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Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες
στον αγροδιατροφικό τομέα.
Τι είναι η αειφορία, τι είναι πράσινη ανάπτυξη και
πως συνδέονται μεταξύ τους;
Τι είναι οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες;
Τι έχει κάνει ο Μπάρμπα- Στάθης πρωτογενώς (
δηλαδή στον αγρό) και δευτερογενώς ( δηλαδή στην
βιομηχανοποίηση) για την πράσινη ανάπτυξη;

Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες
στον αγροδιατροφικό τομέα.
Αειφορία είναι το μοντέλο ανάπτυξης που
υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία
του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα.
Δηλαδή διασφαλίζει την απουσία
περιβαλλοντικής υποβάθμισης, η οποία θα
προέκυπτε εάν δεν ανανεωνόταν οι φυσικοί
πόροι, δηλαδή τα προσβάσιμα από τον
άνθρωπο φυσικά αγαθά που χρησιμοποιεί για
την κάλυψη των αναγκών
Άρα αειφορία σημαίνει : ορθολογική χρήση των
φυσικών πόρων

Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες
στον αγροδιατροφικό τομέα.
Η πράσινη ανάπτυξη είναι ένα υποσύνολο της
αειφορίας ( αειφόρου ανάπτυξης).
Νοείται ως η προώθηση της οικονομικής
μεγέθυνσης και ανάπτυξης, διασφαλίζοντας ότι
τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία συνεχίζουν να
παρέχουν τους πόρους των οικοσυστημάτων
πάνω στα οποία βασίζεται η ευημερία μας.
Οι στρατηγικές της πρέπει να ενθαρρύνουν την
οικολογική αντίληψη/ευαισθησία και άρα
συμπεριφορά των επιχειρήσεων.

Οι πράσινες εφοδιαστικές αλυσίδες
στον αγροδιατροφικό τομέα.
Ποιες λοιπόν είναι οι στρατηγικές που συνδέουν την
αειφορία & την πράσινη ανάπτυξη;
Παραγωγικότητα. Αύξηση της αποτελεσματικότητας
μέσω της μείωσης στην κατανάλωση της ενέργειας
Καινοτομία. Νέοι τρόποι αντιμετώπισης των
περιβαλλοντικών προβλημάτων
Νέες αγορές. Δημιουργία νέων αγορών μέσω της
τόνωσης της ζήτησης για πράσινες τεχνολογίες.
Εμπιστοσύνη. Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των
επενδυτών μέσω της μεγαλύτερης προβλεψιμότητας
σχετικά με το πώς αντιμετωπίζονται τα περιβαλλοντικά
ζητήματα.
Σταθερότητα. Ισορροπημένες μακροοικονομικές
συνθήκες, από την αύξηση των εσόδων μέσω της
τιμολόγησης της ρύπανσης

Η πράσινη ανάπτυξη και ο
Μπάρμπα- Στάθης

Οι κατευθυντήριοι άξονες του μοντέλου της πράσινης
ανάπτυξης είναι :
•Τεκμηριωμένα σχέδια διαχείρισης, με
συγκεκριμένους στόχους που αξιολογούνται στην
ετήσια ανασκόπηση.
•Η αύξηση της οργανικής ουσίας των εδαφών με
ενσωμάτωση των φυτικών υπολειμμάτων και άρα η
διασφάλιση της γονιμότητας των εδαφών μέσα από
τις φυσικές διεργασίες, τη βιολογική δραστηριότητα,
τη βιο-ποικιλότητα και την ανακύκλωση.
•Εφαρμογή θρέψης (λίπανσης) σε μία δόση, αντί για
δύο.
• Η ορθολογική χρήση του νερού προστατεύοντας
τον υδροφόρο ορίζοντα, όχι μόνο σε ότι αφορά τους
υδάτινους πόρους και αποθέματα.
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•Στην αειφόρο ανάπτυξη ( δηλαδή στην
ολοκληρωμένη και ορθολογική διαχείριση που
συμβάλλει στη διαρκή φυσική ισορροπία και τη
γονιμότητα του εδάφους, μέσω της αυτάρκειας του
εδάφους σε οργανική ουσία και θρεπτικά στοιχεία και
μάλιστα στην αύξηση της βιολογικής δραστηριότητας
των εδαφών)
•Στην αμειψισπορά
•Στην ελαχιστοποίηση της χρήσης μέσων
φυτοπροστασίας( μοντέλο LOD αντί του MRL, low
toxicity μέσω AcRF, κλπ)
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•Στον δευτερογενή τομέα : Υλικά συσκευασίας
•Τα PLAs ακόμα δεν έχουν αναπτυχθεί με την έννοια
της ομαλής ροής τους στις συσκευαστικές μηχανές (
machinability) και ειδικότερα σ’ ότι αφορά το
μηχανικό προφίλ τους ( αντίσταση στον εφελκισμό,
tear resistance, impact resistance//hot tack)
•Εμείς υλοποιήσαμε την μείωση του YIELD της
λαμιναρισμένης δομής: από το τριπλό υλικό :
BOPP(20)//BOPPmet(20)//PE(30)
σταδιακά
πηγαίνουμε στο BOPP(20)//PE(40) και άρα : από τα
72g/sqm στα 60g/sqm και άρα σε μια διάσταση
524Χ280mm πηγαίνουμε από τα 10,56g του
τεμαχίου στα 8,80g.
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Στον δευτερογενή τομέα: Νερό
•Ανακύκλωση του νερού με τοποθέτηση συστοιχίας
φίλτρων.
•Έτσι ώστε το καθαρό νερό επιστρέφει πίσω στο
πλυντήριο.
•Κατασκευή συμπληρωματικού δικτύου, ώστε η
περίσσεια του νερού να επιστρέφει μέσω μιας
δεξαμενής και αντλίας σε δεξαμενή και εν συνεχεία
χρήση του για το πότισμα του γκαζόν.
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Στον δευτερογενή τομέα: ενέργεια
•Επένδυση και εγκατάσταση εξοπλισμού
μεγαλύτερης παραγωγικής δυνατότητας από τον
προγενέστερο ( συγκεκριμένα πήγαμε από τους 3t/h
στους 5t/h)
•Άρα, επίτευξη μικρότερης ανά μονάδα παραγωγής
ενεργειακής κατανάλωσης
•Τοποθέτηση dehumidifiers στα τούνελ κατάψυξης.
Το όφελος ήταν διπλό, αφενός ενεργειακό ( 28 ώρες
συνεχούς λειτουργίας με δύο ώρες απόψυξης , από
23 ώρες συνεχούς λειτουργίας και τρεις ώρες
απόψυξης) και αφετέρου ποιοτικό ( γιατί ποιοτικό;) .
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