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ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
Στις 8-10 Μαρτίου 2007 διεξήχθη στην Πάτρα το 2ο Πανελλήνιο Συµπόσιο Πράσινη 

Χηµεία και Βιώσιµη Ανάπτυξη, µία πρωτοβουλία του Ελληνικού ∆ικτύου Πράσινης 
Χηµείας, που διοργανώθηκε από το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Πατρών υπό την 
αιγίδα του Πανεπιστηµίου Πατρών και της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών.   

Το Συµπόσιο παρακολούθησαν 450 σύνεδροι από όλα τα Ελληνικά Πανεπιστήµια, τα 
Ερευνητικά Κέντρα και Ινστιτούτα, τα ΑΤΕΙ, την ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και πολλοί 
φοιτητές.  

Παρουσιάστηκαν 56 προφορικές και 40 αναρτηµένες εργασίες οι περιλήψεις των 
οποίων συµπεριελήφθησαν  στο Βιβλίο Περιλήψεων ενώ τα πλήρη κείµενα εκδόθηκαν σε 
ηλεκτρονική µορφή (CD-ROM).  

Στο Συµπόσιο είχαν προσκληθεί διακεκριµένοι επιστήµονες από την Ελλάδα και την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 
Την έναρξη των εργασιών του Συµποσίου κήρυξε ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου 

Πατρών Καθηγητής κ. Σταύρος Κουµπιάς ενώ παρέστησαν και απηύθυναν χαιρετισµό 
εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών, της Ένωσης Ελλήνων Χηµικών και ο Πρόεδρος του 
Συνδέσµου Ελληνικών Χηµικών Βιοµηχανιών. Μήνυµα και χαιρετισµό απέστειλε η 
Υπουργός Παιδείας κα Μαριέττα Γιαννάκου.  

Στην εναρκτήρια συνεδρίαση η κεντρική οµιλία µε τίτλο «Green Chemistry and the 
Biorefinery: a Partnership for a Sustainable Future» έγινε από τον  Καθηγητής James Η. 
Clark.  του Clean Technology Centre, University of York,U.K. και Director of the Green 
Chemistry Network (U.K.) and the Green Chemistry Centre of Excellence at York., ο οποίος 
παρουσίασε τα επιτεύγµατα και τις προοπτικές που προσφέρει η Πράσινη Χηµεία για την 
εκµετάλλευση της βιοµάζας, κατά τρόπο βιώσιµο, µέσω της βιοδιϋλισης για την κάλυψη των 
αναγκών της κοινωνίας µας (από ενέργεια µέχρι καταναλωτικά αγαθά) ώστε να διατηρηθεί 
και βελτιωθεί η  ποιότητα ζωής λύνοντας ταυτόχρονα παγκόσµια προβλήµατα (π.χ. 
κλιµατικές αλλαγές) που συνδέονται µε τη βιωσιµότητα του πλανήτη γη.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστηµίου Πατρών, Καθηγητής κ. Σταύρος Κουµπιάς,    
απένειµε εκ µέρους του  Πανεπιστηµίου Πατρών στον Καθηγητή James Η. Clark  Τιµητική 
∆ιάκριση για την συνεισφορά του στην Πράσινη Χηµεία την οποία έχει προωθήσει σε διεθνές 
επίπεδο στην έρευνα, στην εκπαίδευση, στην βιοµηχανία και στο ευρύτερο κοινό. 

Η εναρκτήρια συνεδρίαση ολοκληρώθηκε µε τρεις προσκεκληµένες οµιλίες. Ο 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Γ. Βαγενάς, του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του 
Πανεπιστηµίου Πατρών, µίλησε για  «Το ενεργειακό µας µέλλον και οι κυψέλες 
καυσίµου». Ο Καθηγητής Τριαντάφυλλος Αλµπάνης Πρόεδρος του Τµήµατος Χηµείας του 
Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων παρουσίασε το θέµα «Πράσινη Χηµεία: Τεχνολογικές 
εφαρµογές των φωτοκαταλυτικών διεργασιών για την προστασία του περιβάλλοντος» 
και ο κ. Πάνος Σκαρλάτος Χηµικός Μηχανικός και Γενικός ∆ιευθυντής Συνδέσµου 
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Ελληνικών Χηµικών Βιοµηχανιών παρουσίασε το θέµα «Η Πράσινη Χηµεία ένα πολύτιµο 
εργαλείο για την βιώσιµη ανάπτυξη της Χηµικής Βιοµηχανίας».  
  

Τη δεύτερη ηµέρα του Συµποσίου το θέµα της βιοµάζας παρουσιάστηκε και 
αναλύθηκε περαιτέρω σε µία ειδική ενότητα (mini symposium), µε τίτλο Green Chemistry: 
Renewable Resources and Biorefinery στην οποία οι παρουσιάσεις έγιναν  στην αγγλική 
γλώσσα.  
Ο Καθηγητής Γεράσιµος Λυµπεράτος   του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του 
Πανεπιστηµίου Πατρών παρουσιάζει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης των αποβλήτων των 
ελαιουργείων στην εργασία µε τίτλο «Alternative treatment methods of olive mill 
wastewaters for the production of energy and biofuels» αντιµετωπίζοντας ένα  πρόβληµα 
που απασχολεί όχι µόνο την Ελλάδα αλλά και όλες τις Μεσογειακές χώρες, τα οποία µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν για την παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίµων. Ο Καθηγητής  Johan 
Sanders , Department of Valorisation of Plant Production Chains, Wageningen University 
and Research Centre, The Netherlands, στην οµιλία του µε τίτλο «Biorefinery, the Bridge 
Between Agriculture and Chemistry» παρουσίασε τις προοπτικές της βιοµάζας στην 
παραγωγή βιοκαυσίµων, στην παραγωγή µεγάλης κλίµακας χηµικών, τις οικονοµικές 
παραµέτρους, την σύνδεση της αγροτικής παραγωγής και Χηµείας µέσω της βιοδιϋλησης και 
την εµπειρία του από την εφαρµογή της εκµετάλλευσης της βιοµάζας στην Ολλανδία η οποία 
πρωτοπορεί αν και είναι µία µικρή χώρα και διαθέτει µικρές ποσότητες βιοµάζας σε σχέση µε 
άλλες χώρες όπως π.χ. η Ελλάδα. Ο  Καθηγητής James Η. Clark στην οµιλία του µε τίτλο 
Novel Materials from Renewable Resources  παρουσίασε την αποµόνωση πρότυπων 
υλικών υψηλής προστιθέµενης αξίας από τη βιοµάζα µε την διεργασία της βιοδιϋλησης  και ο 
Dr. Fabien Deswarte του Green Chemistry Centre of Excellence, Department of Chemistry, 
University of York, UK., στην οµιλία του µε τίτλο Extraction of high-value chemicals from 
wheat straw by supercritical carbon dioxide ανέλυσε  την διεργασία αποµόνωσης, από 
δευτεροταγείς µεταβολίτες της βιοµάζας, χηµικών υψηλής προστιθέµενης αξίας µε τη χρήση 
ενός πράσινου διαλύτη που εφαρµόζεται όλο και περισσότερο στη βιοµηχανία, το 
υπερκρίσιµο διοξείδιο του άνθρακα.  

Η ενότητα αυτή, ολοκληρώθηκε  µε παρουσιάσεις ελληνικών επιστηµονικών οµάδων 
όπου αναλύονται οι διεργασίες της βιοδιϋλησης στην παραγωγή συγκεκριµένων προϊόντων 
όπως φαίνεται παρακάτω. 

 Ο Λέκτορας κ. Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης από το  Τµήµα Χηµείας, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Τεχνικής 
Χηµικών ∆ιεργασιών και το Τµήµα Χηµικών Μηχανικών, ΑΠΘ παρουσίασε την εργασία µε 
τίτλο «Catalytic Pyrolysis of Biomass towards the Production of Biofuels and Fine 
Chemicals» στην οποία αναφέρθηκε στην βελτιστοποίηση της ελκυστικότερης διεργασίας 
µετατροπής της βιοµάζας προς καύσιµα και χρήσιµα χηµικά προϊόντα, την καταλυτική 
πυρόλυση. 

Ο Καθηγητής ∆ηµήτριος Βύνιος από το Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου Πατρών 
παρουσίασε την εργασία µε τίτλο «Εnzymatic production of glucose from waste paper» 
µία εναλλακτική πρόταση αξιοποίησης των αποβλήτων χαρτιού στα αστικά απορρίµµατα για 
την παραγωγή γλυκόζης πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαιθανόλης. 

Οι κ.κ. Χαρίλαος Ξηρός και Πέτρος Καταπόδης, από το Σχολή Χηµικών 
Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου παρουσίασαν αντίστοιχα τις εργασίες 
«Βioconversion of lignocellulosic co-products of the brewing process to ethanol» και 
«Xylanases: molecular tools for the production of biological active oligosaccharides from 
plant biomass» αναδεικνύοντας  τις δυνατότητες εκµετάλλευσης της βιοµάζας τόσο για την 
παραγωγή πρώτων υλών όσο και την παραγωγή βιολογικώς δραστικών µορίων. 
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Το συµπέρασµα είναι ότι η Πράσινη Χηµεία µπορεί να διαχειριστεί την ΒΙΟΜΑΖΑ, 
κατά τρόπο βιώσιµο, µέσω της βιοδιϋλισης για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας µας 
(από ενέργεια µέχρι καταναλωτικά αγαθά) ώστε να διατηρηθεί και βελτιωθεί η  ποιότητα 
ζωής λύνοντας ταυτόχρονα παγκόσµια προβλήµατα (π.χ. κλιµατικές αλλαγές) που συνδέονται 
µε τη βιωσιµότητα του πλανήτη γη. 

 
Μία µεγάλη ενότητα όπου παρουσιάστηκαν πολλές και ενδιαφέρουσες εργασίες είχε 

τίτλο Εναλλακτικοί διαλύτες στην οργανική σύνθεση, κατάλυση, βιοκατάλυση. Οι 
οργανικοί διαλύτες χρησιµοποιούνται σε µεγάλες ποσότητες βιοµηχανία και τα 
καταναλωτικά αγαθά. Το κύριο πρόβληµα των κλασσικών οργανικών διαλυτών είναι η 
ενέργεια που χρειάζεται για την ανάκτησή τους και η ρύπανση που προκαλούν λόγω της 
πτητικότητάς τους. Η επιστηµονική κοινότητα οδηγήθηκε στην ανάπτυξη και χρήση 
εναλλακτικών διαλυτών οι οποίοι είναι µη-πτητικοί, µη-τοξικοί και µη-αναφλέξµοι. Η 
Πράσινη Χηµεία στα πλαίσια σχεδιασµού βιώσιµων χηµικών βιοµηχανικών διεργασιών έχει 
παρουσιάσει ως εναλλακτικούς διαλύτες τα υπερκρίσιµα υγρά (π.χ. υπεκρίσιµο διοξείδιο του 
άνθρακα) και τα ιοντικά υγρά τα οποία ήδη χρησιµοποιούνται σε πολλές αντιδράσεις 
οργανικής σύνθεσης, κατάλυσης, βιοκατάλυσης κ.ά. µε θεαµατικά αποτελέσµατα για την 
προστασία του περιβάλλοντος, την υγεία και την οικονοµία. Υπάρχει µεγάλος αριθµός 
εργασιών για. Στα θέµατα αιχµής στην Πράσινη Χηµεία όσον αφορά µη-τοξικούς και 
ασφαλείς διαλύτες είναι τα ιοντικά υγρά. Για το θέµα αυτό προσκλήθηκε ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής του Τµήµατος Χηµικών Μηχανικών του Πανεπιστηµίου Πατρών Σογοµών 
Μπογοσιάν και µίλησε µε θέµα  «Ιοντικά υγρά. Πράσινοι διαλύτες για το µέλλον και 
πηγές καινοτοµίας». 
 
Μία άλλη ενότητα µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε τίτλο Πράσινη Χηµεία, Βιοµηχανία και 
Καταναλωτής.

Η Πράσινη Χηµεία για να έχει αποτελέσµατα πρέπει να υιοθετηθεί από την βιοµηχανία 
γεγονός το οποίο είναι και ο βασικός της στόχος. Η Πράσινη Χηµεία προσφέρει 
καινοτοµίες µε το σχεδιασµό νέων προϊόντων και διεργασιών ή  τη βελτίωση υπαρχόντων 
που είναι ελκυστικές για την βιοµηχανία διότι: 

• ∆εν ρυπαίνουν το περιβάλλον 
• Χρησιµοποιούν ανανεώσιµες πρώτες ύλες 
• Μειώνουν τα απόβλητα στην πηγή και δεν απαιτείται τελική επεξεργασία 
• Μειώνουν το κόστος 
• Βελτιώνουν την εικόνα της βιοµηχανίας 
• ∆ηµιουργούνται προϋποθέσεις αύξησης της ανταγωνιστικότητας διότι τα προϊόντα 

έχουν παραχθεί µε φιλικές προς το περιβάλλον διεργασίες και είναι ασφαλή για τον 
καταναλωτή. 

Η χηµική βιοµηχανία έχει αρχίσει να υιοθετεί την Πράσινη Χηµεία, όπως αναλύθηκε στην 
εναρκτήρια συνεδρίαση από τον κ. Παναγιώτη Σκαρλάτο. ‘Όµως η εφαρµογή όλων των 
παραπάνω δεν είναι απλή υπόθεση διότι πρέπει να γίνει µέσα στα πλαίσια µιας σταθερής 
οικονοµίας µε µία ισχυρή Νοµοθεσία για τα χηµικά (π.χ. REACH) που θα προωθεί την 
οµοιόµορφη ανάπτυξη των τριών πυλώνων της Βιώσιµης Ανάπτυξης. Στην παρούσα ενότητα 
η προσκεκληµένη οµιλήτρια κα Αγγελική Τσάτσου-∆ρίτσα, Χηµικός-Ειδικός Μελετητής 
παρουσίασε και ανέλυσε το θέµα «Σύστηµα REACH της Ε.Ε., η Καινοτοµία στη 
Βιοµηχανία, η Πράσινη Χηµεία».  
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Στην ενότητα µε τίτλο Πράσινες Χηµικές ∆ιεργασίες για την αντιµετώπιση των 
επικίνδυνων ρύπων πριν να εισέλθουν στο περιβάλλον παρουσιάστηκαν νέες τεχνολογίες 
για την πρόληψη της ρύπανσης και η Aξιολόγηση του Κύκλου Ζωής (Life Cycle Assessment, 
LCA) που αποτελεί ένα βασικό εργαλείο της Πράσινης Χηµείας για τον εντοπισµό και 
αντιµετώπιση ρύπων που παράγονται στην αλυσίδα που ξεκινά από την εξόρυξη της πρώτης 
ύλης µέχρι το θάνατο του προϊόντος. Με το εργαλείο αυτό εντοπίζουµε και προλαµβάνουµε  
την ρύπανση του περιβάλλοντος εφαρµόζοντας µεθοδολογίες της Πράσινης Χηµείας.  
 
 Στην τελευταία ενότητα µε τίτλο Πράσινη Χηµεία και Εκπαίδευση παρουσιάστηκαν 
πολλές εργασίες τόσο από τα Πανεπιστήµια όσο και από Καθηγητές της ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης Η Πράσινη Χηµεία (Green Chemistry) δεν είναι νέος κλάδος της Χηµείας αλλά 
µία νέα φιλοσοφία της Χηµείας που χρησιµοποιεί τα εργαλεία της Χηµείας, περιλαµβάνει 
όλους τους τοµείς της Χηµείας και  έχει ως βασική αρχή την πρόληψη. Η επίτευξη των 
στόχων της Πράσινης Χηµείας προϋποθέτει την εισαγωγή της φιλοσοφίας της σε όλες τις 
βαθµίδες της Εκπαίδευσης. Με βάση τα νέα δεδοµένα οι ερευνητές καλούνται να 
αναθεωρήσουν τις παραµέτρους που λαµβάνουν υπόψη στο σχεδιασµό και διεξαγωγή της 
ερευνάς τους και η επόµενη γενεά επιστηµόνων πρέπει να συνειδητοποιήσει την φιλοσοφία 
της Πράσινης Χηµείας και να εκπαιδευτεί στις µεθοδολογίες, στις τεχνικές και στις αρχές 
της. Τα συµπεράσµατα δείχνουν ότι η διάχυση της Πράσινης Χηµείας στην Εκπαίδευση έχει 
προχωρήσει σηµαντικά το δε αισιόδοξο µήνυµα είναι ότι η Πράσινη Χηµεία έχει βάλει τις 
ρίζες της και στην ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. 
 
Οι στόχοι του Συµποσίου, που είναι και στόχοι του Ελληνικού ∆ικτύου Πράσινης Χηµείας, 
είναι: 

• Να γίνει γνωστή ευρύτερα η φιλοσοφία της Πράσινης Χηµείας, η σχέση της µε τη 
Βιοµηχανία, την εκπαίδευση, τη βιώσιµη ανάπτυξη και τον καταναλωτή. 

• Στα πλαίσια της πολυεπιστηµονικότητας της Πράσινης Χηµείας να φέρει κοντά 
επιστήµονες από διάφορες επιστηµονικές περιοχές και να προωθήσει τις 
διεπιστηµονικές συνεργασίες.  

• Να αναδείξει την έρευνα που διεξάγεται στον ελληνικό χώρο σε θέµατα Πράσινης 
Χηµείας.                                                                                                        

• Να αναδείξει το ρόλο και τις δυνατότητες της Πράσινης Χηµείας και Πράσινης 
Χηµικής Τεχνολογίας στην αντιµετώπιση, κατά τρόπο βιώσιµο, παγκόσµιων 
προβληµάτων που σχετίζονται µε τις κλιµατικές αλλαγές, την ενέργεια, τους µη-
ανανεώσιµους πόρους, τις τοξικές ουσίες, τα απόβλητα, την παραγωγή τροφής κ.ά. 

• Να ενηµερωθεί η ακαδηµαϊκή κοινότητα, η βιοµηχανία και ο καταναλωτής για τις 
τελευταίες εξελίξεις στο τοµέα της Πράσινης Χηµείας, της Πράσινης Χηµικής 
Τεχνολογίας και της Βιώσιµης Ανάπτυξης σε σχέση µε την προστασία της υγείας του 
ανθρώπου και του περιβάλλοντος.      

Πιστεύουµε ότι πετύχαµε όλους τους παραπάνω στόχους γεγονός το οποίο µας δίνει τη 
δύναµη να συνεχίσουµε την προσπάθεια που έχουµε ξεκινήσει ως Ελληνικό ∆ίκτυο Πράσινης 
Χηµείας. 
 
Ο Πρόεδρος  
Του Ελληνικού ∆ικτύου Πράσινης Χηµείας  
& της Οργανωτικής Επιτροπής του Συµποσίου 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Πούλος 
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