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ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΤΗ 05-ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

CREATE GREEN VALUES WITH
YOUR PACKAGED GREEK
PRODUCTS
Συνδιοργάνωση:
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
(ΣΥΒΙΠΥΣ) - ΈΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ (ΕΕΧ),
O Σύνδεσμος Βιομηχανιών Παραγωγής
Υλικών Συσκευασίας (ΣΥΒΙΠΥΣ) και η Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ),
παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
σχετικά με την Κυκλική Οικονομία, ιδιαίτερα στο τομέα της συσκευασίας, και με
στόχο να ενημερώσουν τα μέλη τους, αλλά και όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και να
συμβάλλουν στην ομαλή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας στο νέο μοντέλο
διοργάνωσαν εσπερίδα με θέμα:

ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

η οποία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ημέρα εορτασμού
της ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ στα γραφεία της ΕΕΧ, με ομιλητές δύο
κορυφαίους ειδικούς, τον κ. Gerald Lefebvre και τον κ. Götz Ahrens και γλώσσα της
εκδήλωσης τα Αγγλικά. Την οργάνωση και τον συντονισμό της εκδήλωσης είχαν η κ.
Ντόρα Βακιρτζή, και η Γ.Γ. της ΔΕ της ΕΕΧ, κ. Ευγενία Λαμπή.
Την εναρκτήρια ομιλία της εκδήλωσης πραγματοποίησε ο διεθνούς φήμης Ελβετός
τεχνικός Gerald Lefebvre,ιδρυτής της εταιρίας ECO6S: Statistical, Environmental &
Technical Analysis και σύμβουλος ανάπτυξης συσκευασιών τα τελευταία 20 έτη, με
θέμα:
"Improve environmental & economical performances with LCCA & Lean Tools.
(LCCA Life Cycle & Costs Analysis)"

Ο κ. Lefebre ανέπτυξε χρησιμοποιώντας παραδειγματικό λόγο τα επιστημονικά
εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν για την πολυεπίπεδη σύγκριση των υλικών
συσκευασίας με στόχο η τελική επιλογή να είναι η βέλτιστη με οικονομικούς,
περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς όρους. Η στατιστική ανάλυση ως εργαλείο
επιλογής και η πολυπαραγοντική μελέτη του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των
διάφορων υλικών συσκευασίας έδωσαν μη αναμενόμενα αποτελέσματα στα
παραδείγματα που χρησιμοποιήθηκαν αναδεικνύοντας την ανάγκη της
επιστημονικής μελέτης στην διαδικασία επιλογής.

Από αριστερά προς τα δεξιά: 1. ΦΙΛΛΕΝΙΑ ΣΙΔΕΡΗ Πρόεδρος ΕΕΧ, 2. ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΝΤΗΣ, Πρόεδρος ΣΥΒΙΠΥΣ, 3.
ΝΤΟΡΑ ΒΑΚΙΡΤΖΗ, Οργανωτική Επιτροπή -Συντονισμός,
4-6. Gerald Lefebvre, ECO6S: Statistical, Environmental & Technical Analysis

7-8. Götz Ahrens, project manager του διεθνή Οργανισμού EUBP (European Bioplastics Association)

Ο δεύτερος ομιλητής ο Γερμανός τεχνικός Götz Ahrens, project manager του διεθνή
Οργανισμού EUBP (European Bioplastics Association), ο οποίος εκπροσωπεί μεγάλες
εταιρίες παραγωγής κομποστοποιήσιμων βιοπλαστικών παρουσίασε για πρώτη

φορά στην Ελλάδα τις δράσεις του EUBP για την νέα γενιά των βιο-πλαστικών και των
εφαρμογών τους στην βιομηχανία της συσκευασίας, οριοθετώντας ταυτόχρονα με
σαφήνεια την διαφορά μεταξύ βιοπλαστικών και βιοδιασπώμενων πλαστικών σε μία
ομιλία με θέμα:.
"Bioplastics in packaging. Understanding the true potential of bio-based and
biodegradable plastics"
Η νέα πολιτική που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα πλαστικά μιας χρήσης και
την συσκευασία στις 28-05-2018 σε συνδυασμό με τον εορτασμό της Παγκόσμιας
Ημέρας Περιβάλλοντος 2018, η οποία ήταν αφιερωμένη στον περιορισμό της
ρύπανσης θαλασσών και ωκεανών από πλαστικά, κυρίως υλικά συσκευασίας,
κατέστησε την εκδήλωση πιο επίκαιρη από ποτέ.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε, όπως πάντα με ερωτήσεις προς τους ομιλητές με
ανοικτή συζήτηση κατά τη διάρκεια μιας μικρής δεξίωσης.
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Co-organization:
ASSOCIATION
OF
GREEK
MANUFACTURERS OF PACKAGING
& MATERIALS
(AGMPM) –
ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS
(AGC),
The Association of Greek Manufacturers of Packaging  Materials (AGMPM) and the
Association of Greek Chemicals (AGC), closely monitor the developments and the
policy of the European Union regarding the circular economy, especially in the field of
packaging. Aiming to inform at the same time their members and all the interested
parties and to contribute to a smooth transition of the Greek economy to the new
model organized and performed a workshop with the theme:

CREATING GREEN VALUES WITH PACKAGED GREEK PRODUCTS

which took place on Tuesday June 5 2018, on the anniversary of the WORLD
ENVIRONMENT DAY, with key -speakers two of the leading experts in the field of
packaging, Mr Gerald Lefebvre and Mr Götz Ahrens.
The inaugural speech of the event was held by the internationally renowned Swiss
technician Gerald Lefebvre, founder of ECO6S: Statistical, Environmental & Technical
Analysis and packaging development consultant for the last 20 years, speaking about
how to:
"Improve environmental & economic performance with LCCA & Lean Tools.
(LCCA Life Cycle & Costs Analysis)
Mr Lefebre has presented, using exemplary reason, the scientific tools that can be
used for the multi-level comparison of packaging materials aiming to choose the best
in economic, environmental and social terms. Statistical analysis as a selection tool
and multifactorial study of the environmental footprint of the various packaging
materials gave unexpected results to the examples used to highlight the need for
scientific study in the selection process.
The second speaker, the German technician Götz Ahrens, project manager of the
EUBP (European Bioplastics Association), representing large compostable bioplastics

companies, presented for the first time in Greece the EUBP actions for the new
generation of bio-plastics and applications in the packaging industry, while defining
clearly the difference between bioplastics and biodegradable plastics in a speech on:
"Bioplastics in packaging. Understanding the true potential of bio-based and
biodegradable plastics "
The new policy proposed by the European Commission on disposable plastics and
packaging on 28-05-2018 in conjunction with the celebration of the 2018 World
Environment Day, dedicated to the reduction of pollution of seas and oceans from
plastics, mainly packaging materials , made the event more essential than ever.
The event was completed, as always, with questions to speakers and an open
discussion during a small reception.

From left to the right:
1. FILENIA SIDERI
President of
AGC,
2. DIMITRIS
MANTIS,
President of
AGMPM,
3. DORA
BAKIRTZI,
Organizing
Committee Coordination,
4-6. Gerald
Lefebvre, ECO6S:
Statistical,
Environmental &
Technical
Analysis
7-8. Götz Ahrens,
project manager
of the EUBP
(European
Bioplastics
Association)

