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Εκτύπωση

Διαχείριση πλαστικών γεωργικών αποβλήτων
Ημ/νία Έκδοσης: 10 Απριλίου 2008

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της Νομαρχίας Ηλείας, σύσκεψη με θέμα: «Περιβαλλοντικά Φιλική Διαχείριση
Πλαστικών Γεωργίας το 2007 και 2008» με κύριο εισηγητή τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Μπριασούλη
Δημήτριο.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο της Νομαρχίας Ηλείας, σύσκεψη με θέμα: «Περιβαλλοντικά Φιλική Διαχείριση Πλαστικών Γεωργίας το
2007 και 2008» με κύριο εισηγητή τον καθηγητή του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, κ. Μπριασούλη Δημήτριο.
Την εκδήλωση προλόγισε ο νομάρχης Χαράλαμπος Καφύρας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε τη σπουδαιότητα του συγκεκριμένου προγράμματος, μιας και ο
όγκος των πλαστικών αποβλήτων του Νομού είναι μεγάλος.
Ο κ. Νομάρχης υποστήριξε ακόμα ότι η διαχείριση των χρησιμοποιημένων αγροτικών πλαστικών της περιοχής θα πρέπει να γίνει με λύσεις σύννομες και
φιλικές προς το περιβάλλον. Η συνάντηση έχει ως στόχο τον συντονισμό και σχεδιασμό υλοποίησης του πιλοτικού προγράμματος για το έτος 2008, από όλους
τους εμπλεκόμενους φορείς, (την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας, όλους τους πεδινούς δήμους, -από την Βουπρασία ως την Ζαχάρω- τους γεωπόνους, τους
εξαγωγείς καιτις οργανώσεις των αγροτών), και τον προσδιορισμό του πλαισίου ενός μακροπρόθεσμου προγράμματος διαχείρισης των γεωργικών πλαστικών
αποβλήτων. Όπως χαρακτηριστικά τονίσθηκε η αντιμετώπιση του προβλήματος θα πρέπει να γίνει «σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον και την
νέα μορφή της γεωργίας που στηρίζεται στην τήρηση των ορθών γεωργικών πρακτικών με στόχο την πιστοποίηση της παραγωγής ποιοτικών προϊόντων».
Ο καθηγητής κ. Μπριασούλης, στην εισήγησή του, ανέπτυξε: Τους εναλλακτικούς τρόπους συλλογής των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων από τα
καλλιεργούμενα εδάφη, προκειμένου οι καλλιεργητές της περιοχής του κάμπου να διευκολυνθούν για τη συλλογή των πλαστικών. Τους εναλλακτικούς
τρόπους μεταφοράς των γεωργικών πλαστικών αποβλήτων στον χώρο συγκέντρωσης. Την κοστολόγηση του συστήματος μεταφοράς των γεωργικών
πλαστικών αποβλήτων.
Την οργάνωση και διαμόρφωση του χώρου συγκέντρωσης των γεωργικών αποβλήτων σε κατάλληλο χώρο.
Τον προσδιορισμό του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για τη λειτουργία του συστήματος συμπίεσης και μεταφοράς των συμπιεσμένων πλαστικών
γεωργικών αποβλήτων σε εργοστάσιο τεμαχισμού και επεξεργασίας των υλικών, με σκοπό τη χρήση τους σαν εναλλακτικό καύσιμο σε τσιμεντοβιομηχανία.
Στη συνάντηση τονίστηκε η ανάγκη υποστήριξης του προγράμματος από τους Δήμους και από τους άλλους φορείς όσο αναφορά την συμμετοχή τους σε
προγράμματα ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης των αγροτών και την
συμμετοχή τους στο κόστος μεταφοράς και δεματοποίησης των πλαστικών. Ο αντιδήμαρχος Πύργου Νίκος Φάμελος τόνισε ότι θα πρέπει να εφαρμοστεί το
πρόγραμμα και στον Δήμο Πύργου ενώ στην συνέχεια αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης από τον κάμπο κατέθεσαν τις απόψεις τους για την καλύτερη
εφαρμογή του προγράμματος.
Τέλος, ο Νομάρχης πρότεινε το επόμενο βήμα, μετά την ολοκλήρωση του πιλοτικού προγράμματος, να είναι η σύσταση μιας επιχείρησης ΟΤΑ με μετόχους την
Ν.Α. Ηλείας, όλους τους πεδινούς Δήμους, την Αναπτυξιακή εταιρεία ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε. και τις ενώσεις των γεωργικών συνεταιρισμών.
«Στη συνέχεια είναι αναγκαία η εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης τεχνοοικονομικής μελέτης- επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο θα κατατεθεί στον αναπτυξιακό
νόμο ή σε άλλα προγράμματα του Δ’ ΚΠΣ για χρηματοδότηση. Μόνο έτσι θα αντιμετωπίσουμε ολοκληρωμένα, βιώσιμα και μακροπρόθεσμα το πρόβλημα των
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γεωργικών πλαστικών αποβλήτων» κατέληξε ο Νομάρχης.
Για το τελευταίο έτος του πιλοτικού προγράμματος, τα πλαστικά θα συγκεντρωθούν στον χώρο που έχει παραχωρηθεί από το ΕΘΙΑΓΕ στο Ρουπάκι Ηλείας,
όπου έχει τοποθετηθεί ειδικό μηχάνημα συμπίεσης πλαστικών, το οποίο διέθεσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ηλείας. Η συμπίεση των πλαστικών γίνεται με
εργατικό προσωπικό που διαθέτει η ΗΛΕΙΑΚΗ Α.Ε.
Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκπρόσωποι των Δήμων Πύργου, Σκιλλούντος, Βώλακος, Ανδραβίδας, Λεχαινών, Βαρθολομιού, Γαστούνης, Βουπρασίας,
Βάρδας, καθώς και εξαγωγείς του Νομού και γεωπόνοι της Διεύθυνσης Γεωργίας, των Ενώσεων, εκπρόσωποι των συνεταιρισμών και των ομάδων παραγωγών.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
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