
 

Κυκλική οικονομία: νέοι στόχοι της ΕΕ για την
ανακύκλωση
 

Οι νέοι κανόνες για την κυκλική οικονομία θέτουν φιλόδοξους στόχους για την
ανακύκλωση αποβλήτων και την υγειονομική ταφή στην ΕΕ. Μάθε ποιοι είναι οι στόχοι
και οι προθεσμίες τους.
 
Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των αποβλήτων είναι το πρώτο βήμα για την
καθιέρωση μιας κυκλικής οικονομίας, όπου τα περισσότερα αν όχι όλα τα προϊόντα και
υλικά ανακυκλώνονται, επαναχρησιμοποιούνται ξανά και ξανά.
 
Την Τετάρτη 18 Απριλίου, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υιοθέτησαν νέους
δεσμευτικούς στόχους για την ανακύκλωση των αποβλήτων και τον περιορισμό της
υγειονομικής ταφής εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.
 
 
Η ΕΕ θέτει πιο φιλόδοξους στόχους για τη διαχείριση αποβλήτων 
 
Η Ευρωπαϊκή ‘Ένωση θέτει κοινό στόχο για την ανακύκλωση του 55% τουλάχιστον των
αστικών αποβλήτων έως το 2025 (ο στόχος αυτός θα ανέλθει στο 60% έως το 2030 και
στο 65% έως το 2035) αλλά και του 65% των απορριμμάτων συσκευασίας έως το 2025
(και 70% έως το 2030), με ξεχωριστούς στόχους για συγκεκριμένες ομάδες υλικών.
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Οι νέοι στόχοι της ΕΕ για την κυκλική οικονομία
https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/circular-economy-europe-cleans-up-its-act
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https://www.europarltv.europa.eu/en/programme/economy/circular-economy-europe-cleans-up-its-act
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits
http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-definition-importance-and-benefits


Θέτει επίσης έναν δεσμευτικό στόχο για τον περιορισμό της υγειονομικής ταφής σε
ποσοστό μέχρι 10% των αστικών αποβλήτων μέχρι το 2035.
 
 
 

 
Ποιες είναι οι επιπτώσεις των αποβλήτων στη ζωή σας;
 
Τα απόβλητα έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον , στο κλίμα, στην ανθρώπινη
υγεία και στην οικονομία.
 
Αν και η διαχείριση αποβλήτων στην ΕΕ έχει βελτιωθεί σημαντικά τις τελευταίες
δεκαετίες, πάνω από το ένα τέταρτο των αστικών αποβλήτων εξακολουθεί να
ενταφιάζεται υγειονομικά και λιγότερο από το μισό ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται,
με σημαντικές διακυμάνσεις μεταξύ των κρατών μελών.
 
Επόμενα βήματα
 
Το κείμενο τώρα υποβάλλεται για επίσημη έγκριση στο Συμβούλιο, πριν τεθεί σε ισχύ.
 
 

  Έως το 2025 Έως το 2030
Κάθε είδους συσκευασία 65% 70%
Πλαστικό 50% 55%
Ξύλο 25% 30%
Σιδηρούχα μέταλλα 70% 80%
Αλουμίνιο 50% 60%
Γυαλί 70% 75%
Χαρτί και χαρτόνι 75% 85%

Σύνδεσμοι
Δελτίο Τύπου
Ενημέρωση της Υπηρεσίας Έρευνας του ΕΚ
Κεντρική είδηση
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180328STO00751/eu-waste-management-infographic-with-facts-and-figures
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180411IPR01518/circular-economy-more-recycling-of-household-waste-less-landfilling
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/599288/EPRS_BRI%282017%29599288_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/el/headlines/priorities/kukliki-oikonomia-kai-meiosi-apovliton

