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Α. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΑΔΟΥ 
 

Α.1 Περιγραφή Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά 

 

Ως διαχείριση αστικών αποβλήτων νοείται το σύνολο των λειτουργιών, που 

εκτελούνται, από την συγκομιδή έως το τελευταίο στάδιο της επεξεργασίας 

απορριμμάτων. Συγκεκριμένα, αποτελείται από τρία στάδια: την κατάθεση και 

παραλαβή τους, τη μεταφορά και τη διαχείρισή τους. 

 

Η σωστή διαχείριση των αποβλήτων αποτελεί πιεστικό ζήτημα στην Ισπανία, 

λόγω της αδιάκοπης αύξησής τους και της σοβαρότητας των επιπτώσεών τους 

σχετικά με το περιβάλλον. H διαχείριση των αστικών αποβλήτων στην Ισπανία 

ανατίθεται από το νόμο στους δήμους, όμως η χώρα έχει θέσει σαφής στόχους, 

που συμβαδίζουν με τις οδηγίες της Ε.Ε. και, ιδιαίτερα, σε ό,τι αφορά την 

ανακύκλωση.  

Στην παρούσα έρευνα χρησιμοποιούνται τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία 

σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων, η πλειοψηφία όμως των οποίων αφορά την 

περίοδο προ της πανδημίας ήτοι 2018-2019. Είναι άγνωστος ο λόγος για τον 

οποίο το 2019 σταμάτησαν να εκδίδονται περαιτέρω επίσημα στοιχεία, με την 

πανδημία να είναι μία πιθανή αιτία. Όπως αναφέρεται κατωτέρω, η έλλειψη 

ακριβών στοιχείων δυσκολεύει την εξαγωγή συγκεκριμένων αποτελεσμάτων και 

τάσεων.  

Α.2 Ιστορική Αναδρομή 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα υπήρξαν και συνεχίζουν να αποτελούν ένα 

σοβαρό ζήτημα παγκόσμιας σημασίας και προβληματισμού. Η υπερβολική 

ανάπτυξη της βιομηχανίας, της τεχνολογίας, ο υπερπληθυσμός, η 

υπερκατανάλωση και η πίεση για ολοένα μεγαλύτερη εκμετάλλευση των 

φυσικών πόρων της γης, είναι οι βασικότερες αιτίες δημιουργίας σημαντικών 

περιβαλλοντικών προβλημάτων. 

Έως το δεύτερο μισό του 20ου αιώνα, τα αστικά απόβλητα δεν παρατηρούνταν 

ως πρόβλημα οικολογικής φύσεως, που θα έπρεπε να διευθετηθεί. Στην Ισπανία, 

μέχρι το 1945, δεν διενεργούνταν έλεγχοι στους χώρους υγειονομικής ταφής και 

η ρίψη απορριμμάτων ήταν ανεξέλεγκτη. Κατά τη δεκαετία του ’60 και ’70, 

άρχισαν να πραγματοποιούνται οι πρώτες εγκαταστάσεις κομποστοποίησης 

και αποτέφρωσης απορριμμάτων. 

Η Ισπανία έχει σημειώσει πρόοδο στη διαχείριση των αποβλήτων της τα τελευταία 

20 χρόνια, όπως αντικατοπτρίζεται στη μείωση της παραγωγής αστικών 

αποβλήτων και στην αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης, ιδίως των 

απορριμμάτων από ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ωστόσο, η βελτίωση 

της διαχείρισης των αποβλήτων και η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων της 
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κυκλικής οικονομίας αποτελεί μία από τις κύριες προκλήσεις, που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν σε περιβαλλοντικά θέματα, όπως αναφέρεται και στην πρώτη 

"Έκθεση για την εφαρμογή της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής νομοθεσίας στην 

Ισπανία", που ολοκληρώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Φεβρουάριο 

του 2017. 

 

Κατά τη διάρκεια του 2017, η κυβέρνηση επένδυσε 7 εκατ. ευρώ στην εφαρμογή 

του κρατικού σχεδίου-πλαισίου για τη διαχείριση των αποβλήτων 2016-2022, το 

οποίο καθιερώνει την πρόληψη ως κύρια προτεραιότητα, ακολουθούμενη από 

την έννοια της επαναχρησιμοποίησης και την ανακύκλωση. Από την άλλη 

πλευρά, στο πλαίσιο της Επιτροπής Συντονισμού για τα Απόβλητα, η Κυβέρνηση 

και οι αυτόνομες κοινότητες συμφώνησαν στην επιβολή ομοιογενή φόρου σε 

όλη την Ισπανία για την απόρριψη και αποτέφρωση αποβλήτων. Αυτό είναι ένα 

μέτρο, που θα βοηθήσει στην αποθάρρυνση αυτών των δύο πρακτικών, 

συμβάλλοντας στην προώθηση της ανάκτησης διαφόρων ροών αποβλήτων.  

Α.3 Συγκριτική σπουδαιότητα του κλάδου  

Από την άποψη του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, η σωστή διαχείριση 

των αποβλήτων στα στάδια, που ακολουθούν της δημιουργίας τους, επιτρέπει 

τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, την υγεία και τη 

μείωση της πίεσης στους φυσικούς πόρους. Η επαναχρησιμοποίηση και η 

ανακύκλωση υλικών είναι ουσιαστικής σημασίας για τη μείωση της πίεσης στα 

οικοσυστήματα και άλλες πηγές πόρων, από τους οποίους εξάγονται. 

Ταυτόχρονα, μειώνεται η χρήση ενέργειας και νερού, που είναι απαραίτητα για 

την εξόρυξη και επεξεργασία του, καθώς και η ανάγκη για χώρο για την τελική 

διάθεση των απορριμμάτων.  

Η Ισπανία είναι μία από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που στέλνει τη 

μεγαλύτερη ποσότητα αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής: πάνω 

από 12 τόνους ετησίως. Η οικονομία της Ισπανίας παράγει ένα διόλου 

ευκαταφρόνητο ποσό 132 εκατομμυρίων τόνων αποβλήτων, τα οποία 

προέρχονται κυρίως από τη βιομηχανία και τα νοικοκυριά. Σύμφωνα με τα 

στοιχεία του 2018, η διαχείριση αποβλήτων ήταν ο περιβαλλοντικός τομέας με τις 

περισσότερες θέσεις εργασίας, 115.000, αντιπροσωπεύοντας το 36,3%.  
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Β. ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 

Β.1 Δομή Παραγωγής 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Ινστιτούτο Στατιστικής (INE), στον κλάδο 

διαχείρισης αποβλήτων δραστηριοποιούνται 365 εταιρίες, ενώ σύμφωνα με τα 

στοιχεία της Διεθνoύς Ένωσης Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (IFMA), το 2021 

λειτούργησαν 340 επιχειρήσεις στον τομέα συλλογής και ανακύκλωσης και 365 

υποδομές διαχείρισης και απόρριψης απορριμμάτων. Οι Κοινότητες, οι οποίες 

ηγούνται στον κλάδο είναι αυτές της Μαδρίτης, της Καταλονίας και της 

Βαλένθιας.  

Μεγαλύτερες εταιρίες διαχείρισης μη-τοξικών αποβλήτων στην Ισπανία 

Εταιρία 
Κύκλος 

Εργασιών  
(σε ευρώ) 

Περιφέρεια 

VALORIZA SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SA 421.140.929 Μαδρίτη 

PREZERO GESTION DE RESIDUOS SA. 267.335.000 Μαδρίτη 

SOCIEDADE GALEGA DO MEDIOAMBIENTE SA 109.362.422 Κορούνια 

TIRME SA 85.938.904 Βαλεαρίδες 

SERTEGO SERVICIOS MEDIOAMBIENTALES SLU 82.289.649 Μαδρίτη 

TRACTAMENT I SELECCIO DE RESIDUS SA 68.605.372 Βαρκελώνη 

VAERSA VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE RESIDUOS SA 62.004.905 Βαλένθια 

ECOPARQUE MANCOMUNIDAD DEL ESTE SA 59.560.000 Μαδρίτη 

VERTEDEROS DE RESIDUOS SA 55.558.571 Μαδρίτη 

ZABALGARBI, SA 49.437.244 Βισκαΐα 

Πηγή: https://ranking-empresas.eleconomista.es/sector-3821.html 

 

Σύμφωνα με την έκθεση "Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και εξάλειψης αστικών 

αποβλήτων, του DBK Sector Observatory of Informa, το 80% του κύκλου 

εργασιών αντιστοιχούσε σε εταιρίες, με κυρίως ιδιωτικό κεφάλαιο, ενώ το 

υπόλοιπο 20% σε δημόσιες οντότητες. Παράλληλα, τα στοιχεία της Διεθνούς 

Ένωσης Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (IFMA) δείχνουν ότι περί το 65% των 

επιχειρήσεων στον τομέα της ανακύκλωσης απασχολούν λιγότερους από 10 

εργαζομένους.  

https://ranking-empresas.eleconomista.es/sector-3821.html
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Πηγή: Διεθνής Ένωση Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (IFMA) 

Β.2 Εξέλιξη Παραγωγής 

Η αγοραία αξία, που προέκυψε από την παροχή υπηρεσιών επεξεργασίας και 

διάθεσης αστικών αποβλήτων στην Ισπανία, έφτασε τα 1,48 δις ευρώ στο τέλος 

του 2017, η οποία ήταν 4,6% μεγαλύτερη από ό,τι το προηγούμενο έτος, στο 

πλαίσιο της αύξησης του όγκου των επεξεργασμένων αποβλήτων. Ο τομέας 

μείωσε το βάρος του έναντι του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 

1,8% το 2019, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και αντιπροσωπεύει σήμερα 

το 2,11% της ισπανικής οικονομίας, που σημαίνει πτώση στα επίπεδα του 2016. 

Σύμφωνα με τα στατιστικά της Eurostat, ο τομέας των κατασκευών και των 

κατεδαφίσεων είναι αυτός που παράγει τη μεγαλύτερη ποσότητα αποβλήτων 

στην Ισπανία. Τα νοικοκυριά παράγουν το 17% του συνόλου των αποβλήτων, 

ίδιο ποσοστό με αυτό των εξορύξεων. Παράλληλα, η αρχή υπολογίζει ότι η 

Ισπανία δημιουργεί 472 κιλά αποβλήτων ανά πολίτη.  
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Πηγή: Eurostat 

 

Β.3 Τεχνολογία παραγωγής 

Oι εταιρείες αναζητούν τρόπους, ώστε να μειώσουν την παραγωγή αποβλήτων, 

να βελτιστοποιήσουν τους πόρους τους, να βελτιώσουν τις διαδικασίες 

παραγωγής και να διαχειριστούν την επεξεργασία των αποβλήτων πιο 

αποτελεσματικά.  Επιπλέον, η ισχύουσα νομοθεσία ανάγκασε άτομα και εταιρίες 

να προσαρμόσουν τις διαδικασίες παραγωγής τους και να επενδύσουν σε 

διαδικασίες συλλογής, διαχείρισης και επεξεργασίας αποβλήτων. 

Οι νέες τεχνολογίες έχουν γίνει η λύση για τις επιχειρήσεις να διευκολύνουν τη 

διαδικασία διαχείρισης αποβλήτων, να μειώσουν το κόστος, να εξοικονομήσουν 

πόρους και να διευκολύνουν την τεχνική εργασία. 

Η τεχνολογία RFID είναι μια τεχνολογική σύλληψη και αυτόματος προσδιορισμός 

πληροφοριών σε ηλεκτρονικές ετικέτες, που μεταδίδει πληροφορίες, που είναι 

αποθηκευμένες στη μνήμη της, χωρίς να χρειάζεται φυσική ή οπτική επαφή. 

Μέσω αυτής, ο έλεγχος και η παρακολούθηση των αντίστροφων ροών 

αποβλήτων βελτιώνεται και επιτρέπεται η πλήρης ιχνηλασιμότητα της 

αντίστροφης διαδικασίας εφοδιασμού από τα σημεία συλλογής στις 

εγκαταστάσεις σε πραγματικό χρόνο.  

Επίσης, μέσω του συστήματος ζύγισης των οχημάτων συλλογής αποβλήτων, η 

εν λόγω τεχνολογία οδηγεί στη βέλτιστη χρήση της χωρητικότητας κάθε 
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φορτηγού. Τα οχήματα διαθέτουν σύστημα μέτρησης κυψελών φορτίου για τον 

υπολογισμό του φορτίου και υπολογίζεται το ακριβές βάρος, που περιέχει το 

δοχείο, κατά την ανύψωση αυτόματα ή χειροκίνητα με την παρέμβαση ενός 

χειριστή. 

Τέλος, τα λογισμικά και οι πλατφόρμες διαχείρισης αποβλήτων συμβάλλουν 

στην επιτάχυνση της διαδικασίας ψηφιακού μετασχηματισμού, την αύξηση της 

παραγωγικότητας συλλογής αποβλήτων και στην επιτάχυνση του σχεδιασμού 

διαδρομής των οχημάτων διαλογής.  

Β.4 Προοπτικές στην εξέλιξη της παραγωγής 

Βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, οι προβλέψεις δείχνουν τη συνέχιση της 

αναπτυξιακής τάσης, στο πλαίσιο της μεγέθυνσης του όγκου των αποβλήτων 

και της ενίσχυσης των στόχων ανακύκλωσης και ανάκτησης. Όσον αφορά το 

μέλλον, υπάρχουν ορισμένα σχέδια, σχετικά με το άνοιγμα νέων κέντρων 

διαχείρισης αποβλήτων, που βρίσκονται υπό κατασκευή και οι επενδύσεις 

αναμένεται, επίσης, να βελτιώσουν και να επεκτείνουν τις υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις. 

Παράλληλα, οι πολίτες της χώρας και, ιδιαίτερα, οι νεότερες γενιές, είναι πιο 

συνειδητοποιημένοι σε ό,τι αφορά τα απόβλητα και τα προβλήματα που 

δημιουργούν. Επομένως, τα απόβλητα, που καταλήγουν στις χωματερές ανά 

κάτοικο, αναμένεται να μειωθούν, εξαιτίας ενός συνόλου παραγόντων, όπως 

είναι η εφαρμογή αυστηρότερων περιβαλλοντικών μέτρων, η βελτίωση της 

τεχνολογίας και η αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών.  
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Γ. ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 

Γ.1 Τρόπος ανακύκλωσης και επίσημα στοιχεία 

Ο τρόπος, με τον οποίο πραγματοποιείται η ανακύκλωση των συσκευασιών των 

νοικοκυριών, στην Ισπανία, είναι ο εξής:  

1. Οι εταιρίες πουλάνε τα προϊόντα τους σε συσκευασίες. Στη χώρα 

λειτουργεί η μέθοδος του Ενοποιημένου Συστήματος Απόβλητων, 

σύμφωνα με την οποία, η περισυλλογή των πλαστικών είναι 

ενσωματωμένη στη διαχείριση αποβλήτων. 

2. Οι καταναλωτές διαχωρίζουν τα απορρίμματά τους, πετώντας τις 

συσκευασίες στους κάδους ανακύκλωσης (χρώματος κίτρινου στην 

Ισπανία).  

3. Η συλλογή των απορριμμάτων γίνεται από τις τοπικές αρχές, οι οποίες 

μεταφέρουν τα απορρίμματα σε εργοστάσια διαχωρισμού τους.  

4. Το προϊόν αυτό ανήκει στη μονοπωλιακή εταιρία μη-κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα Ecoembalajes España, η οποία και το τροφοδοτεί στα 

εργοστάσια ανακύκλωσης.  

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το 2010, η Ισπανία ανακύκλωσε περίπου το 

33% των αποβλήτων της. Το 2018, τα στοιχεία αυτά διέφεραν ελάχιστα: η 

υγειονομική ταφή μειώθηκε στο 51%, η ανακύκλωση ανήλθε σε περίπου 36%. 

Βέβαια, τα στοιχεία αυτά αφορούν το διαχωρισμό των απορριμμάτων από τα 

ισπανικά νοικοκυριά. Όπως αναφέρουμε και στο επόμενο υποκεφάλαιο, δεν 

είναι γνωστό το ποσοστό, που πραγματικά ανακυκλώνεται στη χώρα, αφού οι 

κρατικοί παράγοντες δεν έχουν πρόσβαση στα στατιστικά στοιχεία, τα οποία 

γνωρίζει μόνο η Ecoembalajes España.  

Τα στοιχεία της Διεθνούς Ένωσης Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (IFMA), 

αναφέρουν ότι κάθε χρόνο στην Ισπανία ανακυκλώνονται περίπου 20.000 τόνοι 

απορριμμάτων, με τον κύκλο εργασιών τα τελευταία χρόνια να ξεπερνά τα 3 δις 

ευρώ.  
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Πηγή: Διεθνής Ένωση Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (IFMA) 

Ποσοστό ανακυκλώσιμων συσκευασιών  
2015 2016 2017 2018 2019 

Χάρτινη συσκευασία 76,9 % 79,7 % 74,6 % 72,5 % 72,9 % 

Πλαστική συσκευασία 44 % 45,5 % 47,9 % 50,7 % 51,5 % 

Ξύλινη συσκευασία 65,5 % 67,1 % 67,5 % 67 % 66,9 % 

Μεταλλική συσκευασία 79,9 % 82,6 % 85,1 % 84 % 84 % 

Γυάλινη συσκευασία 70,4 % 71,8 % 72,2 % 76,8 % 79,8 % 

Πηγή: Ευρωπαϊκή Αρχή Στατιστικών (Eurostat) 

Από τα στοιχεία της Eurostat φαίνεται ότι η Ισπανία συμβαδίζει με τον μέσο όρο 

του ποσοστού των συσκευασιών, που ανακυκλώνει. Σε συσκευασίες από ξύλο 

σημειώνει πολύ μεγαλύτερο ποσοστό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο του 31%, 

ενώ αξιοσημείωτη είναι η αποτελεσματικότητα στις πλαστικές συσκευασίες. 

Χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου βρίσκεται στην ανακύκλωση 

χάρτινων συσκευασιών. Εντούτοις, στους γενικούς δείκτες συνολικής 

ανακύκλωσης, η Ισπανία φαίνεται να ανακυκλώνει το 38% του συνόλου των 

απορριμμάτων, ποσοστό χαμηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε., που φθάνει 

το 48,1%. 

Ωστόσο με την σταδιακή μετάβαση στην κυκλική οικονομία, τα ανωτέρω 

στοιχεία αναμένονται να αλλάξουν, καθώς η κυκλική οικονομία στοχεύει στη 

μείωση της παραγωγής απορριμμάτων όσο το δυνατόν περισσότερο και στην 

αξιοποίηση στο μέγιστο, αυτών των οποίων η παραγωγή δεν είναι δυνατόν να 

αποφευχθεί. Έτσι, τα προϊόντα πλέον κατασκευάζονται και από τα απόβλητα 

που παράγονται, τα υλικά και οι ουσίες, που προκύπτουν από τη διαδικασία 

διαχείρισης αποβλήτων, ενσωματώνονται, με ασφάλεια για την ανθρώπινη 
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υγεία και το περιβάλλον, πίσω στη διαδικασία παραγωγής. Πρόκειται για  την 

αποσύνδεση της οικονομικής ανάπτυξης από την πεπερασμένη κατανάλωση 

πόρων. 

Το τρέχον οικονομικό μοντέλο είναι ένα γραμμικό μοντέλο, βασισμένο στο 

πρότυπο «πάρε-κάνε-κατανάλωσε-εξάλειψε». Αυτό το μοντέλο είναι επιθετικό στο 

περιβάλλον και εξαντλεί τις πηγές εφοδιασμού, τόσο υλικών όσο και ενέργειας. 

Επιπλέον, σε αυτόν τον τύπο οικονομίας υπάρχει μεγάλη εξάρτηση από τις 

πρώτες ύλες, η οποία συνεπάγεται κίνδυνο, που σχετίζεται με την προσφορά, τις 

υψηλές τιμές και την υψηλή μεταβλητότητα, καθώς και σημαντική μείωση του 

φυσικού κεφαλαίου, επιπλέον των επακόλουθων οικονομικών απωλειών. 

Συνεπώς, η απαραίτητη μετάβαση στην κυκλική οικονομία από τη γραμμική, 

αναμένεται να αυξήσει τη ζήτηση στον τομέα διαχείρισης αποβλήτων.  

Γ.2 Η έκθεση της Greenpeace Ισπανίας για απάτες του κλάδου 

Η Μη-Κυβερνητική Οργάνωση Greenpeace, με έκθεσή της που δημοσίευσε το 

2020, με τίτλο «Η Ecoembres ψεύδεται. Ξετυλίγοντας τις απάτες στη διαχείριση 

των απορριφθέντων συσκευασιών των νοικοκυριών», υποστήριξε ότι η 

μονοπωλιακή εταιρία διαχείρισης ανακύκλωσης της Ισπανίας, Ecoembalajes 

España, S.A. (γνωστή ως Ecoembres) δεν ανακυκλώνει, όπως θα όφειλε και δεν 

τηρεί τις δεσμεύσεις της. Κατηγορεί ότι, παρά τον μονοπωλιακό και τον μη-

κερδοσκοπικό χαρακτήρα της, δεν δημοσιεύει στατιστικά για την ανακύκλωση 

ενώ το δεκαμελές Διοικητικό Συμβούλιο αμείβεται με αποδοχές που ξεπερνούν 

συνολικά τα 2,1 εκ. ευρώ, έχοντας ως κύριο στόχο το μεγαλύτερο κέρδος.  

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πολυσέλιδη έρευνα, στην Ισπανία, μόλις το 25% 

των απορριμμάτων, που πάνε στους κάδους ανακύκλωσης ανακυκλώνεται 

πραγματικά, με το υπόλοιπο ποσοστό να βρίσκεται σε χωματερές στη χώρα ή 

να εξάγεται, παρανόμως, σε τρίτες χώρες, κυρίως, της Νοτιοανατολικής Ασίας. 

Αίτιο αυτού είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος των πλαστικών, που πετάγονται από 

τα νοικοκυριά, είτε δεν μπορεί να ανακυκλωθεί είτε δεν είναι οικονομικά 

κερδοφόρο για την εταιρία.  

Μία εκ των πολλών κριτικών που ασκεί η Greenpeace είναι ο τρόπος με τον 

οποίο πληρώνεται η εταιρία, καθώς πουλάει το υλικό, που διαχωρίζουν τα 

εργοστάσια διαχωρισμού. Επομένως, ο κύκλος εργασιών της δεν εξαρτάται από 

την ποσότητα του ανακυκλώσιμου υλικού αλλά του καταναλώσιμου από τους 

πολίτες και, ακριβέστερα, του υλικού που πετάνε στους αντίστοιχους κάδους. Η 

μελέτη κάνει λόγο για αμφίβολα στοιχεία και πρακτικές της Ecoembres, ενώ 

αναφέρει το γεγονός ότι, από το 2017, έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 200 

φωτιές σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, οι οποίες όμως φαίνεται να προκαλούν 

ζημιές στα ανακυκλώσιμα υλικά και όχι στις κτηριακές εγκαταστάσεις.  
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Στο κείμενο γίνεται τέλος αναφορά και στη γενικότερη έλλειψη επίσημων 

στοιχείων.  

Σημειώνεται ότι, στις αρχές του 2021, το Υπουργικό Συμβούλιο υπέγραψε το νέο 

Κρατικό Σχέδιο Ελέγχου Διασυνοριακών Μεταφορών των Αποβλήτων 2021-

2026, με το οποίο εκπληρώνονται οι υποχρεώσεις για το εν λόγω ζήτημα, σε 

ενωσιακό επίπεδο. Στο Σχέδιο γίνεται αναφορά για αύξηση των ελέγχων, όχι μόνο 

στα τελωνεία, αλλά και στις ίδιες τις επιχειρήσεις.  
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Δ. ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
 

Δ.1 Ροές εμπορίου - εμπορικό ισοζύγιο κλάδου 

Από τα επίσημα στοιχεία, φαίνεται η Ισπανία να έχει αρνητικό ισοζύγιο, καθώς 

εισάγει μεγαλύτερο βάρος αποβλήτων από όσο εξάγει.  

Εξαγωγές αποβλήτων (σε τόνους) 

Έτος 2017 2018 2019 2020 2021 

Τόνοι 3.128.462,22 3.079.863,66 2.716.943,81 2.460.349,48 3.253.550,43 

Πηγή: DataComex  

Οι εισαγωγές αποβλήτων φθάνουν περίπου τους 3 εκ. τόνους ετησίως της 

κατηγορίας CNAE «Συλλογή απορριμμάτων» [381] και «Μεταχείριση και εξάλειψη 

απορριμμάτων» [382], με τη τελευταία κατηγορία να είναι σχεδόν μηδενική εκτός 

του 2020, οπότε οι εξαγωγές αυτής έφθασαν τους 10,4 εκ. τόνους.  

Εισαγωγές αποβλήτων (σε τόνους) 

Έτος 2017 2018 2019 2020 2021 

Τόνοι 6.851.033,21 6.476.360,83 6.612.764,62 6.045.768,21 7.925.384,81 

Πηγή: DataComex  

Η Ισπανία φαίνεται να εισήγαγε συνολικά 7,9 εκ. τόνους της κατηγορίας CNAE 

«Συλλογή απορριμμάτων» [381] και «Μεταχείριση και εξάλειψη απορριμμάτων» 

[382], με την τελευταία κατηγορία να είναι πολύ μικρή επί του συνόλου αφού 

αφορά μόνο 232 τόνους.  

Τα στοιχεία αυτά φαίνεται να παρουσιάζουν διαφορές με  τα αντίστοιχα της 

Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής Eurostat, αφού υπολογίζει ότι το εμπόριο 

απορριμμάτων της Ισπανίας είναι πολύ μικρότερο. Συγκεκριμένα, για το 2021, 

υπολογίζει ότι οι συνολικές εξαγωγές πλησίασαν τους 1,58 εκ. τόνους και οι 

εισαγωγές τους 2 εκ. τόνους.  

Δ.2 Εισαγωγές ανά χώρα 

Κατηγορία 381 Μεταχείριση και εξάλειψη αποβλήτων (σε τόνους)  
Μη-επικίνδυνα απόβλητα Επικίνδυνα απόβλητα Σύνολο 

Γαλλία 3.745.093,25 37.006,58 3.782.099,83 

Πορτογαλία 893.545,40 7.474,50 901.019,90 

Ην. Βασίλειο 862.088,35 14.583,90 876.672,25 

Τουρκία 470.739,86 0,06 470.739,93 

Γερμανία 285.810,74 941,70 286.752,44 

Ολλανδία 239.400,81 3.021,35 242.422,16 

Ιρλανδία 176.376,10 0,00 176.376,10 

Ιταλία 125.309,41 16.412,30 141.721,71 
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Ρωσία 124.187,05 0,00 124.187,05 

Η.Π.Α. 123.721,80 1,29 123.723,09 

Πηγή: DataComex  

Η γείτονα Γαλλία είναι η χώρα, από την οποία εισέρχεται το μεγαλύτερο μερίδιο 

των απορριμμάτων, αφού είναι υπεύθυνη για 3,78 εκ. τόνους. Με μεγάλη 

διαφορά ακολουθούν οι Πορτογαλία και Ην. Βασίλειο.   

Δ.3 Εξαγωγές ανά χώρα 

Κατηγορία 381 Μεταχείριση και εξάλειψη αποβλήτων (σε τόνους)  
Μη-επικίνδυνα απόβλητα Επικίνδυνα απόβλητα Σύνολο 

Γαλλία 3.745.093,25 37.006,58 3.782.099,83 

Πορτογαλία 893.545,40 7.474,50 901.019,90 

Ην. Βασίλειο 862.088,35 14.583,90 876.672,25 

Τουρκία 470.739,86 0,06 470.739,93 

Γερμανία 285.810,74 941,70 286.752,44 

Ολλανδία 239.400,81 3.021,35 242.422,16 

Ιρλανδία 176.376,10 0,00 176.376,10 

Ιταλία 125.309,41 16.412,30 141.721,71 

Ρωσία 124.187,05 0,00 124.187,05 

Η.Π.Α. 123.721,80 1,29 123.723,09 

Πηγή: DataComex  

Τα επίσημα στοιχεία αναφέρουν ότι οι εξαγωγές της Ισπανίας επικεντρώνονται 

κυρίως στις γειτονικές χώρες Γαλλία, Πορτογαλία και Ην. Βασίλειο, με την Τουρκία 

να καταλαμβάνει την τέταρτη θέση.  
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ΣΤ. ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ   
 

Οι κανονισμοί για τα απόβλητα στην Ισπανία συνιστούν μία από τις πιο 

περίπλοκες νομοθεσίες. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το βασικό πρότυπο είναι η 

οδηγία πλαίσιο 2008/98 / ΕΚ, της 19ης Νοεμβρίου, η οποία ακολουθείται από 

πολυάριθμες κοινοτικές πράξεις, που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα 

προβλήματα και απόβλητα, που απαιτούν ειδικό νομικό καθεστώς.  

Η μεταφορά στο ισπανικό δίκαιο των ευρωπαϊκών οδηγιών για τα απόβλητα 

προκάλεσε πληθώρα νομικών κειμένων. Οι ισπανικοί κανονισμοί για τα 

απόβλητα αποτελούνται από τη βασική νομοθεσία του κράτους και τους 

κανονισμούς ανάπτυξης, που έχουν εγκριθεί από τις αυτόνομες κοινότητες. Με 

τη σειρά τους, οι δήμοι έχουν επίσης ρυθμιστική εξουσία για την ανάπτυξη 

κανονισμών σχετικά με αυτό το θέμα. 

 

Η νομοθεσία για τα απόβλητα διαχωρίζεται σχετικά με τα εξής:  

• Μεταχειρισμένα έλαια: Κανονισμός ARM/795/2011, ο οποίος ρυθμίζει τη 

διαχείριση μεταχειρισμένων βιομηχανικών ελαίων. 

• Ηλεκτρικές συσκευές και μπαταρίες: Βασιλικό  Διάταγμα 710/2015, σχετικά 

με τις μπαταρίες και τους συσσωρευτές και την περιβαλλοντική διαχείριση 

των αποβλήτων τους. 

• Συσκευασίες και απόβλητα συσκευασίας: Βασιλικό Διάταγμα 293/2018, 

σχετικά με τη μείωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών. 

Κανονισμός AAA/1783/2013, σχετικά με τα εμπορευματοκιβώτια και τα 

απόβλητα εμπορευματοκιβωτίων. 

• Απόβλητα – ιλύς: Κανονισμός AAA / 1072/2013, σχετικά με τη χρήση 

ιλύος λυμάτων στον αγροτικό τομέα. 

• Απόβλητα – PCBS: Βασιλικό Διάταγμα 228/2006, το οποίο θεσπίζει μέτρα 

για την εξάλειψη και τη διαχείριση των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων, 

των πολυχλωροτερφαινυλίων και των συσκευών, που τα περιέχουν. 

• Απόβλητα κατασκευών: Κανονισμός APM / 1007/2017. 

• Απόβλητα ορυχείων: Βασιλικό Διάταγμα 777/2012, σχετικά με τη 

διαχείριση των αποβλήτων από τις εξορυκτικές βιομηχανίες και την 

προστασία και αποκατάσταση της περιοχής, που επηρεάζεται από τις 

εξορυκτικές δραστηριότητες. 

• Ραδιενεργά απόβλητα: ΔΙΑΤΑΞΗ της ETU / 1185/2017, η οποία ρυθμίζει τη 

διαχείριση των αποβλήτων, που παράγονται σε πυρηνικές 

εγκαταστάσεις. 

• Οχήματα και ελαστικά στο τέλος του κύκλου ζωής τους: Βασιλικό 

Διάταγμα 20/2017. 

• Μεταφορά αποβλήτων: Βασιλικό Διάταγμα 553/2020, το οποίο ρυθμίζει 

τη μεταφορά αποβλήτων στο έδαφος του κράτους. 
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• Χώροι υγειονομικής ταφής: Βασιλικό Διάταγμα 646/2020, το οποίο 

ρυθμίζει την εξάλειψη των αποβλήτων με την απόθεσή τους σε χώρο 

υγειονομικής ταφής. 

• Απόβλητα και χωματερές: Νόμος 7/2022, με το οποίο θεσμοθετούνται οι 

νέοι κανόνες της διαχείρισης Αποβλήτων.  

 

Παράλληλα, όσον αφορά στρατηγικά σχέδια, σε ισχύ είναι τα εξής:  

 

• Κρατικό Σχέδιο Διαχείρισης Απόβλητων (PEMAR) 2016-2022  

• Κρατικό Σχέδιο Ελέγχου Διασυνοριακών Μεταφορών των Αποβλήτων 

(PEITTR) 2021-2026 

• Εθνικό Σχέδιο για τα Απόβλητα (PNIR) 

 

Πέραν αυτών, δεδομένου ότι η περισυλλογή των αποβλήτων αφορά τις τοπικές 

κυβερνήσεις, η κάθε Αυτόνομη Κοινότητα της χώρας έχει υιοθετήσει τα δικά της 

στρατηγικά σχέδια για τη διαχείριση και την ανακύκλωση.  
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Ζ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο έλλειψης πρώτων υλών και σπατάλης φυσικών 

πόρων, η σωστή διαχείριση των αποβλήτων είναι το κλειδί για τον πλανήτη και 

προσφέρει μελλοντικές ευκαιρίες για τις οικονομίες των χωρών. Ωστόσο, 

οφείλουμε να συγκρατήσουμε ότι ο κύριος πρωταγωνιστής στην πρόληψη και 

τη σωστή διαχείριση των απορριμμάτων είναι ο πολίτης, μέσω υπεύθυνης 

κατανάλωσης, αναγνώρισης και διαχωρισμού των αποβλήτων που παράγει. 

Οι νεότερες γενιές της χώρας είναι πιο συνειδητοποιημένες, μειώνοντας τα 

απορρίμματα, που παράγουν, ανακυκλώνοντας περισσότερο, αποφεύγοντας 

τη χρήση πλαστικού μίας χρήσης κ.ο.κ.ε. Η αλλαγή νοοτροπίας θα έχει 

αντίκτυπο στην κοινωνία και την οικονομία, η οποία θα είναι πιο κυκλική και 

προσανατολισμένη στη μείωση των απορριμμάτων και των βιώσιμων τακτικών. 

Παράλληλα, οι απαιτήσεις των νεότερων αναμένεται να υιοθετηθούν και από 

την πολιτική σκηνή της χώρας.  

Παρά τα σημαντικά βήματα της χώρας για την αύξηση της ανακύκλωσης και τη 

μείωση των απορριμμάτων, διευκολύνοντας όλο και περισσότερο την 

απόρριψη σε κατάλληλους κάδους, φαίνεται να μη τηρούνται οι δεσμεύσεις. 

Συγκεκριμένα, εξαιτίας της πολύπλοκης νομοθεσίας και των τακτικών που 

χρησιμοποιούνται, φαίνεται να μην ανακυκλώνεται όλο το πλαστικό που θα 

μπορούσε να ανακυκλωθεί, κάτι που επιβαρύνει το περιβάλλον, ενώ παράλληλα 

οι πολίτες έχουν άγνοια των τακτικών αυτών.  

Προοπτικές συνεργασίας στον τομέα μεταξύ Ελλάδος-Ισπανίας  

 

Ο τομέας διαχείρισης αποβλήτων στη χώρα μας παρουσιάζει ευκαιρίες για την 

ισπανική πλευρά, η οποία, κατά καιρούς, έχει εκδηλώσει το ενδιαφέρον της για 

συμμετοχή της στη διαχείριση προγραμμάτων και σχετικών διαγωνισμών. 

Μάλιστα, στις 26.02.2020, είχε πραγματοποιηθεί τηλεματική ημερίδα, από το 

Ισπανικό Ινστιτούτο Εξωτερικού Εμπορίου (ICEX, ομόλογο οργανισμό του 

Enterprise Greece στη χώρα μας) στην Αθήνα, σχετικά με τις ευκαιρίες που 

παρουσιάζονται για τις ισπανικές επιχειρήσεις στον τομέα διαχείρισης 

απορριμμάτων στην Ελλάδα, με απευθείας σύνδεση στα γραφεία του εν λόγω 

οργανισμού στη Μαδρίτη, τη Βαρκελώνη, το Μπιλμπάο, το Αλικάντε και τη 

Σεβίλλη. 

Στην ημερίδα, παρουσιάστηκε τότε, από αρμόδια στελέχη του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η ελληνική πραγματικότητα στη διαχείριση των 

απορριμμάτων και οι λόγοι για τους οποίους προσφέρονται οι ευκαιρίες στον 

συγκεκριμένο τομέα για τις ισπανικές επιχειρήσεις. Ακόμη, είχαν παρουσιαστεί τα 

προβλεπόμενα έργα, που επρόκειτο να υλοποιηθούν στην Ελλάδα και, ιδίως, 

στην Περιφέρεια της Αττικής και στην πρωτεύουσα της Αθήνας, ενώ η Ειδική 

Γραμματεία για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο 
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Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων, περιέγραψε τις χρηματοδοτήσεις, που προσφέρονται για τη 

διαχείριση των απορριμμάτων στη χώρα μας.  

Εν κατακλείδι, το Ινστιτούτο παρακολουθεί το συγκεκριμένο ζήτημα από το 2016 

και τα αρμόδια, για τον εν λόγω κλάδο στελέχη, από πλευράς ICEX, είχαν 

αναφερθεί στις εξαιρετικές ευκαιρίες συνεργασίας, που παρέχει η Ελλάδα για τις 

ισπανικές επιχειρήσεις στον συγκεκριμένο κλάδο. Ταυτόχρονα, έχει ήδη επιτευχθεί 

συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων και πανεπιστημίων, ενώ η ισπανική πλευρά 

θεωρεί ότι η είσοδος στην ελληνική αγορά εκτιμάται σχετικά εύκολη.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων Α’  

Eπικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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Η. ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

Υπουργείο Περιβαλλοντικής Μετάβασης και Δημογραφικής Πρόκλησης: 

https://www.miteco.gob.es 

Εθνικό Ινστιτούτο Στατιστικής (INE): https://www.ine.es 

Ευρωπαϊκή Στατιστική Αρχή (Eurostat): https://ec.europa.eu/eurostat 

Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, 

DataComex: https://comercio.serviciosmin.gob.es/Datacomex 

Ισπανική Ομοσπονδία Ανάκτησης και Ανακύκλωσης (FER):  

https://www.recuperacion.org/ 

Εθνική Ένωση Ανακύκλωσης Πλαστικού (Anarpla): https://anarpla.com 

IFMA, Grandes cifras 2022, Sector Reciclado de resíduos:  

https://ifma-spain.org/wp-

content/uploads/2022/04/IFMAEspana_GGCC_2022_RECICLADORESIDUOS.p

df 

Ecoembres miente. Desmontando los engaños de la gestión de residuos de 

envases domésticos, Greenpeace: https://es.greenpeace.org/es/wp-

content/uploads/sites/3/2020/10/ecoembes-miente-informe.pdf 

Análisis de la gestión de residuos y el proceso de reciclaje en Tenerife, 

Universidad de La Laguna:  

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/11456/Analisis%20de%20la%20ge

stion%20de%20residuos%20y%20el%20proceso%20de%20reciclaje%20en%20Te

nerife.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Residuos Profesional: https://www.residuosprofesional.com 

Ένωση NACRA: https://asociacionnacra.wordpress.com 

https://www.miteco.gob.es/
https://www.ine.es/
https://ec.europa.eu/eurostat
https://comercio.serviciosmin.gob.es/Datacomex
https://www.recuperacion.org/
https://anarpla.com/
https://ifma-spain.org/wp-content/uploads/2022/04/IFMAEspana_GGCC_2022_RECICLADORESIDUOS.pdf
https://ifma-spain.org/wp-content/uploads/2022/04/IFMAEspana_GGCC_2022_RECICLADORESIDUOS.pdf
https://ifma-spain.org/wp-content/uploads/2022/04/IFMAEspana_GGCC_2022_RECICLADORESIDUOS.pdf
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/ecoembes-miente-informe.pdf
https://es.greenpeace.org/es/wp-content/uploads/sites/3/2020/10/ecoembes-miente-informe.pdf
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/11456/Analisis%20de%20la%20gestion%20de%20residuos%20y%20el%20proceso%20de%20reciclaje%20en%20Tenerife.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/11456/Analisis%20de%20la%20gestion%20de%20residuos%20y%20el%20proceso%20de%20reciclaje%20en%20Tenerife.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/11456/Analisis%20de%20la%20gestion%20de%20residuos%20y%20el%20proceso%20de%20reciclaje%20en%20Tenerife.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.residuosprofesional.com/
https://asociacionnacra.wordpress.com/

