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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  
 

ΜΕΤΑΞΥ  
 

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ)  
 

ΚΑΙ  
 

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ (ΠΕΕΧ)  
 

ΓΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ  
 

 

Το Γενικό Χημείο του Κράτους (ΓΧΚ) του Υπουργείου Υγείας Κύπρου αφενός  και  η Παγκύπρια 

Ένωση Επιστημόνων Χημικών (ΠΕΕΧ), αφετέρου (εφεξής αποκαλούμενα ‘τα Συμβαλλόμενα 

Μέρη’)  

 

- Επιθυμώντας την ανάπτυξη και προαγωγή της μεταξύ τους επιστημονικής συνεργασίας με 

βάση την αρχή του αμοιβαίου ενδιαφέροντος και,  

- Αναγνωρίζοντας, ότι οι δυνατότητες για επιστημονική συνεργασία είναι δεδομένες, συμφωνούν 

τα ακόλουθα:   

 

Άρθρο 1 

Τα Συμβαλλόμενα Μέρη θα συνεργάζονται σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος όπως είναι ο τομέας 

της Χημείας Τροφίμων, ο τομέας της Χημείας των καταναλωτικών αγαθών (nonfood products), ο 

τομέας της Περιβαλλοντικής Χημείας, ο τομέας της Ραδιοχημείας και της Μικροβιολογίας, ο τομέας 

της Δικανικής Χημείας και Τοξικολογίας και άλλων συναφών θεμάτων.  Στόχος είναι η αξιοποίηση 

και  διάχυση  της  εξειδικευμένης  εμπειρογνωμοσύνης του ΓΧΚ σε θέματα που άπτονται των 

αρμοδιοτήτων του  με στόχο την αναβάθμιση της υποστήριξης της ΠΕΕΧ προς τα μέλη της και 

γενικά στον κόσμο της Χημείας στην Κύπρο.  

 



ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ 

 

σελ. 2 από 2 

 

Άρθρο 2 

 

1. Η συνεργασία που προβλέπεται στο Άρθρο 1 του παρόντος Πρωτοκόλλου περιλαμβάνει:  

(α) Την κοινή διεξαγωγή ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων και διαλέξεων σε θέματα που 

καλύπτει το παρόν Πρωτόκολλο συνεργασίας. 

(β) Οποιαδήποτε άλλα συναφή θέματα που θα καθορίζονται από τα Συμβαλλόμενα Μέρη.  

 

΄Αρθρο 3 

 

3.1  Το πρωτόκολλο αυτό ισχύει για τρία (3) χρόνια και θα ανανεώνεται εφ’ όσον τούτο κριθεί 

αμοιβαία επιθυμητό.  Τα Συμβαλλόμενα Μέρη δύνανται να αποφασίσουν από κοινού τον 

τερματισμό του Πρωτοκόλλου συνεργασίας.  

 

3.2  Η ισχύς του παρόντος Πρωτοκόλλου αρχίζει από την ημερομηνία  υπογραφής του.  

 

Το παρόν έγινε και υπογράφτηκε στη Λευκωσία σε δύο πρωτότυπα στην Ελληνική Γλώσσα, τα 

οποία είναι εξίσου αυθεντικά. 

 

 

Για το  

ΓΕΝΙΚΟ ΧΗΜΕΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ  ΚΥΠΡΟΥ 

 Για την  

ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΕΝΩΣΗ  

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ  

   

   

   

  . 

Δρ Πόπη Κανάρη  

Διευθύντρια ΓΧΚ 

 Δρ Χριστίνα Βαλανίδου  

Πρόεδρος ΠΕΕΧ 
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