
Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, 
κέιε ηεο ΠΔΔΥ 
 
Tν ελεκεξσηηθφ δειηίν ηεο ΠΔΔΥ 
«Πεξί Υεκείαο» έξρεηαη θαη πάιη 
θνληά ζαο κε κηα αξθεηά ζεκαληηθή 
θαζπζηέξεζε, πνπ νθείιεηαη ζηε 
κεξηθή δηάιπζε ηεο ζπληαθηηθήο 
νκάδαο ην πεξαζκέλν θαινθαίξη. 
Όπσο φινη νη ζεζκνί πνπ 
βαζίδνληαη ζηνλ εζεινληηζκφ, φπσο 
ε ίδηα ε ΠΔΔΥ, αθφκα θαη έλα 
ειεθηξνληθφ ελεκεξσηηθφ δειηίν 
π ε ξ η ν ξ η ζ κ έ λ ε ο 
έθηαζεο κπνξεί λα 
ζ π λ α λ η ή ζ ε η 
δ π ζ θ ν ι ί ε ο 
επηβίσζεο. Ίζσο 
έλα απφ ηα ιάζε 
πνπ έθαλε ε 
ζπληαθηηθή νκάδα 
ήηαλ φηη δελ 
κ π φ ξ ε ζ ε  λ α 
αμηνπνηήζεη φια ηα 
κέιε καο γηα ηε 
ζ π γ γ ξ α θ ή 
ζ χ λ η ν κ σ λ 
π ε ξ η ε θ η η θ ψ λ 
ά ξ ζ ξ σ λ  π ν π 
ζίγνπλ ζεκαληηθά 
θνηλσληθά πξνβιήκαηα ζρεηηδφκελα 
κε ηελ Δπηζηήκε ηεο Υεκείαο.  ην 
παξφλ ηεχρνο είκαζηε επηπρείο πνπ 
έρνπκε ηε ζπλδξνκή κειψλ ηεο 
ΠΔΔΥ πνπ ζπδεηνχλ καδί καο 
ηέηνηα ζεκαληηθά ζέκαηα. Ο θνο 
Καζηνπιήο καο παξαρψξεζε 
ε πγ ε λ ψ ο  έ λ α  ά ξ ζ ξ ν  η ν π , 
δεκνζηεπκέλν πξν θαηξνχ ζηνλ 
εκεξήζην ηχπν γηα ην πεξίθεκν 
πξφβιεκα ησλ αθιαηνμηλψλ, πνπ 
επαλέξρεηαη θαη ηαιαλίδεη ζπλερψο 
ηνλ Κχπξην θαηαλαισηή.  Καη ν Γξ 
 α β β ί δ ε ο  α π φ  η ν  Σ κ ή κ α 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο καο έρεη 
ζηείιεη έλα ελδηαθέξνλ άξζξν γηα ηα 
α λ ψ η α η α  φ ξ η α  ε θ π ν κ π ψ λ 
α η κ ν ζ θ α η ξ η θ ψ λ  ξ χ π σ λ .  
Πεξηκέλνπκε απφ ηα κέιε καο 
ηέηνηεο ζπλεηζθνξέο γηα λα 
κπνξέζνπκε λα θξαηήζνπκε 
α κ ε ί σ η ν π ο  η ν π ο  ξ π ζ κ ν χ ο 
επηθνηλσλίαο καδί ζαο.  Γελ πξέπεη 
λα μερλάκε φηη ην ειεθηξνληθφ καο 
δειηίν είλαη έλαο εμαηξεηηθφο 

δίαπινο επηθνηλσλίαο κεηαμχ καο 
θαη ελεκέξσζεο γηα ηελ ηξέρνπζα 
ρεκηθή επηθαηξφηεηα. 
 
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ην 2011 
είλαη έλαο ζεκαληηθφο ρξφλνο γηα 
ηε Υεκεία, θαζψο έρεη νξηζζεί 
επίζεκα σο ην Γηεζλέο Έηνο 
Υεκε ίαο.   Η ΠΔΔΥ ζα 
πξνζπαζήζεη λα ζπκκεηάζρεη 
φζν κπνξεί ζηε κεγάιε γηνξηή 
ηεο Υεκείαο, κε επηζηέγαζκα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ 
καο ην πλέδξην 
Υεκείαο Κχπξνπ 
– Διιάδαο, πνπ 
ζ α 
πξαγκαηνπνηεζεί 
γχξσ ζηηο 28 
Οθησβξίνπ ηνπ 
2011 ζηε Λεκεζφ 
θαη επειπηζηνχκε 
φ η η  ζ α 
ζπλνδεχεηαη απφ 
π ν ι ι έ ο 
π α ξ ά π ι ε π ξ ε ο 
δξαζηεξηφηεηεο 
αλνηθηέο ζην 
επξχηεξν θνηλφ 

θαη ηδηαίηεξα ζηνπο καζεηέο.  
Μείλεηε θνληά καο θαη ζπκπξάμηε 
καδί καο.  ην επφκελν 
ελεκεξσηηθφ καο δειηίν, ην 
δεχηεξν ηνπ 2011, ζα ζαο 
ελεκεξψζνπκε γηα φιεο ηηο 
δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπκε 
ζρεδηάζεη γηα λα γηνξηάζνπκε 
απηή ηε ρξνληά-ζηαζκφ γηα ηε 
Υεκεία. 
 
Με θηιηθνχο ραηξεηηζκνχο 
Δθ κέξνπο ηεο ΠΔΔΥ 
Ο Πξφεδξνο 
Γπ Δπαμεινώνδαρ Λεονηίδηρ 
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Ενδιαθέποςν: 

 Αθλαηοξίνερ 

 Αημοζθαιπική 

πύπανζη 

 Οικολογικά πποϊόνηα 

 Χημικέρ ανηιδπάζειρ 

ζηο μικποζκοπικό 

επίπεδο 



Σ ν  ζέκ α  /  π ξ φβ ι εκα 
Αθιαηνμίλεο είλαη απφ ηα 
δπζθνιφηεξα θαη  ζνβαξφηεξα 
πνπ απαζρνι νχλ ηνπο 
επηζηήκνλεο ηξνθίκσλ εδψ θαη 
πνιιά ρξφληα, θαη θπξίσο απφ 
ην 1960, απφ ηφηε δειαδή πνπ 
απνδείρζεθε πσο ε αηηία 
ζαλάηνπ ρηιηάδσλ Ιλδψλ θαζψο 
θαη θαηνίθσλ άιισλ ρσξψλ, 
νθεηιφηαλ ζε κνιχλζεηο θαη 
επαηίηηδα πνπ πξνθαινχζε ε 
θαηαλάισζε ηξνθίκσλ πνπ 
πεξηείραλ Αθιαηνμίλεο. Καηά 
ηνλ ίδην ρξφλν ςφθεζαλ ζηελ 
Αγγιία πεξηζζφηεξεο απφ 
100,000 γαινπνχιεο πνπ 
ηξέθνληαλ κε θηζηίθηα, πνπ 
εηζάγνληαλ απφ ηε Βξαδηιία, ηα 
νπνία απνδείρζεθε θαηφπηλ 
πσο πεξηείραλ Αθιαηνμίλεο. 
ηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθε 
πσο νη νπζίεο απηέο είλαη 
θαξθηλνγφλεο θαη κπνξνχλ λα 
βιάςνπλ, αθφκε θαη ζε πάξα 
πνιχ κηθξέο πνζφηεηεο, φια ηα 
κέξε ηνπ ζψκαηνο καο, θπξίσο 
ην  ζπθ ψη η  ζη ν  νπν ίν 
πξνθαινχλ επαηίηηδα, θαη πσο 
απφ απηέο δελ θηλδπλεχνπλ 
κφλνλ άλζξσπνη, αιιά θαη δψα, 
πηελά, αθφκε θαη ςάξηα θαη 
γεληθά φια ηα έκβηα φληα πνπ 
ηξέθνληαη κε νξγαληθέο νπζίεο. 
 
Οη έξεπλεο πνπ αθνινχζεζαλ 
έδεημαλ πσο νη αθιαηνμίλεο 
είλαη θπζηθέο κπθνηνμίλεο πνπ 
παξάγνληαη απφ ηνπο κχθεηεο 
Aspergillus Flavus,  θαη Asper-
gillus Parasiticus, νη νπνίνη είλαη 
πιαηεηά δηαδεδνκέλνη ζηε 
θχζε, κπνξνχλ λα δνπλ 
παξαζηηηθά θαη λα 
πνιιαπιαζηάδνληαη πάλσ ζε 
δηάθνξα ηξφθηκα θαη γεληθά ζε 
θάζε νξγαληθή χιε, φηαλ νη 
ζπλζήθεο πγξαζίαο θαη 
ζεξκνθξαζίαο, (πεξίπνπ 25 °C) 
ην επηηξέπνπλ, ζπλζήθεο 
δειαδή πνπ επηθξαηνχλ θαη 
ζηελ Κχπξν θαηά ηνπο 
θαινθαηξηλνχο θπξίσο κήλεο. Οη 
κχθεηεο απηνί 
πνιιαπιαζηάδνληαη κε 
κηθξνζθνπηθά ζπφξηα, ηα νπνία 
παξάγνληαη ζηα θνλίδηα ησλ ζε 
πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο θαη  
είλαη πνιχ αλζεθηηθά ζην ρξφλν 
αθφκε θαη ππφ αληίμνεο 
ζπλζήθεο. Όηαλ απνμεξαλζνχλ 
ηα ζπφξηα απηά απνρσξίδνληαη 
απφ ηα θνλίδηα ηνπο, ηα νπνία 
παξάγνληαη θαηά ρηιηάδεο απφ 
θάζε κχθεηα θαη κπνξνχλ 
θαηφπηλ λα δηαζθνξπηζηνχλ κε 
δηάθνξνπο ηξφπνπο, θπξίσο 
απφ ξεχκαηα αέξα ή θαηά ηηο 
κεηαθηλήζεηο ή θαηά ηε 
ζπζθεπαζία θαη ηελ 
απνζήθεπζε κνιπζκέλσλ κε 
κχθεηεο ηξνθίκσλ. Οη λένη 
κχθεηεο πνπ γίλνληαη απφ ηα 

ζπφξηα κπνξνχλ λα 
αλαπηπρζνχλ θαη λα 
παξάγνληαο ηνμίλε λα 
κνιχλνπλ ηα ηξφθηκα ζηα νπνία 
παξαζηηνδσνχλ.    ηα ηξφθηκα 
απηά πεξηιακβάλνληαη ηα 
ζηηεξά, ν ζφξγνο, ην ξχδη, ε 
ζφγηα, ηα φζπξηα, ηα θαξχδηα 
φισλ ησλ εηδψλ, ηα ακχγδαια, 
ηα θηζηίθηα, γεληθά νη μεξνί 
θαξπνί θ. ά. Πην εππαζείο είλαη 
νη μεξνί θαξπνί, φηαλ θπξίσο 
απηνί είλαη βιακκέλνη, 
ζπαζκέλνη ή μεθινπδηζκέλνη. 
Οη βιάβεο απηέο ησλ δηαθφξσλ 
θαξπψλ κπνξεί λα νθείινληαη 
ζηνπο ηξφπνπο ζπγθνκηδήο, 
επεμεξγαζίαο θαη κεηαθνξάο 
ησλ ή ζηηο επεκβάζεηο εληφκσλ 
θαη πηελψλ. 
 
Γεληθά, νη κχθεηεο είλαη πνιχ 
δηαδεδνκέλνη ζηε θχζε. Έρνπλ 
ήδε επηζεκαλζεί θαη 
πεξηγξαθηεί πεξίπνπ 40,000 
είδε εθ ησλ νπνίσλ άιινη 
απνδείρζεθαλ σθέιηκνη φπσο 
απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηελ παξαγσγή δηαθφξσλ 
πξντφλησλ, (νηλνπλεπκαησδψλ, 
γαιαθηνθνκηθψλ θ.ά.), θαη φπσο 
εθείλνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
ζηελ παξαγσγή αληηβηνηηθψλ, 
π.ρ. πεληθηιιίλεο, 
ζηξεπηνκπθίλεο θαη άιισλ 
θαξκάθσλ θαη άιινη βιαβεξνί, 
φπσο απηνί πνπ παξάγνπλ ηηο 
Αθιαηνμίλεο. 
 
Έρνπλ επηζεκαλζεί 4 ηχπνη 
Αθιαηνμηλψλ ζηνπο νπνίνπο 
δφζεθαλ ηα νλφκαηα Β1, Β2, 
G1 θαη G2 θαη δχν κεηαβνιίηεο 
ηνπο, ν Μ1 θαη ν Μ2. Σα 
νλφκαηα ησλ ζρεηίδνληαη κε ην 
θζνξηζκφ πνπ εθπέκπνπλ, 
φηαλ εθηεζνχλ ζε ππεξηψδε 
αθηηλνβνιία. Οη Β π.ρ. 
εθπέκπνπλ κπιε (Blue), 
θζνξηζκφ θαη νη G πξαζηλσπφ 
(Green).  Σν φλνκα Μ ησλ 
κεηαβνιηηψλ ζρεηίδεηαη κε ην 
γάια (Μilk). 
 
Απφ ηηο Αθιαηνμίλεο ε Β1, πνπ 
είλαη θαη ε πην δηαδεδνκέλε, 
κεηαηξέπεηαη ζην ζπθψηη, ζηνλ 
νξγαληζκφ ησλ αλζξψπσλ θαη 
ησλ δψσλ, ζηελ ηνμίλε Μ1, ε 
νπνία ζπγθεληξψλεηαη ζην 
γάια θαη είλαη πνιχ πην 
θαξθηλνγφλα θαη επηθίλδπλε 
απφ φιεο ηηο άιιεο.     
 
Ο η  Α θ ι α η ν μ ί λ ε ο  ε ί λ α η 
πνιχπινθεο νξγαληθέο νπζίεο, 
άρξνεο θαη άνζκεο, νη νπνίεο 
δπζηπρψο δελ θαηαζηξέθνληαη 
νχηε κε ην βξάζηκν, νχηε κε ηε 
ςχμε, νχηε είλαη εχθνιε θαη 
πξαθηηθή ε πιήξεο θαηαζηξνθή 
ησλ κπθήησλ απφ ηνπο νπνίνπο 
παξάγνληαη. Δθ’ φζνλ δε ν 

αξηζκφο ησλ κπθήησλ κε ην 
δηαζθνξπηζκφ ησλ ζπνξίσλ 
ηνπο απμάλεηαη πνιχ κε ηελ 
πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, απμάλεηαη 
θαη ε ηνμίλε πνπ παξάγνπλ θαη 
σο εθ ηνχηνπ επηβάιιεηαη 
απζηεξφο έιεγρνο φισλ ησλ 
ηξνθίκσλ πεξηιακβαλνκέλσλ 
βεβαίσο θαη ησλ δσνηξνθψλ, 
γ ηα  πξνζδ ηνξ η ζκφ  ησλ 
Αθιαηνμηλψλ πνπ δπλαηφ λα 
πεξηέρνπλ, φρη κφλνλ ακέζσο 
κεηά ηε παξαγσγή ησλ 
ηξνθίκσλ, αιιά θαη ζε δηάθνξα 
ρξνληθά δηαζηήκαηα θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο απνζήθεπζεο ηνπο 
θαη νπσζδήπνηε πξηλ απφ θάζε 
π ξ ν ζ θ ν ξ ά  η ν π ο  ζ η ε λ 
θαηαλάισζε. 
 
Δίλαη δηεζλψο γλσζηέο πνιιέο 
πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο 
δσνηξνθέο θαη άιια ηξφθηκα, 
εθηεζεηκέλα ζην χπαηζξν ή 
θπιαγκέλα ζε απνζήθεο, 
αλάπηπμαλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 
ρ ξ φ λ ν π  π ν ζ φ η ε η ε ο 
Αθιαηνμηλψλ πνιχ πέξαλ ησλ 
επηηξεπνκέλσλ νξίσλ.  Κάηη 
αλάινγν δηαπηζηψζεθε θαη ζηελ 
Κχπξν πξηλ απφ ιίγα ρξφληα, 
κεηά απφ καθξά πεξίνδν 
μεξαζίαο θαη εηζαγσγήο, 
απνζήθεπζεο θαη θαηφπηλ 
ρξήζεο ζεκαληηθψλ πνζνηήησλ 
δσνηξνθψλ. Σν ρεηξφηεξν φκσο 
παξάδεηγκα είλαη ε πεξίπησζε 
ηεο Κέλπαο φπνπ θαηά ην 2005, 
ιφγσ εθηεηακέλεο μεξαζίαο θαη 
π η σ ρ ή ο  π α ξ α γ σ γ ή ο 
αξαβ νζ ί ηνπ  θ α η  άιι σλ 
ηξνθίκσλ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 
κεγάιεο πνζφηεηεο παιηψλ θαη 
απνζεθεπκέλσλ ηξνθίκσλ (θαη 
δσνηξνθψλ), κε απνηέιεζκα λα 
κνιπλζνχλ ρηιηάδεο δψα θαη 
άλζξσπνη κε Αθιαηνμίλεο θαη 
λα πεζάλνπλ 125 απφ απηνχο.  
Απφ ζρεηηθέο αλαιχζεηο πνπ 
έγηλαλ ηφηε ζηε Κέλπα 
πξνζδηνξίζζεθαλ Αθιαηνμίλεο 
ζε πνιιά δείγκαηα δηαθφξσλ 
ηξνθίκσλ κέρξη θαη 4400ppb, 
δειαδή πεξίπνπ 200 θνξέο 
π ε ξ η ζ ζ φ η ε ξ ν  α π φ  η ν 
θαζνξηζκέλν/αλεθηφ φξην! 
 
Γεληθά, ε πξνζηαζία ησλ 
ηξνθίκσλ απφ ηπρφλ κφιπλζε 
ησλ κε κχθεηεο, (ή ζπφξηα 
κπθήησλ), εμαξηάηαη απφ ην 
πφζν θαζαξφ ε ίλα η  ην 
πεξηβάιινλ, θαζψο θαη απφ ηελ 
πνζφηεηα ησλ, ηνλ ηφπν, ηνλ 
ηξφπν, ηε ρξνληθή δηάξθεηα θαη 
ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ζην 
ρψξν ηεο απνζήθεπζεο ή ηεο 
έθζεζεο ησλ πξνο πψιεζε. 
 
Γηαζέζηκεο κεγάιεο πνζφηεηεο 
δ σν ηξν θψ λ θ α η  άι ι σλ 
η ξ ν θ ί κ σ λ ,  π ξ έ π ε η  λ α 
απνζεθεχνληαη ζε θαζαξέο 

Κίνδςνοι και Πποζηαζία από ηιρ Αθλαηοξίνερ 

ελίδα 2 Πεπί Υημείαρ 

   ο Σςνηακηικόρ Τύπορ 
ηηρ Αθλαηοξίνηρ   Β1   
 
Και ο Μοπιακόρ ηηρ 
Τύπορ  C17H12O6 
                                                                                                                                                                                                                             

 

«Δυστυχώς,  η 
πλήρης απαλλαγή 
από τις 
αφλατοξίνες είναι 
σχεδόν αδύνατη. 
Είναι όμως δυνατός 
ο περιορισμός τους 
και η λήψη 
μέτρων, για 
προστασία όλων 
των καταναλωτών, 
περιλαμβανομένων 
των ζώων και των 
πτηνών.» 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aflatoxin_B1.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Aflatoxin_B1.svg


Ο Aspergillus Flavus με 
ηα κονίδια και ηα ζπόπια 
ηος 
(ζε ςπεπμεγέθςνζη με 
Ηλεκηπονικό 
Μικποζκόπιο) 

θπκαίλνληαη κεηαμχ ησλ 0,5 θαη 
300 ppb, (parts per billion ή 
άλλωρ ng/g, δηλαδή 
διζεκαηομμςπιοζηό ηος 
γπαμμαπίος Αθλαηοξίνη ανά 
γπαμμάπιο ηποθίμος). ηηο 
Η.Π.Α. π.ρ. ζην γάια ην 
επηηξεπφκελν φξην είλαη κέρξη 
0,5ppb, ελψ ζηα άιια ηξφθηκα 
κέρξη 20ppb. ε δσνηξνθέο 
φκσο απφ ζηηεξά, θπξίσο 
αξαβφζηην, γηα βφδηα ζθαγήο 
κέρξη 100ppb, αιιά γηα κηθξά 
δψα θαη γηα γαιαθηνθφξεο 
αγειάδεο κφλνλ κέρξη 20ppb, 
ελψ ζηα ζηηεξά γηα ρνίξνπο 
κέρξη 200ppb θαη ζε 
βακβαθφζπνξν πνπ πξννξίδεηαη 
σο ζπλζεηηθφ δσνηξνθήο κέρξη 
300ppb. 
 
Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 
Αθιαηνμηλψλ ζε ηξφθηκα έρνπλ 
επηλνεζεί θαη ρξεζηκνπνηνχληαη 
ήδε πνιχ αθξηβείο κέζνδνη κε 
ηηο νπνίεο κπνξνχλ λα γίλνπλ 
αληρλεχζεηο θαη πξνζδηνξηζκνί 
κηθξνπνζνηήησλ Αθιαηνμηλψλ, 
κε κεγάιε αθξίβεηα, λννπκέλνπ 
φηη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ 
αλάιπζε νκνηνγελέο θαη 
αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα. ηελ 
πεξίπησζε θπξίσο κεηθηήο 
δσνηξνθήο, αιιά θαη ζε θάζε 
άιιε πεξίπησζε ε 
δεηγκαηνιεςία θαη ε 
νκνηνγελνπνίεζε ηνπ δείγκαηνο 
είλαη ν θχξηνο παξάγνληαο απφ 
ηνλ νπνίν εμαξηάηαη ε επίηεπμε 
αθξηβνχο θαη αμηφπηζηνπ 
πξνζδηνξηζκνχ. 
 
Οη πεξηεθηηθφηεηεο θπζηθά πνπ 
πξνζδηνξίδνληαη είλαη ηεο ηάμεο 
ppb. Σέηνηεο κηθξνπνζφηεηεο 
βέβαηα κφλνλ κε εηδηθά 
κεραλήκαηα θαη εηδηθεπκέλνπο 
επηζηήκνλεο κπνξνχλ λα 
αληρλεπηνχλ θαη λα 
πξνζδηνξηζηνχλ. Δπηπρψο ε 
Κχπξνο δηαζέηεη θαη ηα κέζα θαη 
ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα 
ηέηνηνπ είδνπο πξνζδηνξηζκνχο, 
αιι΄ φρη δπζηπρψο αξθεηφ γηα 
πιήξε, ζπζηεκαηηθφ θαη ηαθηηθφ 
έιεγρν γηα ηελ πνηφηεηα θαη ηελ 
αζθάιεηα φισλ ησλ ηξνθίκσλ, 
φπσο απαηηείηαη απφ ηελ Δ.Δ. 
θαη ηηο ηνπηθέο καο ζπλζήθεο γηα 
πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο 
νηθνλνκίαο φισλ ησλ 
θαηαλαισηψλ.  
 

Απφ φζα εμεηέζεζαλ πην πάλσ 

κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνκε πσο 

ν πξαθηηθφηεξνο ηξφπνο 

α λ η η κ ε η ψ π η ζ ε ο  η ν π 

πξνβιήκαηνο ησλ Αθιαηνμηλψλ 

είλαη λα ρξεζηκνπνηνχκε θξέζθα 

ηξφθηκα, απφ φζα δειαδή είλαη 

δηαζέζηκα ζε φζνλ ην δπλαηφ 

απνζήθεο φπνπ δελ ζα ππάξρεη 
ςειή ζεξκνθξαζία θαη νχηε 
πνιιή πγξαζία θαη νχηε 
πηζαλέο πξνζβνιέο απφ 
έληνκα ή πνπιηά θαη βέβαηα 
απαιιαγκέλα θαηά ην δπλαηφλ 
απφ ηνπο επηθίλδπλνπο κχθεηεο 
θαη ηα ζπφξηα ηνπο. Μηθξέο 
εζηίεο ηέηνησλ κπθήησλ θαη 
ζ π ν ξ ί σ λ  κ π ν ξ ν χ λ  λ α 
επεθηαζνχλ κε ηελ πάξνδν ηνπ 
ρξφλνπ ζε φιε ηε κάδα ησλ 
απνζεθεπκέλσλ ηξνθίκσλ θαη 
λα ηα θαηαζηήζνπλ αθαηάιιεια 
πξνο αλζξψπηλε ή δσηθή 
θαηαλάισζε. Γηα ην ιφγν απηφ 
ηα απνζεθεπκέλα ηξφθηκα δελ 
πξέπεη λα παξακέλνπλ γηα 
κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα 
ζηελ απνζήθε θαη νχηε λα 
π ξ ν ζ θ έ ξ ν λ η α η  ζ η ε λ 
θαηαλάισζε πξνηνχ ειεγρζνχλ 
θαη απνδεηρζεί φηη είλαη 
θαηάιιεια λα ρξεζηκνπνηεζνχλ 
σο ηξνθή ησλ αλζξψπσλ ή 
ησλ δψσλ, αλάινγα κε ηελ 
πεξίπησζε.  
 
Μηθξέο πνζφηεηεο ηξνθίκσλ 
πνπ πξνκεζεχνληαη ηα 
λνηθνθπξηά γηα ηηο 
βξαρππξφζεζκεο ηνπο αλάγθεο 
πξέπεη λα θπιάζζνληαη ζε 
θιεηζηά ή θαιπκκέλα δνρεία 
γηαηί είλαη πνιχ δπλαηφλ 
βιαβεξνί κχθεηεο θαη/ή ζπφξηα 
ησλ λα πεξηέρνληαη ζηνλ αέξα 
πνπ θπθινθνξεί γχξσ ηνπο θαη 
λα επηθαζίζνπλ επί ησλ 
εθηεζεηκέλσλ ηξνθίκσλ. Ο 
αζθαιέζηεξνο ρψξνο γηα 
θχιαμε κηθξψλ πνζνηήησλ 
ηξνθίκσλ είλαη ην ςπγείν, γηαηί 
ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο δελ 
αλαπηχζζνληαη νη κχθεηεο (νη 
κνχριεο), αιιά θαη γηα άιινπο 
βέβαηα ιφγνπο.  
 
Γπζηπρψο, φπσο εμεγήζεθε 
πην πάλσ, ε πιήξεο 
θαηαζηξνθή θαη απαιιαγή απφ 
ηηο Αθιαηνμίλεο, είλαη ζρεδφλ 
αδχλαηε. Δίλαη φκσο δπλαηφο ν 
πεξηνξηζκφο ηνπο θαη ε ιήςε 
κέηξσλ, γηα πξνζηαζία φισλ 
ησλ θαηαλαισηψλ, 
πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δψσλ 
θαη ησλ πηελψλ.   
 
Δπηπρψο απνδείρζεθε πσο ν 
νξγαληζκφο καο κπνξεί λα 
εμνπδεηεξψζεη ή λα 
απνκνλψζεη κηθξνπνζφηεηεο 
Αθιαηνμηλψλ, (φπσο θαη άιισλ 
κηθξνπνζνηήησλ θαξθηλνγφλσλ 
νπζηψλ). Έηζη, θαζνξίζηεθαλ, 
κεηά απφ ζρεηηθέο έξεπλεο θαη 
κειέηεο, αλεθηά/ επηηξεπηά φξηα 
πεξηεθηηθφηεηαο ησλ ζε 
ηξφθηκα.  Η θάζε ρψξα έρεη 
θαζνξίζεη ηα δηθά ηεο φξηα, 
αλάινγα κε ην είδνο θαη ηε 
ρξήζε ηνπ ηξνθίκνπ. Απηά 

ιηγφηεξν ρξφλν κεηά ηελ 

παξαγσγή ησλ θαη πνπ δελ 

παξνπζηάδνπλ αιινηψζεηο ζηελ 

εκθάληζε, ζηε γεχζε θαη ηελ 

νζκή ησλ.  Δμππαθνχεηαη βέβαηα 

πσο γηα φια ηα ηξφθηκα πξέπεη 

λ α  π πά ξ ρ νπ λ  ε π ί ζ εκ ε ο 

π ξ ν δ η α γ ξ α θ έ ο  π ν π  λ α 

θαζνξίδνπλ ηελ πνηφηεηα θάζε 

ηξνθίκνπ θαη ηηο επηηξεπφκελεο 

πεξηεθηηθφηεηεο ηνπ ηφζνλ ζε φ,ηη 

αθνξά ηα θχξηα ηνπ ζπζηαηηθά 

φζνλ θαη ησλ μέλσλ νπζηψλ πνπ 

δπλαηφλ λα πεξηέρνληαη ζην 

ηξφθηκν θαη ηα επηηξεπφκελα/

αλεθηά φξηα ησλ νπζηψλ απηψλ.  

Πξέπεη επίζεο λα ηνληζηεί φηη 

επηβάιιεηαη ε δηεμαγσγή απφ 

α ξ κ φ δ η ε ο  π π ε ξ ε ζ ί ε ο 

ζπζηεκαηηθνχ ειέγρνπ φισλ ησλ 

ηξνθίκσλ, πνπ λα πεξηιακβάλεη 

θα η  πξνζδηνξηζκφ ηπρφλ 

Αθιαηνμηλψλ ζ΄ απηά, γηα 

βεβαίσζε καο πσο φζα 

δηαηίζεληαη γηα δηθή καο ηξνθή, ή 

γηα ηα δψα θαη ηα πνπιηά καο, 

π ι ε ξ ν χ λ  η η ο  ε π ί ζ ε κ ε ο 

πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνχλ ηελ 

πνηφηεηα θαη ηελ πγηεηλή ησλ 

ηξνθίκσλ. Δμππαθνχεηαη φηη, 

ηφζνλ θαη νη παξαγσγνί φζνλ θαη 

νη ηπρφλ κεηαπσιεηέο θέξνπλ 

επζχλε γηα ηελ κε ηθαλνπνίεζε 

π ξ ν ο  η η ο  ε π ί ζ ε κ ε ο 

πξνδηαγξαθέο ησλ ηξνθίκσλ 

π ν π  π ξ ν ζ θ έ ξ ν π λ  ζ η ε λ 

θαηαλάισζε.  

 

Ιωάννηρ Χπ. Καζιοςλήρ  
Χημικόρ, ηέωρ Γιεςθςνηήρ ηος 
Γενικού Χημείος ηηρ Κύππος 
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Οη αληηδξάζεηο κεηαμχ αηφκσλ 
ή κνξίσλ πξνυπνζέηνπλ πάληα 
κηα ζπλάληεζή ηνπο, κηα 
ζχγθξνπζε. Η ζεσξία ησλ 
ζπγθξνχζεσλ απνηέιεζε ηελ 
πξψηε ζεκαληηθή πξνζέγγηζε 
γηα ηε κειέηε αληηδξάζεσλ ζηελ 
αέξηα θάζε, αλ θαη πνιχ 
γξήγνξα απνδείρζεθε φηη ε 
πνζνηηθή ηεο αμία είλαη κηθξή. 
χκθσλα κε ηε ζεσξία ησλ 
ζπγθξνχζεσλ, ηα κφξηα 
θηλνχληαη ζε επζείεο ηξνρηέο 
κέρξη λα ζπγθξνπζζνχλ κε ηα 
ηνηρψκαηα ηνπ δνρείνπ πνπ ηα 
πεξηθιείεη θαη θάπνηε κεηαμχ 
ηνπο.  Οη θηλεηηθέο ελέξγεηεο 
ησλ κνξίσλ θαηαλέκνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ θαηαλνκή ηνπ 
Boltzmann.  ηηο πεξηζζφηεξεο 
πεξηπηψζεηο είλαη ην θιάζκα 
κνξίσλ κε κεγάιεο ηαρχηεηεο 
(ελέξγεηεο) πνπ νδεγεί ζε 
αληίδξαζε, ε ιεγφκελε «νπξά» 
ηεο θαηαλνκήο.  Η εηθφλα απηή 
εξκελεχεη ηθαλνπνηεηηθά ηελ 
εθζεηηθή αχμεζε ηνπ ξπζκνχ 
ησλ αληηδξάζεσλ κε αχμεζε 
ηεο ζεξκνθξαζίαο. Η «νπξά» 
ηεο θαηαλνκήο ηνπ Boltzmann 
κεγαιψλεη, πεξηζζφηεξα κφξηα 
απνθηνχλ κεγάιεο ελέξγεηεο θαη 
είλαη θαηάιιεια γηα λα 
νδεγήζνπλ ζε παξαγσγηθέο 
ζπγθξνχζεηο. 
 
Ωζηφζν αθφκα θαη απηά ηα 
ελεξγεηηθά κφξηα ζπρλά δελ 
νδεγνχλ ζε πξντφληα θαηά ηε 
βίαηε ζχγθξνπζή ηνπο, ηδηαίηεξα 
αλ πξφθεηηαη γηα ζρεηηθά 
πνιχπινθα κφξηα. ηελ 
πξψηκε επνρή ηεο ρεκηθήο 
θηλεηηθήο απηφ εμεγήζεθε κε 
ηελ πνηνηηθή έλλνηα ηνπ 
«ζηεξενρεκηθνχ παξάγνληα»:  
Γηα λα ζπάζνπλ δεζκνί θαη λα 
δεκηνπξγεζνχλ λένη πξέπεη ηα 
αληηδξψληα λα ζπγθξνπζηνχλ 
κ ε  θ α η ά ι ι ε ι ν π ο 
πξνζαλαηνιηζκνχο ζην ρψξν.  
Η ζεσξία ησλ ζπγθξνχζεσλ 
αληηθαηαζηάζεθε ζηε δεθαεηία 
ηνπ 1930 απφ ηε ζεσξία ηνπ 
ελεξγνπνηεκέλνπ ζπκπιφθνπ 
ησλ Evans, Eyring θαη Polanyi, 
π ν π  ε ί λ α η  α π φ  η η ο 
ζεκαληηθφηεξεο θπζηθνρεκηθέο 
ζεσξίεο, κε πνιιέο εθαξκνγέο 
θαη εθηφο ηεο ρεκείαο.  Ωζηφζν 
ε πξνζεγγηζηηθά ζσζηή θαη 
θαηαλνεηή «καθξνζθνπηθή» 
εηθφλα ηεο ζεσξίαο ησλ 

ζπγθξνχζεσλ παξακέλεη θαη 
ζήκεξα δσληαλή θαη απνηειεί 
βαζηθφ εξγαιείν θαηαλφεζεο 
ησλ αληηδξάζεσλ ζηελ αέξηα 
θάζε. 
 
Τπάξρνπλ σζηφζν ζεκαληηθέο 
πεξηπηψζεηο πνπ ε ζεσξία ησλ 
ζπγθξνχζεσλ ζπληζηά απφ 
κφλε ηεο αλεπαξθέο ππφβαζξν 
θαηαλφεζεο.  ηελ αέξηα θάζε 
ηέηνηα πεξίπησζε είλαη νη 
«κνλνκνξηαθέο» αληηδξάζεηο.  
Θεσξήζηε γηα παξάδεηγκα κηα 
θιαζηθή αληίδξαζε πνπ έρεη θαη 
αξθεηά κεγάιε ζεκαζία ζηελ 
αηκφζθαηξα, θαζψο ζπκκεηέρεη 
ζηνλ θχθιν αληηδξάζεσλ ησλ 

νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ: Ν2Ο4  
2ΝΟ2. Πψο κπνξεί λα ζπάζεη 
«απφ κφλν ηνπ έλα κφξην»; Η 
απάληεζε είλαη ζχλζεηε θαη ηε 
β ξήθαλ ν η  L indem ann, 
Christiansen θαη Hinshelwood 
ζηε δεθαεηία ηνπ 1920: Σν 
κφξην ζπζζσξεχεη ζεκαληηθή 
ελέξγεηα κέζσ ζπγθξνχζεσλ 
κε άιια ίδηα κφξηα ή αθφκα θαη 
κε αδξαλή κφξηα ζηνλ 
πεξηβάιινληα ρψξν θαη 
«ελεξγνπνηε ί ηα η».   ηε 
ζπλέρεηα, κέζσ ελδνκνξηαθήο 
αλαθαηαλνκήο ηεο ελέξγεηαο 
κ ε η α μ χ  η σ λ  δ η α θ φ ξ σ λ 
ηαιαλησηηθψλ ηξφπσλ θίλεζεο 
ηνπ κνξίνπ (δνλήζεσλ), είλαη 
δπλαηφλ λα ζπγθεληξσζεί 
ζεκαληηθφ κέξνο απηήο ηεο 
ελέξγεηαο ζηε δφλεζε ελφο 
ζπγθεθξηκέλνπ «επαίζζεηνπ» 
δεζκνχ θαη ν δεζκφο απηφο λα 
ζπάζεη.   Η αθνινπζία 

ζπκβάλησλ είλαη:  Α  Α* → Α+ 
→ πξντφληα, φπνπ Α* είλαη έλα 
κφξην κεγάιεο ελέξγεηαο θαη Α+ 
έλα κφξην κε ηελ ελέξγεηα 
εληνπηζκέλε ζε επαίζζεην 
δεζκφ. Έρεη ζεκαζία ην δηπιφ 
βέινο ζην πξψην βήκα. Η 

ελδνκνξηαθή αλαθαηαλνκή 
ελέξγεηαο πξέπεη λα γίλεηαη 
γ ξ ή γ ν ξ α ,  π ξ ν η ν χ  κ η α 
ζχγθξνπζε απελεξγνπνηήζεη ην 
κφξην.  πλαληάκε εδψ 
δηάθνξεο αληαγσληζηηθέο 
θ ι ί κ α θ ε ο  ρ ξ φ λ ν π ,  έ λ α 
ζπλεζηζκέλν θαηλφκελν ζηε 
ρεκηθή θηλεηηθή. 
 
ηελ εηθφλα πνπ παξαηίζεηαη 
ππάξρεη έλα παξάδεηγκα γηα ην 
πψο ζα κπνξνχζε λα ζπάζεη 
έ λ α  κ φ ξ η ν  λ ε ξ ν χ ,  κ ε 
ζπζζψξεπζε ελέξγεηαο ζηελ 
αζχκκεηξε δφλεζε ηάζεο. Ο 
θφθθηλνο θχθινο δείρλεη ηελ 
ελέξγεηα πνπ κπνξεί λα αληέμεη 
ην κφξην ζηε ζπγθεθξηκέλε 
δφλεζε, ην καχξν βέινο ηελ 
αξρηθή ελέξγεηα ηεο δφλεζεο 
θαη ην ξνδ βέινο ηελ ηειηθή 
ελέξγεηα κεηά απφ ηελ 
ελδνκνξηαθή αλαθαηαλνκή. 
 
Η κειέηε ησλ «κνλνκνξηαθψλ» 
αληηδξάζεσλ απέδεημε φηη ε 
κνξηαθή ζχγθξνπζε είλαη κφλν 
έλα κέξνο ηεο πνιχπινθεο 
αθνινπζίαο γεγνλφησλ πνπ 
ζπκβαίλνπλ ζε κηα ρεκηθή 
αληίδξαζε ζηελ αέξηα θάζε. 
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«Η μελέτη των 
«μονομοριακών» 
αντιδράσεων 
απέδειξε ότι η 
μοριακή σύγκρουση 
είναι μόνο ένα μέρος 
της πολύπλοκης 
ακολουθίας 
γεγονότων που 
συμβαίνουν σε μια 
χημική αντίδραση 
στην αέρια φάση.» 
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Βησζηκφηεηα ή αεηθνξία είλαη ε θξνληίδα 
θαη ην θαζήθνλ καο γηα αζθαιέο κέιινλ 
ησλ απνγφλσλ καο, ησλ κειινληηθψλ 
γελεψλ θαη ηεο ίδηαο ηεο Γεο. Η ρεκεία σο 
θεληξηθή θαη δεκηνπξγηθή επηζηήκε πνπ 
ζπλδέεηαη κε ηελ δσή ηνπ αλζξψπνπ θαη 
ηνπ πιαλήηε Γε έρεη πξνζθέξεη, άκεζα ή 
έκκεζα ζηα ηερλνινγηθά επηηεχγκαηα 
(αληηβηνηηθά, θαζαξηζηηθά, πξντφληα 
πεξηπνίεζεο, πιαζηηθά, εκβφιηα θ.α.). 
Παξά ηα νθέιε ηεο θνηλσλίαο απφ ηα 
επηηεχγκαηα ηεο ρεκείαο θαη ηεο 
ηερλνινγίαο είλαη γεγνλφο, πνπ ζπλδέεηαη 
άκεζα κε ηελ αιφγηζηε αλάπηπμε, φηη ε 
βηνκεραληθή παξαγσγή ησλ αγαζψλ, νη 
δηεξγαζίεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ε 
ρξήζε ησλ αγαζψλ θαη ε δηάζεζε 
νξηζκέλσλ ρεκηθψλ νπζηψλ έρνπλ ζαλ 
απνηέιεζκα ζεκαληηθή κεηξήζηκε 
αξλεηηθή επίδξαζε ζηελ πγεία ηνπ 
αλζξψπνπ θαη ην πεξηβάιινλ. 
  
Σα πξνβιήκαηα απηά κπνξνχλ λα ιπζνχλ 
κε ηελ Πξάζηλε θαη Βηψζηκε αλάπηπμε, 
κηα λέα θηινζνθία, έλα λέν ηξφπν δσήο 
πνπ θαιχπηεη φιεο ηηο αλάγθεο ηνπ 
αλζξψπνπ ελψ παξάιιεια πξνζηαηεχεη 
ην πεξηβάιινλ. ηφρνο ηεο Πξάζηλεο 
αλάπηπμεο είλαη ε κείσζε επηθίλδπλσλ 
νπζηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε πξντφληα ή 
δηεξγαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηα φρη κφλν 
γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δσήο 
πνπ έρεη πεηχρεη ε θνηλσλία κέζσ ηεο 
ρεκείαο αιιά θαη ε πεξαηηέξσ πξνψζεζε 
ηερλνινγηθψλ επηηεπγκάησλ θαηά ηξφπν 
βηψζηκν. εκαληηθφ ξφιν ζηελ επίηεπμε 
απηνχ ηνπ ζηφρνπ έρεη ε εθαξκνγή ηεο 
ρεκείαο ζαλ επηζηήκε, ζηελ βηνκεραληθή 
παξαγσγή θαη θπξίσο ζηηο βηνκεραλίεο 
παξαγσγήο πξντφλησλ ζπρλήο ρξήζεο 
φπσο πγξά θαζαξηζκνχ θαη πξντφληα 
πεξηπνίεζεο θαη θαιισπηζκνχ. Ο ξφινο 
ηεο ρεκείαο ζηνλ ηνκέα απηφ είλαη λα 
εξγάδεηαη πξνο ηελ βηψζηκε αλάπηπμε α) 
δεκηνπξγψληαο ρεκηθέο πξψηεο χιεο πνπ 
δελ βιάπηνπλ είηε ηελ πγεία ηνπ 
αλζξψπνπ είηε ην πεξηβάιινλ β) 
ρξε ζ ηκ νπ ν η ψ ληα ο  β ηνκ ερ αλ η θ έ ο 
δηεξγαζίεο πνπ κεηψλνπλ ή εμαιείθνπλ 
επηθίλδπλα ρεκηθά θαη γ) ζρεδηάδνληαο 
δηεξγαζίεο πνπ ειαρηζηνπνηνχλ ηελ 
παξαγσγή απνβιήησλ θαη ηελ ρξήζε 
ελέξγεηαο. Όια απηά ζεκαίλνπλ φηη ε 
ρεκεία καδί κε ηελ βηνκεραλία κπνξνχλ 
λα πξνιάβνπλ ηε ξχπαλζε πξηλ λα 
ζπκβεί, ε βηνκεραλία εμνηθνλνκεί ρξήκαηα 
δηφηη ρξεζηκνπνηεί ιηγφηεξε ελέξγεηα, 
ιηγφηεξα θαη αζθαιέζηεξα ρεκηθά κε 
απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο γηα 
ηνλ έιεγρν ξχπαλζεο θαη δηάζεζεο 
απνβιήησλ.  
 

ηε βηνκεραλία παξαγσγήο αγαζψλ 
φπσο είλαη ηα πξντφληα θαζεκεξηλήο 
ρξήζεο (θαζαξηζηηθά θαη θαιιπληηθά) 
ζεκαληηθφ ξφιν έρνπλ νη απαηηήζεηο ηνπ 
θαηαλαισηή. Έρνληαο ππφςε ηηο 
θιηκαηηθέο αιιαγέο, ηελ αχμεζε ηεο 
πεξηβαιινληηθήο κφιπλζεο, ηελ έμαξζε 
ηεο ρξήζεο γελεηηθά ηξνπνπνηεκέλσλ 
πξντφλησλ θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

εγθπκνλνχλ δηάθνξα θαιιπληηθά θαη 
θαζαξηζηηθά γηα ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη 
ην πεξηβάιινλ ν θαηαλαισηήο απαηηεί 
πξντφληα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ θαη 
κε κεησκέλεο επηπηψζεηο ζηελ 
αλζξψπηλε πγεία. ηα πιαίζηα ηεο 
απμεκέλεο επαηζζεηνπνίεζεο ηνπ γηα ην 
πεξηβάιινλ ν θαηαλαισηήο εξεπλά 
πιένλ ηελ πεξηβαιινληηθή επίπησζε 
πνιιψλ πξντφλησλ, ηελ βηνηνμηθφηεηα 
θαη ηελ βηνδηαζπαζηκφηεηα. Οη δηεζλείο 
νξγαληζκνί ζέηνπλ φιν θαη απζηεξφηεξεο 
πξνδηαγξαθέο γηα ηα πξντφληα κεγάιεο 
θπθινθνξίαο θαη πςειήο θαηαλάισζεο. 
Οη βηνκεραλίεο απνξξππαληηθψλ θαη 
θαιιπληηθψλ δέρνληαη ζήκεξα ηζρπξέο 
πηέζεηο, θαζψο κηα νκάδα πξνηχπσλ θαη 
νδεγηψλ πεξηνξίδεη ζεκαληηθά ηελ γθάκα 
ησλ δπλαηψλ ζπζηαηηθψλ, 
ππνρξεψλνληαο ηε βηνκεραλία ζηελ 
αληηθαηάζηαζε επηβαξπληηθψλ γηα ηελ 
αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ 
ζπζηαηηθψλ ζε πνιιά πξντφληα.  
 

ηελ Κχπξν, ε ζπλεξγαζία ηεο 

αθαδεκατθήο έξεπλαο κε ηελ βηνκεραληθή 

παξαγσγή ζηνλ ηνκέα ησλ νηθνινγηθψλ 

πξντφλησλ έρεη ήδε αξρίζεη κέζσ ελφο 

έξγνπ ζηα πιαίζηα ηεο Γέζκεο 

Πξνγξακκάησλ ηνπ Ιδξχκαηνο 

Πξνψζεζεο Έξεπλαο ηνπ 2008 γηα 

έξεπλα, ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη 

θαηλνηνκία. Μέζα απφ απηφ ην έξγν έγηλε 

θαηνξζσηή ε παξαγσγή ησλ πξψησλ 

θππξηαθψλ νηθνινγηθψλ πξντφλησλ ελφο 

πγξνχ θαζαξηζηηθνχ ηδακηψλ θαη ελφο 

πγξνχ ζαπνπληνχ ρεξηψλ. ην έξγν απηφ 

έγηλε αληηθαηάζηαζε ησλ επηβιαβψλ γηα 

ηελ αλζξψπηλε πγεία θαη ην πεξηβάιινλ 

ζπζηαηηθψλ φπσο νη αληνληηθέο 

η α ζ η ε λ ε ξ γ έ ο  ν π ζ ί ε ο ,  η α  κ ε 

βηνδηαζπψκελα πνιπκεξή, ηα ηνμηθά 

ζπληεξεηηθά,  ηα ζπλζεηηθά αξψκαηα κε 

αιιεξγηνγφλεο νπζίεο θαη ηα ζπλζεηηθά 

ρξψκαηα. Δπίζεο έγηλε ζεκαληηθή 

έξεπλα θαη ζηνλ ηνκέα ησλ πιηθψλ 

ζπζθεπαζίαο ησλ πξντφλησλ, θαζψο 

ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο ε 

ζπζθεπαζία πξέπεη λα είλαη πιήξσο 

αλαθπθιψζηκε θαη λα δηαρσξίδεηαη 

εχθνια ζηα επηκέξνπο θνκκάηηα, φπσο 

γηα παξάδεηγκα ην πψκα, ην κπνπθάιη 

θαη ε εηηθέηα.  

 

Μαπίηζα Θεοδώπος 
Γιεςθύνηπια Δλέγσος Ποιόηηηαρ ZX 
Fami Ltd 
 
Άνηπη Θεοδώπος 
Γιεςθύνηπια Έπεςναρ και Ανάπηςξηρ 
ZX Fami Ltd  

Ππάζινη Βιώζιμη Ανάπηςξη – Οικολογικά Πποϊόνηα 

ελίδα 5 Σεύσορ 1, Έκδοζη 2011 

«Οι βιομηχανίες 
απορρυπαντικών 
και καλλυντικών 
δέχονται σήμερα 
ισχυρές πιέσεις, 
καθώς μια ομάδα 
προτύπων και 
οδηγιών περιορίζει 
σημαντικά την 
γκάμα των 
δυνατών 
συστατικών, 
υποχρεώνοντας τη 
βιομηχανία στην 
αντικατάσταση 
επιβαρυντικών για 
την ανθρώπινη 
υγεία και το 
περιβάλλον 
συστατικών σε 
πολλά προϊόντα.»  

Το κοινοηικό ζύζηημα 

απονομής οικολογικού 

ζήμαηος ζε 

ζσγκεκριμένα προϊόνηα 

ζσνιζηά αναμθιζβήηηηα 

ένα μεγάλο βήμα προς 

ηο ζσνηονιζμό ηων 

εσρωπαϊκών 

προζπαθειών για ηην 

προζηαζία ηοσ 

περιβάλλονηος.  



ην παξφλ άξζξν ζπλνςίδεηαη ε 

εξγαζία πνπ έρεη γίλεη ζηελ 

Κχπξν κε ζθνπφ ηελ πιήξε 

εθαξκνγή ησλ πξνλνηψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Οδεγίαο 2001/81/ΔΚ 

αλαθνξηθά κε ηα Δζληθά Αλψηαηα 

Όξηα Δθπνκπψλ νξηζκέλσλ 

Αηκνζθαηξηθψλ Ρχπσλ, γλσζηή 

σο Οδεγία ΝΔC.  ηελ ελ ιφγσ 

Οδεγία θαζνξίδνληαη αλψηαηα 

φξηα εθπνκπψλ γηα ην έηνο 2010 

γηα φια ηα Κξάηε Μέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Κνηλφηεηαο γηα ηνπο 

αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο: δηνμείδην 

ηνπ ζείνπ (SO2), νμείδηα ηνπ 

αδψηνπ (ΝΟx), πηεηηθέο νξγαληθέο 

ελψζεηο (VOCs) θαη ακκσλία 

(ΝΗ3).  Σα φξηα πνπ θαζνξίζηεθαλ 

γηα ηελ Κχπξν είλαη 39.000 ηφλνη 

γηα ην SO2, 23.000 ηφλνη γηα ηα 

NOx, 14.000 ηφλνη γηα ηηο VOCs 

θαη 9.000 ηφλνη γηα ηελ NH3.  Γηα 

επίηεπμε ησλ πην πάλσ ζηφρσλ 

εηνηκάζηεθαλ θαη εθαξκφδνληαη 

εζληθά πξνγξάκκαηα πνπ ζθνπφ 

έρνπλ ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

ησλ ξχπσλ απηψλ.  Με βάζε ηηο 

πξνβιέςεηο πνπ γίλνληαη, ν 

ζηφρνο κε ππέξβαζεο ησλ 

α λ ψ η α η σ λ  α π η ψ λ  ν ξ ί σ λ 

εθπνκπψλ γηα ην 2010 ζηελ 

Κχπξν ζα επηηεπρζεί.  

Η Κχπξνο, αλαγλσξίδνληαο ηηο 
αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηεο 
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο ζηελ 
αλζξψπηλε πγεία αιιά θαη ζην 
πεξηβάιινλ, έρεη πξνρσξήζεη ζηε 
δηακφξθσζε ελφο 
νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ γηα 
κείσζε ησλ επηδξάζεσλ ηεο 
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο.  Μεηά 
ηελ είζνδν ηεο Κχπξνπ ζηελ 
Δπξσπατθή νηθνγέλεηα ηελ 1ε 
Μαΐνπ 2004, έρεη δηακνξθσζεί 
ζηξαηεγηθή γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ 
Δπξσπατθνχ Πεξηβαιινληηθνχ 
Γηθαίνπ ζηελ Κχπξν κε ζηφρν ηε 
δξαζηηθή κείσζε ηεο 
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 
 
Η πνιηηηθή ηνπ Σκήκαηνο 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο, ηεο 
αξκφδηαο αξρήο γηα ηνλ έιεγρν 
ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 
ζηελ Κχπξν, έρεη σο θχξην ζηφρν 
ηελ πξφιεςε, ηε κείσζε θαη ηνλ 
έιεγρν ηεο ξχπαλζεο πνπ 
πξνέξρεηαη απφ βηνκεραληθέο 
εγθαηαζηάζεηο, ψζηε λα 
εμαζθαιίδεηαη ε θαιχηεξε δπλαηή 
πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηεο 
επεκεξίαο ησλ πνιηηψλ θαη ε 
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο 
Γεκνθξαηίαο. 
 
Η επίηεπμε ηνπ πην πάλσ ζηφρνπ 
επηδηψθεηαη κέζσ ηεο 
απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ηεο 
εμεηδηθεπκέλεο λνκνζεζίαο γηα 

έιεγρν ηεο βηνκεραληθήο 
ξχπαλζεο κε βάζε ηελ νπνία 
έρεη εγθαζηδξπζεί έλα 
νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 
πξφιεςεο θαη ειέγρνπ πνπ 
ζπκπεξηιακβάλεη ηελ 
αδεηνδφηεζε ησλ βηνκεραληθψλ 
εγθαηαζηάζεσλ θαη ηε 
ζπζηεκαηηθή παξαθνινχζεζε 
ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο κε 
επηηφπηεο επηζεσξήζεηο θαη 
κεηξήζεηο αεξίσλ εθπνκπψλ. 
 
Δπηπιένλ, ην Σκήκα 
Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο έρεη 
ζπληνληζηηθφ ξφιν ζηελ εζληθή 
πξνζπάζεηα γηα κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ απφ 
φινπο ηνπο ηνκείο φπσο ε 
βηνκεραλία, ε γεσξγία, νη 
κεηαθνξέο θαη ε παξαγσγή 
ελέξγεηαο.  Η ζπλεξγαζία κε 
δηάθνξνπο θπβεξλεηηθνχο θαη κε 
νξγαληζκνχο είλαη ζεκαληηθή θαη 
απαξαίηεηε γηα ηε δηακφξθσζε 
εζληθψλ πνιηηηθψλ γηα κείσζε 
ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο 
θαη γηα ηε ζπιινγή πνζνηηθψλ 
θαη πνηνηηθψλ δεδνκέλσλ γηα 
ηελ εηνηκαζία ηεο απνγξαθήο 
εθπνκπψλ. 
 
Η Οδεγία NEC κεηαθέξζεθε ζην 

Κππξηαθφ Γίθαην κε ηνπο πεξί 

η ε ο  Π ν η φ η ε η α ο  η ν π 

Αηκνζθαηξηθνχ Αέξα (Δηήζηα 

Αλψηαηα Όξηα Δθπνκπψλ 

Οξηζκέλσλ Αηκνζθαηξηθψλ 

Ρχπσλ) Καλνληζκνχο ηνπ 2004 

(Κ.Γ.Π. 193/2004).  Η ελ ιφγσ 

Οδεγία πξνλνεί ηελ επίηεπμε 

εζληθψλ αλψηαησλ νξίσλ 

εθπνκπήο γηα 4 ξχπνπο κέρξη ην 

2010 γηα φια ηα Κξάηε Μέιε ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο.  Σα φξηα 

απηά γηα ηελ Κχπξν θαίλνληαη 

ζηνλ πην θάησ Πίνακα 1.  

Πίνακας 1: Ανώηαηα Όπια 
Εκπομπών (ζε σιλιάδερ ηόνοςρ) 
ηηρ Κύππος. 

χκθσλα κε ηηο πξφλνηεο ηεο 
Οδεγίαο NEC, ηα Κξάηε Μέιε 
πξέπεη λα εηνηκάζνπλ Δζληθά 
Πξνγξάκκαηα γηα κείσζε ησλ 
αεξίσλ εθπνκπψλ. Σα 
πξνγξάκκαηα πνπ 
εθαξκφδνληαη ζηελ Κχπξν αλά 
ηνκέα αλαθέξνληαη ζε ζπληνκία 
ζηε ζπλέρεηα. 
 
Δνεπγειακόρ Σομέαρ 
H παξαγσγή ελέξγεηαο ζηελ 
Κχπξν ζπγθαηαιέγεηαη ζηνπο 
δχν πην ξππνγφλνπο ηνκείο καδί 
κε ηηο κεηαθνξέο.  ηελ Κχπξν 
ιεηηνπξγνχλ ηξεηο ζηαζκνί 
παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηελ Αξρή 
Ηιεθηξηζκνχ Κχπξνπ.  ηνλ 
ηνκέα απηφ ηα ηειεπηαία ρξφληα 
γίλνληαη κεγάιεο πξνζπάζεηεο γηα 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 
ξχπσλ.  Σα κέηξα πνπ 
ιακβάλνληαη αθνξνχλ ζηε ρξήζε 
θαιχηεξεο πνηφηεηαο θαπζίκσλ, 
εγθαηάζηαζε αληηξξππαληηθήο 
ηερλνινγίαο ζε φιεο ηηο κνλάδεο 
θαη εγθαηάζηαζε λέσλ, πην 
απνδνηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο 
ελέξγεηαο κε ρακειφηεξεο 
εθπνκπέο.  Δπηπξφζζεηα, 
πξνσζείηαη ε παξαγσγή 
ελέξγεηαο κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο 
ελέξγεηαο φπσο νη 
αλεκνγελλήηξηεο θαη ηα 
θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα. 
 
Σομέαρ Μεηαθοπών 
Ο ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ 
ζπλεηζθέξεη ην κεγαιχηεξν 
πνζνζηφ ξχπαλζεο ζηελ Κχπξν 
αιιά θαη ζε φιε ηελ Δπξψπε.  
Απφ ην 2004 φια ηα απηνθίλεηα 
πνπ θπθινθνξνχλ ζηελ Κχπξν 
είλαη εθνδηαζκέλα κε θαηαιχηε 
πνπ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ 
εθπνκπψλ ΝΟx θαη VOCs.  
Δπηπξφζζεηα, ηα ηειεπηαία ρξφληα 
έρεη κεησζεί ε πεξηεθηηθφηεηα 
ζείνπ ζηα θαχζηκα (πεηξέιαην θαη 
βελδίλε) κε απνηέιεζκα ηε 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ SO2 απφ 
ηνλ ηνκέα απηφ.  ην πεηξέιαην 
θίλεζεο πξηλ ην 2004, ε 
πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζείνπ ήηαλ 1% 
θαη κεηά ηελ 1.1.2004 κεηψζεθε 
ζην 0,035%.  Μεηά ην 2005 ε 
πεξηεθηηθφηεηα ηνπ S ζην 
πεηξέιαην θίλεζεο κεηψζεθε ζην 
0,005% θαη απφ ην 2009 κεηψζεθε 
ζην 0,001%.  Αληίζηνηρα ζηε 
βελδίλε, πξηλ ηελ 1.1.2004 ε 
πεξηεθηηθφηεηα ζείνπ ήηαλ 1% θαη 
κεηψζεθε ζην 0,015% κε 
απνθνξχθσκα ην 2009 πνπ 
κεηψζεθε ζην 0,001%. 
 
Γεωπγικόρ Σομέαρ 
ε νιφθιεξε ηελ Δπξψπε, πέξαλ 
ηνπ 90% ησλ ζπλνιηθψλ 
εθπνκπψλ ακκσλίαο πξνέξρεηαη 
απφ ηνλ γεσξγηθφ ηνκέα.  ηελ 
Κχπξν ιεηηνπξγνχλ εθαηνληάδεο 
ππνζηαηηθά εθηξνθήο ρνίξσλ θαη 
πνπιεξηθψλ.  Σα κέηξα κείσζεο 
ησλ εθπνκπψλ ακκσλίαο απφ ηηο 
εγθαηαζηάζεηο απηέο αθνξνχλ 
ζηελ νξζή δηαρείξηζε ησλ 
πεξηηησκάησλ ησλ δψσλ αιιά θαη 
ηελ θαιή πνηφηεηα ηεο ηξνθήο 
ησλ δψσλ, δειαδή ηε ρξήζε 
ηξνθψλ κε ρακειή πεξηεθηηθφηεηα 
ζε πξσηεΐλεο.  Έλα αθφκε 
ζεκαληηθφ κέηξν πνπ εθαξκφδεηαη 
είλαη ε εγθαηάζηαζε θαη 
ιεηηνπξγία βηνινγηθψλ ζηαζκψλ 
επεμεξγαζίαο ησλ απνβιήησλ 
ησλ κνλάδσλ απηψλ. 
 
Βιομησανικόρ Σομέαρ 
ηνλ βηνκεραληθφ ηνκέα 

Η εθαπμογή ηηρ Εςπωπαϊκήρ Οδηγίαρ για ηα Εθνικά Ανώηαηα Όπια Εκπομπών 

Οπιζμένων Αημοζθαιπικών Ρύπων ζηην Κύππο 

ελίδα 6 Πεπί Υημείαρ 

«Η πολιτική του 
Τμήματος 
Επιθεώρησης 
Εργασίας, της 
αρμόδιας αρχής για 
τον έλεγχο της 
ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης στην 
Κύπρο, έχει ως κύριο 
στόχο την πρόληψη, 
τη μείωση και τον 
έλεγχο της ρύπανσης 
που προέρχεται από 
βιομηχανικές 
εγκαταστάσεις, ώστε 
να εξασφαλίζεται η 
καλύτερη δυνατή 
προστασία της υγείας 
και της ευημερίας 
των πολιτών και η 
προστασία του 
περιβάλλοντος της 
Δημοκρατίας.» SO2 NOx VOCs NH3 

39 23 14 9 
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Σα εζληθά πξνγξάκκαηα πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ Κχπξν γηα 
κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ ζηελ αηκφζθαηξα ηεο λήζνπ 
απνδεηθλχνληαη απνηειεζκαηηθά αθνχ πξνβιέπεηαη φηη ε Κχπξνο 
δελ ζα αληηκεησπίζεη νπνηνδήπνηε πξφβιεκα γηα ηελ επίηεπμε ησλ 
ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί ζηελ Οδεγία NEC.  Η πξνζπάζεηα απηή 
πξέπεη λα ζπλερηζηεί κε εληνλφηεξνπο ξπζκνχο αθνχ ε 
αλαζεψξεζε ηεο Οδεγίαο NEC θαη ηα αλψηαηα φξηα γηα ην έηνο 
2020 πξνβιέπεηαη λα είλαη πνιχ πην απζηεξά. 
 
 
Γπ. Χπύζανθορ αββίδηρ 
Λειηοςπγόρ Δπιθεώπηζηρ Δπγαζίαρ 
Σμήμα Δπιθεώπηζηρ Δπγαζίαρ 
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ςνολικέρ Δκπομπέρ NH3 (σιλιάδερ ηόνοι)
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Σομέαρ Μεηαθοπών Γιασείπιζη Κοππιάρ

Χπήζη Λιπαζμάηων

ιακβάλνληαη δηάθνξα κέηξα γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 
ξχπσλ. ε πνιιέο βηνκεραλίεο έρνπλ εγθαηαζηαζεί θαηάιιεια 
αληηξξππαληηθά ζπζηήκαηα.  Δπίζεο, πξνσζνχληαη κέηξα 
αληηθαηάζηαζεο ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ κε ελαιιαθηηθά θαχζηκα.  
ηνλ ηνκέα παξαγσγήο ρξσκάησλ πξνσζείηαη ε παξαγσγή 
ρξσκάησλ κε ρακειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε νξγαληθνχο δηαιχηεο.  
ηνλ ηνκέα απνζήθεπζεο θαη δηαθίλεζεο πεηξειαηνεηδψλ πξνσζήζεθε 
ε εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο αλάθηεζεο αηκψλ ζηα πξαηήξηα πψιεζεο 
θαπζίκσλ.  Δπηπξφζζεηα, βειηηψζεθε ε πνηφηεηα ησλ θαπζίκσλ πνπ 
ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο βηνκεραληθνχο ιέβεηεο αθνχ ρξεζηκνπνηείηαη 
καδνχη κε ρακειφηεξε πεξηεθηηθφηεηα ζε ζείν. 
 
Η κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο απνγξαθήο 
εθπνκπψλ πεξηγξάθεηαη ζην εγρεηξίδην «EMEP/EEA Emission Inven-
tory Guidebook» θαη βαζίδεηαη ζηνλ πην θάησ ηχπν: 
 

Με βάζε ηη μεθοδολογία πος πεπιγπάθεηαι ζηο πιο πάνω 
εγσειπίδιο, ηο Σμήμα Δπιθεώπηζηρ Δπγαζίαρ ςλοποιεί από ηο 
1990 ηην εηήζια απογπαθή εθπνκπψλ θαη ηελ απνζηέιιεη ζηνλ 
Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο. 
 
Σα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο εθπνκπψλ γηα ηνπο ηέζζεξεηο 
ξχπνπο SO2, NOx, VOCs θαη ΝΗ3 αλά πεληαεηία απφ ην 1990 θαη νη 
πξνβιέςεηο εθπνκπψλ γηα ην 2010 θαίλνληαη ζηνλ πην θάησ Πίνακα 
2. 
 
Πίνακας 2: Σςνολικέρ Εκπομπέρ ζε σιλιάδερ ηόνοςρ για ηα έηη 1990 – 
2010. 
Όπσο θαίλεηαη ζηνλ πίλαθα, νη ζπλνιηθέο εθπνκπέο ησλ ηεζζάξσλ 

ξχπσλ ηελ πεξίνδν 1990-2000 έρνπλ απμεηηθή ηάζε, κε εμαίξεζε ηα 
VOCs, ελψ ηελ πεξίνδν κεηά ην 2000 έρνπλ κεησηηθή ηάζε πνπ 
εθηηκάηαη φηη νθείιεηαη ζηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα κείσζε ηεο 
αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο. 
 
ηα σήμαηα 1-4 δίλνληαη νη εθπνκπέο ησλ ηεζζάξσλ ξχπσλ πνπ 
εκπίπηνπλ ζηελ Οδεγία NEC αλά ηνκέα θαη αλά πεληαεηία γηα ηελ 
πεξίνδν 1990 – 2010.  

 
σήμα 1  

ςνολικέρ Δκπομπέρ SO2 (σιλιάδερ ηόνοι)
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ελίδα 7 Σεύσορ 1, Έκδοζη 2011 

Εκπομπές 

(ηόνοι/
έηος) 

= 

Δεδομένα 
Δραζηηριόηηηας 

(kg/έηος ή kJ/
έηος) 

* 

Σσνηελεζηής 
Εκπομπής 

(ηόνοι/kg ή 
ηόνοι/kJ) 

  1990 1995 2000 2005 2010 

Δθνικά 
Ανώηαηα 

Όπια 
Οδηγίαρ 

NEC για ηην 
Κύππο 

SO2 29,79 37,47 46,04 35,76 21,20 39 

NOx 15,36 17,87 21,18 20,63 19,17 23 

VOC
s 

14,21 13,71 12,53 13,45 11,86 14 

NH3 5,14 5,95 5,85 5,73 5,65 9 



απφ ηνλ Αληηπξφεδξν ηεο ΠΔΔΥ  
Ηιία Ηιία, ραηξεηηζκφ ηνπ 
Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη 
Πνιηηηζκνχ (ηνλ νπνίν κεηέθεξε 
θαη δηάβαζε ε Δπηζεσξήηξηα 
Υεκείαο Λνπθία Αλαζηαζηάδνπ) 
θαη ραηξεηηζκφ απφ ηνλ Πξφεδξν 
ηνπ Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ 
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Αζαλάζην 
Νηθνιαΐδε. 
 
Αθνινχζεζε νκηιία απφ ηνλ 
Αλαπιεξσηή Καζεγεηή ηνπ 
Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ θαη 
Πξφεδξν ηεο ΠΔΔΥ Δπακεηλψλδα 
Λενληίδε κε ζέκα «Η εμέιημε ησλ 
Δπηζηεκψλ κέρξη ζήκεξα θαη ε 
απνμέλσζε ησλ λέσλ απφ ηηο 
Δπηζηήκεο».  
 
ηε ζπλέρεηα έγηλε παξνπζίαζε 
θαη βξάβεπζε ησλ καζεηψλ πνπ 
δηαθξίζεθαλ ζηνπο Γηεζλείο 
Γηαγσληζκνχο Υεκείαο. Πξψηα 
βξαβεχηεθε ν Υξίζηνο 
Αλαζηαζηάδεο ν νπνίνο πήξε 
ράιθηλν κεηάιιην ζηε Γηεζλή 
Οιπκπηάδα Υεκείαο ηνπ 2009 ζην 
Cambridge ηνπ Ηλσκέλνπ 
Βαζηιείνπ. Αθνινχζεζε ε 
βξάβεπζε ηνπ καζεηή 

Σν απφγεπκα ηεο Σξίηεο 15 
Ινπλίνπ 2010 πξαγκαηνπνίζεθε 
ζηελ αίζνπζα ηειεηψλ ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ ε ηειεηή 
απνλνκήο ησλ βξαβείσλ ζηνπο 
καζεηέο πνπ δηαθξίζεθαλ θέηνο 
ζηνπο δηαγσληζκνχο 
Οιπκπηάδσλ Υεκείαο. Η ηειεηή 
δηνξγαλψζεθε απφ ηελ 
Παγθχπξηα Έλσζε 
Δπηζηεκφλσλ Υεκηθψλ (ΠΔΔΥ) 
θαη έρεη ήδε θαηαζηεί εηήζηνο 
ζεζκφο.  
 
Σελ ηειεηή ηίκεζαλ κε ηελ 
παξνπζία ηνπο κεηαμχ άιισλ ε 
Δπηζεσξήηξηα Υεκείαο Λνπθία 
Αλαζηαζηάδνπ 
(εθπξνζσπψληαο ηνλ Τπνπξγφ 
Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ), ν 
Δπηζεσξεηήο Βηνινγίαο 
Πξσηνπξεζβχηεξνο Γεκήηξηνο 
Μαππνχξαο, ν Πξφεδξνο ηεο 
ΠΔΔΥ Δπακεηλψλδαο 
Λενληίδεο, ν Πξφεδξνο ηνπ 
Σκήκαηνο Υεκείαο ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Κχπξνπ, 
ζπλάδειθνη θαζεγεηέο Υεκείαο, 
γνλείο θαη ζπγγελείο ησλ 
καζεηψλ θαη βέβαηα ηα ίδηα ηα 
ηηκψκελα παηδηά!  
 
Η ηειεηή άξρηζε κε ραηξεηηζκφ 

Υξηζηφθνξνπ Κσλζηαληίλνπ θαη 
ηεο καζήηξηαο Σάιηαο Σζεξηψηνπ 
νη νπνίνη δηαγσλίζηεθαλ γηα ηε 
Υεκεία θαη βξαβεχηεθαλ ζηε 
θεηηλή Δπξσπατθή Οιπκπηάδα 
Δπηζηήκεο (EUSO) πνπ 
δηνξγαλψζεθε ζην Göteborg ηεο 
νπεδίαο. 
 
Ύζηεξα βξαβεχηεθαλ νη καζεηέο 
Γ΄ Γπκλαζίνπ πνπ θαηέθηεζαλ 
ρξπζά θαη αξγπξά κεηάιιηα ζηελ 
Παγθχπξηα Οιπκπηάδα Υεκείαο, 
ε νπνία δηεμήρζεθε γηα δεχηεξε 
ζπλερφκελε ρξνληά. 
 
Ακέζσο κεηά βξαβεχηεθαλ νη 
δέθα πξψηνη καζεηέο πνπ 
δηαθξίζεθαλ ζηηο Παγθχπξηεο 
Οιπκπηάδεο Υεκείαο Α΄, Β΄ θαη Γ΄ 
Λπθείνπ.  
 
Αθνινχζεζε δεμίσζε πξνο ηηκή 
ησλ παηδηψλ πνπ βξαβεχηεθαλ 
ζηε θεηηλή Οιπκπηάδα Υεκείαο.  
 
Η ΠΔΔΥ ζπγραίξεη μαλά ηα 
παηδηά γηα ηηο επηηπρίεο θαη ηελ 
πξνηίκεζή ηνπο ζηε Υεκεία, 
επρφκελε ζπλάκα «φηη θαιχηεξν» 
θαη «αθφκε πην κεγάιεο 
επηηπρίεο».  

Σελεηή  Απονομήρ  βπαβείων Ολςμπιάδαρ  Υημείαρ  2009-2010 

Σ.Θ. 28361 

2093 Λεπθσζία 

ΚΤΠΡΟ 

  

Σειέθσλν: 22 892767 

E-mail: info@puc-cy.org 

Η Παγθχπξηα Έλσζε Δπηζηεκφλσλ Υεκηθψλ 
(ΠΔΔΥ) ηδξχζεθε ην 1960, ζρεδφλ ηαπηφρξνλα 
κε ηελ ίδξπζε ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 
ήκεξα αξηζκεί πεξηζζφηεξα απφ 500 κέιε. 
Βαζηθνί ζθνπνί ηεο ΠΔΔΥ είλαη: 

 Η επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ θαη απφςεσλ κεηαμχ ησλ 
Κππξίσλ Υεκηθψλ. 

 Η πξνζηαζία ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ 

Υεκηθνχ κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ Δγγξαθήο 
Υεκηθψλ. 

 Η παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ 

πξνο ην θξάηνο κε ηε ζπκκεηνρή κειψλ 
ηεο ζε έλα αξηζκφ πκβνπιεπηηθψλ 
Δπηηξνπψλ θαη Οξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ 
ηνκέα. 

 Η παξέκβαζε ζε εθπαηδεπηηθά, 

πεξηβαιινληηθά θαη άιια ζέκαηα πνπ 
άπηνληαη ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ Υεκηθνχ. 

 Η δηνξγάλσζε εθπαηδεπηηθψλ ζεκηλαξίσλ 

θαη εκεξίδσλ, ηνπηθψλ, πεξηθεξεηαθψλ θαη 
δηεζλψλ ζπλεδξίσλ. 

 Η δηνξγάλσζε ησλ Οιπκπηάδσλ Υεκείαο 

ζε ζπλεξγαζία κε ην χιινγν Υεκηθψλ 
Καζεγεηψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. 

 Η ζπκκεηνρή ζε δηεζλή ζψκαηα, φπσο ε 

Γηεζλήο Έλσζε Καζαξήο θαη 
Δθαξκνζκέλεο Υεκείαο (IUPAC), ε 
Δπξσπατθή Έλσζε Υεκηθψλ θαη 
Μνξηαθψλ Δπηζηεκφλσλ (EuCheMS) θ.α. 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΕΝΩΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ 

ΥΗΜΙΚΩΝΩΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΩΝ ΥΗΜΙΚΩΝ 

http://www.puc-cy.org 

ΣΟΙΧΔΙΑ ΔΚΓΟΗ 

Ιδιοκηήηης Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ΠΔΔΥ 

Επιμέλεια έκδοζης Μαξία Λνΐδνπ 

Εκδόηης Δπακεηλψλδαο Λενληίδεο 


