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Η Διοικούσα επιτροπή της Ε.Ε.Χ. (2013-2015)
Πρόεδρος: Αθανάσιος Παπαδόπουλος
Α’ Αντιπρόεδρος: Λάμπρος Φαρμάκης
Β’ Αντιπρόεδρος: Ιωάννης Βαφειάδης
Γεν. Γραμματέας: Μιχαήλ Στρατηγάκης
Ειδ. Γραμματέας: Άννα Στεφανίδου
Ταμίας: Φώτης Μακρυπούλιας
Μέλη: Iωάννης Ράπτης
Ευγενία Λαμπή
Γεώργιος Κρικέλης
Αναστάσιος Κορίλλης
Τριανταφυλλιά Σιδέρη

Περιφερειακά τμήματα της Ε.Ε.Χ.
Αττικής και Κυκλάδων (Πρόεδρος: Δ. Αγαπαλίδης)
Κάνιγγος 27, 10682 Αθήνα, τηλ.: 210 3821524, 210 3829266
Fax: 210 3833597, e-mail: info@eex.gr
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας (Πρόεδρος: Ι. Βαφειάδης)
Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη, τηλ. και fax: 2310 278077,
e-mail: ptkdm@eex.gr
Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας (Πρόεδρος: B. Γκανάτσιος)
Mαιζώνος 211 και Tριών Nαυάρχων, 26222 Πάτρα,
τηλ.: 2610 362460, e-mail: eexpat@eex.gr
Κρήτης (Πρόεδρος: A. Kουβαράκης)
Eπιμενίδου 19, 71110 Ηράκλειο, T.Θ. 1335,
τηλ. και fax: 2810 220292,
e-mail: eexkritis@eex.gr
Θεσσαλίας (Πρόεδρος: Α. Κανλής)
Σκενδεράνη 2, 38221 Βόλος, τηλ. και fax: 24210 37421,
e-mail: eexthes@eex.gr
Ηπείρου - Κερκύρας - Λευκάδας (Πρόεδρος: Α. Αυγερόπουλος)
Γραφείο Χ3-206β, 2ος Όροφος, Τμήμα Χημείας-Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, 45-110, Ιωάννινα, Τηλ.: 26510 08716
e-mail: epiruseex@gmail.com
Αν. Στερεάς Ελλάδας - Εύβοιας - Ευρυτανίας
Καραϊσκάκη 53Α 35100 Λαμία, e-mail: eex.astereas@gmail.com,
Τηλ.: 6936 763660 (Ιωάννης Κυριάκου)
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Πρόεδρος: Π. Καραμανίδης)
Μάρκου Μπότσαρη 7, Αλεξανδρούπολη 68 100, Τ.Θ. 259
τηλ. και fax: 25510 81002, 6977005626, e-mail: ptamth.eex@gmail.com
Βορείου Αιγαίου (Πρόεδρος: Ηλ. Πολυχνιάτης)
Ηλία Βενέζη 1, 81100 Μυτιλήνη, τηλ. και fax: 22510 28183
e-mail: n.aegean@eex.gr
Νοτίου Αιγαίου (Πρόεδρος: Χρ. Πηδιάκης)
Κλ. Πέππερ 1, 85100 Ρόδος, τηλ. & fax: 22410 37522,
e-mail: eex.ptna@eex.gr
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Ιδιοκτήτης: Ένωση Ελλήνων Χημικών
Εκδότης: O Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ. Α. Παπαδόπουλος
Αρχισυντάκτης: Δημήτριος Τσούκλερης
Μέλη Συντακτικής Επιτροπής: Αικ. Διατσέντου, Αγ. Κατσαφούρου,
Β. Μπίνας, Β. Σινάνογλου, Μ. Γιαλλούση, Ξ. Βαμβακερός
Εκπρόσωπος της Δ.Ε. της Ε.Ε.Χ. στη Συντακτική Επιτροπή:
Μιχαήλ Στρατηγάκης
Βοηθός Έκδοσης (Επιμέλεια Ύλης): Κωνσταντίνα Τσιμπογιάννη
Τιμή Τεύχους: 3 €
Συνδρομές: Βιομηχανίες - Οργανισμοί: 74 €
Ιδιώτες: 40 €, Φοιτητές: 15 €
Συνδρομή Εξωτερικού: $120
Σχεδίαση - Παραγωγή Έκδοσης: Adjust Lane
Πευκών 147, 141 22 Ν. Ηράκλειο
Τηλ.: 210 7489487 & 8, email: info@adjustlane.gr

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1 Σημείωμα του Eκδότη.
Επικαιρότητα
4 Διακηρύξεις - Ψηφοδέλτια
27 Αποφάσεις

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Πέρασε μία ακόμη τριετία στη ζωή της Ένωσης, μία τριετία δημιουργική και παραγωγική, θέλω να πιστεύω.
Μετά από 15 χρόνια είχαμε τη χαρά μέσα από πολύ σκληρή αντιπαράθεση με συμφέροντα να δούμε τη μερική αποκατάσταση της
Χημείας στη Δευτεροβάθμια. Πρέπει πολλά ακόμη να γίνουν σε
όλους τους τομείς δραστηριότητας των συναδέλφων, αλλά αυτό
ας το θεωρήσουμε ως το πρώτο βήμα.
Την ερχόμενη τριετία πρέπει η ΕΕΧ, επιτελώντας τον θεσμικό της
ρόλο να προτείνει λύσεις στην Πολιτεία για την ουσιαστική ανάκαμψη της οικονομίας της χώρας, μέσω της παραγωγικής ανάπτυξης. Επιβάλλεται βέβαια να υπάρχει και πραγματική ανταπόκριση.
Περνώντας στις εκλογές, ο πραγματικός στόχος είναι η όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή για να έχουμε μία Ένωση μαζική
και δυνατή. Πρέπει να αφήσουμε πίσω μας την απόπειρα νοθείας
του 2012, που οδηγήθηκε στη δικαιοσύνη και υπάρχουν κατηγορούμενοι για την ντροπιαστική συμπεριφορά σε έναν επιστημονικό φορέα, αλλά να ελπίζουμε στην παραδειγματική τους τιμωρία.
Κλείνοντας, θα ήθελα να σας ενημερώσω και να απολογηθώ εκ
μέρους της ΣτΑ που ψήφισε τον εκλογικό κανονισμό, για το γεγο-

νός ότι πλέον είναι υποχρεωτικό, για όσους ψηφίσουν επιστολικά
να εσωκλείσουν στο πληρεξούσιο και φωτοτυπία των δύο όψεων
της ταυτότητας, καθώς επιβάλλεται να προασπίσουμε το αδιάβλητο της ψηφοφορίας. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει η φωτοτυπία
της ταυτότητας ακυρώνεται η ψήφος, ενώ αν η Εφορευτική Επιτροπή δεν ακυρώσει την ψήφο, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
θα υποχρεωθεί να ακυρώσει το σύνολο της ψηφοφορίας στο Περιφερειακό Τμήμα.
Δυστυχώς οι υποθέσεις νοθείας μας έχουν οδηγήσει να αυξήσουμε τις δικλείδες ασφαλείας με αποτέλεσμα να δυσχεράνουμε τη
διαδικασία.
Σε κάθε περίπτωση, σας προτρέπω να συμμετάσχετε στις εκλογές
της 1ης Νοεμβρίου 2015, όσο το δυνατόν καλύτερα ενημερωμένοι
και να παραμείνετε ενεργοί στα δρώμενα της Ένωσης μας.

Συναδελφικά
Ο εκδότης

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 1

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ, Ν.Π.Δ.Δ.Ν. 1804/1988
Κάνιγγος 27, 106 82 Αθήνα, Τηλ.: 210 38 21 524, 38 29 266, Fax: 210 38 33 597
ASSOCIATION OF GREEK CHEMISTS
27 Kaningos Str, 106 82 Athens, Greece, Tel. ++30-1-38 21 524, ++30-1-38 29 266, Fax: ++38 33 597
http://www.eex.gr, e-mail: info@eex.gr

Παρέμβαση της Ένωσης Ελλήνων
Χημικών σχετικά με την κατάσταση που
έχει διαμορφωθεί στη χώρα ενόψει του
δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015
Η

Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ), ως Επιστημονικός φορέας θεωρεί υποχρέωσή της προς την κοινωνία να τοποθετηθεί σχετικά με
τη δραματική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η χώρα.
Παρά την εκτίμησή μας για τα προβλήματα, τις δυσλειτουργίες και τις
ατέλειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστηρίζουμε σθεναρά ότι η Ευρώπη είναι η κοινή μας πατρίδα και η μόνη πατρίδα που διασφαλίζει τη
Δημοκρατία, την ασφάλεια της χώρας, την ελπίδα ανάκαμψης και ανάπτυξης και την προοπτική κοινωνικής, οικονομικής και παραγωγικής
ανασυγκρότησης.
Η ΕΕΧ, εκπροσωπώντας ένα τμήμα του Επιστημονικού και Επαγγελματικού κόσμου που συνδέεται στενά με την παραγωγική διαδικασία και
την ανάπτυξη, καλεί την Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και τους πολίτες με
ενότητα, μακριά από διχαστικές συμπεριφορές, με τη συνεπή στάση και
τη συγκροτημένη πρακτική τους από δω και πέρα να αποφύγουν οποιαδήποτε οξύτητα, η οποία μπορεί να απομακρύνει την Ελλάδα από την Ευρώπη και τη ζώνη του Ευρώ, μετατρέποντας την σε τριτοκοσμική χώρα.
Απευθύνουμε έκκληση προς την Ελληνική Κυβέρνηση να μη διακινδυνεύσει την περιθωριοποίηση της χώρας, αλλά να διαπραγματευτεί
ένα σχέδιο εξόδου από την κρίση που θα στηρίζεται πρωτίστως σε διαρθρωτικές αλλαγές και όχι σε υφεσιακά μέτρα και να αποφύγει το
διχασμό της χώρας ενοχοποιώντας τους πολίτες και επικρίνοντας τις
ενδεχόμενες επιλογές τους.
Απευθύνουμε έκκληση και προς τις Κυβερνήσεις των δανειστών και
εταίρων μας να μην εξωθήσουν τη χώρα και τυπικά σε μια ταπεινωτι-
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κή χρεωκοπία, τους πολίτες σε κοινωνική και οικονομική εξαθλίωση
και την Ευρώπη από Ένωση λαών με πίστη στην Δημοκρατία και την
αλληλεγγύη, σε ένωση οικονομικών συμφερόντων με επιβολή μέτρων
σκληρότητας που ενισχύουν την ύφεση, την απελπισία και τον ολοκληρωτισμό, αλλά να προτάξουν μέτρα που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανάπτυξη της
χώρας και θα καλλιεργήσουν την ελπίδα για το μέλλον, ώστε οι απαραίτητες θυσίες να έχουν νόημα.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην πιο καθοριστική στιγμή της νεότερης ιστορίας της.
Ανεξάρτητα από την εκτίμηση του καθενός για το ποια επιλογή είναι
ορθότερη, η ΕΕΧ καλεί όλους τους συναδέλφους που θα συμμετάσχουν
στο δημοψήφισμα, να το πράξουν με σύνεση, προβληματισμό και νηφαλιότητα, όπως αρμόζει σε συνειδητούς πολίτες και επιστήμονες, χωρίς
να ξεχνούν τις τραγωδίες που επέφεραν στο λαό μας οι διχασμοί στη
σύγχρονη ιστορία μας.
Παράλληλα είναι απαραίτητο να συμβάλουμε όλοι, ώστε να επικρατήσει στην κοινωνία μια ήπια προσέγγιση των πραγμάτων καθ’ υπέρβαση
των ακραίων φωνών όλων των πλευρών, οι οποίες απαξιώνουν την
«αντίπαλη» άποψη και υποβαθμίζουν τον δημόσιο διάλογο.
Η  ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ.
Η ΕΥΡΩΠΗ ΔΕ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συνδυασμός φωτοκαταλυτικών και φυσικών μεθόδων με
αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την αδρανοποίηση
και επαναχρησιμοποίηση υγρών απόβλητων που
περιέχουν φυτοφάρμακα (photowetsun/957)
Εθνικο στρατηγικο πλαισιο αναφορας εσπα 2007-2013, δραση «αριστεια» ,
http://photowetsun.Web.Auth.Gr/
Χ. Μπερμπερίδου, Β. Κίτσιου, Ι. Πούλιος - Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ., 54124 Θεσσαλονίκη
Η συνεχής και κλιμακούμενη παραγωγή και
η άναρχη χρήση ιδιαίτερα επικίνδυνων ουσιών όπως τα φυτοφάρμακα, έχει ως αποτέλεσμα την ανίχνευση τους στο έδαφος, σε
επιφανειακά και υπόγεια νερά καθώς και σε
αστικά λύματα, προκαλώντας σημαντικούς
κινδύνους για τους ζώντες οργανισμούς, καθώς και για την
ισορροπία των οικοσυστημάτων. Ο Οργανισμός Ηνωμένων
Εθνών υπολογίζει ότι μικρό
μόνο ποσοστό των φυτοφαρμάκων που χρησιμοποιούνται
στη γεωργία, καταλήγει στις
καλλιέργειες, με το υπόλοιπο
να μολύνει το έδαφος, τον αέρα
και κυρίως τα ύδατα. Για την
πλειονότητα αυτών των ουσιών, οι επιδράσεις τους στον άνθρωπο και στο περιβάλλον δεν
είναι ακόμα σαφείς. Το γεγονός
ότι τμήμα μόνο των παραγόμενων τοξικών αποβλήτων
υφίσταται κάποια επεξεργασία
(λόγω έλλειψης τεχνολογιών
που μπορούν να επιτύχουν επί
τόπου καθαρισμό), τα καθιστά
ένα σωρευμένο πρόβλημα με
απρόβλεπτες μεσοπρόθεσμες
συνέπειες.
Στο πλαίσιο του προγράμματος «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»
διεξήχθη έρευνα με στόχο την ανάπτυξη μιας
καινοτόμου, πράσινης και βιώσιμης μεθοδολογίας που βασίζεται στο συνδυασμό της
φωτοκαταλυτικής οξείδωσης παρουσία του
ηλιακού φωτός και των τεχνητών υγροτόπων
για τον καθαρισμό και επαναχρησιμοποίηση
νερού και υγρών αποβλήτων που περιέχουν

φυτοφάρμακα, τα οποία χαρακτηρίζονται από
υψηλή τοξικότητα και αντίσταση στη βιοδιάσπαση.
Η φωτοκαταλυτική οξείδωση, τόσο η ετερογενής, παρουσία TiO2 όσο και η ομογενής
(αντιδραστήριο photo-Fenton), επιφέρουν

αύξηση της βιοαποικοδομησιμότητας, μείωση της τοξικότητας και του συνολικού
οργανικού φορτίου των αποβλήτων, ενώ
παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ειδικά
σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια όπως η
Ελλάδα, καθώς η ενεργοποίηση των καταλυτών μπορεί να γίνει μέσω του ηλιακού
φωτός. Από την άλλη μεριά, οι τεχνητοί

υγρότοποι αποτελούν ελκυστικά οικολογικά συστήματα καθαρισμού αποβλήτων,
βασιζόμενοι σε μηχανισμούς όμοιους με
αυτούς που πραγματοποιούνται σε φυσικά
οικοσυστήματα και έχουν τη δυνατότητα να
επιφέρουν βελτίωση των φυσικοχημικών
χαρακτηριστικών των επεξεργασμένων εκροών και τη
δυνατότητα επαναχρησιμοποίησή τους. Η κύρια καινοτομία
του έργου είναι ο συνδυασμός
της φωτοκαταλυτικής οξείδωσης με μια φυσική διεργασία
η οποία επίσης επηρεάζεται
άμεσα από τον ήλιο, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό την
ένταξη της ηλιακής ενέργειας,
μέσω απλών και φιλικών συστημάτων, στην αντιμετώπιση
περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Η ερευνητική μας ομάδα έχει
πρόσφατα μελετήσει το συνδυασμένο αυτό σύστημα για την
επεξεργασία και επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων που
περιέχουν φυτοφάρμακα με
ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Η αξιοποίηση του
ηλιακού φωτός σε συνδυασμό
με την απλότητα της τεχνολογίας που απαιτείται για το εν λόγω συνδυασμένο σύστημα,
μπορεί να προσφέρει οικονομικά βιώσιμες
και αποτελεσματικές λύσεις στην επεξεργασία αποβλήτων που περιέχουν φυτοφάρμακα. οι οποίες όχι απλώς επιβραδύνουν, αλλά
αναστρέφουν την τάση υποβάθμισης του περιβάλλοντος του παρελθόντος.
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

Ε.Κ.Μ. – Π.Α.Σ.Κ. – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΧΟΥΜΕ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Ε.Ε.Χ. ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΧΗΜΙΚΟΥΣ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΟΥΜΕ ΕΝΑ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ
Συναδέλφισσα, Συνάδελφε,
Την Κυριακή, 1η Νοεμβρίου 2015, οι Έλληνες Χημικοί καλούμαστε να
εκλέξουμε τους αντιπροσώπους μας στα Περιφερειακά Τμήματα καθώς
και τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων(ΣτΑ), το κορυφαίο όργανο της ΕΕΧ.
Οι εκλογές αφορούν την πορεία και τους ανθρώπους που θα διαχειριστούν την ΕΕΧ την τριετία 2016-2019.
Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία για τη χώρα μας, καθίσταται αναγκαία η έμπνευση, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων που θα βγάλουν τους Χημικούς, κυρίως άνεργους και υποαπασχολούμενους, από
την απομόνωση και θα προσφέρουν λύσεις στα αδιέξοδά τους. Οι μαγικές
λύσεις και οι λαγοί από το καπέλο έχουν τελειώσει εδώ και πολύ καιρό.
Επαναστατικά εμβατήρια και κινήματα ηχούν σαν σειρήνες, αλλά δεν εξασφαλίζουν παρά ελάχιστα λεπτά δημοσιότητας με αμφίβολα αποτελέσματα. Η μαγεία της Χημείας έρχεται με τη βαθιά κατανόηση της επιστήμης μας
και την πιστή εφαρμογή των αρχών της. Οι χημικοί γνωρίζουν και κατανοούν περισσότερο από τον καθένα τον όρο «οικονομία της αντίδρασης».
Σίγουρα έχουμε περάσει από πολλές εκλογικές αναμετρήσεις την τελευταία διετία με πολλά διακυβεύματα. Η κρίση των τελευταίων πέντε(5)
χρόνων, άγγιξε και το επάγγελμα των Χημικών με το χειρότερο τρόπο.
Ανεργία σε πολλούς κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που δραστηριοποιούνται παραδοσιακά οι Χημικοί, έλλειψη ελπίδας για τους νέους
πτυχιούχους, ασφυξία στην έρευνα, διάλυση εργασιακών σχέσεων και
της ασφάλειας της συλλογικής σύμβασης.
Μέσα σε αυτή την καταιγίδα, επλήγη και η ΕΕΧ. Με αδυναμία για συνεννόηση, το μήνυμα του αποτελέσματος των εκλογών του έτους 2012 της
ΕΕΧ «βρείτε τα και προχωρήστε κι άλλο μπροστά την Ένωση Χημικών»,
δεν παρελήφθη ποτέ από τους αποδέκτες. Αποδυναμωμένη, χωρίς υπηρεσίες, χωρίς καμία επιχορήγηση από το εποπτεύον Υπουργείο, χωρίς
προσφορά που να βελτιώνει την επαγγελματική και επιστημονική θέση
των Χημικών, πασχίζει να δικαιολογήσει την ετήσια συνδρομή σε όσους
Χημικούς έχουν δουλειά και μπορούν να την πληρώνουν.
Η ΕΚΜ-ΠΑΣΚ-ΑΧ ως παράταξη, ξέρει την ΕΕΧ. Ξέρει γιατί έχει πρωταγωνιστήσει από το έτος 1994 και μετά από διεργασίες και προσπάθειες
που έγιναν, έκαναν την ΕΕΧ δυνατό Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου
με παρέμβαση στα δρώμενα του τόπου, με πρωτοβουλίες που διευκόλυναν τους Χημικούς και με διεκδικήσεις σε όλα σχεδόν τα θέματα. Η
συνεργασία και η συνεννόηση ήταν κανόνας με τις υπόλοιπες παρατάξεις
για την ομαλή λειτουργία της ΕΕΧ.Το έτος 2012 η πρώτη σε ψήφους ΕΚΜΠΑΣΚ-ΑΧ αποκλείστηκε από τις άλλες παρατάξεις και δε συμμετείχε στη
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διοίκηση(ΔΕ) της ΕΕΧ. Η ΕΕΧ έγινε σε αυτά τα τρία (3) χρόνια αυτό που
ίσως ήθελαν κάποιοι για να την ελέγχουν καλύτερα. Πιο μικρή, πιο εσωστρεφής, πιο dramaqueen και κυρίως πιο αναποτελεσματική.
Δεν θα πούμε ότι επειδή δε συμμετείχαμε εμείς τα πράγματα έγιναν καλύτερα ή χειρότερα. Η ΕΚΜ-ΠΑΣΚ-ΑΧ και το έτος 2012 αλλά και τώρα,
προχωρεί σε συνεχή ανανέωση των υποψηφίων (15% ανανέωση του
ψηφοδελτίων κάθε τριετία) με υποψήφιους σε όλη τη χώρα, που μετέχουν ενεργά στο χώρο των χημικών, από όλους τους κλάδους, εκπαίδευση, υπηρεσίες, δημόσιο, βιομηχανία, νέοι χημικοί. Η ανανέωση δε σημαίνει ότι χάνεται η γνώση και η εμπειρία αλλά και ο σκοπός που απορρέει
από το στρατηγικό μας σχεδιασμό για την ΕΕΧ του 21ου αιώνα.
Δυστυχώς οι γενικές εξελίξεις αλλά και η αποδυνάμωση της ΕΕΧ την τελευταία τριετία δεν μας αφήνουν πολλά περιθώρια. Επικεντρώνουμε την
προσοχή μας στα σημαντικότερα 15+1 σημεία, τα οποία και θα προωθήσουμε από οποιαδήποτε θέση και αν εκλεγούμε στα συλλογικά όργανα
της ΕΕΧ.
Σημεία που προϋποθέτουν φυσικά ότι όλες οι παρατάξεις συνεργάζονται
αρμονικά και επιδιώκουν να μεγαλώσουν την ΕΕΧ και να αλλάξουν τα
πράγματα προς όφελος του κλάδου και της επιστήμης στη χώρα μας. Τα
σημεία αυτά είναι τα ακόλουθα:
1. Αξιοποίηση στο έπακρο των δυνατοτήτων του portal της ΕΕΧ.
2. Λειτουργία της ΕΕΧ και των Περιφερειακών Τμημάτων με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών. Ενημέρωση και παροχή υπηρεσιών στα μέλη με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
3. Αναβάθμιση ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης ΕΕΧ για πρόσβαση σε
όλες τις πληροφορίες για νομοθεσία, εργατικά και τεχνικά θέματα που αφορούν τον κλάδο και τους Χημικούς.
4. Η παρουσία της ΕΕΧ στα κοινωνικά δίκτυα φαντάζει επιβεβλημένη. Οι αποστάσεις έχουν μικρύνει και η ανταλλαγή απόψεων
για επιστημονικά και άλλα θέματα δια των μέσων κοινωνικής
δικτύωσης είναι το βασικό εργαλείο επικοινωνίας των νέων
επιστημόνων. Οι Χημικοί είναι και πρέπει να συνεχίσουν να είναι επιστήμονες αιχμής.
5. Συνεχή αναβάθμιση και επέκταση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για την μετά το πτυχίο εκπαίδευση. Στις νέες συνθήκες
καθίσταται απαραίτητη η ενεργοποίηση της ΕΕΧ ως φορέας –
συνδετικός κρίκος μεταξύ της αγοράς εργασίας και των Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Θα πρέπει να μπορεί να διεκδικήσει

την ενεργό συμμετοχή της στην Αξιοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων για την Εκπαίδευση και την Δια Βίου Μάθηση των
νέων συναδέλφων, αντίστοιχο ρόλο επιτελούν εδώ και χρόνια
οι Ενώσεις Χημικών στα υπόλοιπα κράτη της Δυτικής Ευρώπης.
6. Θεσμοθέτηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για όλες τις εκλογικές διαδικασίες στην ΕΕΧ.
7. Αναβάθμιση του ρόλου του Παρατηρητηρίου για την Απασχόληση των Χημικών προκείμενου να αποκτήσει ξανά την απαραίτητη ευελιξία η ΕΕΧ.
8. Παρέμβαση της ΕΕΧ στην αναζήτηση του νέου αναπτυξιακού
μοντέλου.
9. Διασφάλιση των δικαιωμάτων των Χημικών στις μεταρρυθμίσεις που γίνονται λόγω μνημονιακών απαιτήσεων-πιστοποίηση επαγγελμάτων και αδειοδότηση επιχειρήσεων.
10. Δραστηριοποίηση της ΕΕΧ για επανακαθιέρωση κλαδικής
σύμβασης και μοντέλου κλαδικών επιχειρησιακών συμβάσεων.
11. Να ολοκληρωθεί επιτέλους ο νέος Νόμος για την ΕΕΧ και τα
επαγγελματικά δικαιώματα των Χημικών.
12. Η αισθητική και ποιοτική αναβάθμιση των Χημικών Χρονικών.
13. Το Δίκτυο Επικοινωνίας με τους Προέδρους των Χημικών
Τμημάτων και των Συλλόγων των Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών Φοιτητών πρέπει να λειτουργήσει ακόμα πιο αποτελεσματικά για θέματα που απασχολούν και θα απασχολήσουν τις
επόμενες γενιές συναδέλφων.
14. Διάλογος, σχεδιασμός κοινών δράσεων με άλλους επιστημονικούς φορείς σε τοπικό – περιφερειακό επίπεδο για διεπιστημονικές λύσεις σε κοινά θέματα (περιβάλλον, υγεία, ποιότητα
ζωής, κλπ)
15. Οι στόχοι μας για την Παιδεία, την Έρευνα και την Ανάπτυξη
είναι οι εξής:
I. Διεκδικούμε ουσιαστική Αναβάθμιση της Χημείας στη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
II. Ενίσχυση και Καθιέρωση του Συνεδρίου των Μεταπτυχιακών Φοιτητών Χημείας με τη συμβολή της ΕΕΧ
III. Η αβεβαιότητα κυριαρχεί σε όλους τους νέους Χημικούς ερευνητές. Η υψηλή υπερφορολόγηση των νέων
ερευνητών οι οποίοι απασχολούνται στα ερευνητικά
προγράμματα ως ελεύθεροι επαγγελματίες και όχι ως
υπότροφοι, αποτελεί πρωτοτυπία για τα Ευρωπαϊκά και
Διεθνή δεδομένα. Κρίνεται απαραίτητη η καθιέρωση
ερευνητικών υποτροφιών σε επίπεδο μεταδιδακτορικής
έρευνας, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα. Ως
αποτέλεσμα, οι Έλληνες ερευνητές θα μπορέσουν να
παραμείνουν στη χώρα τους, να πραγματοποιήσουν μέρος της έρευνάς τους στην Ελλάδα και να συμβάλλουν
στην ανάπτυξη της οικονομίας.
IV. Προβολή και Αξιοποίηση της υφιστάμενης έρευνας και
των καινοτομιών των Τμημάτων Χημείας από το Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα

16. Οι στόχοι μας για την εργασία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των Χημικών είναι οι κάτωθι:
I. Νομική υποστήριξη των νέων Χημικών σε αυθαιρεσίες
της εργοδοσίας
II. Υποστήριξη από την ΕΕΧ με επίκαιρη και εύκολα προσβάσιμη μετά το πτυχίο εκπαίδευση με αξία στην αγορά
εργασίας
III. Υποχρεωτική διαπίστευση όλων των εργαστηρίων χημικού και βιοχημικού ελέγχου με προοπτική πενταετίας.
IV. Στελέχωση με Χημικούς σε όλες τις δημόσιες αρχές που
ασχολούνται με την προστασία της υγείας, του περιβάλλοντος, του καταναλωτή και των συνθηκών εργασίας
(ΓΧΚ, ΕΦΕΤ, ΣΕΠΕ, Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες, Κτηνιατρικά και Φυτοπροστατευτικά Εργαστήρια κλπ).
V. Προστασία και αύξηση των θέσεων Χημικών στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
VI. Τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου της ειδικότητας της
Κλινικής Χημείας.
VII. Διαφύλαξη του ρόλου των Χημικών στο νέο μοντέλο
ανάπτυξης στον αγροτικό, διατροφικό και ενεργειακό
τομέα.
Οι υποψήφιοι της παράταξης Ε.Κ.Μ.-Π.Α.Σ.Κ.-Ανεξάρτητων Χημικών
περιμένουν τη στήριξή σου με την ενεργό συμμετοχή σου στις ερχόμενες
εκλογές,προκειμένου να συμμετέχουν στη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ).
Η μαζική συμμετοχή στις εκλογές της 1ηςΝοεμβρίου και η υπερψήφιση
των υποψηφίων του Ε.Κ.Μ.-Π.Α.Σ.Κ.-Ανεξάρτητων Χημικών θα διατηρήσει τη συνεχή πορεία ανανέωσης,με συναδέλφους που αναζητούν
όπως και συ τη δημιουργική πορεία της ζωής τους.
Όλοι μαζί για μια ισχυρή Ένωση Ελλήνων Χημικών.
Σε αυτή την προσπάθεια η κάθε γενιά διεκδικεί το ρόλο της
• στην παραγωγική διαδικασία
• στην κοινωνία
ΤΗΝ 1η ΝΟΕΜΒΡΗ
Αποφασίζουμε
Επιλέγουμε ποιους θα εμπιστευτούμε
Επιλέγουμε ποιοι θα μας εκπροσωπούν
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ Ε.Κ.Μ. – Π.Α.Σ.Κ. - Ανεξάρτητων Χημικών
Δημιουργούμε τη νέα συμμαχία στην κοινότητα των Χημικών
Διαμορφώνουμε τη νέα φυσιογνωμία της ΕΕΧ
Η ΕΕΧ που εμείς ονειρευόμαστε δεν λέγεται Ουτοπία
Είμαστε οι εκφραστές της υπεύθυνης πολιτικής στην ΕΕΧ
Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μας : paskeex@gmail.com
Το ιστολόγιο μας : http://paskeex.blogspot.com
Βρείτε μας στο facebook: www.facebook.com/paskeex
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΣΤΑ)

Αθανασόπουλος Κωνσταντίνος του Ηλία
A.Π.Θ.1982, Εκπαιδευτικός Μ.Ε., Μέλος Δ.Ε.Π.Τ. Αττικής & Κυκλάδων, ΑΘΗΝΑ
Αλυγιζάκης Νικηφόρος
Ε.Κ.Π.Α. 2013, ΜΔΕ, Υπ. Διδάκτορας ΕΚΠΑ, ΑΘΗΝΑ
Αντωνόπουλος Διονύσης
Ε.Κ.Π.Α. 2002, Εκπαιδευτικός Μ.Ε. & π. Στέλεχος Βιομηχανίας Τροφίμων, ΑΘΗΝΑ
Αρβανίτης Γιώργος
Ε.Κ.Π.Α 1991, ΜΔΕ, Ε.Δ.Σ.Ν.Α, π. Πρόεδρος Ε.Ε.Χ., ΑΘΗΝΑ
Αργυρόπουλος Νικόλαος του Γεωργίου
A.Π.Θ. 1968, Συνταξιούχος Καθηγητής ΑΠΘ, π. Μέλος ΣτΑ και Δ.Ε.Π.Τ.
Κεν. &Δυτ Μακεδονίας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βουλγαρόπουλος Αναστάσιος
Α.Π.Θ. 1970, Συνταξιούχος Καθηγητής Α.Π.Θ., τ. Πρόεδρος Δ.Ε.Π.Τ. Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας και μέλος ΣτΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Βροντάκη Ελένη
Ε.Κ.Π.Α. 2010, ΜΔΕ, Υπ. Διδάκτορας ΕΚΠΑ, Ηράκλειο, ΚΡΗΤΗ
Γεννάδιος Ιωάννης
Α.Π.Θ. 2002, Εκπαιδευτικός Μ.Ε., Μέλος ΣτΑ, Αντιδήμαρχος Καρδίτσας,
ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Γιαννακόπουλος Διονύσης
Ε.Κ.Π.Α 1972, Καθηγητής Τ.Ε.Ι. Πειραιά, ΑΘΗΝΑ
Γκότσης Δημήτριος
Ε.Κ.Π.Α 1994, PFIZERHELLASA.E., ΑΘΗΝΑ
Γκριτζάπης Σεραφείμ (Μάκης)
Α.Π.Θ. 2004, Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος ΣτΑ& Γραμματέας Δ.Ε.Π.Τ.
Ευρυτ.-Αν Στερεάς Ελλάδας & Ευβοίας, ΛΕΙΒΑΔΙΑ
Δόγρανλη Κατερίνα
Α.Π.Θ. 1995, Ελεύθερος επαγγελματίας Μελετήτρια και Επιθεωρήτρια,
Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας, Ασφάλειας Τροφίμων και Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Ζαργάνης Ιωάννης
Ε.Κ.Π.Α 1968, Συνταξιούχος ΕΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Μέλος Ε.Ε. /Ε.Ε.Χ., ΑΘΗΝΑ
Θεοδωράκης Κωνσταντίνος
Α.Π.Θ. 1988, Δρ. Χημείας, Ειδικός Τεχνικός Επιστήμονας στο ΙΜΒΒ/ΙΤΕ,
Πρόεδρος του ΔΣ της Ομοσπονδίας Ερευνητικών Κέντρων – ΝΠΙΔ (ΠΟΣΕΕΙΙΔ), Ηράκλειο ΚΡΗΤΗΣ
Κακαρούχας Νικόλαος
Ε.Κ.Π.Α. 1998, Χημικός Βιομηχανίας, Ανθήλη ΛΑΜΙΑ
Καλούδης Τριαντάφυλλος
Ε.Κ.Π.Α. 1990, Δρ. Χημείας, Ε.Υ.Δ.Α.Π., ΑΘΗΝΑ
Καμαρινόπουλος Σωτήριος

6 ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

Α.Π.Θ. 2006, Εκπαιδευτικός Παράλληλης Παιδείας, Αντιδήμαρχος
Αγ. Αναργύρων – Καματερού, Καματερό, ΑΘΗΝΑ
Καραγιάννης Κωνσταντίνος
Π.Π. 1985, ΜΔΕ, Γ.Χ.Κ., ΠΑΤΡΑ
Καραμανίδης Αριστοκλής (Άρης)
Α.Π.Θ. 1987, Εκπαιδευτικός Παράλληλης Παιδείας, Δ.Ε.Π.Τ.
Αν. Μακεδονίας και Θράκης & μέλος ΣτΑ, Αλεξανδρούπολη, ΕΒΡΟΣ
Κονδύλη Βασιλική του Γεωργίου
Ε.Κ.Π.Α. 1988, Δρ, Γ.Χ.Κ., ΑΘΗΝΑ
Κοντός Αριστομένης
Ε.Κ.Π.Α 1994, Rolco ΒΙΑΝΙΛ ΑΕ, ΑΘΗΝΑ
Κούργια Παρασκευή-Μαρία – Βιβίκα
Π.Ι. 2009, ΜΔΕ Περιβάλλοντος, Υποψήφια Διδάκτορας ΕΚΠΑ, ΑΘΗΝΑ
Λαμπή Ευγενία
Π.Π. 1982, Δρ. Χημείας, Γ.Χ.Κ., Γ. Γραμματέας Συλλόγου Εργαζομένων
ΓΧΚ , Μέλος Δ.Ε. &ΣτΑ, ΑΘΗΝΑ
Λιακόπουλος Κανέλλος
Ε.Κ.Π.Α 1971, Συνταξιούχος Εκπαιδευτικός Παράλληλης Παιδείας,
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Ζαργάνης Ιωάννης
Ε.Κ.Π.Α 1968, Συνταξιούχος ΕΛ. ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, Μέλος Ε.Ε. /Ε.Ε.Χ., ΑΘΗΝΑ
Μυλωνάς Σταύρος
Ε.Κ.Π.Α 1968, Συνταξιούχος Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α., ΑΘΗΝΑ
Φακουρέλης Νίκος
ΔΙΚΑΤΣΑ 1992, Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών ΠΕΖΩΝ, Ηράκλειο
ΚΡΗΤΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ
ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ (Π.Σ)
Αυγουστάκης Κωνσταντίνος
Ε.Κ.Π.Α. 1969, Συνταξιούχος Γ.Χ.Κ., Μέλος Β/θμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου Ε.Ε.Χ., ΑΘΗΝΑ
Καραμανίδης Παναγιώτης
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2015: ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ
ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.
Οι θέσεις της ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ. για να γίνει η Ε.Ε.Χ. μοχλός ανάπτυξης,
για να επανακτήσει ο Χημικός τη θέση και τον ρόλο που του αξίζει!
Επιτέλους, όχι άλλα χαμένα χρόνια!
Συμμετέχουμε – διεκδικούμε!
Η ΤΡΙΕΤΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΑΣΕ 2012-2015
Τελειώνοντας και αυτή η τριετία, καλούμαστε οι χημικοί του Ελλαδικού
χώρου να αναδείξουμε τα όργανα διοίκησης της επιστημονικής μας ένωσης. Το γενικότερο περιβάλλον είναι πραγματικά ασφυκτικό, με τα όσα συνέβησαν το καλοκαίρι που πέρασε, με την ανεργία να μαστίζει τον κλάδο,
με τις απολύσεις στον ιδιωτικό τομέα να γιγαντώνονται, συνάδελφοι να
υποαπασχολούνται ή να απασχολούνται πλήρως και να μην πληρώνονται
για αρκετούς μήνες, ενώ αρκετοί ήδη έχουν εγκαταλείψει την Ελλάδα και
εγκαταστάθηκαν σε άλλες χώρες. Μέσα σε ένα περιβάλλον οικονομικής
κρίσης που οδήγησε σε δραματική μείωση των διαθέσιμων υλικών και
ανθρώπινων πόρων, οι χημικοί αγωνίζονται για την παραγωγή και προώθηση ποιοτικών προϊόντων και υπηρεσιών, την ανάπτυξη της καινοτομίας,
την προστασία της δημόσιας υγείας, του καταναλωτή και του περιβάλλοντος
και τη στήριξη της υγιούς λειτουργίας της αγοράς. Ο καθένας από εμάς
συμβάλλει από τη θέση στην οποία υπηρετεί στην αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας παρότι βιώνουμε
σφοδρή επίθεση με σκοπό την απαξίωση της Χημείας ως μια από τις βασικές επιστήμες τόσο στον τομέα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, όσο και
στον τομέα της εκπαίδευσης.
Είναι αντιληπτό ότι αυτή η δυσάρεστη πραγματικότητα έχει οδηγήσει πολλούς συναδέλφους στην απομάκρυνση από την ζωή της Ε.Ε.Χ.. Ταυτόχρονα επικρατεί μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα απαξίωσης της δουλειάς που
κάποιοι από εμάς εξακολουθούν να προσφέρουν αφιλοκερδώς, χωρίς να
έχουν εισπράξει τίποτα – ούτε δόξα ούτε χρήμα – για αυτήν. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, υπάρχουν στον κλάδο και μερικοί συνάδελφοι που αγαπούν την επιστήμη μας και έχουν αφιερώσει σειρά ετών για την ενίσχυση
και προβολή του επαγγέλματος του χημικού, ανεξάρτητα αν στην διαδρομή
κάποιες μάχες δεν είχαν το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Ο πόλεμος συνεχίζεται και θα ενταθεί τα επόμενα χρόνια, οπότε κανείς δεν περισσεύει, όλοι
μας πρέπει να συνταχθούμε και να συστρατευτούμε σε αυτό τον αγώνα.
Κάνοντας μια μικρή αναδρομή στην τριετία που πέρασε μπορούμε να επισημάνουμε τα εξής:

Θέματα παιδείας και χημικής εκπαίδευσης
Είναι γνωστοί σε όλους οι αγώνες που έγιναν – από λίγους συναδέλφους
είναι η αλήθεια - για να αντιμετωπιστεί η τροποποίηση Λοβέρδου στον νόμο
4186/2013 (νόμος Αρβανιτόπουλου). Σε αυτούς τους αγώνες η ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ.
πολέμησε με όλες τις δυνάμεις που διέθετε και αποτελεί ικανοποίηση για
εμάς ότι σειρά βουλευτών, με τη συντριπτική πλειοψηφία να προέρχεται
από τη Ν.Δ., ανέδειξαν την μεθόδευση που επιχειρείτο για καθαρά συντεχνιακούς λόγους.
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Επαγγελματικά θέματα
Η παράταξή μας είναι η πρώτη που υποστηρίζει διαχρονικά ότι η Ε.Ε.Χ. δεν
είναι μόνο ένα επιστημονικό επιμελητήριο – όπως κάποιοι ισχυριζόντουσαν την δεκαετία του ’80 – αλλά οφείλει να έχει παρεμβάσεις σε όλα τα γενικού ενδιαφέροντος επαγγελματικά προβλήματα του κλάδου, ως επίσημος
σύμβουλος του κράτους σε θέματα χημείας. Τα μέλη της ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ. πιστά
σε αυτή την θέση συμμετείχαν ενεργά σε όλες τις δραστηριότητες που είχαν
σχέση με αυτά τα περιστατικά όπως σε συναντήσεις που έγιναν με πολιτειακούς παράγοντες για το θέμα της επιστημονικής ευθύνης των αποτελεσμάτων της χημικής ανάλυσης (νόμος Τσαυτάρη). Δυστυχώς παρά την έντονη
αντίδρασή μας ο νόμος αυτός πέρασε, δίνοντας το δικαίωμα υπογραφής
χημικών αναλύσεων σε τρόφιμα ακόμα και σε κατηγορίες επιστημόνων
που δεν διδάσκονται ούτε κατ’ ελάχιστον χημική ανάλυση. Το θέμα αυτό
δεν μπορεί επ’ ουδενί να εγκαταλειφθεί και η επόμενη Δ.Ε. θα πρέπει να
δρομολογήσει νέο γύρο παρεμβάσεων. Σημαντική επίσης ήταν η παρουσία
μας σε συναντήσεις για προκηρύξεις της ΔΕΗ (1E/2014), τόσο με τον προσωπάρχη της ΔΕΗ όσο και με εκπροσώπους του ΑΣΕΠ. Ακόμα συμμετείχαμε ενεργά σε κάθε περίπτωση συναδέλφου που ζητούσε πληροφορίες ή
και καθοδήγηση για επαγγελματικά θέματα.

Νομοθετήματα που αφορούν την Ε.Ε.Χ
Πρόκειται για τον οργανισμό λειτουργίας της Ε.Ε.Χ, την τροποποίηση του
ιδρυτικού νόμου και τον κανονισμό λειτουργίας των πειθαρχικών συμβουλίων. Είναι νομοθετήματα που έχουν κατατεθεί από το 2005, σημαντικά για
την υπόσταση της Ε.Ε.Χ, που όμως και αυτή την τριετία - παρ’ όλες τις προσπάθειες - δεν μπόρεσαν να σταλούν στην βουλή ή να προωθηθούν στον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας για υπογραφή (στην περίπτωση των Π.Δ.)

Σεμινάρια επιμόρφωσης των συναδέλφων
Η συνέχιση της διοργάνωσης των πετυχημένων κατά γενική ομολογία σεμιναρίων της Ε.Ε.Χ., τα οποία είναι τα αρτιότερα από άποψη οργάνωσης και παρεχόμενης επιστημονικής γνώσης σε χημικούς και όχι μόνο, καθώς και η τοποθέτησή τους σε νέα κεντρική βάση και η διάχυσή τους και στα Π.Τ. ήταν ένα
σημαντικό επίτευγμα της παρελθούσας Δ.Ε.. Η ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ. ήταν πρωτοπόρα
στην διάδοση της ιδέας ότι εκτός από συνέδρια η Ε.Ε.Χ. πρέπει να επενδύσει
και να ενισχύσει την δια βίου εκπαίδευση των συναδέλφων, προσφέροντας
επιμορφωτικά σεμινάρια με μικρό κόστος, συμβάλλοντας στην αναβάθμιση
των γνώσεων των συναδέλφων σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς.

Νομικά προβλήματα
Η διαδικασία των εκλογών φέρνει σε όλους μια πικρή γεύση για όλα όσα

συνέβησαν στις εκλογές του 2012 με την επιστολική ψήφο. Το θέμα αυτό
βρίσκεται σε δικαστική διερεύνηση και η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, όμως
δεν παύει κανείς να αναρωτιέται για ποιο λόγο κάποιοι συνάδελφοι ακόμα
και στις μέρες μας καταναλώνουν χρόνο και φαιά ουσία για την πρωτιά στις
εκλογές – χρησιμοποιώντας μάλιστα μεθοδεύσεις που ξεπερνούν τα όρια
της νομιμότητας – αντί όλη αυτή την δραστηριότητά τους να την χρησιμοποιούν για την αντιμετώπιση των προβλημάτων του κλάδου. Τι νόημα έχουν τα
τεράστια ψηφοδέλτια και το κυνήγι των ψήφων, όταν όλοι μας ξέρουμε ότι
την επόμενη των εκλογών θα ψάχνουμε με το φανάρι να βρούμε κάποιον
να ασχοληθεί και να προσφέρει στους πολλούς, ενώ οι λίγοι επικεφαλείς
τέτοιων μηχανισμών θα εξαφανιστούν προσπαθώντας να εξαργυρώσουν
για προσωπικό τους όφελος τα κουκιά που μάζεψαν.

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων Χημικών
Η Ε.Ε.Χ. δεν συμμετείχε στο ξεκίνημα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Νέων
Χημικών. Πρώτη η ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ. ανέδειξε τo 2013 το θέμα της ύπαρξης του
δικτύου και δρομολόγησε τις διαδικασίες για τη συμμετοχή εκπροσώπων
της Ε.Ε.Χ. στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο νέων Χημικών.
ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΡΙΕΤΙΑ 2015-2018 ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΜΑΣ
ΔΥΝΑΜΗ, ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
Οι αλλαγές που συντελούνται στον εργασιακό και επιστημονικό χώρο καθιστούν απαραίτητη την αναδιοργάνωση της Ε.Ε.Χ.. Η λειτουργία πλέον της
Ένωσης δεν μπορεί να περιορίζεται σε διαχειριστικούς ρόλους. Ένα σύγχρονο, ευρωπαϊκού τύπου μοντέλο θα πρέπει να υιοθετηθεί μέσα από το
οποίο η Ε.Ε.Χ. θα επεκτείνει το ρόλο της και θα καθιερωθεί ως ισότιμος
συνομιλητής της κεντρικής κρατικής εξουσίας. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε
ότι θα πρέπει την επόμενη τριετία να προωθηθούν ενέργειες ώστε:
1. Να συνεχιστεί η προσπάθεια προώθησης των νομοθετημάτων που αφορούν τον οργανισμό λειτουργίας και την τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου της Ε.Ε.Χ.. Θα πρέπει με κάθε τρόπο η Ε.Ε.Χ. να αποκτήσει δομή και
μόνιμο προσωπικό ώστε να υπάρχει συνέχεια στη διοικητική οργάνωση,
ανεξάρτητα από την αλλαγή της διοίκησης.
2. Η Ε.Ε.Χ. θα πρέπει να διεκδικήσει σθεναρά το δικαίωμα να είναι αυτή
ο επίσημος φορέας πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων, όπως
συμβαίνει με τις αντίστοιχες επιστημονικές ενώσεις στις χώρες της Ε.Ε..
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του καθενός δεν μπορεί να είναι απόρροια ενός μόνο βασικού πανεπιστημιακού τίτλου σπουδών. Θα πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών, η εργασιακή
εμπειρία, η δια βίου μάθηση, η διαρκής επιμόρφωση.
3. Η ανεργία των χημικών ακολουθεί την γενικότερη μοίρα των νέων της
χώρας. Παρ’ όλα αυτά οι ευκαιρίες απασχόλησης των συναδέλφων πέρα
από τους αυτονόητους χώρους έρευνα – εργαστήριο – εκπαίδευση είναι
αρκετές. Δεν μπορούν να παραμένουν μόνο για τους «μυημένους». Η
κατάρτιση ενός επαγγελματικού οδηγού για τους νέους χημικούς είναι
επιβεβλημένη και είναι θέμα που θα θέσει η ΔΗΚΙΧΗ άμεσα στην πρώτη
συνεδρίαση της ΣτΑ.
4. Σύμφωνα με το Ν. 4186/2013, Κεφάλαιο Δ΄, άρθρο 17, παρ. 6, μπορούν να
ιδρύονται φορείς μη τυπικής εκπαίδευσης μεταξύ άλλων και από Ν.Π.Δ.Δ,
όπως η Ε.Ε.Χ. Θεωρούμε ότι είναι ώριμο πλέον η Ε.Ε.Χ. να διερευνήσει το
ενδεχόμενο λειτουργίας δομών μη τυπικής εκπαίδευσης για αντικείμενα
όπως π.χ. «Βοηθός χημικού εργαστηρίου». Έτσι, διασφαλίζει το επιθυμητό

επίπεδο παρεχόμενων σπουδών σε γνωστικά αντικείμενα που την αφορούν και προωθεί στην αγορά εργασίας
ανθρώπους που η ίδια έχει αξιολογήσει ως κατάλληλους να ανταποκριθούν στα καθήκοντα και τις απαιτήσεις ενός χημικού εργαστηρίου.
5. Η Ε.Ε.Χ. θα πρέπει να διεκδικήσει τη συμμετοχή εκπροσώπων της στις επιτροπές αξιολόγησης ερευνητικών προγραμμάτων που αφορούν το γνωστικό αντικείμενο της χημείας σε οποιαδήποτε μορφή του (τρόφιμα, φάρμακα, περιβάλλον κλπ). Οι διαδικασίες επιλογής εκπροσώπου θα πρέπει
να είναι με ανοιχτή πρόσκληση προς όλα τα τακτικά μέλη της Ε.Ε.Χ. και ο
εκπρόσωπος που θα επιλεγεί θα πρέπει να έχει διεθνώς αναγνωρισμένη
ερευνητική δράση πάνω στο αντικείμενο και να μην συμμετέχει – αυτός
ή οι συνεργάτες του – ως υποψήφιοι με δική τους ερευνητική πρόταση.
6. Το περιβάλλον είναι ένας τομέας όπου η Ε.Ε.Χ τα τελευταία χρόνια εκτός
από κάποιες αποσπασματικές ανακοινώσεις δεν έχει να επιδείξει και
κάποια λαμπρή δραστηριότητα. Και όμως οι συνεχείς καταδίκες της χώρας για την συνεχιζόμενη νιτρορρύπανση, τις ανεξέλεγκτες χωματερές,
τις παραβιάσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για το περιβάλλον δείχνουν
πως επιτέλους η Ε.Ε.Χ δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι αμέτοχη για όσα
συμβαίνουν στην χώρα.
Τα χρονικά περιθώρια κατάργησης των χωματερών και της εφαρμογής
ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων έχουν παρέλθει προ πολλού και οι καταδίκες της χώρας είναι πλέον γεγονός. Οι εικόνες με τα
σκουπίδια του δήμου της Τρίπολης να κατακλύζουν τα πεζοδρόμια και
τους δρόμους και τέλος να πηγαίνουν «βόλτα» στην Ελλάδα, μιλούσαν
από μόνες τους. Η θέση της Ε.Ε.Χ για τα Σχέδια Διαχείρισης των απορριμμάτων της χώρας ανύπαρκτη!
Τα τελευταία χρόνια έχουν καταρτιστεί σε όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα
της χώρας (ασθμαίνοντας και στο και πέντε) Σχέδια Διαχείρισης. Βασικός
πυλώνας των Σχεδίων η ποιοτική κατάσταση των υδάτινων σωμάτων
της χώρας, επιφανειακών υπόγειων, παράκτιων. Βασική απαίτηση της
Οδηγίας πλαίσιο 2000/60/ΕΚ είναι μέχρι το τέλος του 2015 η χώρα να έχει
αποκαταστήσει τα πιο πάνω ύδατα σε μια καλή χημική και οικολογική
κατάσταση. Κι όμως τα περισσότερα ύδατα της χώρας είναι χαρακτηρισμένα στα Σχέδια Διαχείρισης στην καλύτερη περίπτωση ως άγνωστης
ποιότητας. Σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και σε περιοχές που λείπουν
οι βιομηχανίες και οι εντατικές καλλιέργειες χαρακτηρίζονται ως ευρισκόμενα σε κακή χημική κατάσταση. Ποια η επίσημη θέση της Ε.Ε.Χ για
τα σχέδια Διαχείρισης των Υδάτων; Ποιες οι θέσεις της για την επίτευξη
των στόχων της Οδηγίας;
Η επίκληση του θεσμοθετημένου ρόλου της Ε.Ε.Χ ως επιστημονικού
συμβούλου του κράτους δεν αρκεί για να δώσει στον Έλληνα Χημικό την
θέση που του αξίζει.
Η ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ θα αγωνισθεί με την βοήθεια και την δύναμη που θα της δώσουν οι συνάδελφοι για την αναβάθμιση του ρόλου του Έλληνα Χημικού
στην κοινωνία. Για την αναβάθμιση της θέσης της Ε.Ε.Χ. στην λειτουργία
του κράτους. Θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή με θέση και άποψη για
την κατανομή του νέου ΕΣΠΑ, για την προστασία του περιβάλλοντος της
χώρας παράλληλα με μια βιώσιμη ανάπτυξη, για την δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας των χημικών
7. Η ανάγκη η Ε.Ε.Χ. να μπορεί να κάνει γνωστές τις απόψεις τις για σειρά θεμάτων χημείας που απασχολούν την καθημερινότητά μας χωρίς
κατ’ ανάγκη να αποτελούν και μέρος της δημοσιότητας πρέπει κάποτε
να αντιμετωπιστεί και να καλυφθεί. Τα τελευταία χρόνια τρέχουμε αλ-
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λόφρονες προσπαθώντας να προλάβουμε τις εξελίξεις – οι οποίες είναι
ραγδαίες σε ότι αφορά τον επαγγελματικό μας κλάδο- αλλά δεν έχουμε
ασχοληθεί στρατηγικά με το τι θα επιθυμούσαμε να προβάλουμε σχετικά
με την χημεία και τους χημικούς. Πιστεύουμε ότι στην τριετία που αρχίζει
αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει.
8. Η Ε.Ε.Χ. θα πρέπει να αναπτύξει και να καθιερώσει σταθερές και θεσμοθετημένες σχέσεις με τους φορείς της αγοράς Επιμελητήρια, Επαγγελματικές οργανώσεις αλλά και με τους καταναλωτές. Ειδικά στους
τελευταίους και τις οργανώσεις τους θα πρέπει να σταθεί αρωγός στην
ορθή και επιστημονική πληροφόρηση σε θέματα που τους απασχολούν
απέναντι σε επιτήδειους που τους πουλούν «το νερό του Καματερού»
εκμεταλλευόμενοι την αδρανοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών.
9. Η Ε.Ε.Χ. θα πρέπει να σταθεί δίπλα στην επιστημονική κοινότητα. Είναι γνωστό ότι με την οικονομική κρίση της χώρας τα εργαστήρια των χημικών
σχολών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μόλις και μετά βίας λειτουργούν. Η
λειτουργία τους επαφίεται στον ζήλο και το πείσμα των συναδέλφων στελεχών των εργαστηρίων. Η Ε.Ε.Χ. θα πρέπει όχι μόνο να συμπαρίσταται με
ψηφίσματα, αλλά να σταθεί διεκδικητής των αιτημάτων τους, ενώ παράλληλα θα γίνεται ο συνδετικός κρίκος της πανεπιστημιακής κοινότητας με
την αγορά, της χημικής έρευνας με τη προσφορά στην κοινωνία.
10. Η Ε.Ε.Χ. θα πρέπει να διεκδικήσει τόσο την συνέχιση της εκπροσώπησης στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Νέων Χημικών όσο και την διοργάνωση της
επόμενης συνέλευσης των εκπροσώπων του EYCN το 2017 στην Ελλάδα.
Στόχος μας είναι η καλύτερη ενημέρωση και δικτύωση των νέων συναδέλφων φέρνοντάς τους κοντά στα Ευρωπαϊκά δρώμενα του κλάδου.
11. Τέλος, θεωρούμε ότι είναι πλέον επιβεβλημένη η ανάγκη πιστοποίησης
της Ε.Ε.Χ. ως φορέα ανάληψης εκτέλεσης επιδοτούμενων προγραμμάτων.
Συνάδελφοι,
Την τριετία που πέρασε τολμήσαμε και ξεπεράσαμε τις μικροπολιτικές αντιλήψεις και αγκυλώσεις του παρελθόντος. Αποδείξαμε ότι το συμφέρον της

Ε.Ε.Χ. και η διασφάλιση των δικαιωμάτων των συναδέλφων μπορούν – και
πρέπει – να είναι πάνω από κόμματα και παρατάξεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι
όλα έγιναν αρμονικά, ότι δεν υπήρξαν εντάσεις και διαφωνίες. Όλοι κάναμε
λάθη.
Η ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ., συνεπής στη θέση που έχει υιοθετήσει εδώ και χρόνια, δεν θα
αναλωθεί σε καταγγελίες εναντίον άλλων παρατάξεων.
Όμως δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε ένα γεγονός: Από τις προηγούμενες εκλογές και με επίκεντρο την επιστολική ψήφο η Ε.Ε.Χ. βγήκε
πληγωμένη. Το θέμα αυτό βρίσκεται σε δικαστική διερεύνηση, η πρώτη
δίκη έγινε το καλοκαίρι που μας πέρασε και δόθηκε αναβολή. Για τον λόγο
αυτό καλούμε όλους να περιφρουρήσουμε το δικαίωμα της επιστολικής
ψήφου, μην επιτρέποντας σε κανένα να την εξαγοράζει και να την καταθέτει
στο όνομά μας. Οι πρακτικές αυτές πρέπει να εξαλείφουν και όσοι τις εφαρμόζουν να απομονωθούν με την συνδρομή όλων μας.
Οι εκλογές του Νοεμβρίου είναι καθοριστικές για το μέλλον της Ε.Ε.Χ.!!! Η
συμμετοχή επιβεβλημένη!!! Αυτή ακριβώς τη στιγμή χρειάζεται να πάμε
μπροστά, να διαμορφώσουμε τα νέα δεδομένα στον κλάδο μας. Να αγωνιστούμε για μία Ε.Ε.Χ. αντάξια της αποστολής και του ρόλου της, που κερδίζει το σεβασμό και την αναγνώριση με τις θέσεις και την προσφορά της.
Που παρεμβαίνει πλέον ουσιαστικά στο κοινωνικό, επιστημονικό και πολιτικό γίγνεσθαι. Που δεν διστάζει να συγκρουστεί για να διασφαλίσει τα
συμφέροντα των συναδέλφων μας
Συνάδελφοι το ψηφοδέλτιο της ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ. είναι γεμάτο με συναδέλφους με
όραμα αλλά κυρίως με όρεξη και ζήλο για δουλειά. Με συναδέλφους με
πείρα και ένσημα πολύχρονης προσφοράς, δίπλα σε νέους συναδέλφους
με φρέσκες ιδέες που μόλις χθες αγωνιζόντουσαν στα αμφιθέατρα για τα
δίκαια της φοιτητικής κοινότητας.
Συνάδελφε πάρε το μέλλον της Ε.Ε.Χ. στα χέρια σου!!! Δυνάμωσε την ΔΗ.ΚΙ.
ΧΗ.!!! Μαζί μπορούμε να αναβαθμίσουμε τον ρόλο της Ε.Ε.Χ.!!! Μαζί μπορούμε να επανακτήσουμε για τον Χημικό την θέση που του αξίζει!!!

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΣΤΑ)
ΑΓΑΠΑΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
Ε.Κ.Π.Α. 1969, Επ. Δ/ντης Τυποποίησης Ε.Λ.Ο.Τ., Πρόεδρος Συνδέσμου
Συνταξιούχων ΤΕΑΧ, Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Αττικής και
Κυκλάδων, Γεν. Γραμ. ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ., ΑΘΗΝΑ
ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π.Ι. 1985, Γ.Χ.Κ., ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
Π.Π. 2007, MSc Food Biotechnology, CAVINO, ΠΑΤΡΑ
ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Α.Π.Θ. 1988, πρώην Διευθυντής Πωλήσεων Johnson Diversay, Αν
Γραμ. ΕΚΟ Χημικών, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Π.Π. 1988, Γ.Χ.Κ., ΑΘΗΝΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π.Π. 2011, ΜSc, υπ. Διδάκτωρ Π.Π., ΠΑΤΡΑ
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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Π.Π., 2008, PhD, Ερευνητής Πανεπιστημίου Πατρών, Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, ΠΑΤΡΑ
ΓΩΓΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Α.Π.Θ. 1977, Συνταξιούχος ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ, Αντιπρόεδρος ΠΤ Κ.
& Δ. Μακεδονίας, Γραμ. ΕΚΟ Χημικών, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Ε.Κ.Π.Α.1990, MSc, MBA, πρώην Marketing Mgr Abbott South Eastern
Europe / Synevo Laboratories Βερολίνο Business Development
ΖΑΧΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Π.Ι. 1991, MSc, Εκπαιδευτικός, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ε.Κ.Π.Α, MSc, PhD, Εκπαιδευτικός, Ζάννειο Γυμνάσιο
ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ
Π.Α. 1991, PhD, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΘΗΝΑ
ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Α.Π.Θ. 1985, MSc Δντης Περιβάλλοντος ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, Πρόε-

δρος Ένωσης Καταναλωτών Έβρου, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΑΚΑΤΣΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
Ε.Κ.Π.Α. 2004, MSc, Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε., Μέλος Δ.Ε. ΕΕΧ, Αν. Πρόεδρος ΔΗ.ΚΙ.
ΧΗ, Υπ. Γυναικών ΕΚΟ Χημικών, ΑΘΗΝΑ
ΚΑΝΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
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Π.Κ., ΑΘΗΝΑ
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Π.Π. 1994, PhD, Γ.Χ.Κ., ΑΘΗΝΑ
ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
Π.Π. 2009, MSc, ΒΙΑΝΕΞ, ΑΘΗΝΑ
ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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Π.Π. 2013, ΜSc, CBL, ΠΑΤΡΑ
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ΛΑΝΙΤΟΥ ΟΡΙΑΝΑ
Ε.Κ.Π.Α. 2002, MSc, ΑΘΗΝΑ
ΜΑΝΤΗΣ ΝΑΜΠΙΛ
Π.Π. 2013, τ. Υπεύθυνος ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χημικού Π.Π, ΠΑΤΡΑ
ΜΠΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Π.Π. 2011, MSc, Iδ. Εκπαιδευτικός, ΠΑΤΡΑ
ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ε.Κ.Π.Α. 2011, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π., Συν. Ερευνητής Ε.ΚΕ.Φ.Ε
ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΜΠΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Π.Ι. 2005, MSc, PhD, τ. Πρόεδρος Συλλόγου Μεταπτυχιακών Π.Κ.,
Ερευνητής ΙΤΕ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΜΠΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Ε.Κ.Π.Α 1988, Επίκουρη Καθηγήτρια Ιατρικής σχολής, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΝΤΑΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Α.Π.Θ. 2007, MSc, Ελ. Επαγγελματίας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
Α.Π.Θ. 1991, MSc, PhD ,Γ.Χ.Κ., Υπεύθυνος Συνδικαλισμού Ε.Κ.Ο. Χημικών, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
Π.Π 2005, PhD Π.Π., Μεταδιδάκτορας Ερευνητής Γ.Π.Α., ΠΑΤΡΑ
ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Π.Α.1981, Εκπαιδευτικός, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Α.Π.Θ. 1980, Συνταξιούχος ΕΛ.ΠΕ., πρώην Πρόεδρος Π.Σ.Χ.Β., Πρόεδρος ΕΚΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Π.Ι. 2000, PhD, Λέκτορας, εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας, Ε.Κ.Π.Α., ΑΘΗΝΑ
ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ     
Π.Ι. 2007, MSc, PhD, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
Ε.Κ.Π.Α. 1983, MSc, Ε.Σ.Υ.Δ., πρ. Πρόεδρος Ε.Ε.Χ., ΑΘΗΝΑ
ΣΦΕΤΣΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
Α.Π.Θ. 2005, Σύμβουλος Επιχειρήσεων / Εργ. αναλύσεων BIOLAB,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Π.Π. 2009, MSc, Yπ. Διδάκτωρ. ΠΑΤΡΑ
ΤΖΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Π.Π. 2014, Ελεύθερος Επαγγελματίας, ΠΑΤΡΑ
ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
Α.Π.Θ. 1988, Γ.Χ.Κ., ΒΟΛΟΣ
ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ
Π.Ι. 2002, MSc, Ε.Φ.Ε.Τ., ΤΡΙΚΑΛΑ
ΤΣΙΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Π.Κ. 2002, MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π., ΑΘΗΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
Π.Π 1999, PhD, Α΄ Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Χ., Πρόεδρος ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ, ΑΓΡΙΝΙΟ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ε.Κ.Π.Α 2005, MSc, PhD, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής, ΑΘΗΝΑ
ΧΑΡΙΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
Π.Ι. 2004, MSc, PhD, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Π.Α.1966, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΑΘΗΝΑ
ΧΑΤΖΗΧΗΔΗΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΠΘ 2007, MSc, Υπεύθυνος Παραγωγής Μονάδας Καλλυντικών, πρ.
Υπεύθυνος ΔΑΠ ΝΔΦΚ Χημικού ΑΠΘ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ
Π.Π. 2014, Ελεύθερος Επαγγελματίας, Σύμβουλος Ποιότητας Εταιριών
Τροφίμων, ΠΥΡΓΟΣ

Υποψήφιοι για το Πρωτοβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΚΛΑΔΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Υποψήφιοι για το Δευτεροβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Υποψήφιοι για Ελεγκτική Επιτροπή
ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΜΗΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
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Ποιοι
είμαστε

Τι έχουμε
κάνει

ΧΗΜΙΚΗ

Για τη Βιομηχανία
και την
παραγωγική
ανασυγκρότηση

ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Οι θέσεις μας

Το 2000 όταν ο κλάδος των Χημικών βρέθηκε μπροστά σε σοβαρά επαγγελματικά θέματα μια ομάδα συναδέλφων αποφασίσαμε να αντιδράσουμε στη ραθυμία με την οποία τα αντιμετώπιζε η Ε.Ε.Χ., χωρίς να λάβουμε
υπόψη μας τις κομματικές διαφορές του παρελθόντος, προτάσσοντας την
υπεράσπιση της Επιστήμης που υπηρετούμε και τη διασφάλιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων.
Από το 2000 μέχρι σήμερα η «Χημική Αντίδραση» με συνέπεια και συνέχεια
αποτελεί την μοναδική φωνή η οποία χωρίς κομματική υποστήριξη, αλλά
και χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, έχει αδιάλειπτη και κυρίως μόνιμα αυξανόμενη παρουσία, στα όργανα της Ε.Ε.Χ..Οι 7 υποψήφιοι των εκλογών
του 2000 (50 ψήφοι), έγιναν 16 το 2003 (119 ψήφοι), 26 το 2006 (200 ψήφοι),
33 το 2009 (246 ψήφοι), και 53 το 2012 με 300 ψήφους και 75 υποψήφιοι στις
εκλογές της 1ης Νοεμβρίου.
Η αυξανόμενη συμμετοχή και εμπιστοσύνη των συναδέλφων στην «Χημική
Αντίδραση» αναδεικνύει τη διάθεση τους να αποτινάξουν τα «κομματικά»
δεσμά και να προσπαθήσουν για την επίλυση των κοινών προβλημάτων
μέσω κοινών δράσεων και συνεργασιών, χωρίς ανούσιες, αλλά εντυπωσιακές αντιπαραθέσεις.
Οι συνάδελφοι αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές μας έδωσαν το 2006 τη
δυνατότητα να αναλάβουμε την Προεδρία του Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας καταλαμβάνοντας την πρώτη θέση με δύο ψήφους διαφορά
από την «Νέα Κίνηση» (τώρα Δη.Κι.Χη.). και, αναγνωρίζοντας τις προσπάθειες μας και τη συνεχή ενασχόλησή μας με τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο, στις εκλογές του 2009 μας επιβράβευσαν με ποσοστό 48%
και 90 ψήφους διαφορά από τη δεύτερη παράταξη Δη.Κι.Χη. και το 2012 με
ποσοστό 73%.
Το 2012 στη ΔΕ της ΕΕΧ εξελέγησαν 3 μέλη της «Χημικής Αντίδρασης» τα
οποία κατέλαβαν τις θέσεις του Προέδρου, του Β’ Αντιπροέδρου και του
μέλους, έχοντας υπό την ευθύνη τους, εκτός των τυπικών υποχρεώσεων,
τις Διεθνείς Σχέσεις της ΕΕΧ και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μετέχοντας αδιαλείπτως στις συνεδριάσεις της ΔΕ τα μέλη της Χημικής Αντίδρασης υλοποίησαν τις προγραμματικές θέσεις της παράταξης για μία ΕΕΧ
εξωστρεφή, με διεθνή παρουσία και επιρροή, καθώς και φροντίδα για τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Το 2015 το ψηφοδέλτιό μας αποτελείται από έμπειρους και νέους συναδέλφους που καλύπτουν όλους τους τομείς επαγγελματικής ενασχόλησης των
Χημικών, ώστε να υπάρχει η τεχνογνωσία για τη διαμόρφωση θέσεων και
προτάσεων μέσα από παραγωγικές συζητήσεις και δράσεις. Συγκεκριμένα,
στα 75 μέλη τα οποία συγκροτούν το ψηφοδέλτιο της Χημικής αντίδρασης
υπάρχουν: Καθηγητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και αναπληρωτές,
Καθηγητές Ιδιωτικής εκπαίδευσης, Εργαζόμενοι στο ΓΧΚ, Ιατρικοί επισκέπτες, Συνάδελφοι από τη Βιομηχανία, Ελεύθεροι επαγγελματίες, Καθηγητές
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΔΙΠ, Μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι δι-
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Για την
Εκπαίδευση

Για το Περιβάλλον
Για τη λειτουργία
της ΕΕΧ

Για τις Διεθνείς
σχέσεις της ΕΕΧ

δάκτορες και άνεργοι και Ερευνητές στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Τα τελευταία 5 χρόνια οι αλλαγές στον εργασιακό μας βίο, ως χημικών,
υπήρξαν καταιγιστικές. Πολλοί συνάδελφοι έμειναν «εν μια νυκτί» χωρίς
δουλειά, άλλοι πήραν το δρόμο της μετανάστευσης, πολλοί περισσότεροι
είδαν το εισόδημά τους να συρρικνώνεται και τις προσπάθειές τους για αξιοπρεπή διαβίωση να είναι απέλπιδες.
Η περίοδος αυτή που σηματοδοτεί την εργασιακή ανασφάλεια, την αμφιβολία για την αξιοπρεπή επιβίωση και διαβίωση, το Κράτος Δικαίου, τη Δημοκρατία και το μέλλον των παιδιών μας, απαιτεί η διοίκηση της ΕΕΧ να παραμείνει ισχυρή, δυναμική, αποφασισμένη και ενωτική, όπως την τελευταία
τριετία, ώστε να σταθεί στο πλευρό των συναδέλφων που δοκιμάζονται.

ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ την ΤΡΙΕΤΙΑ 2012-2015
Καταρχάς τιμήσαμε την ψήφο των συναδέλφων έχοντας ΕΝΕΡΓΗ και ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε όλα τα όργανα που μας εξέλεξαν. Όσο παράξενο
και αν ακούγεται αυτό είναι σπάνιο για τα δεδομένα της ΕΕΧ, καθώς οι εκπρόσωποι κάποιων παρατάξεων εμφανίζονται μόνο στις εκλογές, εκλέγονται και η επόμενη παρουσία τους είναι μετά από τρία χρόνια, στις επόμενες
εκλογές. Δυστυχώς, αυτό το σχόλιο παραμένει σταθερό, όσα χρόνια και να
περάσουν (τα στοιχεία είναι διαθέσιμα στη γραμματεία της ΕΕΧ).
Συνεργαστήκαμε στενά και κατά κανόνα αρμονικά με τους εκπροσώπους της
«Συνεργασίας» και του «ΔηΚιΧη» για την επίτευξη των κοινών στόχων μας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Με την ανάληψη των καθηκόντων της ΔΕ της περιόδου 2012-2015 αντιμετωπίσαμε οφειλές πολλών χρόνων της ΕΕΧ προς τους διεθνείς οργανισμούς στους οποίους συμμετέχει (EuCheMS, IUPAC), αλλά και οφειλές
προς Ιδιώτες και οφειλές φόρων προς το Ελληνικό Δημόσιο, τις οποίες και
τακτοποιήσαμε στο ακέραιο.
Παρά τη μείωση της συνδρομής (20% για το σύνολο των συναδέλφων
και 70% για τους άνεργους), επιτύχαμε πλεονασματικούς ισολογισμούς
σεβόμενοι απόλυτα το υστέρημα των συναδέλφων. Επιτύχαμε την αύξηση της εισπραξιμότητας των συνδρομών και την πρωτοφανή μείωση των
δαπανών, κάνοντας ταυτόχρονα πολλά διαβήματα στο αρμόδιο εποπτεύον
Υπουργείο Ανάπτυξης για την παραγραφή των χρεών των συναδέλφων
που δεν ασκούν το επάγγελμα, δυστυχώς χωρίς αποτέλεσμα.

Οι αμαρτίες του παρελθόντος: Ακόμη βρίσκονται σε εκκρεμότητα οικονομικές διεκδικήσεις σε βάρος της ΕΕΧ που αφορούν:
• Στην «Υπόθεση της Πάτρας», όπου ο επί σειρά ετών Πρόεδρος του ΠΤ και
μέλος της ΣτΑ, εκλεγμένος με την ΠΑΣΚ, εμφανίζεται μάρτυρας κατά της
ΕΕΧ. Παρόλα αυτά, όλες οι δικαστικές αποφάσεις είναι υπέρ της ΕΕΧ.
• Στη μη παρακράτηση και επομένως και απόδοση φόρου υπέρ ΜΤΠΥ από
το 2004, έως το 2014, της οποίας η νομιμότητα ελέγχεται.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Αντιμετωπίσαμε την πλήρη απομόνωση της ΕΕΧ από τους διεθνείς οργανισμούς, λόγω έλλειψης συμμετοχής και επικοινωνίας που επέσεισαν, εκτός
των άλλων, τον κίνδυνο αποπομπής και οικονομικών απωλειών, κινδύνους τους οποίους αποσοβήσαμε με πολύ μεγάλη προσπάθεια. Προχωρήσαμε στην ενδελεχή επικοινωνία με τους Διεθνείς Οργανισμούς, ορίσαμε
εκπροσώπους στα τμήματα και επιτύχαμε την καθοριστική τους συμπαράσταση στις διεκδικήσεις μας για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τελευταία,
ο εκπρόσωπος της ΕΕΧ, στην EYCN (Νέοι της EuCheMS), Μιχάλης Τερζίδης
εκλέχθηκε στο Συμβούλιο του Δικτύου.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Μετά από 15 χρόνια περιθωριοποίησης της Χημείας στο λύκειο με εργώδη, επίμονη και αποφασιστική στάση που κράτησε σχεδόν 2 χρόνια
και παρά τις αντίξοες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε επί Υπουργίας κ. Α.
Λοβέρδου, επιτύχαμε να ανακτήσει η Χημεία τη θέση της στο εξεταστικό
σύστημα.
• Διαμορφώσαμε, μέσω μιας ευρείας επιτροπής στην οποία συμμετείχαν
εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, πλήρη αναλυτικά προγράμματα για
το Λύκειο, τα οποία καταθέσαμε στο Υπουργείο Παιδείας.
• Συμμετείχαμε σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις (AthensScienceFestival,
Βραδιά Ερευνητή, ThessalonikiScienceFestival) με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Χημείας στην κοινωνία και καθιερώσαμε ξεχωριστό
ΠΜΔΧ για την Α΄ Λυκείου, όπως ζητούσαν πολλοί συνάδελφοι.
• Κάναμε παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας για όλα τα θέματα που
απασχόλησαν τους συναδέλφους και για τα οποία απευθύνθηκαν στην
ΕΕΧ (προκηρύξεις θέσεων, υπεραριθμίες, αναπληρωτές κ.ά), επιτυγχάνοντας σε αρκετές περιπτώσεις να αποφύγουμε δυσμενείς εξελίξεις.
• Τοποθετηθήκαμε με δελτία τύπου για όλες τις εξελίξεις στην Εκπαίδευση
αποκρούοντας επιθέσεις άλλων κλάδων, αλλά και υπερασπιζόμενοι την
εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτική ( πχ για το 23% ΦΠΑ).
• Καθιερώσαμε προσωπική ηλεκτρονική επικοινωνία με όλους τους συναδέλφους της Εκπαίδευσης που απευθύνονται στην ΕΕΧ.
• Επιδιώξαμε και υλοποιήσαμε συνεργασία με τις άλλες Επιστημονικές
Ενώσεις.
• Υλοποιήθηκε πάγια θέση μας για οργανωμένη και συντονισμένη πανελλαδική εκπαίδευση των συναδέλφων σε θέματα αιχμής με την ενεργοποίηση του Συμβουλίου Εκπαίδευσης.
• Παράλληλα με όλα αυτά την τριετία που πέρασε για πρώτη φορά οργανώθηκαν εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα αιχμής (ISO) σε όλα σχεδόν
τα Περιφερειακά Τμήματα υπό τον κεντρικό σχεδιασμό του Συμβουλίου
Εκπαίδευσης.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
• Κάναμε δεκάδες παρεμβάσεις και προσφυγές για επαγγελματικά θέματα των συναδέλφων, τόσο σε κεντρικό, όσο και περιφερειακό επίπεδο (
άρθρο 59 για τις αναλύσεις τροφίμων του Υπουργού του ΠΑΣΟΚ, κ. Α.
Τσαυτάρη, καθηγητή Γεωπονικής).
• Προωθήσαμε σχέδιο για αλλαγή του Ιδρυτικού νόμου με στόχο το σαφή
καθορισμό των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων του κλάδου. Παρά τις
ενέργειές μας το θέμα βρίσκεται σε εκκρεμότητα.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΧ
• Προχωρήσαμε στον εκσυγχρονισμό της Δικτυακής Πύλης, έργο που
πρόκειται να παραδοθεί μέσα στο 2015, ώστε να γίνει εύχρηστη και λειτουργική για τους συναδέλφους.
• Προσπαθήσαμε να οργανώσουμε τις υπηρεσίες της ΕΕΧ ορθολογικά
και αποτελεσματικά, η προσπάθεια δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα,
αλλά εκτιμούμε ότι βάλαμε τις βάσεις για την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην επόμενη θητεία.
• Για πρώτη φορά προχωρήσαμε σε στελέχωση της ΕΕΧ, στο μέτρο του δυνατού, με διαγωνισμούς ακολουθώντας τις νόμιμες διαδικασίες. Παρά το
ότι τερματίσαμε ένα καθεστώς αδιαφάνειας και ανανεούμενων συμβάσεων κληθήκαμε να απαντήσουμε σε δεκάδες ανώνυμες (;) καταγγελίες
για το εργασιακό καθεστώς των συνεργατών της ΕΕΧ στον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, υπερασπιζόμενοι την ΕΕΧ.
• Ταυτόχρονα επιδιώξαμε να επιτύχουμε την έγκριση του οργανισμού της
ΕΕΧ από το ΥΠΑΝ.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ
Αποτελεί πάγια θέση της «Χημικής Αντίδρασης» η ανάγκη να ανακτήσει η
ΕΕΧ την αξιοπιστία της και να επιστρέψουν οι συνάδελφοι στους κόλπους
της, συμμετέχοντας ενεργά στις διαδικασίες της. Αποτελεί πηγή δυσχερειών και αναποτελεσματικότητας η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού και αποτελεί σκοπό μας και πρόκληση, μέσα από τη συνεπή και συνεχή παρουσία,
τις διαφανείς διαδικασίες και την ισότιμη και αξιοκρατική αντιμετώπιση των
συναδέλφων μας η επανάκαμψη τους, ώστε να δυναμώσουν τη φωνή της
ΕΕΧ, να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητά της στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των χημικών, αλλά και να συμβάλουν στην ανάκαμψη της χώρας.
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Μετά την ολοκληρωτική απαξίωση του μοντέλου ανάπτυξης της χώρας το
οποίο βασίστηκε στον τουρισμό και τις κατασκευές, η μοναδική λύσηγια την
αναστροφή του οικονομικού και κοινωνικού κλίματος είναι η Ανάπτυξη και
η Παραγωγική Ανασυγκρότηση της χώρας.
• Η «Χημική Αντίδραση» εκτιμά ότι η ανάπτυξη δεν μπορεί παρά να στηριχτεί σε τρεις πυλώνες: την Έρευνα, την Καινοτομία και τη Μεταποίηση,
για τους οποίους η επιστήμη της Χημείας αποτελεί αναγκαία και ικανή
προϋπόθεση. Το υψηλό επιστημονικό επίπεδο των αποφοίτων των
Ελληνικών Πανεπιστημίων, το οποίο αποδεικνύεται από το γεγονός
ότι πολλοί νέοι επιστήμονες σήμερα σταδιοδρομούν στο εξωτερικό, θα
μπορούσε να καταστήσει εφικτή την ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας,
της παρασκευής νέων προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών υψηλής
προστιθέμενης αξίας.
Ορισμένα από τα διαχρονικά και φιλόδοξα οράματά μας είναι η δημι-
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ουργία «Ζώνης Καινοτομίας» με βάση τη Χημεία, με πολλαπλούς στόχους μεταξύ των οποίων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και
η σύσταση νέων επιχειρήσεων με βάση τη χημική τεχνολογία, η οποία
θα μπορούσε να ενθαρρύνει συναδέλφους με πρωτοποριακές ιδέες να
δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους.
Η ΕΕΧ θα μπορούσε να συμβάλει στην υλοποίηση τέτοιων δράσεων
διοργανώνοντας «Συνέδρια ή «Εκθέσεις Χημείας και Χημικής Τεχνολογίας» με στόχο να φέρει σε επαφή τον επιχειρηματικό κόσμο με επιστήμονες που έχουν καινοτόμες ιδέες και με τους ερευνητές, ώστε να έχει
νόημα να μιλήσουμε για αλλαγή του ρόλου της Ε.Ε.Χ. από επιστημονικό
σωματείο σε επιμελητήριο.
Η Ε.Ε.Χ. θα μπορούσε ακόμη να συντονίσει , τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών ή δικτύων επιχειρήσεων με βάση τη Χημεία. (clusters
και business networks αντίστοιχα), εάν και εφόσον εξασφάλιζε την ενεργή συμμετοχή των μελών της.
• Αναγκαίο θεωρούμε το ουσιαστικό άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων
των χημικών, όπως οι Χημικοί Ναυτιλίας για το οποίο έχουν γίνει όλες
οι απαραίτητες ενέργειες προς τα Υπουργείο. Όταν τα επίπεδα ανεργίας
του κλάδου είναι υψηλότατα, δεν νοείται να υπάρχουν κλειστά club 1520 ατόμων, τα οποία αγγιστρώνονται σε νομοθετικές διατάξεις που καθιστούν κληρονομικό δικαίωμα την άσκηση του επαγγέλματος. Η Ε.Ε.Χ.
οφείλει να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή με τη δημιουργία μηχανισμών εκπαίδευσης και εξέτασης των συναδέλφων που επιθυμούν να
ασκήσουν το επάγγελμα.
• Σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία η ανεργία αποτελεί ωρολογιακή
βόμβα στα θεμέλια της κοινωνίας, πάγια θέση της «Χημικής Αντίδρασης»
αποτελεί η ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων για την εκμετάλλευση του
φυσικού πλούτου της χώρας με διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων και ταυτόχρονα σεβασμό των επιταγών προστασίας του περιβάλλοντος.
Είναι λοιπόν αναγκαίο και στο χώρο των χημικών της Βιομηχανίας και
των Επιχειρήσεων να υπάρξει δυνατή φωνή έκφρασης. Ο Πανελλήνιος
Σύλλογος Χημικών Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων (Π.Σ.Χ.Β.Ε.) πρέπει
να αποτελέσει το φορέα προστασίας των συναδέλφων και να αγωνιστεί για την διαφύλαξη και την προάσπιση των δικαιωμάτων των χημικών. Όλοι οι συνάδελφοι πρέπει να συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες του
Π.Σ.Χ.Β.Ε. και να ψηφίσουν νέους ανθρώπους με όρεξη για προσφορά,
ώστε η προσπάθεια που ξεκίνησε με τις τελευταίες εκλογές να ενδυναμωθεί και να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα. Η Ένωση σε συνεργασία
με τον Π.Σ.Χ.Β.Ε μπορούν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη του κλάδου και
στη διαφύλαξη του επαγγέλματος του χημικού.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η «Χημική Αντίδραση» θεωρεί την Εκπαίδευση νευραλγικό τομέα επαγγελματικής απασχόλησης των Χημικών, αλλά και μέσο διαφήμισης της
Επιστήμης της Χημείας στην κοινωνία και γι΄ αυτό θεωρεί απαραίτητο να
ορίζεται μέλος της ΔΕ υπεύθυνο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το
οποίο θα έχει την ευθύνη του συντονισμού, της ενημέρωσης της ΔΕ και
της προσωπικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας με τους συναδέλφους που
απευθύνονται στην ΕΕΧ, όπως συνέβη στην απελθούσα ΔΕ, περίοδο κατά
την οποία κανένας συνάδελφος δεν έμεινε χωρίς να λάβει άμεση απάντηση
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από την αρμόδια για θέματα Δευτεροβάθμιας. Πάγιες θέσεις της «Χημικής
Αντίδρασης» αποτελούν:
• Η συμμετοχή της Ε.Ε.Χ. στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στη διδασκαλία της Χημείας στην Εκπαίδευση, όπως η εκπόνηση Αναλυτικών
Προγραμμάτων Σπουδών στη Χημεία είναι απαραίτητη και επιβεβλημένη. Τα ΑΠΣΧ, όπως και γενικότερα τα ΑΠ απαιτούν συνολικό σχεδιασμό
από το Δημοτικό μέχρι και την Γ Λυκείου και όχι εμβαλωματικές λύσεις.
• Για το Γυμνάσιο: Η αύξηση των ωρών διδασκαλίας της Χημείας στο
Γυμνάσιο είναι επιβεβλημένη για την ανάδειξη του εργαστηριακού
χαρακτήρα του μαθήματος και για τον εφοδιασμό των πολιτών με τις
απαραίτητες γνώσεις Χημείας με την ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής
Εκπαίδευσης.
Εκτιμούμε ότι η επίτευξη αυτών των στόχων είναι εφικτή με ενοποίηση
της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών για την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου
με τουλάχιστον 5-ωρη διδασκαλία σε εβδομαδιαία βάση, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και οι διαφορετικές προσεγγίσεις, να διασφαλίζεται η διδασκαλία της Χημείας και ο πειραματικός χαρακτήρας των
Φ.Ε., με ταυτόχρονη κατοχύρωση της πρώτης ανάθεσης για όλους τους
καθηγητές ΠΕ04 και στη συνέχεια ο διαχωρισμός των αντικειμένων στη
Γ΄ Γυμνασίου, ώστε να αναδειχθούν τα διαφορετικά διακριτά δομικά χαρακτηριστικά και οι μέθοδοι των Επιστημών.
• Για το Λύκειο: Επαναφορά τουλάχιστον μίας ώρας Χημείας Κατεύθυνσης
στη Β΄ Λυκείου, ώστε να μην απωλέσουν οι μαθητές την επαφή τους με
τη Χημεία, να μη δημιουργούνται νοηματικά χάσματα και να μην επιβαρύνεται υπέρμετρα η ύλη της Γ Λυκείου και επαναπροσδιορισμός του
ΑΠΣΧ για τη Γενική Παιδεία της Β΄ Λυκείου, ώστε να απευθύνεται στον
μελλοντικό πολίτη.
• Καθιέρωση εργαστηριακής ώρας Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια και
Λύκεια με παρουσία δύο καθηγητών, ώστε να είναι δυνατό το μετωπικό
εργαστήριο.
• Εκ νέου καθορισμός των προϋποθέσεων για τις αναθέσεις μαθημάτων
και τον καθορισμό των οργανικών θέσεων, ώστε να διασφαλίζεται η
παρουσία Χημικών στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και διασαφήνιση του θεσμικού πλαισίου για την προκήρυξη θέσεων στην Εκπαίδευση.
Τέλος είναι απαραίτητη η ανάδειξη του ρόλου της Χημείας στην καθημερινή
ζωή μέσα από δράσεις που απευθύνονται ευρύτερα στην κοινωνία.

ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η διαχείριση των απορριμμάτων, η ανακύκλωση, η πράσινη Χημεία
αποτελούν τομείς προνομιακής ενασχόλησης των χημικών για τα οποία
η ΕΕΧ πρέπει να έχει άποψη και θέση. Η ΕΕΧ έχει καθήκον και υποχρέωση να λαμβάνει θέση απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα και τα θέματα
δημόσιας υγείας, και να λειτουργεί ως μοχλός αφύπνισης των πολιτών
και πίεσης της πολιτείας με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία, όπως έχει κάνει με συνέπεια σε όλες τις περιβαλλοντικές κρίσεις την
προηγούμενη τριετία.
Οι χημικοί πρέπει να βρούμε τη θέση μας στον τομέα του Περιβάλλοντος,
αποκτώντας το δικαίωμα περισσότερων μελετών, πάγια θέση του κλάδου.
Θα συνεχίσουμε την οργάνωση των Περιβαλλοντικών Συνεδρίων Μακε-

δονίας (έμπνευση και οργάνωση του σ. Κώστα Νικολάου) που χάρη στο
συντονιστή τους έχουν γίνει θεσμός. Τέλος θα διεκδικήσουμε τη διοργάνωση του Περιβαλλοντικού Συνεδρίου της EuCheMS για τπ 2019.

• η συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών που θα απαντούν σε επιστημονικά
ερωτήματα τα οποία απευθύνουν οι διεθνείς οργανισμοί, όπως η IUPAC.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΧ

Η εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΧ αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την εξυπηρέτηση των συναδέλφων, όσο και για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της
αποτελεσματικότητάς της.
Η «Χημική αντίδραση» θα συνεχίσει να προσπαθεί για την έγκριση του
οργανισμού της ΕΕΧ από το ΥΠΑΝ, γιατί εκτιμά ότι με αυτό θα μπορέσει
να αποκτήσει προσωπικό υψηλών προδιαγραφών με συνθήκες εργασίας
που θα ευνοούν τους εργαζόμενους.
Ανεξάρτητα από αυτό όμως θα συνεχίσει να
• ακολουθεί τις νόμιμες διαδικασίες για την κάλυψη των αναγκών της ΕΕΧ,
• πιέζει για την πιο αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού.
Παράλληλα, πάγια θέση της παράταξης μας είναι η υποστήριξη των αιτημάτων των κλαδικών συλλόγων των συναδέλφων, όπως αυτά εκφράζονται
από τα επίσημα όργανα τους με συνέπεια και προσήλωση προς το δημόσιο
συμφέρον.

Η διεθνής παρουσία της ΕΕΧ, η συμμετοχή της στα τεκταινόμενα τόσο στο
πλαίσιο της IUPAC, όσο και της EuChems είναι καθοριστικής σημασίας για
την επιρροή της στη λήψη αποφάσεων και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων
των χημικών.
Η «Χημική αντίδραση» για να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της ΕΕΧ εκτιμά
ότι είναι προαπαιτούμενα:
• ο ορισμός μέλους της ΔΕ ως υπεύθυνου Διεθνών σχέσεων, κατά το πρότυπο που λειτούργησε ο Β Αντιπρόεδρος στην απελθούσα, ο οποίος θα
έχει την ευθύνη για την έγκαιρη και έγκυρη ηλεκτρονική επικοινωνία και
την ενημέρωση των μελών της ΔΕ,
• ο αξιοκρατικός ορισμός εκπροσώπων στα διεθνή forum οι οποίοι θα
αναλαμβάνουν να ενημερώνουν την ΕΕΧ για τα τεκταινόμενα και να μεταφέρουν τις θέσεις της ΕΕΧ σε αυτά,

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΧ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΣΤΑ)
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΥΛΙΩ)
Ιδιωτική Εκπαιδευτικός
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής Μ.Ε.
ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ
Ερευνήτρια Α.Π.Θ.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ιατρικός επισκέπτης
ΑΦΡΑΤΗ ΤΕΡΕΖΑ
Ιδιωτική Εκπαιδευτικός
ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
Ερευνήτρια Α.Π.Θ.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ελεύθερος Επαγγελματίας
ΒΑΧΤΣΕΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Γενικό Χημείο του Κράτους
ΒΙΟΛΑΚΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ (ΣΙΣΣΥ)
Ιατρική επισκέπτρια
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
Ιατρικός επισκέπτης
ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός
ΓΚΙΖΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ελεύθερος Επαγγελματίας
ΓΚΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
Ελεύθερη Επαγγελματίας
ΓΚΟΥΝΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Γενικό Χημείο του Κράτους

ΔΑΦΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
Ιδιωτικός Υπάλληλος, Βιομηχανία
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΣΑ)
Ιδιωτική Υπάλληλος
ΔΟΜΖΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ)
Ελεύθερη Επαγγελματίας
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Υποψήφιος Διδάκτορας
ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ)
Ιδιωτικός Υπάλληλος, Βιομηχανία
ΖΑΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Ιδιωτικός Υπάλληλος, Βιομηχανία
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ερευνητής, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών
ΖΩΗ ΙΩΑΝΝΑ
Ερευνήτρια
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ
Υποψήφια Διδάκτορας
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
ΚΑΡΑΜΑΝΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια

ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
Ελεύθερος Επαγγελματίας
ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΑ)
Ιατρική Επισκέπτρια
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Μ.Ε.
ΚΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ερευνητής
ΚΟΡΜΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ιατρικός Επισκέπτης
ΚΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ελεύθερος Επαγγελματίας
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής Μ.Ε.
ΛΟΥΚΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ΡΕΝΙΑ)
Γενικό Χημείο του Κράτους
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
Καθηγήτρια Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Καθηγητής Μ.Ε.
ΜΙΧΑΗΛ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΑΚΙΑ)
Υποψήφια Διδάκτορας
ΜΙΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ιδιωτικός Υπάλληλος
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ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ιατρικός Επισκέπτης
ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ερευνητής, Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο
ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
ΜΠΕΛΕ ΣΩΤΗΡΙΑ (ΡΕΝΙΑ )
Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια
ΜΠΕΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ιατρικός Επισκέπτης
ΜΥΛΩΝΑ ΙΣΙΔΩΡΑ
Ιδιωτική Υπάλληλος, Βιομηχανία
ΜΥΛΩΝΑ ΣΟΦΙΑ
Ερευνήτρια Α.Π.Θ.
ΝΤΟΚΟΡΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΕΔΙΠ, Τμήμα Χημείας Π.Ι.
ΞΕΝΑΚΗ ΟΛΓΑ
Ιατρική Επισκέπτρια
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
Ιδιωτική Εκπαιδευτικός
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ιατρικός Επισκέπτης
ΠΑΠΗ ΡΗΓΙΝΗ

ΕΔΙΠ, Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ
Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.
ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ
Ελεύθερος Επαγγελματίας
ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Υποψήφιος Διδάκτορας
ΠΡΙΤΣΑ ΑΓΑΘΗ
Καθηγήτρια Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
ΡΕΠΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Γενικό Χημείο του Κράτους
ΡΙΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Καθηγητής Α.Τ.Ε.Ι.Θ.
ΣΑΒΒΑ ΧΑΪΔΩ
Δημόσια Υπάλληλος
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
Τμήμα Χημείας Α.Π.Θ.
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Ιδιωτικός Υπάλληλος
ΣΙΔΕΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΛΕΝΙΑ)
Ιδιωτική Εκπαιδευτικός
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Ελεύθερη Επαγγελματίας
ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Καθηγήτρια Τ.Ε.Ι.Αθήνας
ΣΚΛΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Αυτήν την τριετία η Ένωση με την «Χημική Αντίδραση» στην Διοίκηση
απέκτησε δυνατή φωνή και πέτυχε πολλά, κυρίως όμως το σεβασμό της
Πολιτείας με τις καίριες έγκαιρες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις της,
προασπίζοντας για πρώτη φορά δυναμικά και αποτελεσματικά τα συμφέροντα του κλάδου.
Στα link που ακολουθούν θα δείτε τις «ήπιες» και «χλιαρές» αντιδράσεις της
ΕΕΧ, όπως διατείνονται οι παρατάξεις των νοσταλγών του παρελθόντος της
ΕΕΧ. Θα σας πουν ότι η ΕΕΧ αποδυναμώθηκε, αλλά τα λόγια τους τα έχουμε
ήδη απαντήσει με έργα :
• Για τον κ. Λοβέρδο και τους κομματικούς του φίλους στην ΕΕΧ σχετικά με
την απόπειρα του να επαναφέρει από το «παράθυρο» την Τεχνολογική ΙΙ:
http://www.esos.gr/arthra/35694/voles-tis-enosis-himikon-kata-toyypoyrgoy-paideias-gioa-tin-epanafora-tis-pliroforikis
Στο linkφαίνονται τα σχέδια του κ. Λοβέρδου και της παρέας του που ανατρέψαμε όταν όλοι το είχαν σίγουρο:
http://www.esos.gr/arthra/35320/koryfonetai-o-polemos-ton-enoseonhimikon-kai-kathigiton-pliroforikis-ligo-prin-tin
Συντονίσαμε διεθνή δράση για το εκπαιδευτικό :
http://www.esos.gr/arthra/35072/epistoli-diakekrimenon-ellinonepistimonon-apo-tis-ipa-ston-yp-paideias-gia-ti
http://www.euchems.eu/news/single-news/article/euchems-united-insupport-for-greek-chemistry.html
Απαντήσαμε στις προκλήσεις άλλων κλάδων :
http://www.esos.gr/arthra/defterovathmia-ekpaidefsi/eidisis-defterovathmiaekpaidefsi/epiuesh-ths-envshs-xhmikvn-kata-syllogvn-plhroforikvn
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Ερευνήτρια Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
ΣΜΥΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Καθηγήτρια Μ.Ε.
ΣΤΕΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
Ιδιωτική Υπάλληλος, Βιομηχανία
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Ερευνητής Α.Π.Θ.
ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
Ερευνητής
ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ελεύθερος Επαγγελματίας
ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ιδιωτικός Υπάλληλος, Βιομηχανία
ΤΟΛΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Υποψήφια Διδάκτορας
ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ
Ιδιωτική Υπάλληλος
ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Ελεύθερος Επαγγελματίας
ΤΖΟΛΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ιδιωτικός Υπάλληλος, Βιομηχανία
ΤΟΛΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Υποψήφια Διδάκτορας
ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ
Ιδιωτική Υπάλληλος

Είχαμε επιτυχή παρέμβαση στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων (5/5/2015) από τον Πρόεδρο της Δ.Ε. της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και υποψήφιο της «Χημικής Αντίδρασης» στο 47:06
του πρώτου video, αλλά αξίζει να δείτε όλες τις τοποθετήσεις:
http://www.hellenicparliament.gr/Praktika/Optiko-akoustiko-ylikosynedriaseon-Koinovouleftikon-Epitropon?search=on&commission
=75a12105-a637-4b49-9a8b-09819965ef49&drdSessionPeriods=ef3c
0f44-85cc-4dad-be0c-a43300bca218
Εν κατακλείδι συνάδελφοι, στο ακόλουθο link, όπως και σε ολόκληρο το
topic, μπορείτε να δείτε ποιους θεωρούν υπεύθυνους για την δικαίωση της
επιστήμης μας οι καθηγητές Πληροφορικής :
http://alkisg.mysch.gr/steki/index.php?topic=6019.msg71958#msg71958
• Για τον κ.Τσαυτάρη και τους συνοδοιπόρους του στην ΕΕΧ, σχετικά με το
άρθρο 59 και τον ΕΦΕΤ:
http://www.eex.gr/Lists/List6/ItemView.aspx?ID=2382
http://www.eex.gr/Lists/List6/ItemView.aspx?ID=2460
Από το 2000 μέχρι σήμερα δε δώσαμε υποσχέσεις που δεν μπορούμε να
κρατήσουμε.Για μία ακόμη φορά μέχρι σήμερα σας υποσχόμαστε ότι θα
τιμήσουμε την ψήφο σας, όπως κάναμε πάντα, και θα αγωνιστούμε για το
μέλλον του κλάδου με το ίδιο πάθος και τον ίδιο δυναμισμό, όπως απέναντι
στον κ. Τσαυτάρη και τον κ. Λοβέρδο.
Αν βλέπετε και εσείς τη διαφορά στην ΕΕΧ την τελευταία τριετία τότε….
«Χημική Αντίδραση» δώστε μας τη δύναμη να συνεχίσουμε

Στις εκλογές της 1ης Νοέμβρη στην ΕΕΧ
ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ ΔΕΚ ΧΗΜΙΚΩΝ -ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
Δυναμώνουμε τις ταξικές δυνάμεις, σημαδεύουμε τον πραγματικό
αντίπαλο άρχουσα τάξη και Ε.Ε.
Συναδέλφισσα, συνάδελφε
Εργαζόμενοι, άνεργοι, αυτοαπασχολούμενοι, συνταξιούχοι Χημικοί
Ηπολιτική συμπίεσης των μισθών και εργασιακών δικαιωμάτων σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, η άγριαφοροληστεία οδήγησαν σε μείωσηκατά
σχεδόν 50%του βιοτικού μας επιπέδου στην 6ετία. Οι άνεργοι δεν έχουν το
στοιχειώδες δικαίωμα σε υγεία –πρόνοια –επίδομα ανεργίας. Οι συνταξιούχοι βιώνουν διαρκώς νέες μειώσεις στις συντάξεις τους.
Η ευρωενωσιακή πολιτική της «απελευθέρωσης» των επαγγελμάτων που
εφαρμόζουνδιαχρονικάοι κυβερνήσεις, συγκεντρώνει τις δουλειές στα χέρια των ομίλων.
Η εργαζόμενη πλειοψηφία δουλεύουμε για έναν άθλιο μισθό, με απλήρωτες υπερωρίες και ευέλικτες εργασιακές σχέσεις ή φυτοζωούμε ως αυταπασχολούμενοι.
Όμως ο εφιάλτης δεν έχει τέλος. Η κυβέρνηση χρησιμοποιεί το αρνητικό
για το λαό,«νωπό» εκλογικό αποτέλεσμα ώστε να επικαλεστεί«λαϊκή νομιμοποίηση» στανέα βάρβαρα μέτρα που φέρνει το μνημόνιο Τσίπρα.Από
την πρώτη κιόλας ώρα, είναιξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να
εφαρμόσει «ατραπιαία» και με αποφασιστικότητα το σύνολο των αντιλαϊκών προαπαιτούμενων που περιλαμβάνονται στην πρώτη «αξιολόγηση»
του μνημονίου. Άλλωστε, αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους που
επιλέχτηκε με τις ευλογίες του κεφαλαίου: Να προχωρήσει τις καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη χειραγώγηση, στην ενσωμάτωση κι - όταν χρειαστεί - στην καταστολή των λαϊκών
αντιδράσεων.
Κραδαίνει απ’ τη μια το φόβητρο της απειλής για «κούρεμα» καταθέσεων, της αδυναμίας πληρωμής συντάξεων και απ’ την άλλη το «δέλεαρ»
ότι με την ολοκλήρωση της «αξιολόγησης» θα ανοίξει η συζήτηση για τη
διευθέτηση του χρέους, την οποία παρουσιάζει ως προαπαιτούμενο για
να υπάρξει ανάκαμψη της οικονομίας.Ταυτόχρονα επιχειρείνα μαςπείσει
ότι δήθεν έχει ένα «παράλληλο πρόγραμμα», ότι μπορεί καλύτερα να διαπραγματευτεί με τους θεσμούς, να στρογγυλέψει τις γωνίες του αντιλαϊκού
προγράμματος. Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ μιλούν για δήθεν ισοδύναμα μέτρα,
υποστηρίζουν ότι είναι καλύτεροι διαχειριστές του προγράμματος γιατί αυτοί πραγματικά το πιστεύουν.
Ο θίασος των πολύχρωμωνπολιτικών υπηρετών της άρχουσας τάξηςμας
καλούν να συναινέσουμε στην σφαγή μας για να έρθειη πολυπόθητη ανάπτυξη. Όλα τα κόμματα του καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης και της Ε.Ε.,
ορκίζονται στο δόγμα της ανταγωνιστικότητας που επιβάλλει τη συμπίεση
της τιμής της εργατικής δύναμης, τηνπλήρημετατροπή της Κοινωνικής

Ασφάλισης σε ανταποδοτική υπηρεσία με απαλλαγή της εργοδοσίας και
του κράτους από τις ασφαλιστικές εισφορές,τις νέες ιδιωτικοποιήσεις. Οι
αντιλαϊκές αυτές «μεταρρυθμίσεις»παρουσιάζονται ως λύσεις που θα φέρουν επενδύσεις και προοπτικά θα διασφαλίσουν την ευημερία.Μας καλούν να βάλουμε πλάτη ώστε από την ανάκαμψη των κερδών των μονοπωλιακών ομίλων να πάρουμε κι εμείς ένα ξεροκόμματο.
Συνάδελφοι την τελευταία εξαετία της κρίσης η πείρα μας έγινε πιο πλούσια.
Δοκιμάσαμε κάθε μορφή διαχείρισης της καπιταλιστικής κρίσης, κυβερνήσεις μονοκομματικές, συνεργασίας, τεχνοκρατών, το αποτέλεσμα πάντα το
ίδιο. Όξυνση της επίθεσης του κεφαλαίου στα εργασιακά μας δικαιώματα,
διαμόρφωση ευνοϊκού πεδίου σε παλιούς και νέους τομείς ώστε τα μονοπώλια να επενδύσουν τα κεφάλαια τους που λιμνάζουν. Από την καπιταλιστική ανάπτυξη εμείς οι εργαζόμενοι δεν έχουμε να κερδίσουμε τίποτα.
Ο κλάδος του τουρισμού, του φαρμάκου, της χημικής βιομηχανίας είναι σε
διαρκή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, μέσα στην κρίση. Η κερδοφορία των
ομίλων δεν εμπόδισε το σπάσιμο των συλλογικών συμβάσεων και στον
κλάδο μας, την περικοπή των μισθών, τη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση της παραγωγής σε λίγα χέρια με το κλείσιμο μικρών επιχειρήσεων.
Απέναντι στη χιονοστιβάδα των μέτρων που έρχονται θα σταθούμε όρθιοι,
δε θα συναινέσουμε στο νέο σφαγιασμό μας. Μονόδρομος είναι η οργανωμένη πάλη μέσα από τα σωματεία μας, η ενίσχυση των ταξικών δυνάμεων
και η αλλαγή του συσχετισμού σε κάθε μετερίζι. Να δώσουμε τη μάχη σε
κάθε χώρο δουλειάς, στη γειτονιά μας, για την επιτυχία των συλλαλητηρίων
στις 22/10 και την πανελλαδική απεργία στις 12/11 με το πλαίσιο πάλης για
την ανάκτηση των απωλειών των τελευταίων χρόνων, για να ανοίξουμε το
δρόμο για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας.
Η στάση των άλλων δυνάμεων στην Ένωση Ελλήνων Χημικών
Τα τελευταία τρία χρόνια, ο πολύχρωμος «θίασος» των παρατάξεων τηςαπερχόμενηςπλειοψηφίας της Διοικούσας Επιτροπής (Δ.Ε.)ως συνδικαλιστικοί εκφραστές των κομμάτων που συγκρότησαν τις προηγούμενες αλλά
και τη σημερινή αστική κυβέρνηση (ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ) υπηρέτησαν πιστά την πολιτική της επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζόμενων Χημικών.
Προώθησαν, με φραστικές δήθεν «αντιρρήσεις», την κυβερνητική πολιτική
Ε.Ε. – μονοπωλίων. Καλλιέργησαν τη μοιρολατρία και συντεχνιακές αυταπάτες ότι ενώ ισοπεδώνονται οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, οι Χημικοί τάχα θα
σωθούν. Η διοίκηση που συγκροτήθηκε από την Χημική Αντίδραση με την
στήριξη της Συνεργασίας (ΣΥΡΙΖΑ) και της ΔΙΚΗΧΗ (Νέας Δημοκρατίας)
αποφάσιζαν ομόφωνα για το σύνολο σχεδόν των αποφάσεων και δράσεων
της Ένωσης, με την συμβολή βέβαια και της ΠΑΣΚ-Χημικών η οποία παρό-
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τι ήταν εκτός προεδρείου υπερψήφιζε τις αποφάσεις. Όσο για την Νέα Πνοή
(συνδικαλιστικό παρακλάδι της ΝΔ) δεν είχαμε την «τύχη» να ακούσουμε
τις απόψεις της στη διάρκεια αυτής της θητείας μιας και ο εκπρόσωπός της
σε ελάχιστες συνεδριάσεις εμφανίστηκε. Η πλειοψηφία της ΔΕ όχι μόνο δε
στάθηκε εμπόδιο στις κυβερνητικές επιλογές,αντίθετα τις στήριξε ενεργητικάενώ οι όποιες διαφωνίες με αυτή ήταν σε δευτερεύοντα θέματα όπως
δευτερεύουσες ήταν και οι αντιπαραθέσεις που κάποιες φορές υπήρξαν
μέσα στην ΔΕ μεταξύ των εκπροσώπων της κυρίαρχης πολιτικής.
Η ΔΕΚ-ΧΗΜΙΚΩΝ ήταν η μόνη παράταξη που χάλασε την «σούπα» της
ομοφωνίας,αποκαλύπτοντας τον προσανατολισμό της πλειοψηφίας ενάντια
στα δικαιώματα των εργαζόμενων Χημικών και καταψηφίζοντας τις αποφάσεις που υλοποιούσαν και στήριζαν τις αντιλαϊκές κυβερνητικές ρυθμίσεις και επιλογές.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμαγια την πορεία της ΕΕΧ την τελευταία τριετία αποτελεί η στάση της πλειοψηφίας της ΔΕ στα ζητήματα παιδείας.Η Δ.Ε.
ακύρωσε κάθε απόφαση ή πρωτοβουλία του Τμήματος Παιδείας καθώς
θεώρησε ότι η τοποθέτηση του Τμήματος δε συμβάδιζε με την εφαρμογή
και προώθηση της αντιλαϊκής πολιτικής στην εκπαίδευση στην οποία είναι
ταγμένη η πλειοψηφία της Διοίκησης. Αποτέλεσμα ήταν να αναγκαστεί σε
παραίτηση η εκλεγμένη διοίκηση του Τμήματος Παιδείας.
Την ώρα που η πλειοψηφία της διοίκησης της ΕΕΧ δεν ασχολήθηκε με
κανένα από τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η εργαζόμενη
πλειοψηφία των μελών της Ένωσης ως αποτέλεσμα της αντιλαϊκής καταιγίδας των τελευταίων χρόνων, την ώρα που ζητά να πληρώσουμε τις υπέρογκες συνδρομές εμείς οι άνεργοι και χαμηλόμισθοι Χημικοί για να έχουμε δικαίωμα συμμετοχής στην ΕΕΧ, η ίδια επέλεξε να πραγματοποιήσει τη
συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας στα Χανιά,για καλοκαιρινή αναψυχή των
μελών της. Η ΔΕΚ-Χημικών αρνήθηκε να παραστεί σε αυτήν τη ΣτΑ που
κόστισεεπιπλέον χιλιάδες Ευρώ στην ΕΕΧ.

Η μόνη αντιπολίτευση είμαστε εμείς!
Δεν πρόκειται να μας σώσει κανένας σωτήρας, πρέπει να σωθούμε μόνοι
μας. Μοναδικός τρόπος για να σταματήσουμε την παραπέρα κατρακύλα, να
ανακτήσουμε τα δικαιώματα που χάσαμε όλο το προηγούμενο διάστημα είναι
να οργανώσουμε την αντεπίθεσή μας, σημαδεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο, την άρχουσα τάξη, τους ομίλους. Η μοναδική λαϊκή αντιπολίτευση είναι οι
δυνάμεις του ταξικού πόλου, στην ΕΕΧ, οι δυνάμεις που εκφράζει το ψηφοδέλτιο τηςΔΕΚ-Χημικών- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ που έδωσαν όλο το προηγούμενο διάστημα και δίνουν συνεχείς μάχες μέσα και κυρίως έξω απ’ τη
ΔΕ και την Αντιπροσωπεία της ΕΕΧ , σημαδεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο.
Έχουμε τον ίδιο αντίπαλο με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Γι’ αυτό και
ο αγώνας μας, για να έχει αποτελέσματα, θα δοθεί μέσα και απ’ τα ταξικά
σωματεία που μας συσπειρώνουν σε κάθε κλάδο.
Σε συντονισμό με τον ταξικό πόλο του εργατικού κινήματος, το ΠΑΜΕ και την
ΠΑΣΕΒΕ για τους αυταπασχολούμενους. Σήμερα είναι επιτακτική ανάγκη να
ατσαλώσουμε τις προσπάθειες μας για να αλλάξουμε παντού, σε κάθε μετερίζι, το συσχετισμό δύναμης σε θετική κατεύθυνση. Να δώσουμε μάχη για να
συγκεντρώσουμε νέες δυνάμεις στα ταξικά σωματεία, να ισχυροποιήσουμε
τις ταξικές δυνάμεις στην Ένωση Ελλήνων Χημικών. Η αλλαγή συσχετισμού
στην Ένωση, η ολόπλευρη στήριξη της Π ΔΕΚ-Χημικών- ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ στις εκλογές την 1η Νοέμβρη, θα μας επιτρέψει να παλέψουμε από
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καλύτερες θέσεις. Με εφαλτήριο τη μηδενική ανοχή στο νέο Μνημόνιο και
στα νέα μέτρα που φέρνει, την ανάκτηση των απωλειών της κρίσης, συγκεντρώνουμε δυνάμεις για την αποφασιστική σύγκρουση με τον πραγματικό
αντίπαλο, την άρχουσα τάξη, τους ομίλους και την ΕΕ, την εξουσία τους.
Είναι μεγάλη αυταπάτη το ιδεολόγημα που στηρίζουν οι άλλες δυνάμεις,
ότι μας ενώνει η χημεία, να μην ασχολούμαστε με το συνδικαλισμό, ή την
πολιτική που μας χωρίζει. Προβάλλουν την ιδιότητα μας ως επιστήμονες
χημικοί, γιατί θέλουν να κρύψουν την διαφοροποίηση μας ανάλογα με την
θέση μας στην παραγωγική διαδικασία. Χημικός μπορεί να είναι το αφεντικό σε μια επιχείρηση, αλλά και ο εργαζόμενος.
Όλες αυτές οι δυνάμεις που προσπαθούν να παρουσιάσουν την επιστήμη
ως ουδέτερη δεν μπορούν να απαντήσουν σε ένα βασικό ερώτημα. Πως
είναι δυνατόν η εξέλιξη συνολικά των επιστημών και ειδικά της χημείας
να εκτινάσσει την παραγωγικότητα της εργασίας, να δίνει την δυνατότητα
ο παραγωγός του πλούτου, ο εργαζόμενος να ζει πολύ καλύτερα και ταυτόχρονα το βιοτικό μας επίπεδο να γυρνά δεκαετίες πίσω. Δεν μπορεί να
διδάσκουμε στα παιδιά ότι από τις αρχές του 1900, όταν οι Haber και Bosch
έφτιαξαν την αμμωνία στο εργαστήριο μπορούσε να πρακτικά να λυθεί το
πρόβλημα της πείνας, εκατονταπλασιάζοντας την παραγωγή και το 2015 να
υπάρχουν μαθητές που υποσιτίζονται;
Η επιστήμη, άρα και η χημεία έχει πρόσημο ανάλογα με την τάξη που υπηρετεί. Η χημεία στα χέρια των καπιταλιστών φτιάχνει πανάκριβα και κακής
ποιότητας τρόφιμα, φάρμακα στα οποία δεν έχει πρόσβαση μεγάλο κομμάτι
του πληθυσμού, όπλα μαζικής καταστροφής. Η επιστημονική έρευνα υποταγμένη στην μπότα του καπιταλιστικού κέρδους είναι προσανατολισμένη
στην εφαρμογή, η βασική έρευνα μπλοκάρεται. Για να ξεκινήσεις οποιοδήποτε ερευνητικό πρόγραμμα, πρέπει μια πολυεθνική να εκτιμήσει ότι θα
έχει κέρδος. Επενδύει, πατεντάρει το αποτέλεσμα και το ενσωματώνει στην
παραγωγική διαδικασία. Χαρακτηριστικό είναι ότι στο χώρο της υγείας, όλη
η έρευνα προσανατολίζεται στην συντήρηση του ασθενούς μέσω φαρμακευτικής αγωγής και όχι στην ουσία του μηχανισμού της ασθένειας.
Μόνο ο ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης με κοινωνικοποίηση όλων
των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής, η λειτουργία και ανάπτυξή τους
με επιστημονικό κεντρικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο, μπορεί να αναπτύξει τις ανεξάντλητες παραγωγικές δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας,
να επιτρέψει στους εργαζόμενους, μαζί και στους εργαζόμενους Χημικούς,
να ζήσουν και να δημιουργήσουν με αξιοπρέπεια. Αυτός είναι ο μονόδρομος για την κάλυψη των αναγκών μας. Σε αυτήν την κατεύθυνση έχουμε
καθήκον να πορευτούμε όλοι μας.
Η χημεία στην υπηρεσία του λαού και της εξουσίας του μπορεί να αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα στην ικανοποίηση των σύγχρονων λαϊκών
αναγκών. Σε αυτή την κατεύθυνση, η ενσωμάτωσή της στην παραγωγή
μπορεί να αυξήσει συνολικά το βιοτικό επίπεδο, την ποιότητα ζωής των
εργαζομένων. Να μειώσει τον εργάσιμο χρόνο και να δώσει τη δυνατότητα
στον άνθρωπο να διαθέσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο για την ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Μπορεί να συμβάλει στο να εξηγήσουμε
ακόμη περισσότερο τη φύση, να «χτυπήσει» το άγνωστο, που οδηγεί τον
άνθρωπο σε θρησκευτικές προκαταλήψεις, φοβίες και δοξασίες. Να παίξει
τον πραγματικό της ρόλο, για «να απαλλάξει τον άνθρωπο από το μόχθο».
Το πλαίσιο πάλης των ταξικών δυνάμεων
Ο προσανατολισμός της πάλης μας προκύπτει από τις μεγάλες παραγωγικές

δυνατότητες της χώρας αλλά και από την δεξαμενή του εξειδικευμένου επιστημονικού και εργατικού δυναμικού που έχει η χώρα και που δυστυχώς τα
τελευταία χρόνια ακολουθεί το δρόμο της ξενιτιάς αναζητώντας ένα καλύτερο
μέλλον στο εξωτερικό. Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του ριζοσπαστικού πλαισίου αιτημάτων είναι η ρήξη με τις πολιτικές που εφαρμόζονται.

ΠΑΙΔΕΙΑ
Η κατάσταση στο χώρο της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης είναι τραγική.
Έχει να γίνει διορισμός μόνιμου προσωπικού 7 χρόνια, τα κενά είναι χιλιάδες, ενώ οι πιστώσεις για να καλυφθούν με αναπληρωτές δεν φτάνουν. Την
περσινή χρονιά 153 συνάδελφοι χημικοί δούλεψαν ως συμβασιούχοι ενώ
φέτος έγιναν 44 συνταξιοδοτήσεις και ούτε ένας διορισμός. Οι συνάδελφοι
βρίσκονται σε καθεστώς ομηρίας, δεν έχουν στοιχειώδη δικαιώματα (π.χ.
ελάχιστες μέρες αναρρωτικής άδειας), βρίσκονται με μια βαλίτσα στο χέρι
και αλωνίζουν όλη την Ελλάδα χωρίς να μπορούν να κάνουν στοιχειώδη
προγραμματισμό στη ζωή τους. Χαρακτηριστικό είναι ότι συνάδελφοι τρίτεκνοι πάνω από 45 χρονών θα δουλέψουν ως αναπληρωτές για 9 μήνες
μακριά από τον τόπο διαμονής τους.
Το μάθημα της Χημείας συνεχίζει να είναι μονόωρο στο Γυμνάσιο, η εκτέλεση εργαστηριακών ασκήσεων είναι όνειρο θερινής νυκτός, η απαράδεκτη συγκόλληση τμήματος της ύλης της Β’ Λυκείου στη Γ’ δυσκολεύει τους
συναδέλφους να καλύψουν στοιχειωδώς την ύλη. Τα σχολικά εγχειρίδια
δεν μπορούν να καλύψουν ούτε την ασκησιολογία οι Πανελλαδικές εξετάσεις, ούτε όμως να δώσουν στο μαθητή την ουσία των φαινομένων, να
τον κερδίσουν μέσα από την προσέγγιση της επιστημονικής αλήθειας, την
ανακάλυψη της αντικειμενικής πραγματικότητας.
Αγωνιζόμαστε για:
• Αποκλειστικά Δημόσιο Δωρεάν εκπαιδευτικό σύστημα με κατάργηση κάθε
επιχειρηματικής δράσης βασισμένο στο ενιαίο 12χρονο σχολείο γενικής
εκπαίδευσης για όλους χωρίς ταξικές και φυλετικές διακρίσεις. Δίχρονη
υποχρεωτική προσχολική αγωγή για την ομαλή ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού μέσα από τη συλλογικότητα. Ίδρυσηδωρεάνδημοσίωνυψηλού επιπέδουμεταλυκειακών επαγγελματικών σχολών.
• Ενιαίο δημόσιο δωρεάν σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης, χωρίς ταξικούς
φραγμούς και αντιεπιστημονικούς διαχωρισμούς των σπουδών σε κύκλους και των ιδρυμάτων σε κατηγορίες. Να διαμορφώνει επιστήμονες
με υψηλή ειδίκευση και επαγγελματική επάρκεια και γενικό μορφωτικό
επίπεδο. Σύνδεσητου πτυχίουμετο επάγγελμα.
• Ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας με προσανατολισμό τα σύγχρονα
κοινωνικά προβλήματα και όχι την κερδοφορία των μονοπωλίων.
• Να γίνουν μαζικοί διορισμοί καθηγητών μέσης εκπαίδευσης. Να καταργηθεί ο θεσμός του ωρομίσθιου και αναπληρωτή. Να μονιμοποιηθούν
όλοι οι ελαστικά εργαζόμενοι εκπαιδευτικοί. Να αναβαθμιστεί το μάθημα
της χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Να γίνει πράξη η λειτουργία των χημικών εργαστηρίων στα σχολεία. Κανένα τμήμα σεεργαστήριο
με πάνω από 10 μαθητές.
Παλεύουμε για άμεσα μέτρα ανακούφισης, ώστε:
• Να μη δοθεί ούτε ένα ευρώ από την τσέπη γονιών και εκπαιδευτικών για
τη λειτουργά των σχολείων. Να εξασφαλιστεί δωρεάνμετακίνηση όλωντων μαθητών.

• Να αποκτήσουν όλα τα παιδιά ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, να εμβολιαστούν
• Να εξασφαλιστεί δωρεάν γεύμα στο σχολείο
• Να μην υπάρχει μαθητής χωρίς ρεύμα
• Να δοθεί έκτακτη χρηματοδότηση στα σχολεία. Δωρεάν πετρέλαιο και
ρεύμα στα σχολεία.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ
Το ΤΕΑΧ εντάχθηκε τελικά στο ΕΤΕΑ ενιαίο ταμείο επικουρικής ασφάλισης,οι επικουρικές όμως συντάξεις συνεχίζουν να μειώνονται παρόλο που
το ταμείο παραμένει πλεονασματικό. Με τονέο γύρο αντιασφαλιστικής επίθεσης έρχονται νέες μειώσεις και μετατροπή της επικουρικής σύνταξης σε
πενιχρό προνιακό επίδομα. Απαιτείται αγωνιστική κινητοποίηση από όλους
τους συναδέλφους,εργαζόμενους και συνταξιούχους με πρώτο σταθμό το
συλλαλητήριο στις 22/10.Τα λεφτά του ταμείου είναι ο κόπος χρόνων δουλειάς των εργαζόμενων χημικών δεν δεχόμαστε καμία μείωση σε συντάξεις και δικαιώματα.
Αγωνιζόμαστε για:
• Άμεση ανάκληση όλων των μειώσεων που επιβλήθηκαν σε κύριες και
επικουρικές συντάξεις τα χρόνια των μνημονίων. Επαναφορά 13ης και
14ης σύνταξης, και όλων των συντάξεων στα προ κρίσης επιπεδα . Κάλυψη από το κράτος και το κεφάλαιο των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων (συμπεριλαμβανομένου και του ΤΕΑΧ) που λεηλατήθηκαν
με το κούρεμα ομολόγων.
• Όριο συνταξιοδότησης τα 60 για τους άντρες και τα 55 για τις γυναίκες (55
για τους άνδρες και 50 για τις γυναίκες που εργάζονται σε ΒΑΕ).
• Κατάργηση του Προεδρικού Διατάγματος που εξαιρεί πάνω από 150.000
εργαζομένους από την λίστα των ΒΑΕ.
• Άμεσα μέτρα για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και ατυχημάτων
μεγάλης έκτασης καθώς και για την πρόληψη της υγείας των εργαζομένων από την έκθεσή τους σε βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού
τους περιβάλλοντος. Υποχρεωτικές δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για τους
εργαζόμενους, ιδιαίτερα για τις γυναίκες και τις εγκύους.

Αιτήματα εργαζόμενων και άνεργων
Πλήρη σταθερή εργασία για όλους, κατάργηση των ελαστικών μορφών
απασχόλησης. 7ωρο-5νθημερο -35ωρο, υπογραφή κλαδικών ΣΣΕ με
αυξήσεις για την ικανοποίηση όλων των αναγκών των εργαζομένων. Να
σταματήσει η άγρια εκμετάλλευση των εργαζομένων στα άθλια και κακοπληρωμένα προγράμματα απασχόλησης. Να πάρει πίσω η κυβέρνηση
το νόμο για τις ΣΣΕ, να επανέλθει η υποχρεωτικότητά τους. Να σταματήσει το άθλιο καθεστώς των ατομικών συμβάσεων και ο απαράδεκτος
διαχωρισμός στους μισθούς των εργαζομένων με βάση την ηλικία. Να
μπει φρένο στις συζητήσεις για την απελευθέρωση των απολύσεων που
προετοιμάζουν.
Καμιά απόλυση στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Να ανακληθούν οι ως
σήμερα απολύσεις στο δημόσιο τομέα και να δοθούν κονδύλια για την κάλυψη των αναγκών στην Παιδεία, στην Υγεία και την Πρόνοια.
Πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των
ανέργων/υποαπασχολούμενων, επίδομα ανεργίας για όλους. Άμεση
αύξηση του επιδόματος ανεργίας στα 600€. Επίδομα ανεργίας για όλο
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το χρονικό διάστημα της ανεργίας. Χορήγηση στους ανέργους δωρεάν
κάρτας απεριόριστων διαδρομών στις αστικές συγκοινωνίες. Επιδότηση
ενοικίου στο 100% της αξίας του. Αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής
εκτέλεσης σε βάρος της κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας που ανήκει

στον άνεργο. Ο χρόνος ανεργίας να υπολογίζεται ως συντάξιμος χρόνος
ασφάλισης και να βαρύνει το κράτος και τους εργοδότες. Μείωση 30%
των τιμολογίων ΔΕΚΟ με παράλληλη απαγόρευση της διακοπής παροχής
νερού, ρεύματος και σταθερού τηλεφώνου.
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ΑΓΚΑΒΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ,
ΕΚΠΑ 2002, ΚΑΘ. ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΑΘΗΝΑ
ΑΔΑΜ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  (ΑΚΗΣ),
ΑΠΘ 2012, ΜΕΤ/ΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 2012, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΠΑΤΡΑ
ΑΡΜΕΝΑΚΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 1975,
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ,
ΠΑΝ. ΑΜΒΟΥΡΓΟΥ 1982, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ,
ΑΘΗΝΑ
ΚΑΙΡΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ,
ΠΑΝ.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2010, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ
ΦΟΙΤΗΤΗΣ, ΑΘΗΝΑ
ΚΑΛΛΙΩΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ,
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 1973, ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ
ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ,
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2001, Β΄/ΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΑΘΗΝΑ
ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ,
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2010, ΑΝΕΡΓΗ, ΑΘΗΝΑ
ΚΕΣΙΔΟΥ – ΚΩΦΙΔΟΥ ΝΙΝΑ,
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ,
ΑΘΗΝΑ
ΚΙΑΦΑ  ΚΑΤΕΡΙΝΑ,
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2015, ΑΝΕΡΓΗ, ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΛΟΥΡΗ  ΣΟΦΙΑ,
ΑΠΘ 2002, ΟΙΝΟΛΟΓΟΣ, ΚΑΡΔΙΤΣΑ
ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ,
ΕΚΠΑ 2002, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ,
ΑΘΗΝΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ,
ΕΚΠΑ 2011, ΑΝΕΡΓΟΣ, ΒΟΛΟΣ
ΚΟΥΣΑΘΑΝΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ,
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 1984, ΚΑΘ. ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ
ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΕΚΠΑ 2006, ΜΕΛΟΣ ΣτΑ, ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ
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ΚΥΔΩΝΑΚΗ ΧΑΡΑ,
ΑΠΘ 2012, ΑΝΕΡΓΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΛΥΚΟΥΔΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ,
ΕΚΠΑ 2012, ΙΔ.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΜΑΛΙΣΙΩΒΑ ΕΛΕΝΗ,
ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ
ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΠΑΝ. ΠΡΑΓΑΣ 1989, Γ.Χ.Κ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΜΠΟΤΣΗ ΣΟΦΙΑ,
ΕΚΠΑ 2001, ΚΑΘ. ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΑΘΗΝΑ
ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΠΑΝ.ΑΘΗΝΩΝ 1969, ΜΕΛΟΣ ΣτΑ, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΜΠΟΥΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ,
ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ, πρώην ΠΡΟΕΡΔΡΟΣ ΟΓΕ
ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ,
ΕΚΠΑ 1995, ΚΑΘ. ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΘΗΝΑ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ,
ΕΚΠΑ 2010, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ,
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ,
ΠΑΝ. ΜΑΣΣΑΛΙΑΣ 1982, ΑΝ. ΚΑΘ. ΙΟΝΙΟΥ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ,
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 2005, ΜΕΤΑΔΙΔ/ΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ, ΠΑΤΡΑ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗ,
ΕΚΠΑ 2002, ΔΗΜ. ΥΠ. ΣΥΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΗΜ.
ΧΡΟΝΙΚΩΝ, ΑΘΗΝ
ΠΑΠΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ,
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2002, ΜΕΛΟΣ ΣτΑ, ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ,
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 2010, ΑΝΕΡΓΗ, ΠΑΤΡΑ
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 2012, ΔΗΜ. ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ,
ΑΘΗΝΑ
ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΠΑΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1995, ΧΗΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ,ΑΘΗΝΑ
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ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 2014, ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ, ΑΘΗΝΑ
ΡΩΜΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 1986, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΘΗΒΑ
ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΑΣ 1985, ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΘΗΝΑ
ΣΚΟΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ,
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 2006, ΑΝΕΡΓΗ, ΑΘΗΝΑ
ΠΥΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2004, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΑΘΗΝΑ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ,
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 1966, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ,
ΑΘΗΝΑ
ΣΥΨΑ ΑΝΘΗ,
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 2014, ΜΕΤ. ΦΟΙΤΗΤΡΙΑ,
ΑΘΗΝΑ
ΤΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Π
ΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 1967, ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ, ΑΘΗΝΑ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ,
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2006, ΑΝΕΡΓΟΣ, ΕΥΒΟΙΑ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 2003, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΑΤΡΑ
ΤΣΙΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ,
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 2012, ΑΝΕΡΓΗ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1983, ΚΛΙΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ,ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛ,
ΠΑΝ. ΑΘΗΝΩΝ 2001, ΚΑΘ. ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΘΗΝΑ
ΑΓΚΑΒΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ,
ΕΚΠΑ 2002, ΚΑΘ. ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΑΘΗΝΑ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
να αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα για τον κλάδο, όπως αυτό της χημιΑγαπητοί/ές συνάδελφοι/σες
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΕΧ
κής εκπαίδευσης.
Την 1η Νοέμβρη πραγματοποιούνται οι εκλογές
της Ένωσης Ελλήνων Χημικών για την εκλογή των κεντρικών και περιφερειακών οργάνων της. Οι Στα τρία αυτά χρόνια το ενωτικό προεδρείο, με την καταλυτική συνεισφορά
επικείμενες εκλογές ακολουθούν μια πυκνή πολιτικά εποχή με εξελίξεις της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ», πέτυχε τα εξής:
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/σες
του δεν άφησαν κανέναν ανεπηρέαστο. Η ελληνική κοινωνία βίωσε το 1) Να υπάρξει ένα μεγάλο νοικοκύρεμα στα οικονομικά της ένωσής μας
που απέτρεψε
τις σπατάλες
αίσθημα της ελπίδας, τηςΤην
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της
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του
ισχυρότερου.
Η
τελευταία
τριτων κεντρικών και περιφερειακών οργάνων της. Οι επικείμενες εκλογές ακολουθούν μια από
πυκνή
φορείς κ.λπ.), έχει διασφαλίσει ένα σταθερό επίπεδο εσόδων και καλύετία χαρακτηρίστηκε από το βάθεμα της κρίσης, από την επιδείνωση του
πολιτικά εποχή με εξελίξεις του δεν άφησαν κανέναν ανεπηρέαστο. Η ελληνική κοινωνία βίωσε το
πτει τις ανάγκες της (π.χ. λειτουργία, εκδηλώσεις, υποστήριξη διεκδικήβιοτικού επιπέδου, τους πολίτες σε απόγνωση και τις εργασιακές σχέσεις
αίσθημα της ελπίδας, της μάχης με τους ισχυρούς της Ευρώπης για ένα καλύτερο μέλλον, αλλά και
σεων του κλάδου, προετοιμασία και συμμετοχή στις ολυμπιάδες χημείας
σε διάλυση. Η περίοδος από το 2010 μέχρι σήμερα έχει επιμέρους δυσμετης επιβολής
του ισχυρότερου.
τελευταία
τριετία χαρακτηρίστηκε
από το βάθεμα της κρίσης,
κ.λπ.).
νείς επιπτώσεις στην οικονομία
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δημόσια διοίκηση, στην εργασία,
ασφαλιστικά
και στιςτους
ερ- πολίτες
της
δικτυακής
πύλης
(αγγελίες,
ενημερωτικά
γασιακές σχέσεις.
σε διάλυση. Η περίοδος από το 2010 μέχρι σήμερα έχει επιμέρους δυσμενείς επιπτώσεις στην δελτία).
Ναδημόσια
αποτραπεί
η προσπάθεια
υποβάθμισης
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συμβάλει
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χώρας,ώστε
στην
στηναπό
υγεία, 3)στη
διοίκηση,
στην εργασία,
στα της Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από την κυβέρνηση Σαμαρά/Βενιζέλου και τον
την κρίση. Να υποστηρίξει πολιτικές που έχουν στόχο την απομείωση του
ασφαλιστικά δικαιώματα και στις εργασιακές σχέσεις.
ανεκδίηγητο υπουργό Α. Λοβέδο, και στη συνέχεια να αποκατασταθεί
χρέους και την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας με σεβασμό στο
η χημεία
στακρίση.
λύκεια.
για μια πολύμηνη προσπάθεια
περιβάλλον και τον άνθρωπο.
Η
ΕΕΧ
ως
σύμβουλος
του
κράτους
για
θέμαΗ ΕΕΧ οφείλει να αγωνιστεί και να συμβάλει ώστε να μερικώς
βγει η χώρα
από την
ΝαΠρόκειται
υποστηρίξει
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σήκωσε
το
προεδρείο
στην
πλάτη
του,
όταν οι υπόλοιπες παρατάξεις
τα Χημείας μπορεί να συμβάλει
με
τις
προτάσεις
της
στη
βιομηχανική
ανάπολιτικές που έχουν στόχο την απομείωση του χρέους και την παραγωγική ανασυγκρότηση της
σφύριζαν αδιάφορα.
πτυξη, στη βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγείας και στην ανασυγκρότηση
χώρας με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η ΕΕΧ ως σύμβουλος του κράτους για
4) Να υπάρχει συνεχής πίεση και διεκδίκηση για τα μεγάλα επαγγελματικά
της δημόσιας διοίκησης.
θέματα Χημείας μπορεί να συμβάλει με τις προτάσεις της στη βιομηχανική ανάπτυξη, στη
μας ζητήματα, όπως η περίπτωση της φωτογραφικής νομοθέτησης του
Ειδικότερα, οι συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών όλα αυτά τα χρόνια
της δημόσιας
διοίκησης.
ΥπΑΑΤ σχετικά
με το δικαίωμα
υπογραφής στα εργαστήρια τροφίμων.
για τον κλάδο μας είναι: βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγείας και στην ανασυγκρότηση
• Η συνεχής μετανάστευση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας, 5) Να διασφαλιστεί ενωτική και δημοκρατική κουλτούρα στα όργανα της ΕΕΧ.
Ειδικότερα, οι συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών όλα αυτά τα χρόνια για τον κλάδο μας είναι:
απότοκο της ανεργίας και της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων Όλα αυτά τα χρόνια, τα μέλη της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», έχοντας επίγνωση της
που μας
ήμασταν
που έχουν καταστεί σχέσεις ομηρίας,
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μικροκομματικές
τακτικές
και
εργασίας.
ανεργίας και της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων που έχουν καταστεί σχέσειςεπιδιώκοντας να αξιοποιού• Η συνεχής αποανάπτυξη της οικονομίας και η πλήρης εξάρτηση από τον νται όλες οι δυνάμεις της ΕΕΧ. Γιατί ξέρουμε καλά ότι ο αγώνας στα κοινά
ομηρίας, απαξίωσης και εκβιαστικών όρων εργασίας.
της ΕΕΧ δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Είναι αγώνας αντοχής και χρειάζεται
δανεισμό.
μυαλό,
ανιδιοτέλεια
καιδανεισμό.
σοβαρό σχεδιασμό.
• Η απαξίωση των συλλογικών φορέων,
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και
Η συνεχής αποανάπτυξη της οικονομίας καικαθαρό
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Οι υπόλοιπες δυνάμεις στην ΕΕΧ;
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των αντίστοιχα εποικοδομηοι υπόλοιπες παρατάξεις
Η πλειοψηφία της Διοικούσας Επιτροπής
της ΕΕΧ,
την κομβική συμτική
στάση.
Την
τριετία
που
μας
πέρασε
φάνηκε
καθαρά πως η «ΕΚΜ-ΠΑμετοχή της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ»,
προσπάθησε
σθεναρά
να
άρει
τα
επιμελητηρίων από το κράτος.
παραπάνω εμπόδια και τα κατάφερε σε αρκετά την τριετία που μας πέρασε, 1 ΣΚ» αδυνατεί και απαξιοί να συμβάλει στα πράγματα της Ένωσης αν δεν
έχει κατακτήσει οφίτσιο. Στην ίδια λογική, και κατά παράδοση πια, κινήθηκε
παρότι φυσικά δεν μπόρεσε να τα ξεπεράσει όλα.
και η «Νέα Πνοή», η οποία συνέχισε τον συνδικαλιστικό τουρισμό, μιας και
Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» στο προεδρείο της ΕΕΧ
Η τριετία 2013-2015 ξεκίνησε με την αποκάλυψη από την παράταξή μας ότι ο εκπρόσωπός της στη Διοικούσα Επιτροπή ελάχιστες φορές εμφανίστηκε,
στις προηγούμενες εκλογές κάποιοι προχώρησαν σε νοθεία του αποτελέ- χωρίς ποτέ να καταθέσει κάτι ως έργο. Αρνητική και απογοητευτική ήταν
σματος στήνοντας ολόκληρο μηχανισμό αποστολής πλαστών επιστολικών και η στάση της «ΔΕΚ-Πανεπιστημονική», η οποία επέλεξε για μια ακόμη
ψήφων (η υπόθεση βρίσκεται πια στα δικαστήρια). Στο κλίμα αυτό η «ΣΥ- φορά να πετροβολά από μακριά, «για λόγους αρχής», κάθε προσπάθεια,
ΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ» συνεργάστηκε με τις παρατάξεις «Χημική Αντίδρα- ανεξαρτήτως περιεχομένου. Χαρακτηριστικές αυτής της αντίληψης ήταν οι
ση» και «Δη.Κι.Χη.» για τον σχηματισμό ενός υγιούς προεδρείου με στόχο εξελίξεις στο ΔΣ του Τμήματος Παιδείας, όπου αφού αρχικά επιδιώχθηκε
να βγει η ΕΕΧ από την εσωστρέφεια και τους διαδρομισμούς, να νοικο- (!) και επιτεύχθηκε η απόκτηση πλειοψηφίας από εκπροσώπους της, σύκυρευτούν τα οικονομικά της, τα οποία είχαν φτάσει σε οριακό σημείο, να ντομα αποφασίστηκε η συντονισμένη παραίτηση και απόδρασή τους, όταν
ανακτηθεί το κύρος της απέναντι στην πολιτεία και τον επιστημονικό κόσμο, διαπίστωσαν πως η συμμετοχή στα κοινά της ΕΕΧ δεν μπορεί να είναι μόνο
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γενικόλογη πολιτική κριτική, αλλά απαιτεί και πρακτική προσφορά έργου.
Και όλα αυτά σε μια περίοδο με έντονες εξελίξεις στο εκπαιδευτικό μέτωπο.

Η πρόταση της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» για την επόμενη θητεία
Την επόμενη τριετία η ΕΕΧ, έχοντας πια αποκτήσει ομαλή λειτουργία, έχει
τη δυνατότητα να κάνει ουσιαστικά βήματα σε καινούρια πεδία, με στόχο
να αποτελέσει έναν σύγχρονο και λειτουργικό επιστημονικό και συνδικαλιστικό φορέα. Με την ψήφο σας στη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» διασφαλίζετε ότι δεν θα
υπάρξει επιστροφή στο παρελθόν και ότι η πορεία αυτή θα συνεχιστεί ακόμη πιο δυναμικά, με ανιδιοτέλεια και όχι με στόχο την προσωπική προβολή.
Για μια ΕΕΧ που:
• Θα δρα με γνώμονα τη διαφύλαξη της ενότητας και της αλληλεγγύης των
Χημικών.
• Θα αξιοποιεί τους πόρους της με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο,
προσφέροντάς τους στην υπηρεσία των συναδέλφων, πέρα από γραφειοκρατικές λογικές του παρελθόντος.
• Θα συνεχίσει δυναμικά να διεκδικεί για την ενδυνάμωση της Χημείας
στην εκπαίδευση με επαρκείς ώρες, προγράμματα μαθημάτων, εργαστηριακή λογική.
• Θα παρακολουθεί σταθερά και θα παρεμβαίνει δυναμικά σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τη χημεία και τους χημικούς (π.χ. περιβάλλον, έλεγχος τροφίμων/φαρμάκων, έρευνα, μετανάστευση επιστημόνων).
• Θα αγωνίζεται για να επανέλθει ο χημικός στο προσκήνιο, στην αγορά
εργασίας, ως συντελεστής της παραγωγικής ανασυγκρότησης, προσφέροντας τις γνώσεις και την πείρα του.
Πιο συγκεκριμένα:

1. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Τα επαγγελματικά-εργασιακά ζητήματα θα πρέπει να είναι στην κορυφή της
ατζέντας της ΕΕΧ:
• Σταθερή διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων χαμηλού κόστους συμμετοχής, με σκοπό την ενίσχυση της επιστημονικής επάρκειας και τη
συνεχή ενημέρωση των συναδέλφων
• Σταθερές και προγραμματισμένες –ελεγχόμενες από τη Συνέλευση των
Αντιπροσώπων– επαφές της ΔΕ με τη πολιτεία για την προώθηση των
επαγγελματικών θεμάτων των χημικών.
• Συνεχείς παρεμβάσεις στην ηγεσία του εποπτεύοντος υπουργείου για το
θεσμικό πλαίσιο της ΕΕΧ και ειδικότερα την υπογραφή του προεδρικού
διατάγματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των χημικών, που εκκρεμεί μια επταετία.
• Θεσμοθέτηση δύο τουλάχιστον συναντήσεων ετησίως της ΔΕ με τους
κλαδικούς συλλόγους των χημικών.

2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αποδείξαμε πως με σοβαρότητα, επιμονή, διεπιστημιονικές πρωτοβουλίες
και επιχειρήματα χωρίς συντεχνιακό χαρακτήρα αλλά με γνώμονα τη συνολική βελτίωση της σχολικής εκπαίδευσης, μπορούμε να άρουμε πολυτείς αδικίες οι οποίες στρεβλώνουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Διεκδικούμε:
• Την ενίσχυση σε ώρες της χημείας στο Γυμνάσιο.
• Την ισορροπημένη κατανομή ωρών χημείας στο λύκειο, με άξονα την
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επαναφορά της χημείας κατεύθυνσης και στη Β΄ Λυκείου.
• Την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα της χημείας στο σχολείο, ως
προϋπόθεσης για την ουσιαστική κατανόησή της αλλά και τη γενικότερη
επαφή των μαθητών με τις φυσικές επιστήμες.

3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Μεγάλος στόχος της ΕΕΧ το επόμενο διάστημα πρέπει να είναι η ανάδειξη
και διεκδίκηση (σε συνεργασία και με άλλες επιστημονικές/επαγγελματικές ενώσεις) ενός νέου παραγωγικού μοντέλου για τη χώρα, δίνοντας από
τη δική μας πλευρά ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς που σχετίζονται με την
επιστήμη μας, με έμφαση και στηριξη του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του ελέγχου στην παραγωγή. Παράλληλα, είναι αναγκαία η
ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα της ΕΕΧ, με παρεμβάσεις σε όλα τα
ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τη χημεία.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Θεσμοθέτηση του ρόλου του χημικού στην προστασία του περιβάλλοντος
(ενεργειακοί επιθεωρητές, άδειες περιβαλλοντικών μελετών, πιστοποίηση
μονάδων αντιρρύπανσης, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.λπ).

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Ενίσχυση του θεσμικού/νομοθετικού πλαισίου του ΕΦΕΤ που θα κατοχυρώνει την ανεξαρτησία του, υπό την εποπτεία Υπουργείου Ανάπτυξης, με
αποστολή του τον έλεγχο της αγοράς. Ο ΕΦΕΤ θα πρέπει να αποτελέσει φορέα εθνικής σημασίας που δεν θα διέπεται από συντεχνιακά συμφέροντα
και ο οποίος μαζί με τον βασικό εργαστηριακό φορέα, το ΓΧΚ, θα ελέγχουν
αποτελεσματικά την αγορά και θα διασφαλίζουν την προστασία των καταναλωτών.

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
• Συμμετοχή εκπροσώπου των χημικών στο ΔΣ του νέου ανεξάρτητου επικουρικού ταμείου.
• Παροχή πλέον της μίας σύνταξης σε όσους ασφαλισμένους έχουν καταβάλει εισφορές σε περισσότερους από έναν ασφαλιστικό φορέα του
ΕΤΕΑ.

7. ΘΕΣΜΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΧ
• Αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης μελών / διευκόλυνση των συναδέλφων:
• Αλλαγή του ιδρυτικού νόμου της ΕΕΧ με σκοπό την άρση της υποχρέωσης συμμετοχής στην ΕΕΧ (και άρα καταβολής συνδρομής) για όσους
δεν ασκούν το επάγγελμα του χημικού / συνδυαστικά με θεσμοθέτηση
άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
• Ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με διευκόλυνση εξόφλησης.
Διεκδίκηση διαγραφής παλαιότερων οφειλών.
• Ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου των τμημάτων και των επιτροπών, έτσι
ώστε να επιτελούν τον θεσμοθετημένο ρόλο τους ως επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Αλλαγή του κανονισμού λειτουργίας προς το απλούστερο,
ώστε να φύγουμε από τη συμμετοχή-«ετικέτα» και την ασυδοσία και να
δοθεί φωνή και χώρος στους συναδέλφους που βρίσκονται στην αιχμή
των θεμάτων και επιθυμούν να προσφέρουν.

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/σες,
Πολλά κακώς κείμενα ξεκινάνε από τη μη συμμετοχή μας στην ΕΕΧ, με
αποτέλεσμα την εκχώρηση του βίου της σε ομάδες με μικροποπολιτική
ατζέντα. Η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί να αλλάξει δραστικά όσο η ΕΕΧ
θα παραμένει χώρος απ’ όπου θα απουσιάζουν οι χημικοί και οι συλλογικές διαδικασίες, και θα κυριαρχούν οι προσωπικές στρατηγικές.
Γι’ αυτό απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, με τους οποίους συμμεριζόμαστε

την άποψη ότι με τη συμμετοχή στα κοινά δεν υπερασπιζόμαστε μόνο τα
ατομικά μας συμφέροντα, αλλά αρχές και αξίες που πηγάζουν από την ιδιότητα του επιστήμονα και του ενεργού πολίτη, ζητώντας σας να ενισχύσετε
την προσπάθειά μας με την ψήφο και τη συμμετοχή σας.
Αγωνιστική συνάντηση στις εκλογές της ΕΕΧ την 1η Νοεμβρίου 2015
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΕΧ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΣΤΑ)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΑ
Συνταξιούχος ΓΧΚ, Θεσ/νίκη
ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
Πανεπιστήμιο Πάτρας
ΑΛΙΚΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
Συνταξιούχος ΕΚΠΑ, Αθήνα
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα
ΑΡΜΑΓΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
Ελεύθερος επαγγελματίας, Αθήνα
ΑΦΕΝΔΡΑ ΑΜΑΛΙΑ-ΣΟΦΙΑ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα
ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Συνταξιούχος χημικός βιομηχανίας, Αθήνα
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΛΛΥ)
Χημικός βιομηχανίας, Αθήνα
ΔΑΝΙΛΗ ΕΛΕΝΗ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ΠΣΠΑ, Αθήνα
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)
Γενικό Χημείο Κράτους, Πειραιάς
ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΝΝΑ (ΑΝΝΙΤΑ)
Ιδ. υπάλληλος, Β΄ αντιπρόεδρος ΠΣΧΒΕ, Αθήνα
ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντιπρόεδρος Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ, Αθήνα
ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Άνεργος, Αθήνα
ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γενικό Χημείο Κράτους, Βόλος
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Συνταξιούχος χημικός βιομηχανίας, Ζάκυνθος
ΚΟΪΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Πανεπιστήμιο Αθήνας, μέλος ΔΕ/ΠΤΑΚ, Αθήνα

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Πύργος
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΤΡΟΝΑ-ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αθήνα
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Συνταξιούχος Ευρωπαϊκού Γραφείου για Διπλώματα
Ευρεσιτεχνίας, γ.γ ΔΕΠΤ/ΗΠΚΛ, Ιωάννινα
ΛΑΜΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Χημικός βιομηχανίας, πρόεδρος Συλλόγου
Ιατρικών Επισκεπτών, Αθήνα
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Συνταξιούχος ΑΤΕΙ, Μέλος ΔΣ ΟΒΙ, Αθήνα
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΪΟΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ρόδος
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ
Χημικός βιομηχανίας, ταμίας ΔΕ/ΕΕΧ,
γ.γ. ΠΣΧΒΕ, Αθήνα
ΜΑΡΜΑΡΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα
ΜΠΟΛΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Επιθεωρητής υπουργείου Οικονομικών, Αθήνα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Θεσ/νίκη
ΝΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Ιωάννινα
ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Χημικός βιομηχανίας, Αθήνα
ΠΑΝΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Σύμβουλος επιχειρήσεων, Αθήνα
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΥΜΙΟΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα
ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ελεύθερος επαγγελματίας, Αθήνα
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γενικό Χημείο Κράτους, Θεσ/νικη
ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΦΡΟΣΩ
Συνταξιούχος ΕΚΠΑ, Αθήνα
ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα
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ΠΟΜΟΝΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
Συνταξιούχος ΓΧΚ, Αθήνα, πρ. προέδρος ΤΕΑΧ
ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα
ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ) του Γεωργίου
Συνταξιούχος χημικός βιομηχανίας, Αθήνα
ΡΕΒΙΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Συνταξιούχος ΕΟΦ, Αθήνα
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πανεπιστήμιο Αθήνας
ΣΑΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γενικό Χημείο Κράτους, Αθήνα
ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης
ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ιδιωτικός υπάλληλος, Αθήνα
ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ηράκλειο
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Χημικός βιομηχανίας, γ.γ. ΔΕ/ΕΕΧ,
πρόεδρος ΠΣΧΒΕ, Αθήνα
ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ηράκλειο
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ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γενικό Χημείο Κράτους, πρόεδρος συλλόγου
εργαζομένων ΓΧΚ, Αθήνα
ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΑΛΕΞΗΣ
Συνταξιούχος χημικός βιομηχανίας, Αθήνα
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα
ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ) (συνεργαζόμενη)
Ιδιωτική υπάλληλος, Αθήνα

Υποψήφιοι για το Πρωτοβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)
Συνταξιούχος κλινικός χημικός, Αθήνα

Υποψήφιοι για το Δευτεροβάθμιο
Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Συνταξιούχος ΓΧΚ, πρ. γεν. δ/ντης ΓΧΚ, Αθήνα
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πάτρα

Υποψήφιοι για την ελεγκτική επιτροπή
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ)
Συνταξιούχος χημικός βιομηχανίας, Αθήνα
ΛΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
Συνταξιούχος χημικός βιομηχανίας, Αθήνα

Συνάδελφοι Χημικοί,
Αναμφίβολα η εποχή που διανύουμε είναι η πιο δυσοίωνη της Μεταπολίτευσης. Η ύφεση, έχει δηλητηριάσει κάθε δραστηριότητα και
έχει πνίξει σχεδόν κάθε υγιές κύτταρο της κοινωνίας.

μέσο αντίδρασης απέναντι στους άλλους, αλλά ως δείγμα εμπιστοσύνης, απέναντι σε νέους ανθρώπους, με διάθεση για δουλειά.
Δεν κρύψαμε, ούτε ντρεπόμαστε για την ιδεολογική μας ταυτότητα.

Η διαπίστωση είναι κοινή: κάτι πρέπει να αλλάξει.
Δυστυχώς, οι περισσότεροι νοούν τις αλλαγές, εξαιρώντας τον εαυτό τους από αυτές.
Εμείς ξεκάθαρα πιστεύουμε, ότι σε έναν κόσμο που αλλάζει, οφείλεις να είσαι ο συνδιαμορφωτής της πορείας του και όχι ο ουραγός
των εξελίξεων.

Ο κοινός μας στόχος, είναι να καθορίσουμε το μέλλον των Χημικών
της Χώρας μας.
Να δημιουργήσουμε μια ευέλικτη, σύγχρονη και αποτελεσματική
ΕΕΧ.
Να άρουμε το άβατο της ΕΕΧ, να επικοινωνήσουμε με τους Χημικούς και να τους υποστηρίξουμε με σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Ποιοι είμαστε όμως εμείς;
Η Νέα Πνοή Χημικών, συγκροτείται από ένα σύνολο δραστήριων
Χημικών, που έχουν όραμα για το ποιος οφείλει να είναι ο ρόλος της
ΕΕΧ στην κοινωνία.
Οι περισσότεροι συνάδελφοι με τους οποίους συνομιλούμε, αισθάνονται ότι η ΕΕΧ είναι ένα κονκλάβιο, που αποτυγχάνει να αφουγκραστεί το σφυγμό των Χημικών.
Έχει χάσει το ρόλο της και αντί να υπερασπίζεται τα συμφέροντα
ΟΛΩΝ μας, τελικά υπάρχει για να επαίρονται όσοι την διοικούν και
να εξυπηρετούνται οι ίδιοι.
Η ΕΕΧ δεν αναλαμβάνει πρωτοβουλίες πρωταγωνιστή, αλλά περιορίζεται σε ρόλο κομπάρσου. Συμμετέχει όταν και αν την καλούν, ενώ
όταν καθυστερημένα αντιληφθεί ότι είναι πρακτικά αποκλεισμένη,
διαμαρτύρεται χλιαρά.

Να τους δραστηριοποιήσουμε, ώστε να αισθάνονται την ΕΕΧ, πραγματικό σπίτι της επιστήμης μας.
Να αποτελέσουμε ουσιαστικό δίαυλο επαγγελματικής επανένταξης,
των άνεργων συναδέλφων μας.
Να υποστηρίξουμε στην πράξη, το εκπαιδευτικό έργο των καθηγητών Χημείας, δημιουργώντας πλατφόρμα υλικού.
Να σταθούμε αρωγοί στις δύσκολες στιγμές της Ελλάδας, κοντά στις
άπορες οικογένειες, συστήνοντας κοινωνικά φροντιστήρια.
Αγαπητοί Συνάδελφοι,
Οι περισσότερες παρατάξεις, προσπαθούν να σας πείσουν ότι είναι
ανεξάρτητες.
Εμείς ξεκάθαρα, σας λέμε ότι είμαστε εξαρτημένοι. Απόλυτα.

Στη Νέα Πνοή Χημικών, πιστεύουμε ότι η καλύτερη μέθοδος επιτυχίας, είναι να είσαι συμμέτοχος τη στιγμή των εξελίξεων, που ο ίδιος
έχεις προκαλέσει. Να προτείνεις δημιουργία νέων δρόμων, πριν σε
οδηγήσουν σε αδιέξοδο.
Όσοι συναποτελούμε τη Νέα Πνοή Χημικών, δεν προσδοκούμε να
αναλάβουμε τη Διοίκηση της ΕΕΧ, για να βελτιώσουμε το βιογραφικό μας σημείωμα. Ζητάμε την ψήφο σας, τη στήριξή σας, όχι ως

Εξαρτημένοι από το πάθος μας, για να αλλάξουμε την Ένωση Ελλήνων Χημικών και να την μετασχηματίσουμε σε χρήσιμο εργαλείο
στην υπηρεσία των συναδέλφων μας.
Και αυτό, γιατί για εμάς, το μόνο μας κοστούμι, είναι η εργαστηριακή
μπλούζα…

ΙΟΥΛΙΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 25

ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ - ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ (ΣΤΑ)
ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΑ ΕΥΗ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α-μέλος συμβουλίου
Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ Χημικού-Χημικος Βιομηχανίας
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α – υπεύθυνος Δ.Α.ΠΝ.Δ.Φ.Κ Χημικού- Πρόεδρος συλλόγου φοιτητών χημείας –τομεάρχης ΣΘΕ- Αναπληρωτής
Γραμματέας Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ AEI
ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α. – Καθηγητής Μέσης
Εκπαίδευσης –Mεταπτυχιακό με ειδίκευση
στην ανόργανη– μέντορας ολυμπιάδας χημείας- Μέλος Δ.Σ. Τμήματος Παιδείας της Ε.Ε.Χ.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α-αναπληρωτής υπεύθυνος Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ Χημικού
ΓΙΑΝΝΙΑ ΤΙΝΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α-μέλος συμβουλίου
Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ Χημικού-Χημικος Βιομηχανίας
ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πτυχίο Χημείας Πανεπιστημίου Πατρών-μελος Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ Χημικού –Μεταπτυχιακό
με ειδίκευση σε χημεία υλικών προηγμένης
τεχνολογίας -χημικός αναλυτής
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α –αναπληρωτής
υπεύθυνος Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ Χημικού- Μεταπτυχιακό ανόργανης χημείας και τεχνολογίας
και υποψήφιος διδάκτωρ στο τμήμα χημείας
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Πτυχίο Χημείας από το Ε.Κ.Π.Α – Δημόσιος
Υπάλληλος – Διετέλεσε υπεύθυνος της Δ.Α.Π.
– Ν.Δ.Φ.Κ. Χημικού.
ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Πτυχίο Χημείας από το Ε.Κ.Π.Α. - Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Χημεία και Τεχνολογία
Περιβάλλοντος – Ελεύθερος Επαγγελματίας-καθηγητής μέσης εκπαίδευσης – Μέλος Δ.Ε. Ε.Ε.Χ.,
διετέλεσε υπεύθυνος της Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ. Χημικού – Μέλος του Κ.Σ. της ΔΑΠ ΑΕΙ , Πρόεδρος
του Συλλόγου προπτυχιακών καθώς και του
Συλλόγου μεταπτυχιακών φοιτητών του Τμήματος Χημείας – Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του 2ου Πανελληνίου Συνεδρίου Φοιτητών Χημείας-μελος Π.Ε Νέας Δημοκρατίας
ΚΟΥΛΟΥΜΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πτυχίο Χημείας από το Ε.Κ.Π.Α. – Μεταπτυχιακός στα Πολυμερή, Ε.Κ.Π.Α. - Καθηγητής
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Μέσης Εκπαίδευσης – Μέλος Δ.Σ. Τμήματος
Παιδείας της Ε.Ε.Χ.
ΚΥΡΓΙΟΥ ΣΟΦΙΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α-μέλος Δ.Α.ΠΝ.Δ.Φ.Κ Χημικού
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Πτυχίο Χημείας από το Π.Κ. - Μεταπτυχιακό
Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος – Χημικός Βιομηχανίας
- Διετέλεσε Γραμματέας του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Χημείας
- Υπεύθυνος Τεχνικής Υποστήριξης στο 2ο Πανελλήνιο Συνεδρίου Φοιτητών Χημείας.
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Αναλυτική Χημεία,
Ε.Κ.Π.Α. - Διδάκτωρ Αναλυτικής Χημείας –
Εργάζεται σε φαρμακευτική εταιρεία - Διετέλεσε Γραμματέας του Συλλόγου Μεταπτυχιακών
Φοιτητών του Τμήματος Χημείας –Υπεύθυνος
Τεχνικής Υποστήριξης στο 1ο Πανελλήνιο Συνεδρίου Φοιτητών Χημείας.
ΞΥΔΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α-μεταπτυχιακό με ειδίκευση στην ανόργανη χημεία-εργάζεται στον
Δημόκριτο
ΠΑΛΥΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α – Δημόσιος Υπάλληλος - Διετέλεσε μέλος συμβουλίου της ΔΑΠ –
ΝΔΦΚ Χημικού
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α – υπεύθυνος Δ.Α.ΠΝ.Δ.Φ.Κ Χημικού- Πρόεδρος συλλόγου φοιτητών χημείας –τομεάρχης ΣΘΕ-Μεταπτυχιακος
φοιτητής οικονομικών
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α- Διετέλεσε μέλος
συμβουλίου της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Χημικού-Καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α – υπεύθυνος Δ.Α.ΠΝ.Δ.Φ.Κ Χημικού- Πρόεδρος συλλόγου φοιτητών χημείας –τομεάρχης ΣΘΕ-διετελεσε
υπεύθυνος οργανώσεων ΟΝΝΕΔ λεκανοπεδίου Αττικής-μελος κ.ε. ΟΝΝΕΔ- Μεταπτυχιακός
φοιτητής διοίκησης μονάδων και οργανισμών
ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α- Διετέλεσε μέλος
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συμβουλίου της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Χημικού-Καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης
ΣΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πτυχίο Χημείας, Α.Π.Θ. – Καθηγητής Χημείας
Περιβάλλοντος στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών – Μέλος της ΣτΑ – Διετέλεσε Μέλος, Ταμίας και Αντιπρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής καθώς και υπεύθυνος σε
διάφορα επιστημονικά τμήματα της Ε.Ε.Χ.
ΣΚΟΤΙΔΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α – Δημόσιος Υπάλληλος - Μέλος της οργανωτικής επιτροπής του
1ου Πανελλήνιο Συνεδρίου Φοιτητών Χημείας
- Διετέλεσε μέλος του Συμβουλίου Σχολής της
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Χημικού.
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
Πτυχίο Χημείας, Α.Π.Θ. - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης στην Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος – Εργάζεται στη Βιομηχανία Φαρμάκων Διετέλεσε Μέλος του Συλλόγου Μεταπτυχιακών
Φοιτητών του Τμήματος Χημείας.
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α- Διετέλεσε μέλος
συμβουλίου της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Χημικού
ΤΣΕΚΛΗΜΑ ΜΑΡΙΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α - Διετέλεσε μέλος
συμβουλίου της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Χημικού
ΤΣΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος, Ε.Κ.Π.Α. – Διδάκτωρ στη
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Ε.Κ.Π.Α. – Σύμβουλος Επιχειρήσεων – Μέλος Π.Ε. Νέας Δημοκρατίας-Γενικός γραμματέας δήμου Γλυφάδας
ΧΑΛΔΟΥΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α – Μεταπτυχιακό στην
Κλινική Χημεία – Ελεύθερη Επαγγελματίας
- Διετέλεσε υπεύθυνη της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Χημικού - Μέλος του Συλλόγου Μεταπτυχιακών
Φοιτητών του Τμήματος Χημείας – Μέλος της
οργανωτικής επιτροπής του 2ου Πανελληνίου
Συνεδρίου φοιτητών Χημείας.
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α. – Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Χημείας Ε.Κ.Π.Α. – Πρώην
μέλος της ΣτΑ της Ε.Ε.Χ, Πρόεδρος του Τμήματος Παιδείας της Ε.Ε.Χ.

AΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αποφάσεις
46ης ΔΕ/ΕΕΧ-27-05-2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 403/46η Δ.Ε/ 27.05.2015

Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η προκήρυξη επαναληπτικού διαγωνισμού για την κάλυψη των αναγκών Γραμματειακής υποστήριξης της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 404/46η Δ.Ε/ 27.05.2015

Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η μονιμοποίηση των εξωτερικών συνεργατών της ΕΕΧ προτείνεται δε η υλοποίηση και ευθύνη στον κ. Γ.
Κρικέλη. Μέχρι να υλοποιηθεί η μονιμοποίηση να συνεχισθεί το ίδιο
καθεστώς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 405/46η Δ.Ε/ 27.05.2015

Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η αναζήτηση χορηγιών για την κάλυψη
των εξόδων συμμετοχής στην Ολυμπιάδα Χημείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 406/46η Δ.Ε/ 27.05.2015

Αποφασίζεται ομόφωνα η κάλυψη των εξόδων μελών της ΔΕ/ΕΕΧ
εκτός ΔΕ για το β΄ τετράμηνο του έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ 407/46η Δ.Ε/ 27.05.2015

Αποφασίζεται ομόφωνα να διενεργηθεί έρευνα αγοράς όπως κάθε χρόνο
για την ανάθεση σε ορκωτούς λογιστές του ισολογισμού 2014 της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 408/46η Δ.Ε/ 27.05.2015

Αποφασίζεται ομόφωνα να διερευνηθεί περαιτέρω η αναβάθμιση του
E-mail / Serverτης ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 409/46η Δ.Ε/ 27.05.2015

Εξουσιοδοτούνται ομόφωνα οι κ.κ. Λ. Φαρμάκης και Φ. Μακρυπούλιας
να μεταφέρουν την τηλεπικοινωνία της ΕΕΧ στον πάροχοFORTHNET
επιλέγοντας το πακέτο 62,90€ για κάθε μία από τις 2(δύο)τηλεφωνικές
γραμμές και να ζητήσουν κατάργηση της γραμμής -210-3802366 - από
τη WIND.

ΑΠΟΦΑΣΗ 410/46η Δ.Ε/ 27.05.2015

Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η διεξαγωγή της ΣτΑ να γίνει 1213/09/2015 στα Χανιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 411/46η Δ.Ε/ 27.05.2015

Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί επιστολή στον κ. Δασενάκη Εμμ. η
οποία θα τον ευχαριστεί για την εκπροσώπηση της ΕΕΧ και ταυτόχρονα
να σταλεί επιστολή στην IUPACη οποία να ενημερώνει ότι οι κ.κ. Κατσούρας Γ. και Χαλκιαδάκη Όλγα θα παρακολουθήσουν το συνέδριο ως
Υoung Οbservers.

ΑΠΟΦΑΣΗ 412/46η Δ.Ε/ 27.05.2015

Αποφασίζεται ομόφωνα να επιστραφεί ως αχρεωστήτως καταβληθέν το
ποσό των 25,00€ στην κα. ΜαριλέναΨύλου.

Αποφάσεις
47ης ΔΕ/ΕΕΧ-16-06-2015
ΑΠΟΦΑΣΗ 413/47η Δ.Ε/ 16.06. 2015

Αποφασίζεται ομόφωνα οι κ.κ.- Λ. Φαρμάκης και Φ. Μακρυπούλιας
από τη ΔΕ/ΕΕΧ καθώς και η κα. Χρ. Λούκουτου – να επισκεφθούν τον
Νομικό Σύμβουλο κ. Αθ. Μιχελή ώστε να εξετασθούν όλοι οι παράμετροι του όλου θέματος του Μ.Τ.Π.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 414/47η Δ.Ε/ 16.06. 2015

Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση του ελέγχου της χρήσης 2014 της
ΕΕΧ στην εταιρεία PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 415/47η Δ.Ε/ 16.06. 2015

Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί ενημερωτικό e-mail προς τα μέλη
της ΣτΑ –εάν επιθυμούν να προστεθεί θέμα προς συζήτηση στην Ημερήσια Διάταξη της 7ης Συνόδου της 9ης ΣτΑ / 12-13/09/2015 .

ΑΠΟΦΑΣΗ 416/47η Δ.Ε/ 16.06. 2015

Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία και επιβεβαιώνεται η απόφαση της ΣτΑ
Δεκεμβρίου 2014 – να γίνει η επόμενη ΣτΑ στα Χανιά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 417/47η Δ.Ε/ 16.06. 2015

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αποδοχή της χορηγίας του Ιδρύματος
Ωνάση για τη χρηματοδότηση της Ολυμπιάδας 2015 στο Αζερμαπαϊτζάν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 418/47η Δ.Ε/ 16.06. 2015

Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η επιλογή του κ. Αντ. Χρονάκη ως μέντορας της Β/βάθμιας Εκπαίδευσης για την 47η Ολυμπιάδα Χημείας η
οποία θα διεξαχθεί στο Αζερμαπαϊτζάν (20-29 Ιουλίου 2015) .

ΑΠΟΦΑΣΗ 419/47η Δ.Ε/ 16.06. 2015

Αποφασίζεται ομόφωνα ο ορισμός της κ. Αννας Στεφανίδου ως εκπροσώπου της ΕΕΧ στη EURACHEM.

ΑΠΟΦΑΣΗ 420/47η Δ.Ε/ 16.06. 2015

Αποφασίζεται ομόφωνα η ΕΕΧ να εκπροσωπηθεί στη Γενική Συνέλευση
της EUCHEMS ( 28-29 September 2015 - Vienna).

ΑΠΟΦΑΣΗ 421/47η Δ.Ε/ 16.06. 2015

Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η πρόταση του Τμήματος Τροφίμων για τη
σύνθεση της Οργανωτικής και Επιστημονικής Επιτροπής
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ΑΠΟΦΑΣΗ 422/47η Δ.Ε/ 16.06. 2015

Αποφασίζεται ομόφωνα να ενεργοποιηθεί η απόφαση και να σταλεί επιστολή στα Χημικά και συναφή Τμήματα για να βρεθούν εκπρόσωποι στα
divisions της EUCHEMS και IUPAC.

Αποφάσεις
48ης ΔΕ/ΕΕΧ-02-07-2015 -ΕΚΤΑΚΤΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ 423/48η Δ.Ε/ 02.07.2015

Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να σταλεί Δελτίο Τύπου για το δημοψήφισμα με το κείμενο όπως διαμορφώθηκε κατά τη συνεδρίαση της
ΔΕ/ΕΕΧ. Εξουσιοδοτείται ο Γ.Γ. κ. Μιχ. Στρατηγάκης να επιμεληθεί των
διορθώσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 424/48η Δ.Ε/ 02.07. 2015

Αποφασίζεται ομόφωνα η ανανέωση της σύμβασης του συνεργείου καθαρισμού για 6 (έξι) μήνες.

Αποφάσεις
49ης ΔΕ/ΕΕΧ-15-07-2015

Χημ
Χ

που της ΕΕΧ στην ετήσια συνεδρίαση του Τμήματος Περιβάλλοντος της
EUCHEMS (19-20/09/2015) καθώς και η κάλυψη των εξόδων του μέχρι
του ποσού των 250,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 432/50η Δ.Ε/ 01.09.2015

Εγκρίνεται ομόφωνα – σε συνέχεια της απόφασης 384/44η Δ.Ε/
24.04.2015 /και λόγω της μετονομασίας της εταιρείας – η ανανέωση
της σύμβασης για τη συντήρηση λογισμικού της ΕΕΧ- έως 31/09/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 433/50η Δ.Ε/ 01.09.2015

Εγκρίνεται ομόφωνα η ανάθεση του έργου της σύνδεσης του site της
ΕΕΧ με το IRP στην εταιρεία Web Sync–το πλεονάζον ποσό δε από το
προϋπολογιζόμενο στη σύμβαση με την εταιρεία NETICON θα βαρύνει
την εταιρεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 434/50η Δ.Ε/ 01.09.2015

Χη

Αποφασίζεται ομόφωνα η συντήρηση των κλιματιστικών της ΕΕΧ από
την εταιρεία «Κλεονάκος Ι. –Εμπόριο Κλιματισμού -Ηλιακών» - ποσό
252,15€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 435/50η Δ.Ε/ 01.09.2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 425/49η Δ.Ε/ 15.07.2015

Αποφασίζεται ομόφωνα η απόρριψη του αιτήματος χορήγησης του Μητρώου της ΕΕΧ σε όλες τις παρατάξεις που προτίθενται να συμμετέχουν
στις αρχαιρεσίες της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 426/49η Δ.Ε/ 15.07. 2015

Αποφασίζεται ομόφωνα ότι το αίτημα παράτασης χρόνου εγγραφής
νέων μελών στην ΕΕΧ δεν αποτελεί αρμοδιότητα της ΔΕ/ΕΕΧ.

Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί η Ημερήσια Διάταξη της 7ης Συνόδου της 9ηςΣτΑ.

Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Η αναβολήτης προμήθειας κλιματιστικού έως ότου αποσαφηνισθεί
το θέμα του server.
Β. Η συντήρηση των κλιματιστικών του ορόφου της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 427/49η Δ.Ε/ 15.07. 2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 436/50η Δ.Ε/ 01.09.2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 437 /50η Δ.Ε/ 01.09.2015

Αποφασίζεται ομόφωνα η αποστολή του εγγράφου του Σ.Ε.Α.Μ.Ε.( Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Απεντομώσεων και Μυοκτονιών Ελλάδας) στον
ΠΣΧΒΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 438 /50η Δ.Ε/ 01.09.2015

Χημ
Χ
Χημ

Εξουσιοδοτείται ο Πρόεδρος της ΕΕΧ κ. Α. Παπαδόπουλος να συνεννοηθεί με τους εξωτερικούς συνεργάτες και τον υπάλληλο της ΕΕΧ για να
ορισθούν οι απουσίες τους κατά τον μήνα Αύγουστο.

Αποφασίζεται ομόφωνα να μη γίνει αποδεκτή η επιστολή παραίτησης
της κας. Τρ. Σιδέρη.

Αποφάσεις
50ης ΔΕ/ΕΕΧ-01-09-2015

Αποφάσεις
51ης ΔΕ/ΕΕΧ-23-09-2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 429/50η Δ.Ε/ 01.09. 2015

Εγκρίνεται ομόφωνα ο απολογισμός πεπραγμένων τριετίας της ΕΕΧ
-2012-2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ 430/50η Δ.Ε/ 01.09.2015

Αποφασίζεται ομόφωνα ο ορισμός του κ. Ι. Βαφειάδη ως εκπροσώπου
της ΕΕΧ στη Γενική Συνέλευση της EUCHEMS καθώς και η κάλυψη των
εξόδων του- Βιέννη - 28-29/09/2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ 431/50η Δ.Ε/ 01.09.2015

Αποφασίζεται ομόφωνα ο ορισμός του κ. Ι. Κατσογιάννη ως εκπροσώ-
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ΑΠΟΦΑΣΗ 439/51η Δ.Ε/ 23.09. 2015

Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Η ανάθεση σε 5 (πέντε) εξωτερικούς συνεργάτες του φακελώματος
των ψηφοδελτίων για το ποσόν των 500,00€ έκαστος .
Β. Για το Λογιστήριο 1 (ένα) άτομο με αμοιβή 1.000,00€ - μέχρι την ημέρα των εκλογών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 440/51η Δ.Ε/ 23.09. 2015

Χ

Αποφασίζεται ομόφωνα το χρονοδιάγραμμα εκτύπωσης και αποστολής
– μέχρι την Παρασκευή 25/9/2015 αποστέλλονται τα ψηφοδέλτια στον
τυπογράφο, μέχρι Πέμπτη 1/10/2015 παραλαμβάνονται από τον τυπο-
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Χημικά
Χρονικά
Χρονικά
Χρονικά
γράφο – μέχρι Πέμπτη 8-10-2015 έχει ολοκληρωθεί το φακέλωμα των
ψηφοδελτίων και αποστέλλονται στα μέλη και στα Π.Τ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 441/51η Δ.Ε/ 23.09. 2015

Εγκρίνεται ομόφωνα η προσφορά του κ. Κατσαράκη Ι. για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων - ποσόν 6.000,00€.

να επικοινωνήσει με τον Πρόεδρο του Π.Τ. Ν. Αιγαίου για τα διαδικαστικά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 443/51η Δ.Ε/ 23.09. 2015

Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση στο ΠΕΑΧ του σχεδιασμού – μελέτης για τη διοργάνωση σεμιναρίων σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς
και της επιστήμης με το ποσό των 10.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 442/51η Δ.Ε/ 23.09. 2015

Εγκρίνεται ομόφωνα η κάλυψη των εξόδων - σχετικά με το ταξίδι του
καθηγητή κ. Αναστ. Βάρβογλη - και εξουσιοδοτείται η κα. Ε. Ρεκατσίνα
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