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Περίληψη 
Η παρούσα βιβλιογραφική επισκόπηση αφορά τους δείκτες αξιολόγησης της κυκλικής οικονομίας σε 

μάκρο και μέσο-οικονομικό επίπεδο. 

 

Πραγματοποιείται σύντομη αναφορά στο εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο που διέπει την ΚΟ 

καθώς στην συνέχεια αξιολογούνται οι δείκτες κυκλικής οικονομίας που παρακολουθεί η ΕΕ. Κατά 

την επισκόπηση, εξετάστηκαν περιπτώσεις διάφορων ευρωπαϊκών χωρών, γίνεται όμως ξεχωριστή 

αναφορά στις περιπτώσεις της Κίνας, της Ιαπωνίας και της Γαλλίας καθώς οι χώρες αυτές 

χρησιμοποιούν επιπλέον δείκτες, διαφοροποιημένους από αυτούς της ΕΕ. 

 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην σχέση και την αλληλεπίδραση μεταξύ των δεικτών κυκλικής 

οικονομίας και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) των Ηνωμένων Εθνών. 

 

Ακολούθως, στα συμπεράσματα της επισκόπησης αναφέρεται πως οι δείκτες παρακολούθησης της 

κυκλικής οικονομίας στην Ευρώπη, επικεντρώνονται κυρίως στην μέτρηση παραγωγής υλικών και 

αποβλήτων και αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Ευρωπαϊκής πολιτικής. Στην περίπτωση των άλλων 

χωρών που εξετάζονται το πλαίσιο παρακολούθησης κυκλικής οικονομίας καλύπτει κυρίως την 

αποδοτικότητα των πόρων, τη διαχείριση των αποβλήτων, το νερό, την ενέργεια, τη ρύπανση και 

συγκεκριμένα θέματα κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα. 

 

Καταλήγοντας, τονίζεται η διττή σχέση μεταξύ των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και των 

πρακτικών της ΚΟ καθώς η τελευταία μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη πολλών στόχων βιώσιμης 

ανάπτυξης, όσο και αυτοί μπορούν επίσης να     βοηθήσουν στην προώθηση των πρακτικών της ΚΟ. 
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Executive Summary 
This literature review concerns evaluation indicators for Circular Economy at macro and       

medium economic level. 

 

A brief reference is made to the national and European institutional framework concerning the CE 

followed by an assessment of the circular economy indicators monitored by the EU. The review 

examines cases from different European countries, but also makes separate reference to the cases 

of China, Japan and France as these countries use additional indicators, different from those of the 

EU. 

 

Particular reference is made to the relationship and interaction between the indicators of 

Circular Economy and the United Nations Sustainable Development Goals (SDGs). 
 

The conclusions of the review state that the monitoring indicators of Circular Economy in Europe,  focus 

mainly on measuring the production of materials and waste which is a primary objective of European 

policy. In the case of the other countries examined, the circular economy monitoring framework 

mainly covers resource efficiency, waste management, water, energy, pollution as well as  specific 

social and economic issues. 

 

Finally, the dual relationship between SDGs and CE practices is emphasized as the latter can help 

achieve many SDG objectives which in return can also help promote CE practices. 
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