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Θέμα: «Διαχείριση απορριπτόμενων νάιλον και διχτύων αντιχαλαζικής προστασίας» 

Σχετ.: Υπ. αριθμ. πρωτ. 145/26-2-2015  έγγραφο μας 

 

 Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής πρότασης μας και στα πλαίσια αυτής θα θέλαμε 

να σας θέσουμε ένα ακόμα σχετικό πρόβλημα το οποίο υπάρχει στην περιοχή σας και 

χρήζει ιδιαίτερης προσοχής και διαχείρισής του και για το οποίο δεν κάναμε σχετική 

αναφορά στο ανωτέρω σχετικό μας. 

 Πιο συγκεκριμένα, όπως πιθανόν να γνωρίζετε στους δήμους σας χρησιμοποιούνται 

πλαστικά αμπελόπανα αντιβρόχινης κάλυψης και δίχτυα αντιχαλαζικής προστασίας για την 

καλλιέργεια του αμπελιού, ενώ στην καλλιέργεια του σπαραγγιού χρησιμοποιούνται 

θερμικά νάιλον πρωϊμισης της παραγωγής και κάλυψης. Τα συγκεκριμένα μέσα είναι 

πολλές φορές απαραίτητα προκειμένου οι παραγωγοί να προστατεύσουν την παραγωγή 

τους από τις καιρικές συνθήκες (χαλάζι, βροχή κ.λ.π.), να την πρωιμίσουν και να την 

βελτιώσουν ποιοτικά. Τα υλικά αυτά, αν και έχουν σχετικά μεγάλη διάρκεια ζωής, 

φθείρονται και καταστρέφονται από τις καιρικές και τον ήλιο. Τα ακατάλληλα πλέον υλικά, 

σύμφωνα με πληροφόρηση που έχουμε από μέλη μας, ορισμένες φορές καίγονται κατά 

τόπους με αποτέλεσμα να ρυπαίνεται ανεπανόρθωτα το περιβάλλον. Άλλες φορές τέτοια 

απορρίμματα τα βλέπουμε στους χώρους αποκομιδής των κοινών απορριμμάτων και 

καθώς είναι ογκώδη,  γεμίζουν ασφυκτικά τους κάδους ή αποτίθενται έξω από αυτούς. 

Έτσι, και λόγω της πολύχρονης φθοράς που έχουν υποστεί, βλέπουμε τμήματα αυτών να 

παρασύρονται και να διασκορπίζονται παντού από τον άνεμο μετατρέποντας την 

προκαλούμενη σημειακή ρύπανση σε διάχυτη που είναι και πιο επικίνδυνη και αυτή η 

κατάσταση αποτελεί μια αλγεινή εικόνα για την περιοχή και τον τουρισμό μας.  

 Για αυτό το λόγο προτείνουμε, τη δημιουργία κατάλληλων χώρων υποδοχής τέτοιων 

ογκωδών πλαστικών αντικειμένων (π.χ. στις ομάδες παραγωγών), σε σημεία που θα 

υποδείξει ο Δήμος, όπου και θα γίνεται συγκέντρωση αυτών των υλικών χωρίς να υπάρχει 
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κίνδυνος για το περιβάλλον. Για να έχει επιτυχία μια τέτοια δράση θα πρέπει να γίνει και η 

σχετική ενημέρωση των δημοτών-αγροτών της περιοχής. Στη συνέχεια και σε τακτικές 

ημερομηνίες θα συλλέγονται αυτά τα υλικά με την μέριμνα του δήμου ώστε να οδηγηθούν 

στην ανακύκλωση. 

 Το παράρτημα μας σας καταθέτει την ανωτέρω πρόταση του και είναι στη διάθεση 

σας για κάθε διευκρίνιση αλλά και στο να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε εκστρατεία 

ενημέρωση των αγροτών για το θέμα αυτό σύμφωνα με την πρόταση μας.       

  

 

 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε. 

του ΓΕΩΤΕ.Ε. 
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