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Η Βιομηχανία Καλλυντικών (ΒΚ) λειτουργεί σε ένα ελαστικότερο νομοθετικό 
πλαίσιο, αναφορικά με τη σύσταση και τις διεργασίες παραγωγής των προϊόντων 
της, συγκριτικά με τη Φαρμακευτική Βιομηχανία (ΦΒ). Έτσι π.χ. δεν υφίσταται 
διαδικασία έγκρισης κυκλοφορίας ανάλογη προς τα φαρμακευτικά σκευάσματα 
(αρκεί απλή γνωστοποίηση κυκλοφορίας προς της αρμόδιες αρχές), ούτε 
υποχρέωση ποσοτικής αναγραφής των δραστικών συστατικών και των εκδόχων 
που περιέχονται στα καλλυντικά προϊόντα (αρκεί απλή δήλωσή τους με σειρά 
φθίνουσας περιεκτικότητας). Επιπλέον, στην ΒΚ οι χημικές αντιδράσεις στο 
στάδιο της παραγωγής είναι πολύ περιορισμένες και μικρού βαθμού 
πολυπλοκότητας, ενώ κανόνα αποτελεί η προμήθεια έτοιμων πρώτων υλών και 
οι απλές φυσικοχημικές διεργασίες απομόνωσης (π.χ. εκχύλιση συστατικών 
από δρόγες).  

Με αυτές τις συνθήκες θα ήταν αναμενόμενη η περιορισμένη εφαρμογή των 
αρχών της Πράσινης Χημείας στην ΒΚ ή τουλάχιστον να είναι πιό 
περιορισμένης έκτασης από την ΦΒ. Ευτυχώς κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει γιατί 
ένας άλλος καθοριστικός παράγοντας, η διαρκώς αυξανόμενη ευαισθητοποίηση 
του καταναλωτικού κοινού για πιό φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα, 
μορφοποιεί τον ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών καλλυντικών. Οι αγορές των 
καλλυντικών σήμερα κινούνται σε μία νέα φιλοσοφία: η διατήρηση 
μακροχρόνιας ομορφιάς συνδέεται με τη καλή φυσική κατάσταση, την υγεία 
και τη φύση. Οι καταναλωτές επιθυμούν να αγοράζουν αποτελεσματικά, υγιεινά 
και φυσικά προϊόντα που προστατεύουν την επιδερμίδα όσο και το περιβάλλον. 

Η Πράσινη Χημεία αποτελεί τον ανυπέρβλητο σύμμαχο της ΒΚ σε αυτή την 
εξέλιξη, με δεσπόζουσα αντίληψη την επίλυση προβλημάτων τοξικότητας και 
ρύπανσης στην πηγή τους, και όχι την αντιμετώπισή τους στα μεταγενέστερα 
στάδια του κύκλου ζωής των προϊόντων. Αυτό επιτυγχάνεται με την 
ελαχιστοποίηση χρήσης ύποπτων παραγόντων και την αντικατάστασή τους με 
ασφαλέστερες, ανανεώσιμες και βιοδιασπώμενες ουσίες. Με την ανάπτυξη και 
τη βοήθεια της Πράσινης Χημείας κατέστη εφικτή η χρήση από την ΒΚ 
φυσικών πρώτων υλών αντί πετροχημικών παραγώγων, με προφανή οικονομικά, 
τεχνικά, ηθικά και πωλησιακά πλεονεκτήματα. Πιστοποιημένα οργανικά και 
φυσικά συστατικά καλλυντικών συνεχώς αυξάνονται ως συστατικά καλλυντικών, 
αλλά αυτό που είναι πιο ενδιαφέρον είναι ότι επιζητείται και η πιστοποίηση της 
παραγωγής τους με περιβαντολλογικά κριτήρια, όπου οι αρχές και η 



μεθοδολογία της Πράσινης Χημείας αποτελούν το μοναδικό κριτήριο 
βελτιστοποίησης αυτών των διεργασιών. 

Έτσι η εφαρμογή των αρχών της Πράσινης Χημείας γίνεται ένα σημαντικό 
διαφοροποιητικό στοιχείο τόσον της προϊοντικής όσον και της εταιρικής 
ταυτότητας, τόσο σημαντικό που συχνά μπορεί να επιφέρει ακόμη και αύξηση 
κερδοφορίας, αφού ο καταναλωτής είναι διατεθειμένος να επωμισθεί ένα 
επιπλέον κόστος (price premium). Παρακάτω παρουσιάζονται κάποια 
παραδείγματα εφαρμογών προς πιο πράσινες πρώτες ύλες (Ι), πιο πράσινες 
διεργασίες (ΙΙ), πιο πράσινα προϊόντα (ΙΙΙ) και εργαλεία αποτίμησης πράσινης 
τεχνολογίας (IV) από την ΒΚi: 

I. Πιο Πράσινες Πρώτες Ύλες 
Αλκυλοπολυγλυκοζιτικά επιφανειοδραστικά, (Alkyl PolyGlycoside surfactants): 
Είναι μία τάξη μη ιονικών επιφανειοδραστικών ενώσεων από ανανεώσιμες 
πηγές, όπως ανώτερες αλκοόλες από φοινικέλαιο και έλαιο καρύδας, και 
γλυκόζη από άμυλο καλαμποκιού. Οι APGs είναι περισσότερο φιλικές προς το 
περιβάλλον από τα επιφανειοδραστικά πετροχημικής προέλευσης, εύκολα 
βιοδιασπώμενες και χρησιμοποιούνται σε απορρυπαντικά και καλλυντικά - 
καθαριστικά προσωπικής υγιεινής. 

Επιφανειοδραστικά πολυμερή φρουκτόζης, (Levan): Είναι πολυσακχαρίτης με 
μοριακό βάρος μερικών εκατομμυρίων Daltons, συνδεόμενος κυρίως με β-2,6 

δεσμούς, με πολύ χαμηλό ιξώδες (:απαιτεί 
λιγότερη ενέργεια στους χειρισμούς του), 
ανθεκτικό στη διόγκωση στο νερό, στα οξέα και 
τη θερμότητα. Το προϊόν αυτό παράγεται με 
ζύμωση σακχάρων από μη γενετικά 
τροποποιημένα είδη Bacillus και σε αντίθεση 
με ανάλογα παράγωγα καλαμποκιού, σόγιας ή 

βιομάζας, δεν απαιτεί σημαντικές ποσότητες ενέργειας και διαλυτών για το 
διαχωρισμό του. Δεν προκαλεί ερεθισμούς, ακόμη και σε παρατεταμένη επαφή 
με το δέρμα και τα μάτια, και χρησιμοποιείται όπως και οι APGs. 

Θειογλυκολικό οξύ (Thioglycolic acid, TGA) από πράσινη σύνθεση: Το TGA 
χρησιμοποιείται ευρύτατα σε προϊόντα κυματισμού μαλλιών. Για τη παρασκευή 
του το τοξικό και εύφλεκτο H2S έχει αντικατασταθεί από NaSH, που είναι 
ασφαλέστερο, λιγότερο επικίνδυνο στους χειρισμούς και στο περιβάλλον, σε 
συγκρίσιμη τιμή και μεγαλύτερη καθαρότητα.  

II. Πιο Πράσινες Διεργασίες 
Βιοτεχνολογικοί οδοί για τη σύνθεση «κατά παραγγελία» (‘tailored’) πολυμερών: 
Πολυμερή μπορούν να παρασκευασθούν από ανανεώσιμες πηγές και πράσινα 
αντιδραστήρια σε υδατικά διαλύματα, με μικροβιακό πολυμερισμό, όμως μέχρι 
πρότινος δεν ήταν δυνατός ο έλεγχος δομικών μεταβλητών, οι οποίες σε μεγάλο 
βαθμό καθόριζαν και τις λειτουργικές ιδιότητες του τελικού προϊόντος. 



Το πρόβλημα αντιμετωπίσθηκε από τους R. Gross και D. Kaplan, οι οποίοι 
συνδύασαν μια σειρά από τεχνολογίες, για να επιτύχουν μοναδικά επίπεδα 
ελέγχου σε μη-ριβοσωματικούς μικροβιακούς πολυμερισμούς.  

Μια πρώτη προσέγγιση τους, ήταν ο σχηματισμός από ανανεώσιμες πηγές λιπο-
ετεροπολυσακχαριτών, με ελεγχόμενη δομή και ελεγχόμενους υποκαταστάτες 
του λιπαρού υπολοίπου, που απέφερε μια νέα γενιά βιοδιασπώμενων 
βιογαλακτοματοποιητών με ευρύτατες εφαρμογές σε βιοκαλλυντικά . 

Μια δεύτερη διεργασία που χρησιμοποιήθηκε, περιελάμβανε τη χρήση 
διαφορετικών πολυαιθυλενογλυκολών (PEG) για τη ρύθμιση του μοριακού 
βάρους του και της αλληλουχίας των δομικών μονάδων του μικροβιακά 
παραγόμενου πολυεστέρα. Επιπλέον, αυτή η τεχνική τους επέτρεψε να 
σχηματίσουν συμπολυμερή πολυεστέρα-PEG, με αποτέλεσμα α) να είναι πλέον 
εφικτή η in vivo σύνθεση συμπολυμερών πλήρως βιοαποικοδομούμενων 
επιφανειοδραστικών και β) το τερματισμό της αλυσίδας με ενεργές ομάδες για 
τη περαιτέρω σύνδεσή τους με φαρμακολογικά μόρια. 

Μια τρίτη τεχνολογία που αναπτύχθηκε αφορούσε νέες ενζυματικές οδούς για 
το σχηματισμό ανιονικών πολυμερών γ-γλουταρικού οξέος από γλυκόζη, τα 
οποία μπορούν να αντικαταστήσουν χιλιάδες τόνων ανιονικών πολυακρυλικών, 
που χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη ΒΚ, αλλά δεν βιοδιασπώνται.  

Χρήση ενζύμων ως βιομηχανικών καταλυτών: Τα ένζυμα είναι ασφαλείς και 
αποδοτικοί καταλύτες, αλλά έχουν περιορισμένη αντοχή στις σκληρές 
μηχανικές και φυσικοχημικές καταπονήσεις που απαντώνται στη βιομηχανία. 
Η τεχνολογία CLEC (enzymes in a cross-linked crystalline form) αυξάνει την 
ανθεκτικότητα των ενζύμων στα απαιτούμενα βιομηχανικά επίπεδα. Σήμερα 20 
διαφορετικά ένζυμα-CLEC χρησιμοποιούνται στη ΒΚ. 

III. Πιο Πράσινα Προϊόντα 

Ελάττωση Πτητικών Οργανικών Ενώσεων (VOC) σε καλλυντικά spraysii: Η 
ανάπτυξη ενός υδατο-διασπειρόμενου σουλφο-πολυεστέρα επέτρεψε την 
ποσοστιαία μείωση της περιεχόμενης αιθανόλης στα sprays μαλλιών από 80% 
σε 50% ή ισοδύναμα 20.000 τόνοι VOC ετησίως μόνο από αυτό το τύπο 
προϊόντων. Η διαρκώς επεκτεινόμενη χρησιμοποίησή του σε εφαρμογές, όπου 
απαιτείται ο σχηματισμός λεπτών επικαλυπτικών επιφανειών, ελαττώνει ακόμη 
περισσότερο τη ποσότητα των πτητικών οργανικών ενώσεων στην ατμόσφαιρα. 

Περιβαλλοντικά και κοσμητικά αποδεκτά εντομοαπωθητικά: Τα πρώτα 
επιδερμικά χρησιμοποιούμενα εντομοαπωθητικά με βάση DEET (N,N-Diethyl-
meta-toluamide) (1), είχαν δυσάρεστη οσμή και άφηναν ελαιώδη υφή στο 
δέρμα, με αποτέλεσμα την περιορισμένη χρήση τους μόνο σε ακραίες συνθήκες 

(Ινδοκίνα, Βιετνάμ). Η σύνθεση της 
ικαριδίνης (2), άοσμης, ασφαλούς και 
βιοδιασπώμενης, άλλαξε το τοπίο και στη 
κυριολεξία δημιούργησε μια νέα αγορά 
καλλυντικών.  1 2 



 

Πράσινα αντηλιακά από σόγια με πλήρως πράσινη παραγωγική διαδικασία: Η 
δραστική ουσία παράγεται με βιοκαταλυτική επεξεργασία πλήρως ανανεώσιμων 
πρώτων υλών: αιθανόλης, σογιέλαιου και φερουλικού οξέος (3), μιας ευρύτατα 
διαδεδομένης στα φυτά φαινόλης. Ως βιοκαταλύτης χρησιμοποιείται μια β-
λιπάση (Candida αntarctica), ακινητοποιημένη σε στερεά φάση, ελεύθερη 
διαλυτών, που διατηρεί την ενεργότητά της για μήνες συνεχούς λειτουργίας. Το 
ένζυμο προσδένει το φερουλικό οξύ, καταλύοντας την μετεστεροποίησή του στη 

γλυκερινική αλυσίδα του σογιέλαιου. Το προϊόν 
διαχωρίζεται από το μίγμα της αντίδρασης με εκχύλιση 
υγρού CO2, ενώ οι πρώτες ύλες που δεν αντέδρασαν 
επιστρέφουν στο κύκλο της παραγωγής.  

IV. Συστήματα αξιολόγησης Πράσινης Χημείας 
Η εταιρεία S.C. Johnson & Sons Inc. ανέπτυξε το 2001 το Greenlist®, ένα 
σύστημα που βαθμολογεί το περιβαντολλογικό ίχνος των προϊοντικών της 
συστατικών και με το οποίο, οι χημικοί και οι εμπλεκόμενοι στη παραγωγή 
έχουν άμεση πρόσβαση σε περιβαντολλογικά στοιχεία υποψήφιων προϊοντικών 
συστατικών. 

Το Greenlist® χρησιμοποιεί τέσσερα έως επτά παραμέτρους για να 
βαθμολογήσει τα συστατικά σε 17 λειτουργικές κατηγορίες. Οι παράμετροι 
αυτοί αποκτούν αντικειμενικότητα και αξιοπιστία με τη βοήθεια προμηθευτών, 
ακαδημαϊκών, κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών οργανώσεων, και 
περιλαμβάνουν κριτήρια όπως: τάση ατμών, συντελεστές κατανομής 
οκτανόλης/νερού, βιοαποικοδομησιμότητα, υδατική και ανθρώπινη τοξικότητα, 
κλπ. Με τη διαδικασία αυτή το Greenlist® αποδίδει σε κάθε συστατικό ένα 
βαθμό Περιβαντολλογικής Ταξινόμησης (environmental classification, EC), από 
3 (:το καλύτερο) έως μηδέν (:απαγόρευση χρήσης). Η βαθμολογία ΕC παίρνει τη 
τελική της διαμόρφωση, όταν συνυπολογισθούν και τα όποια διαθέσιμα 
στοιχεία βιοσυσσώρευσης, καρκινογένεσης, ενδοκρινολογικής και 
αναπαραγωγικής τοξικότητας.  

Σήμερα το 95% των χρησιμοποιούμενων από την εταιρεία πρώτων υλών είναι 
ήδη αξιολογημένο με το σύστημα αυτό, και από τις τροποποιήσεις που έχει 
επιφέρει στις επιλογές τους, υπολογίζεται ότι 30.000 τόνοι VOCs δεν έχουν 
καταλήξει στην ατμόσφαιρα, το ισοδύναμο των ετήσιων εκπομπών 650.000 
αυτοκινήτων. 

                                                
i http://www.cosmeticsandtoiletries.com/formulating/category/natural 
ii R. Hall et al.,”Guide to Fragnance Ingredients”,Verlagsgesellschaft R. Gloss, Hamburg (1985) 
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