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Η Πράσινη Χηµεία (Green Chemistry) είναι µία νέα φιλοσοφία της Χηµείας η οποία 

εµφανίστηκε δυναµικά στον επιστηµονικό χώρο στις αρχές της τελευταίας δεκαετίας του 20ου 

αιώνα. Ονοµάζεται και Βιώσιµη Χηµεία (Sustainable Chemistry) έχει όµως επικρατήσει ο όρος 

Πράσινη Χηµεία που πρωτοεισήχθηκε από τον Paul Anastas και ο οποίος έχει δώσει τον 

παρακάτω ορισµό. 

 

« Πράσινη Χηµεία είναι η χρησιµοποίηση ενός συνόλου αρχών 

µε την εφαρµογή των οποίων µειώνεται ή εξαλείφεται η χρήση 

ή η δηµιουργία επικίνδυνων ουσιών στις διεργασίες 

σχεδιασµού, παραγωγής και εφαρµογής των χηµικών 

προϊόντων» 

 

Στόχοι της Πράσινης Χηµείας είναι η µείωση επικίνδυνων ουσιών που σχετίζονται µε προϊόντα 

και διεργασίες που είναι απαραίτητα όχι µόνο για την διατήρηση της ποιότητας ζωής που έχει 

πετύχει η κοινωνία µέσω της χηµείας αλλά να προωθήσει περαιτέρω  τα τεχνολογικά 

επιτεύγµατα της χηµείας κατά τρόπο βιώσιµο. 

Η Πράσινη Χηµεία χρησιµοποιεί τα εργαλεία της Χηµείας, περιλαµβάνει όλους τους τοµείς της 

Χηµείας και µπορεί να χαρακτηριστεί ως Χηµεία που προλαµβάνει τη ρύπανση, Χηµεία για την 

υγεία του ανθρώπου και υγιές περιβάλλον. 

Η Πράσινη Χηµεία λειτουργεί µε βάση τις 12 επιστηµονικές αρχές που είναι διεθνώς αποδεκτές. 
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Οι 12 Αρχές της Πράσινης Χηµείας 
 

Πρόληψη 
Είναι προτιµότερο να προλαµβάνουµε τα απόβλητα από το να κατεργαζόµαστε ή να 
καθαρίζουµε τα απόβλητα αφού σχηµατιστούν. 
 
Οικονοµία Ατόµων 
Οι µέθοδοι σύνθεσης πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε όλα τα άτοµα των αντιδρώντων ή 
όσον το δυνατόν περισσότερα να συµµετέχουν στο τελικό προϊόν 
 
Λιγότερο επικίνδυνες χηµικές συνθέσεις 
Σχεδιασµός συνθετικών µεθόδων ώστε να χρησιµοποιούν κα να δηµιουργούν ουσίες που 
έχουν ελάχιστη ή καθόλου τοξικότητα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Σχεδιασµός 
συνθετικών µεθόδων ώστε να χρησιµοποιούν κα να δηµιουργούν ουσίες που έχουν ελάχιστη 
ή καθόλου τοξικότητα στον άνθρωπο και το περιβάλλον. 
 
Σχεδιασµός ασφαλέστερων χηµικών προϊόντων 
Τα χηµικά προϊόντα πρέπει να σχεδιάζονται έτσι ώστε να είναι αποτελεσµατικά για τον 
σκοπό που σχεδιάστηκαν µε ελαχιστοποίηση της τοξικότητάς των. 
 
Ασφαλέστεροι διαλύτες και βοηθητικά µέσα 
Η χρήση διαλυτών να αποφεύγεται ή όπου χρησιµοποιούνται να είναι αβλαβείς. 
 
Σχεδιασµός για ενεργειακή αποτελεσµατικότητα 
Μείωση της απαιτούµενης ενέργειας στις διάφορες χηµικές διεργασίες και όπου είναι 
δυνατόν να γίνονται σε θερµοκρασία περιβάλλοντος και ατµοσφαιρική πίεση. 
 
Χρήση ανανεώσιµων πρώτων υλών 
Οι πρώτες ύλες πρέπει να είναι ανανεώσιµες 
 
Μείωση ενδιαµέσων παραγώγων 
Μη απαραίτητα παράγωγά όπως προστατευτικές οµάδες, προστασία αποπροστασία, 
προσωρινές τροποποιήσεις φυσικών και/ή χηµικών διεργασιών πρέπει να ελαχιστοποιηθούν 
ή να αποφεύγονται διότι τα στάδια αυτά απαιτούν επιπλέον αντιδραστήρια και δηµιουργούν 
απόβλητα. 
 
Κατάλυση 
Καταλυτικά αντιδραστήρια, κατά το δυνατόν εκλεκτικά, υπερέχουν των αντιδραστηρίων 
που επιβάλλει η στοιχειοµετρία της αντίδρασης. 
 
Σχεδιασµός αποικοδοµήσιµων προϊόντων 
Προϊόντα που αποικοδοµούνται στο περιβάλλον προς µη τοξικά προϊόντα και δεν 
διατηρούνται ανέπαφα για µεγάλο χρονικό διάστηµα. 
 
Ανάλυση πραγµατικού χρόνου για πρόληψη της ρύπανσης 
Ανάπτυξη µεθόδων ανάλυσης πραγµατικού χρόνου που θα επιτρέπουν τον έλεγχο των 
διεργασιών όσον αφορά το σχηµατισµό επικίνδυνων ουσιών 
 
Ασφαλέστερη χηµεία για την πρόληψη ατυχηµάτων 
Οι χρησιµοποιούµενες και παραγόµενες ουσίες σε µία χηµική διεργασία πρέπει να 
επιλέγονται έτσι ώστε να υπάρχει ελάχιστη πιθανότητα χηµικών ατυχηµάτων 
συµπεριλαµβανοµένων των εκποµπών, εκρήξεων και ανάφλεξης 
 
 

 

Η ανάπτυξη της Πράσινης Χηµείας ξεκίνησε από την έρευνα η οποία είχε µία αλµατώδη 

ανάπτυξη  τα τελευταία 14 χρόνια και απέδειξε ότι µπορεί να αντιµετωπίσει θέµατα που έχουν 
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τεθεί στη ∆ιάσκεψη του Ρίο. Έχει δε αναγνωριστεί διεθνώς ως βασικός παράγοντας για τη 

Βιώσιµη ανάπτυξη. 

Η Βιώσιµη ανάπτυξη εξαρτάται από την παραγωγή υλικών αγαθών και υπηρεσιών σ΄ ένα 

συνεχώς αυξανόµενο πληθυσµό χωρίς να θυσιάζεται η ποιότητα του περιβάλλοντος. Ο στόχος 

αυτός δεν επιτυγχάνεται µόνο από την έρευνα στην Πράσινη Χηµεία και στην Πράσινη Χηµική 

Τεχνολογία αλλά απαιτούνται εκπαίδευση, αποδοχή και εφαρµογή των αρχών της Πράσινης 

Χηµείας από τη βιοµηχανία και τη στήριξη της κοινωνίας. Οι επιστήµονες σε ολόκληρο τον 

κόσµο έχουν αναγνωρίσει το ζωτικό ρόλο της εκπαίδευσης στη Πράσινη Χηµεία, όχι µόνο σε 

όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης αλλά και στο ευρύτερο κοινό. Η υλοποίηση της παραπάνω 

διαπίστωσης είναι ένα τεράστιο εγχείρηµα και παρουσιάζει ποικίλα προβλήµατα που οφείλονται 

κυρίως στην διαφοροποίηση µεταξύ των διαφόρων κρατών στα εκαπιδευτικά συστήµατα, στα 

προγράµµατα σπουδών, στην επιµόρφωση των καθηγητών κ.ά. 

 Σήµερα η προώθηση της Πράσινης Χηµείας στην εκπαίδευση γίνεται από επιστηµονικές 

οργανώσεις, µη-κυβερνητικούς οργανισµούς και τα πανεπιστήµια. 

Επιστηµονικές οργανώσεις για την προώθηση της Πράσινης Χηµείας στην Ευρώπη είναι: 

• International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 

• Organization for the Economic Cooperation and Development (OECD) 

 

Μη κυβερνητικοί οργανισµοί (NGO) για την προώθηση της Πράσινης Χηµείας είναι: 

• Green Chemistry Institute (GCI)  στις ΗΠΑ και το οποίο υποστηρίζεται και 

συνεργάζεται από την American Chemical Society. 

• Green Chemistry Network (GCN) στην Αγγλία το οποίο δηµιουργήθηκε από τη Royal 

Society of Chemistry (RSC) και εδρεύει στο Πανεπιστήµιο του York.  

• Interuniversity Consortium “Chemistry for the Environment”  (INCA) στο οποίο 

συµµετέχουν 30 Ιταλικά Πανεπιστήµια. 

Υπάρχουν και πολλοί άλλοι οργανισµοί εθνικής και διεθνούς εµβέλειας όπως Center for Green 

Chemistry (Αυστραλία), German Chemical Society (Γερµανία), Green and Sustainable 

Chemistry Network (Ιαπωνία), Alliance for Chemical Sciences and Technologies in Europe 

(AllChemE) που εδρεύει στις Βρυξέλλες, European Chemical Industry Council (CEFIC), 

European Chemistry Thematic Network (ECTN) καθώς και πολλοί άλλοι στην Ευρώπη, τη Ασία 

και Νότιο και Βόρειο Αµερική.  
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Η εκπαίδευση σε θέµατα Πράσινης Χηµείας έχει ήδη εισαχθεί στα προγράµµατα σπουδών 

διαφόρων πανεπιστηµίων και µε διάφορους τρόπους. Ενδεικτικά αναφέρονται στον πίνακα 2 

µερικά πανεπιστήµια στις ΗΠΑ, στο Ηνωµένο Βασίλειο και την Αυστραλία. 

 

Πίνακας 2. Πανεπιστήµια που έχουν εισάγει την Πράσινη Χηµεία στο Πρόγραµµα Σπουδών 

Πανεπιστήµια ΗΠΑ Πανεπιστήµια Ηνωµένου Βασιλείου 
Cornegie Mellon University (CMU) 
 

University of York / Department of Chemistry 

Μάθηµα: Εισαγωγή στην Πράσινη Χηµεία 
Προπτυχιακοί φοιτητές τελευταίου έτους και 
µεταπτυχιακοί. 

Εισαγωγή στα διάφορα µαθήµατα. Master of Research in 
Clean Chemical Technology. 

University of Scranton 
 

University of Leeds / School of Chemistry 

Εισαγωγή της Πράσινης Χηµείας στο ήδη υπάρχον 
πρόγραµµα. 

Στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών από το 1999. 

University of Oregon 
 

University of Nottingham 

Εργαστήρια Οργανικής Χηµείας. Εισαγωγή στα µαθήµατα. Σεµινάρια 
University of Delaware 
 

University of Glasgow 

Μάθηµα για τελειόφοιτους, πτυχιούχους και 
εργαζόµενοι στην βιοµηχανία. 

Εισαγωγή στα µαθήµατα. Σεµινάρια 

Hendrix College 
 

University of Liverpool 

Πράσινη Οργανική Χηµεία.  Ξεκίνησε µε εργαστήρια σε 
µικροκλίµακα και στη συνέχεια εισήγαγε Πράσινα 
Πειράµατα. 

Εισαγωγή στα µαθήµατα. Σεµινάρια 

Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
 

University of Lancaster 

Εργαστήρια µε στόχο τη µείωση των αποβλήτων και των 
επικίνδυνων ουσιών. 

Εισαγωγή στα µαθήµατα. Σεµινάρια 

University of Illinois Urbana-Champaign University of Edinburgh 

Ειδικά θέµατα πράσινης χηµείας on line. ∆ιεπιστηµονικό 
Πρόγραµµα Επιστήµης και Τεχνολογίας προχωρηµένου 
επιπέδου στην Πράσινη Χηµεία. 

Εισαγωγή στα µαθήµατα. 

University of Massachusetts-Boston / Department of 
Chemistry 

 

Ph.D. πρόγραµµα στην Πράσινη Χηµεία.  

Πανεπιστήµια Αυστραλίας 
University of Monash  / School of Chemistry 
 

 

Μάθηµα στο 3ο έτος.  
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Ο προβληµατισµός που αναπτύχθηκε ήταν για το ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να εισαχθεί 

η πράσινη χηµεία στο προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών π.χ. εισαγωγή µαθήµατος, διαλέξεων, 

σεµιναρίων ή ολόκληρο το πρόγραµµα να γίνει «πράσινο»;  Το γεγονός είναι ότι ένας µικρός 

σχετικά αριθµός πανεπιστηµίων έχει προχωρήσει στην εισαγωγή της πράσινης χηµείας στο 

προπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών. Ένας από τους βασικούς λόγους είναι ότι η πράσινη χηµεία 

είναι πολυεπιστηµονική δηλαδή για ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα απαιτείται και η συµµετοχή 

άλλων επιστηµονικών κλάδων όπως χηµική Μηχανική, φυσική, βιολογία, οικονοµικά, 

περιβαντολλογικές επιστήµες κ.ά. Έτσι παρατηρούµε ότι εισάγεται σε µαθήµατα  και εργαστήρια 

µε ευθύνη των αντιστοίχων διδασκόντων ενώ τα άλλα αντικείµενα καλύπτονται µε διαλέξεις και 

σεµινάρια. Τα διάφορα πανεπιστήµια, ερευνητικά κέντρα σε συνεργασία µε τις επιστηµονικές 

οργανώσεις, τις βιοµηχανίες και τους κρατικούς φορείς οργανώνουν σεµινάρια, εντατικά 

µαθήµατα, δραστηριότητες κ.ά. για κάθε ηλικία και ιδιότητα ώστε οι εκπαιδευόµενοι να έχουν 

µία πλήρη εικόνα της Πράσινης Χηµείας. Η στρατηγική αυτή είναι µία αναγκαιότητα διότι η 

εκπαίδευση δεν είναι µόνο διδασκαλία εναλλακτικών συνθετικών µεθόδων, εναλλακτικών 

µορφών ενέργειας, εναλλακτικών πρώτων υλών κ.ά., η εκπαίδευση πρέπει να έχει το στοιχείο 

της αλληλεπίδρασης µε τη κοινωνία.  

 

 

Στο Τµήµα Χηµείας του Πανεπιστηµίου 

Πατρών µε οµόφωνη απόφαση της Γενικής 

Συνέλευσης υιοθετήθηκε η Πράσινη Χηµεία 

και για την προώθησή της µε την ίδια 

απόφαση δηµιουργήθηκε Οµάδα Πράσινης 

Χηµείας η οποία επεξεργάστηκε το θέµα της 

εισαγωγής της Πράσινης Χηµείας στο 

Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών του 

Τµήµατος Χηµείας. 

 

 

Τα ερωτήµατα που έπρεπε να απαντηθούν  για να γίνει η εισαγωγή της Πράσινης Χηµείας στο 

Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών ήταν τα εξής: Γιατί Πράσινη Χηµεία; Πως θα εισαχθεί; Και 

πως θα υλοποιηθεί; Οι απαντήσεις που δώσαµε συνοψίζονται στο Πίνακα 3. 
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Πίνακας 3. Πρόταση Τµήµατος Χηµείας για εισαγωγή της Πράσινης Χηµείας στο Προπτυχιακό 

Πρόγραµµα Σπουδών.  

Απαντήσεις σε βασικά ερωτήµατα 
για την εισαγωγή της Πράσινης Χηµείας 
στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών 

Γιατί; Η επόµενη γενεά επιστηµόνων πρέπει να συνειδητοποιήσει 
την φιλοσοφία της Πράσινης Χηµείας και να εκπαιδευτεί 
στις µεθοδολογίες, στις τεχνικές και στις αρχές της. 

• Στα διάφορα µαθήµατα θα επισηµαίνονται ενότητες 
µε περιεχόµενο Πράσινης Χηµείας. 

• Εισαγωγή και ανάπτυξη των 12 αρχών. 
• Σύγκριση παλαιού και πράσινου. 
• Εφαρµογές περιπτώσεων στην βιοµηχανία. 
• Εργαστηριακές ασκήσεις. 
• ∆ιπλωµατικές εργασίες. 

Πώς; 

Ενδεικτικά παραδείγµατα θεµατολογίας Πράσινης Χηµείας: 
• Οξείδια του αζώτου-Λος Άντζελες. 
• Πυρηνική ενέργεια 
• Πηγές ενέργειας 
• Πλαστικά 
• Βιοαποκοδόµηση/ανακύκλωση 
• Φάρµακα/Βιοµηχανικές παρασκευές 
• Καύση υδρογονανθράκων 
• Ποιότητα του αέρα-καύσιµα 
• Ρυπαντές και οι πηγές τους 
• Κλιµατιστικά/Ψύξη 
• ∆ιαλύτες/Καθαριστήρια 
• Πόσιµο νερό 

Πώς θα υλοποιηθεί; • Ατοµική επιθυµία διδάσκοντα 
• Βιβλία 
• Περιοδικά 
• Άρθρα 
• ∆ιαδίκτυο 
• Βάση δεδοµένων 
• Εκπαίδευση για δηµιουργία πολλαπλασιαστών 

 

Με βάση τα παραπάνω η Πράσινη Χηµεία ενσωµατώθηκε στην πρόταση που υποβλήθηκε στα 

πλαίσια του προγράµµατος ΕΠΕΑΕΚ «Αναµόρφωση Προπτυχιακού Προγράµµατος Σπουδών» 

του Τµήµατος Χηµείας του Πανεπιστηµίου Πατρών, το πρόγραµµα εγκρίθηκε και υλοποιείται 

από τον Απρίλιο του 2003.  

Το µοντέλο του προγράµµατος αυτού φαίνεται στον πίνακα 4. 
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Πίνακας 4. Η Πράσινη Χηµεία στο Προπτυχιακό Πρόγραµµα  Σπουδών του Τµήµατος Χηµείας 
στο Πανεπιστήµιο Πατρών 
 

 
ΕΤΟΣ 

 

 
ΜΑΘΗΜΑ 

 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1ο Εισαγωγή στην Οργανική Χηµεία Εισαγωγή «πράσινων» παραδειγµάτων και σύγκριση 
µε αντίστοιχα κλασσικά παραδείγµατα. 

2ο Πειραµατική Οργανική Χηµεία Ι Εισαγωγή πειραµάτων σε µικροκλίµακα. 
3ο Πειραµατική Οργανική Χηµεία ΙΙ Εισαγωγή των 12 Αρχών της Πράσινης Χηµείας 

Αντικατάσταση κλασσικών πειραµάτων µε 
πειράµατα Πράσινης Χηµείας. 

4ο Οργανικά Βιοµηχανικά Προϊόντα Παρουσίαση και ανάλυση των 12 Αρχών της 
Πράσινης Χηµείας. 
Παρουσίαση σύνθεσης προϊόντων µε τις αρχές της 
Πράσινης Χηµείας και σύγκριση τους µε τις 
κλασσικές µεθόδους παραγωγής των προϊόντων. 
Οι φοιτητές χωρίζονται σε τυχαίες οµάδες των τριών 
ατόµων και γίνεται µε τη µέθοδο του Project η οποία 
ολοκληρώνεται µε γραπτή και προφορική 
παρουσίαση. 
Αυτοαξιολόγηση. 

 ∆ιπλωµατική Εργασία 
Είναι πειραµατική και αντιστοιχεί 
σε 20 ∆ιδακτικές Μονάδες. 

Στην Οργανική Χηµεία επεξεργάζονται ένα θέµα το 
οποίο περιλαµβάνει µία σειρά αντιδράσεων που αν 
όχι σε όλες  σε µερικές εφαρµόζονται οι αρχές της 
Πράσινης Χηµείας. Σε άλλα θέµατα γίνονται 
ανάλογες παρεµβάσεις. 
 

Άλλα µαθήµατα στα οποία θα εισαχθεί η Πράσινη Χηµεία. 
 

Πολυµερή 
Κατάλυση 
Βιοτεχνολογία 

Το ενδιαφέρον για την εισαγωγή της Πράσινης 
Χηµείας και σε άλλα µαθήµατα έχει εκδηλωθεί από 
τους αντίστοιχους διδάσκοντες 
 

Κάλυψη πολυεπιστηµονικού χαρακτήρα της Πράσινης Χηµείας. 
 

Εντατικά µαθήµατα – Σεµινάρια 
• Πράσινη Χηµεία 
• ∆ιαχείριση του Περιβάλλοντος 
• Υγιεινή και Ασφάλεια στο Εργαστήριο και τον 

Εργασιακό Χώρο. 
• ∆ιαχείριση Ποιότητας 

∆ιαλέξεις 
• Πράσινη Χηµεία και Πράσινη Χηµική Τεχνολογία. 

Τα εντατικά µαθήµατα  θα διδάξουν 
Έλληνες και ξένοι επιστήµονες όλων 
των κλάδων. 

 
Μέσα από το πρόγραµµα αυτό, τις δραστηριότητες των Ελληνικών Οµάδων Πράσινης Χηµείας 

και του Ελληνικού ∆ικτύου Πράσινης Χηµείας το οποίο σύντοµα θα συσταθεί θα δηµιουργηθεί 

µεταξύ άλλων και εκπαιδευτικό υλικό πράσινης χηµείας για όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. 
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Το παραπάνω «µοντέλο» µπορεί να βοηθήσει στο σχεδιασµό ενός αντίστοιχου «µοντέλου» για 

την εισαγωγή της Πράσινης Χηµείας στη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Βασική προϋπόθεση είναι 

η αποδοχή και συνειδητοποίηση της φιλοσοφίας της Πράσινης Χηµείας και των βασικών 

ερωτηµάτων που τέθηκαν για το σχεδιασµό του παραπάνω µοντέλου. Επίσης απαιτούνται 

εκπαίδευση των καθηγητών της ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης σε θέµατα Πράσινης Χηµείας και 

Βιωσιµότητας και δηµιουργία εκπαιδευτικού υλικού. 

Στη ∆ευτεροβάθµια εκπαίδευση η εισαγωγή της Πράσινης Χηµείας σε πρώτη φάση µπορεί να 

γίνει κατά την άποψη µου ως κάτωθι: 

• Εισαγωγή θεµάτων πράσινης χηµείας στα διάφορα µαθήµατα. 

• ∆ραστηριότητες που µπορούν να ενταχθούν στα εργαστήρια χηµείας, φυσικής και 

βιολογίας. 

• Στην περιβαλλοντική εκπαίδευση. 

• Στην Αγωγή Υγείας. 

• Εκδηλώσεις. 

Ενδεικτικά αναφέρουµε δύο παραδείγµατα. 

Παράδειγµα 1. 

Θέµα: Πράσινη Ενέργεια 
∆ραστηριότητα στα πλαίσια του εργαστηρίου Χηµείας 

Ενέργεια 

 

Η ενέργεια είναι απαραίτητη για την παρασκευή χηµικών προϊόντων. 

Εξοικονόµηση ενέργειας. 

Εναλλακτικές µορφές ενέργειας. 

Ενέργεια και Βιωσιµότητα. 

Ενέργεια και Χηµική Αντίδραση Για να γίνει µία χηµική αντίδραση χρειάζεται το µίγµα της 

αντίδρασης να απορροφήσει ενέργεια (π.χ. θερµότητα). 

Το Πείραµα Η ενέργεια που χρειάζεται για να θερµάνουµε ορισµένη ποσότητα 

νερού σε συγκεκριµένη θερµαοκρασία. 

Με λύχνο Bunsen 

Με ηλεκτρική εστία 

Με φούρνο µικροκυµάτων 

Υπολογισµοί και συζήτηση  
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Παράδειγµα 2. 

 

Θέµα: Πυρκαγιά στο δάσος 

 
Εντάσσεται στο µάθηµα ή γίνεται δραστηριότητα.  
Χηµεία, ∆ιαχείριση Περιβάλλοντος, Βιωσιµότητα 
Πράσινη Χηµεία 

 

Πως ξεκινάει  Συζήτηση 

 

Πως φουντώνει  Συζήτηση / Ο ρόλος του οξυγόνου στις καύσεις 

 

Πως καταπολεµάται  Νερό 

  Νερό + Πρόσθετα = αφρός 

  «Πράσινος αφρός» 

 

Πλεονεκτήµατα – Μειονεκτήµατα 

Επίδραση στο Περιβάλλον 

 

Επίδραση στο Περιβάλλον  Με βάση τα παραπάνω – Γενική συζήτηση 

    

   Η προσφορά της Χηµείας  
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