Κοινή δήλωση
για την υπόθεση της έγκλησης κατά της ΔΕ/ΠΤΑΚ

Τα κάτωθι μέλη της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΕΧ (ΔΕ/ΕΕΧ) της περιόδου 2016-2018 και ο
Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος Αττικής & Κυκλάδων
(ΔΕ/ΠΤΑΚ) της ίδιας περιόδου συναντήθηκαν σήμερα 26/8/2021, συζήτησαν και έδωσαν
αμοιβαίες εξηγήσεις σε σχέση με την υπόθεση της έγκλησης που κατέθεσαν τα πρώτα κατά
του Προέδρου του ΠΤΑΚ και παντός άλλου υπευθύνου, τον Οκτώβριο του 2018.

Η υπόθεση
Το 2018 προκλήθηκε αντιπαράθεση ανάμεσα στη ΔΕ/ΠΤΑΚ και τη ΔΕ/ΕΕΧ, με αφορμή τη
διοργάνωση από την ΕΕΧ επιμορφωτικών σεμιναρίων. Η ΔΕ/ΠΤΑΚ απευθύνθηκε με επιστολές
της στη ΔΕ/ΕΕΧ, δηλώνοντας ότι κατά τους κανονισμούς είναι υποχρεωτική η συνδιοργάνωση
από το ΠΤΑΚ κάθε σεμιναρίου που πρόκειται να διεξαχθεί εντός Αττικής και Κυκλάδων και
ζητώντας τη συνδιοργάνωσή τους. Στη συνέχεια εξέδωσε ανακοίνωση προς τα μέλη του
Περιφερειακού Τμήματος Αττικής & Κυκλάδων με τίτλο «Καταγγελία σχετικά με διασπαστική
τακτική στα ζητήματα κατάρτισης», με την οποία κατηγορούσε τη ΔΕ/ΕΕΧ ότι οι αποφάσεις
της παραβίαζαν συστηματικά το κανονιστικό πλαίσιο και ότι ως εκ τούτου δεν υπηρετούσαν
τις εκπαιδευτικές ανάγκες των χημικών, αλλά «αλλότρια συμφέροντα», και συγκεκριμένα «τη
λογική των μικροπαραταξιακών συσχετισμών», καθώς και προεκλογικούς σκοπούς.
Το κείμενο αυτό διαμοιράστηκε σε όλα τα μέλη του ΠΤΑΚ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Τα κάτωθι υπογράφοντα μέλη της ΔΕ/ΕΕΧ θεώρησαν ότι θίγεται η τιμή και η υπόληψή τους
από τις παραπάνω αναφορές και ότι συκοφαντούνται. Η ΔΕ/ΕΕΧ συζήτησε το θέμα και
αποφάσισε κατά πλειοψηφία να απαιτήσει από τη ΔΕ/ΠΤΑΚ να «ανακαλέσει όλους τους
προσβλητικούς […] ισχυρισμούς» και να ενημερώσει σχετικά τα μέλη του Περιφερειακού
Τμήματος Αττικής & Κυκλάδων και κάθε άλλο αποδέκτη της ανακοίνωσης μέχρι τις
24/09/2018. Στην επιστολή της, με ημερομηνία 20/9/2018, η ΔΕ/ΕΕΧ δήλωνε δε ότι ουδέποτε
είχε ενημερωθεί από τη ΔΕ/ΠΤΑΚ σχετικά με την επιθυμία του ΠΤΑΚ να συνδιοργανώσει τα
επίμαχα σεμινάρια και σημείωνε ότι σε ένδειξη καλής θέλησης δεν προχωρούσε στην
επίδοσή της με δικαστικό επιμελητή.
Μετά την παρέλευση της προθεσμίας που είχε δοθεί (24/9/2018) και την παρέλευση
επιπλέον εύλογου χρονικού διαστήματος τα μέλη της ΔΕ/ΕΕΧ που είχαν υπερψηφίσει την
απόφαση κατέθεσαν, στις 16/10/2018, έγκληση κατά του νομίμου εκπροσώπου και
Προέδρου του ΠΤΑΚ και κατά παντός άλλου υπευθύνου.
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Στις 19/10/2018, η ΔΕ/ΠΤΑΚ εξέδωσε ανακοίνωση προς τα μέλη του Περιφερειακού
Τμήματος, διά της οποίας διευκρίνιζε τη θέση της και συγκεκριμένα δήλωνε ότι οι επίμαχες
διατυπώσεις «σε καμία περίπτωση δεν είχαν σκοπό να θίξουν την προσωπικότητα, την τιμή,
την υπόληψη, την ηθική, επιστημονική και προσωπική ευπρέπεια και το επιστημονικό και
επαγγελματικό κύρος των μελών της Διοικούσας Επιτροπής [της ΕΕΧ]» και ότι αποτελούσαν
«κείμενα κριτικής προς τις διαδικασίες και σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε (ούτε υπήρξε
ποτέ) πρόθεση για αιχμή, προσβολή ή υπονοούμενο για συνάδελφο της ΔΕ/ΕΕΧ και εν γένει
της ΕΕΧ».
Τα προαναφερθέντα μέλη της ΔΕ/ΕΕΧ εκτίμησαν ότι η παραπάνω δήλωση δεν ικανοποιούσε
το αίτημά τους και επέμειναν στην έγκληση που είχε ήδη υποβληθεί. Παράλληλα, η ΔΕ/ΕΕΧ
αποφάσισε κατά πλειοψηφία την έκδοση και αποστολή ανακοίνωσης προς τα μέλη του
ΠΤΑΚ, με την οποία τα ενημέρωνε ότι «η ΔΕ της ΕΕΧ κατέθεσε έγκληση κατά του Προέδρου
του ΠΤΑΚ, για τα αδικήματα της δυσφήμισης, συκοφαντικής δυσφήμισης και εξύβρισης
μελών της ΔΕ».
Από την πλευρά της, η ΔΕ/ΠΤΑΚ ενημέρωσε με επιστολή της τα μέλη του Περιφερειακού
Τμήματος ότι, κατά την εκτίμησή της, η προαναφερθείσα διευκρινιστική της ανακοίνωση
«έλυνε κάθε καλοπροαίρετη παρεξήγηση», και στηλίτευε την κατάθεση έγκλησης
αποκλειστικά κατά του Προέδρου της, καθώς «οι όποιες αποφάσεις της ΔΕ ήταν αποτέλεσμα
συλλογικών διεργασιών και διαδικασιών».
Οι εγκαλούντες με υπομνήματά τους στις δικαστικές αρχές ανέλυσαν τις απόψεις τους και
ιδίως τα χωρία που εκτιμούν ότι είναι συκοφαντικά και θίγουν την αξιοπρέπειά τους, καθώς
και τις αιτίες που θεωρούν ανεπαρκή τη διευκρινιστική ανακοίνωση του ΠΤΑΚ. Παράλληλα, η
Πρόεδρος της ΕΕΧ αιτήθηκε από το ΠΤΑΚ τα υπογεγραμμένα πρακτικά των επίμαχων
συνεδριάσεων της ΔΕ/ΠΤΑΚ. Ο Πρόεδρος του ΠΤΑΚ κατέθεσε τα σχετικά έγγραφα στη
δικογραφία, η οποία είναι προσβάσιμη σε όλους τους εμπλεκόμενους.
Τέλος, ο Πρόεδρος του ΠΤΑΚ, με υπόμνημά του στις δικαστικές αρχές, αρνήθηκε τις
κατηγορίες και δήλωσε πως με τις ενέργειες των εγκαλούντων (δηλαδή με την έγκληση
καθεαυτή και την ανακοίνωσή της στα μέλη του ΠΤΑΚ) εθίγη η τιμή και η υπόληψή του και
συκοφαντήθηκε, και προς τούτο επιφυλάχθηκε για την άσκηση ένδικων μέσων, τα οποία η
ΔΕ/ΠΤΑΚ έχει αποφασίσει ότι θα στηρίξει οικονομικά και πολιτικά.

Η επίλυση της διαφοράς
Στη σημερινή τους συνάντηση, οι συμμετέχοντες εμπλεκόμενοι στην υπόθεση εκτίμησαν ότι
η διαιώνιση της αντιπαράθεσης δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της ΕΕΧ, τα οποία αποτελούν
κοινή μέριμνα όλων τους. Έδωσαν αμοιβαίες διευκρινίσεις, που έγιναν αλλήλως αποδεκτές,
και συγκεκριμένα:
-2-

-

Ο Πρόεδρος της ΔΕ/ΠΤΑΚ 2016-2018, μεταφέροντας και τις απόψεις των υπολοίπων
μελών του οργάνου, διευκρίνισε ότι με τις ανακοινώσεις της η ΔΕ/ΠΤΑΚ επεδίωκε
αποκλειστικά την προάσπιση των εννόμων συμφερόντων του ΠΤΑΚ και γενικότερα της
ΕΕΧ, διά της ορθής τήρησης των εσωτερικών κανονισμών, και σε καμία περίπτωση οι
ανακοινώσεις αυτές δεν είχαν σκοπό να θίξουν την προσωπικότητα, την τιμή, την
υπόληψη, την ηθική, επιστημονική και προσωπική ευπρέπεια και το επιστημονικό και
επαγγελματικό κύρος των εγκαλούντων μελών της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΕΧ. Η δε
αναφορά σε «αλλότρια συμφέροντα» και «προσωπικούς σκοπούς» δεν υπονοούσε σε
καμία περίπτωση οικονομικής φύσης συμφέροντα, αλλά απλώς αποτελούσε πολιτική
εκτίμηση ότι η στάση τους υπαγορευόταν από προεκλογικές σκοπιμότητες.

-

Τα εγκαλούντα μέλη της ΔΕ/ΕΕΧ 2016-2018 διευκρίνισαν ότι με την έγκλησή τους κατά
του νομίμου εκπροσώπου του ΠΤΑΚ και παντός υπευθύνου και με την επιστολή τους
προς τα μέλη του ΠΤΑΚ επεδίωκαν να υπερασπιστούν την τιμή και την υπόληψή τους, να
αποκαταστήσουν τη βλάβη που υπέστησαν σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό
επίπεδο, καθώς και να διαφυλάξουν τη λειτουργία της ΕΕΧ από πρακτικές εσωστρέφειας
και εκφοβισμού και δεν είχαν καμία πρόθεση να στοχοποιήσουν συγκεκριμένα
πρόσωπα, ούτε να θίξουν την προσωπικότητα, την τιμή, την υπόληψη, την ηθική,
επιστημονική και προσωπική ευπρέπεια και το επιστημονικό και επαγγελματικό κύρος
των εγκαλουμένων μελών της Διοικούσας Επιτροπής του ΠΤΑΚ. Δήλωσαν δε ότι σε καμία
περίπτωση δεν ήθελαν με τις ενέργειές τους να περιορίσουν και να ποινικοποιήσουν τον
πολιτικό διάλογο στο εσωτερικό της ΕΕΧ, και να επηρεάσουν αθέμιτα το αποτέλεσμα
των επικείμενων τότε εκλογών, κάτι που εκτίμησαν ότι είχε αποπειραθεί να κάνει η
ανακοίνωση της ΔΕ του ΠΤΑΚ.

Κλείνοντας, όλοι οι υπογράφοντες από κοινού βεβαίωσαν τη δέσμευσή τους στις
δημοκρατικές αρχές που διέπουν την ΕΕΧ και στην τήρηση του θεσμικού της πλαισίου, προς
όφελος του κλάδου. Διευκρίνισαν επίσης ότι τα εκπαιδευτικά σεμινάρια θα πρέπει πάντοτε
να διοργανώνονται με τήρηση του ισχύοντος κανονισμού του Συμβουλίου Εκπαίδευσης,
αλλά και διατύπωσαν την πεποίθησή τους ότι όλες οι δραστηριότητες της ΕΕΧ, εν γένει, θα
πρέπει να οργανώνονται σε πνεύμα συνεργασίας όλων των ενδιαφερόμενων μερών.
Σημείωσαν δε, ότι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν στη ζωή της ΕΕΧ θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται με συναδελφικό τρόπο και αλληλοκατανόηση, χωρίς να κλιμακώνονται και
να καταλήγουν στις δικαστικές αίθουσες.
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Τούτων δοθέντων:
-

Τα εγκαλούντα μέλη της ΔΕ/ΕΕΧ 2016-2018 δεσμεύτηκαν να προχωρήσουν σε κάθε
απαιτούμενη ενέργεια για την ανάκληση της έγκλησής τους και δηλώνουν ότι δεν έχουν
πλέον άλλη απαίτηση από τους εγκαλούμενους.

-

Ο Πρόεδρος της ΔΕ/ΠΤΑΚ 2016-2018, μεταφέροντας και την άποψη των υπολοίπων
μελών του οργάνου, δεσμεύτηκε να μην προχωρήσουν σε νομικές ενέργειες κατά των
εγκαλούντων μελών της ΔΕ/ΕΕΧ, και δηλώνουν ότι δεν έχουν πλέον άλλη απαίτηση από
εκείνα.

-

Όλοι οι υπογράφοντες από κοινού θεωρούν την υπόθεση λήξασα και δεσμεύονται να
μην την ανακινήσουν περαιτέρω και ιδίως για προεκλογικούς σκοπούς. Αποφασίζουν να
αποσταλεί η παρούσα από τη ΔΕ/ΕΕΧ και τη ΔΕ/ΠΤΑΚ στα όργανα της ΕΕΧ και στα μέλη
του ΠΤΑΚ, καθώς και να αναρτηθεί στο σάιτ της ΕΕΧ και να δημοσιευθεί στα «Χημικά
Χρονικά», χωρίς περαιτέρω σχολιασμό. Τέλος, δεσμεύονται να απόσχουν από δημόσιες
τοποθετήσεις ή ερμηνείες για την παρούσα κοινή δήλωσή τους.

***

Τα μέλη της ΔΕ/ΕΕΧ 2016-2018

Εκ μέρους της ΔΕ/ΠΤΑΚ 2016/2018

Σιδέρη Τριανταφυλλιά, Πρόεδρος ΔΕ/ΕΕΧ

Μακρυπούλιας Φώτης, Πρόεδρος ΔΕ/ΠΤΑΚ

Σιταράς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος ΔΕ/ΕΕΧ

Λαμπή Ευγενία, Γεν. Γραμματέας ΔΕ/ΕΕΧ

Βαφειάδης Ιωάννης, Ειδ. Γραμματέας ΔΕ/ΕΕΧ

Παπαδόπουλος Αθανάσιος, Ταμίας ΔΕ/ΕΕΧ
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