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Αξιότιμε κ. Υπουργέ

Η ΔΕ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ) απευθύνεται σε σας ως επικεφαλής του
εποπτεύοντος Υπουργείου, εκπροσωπώντας περίπου 15.000 Επιστήμονες Χημικούς, με στόχο μία συνάντηση παρουσίασης της νέας Διοικούσας Επιτροπής
της ΕΕΧ και καθορισμού αξόνων συνεργασίας και κοινών δράσεων, ώστε να
επιτευχθεί ο κοινός μας στόχος, η παραγωγική ανασυγκρότηση και η ανάπτυξη
της χώρας.
Η Χημική βιομηχανία, μικρής και μεγάλης κλίμακας σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο
αποτελεί το μοχλό της οικονομικής ανάπτυξης και μέσω των προϊόντων της
δευτερογενούς παραγωγής συμβάλλει τόσο στη στροφή του ισοζυγίου εξωτερικών
συναλλαγών σε θετικό πρόσημο, όσο και στη βελτιστοποίηση μεθόδων και δεικτών
της πρωτογενούς παραγωγής.
Στη σημερινή εποχή που νέοι ορίζοντες έχουν διαφανεί στη Χημική Βιομηχανία με
τα νανουλικά, τα φάρμακα νέας τεχνολογίας, τα τρόφιμα, τα χρώματα, μονωτικά,
βερνίκια κ.ά να πρωταγωνιστούν, η ΕΕΧ εκτιμά ότι θα πρέπει να αποτελέσει κοινό
μας στόχο η προσέλκυση νέων επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς, δεδομένου ότι η
χώρα διαθέτει υψηλότατου επιπέδου επιστημονικό δυναμικό.
Επιπροσθέτως, ως εποπτεύοντα η ΕΕ θα ήθελε να σας ενημερώσει και να σας
παρακαλέσει να ενεργήσετε για τα ακόλουθα σημαντικά για τη λειτουργία της
ζητήματα, τα οποία αποτελούν πάγια αιτήματα που δεν έχουν επιλυθεί:

Η ίδρυση οργανισμού, η οποία θα επιτρέψει στην ΕΕΧ να στελεχωθεί με το
απαραίτητο προσωπικό, ώστε να λειτουργήσει περισσότερο αποτελεσματικά.

Επισημαίνουμε ότι η ΕΕΧ δεν επιδοτείται από το κράτος, αλλά συντηρείται από τις
συνδρομές των μελών της.

Η επικαιροποίηση του νόμου για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Χημικών
με βάση το σχέδιο του Προεδρικού Διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα
των Χημικών, όπως εγκρίθηκε από τη 12η συνεδρίαση ολομέλειας του ΣΑΠΕ, το
οποίο εκκρεμεί.

Η ρύθμιση των χρεών των μελών της ΕΕΧ παλαιοτέρων ετών, με παραγραφή
χρεών σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν για το Δημόσιο, ώστε να μπορέσει να
εισπράξει τις τρέχουσες συνδρομές.

Η κατάθεση τροπολογίας για τροποποίηση του ιδρυτικού της νόμου
(1804/88) για την τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας της, κυρίως σε θέματα
που αφορούν:
1. Στη δυνατότητα τηλεσυνεδριάσεων της ΔΕ και ηλεκτρονικών ψηφοφοριών,
ώστε να ελαχιστοποιηθεί το κόστος των μετακινήσεων μελών της ΔΕ που η
έδρα τους είναι εκτός Αττικής και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες της.
2. Στον κανονισμό για τα πειθαρχικά.
3. Στη δυνατότητα διαγραφής μελών.
Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, σας παρακαλούμε να ορίσετε μία
συνάντηση με τη ΔΕ της ΕΕΧ με στόχο το συντονισμό των ενεργειών μας και τη
συνεργασία για την έξοδο της χώρας από την οικονομική και κοινωνική κρίση, τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και την ανάπτυξη.
Με εκτίμηση

Για τη Διοικούσα Επιτροπή της ΕΕΧ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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