναν αριθμό 

διαφορετικών παραγόντων που αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, των οποίων ο 

περιβαλλοντικός φόρος, χρέωση ή εισφορά είναι ένα στοιχείο (Withana, et al, 2014). 

 

Παρά τις δυσκολίες αξιολόγησης η σχετική πορεία μετάβασης του δείκτη  

«Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό του ΑΕΠ»  οδηγεί στο συμπέρασμα ότι  είναι 

απαραίτητος ο αυστηρότερος συντονισμός και η συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 

την εναρμόνιση των φορολογικών συντελεστών, η οποία θα μπορούσε να αντιμετωπίσει 

ορισμένες πτυχές των ζητημάτων ανταγωνιστικότητας (Hewett, C. & Ekins, P., 2016).  
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Επιπρόσθετα οδηγούν στο συμπέρασμα ότι υπάρχει ακόμα ευρύ πεδίο διεύρυνσης της 

περιβαλλοντικής φορολογίας μέσα από περιβαλλοντικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις 

στα περισσότερα κράτη μέλη. Το συμπέρασμά μας ενισχύεται και από αντίστοιχη μελέτη 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία στο πλαίσιο επανεξέτασης των φορολογικών 

μεταρρυθμίσεων στα κράτη μέλη από το 2015 διαπίστωσε ότι σχεδόν στο ένα τρίτο των 

κρατών μελών της ΕΕ υπάρχει ιδιαίτερο περιθώριο βελτίωσης του σχεδιασμού των 

περιβαλλοντικών φόρων. Μεταξύ των προτεινόμενων λύσεων είναι η αναδιάρθρωση της 

φορολογίας των οχημάτων, η αναπροσαρμογή των περιβαλλοντικών φόρων στον 

πληθωρισμό και η προσαρμογή των ειδικών φόρων κατανάλωσης των καυσίμων ώστε να 

αντικατοπτρίζουν τον άνθρακα και το ενεργειακό περιεχόμενό τους.92  Διαπιστώνεται 

επίσης ότι οι περιβαλλοντικοί φόροι θα μπορούσαν να αυξηθούν σε ολόκληρη την ΕΕ 

από 2,5% του ΑΕΠ κατά μέσο όρο το 2013 σε 3,6% του ΑΕΠ έως το 2030. Οι χώρες 

μέλη της ΕΕ ανέφεραν ότι οι πολιτικά εφικτές αυξήσεις των περιβαλλοντικών φόρων, 

ιδίως των ενεργειακών φόρων, είναι χαμηλότερες από τις εκτιμώμενες βέλτιστες τιμές. Η 

έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, ενώ βραχυπρόθεσμα, το σενάριο ορθής 

πρακτικής αντιμετωπίζεται ως προκλητικό, μακροπρόθεσμα, σχεδόν όλες οι 

προτεινόμενες τροποποιήσεις στα εθνικά φορολογικά συστήματα μπορούν να 

θεωρηθούν πολιτικά εφικτές. 

`1 

5.2  Γενικά Συμπεράσματα 

Θα πρέπει να γίνουν πολλές κοινωνικές και οικονομικές προσαρμογές προκειμένου να 

αντιμετωπίσουμε τις περιβαλλοντικές προκλήσεις και τα αποτελέσματα της κλιματικής 

αλλαγής, Το σημαντικότερο (θεμελιώδης αντίδραση) είναι να μειώσουμε ή να 

αποφύγουμε δραστηριότητες που την προκαλούν. Αυτό σημαίνει κυρίως να μειώσουμε ή 

να εξαλείψουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου από την καύση ορυκτών 

καυσίμων. Δεδομένου ότι το 80% από την ενέργεια που χρησιμοποιείται στον κόσμο 

σήμερα προέρχεται από αυτές τις πηγές, αυτό θα αποτελεί ένα σημαντικό τεχνολογικό 

οικονομικό και πολιτικό εγχείρημα. Καθώς η βιομηχανική κοινωνία και η σύγχρονη 

κουλτούρα των καταναλωτών στηρίζεται σε μια εκτεταμένη χρήση ορυκτών καυσίμων 

οι αλλαγές που απαιτούνται αναμφισβήτητα είναι μια πρόκληση. Θα αφορά την μείωση 

                                                 
92https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-

labour-taxation 

https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-labour-taxation
https://www.eea.europa.eu/airs/2018/resource-efficiency-and-low-carbon-economy/environmental-and-labour-taxation
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της ζήτησης για ενέργεια μέσω αλλαγών στον τρόπο ζωής, ενθάρρυνσης της αλλαγής της 

συμπεριφοράς τόσο στην παραγωγή όσο και στην κατανάλωση της ενέργειας που 

χρειαζόμαστε, η οποία θα παράγεται μειώνοντας τη χρήση ορυκτών καυσίμων και 

αντικαθιστώντας με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ή και ατομική ενέργεια. 

Η ευρωπαϊκή οικονομία αντιμετωπίζει σε κάθε περίπτωση μια μετάβαση. Η πρόκληση 

και η ευκαιρία είναι να κάνουμε αυτή τη μετάβαση να βασίζεται σε μια οικονομία 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Η μετάβαση θα γίνει πολύ ευκολότερη 

μέσα από μια περιβαλλοντική φορολογική μεταρρύθμιση. Σκοπός της ΕΕ είναι να 

κινηθεί προς μια εναρμόνιση πολιτικών όσον αφορά στο στόχο. Το πώς θα επιτευχθεί ο 

στόχος εξαρτάται τόσο από την προσήλωση σε αυτόν όσο και από το σωστό σχεδιασμό 

και την επιλογή του κατάλληλου συνδυασμού εργαλείων περιβαλλοντικής πολιτικής που 

μπορούν να επιφέρουν το βέλτιστο αποτέλεσμα. 

ευρείας δ 

από τη συντριπτική πλειοψηφία των 
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Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων όλων των φόρων και των κοινωνικών εισφορών»   

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
average 
1995-
2017 

Belgium 5,58 6,07 6,02 5,78 5,8 5,43 5,42 5,28 5,47 5,66 5,64 5,24 5,17 4,91 5,11 5,13 5,15 4,79 4,54 4,58 4,67 4,98 4,99 5,28 

Bulgaria 5,95 3,72 4,82 7,07 7,81 8,42 8,25 8,21 9,51 9,76 9,58 9,46 10,11 10,69 10,49 10,6 10,59 10 9,9 9,61 10 9,57 9,07 8,83 

Czechia 7,63 7,39 6,84 6,74 7,08 6,94 7,19 6,81 6,87 7,02 7,21 7,01 6,71 6,81 7,15 6,99 6,95 6,53 6,12 6,18 6,09 6,07 5,86 6,79 

Denmark 9,27 9,71 9,77 11,13 11,08 10,32 10,49 11,01 10,54 10,75 10,25 10,07 10,21 9,32 8,88 8,92 8,92 8,67 8,95 8,17 8,57 8,54 8,13 9,64 

Germany (until 
1990 former 
territory of the 
FRG) 

5,48 5,5 5,44 5,33 5,61 5,86 6,51 6,58 6,88 6,72 6,53 6,29 5,81 5,68 5,95 5,81 5,83 5,58 5,37 5,21 4,97 4,77 4,62 5,75 

Estonia 2,45 4,13 4,46 5,6 5,18 5,44 6,96 6,38 6,11 6,73 7,58 7,17 7 7,37 8,42 8,82 8,65 8,61 8,09 8,28 8,2 8,87 8,8 6,93 

Ireland 9,23 9,38 9,29 9,46 9,39 8,93 7,95 8,16 7,95 8,3 8,25 7,7 7,94 7,92 8,06 8,82 8,74 8,39 8,55 8,22 8,03 7,87 7,6 8,44 

Greece 11,11 11,2 10,01 9,16 8,06 6,68 6,91 6,85 6,84 6,97 6,63 6,55 6,54 6,46 6,77 8,26 8,64 9,15 10,2 10,3 10,39 9,75 10,21 8,42 

Spain 6,84 6,72 6,47 6,83 6,83 6,43 6,19 6,1 6,04 5,73 5,4 5,07 4,86 5,06 5,39 5,22 5,05 4,88 5,8 5,55 5,73 5,56 5,43 5,79 

France 5,95 5,92 5,64 5,64 5,38 5,01 4,55 4,85 4,69 4,9 4,68 4,52 4,39 4,32 4,43 4,47 4,43 4,4 4,45 4,45 4,73 4,92 4,96 4,86 

Croatia : : : : : : : 9,31 9,64 9,49 9,22 8,86 8,46 7,74 7,68 8,44 7,62 7,13 7,86 8,66 9,04 9,21 9,08 8,59 

Italy 8,94 8,31 7,93 7,93 8,19 7,64 7,57 7,4 7,51 7,25 7,44 7,14 6,57 6,22 6,7 6,74 7,36 8,03 7,93 8,32 7,9 8,22 7,91 7,62 

Cyprus 10,52 10,38 9,39 9,1 8,9 9,05 9,79 9,69 12,01 12,32 10,58 9,63 8,7 8,69 8,76 8,67 8,68 8,15 8,62 9,13 8,9 8,81 8,62 9,44 

Latvia 3,23 5,12 6,42 8,77 7,32 7,67 7,16 7,69 8,28 8,9 9,03 7,76 7,22 7,43 9,62 10,47 10,56 10,28 10,81 11,28 11,75 11,66 11,23 8,68 

Lithuania 6,78 6,88 6,87 7,77 9 7,95 8,72 9,68 9,68 9,3 7,85 5,97 5,82 5,34 6,68 6,46 6,2 6,09 6,23 6,31 6,4 6,49 6,48 7,17 

Luxembourg 8 7,77 7,53 7,43 7,31 7,1 7,1 7,05 7,29 8,19 7,84 7,36 7,07 7,02 6,56 6,34 6,35 6,12 5,62 5,2 4,9 4,57 4,41 6,70 

Hungary 6,15 6,5 6,73 8,45 8,2 7,23 6,95 6,9 6,91 7,63 7,48 7,62 7 6,76 6,7 7,36 7,17 6,81 6,61 6,52 6,57 6,67 6,61 7,02 

Malta 11,71 12,14 12,8 15,38 14,55 13 12,17 10,85 10,7 9,42 9,72 9,97 10,75 10,16 9,74 9,04 9,61 8,85 8,24 8,7 9,12 8,59 8,4 10,59 

Netherlands 8,68 9,16 9,1 9,32 9,39 9,42 9,47 9,25 9,51 9,84 10,06 9,96 9,48 9,56 9,87 9,83 9,62 9,12 9,05 8,93 8,99 8,73 8,6 9,35 

Austria 5,18 5,04 5,38 5,26 5,33 5,68 5,86 6,13 6,33 6,33 6,27 6 5,83 5,66 5,72 5,68 5,87 5,74 5,58 5,59 5,51 5,61 5,71 5,71 

Poland 4,87 5,11 4,91 5,34 6,02 6,52 6,59 7,46 7,72 8,54 8,11 7,89 7,9 7,74 8,05 8,66 8,27 8,06 7,55 8,08 8,21 8,1 7,86 7,29 
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Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων όλων των φόρων και των κοινωνικών εισφορών»   

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
average 
1995-
2017 

Portugal 11,44 11,33 10,6 11,07 10,45 8,37 9,18 9,57 9,4 9,76 9,37 8,9 8,62 7,82 8,15 7,97 7,16 6,8 6,49 6,64 7,01 7,56 7,52 8,75 

Romania 6,32 6,72 10,55 10,52 12,43 11,23 8,22 7,54 8,4 8,59 7,15 6,76 7,07 6,33 7,11 8 6,89 7,12 7,36 8,45 8,66 9,02 7,66 8,18 

Slovenia 10,76 11,5 12,17 13,42 10,94 7,87 8,62 8,59 8,65 8,67 8,29 7,86 7,97 8,06 9,57 9,75 9,43 10,39 10,75 10,6 10,62 10,55 10,21 9,79 

Slovakia 5,79 5,37 5,47 5,21 5,61 6,49 5,88 6,56 7,33 7,75 7,46 7,62 7,09 6,89 6,65 6,5 6,34 6,11 5,71 5,72 5,51 5,62 5,36 6,26 

Finland 6,42 6,63 7,23 7,2 7,49 6,67 6,67 6,87 7,28 7,47 7,06 6,91 6,41 6,3 6,19 6,57 7,18 6,98 6,71 6,62 6,65 7,05 6,9 6,85 

Sweden 5,84 6,26 5,87 5,9 5,61 5,42 5,71 6,07 6,08 5,89 5,85 5,69 5,6 5,83 6,1 5,99 5,66 5,67 5,49 5,18 5,13 5,07 4,87 5,69 

United Kingdom 8,31 8,44 8,35 8,58 8,56 8,07 7,62 7,75 7,61 7,3 6,81 6,53 6,72 6,54 7,46 7,41 7,22 7,34 7,42 7,47 7,41 7,23 7,02 7,53 

annual average 7,35 7,50 7,63 8,13 8,06 7,59 7,54 7,66 7,90 8,04 7,76 7,41 7,25 7,09 7,43 7,60 7,51 7,35 7,36 7,43 7,49 7,49 7,29 7,56 

 

  

Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων όλων των φόρων και των κοινωνικών εισφορών»                                                                         

Υπολογισμός  της Σχετική Πορεία Μετάβασης «relative transition path» 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Belgium 0,76 0,81 0,79 0,71 0,72 0,72 0,72 0,69 0,69 0,70 0,73 0,71 0,71 0,69 0,69 0,67 0,69 0,65 0,62 0,62 0,62 0,67 0,68 

Bulgaria 0,81 0,50 0,63 0,87 0,97 1,11 1,09 1,07 1,20 1,21 1,23 1,28 1,39 1,51 1,41 1,39 1,41 1,36 1,35 1,29 1,34 1,28 1,24 

Czechia 1,04 0,99 0,90 0,83 0,88 0,91 0,95 0,89 0,87 0,87 0,93 0,95 0,93 0,96 0,96 0,92 0,93 0,89 0,83 0,83 0,81 0,81 0,80 

Denmark 1,26 1,30 1,28 1,37 1,38 1,36 1,39 1,44 1,33 1,34 1,32 1,36 1,41 1,31 1,20 1,17 1,19 1,18 1,22 1,10 1,14 1,14 1,12 

Germany 
(until 
1990 
former 
territory 
of the 
FRG) 

0,75 0,73 0,71 0,66 0,70 0,77 0,86 0,86 0,87 0,84 0,84 0,85 0,80 0,80 0,80 0,76 0,78 0,76 0,73 0,70 0,66 0,64 0,63 

Estonia 0,33 0,55 0,58 0,69 0,64 0,72 0,92 0,83 0,77 0,84 0,98 0,97 0,97 1,04 1,13 1,16 1,15 1,17 1,10 1,11 1,10 1,18 1,21 

Ireland 1,26 1,25 1,22 1,16 1,17 1,18 1,05 1,06 1,01 1,03 1,06 1,04 1,10 1,12 1,09 1,16 1,16 1,14 1,16 1,11 1,07 1,05 1,04 

Greece 1,51 1,49 1,31 1,13 1,00 0,88 0,92 0,89 0,87 0,87 0,85 0,88 0,90 0,91 0,91 1,09 1,15 1,24 1,39 1,39 1,39 1,30 1,40 

Spain 0,93 0,90 0,85 0,84 0,85 0,85 0,82 0,80 0,76 0,71 0,70 0,68 0,67 0,71 0,73 0,69 0,67 0,66 0,79 0,75 0,77 0,74 0,74 
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Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων όλων των φόρων και των κοινωνικών εισφορών»                                                                         

Υπολογισμός  της Σχετική Πορεία Μετάβασης «relative transition path» 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

France 0,81 0,79 0,74 0,69 0,67 0,66 0,60 0,63 0,59 0,61 0,60 0,61 0,61 0,61 0,60 0,59 0,59 0,60 0,60 0,60 0,63 0,66 0,68 

Croatia               1,21 1,22 1,18 1,19 1,20 1,17 1,09 1,03 1,11 1,02 0,97 1,07 1,17 1,21 1,23 1,25 

Italy 1,22 1,11 1,04 0,98 1,02 1,01 1,00 0,97 0,95 0,90 0,96 0,96 0,91 0,88 0,90 0,89 0,98 1,09 1,08 1,12 1,06 1,10 1,09 

Cyprus 1,43 1,38 1,23 1,12 1,10 1,19 1,30 1,26 1,52 1,53 1,36 1,30 1,20 1,22 1,18 1,14 1,16 1,11 1,17 1,23 1,19 1,18 1,18 

Latvia 0,44 0,68 0,84 1,08 0,91 1,01 0,95 1,00 1,05 1,11 1,16 1,05 1,00 1,05 1,30 1,38 1,41 1,40 1,47 1,52 1,57 1,56 1,54 

Lithuani
a 

0,92 0,92 0,90 0,96 1,12 1,05 1,16 1,26 1,23 1,16 1,01 0,81 0,80 0,75 0,90 0,85 0,83 0,83 0,85 0,85 0,85 0,87 0,89 

Luxembo
urg 

1,09 1,04 0,99 0,91 0,91 0,94 0,94 0,92 0,92 1,02 1,01 0,99 0,98 0,99 0,88 0,83 0,85 0,83 0,76 0,70 0,65 0,61 0,60 

Hungary 0,84 0,87 0,88 1,04 1,02 0,95 0,92 0,90 0,87 0,95 0,96 1,03 0,97 0,95 0,90 0,97 0,96 0,93 0,90 0,88 0,88 0,89 0,91 

Malta 1,59 1,62 1,68 1,89 1,81 1,71 1,61 1,42 1,35 1,17 1,25 1,35 1,48 1,43 1,31 1,19 1,28 1,20 1,12 1,17 1,22 1,15 1,15 

Netherla
nds 

1,18 1,22 1,19 1,15 1,17 1,24 1,26 1,21 1,20 1,22 1,30 1,34 1,31 1,35 1,33 1,29 1,28 1,24 1,23 1,20 1,20 1,17 1,18 

Austria 0,70 0,67 0,70 0,65 0,66 0,75 0,78 0,80 0,80 0,79 0,81 0,81 0,80 0,80 0,77 0,75 0,78 0,78 0,76 0,75 0,74 0,75 0,78 

Poland 0,66 0,68 0,64 0,66 0,75 0,86 0,87 0,97 0,98 1,06 1,04 1,06 1,09 1,09 1,08 1,14 1,10 1,10 1,03 1,09 1,10 1,08 1,08 

Portugal 1,56 1,51 1,39 1,36 1,30 1,10 1,22 1,25 1,19 1,21 1,21 1,20 1,19 1,10 1,10 1,05 0,95 0,93 0,88 0,89 0,94 1,01 1,03 

Romania 0,86 0,90 1,38 1,29 1,54 1,48 1,09 0,98 1,06 1,07 0,92 0,91 0,98 0,89 0,96 1,05 0,92 0,97 1,00 1,14 1,16 1,20 1,05 

Slovenia 1,46 1,53 1,59 1,65 1,36 1,04 1,14 1,12 1,09 1,08 1,07 1,06 1,10 1,14 1,29 1,28 1,26 1,41 1,46 1,43 1,42 1,41 1,40 

Slovakia 0,79 0,72 0,72 0,64 0,70 0,86 0,78 0,86 0,93 0,96 0,96 1,03 0,98 0,97 0,90 0,85 0,84 0,83 0,78 0,77 0,74 0,75 0,74 

Finland 0,87 0,88 0,95 0,89 0,93 0,88 0,88 0,90 0,92 0,93 0,91 0,93 0,88 0,89 0,83 0,86 0,96 0,95 0,91 0,89 0,89 0,94 0,95 

Sweden 0,79 0,84 0,77 0,73 0,70 0,71 0,76 0,79 0,77 0,73 0,75 0,77 0,77 0,82 0,82 0,79 0,75 0,77 0,75 0,70 0,69 0,68 0,67 

United 
Kingdom 

1,13 1,13 1,09 1,06 1,06 1,06 1,01 1,01 0,96 0,91 0,88 0,88 0,93 0,92 1,00 0,97 0,96 1,00 1,01 1,01 0,99 0,97 0,96 
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Διάγραμμα 15: Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των συνολικών εσόδων από φόρους και κοινωνικές εισφορές» Σχετική 

Πορεία Μετάβασης «relative transition path» ετών 1995-2017 για τις 28 χώρες μέλη. 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Belgium

Bulgaria

Czechia

Denmark

Germany (until 1990 former territory of
the FRG)

Estonia

Ireland

Greece

Spain

France

Croatia

Italy

Cyprus

Latvia

Lithuania

Luxembourg

Hungary

Malta

Netherlands

Austria

Poland

Portugal

Romania

Slovenia

Slovakia

Finland

Sweden

United Kingdom



 

5 

 

Διάγραμμα 16: Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό των ως ποσοστό των συνολικών εσόδων από φόρους και κοινωνικές 

εισφορές» Σχετική Πορεία Μετάβασης «relative transition path» ετών 1995-2017 για τις 15 χώρες μέλη μέχρι το 1995. 
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Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό επί του ΑΕΠ»  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
average 
1995-
2017 

Belgium 2,4 2,64 2,64 2,57 2,57 2,39 2,38 2,32 2,38 2,47 2,45 2,27 2,22 2,14 2,18 2,21 2,25 2,15 2,07 2,08 2,11 2,21 2,24 2,32 

Bulgaria 1,27 0,86 1,23 1,93 2,35 2,6 2,5 2,3 2,91 3,09 2,92 2,83 3,19 3,28 2,85 2,75 2,68 2,67 2,81 2,73 2,91 2,77 2,68 2,53 

Czechia 2,64 2,46 2,3 2,18 2,35 2,26 2,34 2,27 2,34 2,43 2,47 2,38 2,31 2,26 2,31 2,28 2,34 2,23 2,13 2,09 2,07 2,11 2,07 
2,29 

Denmark 4,31 4,54 4,57 5,26 5,3 4,84 4,82 5 4,8 4,99 4,92 4,68 4,74 4,17 3,99 4,02 4,02 3,97 4,14 4 3,97 3,92 3,72 
4,46 

Germany 
(until 1990 
former 
territory of 
the FRG) 

2,12 2,15 2,12 2,09 2,25 2,34 2,47 2,47 2,6 2,49 2,42 2,35 2,17 2,14 2,26 2,13 2,17 2,11 2,05 1,98 1,9 1,85 1,81 

2,19 

Estonia 0,88 1,41 1,52 1,9 1,69 1,69 2,11 1,99 1,89 2,1 2,27 2,19 2,19 2,32 2,94 2,93 2,73 2,73 2,56 2,66 2,73 2,98 2,88 2,23 

Ireland 2,96 3,03 2,94 2,93 2,92 2,75 2,28 2,27 2,27 2,46 2,48 2,42 2,45 2,3 2,26 2,45 2,46 2,38 2,46 2,37 1,88 1,85 1,75 2,45 

Greece 3,15 3,19 2,96 2,82 2,56 2,23 2,21 2,27 2,16 2,12 2,11 2,03 2,08 2,05 2,08 2,64 2,91 3,28 3,65 3,71 3,81 3,77 3,97 2,77 

Spain 2,14 2,13 2,06 2,22 2,26 2,14 2,03 2,03 2 1,96 1,9 1,83 1,77 1,63 1,61 1,63 1,58 1,57 1,91 1,87 1,93 1,86 1,83 1,91 

France 2,51 2,56 2,45 2,44 2,37 2,17 1,96 2,05 1,98 2,07 2,01 1,96 1,88 1,84 1,87 1,89 1,92 1,96 2,03 2,03 2,16 2,25 2,31 2,12 

Croatia : : : : : : : 3,51 3,58 3,46 3,34 3,26 3,14 2,85 2,79 3,03 2,68 2,56 2,85 3,18 3,37 3,49 3,43 3,16 

Italy 3,46 3,36 3,34 3,24 3,35 3,04 3,02 2,93 2,99 2,84 2,9 2,86 2,72 2,56 2,79 2,79 3,05 3,49 3,45 3,59 3,39 3,47 3,33 3,13 

Cyprus 2,62 2,54 2,24 2,29 2,26 2,47 2,75 2,71 3,46 3,63 3,32 3,09 3,14 3,02 2,78 2,77 2,76 2,58 2,72 3,05 2,96 2,9 2,92 2,83 

Latvia 0,98 1,51 1,98 2,79 2,28 2,25 2,05 2,14 2,28 2,46 2,52 2,23 2,05 2,08 2,66 2,98 2,99 2,99 3,17 3,35 3,53 3,63 3,48 2,54 

Lithuania 1,87 1,88 2,14 2,54 2,94 2,45 2,56 2,81 2,77 2,7 2,29 1,8 1,75 1,63 2,02 1,83 1,69 1,64 1,68 1,73 1,85 1,93 1,91 2,10 

Luxembourg 2,84 2,76 2,78 2,81 2,68 2,65 2,68 2,65 2,75 3 2,97 2,64 2,57 2,59 2,52 2,39 2,36 2,35 2,16 1,96 1,84 1,74 1,71 
2,50 

Hungary 2,47 2,55 2,54 3,18 3,13 2,82 2,63 2,57 2,57 2,81 2,73 2,78 2,76 2,66 2,61 2,74 2,62 2,61 2,51 2,48 2,55 2,62 2,53 2,67 

Malta 3,1 2,95 3,39 3,76 3,88 3,54 3,48 3,19 3,15 2,83 3,07 3,19 3,53 3,26 3,16 2,89 3,09 2,87 2,69 2,82 2,8 2,68 2,68 3,13 

Netherlands 3,23 3,42 3,34 3,37 3,49 3,47 3,36 3,24 3,31 3,42 3,52 3,59 3,37 3,44 3,47 3,49 3,41 3,24 3,26 3,31 3,32 3,35 3,33 3,38 

Austria 2,16 2,17 2,35 2,3 2,31 2,42 2,58 2,63 2,7 2,67 2,58 2,43 2,37 2,35 2,35 2,34 2,42 2,4 2,38 2,39 2,38 2,35 2,39 2,41 

Poland 1,78 1,87 1,77 1,89 2,11 2,15 2,17 2,46 2,51 2,73 2,67 2,65 2,74 2,64 2,51 2,72 2,63 2,59 2,41 2,57 2,65 2,71 2,68 2,42 

Portugal 3,35 3,39 3,17 3,34 3,24 2,6 2,83 2,99 2,94 2,94 2,89 2,79 2,74 2,48 2,44 2,42 2,31 2,16 2,21 2,27 2,41 2,58 2,59 2,74 

Romania 1,74 1,73 2,77 3,03 3,83 3,38 2,34 2,11 2,32 2,34 1,98 1,92 2,01 1,7 1,79 2,11 1,95 1,98 2,01 2,32 2,43 2,33 1,91 2,26 
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Slovenia 4,13 4,28 4,4 4,95 4,08 2,88 3,17 3,19 3,23 3,24 3,15 2,96 2,95 2,95 3,49 3,62 3,46 3,85 3,94 3,86 3,88 3,88 3,73 3,62 

Slovakia 2,29 2,08 2 1,89 1,96 2,19 1,93 2,16 2,39 2,45 2,34 2,23 2,07 2 1,91 1,82 1,81 1,72 1,72 1,77 1,76 1,81 1,76 2,00 

Finland 2,86 3,03 3,25 3,23 3,31 3,06 2,88 2,98 3,09 3,13 2,97 2,91 2,66 2,6 2,53 2,68 3,02 2,98 2,93 2,9 2,91 3,1 2,99 
2,96 

Sweden 2,69 3,02 2,85 2,88 2,75 2,65 2,67 2,74 2,76 2,69 2,72 2,61 2,51 2,56 2,69 2,59 2,4 2,41 2,35 2,2 2,21 2,24 2,16 2,58 
United 
Kingdom 

2,5 2,52 2,56 2,74 2,8 2,69 2,52 2,48 2,44 2,41 2,28 2,2 2,27 2,26 2,4 2,48 2,45 2,44 2,45 2,43 2,44 2,42 2,39 
2,46 

annual 
average 2,54 2,59 2,65 2,84 2,85 2,67 2,62 2,66 2,73 2,78 2,72 2,61 2,58 2,49 2,55 2,59 2,58 2,57 2,60 2,63 2,65 2,67 2,61 2,65 
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Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό επί του ΑΕΠ»  Υπολογισμός  της Σχετική Πορεία Μετάβασης «relative transition path» 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Belgium 0,95 1,02 0,99 0,91 0,90 0,89 0,91 0,87 0,87 0,89 0,90 0,87 0,86 0,86 0,86 0,85 0,87 0,84 0,80 0,79 0,80 0,83 0,86 

Bulgaria 0,50 0,33 0,46 0,68 0,82 0,97 0,95 0,86 1,06 1,11 1,07 1,08 1,23 1,32 1,12 1,06 1,04 1,04 1,08 1,04 1,10 1,04 1,03 

Czechia 1,04 0,95 0,87 0,77 0,82 0,85 0,89 0,85 0,86 0,87 0,91 0,91 0,89 0,91 0,91 0,88 0,91 0,87 0,82 0,79 0,78 0,79 0,79 

Denmark 1,70 1,75 1,72 1,85 1,86 1,81 1,84 1,88 1,76 1,79 1,81 1,79 1,83 1,67 1,57 1,55 1,56 1,55 1,59 1,52 1,50 1,47 1,42 

Germany 
(until 1990 
former 
territory of 
the FRG) 0,84 0,83 0,80 0,74 0,79 0,88 0,94 0,93 0,95 0,89 0,89 0,90 0,84 0,86 0,89 0,82 0,84 0,82 0,79 0,75 0,72 0,69 0,69 

Estonia 0,35 0,54 0,57 0,67 0,59 0,63 0,81 0,75 0,69 0,75 0,83 0,84 0,85 0,93 1,16 1,13 1,06 1,06 0,99 1,01 1,03 1,12 1,10 

Ireland 
1,17 1,17 1,11 1,03 1,02 1,03 0,87 0,85 0,83 0,88 0,91 0,93 0,95 0,92 0,89 0,94 0,95 0,93 0,95 0,90 0,71 0,69 0,67 

Greece 1,24 1,23 1,12 0,99 0,90 0,83 0,84 0,85 0,79 0,76 0,78 0,78 0,80 0,82 0,82 1,02 1,13 1,28 1,41 1,41 1,44 1,41 1,52 

Spain 0,84 0,82 0,78 0,78 0,79 0,80 0,78 0,76 0,73 0,70 0,70 0,70 0,69 0,65 0,63 0,63 0,61 0,61 0,74 0,71 0,73 0,70 0,70 

France 0,99 0,99 0,92 0,86 0,83 0,81 0,75 0,77 0,72 0,74 0,74 0,75 0,73 0,74 0,73 0,73 0,75 0,76 0,78 0,77 0,82 0,84 0,88 

Croatia               1,32 1,31 1,24 1,23 1,25 1,22 1,14 1,10 1,17 1,04 1,00 1,10 1,21 1,27 1,31 1,31 

Italy 1,36 1,30 1,26 1,14 1,17 1,14 1,15 1,10 1,09 1,02 1,07 1,10 1,05 1,03 1,10 1,08 1,18 1,36 1,33 1,36 1,28 1,30 1,27 

Cyprus 1,03 0,98 0,84 0,81 0,79 0,92 1,05 1,02 1,27 1,30 1,22 1,18 1,22 1,21 1,09 1,07 1,07 1,00 1,05 1,16 1,12 1,09 1,12 

Latvia 0,39 0,58 0,75 0,98 0,80 0,84 0,78 0,80 0,83 0,88 0,93 0,85 0,79 0,83 1,05 1,15 1,16 1,16 1,22 1,27 1,33 1,36 1,33 

Lithuania 0,74 0,72 0,81 0,90 1,03 0,92 0,98 1,06 1,01 0,97 0,84 0,69 0,68 0,65 0,79 0,71 0,66 0,64 0,65 0,66 0,70 0,72 0,73 

Luxembourg 1,12 1,06 1,05 0,99 0,94 0,99 1,02 1,00 1,01 1,08 1,09 1,01 0,99 1,04 0,99 0,92 0,92 0,92 0,83 0,74 0,69 0,65 0,65 

Hungary 0,97 0,98 0,96 1,12 1,10 1,06 1,00 0,97 0,94 1,01 1,00 1,07 1,07 1,07 1,03 1,06 1,02 1,02 0,97 0,94 0,96 0,98 0,97 

Malta 1,22 1,14 1,28 1,33 1,36 1,33 1,33 1,20 1,15 1,02 1,13 1,22 1,37 1,31 1,24 1,11 1,20 1,12 1,04 1,07 1,06 1,00 1,03 

Netherlands 1,27 1,32 1,26 1,19 1,22 1,30 1,28 1,22 1,21 1,23 1,29 1,38 1,30 1,38 1,36 1,35 1,32 1,26 1,26 1,26 1,25 1,25 1,27 

Austria 0,85 0,84 0,89 0,81 0,81 0,91 0,99 0,99 0,99 0,96 0,95 0,93 0,92 0,94 0,92 0,90 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90 0,88 0,91 

Poland 0,70 0,72 0,67 0,67 0,74 0,80 0,83 0,93 0,92 0,98 0,98 1,02 1,06 1,06 0,99 1,05 1,02 1,01 0,93 0,98 1,00 1,01 1,03 

Portugal 1,32 1,31 1,19 1,18 1,14 0,97 1,08 1,12 1,08 1,06 1,06 1,07 1,06 1,00 0,96 0,93 0,90 0,84 0,85 0,86 0,91 0,97 0,99 

Romania 0,69 0,67 1,04 1,07 1,34 1,27 0,89 0,79 0,85 0,84 0,73 0,74 0,78 0,68 0,70 0,81 0,76 0,77 0,77 0,88 0,92 0,87 0,73 

Slovenia 1,63 1,65 1,66 1,75 1,43 1,08 1,21 1,20 1,18 1,16 1,16 1,13 1,14 1,18 1,37 1,40 1,34 1,50 1,52 1,47 1,47 1,45 1,43 
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Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό επί του ΑΕΠ»  Υπολογισμός  της Σχετική Πορεία Μετάβασης «relative transition path» 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Slovakia 0,90 0,80 0,75 0,67 0,69 0,82 0,74 0,81 0,87 0,88 0,86 0,85 0,80 0,80 0,75 0,70 0,70 0,67 0,66 0,67 0,66 0,68 0,67 

Finland 1,13 1,17 1,22 1,14 1,16 1,15 1,10 1,12 1,13 1,12 1,09 1,11 1,03 1,04 0,99 1,03 1,17 1,16 1,13 1,10 1,10 1,16 1,14 

Sweden 1,06 1,16 1,07 1,02 0,96 0,99 1,02 1,03 1,01 0,97 1,00 1,00 0,97 1,03 1,06 1,00 0,93 0,94 0,91 0,84 0,83 0,84 0,83 

United 
Kingdom 0,99 0,97 0,96 0,97 0,98 1,01 0,96 0,93 0,89 0,87 0,84 0,84 0,88 0,91 0,94 0,96 0,95 0,95 0,94 0,92 0,92 0,91 0,91 
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Διάγραμμα 17: Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) - Σχετική Πορεία 

Μετάβασης «relativetransitionpath» ετών 1995-2017 για τις 28 χώρες μέλη. 
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Διάγραμμα 18: Δείκτης «Περιβαλλοντικοί φόροι ως ποσοστό επί του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) - Σχετική Πορεία 

Μετάβασης «relativetransitionpath» ετών 1995-2017 για τις 15 χώρες μέλη. 
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