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6 Διακηρύξεις Παρατάξεων
Αντιπροσώπων (ΣτΑ)
33 Υποψήφιοι για τα Πειθαρχικά Συμβούλια
και την Ελεγκτική Επιτροπή
34 Υποψήφιοι Περιφερειακών Τμημάτων
39 Συνέδρια

Αριστοτέλης, 384-322 π.Χ., Αρχαίος Έλληνας φιλόσοφος
(Το κύριο γνώρισμα του πολίτη είναι η συμμετοχή στην απονομή δικαιοσύνης και στην άσκηση εξουσίας)

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Στο μικρό διάστημα που μεσολάβησε από το τεύχος του Σεπτεμβρίου 2018, η ΕΕΧ ανέλαβε σημαντικές πρωτοβουλίες και
διοργάνωσε ή συνδιοργάνωσε επιτυχημένες δράσεις:
5 Οκτωβρίου 2018: σε συνεργασία με τον Εθνικό Εστιακό
Πόλο για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία του ΥΠΕΚΑ,
παρουσίασε στο πλαίσιο της ΒΡΑΔΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2018,
το διαδραστικό εργαστήριο για παιδιά «Ο ΝΑΠΟ πηγαίνει στην
ΕΕΧ», στο οποίο πήραν μέρος περισσότεροι από 150 μαθητές
και μαθήτριες δημοτικού και γυμνασίου.
5 – 6 Οκτωβρίου 2018: πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στα γραφεία της ΕΕΧ το δωρεάν σεμινάριο CLP-REACH,
το οποίο παρακολούθησαν 33 συνάδελφοι. Το σεμινάριο προγραμματίστηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής της ΕΕΧ στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία για την «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ
ΟΥΣΙΩΝ» του EU-OSHA.
12 - 13 – 14 Οκτωβρίου 2018: Η ΕΕΧ μετέχει με περίπτερο
στην έκθεση SYSKEVASIA – PLASTICA 2018, στο οποίο θα
παρουσιάζεται η ΕΕΧ και οι δραστηριότητες της. Την Κυριακή
14-10-18 το Τμήμα Τροφίμων της ΕΕΧ πραγματοποιεί ημερίδα
με θέμα: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ”
• Το Division of theoretical and computational chemistry/
EuChemS ανέθεσε στην ΕΕΧ να πραγματοποιήσει στην Θεσσαλονίκη το Διεθνές Συνέδριο EUCO-CTC του 2021.
• Το 2ο Διεθνές Συνέδριο ABC- chem2020 με απόφαση του ΔΣ
της EuChemS, η οποία ελήφθη κατά την διάρκεια της Γενικής
Συνέλευσης στο Liverpool θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά
της Κρήτης με συνδιοργανωτή την ΕΕΧ.
Στις προγραμματισμένες δράσεις της για το επόμενο διάστημα
η ΕΕΧ έχει:
31 0κτωβρίου, 1-2 Νοεμβρίου 2018: Συμμετοχή στο Athens
Conference on Advances in Chemistry 2018, το οποίο διοργανώνει το Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ και βράβευση των τριών καλύτερων πόστερ.
9-10-11 Νοεμβρίου 2018: 2ο Συνέδριο Διδακτικής - Ονοματολογίας & Ορολογίας της Χημείας στα γραφεία της ΕΕΧ.
24 Νοεμβρίου 2018: Ημερίδα του Τμήματος Τροφίμων της ΕΕΧ
με βάση τον οίνο.- 25-29 Νοεμβρίου 2018: Συνδιοργανώνει το
30ο Διεθνές Συμπόσιο για τη Χημεία Φυσικών Προϊόντων και
το 10ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιοποικιλότητα (ISCNP30 &
ICOB10).
15– 16 Δεκεμβρίου 2018: δωρεάν σεμινάριο CLP-REACH στο
ΠΤΚΔΜ.
Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι το τεύχος αυτό των Χημικών
Χρονικών είναι εκλογικό. Οι εκλογές της ΕΕΧ, τόσο για την Κε-

ντρική Διοίκηση, όσο και για τις Διοικήσεις των Περιφερειακών
Τμημάτων θα διεξαχθούν σε όλη την χώρα την ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ και οι νέες διοικήσεις θα αναλάβουν την 1η Ιανουαρίου 2018.
Για μία ακόμη φορά θα αναφερθώ στην ανάγκη της συμμετοχής
στις διαδικασίες της ΕΕΧ και αναφερόμενη στην συμμετοχή σε
καμία περίπτωση δεν αναφέρομαι μονοσήμαντα στην εκλογική
διαδικασία, διότι η δύναμη ενός φορέα δεν είναι ούτε οι ψηφοφόροι του, ούτε οι πελάτες του.
Η δύναμή του είναι οι «πολίτες του», αυτοί που γνωρίζουν, συνδιαμορφώνουν, μετέχουν και στη συνέχεια κρίνουν.
Είναι μια καθολική πληγή στο σώμα της Δημοκρατίας η αποστασιοποίηση από τα «κοινά», χαρακτηριστικό της παρακμής
και της έκπτωσης των αξιών.
Είναι μία εύκολη επιλογή ο ρόλος του ελεύθερου σκοπευτή
που ακροβολίζεται και πυροβολεί, καλά κρυμμένος.
Είναι μία πολύ επικίνδυνη επιλογή η συμμετοχή στον «αρνητικό
μας χρόνο», όπως πολύ σωστά αναφέρεται από συνάδελφο με
συνεπή μακρόχρονη πορεία στην ΕΕΧ, με τόσους ελεύθερους
σκοπευτές, τόσες αμφιβολίες και απογοητεύσεις σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο.
Είναι όμως η μόνη επιλογή, αν είναι το συλλογικό καλό αυτό
από το οποίο προσδοκούμε να ωφεληθούμε, αν είναι η έννοια
του «Δήμου» που μας συγκινεί, ενός Δήμου που συζητά και
δεν κραυγάζει, θέτει προτεραιότητες και πληρώνει το τίμημα
για την υλοποίηση τους, μελετά στοιχεία και αποφασίζει με την
λογική και όχι με το θυμικό ή ακόμη χειρότερα με κομματικά ή
προσωπικά κριτήρια.
Με την ευκαιρία των εκλογών σας προσκαλώ να στελεχώσετε
την ΕΕΧ μετέχοντας στα Επιστημονικά Τμήματα, στις Γενικές
Συνελεύσεις, στα Διοικητικά Συμβούλια, στις εκδηλώσεις, καταθέτοντας προτάσεις και προβληματισμούς, ώστε η φωνή της
να είναι τεκμηριωμένη, στηριγμένη σε επιστημονικά δεδομένα,
έγκαιρη χρονικά και έγκυρη ποιοτικά και κυρίως δυνατή έναντι
των επιβουλών και καθαρή στην υπεράσπιση της Χημείας και
των Χημικών, όπως ορίζει ο ιδρυτικός της νόμος.
Οι επικείμενες εκλογές της ΕΕΧ θα είναι καθοριστικές για την
πορεία της και για την πορεία του κλάδου και είναι ατομική ευθύνη του καθενός από μας να συμμετάσχει, να θέσει τα κριτήρια
επιλογής και να ψηφίσει, ώστε να διαμορφώσει την ΕΕΧ της
επόμενης μέρας.
Με εκτίμηση
Η εκδότρια
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Ο πολίτης ουδενί των άλλων ορίζεται μάλλον ή τω
μετέχειν κρίσεως και αρχής.

Αναγγελία εκλογών
για την ανάδειξη αιρετών μελών
των Κεντρικών και Περιφερειακών
οργάνων της Ε.Ε.Χ
1. Η Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ), βάσει του άρθρου 16 του Νόμου 1804/88, αποφάσισε και καλεί τα
μέλη της ΕΕΧ ολόκληρης της χώρας να προσέλθουν την
Κυριακή 4 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 από τις 8 π.μ. μέχρι τις 6
μ.μ., σε μυστική ψηφοφορία για την εκλογή των παρακάτω αιρετών μελών των Κεντρικών και Περιφερειακών
Οργάνων Διοίκησης της Ε.Ε.Χ. στα γραφεία των Περιφερειακών Τμημάτων που ανήκουν (ΑΘΗΝΑ - Κάνιγγος 27,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Αριστοτέλους 6, ΠΑΤΡΑ - Μαιζώνος 211,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Επιμενίδου 19, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – Τμήμα Χημεία
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΒΟΛΟΣ -Σκενδεράνη 2, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ - Μάρκου Μπότσαρη 7, ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Ηλία
Βενέζη 1, ΡΟΔΟΣ - Κλ. Πέππερ 1).
Ειδικά για το Π.Τ. Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, λόγω μη
συγκρότησης ΤΕΦΕ τα μέλη θα μπορούν να ψηφίσουν για τα
κεντρικά όργανα με αυτοπρόσωπη προσέλευση ή με επιστολική ψήφο απευθείας στην ΚΕΦΕ (Αθήνα - Κάνιγγος 27).
Η θητεία όλων των μελών των Οργάνων Διοίκησης είναι
τριετής, αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2019 και λήγει την 31η
Δεκεμβρίου 2021.
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ
Α. Εξήντα (60) μέλη για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων
(ΣτΑ)
Β. Τρία (3) μέλη για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Γ. Έξι (6) μέλη για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
Δ. Πέντε (5) μέλη για την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΕΧ
Α. Πέντε έως Επτά (5 έως 7) μέλη για τη Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος (Δ.Ε.Π.Τ.)
Β. Τρία (3) μέλη για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή   (Τ.Ε.Ε.)
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ έχουν όλα τα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη, που γράφτηκαν στην ΕΕΧ μέχρι και τις
30/9/2018. Οικονομικώς τακτοποιημένα είναι τα μέλη
που έχουν εκπληρώσει το σύνολο των οικονομικών τους
υποχρεώσεων, μεταξύ άλλων και με τηλεφωνική χρέωση
(στο 210- 3821524 - στην Οικονομική Υπηρεσία της ΕΕΧ)
της πιστωτικής τους κάρτας (Diners,Visa, Mastercard),
μέχρι και το 2018. Οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει
το αργότερο μέχρι και την ημέρα των εκλογών, αλλά στην
περίπτωση αυτή απαιτείται η επίδειξη της απόδειξης πληρωμής στην Τοπική Εφορευτική Επιτροπή.
Για όσα μέλη ψηφίσουν αυτοπροσώπως στην έδρα του Περιφερειακού τους Τμήματος απαιτείται η επίδειξη ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ   ή   ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ   ή   ΤΑΥΤΟ-
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ΤΗΤΑΣ   ΜΕΛΟΥΣ   Ε.Ε.Χ.
Για τη διευκόλυνση του έργου των Εφορευτικών Επιτροπών, τα μέλη παρακαλούνται να προσκομίσουν οποιοδήποτε έγγραφο βεβαιώνει την καταβολή της συνδρομής του
2018 (ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ, ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΚΛΠ.).
Επιστολική ψηφοφορία
2. Επιπλέον η ΣτΑ, βάσει του άρθρου 16 του Νόμου 1804/88,
αποφάσισε τη διεξαγωγή ψηφοφορίας με αλληλογραφία,
σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 15 του Κανονισμού Εκλογής
των Αιρετών Μελών των Οργάνων Διοίκησης της ΕΕΧ.
Επομένως όσα οικονομικώς τακτοποιημένα μέλη επιθυμούν να ψηφίσουν με αλληλογραφία θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν το έντυπο υλικό που τους έχει αποσταλεί ή να το
προμηθευτούν αυτοπροσώπως, σε περίπτωση που δεν τους
αποσταλεί, από τα ανωτέρω γραφεία των Περιφερειακών Τμημάτων και να ακολουθήσουν την παρακάτω διαδικασία:
Α. Να διαλέξουν τα 3 ψηφοδέλτια που επιθυμούν: δύο
μεγάλα (μέγεθος Α4) με τους υποψήφιους για τα Κεντρικά
Όργανα Διοίκησης της ΕΕΧ (ένα για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων και ένα για τα Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, Ελεγκτική
Επιτροπή) και ένα μικρό (μέγεθος Α5) με τους υποψηφίους
για τα Όργανα του Περιφερειακού τους Τμήματος (Διοικούσα Επιτροπή Περιφερειακού Τμήματος, Τοπική Ελεγκτική
Επιτροπή).
Να βάλουν σταυρούς (για τα κεντρικά όργανα διοίκησης το
μέγιστο μέχρι 18 για τη ΣτΑ, 3 για το Α/θμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, 6 για το Β/θμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο,
5 για την Ε.Ε. και για τα περιφερειακά όργανα διοίκησης
μέχρι 3 για τη Δ.Ε.Π.Τ. και 3 για την Τ.Ε.Ε. στους υποψηφίους που προτιμούν, να τα διπλώσουν, να τα βάλουν στους
αντίστοιχους αδιαφανείς λευκούς φακέλους και να τους
κλείσουν καλά.
Β. Στη συνέχεια θα πρέπει να πάνε αυτοπροσώπως σε ένα
Αστυνομικό Τμήμα ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) ή Προξενείο ή Πρεσβεία και να ζητήσουν την επικύρωση του γνήσιου της υπογραφής τους στην εξουσιοδότηση, που προηγουμένως έχουν συμπληρώσει και η οποία
(για καλύτερη εξασφάλιση) βρίσκεται στο πίσω μέρος του
μεγάλου φακέλου. Κατόπιν θα πρέπει να τοποθετήσουν
τους δυο κλειστούς λευκούς φακέλους (που περιέχουν τα
ψηφοδέλτια) και φωτοτυπία των δύο όψεων της ταυτότη-

τας τους (ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για το γνήσιο
της ψηφοφορίας) στο μεγάλο φάκελο (με την τυπωμένη
εξουσιοδότηση), που σαν διεύθυνση γράφει:
ΠΡΟΣ το Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος
(όνομα - επώνυμο)
Για τις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 2018
Διεύθυνση & Έδρα του Περιφερειακού Τμήματος,
να τον κλείσουν και να ζητήσουν τη σφράγιση του φακέλου
με τη σφραγίδα της Υπηρεσίας στο σημείο επικόλλησης.
Σε περίπτωση άρνησης από την οικεία αρχή, η μη σφράγιση
στο σημείο επικόλλησης δεν αποτελεί αιτία ακυρότητας του
ψηφοδελτίου.
Με αυτόν τον τρόπο βεβαιώνεται ταυτοχρόνως η αυτοπρόσωπη προσέλευση του υπογράφοντος, το γνήσιο της
υπογραφής του, η μυστικότητα, αλλά και το απαραβίαστο
της ψηφοφορίας. ΠΡΟΣΟΧΗ !!! Σε περίπτωση μη επικύρωσης σε ΚΕΠ ή Αστυνομικό Τμήμα ή Πρεσβεία ή Προξενείο
ή χωρίς φωτοτυπία ταυτότητας η επιστολική ψήφος ακυρώνεται. Η φωτοτυπία της ταυτότητας μετά από έλεγχο
καταστρέφεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

ίδιο το Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος. Ο
φάκελος αυτός μπορεί να αποσταλεί συστημένος (με ταχυδρομείο ή courrier) ή να παραδοθεί με απόδειξη στο Γενικό
Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος είτε προσωπικά,
είτε από εξουσιοδοτημένο συγγενή πρώτου βαθμού συγγενείας.
Οι φάκελοι της ψηφοφορίας με αλληλογραφία παραδίδονται με απόδειξη από το Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού Τμήματος στον Πρόεδρο της Τοπικής Εφορευτικής Επιτροπής (Τ.ΕΦ.Ε.) λίγο πριν από το τέλος της ψηφοφορίας
και αποσφραγίζονται από την Τ.ΕΦ.Ε. μετά τη λήξη της ψηφοφορίας των μελών που θα προσέλθουν αυτοπροσώπως.
Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτήσει συνάδελφο,
μέλος της Ε.Ε.Χ., της εμπιστοσύνης του ή να επικοινωνήσει
τηλεφωνικά με την Τ.ΕΦ.Ε. για να ελέγξει την παράδοση
του φακέλου του στην Τ.ΕΦ.Ε.
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Γ. Τέλος θα πρέπει να διασφαλίσουν την αποστολή και
έγκαιρη παραλαβή (το αργότερο μέχρι τις 3 μ.μ. του Σαββάτου 3 Νοεμβρίου 2018) του μεγάλου φακέλου από τον
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Διακηρύξεις παρατάξεων

ΔΕΚ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

4 ΝΟΕΜΒΡΗ 2018: ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΛΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ!
Για την αναπλήρωση των απωλειών & την κάλυψη των σύγχρονων αναγκών μας
Συναδέλφισσες συνάδελφοι Χημικοί
Μισθωτοί, άνεργοι και ημιαπασχολούμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, υπάλληλοι στην εκπαίδευση και τον ευρύτερο Δημόσιο
τομέα, συνταξιούχοι
Όποια πτυχή της ζωής μας κι αν κοιτάξουμε, θα δούμε σκληρά
αντιλαϊκά μέτρα που κλιμακώνονται και καταργούν δικαιώματα
κατακτημένα με θυσίες. Απ’ τους μισθούς φτώχειας, τα εξοντωτικά ωράρια και τις άθλιες εργασιακές σχέσεις μέχρι την πλήρη
κατάργηση της κοινωνικής ασφάλισης και τη φοροληστεία, τις
διαρκείς περικοπές συντάξεων. Με βάση την εξέλιξη της επιστήμης και τη μετατροπή της σε άμεση παραγωγική δύναμη που
οδηγεί στην εκτόξευση της παραγωγικότητας της εργασίας, η
ζωή μας θα έπρεπε να καλυτερεύει, εντούτοις λέμε κάθε πέρσι
και καλύτερα.
Μέσα σε αυτήν την τριετία η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ,
με τη στήριξη των υπολοίπων αστικών κομμάτων, έφερε νέες
μειώσεις μισθών, μείωση στο αφορολόγητο, πετσόκομμα εργασιακών δικαιωμάτων και επέκταση των ελαστικών εργασιακών
σχέσεων, μέχρι και περιορισμό του δικαιώματος στη απεργία. Με
το αντιασφαλιστικό έκτρωμα Κατρούγκαλου επέβαλε εκτόξευση
ασφαλιστικών εισφορών και εξαΰλωση των συντάξεων.
Η «δίκαιη» ανάπτυξη του ΣΥΡΙΖΑ είναι το «μεταμνημονιακό» μνημόνιο διαρκείας
Δεκαετίες τώρα έχουμε δοκιμάσει «στην πλάτη μας» κάθε
τύπο κυβέρνησης (ΠΑΣΟΚ –ΝΔ –τεχνοκρατών όπως του Παπαδήμου – τρικομματικές -«αριστερές - αντιμνημονιακές»
όπως του ΣΥΡΙΖΑ). Οι διακηρύξεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και την «επιτροπεία», συνοδεύονται από την επαγγελία της «δίκαιης ανάπτυξης», την
υπόσχεση για δήθεν ελάφρυνση των βαρών. Αυτό το «αφήγημα» τους αποτελεί την προκλητική ειρωνεία του «επαγγελματία εκτελεστή» στα θύματά του, για όλους εμάς που
είτε ως εργαζόμενοι, είτε ως άνεργοι και συνταξιούχοι βρισκόμαστε διαρκώς στο στόχαστρο της επίθεσης κεφαλαίου – κυβέρνησης – ΕΕ. Ο μεταμνημονιακός «παράδεισος»
απαιτεί όχι απλά την παγίωση όλων των αντεργατικών
μέτρων που προηγήθηκαν, αλλά την παραπέρα κλιμάκωση
της αντεργατικής επίθεσης, το διαρκές χτύπημα των λαϊκών
δικαιωμάτων στο όνομα της προσέλκυσης επενδύσεων και
διατήρησης θετικών ρυθμών στην καπιταλιστική ανάπτυξη.
Το «καρότο» της «δίκαιης ανάπτυξης» πάει πακέτο με το «μαστίγιο», την εργοδοτική τρομοκρατία και ασυδοσία, την ένταση
της κρατικής καταστολής: χτύπημα απεργιακών κινητοποιήσεων, διώξεις αγωνιζόμενων, αυτεπάγγελτες διώξεις και ΜΑΤ
για όποιους αντιστέκονται στους πλειστηριασμούς λαϊκών κατοικιών, βία και κατασκευασμένες διώξεις σε όποιον αμφισβητεί τα σύμβολα του ιμπεριαλισμού και τη συμμετοχή της χώρας
στις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες.
Τα κλιμακούμενα αντιλαϊκά μέτρα δεν πέφτουν απ’ τον ου-
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ρανό. Δε σχετίζονται με λαθεμένες επιλογές της μιας ή της
άλλης κυβέρνησης, με λάθος «συνταγές» με τις οποίες
επιχειρείται να αντιμετωπιστεί το «αναπτυξιακό» πρόβλημα, με την κυριαρχία του «νεοφιλελευθερισμού» την οποία
αναδεικνύουν ως πρόβλημα οι «αριστεροί διαχειριστές του
συστηματος».
Οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα
της κρίσης. Εφαρμόζονται σ’ όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πριν
ακόμα ξεσπάσει η διεθνής κρίση του 2008. Για να βρούμε ποιος επιβάλλει αυτά τα μέτρα αρκεί να αναρωτηθούμε
“ποιος κερδίζει”; Και η απάντηση είναι εύκολη. Τα δικά τους
κέρδη και η δική τους ανάπτυξη πατάει πάνω στις δικές μας
θυσίες.
Η θωράκιση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των
ομίλων απαιτεί φτηνή εργατική δύναμη, διάλυση των εργασιακών σχέσεων και τσάκισμα των αυτοαπασχολούμενων. Οι δικές
μας θυσίες, οι μισθοί φτώχειας, οι ελαστικές εργασιακές σχέσεις
μεταφράζονται σε κέρδη των ομίλων. Τα έσοδα από τη φοροληστεία, την εισφοροληστεία του ΕΦΚΑ, τις μειώσεις στις συντάξεις και την περικοπή δικαιωμάτων και κρατικών δαπανών σε
Υγεία -Παιδεία κατευθύνονται ως κρατική χρηματοδότηση στους
ξένους και ντόπιους ομίλους, ως τοκοχρεωλύσια στους δανειστές. Οι όμιλοι απαιτούν επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης κρατικών επιχειρήσεων ως «χρυσοφόρα» πεδία επένδυσης για τα
υπερσυσσωρευμένα κεφάλαιά τους και προώθηση των μέτρων
«απελευθέρωσης» της αγοράς για απόσπαση νέων μεριδίων
αγοράς με τον βίαιο εκτοπισμό των αυτoαπασχολούμενων. Οι
τραπεζικοί όμιλοι απαιτούν τη γενίκευση των πλειστηριασμών
λαϊκών κατοικιών για να ξαναδιασωθούν, εφόσον χρειαστεί
και με νέο κούρεμα καταθέσεων. Έχει πλέον αποκαλυφτεί η
πολιτική (αυτ)απάτη που υπόσχεται ότι μπορεί να υπαρξει μια
άλλη διαχείριση του καπιταλισμού, όπου εργαζόμενοι και
όμιλοι θα αναπτύσσονται αρμονικά μεταξύ τους.
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών μπορεί να μη μας στήριξε όλη την
τελευταία τριετία, μπορεί να μη τη συναντήσαμε πουθενά. Παρόλα αυτά η ΕΕΧ βρέθηκε και θα ξαναβρεθεί μπροστά μας και
εναντίον μας καθώς στήριξε κάθε αντιλαϊκή ρύθμιση, βρέθηκε
στο πλευρό των εργοδοτών, του αστικού κράτους και της Ε.Ε.
με τη δράση και την παρέμβασή της. Είναι αυτός ένας αναγκαίος
λόγος για να συμμετέχουμε στις εκλογές της 4ης Νοεμβρίου,
στηρίζοντας τις ταξικές δυνάμεις, το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο
της Πανεπιστημονικής.
Η Διοίκηση της ΕΕΧ είναι συνένοχη στη σφαγή των δικαιωμάτων μας!
Η στάση της Διοικούσας Επιτροπής τα τρία προηγούμενα χρόνια
ήταν σε πλήρη ευθυγράμμιση με την πολιτική άρχουσας τάξης
και Ε.Ε. που υπηρετεί η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ και τα
υπόλοιπα αστικά κόμματα. Το σύνολο των παρατάξεων, με μόνη
αντιπολίτευση τις δυνάμεις της ΔΕΚ –Πανεπιστημονικής σε
Διοικούσα και ΣτΑ που χάλαγε τη «σούπα» της ομοφωνίας, δημιούργησαν ένα στιβαρό ενιαίο μπλοκ Διοίκησης για να οικοδο-

μήσουν το νέο «ρόλο» της ΕΕΧ. Όλοι μαζί «Χημική Αντίδραση»
(Τμήμα της ΝΔ), Συνεργασία (ΣΥΡΙΖΑ με ΛΑΕ), ΔΙΚΗΧΗ (ΝΔ),
Μέτωπο (ΠΑΣΟΚ -πρώην ΠΑΣΚ) και «Νέα Πνοή»(έτερο τμήμα
της ΝΔ) μεθόδευσαν την πλήρη μετατροπή της σε Επιμελητήριο με «ανταποδοτική» λειτουργία για τα μέλη του, δηλαδή την
είσπραξη υψηλού τιμήματος για παροχή υπηρειών προς τα ίδια
της τα μέλη.
Έστησαν ένα μεγάλο δίκτυο «επιμορφωτικών σεμιναρίων»,
πανελλαδικά, με θεματολογία που άπτεται των επιστημονικών
«δεξιοτήτων» που ζητά η καπιταλιστική αγορά να διαθέτουν οι
χημικοί. Τα σεμινάρια αυτά, έναντι σημαντικού χρηματικού αντιτίμου (150 Ευρώ το κεφάλι), συνοδευόμενα από την πιστοποίηση παρακολούθησης αποτελούν δήθεν ένα ακόμη εφόδιο για
την εύρεση εργασίας, μια ακόμη προσθήκη στο βιογραφικό μας
που, όπως οι ίδιοι διαφημίζουν, προσφέρει η ΕΕΧ στα μέλη της
σε ....τιμές χαμηλότερες της αγοράς.
Προσπαθούν να παρουσιαστούν ως δήθεν «υπερασπιστές»
του επαγγέλματος, της επιστήμης και των δικαιωμάτων
των εργαζόμενων χημικών και μετατρέπουν την Ένωση σε
«Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης και Πιστοποίησης».
Η αλήθεια είναι πως η ΕΕΧ υπηρετεί πιστά την πολιτική όλων
των αστικών κυβερνήσεων, τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και του κεφαλαίου, για την «απελευθέρωση» των
επαγγελμάτων, την αποσύνδεση πτυχίου -επαγγέλματος. Στηρίζουν τη μετατροπή του πτυχίου σε ένα απλό «διαβατήριο» για
την είσοδο σε ένα διαρκές κυνήγι δεξιοτήτων και «διδακτικών
μονάδων», τη «δια βίου» μάθηση μέσα από επί πληρωμή σεμινάρια που καταλήγουν σε διαρκείς εξετάσεις «πιστοποίησης»
των δεξιοτήτων που απαιτεί η αγορά, προκειμένου να μπορούμε να εργαζόμαστε.
Άλλωστε με εργοδοτικούς φορείς και μεγάλες επιχειρήσεις
συνδιοργάνωσαν εκδηλώσεις, ημερίδες και συνέδρια όλη την
τελευταία τριετία ενσχύοντας το ρόλο που επιφυλάσσουν για
την ΕΕΧ στο πλευρό των επιχειρηματικών ομίλων ως στήριγμα
στις επιχειρηματικές τους πρωτοβουλίες και για την οικοδόμηση του «κοινωνικού» του προφίλ.
Στην παραπάνω λογική της «ανταποδοτικότητας» των υπηρεσιών της ΕΕΧ, εντάσσεται και η απόφαση που πάρθηκε για
προτροπή των συναδέλφων να δημοσιεύουν τις εργασίες τους
σε συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο, προκειμένου ως εμπορικός
μεσάζοντας να εισπράττει ποσοστά αποκομίζοντας κέρδη. Την
ίδια ώρα οι συνάδελφοι, ακόμη και του ίδιου πανεπιστημιακού ή
ερευνητικού ιδρύματος, θα πρέπει να καταβάλλουν ένα διόλου
ευκαταφρόνητο ποσό για να έχουν πρόσβαση στη γνώση, που
δεν αποτελεί ατομική ιδιοκτησία αλλά έχει βασιστεί πάνω σε
προηγούμενη συλλογική έρευνα και ανακάλυψη νέας γνώσης
ολόκληρων γενεών.
Η πλήρης εμπορευματοποίηση της λειτουργίας της ΕΕΧ, η μετατροπή της σε κερδοφόρο μαγαζί κατοχυρώθηκε με το τελευταίο
«επίτευγμα» της Διοίκησης της: τη συμμετοχή σε πρόγραμμα
ΕΣΠΑ με προϋπολογισμό 1,4 εκατομμυρίων Ευρώ. Για τους
σκοπούς της επιχειρηματικής της λειτουργίας μέσω των σεμιναρίων -πιστοποιήσεων αλλά και της απορρόφησης, εκτέλεσης του ΕΣΠΑ και διαχείρισης των κεφαλαίων έχει ιδρύσει
τη νομική μορφή του «Παρατηρητηρίου» ώστε να ξεπεράσει
τους περιορισμούς που της θέτει ο χαρακτήρας του ΝΠΔΔ
που έχει δια του νόμου.
Τελευταία εξέλιξη όσον αφορά το πως «ορματίζονται» την
ΕΕΧ είναι η πραξικοπηματική - αφότου είχαν αποχωρήσει οι
περισσότεροι αντιπρόσωποι από τη συνεδρίαση της ΣτΑ στη

Θεσσαλονίκη –απόφαση αλλαγής του κανονισμού εκλογών
με εφαρμογή της «ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» από τς επόμενες εκλογές της ΕΕΧ. Με πρωτοβουλία του ΜΕΤΩΠΟΥ (πρώην
ΠΑΣΚ) και «Χημικής Αντίδρασης» η διοίκηση επιδιώκει να καταργήσει οριστικά τις δημοκρατικές διαδικασίες των εκλογών
μέσω μυστικής ψηφοφορίας και να μετατρέψει την Ένωση σε
Επιμελητήριο μέσω Κοινωνικής Δικτύωσης όπου θα ψηφίζουν
οι εργοδότες, οι διευθυντές σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα σε
ένα πλήρως ελεγχόμενο και αποστειρωμένο από κάθε αντίθετη
πολιτική παρέμβαση περιβάλλον.
Παρά τους επιμέρους καυγάδες τους για επουσιώδη ζητήματα,
από κοινού προώθησαν τις «μπίζνες» όλες οι παρατάξεις, με
μόνη διαφορετική άποψη, στάση και ψήφο αυτήν της Πανεπιστημονικής. Επιδιώξαμε να συμμετέχει η ΕΕΧ στις κινητοποιήσεις
του ταξικού εργατικού κινήματος και των αυταπασχολούμενων,
να τοποθετηθεί ενάντια σε αντιλαϊκά νομοσχέδια και ρυθμίσεις.
Με τις περιορισμένες δυνάμεις μας καταγγείλαμε την πλήρη
εμπορευματοποίηση της λειτουργίας της ΕΕΧ, επιδιώξαμε επιστημονικά σεμινάρια δωρεάν για όλα τα μέλη της ένωσης, μέσα
από τα οποία να ενημερώνονται για νέες τεχνολογίες και διαδικασίες. Απαιτήσαμε ελεύθερη πρόσβαση στη γνώση για όλους
τους συναδέλφους. Ζητήσαμε τη μείωση των συνδρομών για τη
συμμετοχή στις εκλογές της ΕΕΧ. Επιδιώξαμε να τοποθετηθεί η
ΣτΑ στις συνεδριάσεις της για τις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις
τα εργασιακά και στην Παιδεία.
ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Συνάδελφοι, ο Υπουργός Παιδείας στις 03/9 εξήγγειλε το πολυδιαφημισμένο Νέο Λύκειο που φημολογείται τα τελευταία τρία
χρόνια. Χωρίς να υποτιμούμε το γεγονός ότι σε πρώτη φάση
αποσύρθηκε το μάθημα υβρίδιο Χημεία/Βιολογία που υπήρχε
στην αρχική πρόταση του ΙΕΠ και ότι η Χημεία είναι υποχρεωτικά
εξεταζόμενο μάθημα για ολόκληρη τη θετική κατεύθυνση πρέπει
να σταθούμε στην ουσία αυτής της αναδιάρθρωσης. Πρόκειται
για μετατροπή του Γενικού Λυκείου σε ένα πρόγραμμα τύπου IB
(International Baccalaureat) που μετά την Α΄ Λυκείου σταματά η γενική εκπαίδευση και ο μαθητής προχωρά σε ένα σκληρά
εξειδικευμένο πρόγραμμα σπουδών που λειτουργεί ως προπαρασκευαστικό για την εισαγωγή του στο πανεπιστήμιο. Είναι μεγάλες οι ευθύνες της πλειοψηφίας (Χημική Αντίδραση, ΔΗΚΙΧΗ,
μέρος της Συνεργασίας) της διοικούσας επιτροπής αφού αυτή η
δομή του λυκείου αποτέλεσε καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας
της πρόταση της προς το Υπουργείο.
Στην ουσία πρόκειται για μια σκληρή ταξική επιλογή όπου
η πλειονότητα των μαθητών που προέρχεται από τα εργατικά-λαϊκά στρώματα θα οδηγείται είτε στο δρόμου του ΕΠΑΛ και
των διετών προγραμμάτων, είτε του γενικού απολυτηρίου και
των σχολών χαμηλής ζήτησης. Ένα μικρότερο κομμάτι που θα
αντέχει οικονομικά να πληρώνει τα φροντιστήρια που απαιτούν
τα 6ωρα μαθήματα κατεύθυνσης (Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσικές
Επιστήμες κτλ) θα έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στις σχολές
υψηλής ζήτησης. Ταυτόχρονα υποβαθμίζεται πλήρως το επίπεδο της γενικής μόρφωσης των μαθητών, αφού αυτή σταματά
στην Α΄ Λυκείου από τη μία και από την άλλη υποβαθμίζεται
σταθερά το περιεχόμενο βασικών μαθημάτων (Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές επιστήμες κτλ.) τόσο στο γυμνάσιο όσο και στην
Α λυκείου, τα τελευταία χρόνια.
Αυτό το σχέδιο δεν είναι ούτε καινούργιο, ούτε πρωτότυπο. Το
τριπλό δίκτυο στο Λύκειο (Επαγγελματικό, Γενικό απολυτήριο,
Abitur-πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο) εφαρμόζεται χρόνια στη
Γερμανία, ενώ το αυστηρά εξειδικευμένο διετές πρόγραμμα στην
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ουσία προπαρασκευαστικό για το πανεπιστήμιο μετά το 15ο-16ο
ηλικιακό έτος, εφαρμόζεται χρόνια στην Αγγλία (A level) αλλά και
στο διεθνές απολυτήριο (International Baccalaureat) πρόγραμμα
που λειτουργούν και πολλά ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα.
Τα αποτελέσματα κινούνται σε δύο κατευθύνσεις: από τη μία
ένταση των ταξικών φραγμών πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, είναι σχεδόν αδύνατο ένα παιδί της εργατικής τάξης
να σπουδάσει σε σχολές υψηλής ζήτησης, από την άλλη υποβάθμιση του μορφωτικού επιπέδου, της κριτικής ικανότητας
της συναισθηματικής και νοητικής ανάπτυξης των μαθητών που
εντάσσονται στην εργατική τάξη.
Στο σχολείο αυτής της κατεύθυνσης σε συνδυασμό και με τις
περικοπές του υπουργείου Παιδείας, οι Χημικοί είναι «πολυτέλεια». Το υπουργείο Παιδείας στην ουσία έχει απελευθερώσει τις Β και Γ αναθέσεις μαθημάτων, προσπαθεί με το υπάρχον προσωπικό να μπαλώσει τρύπες, καλούνται οι συνάδελφοι
να διδάξουν «ό,τι να ’ναι, όπως να ’ναι». Το αποτέλεσμα είναι
τραγικό για τις θέσεις των συναδέλφων Χημικών στην εκπαίδευση αλλά και για τα μορφωτικά δικαιώματα των παιδιών. Οι
Χημικοί για πρώτη φορά είναι λιγότεροι από 2.000 στη δημόσια
εκπαίδευση και οι αναπληρωτές που προσλήφθηκαν την περσινή χρονική σχολειά (από το Σεπτέμβρη μέχρι το Γενάρη) είναι
145 στη Γενική Παιδεία. Υπάρχουν Λύκεια στην επαρχία, όπου
για πολλά χρόνια δεν υπάρχει Χημικός και το μάθημα της κατεύθυνσης το διδάσκουν άλλοι συνάδελφοι του κλάδου ΠΕ04, ενώ
στα Γυμνάσια ο Χημικός είναι δυσεύρετο είδος. Ο μέσος όρος
ηλικίας των αναπληρωτών έχει φτάσει πάνω από 45 ενώ των
μονίμων κοντά στα 55. Απαιτούμε την κάλυψη όλων των κενών
με μόνιμους διορισμούς, μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που δουλεύουν τα τελευταία χρόνια στην εκπαίδευση.
Αυτό το σχολείο είναι ακριβώς αντίθετο με τις μορφωτικές
ανάγκες των παιδιών της λαϊκής οικογένειας. Διεκδικούμε ένα
ενιαίο 12χρονο σχολείο, όπου ο μαθητής θα μαθαίνει τους βασικούς νόμους κίνησης της Φύσης και της Κοινωνίας, θα αναπτύσσει κριτική ικανότητα, θα αντιλαμβάνεται τη θέση του στη
φυσική και την κοινωνική πραγματικότητα ώστε να μπορεί να
παρεμβαίνει και να την αλλάζει. Είναι απαραίτητη προϋπόθεση
η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Χημείας ειδικά,
ώστε ο μαθητής να αναπτύσσει ολόπλευρα την προσωπικότητά
του, μακριά από δεισιδαιμονίες, θρησκευτικές προκαταλήψεις,
φόβο που δημιουργεί το άγνωστο. Μετά την αποφοίτησή του
από ένα τέτοιο σχολείο, ο μαθητής θα μπορεί να επιλέγει είτε να
ακολουθήσει ένα τεχνικό επάγγελμα σπουδάζοντας σε δημόσιες
και δωρεάν τεχνικές σχολές, είτε ένα επιστημονικό επάγγελμα
εντασσόμενος στη δημόσια και δωρεάν ανώτατη εκπαίδευση.
Πάρε θέση στην οργάνωση της αντεπίθεσης
Ο μισθός και οι εργασιακές σχέσεις μας, η δυνατότητα να ζούμε
αξιοπρεπώς απ’ τη δουλειά και τη σύνταξή μας, βρίσκονται στο
στόχαστρο. Πως μπορούμε να απαντήσουμε;
Απέναντί μας έχουμε δεν έχουμε την μία ή την άλλη αστική
κυβέρνηση, τη μία ή την άλλη εκδοχή διαχείρισης του συστήματος. Έχουμε το σύνολο των μονοπωλιακών ομίλων, το
αστικό κράτος που τους υπηρετεί, τις κυβερνήσεις που διαχειρίζονται αυτή την εξουσία, τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες
που στηρίζουν αυτήν την πολιτική. Γι’ αυτό και η απάντησή
μας πρέπει να είναι επίσης συνολική.
Το κίνημα σήμερα, για να πετύχει την αποτροπή των νέων
μέτρων, την ανακούφιση, την ανάκτηση των απωλειών των
τελευταίων ετών, πρέπει να σημαδεύει αυτόν τον αντίπαλο.
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Να ξεμπερδέψουμε με μια πολιτική λογική «διαπραγμάτευσης» για λύσεις τάχα διαφορετικής, φιλολαϊκής διαχείρισης του καπιταλισμού που μπορούν τελικά να “βολέψουν”
και τους εργοδότες και τους εργαζόμενους και τα μονοπώλια και τους αυτοαπασχολούμενους. Απαιτείται ένα κίνημα που θα κινείται σε γραμμή ρήξης και σύγκρουσης με τους
ομίλους, τα κέρδη τους, το κράτος τους, θα οργανώσει την
πάλη για να ικανοποιηθούν οι σύγχρονες ανάγκες μας, σημαδεύοντας τον πραγματικό αντίπαλο, τους μονοπωλιακούς
ομίλους για τους οποίους θυσιάζονται τα δικαιώματά μας.
Ιδιαίτερα σήμερα που βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγάλο παζάρι για
τον έλεγχο του ενεργειακού πλούτου και της μεταφοράς του, των
σφαιρών επιρροής στην περιοχή μας, και ενεργοποιούνται διαδικασίες αμφισβήτησης και επαναχάραξης των συνόρων με το
αίμα των λαών, που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ αναλαμβάνει το ρόλο
σημαιοφόρου των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ στην περιοχή, βάζοντας
τη χώρας στο στόχαστρο σε ενδεχόμενο γενικευμένου πολέμου
στην περιοχή της Βαλκανιών –Νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Συνεχίζουμε τον αγώνα για να πληρώσουν την κρίση τα μονοπώλια, να συγκεντρωθούν δυνάμεις για την αντεπίθεση και
να δυναμώσει η πάλη που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να
ανοίξει ο δρόμος για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, φτώχεια
και πολέμους. Αυτός ο ριζικά διαφορετικός δρόμος ανάπτυξης,
είναι ο μόνος που θα αναπτύξει τις ανεξάντλητες παραγωγικές
δυνάμεις της ελληνικής κοινωνίας, θα επιτρέψει στους εργαζόμενους, μαζί και στους εργαζόμενους χημικούς να παίξουν
τον κοινωνικό τους ρόλο ως επιστήμονες στην Παραγωγή και
στην Έρευνα, με γνώμονα τη συνδυασμένη ικανοποίηση του συνόλου των αναγκών του λαού και όχι τα κέρδη του κεφαλαίου.
Σ’ αυτό το δρόμο, της πάλης απέναντι στην εφαρμοζόμενη
πολιτική, απέναντι στον πραγματικό αντίπαλο, κανένας δεν
περισσεύει. Καλούμε κάθε συνάδελφο που αγωνιά για το
μέλλον του και το μέλλον των παιδιών του, ακόμα και αν δεν
συμφωνεί με το σύνολο των πολιτικών εκτιμήσεων μας, να
“βάλει πλάτη”. Να συμπορευτεί με τις ταξικές δυνάμεις, μέσα
και έξω απ’ την ΕΕΧ, να στηρίξει ολόπλευρα το ψηφοδέλτιο
της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ, να κινηθεί στο δρόμο μαζί με τον
ταξικό πόλο του κινήματος.
Οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ βρέθηκαν το προηγούμενο διάστημα στην πρώτη
γραμμή της πάλης ενάντια την αντιλαϊκή πολιτική. Έδωσαν και
δίνουν αταλάντευτα τη μάχη για την υπεράσπιση των εργασιακών και μισθολογικών μας δικαιωμάτων, σημαδεύοντας τον
πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και την ΕΕ. Πρωταγωνίστησαν στην πάλη για να ανατραπεί η κυβερνητική πολιτική του
ΣΥΡΙΖΑ με κινητοποιήσεις, καταλήψεις, διαδηλώσεις, απεργίες, άνοιξαν δρόμους στην πάλη του κινήματος για αλλαγή των
συσχετισμών σε όλα τα επίπεδα, βαδίζοντας μαζί με τις ταξικές
δυνάμεις που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ και στη ΠΑΣΕΒΕ.
Οι εκλογές στην ΕΕΧ είναι μια ακόμα μάχη στην οποία οι εργαζόμενοι χημικοί, μισθωτοί –αυταπασχολούμενοι –άνεργοι –συνταξιούχοι, καλούμαστε να πάρουμε θέση ώστε να οργανώσουμε την απόκρουση της ολομέτωπης αντιλαϊκής επίθεσης μαζί με
το εργατικό και λαϊκό κίνημα. Μια ακόμα ευκαιρία να σημειωθούν ουσιαστικά βήματα στην αναγκαία αλλαγή συσχετισμών,
σε κάθε συνδικαλιστικό –συλλογικό φορέα.

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

Αγαπητοί συνάδελφοι,
Τα Χημικά Χρονικά αποτελούν μία ιστορική έκδοση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Για σχεδόν 100
χρόνια είναι ουσιαστικά το μέσο σύνδεσης και επικοινωνίας μεταξύ της Διοίκησης της Ε.Ε.Χ. και των
συναδέλφων, έχουν δε φιλοξενήσει στις σελίδες τους θέσεις, απόψεις και ερευνητικές εργασίες πολλών
και διακεκριμμένων συναδέλφων.
Πρίν από μερικά χρόνια έγινε μία συντονισμένη προσπάθεια ώστε τα Χημικά Χρονικά να αποστέλονται
ηλεκτρονικά σε όλους τους συναδέλφους που έχουν δηλώσει διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Αυτό καθιστά την επικοινωνία πιο άμεση και διαδραστική, αυξάνοντας παράλληλα την αναγνωσιμότητα
του περιοδικού.
Δυστυχώς, κατά την τελευταία θητεία η Πρόεδρος της Ε.Ε.Χ. θεώρησε ότι το γεγονός της εκλογής της σε
αυτή τη θέση, της δίνει την εξουσία να χρησιμοποιεί το σημείωμα του εκδότη για να προωθεί παραταξιακές
απόψεις και να επιτεθεί σε προσωπικό επίπεδο σε συνάδελφο της παράταξής μας, παραβλέποντας ακόμα
και τις εισηγήσεις του Νομικού Συμβούλου της Ένωσης (γνωμοδότηση 22/07/2017).
Ως παράταξη θεωρούμε τη στάση αυτή της Προέδρου βαθιά αντιθεσμική, δεν τιμά το αξίωμα που πρεσβεύει
και χρησιμοποιεί θεσμικά εργαλεία της Ε.Ε.Χ. για προσωπική και παραταξιακή προβολή, καταπατώντας
κάθε έννοια αξιοκρατίας και δημόσιας διοίκησης.
Η Δημοκρατική Κίνηση Χημικών (ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ.), ως ένδειξη διαμαρτυρίας έναντι των μεθόδων της Προέδρου, με την από 6/8/2017 επιστολή απέσυρε την εμπιστοσύνη στο πρόσωπο της, και ζήτησε από τους
εκπροσώπους της πάραταξής μας στη Διοικούσα Επιτροπή να υποβάλουν τις παραιτήσεις τους από μέλη
του προεδρείου.
Λαμβάνοντας υπόψιν όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και σεβόμενοι πάντα τα όργανα λειτουργίας της Ε.Ε.Χ.,
το ρόλο των Χημικών Χρονικών και κυρίως το ενδιαφέρον των συναδέλφων να ενημερωθούν για τις
θέσεις και τις απόψεις των παρατάξεων ενόψει των αρχαιρεσιών της 4ης Νοεμβρίου 2018 για την ανάδειξη
των μελών των οργάνων διοίκησης της Ε.Ε.Χ., η ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ. απευθυνόμενη σε όλους τους συναδέλφους
δηλώνει ότι:
Οι θέσεις της παράταξης για τα προβλήματα του κλάδου, τις ανάγκες των συναδέλφων, το ρόλο της Ε.Ε.Χ.,
τα επαγγελματικά δικαιώματα, τις εξελίξεις στην επιστήμη της Χημείας, την ανάγκη αναπροσαρμογής των
προγραμμάτων σπουδών και την εν γένει παρουσία των Χημικών στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
είναι διαθέσιμες προς όλους στον ιστότοπο της παράταξης http://dikixi.blogspot.com/ και στη σελίδα μας
στο facebook https://www.facebook.com/DHKIXH. Σε αυτούς τους δύο χώρους κοινωνικής δικτύωσης
θα βρείτε και όλο το υλικό που αφορά τις προσεχείς εκλογές στην Ε.Ε.Χ., και το οποίο θα αναρτηθεί τις
επόμενες ημέρες.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 9

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, ότι τα τελευταία χρόνια η Χώρα μας δοκιμάστηκε πολύ. Η ζωή όλων άλλαξε δυσμενώς. Μετράμε απώλειες και πληγές. Εντούτοις αυτή, είναι η πιο κρίσιμη στιγμή για αποφάσεις που αφορούν το παρόν και το μέλλον.
Γιατί αν δεχτούμε μοιρολατρικά όσα συνέβησαν, τελικά οι θυσίες έγιναν χωρίς αντίκρισμα.
Η κοινωνία - πιο ώριμη από ποτέ - είναι σε θέση να αντιληφθεί, ότι απαιτούνται σε κάθε τομέα ευθύνης, άνθρωποι που θα
κάνουν τη διαφορά, που γνωρίζουν πώς να λειτουργούν συνθετικά και πως θα εφαρμόσουν καινοτόμους τρόπους επίλυσης
των προβλημάτων. Ταυτόχρονα όμως, θα τροχιοδρομήσουν το μέλλον του Τόπου μας, προς μια σταθερή πορεία αναδιοργάνωσης και εξέλιξης.
Η Επιστήμη μας, η Χημεία, καλείται να παίξει το ρόλο της στη Νέα Πορεία που ανοίγεται για την Πατρίδα μας. Ακριβώς για αυτό
το λόγο, η Ένωση Ελλήνων Χημικών, οφείλει να έχει εκπροσώπους με όραμα, προοπτική και γνώσεις. Ανθρώπους επαγγελματικά καταξιωμένους, με κέφι και ιδέες. Μα – πάνω από όλα – Συναδέλφους ικανούς να συζητούν, να αφουγκράζονται και
να συνδιαμορφώνουν τον παλμό της κοινωνίας μας.
Νέοι άνθρωποι κάθε ηλικίας, με μοναδικό κίνητρο την αγάπη για την Επιστήμη μας, συνθέτουν τη Νέα Πνοή Χημικών. Την
ήρεμη δύναμη, που απλώνει τα φτερά της, για να αγκαλιάσει χωρίς εξαιρέσεις, όλους τους Χημικούς της Ελλάδας. Όλους
όσους αισθάνονται πως ήρθε η ώρα για συναίνεση και συνεργασία. Για τη χάραξη στρατηγικής, με άξονα το κοινό συμφέρον
όλων των Πολιτών.
Όλα τα χρόνια της δράσης μας, έχουμε δείξει στην πράξη την προσήλωσή μας στη σκληρή δουλειά και έχει αναγνωριστεί η
αποτελεσματικότητά μας.
Με αυτούς τους άξονες θα συνεχίσουμε, πιο δυναμικά, πιο ισχυρά και με Νέα Πνοή!
Για μια Ελλάδα που ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας και για εμάς.
Για μια κοινωνία που θα κάνει κτήμα της τη Χημεία και θα αποβάλει τον σκοταδισμό.
Για μια Χώρα με θεσμούς και όραμα.
Ελπίζουμε να σας έχουμε μαζί μας στο υπέροχο ταξίδι που ξεκίνησε το 2006, αλλά που στην καρδιά μας, παραμένει συναρπαστικό…

ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΧΗΜΙΚΩΝ - ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α – Υπεύθυνος Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ ΧημικούΜέλος Κ.Ε. ΟΝΝΕΔ -Πρώην Πανελλαδικός Γραμματέας Δ.Α.ΠΝ.Δ.Φ.Κ – Χημικός Φαρμακοβιομηχανίας

Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α - Χημικός Φαρμακοβιομηχανίας
ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πτυχίο Χημείας, Πανεπιστημίου Κρήτης – Χημικός
Φαρμακοβιομηχανίας-Kάτοχος MBA.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α – Μεταπτυχιακό Pharmaceutical
Manufacture and Quality Control Πανεπιστημίου Liverpool Χημικός Φαρμακοβιομηχανίας

ΓΙΑΝΝΙΑ ΤΙΝΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α-μέλος συμβουλίου Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ
Χημικού-Χημικος Βιομηχανίας

ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α. – Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης –
Γενικός Γραμματέας Τμήματος Παιδείας της Ε.Ε.Χ-Διακρίθηκε
ως Μέντορας της Ολυμπιάδας Χημείας.
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α - Αναπληρωτής Υπεύθυνος Δ.Α.ΠΝ.Δ.Φ.Κ Χημικού – Χημικός Φαρμακοβιομηχανίας – Μέλος της
Δ.Ε. του Π.Τ.Α.Κ. της Ε.Ε.Χ.
ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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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
ΕΛΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α – Υπεύθυνος Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ Χημικού
– Μεταπτυχιακό στη Φαρμακευτική
ΖΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α - Διετέλεσε μέλος συμβουλίου της
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Χημικού – Ελεύθερος Επαγγελματίας

ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α –αναπληρωτής υπεύθυνος Δ.Α.ΠΝ.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 – Ιδιωτικός Υπάλληλος –
Διετέλεσε υπεύθυνος της Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ. Χημικού.
ΚΙΤΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
Πτυχίο Χημείας από το Ε.Κ.Π.Α – Ιδιωτικός Υπάλληλος
ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
Πτυχίο Χημείας από το Ε.Κ.Π.Α. - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα
Ειδίκευσης στην Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος –
Ελεύθερος Επαγγελματίας-Καθηγητής μέσης εκπαίδευσης
– Πρώην Μέλος Δ.Ε. Ε.Ε.Χ-Πρώην Δημοτικός ΣυμβουλοςΔιετέλεσε υπεύθυνος της Δ.Α.Π. – Ν.Δ.Φ.Κ. ΧημικούΔιετέλεσε Πρόεδρος του Συλλογου Προπτυχιακων,του
Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητων του Τμήματος Χημειας
ΕΚΠΑ,καθώς και του 2ου Πανελληνιου συνεδρίου Φοιτητών
Χημείας. Μέλος Π.Ε Νέας Δημοκρατίας – Αντιπρόεδρος Τμ.
Παιδείας της Ε.Ε.Χ.
ΚΟΥΛΟΥΜΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πτυχίο Χημείας από το Ε.Κ.Π.Α. – Master στα Πολυμερή,
Ε.Κ.Π.Α. – Διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Συλλόγου
Μεταπτυχιακών Φοιτητων- Καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης
-Διακρίθηκε ως Μέντορας της Ολυμπιάδας Χημείας.
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.
ΠΑΛΥΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α – Ιδιωτικός Υπάλληλος - Διετέλεσε
μέλος συμβουλίου της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Χημικού.
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α – υπεύθυνος Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ ΧημικούΠρόεδρος συλλόγου φοιτητών χημείας –τομεάρχης ΣΘΕ-Μεταπτυχιακό στα Οικονομικά – Ιδιωτικός Υπάλληλος
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α- Διετέλεσε μέλος συμβουλίου της
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Χημικού-Καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α – Μεαταπτυχιακό στη Φαρμακευτική –
Χημικός Φαρμακοβιομηχανίας
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α – υπεύθυνος Δ.Α.Π-Ν.Δ.Φ.Κ Χημικού Διετέλεσε Υπεύθυνος Οργανώσεων ΟΝΝΕΔ λεκανοπεδίου
Αττικής-Μέλος Π.Ε. Ν.Δ.- Κάτοχος ΜΒΑ – Ιδιωτικός

Υπάλληλος
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α - Διετέλεσε μέλος συμβουλίου
της ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Χημικού – Διδάκτωρ στο χαροκόπειο
Πανεπιστήμιο
ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α- Διετέλεσε μέλος συμβουλίου της
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Χημικού-Καθηγήτρια μέσης εκπαίδευσης
ΡΟΪΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α – Μεταπτυχιακό στη Χημεία Τροφίμων
– Χημικός Φαρμακοβιομηχανίας
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.
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
Πτυχίο Χημείας, Α.Π.Θ. - Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης
στην Χημεία και Τεχνολογία Περιβάλλοντος – Χημικός Φαρμακοβιομηχανίας - Διετέλεσε Μέλος του Συλλόγου
Μεταπτυχιακών Φοιτητών του Τμήματος Χημείας.
ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α – Μεταπτυχιακό στη Βιομηχανική
Χημεία - Ιδιωτικός Υπάλληλος
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α- Διετέλεσε μέλος συμβουλίου της
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Χημικού - Χημικός Φαρμακοβιομηχανίας
ΤΣΕΚΛΗΜΑ ΜΑΡΙΑ
Πτυχίο Χημείας, Ε.Κ.Π.Α - Διετέλεσε μέλος συμβουλίου της
ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Χημικού - Χημικός Φαρμακοβιομηχανίας
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. – 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. – μέλος της ΣτΑ της Ε.Ε.Χ, Πρώην
Πρόεδρος του Τμήματος Παιδείας της Ε.Ε.Χ-Διακρίθηκε ως
Μέντορας της Ολυμπιάδας Χημείας.
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ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΧΗΜΙΚΩΝ
Αγαπητοί συνάδελφοι
Στις 4 Νοεμβρίου, οι Έλληνες Χημικοί καλούμαστε να εκλέξουμε τους αντιπροσώπους μας στα Περιφερειακά Τμήματα καθώς
και τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ), το κορυφαίο όργανο της ΕΕΧ. Από τη ΣτΑ εκλέγεται στη συνέχεια η Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.) της Ε.Ε.Χ. Ταυτόχρονα εκλέγουμε και τα μέλη του Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Πειθαρχικού Συμβουλίου και
τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής. Η θητεία όλων των οργάνων είναι τριετής.
Ζητούμενο των προσεχών εκλογών, είναι η αύξηση της συμμετοχής των Χημικών στη διαδικασία επιλογής αυτών που θα μας
εκπροσωπούν για τα επόμενα τρία χρόνια. Όσο μεγαλύτερη είναι η συμμετοχή, τόσο πιο «αντιπροσωπευτικοί» θα είναι αυτοί που
τελικά θα εκλεγούν.
Έχει γίνει πολλή κουβέντα τα τελευταία χρόνια, και πολλοί συνάδελφοι αναρωτιούνται:
1. «γιατί να είμαι υποχρεωτικά μέλος και να πληρώνω 40 ευρώ το χρόνο συνδρομή;» ή
2. «γιατί να ψηφίσω;» ή
3. «τι μου προσφέρει η Ε.Ε.Χ.;» ή ακόμα
4. «τι κάνουν όλοι αυτοί που εκλέγονται;»
Για τα ερωτήματα αυτά, και έχοντας εκπροσώπους μας ως μέλη στη ΔΕ/ΕΕΧ ή μέλη του Προεδρείου της ΔΕ της ΕΕΧ τον τελευταίο ενάμιση χρόνο αλλά και των ΔΕ των Περιφερειακών Τμημάτων, έχουμε να κάνουμε έναν σύντομο απολογισμό. Θα
προσπαθήσουμε να επικεντρώσουμε στα κύρια θέματα γιατί το έργο που επιτελέστηκε στην ΕΕΧ είναι εξαιρετικά μεγάλο και δε
θα έφταναν πολλές σελίδες για να παρουσιαστεί. Να σημειώσουμε ότι οι εκπρόσωποι της παράταξής μας έπαιξαν ενεργό ρόλο
στις δράσεις αυτές και τα τρία χρόνια συμπεριλαμβανομένων και των πρώτων 18 μηνών, όπου για λόγους που θα πρέπει να
απαντήσουν οι άλλες παρατάξεις αγνόησαν τους εκπροσώπους μας για θέσεις ευθύνης.
1. Έγιναν σημαντικές και πολυάριθμες παρεμβάσεις είτε με σχετικά έγγραφα είτε με συναντήσεις για προώθηση των επαγγελματικών θεμάτων των χημικών, όπως για παράδειγμα σε σχέση με προκηρύξεις που εξαιρούσαν τους χημικούς, την αύξηση των
θέσεων εργασίας και την ανάδειξη του ρόλου του κλάδου μας ως πυλώνα για μια υγιή και βιώσιμη ανάπτυξη.
2. Έγινες πιεστικές παρεμβάσεις και παραστάσεις σχετικά με την επικουρική ασφάλιση των χημικών, την ενσωμάτωση του ΤΕΑΧ
στο ΕΤΕΑ και τα προβλήματα των κωδικών ορισμένων απασχολούμενων χημικών στο ΙΚΑ.
3. Μετά από συστηματική προσπάθεια, οργανωμένες παρεμβάσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής
η ΕΕΧ συμπεριλήφθηκε ξανά στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης και πλέον καλείται ως ενδιαφερόμενο μέρος σε όλες τις επιτροπές του ΕΣΥΔ με θέματα που αφορούν τη Χημική Επιστήμη και μπορεί να εκφράσει τη γνώμη της σε ζητήματα που αφορούν
πλέον των 500 χημικών που εργάζονται σε εργαστήρια δοκιμών και φορείς πιστοποίησης.
4. Έγιναν συνεχείς και πιεστικές παρεμβάσεις στο Υπ. Παιδείας για τη διάσωση του μαθήματος της χημείας στο Γυμνάσιο και το
Λύκειο καθώς και τη διατήρησή του σαν εξεταζόμενο μάθημα στις πανελλήνιες εξετάσεις. Το αποτέλεσμα είναι η Χημεία να είναι
εξεταζόμενο μάθημα στις σχολές του 2ου και 3ου πεδίου Ο αγώνας εδώ είναι διαρκής.
5. Έγινε συντονισμένη προσπάθεια να υπογραφεί το Προεδρικό Διάταγμα για τον Οργανισμό της ΕΕΧ. Δυστυχώς παρά τις ενέργειες που έγιναν το ΠΔ βρίσκεται σε ένα συρτάρι του Υπουργείου.
6. Έγινε ανακαίνιση στα κεντρικά γραφεία της ΕΕΧ και στην αίθουσα εκδηλώσεων η οποία πλέον έχει αποκτήσει όλο τον σύγχρονο εξοπλισμό για τη διοργάνωση εκδηλώσεων.
7. Η Ε.Ε.Χ. τώρα και αρκετά χρόνια έχει καταφέρει (παρά τη συρρίκνωση της λίστας των ειδικοτήτων που τα δικαιούνται), να
περιλαμβάνονται οι Χημικοί στους δικαιούχους για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας ή/και την υπαγωγή στην
ασφάλιση για τα Βαρέα & Ανθυγιεινά Επαγγέλματα. Πολλοί συνάδελφοι Χημικοί εργάζονται σε Βιομηχανίες, εταιρείες, εργαστήρια και άλλους χώρους του Ιδιωτικού ή Δημόσιου Τομέα, υπό συνθήκες που δικαιολογούν ή επιβάλλουν την καταβολή του.
Υπάρχουν βέβαια ακόμα φορείς και εργοδότες που αρνούνται ή δυστροπούν στην εφαρμογή αυτών των διατάξεων αλλά είναι
ένα σπουδαίο βήμα. Και τώρα που γίνεται εκ νέου επεξεργασία των κλάδων που θα πάρουν ανθυγιεινό η ΕΕΧ έστειλε ξανά προτάσεις κατοχυρώνοντας τη θέση της ως ενδιαφερόμενο μέρος.
8. Αναδείχτηκε και προωθήθηκε η εκπροσώπηση της ΕΕΧ σε θεσμικά όργανα και συμβούλια, όπως το ΑΧΣ, η επιτροπή για την
υγεία και ασφάλεια στην εργασία, οι χημικοί ναυτιλίας κ.α. Εδώ πρέπει να τονιστεί η εφαρμογή διαφανών διαδικασιών μέσω
ανοιχτής προκήρυξης των θέσεων.
9. Ανάπτυξη και προώθηση των δράσεων της ΕΕΧ για την επαγγελματική κατάρτιση. Εδώ να πούμε ότι οι εκπρόσωποί μας ήταν
οι υπεύθυνοι του Συμβουλίου εκπαίδευσης συνεχίζοντας την ανάπτυξη του νέου πλαισίου των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
που ξεκίνησε με πρόταση της παράταξης μας το 2010, για κεντρική και οριζόντια οργάνωση των εκπαιδεύσεων, ώστε το πιστοποιητικό εκπαίδευσης με σφραγίδα ΕΕΧ να έχει αξία. Έτσι οργανώθηκαν με μεγάλη επιτυχία, σε όλη την Ελλάδα, σεμινάρια
στα ISO 17025 και 9001, την ανάπτυξη συστημάτων για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων, την ορθή βιομηχανική πρακτική για
την παρασκευή καλλυντικών, τις απαιτήσεις για τις νομοθεσίες REACH και CLP. Η επιλογή τω εκπαιδευτών και των θεματικών
ενοτήτων έχει αναδείξει την ΕΕΧ ως τον κορυφαίο πάροχο αξιόπιστης επαγγελματικής κατάρτισης.
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10. Οργανώθηκαν με επιτυχία Συνέδρια, όπως το Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας και το Συνέδριο για την Καινοτομία και την
Επιχειρηματικότητα που έβαλε την ΕΕΧ ως έναν ενεργό παίκτη στο χώρο με στόχο την ανάδειξη του ρόλου του χημικού για την
ανάπτυξη της χώρας. Επίσης συμμετείχαμε σε διεθνή συνέδρια όπως το IMEKO FOODS 2017. Τέλος, καταφέραμε να κερδίσουμε
τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων στην Ελλάδα με τελευταίο το Συνέδριο της Green Chemistry για την IUPAC.
11. Αναβιώσαμε τις Παρασκευές στην ΕΕΧ, στα κεντρικά γραφεία στην Αθήνα με θέματα όπως το μέλι, το ελαιόλαδο, οι ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι στην εργασία, η 4η βιομηχανική επανάσταση, κυκλική οικονομία κ.α. Η δράση έτυχε ενθουσιώδους αποδοχής
από τους χημικούς και η αίθουσα εκδηλώσεων γέμισε κόσμο μετά από χρόνια.
12. Επιτέλους η ΕΕΧ είχε την τεράστια επιτυχία να εντάξει έργο στην Πρόσκληση 24 για την εκπαίδευση 1200 εργαζομένων
στους τομείς α) των επιχειρήσεων τροφίμων β)τους υπεύθυνους για τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, έργο
προϋπολογισμού 1.200.000 ευρώ που περιλαμβάνει την κατάρτιση και πιστοποίηση γνώσεων των καταρτιζόμενων και θα επαναφέρει την ΕΕΧ και τους χημικούς δυναμικά στους δύο αυτούς τομείς.
13. Οργανώσαμε με συνέπεια τους πανελλήνιους διαγωνισμούς χημείας και τις προετοιμασίες για τις Ολυμπιάδες Χημείας όπου
οι μαθητές μας χάρισαν στη χώρα μας μετάλλια.
14. Στηρίξαμε τα Επιστημονικά Τμήματα της ΕΕΧ με συνέπεια έτσι ώστε να λειτουργήσουν και να παράγουν έργο και να βοηθούν
επιστημονικά τις παρεμβάσεις της ΕΕΧ σε φλέγοντα και επίκαιρα θέματα. Εδώ να σημειώσουμε ότι δουλέψαμε με συνέπεια παρά
τις προφανείς ή αφανείς παρεμβάσεις ορισμένων παρατάξεων να διαλύσουν τα Επιστημονικά Τμήματα.
15. Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε ουσιαστικά με όλα τα Περιφερειακά Τμήματα, χωρίς να το επιτύχουμε πάντα εξαιτίας των
μικροκομματικών και προσωπικών εμμονών συγκεκριμένων μελών ΔΕ των ΠΤ.
16. Έγιναν με επιτυχία σεμινάρια για τη διδακτική στη χημεία.
   
Συνοψίζοντας και χωρίς να θέλουμε να μονοπωλήσουμε, πιστεύουμε και μπορούμε να το αποδείξουμε ότι ένα μεγάλο μέρος των
επιτυχιών της ΕΕΧ αποτελεί επιστέγασμα των προσπαθειών όλων των συναδέλφων, αλλά οφείλεται στη συστηματική, επίμονη
και πετυχημένη προσπάθεια των εκπροσώπων του Προοδευτικού Μετώπου Χημικών.
Ενέργειες και επιτυχίες της ΕΕΧ για τους συναδέλφους οι οποίες ήταν αποτέλεσμα κυρίως προσπάθειας και ενεργειών των
εκπροσώπων του Προοδευτικού Μετώπου Χημικών
Επαναφορά της ΕΕΧ στο Εθνικό Συμβούλιο
Διαπίστευσης μετά από απουσία 13 ετών και
ορισμός εκπροσώπου, ώστε να εκφράζεται
η άποψη του κλάδου για τη διαπίστευση
εργαστηρίων και φορέων πιστοποίησης και
ελέγχου

Κινητοποίηση όλων των δυνάμεων της ΕΕΧ για την
επιτυχή υποβολή της πρότασης για επαγγελματική
κατάρτιση απασχολούμενων στο τομέα του
Περιβάλλοντος και των Τροφίμων (Πρόσκληση 24)
και διαχείριση της το τελευταίο έτος

Ομαλοποίηση και συνεχή λειτουργία του
εκπαιδευτικού πλαισίου της με τη διεξαγωγή
22 εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε επίκαιρα
επαγγελματικά θέματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη,
Ηράκλειο, Πάτρα, Ιωάννινα και Βόλο

Αδιατάρακτη διοικητική και θεσμική λειτουργία
της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΕΧ με αποσόβηση
και εξομάλυνση όλων των σοβαρών κρίσεων που
ξέσπασαν το πρώτο μισό της τριετίας 2016-2018

Παρεμβάσεις της ΕΕΧ με τεκμηρίωση, θέσεις και
σημαντική απήχηση στους κρατικούς φορείς και
στη κοινωνία (π.χ Πετρελαιοκηλίδα)

Επαναφορά
της
ΕΕΧ
στη διασύνδεση με άλλα ενδιαφερόμενα μέρη
(πχ ΕΛΟΤ, Υπουργείο Εργασίας)

Αγαπητοί συνάδελφοι, καταφέραμε να ξαναφέρουμε νέους συναδέλφους στην ΕΕΧ και αυτό βέβαια δεν άρεσε σε ορισμένους
που θέλουν την ΕΕΧ μικρό “μαγαζί” μιας συγκεκριμένης ελίτ που ανακυκλώνεται. Ο τρόμος τους δεν κρύβεται που θα χάσουν την
κυριαρχία τους. Έφτασαν στο σημείο να βγάλουν ανακοίνωση εναντίον μιας από τις επιτυχημένες δράσεις της ΕΕΧ, της εκπαίδευσης, με προσβλητικούς υπαινιγμούς για συναδέλφους με καταξιωμένη πορεία και ακεραιότητα.
Οι εκπρόσωποι της παράταξής μας στην κεντρική ΔΕ και στις ΔΕ των ΠΤ εργάστηκαν με συνέπεια και εργατικότητα ανεξάρτητα
από οποιαδήποτε θέση βρίσκονταν είτε ως απλά μέλη είτε ως μέλη του προεδρείου. Και παρά την προσπάθεια περιθωριοποίησής
μας εμείς σταθήκαμε ο συνδετικός ιστός για να εξομαλυνθούν οι διαμάχες και να λειτουργήσει η κεντρική ΔΕ αποτελεσματικά.
Έτσι το έργο δεν τινάχτηκε στον αέρα όπως επιθυμούσαν ορισμένες παρατάξεις (ΔΗΚΙΧΗ, Συνεργασία) και αυτό δεν μπορούν να
μας το συγχωρήσουν.
Και βέβαια εκτός από τη μηχανορραφία στην οποία επιδίδονται απλώς περιφέρουν τον εκλεγμένο εαυτό τους σε κομματικά
γραφεία ή υπουργεία, προσθέτοντας μια εγγραφή στο βιογραφικό τους, για προσωπικά οφέλη. Γιατί σίγουρα υπάρχουν κάποιοι
που πραγματικά δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Αφού εκλεγούν παραμένουν…. εκλεγμένοι για τρία χρόνια! Που και που λένε και
καμιά φιλοσοφία…
Κάποιοι δουλεύουν και προσφέρουν ουσιαστικά, τονίζοντας παράλληλα ή φροντίζοντας να διαχυθεί το «κατόπιν ενεργειών μου/
μας…». Αρκετές φορές όμως, ειδικά όσο πλησιάζουν οι εκλογές, φροντίζουν να ανασύρουν και να φρεσκάρουν ζητήματα, προκειμένου να λιθοβολήσουν τους αντιπάλους τους.
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Υπάρχουν όμως κι αρκετοί, οι οποίοι ανήκουν σε όλες ή σχεδόν όλες τις παρατάξεις (κατά τη γνώμη μας) που δουλεύουν και
προσφέρουν ουσιαστικά κι αθόρυβα. Κάνουν όσα μπορούν συνεργαζόμενοι με συναδέλφους όλων των παρατάξεων, χωρίς
διακρίσεις, προκαταλήψεις και εμπάθεια.
Στο χέρι και στην ψήφο όλων των Χημικών, επαφίεται η επιλογή των καλύτερων. Των καλύτερων από κάθε ψηφοδέλτιο, κάθε
παράταξης.
Το «Προοδευτικό Μέτωπο Χημικών», μετεξέλιξη της ΕΚΜ-ΠΑΣΚ-Ανεξάρτητων Χημικών έφτιαξε ένα ψηφοδέλτιο που απαρτίζεται από συναδέλφους, ήδη καταξιωμένους, επιστημονικά, επαγγελματικά και κοινωνικά, αλλά και νέους δυναμικούς συναδέλφους που αρχίζουν τώρα την επαγγελματική και επιστημονική τους πορεία με ενθουσιασμό, με στόχους και με όνειρα,
αρνούμενοι και αντιστεκόμενοι στη μετανάστευση των νέων επιστημόνων μας στο εξωτερικό.
Εκφράζουμε τις δημιουργικές δυνάμεις του κλάδου, τους παραγωγούς του πλούτου αυτής της χώρας, τους Έλληνες Χημικούς,
της εργασίας και της προκοπής που τόσα χρόνια σηκώνουν την οικονομία στις πλάτες τους, τη νέα γενιά και τις δυναμικές ομάδες
του ελεύθερου πνεύματος, του νέου επιχειρείν, την κοινωνία της γνώσης, τη γενιά της Χιλιετίας, τους εξωστρεφείς και καινοτόμους παραγωγικούς επιχειρηματίες, τη μικρομεσαία επιχείρηση που έμεινε όρθια μέσα στην κρίση.
Νιώθουμε την αγωνία όσων αισθάνονται ανασφαλείς κι αγνοημένοι από το πολιτικό σύστημα και έχουν ανάγκη από τη στήριξη
ενός ισχυρού κοινωνικού κράτους. Αγωνιζόμαστε για τους νέους που αντιμετωπίζουν την ανεργία, τις γυναίκες που βιώνουν με
μεγαλύτερη ένταση τις ανισότητες, τους ηλικιωμένους που παλεύουν να διατηρήσουν μια αξιοπρεπή ποιότητα ζωής.
Έχουμε μέτωπο με τις πελατειακές αντιλήψεις, σχέσεις και πρακτικές που είχαν και έχουν την ανοχή του πολιτικού συστήματος.
Θεωρούμε ότι η αναδιανομή αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Χρειαζόμαστε καινοτομίες, ρήξεις, προοδευτικές ανατροπές. Στόχος είναι η αποκατάσταση της οικονομικής ασφάλειας και ο δίκαιος καταμερισμός των βαρών
της δημοσιονομικής προσαρμογής.
Για μάς ΔΕΝ αποτελεί αυτοσκοπό η εκλογική νίκη. Τι σημασία έχει εξάλλου μια εκλογική νίκη που συνοδεύεται από έλλειμμα
καλής λειτουργίας, από έλλειμμα συνεργασίας και καλής επικοινωνίας, από έλλειμμα διάθεσης προσφοράς;
Για μας η συμμετοχή και η εκλογική νίκη ΔΕΝ εξαργυρώνεται πολιτικά, ούτε προσωπικά. Τιμούμε την προτίμηση των συναδέλφων με την ΣΥΝΕΧΗ και ΑΟΚΝΗ προσπάθεια μας για την ΕΕΧ!!
Για μας η εκλογική νίκη ΔΕΝ σημαίνει εκλογική ήττα και περιθωριοποίηση των άλλων παρατάξεων. Αντίθετα επιθυμούμε ΠΑΝΤΟΤΕ την καλή επικοινωνία και την συνεργατική διάθεση. Αναζητούμε με τις άλλες παρατάξεις ΚΟΙΝΟ βηματισμό στον ΚΟΙΝΟ
μας στόχο, που δεν είναι άλλος από μια ΕΕΧ ΔΥΝΑΤΗ και ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ!
Η πραγματικότητα, που δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί, είναι ότι υπάρχουν αρκετοί συνάδελφοι, οι οποίοι ανήκουν σε όλες ή
σχεδόν όλες τις παρατάξεις (κατά τη γνώμη μας) που δουλεύουν και προσφέρουν ουσιαστικά κι αθόρυβα. Κεντρικά και στα Περιφερειακά, αφιερώνοντας πολύτιμο προσωπικό και οικογενειακό χρόνο. Κάνουν όσα μπορούν συνεργαζόμενοι με συναδέλφους
όλων των παρατάξεων, χωρίς διακρίσεις, προκαταλήψεις και εμπάθεια.
Η πραγματικότητα ακόμα λέει πως με την πόλωση και τον διχαστικό λόγο δεν οδηγείς τα πράγματα σε ένα καλύτερο αύριο. Αυτό
που απαιτείται είναι η συνεργατική διάθεση, και η από κοινού δράση.
Ένα τέτοιο αύριο, συνεργατικό-δημιουργικό χρειάζεται και η ΕΕΧ με την παρουσία δραστήριων συναδέλφων.
Εφόσον εκλεγούμε, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια σε συνεργασία με τους συναδέλφους όλων των παρατάξεων,
για την επίλυση των χρόνιων θεσμικών και ουσιαστικών ζητημάτων που ταλαιπωρούν τον κλάδο μας, την αναβάθμιση του κύρους και της θέσης της Ε.Ε.Χ. και του Χημικού, την ενδυνάμωση των δεσμών της Ε.Ε.Χ. με τον κάθε Χημικό και τη συμβολή του
κλάδου μας στην αναπτυξιακή πορεία της Χώρας μας.
Για μας, η συμμετοχή στα δρώμενα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια, η οποία οφείλει να συνεισφέρει στην αναβάθμιση της λειτουργίας, της παρουσίας και του ρόλου της.
Η επόμενη τριετία θα είναι αρκετά πιο δύσκολη. Βρισκόμαστε στο αποκορύφωμα μιας κρίσιμης οικονομικής και κοινωνικής
συγκυρίας που επιδρά, αρνητικά δυστυχώς, στη λειτουργία, τη συμμετοχή και τη μαζικοποίηση των συλλογικών δράσεων. Αναμφίβολα υψώνονται σήμερα τεράστια εμπόδια στην εύρεση επαγγελματικής απασχόλησης των νέων συναδέλφων. Πολλοί συνάδελφοι απογοητεύονται και είτε καταφεύγουν σε μια μεμψίμοιρη, παθητική και μοιρολατρική αντιμετώπιση των γεγονότων
με γκρίνια και παράπονα είτε ελπίζουν και προσπαθούν να επιτύχουν τους στόχους τους με καθαρά ατομιστικές «λύσεις» βολέματος.
Γνωρίζουμε ότι ο δημόσιος τομέας έχει ουσιαστικά κλείσει για τα επόμενα χρόνια και στον ιδιωτικό τομέα επικρατεί στασιμότητα
και σκληρός ανταγωνισμός. Εμείς ως Ε.Ε.Χ. έχουμε υποχρέωση να στηρίζουμε τους συναδέλφους με όλους τους πρόσφορους
τρόπους και να αναδεικνύουμε την συλλογική δράση ως τρόπο συγκροτημένης παρέμβασης στο δυσμενές περιβάλλον που
ζούμε.
Στo πλαίσιo αυτό πρέπει:
1. Να ενημερώνουμε έγκαιρα και ουσιαστικά όλους τους συναδέλφους
2. Να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε τους νέους συναδέλφους στον προσανατολισμό τους στην αγορά εργασίας .
3. Να οργανώνουμε δράσεις επιμορφωτικού χαρακτήρα σε όλους τους τομείς της Χημείας
4. Να έχουμε ουσιαστική και άμεση παρέμβαση σε θέματα που εμπλέκεται η Χημεία στην κοινωνία
Θα πρέπει με τις οργανωμένες μας ενέργειες να δώσουμε αξία στην κάρτα μέλους της ΕΕΧ, ώστε ο κάθε χημικός να επιδιώκει
να είναι οικονομικά τακτοποιημένος και να μπορεί να απολαμβάνει τα πλεονεκτήματα αυτών των ενεργειών.
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Το πλαίσιο που καθορίζει τις δράσεις μας και τους στόχους είναι διαχρονικό και επιδιώκουμε:
• Συνεχή, αποτελεσματική και τεκμηριωμένη παρέμβαση της ΕΕΧ στις κοινωνικές, αναπτυξιακές και πολιτιστικές διεργασίες, αναβαθμίζοντας το ρόλο της ως επιστημονικού σύμβουλου του κράτους και της ελληνικής κοινωνίας.
• Ανάδειξη των επιστημονικών και επαγγελματικών δικαιωμάτων και δυνατοτήτων του κλάδου μας
• Κατοχύρωση του επαγγέλματος και όλων των ειδικοτήτων των Χημικών.
• Εκσυγχρονισμό, ανανέωση των υποδομών και του τρόπου λειτουργίας της ΕΕΧ, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών
που προσφέρει στα μέλη της
Οι προτάσεις για την ΕΕΧ του 2018-2021 συνοπτικά (αλλά και αναλυτικά, στο facebook «Προοδευτικό Μέτωπο Χημικών» https://
www.facebook.com/ProodeutikoMetwpoXhmikwn/ ή στον ιστότοπο μας http://paskeex.blogspot.com/ είναι παρακάτω:
ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2019-2021
Υλοποίηση της πρότασης μας στη ΣτΑ για πλήρη Κατοχύρωση σχήματος πιστοποίησης γνώσεων
εφαρμογή από το 2021 συστήματος ηλεκτρονικής και δεξιοτήτων (μέσω της Πρόσκλησης 24) για
ψηφοφορίας για τις επόμενες Εκλογές της ΕΕΧ
την απασχόληση στις Επιχειρήσεις Τροφίμων και
ως στέλεχος επιχειρήσεων με αρμοδιότητες στην
Λειτουργία
Επιστημονικών
Τμημάτων
και περιβαλλοντική διαχείριση
θεματικών φόρουμ μέσω πλατφόρμας διαδικτύου
Επέκταση του προγράμματος εκπαιδεύσεων
της ΕΕΧ σε νέα και σύγχρονα αντικείμενα (π.χ
διαχείριση υδάτινων πόρων, πιστοποίηση
τροφίμων, νέες μετρολογικές υπηρεσίες)
και διοργάνωση διεθνών εκπαιδεύσεων
με συμμετέχοντες από όλη την ΝΑ Ευρώπη
(συμπεριλαμβανομένων και δραστηριοτήτων
εκπαιδευτικού τουρισμού στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
προγραμμάτων)

Ίδρυση στο πλαίσιο λειτουργίας των
Επιστημονικών Τμημάτων ενός νέου Τμήματος
Μικρών Χημικών Επιχειρήσεων. Για συνδρομή
στους συναδέλφους
με κατάρτιση, πληροφορίες τρέχουσα
ενημέρωση, μελέτες σε σχέση με την
επιχειρηματική δραστηριότητα, επενδυτικές
δυνατότητες, βασικές ικανότητες στη διοίκηση
και τρόποι διεθνοποίησης επιχείρησης και
προϊόντων της

Υποστήριξη της ΕΕΧ στη λειτουργία κλαδικού
Συλλόγου για την καλύτερη προάσπιση των
επαγγελματικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων
των Χημικών που εργάζονται στο ελεύθερο
επάγγελμα ( συμπεριλαμβανομένων και μορφών
απασχόλησης όπως «μπλοκάκι» σε όλων των
ειδών τους εργοδότες)

Υποστήριξη της ΕΕΧ στην επαναλειτουργία του
Συλλόγου Χημικών Δημοσίων Υπαλλήλων ώστε
να συμπεριλάβει και τους συναδέλφους που
εργάζονται εκτός του ΓΧΚ στο Δημόσιο και στο
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΟΤΑ)

Υποστήριξη των κλαδικών συλλόγων, κυρίως του Εκπαίδευση και ενδυνάμωση συμμετοχής χημικών
ΠΣΧΒ για την υπογραφή κλαδικών συμβάσεων
στην κοινωνική επιχειρηματικότητα (εξοικείωση
των χημικών με το θεσμό των ΚΟΙΝΣΕΠ)
Τομέας Υπηρεσιών Υγείας: Ανασκόπηση και
καθορισμός στρατηγικής για προστασία του κλάδου
των χημικών και δημιουργία νέων θέσεων

Αναβάθμιση της Χημικής Εκπαίδευσης σε
όλες τις βαθμίδες Εκπαίδευσης με ουσιαστική
κατοχύρωση του κλάδου

Αγαπητοί συνάδελφοι, γνωρίζουμε πως η ΕΕΧ πρέπει να γίνει περισσότερο αποτελεσματική και να στηρίζει ουσιαστικά τους
συναδέλφους. Αυτός είναι ο κύριος λόγος ύπαρξης της κι εμείς έχουμε ως στόχο να το επιβεβαιώσουμε! Είμαστε όλοι εκτεθειμένοι απέναντι στη δική μας θέληση να ασχοληθούμε ενεργά με την ΕΕΧ και είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε αυτήν την ευθύνη!
Το Προοδευτικό Μέτωπο Χημικών
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΧ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Συνάδελφοι/ες
Οι επικείμενες εκλογές στην Ένωση Ελλήνων Χημικών
διεξάγονται σε μια περίοδο που ο κλάδος μας συνεχίζει να
βιώνει την πίεση της οικονομικής ύφεσης και της αναιμικής
ανάκαμψης των οικονομικών δεικτών. Ειδικότερα, ο κλάδος
μας πλήττεται ιδιαίτερα από:
• το συνεχιζόμενο brain drain,
• τις χαμηλές αμοιβές σε σχέση με την υψηλή εξειδίκευσή μας, τόσο στον ιδιωτικό όσο πλέον και στον δημόσιο
τομέα,
• τις χαμηλές ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και σε καινοτόμους κλάδους,
• την εγκατάλειψη επί σειρά ετών της Δημόσιας Παιδείας
& Έρευνας και της Υγείας, η χρηματοδότηση των οποίων
άρχισε να αυξάνεται μόλις την τελευταία τριετία.
Σε αυτό το σκηνικό, που απαιτεί την ενεργοποίηση όλων
των δυνάμεων, εξακολουθούμε να βρισκόμαστε με μια ΕΕΧ
κατώτερη των αναγκών, χωρίς στρατηγική και εγκλωβισμένη σε μικροκομματικές λογικές. Την ίδια ώρα η συμμετοχή των μελών εξακολουθεί να φθίνει, εντείνοντας
περαιτέρω τα εκφυλιστικά φαινόμενα.
ΕΕΧ: 3 χρόνια μηδενικού αθροίσματος
Η τριετία 2013-2015, χάρη στην καίρια συμβολή της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, χαρακτηρίστηκε από ουσιαστική εξυγίανση των οικονομικών της ΕΕΧ και από την κανονικοποίηση της λειτουργίας της, μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος νοθείας στις
εκλογές του 2012. Έτσι, την τρέχουσα περίοδο, 2016-2018,
υπήρχαν οι υλικοί όροι ώστε να γίνει ένα ποιοτικό άλμα, με
επανενεργοποίηση των Περιφερειακών και Επιστημονικών
Τμημάτων, αλλά και τη διεύρυνση των διεκδικήσεων. Αντ’
αυτού, δυστυχώς, με ευθύνη της πλειοψηφίας (Χημική Αντίδραση και από ένα σημείο και μετά και ΠΑΣΚ) της Διοικούσας
Επιτροπής (ΔΕ), η ΕΕΧ επέστρεψε σταδιακά στον παλιό κακό
εαυτό της: προώθησή της κομματικής ατζέντας της πρώτης
παράταξης, πέρα από τα συμφέροντα του κλάδου, χειραγώγηση και καπέλωμα των οργάνων της ΕΕΧ, εφαρμογή
των κανόνων όπως βολεύει κάθε φορά την πλειοψηφία,
αποκλεισμοί και αποθάρρυνση μελών από τη συμμετοχή
μέσα από συνεχείς (και ενίοτε παραληρηματικές) επιθέσεις, ακόμη και και απειλές για αγωγές (!).
Κι αν έχει μείνει σαν ανέκδοτο η αποτυχημένη προσπάθεια
της πλειοψηφίας πριν από δυο χρόνια να επιβάλει στην «επιτροπή για την επίλυση των θεμάτων των πανελληνίων εξετάσεων» να εκδώσει καταγγελία γιατί τα θέματα ήταν πολύ…

16 ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

εύκολα (!), δεν είναι εξίσου αστεία η (επίσης αποτυχημένη
ευτυχώς) προσπάθεια αποκλεισμού των εκπροσώπων της
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ αλλά και της ΠΑΣΚ από την αντιπροσωπεία
της ΕΕΧ στις συζητήσεις με το υπουργείο Παιδείας. Αν είναι αστεία η ενασχόληση της πλειοψηφίας και ακόμη και της
ίδιας της Προέδρου της ΕΕΧ με το αν σε κάποιο σεμινάριο
ανοίχθηκε για τους συμμετέχοντες ένα κουτί κουλουράκια
περισσότερο απ’ ό,τι χρειαζόταν, δεν ισχύει το ίδιο για την
απόφαση τα διόλου ευκαταφρόνητα έσοδα από σεμινάριο
που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη να παραχωρηθούν στο εκεί
Περιφερειακό Τμήμα (όπου συμπτωματικά έχει την πλειοψηφία η ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ), ενώ οπουδήποτε αλλού απαιτείται αυτά να επιστρέφονται σε κεντρική διαχείριση.
Έτσι, την τρέχουσα περίοδο:
• Τα περιφερειακά τμήματα που δεν ήταν αρεστά δέχονταν
επιθέσεις και απειλές κάθε φορά που επιδίωκαν να επιτελέσουν τον ρόλο τους. Ακόμη και οι πρωτοβουλίες τους για
τη «Βραδιά του Ερευνητή», το «Athens Science Festival» και
άλλες εκδηλώσεις αντιμετωπίζονταν από την πλειοψηφία
της ΔΕ ως αντιπαραθετικές με τις «δικές της» εκδηλώσεις
και οι συνάδελφοι που της στήριζαν αποθαρρύνονταν.
• Τα επιστημονικά τμήματα αφέθηκαν και πάλι στον αυτόματο πιλότο, με αποτέλεσμα να συνεχίζουν να φυτοζωούν ή
να εμφανίζουν εκφυλιστικά φαινόμενα (π.χ. πλασματικές
συνεδριάσεις που δήθεν γίνονταν μέσω skype σε αδιανόητες μέρες και ώρες). Έτσι το κύρος της ΕΕΧ έμεναν να διασώζουν σε κρίσιμες στιγμές μεμονωμένοι συνάδελφοι που
κάθε φορά επιστρατεύονταν να ντύσουν με τη γνώση τους την
έλλειψη συλλογικών επεξεργασιών ακόμη και για αμιγώς
επιστημονικά ζητήματα.
• Το «Παρατηρητήριο», η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία
που έχει δημιουργήσει η ΕΕΧ για να φροντίζει με πιο ευέλικτο
τρόπο το τεχνικό σκέλος των σεμιναρίων (κλείσιμο αιθουσών, αμοιβή εισηγητών, είσπραξη συμμετοχών, catering),
και στο οποίο προεδρεύει ο εκάστοτε πρόεδρος της ΕΕΧ, επιχείρησε να αυτονομηθεί από τις συλλογικές αποφάσεις και
να καθορίζει το ίδιο την εκπαιδευτική πολιτική, αντί για το
Συμβούλιο Εκπαίδευσης της ΕΕΧ.
• Δεν υλοποιήθηκαν, με το έτσι θέλω, οι αποφάσεις της ΣτΑ
για οικονομική στήριξη του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού – κορυφαίου εργαλείου για την προβολή του κλάδου
και την προσέλκυση μαθητών στη Χημεία –, ούτε για τη διεκδίκηση περαιτέρω ρυθμίσεων για τις οφειλές μελών και για
διαγραφή των παλαιότερων οφειλών.

• Ενώ ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό η δίκη για τη νοθεία
στις εκλογές του 2012, με ομολογία και καταδίκη του προερχόμενου από την ΠΑΣΚ εμπλεκόμενου συναδέλφου, η πλειοψηφία της ΔΕ δεν προχώρησε ούτε καν σε τυπική ενημέρωση των μελών. Αντίθετα, κατά την τελευταία Σ.τΑ ανέχτηκε
επιθέσεις του εκπροσώπου της ΠΑΣΚ (νυν «Προοδευτικό
Μέτωπο») προς τον νομικό της ΕΕΧ, επειδή είχε το… θράσος
να ενημερώσει για το γεγονός ότι ο συνάδελφος που καταδικάστηκε υπέδειξε στη δίκη ως εμπλεκόμενο στην υπόθεση
πρώην πρόεδρο της ΕΕΧ, ο οποίος μάλιστα παραμένει εκ των
επικεφαλής του ψηφοδελτίου της παράταξής του. 5 μήνες
μετά, μάλιστα, ούτε ο ίδιος, ούτε η παράταξή του, ούτε η ΕΕΧ
έχουν βγάλει έστω μια ανακοίνωση διάψευσης των καταγγελιών, πόσο μάλλον δεν έχουν λάβει απόφαση να κινηθούν
νομικά εναντίον του καταγγέλλοντα, με ό,τι αυτό μπορεί να
σημαίνει.
Το μεγάλο ζήτημα όμως είναι ότι τα παραπάνω προβλήματα
της ΕΕΧ, παρότι εσωτερικά, οδήγησαν αναπόφευκτα και σε
μια τραγική πολιτική προς τα έξω:
• Κατά τη συζήτηση για το ασφαλιστικό, παρά τις μνημονιακές επιταγές για περιορισμό των παροχών, υπήρξε τουλάχιστον ικανοποίηση ενός πάγιου αιτήματος των απανταχού
«μπλοκάκηδων», για σύνδεση των εισφορών με το εισόδημα του καθενός, ώστε να ελαφρυνθούν όσοι έχουν χαμηλό
εισόδημα και να επιβαρυνθούν οι ελίτ. Η πλειοψηφία της
ΔΕ, αντί να στηρίξει τους συναδέλφους χημικούς που
στην πλειονότητά τους ευνοούνταν, επέλεξε, για κομματικούς λόγους, να συρθεί πίσω από τις πρωτοβουλίες μεγαλογιατρών και μεγαλοδικηγόρων που επιθυμούσαν να
συνεχίσουν να μην πληρώνουν εισφορές για τα τεράστια
εισοδήματά τους. Δεν θέλησε μάλιστα καν να θέσει το ζήτημα της μεγάλης φοροδιαφυγής των εν λόγω κλάδων, που
μετακυλύει τα ελλείμματα των ταμείων στους χαμηλότερα
αμειβόμενους εργαζόμενους, όπως κατά κύριο λόγο είναι οι
ελεύθεροι επαγγελματίες χημικοί.
• Όταν στις πανελλήνιες εξετάσεις παραχωρήθηκε πρόσβαση
στα τμήματα Χημείας και από το Επιστημονικό Πεδίο Υγείας,
η πλειοψηφία της ΔΕ, παρότι είχε έγκαιρη σχετική ενημέρωση, επέδειξε μηδενικά αντανακλαστικά, αποτυγχάνοντας να
διαγνώσει τον αρνητικό χαρακτήρα της εξέλιξης και να κινηθεί έγκαιρα για να την αποτρέψει.
• Όταν άνοιξε η συζήτηση για τις αλλαγές στο Λύκειο, η
πλειοψηφία της ΔΕ προσπάθησε να αποκλείσει συναδέλφους άλλων παρατάξεων, με γνώση και καταξίωση, από τις
προσπάθειες συντονισμού με τις υπόλοιπες επιστημονικές
ενώσεις, περιορίζοντας επικίνδυνα τις δυνατότητες της ΕΕΧ
για επιτυχία.
• Όταν ζητήθηκαν οι απόψεις της ΕΕΧ για τα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα η πλειοψηφία της ΔΕ όχι μόνο βρέθηκε
παντελώς απροετοίμαστη, αλλά κινήθηκε τόσο πρόχειρα που
παραλίγο να καταθέσει στον διάλογο κραυγαλέα υποτιμημένα στοιχεία για τον αριθμό των χημικών στα ΒΑΕ.
• Κορυφαίες εκδηλώσεις, όπως επιστημονικά συνέδρια,
διοργανώνονταν χωρίς την ουσιαστική αξιοποίηση ούτε της
επιστημονικής τους επιτροπής ούτε εν γένει των διαθέσιμων
συναδέλφων και φορέων.
Όλο αυτό το διάστημα η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με συνέπεια και νη-

φαλιότητα όχι μόνο επισήμαινε τις αλλοπρόσαλλες πολιτικές της πλειοψηφίας της ΔΕ, αλλά και έπαιρνε πρωτοβουλίες για ενωτική και αποτελεσματική δράση, οι οποίες
έφερναν απτά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά:
• Με συντονισμό των παρατάξεων της ΕΕΧ με τον σύλλογο των εργαζομένων του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης
(ΕΣΥΔ) και το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης, επετεύχθη η διάσωση του φορέα που κινδύνευε με αποπομπή από
το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η επανίδρυσή του και η θεσμοθέτηση σταθερού εκπροσώπου της ΕΕΧ στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για πρώτη φορά μετά από 15 και πλέον
χρόνια.
• Θέσαμε με όλες τις δυνάμεις μας το ζήτημα της ισχυροποίησης της Χημείας στο Λύκειο και στο εξεταστικό σύστημα
εν γένει. Με τη νέα πρόταση εξεταστικού συστήματος στη Γ΄
Λυκείου, όποιες και να είναι οι διαφορετικές προσεγγίσεις,
εξασφαλίζονται 450 νέες θέσεις εργασίας για χημικούς
στη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
• Με κοινές πρωτοβουλίες άνοιξε δίαυλος επικοινωνίας με
το Υπουργείο Υγείας για την επαναφορά της δυνατότητας
συμμετοχής των χημικών στα εργαστήρια των νοσοκομείων, που είχε αφαιρεθεί από προηγούμενες κυβερνήσεις. Ήδη
στις πρώτες προκηρύξεις φαίνονται τα θετικά αποτελέσματα.
• Στο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής & Κυκλάδων, όπου η
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ είχε την προεδρία, έγιναν για πρώτη φορά μετά
από χρόνια ενημερωτικές εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις
με μεγάλη συμμετοχή ιδίως νέων συναδέλφων, χάρη στην
ενεργοποίηση όλων των μελών της Διοικούσας του, ανεξαρτήτως παράταξης. Αντίστοιχα συνεχίστηκε η καλή λειτουργία
του Περιφερειακού Τμήματος Ηπείρου και η παρέμβασή
του στα τοπικά ζητήματα (π.χ. ρύπανση υδάτων κ.λπ.).
• Διασφαλίστηκε η συμμετοχή της ΕΕΧ στην επιτροπή παρακολούθησης του ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας &
Θράκης, απ’ όπου είχε «ξεχαστεί».
• Προχώρησε δυναμικά η εκπροσώπηση της ΕΕΧ στη δίκη
για τις εκλογές του 2012, με πλήρη απόδειξη της νοθείας
και αποκάλυψη του κυκλώματος που είχε στηθεί, παρότι η
πλειοψηφία της ΔΕ σταδιακά επιχείρησε να υποβαθμίσει και
ενδεχομένως να κουκουλώσει το ζήτημα (βλ. και παραπάνω).
Οι θέσεις μας, το πρόγραμμά μας
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών πρέπει την επόμενη περίοδο να
ξαναπιάσει το νήμα των θετικών της παραδόσεων (ενότητα
και ανιδιοτελής προσφορά), να ανοίξει τις πόρτες της σε
νέους συναδέλφους, να οργανώσει την παρέμβασή της σε
επιστημονικό και συνδικαλιστικό επίπεδο, σε συνεργασία
και με τα σωματεία του κλάδου. Το μεγάλο στοίχημα όλων
μας πρέπει να είναι να βρεθεί ο χημικός στο προσκήνιο και να
αναδειχτεί η προσφορά του στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την καινοτομία, την έρευνα, την παιδεία, την διάχυση της
επιστημονικής γνώσης σε όφελος της κοινωνίας. Και αναγκαίο εργαλείο για κάτι τέτοιο είναι μια ΕΕΧ στον αντίποδα
της σημερινής: ζωντανή, συλλογική, συναδελφική, χωρίς
αποκλεισμούς και σκοπιμότητες.
Με ισχυρή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στις εκλογές, η ΕΕΧ μπορεί να
ξεφύγει από τον εκφυλισμό και να βάλει σε προτεραιότητα τα καίρια σημερινά ζητήματα με αποτελεσματικούς
όρους:
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ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
• ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η πολυδιάσπαση του κλάδου, που αποτυπώνεται και στη λειτουργία των συλλόγων, που είτε παρεμβαίνουν
αποσπασματικά είτε σχετίζονται πελατειακά με την ΕΕΧ.
• ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ: Η θεσμοθετημένη συνάντηση της ΕΕΧ με
τους κλαδικούς συλλόγους και συνδέσμους (όπως ΠΣΧΒΕ,
Σύλλογος Συνταξιούχων, Σύλλογος ΓΧΚ, Ένωση Κλινικών
Χημικών, Σύλλογος Χημικών Ναυτιλίας) και η δέσμευση σε
κοινό πλαίσιο δράσης.
• ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για τα επαγγελματικά δικαιώματα των χημικών. Αποτελεί
χρυσή ευκαιρία η θετική τοποθέτηση της ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ.
ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αποδείξαμε πως με ενότητα και επιμονή στο δίκαιο μπορούμε να άρουμε νοοτροπίες οι οποίες στρεβλώνανε το εκπαιδευτικό μας σύστημα και να ενισχύσουμε τον ρόλο της χημείας (βλ. ρυθμίσεις Μπαλτά - Κουράκη). Διεκδικούμε δυναμικά:
• Να σταματήσει η χημεία να είναι μονόωρο μάθημα στο Γυμνάσιο και να καθιερωθεί ως βασικό μάθημα Γενικής Παιδείας σε Α΄ και Β΄ Λυκείου.
• Να επιτρέπεται η ανάθεση της διδασκαλίας της χημείας σε
άλλες ειδικότητες μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, όταν αποδεδειγμένα έχουν αποτύχει άλλες λύσεις, όπως η πρόσληψη
αναπληρωτών.
• Να προβλεφθεί ο αναγκαίος αριθμός χημικών στις προκηρύξεις μόνιμων εκπαιδευτικών που έχει προαναγγείλει το
Υπουργείο Παιδείας για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια.
• Να ενισχυθεί ο εργαστηριακός χαρακτήρας του μαθήματος.
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
• ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Το Συμβούλιο Εκπαίδευσης της ΕΕΧ υπολειτουργεί και επιτρέπει στο «Παρατηρητήριο» να κινείται μικροκομματικά και πέραν του θεσμικού του ρόλου.
• ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ: Τακτική λειτουργία του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, ενίσχυση του ρόλου των ΠΤ και ΕΤ και περιορισμός
του «Παρατηρητηρίου» στον τεχνικό του ρόλο. Ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ΠΤ και ΕΤ. Πραγματοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων όχι με στόχο το κέρδος του «Παρατηρητηρίου»,
αλλά με το ελάχιστο δυνατό κόστος (ακόμη και μηδενικό) για
τους συναδέλφους που συμμετέχουν.
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
• Ενίσχυση των επιστημονικών τμημάτων και συλλογικές
επεξεργασίες για όλα τα ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος
που σχετίζονται με τη χημεία, με γνώμονα το κοινωνικό όφελος.
• Έμπρακτη στήριξη κοινωνικών φορέων που χρειάζονται
επιστημονική συνδρομή.
• Άνοιγμα και διεύρυνση της εκπροσώπησης της ΕΕΧ σε
επιστημονικά φόρουμ, στη στήριξη των αποστολών στις
Ολυμπιάδες Χημείας, στις «Βραδιές του Ερευνητή», στην οργάνωση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας.
ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
• Διεκδίκηση ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου του ΕΦΕΤ,
που θα κατοχυρώνει την ανεξαρτησία του, υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης, με αποστολή του
τον έλεγχο της αγοράς. Ο ΕΦΕΤ θα πρέπει να αποτελέσει φο-
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ρέα εθνικής σημασίας που δεν θα διέπεται από συντεχνιακά
συμφέροντα.
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
• Συμμετοχή εκπροσώπου των χημικών στο ΔΣ του νέου ανεξάρτητου επικουρικού ταμείου.
• Διεκδίκηση καταβολής και της 2ης επικουρικής σύνταξης
σε όσους συναδέλφους έχουν καταβάλει εισφορές.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΧ
• Απεμπλοκή από την ΕΕΧ όσων αποφάσισαν να μην ασκήσουν το επάγγελμα του χημικού ή δεν είχαν αντίστοιχη ευκαιρία.
• Θωράκιση της λειτουργίας της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) με θεσμοθέτηση διαδικασίας παρακολούθησης
της υλοποίησης των αποφάσεών της και ρύθμιση ώστε η ΣτΑ
να μπορέσει πράγματι να παίξει τον ρόλο της.
• Πλήρης προσαρμογή της οικονομικής λειτουργίας της ΕΕΧ
στο θεσμικό πλαίσιο για τα ΝΠΔΔ. Τήρηση όλων των χρημάτων σε ενιαίο, κεντρικό λογαριασμό, απ’ όπου θα γίνονται
οι πληρωμές μετά τις σχετικές αποφάσεις.
• Διασφάλιση του ουσιαστικού συλλογικού ελέγχου του
προγράμματος ΕΣΠΑ που έχει εξασφαλίσει η Ένωση για την
κατάρτιση συναδέλφων, ύψους 1,2 εκ € και όχι εν λευκώ εκχώρησή του σε μεμονωμένα πρόσωπα ή σε ΚΕΚ.
• Οικονομική και οργανωτική στήριξη των μικρών/αδύναμων περιφερειακών τμημάτων για να αναπτυχθούν.
• Σύγχρονος κανονισμός για τα επιστημονικά τμήματα, χωρίς
γραφειοκρατία και προσωποπαγείς δομές, ώστε να αποτελέσουν πολύτιμες επιτροπές εμπειρογνωμόνων.
Συνάδελφοι/ες,
Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, που μαζί είδαμε την ΕΕΧ ως
το κοινό μας επιστημονικό σπίτι, που συμπορευόμαστε στους
κοινωνικούς αγώνες, ακόμα και από διαφορετικά σημεία εκκίνησης, σε όσους πιστεύουν 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 πολίτη.
Η σημερινή κατάσταση απαξίωσης και έλλειψης προσανατολισμού της ΕΕΧ δεν είναι νομοτελειακή. Με την παρουσία
και τη συμμετοχή σας διασφαλίζετε ότι ακούγεται δυνατά η
πραγματική φωνή του χημικού, που δουλεύει στο πεδίο και
απορρίπτει τις προσωπικές στρατηγικές. Με τη στήριξη της
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ δημιουργείτε τους όρους για μια σύγχρονη ΕΕΧ, ανοιχτή και δημοκρατική, που δεν θα μένει κλεισμένη στους τέσσερις τοίχους των γραφείων της, αλλά
θα χρησιμοποιεί τους πόρους της για να δώσει χώρο στα
μέλη της και να συναντηθεί με την κοινωνία.
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΕΧ
ΤΗΝ 4Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018!
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΕΧ, ΔΙΝΟΥΜΕ ΦΩΝΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ!

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ
«ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ»
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΕΧ ΤΗΣ 4Ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Η ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ – ΣΥΝΕΠΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
2000: Μπροστά στα σοβαρά επαγγελματικά θέματα που αντιμετώπισε ο κλάδος των Χημικών μια ομάδα συναδέλφων αποφασίσαμε
να αντιδράσουμε στη ραθυμία με την οποία τα αντιμετώπιζε η Ε.Ε.Χ., προτάσσοντας την υπεράσπιση της Επιστήμης που υπηρετούμε
και τη διασφάλιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων μακριά από τις κομματικές διαφορές του παρελθόντος.

2000-2018: Μέχρι σήμερα η «Χημική Αντίδραση» με συνέπεια και συνέχεια είναι η μοναδική φωνή, η οποία χωρίς κομματική
υποστήριξη, αλλά και χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, έχει αδιάλειπτη και σταθερά αυξανόμενη παρουσία, στα όργανα της Ε.Ε.Χ.

Στο Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας: Οι συνάδελφοι
αναγνωρίζοντας τις προσπάθειές μας και τη συνεχή και συνεπή
ενασχόλησή μας με τα προβλήματα που απασχολούν τον κλάδο,
μας έδωσαν:
• Η αυξανόμενη συμμετοχή και εμπιστοσύνη των συναδέλφων

σ την «Χημική Αντίδραση» έχει αναδείξει την ανάγκη να λυθούν
τα «κομματικά» δεσμά και με κοινές δράσεις και συνεργασίες,
χωρίς ανούσιες, αλλά εντυπωσιακές αντιπαραθέσεις να γίνει
προσπάθεια για την επίλυση των κοινών προβλημάτων.
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ΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΚΑΝΕΙ την ΤΡΙΕΤΙΑ 2015-2018

Τα μέλη της Χημικής Αντίδρασης τίμησαν και τιμούν την ψήφο συναδέλφων έχοντας ΕΝΕΡΓΗ και ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε
όλα τα όργανα, γεγονός σπάνιο για τα δεδομένα της ΕΕΧ, καθώς οι εκπρόσωποι κάποιων παρατάξεων εμφανίζονται μόνο στις
εκλογές, και στην κατανομή των θέσεων, όπως ο πίνακας
αποδεικνύει.
Στην προσπάθεια για την επίτευξη των κοινών στόχων μας
αντιμετωπίσαμε συνεχείς επιθέσεις προς την παράταξη,
αλλά και προσωπικές, και έλλειψη συνεργασίας και
βοήθειας από τις προσκείμενες στον ΣΥΡΙΖΑ παρατάξεις την
«Συνεργασία Χημικών» και το «ΔηΚιΧη», με αποτέλεσμα την
αναδιοργάνωση του Προεδρείου τον Σεπτέμβριο του 2017 με
αποχώρηση των εκπροσώπων τους. Συνεργαστήκαμε στενά και
κατά κανόνα αρμονικά με τους εκπροσώπους της ΕΚΜ-ΠΑΣΚ,
με τους οποίους καταφέραμε να κρατήσουμε όρθια και να
λειτουργήσουμε την ΕΕΧ, παρά τις αντίξοες συνθήκες και τους
τόνους λάσπης, ψεύδους και συκοφαντιών που εκτοξεύτηκαν
άμεσα ή έμμεσα εναντίον της παράταξης. Παρά το γεγονός
ότι συνάδελφοι του Προεδρείου συκοφαντήθηκαν δημοσίως
από όργανο ελεγχόμενο από την «Συνεργασία Χημικών» και
το «ΔηΚιΧη», πριν να προσφύγουμε στην Δικαιοσύνη για την
υπεράσπιση της τιμής και της υπόληψης των μελών, αλλά
και της λειτουργίας της ΕΕΧ, επιδιώξαμε μάταια με επίσημο
έγγραφο την ανάκληση των συκοφαντιών. Στην τελική μας
απόφαση για δικαστική προσφυγή με απόφαση της ΔΕ μέτρησε
κυρίως η ανάγκη υπεράσπισης της Δημοκρατίας, έναντι της
τρομοκρατίας που ασκεί η βίαιη κατασυκοφάντηση κάθε άποψης
που δεν ελέγχεται.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Συνεχίσαμε την ορθολογική και μετρημένη οικονομική πολιτική
της περιόδου 2012-2015 και πέτυχαμε πλεονασματικούς
ισολογισμούς σεβόμενοι απόλυτα το υστέρημα των
συναδέλφων, παρά το γεγονός ότι η ΕΕΧ:
• είναι πλέον συνεπής στις οφειλές προς διεθνείς οργανισμούς
(EuCheMS, IUPAC), προς Ιδιώτες και στις οφειλές φόρων προς
το Ελληνικό Δημόσιο,
• στην τριετία ανακαινίστηκε ριζικά μετά από 30 χρόνια και
αναβαθμίστηκε ο ηλεκτρονικός της εξοπλισμός με σύγχρονα
οπτικοακουστικά μέσα,
• συνέδραμε οικονομικά τους πληγέντες στην φωτιά στο ΜΑΤΙ,
Αττικής, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αλλά και τους φοιτητές
του Πανεπιστημίου Κρήτης μετά την καταστροφική πυρκαγιά
στις εστίες.
Οι αμαρτίες του παρελθόντος:
• Η ΕΕΧ υποχρεώθηκε να πληρώσει ποσό περίπου 9.000 €
για την «Υπόθεση της Πάτρας», γιατί η δικαστική απόφαση
δικαίωσε μεν την ΕΕΧ, αλλά αναγνώρισε απλή εργασιακή σχέση
στην ενάγουσα, καθώς η διοίκηση της περιόδου 2006-2011
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διατήρησε την εργασιακή σχέση, παρά την αγωγή, όπως σαφώς
αναφέρεται στην απόφαση.
• Διεκδικήσεις του ΙΚΑ για την «υπόθεση της Πάτρας»,
• Μη παρακράτηση και επομένως και απόδοση φόρου υπέρ
ΜΤΠΥ από το 2004, έως το 2014, της οποίας η νομιμότητα
ελέγχεται.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Από το 2012 μέχρι σήμερα ενδυναμώθηκαν οι σχέσεις
της ΕΕΧ με τους Διεθνείς Οργανισμούς, με συνέπεια στην
επικοινωνία, ορισμό εκπροσώπων στα τμήματα, συμμετοχή στις
δραστηριότητες, στις έρευνες και στα project.
• Τον Σεπτέμβριο του 2016, ο εκπρόσωπος μας στο DIVISION OF CHEMISTRY & THΕ ENVIRONMENT-EuChemS, κ.
Ιωάννης Κατσογιάννης πέτυχε την ανάληψη της οργάνωσης
του 17th International Conference On Chemistry And The
Environment – ICCE2019, το οποίο θα πραγματοποιηθεί
στην Θεσσαλονίκη τον Μάιο του 2019, υπό την αιγίδα του
Προέδρου της Δημοκρατίας, και το 2018 εξελέγη πρόεδρος
του DIVISION OF CHEMISTRY & THΕ ENVIRONMENT.
• Τον Δεκέμβριο του 2016 η ΕΕΧ μετείχε για πρώτη φορά στην
αξιολόγηση του προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας
HORIZON 2014-20.
• Η ΕΕΧ μέσω του εκπροσώπου και μέλους του Συμβούλιου του
Δικτύου στην EYCN (Νέοι της EuCheMS), κ. Τερζίδη διεκδίκησε
και οργάνωσε την DA της EYCN στην Κρήτη τον Μάιο του 2017.
• Τον Απρίλιο του 2017 διοργάνωσε εθνικό διαγωνισμό,
συμμετείχε με 2 ομάδες στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό
CHEMISTRY REDISCOVERED, στον οποίο η μία από τις ομάδες
της κατέλαβε την 2η θέση.
• Τον Μάιο του 2018 συμμετείχε με 4 προτάσεις στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό HISTORICAL LANDMARKS, στον οποίο
η μία από τις ομάδες βραβεύτηκε με το ένα από τα δύο βραβεία.
• Τον Σεπτέμβριο του 2018 ο εκπρόσωπος της ΕΕΧ, καθηγητής
Π. Σίσκος, διεκδίκησε και πέτυχε την ανάληψη της οργάνωσης
του 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GREEN CHEMISTRY -IUPAC, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το
2020.
• Τον Σεπτέμβριο του 2018 η εκπρόσωπος της ΕΕΧ, κ. Ζωή
Κουρνιά, διεκδίκησε και πέτυχε την ανάληψη της οργάνωσης του
EUCO-TCC, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη
το 2021.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
• Αντιδράσαμε σε όλες τις προσπάθειες που έγιναν για την

υποβάθμιση της Χημείας στο Λύκειο, όπως την προσπάθεια να
μετατραπεί σε υβριδικό τρίωρο μάθημα σε συνδυασμό με την
Βιολογία, όταν όλα τα άλλα μαθήματα θα ήταν εξάωρα.
• Αναλάβαμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε και να
συνεργαστούμε με τις Επιστημονικές Ενώσεις των Φυσικών
Επιστημών αυξάνοντας την ισχύ των κοινών μας αιτημάτων.
• Συμμετείχαμε σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις (Athens Science Festival, Βραδιά Ερευνητή, Thessaloniki Science Festival)
με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της Χημείας στην κοινωνία.
• Κάναμε παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας για όλα
τα θέματα που απασχόλησαν τους συναδέλφου (προκηρύξεις
θέσεων, υπεραριθμίες, αναπληρωτές, περικοπή ύλης κ.ά), επιτυγχάνοντας σε αρκετές περιπτώσεις να αποφύγουμε δυσμενείς εξελίξεις.
• Τοποθετηθήκαμε σε όλες τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις με
τεκμηριωμένες θέσεις και ολοκληρωμένα υπομνήματα με
στοιχεία.
• Τοποθετηθήκαμε με δελτία τύπου για όλες τις εξελίξεις
στην Εκπαίδευση αποκρούοντας επιθέσεις άλλων κλάδων και
υπερασπιζόμενοι την εκπαίδευση δημόσια και ιδιωτική.
• Καθιερώσαμε προσωπική ηλεκτρονική επικοινωνία με όλους
τους συναδέλφους της Εκπαίδευσης που απευθύνονται στην
ΕΕΧ.
• Καταφέραμε να επαναλειτουργήσει το ΤΠΧΕ, το οποίο στους
14 μήνες που λειτούργησε πραγματοποίησε 6 δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια για καθηγητές, οργάνωσε ημερίδα
για τις εξελίξεις στην εκπαίδευση, μοίρασε ερωτηματολόγιο
και προγραμμάτισε την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού για
καθηγητές στην ιστοσελίδα. Δυστυχώς, οι συνεχείς επιθέσεις
προσωπικές επιθέσεις σε μέλη που δεν ήταν δυνατόν να
χειραγωγηθούν και στον Πρόεδρο του ΤΠΧΕ, κ. Α. Χρονάκη τον
ανάγκασαν σε παραίτηση και οδήγησαν το τμήμα σε διάλυση.
• Κατακτήσαμε 5 χάλκινα μετάλλια στις Διεθνείς Ολυμπιάδες
Χημείας 2017 και 2018 από τα 7 που έχει συνολικά κατακτήσει
η ΕΕΧ σε 32 συμμετοχές.
• Η λειτουργία του Συμβουλίου Εκπαίδευσης συνεχίστηκε,
εντάθηκε και οριοθετήθηκε με εκπόνηση και ψήφιση κανονισμού.
• Οργανώθηκαν περισσότερα από 20 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε
θέματα αιχμής (ISO) και 3 δωρεάν σεμινάρια για συναδέλφους
με θέμα τον κανονισμό CLP-REACH και την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ
ΟΙΚΟΙΝΟΜΙΑ σε συνεργασία με το ΙΚΔΥΝ.
• Διοργανώθηκαν δωρεάν workshop σε συνεργασία με τον
ΣΥΒΙΠΥΣ για την «4η Βιομηχανική Επανάσταση» και «Create
Green Values with your packaged Greek Products».
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
• Έγιναν δεκάδες παρεμβάσεις και προσφυγές για
επαγγελματικά θέματα των συναδέλφων, (αίτηση ακύρωσης
προκήρυξης για νοσοκομεία, αίτηση ακύρωσης για αναθέσεις
μαθημάτων στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 6 προσφυγές
στον Συνήγορο του Πολίτη για εργασιακά θέματα, υπομνήματα
για εξαίρεση χημικών από θέσεις ευθύνης … ).
• Έγιναν επίμονες και συνεχείς προσπάθειες για την καθιέρωση
ΚΑΔ Χημικών εκτός εργαστηρίου και το θέμα βρίσκεται στον
ανάδοχο, δηλαδή στο τελικό στάδιο.

• Επικαιροποιήθηκε και κατατέθηκε εκ νέου σχέδιο των
Επαγγελματικών Δικαιωμάτων των Χημικών.
• Ολοκληρώθηκε αλλαγή του Ιδρυτικού νόμου της ΕΕΧ που
έδωσε την δυνατότητα αναστολής πληρωμής σε χημικούς που
δεν ασκούν επάγγελμα.
• Κατατέθηκε υπόμνημα για τα βαρέα και ανθυγιεινά.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΧ
• Παραδόθηκε και λειτουργεί η νέα Δικτυακή Πύλη από το 2016.
• Εκσυγχρονίστηκε η οικονομική λειτουργία της ΕΕΧ με χρήση
web-banking και ηλεκτρονικές αγορές, ώστε να ελαχιστοποιηθεί
η άσκοπη απώλεια ωρών εργασίας.
• Παρότι έγινε μεγάλη προσπάθεια να οργανωθούν οι υπηρεσίες
της ΕΕΧ ορθολογικά και αποτελεσματικά, οι παθογένειες δεν
εξαλείφθηκαν, καθώς δεν υπήρξε συναίνεση εκ μέρους των
παρατάξεων.
• Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ισότητας ευκαιριών
αναρτήθηκαν προσκλήσεις ενδιαφέροντος για όλες τις
εκπροσωπήσεις, αναρτήθηκαν όλες οι αποφάσεις της τριετίας
και τα πεπραγμένα 2017, 2018, όπως εγκρίθηκαν από την ΣτΑ.
• Επικαιροποιήθηκε 3 φορές και αναρτήθηκε το Νομικό και
Κανονιστικό Πλαίσιο της ΕΕΧ μετά από 15 χρόνια.
• Καταγράφηκε στο τέλος του 2017 το στιγμιότυπο της
επαγγελματικής απασχόλησης των χημικών με βάση τα στοιχεία
της ΕΕΧ.
• Προχώρησε η έγκριση του οργανισμού της ΕΕΧ από το ΥΠΑΝ.
Παρότι όμως ο οργανισμός πήρε την έγκριση του ΓΓ Βιομηχανίας
έχει επιστραφεί δύο φορές για απροσδιόριστες διορθώσεις.
• Κατατέθηκε και εγκρίθηκε πρόταση για ευρωπαϊκό πρόγραμμα
για την επιμόρφωση ενηλίκων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 24.
• Μετά από πολλά χρόνια εκδίδονται τα «ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ»
σταθερά και με ενδιαφέρουσα ύλη, παρά τις προσπάθειες και σε
αυτή την περίπτωση χειραγώγησης ή διάλυσης της Συντακτικής
Επιτροπής από τους ίδιους κύκλους.
• Επαναλειτουργήσαν Επιστημονικά Τμήματα που είχαν
ατονήσει χρόνια, όπως το Τμήμα Τροφίμων και το Τμήμα
Παιδείας και Χημικής Εκπαίδευσης,
• Απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα – αιτήματα των συναδέλφων
και της Δημόσιας Διοίκησης εντός του ορίου που ορίζει ο νόμος.
• Η ΕΕΧ είναι συν ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Τεχνολογικής
Πλατφόρμας για την Βιώσιμη Χημεία, «SUSCHEM GREECE».
• Αναβίωσε ο θεσμός «ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕΧ» και
διοργανώθηκαν 8 επιμορφωτικές εσπερίδες, σε θέματα αιχμής,
όπως η Κυκλική Οικονομία, το Μετέωρο Βήμα της Έρευνας και
της Καινοτομίας προς την εφαρμογή και την Βιομηχανία κ.α. .
• Διοργανώθηκαν: συνέδριο με θέμα: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και
ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στη ΧΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», και το 2ο συνέδριο
«ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ της
ΧΗΜΕΙΑΣ».
• Αποκαταστάθηκε επαφή και συνεργασία με φορείς, όπως ο
ΣΕΒΤ, ΣΕΒ, ΣΥΒΙΠΥΣ…
• Η ΕΕΧ ήταν συν διοργανωτής στο 19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΧΗΜΕΙΑΣ και στο 30o ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ
ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ IUPAC.
• Κατατέθηκε υποψηφιότητα για τα βραβεία ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
• Οι θέσεις, οι παρεμβάσεις και τα Δελτία Τύπου της ΕΕΧ πήραν
ευρεία δημοσιότητα στα ΜΜΕ, αναδεικνύοντας τον θεσμικό της
ρόλο.
ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ
Η «Χημική Αντίδραση» μέσα από τη συνεπή και συνεχή
παρουσία, τις διαφανείς διαδικασίες και την ισότιμη και
αξιοκρατική αντιμετώπιση των συναδέλφων επιδιώκει
σταθερά η ΕΕΧ να ξεφύγει από την εσωστρέφεια και
την απομόνωση και να ανακτήσει το κύρος και την
αξιοπιστία της, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της
αποτελεσματικά. Προϋπόθεση αποτελεί η ενεργή συμμετοχή
των συναδέλφων στις διαδικασίες της ΕΕΧ, διότι η έλλειψη
ανθρώπινου δυναμικού την αποδυναμώνει, ελαττώνει την
αποτελεσματικότητά της στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων
των χημικών και στις παρεμβάσεις στην κοινωνία και
την οικονομία, και κυρίως επιτρέπει στις δυνάμεις της
αδράνειας και της οπισθοδρόμησης να καθυστερούν τον
εκσυγχρονισμό της.
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Τρία χρόνια μετά την προηγούμενη διακήρυξη η Ανάπτυξη και
η Παραγωγική Ανασυγκρότηση της χώρας εξακολουθούν
να είναι το ζητούμενο. Οι πυλώνες στους οποίους οφείλει
να στηριχτεί μια σταθερή, ορθολογική και κυρίως βιώσιμη
ανάπτυξη, δηλαδή η Έρευνα, η Καινοτομία και η Μεταποίηση
έχουν ως ικανή και αναγκαία συνθήκη την επιστήμη
της Χημείας
Η «Χημική Αντίδραση» πιστή στις διακηρύξεις της του
2015 υλοποίησε δράσεις με στόχο να φέρει σε επαφή τον
επιχειρηματικό κόσμο με επιστήμονες που έχουν καινοτόμες
ιδέες και με τους ερευνητές, ώστε να έχει νόημα να αλλαγή του
ρόλου της Ε.Ε.Χ. από επιστημονικό σωματείο σε επιμελητήριο,
διοργανώνοντας Συνέδρια και Ημερίδες. Στόχος και φιλοδοξία
της «Χημικής Αντίδρασης» είναι η ΕΕΧ να συνεχίσει και να
διευρύνει δραστηριότητες που θα οδηγήσουν:
• Στην ανάπτυξη «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,
• Στον συντονισμό και τη δημιουργία συνεργατικών
σχηματισμών ή δικτύων επιχειρήσεων με βάση τη Χημεία,
(clusters και business networks αντίστοιχα),
• Στο ουσιαστικό άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων
των χημικών, όπως οι Χημικοί Ναυτιλίας καθώς και στη
δημιουργία μηχανισμών εκπαίδευσης και εξέτασης των
συναδέλφων που επιθυμούν να ασκήσουν επαγγέλματα που
σήμερα είναι κλειστά.
• Στην προσέλκυση επενδύσεων για την εκμετάλλευση του
φυσικού πλούτου της χώρας με σεβασμό στα εργασιακά
δικαιώματα των εργαζομένων και στην προστασία του
περιβάλλοντος.
• Στην συνεργασία με ένα υγιή και όχι κομματικό τρόπαιο
Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων
(Π.Σ.Χ.Β.Ε.), με στόχους την επίτευξη της προστασίας των
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συναδέλφων και της προάσπισης των επαγγελματικών τους
δικαιωμάτων, την ανάπτυξη του κλάδου και τη διαφύλαξη του
επαγγέλματος του χημικού. Είναι αναγκαίο, μετά από μία τριετία
σφραγίδα, χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση στο χώρο της
Βιομηχανίας και των Επιχειρήσεων, με μαζική συμμετοχή στις
αρχαιρεσίες του Π.Σ.Χ.Β.Ε. να εκλεγούν άνθρωποι με όρεξη για
προσφορά, και όχι για τίτλους και εξυπηρέτηση προσωπικών
πολιτικών και κομματικών επιδιώξεων, οι οποίοι δεν θα
επιτρέψουν να επαναληφθεί η χειραγώγηση και η παράνομη
λειτουργία του οργάνου.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η «Χημική Αντίδραση» θεωρεί την Εκπαίδευση την ναυαρχίδα
της επαγγελματικής απασχόλησης των Χημικών, όχι μόνο γιατί
ένα πολύ μεγάλο μέρος των χημικών εργάζονται σε αυτή, αλλά
και γιατί είναι το όχημα με το οποίο η Επιστήμη της Χημείας
φθάνει στην κοινωνία. Γι΄ αυτό θεωρεί απαραίτητο:
• Να υπάρχει και να λειτουργεί ΤΠΧΕ
• Να ορίζεται μέλος της ΔΕ υπεύθυνο για τη Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, με ευθύνη την συνεργασία με το ΤΠΧΕ.
• Η Ε.Ε.Χ. να διεκδικεί σθεναρά τη συμμετοχή στη λήψη
αποφάσεων για όλους τους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς.
• Τα ΑΠΣΧ να σχεδιάζονται από το Δημοτικό μέχρι και την Γ
Λυκείου με ενιαία φιλοσοφία και καθορισμένους στόχους,
να αυξηθεί το εύρος της ύλης ώστε να μη δημιουργούνται
νοηματικά χάσματα, να συγκροτείται καλύτερα το επιστημονικό
αντικείμενο και να διευκολύνεται η ερμηνεία του χημικού
φαινομένου
• Να συνεχιστεί η άσκηση πίεσης για την αύξηση των ωρών
διδασκαλίας της Χημείας στο Γυμνάσιο. 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. Στη Γ΄
Γυμνασίου και Α Λυκείου ενδείκνυται ο διαχωρισμός των
αντικειμένων, ώστε να αναδειχθούν τα διαφορετικά διακριτά
δομικά χαρακτηριστικά και οι μέθοδοι των Επιστημών.
• Για το Λύκειο να παρακολουθούνται οι επικείμενες αλλαγές,
να υπάρχει ετοιμότητα αντιμετώπισης δυσμενών μέτρων και
εξελίξεων και να επιδιωχθεί η ισότιμη αντιμετώπιση των
επιστημών.
• Να καθιερωθεί εργαστηριακή ώρας Φυσικών Επιστημών
στα Γυμνάσια και Λύκεια με παρουσία δύο καθηγητών, ώστε
να είναι δυνατό το μετωπικό εργαστήριο και να επιστρέψει ο
θεσμός του ΥΣΕΦΕ.
• Να καθοριστεί και διασαφηνιστεί το πλαίσιο για τις αναθέσεις
μαθημάτων και τον καθορισμό των οργανικών θέσεων, ώστε
να διασφαλίζεται η παρουσία Χημικών στην Δευτεροβάθμια
Εκπαίδευση, καθώς και να υπάρξουν και κυρίως να
εφαρμοστούν αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή στελεχών
στην Εκπαίδευση.
• Να μην επιτραπεί η μετατροπή της Χημείας σε μάθημα Β

κατηγορίας στο Λύκειο, όπως την έχει ήδη μετατρέψει το
ΥΠΠΕΘ από το 2016 στο Γυμνάσιο με την εξαίρεσή της από τις
εξετάσεις.
Τέλος είναι απαραίτητη η ανάδειξη του ρόλου της Χημείας στην
καθημερινή ζωή μέσα από δράσεις που απευθύνονται ευρύτερα
στην κοινωνία.
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ΕΕΧ θα συνεχίσει:
• να λαμβάνει θέση απέναντι στα περιβαλλοντικά θέματα
και τα θέματα δημόσιας υγείας, όπως έχει κάνει με συνέπεια
και υπευθυνότητα σε όλες τις περιβαλλοντικές κρίσεις την
προηγούμενη εξαετία, επικοινωνώντας τις θέσεις της στην
κοινωνία.
• να λειτουργεί ως μοχλός αφύπνισης των πολιτών και πίεσης
της πολιτείας με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία.
• Να διαμορφώνει και να προβάλλει θέσεις για την διαχείριση
των απορριμμάτων, την ανακύκλωση, την πράσινη Χημεία, την
Κυκλική Οικονομία και την διαχείριση των φυσικών πόρων και
ιδιαίτερα του νερού, που είναι τομείς υψηλής προτεραιότητας
για όλο τον κόσμο και προνομιακής ενασχόλησης των χημικών.
• Να διεκδικεί το δικαίωμα εκπόνησης και υπογραφής
περισσότερων μελετών στον τομέα του Περιβάλλοντος.
• Να οργανώνει τα Περιβαλλοντικά Συνέδρια Μακεδονίας που
χάρη στον εμπνευστή και συντονιστή τους, σ. Κώστα Νικολάου,
έχουν γίνει θεσμός.
• Θα διοργανωθεί το 17th International Conference On Chemistry And The Environment – ICCE2019 τον Μάιο του 2019
• Θα διοργανωθεί το 9th International Conference On Green
Chemistry -IUPAC, το 2020.
• Θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν στρατηγικές συμμαχίες,
όπως με τον Εθνικό Εστιακό Πόλο, για την Υγεία και την
Ασφάλεια στην Εργασία.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΧ
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» προτείνει να συνεχιστούν:
• Ο ορισμός μέλους της ΔΕ ως υπεύθυνου Διεθνών σχέσεων,
κατά το πρότυπο που λειτούργησε ο Ι. Βαφειάδης τα τελευταία
6 χρόνια, με ευθύνη την έγκαιρη και έγκυρη ηλεκτρονική
επικοινωνία με τους Διεθνείς οργανισμούς και την ενημέρωση
της ΔΕ,
• ο αξιοκρατικός ορισμός εκπροσώπων στα διεθνή forum οι
οποίοι θα αναλαμβάνουν τόσο να μεταφέρουν τις θέσεις της ΕΕΧ
όσο και να την ενημερώνουν,
• την συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών για την απάντηση
επιστημονικών ερωτημάτων τα οποία απευθύνουν οι διεθνείς
οργανισμοί, όπως η IUPAC.
• η ενεργός συμμετοχή στα project των διεθνών οργανισμών,
όπως ο εορτασμός του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
ΠΙΝΑΚΑ 2019, ο διαγωνισμός CHEMISTRY REDISCOVERED,
HISTORICAL LANDMARKS…

ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 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, ώστε να αποκτήσει προσωπικό υψηλών προδιαγραφών
με συνθήκες εργασίας που θα ευνοούν τόσο τους εργαζόμενους,
όσο και τα μέλη της .
• να ακολουθεί τις νόμιμες διαδικασίες για την κάλυψη των
αναγκών της ΕΕΧ,
• να πιέζει για την πιο αποτελεσματική διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού,
• να ενημερώνει πλήρως τους συναδέλφους και να λογοδοτεί
με ανάρτηση των πεπραγμένων της ΔΕ και των πρακτικών της
Συνέλευσης των Αντιπροσώπων στην ιστοσελίδα,
• να απαντά σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους και να
είναι συνεπής στο ρόλο της και σύννομη στη λειτουργία της.
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.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Από το 2012 μέχρι σήμερα που η «Χημική Αντίδραση» ανέλαβε
την ευθύνη της Διοίκησης, η ΕΕΧ απέκτησε δυνατή φωνή και
πέτυχε πολλά, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, κυρίως όμως
το σεβασμό των φορέων, της κοινωνίας και της Πολιτείας με
τις καίριες, έγκαιρες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις της,
σε θέματα που είτε αφορούν στο κοινωνικό σύνολο, είτε την
προάσπιση των συμφερόντων της Χημείας και των Χημικών.
Είχαμε επιτυχείς παρεμβάσεις στις ακροάσεις φορέων, τόσο
στη Διαρκή Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής
των Ελλήνων , όσο και δύο φορές στην Διαρκή Επιτροπή
Παραγωγής και Εμπορίου, καταθέτοντας τεκμηριωμένα
υπομνήματα, παρεμβάσεις στη Δημόσια Διαβούλευση σε ΝΣ
ενδιαφέροντος μας, παρεμβάσεις στην κοινωνία σε θέματα
Δημοσίου συμφέροντος και στην εκπαίδευση σε ότι αφορά στον
«Χημικό» και γενικότερα «Επιστημονικό αλφαβητισμό».
Αν βλέπετε και εσείς τη διαφορά στην ΕΕΧ την τελευταία εξαετία
τότε….
Ζητάμε την ψήφο σας, γιατί από το 2000 μέχρι σήμερα δώσαμε
μόνο υποσχέσεις που μπορούμε να κρατήσουμε.
Αν θέλετε η ΕΕΧ να είναι σύγχρονη, ανοιχτή στους συναδέλφους
και στην κοινωνία, ανεξάρτητη από κομματικές επιλογές,
με άποψη, λόγο και δυναμική παρουσία στη διεκδίκηση
των δικαιωμάτων των χημικών, κόμβος συνάντησης των
επιστημόνων χημικών με τους ανθρώπους της παραγωγής,
και πυλώνας της παραγωγικής ανασυγκρότησης τότε… Ζητάμε
την ψήφο σας, γιατί για μία ακόμη φορά σας υποσχόμαστε ότι,
όπως κάναμε πάντα, θα την τιμήσουμε και θα αγωνιστούμε για
το μέλλον του κλάδου με το ίδιο πάθος, την ίδια συνέπεια και τον
ίδιο δυναμισμό.
«Χημική Αντίδραση» δώστε μας τη δύναμη να συνεχίσουμε
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Ψηφοδέλτια

Υποψήφιοι για τη Συνέλευση των
Αντιπροσώπων (ΣτΑ)
ΔΕΚ ΧΗΜΙΚΩΝ – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ

Εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 2018
Υποψήφιοι για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων
ΑΓΚΑΒΑΝΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ			

ΑΔΑΜ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΚΗΣ)

ΞΟΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ			

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗΣ			

ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ			

ΑΡΜΕΝΑΚΑ-ΑΚΑΡΕΠΗ

ΕΙΡΗΝΗ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗ			

ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ			

ΓΚΟΓΚΟΥ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ

ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ			

ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ			

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΕΦΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ			

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΩ (ΕΛΙΣΑΒΕΤ)

ΠΙΚΟΥΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ			

ΚΑΛΛΙΩΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ			

ΡΩΜΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ			

ΚΑΠΑΚΛΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ			

ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ			

ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ			

ΣΚΟΚΑ ΕΥΘΥΜΙΑ

ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ			

ΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΕΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ			

ΣΥΨΑ ΑΝΘΗ

ΚΕΣΙΔΟΥ -ΚΩΦΙΔΟΥ ΝΙΝΑ			

ΤΑΣΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΚΙΑΦΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ			

ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ

ΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ			

ΤΡΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ			

ΤΣΑΚΙΡΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ			

ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ			

ΤΣΙΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ

ΛΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ			

ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΜΑΛΙΣΙΩΒΑ ΕΛΕΝΗ			

ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΗΛ

ΜΑΤΣΩΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ			

		

ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΠΟΤΣΗ ΣΟΦΙΑ			
ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ			
ΜΠΟΥΝΤΟΥΡΟΓΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ			
ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ		
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ΓΑΒΡΙΗΛ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

ΑΓΑΠΑΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ

Ε.Κ.Π.Α. 1969, Επ. Δ/ντης Τυποποίησης Ε.Λ.Ο.Τ., Πρόεδρος Συνδέσμου Συνταξιούχων
ΤΕΑΧ, πρώην Πρόεδρος Περιφερειακού Τμήματος Αττικής και Κυκλάδων, Γεν. Γραμ.
ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ., ΑΘΗΝΑ

ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α.Π.Θ. 1985, MSc., Γ.Χ.Κ., ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Π.Π. 2008, MSc, CAVINO S.A, ΠΑΤΡΑ

ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΘ 1988 Συνταξιούχος Diversey Ελλας - Πρόεδρος ΠΣΧΒΕ Τμήμα Μακεδονίας Θράκης - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του
Γεωργίου

Π.Π. 1988, Γ.Χ.Κ., ΑΘΗΝΑ

ΑΠΘ 1980 Τμήμα Χημείας - ΑΠΘ - Καθηγητής Ηλεκτροχημείας - Εργαστήριο
Χημικής Εκπαίδευσης, Εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
στη Χημεία - Διευθυντής 1ου ΠΕΚ Θεσσαλονίκης (2017-2018), Head Mentor της
Ολυμπιακής Ομάδας Χημείας (2012-2016) - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Π.Π. 2011, MSc, PhD, Research Scientist Brite Solar, Πρόεδρος Π.Τ. Πελ/σου & Δυτ.
Χαραλάμπους
Ελλάδας, ΠΑΤΡΑ
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π.Π. 2008, PhD, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Οινολογίας ΤΕΙ Α.Μ.Θ.,
Επιστημονικός Υπεύθυνος Εργαστηρίου Αναλύσεων ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΗ,
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ

ΑΠΘ, 2014, Υπεύθυνος εμπορικού τμήματος και επόπτης δειγματοληψιών και
μελετών πεδίου της ENVIROLAB και τομεάρχης πωλήσεων της AGROLAB

ΓΩΓΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΠΘ 1977 Συνταξιούχος Αθηναική Ζυθοποιία ΑΕ, Αντιπρόεδρος ΠΤ Κ&Δ
Μακεδονίας - Γραμματέας ΕΚΟ Χημικων - Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θεσ/νίκης ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

Π.Π. 2013, MSc UCL, Ιδιωτ. Υπάλληλος, ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Ε.Κ.Π.Α.1990, MSc, MBA, πρώην Marketing Director South Eastern Europe-Abbott
Laboratories/Business Development Director South Eastern Europe-Synevo/
IMD Berlin Laboratories/Sales & Marketing Director MP Biomedicals-E.M.E.A./
εργάζεται ως Business Unit Director Ι. Μ. Κυριακίδης-Ελλάδα
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ΖΑΧΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Π.Ι. 1991, MSc, Εκπαιδευτικός, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΖΑΔΙΚ ΜΑΙΡΗ

Π.Π. 2012, DEMO, ΑΘΗΝΑ

ΖΗΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Φωτίου

Ε.Κ.Π.Α 2002, MSc, PhD, MBA, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Ζάννειο
Πειραματικό Γυμνάσιο, ΑΘΗΝΑ

ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΝΟΣ

Π.Α. 1991, PhD, Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ΑΘΗΝΑ

ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Α.Π.Θ. 1985, MSc, Γενικός Δ/ντης ΔΕΥΑ Αλεξανδρούπολης, Αντιπρόεδρος Ένωσης
Καταναλωτών Έβρου, Πρόεδρος ΠΤ ΑΜΘ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΤΑΣΟΣ

Π.Π. 2005, PhD, MSc, CheMa Laboratories

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

ΚΑΛΙΤΣΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Π.Κ. 2002,Ελ.Επαγγελματίας Ιδ. Χημικό Εργαστήριο, Μεταπτυχιακός Τμ.Χημείας Π.Κ.,
ΗΡΑΚΛΕΙΟ

ΚΑΝΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ

Α.Π.Θ. 1971, Επ. Γεν. Δ/ντης Γ.Χ.Κ., π. Πρόεδρος Π.Τ. Θεσσαλίας, ΒΟΛΟΣ

ΚΑΝΤΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π.Κ. 2002, MSc Π.Κ., PhD E.M.Π., τ. Υπεύθυνος ΔΑΠ – ΝΔΦΚ Χημικού Π.Κ., ΑΘΗΝΑ

ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΛΕΝΗ

Π.Π. 2011, MSc, Ιδιωτ. Υπάλληλος, ΑΘΗΝΑ

ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π.Π. 2011, Χημικός-Φαρμακοποιός, Αντιπρόεδρος Π.Τ. Πελ/σου & Δυτ. Ελλάδας,
ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΟΙ

ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π.Π. 2014, MSc, Ιδιωτ. Υπάλληλος, ΠΑΤΡΑ

ΚΟΤΣΙΦΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

Π.Κ. 2005, MSc, Motor Oil, ΑΘΗΝΑ

ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΘ 1993, MSc, Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ). Μέλος του
Επιστημονικού Τμήματος Τροφίμων της ΕΕΧ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ

Π.Α. 1988, Διευθύνων Σύμβουλος «ΠΥΡΗΝΑΣ Α.Ε.», ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

Π.Ι. 2007, MSc, PhD, PHARMATEN, Αλεξανδρούπολη

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΘ 2017-Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο τμήμα χημείας - Πρώην αναπληρώτρια
υπεύθυνη πόλης ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Θεσσαλονίκης-Μέλος ΝΟΔΕ Ανατολικού τομέα - πρώην
πρόεδρος συλλόγου φοιτητών τμήματος χημείας -ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Κων/νου Α.Π.Θ. 2004, MSc, Ελ. Επαγγελματίας, ΛΑΜΙΑ
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ΜΑΝΤΗΣ ΝΑΜΠΙΛ

Π.Π. 2013, Χημικός-Φαρμακοποιός, Μέλος Δ.Σ. Επιστημονικού Τμήματος Φαρμάκων,
Φαρμακευτικής Χημείας & Καλλυντικών, ΑΘΗΝΑ

ΜΠΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

Π.Π. 2010, MSc, Ιδιωτ. Υπάλληλος, Γεν. Γραμματέας Ε.Τ. Φαρμάκων, Φαρμακευτικής
Χημείας & Καλλυντικών, 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 Ιατροδικαστικής-Τοξικολογίας, Τμήμα Ιατρικής,
Σχολή Επιστημών, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΝΤΑΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Α.Π.Θ. 2007, MSc, Ελ. Επαγγελματίας, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ

Π.Π. 2016, Ιδιωτ. Υπάλληλος, ΑΘΗΝΑ

ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

Α.Π.Θ. 1991, MSc, PhD ,Γ.Χ.Κ., Υπεύθυνος Συνδικαλισμού Ε.Κ.Ο. Χημικών,
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Π.Π. 2015, Μεταπτυχιακός Φοιτητής,Υπεύθυνος Επιστημονικών Φορέων ΝΟΔΕ
Πατρών, ΠΑΤΡΑ

ΠΑΝΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Π.Π. 2016, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια, ΑΙΓΙΟ

ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΧΑΡΙΛΑΟΣ

Π.Π 2005, PhD Π.Π., Μεταδιδάκτορας Ερευνητής Γ.Π.Α., ΠΑΤΡΑ

ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ε.Κ.Π.Α.1981, Π. Ι. : ΜΔΕ 2001, Διδακτορικό 2004 Εκπαιδευτικός, Δ/ντης 2ου ΓΕΛ
Ιωαννίνων, ΙΩΑΝΝΙΝΑ

ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

Α.Π.Θ. 1980, Συνταξιούχος ΕΛ.ΠΕ., πρώην Πρόεδρος Π.Σ.Χ.Β., Πρόεδρος ΕΚΟ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑ, Αντιπρόεδρος Π.Τ.Α.Κ. Ε.Ε.Χ.

ΠΡΟΕΣΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Π.Ι. 2000, PhD, Επ. Καθηγητής, Εργαστήριο Χημείας Τροφίμων, Τμήμα Χημείας,
Ε.Κ.Π.Α., ΑΘΗΝΑ

ΡΑΣΣΙΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ

University of Liverpool 1995, PhD, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Χημείας Π.Π.,
Πρόεδρος Ε.Τ. Φαρμάκων, Φαρμακευτικής Χημείας & Καλλυντικών, ΠΑΤΡΑ

ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

Π.Ι. 2007, MSc, PhD, ΙΩΑΝΝΙΝΑ Χημικός- Βιοχημικός Γ.Ν. ¨Γ.
ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ¨ Ιωαννίνων

ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Π.Π. 2017, Πρώην Υπεύθυνος ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Χημικού Πάτρας, ΠΑΤΡΑ

ΣΚΕΥΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Π.Π. 2018, Χημικός Παραγωγής Thanos S.A., ΚΟΡΙΝΘΟΣ

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ

Ε.Κ.Π.Α. 1983, MSc, πρ. Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού, διεκπεραίωσης
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Διαπίστευσης Εργαστηρίων, Επικεφαλής
Αξιολογήτρια Ε.Σ.Υ.Δ., πρ. Πρόεδρος Ε.Ε.Χ., Πρόεδρος Ε.Τ. Αναλυτικής Χημείας Ε.Ε.Χ.,
ΑΘΗΝΑ
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ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ

Π.Π. 2009, PhD, Εκπαιδευτικός, Γεν. Γραμματέας Π.Τ. Πελ/σου & Δυτ. Ελλάδας,
Αντιπρόεδρος Ε.Τ. Φαρμάκων, Φαρμακευτικής Χημείας & Καλλυντικών, ΠΑΤΡΑ

ΤΖΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Π.Π. 2014, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, ΠΑΤΡΑ

ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

Α.Π.Θ. 1988, Γ.Χ.Κ., ΒΟΛΟΣ

ΤΣΙΟΜΛΕΚΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΑΠΘ 2003. MSc α) Διδακτικής της Χημείας, β) Προχωρημένης Χημικής Ανάλυσης και
γ) Επιστημών Αγωγής. Αναπληρωτής Καθηγητής της ΔΔΕ Δυτικής Θεσσαλονίκης.
Μέλος του Συλλόγου Αναπληρωτών Καθηγητών Ειδικής Αγωγής (ΣΑΚΕΑ)
ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ

Π.Ι. 2002, MSc, Ε.Φ.Ε.Τ., ΤΡΙΚΑΛΑ

ΤΣΙΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Π.Κ. 2002, MSc, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ε.Μ.Π., ΑΘΗΝΑ

ΤΣΙΤΣΙΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΘ 2014 - Καθηγητής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - Πρώην μέλος ΔΑΠ - ΝΔΦΚ
Χημικού - ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ
Ε.Κ.Π.Α. 2011, Συν. Ερευνητής Ε.Μ.Π., NANOVIIS, ΑΘΗΝΑ

ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Π.Π 1999, PhD, Πρόεδρος ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ, ΑΘΗΝΑ

ΦΩΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Ε.Κ.Π.Α 2005, MSc, PhD, Μεταδιδάκτορας Ερευνητής, ΑΘΗΝΑ

ΧΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Π.Π. 2017, Μεταπτυχιακός Φοιτητής, ΠΥΡΓΟΣ

ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Π.Α.1966, Ομότιμος Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΑΘΗΝΑ

ΧΑΤΖΗΧΗΔΗΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΑΠΘ 2007, MSc, Καθηγητής Χημείας-Φροντιστής, πρώην υπεύθυνος ΔΑΠ ΝΔΦΚ
Χημικού ΑΠΘ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ

Π.Π. 2014, MBA, Business Quality Assurance Manager FRONERI ΕΛΛΑΣ ΠΑΓΩΤΟ
Α.Ε., ΑΘΗΝΑ
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ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΚΙΤΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ

ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΤΑΣΟΣ

ΡΟΪΔΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

ΚΟΥΛΟΥΜΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ

ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΛΥΒΟΥ ΓΙΟΥΛΗ

ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΓΙΑΝΝΙΑ ΤΙΝΑ

ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

ΤΣΕΚΛΗΜΑ ΜΑΡΙΑ

ΔΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΤΣΑΚΑΣ ΜΑΡΙΟΣ

ΕΛΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ

ΧΑΛΔΟΥΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΖΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ

Προοδευτικό Μέτωπο Χημικών

Εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 2018
Υποψήφιοι για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ)
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ (ΆΡΗΣ)

ΝΟΎΜΤΑΣ ΧΡΉΣΤΟΣ

ΑΛΥΓΙΖΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ

ΚΟΝΤΌΣ ΑΡΙΣΤΟΜΈΝΗΣ

ΞΥΛΟΎΡΗ ΑΛΕΞΆΝΔΡΑ

ΑΝΤΩΝΌΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΎΣΗΣ

ΚΟΎΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ ΜΑΡΊΑ

ΑΡΒΑΝΊΤΗΣ ΓΙΏΡΓΟΣ

ΚΟΥΒΑΡΆΚΗΣ ΑΝΤΏΝΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΎΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΉ
(ΓΙΌΛΑ)

ΒΡΟΝΤΆΚΗ ΕΛΈΝΗ

ΛΑΜΠΉ ΕΥΓΕΝΊΑ

ΓΕΜΕΝΕΤΖΉΣ ΠΑΝΑΓΙΏΤΗΣ

ΛΙΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΈΛΛΟΣ

ΓΕΝΝΆΔΙΟΣ ΙΩΆΝΝΗΣ

ΛΊΓΚΑΣ ΙΩΆΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΌΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ

ΛΟΥΚΆΤΟΣ ΑΝΔΡΈΑΣ

ΓΚΌΤΣΗΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ

ΛΟΥΚΊΔΟΥ ΜΑΡΊΑ

ΓΚΡΙΤΖΆΠΗΣ ΣΕΡΑΦΕΊΜ (ΜΆΚΗΣ)

ΜΑΝΟΎΡΑΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ

ΓΡΗΓΌΡΗ ΚΑΤΕΡΊΝΑ

ΜΑΝΏΛΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ

ΔΑΡΙΒΙΑΝΆΚΗΣ ΣΤΈΛΙΟΣ

ΜΑΎΡΗ ΜΑΡΊΑ-ΜΑΡΟΥΣΏ

ΔΌΓΡΑΝΛΗ ΚΑΤΕΡΊΝΑ

ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΌΣ ΑΛΈΞΑΝΔΡΟΣ

ΖΑΡΓΆΝΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ

ΜΙΚΈΔΗΣ ΜΕΝΈΛΑΟΣ

ΘΕΟΔΩΡΆΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ

ΜΟΎΤΣΗΣ ΚΥΡΙΆΚΟΣ (ΆΚΗΣ)

ΚΑΚΑΡΟΎΧΑΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ

ΜΠΈΛΛΗΣ ΕΥΆΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΟΎΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΆΦΥΛΛΟΣ

ΜΠΑΡΜΠΟΎΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΉΛ

ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΠΟΡΜΠΑΝΤΩΝΆΚΗΣ ΦΊΛΙΠΠΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ

ΜΠΌΤΗ ΣΟΦΊΑ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΝΙΚΗΤΌΠΟΥΛΟΣ ΓΙΏΡΓΟΣ

ΠΑΠΑΔΆΚΗΣ ΝΙΚΌΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΎΛΟΥ ΗΛΈΚΤΡΑ
ΠΑΠΟΥΤΣΉΣ ΑΧΙΛΛΈΑΣ
ΡΆΠΤΗΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
ΣΙΤΑΡΆΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
ΣΦΉΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΉ
ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ
ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΎ ΣΤΑΜΑΤΊΑ - ΆΡΤΕΜΙΣ
ΣΩΤΗΡΊΟΥ ΠΈΤΡΟΣ
ΤΑΠΕΙΝΌΣ ΣΩΚΡΆΤΗΣ
ΤΈΛΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΊΝΟΣ
ΤΟΜΑΡΆΣ ΙΩΆΝΝΗΣ
ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΆΣ ΔΗΜΉΤΡΙΟΣ
ΤΣΙΌΔΡΑΣ ΑΘΑΝΆΣΙΟΣ
ΦΑΚΟΥΡΈΛΗΣ ΝΊΚΟΣ
ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ
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ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Υποψήφιοι για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων (Σ.τ.Α.)
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ – ΜΑΡΙΑ (ΣΤΕΛΛΑ)
Συνταξιούχος ΓΧΚ, Θεσσαλονίκη
ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα
ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
Πανεπιστήμιο Πάτρας
ΑΛΙΚΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
Συνταξιούχος (Πανεπιστημιακός ΕΚΠΑ), Αθήνα
ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ)
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα
ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ ΗΛΙΑΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πύργος
ΑΡΜΑΓΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
Ελεύθερος επαγγελματίας, Αθήνα
ΑΦΕΝΔΡΑ ΑΜΑΛΙΑ-ΣΟΦΙΑ
Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΝΝΑ (ΑΝΝΙΤΑ)
Ιδιωτική Υπάλληλος, Β’ Αντιπρόεδρος ΠΣΧΒΕ
ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Υπ. Διδάκτορας ΕΜΠ
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Συνταξιούχος (Χημικός Βιομηχανίας), Ζάκυνθος
ΚΟΪΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Αθήνας, π.Αντιπρόεδρος ΔΕ/ΕΕΧ,
μέλος ΔΕ/ΠΤΑΚ
ΚΟΥΚΚΟΥ ΑΝΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ
Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πύργος
ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ
Συνταξιούχος ΓΧΚ, πρ. γενικός δ/ντής ΓΧΚ

ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα

ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Συνταξιούχος (Ευρωπαϊκό γραφείο για διπλώματα
ευρεσιτεχνίας), Ιωάννινα, πρόεδρος ΔΕ/ΠΤΗΚΛ

ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Δ/ντης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Αττικής,

ΛΑΜΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Ιατρικός Επισκέπτης, Αθήνα

ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Συνταξιούχος Χημικός Βιομηχανίας, Αθήνα

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Συνταξιούχος Καθηγητής ΑΤΕΙ, π. Αντιπρόεδρος ΔΕ/ΕΕΧ

ΓΑΡΟΥΦΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΛΑΠΟΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Δ/ντης Γυμνασίου Σητείας,
Σητεία

ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΛΛΥ)
Δρ Χημικός, Ιδιωτικός Υπάλληλος, Ερευνητικό Κέντρο
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
Γενικό Χημείο του Κράτους (Δνση Πειραιά), Αθήνα
ΙΩΣΗΦΙΔΟΥ ΣΤΕΛΑ
Γενικό Χημείο του Κράτους, Αθήνα
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ΛΕΚΚΑ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΝΗ (ΜΑΡΙΛΕΝΑ)
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, π. Πρόεδρος Τμ.
Χημείας, Ιωάννινα
ΛΟΥΛΟΥΔΗ ΜΑΡΙΑ
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, π. Πρόεδρος Τμ.
Χημείας, Ιωάννινα

ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΪΟΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ρόδος
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ
Χημικός Βιομηχανίας, Αθήνα , πρόεδρος ΔΕ/ΠΤΑΚ,
πρόεδρος ΔΣ ΠΣΧΒΕ

ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΣΑΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γενικό Χημείο του Κράτους, προϊστάμενος διεύθυνσης,
Αθήνα

ΜΑΡΚΟΝΗΣ ΦΑΝΗΣ
Χημικός Βιομηχανίας, Αθήνα

ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ΜΑΡΜΑΡΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα

ΣΚΑΛΤΣΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα

ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Συνταξιούχος Υπ. Γεωργίας, Μπενάκειο ΦΙ, Εκπρόσωπος
ΕΕΧ στο ΕΣΥΠ, Αθήνα

ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ)
Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΜΠΟΛΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Οικονομικός Επιθεωρητής ΑΑΔΕ, Αθήνα
ΝΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Ιωάννινα

ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αθήνα
ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ηράκλειο

ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αθήνα

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Συνταξιούχος Χημικός Βιομηχανίας, Χανιά

ΠΑΝΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ελεύθερος Επαγγελματίας, Αθήνα

ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα

ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΟΔ ΑΕ, πρόεδρος ΔΣ, Αθήνα

ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα

ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΥΜΙΟΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα

ΤΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΑΡΗΣ)
Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, δημοτικός σύμβουλος
Καλαμαριάς, Θεσσαλονίκη

ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ελεύθερος Επαγγελματίας, Αθήνα
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γενικό Χημείο του Κράτους, προϊστάμενος Τμήματος,
Θεσσαλονίκη
ΠΕΤΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΩ)
Χημικός Βιομηχανίας, Αθήνα
ΠΕΦΑΝΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (ΜΑΚΗΣ)
Χημικός Βιομηχανίας, Αθήνα

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ηράκλειο
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γενικό Χημείο του Κράτους, π. πρόεδρος συλλόγου
εργαζομένων ΓΧΚ, Αθήνα
ΤΣΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ
Καθηγητής Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΠΟΜΟΝΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
Συνταξιούχος ΓΧΚ, Αθήνα, πρ. Προέδρος ΤΕΑΧ

ΦΙΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα

ΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, επικεφαλής Δικτύου
Πράσινης Χημείας

ΧΗΝΙΑΔΗΣ ΛΥΚΟΥΡΓΟΣ
Υπ. Διδάκτορας ΓΠΑ, Ερευνητής, Αθήνα

ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Ιδιωτικός Εκπαιδευτικός, Αθήνα

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα
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ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ / ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 2018
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΝΗ
ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΥΛΙΩ)
ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΑΦΡΑΤΗ ΤΕΡΕΖΑ
ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
ΒΑΤΙΣΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΙΖΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
ΓΚΟΥΝΤΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΔΑΦΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
ΔΟΜΖΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ)
ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ)
ΖΑΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΟΥΜΠΟΥΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΝΕΣΤΗΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ
ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΟΥΡΗ ΝΑΤΑΣΑ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΑ)
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΙΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΟΥΡΝΙΑ ΖΩΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΛΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΛΟΥΚΟΥ ΖΑΧΑΡΕΝΙΑ (ΡΕΝΙΑ)
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
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ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΗΤΟΥΛΑ ΒΑΪΑ
ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΜΠΑΤΣΑΡΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ
ΜΠΕΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΥΛΩΝΑ ΙΣΙΔΩΡΑ
ΜΥΛΩΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΞΕΝΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΗ ΡΗΓΙΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ
ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΕΥΤΥΧΗΣ
ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΙΤΣΑ ΑΓΑΘΗ
ΡΕΚΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΡΕΠΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΙΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑ ΧΑΪΔΩ
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΙΔΕΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΙΛΛΕΝΙΑ)
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΙΝΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
ΣΚΛΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΜΥΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΤΕΦΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΟΛΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ ΝΙΚΗ
ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ
ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ
ΤΣΟΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
ΧΡΟΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Υποψήφιοι για τα Πειθαρχικά Συμβούλια
και την Ελεγκτική Επιτροπή
Υποψήφιοι για τη το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΣΙΣΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Προοδευτικό Μέτωπο Χημικών

ΑΛΙΚΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
Συνταξιούχος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Πατρών, Πάτρα
Υποψήφιοι για την ελεγκτική επιτροπή
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ)
Συνταξιούχος Χημικός Βιομηχανίας, Αθήνα
ΧΑΜΑΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (συνεργαζόμενος)
Συνταξιούχος, π. πρόεδρος ΕΕΧ

Εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 2018
Υποψήφιοι για τα Πειθαρχικά Συμβούλια και την
Ελεγκτική Επιτροπή
Υποψήφιοι για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.)
ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Υποψήφιοι για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ)
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υποψήφιοι για Ελεγκτική Επιτροπή (E.E)
ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Εκλογές της 4ης Νοεμβρίου 2018
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ 4ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
Υποψήφιοι για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα
ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Συνταξιούχος Χημικός Βιομηχανίας, Αθήνα
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
του Περιφερειακού Τμήματος
ΚΑΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΚΑΣΚΑΦΕΤΟΥ ΡΟΔΑΝΘΗ
ΚΡΙΚΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΑΛΙΣΙΩΒΑ ΕΛΕΝΗ
ΜΑΤΣΩΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ
ΜΠΟΤΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΗ
ΠΑΠΑΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
ΣΕΙΡΑΓΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΙΚΑΡΗ ΙΩΑΝΝΑ
Υποψήφιοι για τη Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή
ΜΠΟΤΣΗ ΣΟΦΙΑ

ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΙΑΝΝΙΑ ΤΙΝΑ
ΔΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΕΛΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΖΑΓΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΙΤΣΙΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΚΟΥΛΟΥΜΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
ΠΑΛΥΒΟΥ ΓΙΟΥΛΗ
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΡΗΓΑ ΜΑΡΙΑ
ΡΟΪΔΑΚΗ ΑΝΝΑ
ΣΟΥΛΙΩΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ
ΣΠΗΛΙΩΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
ΤΡΙΓΩΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΕΚΛΗΜΑ ΜΑΡΙΑ
ΧΑΛΔΟΥΠΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ

Προοδευτικό Μέτωπο Χημικών
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ
Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
ΑΓΑΠΑΛΙΔΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ
ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΖΑΔΙΚ ΜΑΙΡΗ
ΜΑΝΤΗΣ ΝΑΜΠΙΛ
ΜΠΑΚΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΣΟΥΚΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΦΩΤΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΧΑΤΖΗΛΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΝΕΛΛΑ (ΝΕΛΛΥ)

ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΧΗΜΙΚΩΝ
Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΣΗΜΕΛΛΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΛΙΓΥΖΑΚΗΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΕΛΕΝΗ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΝΗ
ΚΟΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ
ΛΑΜΠΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΑΝΩΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΥΡΗ ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΟΥΣΩ
ΜΠΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΜΠΟΤΗ ΣΟΦΙΑ
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΝΟΥΜΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΡΑΠΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΙΤΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΣΙΜΠΛΙΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Υποψήφιοι για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή
ΖΑΡΓΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ
Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού
Τμήματος
ΑΛΕΞΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΜΠΑΜΠΗΣ)
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΛΛΥ)
ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΝΝΑ (ΑΝΝΙΤΑ)
ΚΟΪΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ
ΜΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΜΠΟΛΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΟΜΟΝΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
ΣΚΑΛΤΣΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΦΙΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Υποψήφιοι για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή
ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΚΟΣ)
ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
KAI ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
ΑΔΑΜ ΚΥΡΙΑΚΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΑΚΗΣ)
ΚΑΚΑΛΙΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΚΕΣΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΞΟΝΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ
ΤΣΑΚΙΡΗ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ
Υποψήφιοι για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή
ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΔΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΩΓΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΖΑΧΙΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΟΥΚΟΤΣΙΚΑ ΕΛΕΝΗ
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΤΑΝΤΑΣΙΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ
ΤΣΙΟΜΛΕΚΤΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΣΙΤΣΙΓΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΧΑΤΖΗΧΗΔΗΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΒΛΑΧΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Προοδευτικό Μέτωπο Χημικών
Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
ΛΟΥΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΜΟΥΤΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ (ΑΚΗΣ)
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΕΚΤΡΑ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ
Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή του Περιφερειακού
Τμήματος
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ - ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
ΤΕΜΕΚΕΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (ΑΡΗΣ)

ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Υποψήφιοι για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή
ΑΙΒΑΖΟΓΛΟΥ ΣΙΜΟΝΗ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ 35

ΑΚΡΙΤΙΔΟΥ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (ΦΥΛΙΩ)
ΑΝΔΡΙΩΤΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΑΦΡΑΤΗ ΤΕΡΕΖΑ
ΒΑΛΙΑΝΟΥ ΛΕΜΟΝΙΑ (ΛΙΑΝΑ)
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
ΓΚΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΓΚΙΖΓΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΚΟΥΛΙΩΤΗ ΑΝΝΑ
ΔΑΦΤΣΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
ΔΟΜΖΑΡΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ (ΚΙΚΗ)
ΕΡΚΕΚΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ)
ΖΑΜΑΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΔΟΜΝΑ
ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΚΑΛΛΙΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΚΑΛΟΓΙΟΥΡΗ ΝΑΤΑΣΑ
ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ
ΚΑΡΑΤΖΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΑΤΣΕΛΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΙΑ)
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΙΟΥΡΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΚΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΑΖΟΥ ΜΑΡΙΑΛΕΝΑ
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
ΛΥΜΠΕΡΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΜΑΡΙΝΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΜΗΤΟΥΛΑ ΒΑΪΑ
ΜΥΛΩΝΑ ΣΟΦΙΑ
ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΞΕΝΑΚΗ ΟΛΓΑ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (ΝΑΣΟΣ)
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΠΗ ΡΗΓΙΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΝΗ
ΠΛΩΜΑΡΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΡΙΤΣΑ ΑΓΑΘΗ
ΡΕΚΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ
ΡΕΠΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΡΙΤΖΟΥΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΑΒΒΑ ΧΑΪΔΩ
ΣΑΜΑΝΙΔΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ
ΣΕΡΒΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΣΚΛΑΡΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΣΜΥΡΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
ΤΑΤΑΡΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΤΕΡΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΤΖΙΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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ΤΟΛΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΣΑΡΤΣΑΛΗ ΝΙΚΗ
ΤΣΙΑΝΤΟΥ ΑΡΙΑΝΝΑ
ΤΣΟΛΑΚΗ ΜΑΤΙΝΑ
ΤΣΟΧΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΧΕΛΗ ΜΑΡΙΑ
Υποψήφιοι για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή
ΜΑΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΕΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΛΑΓΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΚΑΡΕΠΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
ΑΡΜΕΝΑΚΑ – ΑΚΑΡΕΠΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
ΚΟΓΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΛΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑ
ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Υποψήφιοι για την τοπική Ελεγκτική Επιτροπή
ΠΑΡΑΣΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ
ΚΑΜΠΟΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΚΟΡΔΟΥ ΖΩΗ
ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΥΤΕΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΜΠΑΡΙΑΜΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΑΝΙΤΣΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
ΣΚΕΥΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΤΑΤΑΡΑΚΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΖΟΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΧΑΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΒΛΑΣΙΟΣ
ΣΑΜΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΕΒΑΣΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΚΑΡΑΦΛΟΥ ΖΩΗ
ΚΟΥΤΣΑΡΙΝΗ ΑΡΓΥΡΟΥΛΑ
ΜΕΤΑΞΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Προοδευτικό Μέτωπο Χημικών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ –
ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΔΟΓΡΑΝΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΣΦΗΚΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΤΣΙΟΔΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΧΙΩΝΗ ΕΛΕΑΝΝΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
του Περιφερειακού Τμήματος
ΚΙΑΦΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΜΠΑΖΑΚΑ – CTURTECKOVA EVA (ΕΥΑ)
ΜΠΑΖΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΠΑΡΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
ΠΕΝΤΑΡΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ
ΚΟΥΒΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΚΟΥΛΗΚΑΡΗ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΛΑ
ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΙΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ
Υποψήφιοι για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΣΤΕΦΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΣΙΓΚΟΣ ΙΑΣΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΜΠΟΥΜΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΧΗΜΙΚΩΝ

Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΦΙΛΙΤΣΑ
ΚΟΥΡΤΗ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ
ΜΑΝΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΙΝΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ – ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ
ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΧΗΜΙΚΩΝ
Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
του Περιφερειακού Τμήματος
ΑΦΕΝΔΡΑ ΑΜΑΛΙΑ – ΣΟΦΙΑ
ΚΟΥΚΚΟΥ ΑΝΝΑ – ΕΙΡΗΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΝΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
ΡΟΥΣΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Υποψήφιοι για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή
ΣΙΣΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
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ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΧΟΝΔΡΕΛΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Υποψήφιοι για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΖΕΜΠΕΚΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΚΑΚΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΚΑΜΠΑΝΤΑΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΕΛΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Υποψήφιοι για την Τοπική Ελεγκτική Επιτροπή
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΔΙΦΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΜΕΝΕΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΧΗΜΙΚΟΙ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
ΚΙΟΥΡΔΗ ΜΑΡΙΑ
ΚΟΥΠΑΔΗ ΣΤΕΛΛΑ
ΚΟΥΤΣΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΝΑΣΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΪΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ
Υποψήφιοι για τη Διοικούσα Επιτροπή
ΑΧΛΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΝΤΗΦΕΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΜΙΚΕΔΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΡΙΣΒΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΑΛΑΜΑΝΙΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΣΤΑΜΠΕΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΓΑΒΡΙΗΛ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

Plant Lipids: Structure, Metabolism and Function - GRC

4 - 7 December 2018
Hiroshima, Japan
http://main.spsj.or.jp/ipc2018/

International Conference On Phosphorus, Boron And
Silicon (PBSi 2018)

27 January – 1 February 2019
Galveston (TX), USA
www.grc.org/plant-lipids-structure-metabolism-andfunction-conference/2019/

Bioinorganic Chemistry - GRS

10 - 12 December 2018
Barcelona, Spain
http://premc.org/conferences/pbsi-phosphorus-boronsilicon

14th Winter Conference on Medicinal & Bioorganic
Chemistry
31 January - 3 February 2019
Ventura (CA), USA
www.grc.org/bioinorganic-chemistry-grs-conference/2019/

Nitric Oxide - GRC

27 - 31 January 2019
Steamboat Springs (CO), USA
http://mbcfconference.com/

3 - 8 February 2019
Ventura (CA), USA
www.grc.org/nitric-oxide-conference/2019/#
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Συνέδρια

The 12th SPSJ International Polymer Conference
(IPC2018)

