Διαδικτυακή υποδοχή - ενημέρωση νέων αποφοίτων Τμήματος Χημείας ΠΚ
Στα πλαίσια της τακτικής ενημέρωσης των νέων αποφοίτων του τμήματος Χημείας του
ΠΚ, το ΠΤ Κρήτης διοργανώνει την Τρίτη 15/12/2020 στις 21.00 μμ διαδικτυακή
ενημέρωση μέσω της πλατφόρμας zoom.
Για τις λεπτομέρειες σύνδεσης παρακαλώ να στείλετε mail στο akn@uoc.gr

Αγαπητοί νέοι συνάδελφοι,
Η Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων
Χημικών, σας συγχαίρει για την απόκτηση του διπλώματος σας, στην Χημεία, και σας εύχεται
καλή σταδιοδρομία. Επιλέξατε μια επιστήμη που σας δίνει την δυνατότητα να ασχοληθείτε
επαγγελματικά με πολλούς διαφορετικούς δρόμους. Οι χημικοί σήμερα εργάζονται και
σταδιοδρομούν στην βιομηχανία, στις υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, ως ιδιώτες, στα
νοσοκομεία, στην έρευνα.
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών ιδρύθηκε το 1924 και είναι το παλαιότερο επιστημονικό
επιμελητήριο. Αποτελεί ΝΠΔΔ και είναι θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους σε θέματα
που άπτονται της επιστήμης της Χημείας. Σήμερα βρίσκεται υπό την εποπτεία του Υπουργείου
Οικονομίας και Ναυτιλίας (ενώ μέχρι προσφάτως του Υπουργείου Ανάπτυξης).

Η ΕΕΧ εκφράζει το σύνολο των συναδέλφων χημικών και στις αρμοδιότητες της είναι
η μέριμνα για την προστασία του χημικού επαγγέλματος και ιδίως για την προστασία των
επαγγελματικών, οικονομικών, κοινωνικών και ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.
Παράλληλα εκτός των άλλων
 Συμβάλλει στην προστασία της υγείας του κοινωνικού συνόλου, στην προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος και στην εξασφάλιση υγιεινών και ασφαλών συνθηκών εργασίας.
 Γνωμοδοτεί, ύστερα από αίτηση των αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου ή άλλων
φορέων του δημοσίου τομέα ή συνδικαλιστικών οργανώσεων για οποιοδήποτε θέμα
χημικού ελέγχου, χημικής έρευνας και τεχνολογίας, χημικής εκπαίδευσης και
οργάνωσης των χημικών υπηρεσιών του κράτους. κ.α.
Αγαπητέ συνάδελφε, -ίσα
Να σου θυμίσουμε πως η εγγραφή στην ΕΕΧ είναι υποχρεωτική. Για την εξάσκηση
του επαγγέλματος ή συμμετοχή σε διαγωνισμούς απαιτείται βεβαίωση εγγραφής στην ΕΕΧ.
Είναι σημαντικό να γίνει η εγγραφή σύντομα και αυτό διότι η προϋπηρεσία υπολογίζεται από
την ημερομηνία εγγραφής ενώ οποιαδήποτε στιγμή και αν εγγραφείτε πληρώνετε από την
στιγμή της λήψης του πτυχίου. Η ετήσια συνδρομή τα πρώτα 5 έτη από την απόκτηση του
πτυχίου είναι 15 ευρώ, ενώ στην συνέχεια 40 ευρώ, αυτή όμως η διαφοροποίηση ισχύει
ΜΟΝΟ εφόσον εγγραφείτε μέσα στο χρονικό διάστημα των 5 πρώτων χρόνων. Σε περίπτωση
που η εγγραφή γίνει μετά την παρέλευση της 5ετίας όλες οι συνδρομές υπολογίζονται 40€.
Επίσης σε ανέργους, στρατευμένους ή μεταπτυχιακούς συναδέλφους η συνδρομή ορίζεται στα
15€ και μετά την 5ετία.
Αγαπητέ συνάδελφε, -ίσα
Η ΕΕΧ αποτελεί τον επιστημονικό σύλλογο στον οποίο είμαστε υποχρεωμένοι από
τον νόμο να εγγραφόμαστε και να πληρώνουμε την αντίστοιχη συνδρομή. Πρέπει λοιπόν να
βιώνουμε ένα σύλλογο δυναμικό που να διεκδικεί και να ενημερώνει που να στέκεται δίπλα ως
οφείλει στον νέο συνάδελφο και να τον καθοδηγεί. Ένα σύλλογο που θα κατοχυρώνει μια
δυναμική παρουσία μέσα στην κοινωνία, αναβαθμίζοντας τον ρόλο του χημικού αλλά και της

χημείας γενικότερα. Πως το πετυχαίνουμε αυτό; Μα με την συμμετοχή την δική μας!!, Με το
να φύγουμε από την λογική του εγώ και να αναζητήσουμε λύσεις μέσα από την συλλογική
δράση.
Σκοπός και στόχος μας πρέπει να είναι:
 Να κατοχυρώσουμε την έγκαιρη και ουσιαστική ενημέρωση όλων των συναδέλφων
(ιδιαίτερα των νέων)
 Να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους συναδέλφους στον προσανατολισμό τους στην
αγορά εργασίας
 Να αναπτύξουμε μια σειρά από δράσεις επιμορφωτικού χαρακτήρα που να βοηθούν
τους συναδέλφους στην αγορά εργασίας
 Να έχουμε ουσιαστική και άμεση παρέμβαση σε θέματα που εμπλέκεται η Χημεία στην
κοινωνία
 Να δίνουμε δυναμικό παρών σε νέους τομείς όπου η Χημεία και οι χημικοί έχουν ρόλο
και λόγο και έχει να κάνει π.χ. με το περιβάλλον, με τα συστήματα διαχείρισης κ.α.
 Να δηλώνουμε όταν απαιτείται το διεκδικητικό μας παρών δυναμικά και χωρίς
αναστολές.
Σας καλούμε λοιπόν να συμμετάσχετε στις δράσεις που θα αναπτύσσουμε σαν Π.Τ. Κρήτης.
Ας δώσουμε όλοι μαζί την δυνατότητα στον σύλλογο μας να μετεξελιχθεί σε σύλλογο δυναμικό
που να έχει λόγο και φωνή και να μπορεί να στηρίξει τα συμφέροντα μας!
Ο μεγάλος Νίκος Καζαντζάκης λέει: «Ό,τι δεν συνέβη ποτέ, είναι ό,τι δεν ποθήσαμε αρκετά»,
Ας δράσουμε λοιπόν γι αυτό που θέλουμε ν’ αλλάξει!!
Για την επικοινωνία σου με την ΕΕΧ:
Κάνιγγος 27, τηλ 210-3821524, 210-3832151, Fax 210-3833595
http://www.eex.gr, e-mail: info@eex.gr
Στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ μπορείτε να βρείτε στοιχεία και για τα περιφερειακά τμήματα:

Αττικής-Κυκλάδων, Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Πελ/σου και Δυτ. Ελλάδας,
Θεσσαλίας, Ηπείρου-Κέρκυρας-Λευκάδας, Αν. Στερεάς Ελλάδας-Εύβοιας-Ευρυτανίας, Αν.
Μακεδονίας και Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου
Το Π.Τ. Κρήτης είναι πάντοτε ανοικτό στην επικοινωνία μαζί σου, ώστε να σε βοηθήσει στα
πρώτα και σημαντικά βήματα της καριέρας σου. Μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μας:
ΕΕΧ, Π.Τ. Κρήτης, Επιμενίδου 19, 71110, Ηράκλειο (κάτω από τις εγκαταστάσεις του
Γενικού Χημείου Κράτους), Τ.Θ. 1335,
Ώρες λειτουργίας γραμματείας: Τετάρτη, Παρασκευή : 6.00 - 9.00 μμ
Τηλ., Fax : 2810-220292, Mail : eexkritis@yahoo.com, Ιστοσελίδα: www.eex-crete.gr
Ομάδα στο facebook: ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Περιφερειακό τμήμα Κρήτης
http://www.facebook.com/home.php?#!/group.php?gid=295140294473
Ενημερωτικό blog: eex-crete.blogspot.com

Για το Π.τ. Κρήτης της ΕΕΧ
Ο Πρόεδρος
Αντώνιος Κουβαράκης

Ο Γεν. Γραμματέας
Γεώργιος Σταυρακαντωνάκης

