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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 23ης ΔΕ/ΕΕΧ—14-01-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 322/23η Δ.Ε/14. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανακοίνωση της ΔΕ/ΕΕΧ να σταλεί στα μέλη της ΣτΑ ως
ενημέρωση και να αποστέλλεται σε όποιο συνάδελφο απευθύνει ερωτήματα σχετικά
με την προκήρυξη 4Κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 323/23η ΔΕ/14.01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να αναρτηθεί το Δελτίο Τύπου για τα επαγγελματικά
δικαιώματα με τις αλλαγές που αποφασίσθηκαν κατά τη συνεδρίαση της ΔΕ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 324/23η Δ.Ε/14. 01.2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία ότι η ΕΕΧ δέχεται να έχει την οργάνωση ή τη
συνδιοργάνωση και την οικονομική διαχείριση για τα Συνέδρια που διοργανώνονται
από τα Divisions της EuCheMS.
ΑΠΟΦΑΣΗ 325//23η Δ.Ε/14. 01.2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η μη συμμετοχή της ΕΕΧ στην εκδήλωση “MIND
THE LAB” διότι δεν είναι σαφείς οι στόχοι που θα εξυπηρετήσει η παρουσία μας και
είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα για να προετοιμασθεί υλικό σχετικό με τη
Χημεία και την καθημερινή ζωή που θα ενδιέφερε τον πολίτη.
ΑΠΟΦΑΣΗ 326/23η Δ.Ε/14. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Η Πρόεδρος της ΕΕΧ να επικοινωνήσει με την Νομική Υπηρεσία του ΥΠΑΝ- κα.
Α. Μυτανίδη - και να της εξηγήσει τις δυσκολίες σχετικά με τις βεβαιώσεις.
Β. Να δοθεί ενιαία βεβαίωση σύμφωνα με αυτές που εκδίδει η ΚΥ/ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 327/23η Δ.Ε/14. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί η ΔΕ/ΠΤΚΔΜ να ζητήσει συνάντηση με
τη διοίκηση της ΕΥΑΘ σχετικά με την προκήρυξη 5Κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 328/23η Δ.Ε/14. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί επιστολή στον ΑΣΕΠ και να ζητά διευκρινίσεις για
τις θέσεις που γίνονται δεκτά τα πτυχία μόνο των βιολόγων -σχετικά με την προκήρυξη
7Κ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 329/23η Δ.Ε/14. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Η τρίμηνη απευθείας ανάθεση για τον εξωτερικό συνεργάτη των ΧΧ -ποσό
1.000,00€.
Β. Η τρίμηνη απευθείας ανάθεση για τον εξωτερικό συνεργάτη του Μητρώου της ΕΕΧ
σύμφωνα με τη σειρά της προηγουμένης προκήρυξης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 330/23η Δ.Ε/14. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η πληρωμή των καθυστερούμενων ενοικίων 18 μηνών για τα
γραφεία του ΠΤ ΝΑ και μετά την εκλογή του νέου ΔΣ Ν. Αιγαίου να συζητηθεί η
αλλαγή έδρας.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 331/23η Δ.Ε/14. 01.2017
Εγκρίνεται ομόφωνα η παραγγελία στυλό με το λογότυπο της ΕΕΧ και δώρων για τη
βράβευση των μαθητών και τους ομιλητές των Παρασκευών στην ΕΕΧ -ποσό
1.000,00€. Αναλαμβάνει η Πρόεδρος
ΑΠΟΦΑΣΗ 332/23η Δ.Ε/14. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να ΜΗΝ πληρωθεί το ποσό των 110,00€ για επισκευή
σωληνώσεων του 1ου Ισογείου της πολυκατοικίας της ΕΕΧ διότι δεν τηρήθηκε η
αρμόζουσα διαδικασία -στο εξής για οποιαδήποτε δαπάνη να υπάρχουν 3(τρεις)
προσφορές και να ζητείται έγκαιρα η γνώμη μας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 333/23η Δ.Ε/14. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η πληρωμή της συνδρομής στην EuCheMS – ποσό 4.160,00€.
ΑΠΟΦΑΣΗ 334/23η Δ.Ε/14. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η έκδοση βιβλίου με το σύνολο των τευχών ανά έτος των
ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ για το αρχείο της ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 335/23η Δ.Ε/14. 01.2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η άμεση καταβολή μετρητών ποσού 10.000,00€, με
σκοπό την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Παρατηρητηρίου της
Επαγγελματικής Απασχόλησης των Χημικών μετά από την έγκριση της ΣτΑ του
Ιουνίου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 336/23η Δ.Ε/14. 01.2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να εξουσιοδοτηθεί ο κ. Α. Παπαδόπουλος να έλθει σε
επαφή με τους υπεύθυνους για την ΙΔΡΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΒΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ για τη συμμετοχή της ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 337/23η Δ.Ε/14. 01.2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η έγκριση της συμμετοχής του κ. Μ. Τερζίδη στη
συντονιστική επιτροπή του IYCN υπό τη σκέπη της IUPAC.
ΑΠΟΦΑΣΗ 338/23η Δ.Ε/14. 01.2017
"Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία /ομόφωνα η πληρωμή του ποσού των 70 ευρώ στην κ.
Μ. Καλλιάνη για την οργανωτική υποστήριξη της συνάντησης της ΔΕ με τους
προέδρους των ΧΤ την Παρασκευή 13-1-17 και την επεξεργασία των αποτελεσμάτων
της συνάντησης".
ΑΠΟΦΑΣΗ 339/23η Δ.Ε/14. 01.2017
"Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η πραγματοποίηση της εκδήλωσης για την κοπή της
πίτας του ΠΤΑΚ και την βράβευση των μαθητών που διακρίθηκαν στον 30ο ΠΜΔΧ
στις 8-2-2017, μετά από πρόταση του ΠΤΑΚ (απόφαση δια περιφοράς)
ΑΠΟΦΑΣΗ 340/23η Δ.Ε/14. 01.2017
"Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η 1η από τις προτεινόμενες από την Προέδρο αφίσες για
τον 31ο ΠΜΔΧ και η εκτύπωση της με την μέθοδο της μικρότερης από 3 προσφορές.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 341/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα
(i) η έγκριση της επιχορήγησης του ΠΤΑΚ -ποσό 1.100,00€ για την οργάνωση της
κοπής της πίτας και
(ii) o προϋπολογισμός για τη βράβευση των μαθητών, ποσού 1.200,00€.
ΑΠΟΦΑΣΗ 342/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση της επιστολής που έχει προτείνει ο ΓΓ μετά από τις
διορθώσεις που πρότεινε η Πρόεδρος, η αποστολή της στον ΑΣΕΠ και στο Υπουργείο
Υγείας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 343/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού, ώστε να
επιτευχθεί αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου του Παρατηρητηρίου της
Επαγγελματικής Απασχόλησης των Χημικών σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση της
ΔΕ/ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 344/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση των βεβαιώσεων που έχει προτείνει η Πρόεδρος
μετά από τις διορθώσεις που πρότεινε ο κ. Ι. Σιταράς και η αποστολή τους σε όλα τα
ΠΤ/ΕΕΧ μαζί με τις ευχαριστήριες επιστολές και τις βεβαιώσεις προς τους
βαθμολογητές- επιτηρητές του ΠΜΔΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 345/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η συγκρότηση τριμελούς επιτροπής, η οποία θα εξετάζει τα
αιτήματα αναστολής ιδιότητας μέλους της ΕΕΧ, αποτελούμενης από τους κ.κ.: Ι.
Βαφειάδη, Α. Παπαδόπουλο, Ι. Σιταρά.
ΑΠΟΦΑΣΗ 346/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί επιστολή στα μέλη της ΣτΑ με αίτημα να ενταχθούν
οι ίδιοι, αλλά και να προτείνουν εμπειρογνώμονες για την επιτροπή Επαγγελματικών
θεμάτων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 347/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η εγγραφή της κ. Καλλιόπης Γκανά στην ΕΕΧ και η
αποστολή επιστολής με τα νόμιμα δικαιολογητικά προς τον ΓΓ, κ. Γκανάτσιο Β.
ΑΠΟΦΑΣΗ 348/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η αγορά 2 (δύο) laptops /2(δύο) βιντεοπροβολέων/ μίας(1)
οθόνης σε τρίποδο/ ενός(1) κασετοφώνου δημοσιογραφικού και ενός (1) εξωτερικού
σκληρού δίσκου για την αποθήκευση των ΧΧ από το ΠΛΑΙΣΙΟ. Αναλαμβάνει ο κ. Ξ.
Βαμβακερός.
ΑΠΟΦΑΣΗ 349/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Εγκρίνεται ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός της 1ης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 350/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο Ταμίας της ΕΕΧ να διερευνήσει τα επιτόκια της
Εθνικής Τράπεζας και της Πειραιώς προκειμένου να προβεί σε τρίμηνη ή εξάμηνη ή
μηνιαία με αυτόματη ανανέωση προθεσμιακή κατάθεση, για το ποσό των 80.000,00€.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 351/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να αναλάβει ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Β. Λαμπρόπουλος τις
επαφές για τη διευθέτηση των θεμάτων που αφορούν τα κοινόχρηστα και τη διαχείριση
της πολυκατοικίας και να ενημερώνει τη ΔΕ σε κάθε συνεδρίαση.
ΑΠΟΦΑΣΗ 352/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση του οικονομικού απολογισμού της 3Ης Συνόδου της
10ηςΣτΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 353/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η αποστολή επιστολής προς το Division of Chemical
Education με κοινοποίηση στη EuCheMS,όπου θα αναφέρεται ότι:
Μετά την άρνηση του κ. Σταύρου για συνδιοργάνωση του ECRICE με την ΕΕΧ, η ΕΕΧ
είναι πρόθυμη να αναλάβει τη διοργάνωση στην Αθήνα με ευθύνη της ΔΕ αυτής.
Την σύνταξη της επιστολής αναλαμβάνει ο κ. Ι. Βαφειάδης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 354/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα ο ορισμός του κ. Ν. Κυρίτση ως εκκαθαριστή για την ΕΑΠ
(ΕΝΙΑΙΑ ΑΡΧΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ).
ΑΠΟΦΑΣΗ 355/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η αποστολή της προτεινόμενης από την Πρόεδρο και
επισυναπτόμενης επιστολής για την Παιδεία στις Επιστημονικές Ενώσεις, με τις
διορθώσεις.
ΑΠΟΦΑΣΗ 356/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Εγκρίνονται ομόφωνα τα Σεμινάρια κατά την πρόταση της κας Ε. Λαμπή στην Αθήνα
-ISO 22000 από την TUV HELLAS.
ΑΠΟΦΑΣΗ 357/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα:

η έγκριση του πρωτοκόλλου της βράβευσης των μαθητών του 30ου ΠΜΔΧ
μετά τις τροποποιήσεις

η απονομή τιμητικών διπλωμάτων

εγκρίνεται ομόφωνα ο προϋπολογισμός της βράβευσης
ΑΠΟΦΑΣΗ 358/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή της προτεινόμενης επιστολής στην ΑΑΔΕ(ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ).
ΑΠΟΦΑΣΗ 359/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει δεκτή η πρόταση του κ. Ι. Βαφειάδη για τις διεθνείς
εκπροσωπήσεις της ΕΕΧ, δηλαδή:
Εγκρίνονται ομόφωνα ως εκπρόσωποι της ΕΕΧ:
1.
η κα. Κούρνια Ζωή, Division of Computational and Theoretical Chemistry /
EuCheMS,
2.
οκ. Ρασσιάς Γεράσιμος, Division of Organometallic Chemistry /EuCheMS,
3.
οκ. Καμπόλης Αναστάσιος, Working Party on Chemistry and Energy /
EuCheMS,
4.
ο κ. Κιτσινέλης Σπυρίδων, Working Party on Εthics in Chemistry / EuCheMS,
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5.
η κα. Ζώη Ιωάννα, Physical and Biophysical Chemistry Division / IUPAC,
6.
o κ. Κόκοτος Χριστόφορος, Organic and Biomolecular Chemistry Division /
IUPAC,
7.
η κα. Παρασκευοπούλου Βασιλική, Chemistry and the Environment Division /
IUPAC,
8.
ηκ α. Λέκκα Μαρία Ελένη, Chemistry and Human Health Division / IUPAC

ΑΠΟΦΑΣΗ 360/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Η ηλεκτρονική δημοσίευση των τευχών του επικαιροποιημένου νομικού και
κανονιστικού πλαισίου της ΕΕΧ που επιμελήθηκε η Πρόεδρος μετά τις διορθώσεις που
πρότεινε ο κ. Μ. Χάλαρης.
Θα δοθεί περιθώριο 4 εβδομάδων από την ανάρτηση για υποβολή προσθηκών.
Β. Να ζητηθεί από τον κ. Ν. Μιχελή εκτίμηση κόστους για την κωδικοποίηση της
νομοθεσίας της ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 361/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί το αρχείο των εμπειρογνωμόνων από την κα. Μ.
Καλλιάνη στον κ. Α. Παπαδόπουλο που θα αναλάβει την ανάρτησή του σε συνεργασία
με τον κ. Ν. Σιρινίδη και να ενεργοποιηθεί η αρχική πρόσκληση για Μητρώο
Εμπειρογνωμόνων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 362/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα:
1. Η έγγραφη επίπληξη στον κ. Κυρίτση με κοινοποίηση στην εποπτεύουσα αρχή για
πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του και καθυστέρηση στην ώρα προσέλευσης η
οποία θα επιδοθεί εξωδίκως.
2. Η αγορά ηλεκτρονικού μηχανήματος κάρτας μέχρι του ποσού των 1000 ευρώ.
3. Η υιοθέτηση του προτεινόμενου καθηκοντολόγιου μετά από τις διορθώσεις που
προτάθηκαν από την κ. Λαμπή και η επίσημη ενημέρωση του υπαλλήλου της ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 363/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να δοθεί η άδεια χρήσης λογότυπου, μόνο εφόσον
συμφωνήσει και συμμετάσχει ως συνδιοργανωτής το υπό εκλογή Π.Τ. Ν. Αιγαίου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 364/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να διερευνηθεί από την Πρόεδρο η συνδιοργάνωση συνεδρίου
με θέμα: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» με το Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ, Τμήμα
Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας, ΣΕΒΤ, ΣΕΒΧΒΜ, ΣΧΒΕ, ΣΥΒΙΠΥΣ, στο
πλαίσιο της έκθεσης CHEM 2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ 365/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Να διερευνηθεί η δυνατότητα συνεργασίας με τον ΣΕΒΤ για τη δημιουργία των
Μητρώων.
Β. Να αναρτηθούν οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης «Το μετέωρο βήμα της έρευνας και
της καινοτομίας προς την εφαρμογή και τη βιομηχανία» στη ιστοσελίδα.

5

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κ.Υ. Ε.Ε.Χ. 2017

8/12/2017

Γ. Να αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα ότι μετά τον Αύγουστο του 2017
ορισμένοι τόποι της ιστοσελίδας (όπως οι αγγελίες και οι αναρτημένες παρουσιάσεις
θα είναι προσβάσιμες μόνο από τα εγγεγραμμένα μέλη της ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 366/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Σχετικά με το αίτημα του κ. Γουλέ για παραχώρηση της αίθουσας, εξουσιοδοτείται ο
κ. Λαμπρόπουλος να διαπραγματευθεί με τον κ. Γ. Γουλέ ως εξής:
Εφ΄όσον αποδεχθεί να συμμετάσχει στην ημέρα Χημείας (10/3/2017) με δρώμενο
δωρεάν, η αίθουσα θα παραχωρηθεί έναντι του ποσού των 50 ευρώ. Εάν αρνηθεί να
συμμετάσχει στην ημέρα Χημείας (10/3/2017) με δρώμενο, τότε θα ζητηθεί το ποσό των
100 ευρώ για τα έξοδα επιστασίας και καθαριότητας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 367/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να εγγράφονται ως μέλη της ΕΕΧ όσοι έχουν
διδακτορικό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Χημείας της Ελλάδας ή αναγνωρισμένο
εξωτερικού.
ΑΠΟΦΑΣΗ 368/24η Δ.Ε/28. 01.2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η καταβολή του ποσού των 40,00€ για την Μ.
Καλλιάνη και του ποσού των 30,00€ για την κα. Ε. Ρεκατσίνα για την παρουσία τους
στη συνεδρίαση της ΔΕ/ΕΕΧ / 28-01-2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 25ης ΔΕ/ΕΕΧ—09-02-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 369/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα σε κάθε περίπτωση αιτήματος συναδέλφου να απευθύνεται
επιστολή -ερώτημα στο αντίστοιχο Υπουργείο από το Γ.Γ. κ. Β. Γκανάτσιο και να
ερωτηθεί επισήμως ο Νομικός Σύμβουλος να προτείνει στην ΕΕΧ είτε ο ίδιος είτε
κάποιον ειδικό εργατολόγο για να απαντά στα ασφαλιστικά θέματα.
ΑΠΟΦΑΣΗ 370/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση ποσού 700,00€ ανά φορητό υπολογιστή.
Αναλαμβάνει ο κ. Α. Παπαδόπουλος. Η υπόλοιπη παραγγελία θα εκτελεσθεί ως έχει.
ΑΠΟΦΑΣΗ 371/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα εάν απαιτείται από το Νόμο, να συνταχθεί ΑΠΔ και οι
συμβάσεις να αναπροσαρμοσθούν, σύμφωνα με απόφαση επόμενης ΔΕ/ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 372/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση του νέου προϋπολογισμού της 2ης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
ΣΤΗΝ ΕΕΧ- 17-02-2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ 373/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΠΕΑΧ να
γίνει δεκτή η εισήγηση της κ. Χ. Λούκουτου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 374/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο οικονομικός απολογισμός του 22ου ΠΣΧ.
6

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κ.Υ. Ε.Ε.Χ. 2017

8/12/2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 375/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η ΕΕΧ να αναλάβει τη διοργάνωση του CHEMISTRYREDISCOVERED με ευθύνη της ΔΕ και του ΤΠΧΕ. Γίνεται αποδεκτή η Οργανωτική
Επιτροπή αποτελούμενη από τους συναδέλφους σύμφωνα με την εισήγηση - την
υλοποίηση αναλαμβάνει η Πρόεδρος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 376/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να αναλάβει ο Γ.Γ. κ. Β. Γκανάτσιος τη συνεννόηση με τον
κ. Ι. Γουλέ σχετικά με την παραχώρηση της αίθουσας της ΕΕΧ που έχει αιτηθεί,
ταυτόχρονα με τη συμμετοχή του στο δρώμενο «ΘΕΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ» δωρεάν στις 1003-2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ 377/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή της επιστολής που εισηγήθηκε το Τμήμα
Περιβάλλοντος στη Διαβούλευση για την ποιότητα του επαναχρησιμοποιούμενου
νερού, με τις προσθήκες της κας Σαμαρά Κων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 378/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η διοργάνωση Συνεδρίου στο πλαίσιο της ΕΚΘΕΣΗΣ CHEM
2017 με τίτλο «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ» και συνδιοργάνωση με το Τμήμα
Χημείας ΕΚΠΑ -Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ -Τμήμα Διατροφής
και Διαιτολογίας ΑΤΕΙΘ καθώς και εκπροσώπων Βιομηχανιών.
ΑΠΟΦΑΣΗ 379/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η προετοιμασία και αποστολή Δελτίου Τύπου που
προετοίμασε η Πρόεδρος για τη Διεθνή Ημέρα για τις Γυναίκες στην Επιστήμη / 11η
Φεβρουαρίου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 380/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνατην ΔΕ να εκπροσωπήσει και να ενημερώσει εγγράφως για
την ημερίδα της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ στις 14-2-17, ο Ταμίας της ΕΕΧ κ. Ξεν. Βαμβακερός.
ΑΠΟΦΑΣΗ 381/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να εκπροσωπήσει και να ενημερώσει εγγράφως τη Διοικούσα
Επιτροπή για την υποδοχή νέων συναδέλφων τη Δευτέρα 20-02-17 η Πρόεδρος της
ΔΕ/ΕΕΧ κα. Τ. Σιδέρη.
ΑΠΟΦΑΣΗ 382/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα ο Γ.Γ. κ. Β. Γκανάτσιος να ενημερώσει την Χ. Λούκουτου
και να ζητήσει απάντηση για το ΕΦΚΑ συναδέλφων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 383/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα για τη διαμόρφωση Κανονισμού Ηλεκτρονικών
Συνεδριάσεων-Ψηφοφοριών να ορισθεί τριμελής επιτροπή αποτελούμενη εκ των κ.κ.:
Β. Γκανάτσιου, Α. Παπαδόπουλου, Ι. Σιταρά.
ΑΠΟΦΑΣΗ 384/25η Δ.Ε/09. 02.2017
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Αποφασίζεται ομόφωνα να συσταθεί τριμελής επιτροπή αποτελούμενη εκ των κ.κ.:
Β. Γκανάτσιου, Ε. Λαμπή, Α. Παπαδόπουλου ώστε να διερευνήσει το ενδεχόμενο
αναμόρφωσης του Κανονισμού Οικονομικής Λειτουργίας της ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 385/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να αποσταλεί ενημέρωση στα μέλη σχετικά με τις αλλαγές
που προβλέπει ο Νόμος για την υποχρέωση εγγραφής/ ανανέωση ταυτότητας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 386/25η Δ.Ε/09. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η τρίμηνη απευθείας ανάθεση για τον εξωτερικό συνεργάτη
του Μητρώου της ΕΕΧ στον 3ο σύμφωνα με τη σειρά της προηγουμένης προκήρυξης
μετά την άρνηση της 2ης να προσέλθει.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 26ης ΔΕ/ΕΕΧ—22-02-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 387/26η Δ.Ε/22. 02.2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να δοθεί το δικαίωμα δευτερολογίας σε όλα τα μέλη της
ΔΕ/ΕΕΧ που έχουν τοποθετηθεί μία φορά.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 388/28.02.2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η έγκριση εξόδων μετακίνησης στο εξωτερικό,
σύμφωνα με το ν. 4336/2015, του αρχισυντάκτη των ΧΧ Κυριακίδη με σκοπό την
εκπροσώπηση του περιοδικού Χημικά Χρονικά στη συνάντηση των εκπροσώπων των
περιοδικών της ChemPubSoc Europe και του εκδοτικού οίκου Wiley, που θα
πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Μαρτίου 2017,
ΑΠΟΦΑΣΗ 389/ 28.02.17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η έγκριση συνδιοργάνωσης εξειδικευμένης
επιμορφωτικής ημερίδας με τον ΣΥΒΙΠΥΣ με θέμα ασφάλεια τροφίμων και
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: 19 ή 26/5/2017, σύμφωνα με την πρόταση του
Προέδρου του ΣΥΒΙΠΥΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 390/ 28.02.17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η αποστολή επιστολής στο Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ για
την ανάληψη της προετοιμασίας των μαθητών στην Β φάση του ΠΜΔΧ στην οποία να
αναφέρονται η πρόθεση της ΕΕΧ να την αναθέσει στο ΕΚΠΑ για τα επόμενα 3 χρόνια,
εφόσον το επιθυμεί και να συνδράμει στην αγορά αναλώσιμων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 391/ 02.03.17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η συγκρότηση της Οργανωτικής και της
Επιστημονικής Επιτροπής του 31ου ΠΜΔΧ σύμφωνα με την πρόταση της Προέδρου
της ΔΕ και Προέδρου του ΠΜΔΧ με βάση τον κανονισμό διεξαγωγής του ΠΜΔΧ.
Η Οργανωτική επιτροπή αποτελείται από:
ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
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ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΑΡΙΣΤΟΥΛΑ
ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΜΑΝΩΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΜΠΑΚΑΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ
ΣΤΑΥΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
και όλα τα μέλη της ΔΕ, με δυνατότητα προσθήκης και νέων μελών ή αφαίρεσης των
ανωτέρω με βάση τον κανονισμό.
Η Επιστημονική επιτροπή αποτελείται από:
ΦΙΛΛΕΝΙΑ ΣΙΔΕΡΗ- εκπρόσωπος της ΔΕ και Πρόεδρος της ΕΕ
ΒΑΡΕΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΛΑΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΙΔΩΝΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Η 1η συνεδρίαση της ΟΕ ορίζεται στις 3-3-17 στις 17.30 στα γραφεία της ΕΕΧ
Η 1η συνεδρίαση της ΕΕ ορίζεται στις 3-3-17 στις 18.30 στα γραφεία της ΕΕΧ
ΑΠΟΦΑΣΗ 392/02.03.17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η εκπροσώπηση της ΕΕΧ στο ΣΑΕΠ με βάση το
έγγραφο με ΑΠ 29992/Κ4 (272) από την Πρόεδρο της ΕΕΧ, κ. Τριανταφυλλιά Σιδέρη
και τον Πρόεδρο του Τμ. Χημείας ΕΚΠΑ, κ. Γ. Κόκοτο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ/13.3.2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 393/Αθήνα 13.3.2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αποστολή τροποποιημένης κοινής επιστολής
ΕΕΦ-ΕΕΧ για ΥΠΠΟ, μετά και από τις παρεμβάσεις της Προέδρου και της
κ. Κ. Κουζέλη.
ΑΠΟΦΑΣΗ 394/Αθήνα 13.3.2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αποστολή Newsletter σε όλους τους
συναδέλφους και ανάρτηση στην ιστοσελίδα για συμμετοχή στην έρευνα για
την απασχόληση των χημικών.
ΑΠΟΦΑΣΗ 395/Αθήνα 13.3.2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αποστολή της επιστολής που πρότεινε η
Πρόεδρος σε ΥΠΠΕΘ για συμμετοχή σε επιτροπές για ΙΕΚ, μετά την
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ενημέρωση από τον κ. Ι. Δάφτση για αποκλεισμό χημικών από τη διδασκαλία
μαθημάτων ειδικότητας- προτείνεται ο κ. Φαρμάκης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 396/Αθήνα 13.3.2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αποστολή επιστολής που πρότεινε η
Πρόεδρος σε ΥΠΠΕΘ για συμμετοχή σε διαβούλευση για ενοποίηση
ειδικοτήτων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 397/ Αθήνα 13.3.2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αποστολή επιστολής που πρότεινε η
Πρόεδρος στον Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας ΕΚΠΑ κ. Γ. Κόκοτο όσον
αφορά την εκπαίδευση στη Β΄ φάση του ΠΜΔΧ για τα επόμενα 3 χρόνια στο
Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 398/Αθήνα 13.3.2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αποστολή του πρακτικού της ΓΣ του ΠΕΑΧ
στον Νομικό Σύμβουλο για να προχωρήσει στην αλλαγή του Καταστατικού,
με βάση προηγούμενες αποφάσεις της ΔΕ/ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 399/Αθήνα 13.3.2017
Η 27η συνεδρίαση της ΔΕ ορίζεται την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 στις 17.30
με την ΗΔ που έχει σταλεί και όσα θέματα θα έχουν προστεθεί.
ΑΠΟΦΑΣΗ 400/Αθήνα 13.3.2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο προϋπολογισμός (αμοιβές συνεργατών):
Α. 31ου ΠΜΔΧ 18/3/17
Β. Κυριακή –19/03/2017 - Επαναληπτικές εκλογές Π.Τ. Ν. Αιγαίου/ Αν.
Στερεάς-Ευβοίας -Ευρυτανίας εκλογών 19/3/17.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
Αθήνα 13/03/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 401/Αθήνα 13/03/17

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διεξαγωγή του Σεμιναρίου στην εταιρεία
Famar με βάση την πρόταση της υπεύθυνης του ΣΕ κ. Λαμπή.
ΑΠΟΦΑΣΗ 402/Αθήνα 13/03/17

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αποστολή Δελτίου Τύπου για την «ΔΙΕΘΝΗ
ΗΜΕΡΑ ΓΗΣ» και την «ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΝΕΡΟΥ» που πρότεινε το
Τμήμα Περιβάλλοντος.
ΑΠΟΦΑΣΗ 403/Αθήνα 13/03/17

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η πρόταση του Προέδρου ΣΥΒΙΠΥΣ για
συνεργασία για χημικούς σε βιομηχανία πλαστικών.
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 27ης ΔΕ - ΤΕΤΑΡΤΗ 27-3-17
ΑΠΟΦΑΣΗ 404/27η ΔΕ/ 27/03/17
Αποφασίζεται ομόφωνα

η επαναπροκήρυξη των εκλογών του Ε.Τ. Τροφίμων στις 3-5-2017. Το
Μητρώο μελών θα μείνει ανοικτό μέχρι τη Δευτέρα 24/04/2017 και οι υποψηφιότητες
θα κατατεθούν μέχρι την Παρασκευή 28/04/2017.

Να γίνει ενημέρωση των τμημάτων (1) Αναλυτικής Χημείας, (2) Φαρμάκων
και Καλλυντικών και (3) Περιβάλλοντος ΥΑΕ, προκειμένου να στείλουν πρόσκληση
για τέλεση εκλογοαπολογιστικών συνελεύσεων με σκοπό την προκήρυξη εκλογών. Η
επιστολές θα απευθύνονται στους στους αντίστοιχους Προέδρους των Ε.Τ., ήτοι: (1)
κα. Α. ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ, (2) ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ κ. Αθ.
ΔΙΑΜΑΝΤΗ, (3) ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ κ.
Θεμ. ΚΟΥΙΜΤΖΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 405/27η ΔΕ/ 27/03/17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία μετά την προσπάθεια για την χορήγηση της αιγίδας
από το ΥΠΠΕΘ, να σταλεί στα σχολεία τα οποία έχουν την υποδομή τη δυνατότητα
και τις προδιαγραφές για τη συμμετοχή τους στη δράση “CHEMISTRY
REDISCOVERED”, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα.
ΑΠΟΦΑΣΗ 406/27η ΔΕ/ 27/03/17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία στην DA/EYCN -ΚΡΗΤΗ την ΕΕΧ να
εκπροσωπήσουν οι κ.κ.: Μ. Τερζίδης- Εκπρόσωπος της ΕΕΧ στην EYCN, η Πρόεδρος
της ΕΕΧ κα. Τ. Σιδέρη, και οι κ.κ. Ι. Βαφειάδης και Α. Παπαδόπουλος - ΟΕ
DA/EYCΝ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 407/27η ΔΕ/ 27/03/17
Εγκρίνονται ομόφωνα οι οικονομικοί απολογισμοί της 2ης και της 3ης Παρασκευής στην
ΕΕΧ και ο οικονομικός απολογισμός της βράβευσης των μαθητών του ΠΜΔΧ 2016.
ΑΠΟΦΑΣΗ 408/27η ΔΕ/ 27/03/17
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο οικονομικός απολογισμός για ASF- ΗΜΕΡΑ
ΧΗΜΕΙΑΣ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 409/27η ΔΕ/ 27/03/17
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης με τη NETICON από 01-03-2017
έως και 28-02-2019 έναντι του ποσού 3.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 410/27η ΔΕ/ 27/03/17
Αποφασίζεται ομόφωνα η επέκταση του συμβολαίου του κ. Χ. Rosca μέχρι τέλους
Σεπτεμβρίου, με αύξηση του τιμήματος κατά 60,00€ και υποχρέωση για παρουσία 4
ημέρες/10 ώρες την εβδομάδα.
ΑΠΟΦΑΣΗ 411/27η ΔΕ/ 27/03/17
Εγκρίνονται ομόφωνα τα εντάλματα πληρωμών των κ.κ. Π. Τσακανίκα και Α. Μιχελή.
ΑΠΟΦΑΣΗ 412/27η ΔΕ/ 27/03/17
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ της πρόσκλησης
εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του εκπροσώπου της Ένωσης
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Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο (ΑΧΣ) -Αποστολή
βιογραφικών έως και την Παρασκευή 21/04/2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ 413/27η ΔΕ/ 27/03/17
Αποφασίζεται μετά από μυστική ψηφοφορία η ανανέωση της εμπιστοσύνης στο
πρόσωπο της Προέδρου. (Υπέρ 7, Κατά 0, Λευκό 1, Αποχή 2)
ΑΠΟΦΑΣΗ 414/27η ΔΕ/ 27/03/17
Εγκρίνεται ομόφωνα ο ορισμός ως εκπροσώπων της ΕΕΧ των κ.κ.:
1.
Ελένης Ευθυμιάδου – στα Ιnorganic Chemistry Division και Polymer Division
- IUPAC.
2.
Νικόλαου Θωμαΐδη -Division of Analytical Chemistry - EUCHEMS
3.
Γεώργιου Κύζα --Division of Solid State and Materials Chemistry –
EUCHEMS.
ΑΠΟΦΑΣΗ 415/27η ΔΕ/ 27/03/17
Αποφασίζεται ομόφωνα η υποβολή πρότασης στην EUCHEMS

για το βραβείο “Award for Service 2017” τον κ.: Σπ. Περλεπέ, και

για την αντίστοιχη επιτροπή κρίσης τον κ. Δημ. Κεσίσογλου.
Θα διερευνηθούν δε και περαιτέρω ονόματα με συντονισμό του υπεύθυνου Διεθνών
Σχέσεων της ΕΕΧ κ. Ι. Βαφειάδη.
ΑΠΟΦΑΣΗ 416/27η ΔΕ/ 27/03/17
Αποφασίζεται ομόφωνα η συνέχιση των ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΧ για 2 ακόμη
εκδηλώσεις μέχρι το καλοκαίρι και συνέχεια από τον Σεπτέμβριο με βάση την πρόταση
ΒΑΚΙΡΤΖΗ-ΚΛΑΔΑ που θα εξειδικευτεί δια περιφοράς.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
03/04/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 417/03/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να δοθεί το αρχείο μελών του ΤΠΧΕ στο αντίστοιχο
Τμήμα.
ΑΠΟΦΑΣΗ 418/03/04/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η αποστολή της κάρτας που έχει επιλεγεί για
τις εορτές του Πάσχα και η δημοσίευσή της στα Χημικά Χρονικά.
ΑΠΟΦΑΣΗ 419/03/04/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός των:
1.
ΔΑΦΤΣΗΣ Ε.
2.
ΜΠΑΚΑΟΥΚΑΣ Ν.
3.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ Χ.
4.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Α.
Στην ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΧ, η οποία ως
στόχο έχει την απάντηση στους συναδέλφους σχετικά με τα επαγγελματικά
θέματα και προβλήματα για τα οποία απευθύνονται στην ΕΕΧ.

12

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κ.Υ. Ε.Ε.Χ. 2017

8/12/2017

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - 05/04/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 420 /05/04/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η διοργάνωση Σεμιναρίου του Ε.Τ.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - ΣΧΗΜΑΤΑ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - Απαιτήσεις ΙSO/IEC 17043:2010 και ISO
13528:2015», καθώς και η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα.
ΑΠΟΦΑΣΗ 421 /05/04/2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η πρόταση του ΤΠΧΕ για εκπροσώπηση της
ΕΕΧ από τον κ. Μαυρόπουλο Α. σε Ημερίδα για την ενοποίηση των
ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 422 /05/04/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία με βάση την πρόταση, από 1-1-2017 και
μέχρι τη λήξη των συμβάσεων, η καταβολή του επιπλέον ποσού που
επιβαρύνει την ΕΕΧ για τους εξωτερικούς συνεργάτες, μετά την επιβολή του
ΕΦΚΑ, ώστε να μη μειωθούν οι καθαρές αποδοχές και συνιστάται:
Α. Για την κ. Μ. Καλλιάνη σε 50 ευρώ το μήνα
Β. Στο πλαίσιο της σύμβασης με την εταιρεία IDEA, 212,50 ευρώ το μήνα.
ΑΠΟΦΑΣΗ 423/05/04/2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η δαπάνη για τη μετάβαση του κ. Π.
Γιαννακουδάκη για να παρευρεθεί στην τελετή για τις Ολυμπιάδες στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας στις 29-4-17.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ -24/04/2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 424 /05/04/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η εκπροσώπηση της ΕΕΧ στην ημερίδα του
Ινστιτούτου Κοινωνικής Δυναμικής στις 9-6-17, από την κ. Μ. Βατίστα.
ΑΠΟΦΑΣΗ 425 /05/04/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η διοργάνωση δύο ακόμη εκδηλώσεων στο
πλαίσιο "Παρασκευές στην ΕΕΧ"

στις 28-5-17: «Κυκλική Οικονομία – Ένα στοίχημα για την
εξοικονόμηση φυσικών πόρων και τη διαχείριση των αποβλήτων – μια
ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη»

και στις 9 ή 16 Ιουνίου 2017 με θέμα: «Στρατηγική έξυπνης
εξειδίκευσης- Νανοΰλικά και Νανοτεχνολογία- από τη Χημεία στην αγορά».
ΑΠΟΦΑΣΗ 426 /05/04/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να κρατηθεί δωμάτιο για 2 ημέρες για
την ΓΣ CHEM PUB SOC έναντι ποσού που δεν θα υπερβαίνει τα 250 E.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 28ης ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28-04-17
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ΑΠΟΦΑΣΗ 427/28/04/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία ο μέντωρ της Β/ΒΑΘΜΙΑΣ Εκπαίδευσης να είναι ο κ.
Α. Χρονάκης.
Ο Α΄ Αντιπρόεδρος θα αποστείλει στο ΤΠΧΕ επιστολή στην οποία θα επισημαίνεται
ότι σε περιπτώσεις εκπροσωπήσεων θα αποστέλλονται αιτιολογημένα οι πιθανοί
εκπρόσωποι, χωρίς να έχει προηγηθεί ψηφοφορία στο ΤΠΧΕ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 428/28/04/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία, μετά από μυστική ψηφοφορία η επιλογή ως τακτικών
εκπροσώπων της ΕΕΧ στο ΑΧΣ των κ.κ.:
1.ΕΜ. ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗ
2. Λ. ΦΑΡΜΑΚΗ
Και ως αναπληρωτών των κ.κ.:
1. Γ. ΜΗΛΙΑΔΗ
2. ΕΜ. ΔΑΦΤΣΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 429/28/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση στον κ. Νταραβάνογλου Αθ. του ελέγχου των
αποδείξεων των εισφορών των μελών έναντι του ποσού των 200,00€. Περίοδος
εκτέλεσης του έργου 02-05-2017 έως 16-05-2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ 430/28/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Η 4η Σύνοδος της 10ηςΣτΑ να γίνει μονοήμερη την 10η Ιουνίου -λόγω Πανελληνίων
εξετάσεων και δυσκολίας εύρεσης δωματίων.
Β. Η αποδοχή της Η.Δ. της 4ης ΣΥΝΟΔΟΥ της 10ηςΣτΑ και η προσθήκη του θέματος
για την επανονομασία του Ε.Τ. ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ/ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ σε
«ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ,
ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑΣ,
ΦΑΡΜΑΚΩΝ
&
ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ».
ΑΠΟΦΑΣΗ 431/28/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης της κ. Μαρίας Καλλιάνη από 1-517 έως και 30-4-18 για:
Α. την διοργάνωση της συνόδου ΣΤΑ του Ιουνίου 2017
Β. την διοργάνωση της συνόδου ΣΤΑ του Δεκεμβρίου 2017
Γ. τις Δημόσιες Σχέσεις της ΕΕΧ και την υποστήριξη των ημερίδων και των συνεδρίων
που έχει προγραμματίσει για το
διάστημα αυτό, έναντι του ποσού των 1.331€X12=15.972€ προ φόρων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 432/28/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα :
1. Η ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία ΓΡΙΒΑΣ για 8 μήνες και συγκεκριμένα
από 15-3-17 έως 15-1-17
για τεχνική υποστήριξη, έναντι του ποσού των € 1.800,00 πλέον Φ.Π.Α.
2. Η ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία ΜΟΥΜΟΥΡΑΚΗΣ για 12 μήνες και
συγκεκριμένα από 15-3-17 έως 15-03-18 για τεχνική υποστήριξη του προγράμματος
SOFTONE, έναντι του ποσού των € 2.700,00 πλέον Φ.Π.Α.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 433/28/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης του κ. Κιτσινέλη Σπ.. από 1-52017 έως 31-10-2017 με επέκταση των αρμοδιοτήτων του:
Α. Την Προώθηση των περιοδικών της CHEMPUBSOC
B. Τις αναρτήσεις στο site ΕΕΧ,
έναντι του ποσού των € 2.400,00 πλέον Φ.Π.Α.
ΑΠΟΦΑΣΗ 434/28/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα. η επιχορήγηση του ΠΤ Θεσσαλίας με
το ποσό των 3.000,00€, σύμφωνα με το αίτημα που υπέβαλλε για την κάλυψη των
οικονομικών αναγκών του για το 2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ 435/28/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση του ελέγχου των οικονομικών της ΕΕΧ για το 2016
στην εταιρεία «PKF» έναντι του ποσού των 2400€.
ΑΠΟΦΑΣΗ 436/28/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα/ η έγκριση του ποσού των 530,00€ για την εκπροσώπηση της
ΕΕΧ στη ΓΣ της Eurachem τον Μάιο/Ιούνιο του 2017 στην Κύπρο από την κ. Α.
Στεφανίδου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 437/28/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η πληρωμή του ποσού των 30,00€ ως αμοιβή για υποστήριξη
εργασιών της ΔΕ στην κα. Μ. Καλλιάνη.
ΑΠΟΦΑΣΗ 438/28/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα η υιοθέτηση της πρότασης της EUCHEMS σχετικά με το
πλαίσιο οικονομικής διαχείρισης θεματικών (τμηματικών) συνεδρίων που
διοργανώνονται με συμμετοχή αυτής, κατά το οποίο :
1) Πριν την υποβολή αιτήματος για διοργάνωση συνεδρίου θα πρέπει να υπάρχει και
η σύμφωνη γνώμη / υποστήριξη της Ένωσης/μέλους της EuCheMS, δηλαδή, η
εκάστοτε Ένωση διαχειρίζεται τον προϋπολογισμό και υπογράφει σχετικό
συμφωνητικό.
2) Εάν το συνέδριο έχει θετικό οικονομικό αποτέλεσμα, το 80% των κερδών το
εισπράττει η εκάστοτε Ένωση,
3) Εάν το συνέδριο έχει αρνητικό οικονομικό αποτέλεσμα το 10% καλύπτεται από την
EuCheMS, ενώ άλλο ένα 10% καλύπτεται από το Επιστημονικό Τμήμα.
ΑΠΟΦΑΣΗ 439/28/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την ΚΑΥΣΗ ΤΩΝ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ και να κοινοποιηθεί στο Π.Τ. Θεσσαλίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 440/28/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει δεκτή η πρόταση του ΤΠΧΕ και να συνταχθεί σχέδιο
επιστολής ( σχετικά με τις αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα της Α’ τάξης των ΓΕΛ).
ΑΠΟΦΑΣΗ 441/28/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλούν οι επιστολές όπως τα συνημμένα στους κ.κ.:
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Α. ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, κ. ΜΠΑΞΕΒΑΝΑΚΗ (Θέμα: Αίτημα
Συνάντησης για θέματα που αφορούν στην Επαγγελματική Εκπαίδευση)
Β. ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, κα. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
(ΘΕΜΑ: Αίτημα Συνάντησης για την εξαίρεση της ειδικότητας των Χημικών από τις
Σχολές ΕΠΑΣ/ΟΑΕΔ).
ΑΠΟΦΑΣΗ 442/28/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα ο Γ.Γ. να συγγράψει επιστολή προς τον Αν. Υπουργό
Περιβάλλοντος κ. Σ. Φάμελλο ώστε να συμπεριλάβει και την ΕΕΧ στους
εμπλεκόμενους φορείς για το ΗΜΑ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ)
ΑΠΟΦΑΣΗ 443/28/04/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα ο Πρόεδρος του Π.Τ. Πελοποννήσου να εκπροσωπήσει την
ΕΕΧ στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 12 ΕΩΣ 14
ΜΑΙΟΥ στο Κατάκολο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 29ης ΔΕ - ΤΕΤΑΡΤΗ 17-05-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 444 /17/05/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η Ημερήσια Διάταξη της ΣτΑ να παραμείνει ως έχει.
ΑΠΟΦΑΣΗ 445 /17/05/2017
Εγκρίνεται ομόφωνα ο Απολογισμός εξαμήνου της ΔΕ/ΕΕΧ όπως κατατέθηκε από
την Πρόεδρο κα. Φ. Σιδέρη.
ΑΠΟΦΑΣΗ 446 /17/05/2017
Εγκρίνεται ομόφωνα ο Προγραμματισμός εξαμήνου της ΔΕ/ΕΕΧ όπως κατατέθηκε
από την Πρόεδρο κα. Φ. Σιδέρη.
ΑΠΟΦΑΣΗ 447 /17/05/2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του Καταστατικού του Παρατηρητηρίου
όπως διαμορφώθηκε, σύμφωνα με την εισήγηση της κα Χρ. Λούκουτου για την ΑΜΚ
και της τριμελούς επιτροπής εκ των κ.κ.: Τ. ΣΙΔΕΡΗ - Β.ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ- Δ.
ΑΓΑΠΑΛΙΔΗ μετά τη συζήτηση με τον Νομικό Σύμβουλο.
ΑΠΟΦΑΣΗ 448 /17/05/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για το πολυνομοσχέδιο - με
αφαίρεση 4 – 5 προσθήκη του κειμένου του ΤΠΧΕ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 449 /17/05/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ που πρότεινε το Τμήμα
Αναλυτικής Χημείας για την Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 450 /17/05/2017
Αποφασίζεται η ΔΕ/ΕΕΧ να κάνει ομόφωνα αποδεκτή την εισήγηση για τον
Κανονισμό του Παρατηρητηρίου και να δοθεί στα μέλη της ΣτΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 451 /17/05/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να ανατεθεί στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης η κατάρτιση των
κριτηρίων για το ΜΗΤΡΩΟ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΟΜΟΝΩΝ κατά τομέα, και η συζήτηση
στη ΔΕ/ΕΕΧ μετά την κατάθεσή τους.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 452 /17/05/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα ο προϋπολογισμός για τα έξοδα κυλικείου της εκδήλωσης του
ΠΤΑΚ στις 25/05/2017-«ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ - 21-05-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 453 21/05/2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η πρόσκληση ενδιαφέροντος για εκπρόσωπο στο
ΕΣΥΔ που πρότεινε ο κ. Ι. ΣΙΤΑΡΑΣ με τις τροποποιήσεις
Α.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-Τ. ΣΙΔΕΡΗ με ΑΠ. 615/22-05-2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ 454 21/05/2017
Εγκρίνεται
κατά πλειοψηφία η ανανέωση της σύμβασης του κ. Α.
Νταραβάνογλου από 15-5-17 έως 15-7-17 με τους ίδιους όρους και
προσαρμογή των οικονομικών απολαβών κατά τα 2/3.
ΑΠΟΦΑΣΗ 455/ 21/05/2017
Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία:
Α. Ο προϋπολογισμός της 4ης συνόδου της 10ης ΣτΑ, όπως φαίνεται στο
επισυναπτόμενο έγγραφο.
Β. O προϋπολογισμός της 4ης ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΣΤΗΝ ΕΕΧ, όπως φαίνεται
στο επισυναπτόμενο έγγραφο.
ΑΠΟΦΑΣΗ 456/ 29/05/2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία
Α. Η αποστολή της επιστολής που πρότεινε ο ΓΓ κ. Γκανάτσιος, για τους
οδηγούς σπουδών των ΙΕΚ, μετά τις τροποποιήσεις των κ. Σιταρά και
Παπαδόπουλου σχετικά με τις ειδικότητες «βοηθοί φαρμακείου» και
«τεχνολόγοι τροφίμων».
Β. Η αποστολή Δελτίου Τύπου που προτείνει η Πρόεδρος – και επισυνάπτεται
– για τη 2η θέση που κατέλαβε η Ελληνική Ομάδα στον Πανευρωπαϊκό
Διαγωνισμό CHEMISTRY REDISCOVERED.
Γ. Η αποστολή Δελτίου Τύπου που πρότεινε το Τμήμα Περιβάλλοντος για την
Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος.
Δ. η αποδοχή της πρότασης του ΤΠΧΕ για την 'Επιτροπή για την λύση των
θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων 2017", με βάση το έγγραφο που
επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 30ης ΔΕ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9-6-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 457/ 30η ΔΕ/ 09/06/2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο ισολογισμός της χρήσης 2016 και ο ταμειακός
απολογισμός 1-1-2016 έως 31-12-2016.
Επίσης ο ενοποιημένος προϋπολογισμός έτους 2018.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 458/ 30η ΔΕ/ 09/06/2017
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η επικαιροποίηση της πρότασης κανονισμού για το
Συμβούλιο Εκπαίδευσης για την υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων της
ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 459/ 30η ΔΕ/ 09/06/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία από εδώ και στο εξής οι δια περιφοράς αποφάσεις
να λαμβάνονται μέσω της προτεινόμενης από το Γενικό Γραμματέα κ. Β. Γκανάτσιο
φόρμας, ο οποίος θα αναλάβει να συγκεντρώνει τις απαντήσεις και τα αποτελέσματα
της ψηφοφορίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 460/ 30η ΔΕ/ 09/06/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η έκδοση χρεωστικής κάρτας για πληρωμές
προμηθευτών μέχρι του ορίου των 300,00€ με χειριστή που θα ορισθεί όταν βγει η
κάρτα και με υποβολή αιτήματος στην Τράπεζα της Ελλάδος για άνοιγμα
λογαριασμών σε ALPHABANKκαι EUROBANK.
ΑΠΟΦΑΣΗ 461/ 30η ΔΕ/ 09/06/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφίαότι για μικροέξοδα- αναλώσιμα -είδη κυλικείου η
ΔΕ/ΕΕΧ εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο μέχρι του ποσού των 300,00€ και τον Ταμία
μέχρι του ποσού των 200,00€.
ΑΠΟΦΑΣΗ 462/ 30η ΔΕ/ 09/06/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα να απασχοληθεί υπερωριακά για το μήνα Ιούνιο ο κ. Ν.
Κυρίτσης για τις ανάγκες της ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 463/ 30η ΔΕ/ 09/06/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η αποδοχή της πρότασης του Ιδρύματος Μποδοσάκη
για βιντεοσκόπηση και ανάρτηση της εκδήλωσης για την Κυκλική Οικονομία, η
οποία θα πραγματοποιηθεί στις 16-6-17 στα γραφεία της ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 464/ 30η ΔΕ/ 13/6/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία:
Α. Η έγκριση του ποσού των 900  για την κάλυψη των εξόδων μεσημεριανής
διατροφής των μαθητών που θα μετάσχουν στην β φάση του ΠΜΔΧ από 19/6-1/7/17.
Β. Η έγκριση του ποσού των 50  ως αποζημίωση για τον συνεργάτη ο οποίος θα
υποστηρίξει την εκδήλωση υποδοχής των μαθητών την Κυριακή 18/6/17. Η
αποζημίωση θα καταβληθεί μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του εξαμήνου
που αφορούν.

Η 31Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΑΤΑΙΩΘΗΚΕ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
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ΑΠΟΦΑΣΗ 465/ 30η ΔΕ / 28-6-2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία:
1. Τα γραφεία της ΕΕΧ Από τις 17-7-17 μέχρι και 11-8-17 τα γραφεία της ΕΕΧ να
δουλεύουν με ωράριο: 09.00-17.00, όπως επίσης από 21-08-17 έως και 01-09-17.
και από 14-08-17 έως και 20-08-17 να μείνουν κλειστά.
2. Να προταθούν στον κ. Κυρίτση ως απάντηση στο αίτημά του για άδεια
καλοκαιριού οι ακόλουθες δύο εναλλακτικές λύσεις:
Α. Να εξαντλήσει το υπόλοιπο αδείας του παίρνοντας άδεια από 18-7 έως και 04-8
και 14-8 έως 20-8 (18 μέρες)
Ή
Β. Από 17-7 έως και 28-7 και 14-8 έως 20-8 με υπόλοιπο άδειας 4 μέρες.
ΑΠΟΦΑΣΗ 466/ 30η ΔΕ /28-6-2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία:
1. Η έγκριση της επιστολής προς το ΥΠΠΕΘ για την παροχή άδειας μετακίνησης των
μαθητών για την 49ηICHO.
2. Hέγκριση της παροχής 30 δολαρίων στον μέντορα κ. Ν. Ψαρουδάκη για την
εξόφληση του υπολοίπου της εγγραφής που προέκυψε μετά από λογιστικό σφάλμα
του ιδρύματος Ωνάση.
ΑΠΟΦΑΣΗ 467/ 30η ΔΕ /28-6-2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία:
1. Στη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ EUCHEMS ΣΤΗΝ ΡΩΜΗ 26-27/9/17 η ΕΕΧ
να εκπροσωπηθεί από την Πρόεδρό της και να εγκριθεί για εισιτήρια διαμονή και
ημερήσια αποζημίωση ποσό μέχρι 500 ευρώ.
2. Στην την ετήσια ΓΣ των μεριδιούχων των περιοδικών της Chemical Publishing
Society Europe η Ε.Ε.Χ. θα εκπροσωπηθεί από τον κ. Ιωάννης Βαφειάδης (7,8
και 9 Σεπτεμβρίου στο Βερολίνο), καθώς και στην τελετή εορτασμού για τα 150
χρόνια από την ίδρυση της Γερμανικής Ένωσης Χημικών (GDCh) (10
Σεπτεμβρίου). Εγκρίνεται δαπάνη ύψους 500 ευρώ για αεροπορικά εισιτήρια,
διαμονή και λοιπές μετακινήσεις.
ΑΠΟΦΑΣΗ 468/ 30η ΔΕ /28-6-2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία:

1. Η ανάρτηση της προκήρυξης που έχει εγκριθεί για τον ορισμό εκπροσώπου της
ΕΕΧ στην Επιτροπή Αξιολόγησης του άρθρου 21.

2. Η ανάρτηση της προκήρυξης που έχει εγκριθεί για τον ορισμό εκπροσώπου της
ΕΕΧ στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 469/ 30η ΔΕ /28-6-2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η έγκριση της επιστολής και του σχετικού
υπομνήματος που αφορά τις αλλαγές στους οδηγούς σπουδών των ΙΕΚ
ΑΠΟΦΑΣΗ 470/30η ΔΕ /28-6-2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η έγκριση και αποστολή της επιστολής που πρότεινε
το ΤΠΧΕ που αφορά στην έγκριση των διαγωνισμών, εκδηλώσεων και δράσεων της
ΕΕΧ που αφορούν την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
ΑΠΟΦΑΣΗ 471/ 30η ΔΕ /28-6-2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η ανάρτηση της προκήρυξης που έχει εγκριθεί για
την κάλυψη των θέσεων στη συντακτική επιτροπή των «ΧΗΜΙΚΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ»,
σύμφωνα με την πρόταση της ΣΕ των ΧΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 472/ 30η ΔΕ /10-07-2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η αποστολή επιστολής στο ΥΠΠΕΘ-ΙΕΠ με θέμα:
«Αίτημα συνάντησης της ΕΕΧ με αφορμή τις εξαγγελίες για τις αλλαγές στο
Λύκειο».

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 32ης ΔΕ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13-07-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 473/ 32η ΔΕ/ 13/07/2017
Κατόπιν της παραίτησης του κ. Ξ. Βαμβακερού από την θέση του Ταμία, και την
αδυναμία αναπλήρωσής της, αποφασίζεται ομόφωνα στην επόμενη συνεδρίαση της
ΔΕ/ΕΕΧ να κατατεθούν όλες οι παραιτήσεις του Προεδρείου και να γίνει
ανασυγκρότηση του Προεδρείου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 474/ 32η ΔΕ/ 13/07/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Β. Λαμπρόπουλος να ενημερώσει
εγγράφως το Τμήμα Χρωμάτων- Βερνικιών και Μελανών - καταθέτοντας και το
απόσπασμα της έκθεσης ορκωτών λογιστών –ώστε τα χρήματα του Ε.Τ. να είναι
κατατεθειμένα σε λογαριασμό της ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 475/ 32η ΔΕ/ 13/07/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα ο κ. Α. Παπαδόπουλος να διερευνήσει την οικονομική
προσφορά της τηλεφωνίας με αύξηση των παροχών (είδος γραμμής, ταχύτητα
σύνδεσης).
ΑΠΟΦΑΣΗ 476/ 32η ΔΕ/ 13/07/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η ανανέωση της σύμβασης της ΕΕΧ με την εταιρεία
IDEA μέχρι τις 30/9/2017 έναντι του ποσού 5.225,80 ευρώ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 477/ 32η ΔΕ/ 13/07/2017
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Αποφασίζεται ομόφωνα ότι η επόμενη εγκύκλιος που θα σταλεί στις Β/Βάθμιες θα
κάνει ρητή αναφορά ότι οι αναπληρωτές καθηγητές έχουν τις ίδιες ακριβώς
υποχρεώσεις με το μόνιμο προσωπικό έναντι του Νόμου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 478/ 32η ΔΕ/ 13/07/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η αποδοχή της πρότασης της WILEY –VCH
/CHEMPUBSOC που αφορά την εναρμόνιση των δικαιωμάτων των περιοδικών της
CHEMICAL PUBLISHING SOCIETY EUROPE όπως παρουσιάστηκε σε
ενημέρωση με τηλεδιάσκεψη (WEBEX) στις 30/05/2017 και σε ενημέρωση των
μελών της Δ.Ε.
ΑΠΟΦΑΣΗ 479/ 32η ΔΕ/ 13/07/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η χορηγία του Συνεδρίου Πράσινης Χημείας με το
ποσό των 500,00€.
ΑΠΟΦΑΣΗ 480/ 32η ΔΕ/ 13/07/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα ότι η υποψηφιότητα που κατετέθη - για την ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ του ΑΡΘΡΟΥ 21 ΤΟΥ Ν.4369/2016 - δεν πληροί τα τυπικά
προσόντα - και ως εκ τούτου αποφασίζεται ομόφωνα εκπρόσωπος της ΕΕΧ να
ορισθεί η κα. Ε. Λαμπή.
ΑΠΟΦΑΣΗ 481/ 32η ΔΕ/ 13/07/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα ο εκπρόσωπος της ΕΕΧ στη ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4229-325-13 ΚΥΑ / ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ.
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -να ορισθεί ο κ. Θεόδ. Πομόνης- μέλος της ΣτΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 482/ 32η ΔΕ/ 13/07/2017
Αποφασίζεται ομόφωνα ότι η εισήγηση της Συντακτικής Επιτροπής των Χ.Χ. γίνεται
κατ’ αρχήν δεκτή με εξαίρεση τη δημιουργία ξεχωριστής ιστοσελίδας και ζητείται
από τη Συντακτική Επιτροπή να διερευνήσει τους τρόπους και το κόστος υλοποίησης
των προτάσεων ώστε να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της ΔΕ/ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 483/ 32η ΔΕ/ 13/07/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η συμπλήρωση της Συντακτικής Επιτροπής των Χ.Χ.
από τους κ.κ.: Αβραάμ Μαυρόπουλο και Χριστίνα Κοψίδα.
ΑΠΟΦΑΣΗ 484/ 32η ΔΕ 13/07/2017
Η 31η συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής που ήταν προγραμματισμένη στις 2806-2017 ματαιώθηκε λόγω της αδυναμίας προσέλευσης των κ.κ.: Β. Λαμπρόπουλου,
Β. Γκανάτσιου, Ξ. Βαμβακερού, Β. Μπίνα, κ. Σ. Παπά και Ε. Λαμπή. Αποφασίζεται η
πληρωμή των εξόδων μετάβασης και η ημερήσια αποζημίωση σε όσους τις
δικαιούνται.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ: 485/32η ΔΕ/ 24-07-17
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Αποφασίζεται ομόφωνα ότι η ΔΕ της ΕΕΧ ενεργούσα συλλογικώς, όπως προβλέπεται
από τις διατάξεις του Ν.1804/88 αναλαμβάνει την υπογραφή των ενταλμάτων
πληρωμής των ανελαστικών οικονομικών υποχρεώσεων της ΕΕΧ, κάτι που
εντάσσεται στη διαχειριστική εξουσία που ο ως άνω Νόμος της απονέμει, και
εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να υπογράψει για λογαριασμό όλων των μελών τα
εντάλματα, εξαιτίας της μη πλήρωσης της θέσης του Ταμία.
ΑΠΟΦΑΣΗ 486/ 32η ΔΕ/ 24-07-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να γίνουν αποδεκτές οι προτάσεις του ΤΠΧΕ:
1. Για αποστολή αιτημάτων συνάντησης και ενημέρωσης των τομεαρχών Παιδείας
όλων των κομμάτων του κοινοβουλίου, εκτός της Χρυσής Αυγής και του
Προέδρου της ΕΜΥ και επίσης να ζητηθεί συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΙΕΠ,
στην οποία θα μετέχουν μέλη της ΔΕ και του ΔΣ του ΤΠΧΕ.
2. Να οριστεί κοινή συνεδρίαση της ΔΕ- ΔΣ του ΤΠΧΕ για να συζητηθούν θέματα
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στην δεύτερη συνεδρίαση, μετά την
ανασυγκρότηση του Προεδρείου της ΔΕ.
3. Σχετικά με τις δράσεις που προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα, όπως
εστάλησαν και στο ΥΠΠΕΘ.
4. Συνάντηση με τις άλλες ΕΕ των Φυσικών Επιστημών
ΑΠΟΦΑΣΗ 487/ 32η ΔΕ/ 24-07-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να γίνει δεκτή η επισυναπτόμενη εισήγηση για το ΣΝ
για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και να σταλεί:
1. Στο ΥΠΠΕΘ
2. Στα ΜΜΕ
3. Στους Προέδρους των Τμημάτων Χημείας
4. Στην ΕΜΥ της Βουλής
5. Στους τομεάρχες Παιδείας των κομμάτων του κοινοβουλίου (εκτός Χρυσής

Αυγής).
ΑΠΟΦΑΣΗ 488/ 3η ΔΕ/ 26-07-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η αποστολή της επιστολής με Α.Π. 880/26-07-2017
για το ΑΧΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 489/ 31η ΔΕ/ 26-07-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η αποστολή του εγκεκριμένου εγγράφου με Α.Π.
883/26-07-2017 στην Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ κα. Θ. ΧολήΠαπαδοπούλου ως απάντηση της επιστολής της προς την ΕΕΧ για τις θέσεις για την
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 490/29-08-17
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Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η έκδοση και αποστολή του ΔΤ που προτείνει η
Πρόεδρος μετά τις διορθώσεις των μελών της ΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 33ης ΔΕ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 01-09-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 491 /33η Δ.Ε / 01/09/2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η δημιουργία ομάδας χειρισμού των θεμάτων
«ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΛΥΚΕΙΟ» η οποία αποτελείται από τους κ.κ.: μέλη του
ΔΣ ΤΠΧΕ, Φ. Σιδέρη, Ξ. Βαμβακερό, Μ. Χάλαρη, Μαρ. Ιωάννου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 492 /33η Δ.Ε/01.09.2017
Αποφασίζεται η συγκρότηση της ΔΕ/ΕΕΧ σε σώμα ως εξής :
Πρόεδρος:

Τριανταφυλλιά Σιδέρη

Α΄ Αντιπρόεδρος:

Ιωάννης Σιταράς

Β΄ Αντιπρόεδρος:

Νικόλαος Αποστολάκης

Γεν. Γραμματέας:

Ευγενία Λαμπή

Ταμίας:

Αθανάσιος Παπαδόπουλος

Ειδ. Γραμματέας:

Ιωάννης Βαφειάδης

Σύμβουλοι:

Βασίλειος Λαμπρόπουλος
Βασίλειος Μπίνας
Βασίλειος Γκανάτσιος
Ξενοφών Βαμβακερός
Σεραφείμ Παπάς

ΑΠΟΦΑΣΗ 493/33η Δ.Ε/01.09.2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η αποστολή της επιστολής που πρότεινε η Πρόεδρος
προς τη Διευθυντή Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ 494/ 33η ΔΕ /06/09/17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να σταλεί το προτεινόμενο από το ΤΠΧΕ
επισυναπτόμενο υπόμνημα για τα οργανικά κενά ΠΕ04 στη ΔΔΕ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ και
στη ΔΔΕ ΥΠΠΕΘ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 495/ 33η ΔΕ /06/09/17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να καταβληθεί στην
1. Κ. Καλλιάνη το ποσό των 40 € μικτά για την παραμονή της στα γραφεία της
ΕΕΧ την
1-9-17 από τις 17.00-22.00 για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΔΕ.
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2. Κ. Καλλιάνη το ποσό των 50 € μικτά για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων
που θα μετάσχουν στη Συνέλευση-Διαβούλευση για τα θέματα Παιδείας το
Σάββατο 1-9-17 από 10.00-15.00.
3. Κ. Ρεκατσίνα το ποσό των 50 € μικτά για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων
που θα μετάσχουν στη Συνέλευση-Διαβούλευση για τα θέματα Παιδείας το
Σάββατο 1-9-17 από 10.00-15.00.
Οι αποζημιώσεις θα καταβληθούν μετά την ολοκλήρωση της εκκαθάρισης του
εξαμήνου που αφορούν.
ΑΠΟΦΑΣΗ 496/ 33η ΔΕ /06/09/17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η υπογραφή σύμβασης με την εταιρεία
CHORUSCALL HELLAS για 10 θέσεις τηλεδιάσκεψης έναντι του ποσού των 29
€/μήνα πλέον ΦΠΑ και διάρκεια 1 χρόνο, σύμφωνα με την προτεινόμενη προσφορά η
οποία επισυνάπτεται.
ΑΠΟΦΑΣΗ 497/ 33η ΔΕ /06/09/17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η έγκριση του εγκεκριμένου κοινού ΔΤ των
Επιστημονικών Ενώσεων.
ΑΠΟΦΑΣΗ 498/ 33η ΔΕ /06/09/17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να δημοσιευτεί το εγκεκριμένο ΔΤ για τις
ενημερωτικές επαφές της ΕΕΧ με τους τομείς Παιδείας και τα κόμματα για τις
εξελίξεις στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 34ης ΔΕ – ΤΕΤΑΡΤΗ 13-09-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ 499η/34η Δ.Ε/13.09.2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία- μετά από μυστική ψηφοφορία- η επιλογή του κ.
Μηλιάδη Γ. ως εκπροσώπου της ΕΕΧ στο ΕΣΥΔ και Αθ. Μανούρα ως αναπληρωτή
εκπροσώπου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 500η/34η Δ.Ε/13.09.2017
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία ο κ. Δαζέας Αν. να ενταχθεί στην επιτροπή
εκπροσώπησης στη Β/Β’αθμια Εκπαίδευση.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 501/13-09-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να ζητηθεί από το ΤΠΧΕ να εισηγηθεί και να
επεξεργασθεί κείμενο σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές στην εκπαίδευση με
βάση την πρόταση της Προέδρου και μέχρι τώρα η Επιτροπή θα το αναφέρει ως
σχέδιο προς επεξεργασία.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 502/13-09-17
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Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η επιστολή διαμαρτυρίας της ΕΕΧ για τον αποκλεισμό
των χημικών από αναθέσεις μαθημάτων στα ΙΕΚ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 503/13-09-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η διερεύνηση της μετακίνησης του προγράμματος
soft 1 στο cloud ή η αγορά κατάλληλου μεγάλου υπολογιστή.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 504/13-09-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η υπογραφή τρίμηνης σύμβασης με τον Αθ. Νταραβάνογλου
έναντι του ποσού των 1.200,00€ μεικτά για την καταχώρηση αποδείξεων από
18/09/2017 έως 18/12/2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 505/13-09-2017
Εγκρίνεται ομόφωνα το ποσό των 145,00€ αχρεωστήτως καταβληθέντων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 506/13-09-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η ανάθεση στο ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ της εκπαίδευσης
των ταμιών των Περιφερειακών τμημάτων στην έκδοση ενταλμάτων και τήρηση
λογαριασμών, έναντι του ποσού των 2.500,00€.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 507/13-09-17
Αποφασίζεται η υλοποίηση των σημείων 1 και 2 της ομόφωνης απόφασης 362/17 από
τον Γενικό Γραμματέα με την προσθήκη των επιπλέον στοιχείων που έχουν προκύψει
και συγκεκριμένα:
1. Η έγγραφη επίπληξη στον κ. Κυρίτση με κοινοποίηση στην εποπτεύουσα αρχή για
πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων του και καθυστέρηση στην ώρα προσέλευσης, η
οποία θα επιδοθεί εξωδίκως και στην οποία θα του ανακοινώνεται ότι η απουσία του
από την υπηρεσία χωρίς έγγραφη άδεια, θα θεωρείται κανονική άδεια ή θα οδηγεί σε
μείωση του μισθού του. Αναλαμβάνει η Γενική Γραμματέας σε συνεργασία με την
Πρόεδρο.
2. Η αγορά ηλεκτρονικού μηχανήματος κάρτας.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 508/13-09-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία:
1. Η ένταξη στην ΕΕ των κ.κ.: Ε. Λαμπή Γενική Γραμματέας της ΕΕΧ και του
Α΄ Αντιπροέδρου κ. Σιταρά Ι.
2. Στην ΟΕ οι κ.κ.: Ντόρα Βακιρτζή, Θεοδώρας Κλαδά
3. Να ειδοποιηθούν τα ΕΤ: Τροφίμων, Φαρμάκων και Καλλυντικών,
Περιβάλλοντος, Χρωμάτων Βερνικιών … να προτείνουν μέλη για την ΟΕ
ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗΝ ΧΗΜΙΚΗ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 509/23-9-18
25

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κ.Υ. Ε.Ε.Χ. 2017

8/12/2017

Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η αποστολή στο ΥΠΠΕΘ της επιστολής για τις
τοποθετήσεις αναπληρωτών που πρότεινε η Πρόεδρος.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 510-23-9-18
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η αποστολή στην ΕΕΦΕΕ της επιστολής που
πρότεινε η Πρόεδρος, μετά τη συμφωνία του ΤΠΧΕ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 511/23-9-17
ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΕΒΕΑ/Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η
ανάρτηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος που πρότεινε η Πρόεδρος και η ΓΓ, για την
εκπροσώπηση της ΕΕΧ στην επιτροπή διαιτησίας του ΕΒΕΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 512/24-9-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να μοιραστούν τεύχη των Χημικών Χρονικών στο
Πολυτεχνείο στο πλαίσιο της βραδιάς του ΕΡΕΥΝΗΤΗ, σύμφωνα με την πρόταση
του κ. Σπ. Κιτσινέλη.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 513/24-9-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να γίνει προκήρυξη για την πλήρωση της κενής
θέσης στη Συντακτική Επιτροπή των Χημικών Χρονικών, με προαπαιτούμενο τη
φυσική παρουσία στις συνεδριάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 35ης ΔΕ – ΤΕΤΑΡΤΗ 4-10-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 514/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η 5η σύνοδος της 10ης ΣΤΑ να πραγματοποιηθεί στην Αθήνα
στις 9-10 Δεκεμβρίου 2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 515/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η κατ’αρχήν αποδοχή της πρότασης του Division of
Theoretical and Computational Chemistry / ΕuCheMS για τη διοργάνωση του 12th
European Conference on Theoretical and Computational Chemistry (2019) στην
Ελλάδα (Ρόδος) και αναλαμβάνει ο υπεύθυνος της ΔΕ/ΕΕΧ για τα συνέδρια κ. Αθ.
Παπαδόπουλος να επικοινωνήσει με την εκπρόσωπό μας στο εν λόγω Division κα.
Κούρνια Ζ. για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 516/04-10-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η χορήγηση της αιγίδας της ΕΕΧ στην ομάδα
ΘΕΑΤΡΟΝΙΟ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 517/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Η εκπροσώπηση της ΕΕΧ στην ημερίδα του ΕΛΟΤ για την Ημέρα Προτύπων από
τους κ.κ.: Τ. Σιδέρη και Ι. Σιταρά.
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Β.Η διοργάνωση του Σεμιναρίου 9001 στην Κρήτη τον Νοέμβριο 2017.
Γ. Η διοργάνωση του Σεμιναρίου BRC/IFS /1 -2/12/2017 από το ΠΤΑΚ και το
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ της ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
με βάση τον προϋπολογισμό που κατετέθη στην προηγούμενη ΔΕ.
Δ. Η εκπροσώπηση της ΕΕΧ στην εκδήλωση της ΕΕΦ -για τη Β/ΒΑΘΜΙΑ
Εκπαίδευση στις 10/10/2017 αποτελούμενη εκ των κ.κ.: Πρόεδρο της ΕΕΧ- κα. Τ.
Σιδέρη, τον Πρόεδρο του ΤΠΧΕ – κ. Αντ. Χρονάκη και όσα μέλη μπορούν.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 518/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η υποστήριξη και ενεργός συμμετοχή της ΕΕΧ προς τους
θετικούς επιστήμονες του ΥΠΠΟ και τον κ. Μ. Ντουκάκη. Το θέμα αναλαμβάνει η
Πρόεδρος με τη συνδρομή του καθηγητή κ. Μιλτ. Καραγιάννη – θα ερωτηθεί δε και
ο κ. Β. Λαμπρόπουλος /μέλος της ΔΕ/ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 519/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάρτηση στην ιστοσελίδα της πρόσκλησης ενδιαφέροντος
για την εκπροσώπηση της ΕΕΧ στοWorking Party of FORMULATION IN
CHEMISTRY της EUCHEMS, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής
υποψηφιοτήτων τις 8/12/2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 520/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης με τη FORTHNET ως έχει.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 521/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η αποστολή ενημερωτικού εγγράφου στα Π.Τ./ΕΕΧ από τον
Α΄Αντιπρόεδρο κ. Ι. Σιταρά , για ενεργοποίηση σχετικά με την ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 24.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 522/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Η σύναψη σύμβασης με την εταιρεία IDEAACCOUNTS από 01-10-2017 έως και
31-12-17, έναντι του ποσού των 1.650,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., με βάση την
επισυναπτόμενη σύμβαση.
Β. Η σύναψη σύμβασης με την κ. Ευαγγελία Ρεκατσίνα από 01-10-2017 έως και 3112-17, έναντι του ποσού των 5.250,00 ευρώ πέον Φ.Π.Α., με βάση την
επισυναπτόμενη σύμβαση.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 523/04-10-17
Η ΔΕ θα διερευνήσει πιθανή σύναψη σύμβασης με τον κ. Σπύρο Κιτσινέλη,
έχονταςυπ όψιν της ασφαλιστικά και οικονομικά δεδομένα των τελευταίων μηνών.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 524/04-10-17
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Αποφασίζεται ομόφωνα η ανανέωση της προθεσμιακής κατάθεσης των 160.000 ευρώ
της ΚΥ/ΕΕΧ στην ΕΤΕ για τρίμηνο με αυτόματη ανανέωση, κατόπιν
προειδοποίησης.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 525/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η αγορά υπολογιστή, o οποίος θα λειτουργεί ως SERVER
και εξωτερικού δίσκου αυτόματου BACKUP μέχρι του ποσού των 2.000 ευρώ.
Την διερεύνηση για την αγορά του συστήματος αναλαμβάνει ο Ταμίας κ. Αθ.
Παπαδόπουλος.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 526/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης με την εταιρεία καθαριότητας
μέχρι 31-3-18 με τους ίδιους όρους που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη
σύμβαση.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 527/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση του προτεινόμενου προϋπολογισμού για το
συνέδριο «Καινοτομία και Επιχειρείν στη Χημική Βιομηχανία».
Επίσης - προστίθεται στον προϋπολογισμό - έξοδα μετακίνησης προσκεκλημένων
ομιλητών -ποσό - 2.000,00€.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 528/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η παραγγελία - ΣΤΥΛΟ ΕΕΧ / ΦΥΛΛΑΔΙΩΝ /ΚΑΡΤΩΝ
μέχρι του ποσού των 1.000,00€.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 529/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση πραγματοποίησης 20 (είκοσι) ωρών υπερωριών
απο τον κ. Ν. Κυρίτση για τον μήνα Οκτώβριο.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 530/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση των προτεινόμενων από την Πρόεδρο
«ΠΑΡΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕΧ» και του προτεινόμενου προϋπολογισμού. Την
υλοποίηση αναλαμβάνει τριμελής οργανωτική επιτροπή αποτελούμενη από την
Πρόεδρο, την Γενική Γραμματέα και την κα. Ντόρα Βακιρτζή.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 531/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση της δωρεάν παρακολούθησης ενός Σεμιναρίου της
ΕΕΧ μέσα στον επόμενο χρόνο για τους πρωτεύσαντες αποφοίτους Χημείας.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 532/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση της οργάνωσης ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΗΣ ΕΕΧ στις ΟΛΥΜΠΙΑΔΕΣ ΧΗΜΕΙΑΣ. Την οργάνωση της αρχικής ομάδας
προτείνεται να αναλάβουν ο Πρόεδρος του ΤΠΧΕ - κ. Αντ. Χρονάκης και ο
επικεφαλής Μέντωρ της 49ης Ολυμπιάδας Χημείας 2017 - κ. Ν. Ψαρουδάκης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 533/04-10-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία: η αγορά (i) τράπεζας συνεδριάσεων για την ΔΕ και
(ii) βιβλιοθήκης για τα ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΤΗΣ WILEY, έως συνολικού ποσού 1.000,00€.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 534/04-10-17
Εγκρίνεται ομόφωνα η επισρτροφή των αχρεωστήτων καταβληθέντων: 40,00€ -κ.
Χατζηβασιλειάδης Ευστράτιος /40,00- κα. Βάσσου Δέσποινα.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 535/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα να ακολουθήσουμε τις ενέργειες που προτείνει στην
εισήγησή του ο Ειδικός Γραμματέας - κ. Ι. Βαφειάδης, όσον αφορά την διάδοση των
περιοδικών της ChemPubSoc Europe.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 536/04-10-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός του καθηγητή κ. Γεωργίου Τσαπαρλή, ως
αναπληρωτή εκπροσώπου της ΕΕΧ στο Division of Chemical Education -EuCheMS.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 537/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η αποστολή εντύπου έκθεσης αξιολόγησης του υπαλλήλου
της ΕΕΧ κ. Ν. Κυρίτση ο οποίος θα παραδοθεί από την Πρόεδρο με εμπιστευτικό
πρωτόκολλο.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 538/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί το προτεινόμενο από την Πρόεδρο κα. Τ. Σιδέρη
υπόμνημα για τις θέσεις αναπληρωτών ΠΕ04 -50 στις ΔΔΕ Θεσσαλονίκης.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 539/04-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η ΕΕΧ να τοποθετηθεί στη συνάντηση με τον Υπουργό
Παιδείας κ. Κ. Γαβρόγλου (5/10) με βάση το πρόγραμμα που κατέθεσε το ΤΠΧΕ και
η Πρόεδρος κα. Τ. Σιδέρη.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 36ης ΔΕ – ΤΕΤΑΡΤΗ 18-10-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 540/18-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα να εγκριθεί το πρόγραμμα της 5ης Συνόδου της 10ης ΣΤΑ η
οποία θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα στις 9-10 Δεκεμβρίου 2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 541/18-10-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός του κ. Β. Τσουκαλά ως εκπροσώπου της
ΕΕΧ στην επιτροπή διαιτησίας του ΕΒΕΑ και του κ. Γ. Μπελεντάκη ως
αναπληρωτή εκπροσώπου.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 542/18-10-17
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Αποφασίζεται ομόφωνα η σύναψη σύμβασης με τον κ. Σπύρο Κιτσινέλη από 01-112017 έως και 31-12-17, έναντι του ποσού των 1.200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α., με βάση
την επισυναπτόμενη σύμβαση.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 543/18-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η πληρωμή της συνδρομής της ΕΕΧ στηνIUPACέναντι του
ποσού των USD3.328,53.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 544/18-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα να συγκροτηθεί επιτροπή αποτελούμενη εκ των κ.κ.: Τ.
Σιδέρη, Ε. Λαμπή, Ι. Βαφειάδη, Β. Γκανάτσιο, όσον αφορά το πρόγραμμα Ιστορικών
Ορόσημων της EuCheMS (EuCheMS Historical Landmarks). Επίσης θα
ειδοποιηθούν και τα Π.Τ./ΕΕΧ καθώς και τα Πανεπιστήμια.
ΑΠΟΦΑΣΗΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 545/18-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα ότι θα ληφθεί απόφαση δια περιφοράς όσον αφορά το ECC2018 Organizing Committee - μετά από εισήγηση των κ. κ.: Α. Παπαδόπουλου και Ι.
Βαφειάδη.
ΑΠΟΦΑΣΗΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 546/18-10-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία την αξιολόγηση του υπαλλήλου της ΕΕΧ κ. Κυρίτση
ως Α΄ αξιολογητής να αναλάβειη κα. Ε. Λαμπή και ως Β΄ αξιολογητής η Πρόεδρος.
ΑΠΟΦΑΣΗΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 547/18-10-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία στην δοξολογία για την 28η Οκτωβρίου την ΕΕΧ να
εκπροσωπήσει ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Συνταξιούχων κ. Δαμ. Αγαπαλίδης και να
διερευνηθεί η κατάθεση στεφάνου.
ΑΠΟΦΑΣΗΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 548/18-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα στο Συνέδριο Πράσινης Χημείας να εκπροσωπήσει την ΕΕΧ
ο Πρόεδρος του ΠΤΠΔΕ κ. Π. Γιαννόπουλος.
ΑΠΟΦΑΣΗΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 549/18-10-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία ο κ. Α. Παπαδόπουλος να διερευνήσει το θέμα των
χορηγιών του 22ου ΠΣΧΜ (1) τόσο όσον αφορά το ερώτημα της κας. Α. Στεφανίδου,
(2) όσο και με τη διερεύνηση της κατάθεσης της εταιρίας «ΓΙΩΤΗΣ Α.Ε.»
ΑΠΟΦΑΣΗΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 550/18-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα στην Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου των Ιδιωτικών
Εκπαιδευτηρίων « ΠΟΛΥΤΡΟΠΗ ΑΡΜΟΝΙΑ» να εκπροσωπήσει την ΕΕΧ ο κ.
Λεων. Κωστόπουλος μέλος του ΔΣ /ΤΠΧΕ.
ΑΠΟΦΑΣΗΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 551/18-10-17
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Αποφασίζεται ομόφωνα να τοποθετηθεί η ΕΕΧ σε σχέση με τις διαφαινόμενες
εξελίξεις για το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας και να δηλώσει την αντίθεσή
τους με την ομαδοποίηση των επιστημονικών αντικειμένων.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 552/18-10-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να εγκριθεί ο προυπολογισμός που ακολουθεί:
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ 4-11-17
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 553/18-10-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να σταλεί η συγχαρητήρια επιστολή στον νέο
Πρόεδρο και Νέο Αντιπρόεδρο του τμήματος Χημείας ΑΠΘ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 554/24-9-18
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να σταλεί η συγχαρητήρια επιστολή στον κ. Δ.
Τσούκλερη.
ΑΠΟΦΑΣΗΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 555/18-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα να προχωρήσουμε τη συνεργασία με την ΕΕΦ και τη
συνδιοργάνωση στο «ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΑΓΕΥΟΥΝ».
ΑΠΟΦΑΣΗΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 556/18-10-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να ενημερωθεί το Π.Τ. Κρήτης να μην συμμετέχει
ως συνδιοργανωτής με το τοπικό Σύλλογο Φυσικών Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 557/31-10-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση πραγματοποίησης 20 (είκοσι) ωρών υπερωριών
απο τον κ. Ν. Κυρίτση για τον μήνα Νοέμβριο 2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 558/2-11-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η τροποποίηση του προϋπολογισμού του συνεδρίου
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ, σύμφωνα με την πρόταση της Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 559/2-11-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να δοθεί η έγκριση στο ΝΣ να προχωρήσει το με
νομοτεχνικές βελτιώσεις σχέδιο του οργανισμού της ΕΕΧ στην αρμόδια διεύθυνση
του ΥΠΑΝ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 560/2-11-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να εγκριθεί η δαπάνη για την αγορά εκτυπωτή laser
για το λογιστήριο, μέχρι του ποσού των 200,00 €.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 561/4-11-17
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Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η έγκριση του προϋπολογισμού του σεμιναρίου
ISO9001 το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία του Π.Τ. Κρήτης Ε.Ε.Χ. 2526/11/2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 562/4-11-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η ΕΕΧ να συμμετάσχει με πειράματα στην
εκδήλωση γα παιδιά Δημοτικού, τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 στις 19:00, με
αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Επιστήμης, που προγραμματίζει ο Μορφωτικός
Εξωραϊστικός Όμιλος (Μ.Ε.Ο.) Νέου Ψυχικού, σύμφωνα με την πρόταση που θα
κάνει το ΤΠΧΕ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 563/4-11-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η ΕΕΧ να συμμετάσχει στη ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ Τις «ΔΟΜΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ»
μόνη της ή από κοινού με τις υπόλοιπες ΕΕ, με βάση το κείμενο πρου προτείνει η
Πρόεδρος και τις διορθώσεις που θα προκύψουν από τη συνεργασία της Επιτροπής
και των ΕΕ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 564/4-11-17΄
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η ανάρτηση της πρόσκλησης σε αρχαιρεσίες του
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 565/4-11-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η ανάρτηση της ανακοίνωσης και η εγκριση του
προυπολογισμού του σεμιναρίου BRC-IFS το οποίο θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία
της ΕΕΧ 2-3/12/2017.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 37ης ΔΕ – ΤΕΤΑΡΤΗ 15-11-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 566/15-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα μετά τη διόρθωση των κωδικών των εναλλακτικών καυσίμων
την αφαίρεση της αναφοράς στην τσιμεντοβιομηχανία ΤΙΤΑΝ και την προσθήκη
βιβλιογραφίας. Η γνωμοδότηση του Τμ. Περιβάλλοντος να αποσταλεί στο Π.Τ.
Θεσσαλίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 567/15-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα να ενημερωθεί ο κ. Μ. Καραγιάννης ότι η ΕΕΧ διάκειται
θετικά στη διοργάνωση του «9ουINTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN
CHEMISTRY 2020 / IUPAC».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 568/15-11-17
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Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση του προϋπολογισμού της 2ης ΗΜΕΡΙΔΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ - Ποσό-160,00€.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 569/15-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα να εκπροσωπηθεί η ΕΕΧ στην εκδήλωση «ΟΙ ΦΥΣΙΚΕΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΜΑΓΕΥΟΥΝ» από από την Δρ. Μαρία- Χριστίνα Νίκα
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 570/15-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση του οικονομικού απολογισμού της 4ης Συνόδου
της 10ης ΣτΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 571/15-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η αγορά νέου υπολογιστικού συστήματος στο οποίο θα
εγκατασταθεί το SOFT 1, έναντι του ποσού των 1.350,26€ πλέον ΦΠΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 572/15-11-17
Εγκρίνονται ομόφωνα:
Α. Οικονομικός απολογισμός της 5ης Παρασκευής -20/10-2017 -ποσό-184,65€
Β. Οικονομικός απολογισμός της 6ης Παρασκευής -03-11-2017- ποσό -371,69€
Γ. Οικονομικός απολογισμός της ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ- 0411-2017- ποσό -114,71€
Δ. Οικονομικός προϋπολογισμός του ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
-25-26/11/2017 -ποσό – 5.000,00€
Ε. Οικονομικός απολογισμός του ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ SANTE-ποσό- 737,94€.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 573/15-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού της 5ης
Συνόδου της 10ης ΣτΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 574/15-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η επιλογή των κ.κ. : Δρ. Πελ. Γλαμπεδάκη και Π.
Γιαννακουδάκη ως τακτικά μέλη της Συντακτικής Επιτροπής των Χ.Χ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 575/15-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα ο Ειδ. Γραμματέας κ. Ι. Βαφειάδης να απαντήσει αρνητικά
στην πρόσκληση για συμμετοχή της ΕΕΧ στο ECC (EUROPEAN CHEMISTRY
CONGRESS-2018).
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 576/15-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η Γεν. Γραμματέας κα. Ε. Λαμπή να αναλάβει να απαντήσει
το ερωτηματολόγιο για την ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 577/20-11-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η έγκριση του προτεινόμενου ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
2017- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 2018

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 38ης ΔΕ – ΤΕΤΑΡΤΗ 29-11-2017
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 578/29-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα να παραδοθούν τα πρακτικά των συνεδριάσεων 32 και 33 σε
συνάδελφο, όπως ζητήθηκαν εγγράφως, εφόσον υπογραφούν από όλους τους
παριστάμενους. Για τα ηχογαφημένα πρακτικά θα ληφθεί απόφαση εκ νέου, εφόσον
τεθεί ζήτημα «επί προσωπικού».
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 579/29-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα ο ορισμός των εκπροσώπων των ΧΧ κ.κ.: Ηρακλή Κυριακού
και Ελένης Τέλλα με αναπληρωτή εκπρόσωπο - σε περίπτωση αδυναμίας τους -την
κα. Γλαμπεδάκη Πελ.- στη συνάντηση «ChemPubSoc Europe Early Career
Researchers Meeting».
Τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής θα καλυφθούν από το διοργανωτή και η ΕΕΧ θα
καλύψει το νόμιμο μέρος της ημερήσιας αποζημίωσης.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 580/29-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η επιλογή της Εταιρείας ΑΕLIOS για την ηχογράφηση των
πρακτικών της 5ης Συνόδου της 10ης ΣτΑ που θα πραγματοποιηθεί 9-10 Δεκεμβρίου
2017.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 581/29-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον ΣΥΒΙΠΥΣ για την 4η
Βιομηχανική Επανάσταση. Η ημερομηνία θα καθορισθεί με βάση τη διαθεσιμότητα
της αίθουσας εκδηλώσεων της ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 582/29-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα να ειδοποιηθούν τα ΠΤ/ΕΕΧ ότι μπορούν να
παρακολουθήσουν τη συνεδρίαση 5ης Συνόδου της 10ης ΣτΑ (9-10 Δεκεμβρίου 2017)
χωρίς δυνατότητα παρέμβασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 583/29-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση των βεβαιώσεων της ΕΕΧ με βάση το
υπόδειγμα του Νομικού συμβούλου το οποίο επισυνάπτεται – να ενημερωθούν δε
και να εναρμονισθούν όλα τα ΠΤ/ΕΕΧ, μέχρι τις 5-12-17.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 584/29-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος κα. Τ. Σιδέρη να κανονίσει
τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η παρουσία της ΕΕΧ στην εκδήλωση
(Β΄ΕΛΜΕ Πειραιά- και Ένωση Συλλόγων Γονέων Μαθητών Κορυδαλλού - 4
Δεκεμβρίου 2017) .
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 585/29-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί αίτημα συνάντησης στο Γενικό Διευθυντή του
ΓΧΚ για θέματα της αρμοδιότητάς του.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 586/29-11-17
Εγκρίνεται ομόφωνα ο οικονομικός απολογισμός του Συνεδρίου ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΗ ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ου
ΑΙΩΝΑ.
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 587/29-11-17
Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει αποδεκτή η πρόταση της SusChemGreece για τα
θεματικά εργαστήρια με την επισήμανση ότι στη διαμόρφωση των θεματικών
ενοτήτων μπορούμε να συμμετάσχουμε με μέλη μας από τα Πανεπιστήμια, Χημικά
και Ερευνητικά Κέντρα ούτως ώστε να εμπλουτισθεί η SusChemGreece με νέο
δυναμικό και εάν ευοδωθεί η διαδικασία αυτή, τότε ενδεχομένως δικός μας
εκπρόσωπος θα συμμετάσχει στο διήμερο συνέδριο στις Βρυξέλλες.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ 588/30-11-17
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η παράσταση Πολιτικής Αγωγής στις 18.12.2017 στο
Α' Αυτόφωρο Μονομελές Πλ/κειο Αθηνών κατά Α . Δρούγκα και Ε. Βεροπούλου.
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