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Οι Ισπανικές βιομηχανίες πλαστικού μεταβάλλουν την παραγωγή τους  

για την κάλυψη των ιατρικών αναγκών 

 

Εξαιτίας της αυξημένης συνειδητοποίησης των πολιτών για τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των 

πλαστικών απορριμμάτων, η χρήση του πλαστικού είχε μειωθεί, ενώ πολλοί αντικαθιστούν τις 

πλαστικές συσκευασίες με άλλες εναλλακτικές. Παρόλα αυτά, η χρήση του πλαστικού στον 

υγειονομικό τομέα είναι αναγκαία, καθώς είναι το πιο αποτελεσματικό προϊόν. Ειδικότερα για την 

αντιμετώπιση της πανδημίας του Covid19, αποδεικνύεται η σπουδαιότητά του για τη δημιουργία 

των αναγκαίων προϊόντων, όπως γάντια, μάσκες, μπουκάλια αντισηπτικού αλλά ακόμη και 

αναπνευστήρες.  

Δεδομένου του ότι το 85% των θαλάσσιων απορριμμάτων είναι πλαστικό, έχουν εφαρμοστεί 

κανόνες και οδηγίες για την μείωσή τους, τόσο μέσω της ενημέρωσης των πολιτών όσο και άλλων 

πολιτικών, όπως η χρέωση της πλαστική σακούλας και η κατάργηση στο πλαστικό καλαμάκι με 

άλλες εναλλακτικές έως και το 2021 σε όλη την Ε.Ε.. Ορισμένες από τις ιδιότητες του πλαστικού, 

όπως η ευελιξία και η ανθεκτικότητά του είναι αναγκαίες για την ιατρική ωστόσο, αποδεικνύοντας 

με αυτόν τον τρόπο ότι το συγκεκριμένο προϊόν είναι ιδιαίτερα απαραίτητο, αλλά η απόρριψή του 

οφείλει να γίνεται με τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον. 

Πριν από την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, η ισπανική βιομηχανία πλαστικού διέθετε το 36% της 

παραγωγής της στην κατασκευή δοχείων και ταινιών, το 34% στον τομέα των κατασκευών και της 

αυτοκινητοβιομηχανίας και το υπόλοιπο 30% στους υπόλοιπους κλάδους, όπως τον αγροτικό, 

της κλωστοϋφαντουργίας και των ηλεκτρονικών. Ο υγειονομικός τομέας αποτελούσε ένα μικρό 

ποσοστό ενώ το σύνολο των γαντιών και μασκών ιατρικής χρήσης εισάγονταν, σχεδόν 

αποκλειστικά, από την Κίνα. Εφόσον όμως η ζήτηση για τα ιατρικά προϊόντα αυξήθηκε σημαντικά 

παγκοσμίως, ενώ μειώθηκε η παραγωγή των λοιπών κλάδων, οι ισπανικές επιχειρήσεις 

ξεκίνησαν να παράγουν όλο και περισσότερο τα εν λόγω προϊόντα για να καλύψουν την 

εσωτερική ζήτηση. 

Η πρωτοβουλία EsPlásticos, δημιουργήθηκε στην Ισπανία από εταιρίες και αντιπροσώπους του 

κλάδου των πλαστικών, ενώ από την αρχή της πανδημίας έχει ενισχύσει την παραγωγή 

υγειονομικού υλικού στα νοσοκομεία από τις περισσότερες από 3.000 επιχειρήσεις που την 

απαρτίζουν. Ορισμένα από τα προϊόντα είναι χειρουργικές μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, 

αναπνευστήρες, σακούλες για αίμα κοκε. Η Aspla, έχει δωρίσει 1.000 εμπορευματοκιβώτια για τη 

μεταφορά αντισηπτικών και 15.000 δοχεία για οινόπνευμα. Η Sp-Berner ευελπιστεί να δωρίζει 

περισσότερες από 50.000 χειρουργικές μάσκες το μήνα, ενώ εργάζεται για τη σχεδίαση και 

παραγωγή επαναχρησιμοποιούμενης μάσκας. Αντίστοιχα, η Contenur δώρισε κάδους 

απορριμμάτων στους χώρους που έχουν μετατραπεί προσωρινά σε νοσοκομεία, όπως η Ifema, 

ενώ η Torrent Closures, παράγει και διαθέτει δωρεάν προστατευτικά προσώπου για τα 

νοσοκομεία και τους οίκους ευγηρίας. Παράλληλα, πολλές εταιρίες συνεχίζουν την έρευνα για την 

ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προϊόντων, όπως το τεχνολογικό κέντρο Aimplas στη Βαλένθια, 

το οποίο διαθέτει το 10% των πόρων της για Έρευνα και Ανάπτυξη, στον σχεδιασμό ιατρικών 

προϊόντων τρισδιάστατης εκτύπωσης και άλλων προϊόντων.  
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