ΒΙΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΙΟ∆ΙΑΣΠΩΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
Είναι κοινή διαπίστωση ότι συζητήσεις γύρω από το θέµα βασίζονται σε νεφελώδη επιχειρήµατα, που
συνδέονται περισσότερο µε το συναίσθηµα ή µε συντεχνιακές αγωνίες και λιγότερο µε την αντικειµενική
γνώση .
Αρκεί κανείς να διαβάσει τα σχετικά δηµοσιεύµατα στις οικολογικές στήλες των εφηµερίδων και των
περιοδικών, να δει τις αντίστοιχες εκποµπές στην τηλεόραση, ή να διατρέξει τα διάφορα οικολογικά bloggs
στο διαδίκτυο.
Αλλά και στις συζητήσεις στο πλαίσιο συνεδρίων, διαπιστώνει κανείς ότι υπάρχει σύγχυση ως προς τις
βασικές έννοιες, και ελλιπής ενηµέρωση ως προς το νοµοθετικό πλαίσιο. Και ως προς τις πραγµατικές
δυνατότητες των υλικών αυτών να λύσουν το πρόβληµα τις διαχείρισης των απορριµµάτων συσκευασίας
και να βελτιώσουν το οικολογικό ισοζύγιο.
Είναι λοιπόν απαραίτητο να βάλουµε, µε νηφαλιότητα, µια τάξη στις γνώσεις µας προκειµένου να συζητάµε
µε βάση πρωτογενή στοιχεία και όχι δευτερογενείς και τριτογενείς δηµοσιογραφικές πληροφορίες, ή µη
αντικειµενικά στοιχεία που στηρίζουν τη µια ή την άλλη άποψη. Και αυτό θα επιχειρήσει να κάνει στην
εισήγησή του ο Αλέξης Στασινόπουλος αλλά και στη συζήτηση που θα ακολουθήσει.
Θα καλυφθούν θέµατα όπως,
• Η σηµερινή εικόνα και οι µελλοντικές τάσεις της αγοράς, σε µέγεθος και σε εφαρµογές. Οι
κυριότεροι παίκτες διεθνώς. Τα βιοπλαστικά στη συσκευασία ή σε άλλες εφαρµογές.
• Η ανάλυση των Ευρωπαϊκών προτύπων που καθορίζουν το πώς ορίζεται αν ένα υλικό είναι
βιοδιασπάσιµο η/ και κοµποστοποιησιµο.
• Ο καθορισµός των όρων «βιοπλαστικά», «βιοδιασπώµενα, «ΟΧΟ-βιοδιασπώµενα»,
«κοµποστοποιήσιµα», «ανανεώσιµα υλικά» κλπ, όπως αναφέρονται στα κανονιστικά κείµενα.
• Τα συµπεράσµατα των συγκριτικών περιβαλλοντικών ισοζυγίων µεταξύ των βιοπλαστικών και των
συµβατικών πλαστικών.
• Η παρεµβολή των βιοδιασπασίµων στο κύκλωµα της διαχείρισης των απορριµµάτων συσκευασίας.

Αλέξης Στασινόπουλος
Ο Αλέξης Στασινόπουλος είναι πρόεδρος του Συνδέσµου Βιοµηχανιών Παραγωγής Υλικών Συσκευασίας
από την ίδρυσή του το 1999, ενώ στη περίοδο 2003-2006 ήταν και πρόεδρος του Παγκόσµιου
Οργανισµού Συσκευασίας (World Packaging Organization) από το 2003.
Το 2008 συµπλήρωσε σαράντα χρόνια δηµιουργικής δραστηριότητας στο χώρο της συσκευασίας. Έχει
πτυχίο χηµικού από το Πανεπιστήµιο Αθηνών και Ph.D στη χηµεία πολυµερών από το University of
Florida. Στην Abbott Laboratories, όπου εργάστηκε, µέχρι το 1970 ασχολήθηκε µε την ανάπτυξη νέων
φαρµακευτικών συσκευασιών. Το 1970 ίδρυσε την Αργώ, εταιρεία µελέτης και ανάπτυξης καινοτοµιών
στον τοµέα της συσκευασίας. Από το 1980 η Αργώ ΑΕΒΕ ανάπτυξε βιοµηχανική δραστηριότητα
βασισµένη στις καινοτοµίες της προηγούµενης δεκαετίας και παραµένει µέχρι σήµερα πρωταγωνίστρια
στον κλάδο.
Έχει εκτεταµένο συγγραφικό έργο στο οποίο περιλαµβάνεται και το Ερµηνευτικό Λεξικό Υλικών και
Μεθόδων Συσκευασίας (Έκδοση ΟΠΕ). Είναι επίσης κάτοχος ελληνικών και διεθνών διπλωµατών
ευρεσιτεχνίας στους τοµείς της συσκευασίας και της τεχνολογίας υλικών. Συµµετέχει σε Ευρωπαϊκές
επιτροπές και οµάδες εργασίας για την ενίσχυση της βιοµηχανικής έρευνας και την ανάπτυξη της
καινοτοµικότητα στις µικροµεσαίες ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

