
 
Προς Διευθυντή/Διευθύντρια  
 
Θέμα: Αποτελέσματα του 3ου διαγωνισμού «Η Χημεία για τον Άνθρωπο και το 
Περιβάλλον» 
 
Η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Επιθεώρηση Χημείας) ανακοινώνει τα 
αποτελέσματα του 3ου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας με θέμα «Η Χημεία για τον 
Άνθρωπο και το Περιβάλλον» για τη σχολική χρονιά 2020-2021, τα οποία και 
επισυνάπτονται. 
 
Η αξιολόγηση των εργασιών έγινε σύμφωνα με τους όρους και τα κριτήρια, τα οποία είχαν 
περιληφθεί στην εγκύκλιο της προκήρυξης του Διαγωνισμού, ημερομηνίας 16 Νοεμβρίου 
2020, που στάλθηκε στα σχολεία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 
Στον Διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες, που φοιτούν σε σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Στόχος του διαγωνισμού 
είναι να φέρει σε επαφή και να εξοικειώσει τους μαθητές και τις μαθήτριες με τις 
επιστημονικές/ερευνητικές διαδικασίες, να προωθήσει την εδραίωση της περιβαλλοντικής 
συνείδησης και ταυτόχρονα να αναδείξει τον σημαντικό ρόλο της Χημείας στην ανθρώπινη 
καθημερινότητα. 
 
Θα θέλαμε να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια στους μαθητές και στις μαθήτριες, 
που συμμετείχαν στον Διαγωνισμό και ένα μεγάλο εύγε σε όσους και όσες έχουν διακριθεί. 
Σημαντική είναι και η συμβολή των Καθηγητών και των Καθηγητριών Χημείας που 
παροτρύνουν, εμπνέουν και καθοδηγούν τους μαθητές και τις μαθήτριές τους. 
Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας στα μέλη των κριτικών επιτροπών, καθώς και στις 
Διευθύνσεις των Σχολείων και άλλους φορείς, οι οποίοι συνέβαλαν στην επιτυχία του 
Διαγωνισμού. 
 
Παρακαλείστε όπως τα θέσετε υπόψη των Καθηγητών και των Καθηγητριών Χημείας, οι 
οποίοι θα πρέπει στη συνέχεια να ενημερώσουν τους ενδιαφερόμενους μαθητές. 
 
Λόγω των μέτρων που προνοούνται για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, δεν θα 
πραγματοποιηθεί τελετή βράβευσης από την Επιθεώρηση Χημείας. Ως εκ τούτου τα 
πιστοποιητικά συμμετοχής και το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε βραβείο θα 
σταλεί στα σχολεία, ώστε να δοθούν στους μαθητές και στις μαθήτριες, όπως η Διεύθυνση 
του κάθε σχολείου αποφασίσει. 
 
 

 

Στάλω Κουκουμά 

ΕΜΕ Χημείας 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Αποτελέσματα του 3ου διαγωνισμού «Η Χημεία για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον» 
 
 
Τα αποτελέσματα του 3ου Παγκύπριου Διαγωνισμού Χημείας Γυμνασίων και Λυκείων με γενικό 
θέμα: «Η Χημεία για τον Άνθρωπο και το Περιβάλλον» για τη σχολική χρονιά 2020-2021 είναι: 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: Γυμνάσια 

Βραβείο Όνομα Σχολείου Θέμα 

Α΄ βραβείο Γυμνάσιο Κοκκινοχωριών Πάνου 
Ιωάννου 

Χημεία Ευεξία και Περιβαλλοντική 
Ισορροπία μέσω σαπουνιών και 
μαλακτικών 

Β΄ βραβείο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής Τα βαρέα τοξικά μέταλλα που περιέχονται 
στα ψάρια και οι επιπτώσεις τους στην 
υγεία του ανθρώπου. 

Έπαινοι (χωρίς σειρά κατάταξης) 

Έπαινος Γυμνάσιο Αποστόλου Παύλου Ατμοσφαιρική ρύπανση, το φαινόμενο του 
θερμοκηπίου και η κλιματική αλλαγή: 
Αιτίες και συνέπειες για τον άνθρωπο και 
το περιβάλλον 

Έπαινος Περιφερειακό Γυμνάσιο 
Κοκκινοτριμιθιάς 

Φάρμακα: Πανάκεια για τον άνθρωπο – 
Απειλή για το περιβάλλον 

Έπαινος Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμπου Η καθημερινότητα στο σχολείο και στο 
σπίτι, αθόρυβος … δολοφόνος! 

Έπαινος Γυμνάσιο Σταυρού Ροδόσταγμα: Ένας θησαυρός από τη 
φύση 

 
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β΄: Λύκεια  

Βραβείο Όνομα Σχολείου Θέμα 

Α΄ βραβείο Λύκειο Αγίου Γεωργίου Λάρνακας Η Χημική Ανάλυση στο πλαίσιο της 
ποινικής δίκης 

Β΄ βραβείο Λύκειο Αγίου Νικολάου Η συμβολή της Χημείας στη μάχη κατά 
του Covid-19 

Γ΄ βραβείο Λύκειο Ακροπόλεως Κορτιζόλη, η χημική ένωση του άγχους 

Έπαινοι 

Έπαινος Λύκειο Πολεμιδιών Ο απρόσμενος εισβολέας που έμελλε να 
αλλάξει ολόκληρη την ανθρωπότητα 

Έπαινος Λύκειο Λατσιών Κυπριακό μέλι: Μύθοι και 
Πραγματικότητες 

 

 


