
 
 

ςελ. 1 από 6 
 

 

 

ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΕΝΩΗ ΧΗΜΙΚΩΝ (ΠΕΕΧ) 
ΣΜΘΜΑ ΔΙΑΦΑΛΙΘ ΠΟΙΟΣΘΣΑ 
θλ.ταχ.:  eurachem2017@gmail.com 
ιςτοςελίδα:  https://www.ucy.ac.cy/eurachem2017 

 

 
12 Ioυλίου 2017 

 

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Εβδομάδα Eurachem 2017 (29 Μαΐου - 3 Ιουνίου 2017) 

 
Tο Σμιμα Διαςφάλιςθσ Ποιότθτασ τθσ Παγκφπριασ Ζνωςθσ Χθμικϊν (ΠΕΕΧ) ςε ςυνεργαςία 

με το Σμιμα Χθμείασ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου διοργάνωςαν με μεγάλθ επιτυχία ςτθ 

Λευκωςία τθν Εβδομάδα Eurachem 2017 (29 Μαΐου-3 Ιουνίου 2017). Όλεσ οι δράςεισ 

φιλοξενικθκαν ςτουσ χϊρουσ τθσ Πανεπιςτθμιοφπολθσ ςτθν Αγλαντηιά ενϊ θ πολιτιςτικι 

βραδιά πραγματοποιικθκε ςτο Πολιτιςτικό Κζντρο του Πανεπιςτθμίου Κφπρου ςτθν οδό 

Αξιοκζασ.  

 

 

 

Θ ΠΕΕΧ ςυμμετζχει ενεργά, από το 1997, ςτισ δραςτθριότθτεσ τθσ Eurachem (A focus for 

Analytical Chemistry in Europe), του ςθμαντικότερου επιςτθμονικοφ φορζα Χθμικϊν για τθ 

Διαςφάλιςθ Ποιότθτασ. Μζλθ τθσ Eurachem είναι εκνικζσ επιςτθμονικζσ ομάδεσ από τον 

ευρωπαϊκό χϊρο, κακϊσ και από γειτονικζσ χϊρεσ πζραν αυτοφ. Θ ανάκεςθ τθσ ςθμαντικισ 

αυτισ διοργάνωςθσ ςτθν ΠΕΕΧ είναι ιδιαίτερα τιμθτικι για τθν Κφπρο και ζγινε δυνατι με 

τθν ευκαιρία τθσ ςυμπλιρωςθσ 20 χρόνων ςυμμετοχήσ τησ ΠΕΕΧ ςτη Eurachem. 

https://www.ucy.ac.cy/eurachem2017
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το πλαίςιο τθσ Εβδομάδασ Eurachem πραγματοποιικθκαν οι παρακάτω δράςεισ: 

Σεμινάριο με θζμα “Uncertainty in Qualitative and Quantitative Analysis” (29-30 Μαϊου)   

Θ αβεβαιότθτα των μετριςεων κάκε είδουσ αποτελεί βαςικό ςυςτατικό τθσ αξιοπιςτίασ των 

αποτελεςμάτων του εργαςτθριακοφ ελζγχου. Παρά τθ φαινομενικι αντίφαςθ ανάμεςα 

ςτουσ όρουσ αβεβαιότητα και αξιοπιςτία, θ εκτίμθςθ τθσ αβεβαιότθτασ που, οφτωσ ι 

άλλωσ, ενυπάρχει ςτθν κάκε μζτρθςθ, προςδίδει ςτο αποτζλεςμα τθσ μζτρθςθσ τα όρια τθσ 

αξιοπιςτίασ του. Σο ςτοιχείο αυτό είναι ςθμαντικό τόςο ςε περιπτϊςεισ που αφοροφν τθν 

εφαρμογι τθσ νομοκεςίασ όςο και ςε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ, όπου οι ανάγκεσ τθσ 

αγοράσ απαιτοφν τθν αξιόπιςτθ αξιολόγθςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν. τθ διοργάνωςθ του 

ςεμιναρίου υπιρξε ςυνεργαςία με το ευρωπαϊκό τμιμα τθσ ΑΟAC International  

(Association of Official Analytical Chemists) και υποςτιριξθ από το DAC (Division of 

Analytical Chemistry) τθσ EuCheMS (European Association for Chemical and Molecular 

Sciences). Σο επιςτθμονικό περιοδικό ACQUAL (Accreditation and Quality Assurance) κα 

περιλάβει ειδικό αφιζρωμα για το ςεμινάριο ςε προςεχι ζκδοςι του.   

το ςεμινάριο δεκαεπτά (17) ομιλθτζσ από τον ευρωπαϊκό χϊρο παρουςίαςαν διάφορεσ 

πτυχζσ του κζματοσ ςε ζνα ευρφτατο φάςμα τομζων και εφαρμογϊν. το ςεμινάριο ζγιναν 

δεκαοκτϊ (18) ομιλίεσ και παρουςιάςτθκαν τριαντατρείσ (33) ανθρτθμζνεσ ανακοινϊςεισ 

(posters), εκ των οποίων οι δζκα (10) παρουςιάςτθκαν και προφορικά. Οργανϊκθκαν 

τζςςερα (4) παράλλθλα τμιματα ςε κζματα ςχετικά με τθν αξιοπιςτία των μετριςεων ςτα 

τρόφιμα, το περιβάλλον, τθν ποιοτικι ανάλυςθ και τισ κλινικζσ/δικανικζσ δοκιμζσ και 

τζςςερεισ (4) αντίςτοιχεσ ομάδεσ εργαςίασ. Οι περιλιψεισ όλων των παρουςιάςεων ζχουν 

δοκεί ςτουσ ςυμμετζχοντεσ τόςο ςε ζντυπθ (Book of Abstracts) όςο και ςε θλεκτρονικι 

μορφι. Όλεσ οι παρουςιάςεισ κα αναρτθκοφν τόςο ςτθν ιςτοςελίδα του εμιναρίου 

(https://www.ucy.ac.cy/eurachem2017) όςο και εκείνθ τθσ Eurachem (www.eurachem.org).  

 

https://www.ucy.ac.cy/eurachem2017
http://www.eurachem.org/
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Θ ςυμμετοχι ιταν ακρόα με περιςςότερεσ από εκατόν δζκα (110) ςυμμετοχζσ από 26 

ευρωπαϊκζσ και άλλεσ χϊρεσ (Λίβανοσ, Αρμενία, Γεωργία, Λευκορωςία, Κολομβία). Για τθν 

επιτυχι διοργάνωςθ του εμιναρίου θ Οργανωτική Επιτροπή εργάςτθκε για αρκετοφσ 

μινεσ ενϊ το επιςτθμονικό πρόγραμμα ιταν αντικείμενο τθσ Επιςτημονικήσ Επιτροπήσ. 

τθν τελικι φάςθ αξιοποιικθκε θ πρόκυμθ και ποιοτικι ςυνδρομι ομάδασ μεταπτυχιακών 

φοιτητών του Σμήματοσ Χημείασ. 

Γενική Συνζλευςη τησ Eurachem και ςυνεδρίεσ επιτροπών (31 Μαϊου – 2 Ιουνίου) 

H Εurachem αποτελεί βαςικό εταίρο τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ και ςτθρίηει ουςιαςτικά τθν 

ευρωπαϊκι νομοκεςία ςε ςχζςθ με τα κζματα τθσ ενιαίασ αγοράσ και τθσ (υπό 

προχποκζςεισ) ελεφκερθσ διακίνθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν. Κατά τθ διάρκειά τθσ 

ετιςιασ Γενικισ υνζλευςθσ διαμορφϊνεται/αναςκοπείται θ πολιτικι ςε κζματα 

διαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ και τθσ αξιοπιςτίασ του εργαςτθριακοφ ελζγχου.  

Η Γενική υνζλευςη πραγματοποιικθκε ςτθν Αίκουςα τθσ υγκλιτου (1-2 Ιουνίου). Κατά 

τθν ζναρξι τθσ, τουσ ςυμμετζχοντεσ χαιρζτιςε ο Πρφτανθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου 

Κακθγθτισ Κωνςταντίνοσ Χριςτοφίδθσ, ο οποίοσ αναφζρκθκε ςτθν 25χρονθ πορεία του 

ιδρφματοσ και τισ προοπτικζσ και τουσ ςτόχουσ για τα επόμενα χρόνια, υπογραμμίηοντασ 

ταυτόχρονα τον ςφνκετο ρόλο του Πανεπιςτθμίου Κφπρου ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ τθσ 

ευρωπαϊκισ αλλά και θμικατεχόμενθσ Κφπρου. Θ αντιπροςωπεία τθσ Κφπρου απαρτιηόταν 

από τουσ ακαδθμαϊκοφσ Δρ Κωνςταντίνα Καπνίςθ-Χριςτοδοφλου και Δρ Αγάπιο Αγαπίου 

και τον Δρ Κυριάκο Σςιμίλλθ. 

 

Θ δραςτθριότθτα τθσ Eurachem ςτθρίηεται ςε κακοριςτικό βακμό ςτισ Ομάδεσ Εργαςίασ, 

τρεισ από τισ οποίεσ ςυνεδρίαςαν ςτισ 31 Μαΐου: 

- Εducation and Training  
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- Σraceability and Measurement Uncertainty 

- Qualitative Analysis  

 

 

 

Εκδήλωςη ενάντια ςτα Χημικά Όπλα (31 Μαϊου) 

Με τθν ευκαιρία τθσ 20θσ επετείου τθσ ίδρυςθσ του Οργανιςμοφ για τθν Απαγόρευςθ των 

Χθμικϊν Όπλων (OPCW – OAXO), το Τπουργείο Εξωτερικϊν ανζλαβε τθν προϊκθςθ 

ςυγκεκριμζνων δράςεων για ανάδειξθ τθσ ςθμαςίασ των ςτόχων του Οργανιςμοφ και τθσ 

ςτιριξισ τουσ από τθν Κυπριακι Δθμοκρατία. Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο, αξιοποιικθκε με 

επιτυχία θ ςυγκυρία τθσ διοργάνωςθσ τθσ Εβδομάδασ Eurachem 2017 και τθσ ςυμμετοχισ 

ςϋαυτι δεκάδων επιςτθμόνων από τον ευρωπαϊκό και τον ευρφτερο διεκνι χϊρο. Θ 

εκδιλωςθ πραγματοποιικθκε ςτο Δθμαρχείο Λευκωςίασ. Ο Διμαρχοσ Λευκωςίασ κ. 

Κωνςταντίνοσ Γιωρκάτηθσ υποδζχτθκε τουσ ςυνζδρουσ και ο Γενικόσ Διευκυντισ 

Τπουργείου Εξωτερικϊν πρζςβθσ Αλζξανδροσ Ηινων απθφκυνε χαιρετιςμό, κακϊσ επίςθσ 

και οι Πρόεδροι τθσ Eurachem κ. David Milde και τθσ ΠΕΕΧ κ. Λεόντιοσ Φιλοκζου. Ο κ. 

Philippe Denier εκ μζρουσ του ΟΑΧΟ (Director of Verification Division/OPCW), επίςθμοσ 

προςκεκλθμζνοσ του Τπουργείου Εξωτερικϊν, μίλθςε για τθ ςθμαςία τθσ λειτουργίασ του 

Οργανιςμοφ ενϊ παράλλθλα μεταδόκθκε βιντεογραφθμζνο μινυμα του Γενικοφ Διευκυντι 

του ΟΑΧΟ κ. Αhmet Üzümcü. Ακολοφκθςε δεξίωςθ από τον Διμαρχο Λευκωςίασ και 

καλλιτεχνικό πρόγραμμα με το ςυγκρότθμα ΑΝΣΟΤΣΟ.  
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Πολιτιςτικό δρώμενο (1 Ιουνίου) 

Tθν Πζμπτθ 1 Ιουνίου πραγματοποιικθκε μια ενδιαφζρουςα πολιτιςτικι βραδιά ςτο 

Πολιτιςτικό Κζντρο του Πανεπιςτθμίου Κφπρου - το Αρχοντικό τθσ οδοφ Αξιοκζασ. Θ 

ςυναυλία  με τον Ευαγόρα Καραγιϊργθ και τουσ ςυνεργάτεσ του ετοιμάςτθκε αποκλειςτικά 

για τθ Eurachem 2017 και κζρδιςε το ενδιαφζρον και τα χειροκροτιματα των ςυνζδρων. 

Είχε προθγθκεί ςφντομθ πεηι διαδρομι από τθν Πφλθ Αμμοχϊςτου (όπου ζγινε περιεκτικι 

ξενάγθςθ) προσ τον Άγιο Καςςιανό, δίπλα από τα ερειπωμζνα κατεχόμενα ςχολεία.  
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Επίςημο δείπνο ςτην Παλιά Ηλεκτρική (1 Ιουνίου)  

Μετά το τζλοσ τθσ ςυναυλίασ, οι ςφνεδροι περπάτθςαν μζχρι τθν Παλιά Θλεκτρικι, όπου 

διοργανϊκθκε το επίςθμο δείπνο. 

 

Εκδρομή ςτην Πάφο, την Πολιτιςτική Πρωτεφουςα τησ Ευρώπησ (3 Ιουνίου). 

Σο πρόγραμμα περιελάμβανε ξενάγθςθ ςτο Κοφριο, τθν Πζτρα του Ρωμιοφ, τον 

αρχαιολογικό χϊρο τθσ Πάφου, τθν εκκλθςία και τθ ςτιλθ του Αποςτόλου Παφλου και 

περιδιάβαςθ ςτο λιμανάκι τθσ Πάφου. τθν εκδρομι ςυμμετείχε μικρόσ αρικμόσ ςυνζδρων 

(14). 

 

Η Εβδομάδα Εurachem 2018 κα φιλοξενθκεί τον ερχόμενο Μάϊο ςτθν πρωτεφουςα τθσ 

Ιρλανδίασ Δουβλίνο.  

 

Περιςςότερεσ πλθροφορίεσ για τθν εβδομάδα Eurachem 2017 μπορείτε να βρείτε ςτθν 

ςχετικι ιςτοςελίδα https://www.ucy.ac.cy/eurachem2017. 

 

 

Θερμζσ ευχαριςτίεσ οφείλονται ςτουσ χορηγοφσ του εμιναρίου και των άλλων δράςεων 

τθσ φετινισ Εβδομάδασ Εurachem. Χωρίσ τθ δικι τουσ ςυμβολι δε κα ιταν δυνατι θ 

πραγματοποίθςθ τθσ Εβδομάδασ ςε αυτό το υψθλό επίπεδο οργάνωςθσ.   

 

https://www.ucy.ac.cy/eurachem2017

