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Πνιιά θαη δξακαηηθά ζπλέβεζαλ ζηελ Κύπξν κεηά ηελ ηειεπηαία επηθνηλσλία
καο ηνλ πεξαζκέλν Ινύλην. Σν ηξνκεξό ζπκβάλ ζην Μαξί πνπ ζεκάδεςε όρη
κόλν ηνλ Ινύιην ηνπ 2011, αιιά θαη όιν ην κέιινλ ηνπ ηόπνπ, νη γεσηξήζεηο γηα
ην θπζηθό αέξην θαη νη ζρεηηθέο απεηιέο ηεο Σνπξθίαο, ε όιν θαη ζθνηεηλόηεξε
θαζεκεξηλόηεηα ζηελ Κύπξν θαη ζηελ Διιάδα δεκηνύξγεζαλ ηεξάζηηα πξνβιήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα λα γηνξηάζνπκε ην Γηεζλέο Έηνο Υεκείαο. Η δηεζλήο θαη ε
ηνπηθή νηθνλνκηθή θξίζε έρεη πεξηνξίζεη θαηά πνιύ ηελ αγνξά εξγαζίαο γηα ηνπο
Υεκηθνύο θαη εηδηθά γηα ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο, πνπ πξνζπαζνύλ απηή ηελ
επνρή λα αξρίζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζηαδηνδξνκία. Σν επάγγεικά καο
είλαη έλαο από ηνπο θαιύηεξνπο δείθηεο γηα ηελ πνξεία ηεο νηθνλνκίαο θαη ε επεκεξία ηνπ – θαθά ηα ςέκαηα – είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε κε ηελ επξσζηία ηνπ
ηδησηηθνύ ηνκέα. ε κηα ηζρπξή, παξαγσγηθή νηθνλνκία θαη ζε έλα θξάηνο πνπ
πξνηάζζεη ηελ έξεπλα θαη ηελ θαηλνηνκία είλαη πξνλόκην λα είλαη θαλείο Υεκηθόο.
ηελ Κύπξν ηνπ ζήκεξα δελ είλαη ...
ε ιίγεο κέξεο, ζηηο 26-30 Οθησβξίνπ, θαη ζην πείζκα ησλ θαηξώλ, δηνξγαλώλνπκε ην 11ν πλέδξην Υεκείαο Κύπξνπ-Διιάδαο. Με αλεπαξθή ρξεκαηνδόηεζε,
θαζώο νη πεξηζζόηεξνη πηζαλνί ρνξεγνί δελ βάδνπλ ην ρέξη ζηελ ηζέπε, κε ηελ
Διιάδα λα έρεη γπξίζεη νηθνλνκηθά πίζσ κηζόλ αηώλα θαη λα έρεη βπζηζηεί ζε κηα
άλεπ πξνεγνπκέλνπ απειπηζία, ηνικάκε σζηόζν λα δηνξγαλώζνπκε απηό ην
ηζηνξηθήο ζεκαζίαο ζπλέδξην. Η ζπκκεηνρή από ηελ Διιάδα ζα είλαη κνηξαία
πεξηνξηζκέλε, αλ θαη ε Έλσζε Διιήλσλ Υεκηθώλ έθαλε θαη θάλεη όηη κπνξεί γηα
λα πξνζειθύζεη θόζκν ζην ζπλέδξην. Σν πξόγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ ζα είλαη
έηνηκν ζύληνκα ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ (www.synedrio.info) θαη δείρλεη όηη ζηε ρεκηθή έξεπλα ππάξρεη αμηνζεκείσηε επξσζηία ζηνλ ηόπν καο. Τπάξρνπλ πιένλ
ζεκαληηθνί θνξείο (ην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, ην Γεληθό Κξαηηθό Υεκείν, ην ΣΔΠΑΚ) πνπ θάλνπλ αμηόινγε βαζηθή θαη εθαξκνζκέλε έξεπλα ζηε Υεκεία. Η
πξόθιεζε είλαη λα ηνπο θξαηήζνπκε δσληαλνύο θαη ελεξγνύο ζε ςειό επίπεδν, γηα
λα δίλνπλ παξαδείγκαηα δεκηνπξγηθόηεηαο
θαη ειπίδαο ζηηο λέεο γεληέο θαη ζε όζνπο
έρνπλ «ώηα αθνύεηλ θαη νθζαικνύο ηδείλ».
Δθηόο από ην ζπλέδξην ζηε Λεκεζό, παξάιιεια δηνξγαλώλνπκε δύν επηδείμεηο
εληππσζηαθώλ ρεκηθώλ πεηξακάησλ ζηε
Λεπθσζία θαη ζηε Λεκεζό, ζηηο 25/10 θαη
28/10 αληίζηνηρα. Με ηηο εκπλεύζεηο ησλ
θαζεγεηώλ Peter Edwards θαη Peter Hollamby από ην Cardiff University, ειπίδνπκε
λα θαηαθηήζνπκε ηηο θαξδηέο ησλ καζεηώλ
θαη λα ηνπο δείμνπκε ηε καγεία ηεο Υεκείαο
κέζα από παξαζηάζεηο όιν ήρν, ρξώκα
θαη θσο!
Με θηιηθνύο ραηξεηηζκνύο
Δθ κέξνπο ηεο ΠΔΔΥ
Ο Πξόεδξνο
Γξ Δπακεηλώλδαο Λενληίδεο

ελίδα 2

Περί Υημείας

Παραγωγή βιοαερίοσ από κηηνοηροθικά απόβληηα
Η ελεξγεηαθή εθκεηάιιεπζε ησλ
θηελνηξνθηθώλ απνβιήησλ
απνηειεί αμηόινγε πξννπηηθή
γηα ηελ Κύπξν. Οη εγθαηαζηάζεηο παξαγσγήο βηναεξίνπ θαη
εηδηθά ζε θνηλόηεηεο νη νπνίεο
ππνθέξνπλ από ηε ζπζζώξεπζε θηελνηξνθηθώλ ππνζηαηηθώλ, πέξα από ηελ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ θηελνηξνθηθώλ απνβιήησλ, απνθέξεη
θαη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά νθέιε.
Σηαθμός βιοαερίοσ

«Το βιοαέριο είναι
μη τοξικό, άχρωμο
και άοσμο αέριο
αποτελούμενο
κυρίως από μεθάνιο
(55-70%) και
διοξείδιο του
άνθρακα (3045%).»

Σν βηναέξην είλαη κε ηνμηθό, άρξσκν θαη
άνζκν αέξην απνηεινύκελν θπξίσο από
κεζάλην (55-70%) θαη δηνμείδην ηνπ
άλζξαθα (30-45%). Μπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη κεραλέο εζσηεξηθήο θαύζεο (ΜΔΚ),
θαπζηήξεο αεξίνπ ή αεξηνζηξόβηινπο γηα
ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
ζεξκόηεηαο. Η παξαγσγή ηνπ βηναεξίνπ
επηηπγράλεηαη ζε αλαεξόβηνπο αληηδξαζηήξεο θαη απνηέιεζκα ηεο αλαεξόβηαο ρώλεπζεο, ε νπνία δηαξθεί πεξί ηηο 30 εκέξεο,
είλαη ε βηνινγηθή δηάζπαζε ησλ νξγαληθώλ
ελώζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζηα θηελνηξνθηθά απόβιεηα θαη ε παξαγσγή ηνπ κεζαλίνπ. Δθηηκάηαη όηη ην 85-90% ησλ βηνδηαζπώκελσλ ζηεξεώλ κεηαηξέπεηαη ζε βηναέξην.
ε αληίζεζε κε άιια θηελνηξνθηθά απόβιεηα, ηα ρνηξνιύκαηα παξνπζηάδνπλ πςειό
βαζκό κεηαηξνπήο ησλ νξγαληθώλ ελώζεσλ, παξάγνληαο ζεκαληηθά κεγαιύηεξε
πνζόηεηα βηναεξίνπ αλά κάδα ζηεξεώλ.
Η πνζόηεηα θαη πνηόηεηα ηνπ βηναεξίνπ
εμαξηάηαη θπξίσο από ην πνζνζηό βηνδηαζπώκελσλ ζηεξεώλ ζηα θηελνηξνθηθά απόβιεηα, ην νπνίν κπνξεί λα εθηηκεζεί
βάζεη ηνπ ρεκηθώο απαηηνύκελνπ νμπγόλνπ
γηα ηελ πιήξε ρεκηθή νμείδσζε ηεο νξγαληθήο ύιεο (COD). Γηα παξάδεηγκα, έλα ηππηθό ρνηξνζηάζην ζηελ Κύπξν κε δπλακηθόηεηα 500 ρνηξνκεηέξσλ, παξάγεη πεξίπνπ 30
ηόλνπο ρνηξνιύκαηα εκεξεζίσο, ηα νπνία
απνδίδνπλ 650-700m3 βηναεξίνπ αλά ηόλν
COD θαη σο εθ ηνύηνπ, εηήζηα πνζόηεηα
παξαγσγήο βηναεξίνπ θνληά ζηηο
300.000m3.
Πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην θόζηνο εγθαηάζηαζεο ελόο ζηαζκνύ αλαεξόβηαο επεμεξγαζίαο γηα παξαγσγή βηναεξίνπ είλαη
ηεο ηάμεο κεξηθώλ εθαηνληάδσλ ρηιηάδσλ
επξώ. Έλα ζεκαληηθό κέξνο από απηό επηδνηείηαη από ην Πξόγξακκα Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο 2007-2013 κε κέγηζηε ρνξεγία
400 ρηιηάδεο επξώ. Η παξαγόκελε πνζόηεηα ηνπ βηναεξίνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
σο θαύζηκν ζε ειεθηξνγελλήηξηα γηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία κπνξεί
λα πσιεζεί ζηελ ΑΗΚ ζύκθσλα κε ην ζρεηηθό ζρέδην ηνπ Τπνπξγείνπ Δκπνξίνπ,
Βηνκεραλίαο θαη Σνπξηζκνύ θαη όπσο πξν-

λνείηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία. Μία
άιιε πηζαλή πεγή εζόδσλ γηα ηε κνλάδα,
είλαη ε δπλαηόηεηα λα πσιήζεη ην παξαγόκελν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, ην νπνίν
πξνθύπηεη από αλαλεώζηκε πεγή ελέξγεηαο, ζε άιιε κνλάδα ζηελ Κύπξν ή ζην
εμσηεξηθό, ε νπνία ππεξβαίλεη ην όξην
εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, όπσο
θαζνξίδεηαη από ηε ζρεηηθή λνκνζεζία γηα
ηελ εκπνξία εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα.
Με βάζε ηα πην πάλσ, ε αμηνπνίεζε ηνπ
βηνινγηθνύ θνξηίνπ κηαο θηελνηξνθηθήο
κνλάδαο, εθηόο από ηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο, παξέρεη θαη ηε δπλαηόηεηα
γηα κηα νηθνλνκηθά βηώζηκε επέλδπζε.
Μηράιεο Χαηδεπέηξνπ
Λεηηνπξγόο Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο
Τκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο
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ChemShow (Η μαγεία ηης Υημείας)

Φωο, Ήρνο, Χξώκα
Αλαθαιύςηε κεξηθά από ηα κπζηηθά ησλ ρεκηθώλ αληηδξάζεσλ - εηδηθά απηώλ πνπ
έρνπλ εληππσζηαθά απνηειέζκαηα! Έλα ζπλαξπαζηηθό ζέακα πνπ ζα αλαηξέζεη ηελ
αξλεηηθή εηθόλα πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί γηα ηε Υεκεία.
1) Τξίηε 25 Οθηωβξίνπ 2011.
Ακθηζέαηξν European University. Λεπθωζία
Α) 16.00
Β) 19.00
2) Παξαζθεπή 28 Οθηωβξίνπ 2011.
Θέαηξν Πάλσ Πνιεκηδηώλ. Λεκεζόο
Α) 16.00
Β) 19.00
Η θάζε παξάζηαζε δηαξθεί 90 ιεπηά.
Δηζηηήξηα γη’ απηέο ηηο παξαζηάζεηο κόλν 2€ ην άηνκν
Αλ θαη ε έκθαζε ησλ παξαζηάζεσλ ζα είλαη ζηελ επίδεημε εληππσζηαθώλ αληηδξάζεσλ
πνπ πεξηιακβάλνπλ ζεξκόηεηα, θσο (ρξώκα) θαη ήρν, βαζηθνί ζηόρνη είλαη:
(α) ν πξνβιεκαηηζκόο γηα ην πώο γίλνληαη νη ρεκηθέο αληηδξάζεηο θαη πόζν ζεκαληηθέο
είλαη ε ελέξγεηα θαη ε ηαρύηεηα ηεο αληίδξαζεο θαη
(β) ε θαηαλόεζε ηεο ζπλεηζθνξάο ηεο Υεκείαο ζηα βαζηθά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ε ζύγρξνλε θνηλσλία. Η Υεκεία θαη νη Υεκηθνί έρνπλ λα δηαδξακαηίζνπλ έλα ζεκαληηθό ξόιν ζην κέιινλ ηνπ θαζελόο από εκάο.

Δμαηξεηηθή ε παξνπζία ηωλ καζεηώλ καο ζηελ 43ε Γηεζλή Οιπκπηάδα Χεκείαο
Έλα ράιθηλν κεηάιιην θαη έπαηλνο
ήηαλ ν απνινγηζκόο ηεο ζπκκεηνρήο
ηεο Κύπξνπ ζηε 43ε Γηεζλή Οιπκπηάδα Υεκείαο, πνπ δηεμήρζε 9-18 Ινπιίνπ ζηελ Άγθπξα ζηε Σνπξθία. ηελ
Οιπκπηάδα είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο καζεηέο πνπ κέρξη ηηο 20 Ινπιίνπ
2010 δελ είραλ ζπκπιεξώζεη ην 20
έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη δελ θνηηνύζαλ ζε ίδξπκα ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.
Η εμέηαζε απνηειείηαη από δύν κέξε
ην ζεσξεηηθό θαη ην εξγαζηεξηαθό θαη
ηα ζέκαηα εηνηκάδεη έλα από ηα παλεπηζηήκηα ηεο ρώξαο πνπ δηνξγαλώλεη
ηελ Οιπκπηάδα. Φέηνο ζην δηαγσληζκό πήξαλ κέξνο 76 ρώξεο. Κάζε
ρώξα ζπκκεηείρε κε νκάδα 4 καζεηώλ.
Σελ Κύπξν εθπξνζσπνύλ θάζε ρξόλν νη καζεηέο πνπ δηαθξίλνληαη ζηε
Β΄ θαη ζηε Γ΄ θάζε ηεο Παγθύπξηαο
Οιπκπηάδαο Υεκείαο, ηελ νπνία δηνξγαλώλεη ε Παγθύπξηα Έλσζε Δπηζηεκόλσλ Υεκηθώλ (ΠΔΔΥ) ππό
ηελ αηγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο
θαη Πνιηηηζκνύ. Φέηνο ε Οκάδα ηεο

Κύπξνπ απαξηηδόηαλ από ηνπο Υξίζην Αλαζηαζηάδε, καζεηή ηνπ Λπθείνπ
Απνζηόισλ Πέηξνπ & Παύινπ ζηε
Λεκεζό (ζηξαηηώηε), ηέιην Υαηδήκηραει, καζεηή ηνπ Παγθππξίνπ Λπθείνπ Λάξλαθαο (ζηξαηηώηε), Φεζά Πέηξν, καζεηή ηνπ Παγθππξίνπ Λπθείνπ
Λάξλαθαο θαη Σάιηα Σζεξηώηνπ καζήηξηα ηνπ Παγθππξίνπ Λπθείνπ Λάξλαθαο. Ο Υξίζηνο Αλαζηαζηάδεο ν
νπνίνο ζπκκεηείρε θέηνο γηα ηξίηε
ζπλερή ρξνληά θέξδηζε γηα αθόκα κηα
θνξά ράιθηλν κεηάιιην, ελώ ν ηέιηνο
Υαηδήκηραει πήξε έπαηλν. Η Κππξηαθή νκάδα αμίδεη ζεξκά ζπγραξεηήξηα,
αθνύ πξόθεηηαη γηα έλα δηαγσληζκό κε
πνιύ ςειό βαζκό δπζθνιίαο, ζηνλ
νπνίν ζπκκεηέρνπλ από θάζε ρώξα νη
θαιύηεξνη καζεηέο θαη καζήηξηεο ζηε
Υεκεία, νη κειινληηθνί θνξπθαίνη επηζηήκνλεο.
Η πξνεηνηκαζία ηεο Κππξηαθήο νκάδαο έγηλε από ηνπο θαζεγεηέο Κνύια
Υέιζηξνκ (Λάξλαθα), Αληξέα Πειεθάλν (Λεπθσζία), Γεκήηξε Υξπζέιε
(Πάθν), Γηώξγν Φηιίππνπ (Λεκεζό)
θαη Κώζηα Κσζηαληίλνπ (Διεύζεξε

Ακκόρσζην). Γηα ηελ πξνεηνηκαζία
ηεο νκάδαο ζεκαληηθή ήηαλ θαη ε
βνήζεηα από ηνπο αθαδεκατθνύο
ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Γξ Δπακεηλώλδα Λενληίδε θαη Γξ Έιελα Λνΐδνπ.
Σελ απνζηνιή ηεο Κύπξνπ ζηελ
Σνπξθία ζπλόδεπζαλ νη θαζεγεηέοκέληνξεο ηάισ Κνπθνπκά θαη Αληξέαο Πειεθάλνο.
Σέινο, ζα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη
νη δηνξγαλσηέο, παξά ηηο αληηξξήζεηο πνπ είραλ από θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο ηεο Σνπξθίαο (όπσο αλέθεξαλ ζηνπο ζπλνδνύο ηεο απνζηνιήο καο), απέθπγαλ ηηο πξνθιήζεηο,
αλαθεξόκελνη ζε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο ζηελ «Κύπξν», όπσο έρεη γίλεη
ζε θάζε πξνεγνύκελε δηνξγάλσζε
ηεο Γηεζλνύο Οιπκπηάδαο Υεκείαο,
ελώ ε ζηάζε ηνπο πξνο ηελ Κππξηαθή απνζηνιή δελ δηέθεξε από απηή
πξνο ηηο άιιεο ρώξεο.
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Ποιόηηηα αημοζθαιρικού αέρα ζηην Κύπρο
Δηζαγωγή

«Για την
παρακολούθηση της
ποιότητας του
ατμοσφαιρικού αέρα
στην Κύπρο, το
ΤΕΕ λειτουργεί
δίκτυο 9 σταθμών
πλήρως
εξοπλισμένων με
αυτόματα όργανα
συνεχούς μέτρησης
ρύπων. Το δίκτυο
επεκτάθηκε
πρόσφατα με την
αγορά και
εγκατάσταση 4
νέων σταθμών.»

Αηκνζθαηξηθή
ξύπαλζε
θαιείηαη ε παξνπζία ζηελ
αηκόζθαηξα ξύπσλ ζε πνζόηεηα, ζπγθέληξσζε ή
δηάξθεηα, πνπ έρνπλ σο
απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε
ηεο δνκήο, ηεο ζύζηαζεο
θαη ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ
ηεο αηκόζθαηξαο. Απηέο νη
αιιαγέο κπνξνύλ λα πξνθαιέζνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ αλζξώπηλε
πγεία, ζηνπο δσληαλνύο
νξγαληζκνύο θαη ζηα νηθνζπζηήκαηα. Οη αλζξώπηλεο
δξαζηεξηόηεηεο, θπξίσο νη
κεηαθνξέο, ε βηνκεραλία θαη
νη νηθηζηηθέο ζεξκάλζεηο,
είλαη νη θύξηεο πεγέο εθπνκπήο αέξησλ ξύπσλ. Αξκόδηα αξρή γηα ηελ παξαθνινύζεζε, εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα
ζηελ Κύπξν είλαη ην Σκήκα
Δπηζεώξεζεο
Δξγαζίαο
(TEE).
Η παξαθνινύζεζε θαη δηαρείξηζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ
αηκνζθαηξηθνύ αέξα ζηελ
Κύπξν γίλεηαη κέζα από ηηο
πξόλνηεο ηνπ πεξί ηεο Πνηόηεηαο ηνπ Αηκνζθαηξηθνύ
Αέξα Νόκνπ ηνπ 2010 (Ν.
77(Ι)/2010) θαη δύν ζεηξώλ
Καλνληζκώλ πνπ θαζνξίδνπλ όξηα πνηόηεηαο αηκνζθαηξηθνύ αέξα γηα ζπγθεθξηκέλνπο ξύπνπο.
Παξαθνινύζεζε Πνηόηεηαο Αηκνζθαηξηθνύ Αέξα
ζηελ Κύπξν
Γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο
πνηόηεηαο ηνπ αηκνζθαηξηθνύ αέξα ζηελ Κύπξν, ην
ΣΔΔ
ιεηηνπξγεί
δίθηπν
(Σρήκα 1) 9 ζηαζκώλ πιήξσο εμνπιηζκέλσλ κε απηόκαηα όξγαλα ζπλερνύο κέηξεζεο ησλ ξύπσλ: όδνλ
(O3), κνλνμίδην, δηνμίδην θαη
νμίδηα ηνπ αδώηνπ (NO/NO2/
NOx), δηνμίδην ηνπ ζείνπ
(SO2),
κνλνμίδην
ηνπ
άλζξαθα (CO), αησξνύκελα
ζσκαηίδηα (Α10, Α2.5),
βελδόιην θαη άιιεο πηεηηθέο
νξγαληθέο ελώζεηο (ΠΟΔ).
Οη ζπγθεληξώζεηο ησλ βαξέσλ κεηάιισλ (Pb, As, Cd,
Ni, θηι) ππνινγίδνληαη κεηά

Σχήμα 1: Δίκησο Παρακολούθηζης ηης Ποιόηηηας ηοσ Αέρα ζηην
Κύπρο.

από αλάιπζε ζε ρεκηθό
εξγαζηήξην ησλ θίιηξσλ
ζηα νπνία ζπιιέγνληαη ηα
αησξνύκελα ζσκαηίδηα. Σν
δίθηπν επεθηάζεθε πξόζθαηα κε ηελ αγνξά θαη εγθαηάζηαζε 4 λέσλ ζηαζκώλ
ζηηο πεξηνρέο Κάβν Γθξέθν,
Αθάκα, Σξνόδνπο θαη ηαπξνβνπλίνπ.
Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ πνπ ιακβάλνληαη
από ηνπο ελ ιόγσ ζηαζκνύο
δεκνζηεύνληαη επηγξακηθά
ζηελ εμεηδηθεπκέλε ηζηνζειίδα
www.airquality.gov.cy
καδί κε πνιιέο άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνύλ ηελ
πνηόηεηα ηνπ αέξα γηα πιεξνθόξεζε ηνπ θνηλνύ. Δπηπξόζζεηα, γηα ηελ άκεζε
ελεκέξσζε ηνπ θνηλνύ ππάξρεη κηα γηγαληννζόλε
ζηνλ πεξίβνιν ηνπ αζηπλνκηθνύ ζηαζκνύ Λπθαβεηνύ
θαζώο θαη δπν εζσηεξηθέο
νζόλεο, κηα ζην Κέληξν Δμππεξέηεζεο ηνπ Πνιίηε ζηε
Λεπθσζία θαη κηα ζηελ είζνδν ηνπ Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ.
Λόγσ ηεο ζεκαζίαο πνπ
έρνπλ νη κεηεσξνινγηθέο
ζπλζήθεο ζηε δηαζπνξά
ησλ δηαθόξσλ ξύπσλ ζηελ
αηκόζθαηξα, γηα ηελ θαιύηεξε αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ κεηξήζεσλ
κεηξνύληαη ηαπηόρξνλα νη
βαζηθόηεξεο κεηεσξνινγηθέο παξάκεηξνη, όπσο είλαη

ε δηεύζπλζε θαη ε ηαρύηεηα
ηνπ αλέκνπ, ε ζεξκνθξαζία
πεξηβάιινληνο, ε ζρεηηθή
πγξαζία, ε αηκνζθαηξηθή
πίεζε θαη ε ειηαθή αθηηλνβνιία.
Δθηίκεζε Πνηόηεηαο Αέξα
ζηελ Κύπξν
Σα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ ησλ θπξηόηεξσλ
αηκνζθαηξηθώλ ξύπσλ ζηηο
πην πάλσ πεξηνρέο δείρλνπλ
όηη νη ζπγθεληξώζεηο ησλ
πεξηζζνηέξσλ
ξύπσλ,
όπσο ηνπ δηνμηδίνπ ηνπ ζείνπ, ηνπ κνλνμηδίνπ ηνπ
άλζξαθα, ηνπ δηνμηδίνπ θαη
ησλ νμηδίσλ ηνπ αδώηνπ, ηνπ
βελδνιίνπ, ηνπ κνιύβδνπ,
ηνπ αξζεληθνύ, ηνπ θαδκίνπ,
ηνπ ληθειίνπ θαη ηνπ βελδν
(α)ππξελίνπ,
επξίζθνληαη
θάησ από ηηο αληίζηνηρεο
νξηαθέο ηηκέο.
ην Σρήκα 2 παξνπζηάδνληαη νη κέζεο εηήζηεο ηηκέο
δηάθνξσλ ξύπσλ ζηνλ θπθινθνξηαθό ζηαζκό Λεπθσζίαο, από ην 2000 κέρξη θαη
ην 2009. Παξαηεξείηαη ζαθήο κείσζε ηεο ζπγθέληξσζεο ησλ ξύπσλ NOx, CO
θαη SO2.
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.... σνέτεια. Ποιόηηηα αημοζθαιρικού αέρα ζηην Κύπρο
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Σχήμα 4: Μέζες εηήζιες ηιμές ΑΣ10 ζε διάθορες περιοτές ηης Κύπροσ.

2009

ελίδα 6

Περί Υημείας

.... σνέτεια. Ποιόηηηα αημοζθαιρικού αέρα ζηην Κύπρο
240
220

ΑΣ10

180

Υπερβάςεισ\έτοσ

140

Λεμεςόσ Κυκλοφοριακόσ

Λάρνακα Κυκλοφοριακόσ

Πάφοσ Κυκλοφοριακόσ

Σταθμόσ Υποβάθρου

200

160

Λευκωςία Κυκλοφοριακόσ

178

171
146

155

151

145

143

134
124

132

128

120

112

120
100

99

96

97
87

80

89

67

65

60
33

40

35

30

26

18

20
0
2005

«Για τον εντοπισμό
των πηγών
προέλευσης των
ΑΣ10, το ΤΕΕ
υπέβαλε πρόταση
στη Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για
υλοποίηση έργου με
σκοπό την
παρακολούθηση,
μοντελοποίηση και
διαχείριση των ΑΣ
στην Κύπρο. Το
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σκοπό έχει την
τεκμηρίωση της
συνεισφοράς σκόνης
από τις διάφορες
διασυνοριακές και
τοπικές πηγές
σκόνης.»

2006

2007

2008

2009

Έτοσ

Σχήμα 5:

Αριθμός σπερβάζεων ηης 24ωρης οριακής ηιμής (50 μg/m3) ζε διάθορες περιοτές ηης Κύπροσ.

Γηαρείξηζε ηεο Πνηόηεηαο ηνπ
Αέξα ζηελ Κύπξν
Γηα αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο ησλ ππεξβάζεσλ, εηδηθά γηα
ηα Α10 αιιά θαη γηα βειηίσζε ηεο
πνηόηεηαο ηνπ αέξα όζνλ αθνξά
θαη ηνπο άιινπο ξύπνπο, ην ΣΔΔ
εηνίκαζε ρέδην Γξάζεο γηα ηε
Βειηίσζε ηεο Πνηόηεηαο ηνπ Αέξα, ην νπνίν εγθξίζεθε από ην
Τπνπξγηθό πκβνύιην ην 2008 θαη
ππνβιήζεθε ζηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή.
Σαπηόρξνλα, εληόο
ηνπ 2010 ζπλέρηζε ηελ έξεπλα γηα
ηνλ εληνπηζκό ησλ πεγώλ πξνέιεπζεο ησλ Α10 κε ρεκηθέο αλαιύζεηο, γηα λα θαζνξηζηεί ην πνζνζηό ζπλεηζθνξάο ησλ θπζηθώλ
πεγώλ, ώζηε λα κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ ξεαιηζηηθά κέηξα γηα
ηελ κείσζε ησλ αλζξσπνγελώλ
πεγώλ.
Η πξόνδνο ζηελ πινπνίεζε ηνπ
ελ ιόγσ ρεδίνπ Γξάζεο παξαθνινπζείηαη από ην ΣΔΔ κέζσ ηεο
Σερληθήο Δπηηξνπήο πνπ πξνβιέπεηαη ζηε ζρεηηθή Ννκνζεζία θαη
ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ εθπξόζσπνη άιισλ πέληε ζπλαξκόδησλ
Τπνπξγείσλ, εθπξόζσπνη ηεο
Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη άιινη
Φνξείο.

Νέα Έξγα
Δπηπξόζζεηα κε ηα πην πάλσ, γηα
ηνλ εληνπηζκό ησλ πεγώλ πξνέιεπζεο ησλ Α10, ην ΣΔΔ ππέβαιε
πξόηαζε ζηε Δπξσπατθή Δπηηξνπή γηα πινπνίεζε έξγνπ κε ζθνπό
ηελ παξαθνινύζεζε, κνληεινπνίεζε θαη δηαρείξηζε ησλ Α ζηελ
Κύπξν. Σν έξγν απηό ζπγρξεκαηνδνηείηαη από ην Πξόγξακκα
LIFE+ θαη θύξην ζθνπό έρεη ηελ
ηεθκεξίσζε ηεο ζπλεηζθνξάο ζθόλεο από ηηο δηάθνξεο δηαζπλνξηαθέο θαη ηνπηθέο πεγέο ζθόλεο.
Δπηπξόζζεηα ην έξγν ζηνρεύεη
ζηε δηακόξθσζε θαη βειηηζηνπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο κέηξσλ
δηαρείξηζεο θαζώο θαη ηελ πξόβιεςε θαη ραξηνγξάθεζε ηεο πνηόηεηαο ηνπ αέξα ζηελ Κύπξν.
Σν έξγν άξρηζε ηνλ Ιαλνπάξην
2011 θαη ζα δηαξθέζεη ηξία ρξόληα.
Αλάδνρνο ηνπ έξγνπ είλαη ην Σκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο θαη νη
ζπκκεηέρνληεο θνξείο είλαη ην
Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην, ε ESS
Βειγίνπ, ην Σερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ θαη ε ΑΣΛΑΝΣΙ
πκβνπιεπηηθή Κύπξνπ. Πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο βξίζθνληαη
ζηελ εμεηδηθεπκέλε ηζηνζειίδα ηνπ
έξγνπ www.life-airquality.eu.
Τκήκα Δπηζεώξεζεο Δξγαζίαο
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Σελεηή Απονομής βραβείων Ολσμπιάδας Υημείας 2010-2011

Σν απόγεπκα ηεο Παξαζθεπήο 17 Ινπλίνπ 2011
πξαγκαηνπνίζεθε ζηελ θαηάκεζηε αίζνπζα ηειεηώλ
ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ (ζηελ νδό Καιιηπόιεσο
ζηε Λεπθσζία) ε ηειεηή απνλνκήο ησλ βξαβείσλ
ζηνπο καζεηέο πνπ δηαθξίζεθαλ θέηνο ζηνπο δηαγσληζκνύο Οιπκπηάδσλ Υεκείαο. Η ηειεηή δηνξγαλώζεθε από ηελ Παγθύπξηα Έλσζε Δπηζηεκόλσλ Υεκηθώλ (ΠΔΔΥ) θαη έρεη ήδε θαηαζηεί εηήζηνο ζεζκόο.
Σελ ηειεηή ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο κεηαμύ
άιισλ ε Δπηζεσξήηξηα Υεκείαο Λνπθία Αλαζηαζηάδνπ (εθπξνζσπώληαο ηνλ Τπνπξγό Παηδείαο θαη
Πνιηηηζκνύ), ν Πξόεδξνο ηεο ΠΔΔΥ Καζεγεηήο
Δπακεηλώλδαο Λενληίδεο, ν Αληηπξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ Αλαπι.
Καζεγεηήο Ισάλλεο Παζραιίδεο, ζπλάδειθνη θαζεγεηέο Υεκείαο, γνλείο θαη ζπγγελείο ησλ καζεηώλ
θαη βέβαηα ηα ίδηα ηα ηηκώκελα παηδηά.
Η ηειεηή άξρηζε κε ραηξεηηζκό από ηνλ Αληηπξόεδξν
ηεο ΠΔΔΥ Ηιία Ηιία, ραηξεηηζκό ηνπ Τπνπξγνύ
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνύ (ηνλ νπνίν κεηέθεξε θαη
δηάβαζε ε Δπηζεσξήηξηα Υεκείαο Λνπθία Αλαζηαζηάδνπ) θαη ραηξεηηζκό από ηνλ Αληηπξόεδξν ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ.
Αθνινύζεζε νκηιία από ηνλ Καζεγεηή ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ θαη Πξόεδξν ηεο ΠΔΔΥ Δπακεηλώλδα Λενληίδε κε ζέκα «Η
Υεκεία θαη ην ελεξγεηαθό πξόβιεκα ηεο αλζξσπόηεηαο».
ηε ζπλέρεηα έγηλε παξνπζίαζε θαη βξάβεπζε ησλ
καζεηώλ πνπ δηαθξίζεθαλ ζηνπο Γηεζλείο Γηαγσληζκνύο Υεκείαο. Πξώηα βξαβεύηεθε ν καζεηήο Υξίζηνο Αλαζηαζηάδεο (ν νπνίνο πήξε ράιθηλν κεηάιιην)
θαη ε καζήηξηα Παλαγηώηα Καηζακπά (ε νπνία πήξε
έπαηλν) ζηε 42ε Γηεζλή Οιπκπηάδα Υεκείαο ηνπ
2010 ζην Σόθην ηεο Ιαπσλίαο. Αθνινύζεζε ε βξάβεπζε ησλ καζεηώλ Φηιίππνπ Ισάλλνπ θαη σηήξε
σηεξηάδε νη νπνίνη δηαγσλίζηεθαλ γηα ηε Υεκεία
θαη βξαβεύηεθαλ ζηε 9ε Δπξσπατθή Οιπκπηάδα
Δπηζηήκεο (EUSO) πνπ έγηλε ζηε Σζερία.
Ύζηεξα βξαβεύηεθαλ νη καζεηέο Γ΄ Γπκλαζίνπ πνπ
θαηέθηεζαλ ρξπζά, αξγπξά θαη ράιθηλα κεηάιιηα
ζηελ Παγθύπξηα Οιπκπηάδα Υεκείαο Γ΄ Γπκλαζίνπ,
ε νπνία δηεμήρζεθε κε επηηπρία γηα ηξίηε ζπλερόκελε
ρξνληά.
Ακέζσο κεηά βξαβεύηεθαλ νη δέθα πξώηνη καζεηέο
πνπ δηαθξίζεθαλ ζηηο Παγθύπξηεο Οιπκπηάδεο Υεκείαο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ Λπθείνπ.
Αθνινύζεζε δεμίσζε ζηνλ πξνζάιακν ηεο αίζνπζαο ηειεηώλ πξνο ηηκή ησλ παηδηώλ πνπ βξαβεύηεθαλ ζηε θεηηλή Οιπκπηάδα Υεκείαο.
Η Παγθύπξηα Έλσζε Δπηζηεκόλσλ Υεκηθώλ ζπγραίξεη μαλά ηα παηδηά γηα ηηο επηηπρίεο θαη ηελ πξνηίκεζή ηνπο ζηε Υεκεία, επρόκελε ζπλάκα «όηη θαιύηεξν» θαη «αθόκε πην κεγάιεο επηηπρίεο».

Στιγμιότσπα από την τελετή Απονομής βραβείων Ολσμπιάδας Χημείας 2010-

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΕΝΩΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΥΗΜΙΚΩΝ

Σ.Θ. 28361
2093 Λεπθσζία
ΚΤΠΡΟ

Σειέθσλν: 22 892767
E-mail: info@puc-cy.org

http://www.puc-cy.org
ΣΤΟΙΧΔΙΑ ΔΚΓΟΣΗΣ
Ιδιοκηήηης Γηνηθεηηθό πκβνύιην ΠΔΔΥ
Επιμέλεια έκδοζης Μαξία Λνΐδνπ
Εκδόηης Δπακεηλώλδαο Λενληίδεο

11ο σνέδριο Υημείας Κύπροσ-Ελλάδας

«H ζπλεηζθνξά ηεο Χεκείαο ζηνλ αλζξώπηλν πνιηηηζκό – Παξειζόλ, παξόλ
θαη κέιινλ»
Λεκεζόο, Ξελνδνρείν Crowne Plaza
26-30 Οθηωβξίνπ 2011

Η Παγθύπξηα Έλσζε Δπηζηεκόλσλ Υεκηθώλ
(ΠΔΔΥ) ηδξύζεθε ην 1960, ζρεδόλ ηαπηόρξνλα
κε ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο.
ήκεξα αξηζκεί πεξηζζόηεξα από 500 κέιε.
Βαζηθνί ζθνπνί ηεο ΠΔΔΥ είλαη:
 Η επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ θαη απόςεσλ κεηαμύ ησλ Κππξίσλ
Υεκηθώλ.
 Η πξνζηαζία ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Υεκηθνύ κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ Δγγξαθήο Υεκηθώλ.
 Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ
πξνο ην θξάηνο κε ηε ζπκκεηνρή κειώλ
ηεο ζε έλα αξηζκό πκβνπιεπηηθώλ Δπηηξνπώλ θαη Οξγαληζκώλ ηνπ δεκνζίνπ
ηνκέα.
 Η παξέκβαζε ζε εθπαηδεπηηθά, πεξηβαιινληηθά θαη άιια ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ
επαγγέικαηνο ηνπ Υεκηθνύ.
 Η δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθώλ ζεκηλαξίσλ
θαη εκεξίδσλ, ηνπηθώλ, πεξηθεξεηαθώλ θαη
δηεζλώλ ζπλεδξίσλ.
 Η δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηάδσλ Υεκείαο
ζε ζπλεξγαζία κε ην ύιινγν Υεκηθώλ
Καζεγεηώλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο.
 Η ζπκκεηνρή ζε δηεζλή ζώκαηα, όπσο ε
Γηεζλήο Έλσζε Καζαξήο θαη Δθαξκνζκέλεο Υεκείαο (IUPAC), ε Δπξσπατθή
Έλσζε Υεκηθώλ θαη Μνξηαθώλ Δπηζηεκόλσλ (EuCheMS) θ.α.

