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Η διαχείριση των αποβλήτων στις χώρες της ΕΕ 
(γράφημα)

Η διαχείριση των αποβλήτων στις χώρες της ΕΕ

Δείτε το γράφημα μας και ενημερωθείτε για τον τρόπο διαχείρισης των αστικών 
αποβλήτων στις χώρες της ΕΕ.

Παρόλο που τα αστικά απόβλητα αποτελούν λιγότερο από το 1/10 από τους συνολικά 2.5 
δις τόνους αποβλήτων που παράγονται ετησίως στην ΕΕ, είναι αρκετά ορατά και 
πολύπλοκα από τη φύση τους.

Μάθετε τι μέτρα λαμβάνει η ΕΕ για την καλύτερη διαχείριση αποβλήτων και τη 
μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία έως το 2050. 
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Η παραγωγή αποβλήτων στην Ευρώπη
Από το 2005 μέχρι το 2018 η μέση ποσότητα αστικών αποβλήτων (κατά κεφαλή) 
μειώθηκε στην ΕΕ, ωστόσο παρατηρούνται διαφορετικές τάσεις ανά χώρα. Για 

Άρθρο

2 I 7EL Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο - Εκπρόσωπος Τύπου: Jaume Duch Guillot
Επικοινωνία: webmaster@europarl.eu



παράδειγμα ενώ παρατηρήθηκε αύξηση των αστικών αποβλήτων (κατά κεφαλή) σε 
Δανία, Γερμανία, Μάλτα, Ελλάδα και Τσεχία, παρατηρήθηκε μείωση σε Βουλγαρία, 
Ισπανία, Ουγγαρία, Ρουμανία και Ολλανδία.

Σε απόλυτες τιμές, τα υψηλότερα ποσοστά αστικών αποβλήτων (κατά κεφαλή) 
σημειώθηκαν σε Δανία, Μάλτα, Κύπρο και Γερμανία, ενώ τα χαμηλότερα σε Ουγγαρία, 
Τσεχία, Πολωνία και Ρουμανία.

Οι πλουσιότερες χώρες τείνουν να παράγουν περισσότερα απόβλητα (κατά κεφαλή), ενώ 
ο τουρισμός συμβάλλει σε υψηλότερα ποσοστά αστικών αποβλήτων σε Κύπρο και 
Μάλτα.
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Διαχείριση αποβλήτων στην ΕΕ
Η μείωση των αποβλήτων και η σωστή επεξεργασία τους κρίνονται απαραίτητες ώστε να 
μειωθούν οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
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Η ΕΕ στοχεύει στην πρόληψη των αποβλήτων και την όσο το δυνατόν συχνότερη 
επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων. Εάν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, προτείνεται η 
μέθοδος της ανακύκλωσης (συμπεριλαμβανομένης της κομποστοποίησης) σε 
συνδυασμό με τη χρήση των αποβλήτων για την παραγωγή ενέργειας. Η επιβλαβέστερη 
λύση για το περιβάλλον και την υγεία, είναι η απλή διάθεση των αποβλήτων για 
παράδειγμα μέσω υγειονομικής ταφής, παρ’ ότι συνιστά μια από τις φθηνότερες 
επιλογές.

Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του 2017, το 46% όλων των αστικών αποβλήτων στην 
ΕΕ ανακυκλώνεται ή κομποστοποιείται. Οι πρακτικές διαχείρισης αποβλήτων ποικίλλουν 
ωστόσο σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών, ενώ αρκετές χώρες εξακολουθούν να 
βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στην υγειονομική ταφή των δημοτικών τους αποβλήτων.

Οι χώρες της βορειοδυτικής Ευρώπης (Βέλγιο, Ολλανδία, Σουηδία, Δανία, Γερμανία, 
Φιλανδία, Αυστρία) δε χρησιμοποιούν σχεδόν καθόλου την υγειονομική ταφή των 
απορριμμάτων τους, ενώ εφαρμόζουν ευρέως την μέθοδο της αποτέφρωσης, σε 
συνδυασμό με την ανακύκλωση. Η Γερμανία και η Αυστρία είναι οι χώρες με τα 
υψηλότερα επίπεδα ανακύκλωσης στην ΕΕ.

Η μέθοδος της υγειονομικής ταφής εξακολουθεί να είναι η πιο διαδεδομένη μέθοδος 
διάθεσης αποβλήτων σε πολλές νοτιοανατολικές χώρες της ΕΕ: 10 χώρες (πάνω από το 
80% σε Μάλτα, Κύπρο και Ελλάδα, πάνω από 60% σε Ρουμανία, Βουλγαρία, Σλοβακία, 
αλλά και σε Ισπανία και Πορτογαλία) στέλνουν τα μισά- ή και παραπάνω από τα μισά - 
απόβλητά τους σε χώρους υγειονομικής ταφής.

Άλλες χώρες (Λιθουανία, Λετονία, Ιρλανδία, Ιταλία, Γαλλία, Εσθονία, Σλοβενία και 
Λουξεμβούργο) στέλνουν το ένα τρίτο ή και λιγότερο των αποβλήτων τους σε χώρους 
υγειονομικής ταφής και χρησιμοποιούν την μέθοδο της αποτέφρωσης ενώ 
ανακυκλώνουν πάνω από το 40% (εκτός της Εσθονίας και της Λετονίας) των οικιακών 
τους αποβλήτων.

Μεταξύ του 2006 και του 2017, η υγειονομική ταφή των αποβλήτων περιορίστηκε 
σημαντικά στις εξής χώρες: Σλοβενία (69 ποσοστιαίες μονάδες), Λιθουανία (65 
ποσοστιαίες μονάδες), Λετονία (64 ποσοστιαίες μονάδες), Εσθονία (60 ποσοστιαίες 
μονάδες) και Φινλανδία (57 ποσοστιαίες μονάδες).

Σημαντικό μέρος των αποβλήτων εξάγεται εκτός Ευρώπης. Το 2020, οι εξαγωγές 
αποβλήτων της ΕΕ προς τρίτες χώρες ανήλθαν σε 32,7 εκατομμύρια τόνους. Η 
πλειονότητα των αποβλήτων που εξάγεται εκτός ΕΕ συνιστά σιδηρούχα και μη 
σιδηρούχα απορρίμματα μετάλλων, καθώς και απορρίμματα από χαρτί, πλαστικό, ύφασμα 
και γυαλί. Τα σιδηρούχα απόβλητα και απορρίμματα από γυαλί εξάγονται κυρίως σε 
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χώρες του ΟΟΣΑ ενώ τα μη σιδηρούχα μέταλλα, τα απορρίμματα από χαρτί, πλαστικό και 
ύφασμα εξάγονται κυρίως σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ.

Οι εργασίες του Κοινοβουλίου για τη μετάβαση 
σε μια κυκλική οικονομία
Τον Οκτώβριο του 2022, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την αναθεώρηση των κανόνων για 
τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP) με στόχο τον περιορισμό της ποσότητας 
επιβλαβών χημικών ουσιών στις διαδικασίες παραγωγής προϊόντων και διαχείρισης 
αποβλήτων. Οι νέοι κανόνες προβλέπουν τη θέσπιση αυστηρότερων ορίων, την 
αφαίρεση έμμονων ρύπων από την αλυσίδα ανακύκλωσης και την κατάργηση της χρήσης 
ορισμένων χημικών ουσιών.

Το 2018 η ΕΕ έθεσε νέους στόχους για την ανακύκλωση, τη συσκευασία και την 
υγειονομική ταφή αποβλήτων. Στόχος των νέων κανόνων είναι η προώθηση της 
μετάβασης προς το πιοβιώσιμο μοντέλο της κυκλικής οικονομίας. Το Μάρτιο του 2020, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία που 
στοχεύει στη μείωση των αποβλήτων μέσω της καλύτερης διαχείρισης πόρων.

Τον Φεβρουάριο του 2021, το Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο σχέδιο δράσης για την 
κυκλική οικονομία ζητώντας πρόσθετα μέτρα για την επίτευξη μιας ουδέτερης ως προς 
τον άνθρακα, περιβαλλοντικά βιώσιμης, χωρίς τοξικές ουσίες και πλήρως κυκλικής 
οικονομίας έως το 2050, συμπεριλαμβανομένων αυστηρότερων κανόνων ανακύκλωσης 
και δεσμευτικών στόχων για τη χρήση και την κατανάλωση υλικών έως 2030.

Οι ευρωβουλευτές προέτρεψαν επίσης τις χώρες της ΕΕ να αυξήσουν την ανακύκλωση 
υψηλής ποιότητας, να καταργήσουν σταδιακά την υγειονομική ταφή αποβλήτων και να 
ελαχιστοποιήσουν την αποτέφρωση.

Τον Νοέμβριο του 2022, η Επιτροπή πρότεινε νέους κανόνες για τις συσκευασίες σε 
επίπεδο ΕΕ, που στοχεύουν στη βελτίωση του σχεδιασμού συσκευασιών, την προώθηση 
της επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης προϊόντων. Ζητούν επίσης την μετάβαση 
προς τα πλαστικά βιολογικής προέλευσης, τα λιπασματοποιήσιμα και τα βιοαποδομήσιμα 
πλαστικά.

Τον Ιανουάριο του 2023, το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη διαπραγματευτική του θέση 
σχετικά με τους κανόνες για τις μεταφορές αποβλήτων, οι οποίοι στοχεύουν στην 
προώθηση της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης, και στη μείωση της 
ρύπανσης.

Σύμφωνα με τους νέους κανόνες, η διαχείριση των εξαγόμενων αποβλήτων θα πρέπει 
να πραγματοποιείται με περιβαλλοντικά ορθό τρόπο στις χώρες προορισμού ενώ 
κρίνεται αναγκαία η καλύτερη αντιμετώπιση των παράνομων μεταφορών αποβλήτων. Οι 
ευρωβουλευτές ζητούν περισσότερη διαφάνεια και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με 
τις μεταφορές εντός της ΕΕ και θέλουν να απαγορευτούν οι εξαγωγές επικίνδυνων 
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αποβλήτων από την ΕΕ σε χώρες που δεν είναι μέλη του ΟΟΣΑ. Επιθυμούν επίσης να 
απαγορεύσουν την εξαγωγή πλαστικών αποβλήτων σε χώρες εκτός ΟΟΣΑ και να 
καταργήσουν σταδιακά τις εξαγωγές τους στις χώρες του ΟΟΣΑ εντός τεσσάρων ετών.

Μάθετε περισσότερα
ΒΙΝΤΕΟ: Κυκλική οικονομία: Η Ευρώπη εξυγιαίνει τη δράση της
Ενημέρωση της ΕΥΚΕ: Δέσμη μέτρων για την κυκλική οικονομία- Τέσσερις νομοθετικές 
προτάσεις για τα απόβλητα (Μάρτιος 2018)
Γράφημα της ΕΥΚΕ: Κυκλική οικονομία
Ευρωζώνη: Διαχείριση αστικών αποβλήτων στις ευρωπαϊκές χώρες 
Δελτίο Τύπου (18 Απριλίου)
Κυκλική οικονομία και μείωση των αποβλήτων
Eγκεκριμένο κείμενο
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