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1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ – ΣΥΣΤΑΣΗ ΣΕ ΣΩΜΑ, 06.01.2016
Αποφασίζεται η συγκρότηση της ΔΕ/ΕΕΧ σε σώμα ως εξής :
Πρόεδρος: Τριανταφυλλιά Σιδέρη
Α΄ Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Λαμπρόπουλος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Βασίλειος Μπίνας
Γεν. Γραμματέας: Βασίλειος Γκανάτσιος
Ταμίας: Ξενοφών Βαμβακερός
Ειδ. Γραμματέας: Ιωάννης Βαφειάδης
Σύμβουλοι:
Ευγενία Λαμπή, Ιωάννης
Παπαδόπουλος, Νικόλαος Αποστολάκης

Σιταράς,

Σεραφείμ

Παπάς,

Αθανάσιος

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 2ης ΔΕ/ΕΕΧ—15-1-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 2η/2η Δ.Ε/15.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η κατανομή αρμοδιοτήτων των μελών της ΔΕ/ΕΕΧ ως εξής:
1. Οργάνωση Συνόδων ΣτΑ : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Τ. ΣΙΔΕΡΗ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: Β.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ
2. Επαγγελματικά Θέματα, Επιμόρφωση, Επαγγελματική Κατάρτιση, Υγιεινή και Ασφάλεια
στην Εργασία: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΕΥΓ. ΛΑΜΠΗ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: Ι. ΣΙΤΑΡΑΣ, Β.
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ, Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
3. Κλαδικοί Σύλλογοι: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ:
Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ, Ε. ΛΑΜΠΗ, Ι. ΣΙΤΑΡΑΣ
4. Σχέσεις με φοιτητές και νέους συναδέλφους: ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Τ. ΣΙΔΕΡΗ, ΑΘ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΜΠΙΝΑΣ,
Β. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ
5. Διεθνείς Σχέσεις: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Ι. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: Τ. ΣΙΔΕΡΗ, ΑΘ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΞΕΝ. ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ, Β. ΜΠΙΝΑΣ
6. Συνέδρια – Συμπόσια: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ -ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: Ι.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ, Ε. ΛΑΜΠΗ, ΞΕΝ. ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ
7. Μ.Μ.Ε. και Δημοσίων Σχέσεων: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Τ. ΣΙΔΕΡΗ, - ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ:
Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ
8. Β΄/βάθ μια Εκπαίδευση: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΞΕΝ. ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: Τ. ΣΙΔΕΡΗ
9. Γ΄/βάθμια Εκπαίδευση και Έρευνα: : ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: Β. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ, Β. ΜΠΙΝΑΣ, Β. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ
10. Μηχανογράφηση – Μητρώο – Ιστοσελίδα: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ: Ι. ΣΙΤΑΡΑΣ, Β. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ, Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ
11. Ομάδες Εργασίας της ΣτΑ: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Β. ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ:
Ι. ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
12. Συμβούλιο Εκπαίδευσης: ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: : ΕΥΓ. ΛΑΜΠΗ- ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ: : Ι.
ΣΙΤΑΡΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ 3η/2η Δ.Ε/15.01.2016
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Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Η έκδοση Δελτίου Τύπου της ΕΕΧ για το Ασφαλιστικό.
Β. Η συμμετοχή στις δράσεις και κινητοποιήσεις που έχουν ήδη προγραμματίσει οι άλλοι
σύλλογοι.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4η/2η Δ.Ε/15.01.2016

Εγκρίνεται ομόφωνα το αίτημα του ΠΤΑΚ για κοπή πίτας –βράβευση μαθητών 29ου ΠΜΔΧ
– Τετάρτη 17/02/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 5η/2η Δ.Ε/15.01.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η καταστροφή του εκλογικού υλικού που υπάρχει στην ΕΕΧ κατόπιν
ερώτησης που θα υποβληθεί στο Νομικό Σύμβουλο της ΕΕΧ για τις φετινές εκλογές.

ΑΠΟΦΑΣΗ 6η/2η Δ.Ε/15.01.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η σύμβαση της Μ. Καλλιάνη με το Παρατηρητήριο για 6 μήνες σύμφωνα με την εισήγηση του κ. Α. Παπαδόπουλου. Ποσό 9.600,00€(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

ΑΠΟΦΑΣΗ 7η/2η Δ.Ε/15.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να μη γίνει δεκτό το αίτημα του κ. Τερζίδη Μ. –καταβολή εξόδων
μετακίνησης για συμμετοχή στις διεργασίες της ΣτΑ - καθότι δεν υπήρχε προέγκριση.
Στο εξής οι μετακινήσεις του κ. Μ. Τερζίδη θα καλύπτονται βάσει του πλαισίου που ορίζεται
για τις δημόσιες μετακινήσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ 8η/2η Δ.Ε/15.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα - σύμφωνα με την εισήγηση του Ταμία - η χορήγηση βεβαίωσης στο
συνάδελφο κ. Δ. Στέρπη καθώς και η διερεύνηση του θέματος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 9η/2η Δ.Ε/15.01.2016

Εγκρίνεται ομόφωνα η εκπροσώπηση της ΕΕΧ από τον κ. Μ. Τερζίδη - 11η συνάντηση
EYCN (Πορτογαλία) - μετά από την επικαιροποίηση του Μητρώου (τόπος διαμονής για τον
κ. Μ. Τερζίδη) μέχρι του ποσού των 600,00€ (μετακίνηση, διαμονή, διατροφή και έξοδα
συμμετοχής /registration fees).

ΑΠΟΦΑΣΗ 10η/2η Δ.Ε/15.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση στους υπευθύνους του Συμβουλίου Εκπαίδευσης της
ΕΕΧ, η διερεύνηση διοργάνωσης Σεμιναρίων που έχουν αιτηθεί τα Π.Τ./ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 11η/2η Δ.Ε/15.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα μετά από ερώτηση στο Νομικό Σύμβουλο της ΕΕΧ να
κληθεί ο κ. Ν. Κυρίτσης να δώσει εξηγήσεις στην επόμενη ΔΕ/ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 12η/2η Δ.Ε/15.01.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η ανάθεση διεξαγωγής του Πανελληνίου Συνεδρίου Χημείας το 2016
στο ΠΤΚΔΜ καθώς και η ενσωμάτωση του Σεμιναρίου Διδακτικής της Χημείας στο ως άνω
Συνέδριο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 13η/2η Δ.Ε/15.01.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η διεκδίκηση τέλεσης του Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου Περιβάλλοντος
EuCheMS στο ΠΤΚΔΜ.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 14η/2η Δ.Ε/15.01.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα:
Α. Η αποστολή αιτήματος - επιστολής προς το ΥΠΠΕΘ για τη διεξαγωγή του 30ου ΠΜΔΧ –
Ανάρτηση προκηρύξεων για Επιστημονική και Οργανωτική επιτροπή.
Β. Η αποστολή αιτήματος προς ΥΠΠΕΘ για συνάντηση με την ΕΕΧ - καθορισμό ατζέντας

ΑΠΟΦΑΣΗ 15η/2η Δ.Ε/15.01.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή της ΕΕΧ στην Ίδρυση Εθνικής Τεχνολογικής
Πλατφόρμας για την Βιώσιμη Χημεία, ως ιδρυτικό μέλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 16η/2η Δ.Ε/15.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η εξόφληση της οφειλής της ΕΕΧ προς τη EuCheMS για τα έτη
2015-2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 17η/2η Δ.Ε/15.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να επικοινωνήσει η Πρόεδρος της ΕΕΧ κα. Τ. Σιδέρη με τις κ.κ. Μ.
Βατίστα - Χ. Παπαχρήστου (εκπρόσωποι της ΕΕΧ στο ΣΥΑΕ) καθώς και με τα μέλη της
ΔΕ/ΕΕΧ που είναι αρμόδια για τα Επαγγελματικά θέματα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 18η/2η Δ.Ε/15.01.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή της ΕΕΧ στο Athens Science Festival (ASF) /4-6 Απριλίου
2016 ως συνδιοργανωτής. Το θέμα το αναλαμβάνει η Πρόεδρος της ΕΕΧ κα. Τ. Σιδέρη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 19η/2η Δ.Ε/15.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί ευχαριστήρια επιστολή στο ίδρυμα Ωνάση για τη χορηγία
για την 48η Ολυμπιάδα Χημείας.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 3ης ΔΕ/ΕΕΧ—27-01-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 20η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να κληθεί ο υπάλληλος της ΕΕΧ κ. Ν. Κυρίτσης στην επόμενη
συνεδρίαση της ΔΕ για να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους δεν ευρίσκετο στην
εργασία του και για την απρεπή συμπεριφορά του στη συνάδελφο κ. Ευτ. Σφέτσιου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 21η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία (6-1) η ΔΕ/ΕΕΧ να μην προβεί στην καταμήνυση των
γεγονότων που τέθηκαν υπ’ όψιν της από τη Μ. Καλλιάνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 22η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ότι η καταστροφή του εκλογικού υλικού θα γίνει στο διάστημα μέχρι
τέλος Μαρτίου-(25-31/03/2016). Θα υπάρξει δε άμεση ανάρτηση στο site της ΕΕΧ για το
ανωτέρω καθώς και στον πίνακα ανακοινώσεων της ΚΥ/ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 23η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Α. Αποφασίζεται μετά από ψηφοφορία (Υπέρ: 8/Λευκό: 1) να υπάρξει επιστολή του
Νομικού Συμβούλου η οποία θα αιτείται τη παραγραφή της 5ετίας πριν το 2009 και
πληρωμή σε 6 (έξι) ισόποσες δόσεις.
Β. Στην ίδια δε επιστολή αποφασίζεται μετά από ψηφοφορία (Υπέρ:5/ Κατά: 4/ Λευκό 1) ότι
ΔΕΝ θα αναγραφεί εναλλακτική λύση όπως προτάθηκε από το ΜΤΠΥ.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 24η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο ορισμός του Α΄ Αντιπροέδρου κ. Β. Λαμπρόπουλου ως αρμόδιου
για τη παραχώρηση της αίθουσας εκδηλώσεων της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 25η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία μετά από ψηφοφορία (υπέρ:9 / λευκό: 1) να παραχωρηθεί
δωρεάν η αίθουσα στον κ. Ι. Γουλέ για να πραγματοποιηθεί η εκπαιδευτική - διαδραστική
παράσταση «Θέμα Χημείας» της ομάδας Θεατρόνιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 26η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η επιστροφή των διπλών πληρωμών για συναδέλφους που πλήρωσαν
για να λάβουν μέρος στις εκλογές και μετά έγιναν οι κανονικές κρατήσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ 27η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία:
Α. Η έκδοση Δελτίου Τύπου για τα κάτωθι, όπως κατατέθηκε από την κα. Σιδέρη όπου θα
αναφέρονται:
1. Η συμμετοχή στην κινητοποίηση της 04/02/2016.
2. Η καταγγελία της κυβέρνησης για διχαστική πολιτική
3. Το κάλεσμα για συζήτηση του νομοσχεδίου από μηδενική βάση
Β. Εγκρίνεται ομόφωνα μετά από ψηφοφορία (υπέρ 9 / λευκό 1) η καταβολή του ποσού
των 1.000,00€ για τα έξοδα διαφημίσεων και ραδιοφωνικών ανακοινώσεων, σχετικά με
την προβολή των θέσεών μας με τους υπόλοιπους επιστημονικούς φορείς.
Γ. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η συμμετοχή στην απεργιακή κινητοποίηση της 04/02/2016
με τους Επιστημονικούς Φορείς

ΑΠΟΦΑΣΗ 28η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία - υπέρ 9 / λευκό 1 να αποσταλεί όπως αναγράφεται επιστολή
στους αποδέκτες κ.κ. :
1. Υπουργό Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Ν. Φίλη
2. Υφυπουργό Παιδείας Ερευνας και Θρησκευμάτων κ. Θ. Πελεγρίνη
3. Πρόεδρο της ΕΕΔ για την Παιδεία κ. Λιάκο Α.
4. Πρόεδρο της ΕΜΥ της Βουλής κ. Γαβρόγλου Κ.
5. Πρόεδρο του ΙΕΠ κ. Κουζέλη Γ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 29η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα ο προϋπολογισμός της πίτας 2016 –ποσό 1.600,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 30η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει αποδεκτή η πλέον οικονομική προσφορά εκ των τεσσάρων
συνεργείων καθαρισμού της ΕΕΧ για πλήρες εξάμηνο - έως τέλος Ιουλίου 2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 31η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η προκήρυξη εκλογών στο Π.Τ. Ν. Αιγαίου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 32η/3η Δ.Ε/27.01.2016
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Αποφασίζεται ομόφωνα η κάλυψη των εξόδων του κ. Β. Μπίνα, για την 1η ΔΕ στις
11/12/2015

ΑΠΟΦΑΣΗ 33η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση του κ. Β. Λαμπρόπουλου όσον αφορά τις εκλογές στα
Επιστημονικά Τμήματα των οποίων η θητεία έχει λήξει τον προηγούμενο καιρό.

ΑΠΟΦΑΣΗ 34η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να ανατεθεί στον κ. Α. Παπαδόπουλο η εξεύρεση προσφορών
σχετικά με τη μεταφορά των e-mails εκτός του server της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 35η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα οι κ.κ.: Τ. Σιδέρη, Β. Λαμπρόπουλος, Ε. Λαμπή, Ξ. Βαμβακερός
να διερευνήσουν τη δυνατότητα ανακαίνισης των γραφείων της ΕΕΧ και την εύρεση
σχετικών χορηγιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 36η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο κ. Ξεν. Βαμβακερός να εκπροσωπήσει την ΕΕΧ με σχετική
εισήγηση στο διήμερο συνέδριο των εκπαιδευτηρίων «Πολύτροπη Αρμονία».

ΑΠΟΦΑΣΗ 37η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας ώστε η ΠΓΔΜ να αναγράφεται
όπως προβλέπεται στις αποφάσεις του ΟΗΕ ως FYROM.

ΑΠΟΦΑΣΗ 38η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να διερευνήσει το θέμα ο κ. Β. Γκανάτσιο όσον αφορά την
εκπροσώπηση της ΕΕΧ στα divisions της EUCHEMS.
Ως εκπρόσωποι της ΕΕΧ στα divisions της EUCHEMS ορίζονται οι κ. κ.:
Α. Η κα. Αντώνογλου Λ. ορίζεται ως τακτικός εκπρόσωπος της ΕΕΧ στο Division of
Chemical Education
Β. Η κα. Λέκκα Μ. ως τακτικός εκπρόσωπος στο Division of Chemistry in Life Sciences
της EUCHEMS και για Chemistry and Human Health Division της IUPAC.

ΑΠΟΦΑΣΗ 39η/3η Δ.Ε/27.01.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάρτηση πρόσκλησης για Αρχισυντάκτη
Επιτροπής των Χημικών Χρονικών

και Συντακτική

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 4ης ΔΕ/ΕΕΧ—17-02-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 40η/4η Δ.Ε./17.02.2016:
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η υποστήριξη της υποψηφιότητας της συναδέλφου Ηλέκτρας
Παπαδοπούλου από την ΕΕΧ στο Ευρωπαϊκό Bio-Econοmy Panel κατόπιν πρότασής της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 41η/4η Δ.Ε/17.02.2016
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η κατάθεση του προτεινόμενου από την εκπρόσωπο κ. Βατίστα
επισυναπτόμενου κειμένου θέσεων της ΕΕΧ, με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις, σχετικά με
το εθνικό σχέδιο για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία
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ΑΠΟΦΑΣΗ 42η/4η Δ.Ε./17.02.2016:
Ο. κ. Δ. Ρίζος προτείνεται ως τακτικός εκπρόσωπος της ΕΕΧ στο ΚΕ.Σ.Υ

ΑΠΟΦΑΣΗ 43η/4η Δ.Ε./17.02.2016:
Η κα. Ε. Λυμπεράκη προτείνεται ως αναπληρωματική εκπρόσωπος της ΕΕΧ στο ΚΕ.Σ.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 44η/4η Δ.Ε/17.02.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να ενημερωθεί εγγράφως ο κ. Ξεν. Καραγεωργίου - όσον αφορά την
επιλογή εκπροσώπων /τακτικού –αναπληρωματικού στο ΚΕ.Σ.Υ με βάση την εισήγηση της
Προέδρου της ΔΕ/ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 45η/4η Δ.Ε/17.02.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο Νομικός Σύμβουλος της ΕΕΧ να προχωρήσει σε αγωγή προς το
ΜΤΠΥ με αμφισβήτηση του συνόλου της οφειλής και ταυτόχρονα αίτημα μη εκτέλεσης,
ώστε να μη χρειασθεί να προκαταβάλλουμε το ποσόν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 46η/4η Δ.Ε/17.02.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Η επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για τα Χ.Χ. - Δημόσιες Σχέσεις ΕΕΧ - σύμφωνα με τις
αλλαγές που αποφασίσθηκαν κατά τη συνεδρίαση της ΔΕ/ΕΕΧ.
Β. Η επιλογή εξωτερικού συνεργάτη για το Μητρώο και ψηφιοποίηση παλαιών αρχείων,
σύμφωνα με την εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΗ 47η/4η Δ.Ε/17.02.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα να σταλεί επιστολή διαμαρτυρίας στη EUCHEMS σχετικά με το θέμα
της ΠΓΔΜ - θα υλοποιηθεί δε η τελική μορφή από τους κ. κ. Β. Γκανάτσιο και Ι. Βαφειάδη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 48η/4η Δ.Ε/17.02.2016
Α. Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί επιστολή από τον κ. Ι. Βαφειάδη σε όλους τους
εκπροσώπους της ΕΕΧ όσον αφορά το Συνέδριο 6ECC στη Σεβίλλη (Ισπανία) και την πιθανή
συμμετοχή τους.
Β. Ως εκπρόσωπος της ΕΕΧ για το Division of Nuclear Chemistry and Radiochemistry της
EuCheMS κατά πλειοψηφία ορίζεται ο κ. Παν. Μισαηλίδης, και ως αναπληρωτής ορίζεται ο
κ. Βας. Συμεόπουλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 49η/4η Δ.Ε/17.02.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα οι κ.κ. Β. Γκανάτσιος και Ι. Βαφειάδης να συντάξουν επιστολή όσον
αφορά την εκπροσώπηση της ΕΕΧ σε ορκωμοσίες συναδέλφων

ΑΠΟΦΑΣΗ 50η/4η Δ.Ε/17.02.2016
Α. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία:
Να αποσταλεί επιστολή στον κ. Δ. Τσούκλερη σύμφωνα με τις αλλαγές που αποφασίσθηκαν
κατά τη συνεδρίαση της ΔΕ/ΕΕΧ.
Β. Εγκρίνεται ομόφωνα:
Να πραγματοποιηθεί επικαιροποίηση του κανονισμού των Χ.Χ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 51η/4η Δ.Ε/17.02.2016
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Εγκρίνεται ομόφωνα η εξόφληση των οφειλών προς την IUPAC - του τιμολογίου του 2015
εντός του Φεβρουαρίου 2016 ή το συντομότερο δυνατόν, και του τιμολογίου του 2016 το
αργότερο έως 30/06/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 52η/4η Δ.Ε/17.02.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή Δελτίου Τύπου για την ΠΕΤΕΤ μετά από διορθώσεις της
προταθείσης επιστολής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 53η/4η Δ.Ε/17.02.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα στα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΔΟΥΚΑ η ΕΕΧ να εκπροσωπηθεί από τον
συνάδελφο, κ. Ιωάννη Καλαμαρά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 54η/4η Δ.Ε/17.02.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η απόκτηση – χρήση Internet Banking προς διευκόλυνση των
τραπεζικών συναλλαγών και αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΕΕΧ/
συνεργαζόμενες Τράπεζες ΕΘΝΙΚΗ & ΠΕΙΡΑΙΩΣ.
Συγκεκριμένα αποφασίζεται η επέκταση της χρήσης του e-banking για το υφιστάμενο
λογαριασμό της ΕΕΧ στην εθνική τράπεζα με αριθμό 129/ 480022-20 και user id
:ENWSIS185600001 και για τη Τράπεζα Πειραιώς για το λογαριασμό 5039-022927-843
επιτρεπόμενο ημερήσιο όριο συναλλαγών ορίζεται στις 6000€.
Για τη διασφάλιση της ασφάλειας των συναλλαγών απαιτούνται δυο νέοι χρήστες με
διαφορετικά δικαιώματα καθώς η διατήρηση της υφιστάμενης θέσης μόνο για πληροφόρηση.
Ο πρώτος χρήστης θα έχει μόνο δικαίωμα καταχώρησης εντολών ενώ ο δεύτερος χρήστης θα
έχει και δικαίωμα έγκρισης των καταχωρημένων συναλλαγών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 55η/4η Δ.Ε/17.02.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα το παρακάτω πρόγραμμα τακτικών συνεδριάσεων της ΕΕΧ:
02/03/2016, 16/03/2016, 30/03/2016/, 13/04/2016, 04/05/2016, 18/05/2016, 01/06/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 56η/4η Δ.Ε/17.02.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει παρέμβαση της ΕΕΧ στη Διημερίδα του Συλλόγου Ελλήνων
Αρχαιολόγων (25-26/02/2016) αποτελούμενη εκ των κ.κ.: Β. Λαμπρόπουλου και Ευγ.
Λαμπή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 57η/4η Δ.Ε/17.02.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί η επιστολή για την «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
ΧΗΜΙΚΩΝ» που προτείνει η Πρόεδρος της ΕΕΧ κα. Τ. Σιδέρη –αποδέκτες κ. κ.: Υπουργό
Εργασίας Κοιν. Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Κατρούγκαλο Γ. και Πρόεδρο
ΕΤΕΑ κ. Καποτά Αθ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 5ης ΔΕ/ΕΕΧ—24-02-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 58η/5η Δ.Ε/24.02.2016
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Αποφασίζεται ομόφωνα το θέμα του Ν. Κυρίτση να το αναλάβει ο κ. Β. Λαμπρόπουλος

ΑΠΟΦΑΣΗ 59η/5η Δ.Ε/24.02.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η αποστολή τροποποιημένης της επιστολής προς το ΥΠΑΝ την
οποία κατέθεσε η Πρόεδρος κα. Τ. Σιδέρη

ΑΠΟΦΑΣΗ 60η/5η Δ.Ε/24.02.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα:
1. Η αποστολή Δελτίου Τύπου για τον Εορτασμό της Ημέρας της Χημείας το οποίο κατέθεσε
η Πρόεδρος κα. Τ. Σιδέρη, με την αλλαγή /προσθήκη της Πράσινης Χημείας καθώς και η
αποστολή του στο ΥΠΠΕΘ με αίτημα να κοινοποιηθεί σε όλα τα σχολεία, να διαβασθεί δε
στις 11/03/2016.
2. Η αποστολή Δελτίου Τύπου για το ρατσισμό όπως προτάθηκε από την Πρόεδρο.
Η αποστολή του ως άνω Δελτίου Τύπου θα γίνει στις 21/03/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 61η/5η Δ.Ε/24.02.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να παραστεί ο κ. Ι. Καλαμαράς στην ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗ ΣΧΟΛΗΣ
«SAINTPAUL” ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ /με την ίδια ομιλία όπως στα
Εκπαιδευτήρια ΔΟΥΚΑ - εάν δεν μπορέσει ο κ. Ι. Καλαμαράς - θα εκπροσωπήσει την ΕΕΧ
η Πρόεδρος κα. Τ. Σιδέρη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 62η/5η Δ.Ε/24.02.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
1. Να συμπεριληφθούν στην Οργανωτική Επιτροπή του 30ου ΠΜΔΧ όλοι όσοι έθεσαν
υποψηφιότητα (εκτός αυτών οι οποίοι ευρίσκονται εκτός Αθηνών).
Πρόεδρος της ΟΕ του 30ου ΠΜΔΧ ορίζεται ο κ. Ευστρ. Ασημέλλης (μετά την παραίτηση του
κ. Ξ. Βαμβακερού).
2. Η Επιστημονική Επιτροπή του 30ου ΠΜΔ να αποτελείται εκ των κ. κ.: Αντ. Χρονάκη, Μ.
Βλάχου, Ι. Γράψας
Ως αναπληρωματικοί οι κ. κ.: Ν. Ζήκος, Π. Στεφανίδου, Δ. Νάκου

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 6ης ΔΕ/ΕΕΧ—02-03-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 63η/6η Δ.Ε/02.03.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η ΕΕΧ στο Συνέδριο Οργανικής Σύνθεσης της Ένωσης
Χημικών Τουρκίας να εκπροσωπηθεί από τον καθ. κ. Γ. Κόκοτο (εκπρόσωπο της ΕΕΧ στη
EuCheMS).

ΑΠΟΦΑΣΗ 64η/6η Δ.Ε/02.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο υπεύθυνος Αντιπρόεδρος κ. Β. Μπίνας – μετά την εισήγηση της
κας. Χ. Λούκουτου – να επικοινωνήσει με τα ΠΤ/ΕΕΧ ενημερώνοντας ότι πρέπει να
αποστέλλουν άμεσα τις πράξεις Οικονομικού και Διοικητικού περιεχομένου στη ΚΥ/ΕΕΧ για
ανάρτηση στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 65η/6η Δ.Ε/02.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
1. Να πραγματοποιηθεί τηλεφωνική επικοινωνία της Προέδρου της ΕΕΧ με τον Πρόεδρο
του Χημικού Τμήματος στη Πάτρα – σχετικά με το θέμα της αλλαγής ΠΠΣ(Προπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών).
2. Ο κ. Παπαδόπουλος αναλαμβάνει να συντάξει την επιστολή η οποία θα σταλεί σε όλα τα
Χημικά Τμήματα των Πανεπιστημίων σχετικά με τις αλλαγές στα ΠΠΣ.
3. Ο Γ.Γ. κ. Β. Γκανάτσιος αναλαμβάνει να ενημερώσει το Συντονιστή της αρμόδιας ομάδας
της ΣτΑ με στόχο να καταθέσει ολοκληρωμένη άποψη για τα Προγράμματα Σπουδών
Χημείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 66η/6η Δ.Ε/02.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η επικοινωνία με το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού με
στόχο να προταθεί αυτόνομη Διεύθυνση Ερευνών και Μελετών των Υλικών στο
Οργανόγραμμα με αρμοδιότητα των χημικών και πρόταση επανασύστασης των 30 θέσεων
έναντι των 9 οι οποίες τώρα υφίστανται.

ΑΠΟΦΑΣΗ 67η/6η Δ.Ε/02.03.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία:
1. Να αποσταλεί Δ.Τ. για τα δικαιώματα των Καταναλωτών, τη Διεθνή Ημέρα Γής, και την
Παγκόσμια Ημέρα Νερού.
2. Να αποσταλεί δε και στα σχολεία προς ανάγνωση το Δ.Τ. για την Παγκόσμια ημέρα
Νερού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 68η/6η Δ.Ε/02.03.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η ΕΕΧ να διαθέσει το ποσό των 5.000,00€ και να
κατανεμηθεί στα Π.Τ./ΕΕΧ που έχουν hot spots, για βοήθεια στους πρόσφυγες, ήτοι:
2.000,00€ στο Π.Τ. Α.K., 2.000,00€ στο ΠΤΚΔΜ, και 1.000,00€ στο Π.Τ.Β. Αιγαίου ταυτόχρονα τα μέλη να προσφέρουν με υλικά σε τοποθεσίες που θα ορισθούν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 69η/6η Δ.Ε/02.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο κ. Ι. Βαφειάδης να αποτελέσει τον σύνδεσμο μεταξύ της ΕΕΧ και
της EuCheMS, στο ζήτημα της «Πανευρωπαϊκής Έρευνας για την Απασχόληση των
Χημικών» που θα διεξαχθεί κατά το έτος 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 70η/6η Δ.Ε/02.03.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η κάλυψη των εξόδων του εκπροσώπου της ΕΕΧ στο DCE της
EuCheMS κ. Ι. Κατσογιάννη που θα γίνει στο Όσλο στις 02 Απριλίου 2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 71η/6η Δ.Ε/02.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να αναλάβει ο Γ.Γ. κ. Β. Γκανάτσιος τη συγγραφή υπομνήματος
προς την ΕΥΔΑΠ για τη κατάσταση των εργαζομένων στην ΕΥΔΑΠ.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 72Η /6η Δ.Ε/02.03.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η χρηματική συνδρομή του Π.Τ. Θεσσαλίας. Ποσό 2.100,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 73η/6η Δ.Ε/02.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Να ανατεθεί στην κα. Α. Στεφανίδου με βάση τη διαθεσιμότητά της να αναλάβει τη
συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για το θέμα του Οικολογικού
σήματος.
Β. Να αναρτηθεί ο φάκελος με τις προδιαγραφές και να γίνει πρόσκληση ενδιαφέροντος για
συναδέλφους που έχουν τα τυπικά προσόντα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 74η/6η Δ.Ε/02.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να μην εκπροσωπηθεί η ΕΕΧ στην Ημερίδα της ΠΕ.ΤΕ.Τ «Τεχνολογία - Καινοτομία στην Αρτοποιία και Ζαχαροπλαστική

ΑΠΟΦΑΣΗ 75η/6η Δ.Ε/02.03.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση του κ. Α. Παπαδόπουλου στο θέμα 22, «Διευκρινήσεις
σχετικά με την Σ.Σ.Ε.», με τις προσθήκες, και η ανάρτηση στην ιστοσελίδα.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 7ΗΣ ΣΔΕ/ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 76η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η προφορική επίπληξη προς τον Ν. Κυρίτση και η τοποθέτηση του
θέματος στο αρχείο μετά και την υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του της παραδοχής του
γεγονότος και της συγγνώμης του.

ΑΠΟΦΑΣΗ 77η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση του κ. Β. Λαμπρόπουλου για ενοικίαση χώρου (Κάνιγγος
27/ 5ος όροφος)- έναντι του ποσού 70,00€/ μήνα, για τη μεταφορά του αρχείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 78η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα
Α. Η αποστολή εγγράφου στο ΥΠΠΕΘ, ενημερώνοντας για τη διεξαγωγή και
επισυνάπτοντας το πρωτόκολλο του ΠΜΔΧ και το φάκελο του 30ου ΠΜΔΧ.,
Β. Η ανάρτηση της Επιστημονικής Επιτροπής του 30ου ΠΜΔΧ στην ιστοσελίδα,
Γ. Να υπάρξει επικοινωνία με τα Π.Τ./ΕΕΧ και να ζητηθεί η συνδρομή των μελών τους για
την επιτήρηση του 30ου ΠΜΔΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 79η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο κ. Α. Παπαδόπουλος να συντάξει επιστολή η οποία θα σταλεί στα
Χημικά Τμήματα στην οποία θα ορίζεται συνάντηση των Προέδρων Τμημάτων Χημείας με
τη ΔΕ/ΕΕΧ με θέματα:
1. Σύγκληση προγραμμάτων σπουδών με στόχο τη διαφύλαξη και διεύρυνση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων
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2. Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 80η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Εγκρίνονται ομόφωνα:
1. Σεμινάριο για τη διαπίστευση εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO
17025.
2. Σεμινάρια για τα πρότυπα ISO 22000/HACCP, 9001 (14001, 1801), BRC/IFS, AGRO 1.2
από την TUV HELLAS.
3. Πρόταση Ε.Τ. Αναλυτικής Χημείας με θέμα «Επαλήθευση μικροβιολογικών μεθόδωνΕκτίμηση Αβεβαιότητας - Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας»
4. Πρόταση ΕΤ Φαρμάκων με θέμα «Κανόνες Καλής Παραγωγής Καλλυντικών Προϊόντων»
5. Πρόταση ΠΤΑΚ με θέμα «Διαπίστευση κλινικών εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο
ISO 15189».

ΑΠΟΦΑΣΗ 81η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Αποφασίζεται ο Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Β. Μπίνας να στείλει στα ΠΤ κείμενο που να αφορά τον
συντονισμό των δράσεων επιμορφωτικού χαρακτήρα με τα αντίστοιχα Επιστημονικά
Τμήματα (ή τη ΔΕ/ΚΥ αν τα ΕΤ δεν υφίστανται)

ΑΠΟΦΑΣΗ 82η/7η Δ.Ε/16.03.2016

Αποφασίζεται ομόφωνα η καταβολή οδοιπορικών για την 3η και 6η ΔΕ/ΕΕΧ στο Γ.Γ. κ. Β.
Γκανάτσιο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 83η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η προκήρυξη εκλογών στο Π.Τ. Ν. Αιγαίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 84η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η μεταφορά του ποσού των 10.000,00€ στο Παρατηρητήριο της
ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 85η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα μέχρι την Παρασκευή 18-03-2016 να έχει ολοκληρωθεί η
επικοινωνία με την κα. Χ. Λούκουτου όσον αφορά την ΕΑΠ ( Ενιαία Αρχή Πληρωμών).
Εξουσιοδοτείται δε για όλες τις ανωτέρω ενέργειες ο Ταμίας της ΕΕΧ κ. Ξ. Βαμβακερός.

ΑΠΟΦΑΣΗ 86η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα το κείμενο του κ. Β. Γκανάτσιου μετά τις τροποποιήσεις της κας Τ.
Σιδέρη, όσον αφορά τη προσέγγιση νέων συναδέλφων και την εκπροσώπηση της ΕΕΧ σε
ορκωμοσίες νέων συναδέλφων, δηλ. δημιουργία ενός κειμένου που θα δίνεται στους νέους
συναδέλφους και θα τους καλεί να εγγραφούν στην ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 87η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο Γ. Γ. κ. Β. Γκανάτσιος να διερευνήσει τη σύμβαση και την
ημερομηνία λήξης με την ADJUST LANE και να επικοινωνήσει με τον αρμόδιο κ. Γκούμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 88η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Αποφασίζεται:
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Α. Μετά από ψηφοφορία, ο ορισμός του κ. Κυριακίδη Συμ. ως Αρχισυντάκτη των Χ.Χ.
Β. Μετά από ψηφοφορία, ο ορισμός του κ. Ν. Ζήκου ως Αναπληρωτή Αρχισυντάκτη των
Χ.Χ
Γ. Η επαναπροκήρυξη των θέσεων των υπολοίπων 3 (τριών) μελών της Συντακτικής
Επιτροπής - για 1 (ένα) μήνα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 89η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΧ κ. Β. Γκανάτσιος να συντάξει
αίτημα συνάντησης με τη Διοίκηση της ΕΥΔΑΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 90η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάρτηση στην ιστοσελίδα Σύνδεσμων (links) των ChemPubSoc
και EuCheMS

ΑΠΟΦΑΣΗ 91η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο Ειδικός Γραμματέας της ΕΕΧ κ. Ι. Βαφειάδης να συντάξει
επιστολή που να αναφέρει ότι δεν προτίθεται η ΕΕΧ να διοργανώσει το Συνέδριο της
EuCheMS του 2020

ΑΠΟΦΑΣΗ 92η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η Πρόεδρος της ΕΕΧ κα. Τ. Σιδέρη να διερευνήσει τη πιθανότητα
θεατρικής παράστασης στα γραφεία της ΕΕΧ για μαθητές Γυμνασίου, με αντίτιμο τη
προσφορά τροφίμων για τους πρόσφυγες.

ΑΠΟΦΑΣΗ 93η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί εκ νέου το υπόμνημα για τις Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας στο Υπουργείο με τις διορθώσεις που συμφωνήθηκαν στη ΔΕ/ΕΕΧ και να
προωθηθεί στο ΠΣΧΒΕ ως κοινό κείμενο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 94η/7η Δ.Ε/16.03.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η δημοσιοποίηση και εν συνεχεία η αξιολόγηση των
υποψηφιοτήτων για τις θέσεις του Αντιπροέδρου, του Ταμία και 2 μελών για τη ΔΕ
της EuCheMS

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 8ης ΔΕ/ΕΕΧ—01-04-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 95η/8η Δ.Ε/01.04.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να αναλάβει ο Νομικός Σύμβουλος τη σύνταξη σχεδίου τροπολογίας
που να περιλαμβάνουν
1. Την προσθήκη του τρόπου λήψης αποφάσεων μέσω Ηλεκτρονικών Συνεδριάσεων
και Ψηφοφοριών (Τροποποίηση του Άρθρου 9.3 )
2. Τις δυνατότητες (i) Άρσης Ιδιότητας Μέλους, (ii) Αδρανοποίησης Μέλους
(Τροποποίηση του Άρθρου 3)
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3. Την Ενεργοποίηση της Ταυτότητας Χημικού και την Υποχρέωση ύπαρξης
Οικονομικής Ενημερότητας για Άσκηση του Επαγγέλματος, (τροποποίηση του
Άρθρου 5 προκειμένου να έχει δεσμευτικό χαρακτήρα)
4. Τη Δυνατότητα της Ε.Ε.Χ. ως επαγγελματική ένωση να εξαιρείται από υποχρέωση
καταβολών σε δημόσιους φορείς κοινωνικούς πόρους
5. Τη Δυνατότητα τα Π.Τ. να έχουν συμβούλια που να απαρτίζονται από 4-7 μέλη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 96η/8η Δ.Ε/01.04.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
1. Η Πρόεδρος της ΕΕΧ να επικοινωνήσει με την Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας του
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων κα. Μ. Λέκκα και να της ζητηθεί να γνωμοδοτήσει για τον
αποκλεισμό των Χημικών (7 θέσεις ) στα νοσοκομεία.
2. Η Νομική παρέμβαση της ΕΕΧ για τον αποκλεισμό των Χημικών από το Σώμα
Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης.
3. Αποφασίζεται ομόφωνα και εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος της ΕΕΧ να συντάξει
επιστολή προς τις 2 Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού ως πρώτο βήμα για την υπεράσπιση των
δικαιωμάτων των χημικών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 97η/8η Δ.Ε/01.04.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να ζητηθεί από την κα. Κουζέλη Κ. σχέδιο οργανογράμματος του
Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ώστε να συζητηθεί σε επόμενη συνεδρίαση της
ΔΕ/ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 98η/8η Δ.Ε/01.04.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία μετά από ψηφοφορία:
1. Η ΕΕΧ να μη συμμετάσχει στους αποκλεισμούς των Εφοριών (υπέρ, κατά:4,
λευκή:1)
2. Η συμμετοχή της ΕΕΧ στην απεργία 7/04/2016/ (υπέρ, κατά:0, λευκή:1)
3. Η συμμετοχή της ΕΕΧ στο συλλαλητήριο της ΑΔΕΔΥ και στη Συνέντευξη Τύπου
(υπέρ:5, κατά:1, λευκή:2)

ΑΠΟΦΑΣΗ 99η/8η Δ.Ε/01.04.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να προταθεί στο ΠΤΑΚ να επιλέξει συγκεκριμένο χώρο
στον οποίο θα διαθέσει την ανθρωπιστική βοήθεια της ΕΕΧ με ταυτόχρονη ενημέρωση των
μελών,
να έλθει δε σε συνεννόηση με τους Διαχειριστές του χώρου (Περιφέρεια-Δήμος-Στρατός).

ΑΠΟΦΑΣΗ 100η/8η Δ.Ε/01.04.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η Γραμματεία ΕΕΧ να επικοινωνήσει με το δικηγορικό γραφείο – Γ.
ΣΤΑΘΑΚΟΣ-Α. ΚΟΝΤΟΛΑΙΜΟΥ / και να ενημερώσει ότι η ΕΕΧ δεν μπορεί να προτείνει,
αλλά μονάχα να κοινοποιήσει στα μέλη της το ενδιαφέρον της εταιρίας που εκπροσωπεί
(προκειμένου να βρει συνεργάτη για σύνταξη φακέλου στον ΕΟΦ για κυκλοφορία
βιοκτόνων). Εφόσον το γραφείο συμφωνήσει να αναρτηθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του,
θα υπάρξει ανοικτή πρόσκληση με δημοσίευση στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 101η/8η Δ.Ε/01.04.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί το διορθωμένο κείμενο στα Π.Τ/ΕΕΧ από τον αρμόδιο
Αντιπρόεδρο κ. Β. Μπίνα, με την επισήμανση να γίνεται προσπάθεια μέλος της ΔΕ/ΠΤ να
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παρίσταται στις ορκωμοσίες και το Π.Τ. να οργανώνει εκδήλωση υποδοχής των νέων
συναδέλφων και εάν υπάρχει και η δυνατότης βράβευσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 102η/8η Δ.Ε/01.04.2016
Εξουσιοδοτείται η κα Χ. Λούκουτου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για τη
δημοσιοποίηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος για εξωτερικό συνεργάτη όπως
διαμορφώθηκε από το Νομικό Σύμβουλο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 103η/8η Δ.Ε/01.04.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο υπεύθυνος Δευτεροβάθμιας κ. Ξ. Βαμβακερός να αναλάβει τη
σύνταξη πρόσκλησης ενδιαφέροντος για συγκρότηση ad hoc επιτροπής για υποστήριξη της
ΔΕ/ΕΕΧ σε θέματα Παιδείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 104η/8η Δ.Ε/01.04.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
1. Να διατεθεί η αίθουσα για τη Διεξαγωγή Ημερίδας από το Π.Τ.Α& Κ στην
Αθήνα - Σάββατο 23 Απριλίου 2016.
2. Ελλείψει ΤΠΧΕ ανατίθεται στον κ. Ξ. Βαμβακερό –Ταμία της ΕΕΧ / Υπεύθυνο
Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης / να συντάξει το κείμενο το οποίο θα προωθηθεί από την ΚΥ/ΕΕΧ.
3. Η εκταμίευση του απαραίτητου ποσού που αιτείται το ΠΤΑΚ.
4. Ορίζεται ως εκπρόσωπος της στρογγυλής Τραπέζης η Πρόεδρος της ΕΕΧ κα. Τ.
Σιδέρη.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 9ης ΔΕ/ΕΕΧ—16-04-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 105η/9η Δ.Ε/16.04.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα οι κ.κ.: Φ. Σιδέρη – Πρόεδρος της ΕΕΧ, Β. Λαμπρόπουλος –Α΄
Αντιπρόεδρος , Ξ. Βαμβακερός - Ταμίας/υπεύθ. Δευτεροβάθμιας Εκπ., να εκπροσωπήσουν
την ΕΕΧ σε συνάντηση με τον Αντιπρόεδρο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής κ.
Χαραμή Π. την Τετάρτη 20/04/16 και ώρα 16:30μ.μ. στο ΙΕΠ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 106η/9η Δ.Ε/16.04.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα το κείμενο που αφορά την εναρμόνιση της σχετικής Οδηγίας σχετικά με
τη μείωση της χρήσης πλαστικής σακούλας στην Ελλάδα, ως θέση της ΕΕΧ, και η
παρουσίασή του στην αντίστοιχη ημερίδα, στην οποία η ΕΕΧ θα συμμετάσχει.

ΑΠΟΦΑΣΗ 107η/9η Δ.Ε/16.04.2016
Εξουσιοδοτείται ομόφωνα ο κ. Β. Λαμπρόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος ΕΕΧ, να στείλει σε
ηλεκτρονική μορφή επιστολή - πρόταση οργανογράμματος προς το Υπουργείο Πολιτισμού
και Αθλητισμού, βασισμένη στο κείμενο της συν. Κουζέλη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 108η/9η Δ.Ε/16.04.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί το Δελτίο Τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Υγείας και
Ασφάλειας στην Εργασία –στις 28 Απριλίου – όπως εισηγείται το Τμήμα Περιβάλλοντος της
ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 109η/9η Δ.Ε/16.04.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα την ΕΕΧ στο ΕΣΥΠ να εκπροσωπήσουν η Πρόεδρος κα. Τ. Σιδέρη
με αναπληρωτή τον κ. Ξ. Βαμβακερό - Ταμία / Υπεύθυνο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 110η/9η Δ.Ε/16.04.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να συζητηθεί στη συνδιάσκεψη των Προέδρων Τμημάτων
Χημείας/ΔΕ η δυνατότητα διοργάνωση της προετοιμασίας/προεπιλογής για την Ολυμπιάδα
Χημείας από Τμήμα Χημείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 111η/9η Δ.Ε/16.04.2016

Αποφασίζεται ομόφωνα η 2η Σύνοδος της 10ης ΣτΑ να πραγματοποιηθεί στις 11-12/06/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 112η/9η Δ.Ε/16.04.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο κ. Ξ. Βαμβακερός - Ταμίας / Υπεύθυνος Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης της ΕΕΧ να προσκαλέσει και να ορίσει επιτροπή για την επίλυση των θεμάτων
της Χημείας των Πανελληνίων εξετάσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 113η/9η Δ.Ε/16.04.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα το κείμενο που αφορά την απασχόληση των Χημικών στην ΕΥΔΑΠ- με
φραστικές παρεμβάσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ 114η/9η Δ.Ε/16.04.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάρτηση στην ιστοσελίδα του μπάνερ «SYSKEVASIA –
ATHENS METROPOLITAN EXPO/8 - 11 Οκτωβρίου 2016» κατά περιόδους, εναλλάξ με
άλλα θέματα επικαιρότητας. Για την έκθεση αυτή να ζητηθεί από τα Επιστημονικά Τμήματα
Φαρμάκων και Καλλυντικών, Τροφίμων και Χρωμάτων να ετοιμάσουν πιθανά θέματα που
θα φιλοξενηθούν στον χώρο που θα μας παραχωρήσει η διοργανώτρια.

ΑΠΟΦΑΣΗ 115η/9η Δ.Ε/16.04.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η εκπροσώπηση της ΕΕΧ στη ΓΣ της EURACHEM από την κα.
Στεφανίδου και για το σκοπό αυτό εγκρίνονται δαπάνες μέχρι το ποσό των 500 ευρώ (
διαμονή, έξοδα μετάβασης, λοιπές συμμετοχές).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 10ης ΔΕ/ΕΕΧ—04-05-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 116η/10η Δ.Ε/04.05.2016
Εγκρίνονται ομόφωνα τα παρακάτω ονόματα που προτάθηκαν να στελεχώσουν την
Επιτροπή για την επίλυση των θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων δηλαδή οι κ.κ.: Ζήκος
Ν., Κωστόπουλος Λ., Βλάχου Μ., Χαραλαμπάτου Λ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 117η/10η Δ.Ε/04.05.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η πρόταση για την τροποποίηση διατάξεων Ν.1804/1988, σύμφωνα με
την εισήγηση, με την προτεινόμενη προσθήκη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 118η/10η Δ.Ε/04.05.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία ο ορισμός του κ. Παν. Δρούγκα ως τακτικού εκπροσώπου
της ΕΕΧ στο ΕΞΥΠΠ – υπό την αίρεση ότι δεν υπάρχει ασυμβίβαστο με την επαγγελματική
του ιδιότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας. Αναπληρωματική εκπρόσωπος ορίζεται η κα Χαρ.
Παπαχρήστου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 119η/10η Δ.Ε/04.05.2016

Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση της εκπαίδευσης των μαθητών για την 48η Ολυμπιάδα
Χημείας στο Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 120η/10η Δ.Ε/04.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
1. Να συνταχθεί επιστολή προς τους συναδέλφους για οφειλές και ενημέρωση για τα
πεπραγμένα της ΔΕ/ΕΕΧ.
2. Να δοθεί εντολή στο Νομικό Σύμβουλο να συντάξει αγωγή εναντίον του εκκαθαριστή για
την παρακράτηση των συνδρομών των χημικών οι οποίοι απασχολούνται στο σύνολο των
Αρσακείων σχολείων σε όλη τη χώρα.
3. Να σταλεί στην Ομάδα Εργασίας της ΣτΑ – Οργανωτικού για να καταθέσει προτάσεις στη
ΣτΑ Ιουνίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 121η/10η Δ.Ε/04.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα οι κ.κ.: Τ. Σιδέρη, Ξ. Βαμβακερός και Α. Παπαδόπουλος να
συγγράψουν εισήγηση με παρεμβάσεις σχετικά με τα 9 πορίσματα του διαλόγου για την
Παιδεία με βάση τις εισηγήσεις που έγιναν μέχρι τώρα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 122η/10η Δ.Ε/04.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο ορισμός Οργανωτικής Επιτροπής όσον αφορά τη διεκδίκηση της
φιλοξενίας του 12th European Young Chemists Network EYCN)- Delegate Assembly 2017
εκ των κ.κ.: Μ. Τερζίδη- εκπρόσωπο της ΕΕΧ στο EYCN, Ι. Βαφειάδη - υπεύθυνο Διεθνών
Σχέσεων της ΕΕΧ, Β. Μπίνα –Β΄ Αντιπρόεδρο της ΕΕΧ, Α. Παπαδόπουλο – υπεύθυνο
Συνεδρίων της ΕΕΧ, τον Πρόεδρο των Μεταπτυχιακών φοιτητών, και ένα εκπρόσωπο του
Πανεπιστημίου Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 123η/10η Δ.Ε/04.05.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η επιστολή της κας Κ. Κουζέλη όσον αφορά την κατάθεση πρότασης

Οργανογράμματος στο ΥΠΠΟ κατόπιν των τροποποιήσεων οι οποίες έχουν
συμφωνηθεί.
ΑΠΟΦΑΣΗ 124η/10η Δ.Ε/04.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ - όσον αφορά την
προκήρυξη για την επιλογή εξωτερικών συνεργατών με την προσθήκη της αποδεδειγμένης
γνώσης στα Οικονομικά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 125η/10η Δ.Ε/04.05.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η ανάθεση ελέγχου του ισολογισμού της ΕΕΧ σε ορκωτούς λογιστές με
βάση τη χαμηλότερη τιμή - μέχρι ύψους 3.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 126η/10η Δ.Ε/04.05.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η Συντακτική Επιτροπή των ΧΧ να στελεχωθεί από τους
κ.κ.: Αγγελική Κατσαφούρου, Κιτσινέλη Σπ., Καραγιάννη Μιλτ.
Ως αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ.: Περδικάρης Σταμ., Κυριακού Ηρακλής.

ΑΠΟΦΑΣΗ 127/10η Δ.Ε/04.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να ερωτηθούν με βάση την πρόταση της Προέδρου άτομα όσον
αφορά τη μετακόμιση του αρχείου της ΕΕΧ στον 5Ο όροφο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 128/10η Δ.Ε/04.05.2016
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Αποφασίζεται ομόφωνα να αναλάβει ο κ. Β. Λαμπρόπουλος -Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΕΧ να
ζητήσει προσφορά για βάψιμο από την εταιρεία καθαρισμού της ΕΕΧ /καθώς και από άλλες
εταιρείες /θα περιλαμβάνεται δε και την ανακαίνιση των τουαλετών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 129/10η Δ.Ε/04.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο κ. Ι. Βαφειάδης –Ειδικός Γραμματέας της ΕΕΧ - να εκπροσωπήσει
την ΕΕΧ στη Γενική Συνέλευση της ChemPubSoc (Vienna, 20-22/5).

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 11ης ΔΕ/ΕΕΧ—18-05-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 130η/11η Δ.Ε/18.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
1.Να ζητηθεί από την κα Θ. Κλαδά – Πρόεδρος Ε.Τ. Τροφίμων της ΕΕΧ- να αναλάβει ως
συντονίστρια των Ε.Τ.: Τροφίμων, Φαρμάκων - Φαρμακευτικής Χημείας και
Καλλυντικών, Χρωμάτων – Βερνικιών και Μελανιών, την επικοινωνία για την Έκθεση
SYSKEVASIA/ υπεύθυνος κ. Χρ. Πετρόπουλος.
2. Η Χρηματοδότηση του προτεινόμενου τρίπτυχου μετά την έγκριση του προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΗ 131η/11η Δ.Ε/18.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η εξέταση και έγκριση του προϋπολογισμού για τη διοργάνωση
της DA-EYCN δια περιφοράς από τα μέλη της ΔΕ και η συμπλήρωση της Οργανωτικής
Επιτροπής με ένα (1) επιπλέον μέλος ΔΕΠ του Τμήματος Χημείας Κρήτης, καθώς και
3(τρία) μέλη του Π.Τ. Κρήτης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 132η/11η Δ.Ε/18.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να επικοινωνήσει ο Α΄ Αντιπρόεδρος κ. Β. Λαμπρόπουλος με την
κα. Α. Στεφανίδου και να ζητήσει επίσημη ενημέρωση σχετικά και ειδικότερα επί της
προβλεπόμενης αμοιβής των συναδέλφων που θα αναλάβουν το Οικολογικό σήμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 133η/11η Δ.Ε/18.05.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η μεταφορά των e-mails παρουσία και της εταιρείας «ΓΡΙΒΑΣ Α.Ε.Ε»
αρκεί να μας ενημερώσουν εγκαίρως για το κόστος, όπως απορρέει από τη σύμβασή τους και
να κοινοποιήσει τους κωδικούς στην Εταιρεία «ΣΙΡΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ. ΝΙΚΟΛΑΟΣΝΕΤΙΚΟΝ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 134η/11η Δ.Ε/18.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η πληρωμή του ποσού των 1.500,00€ ως δαπάνη για τη
μετεγκατάσταση του αρχείου της ΕΕΧ στον κ. Αθ. Νταραβάνογλου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 135η/11η Δ.Ε/18.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενη εκ των κ.κ.: Β.
Λαμπρόπουλο, Ι. Σιταρά, και Ξεν. Βαμβακερό για τη συγγραφή πρωτοκόλλου καταστροφής
παλαιών υλικών συμπεριλαμβανομένων και των εγγράφων σχετικά με τη ΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΠΎΛΗ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 136η/11η Δ.Ε/18.05.2016
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Αποφασίζεται ομόφωνα το γραφείο του 5ου ορόφου(Κάνιγγος 27) να διαμορφωθεί έτσι ώστε
να μπορεί να φιλοξενήσει συνεδριάσεις ή ακόμη και ολιγάριθμα σεμινάρια.

ΑΠΟΦΑΣΗ 137η/11η Δ.Ε/18.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλούν τα Δελτία Τύπου: Α. Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας
στις 20/05/2016. Β. Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 05/06/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 138η/11η Δ.Ε/18.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η Πρόεδρος κα. Τ. Σιδέρη να αναλάβει τη συγκρότηση της
Επιτροπής επίλυσης των Θεμάτων των Πανελληνίων Εξετάσεων 2016, σύμφωνα με τους
συναδέλφους που έχουν υποβάλλει ενδιαφέρον, καθώς και άλλους έμπειρους συναδέλφους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 139η/11η Δ.Ε/18.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η συγκρότηση επιτροπής αποτελούμενη εκ των κ.κ.: Βασίλη
Γκανάτσιου, Α. Παπαδόπουλου, και Ι. Σιταρά, για να διερευνήσει - με επιλογή
οικονομοτεχνικού συμβούλου - την πιθανότητα ένταξης της ΕΕΧ σε ΠΔΕ (Πρόγραμμα
Δημοσίων Επενδύσεων).

ΑΠΟΦΑΣΗ 140η/11η Δ.Ε/18.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα οι κ.κ.: Φ. Σιδέρη και Β. Λαμπρόπουλος να κάνουν έρευνα αγοράς
για το βάψιμο της ΕΕΧ μέχρι του ποσού των 5.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 141η/11η Δ.Ε/18.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο υπεύθυνος Β΄ Αντιπρόεδρος κ. Β. Μπίνας :
1. Να προχωρήσει στην άμεση προκήρυξη εκλογών για το Π.Τ. Ν. Αιγαίου καθώς και για το
Π.Τ. Αν. Στερεάς Ελλάδας - Ευβοίας –Ευρυτανίας - μόλις λάβει τα στοιχεία από τον κ. Α.
Παπαδόπουλο.
2. Να ζητήσει από την Ελεγκτική Επιτροπή και την απελθούσα Διοίκηση του Π.Τ. Αν.
Στερεάς Ελλάδας - Ευβοίας –Ευρυτανίας τον οικονομικό απολογισμό του έτους 2015.

ΑΠΟΦΑΣΗ 142η/11η Δ.Ε/18.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να συνταχθεί Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή
στην 48η Ολυμπιάδα Χημείας (Πακιστάν) στη θέση του scientific observer μεταξύ των
συναδέλφων που συμμετείχαν στη διόρθωση των γραπτών του 30ου ΠΜΔΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 143η/11η Δ.Ε/18.05.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η ΕΕΧ να βραβεύσει τον καθ. Mr. James Watson – στο πλαίσιο του
17ου Συνεδρίου Ιατρικής Χημείας με τίτλο: "Από τη Μοριακή Βιολογία στην Ιατρική
Χημεία", που θα πραγματοποιηθεί στις 29-31 Αυγούστου, 2016 στην Αναργύρειο και
Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 144η/11η Δ.Ε/18.05.2016

Αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση της Ημερήσιας Διάταξης της 2ης Συνόδου της 10ης
ΣτΑ σύμφωνα με τα συνημμένα - Α. Εισηγήσεις για ΠΜΔΧ Β. Έγκριση πεπραγμένων Α΄
εξαμήνου ΔΕ/ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 145η/11η Δ.Ε/18.05.2016
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Εγκρίνεται ομόφωνα ο προϋπολογισμός του Τμήματος Αναλυτικής Χημείας για το
Σεμινάριο «Επαλήθευση μικροβιολογικών μεθόδων - Εκτίμηση αβεβαιότητας - Εσωτερικός
έλεγχος ποιότητος».

ΑΠΟΦΑΣΗ 146η/11η Δ.Ε/18.05.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η Πρόεδρος κα. Τ. Σιδέρη να συγγράψει επιστολή η οποία θα σταλεί σε
φορείς του Δημοσίου (ΔΗΜΟΥΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΠΑΝ/ΜΙΑ, ΕΛΚΕ) ότι
στις προκηρύξεις για την πρόσληψη χημικού θα πρέπει υποχρεωτικά να ζητείτε Βεβαίωση
της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 12ης ΔΕ/ΕΕΧ—01-06-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 147η/12η Δ.Ε/01.06.2016

Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η συνέχιση της διεκδίκησης για τη DE/EYCN με αλλαγές
στην πρόταση υποψηφιότητας - 140,00€ /άτομο registration –ένταξη Αρχαιολογικού χώρου
και 2 (δύο) socialevents –εγκρίνεται δε με αύξηση του προϋπολογισμού για τα ανωτέρω με το
ποσό των 1.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 148η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
1. Ο κ. Ξεν. Βαμβακερός, υπεύθυνος Δευτεροβάθμιας, να γράψει επιστολή
διαμαρτυρίας προς το ΙΕΠ για τη δυνατότητα εναλλαγής στη θέση του Συμβούλου
/Φυσικού ή Χημικού και θα εγκριθεί δια περιφοράς.
2. Η έγκριση των 2 (δύο) επιστολών τις οποίες πρότεινε η Πρόεδρος κα. Φ. Σιδέρη με τις
διορθώσεις που συμφωνήθηκαν και θα αποσταλούν στους κ.κ. Μάξιμο Χαρακόπουλο –
Τομεάρχη Παιδείας και Θεόδωρο Φορτσάκη –Συντονιστή ΟΔΕ Μορφωτικών Υποθέσεων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 149η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία – βάση της συμφερότερης προσφοράς –η ανάθεση του
βαψίματος της ΕΕΧ και των τουαλετών στον κ. Rosca Stefan.

ΑΠΟΦΑΣΗ 150η/12η ΔΕ/01/06.2016
Ετέθησαν δύο προτάσεις σε ψηφοφορία:
Κ. Λαμπρόπουλος - καθότι κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου 17025 (21-22/05/2016υπήρξαν εντάσεις οι οποίες ζημιώνουν την καλή εικόνα της ΕΕΧ- κατόπιν τούτου η ΔΕ
καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη Π.Τ.Α.Κ –Παρατηρητήριο να αποφεύγουν άσκοπες εντάσεις
κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε Σεμιναρίου.
Γίνεται ψηφοφορία - 4 υπέρ
Κ. Παπαδόπουλος – Η ΔΕ καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη στα Σεμινάρια να αποφεύγουν
άσκοπες εντάσεις κατά τη διεξαγωγή οποιουδήποτε Σεμιναρίου και καταδικάζει όλους όσους
λειτουργούν αντίθετα στο Κανονισμό Λειτουργίας Διοργάνωσης των Σεμιναρίων / αντίθετα
του Κανονισμού Συμβουλίου Εκπαίδευσης.
Γίνεται 2η ψηφοφορία - 4 υπέρ.
κα. Λαμπή- λευκό /κ. Παπάς – λευκό.
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η πρόταση του κ. Αθ. Παπαδόπουλου, λόγω της ψήφου της
Προέδρου, η οποία σε ισοψηφία μετρά διπλά.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 151η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία ότι στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας και συνεργασίας των
Διοικητικών Οργάνων της ΕΕΧ στα οποία εντάσσεται η ΔΕ/ΕΕΧ, τα Π.Τ/ΕΕΧ., η ΣτΑ, τα
Ε.Τ./ΕΕΧ, το Συμβούλιο Εκπαίδευσης και το Παρατηρητήριο, θα πρέπει να τηρούνται
απαρέγκλιτα και χωρίς καμία εξαίρεση οι Κανονισμοί που διέπουν τη λειτουργία της ΕΕΧ
και ο Ιδρυτικός της Νόμος.
6 υπέρ, 3 λευκά: κα. Ε. Λαμπή /κ. Σ. Παπάς/ κ. Ξ. Βαμβακερός/ Αποχή – 1 ο κ. Β.
Λαμπρόπουλος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 152η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η παραγγελία των επίπλων της ΕΕΧ από την Εταιρεία
WOODWELL M. ΖΥΜΑΡΙΔΗΣ Α.Ε.Β.Ε.Ε. – ποσό 783,14€ +έξοδα μεταφοράς και μοντάζ

ΑΠΟΦΑΣΗ 153η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα το κόστος της Γραμματειακής υποστήριξης για το Σεμινάριο ISO
17025- για τις κ.κ. Μ. Καλλιάνη και Ε. Ρεκατσίνα–ποσό 160,00€ - 80,00€ εκάστη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 154η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή επιστολής όπως προβλέπεται στο Θέμα 9 προς τους φορείς
του Δημοσίου ήτοι: Δήμους, Περιφέρειες, Υπουργεία, Παν/μια, ΕΛΚΕ, όσον αφορά τη
χορήγηση Βεβαίωσης της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 155η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση του κ. Παπαδόπουλου Αθ. όσον αφορά τη διοργάνωση για
το Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας / 2-4 Δεκεμβρίου 2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 156η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία:
1. Η διορθωμένη επιστολή την οποία έστειλε ο Πρόεδρος του Π.Τ. Α.Μ.Θ κ. Κακαλής Χρ.
στην ΔΕ/ΚΥ, να προωθηθεί σε όλα τα Π.Τ./ΕΕΧ με ευθύνη του αρμόδιου για Π. Τ. Β’
Αντιπροέδρου κ. Β. Μπίνα, με σύσταση να στείλουν την επιστολή σε βουλευτές της
Περιφέρειάς τους. Ταυτόχρονα, η ΚΥ/ΕΕΧ θα κοινοποιήσει την επιστολή στα Κόμματα,
στον Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Παν. Κουρουμπλή, στον
Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Γ. Κατρούγκαλο
καθώς και στους Γενικούς Γραμματείς των 2 (δύο) Υπουργείων.
2. Η έγκριση του Δ.Τ. που έχει προτείνει ο Γ.Γ. της ΕΕΧ κ. Β. Γκανάτσιος.

ΑΠΟΦΑΣΗ 157η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η επιχορήγηση του Π.Τ. Κρήτης -ποσό 3.000,00 €.

ΑΠΟΦΑΣΗ 158η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να ζητηθεί εισήγηση από το Νομικό Σύμβουλο της ΕΕΧ προς τη
ΣτΑ σχετικά με τη διεξαγωγή επαναληπτικών εκλογών στα Π.Τ.: Ν. Αιγαίου και Αν. Στερεάς
– Ευβοίας- Ευρυτανίας.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 159η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα:
1. Ο προϋπολογισμός της 2ης Συνόδου της 10ης ΣτΑ –ποσό- 10.450,00€.
2. Η προσφορά του catering της 2ης Συνόδου της 10ης ΣτΑ
3. Η απομαγνητοφώνηση των πρακτικών - βάση της συμφερότερης προσφοράς-ανατίθεται
στην εταιρεία ΑΕΛΙΟΣ.
4. Η προσφορά διαμονής των μελών της ΣτΑ θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο
POLISGRAND.

ΑΠΟΦΑΣΗ 160η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Εγκρίνονται κατά πλειοψηφία τα πεπραγμένα του Α΄ Εξαμήνου της ΔΕ/ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 161η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία ο Προγραμματισμός Δράσης της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 162η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία να αναλάβει την τελική σύνταξη του Οργανογράμματος της
ΕΕΧ η κ. Λαμπή και να εγκριθεί δια περιφοράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 163η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση του προτεινόμενου Κανονισμού Λειτουργίας των Χ.Χ.
που εισηγήθηκε ο κ. Β. Γκανάτσιος με τις διορθώσεις που προτάθηκαν και υπερψηφίστηκαν
στην Ο.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ 165η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Εγκρίνονται ομόφωνα:
1. Ο Ισολογισμός του έτους 2015
2. Ο Οικονομικός Απολογισμός του 2015 - ΕΕΧ και Π.Τ./ΕΕΧ.
3. Ο Προϋπολογισμός του έτους 2017

ΑΠΟΦΑΣΗ 165η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα:
1. Η κατάθεση 2(δύο) εισηγήσεων –κ.κ. Σιδέρη Φ. - Α. Παπαδόπουλου / και Επιτροπής
Παιδείας της ΕΕΧ –κ. Ξ. Βαμβακερός στη ΣτΑ με στόχο το συγκερασμό των απόψεων στη
ΣτΑ.
2. Να γίνει εισήγηση για τη συνδιοργάνωση διαγωνισμού με την ΕΕΦ με τα θετικά της και τα
αρνητικά της και να συζητηθεί στη ΣτΑ.
3. Να συγκερασθούν οι απόψεις για την τροποποίηση του κανονισμού του ΠΜΔΧ και να
παρουσιασθούν στη 2η Σύνοδο της 10ης ΣτΑ με τη δυνατότητα να επιλέξουν τα μέλη της
ΣτΑ μεταξύ 3 και 5% για τη διόρθωση των γραπτών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 166η/12η Δ.Ε/01.06.2016
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η δαπάνη ύψους 500 ευρώ για την μετάβαση του κ.
Κατσογιάννη (εκπρόσωπου της ΕΕΧ στο Division of Chemistry and the Environment (DCE)
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της EuCheMS) στην Σεβίλλη, για τις εργασίες του DCE και την υποστήριξη της
υποψηφιότητας της Θεσσαλονίκης ως διοργανώτρια πόλη για το ΙCCΕ 2019."

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 13ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ / 22.06.2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 167η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η εισήγηση του Γενικού Γραμματέα κ. Β. Γκανάτσιου - τα
αναπληρωματικά μέλη της Σ.Ε. των ΧΧ να ορισθούν τακτικά με βάση τον νέο Κανονισμό
των ΧΧ. Έτσι, η Σ.Ε. των Χ.Χ. διαμορφώνεται ως εξής: Αρχισυντάκτης : Κυριακίδης
Συμεών, Αναπληρωτής Αρχισυντάκτης : Ζήκος Νικόλαος, Τακτικά Μέλη Συντακτικής
Επιτροπής : Γιαννακόπουλος Ανδρέας, Καραγιάννης Ι. Μιλτιάδης, Κατσαφούρου Αγγελική,
Κιτσινέλης Σπύρος, Κυριακού Ηρακλής, Περδικάρης Σταμάτιος, Τέλλα Ελένη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 168η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα o Γενικός Γραμματέας κ. Β. Γκανάτσιος να αποστείλει επιστολή και
να ενημερώσει την Εταιρεία Fourlas Εκδόσεις - Βιβλία για τη μη παράδοση των τευχών των
ΧΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 169η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα :
1. Η εισήγηση του Αρχισυντάκτη των ΧΧ κ. Συμεών Κυριακίδη –να ανανεωθεί η σύμβαση
της έκδοσης των ΧΧ με την ίδια Εταιρεία / Adjust Lane για 6 τεύχη με τους ίδιους όρους,
αρχής γενομένης από το τεύχος 4 /τόμος 78 (Ιουλίου – Αυγούστου 2016).
2. Η έκδοση των επομένων 6 τευχών των ΧΧ καθορίζεται ως εξής:
Α. Έκδοση διπλού τεύχους των ΧΧ Ιουλίου- Αυγούστου 2016
Β. Έκδοση ενός τεύχους των ΧΧ ανά μήνα, από Σεπτέμβριο 2016 έως και Ιανουάριο 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 170η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η αναβάθμιση του Λογισμικού του Mail Server της ΕΕΧ – κ. Σιρινίδης ΝΕΤΙΚΟΝ –μέχρι του ποσού των 500,00€.
ΑΠΟΦΑΣΗ 171η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να εξουσιοδοτηθούν οι κ.κ. Τ. Σιδέρη και Ξ. Βαμβακερός να
ετοιμάσουν αίτημα συνάντησης με το ΥΠΠΕΘ με θέματα τις εξελίξεις στο Ωρολόγιο
Πρόγραμμα Γυμνασίου και ΕΠΑΛ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 172η/13η Δ.Ε/22.06.2016
1. Αποφασίζεται ομόφωνα η εκπροσώπηση της ΕΕΧ στη ΓΣ της EUCHEMS από την
Πρόεδρο κα Τ. Σιδέρη και η κάλυψη των εξόδων μέχρι του ποσού των 500,00€ (μετάβαση,
διαμονή και ημ. αποζημίωση).
2. Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η συμμετοχή της εκπροσώπου της ΕΕΧ, κας Λεμονιάς
Αντώνογλου, στην ετήσια συνέλευση του “Division of Chemical Education” της EuCheMS
που θα γίνει στην Βαρκελώνη. Η Ε.Ε.Χ. αποφασίζει κατά πλειοψηφία να καλύψει τα έξοδα
(i) μετάβασης (αεροπορικά εισιτήρια), (ii) μίας (1) διανυκτέρευσης, και (iii) ημερήσιας
αποζημίωσης μίας ημέρας. Η εκπρόσωπος υποχρεούται στην κατάθεση προϋπολογισμού πριν
την έκδοση παραστατικών εξόδων
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ΑΠΟΦΑΣΗ 173η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί επιστολή στο ΕΤΕΑ για το ΤΕΑΧ –για συνάντηση- και να
ζητηθεί η συνεργασία με το Σύνδεσμο Συνταξιούχων Χημικών ΤΕΑΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 174η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα στη συνάντηση με την ΕΥΔΑΠ στις 24-06-2016 – να
εκπροσωπήσουν την ΕΕΧ οι κ.κ.: Τ. Σιδέρη –Β. Λαμπρόπουλος, Μ. Χάλαρης και Λ.
Φαρμάκης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 175η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Να επιλεγεί ο κ. Α. Χρονάκης ως scientific observer στην 48η Ολυμπιάδα Χημείας.
Β. Να καλυφθούν τα έξοδά του για τη μετάβασή του στη Γεωργία και τη διαμονή του στη
διάρκεια της Ολυμπιάδας
Γ. Να καλυφθούν τα έξοδά του στη Θεσσαλονίκη για τη β΄ φάση της προετοιμασίας από
29/06/2016 έως 05/07/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 176η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα το συμπληρωματικό ποσό των 5.000,00€ για την ανακαίνιση της ΕΕΧ –
μπάνια, κουζίνα και rollers για τα παράθυρα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 177η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να προωθηθεί στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος μετά τις παρεμβάσεις του κ. Α. Μιχελή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 178η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η καταγραφή και παράθεση του νομοθετικού πλαισίου που ρυθμίζει
τα επαγγελματικά δικαιώματα των χημικών από τον Γ.Γ. κ. Β. Γκανάτσιο και η ανάρτησή
τους στην ιστοσελίδα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 179η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να ενημερωθεί η συνάδελφος κα. Βουδούρη Ανδριάνα ότι η ΕΕΧ
δεν υποχρεούται να κρατεί αρχεία 20ετίας και θα της δοθεί μία ενημερωτική επιστολή με
βάση τις πληροφορίες που έχουν συλλεγεί για το συγκεκριμένο Σεμινάριο Μικροβιολογίας
Τροφίμων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 180η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η αποστολή ευχαριστηρίων επιστολών σε εταιρείες Χρωμάτων / να
αναρτηθεί δε και στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 181η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η διερεύνηση για την κατασκευή της πλακέτας του Prof. J. Watson.

ΑΠΟΦΑΣΗ 182η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα τα γραφεία της EEX να παραμείνουν κλειστά από 16 -19
Αυγούστου. Ο κ. Ν. Κυρίτσης θα λείψει 1(μία ) εβδομάδα τον Ιούλιο και το μήνα Αύγουστο
από 16-31του μηνός.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 183η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί αίτημα στο Τμήμα Φαρμάκων, Φαρμακευτικής Χημείας
και Καλλυντικών εάν μπορεί να πραγματοποιήσει Ημερίδα με τα Αρωματικά Φυτά με
προσκεκλημένο τον κ. Ι. Σαρακατσιάνο – αναλαμβάνει ο κ. Β. Λαμπρόπουλος.
Προτείνονται οι ημερομηνίες: 24/09/2016 ή 25/09/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 184η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να οργανωθεί Ημερίδα με θέμα ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
από τη Επιτροπή Παιδείας και να γίνει η σχετική ανάρτηση στη ιστοσελίδα της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 185η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να καταρτισθεί Μητρώο Εμπειρογνωμόνων σε συνεργασία με τα
Ε.Τ. της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 186η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η κα Τ. Σιδέρη να συντάξει επιστολή προς τους φορείς ΔΑ, ΥΠΠΟ,
ΥΠΠΕΘ για συνδιοργάνωση « Η ΧΗΜΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ» για τον Μάρτιο του 2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 187η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα αρχές Σεπτεμβρίου να αποσταλεί επιστολή προς τον ΟΑΕΔ και τη
Στατιστική Υπηρεσία – να μα ς αποσταλούν στοιχεία για τους άνεργους χημικούς με βάση
την εισήγηση του Γ.Γ. κ. Β. Γκανάτσιου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 188η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να αποσταλεί επιστολή παραχώρησης στοιχείων των αποφοίτων
προς τους Προέδρους όλων των Χημικών Τμημάτων καθώς και προς τις Γραμματείες των
Χημικών Τμημάτων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 189η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο Γ.Γ. κ. Β. Γκανάτσιος να αναλάβει την ενημέρωση των
συναδέλφων που καταβάλλουν τις συνδρομές προς την ΕΕΧ αλλά δεν είναι μέλη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 190η/13η Δ.Ε/22.06.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να αποστέλλεται το Μητρώο των οφειλόμενων των μελών
χωρίς προσωπικά στοιχεία επικοινωνίας – τέλη Μαρτίου κάθε χρόνο.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 14ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 13/07/2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 191η/14η Δ.Ε/13. 07.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η Πρόεδρος να στείλει υπόμνημα στην επιτροπή Παραγωγής και
Εμπορίου σχετικά με το σχέδιο Νόμου «Πλαίσιο για την ασφάλεια στις υπεράκτιες εργασίες
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ενσωμάτωση της οδηγίας 2013/30/ΕΕ,
τροποποίηση του ΠΔ 148/2009 και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με την ομιλία της και με τη
προσθήκη της ανάγκης να ενταχθούν οι χημικοί στους ενεργειακούς επιθεωρητές μετά από
πιστοποίηση όλων των ειδικοτήτων.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 192η/14η Δ.Ε/13. 07.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα:
Α. Το επιπλέον ποσό των 270,00€ για την ανακαίνιση της ΕΕΧ.
Β. Η δαπάνη μέχρι το ύψος των 800,00€ για την αντικατάσταση του ψυγείου το οποίο έχει
χαλάσει.

ΑΠΟΦΑΣΗ 193η/14η Δ.Ε/13. 07.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα το Συμβούλιο Εκπαίδευσης να συντάξει κανονισμό με
κατευθυντήριες οδηγίες για το κόστος ενδιαίτησης και άλλων εξόδων αναλόγως του είδους
του Σεμιναρίου και του κόστος συμμετοχής.
ΑΠΟΦΑΣΗ 194η/14η Δ.Ε/13. 07.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα ο προϋπολογισμός για το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας

ΑΠΟΦΑΣΗ 195η/14η Δ.Ε/13. 07.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να ετοιμασθούν οι επιστολές από την Πρόεδρο - προς
ΥΠΠΕΘ/Βιομηχανίες Χρωμάτων –και να σταλούν σύμφωνα με την πρότασή της.

ΑΠΟΦΑΣΗ 196η/14η Δ.Ε/13. 07.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η αντικατάσταση του πύργου και του λειτουργικού συστήματος του
Μητρώου καθώς και του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή της Προέδρου στο
γραφείο της ΔΕ/ΕΕΧ μέχρι του ποσού των 1.000,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 197η/14η Δ.Ε/13. 07.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η ανάθεση της κατασκευής της πλακέτας του Prof. J. Watson μέχρι του
ποσού των 400,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 198η/14η Δ.Ε/13. 07.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να αναζητηθεί εταιρεία καθαρισμού με τη μέθοδο των προσφορών
και η έναρξη της σύμβασης να είναι από το Σεπτέμβριο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 199η/14η Δ.Ε/13. 07.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο κ. Ι. Σιταράς να συντάξει επιστολή προς την Hellas Lab
προκειμένου να εξετασθεί η αναθεώρηση της συνεργασίας της ΕΕΧ με την Ελληνική Ένωση
Εργαστηρίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 200η/14η Δ.Ε/13. 07.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
1. Να ερωτηθεί ο Νομ. Σύμβουλος κ. Α. Μιχελής εάν μπορούμε να κινηθούμε δικαστικά σε
εύλογο χρονικό διάστημα εναντίον της απόφασης του ΙΕΠ
2. Να γίνουν ενέργειες προς το ΙΕΠ (επιστολές και ΔΤ)
3. Το Σεπτέμβριο να γίνει συνέντευξη Τύπου και επερωτήσεις.

ΑΠΟΦΑΣΗ 201η/14η Δ.Ε/13. 07.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η υπογραφή σύμβασης μεταξύ της Willey /ChemPubSoc και της ΕΕΧ
για το περιοδικό ChemPhotoChem.

ΑΠΟΦΑΣΗ 202η/14η Δ.Ε/13. 07.2016
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Αποφασίζεται ομόφωνα ο κ. Ι. Βαφειάδης-Ειδικός Γραμματέας της ΕΕΧ – να συντάξει μία
αυστηρή επιστολή προς τη EUCHEMS, όσον αφορά την αποδεκτή ονομασία της ΠΓΔΜ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 15ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ / 31.08.2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 203η/15η Δ.Ε/31. 08.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η Πρόεδρος να συντάξει επιστολή για την επιλογή καθηγητών για
την πλήρωση κενών θέσεων στα σχολεία 2ης ευκαιρίας.
ΑΠΟΦΑΣΗ 204η/15η Δ.Ε/31. 08.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να ζητηθεί από το μέλος κ. Κ. Αποστολάκη να συλλέξει
πληροφορίες για το θέμα του ΚΑΔ χημικών εκτός εργαστηρίου στη φαρμακοβιομηχανία και
στη συνέχεια να συνταχθεί επιστολή από τους κ.κ Β. Γκανάτσιο, Κ. Αποστολάκη , Ι. Σιταρά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 205η/15η Δ.Ε/31. 08.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Η ΕΕΧ να προσπαθήσει δια επιστολών και τηλεφωνικής επικοινωνίας να παραστεί στη
συνεδρίαση του ΕΤΕΑ στις 07/09/2016 ώστε να προστατεύσει τα ασφαλιστικά δικαιώματα
των συναδέλφων.
Β. Η πρόεδρος μετά από τηλ επικοινωνία με το να συντάξει ενημερωτική επιστολή η οποία
θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ για την ενημέρωση των συναδέλφων για τα θέματα
ΤΕΑΧ-ΤΕΑΔΥ και να σταλεί η ενημέρωση στα ΠΤ/ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 206η/15η Δ.Ε/31. 08.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο κ. Β. Λαμπρόπουλος να συντάξει επιστολή προς τα Ε.Τ./ΕΕΧ
αναφέροντας ότι πρέπει απευθύνονται στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης όταν προγραμματίζουν
τη διεξαγωγή Σεμιναρίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 207η/15η Δ.Ε/31. 08.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να διεκδικηθούν 3 χώροι για τη Βραδιά του Ερευνητή. θέματα που
αφορούν στους εκπροσώπους της ΕΕΧ στη ΒτΕ θα εξετασθούν κατά τη συνεδρίαση της
Επιτροπής Παιδείας στις 07/09/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 208η/15η Δ.Ε/31. 08.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών των ΕΛΠΕ μετά τον έλεγχο και τη
σωστή λογιστική πρακτική.
Β. Ο Ταμίας Κ. Ξεν. Βαμβακερός να απαντήσει εγγράφως στην κα. Ν. Σφαλτού ότι πρέπει να
καταβάλλει το σύνολο των οφειλόμενων ποσών εάν θέλει να έχει βεβαίωση εντός του μηνός
Σεπτεμβρίου.
ΑΠΟΦΑΣΗ 209η/15η Δ.Ε/31. 08.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να συγκροτηθεί μία επιτροπή αποτελούμενη εκ των κ.κ.: Τ. Σιδέρη,
Β. Γκανάτσιο, Β. Λαμπρόπουλο, Ι. Βαφειάδη, Ε. Λαμπή, Α. Παπαδόπουλο, Ι. Σιταρά, η
οποία θα έλθει σε επαφή με τον κ. Παπαδημητρίου και θα διερευνήσει τις δυνατότητες και το
πλαίσιο συνεργασίας μέχρι την ημερομηνία της 09/09/2016 για την πρόσκληση 24.

ΑΠΟΦΑΣΗ 210η/15η Δ.Ε/31. 08.2016
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Αποφασίζεται ομόφωνα να συνταχθεί πρακτικό για την αξιολόγηση των διαγωνιζομένων, το
οποίο θα ανακοινωθεί σε όλους τους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ.
ΑΠΟΦΑΣΗ 211η/15η Δ.Ε/31. 08.2016
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 2
α) Σύνταξη ύλης και διαχείριση άρθρων σε συνεργασία με τον Αρχισυντάκτη και τη
Συντακτική Επιτροπή των "Χημικών Χρονικών".
β) Προβολή και προώθηση στα ΜΜΕ των δραστηριοτήτων της ΕΕΧ.
Αποφασίζεται ομόφωνα για τη θέση της υποστήριξης του περιοδικού των Χ.Χ. και των
Δημοσίων Σχέσεων της ΕΕΧ - τα τυπικά προσόντα της κας Ι. Καμπουρέλη είναι επαρκή. Θα
προσκληθεί σε συνέντευξη, όπως προβλέπεται, στην οποία θα διευκρινισθεί και η εμπειρία
της στη χρήση Η/Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 212η/15η Δ.Ε/31. 08.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η ανάθεση του καθαρισμού των γραφείων της ΕΕΧ με βάση τη
συμφερότερη προσφορά στον κ. Stefan Rosca. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 6 μήνες
ήτοι από 01-09-2016 έως 28/02/2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 213η/15η Δ.Ε/31. 08.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η κα. Καλλιάνη Μαρία να επικοινωνήσει με το γραφείο της
Υφυπουργού Οικονομίας - Ανάπτυξης και Τουρισμού κας Θεοδ. Τζάκρη καθώς και με το
Γ.Γ. Βιομηχανίας κ. Ευστρ. Ζαφείρη με σκοπό την οργάνωση συνάντησης για το θέμα της
τροπολογίας και του Οργανισμού της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 214η/15η Δ.Ε/31. 08.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η σύνταξη επιστολής από τον κ. Σιταρά προς το Γ.Γ. Βιομηχανίας κ.
Ευστρ. Ζαφείρη σχετικά με τη συμμετοχή της ΕΕΧ στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και
η αποστολή της μετά την έγκρισή της από τη ΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 215η/15η Δ.Ε/31. 08.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η αποστολή επιστολής προς την HELLAS LAB μετά τις διορθώσεις
της κας Ε. Λαμπή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 216η/15η Δ.Ε/31. 08.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η έγκριση της σύμβασης με την CHEMPUBOC για το περιοδικό
ChemElectrochem.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 16ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ/14.09.2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 217η/16η Δ.Ε/14. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει δεκτή η εισήγηση του Νομ. Συμβούλου κ. Ν. Μιχελή και να
σταλεί επιστολή προς τον Υφυπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης κ. Αναστάσιο Πετρόπουλο σε
σχέση με το Κωδικό Ειδικότητας των πτυχιούχων Χημικών απασχολούμενων σε θέση εκτός
εργαστηρίων.

ΑΠΟΦΑΣΗ 218η/16η Δ.Ε/14. 09.2016
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Αποφασίζεται ομόφωνα να αποσταλεί στον Υπουργό Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης καθώς Και στον Πρόεδρο του ΕΤΕΑ το υπόμνημα που πρότεινε ο Νομ.
Σύμβουλος κ. Ν. Μιχελής, όπως έχει διατυπωθεί.
ΑΠΟΦΑΣΗ 219η/16η Δ.Ε/14. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να συνταχθεί πρακτικό για την αξιολόγηση των διαγωνιζομένων, το
οποίο θα ανακοινωθεί σε όλους τους και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ, μετά την
ένσταση του κ. Νταραβάνογλου.
Με ευθύνη της γραμματείας και σύμφωνα με την προκήρυξη, ο πρωτεύσας θα πρέπει να
ειδοποιηθεί και πρέπει να παρουσιαστεί εντός 5 εργάσιμων ημερών στην ΕΕΧ για να
υπογράψει σύμβαση και να αναλάβει την εκτέλεση του έργου. Σε περίπτωση μη εμφάνισης
θα ειδοποιηθεί ο β΄ κ.ο.κ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 220η/16η Δ.Ε/14. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Συμμετοχή του φορέα στην «πρόσκληση 24» και υποβολή πρότασης στο πλαίσιο αυτής
Β.. Έγκριση του εγχειριδίου διαδικασιών υλοποίησης συγχρηματοδούμενων έργων
Γ. Ορισμός της οργανωτικής δομής υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων έργων της ΕΕΧ.
Ορίζονται δε ως υπεύθυνοι οι παρακάτω:
Α. Υπεύθυνος Έργων - ο κ. Ι. Σιταράς
Β. Υπεύθυνος Διοικητικών Διεργασιών – ο κ. Β. Μπίνας
Γ. Υπεύθυνος Προβολής -ο κ. Αθ. Παπαδόπουλος
Δ. Ομάδα Έργου – οι κ.κ. Β. Γκανάτσιος- Β. Λαμπρόπουλος –Ι. Βαφειάδης-Ε. ΛαμπήΥπεύθυνος: κ. Σιταράς

ΑΠΟΦΑΣΗ 221η/16η Δ.Ε/14. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Στις 30/09/2016 και ώρα 17.00 - 18.00 να γίνει η Γενική Συνέλευση του Παρατηρητηρίου
της Επαγγελματικής Απασχόλησης των Χημικών & των Εξελίξεων στην Επιστήμη της
Χημείας. Β. Να ειδοποιηθεί από τη Γραμματεία άμεσα ο ΠΣΧΒΕ, και τα μέλη της ΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 222η/16η Δ.Ε/14. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η επιχορήγηση του Π.Τ. Β. Αιγαίου με βάση τον προϋπολογισμό τον
οποίο έχει καταθέσει. (Λογιστήριο).

ΑΠΟΦΑΣΗ 223η/16η Δ.Ε/14. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο κ. Τσαγκαρόπουλος Γ. να εκπροσωπήσει την ΕΕΧ στο 3o forum
Διαβούλευσης για την Μείωση της χρήσης της Πλαστικής Σακούλας στο Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και να συμμετάσχει στο στρογγυλό τραπέζι -16 Σεπτεμβρίου
2016 - 9.00 π.μ. Θα ενημερωθεί από την γραμματεία.

ΑΠΟΦΑΣΗ 224η/16η Δ.Ε/14. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί Δελτίο Τύπου το οποίο θα αναφέρεται:
Α. Εξετάσεις στα Γυμνάσια
Β. Ο μειωμένος αριθμός χημικών αναπληρωτών

ΑΠΟΦΑΣΗ 225η/16η Δ.Ε/14. 09.2016
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Αποφασίζεται ομόφωνα 2 (δύο ) άτομα από κάθε Διοικούσα Επιτροπή των Περιφερειακών
Τμημάτων ΠΔΕ, ΗΚΛ, Κρήτης και ΚΔΜ και δύο άτομα από τη ΔΕ της ΕΕΧ στην Αθήνα, να
ζητήσουν συνάντηση και να ενημερώσουν τους Προέδρους των αντίστοιχων Χημικών
Τμημάτων για τα θέματα της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όπως αυτά προκύπτουν από τις
θέσεις και ανακοινώσεις της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 226η/16η Δ.Ε/14. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η διοργάνωση Ημερίδας για την ενημέρωση των συναδέλφων για τα
θέματα της Β/ Βάθμιας εκπαίδευσης – στις 15-16/10/2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 227η/17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η επικαιροποίηση προηγούμενης απόφασης της ΔΕ/ΕΕΧ με
επιχορήγηση μέχρι του ποσού των 500,00€ στον κ. X. ΠΡΟΕΣΤΟ - για την εκπροσώπηση της
ΕΕΧ στο Food Chemistry Division /EuCheMS, Βιέννη 28.11.2016 / καθότι δεν
πραγματοποιήθηκε η συνάντηση στη Σεβίλλη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 228η/17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η αποστολή επιστολής στο ΥΠΑΤ με θέματα συμμετοχής της ΕΕΧ
στο διάλογο για την αναδιοργάνωση των δομών του Υπουργείου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 229η/17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να αποστείλει επιστολή ο Γενικός Γραμματέας της ΕΕΧ για τις
προϋποθέσεις εγγραφής μέλους στην ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 230η/17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο κ. Ξ. Βαμβακερός να απαντήσει ότι η ΕΕΧ δεν έχει τη δυνατότητα
να παράσχει σε σχολεία αναλώσιμα και υλικό εργαστηρίων αλλά θα προωθηθεί το αίτημά
τους στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Παιδείας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 231η/17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Να ζητηθεί από το Π.Τ. Κρήτης εγγράφως να καταθέσουν την πολιτική ακύρωσης του
ξενοδοχείου που δεν θα προβλέπει ακυρωτικές ποινές .
Β. Η επιχορήγηση του Π.Τ. Κρήτης με 2.000,00€ ως προκαταβολή για τα δωμάτια του
ξενοδοχείου για τη DA/EYCN.

ΑΠΟΦΑΣΗ 232η/17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η υπογραφή σύμβασης της ΕΕΧ με την κα. Μ. Καλλιάνη μετά από
έρευνα αγοράς για 7 (επτά) μήνες αρχής γενομένης την 1η Οκτωβρίου 2016 και έως την
30/04/2017 – έναντι του ποσού των 1300 ευρώ με έργο - δημόσιες σχέσεις και κωδικοποίηση
του αρχείου της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 233η/17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η επικοινωνία της ΔΕ/ΕΕΧ με τον ΕΛΟΤ για την υπογραφή
μνημονίου συνεργασίας / συμμετοχή στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν με αφορμή
την Παγκόσμια Ημέρα Τυποποίησης (14/10/2016) καθώς και συμμετοχή μελών της ΕΕΧ στις
τεχνικές επιτροπές του ΕΛΟΤ.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 234η/17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα :
1. Να γίνονται δεκτοί φοιτητές ΙΕΚ για πρακτική άσκηση στα γραφεία της ΕΕΧ, χωρίς
οικονομική – ασφαλιστική επιβάρυνση από μέρους της ΕΕΧ.
2. Να εγγραφεί η ΕΕΧ στο σύστημα ΑΤΛΑΣ, ώστε να μπορεί να δέχεται φοιτητές ΑΕΙ για
πρακτική άσκηση.
ΑΠΟΦΑΣΗ 235η/ 17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να μη γίνει αποδεκτό από την ΕΕΧ το αίτημα χορηγίας για την
ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥΝ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 236η/ 17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να γίνει δεκτή η δωρεά ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ ΑΠΟ την οικ. ΛΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ – και να σταλεί ευχαριστήρια
επιστολή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 237η/ 17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΠΡΑΣΙΝΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ / Οκτώβριος 2017, Πάτρα να τεθεί υπό την αιγίδα της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 238η/ 17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
1. Να σταλεί απαντητική επιστολή στον Γραμματέα κ. Oellien οποία να αναφέρεται ότι
παρότι έγινε ενδελεχής έλεγχος του αρχείου των e-mails δεν βρέθηκαν mail με αποστολέα
εκείνον τα προηγούμενα 2 χρόνια και ότι θα γίνει προκήρυξη της θέσης του εκπροσώπου στο
Division C_T_C άμεσα.
2. Να προκηρυχθεί η θέση του εκπροσώπου σε Τμήματα (Division) όπου δεν υπάρχει
εκπροσώπηση με ανάρτηση στην ιστοσελίδα και αποστολή στα ΧΤ και τα Ερευνητικά
Ινστιτούτα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 239η/ 17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Στα μέλη που έχουν διαφορετική ημερομηνία λήψης πτυχίου από ημερομηνία εγγραφής
θα δίνεται βεβαίωση στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία εγγραφής και η ημερομηνία
από την οποία το μέλος έχει εξοφλήσει τις συνδρομές του στην ΕΕΧ .
Β. Να δίνεται η έκπτωση ανεργίας με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας.
Γ. Η έκπτωση των νέων συναδέλφων με βάση την Απόφαση της ΣτΑ –για τα 5 χρόνιαδίνεται σε όσους εγγράφονται εμπρόθεσμα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 240η/ 17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να υποβληθεί αίτημα για τη δημιουργία ηλεκτρονικών συναλλαγών
στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, για το ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ που εκπροσωπείται νόμιμα, βάσει του καταστατικού
του από τον/την Πρόεδρο της ΔΕ/ ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 241η/ 17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η 3η Σύνοδος της 10ης ΣτΑ να πραγματοποιηθεί 10 και 11
Δεκεμβρίου 2016.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 242η/ 17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η διερεύνηση της διοργάνωσης Ημερίδας για το πλατύ κοινό για
Αρωματικά Φυτά.

ΑΠΟΦΑΣΗ 243η/ 17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχει σε περισσότερα από 1 (2,3,4,)
Σεμινάρια της ΕΕΧ – μέσα στον ίδιο χρόνο – να του δίνεται έκπτωση της τάξης του 20% επί
του συνόλου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 244η/ 17η Δ.Ε/30. 09.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα να σταλεί η προτεινόμενη από την Πρόεδρο επιστολή -απάντηση στην
Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ σχετικά με τις ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 245η/ 17η Δ.Ε/30. 09.2016
Εξουσιοδοτείται η Πρόεδρος της ΕΕΧ να εκφράσει τις απόψεις της ΕΕΧ στην Ημερίδα για
την Εκπαίδευση όπως έχει εκφρασθεί στη ΣτΑ και σε κατά καιρούς Δελτία Τύπου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 246η/ 17η Δ.Ε/30. 09.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα μετά την εισήγηση της κας Ε. Λαμπή να σταλεί ο προτεινόμενος
κατάλογος Σεμιναρίων προκειμένου να εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τα ΠΤ/ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 18ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ/14.10.2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 247η/18η Δ.Ε/14. 10.2016
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η πληρωμή της σύμβασης τη Εταιρείας NETICON –Ν.
Σιρινίδης. –Ίση με το ποσό 5.051,76€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 248η/18η Δ.Ε/14. 10.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η πληρωμή της αμοιβής του Νομικού Συμβούλου για την παράστασή
του στις υποθέσεις της ΕΕΧ - Ίση με το ποσό 4.745,14€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 249η/18η Δ.Ε/14. 10.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η αποστολή της επιστολής που πρότεινε η Πρόεδρος στον
Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας της Πάτρας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 250η/18η Δ.Ε/14. 10.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία:
Α. Να ζητηθεί αναλυτική πρόταση οργάνωσης του ECRICE και στη συνέχεια να ληφθεί δια
περιφοράς απόφαση και να γίνει επικοινωνία από κ. Ι. Βαφειάδη από το Division Educational
Chemistry, σε περίπτωση άλλης δράσης ο κ. Ι. Βαφειάδης θα επικοινωνήσει εκδηλώνοντας
την αντίθεση της ΕΕΧ.
Β. Η υποβολή πρότασης από την ΕΕΧ στο division of chemical education/EuCheMS, δια της
εκπροσώπου κ. Λεμονιάς Αντώνογλου, για την ανάληψη της διοργάνωσης του ECRICE 2018
στο ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ με επικεφαλής της διοργάνωσης τον Κοσμήτορα και
καθηγητή του ΧΤ, κ. Ν. Χανιωτάκη και τον κ. Δ. Σταύρου, Αναπληρωτή Καθηγητή,
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Παιδαγωγικό τμήμα Πανεπιστημίου Κρήτης. Η έγκριση και υποβολή της πρότασης θα γίνει
μετά από μελέτη του πλήρους φακέλου που θα κατατεθεί στην ΕΕΧ από τον κ. Ν.
Χανιωτάκη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 251η/18η Δ.Ε/14. 10.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία:
Α. Η παράταση της σύμβασης της εταιρείας Γρίβας Α.Ε. για 5 μήνες / μέχρι 31.03.2017
Β. Η παράταση της σύμβασης της εταιρείας Adapt Soft – Γ. Μουρμουράκης για 6 μήνες/
μέχρι 31.03.2017
Γ. Να διερευνηθεί η δυνατότητα αλλαγής της εταιρείας Γραφικών που θα αναλάβει τα
Γραφικά των ΧΧ – μέχρι το Δεκέμβριο του 2016 – όπου η ΔΕ/ΕΕΧ θα λάβει τη σχετική
απόφαση.
Δ. Η ανανέωση της σύμβασης με τη Νομική Εταιρεία Ν. ΜΙΧΕΛΗΣ - Α. ΣΤΡΟΓΓΥΛΑΚΗ –
D. REINHARDT - μέχρι 31.03.2018.
Ε. Η παράταση της σύμβασης με την εταιρεία IDEA ACCOUNTAX - μέχρι 31.07.2017.

ΑΠΟΦΑΣΗ 252η/18η Δ.Ε/14. 10.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία για τα Σεμινάρια τα οποία πρόκειται να γίνουν άμεσα να
επιλεγεί η προσφορά της TUV HELLAS.

ΑΠΟΦΑΣΗ 253η/18η Δ.Ε/14. 10.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία:
Α. Να ακολουθηθεί η ενιαία οικονομική και πολιτική εκπαίδευσης που υπάρχει στην ΕΕΧ
και από το ΠΤΑΚ.
Β. Η έγκριση του Σεμιναρίου ISO 9001/ και ζητείται από το ΠΤΑΚ οι ημερομηνίες να γίνουν
11-12 /11/2016 ώστε να μπορεί να ενταχθεί στο ΛΑΕΚ.
Ενιαία τιμολογιακή πολιτική ήτοι: ΜΕΛΗ- 150,00€ / ΑΝΕΡΓΟΙ-ΦΟΙΤΗΤΕΣ -100,00€ /ΜΗ
ΜΕΛΗ -200,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 254η/18η Δ.Ε/14. 10.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η αποστολή επιστολής στην αρμόδια αρχή με αίτημα τη συμμετοχή της
ΕΕΧ στη διαβούλευση για την «ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ».

ΑΠΟΦΑΣΗ 255η/18η Δ.Ε/14. 10.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο κ. Ι. Βαφειάδης να απευθυνθεί στο Υπουργείο Εξωτερικών και στις
EUCHEMS / CHEMPUBSOC με την CHEMICAL SOCIETY OF KOSOVO, και να φέρει το
θέμα στην επόμενη ΔΕ/ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 256η/18η Δ.Ε/14. 10.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο Πρόεδρος του Π.Τ. Πελοποννήσου και Δυτ. Ελλάδας ή
εκπρόσωπός του να παρασταθεί στη σύσκεψη στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας
Αχαΐας – στις 17-10-2016 - αποκλειστικά για ενημέρωση, να δηλώσει δε ότι η ΕΕΧ δεν έχει
Οργανόγραμμα και δεν έχει εξουσιοδότηση της ΔΕ για οποιαδήποτε άλλη δήλωση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 257η/18η Δ.Ε/14. 10.2016
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Αποφασίζεται ομόφωνα να δοθεί θετική απάντηση στο Βουλευτή κ. Δημαρά Γ. για τη χρήση
από αυτόν της επιστολής της ΕΕΧ – σχετικά με την απαγόρευση χημικών ουσιών.

ΑΠΟΦΑΣΗ 258η/18η Δ.Ε/14. 10.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Ο κ. Βας. Λαμπρόπουλος να διερευνήσει με τη βοήθεια της συναδέλφου κας Λουκίδου Μ.
και της κας Αγγελ Κατσαφούρου και με τη συνδρομή του κ. Ηλ. Νερατζή την αναγκαιότητα
πρόσληψης χημικού στις μικροζυθοποϊίες και να ενημερώσει την Πρόεδρο του Π.Τ.
Θεσσαλίας.
Β. Να ενεργοποιήσει την Ομάδα Εργασίας της ΣτΑ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των
χημικών απευθυνόμενος στο Συντονιστή κ. Θ. Πομόνη, για να γίνει χαρτογράφηση των
επιχειρήσεων που πρέπει να απασχολούν χημικούς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 259η/18η Δ.Ε/14. 10.2016
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία:
Α. Η πληρωμή του ποσού των 50,00€ στον Αθ. Νταραβάνογλου και στις κ.κ. Νιόβη
Μπαϊρακτάρη- Ευαγγελία Κρητικού –Τζωρτζιάννα Σακελλάρη / το ποσό των 60,00€
συνολικά.
Β. Η αποστολή ευχαριστηρίων επιστολών στους κ.κ.: Θ. Κλαδά, Σ. Κυριακίδη, Ν. Ζήκο, Χ.
Προεστό, Τσαγκαρόπουλο Γ. –για τη συμμετοχή τους στην Έκθεση SYSKEVASIA 2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 259η/18η Δ.Ε/14. 10.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα ο προϋπολογισμός της Ημερίδας ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ /15-10-2016- Ποσό 330,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 260η/18η Δ.Ε/14. 10.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ότι στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΕΤΕΑ κ. Αθ. Καποτά στις
19/10/2016 η Ε.Ε.Χ. θα εκπροσωπηθεί από την κα. Σιδέρη, τον κ. Αγαπαλίδη και την κα.
Λαμπή.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 19ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ/02.11.2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 261/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η επιτροπή παραλαβής του προγράμματος της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 24 να
στελεχωθεί από τους κ.κ.: Καλαμαρά Ι., Νικητόπουλο Γ., Φαρμάκη Λ. Αναλαμβάνει ο κ. Ι.
Σιταράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 262/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα την ΕΕΧ να εκπροσωπήσουν στη συνάντηση με το Διευθυντή
Τυποποίησης ΕΛΟΤ - κ. Φραγκούλη Κρόκο οι κ.κ.: Τ. Σιδέρη, Ε. Λαμπή, Ι. Σιταράς Παρασκευή 04-11-2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 263/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να δοθεί στην εκπρόσωπό μας στο ΣΥΑΕ κα. Μ. Βατίστα ως γενική
κατευθυντήρια γραμμή ότι οι υπηρεσίες θα πρέπει να παρέχονται από τους ειδικούς υπό 2
προϋποθέσεις:
Α. Να υπάρχει η δυνατότης διαρκούς ένταξης νέων επιστημόνων στον κλάδο
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Β. Να προηγείται η οργάνωση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΣΕΠΕ
στο πλαίσιο του οποίου μπορεί να δημιουργηθεί το σχετικό Μητρώο, με όποιες απαιτήσεις το
συνοδεύουν οπότε θα υπάρξουν πρόσφατα κα αξιόπιστα στοιχεία ώστε να διασφαλισθεί η
ικανή μεταβατική περίοδος για την ομαλή λειτουργία του πλαισίου.

ΑΠΟΦΑΣΗ 264/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η κα. Ράντου Αν. να αναλάβει επιπρόσθετο έργο – δηλαδή την
αναζήτηση νέων μελών / χρονικής διάρκειας 1(ενός) μηνός για το ποσό των 500,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 265/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο κ. Α. Παπαδόπουλος να επικοινωνήσει με την κα. Ηλ.
Παπαδοπούλου προκειμένου να διερευνήσει την πρόταση του Δικτύου ΠΡΑΞΙΣ για να λάβει
μέρος η ΕΕΧ στην ίδρυση Δικτύου Βιοοικονομίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 266/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα - η εισήγηση της κας Χ. Λούκουτου να παραπεμφθεί στη ΣτΑ για
έγκριση της εγγραφής των επισφαλειών της ΕΕΧ στον ισολογισμό, όπως ζητά το Δημόσιο
Λογιστικό.

ΑΠΟΦΑΣΗ 267/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η τροποποίηση του προϋπολογισμού της 2ης Συνόδου της 10ης ΣτΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 268/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να ζητηθεί από το Νομικό Σύμβουλο της ΕΕΧ κ. Α. Μιχελή να
προτείνει επιπλέον, πλην της ειλημμένης απόφασης της ΣΤΑ 2013, αλλαγές στο Καταστατικό
του ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ σε ότι αφορά:
•
στη διοίκησή του, ώστε αυτή να γίνεται συλλογικά και αντίστοιχα να υπάρχει και
συλλογική ευθύνη
•
•
στην εξειδίκευση της αρμοδιότητάς του σε σχέση με τα σεμινάρια που
πραγματοποιεί η ΕΕΧ, ώστε να θωρακιστεί η θεσμική λειτουργία του.
•

ΑΠΟΦΑΣΗ 269/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα:
Α. Η εισήγηση της κας Τ. Σιδέρη όσον αφορά την Η.Δ. της 3ης Συνόδου της 10ης ΣτΑ με
τροποποιήσεις.
Β. Ο προϋπολογισμός της 3ης Συνόδου της 10ης ΣτΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 270/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η εκπροσώπηση της ΕΕΧ στο συνέδριο της Ο.Ε.Φ.Ε.
(ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ) στις 27-11-2016 στην
Πάτρα να γίνει από την Πρόεδρο της ΕΕΧ κα. Τ. Σιδέρη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 271/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί αίτημα στη ΔΔΕ του ΥΠΠΕΘ για να δοθεί άδεια
αποστολής της προτεινόμενης επιστολής της επί μέρους ΔΔΕ/σχολικές μονάδες.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 272/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί η επιστολή προς το ΥΠΠΕΘ-ΙΕΠ για τον εξορθολογισμό
της ύλης που προτείνει η Πρόεδρος, μετά από τις τροποποιήσεις που πρότεινε η ΔΕ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 273/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να προγραμματισθεί η βράβευση από την ΕΕΧ εκ μέρους της CHEM
PUBSOC του κ. Κατσαρού Ν. στο πλαίσιο της κοπής της πίτας της ΚΥ/ΕΕΧ και της
βράβευσης των μαθητών που διέπρεψαν στον 30ο ΠΜΔΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 274/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο υπεύθυνος Συνεδρίων και Σεμιναρίων της ΕΕΧ κ. Α.
Παπαδόπουλος να αναλάβει την επικοινωνία με τον Κοσμήτορα της Φυσικομαθηματικής
Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Χανιωτάκη Νικ. σχετικά με τη
διοργάνωση του ECRICE.

ΑΠΟΦΑΣΗ 275/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η πληρωμή της συνδρομής της ΕΕΧ στην IUPAC με βάση τις
συμβατικές της υποχρεώσεις, στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα (μέχρι το Μάρτιο του
2017).

ΑΠΟΦΑΣΗ 276/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα την ΔΕ της ΕΕΧ να εκπροσωπήσουν στο 22ο ΠΣΧ οι
κ. κ.: ΦΙΛΛΕΝΙΑ ΣΙΔΕΡΗ , ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ,
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ, ΞΕΝΟΦΩΝ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ, ΕΥΓΕΝΙΑ ΛΑΜΠΗ.
Θα καλυφθούν τα έξοδα μετακίνησης και διαμονής των ΣΙΔΕΡΗ, ΛΑΜΠΗ,
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΥ μέχρι του συνολικού ποσού των 600,00€.

ΑΠΟΦΑΣΗ 277/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η διοργάνωση 4 τουλάχιστον θεματικών Ημερίδων στα γραφεία της
ΕΕΧ από τον ΙΑΝΟΥΆΡΙΟ του 2017 για την αξιοποίηση των παρουσιάσεων και των
συμπερασμάτων της παρουσίας μας στην Συσκευασία με ευθύνη της Προέδρου, της
Προέδρου του Τμήματος Τροφίμων και της κ. Ντόρας Βακιρτζή.

ΑΠΟΦΑΣΗ 278/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο προγραμματισμός της συνάντησης με τον Υπεύθυνο των
Επιμελητηρίων της ΝΔ, κ. Ν. Κωστόπουλο στα γραφεία της ΕΕΧ, στις 24-11-2016. Τη
ΔΕ/ΕΕΧ θα εκπροσωπήσουν οι κ.κ.: η Πρόεδρος Φ. Σιδέρη, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Β.
Λαμπρόπουλος, ο Ειδ. Γραμματέας Ι. Βαφειάδης, το μέλος κ. Α. Παπαδόπουλος, το μέλος
της ΣτΑ κ. Α. Κορίλλης, καθώς και όσοι άλλοι μπορούν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 279/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο προγραμματισμός της συνάντησης με την HELLA LAB στα
γραφεία της ΕΕΧ, στις 30/11/2016. Τη ΔΕ/ΕΕΧ θα εκπροσωπήσουν οι κ.κ.: η Πρόεδρος Φ.
Σιδέρη, ο Α΄ Αντιπρόεδρος Β. Λαμπρόπουλος, τα μέλη κ. Ε. Λαμπή και Ι. Σιταράς, η
εκπρόσωπος της ΕΕΧ στην EuraChem και μέλος ΣΤΑ, κ. Α. Στεφανίδου καθώς και όσοι
άλλοι μπορούν.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 280/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα την ΕΕΧ να εκπροσωπήσει στο στρογγυλό τραπέζι που διοργανώνει
η ΠΕΒ στο πλαίσιο του συνεδρίου της με θέμα τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, ο
υπεύθυνος Δευτεροβάθμιας κ. Ξ. Βαμβακερός.

ΑΠΟΦΑΣΗ 281/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να ενημερωθεί η ΣΕ των ΧΧ ότι η αναγραφή των αποφάσεων της
ΔΕ είναι υποχρεωτική. Δίνεται η άδεια να αναγραφεί ότι η σύνταξη των αποφάσεων είναι
ευθύνη της Γραμματείας με βάση τις συνεδριάσεις.
ΑΠΟΦΑΣΗ 282/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η ανάρτηση του ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ (ΜΕ)
στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ με δύο επισημάνσεις:
•
•

ΑΠΟΦΑΣΗ 283/19η Δ.Ε/02. 11.2016
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία:
Α. Να διερευνηθεί μία παράσταση των SCIENCE REACTORS στα γραφεία της ΕΕΧ.
Β. Να σταλεί επιστολή προς το Δήμο Βύρωνα σχετικά με την παροχή υπηρεσιών για την
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» του Δημοτικού Κολυμβητηρίου.
Γ. Το Μνημόνιο Συνεργασίας με ΕΛΟΤ να υπογραφεί για να προχωρήσουμε στο επόμενο
βήμα που είναι ο καθορισμός της κοινής Ημερίδας. Υπεύθυνοι για την επαφή με τον ΕΛΟΤ
εκ μέρους της ΔΕ να οριστούν οι κ.κ.: Ι. Σιταράς και Ε. Λαμπή.
Δ. Πακέτο MICROSOFT ήτοι: (I) 10 άδειες για WINDOWS - 10 OFFICE 450 €. Θα υπάρχει
η δυνατότης κάθε χρόνο Aναβάθμισης καταβάλλοντας ένα ποσό ή να παραμείνουμε στo ίδιο
καθεστώς, (II) 1 “https” λουκετάκι για περιβάλλον ασφαλών συναλλαγών στην ιστοσελίδα για
πληρωμές 45€.
Ε. Να ζητηθούν προσφορές για εγκατάσταση κρεμαστού βιντεοπροβολέα στην Αίθουσα
Εκδηλώσεων της ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 20ης ΔΕ/ΕΕΧ 23- 11-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 284/20η Δ.Ε/23. 11.2016
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αποστολή των επιστολών σε θεσμικούς παράγοντες(ΥπουργόΥφυπουργό ΥΠΠΕΘ/ Υπουργό- Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΟΙΑΝΤ/ Υφυπουργό - ΓΓ ΕΣΠΑ
–/ Αναπληρωτή Υπουργό ΥΠΑΑΤ / τις οποίες έχει προτείνει η Πρόεδρος κα. Τ. Σιδέρη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 285/20η Δ.Ε/23. 11.2016
Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αποστολή ευχαριστήριας επιστολή προς τον κ. Παν. Πάντο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 286/20η Δ.Ε/23. 1.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί η επιστολή που προτείνει ο υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων
της ΕΕΧ κ. Ι. Βαφειάδης όσον αφορά την Ένωση Χημικών Κοσσόβου η οποία θα αναφέρει
ότι είμαστε σε αναμονή της απάντησης από το ΥΠΕΞ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 287/20η Δ.Ε/23. 11.2016
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Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να σταλεί η απάντηση στο ερωτηματολόγιο για το
HORIZON 2020 στη EUCHEMS. Αναλαμβάνει η Πρόεδρος σε συνεργασία με τους κ.κ. Π.
Πάντο, Πατρ. Κυπριανίδου, Ι. Κατσογιάννη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 288/20η Δ.Ε/23. 11.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να σταλούν τα οικονομικά στοιχεία για τη συμμετοχή
εκπροσώπων της ΕΕΧ στη EUCHEMS.

ΑΠΟΦΑΣΗ 289/20η Δ.Ε/23. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ( με βάση προηγούμενη απόφαση της ΔΕ/ΕΕΧ (ΑΠΟΦΑΣΗ 273/19η
Δ.Ε/02. 11.2016) να βραβευθούν στο 22ο ΠΣΧ εκ μέρους της CHEMPUBSOC o κ. Περλεπές
Σπ. με το βραβείο CHEMPUBSOC EUROPE FELLOWS PROGRAMME για τη συνεισφορά
του στη διάδοση των Επιστημονικών περιοδικών που συμμετέχει η ΕΕΧ – και κατά τη
διάρκεια της εκδήλωσης βράβευσης των μαθητών - ο κ. Ν. Κατσαρός στην ΚΥ/EEX.

ΑΠΟΦΑΣΗ 290/20η Δ.Ε/23. 11.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η έγκριση του προγραμματισμού, επικαιροποιημένου
απολογισμού και η εισήγηση για το εκπαιδευτικό σύστημα στα πλαίσια της 3ης Συνόδου της
10ης ΣτΑ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 291/20η Δ.Ε/23. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η ΕΕΧ να εκπροσωπηθεί στην Ημερίδα για το Εθνικό Πλαίσιο
Προσόντων –30-11-2016 - από τους κ.κ.: Τ. Σιδέρη και Σπ. Κοΐνη.

ΑΠΟΦΑΣΗ 292/20η ΔΕ/23. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Όποτε υπάρχει εκδήλωση Π.Τ/ΕΕΧ και υπάρχει η δυνατότητα να εκπροσωπείται η ΚΥ.
Β. Να συνδιοργανωθεί Ημερίδα με τον ΕΛΟΤ
Γ. Η διοργάνωση εκδηλώσεων για την Ημέρα της Χημείας / στις 2 από τις ημέρες 09-10-11
/03/2017 στα γραφεία της ΕΕΧ και ταυτόχρονα η αποστολή επιστολής στα Πανεπιστήμια,
στα Ερευνητικά Κέντρα και στο ΓΧΚ, για συνεργασία με την ΕΕΧ για τον εορτασμό της
Ημέρας της Χημείας και να σταλεί η σχετική επιστολή στα σχολεία μέσω της ΔΔΕ, με βάση
την πρόταση της Προέδρου.
Δ. Η έγκριση των προϋπολογισμών για τις 3 (τρεις) Ημερίδες, τον εορτασμό της Ημέρας της
Χημείας- σύμφωνα με το επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 293/20η Δ.Ε/23. 11.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να ερωτήσει ο Α΄ Αντιπρόεδρος της ΕΕΧ κ. Β. Λαμπρόπουλος το
Π.Τ.Α.Κ. εάν επιθυμεί το χωρισμό της κοπής της πίτας του από τη βράβευση των μαθητών
που διακρίθηκαν στον 30ο ΠΜΔΧ η οποία διοργανώνεται από την ΚΥ/ΕΕΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 294/20η Δ.Ε/23. 11.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η έγκριση του ποσού των 300,00€ για την εκπροσώπηση στο
BORDEUAX - στη συνάντηση του Division of Chemistry and the Environment / EucheMS
και του ποσού των 500,00€ για την εκπροσώπηση στο OSLO στο INTERNATIONAL
CONGRESS ΑΝD THE ENVIRONMENT CHEMISTRY – ICCE 2017 από τον εκπρόσωπό
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μας κ. Ι. Κατσογιάννη στο πλαίσιο της προετοιμασίας και διάδοσης του Συνεδρίου του 2019
που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη

ΑΠΟΦΑΣΗ 295/20η Δ.Ε/23. 11.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να γίνουν δεκτές οι προτάσεις της ΣΕ των ΧΧ, όπως
διατυπώνονται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 296/20η Δ.Ε/23. 11.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να γίνει δεκτή η πρόταση της κ. Ντόρας Βακιρτζή, όπως
διατυπώνεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο.

ΑΠΟΦΑΣΗ 297/20η Δ.Ε/23. 11.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η έγκριση και κατάθεση του υπομνήματος για τους Ιατρούς
Εργασίας που πρότεινε η εκπρόσωπός μας στο ΣΥΑΕ, κ. Μ. Βατίστα.

ΑΠΟΦΑΣΗ 298/20η Δ.Ε/23. 11.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία η έγκριση της αποστολής των κάτωθι επιστολών που
πρότεινε η Πρόεδρος:
1. Ευχαριστήρια στην κ. Π. Κυπριανίδου για τη συνεισφορά της στην αξιολόγηση του
HORIZON για την EuCHEMS.
2. ΠΡΟΣΚΛΉΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ KICK OF EVENT THS SUSCHEM GREECE ΣΕ:
Α. ΥΠΟΥΡΓΌ ΚΥΡΙΟ ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΊΤΣΗ
Β. ΥΠΟΥΡΓΌ ΚΥΡΙΟ Κ.ΦΩΤΑΚΗ
Γ. ΥΠΟΥΡΓΌ ΚΥΡΙΟ Ι. ΤΣΙΡΏΝΗ
Δ. ΓΓ. ΥΠΑΝ - ΚΥΡΙΟ ΕΥΣΤΡ. ΖΑΦΕΙΡΗ
Ε. ΓΡΑΜΜΑΤΈΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Ν.Δ. - ΚΥΡΙΟ Ν. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ
ΣΤ. ΤΟΜΈΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΝΔ-ΚΥΡΙΑ ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
Ζ. ΠΡΌΕΔΡΟ ΠΣΧΒΤ
Η. ΠΣΧΒ ΧΡΩΜΑΤΩΝ
Θ. ΣΈΒ -ΚΥΡΙΟ ΕΥΑΓ. ΚΑΛΟΥΣΗ
Ι. ΣΥΒΙΠΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 21ης ΔΕ/ΕΕΧ—09-12-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 299/21η Δ.Ε/09. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η παραπομπή του θέματος ( προκήρυξη 4Κ - Όριο ηλικίας) στη ΣτΑ
στο πλαίσιο του Προγράμματος Δράσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 300/21η Δ.Ε/09. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να σταλεί αίτημα συνάντησης με τους Προέδρους των Χημικών
Τμημάτων με θέμα τα Επαγγελματικά δικαιώματα / στα γραφεία της ΕΕΧ από 12-12-2016
έως 15-12-2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 301/21η Δ.Ε/09. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο κ. Ι. Βαφειάδης να επικοινωνήσει με τους εκπροσώπους μας στα
Divisions της EuCheMS με στόχο να τους ενεργοποιήσει να προτείνουν θέματικές ενότητες
για το 7th EuCheMS Chemistry Congress, 26 – 30 August 2018, Liverpool, UK.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 302/21η Δ.Ε/09. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ο κ. Ι. Βαφειάδης να προχωρήσει στη συγγραφή της σχετικής
επιστολής με στόχο την ευγενική απόρριψη της πρόσκλησης της Ένωσης Τούρκων Χημικών
/the Anatolian Conference on Synthetic Organic Chemistry, you were organising in March
2016 in order to improve collaboration.

ΑΠΟΦΑΣΗ 303/21η Δ.Ε/09. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να ανατεθεί στον κ. Τερζίδη Μ. η διερεύνηση της συμμετοχής της
ΕΕΧ στο Διεθνές Δίκτυο Νέων Χημικών στο πλαίσιο πάντοτε της διατήρησης των καλών
μας σχέσεων με τη EuCheMS.

ΑΠΟΦΑΣΗ 304/21η Δ.Ε/09. 12.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η επιχορήγηση του ΠΤ Θεσσαλίας για ηλεκτρονικό εξοπλισμό- μετά τη
συνεννόηση με την Πρόεδρο του Π.Τ. Θεσσαλίας.

ΑΠΟΦΑΣΗ 305/21η Δ.Ε/09. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η διερεύνηση από τον κ. Β. Λαμπρόπουλο - με τη βοήθεια της
Προέδρου κας Τ. Σιδέρη – της αναβάθμισης του απαραίτητου ηλεκτρονικού εξοπλισμού της
ΕΕΧ και της τηλεφωνικής σύνδεσης όπως αναφέρεται στην εισήγηση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 306/21η Δ.Ε/09. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η επιστροφή των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών των κ.κ.:
Πάγκου Αναστασίας, Σφαλτού Νίκης του Βασιλείου, Στασινοπούλου Ειρήνης,
Σταυροπούλου Δήμητρα, Πετροπούλου Νίκη, Νάτσιου Άννα, Σιώκος Ιωάννης, Γκόλφη
Μαριάνθη, Ταταράκη Δέσποινα, ΕΦΕΤ.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 22ης ΔΕ/ΕΕΧ—21-12-2016
ΑΠΟΦΑΣΗ 307/22η Δ.Ε/21. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό
Γραμματέα για ανεύρεση εκπροσώπου για την παρουσίαση του επαγγέλματος του Χημικού
στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, σύμφωνα με αίτημά τους.

ΑΠΟΦΑΣΗ 308/22η Δ.Ε/21. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Να σταλεί επιστολή στο Συνήγορο του Πολίτη όπως έχει προταθεί από την Πρόεδρο και
να αναρτηθεί ανακοίνωση στην ιστοσελίδα ότι η ΕΕΧ θα παρέμβει υπέρ όποιου χημικού έχει
άμεσο έννομο συμφέρον όπως προτείνει ο Νομικός Σύμβουλος.
Β. Να σταλεί η επιστολή στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας με τις παρεμβάσεις που έχει
προτείνει ο κ. Ι. Σιταράς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 309/22η Δ.Ε/21. 12.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία την Παρασκευή 13/01/2017 να κληθούν σε κοινή
συνεδρίαση:
Α. Οι προηγούμενοι Πρόεδροι της ΕΕΧ και οι Πρόεδροι των ενεργών Επιστημονικών
Τμημάτων για το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων στις 16:00.
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Β. Οι Πρόεδροι των Χημικών Τμημάτων στις 18:30.

ΑΠΟΦΑΣΗ 310/22η Δ.Ε/21. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να τροποποιηθεί η βεβαίωση που δίδεται από την ΕΕΧ και να
ενταχθεί η εναλλακτική διατύπωση «…..«Το ως άνω μέλος είναι ταμειακά ενήμερο και
υπόκειται στις υποχρεώσεις και έχει τα δικαιώματα των τακτικών μελών εκ του νόμου από
1.1.2004 έως 31.12.2016» / από 01-01-017 για λόγους ισονομίας έναντι των μελών μας και
με την προϋπόθεση ότι ο Νομικός Σύμβουλος θα συναινέσει.

ΑΠΟΦΑΣΗ 311/22η Δ.Ε/21. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. Να δοθεί βεβαίωση στην κα. Αν. Ράντου με βάση τη σύμβαση έργου.
Β. Η ανάθεση στην κα. Αν. Ράντου για έξι (6) μήνες του έργου της συμμετοχής στη
διοργάνωση συνεδρίων, υποστήριξη στα Ε.Τ., και επικαιροποίηση του Μητρώου - έναντι του
ποσού των 500,00€(μεικτά).

ΑΠΟΦΑΣΗ 312/22η Δ.Ε/21. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να επικοινωνήσει ο κ. Β. Γκανάτσιος με την κα. Τσιτσανοπούλου Στ.
να την ενημερώσει σχετικά με τις απαιτήσεις της προκήρυξης 2/19-02-2016 και στη
συνέχεια να κληθεί για συνέντευξη στις 13/01/2016 μέσω τηλεδιάσκεψης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 313/22η Δ.Ε/21. 12.2016
Εγκρίνεται ομόφωνα η τροποποίηση του προϋπολογισμού του έτους 2016.

ΑΠΟΦΑΣΗ 314/22η Δ.Ε/21. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Από 01/01/2017 δεν θα πραγματοποιούνται υπερωρίες από το μόνιμο προσωπικό της ΕΕΧ
εκτός εάν άλλως προκύψει από τις ανάγκες λειτουργίας της ΕΕΧ κατόπιν υποβολής σχετικού
προγραμματισμού και εγκρίσεως από τη ΔΕ των ωρών ανά μήνα, όπως προβλέπεται από το
νόμο για τους δημόσιους οργανισμούς.

ΑΠΟΦΑΣΗ 315/22η Δ.Ε/21. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να ενημερωθεί ο ΠΣΧΒΕ για την ανάγκη πληρωμής οδοιπορικών
και εάν υπάρξει σύμφωνη γνώμη να πληρωθούν.

ΑΠΟΦΑΣΗ 316/22η Δ.Ε/21. 12.2016
Αποφασίζεται κατά πλειοψηφία να μην γίνει αποδεκτή καμία πρόταση για τη διοργάνωση
του ECRICE πέραν της συνδιοργάνωσης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 317/22η Δ.Ε/21. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα με ευθύνη της Προέδρου να αναρτηθούν οι προκηρύξεις
ενδιαφέροντος για τον 31ο ΠΜΔΧ.

ΑΠΟΦΑΣΗ 318/22η Δ.Ε/21. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα η πληρωμή της ταυτότητας να γίνεται άπαξ και η ανανέωσή της να
γίνεται δωρεάν.
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ΑΠΟΦΑΣΗ 319/22η Δ.Ε/21. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα:
Α. ATHENS SCIENCE FESTIVAL/ Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας - να ανατεθεί
στο ΠΤΑΚ. -29 Μαρτίου έως 2 Απριλίου 2017.
Β. Mind the LAB / Ημέρα Επιστήμης και Τεχνολογίας στο ΜΕΤΡΟ - τη συγκρότηση της
Ο.Ε. αναλαμβάνει η ΔΕ/ΕΕΧ.- Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2017.
Γ. Αποφασίζεται ομόφωνα η ΕΕΧ να μη συμμετάσχει στο HELLENIC INNOVATION
FORUM.

ΑΠΟΦΑΣΗ 320/22η Δ.Ε/21. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα ότι σύμφωνα με την καταγραφή των αδειών δεν υπάρχει υπόλοιπο
αδείας για τον Ν. Κυρίτση.

ΑΠΟΦΑΣΗ 321/22η Δ.Ε/21. 12.2016
Αποφασίζεται ομόφωνα να εξουσιοδοτηθεί η Πρόεδρος σε συνεργασία με το Γενικό
Γραμματέα για ανεύρεση εκπροσώπου για την παρουσίαση του επαγγέλματος του Χημικού
στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, σύμφωνα με αίτημά τους.

