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           Η παρούσα εργασία αποτελεί σύνοψη ενός εκτενούς άρθρου επισκόπησης (review) και  
περιλαμβάνει δέκα κεφάλαια.  

   Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βιοπλαστικά , μια ιστορική αναδρομή βιοπλαστικών  
εφαρμογών ,  η ταξινόμηση , τα χαρακτηριστικά , οι ιδιότητες  και οι τρόποι παρασκευής  των 
πολυμερών  καθώς και οι μηχανισμοί  του πολυμερισμού.  
    Η ταξινόμηση των πολυμερών μπορεί  να γίνει με βάση την  αρχιτεκτονική της πολυμερικής 
αλυσίδας(γραμμικό, διακλαδισμένο, δικτυωτό, πλέγμα), το είδος των ατόμων  που συμμετέχουν στη   
δομή της κύριας αλυσίδας (ομοαλυσσωτά, ετεροαλυσσωτά), ή την οργάνωση  της  κύριας αλυσίδας 
(ομοπολυμερή, συμπολυμερή), την προέλευση και τη  χημική σύσταση του πολυμερούς(φυσικά, 
ημισυνθετικά, συνθετικά). Στο σημείο αυτό γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα ανόργανα πολυμερή 
(σιλικόνες). 
Από τις  ιδιότητες των πολυμερών  αναπτύσσονται : η διαλυτότητα τους  σε διάφορους διαλύτες, διότι 
έχει μεγάλη τεχνολογική σημασία (πλαστικοποιητές), η διαπερατότητα , η εργοδιάβρωση , η χημική 
συμπεριφορά και η γήρανσή τους . 
 Ο πολυμερισμός ως τρόπος παρασκευής πολυμερών ακολουθεί το  μηχανισμό προσθήκης  ή 
συμπύκνωσης. Δίνονται   πίνακες  όπου καταγράφονται  ονόματα  και χημικοί  τύποι  πολυμερών  που 
παρασκευάζονται  με προσθήκη ή συμπύκνωση.  
       Στο δεύτερο κεφάλαιο δίνεται η ετυμολογία  του όρου ”πλαστικά”.     Ο όρος  προέρχεται από την 
ελληνική λέξη “πλαστικός”, ικανός να διαμορφωθεί, και τη λέξη “πλαστός” ,σχηματισμένος. Αναφέρεται 
στην  ελαστικότητα  ή την πλαστικότητά τους κατά την παρασκευή τους , που τους επιτρέπει να 
χυτεύονται ,να συμπιέζονται ή εκθλίβονται σε μεγάλη  ποικιλία τύπων. Οι διάφοροι τύποι μηχανικής 
επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται για τη μορφοποίηση των πλαστικών είναι: 
Εκβολή(εξέλαση) (extrusion) ,χύτευση με συμπίεση (compression molding) ,μόρφωση με έγχυση (blow 
molding)  , μόρφωση με εμφύσηση (injection molding), θερμομόρφωση και  κυλίνδρωση . 
 Τα πλαστικά διακρίνονται σε  κατηγορίες: Τα θερμοπλαστικά που μπορούν να τήκονται με θέρμανση, 
να στερεοποιούνται με ψύξη, και να επανατήκονται επαναληπτικά (PS, PE, PVC, κλπ.), τα 
θερμοσκληρυνόμενα  τα οποία τη ρευστή τους κατάσταση έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν και να 
σκληραίνουν, συνήθως υπό θέρμανση και πίεση , μορφοποιούνται κατά την πρώτη τους θέρμανση και 
δεν μπορούν να ξαναγίνουν μαλακά και να ρέουν (π.χ. φαινολική φορμαλδεΰδη, εποξείδια και οι 
περισσότερες πολυουραιθάνες, κλπ.) και τα ελαστομερή με μεγάλη δυνατότητα παραμόρφωσης και 
πλήρη επανάκαμψη, όπως το φυσικό καουτσούκ. Ακολουθεί πίνακας με  την ονομασία , τον κωδικό 
ανακύκλωσης, τη συντομογραφία, τον τύπο του μονομερούς και  τη χρήση χρησιμοποιούμενων 
θερμοπλαστικών καθώς και πίνακας με την εμπορική ονομασία, το όνομα της χημικής ένωσης  που 
αποτελούνται, το χημικό τύπο και τις χρήσεις  των θερμοσκληρυνόμενων πλαστικών.                  
Για να παρασκευαστούν τα πλαστικά απαιτούνται μονομερή, τα οποία πολυμερίζονται, αλλά και άλλες 
χημικές ενώσεις, όπως πρόσθετα ,γεμίσεις (fillers) ,ενισχυτικά ή άλλα πολυμερή. Τα πιο συνηθισμένα 
πρόσθετα είναι παρεμποδιστικοί, αντιαφριστικοί, διαυγαστικοί, αντιμικροβιακοί παράγοντες, 
αντιοξειδωτικά, αντιστατικοί  , αντιεκρηκτικοί παράγοντες ,χρωστικές, συνδετικοί  παράγοντες, 
επιβραδυντές καύσης, σταθεροποιητές  για την παρεμπόδιση φθοράς από το φως, τη θέρμανση ή άλλους 
περιβαλλοντολογικούς παράγοντες ,λιπαντικά για τη μείωση του ιξώδους και για ευκολότερη και 
βελτιωμένη μορφοποίηση, αποσμητικά , αρώματα, συντηρητικά, πλαστικοποιητές, αντιχαλαρωτικοί 
παράγοντες. Οι γεμίσεις είναι ανόργανα υλικά που προστίθενται για να μειώσουν το αναγκαίο ποσό του 
πολυμερούς ή για να βελτιώσουν τις μηχανικές του ιδιότητες. Τα  ενισχυτικά π.χ. ύαλος ή ίνες άνθρακα 
προστίθενται  για να αυξήσουν την αντοχή και ακαμψία.  Άλλα πολυμερή συμμετέχουν  για να παράγουν 
μίγματα ή κράματα (προς επίτευξη συνδυασμού καλύτερων ιδιοτήτων). Οι πλαστικοποιητές προστίθενται  



στο πολυμερές για να βελτιώσουν την δυνατότητα  κατεργασίας ,  τις φυσικές ιδιότητες όπως  την 
ελαστικότητα , την σκληρότητα ή εκτατότητα ,μπορούν να μειώσουν το  ιξώδες τήξης  και το σημείο 
υαλώδους μετάπτωσης (Tg). Όταν ένας πλαστικοποιητής προστίθεται στο πολυμερικό  υλικό,  χαλαρώνει 
την δομή και καθιστά  τα τμήματα της αλυσίδας του πολυμερούς πιο ευκίνητα. Έτσι οι  ιδιότητες του 
τελικού προϊόντος αλλάζουν. Διάφορες χημικές ενώσεις έχουν χρησιμοποιηθεί ως πλαστικοποιητές. Οι 
πιο κοινοί πλαστικοποιητές είναι οι φθαλικοί εστέρες.                   
Στο τέλος του κεφαλαίου γίνεται εκτενής αναφορά  στις πρώτες ύλες για την παραγωγή πλαστικών, στις 
επιπτώσεις των πλαστικών στην υγεία των οργανισμών ,κυρίως από τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται,  
και στη διάθεση  και διαχείριση των πλαστικών απορριμμάτων.              
Σχεδόν όλα τα πλαστικά παράγονται από πετρέλαιο , φυσικό αέριο ή γαιάνθρακα. Αυτές είναι οι πηγές 
από τις οποίες  λαμβάνεται η πρώτη ύλη της βιομηχανίας των  πλαστικών, δηλαδή  φυσικοί πόροι, που 
χρειάστηκαν εκατομμύρια έτη για να δημιουργηθούν και σαφώς  δεν είναι ανανεώσιμοι.  Οι πρώτες ύλες 
για την παραγωγή πλαστικού υπολογίζεται  ότι καταναλώνουν το 4-5% του πετρελαίου και φυσικού 
αερίου,  ενώ η ενέργεια που απαιτείται για τη παραγωγική διαδικασία προσθέτει  2-3%.Μερικοί νομίζουν 
ότι αυτά τα μικρά ποσοστά  χρήσης των ορυκτών πηγών δεν αποτελούν εξάρτηση ή δεν εξαντλούν τους 
πόρους αυτούς.              
Καταναλώνουμε καθημερινά τροφές που βρίσκονται σε πλαστικούς περιέκτες. Τα  πλαστικά που 
χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία τροφίμων μεταφέρουν στα τρόφιμα επικίνδυνες τοξικές χημικές 
ουσίες.   Οι πρόσθετες αυτές ουσίες, όπως τα φθαλικά άλατα είναι διαλυτές στα λίπη και μπορούν να 
περάσουν στο εσωτερικό των τροφών πλούσιων σε λίπος ή εκείνων που έχουν λιπαρή επιφάνεια και 
πρόσφατα έχουν ενοχοποιηθεί για θηλυκοποίηση του πλανήτη. Αφού περάσουν στο εσωτερικό του 
οργανισμού τα φθαλικά άλατα μπορεί να συσσωρευτούν στο λίπος του σώματος, με μακροπρόθεσμους 
κινδύνους για το ενδοκρινικό και αναπαραγωγικό σύστημα.  Το τεφλόν (τετραφθοροαιθυλένιο), μια 
ουσία που θεωρήθηκε από τις μεγαλύτερες εφευρέσεις του 20ού αιώνα, αρχίζει να εκπέμπει 
αναθυμιάσεις από την έναρξη της θέρμανσής του προκαλώντας προβλήματα στους οργανισμούς που τις 
εισπνέουν.                     
Μεγάλη ανησυχία για το περιβάλλον προκαλούν τα πλαστικά απόβλητα, τόσον η διαχείριση των 
αποβλήτων όσον και τα ίδια τα απορρίμματα. Τα πλαστικά καταλαμβάνουν το 18% του συνολικού όγκου 
των στερεών  αστικών αποβλήτων.     Παγκοσμίως  η μισή ποσότητα των πλαστικών απορριμμάτων 
προέρχονται από τη συσκευασία.   Τα πλαστικά μπορεί να καταλήξουν στην αποτέφρωση ή να 
πυρολυθούν ,να ανακυκλωθούν ή να φτάσουν στις χωματερές. Εκεί θα διατηρηθούν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα  και επιπλέον ενέχουν κινδύνους  από  τις τοξικές ενώσεις   που μεταφέρονται στα 
διασταλάζοντα υγρά. 

     Στο  τρίτο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο ρόλος της Πράσινης Χημείας σ` όλο το φάσμα της βιομηχανίας 
των πλαστικών για τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων σε υγεία, περιβάλλον και πρώτες ύλες. Ο 
σχεδιασμός των πολυμερών με βάση τις αρχές της Πράσινης Χημείας επιτρέπει σε επιστήμονες και 
μηχανικούς να σχεδιάσουν καλύτερα προϊόντα και μεθόδους με μικρότερη προσπάθεια και πιθανότητα 
λάθους στα δοκιμαστικά και πειραματικά στάδια. Η απάντηση της Πράσινης Χημείας στα προβλήματα 
που δημιουργούνται από τη χρήση των πλαστικών είναι η αντικατάστασή τους από τα βιοπλαστικά. Η 
σύνθεση πολυμερών με ‘’πράσινες’’ μεθόδους θα μπορούσε να μειώσει  ή να εξαλείψει τα 
περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τη βιομηχανία των πολυμερών καθώς επίσης να αυξήσει 
την ενεργειακή αποτελεσματικότητα και να μειώσει την παραγωγή των  αποβλήτων .Η χρήση 
εναλλακτικών ‘’πράσινων’’ αντιδραστηρίων  μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις των προσθέτων και των 
πτητικών διαλυτών. Η χρήση ανανεώσιμων πρώτων υλών και εναλλακτικών μορφών ενέργειας 
αναμφίβολα  μειώνει σημαντικά τα περιβαλλοντικά προβλήματα που προέρχονται από τις βιομηχανίες 
παραγωγής πλαστικών και από την ευρύτατη χρήση τους. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται διεξοδικά όλα τα βιοπολυμερή φυσικά ή συνθετικά που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παρασκευή των βιοπλαστικών.  
Τα φυσικά βιοπολυμερή διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 
Στους πολυσακχαρίτες όπως η  κυτταρίνη ,  το άμυλο, η χιτίνη, το άγαρ, η πηκτίνη , το γκουάρ  ,το 
αλγινικό οξύ ,η καραγενάνη , η ξανθάνη , διάφορες φυσικές γόμες και η λιγνίνη . 



Στις  πρωτεΐνες όπως το κολλαγόνο η  ζελατίνη ,η καζεΐνη  του γάλακτος.Φυτικές πρωτεΐνες σημαντικού 
εμπορικού ενδιαφέροντος είναι η γλουτένη σταριού , η πρωτεΐνη σόγιας , καλαμποκιού , πατάτας  και 
μπιζελιών. 
Στα Βιοπολυμερή Πολυεστέρων .Τα βακτήρια δημιουργούν πολυεστέρες των υδροξυκαρβονικών οξέων 
(PHA) οι οποίοι λειτουργούν σαν ουσίες αποθήκης ενέργειας και άνθρακα. Η παραγωγή τους 
πραγματοποιείται σε συνθήκες όπου υπάρχει αρκετός άνθρακας αλλά κάποια άλλα θρεπτικά συστατικά 
είναι σε έλλειψη , οπότε η ανάπτυξη περιορίζεται. Κυριότεροι αντιπρόσωποι : PHB (πολυ-3-υδροξυ-
βουτανικός εστέρας), PHV  (πολυ-3-υδροξυ-πεντανικός εστέρας) ,   PHBV (συμπολυμερές ). 
Στις Φυσικές Ίνες όπως το βαμβάκι , το μαλλί και το μετάξι. 
Τα Συνθετικά Βιοπολυμερή διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: 
Στα Βιοπολυμερή Γαλακτικού Οξέος. Το γαλακτικό οξύ CH3CH(OH)COOH αναπτύσσεται σε ζώα και 
μικροοργανισμούς. Απαντάται σε πολλά φυσικά προϊόντα ζύμωσης όπως το γιαούρτι αλλά και στο ζωικό 
βούτυρο. 
Στα Βιοπολυμερή Αμινοξέων όπως  πολύ-ασπαρτικό οξύ.  
Τα Φυσικά Συνθετικά περιλαμβάνουν το δέρμα, νύχια, ράμφη, κέρατα  και αποτελούνται από κερατίνη.  

Στο πέμπτο κεφάλαιο ορίζονται τα Bιοπλαστικά ως τα βιοδιασπώμενα πλαστικά, των οποίων τα 
συστατικά προέρχονται εξ ολοκλήρου από ανανεώσιμες πρώτες ύλες. Η βιομηχανική παραγωγή των 
βιοπλαστικών προϋποθέτει τη συμμετοχή βιοπολυμερούς ή συνδυασμού βιοπολυμερών , πλαστικοποιητή 
και διαφόρων πρόσθετων.            

 

 

 

Παρασκευάζονται από βιοπολυμερή που λαμβάνονται κατευθείαν από τη φυσική τους πηγή , από 
βιοπολυμερή που παρασκευάζονται σε διεργασίες ζύμωσης μεγάλης κλίμακας και από φυσικά μονομερή. 
Στην πρώτη περίπτωση υπάρχουν πολλά βιοπολυμερή τα οποία είναι έτοιμα για χρήση στη βιομηχανία 
των βιοπλαστικών. Το άμυλο είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Το άμυλο μπορεί να αναμιχθεί με 
βινυλική αλκοόλη (CH2=CHOH) , ή καπρολακτόνη . Η ανανέωση του ενδιαφέροντος για τα βιοπλαστικά 
ανέδειξε την αξία των άφθονων πρωτεϊνών όπως η ζελατίνη ,η καζεΐνη (πρωτεΐνη γάλακτος), η ζεΐνη 
(πρωτεΐνη καλαμποκιού) και η πρωτεΐνη σόγιας.                    
Στη δεύτερη περίπτωση μέσω διεργασιών ζύμωσης , μικροοργανισμοί που τρέφονται με υποστρώματα 
φυτικής προέλευσης , μπορούν να παράγουν βιοπολυμερή σε μεγάλες ποσότητες. Τέτοια βιοπολυμερή 
είναι οι πολυεστέρες των υδροξυκαρβονικών οξέων PHA με γενικό τύπο [-Ο-(CH2 )χ-CΟ-]ν. Ιδιαίτερα οι 
εστέρες του 3-ύδροξυ-βουτυρικού οξέος (PHB) είναι πλαστικά εύθραυστα αλλά ο συμπολυμερισμός με 
το ύδροξυ-βαλερικό οξύ (PHV) μας δίνει το συμπολυμερές  PHBV το οποίο ανάλογα με την αναλογία 
του μίγματος μας δίνει μια ποικιλία αντοχής και ευθραυστότητας. Το PHBV έχει ερευνηθεί για χρήση σε 
βιοϊατρικές εφαρμογές.                                                                              
Στην τρίτη περίπτωση κυριαρχεί ο πολυεστέρας του γαλακτικού οξέος (PLA). Το πολυγαλακτικό οξύ 
είναι βιοδιασπάσιμο και κομποστοποιήσιμο. Διασπάται με υδρόλυση ακόμα και χωρίς την παρουσία 
ενζύμων γι’ αυτό και μπορεί να ανακυκλωθεί εύκολα δίνοντας ξανά γαλακτικό οξύ.                                                                          

    Στην αρχή του έκτου κεφαλαίου μελετώνται οι ανανεώσιμες πηγές ως πρώτες ύλες. Η κυτταρίνη το 
πιο άφθονο οργανικό χημικό στη Γη  αν αξιοποιηθεί σύμφωνα με τις επιταγές της Πράσινης Χημείας και 
της βιωσιμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πηγή εξαιρετικής επάρκειας. Συνεπώς η χρήση των 
ανανεώσιμων πηγών κρίνεται απαραίτητη. Συνάμα όμως γεννάται το ερώτημα : «Υπάρχει αρκετή 
ποσότητα ανανεώσιμων πηγών για να ικανοποιήσει τις παραδοσιακές ανάγκες του πλανήτη σε τροφή 
(food) , ζωοτροφή (feed) και ίνα (fibre) (τα λεγόμενα 3f) και ταυτόχρονα να επαρκέσει και για την 
παραγωγή χημικών ουσιών ;».Οι αισιόδοξες αναλύσεις δείχνουν πως δεν θα υπάρξει πρόβλημα, 
υπάρχουν όμως και αντίθετες απόψεις.  Στο άμεσο μέλλον η αυξανόμενη χρήση των ανανεώσιμων 
πρώτων υλών θα συμβαδίσει με την συνεχιζόμενη επιτυχή χρήση της κατάλυσης και του μοριακού 
ελέγχου των αντιδράσεων προς χρήσιμα και πράσινα προϊόντα. Επιπροσθέτως αναπτύσσεται η 
χρησιμότητα του λεβουλινικού οξέος και των παραγώγων του στην Πράσινη προσέγγιση καθώς και η 
διαδικασία με την οποία μπορούμε να παράγουμε ,μέσω ζύμωσης ανανεώσιμων πρώτων υλών ,τα πολύ 

Βιοπολυμερή + πλαστικοποιητές + άλλα πρόσθετα    ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ 



χρήσιμα γαλακτικό και  ηλεκτρικό οξύ.                              
Στη συνέχεια του έκτου κεφαλαίου εξετάζεται η συμπαραγωγή  βιοπλαστικών και βιοκαυσίμων μέσα από 
το πρίσμα της χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης και της μικρής παραγωγής αερίων θερμοκηπίου. Η 
μελέτη στηρίζεται σε βιοδιϋλιστήριο που δέχεται ως πρώτη ύλη βιομάζα καλαμποκιού και παράγει 
αφενός μεν αιθανόλη ως βιοκαύσιμο , αφετέρου δε και βιοπλαστικά , συγκεκριμένα πολυεστέρες 
υδροξυκαρβονικών οξέων (PHA). Εξαιτίας των μεγάλων ποσοτήτων, που δεσμεύονται κατά τη 
λειτουργία της φωτοσύνθεσης του καλαμποκιού, αλλά και τη χρήση σχετικά μικρών ποσοτήτων χημικών 
τόσο κατά την καλλιέργεια του όσο και κατά τη λειτουργία του βιοδιϋλιστηρίου , οι εκπομπές CO2 είναι 
ουσιαστικά αρνητικές. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συγκριτικά τα αποτελέσματα εκπομπών 
αερίων θερμοκηπίου και ενεργειακών απαιτήσεων για βιοπλαστικά και για πετροχημικά πλαστικά.  

 
 

 

Το αποτέλεσμα δικαιώνει σαφέστατα τη χρήση  των βιοπλαστικών.                      
Η ανάπτυξη της βιομηχανίας των βιοπλαστικών ευνοείται από τη φιλική τους σχέση με το περιβάλλον. 
Σχέση που πηγάζει από τους παρακάτω παράγοντες: Οι πρώτες ύλες είναι άφθονες και ανανεώσιμες. Η 
κατεργασία τους γίνεται με χαμηλή περιβαλλοντική επιβάρυνση και τα τελικά προϊόντα είναι 
βιοαποικοδομήσιμα. Βασικός διαλύτης εδώ είναι το νερό και όχι επικίνδυνοι οργανικοί διαλύτες. Αυτό 
δεν περιορίζει μόνο την ατμοσφαιρική ρύπανση, αλλά επίσης και τον κίνδυνο της πυρκαγιάς και της 
τοξικότητας. Η παραγωγική διαδικασία συχνά περιλαμβάνει λίγα ή καθόλου τοξικά αντιδραστήρια. Δεν 
υπάρχουν επικίνδυνα παραπροϊόντα και συνήθως καθόλου οργανικοί διαλύτες ως απόβλητα. 

 Σε ορισμένες εφαρμογές η βιοαποικοδομησιμότητα μπορεί να είναι η επιθυμητή ιδιότητα του προϊόντος. 
Η βιοαποικοδομησιμότητα των αγροτικών καλυμμάτων (θερμοκήπια) παίζει έναν ουσιαστικά 
λειτουργικό ρόλο και η περίοδος της χρήσης συμπίπτει με αυτήν της αποικοδόμησης. Τα 
βιοαποικοδομήσιμα αγροτικά καλύμματα επίσης επιτρέπουν την ελεγχόμενη απελευθέρωση δραστικών 
συστατικών για τον περιορισμό των εντόμων του εδάφους. Άλλο παράδειγμα αποτελεί  η χρήση σάκων 
συλλογής σκουπιδιών της αυλής, υπολειμμάτων φαγητού (πατατόφλουδες, φλούδες φρούτων, όχι λίπη 
και πρωτεΐνες) και άλλων κομποστοποιήσιμων υλικών.                     
Μια άλλη σημαντικότητα της βιοαποικοδομησιμότητας και κομποστοποίησης  σχετίζεται με την 
διατηρησιμότητα της γεωργίας. Ο ρόλος της γεωργίας τα επόμενα χρόνια θα γίνεται όλο και πιο 
σημαντικός εξαιτίας και της σημαντικής αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού. Βιοαποικοδομήσιμα και 
κομποστοποιήσιμα υλικά θα χρησιμοποιούνται στη γεωργία αυξάνοντας την παραγωγή, βελτιώνοντας 
την ποιότητα, μειώνοντας την εξάρτηση σε χημικά λιπάσματα και εντομοκτόνα και ελαττώνοντας τις 
απαιτήσεις σε νερό. Αυτού του είδους τα πλαστικά όχι μόνο μειώνουν την ποσότητα που πάει στις 
χωματερές, αλλά διατηρούν και αξία όταν κατόπιν επιστρέφουν στους αγρούς για αύξηση της 
γονιμότητάς τους.                
Τα βιοπλαστικά πρέπει να έχουν κατάλληλες φυσικές ιδιότητες. Αυτές όμως οι φυσικές ιδιότητες που 
κάνουν τα βιοπολυμερή ελκυστικές πρώτες ύλες μπορούν να επηρεάσουν δυσμενώς τις ιδιότητες των 
παραγομένων υλικών. Μια ιδιότητα πολλών βιοπολυμερών είναι η σχετικά ισχυρή αλληλεπίδραση τους  

Τα πετροχημικά πλαστικά είναι: 

 PS: Πολυστυρένιο 

 LDPE: Χαμηλής πυκνότητας 
πολυαιθυλένιο 

 PET:Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο 

 PP:Πολυπροπυλένιο 

Ενώ τα βιοπλαστικά είναι : 

 PLA 
 PHA-G:PHA από γλυκόζη 
 PHA-Ο:PHA από φυτικά έλαια 
 PHA-BS:PHA από ζαχαροπολτό 



με το νερό. Η αντίσταση του αμύλου και άλλων υδροφιλικών βιοπολυμερών στο νερό μπορεί να αυξηθεί 
με τεχνολογικά μέσα. Μερικά βιοπλαστικά έχουν περιορισμένη αντοχή, ειδικά όταν πλαστικοποιούνται 
αρκετά για να δώσουν ευέλικτο και πλαστικοποιήσιμο προϊόν. Όταν όμως απαιτείται μεγάλη αντοχή, 
υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να επιτευχθεί. Όπως και με την αντίσταση στο νερό, μπορούν να 
επιτευχθούν χημικές τροποποιήσεις των βιοπολυμερών, φιλικές προς το περιβάλλον που αυξάνουν την 
αντοχή τους. Με αυτούς τους τρόπους αυξάνουμε την αντοχή  του υλικού χωρίς να μειώνουμε την 
βιοαποικοδομησιμότητα του. Έτσι ένας συνεχώς και μεγαλύτερος αριθμός επιστημόνων εργάζεται 
τελευταία στην ανάπτυξη πρακτικών μεθόδων για την αύξηση της αντοχής των βιοπλαστικών, καθώς 
επίσης και της αντίστασής τους στο νερό χωρίς να χάνεται βέβαια η δυνατότητα βιοαποικοδόμησης. 
Ένας ακόμη προβληματισμός σχετικά με  τα βιοπλαστικά έχει να κάνει με την ευαισθησία τους στην 
πρόωρη και ανεπιθύμητη επίθεση των μικροοργανισμών , των εντόμων και ζωυφίων. Το πλεονέκτημά 
τους να βιοαποικοδομούνται γίνεται μειονέκτημα κατά τη διάρκεια της χρήσης τους  Σε περιπτώσεις 
όμως που χρειαζόμαστε μακροβιότερα βιοπλαστικά, προσθήκη φυσικών αντιμικροβιακών ουσιών (π.χ. 
σορβικό οξύ) μπορεί να δώσει λύση στο πρόβλημα. Συμπερασματικά, τα βιοπλαστικά θα πρέπει να 
ικανοποιούν τα παρακάτω κριτήρια: Να είναι σταθερά στη δομή τους από την αποθήκευση μέχρι τη 
χρήση του προϊόντος, να ανταποκρίνονται στις επιθυμητές λειτουργίες και φυσικά να 
βιοαποικοδομούνται την πρέπουσα χρονική περίοδο κάτω από τις σχεδιαζόμενες συνθήκες απόσυρσης.  
Το κόστος όμως πάντα κρίνει την εμπορική επιτυχία του κάθε προϊόντος. Σήμερα μόνο το άμυλο 
ανταγωνίζεται τις συνθετικές ρητίνες στο θέμα του κόστους.  Υπάρχει και κόστος που σχετίζεται με τη 
διαδικασία της παραγωγής και είναι σχετικά πολύ νωρίς να ειπωθεί αν η παραγωγή σε μεγάλη κλίμακα 
είναι συμφέρουσα σε σχέση με τις νέες διαδικασίες που μειώνουν την χρήση ενέργειας και τα άχρηστα 
παραπροϊόντα. Επίσης η νεαρή βιομηχανία των βιοπλαστικών βρίσκεται σε ανταγωνιστικό μειονέκτημα 
σε σχέση με την ώριμη συμβατική βιομηχανία των πλαστικών. Η νεαρή βιομηχανία χρειάζεται 
επενδυτικά κεφάλαια για την εμπορική ανάπτυξη  των χρήσιμων ευρεσιτεχνιών. Όλοι αυτοί οι 
παράγοντες βάζουν οικονομικά εμπόδια στην εμπορευσιμότητα των βιοπλαστικών. Μετρώντας το 
κόστος είναι συνηθισμένο να μην  περιλαμβάνουμε παράγοντες όπως η εξάντληση των φυσικών πόρων, 
το κόστος του αργού πετρελαίου και την περιβαλλοντική επιβάρυνση από τη διαχείριση των 
απορριμμάτων. Μια πράσινη λογιστική ( green accounting) θα εμπεριείχε αυτούς τους παράγοντες. Έτσι 
το πραγματικό τελικό κόστος για τα “φθηνότερα” συμβατικά πλαστικά θα ήταν μεγαλύτερο. Ακόμη και 
χωρίς την συνολική πράσινη λογιστική (total green accounting) υπάρχει ήδη μια τάση που δείχνει ότι οι 
αγροτικές πρώτες ύλες γίνονται αρκετά φθηνότερες σε σχέση με το πετρέλαιο. Συνεπώς η λύση είναι να 
παράγουμε βιοπλαστικά με τις απαιτούμενες μεν  ιδιότητες αλλά και με λογικό κόστος.                                     

     Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά και πρόσφατα προϊόντα βιοπλαστικών σε 
ποικίλες εφαρμογές καθώς και τα βραβεία των βιοπλαστικών για τα έτη 2006, 2007 και 
2008.Συγκεκριμένα επισημαίνουμε τα εξής αντιπροσωπευτικά προϊόντα :      

 Το Κινητό τηλέφωνο «Samsung E200 Eco» είναι φτιαγμένο με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον. 

 H Εταιρία ηλεκτρονικών Pioneer έχει κατασκευάσει οπτικό δίσκο (CD) από άμυλο καλαμποκιού. 
χωρητικότητας 25 Gigabytes. 

 Η εταιρία ΝΝΖ προσφέρει νέες συσκευασίες για λουλούδια και βολβούς λουλουδιών οι οποίες είναι 
βιοαποικοδομήσιμες και έτσι το φύτευμα των βολβών   δεν απαιτεί την αφαίρεση του πλαστικού υλικού.  
 Ήδη από το 2003 το πρώτο εμφιαλωμένο μεταλλικό νερό σε    μπουκάλια PLA είναι γεγονός από την 
εταιρεία Biota (Colorado, USA)  
 H Βρετανική εταιρία Innovia Films Ltd ήδη από το 2004 ανακοίνωσε την προσθήκη στη γκάμα των 
προϊόντων της και των νέων ανθεκτικών συγκολλητικών ταινιών κυτταρίνης  
 Η συσκευασία λαχανικών με PLA από τη Γαλλική εταιρία  Brodart  που βραβεύθηκε το 2004. 
 H Γερμανο-Γαλλική εταιρία Treofan έχει βελτιώσει το PLA φίλμ της κάνοντας το μεταλλικής 
εμφάνισης προϊόν κατάλληλο για τρόφιμα , που περιέχουν λίπος . 
 Αμυλούχα δίχτυα από την εταιρία ΝΝΖ 
 Βιοδιασπώμενη σακούλα από μη γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι: Ευρωπαϊκό βραβείο της 
καλύτερης εφεύρεσης (May 2007: Novamont: Best Inventor Award of the Year 2007).  
 Υφάνσιμες ίνες από PLA  



 H εταιρίαVersace παρουσίασε το Νοέμβριο 2008 το πρώτο παλτό από καλαμπόκι κατά ποσοστό 100%.  
 Υλικό από αφρό αμύλου μπορεί να μορφοποιηθεί και να κολλήσει όταν υγρανθεί. Τέλειο για 
κατασκευές χειροτεχνίας 

 Δίσκοι για σοκολατάκια που αποσυντίθενται αμέσως μόλις έρθουν σε επαφή με νερό.         

 Υγρό ξύλο με το εμπορικό όνομα Arboform, παράγεται από λιγνίνη ξυλοπολτού με ανάμιξη λιναριού ή 
ινών ξύλου και παραφινών σαν πρόσθετα.  

 Βιοπολυμερή για χειρουργικά ράμματα 
 Βιοπλαστικά ινών Kefan - λιγνίνης 
 Ανάπτυξη ιστών (οστού ή μη ) σε πορώδες βιοπολυμερές  
 Βιοπολυμερή με μνήμη σχήματος (shape memory) 
Στη συνέχεια του κεφαλαίου περιγράφονται βραβεία βιοπλαστικών κατά τα έτη 2006,2007,2008 που 
θεσμοθετήθηκαν από τον εκδοτικό οίκο European Plastics News. 
Μερικά από τα αντιπροσωπευτικά βραβεία είναι : 
 2006 Βραβείο καλύτερης καινοτομίας. Η εταιρεία Metabolix αναπτύσσει τεχνολογίες παραγωγής 
πλαστικών από φυτικές πρώτες ύλες από το 1992. Μαζί με την εταιρεία Archer Daniels Midland 
κατασκευάζει μια μεγάλη βιομηχανική μονάδα παραγωγής PHA από σακχαρούχες ύλες και φυτικά 
έλαια, με μικροβιακή ζύμωση. Η λύση αυτή η οποία και βραβεύθηκε χαρακτηρίστηκε από την κριτική 
επιτροπή θεμελιώδης στην προσπάθεια ανάπτυξης των βιοπλαστικών μέσω μείωσης των υφιστάμενων 
οικονομικών δαπανών. 
 2006 Καλύτερη εφαρμογή βιοπλαστικού (τομέας μη - συσκευασίας) Δόθηκε στην εταιρία 
Arkema για το προϊόν της με το εμπορικό όνομα Rilsan PA 11 , το οποίο είναι πολυαμίδιο από φυτικά 
έλαια. Παράγεται από το φυτό ρετσινολαδιά. Η κριτική επιτροπή με αυτή τη βράβευση υπογράμμισε πως 
η βιοδιασπασιμότητα δεν είναι το μόνο κριτήριο προς τα πράσινα πλαστικά . Εξίσου σημαντικές είναι η 
μείωση της εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (απορρόφηση CO2 μέσω φωτοσύνθεσης) , η χρήση 
ανανεώσιμων πηγών καθώς και η μακρόχρονη χρήση ανθεκτικών υλικών.             

     Στο όγδοο κεφάλαιο προβάλλονται μέσα από ένα άρθρο της Guardian και του Icis.com τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των βιοπλαστικών για μια βιώσιμη ανάπτυξη. Σύμφωνα με μελέτη 
της  Guardian  (26 Απριλίου 2008)  η παγκόσμια  προσπάθεια  των σουπερμάρκετς και της βιομηχανίας 
να αντικαταστήσουν τα βασισμένα στο πετρέλαιο πλαστικά με οικολογικά βιοπλαστικά από φυτά  
προκαλεί περιβαλλοντικά προβλήματα και σύγχυση του καταναλωτή. Πολλά από τα βιοπλαστικά όπως 
επίσης και τα βιοκαύσιμα φέρουν ευθύνη για την παγκόσμια κρίση των τροφίμων χρησιμοποιώντας γη 
που παλαιότερα καλλιεργήθηκε για τρόφιμα. Η βιομηχανία η οποία χρησιμοποιεί τις λέξεις «βιώσιμο», 
«βιοαποικοδομήσιμο», «κομποστοποιήσιμο» και «ανακυκλώσιμο» για να περιγράψει τα προϊόντα της,  
υποστηρίζει ότι τα βιοπλαστικά κάνουν οικονομία στον άνθρακα 30-80% σε σύγκριση με τα συμβατικά 
τα βασισμένα στο πετρέλαιο και μπορούν να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής των τροφίμων. Ανησυχία 
υπάρχει, επειδή τα βιοπλαστικά στις χωματερές βιοαποικοδομούνται αναερόβια, ελευθερώνοντας 
μεθάνιο, ένα αέριο 23 φορές πιο ισχυρό για το φαινόμενο του θερμοκηπίου  από το διοξείδιο του 
άνθρακα. Η ανακύκλωσή τους επίσης έχει πολλά προβλήματα. Οι εταιρείες ανακύκλωσης θα πρέπει να 
εφοδιασθούν με ακριβά μηχανήματα για να διαχωρίσουν τα βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά από αυτά που 
ανακυκλώνονται. Αν δεν το κάνουν, θα έχουν κακή ποιότητα στο ανακυκλωμένο πλαστικό. Για το λόγο 
αυτό τα βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά δεν είναι ευπρόσδεκτα στα κέντρα ανακύκλωσης. Ο καταναλωτής 
δύσκολα διακρίνει μία PLA φιάλη από μία PET , διότι έχουν την ίδια εμφάνιση, και τα τοποθετεί στον 
ίδιο κάδο ανακύκλωσης. Επίσης ανησυχία δημιουργεί το PLA για συσκευασίες τροφίμων επειδή 
συνήθως παράγεται από γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι. Άλλοι όμως χρήστες κρίνουν θετικά τη νέα 
τεχνολογία υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά λέγονται από ανταγωνισμό, και πολλά από τα προβλήματα θα 
λυθούν μελλοντικά. Η αύξηση της χρήσης των βιοπλαστικών θα κάνει και κάθε προσπάθεια 
αντιμετώπισης των διαφόρων προβλημάτων οικονομικά συμφέρουσα.     
Προβληματισμοί στο τρόπο ανάπτυξης των βιοπλαστικών αναπτύσσονται και σε ανάλογο άρθρο του 
Icis.com (19 Ιανουαρίου 2009). Σύμφωνα με το άρθρο οι ανησυχίες για τα αποθέματα του πετρελαίου 
μας οδηγούν στα βιοπλαστικά, επειδή παράγονται από ανανεώσιμες πρώτες ύλες , είναι 
κομποστοποιήσιμα, ανακυκλώσιμα και αν αποτεφρωθούν παράγουν περισσότερη πράσινη ενέργεια μιας 



και περιέχουν ανανεώσιμες ενώσεις του άνθρακα. Η βιομηχανία όμως των βιοπλαστικών πρέπει να 
ενθαρρύνει τους αγρότες για βιώσιμες καλλιέργειες. Διαφορετικά θα υποβαθμίζεται το περιβάλλον για να 
παράγονται βιοπλαστικά. Σε τέτοια περίπτωση η χρήση πλαστικών από το πετρέλαιο με υψηλό βαθμό 
ανακύκλωσης θα ήταν προτιμότερη. Μελλοντικά θα μπορεί να παράγεται PLA από κυτταρίνη, χωρίς έτσι 
να επηρεάζεται η επάρκεια των τροφίμων. Σε τέτοια περίπτωση το PLA θα αποτελέσει ένα τέλειο 
πράσινο προϊόν. Θα παράγεται από την αχρησιμοποίητη βιομάζα των αγρών με δυνατότητες 
ανακύκλωσης και κομποστοποίησης. Η ανακύκλωση των βιοπλαστικών θα τα προσδώσει ένα ακόμη 
πλεονέκτημα  έναντι αυτών του πετρελαίου. Αυτό φυσικά θα βοηθήσει και στη στρατηγική της 
διατήρησης των αποθεμάτων του πετρελαίου.     

      Στο ένατο κεφάλαιο ερμηνεύεται ο όρος αποικοδόμηση , αναφέρονται τα είδη της καθώς οι 
κατηγορίες των πλαστικών σε σχέση με την αποικοδόμηση τους. Η αποικοδόμηση των πλαστικών 
ορίζεται ως η ριζική αλλαγή στην εμφάνιση , τις φυσικές ιδιότητες και τη χημική δομή τους. Η 
αποικοδόμηση μπορεί να είναι αποτέλεσμα υδρόλυσης ή οξείδωσης .Την  αποικοδόμηση μπορεί επίσης 
να την προκαλέσει το ηλιακό φως σε ορισμένα πλαστικά , τα οποία χαρακτηρίζονται ως  
φωτοαποικοδομήσιμα πλαστικά και τέλος η αποικοδόμηση μπορεί να είναι αποτέλεσμα δράσης φυσικών 
μικροοργανισμών ,όπως βακτήρια, μύκητες ή άλγες, και τότε αναφερόμαστε στα βιοαποικοδομήσιμα 
πλαστικά. Τα πλαστικά χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες σε σχέση με την αποικοδόμηση:           

1.Τα μη αποκοδομήσιμα πλαστικά τα οποία παρουσιάζουν αυξημένη αντίσταση σε όλους τους τύπους 
της αποικοδόμησης.   

2.   Τα άμεσα αποικοδομήσιμα πλαστικά τα οποία μετά από τον απαιτούμενο για χρήση χρόνο , κατά 
τη διάρκεια του οποίου διατηρεί όλες τις ιδιότητες για τις οποίες είχε σχεδιαστεί και παραχθεί, απλά 
διαλύεται και αποκοδομείται από τους κύριους μικροοργανισμούς που βρίσκονται στη φύση.                    

3. Τα προγραμματισμένα αποικοδομήσιμα πλαστικά τα οποία αποικοδομούνται σε προκαθορισμένο 
χρόνο κάτω από ειδικές συνθήκες σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των εφαρμογών . Μία τέτοια 
προσέγγιση θα έλυνε εν μέρει το πρόβλημα των απορριμμάτων , τα οποία συνήθως εκτίθενται στο 
φυσικό φως. Το θέμα είναι να τροποποιηθεί το πολυμερές έτσι ώστε να αρχίζει η φωτοαποικοδόμηση    
του , αποικοδόμηση που προκαλείται από το φυσικό φως. Η στρατηγική που χρησιμοποιείται αφορά στην 
προσθήκη μίας φωτοευαίσθητης ομάδας στις πολυμερικές αλυσίδες με χημικές διαδικασίες.                                       
Η περιγραφή , η μέτρηση και ο έλεγχος της αποικοδόμησης των πλαστικών περιπλέκονται από τρεις 
σημαντικούς παράγοντες:  

 Τα πλαστικά μπορούν και κάνουν αποικοδόμηση με πολλούς τρόπους , διαδοχικά ή ταυτόχρονα.  

 Τα προϊόντα της αποικοδόμησης των πλαστικών σε μια συγκεκριμένη περίπτωση εξαρτώνται από το 
περιβάλλον που αυτά έχουν εναποτεθεί.  

 Ανεξάρτητα από το περιβάλλον , ο ρυθμός της αποικοδόμησης των πλαστικών εξαρτάται από τη 
χημική σύσταση του πλαστικού.             

Η βιοαποικοδόμηση ή βιοτική αποικοδόμηση είναι χημική αποικοδόμηση που γίνεται από τη 
δράση φυσικών μικροοργανισμών , όπως βακτήρια, μύκητες ή άλγη. Κατά την βιοαποικοδόμηση 
παράγονται διοξείδιο του άνθρακα και /ή μεθάνιο και γίνεται αερόβια ή αναερόβια Ο ρυθμός με τον 
οποίο γίνεται η βιοαποικοδόμηση στο έδαφος εξαρτάται από την θερμοκρασία, τα επίπεδα της υγρασίας, 
το βαθμό αερισμού, την οξύτητα και τη συγκέντρωση των ίδιων των μικροοργανισμών. Κάτω από 
εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες ο ρυθμός της βιοαποικοδόμησης μπορεί να μειωθεί και να φτάσει στο 
μηδέν. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες βιοαποικοδομήσιμων πλαστικών, από τις οποίες οι τρεις 
προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές: 



 

 
 

 
 

 
 

 
 

Τα κομποστοποιήσιμα πλαστικά με βιολογικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια κομποστοποίησης παράγουν 
διοξείδιο του άνθρακα, νερό, ανόργανα συστατικά και βιομάζα σε ποσοστό που εξαρτάται από τα άλλα 
κομποστοποιήσιμα υλικά και δεν αφήνουν ορατά ή τοξικά κατάλοιπα. Κατά την κομποστοποίηση 
επιστρέφουν τα θεμελιώδη συστατικά των αποβλήτων στους φυσικούς βιογεωχημικούς κύκλους 

Η ανάπτυξη μεθόδων για την πρακτική αξιολόγηση των πλαστικών σε σχέση με την περιβαλλοντική 
αποικοδόμησή τους είναι δύσκολη, δεδομένης της πληθώρας των μεταβλητών που την επηρεάζουν. Το 
1999 η ASTM εξέδωσε τις «Τυποποιημένες προδιαγραφές για κομποστοποιήσιμα 
πλαστικά» , την οδηγία D6400-99. Η τυποποίηση θεσπίζει κριτήρια που τίθενται για 
να χαρακτηριστεί και να σημανθεί ένα προϊόν ως κομποστοποιήσιμο. Το πρότυπο 
EN 13432 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Τυποποίησης (CEN) για τη 
βιοδιασπασιμότητα πιστοποιεί αυτόματα τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις 
βιοδιασπασιμότητας. Όλα  τα προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με το 
πρότυπο EN-13432   φέρουν το λογότυπο.        
      Ο στόχος του δέκατου κεφαλαίου είναι η διδασκαλία των βιοπλαστικών στη Δ/θμια  Εκπ/ση. Στα 
πλαίσια αυτά δίνονται αναλυτικές οδηγίες για την προμήθεια των υλικών, τα μέτρα προφύλαξης, τα 
αναγκαία όργανα και τις διαδικασίες για την πειραματική εφαρμογή («κάνε το δικό σου βιοπλαστικό»). 
Το διαδικτυακό μάθημα για τα βιοπλαστικά ολοκληρώνει την προσπάθεια αυτή.             
Το να φτιάξει κανείς βιοπλαστικά σε μικρή κλίμακα παρέχει μια εύκολη εισαγωγή στην πρακτική της 
επιστήμης. Οι διατυπώσεις είναι απλές και οι πρώτες ύλες είναι διαθέσιμες στα ράφια των 
σουπερμάρκετς και των φαρμακείων. Τα σχέδια προσαρμόζονται εύκολα για εκπαιδευτική χρήση. Θα 
χρειαστεί ένα τουλάχιστον βιοπολυμερές και ένας πλαστικοποιητής, μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
διαφορετικά ποσά από το καθένα και αφού υπάρχουν διάφορα είδη βιοπολυμερών και πλαστικοποιητών, 
μπορούν να γίνουν διάφοροι συνδυασμοί επίσης. Κάθε συστατικό θα συμμετέχει στις συνολικές 
ιδιότητες του πλαστικού με το δικό του τρόπο. Για την παρασκευή πλαστικού με ιδιαίτερες επιθυμητές 
ιδιότητες απαιτείται ένα πολύ συγκεκριμένο μίγμα.         
Το  διαδικτυακό μάθημα για τα βιοπλαστικά πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια ενός διαδικτυακού 
εργαλείου, του mind meister. Στο συγκεκριμένο μάθημα αφού οι μαθητές ενημερωθούν για τα 
βιοπλαστικά  και τα βιοαποικοδομήσιμα πλαστικά από το mind meister , μεταφέρονται  στο εργαστήριο 
φυσικών επιστημών παρασκευάζουν το δικό τους βιοπλαστικό ,με συνταγή που τους δίνεται στο 
συγκεκριμένο εργαλείο. Η διδασκαλία αυτή θα χρησιμοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius με 
θέμα Web2class , και συνεχίζει να εκπονείται στο 1ο Γενικό Λύκειο Μενεμένης για την σχολική χρονιά 
2008-2009 και επίσης εντάσσεται στο μεγάλο θέμα των κλιματικών αλλαγών. Το ίδιο εργαλείο 
χρησιμοποιήθηκε  σε μια δραστηριότητα του Περιβαλλοντικού Προγράμματος «Περιβάλλον και 
Ποιότητα ζωής» και του Ευρωπαϊκού Προγράμματος EUROTEENS. Η δραστηριότητα αυτή 
πραγματοποιήθηκε στο 1ο Γυμνάσιο Πανοράματος. 
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