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ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΟΔΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι καλώς ήρθατε,
έχουμε απαρτία, είναι παρόντα 52 από τα 60 μέλη της ΣτΑ, επομένως μπορούμε να
ξεκινήσουμε νομίζω με εκλογή προεδρείου σωστά; Λοιπόν. Υποψηφιότητες για
προεδρείο. Παρακαλώ;
Εκλογή Προεδρείου –Δικαιολόγηση απουσιών- Έγκριση Πρακτικών
προηγούμενης ΣτΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Μπακάκης, Κουλός, Δάφτσης, Μπαρμπούνης.
Έχουμε περισσότερες υποψηφιότητες από τις.. Τριανταφυλλάκης. Έχουμε
περισσότερες υποψηφιότητες από τα μέλη.. πενταμελές να κάνουμε; Ο κύριος
Χάλαρης προτείνει το προεδρείο να είναι πενταμελές.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Μπορούμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Μπορούμε;
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Πως δεν μπορούμε;
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ (εκτός μικροφώνου): Ο κανονισμός λέει τριμελές.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Ναι γι αυτό, επειδή έχουμε και την ευθύνη των
πρακτικών.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ (εκτός μικροφώνου): Ο κανονισμός λέει τριμελές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Κι εγώ αυτό θυμάμαι Μιχάλη.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ (εκτός μικροφώνου): Όχι θυμάμαι, είναι σίγουρο.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Έχουμε τον κανονισμό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Έχουμε στα laptop. Κυρία Στεφανίδου έχετε ανοιχτό
τον κανονισμό;
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Αμέσως σας τον ανοίγω.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Στο site;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Τον έχει. Είναι στο site ο κανονισμός βεβαίως.
Νομοθετικό πλαίσιο της ένωσης 2018. Στη βιβλιοθήκη θα το βρείτε. Βιβλιοθήκη →
Νομοθεσία → Νομοθετικό Πλαίσιο της Ένωσης. Έχεις τον κανονισμό; Ααα τον
έχουμε, τον έχουμε παιδιά.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Τριμελές τριμελές. Τριμελές
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ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Τον ίδιο κανονισμό κοιτάμε.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Τριμελές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Μα δεν έχει αλλάξει ο κανονισμός.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου):Όχι δεν έχει αλλάξει ο κανονισμός σωστά.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου):Γιατί εκεί λέει ότι ….πενταμελές ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Άρθρο 7 ..με συγχωρείτε. Στο άρθρο 7 σελίδα 31 λέει
καθαρά ότι «με ανάταση των χεριών τριμελές προεδρείο της Συνόδου το οποίο
διευθύνει την διεξαγωγή». Επομένως πηγαίνουμε σε ψηφοφορία. Ποιοι θα
ψηφήσουν υπέρ του κυρίου Μπακάκη; Κυρία Ρεκατσίνα.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου):Ευαγγελία μέτρα εσύ για να είμαστε …
ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ (εκτός μικροφώνου):Δεκαπέντε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Ποιοι θα ψηφήσουν…ποιοι θα
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου):Δεκάξι..δεκάξι
ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ (εκτός μικροφώνου):Δεκάξι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Ποιοι θα ψηφήσουν υπέρ του κυρίου Κουλού;
ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ (εκτός μικροφώνου):Είκοσι δύο… είκοσι τρείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Ποιοι θα ψηφήσουν υπέρ του κυρίου Μπαρμπούνη;
ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ (εκτός μικροφώνου): Εικοσιτέσσερις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Ποιοι θα ψηφήσουν υπέρ του κυρίου Δάφτση;
ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ (εκτός μικροφώνου):Δεκαέξι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Ποιοι θα ψηφί…έχουμε κι άλλον έτσι δεν είναι;
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Ναι ναι ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ:
Τριανταφυλλάκη;
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ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ (εκτός μικροφώνου): Είκοσι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Την ευθύνη του προεδρείου αναλαμβάνουν οι κύριοι
Μπαρμπούνης , Τριανταφυλλάκης και Κουλός.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Προδιαδικαστικά. Έλα.. έλα ναι.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Πες το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Προτείνεται να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή, στη μνήμη του
Αλέξη και στη μνήμη του Παύλου Μαντζάρα .. λοιπόν πριν ξεκινήσει η όλη
διαδικασία.
1 λεπτού σιγή
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ : Λοιπόν υπάρχουνε παραιτήσεις μελών
από την προηγούμενη ΣτΑ. Σταύρος Καλογιάννης, Φιλιώ Ακρητίδου, Ευγενία
Λαμπή; Καλά διαβάζω;
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Παραιτήθηκες Ευγενία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ααα όχι όχι όχι Δέσποινα Σιδηροπούλου…μα γράφει και Λαμπή
από πάνω και μπερδεύτηκα.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Παραιτήθηκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Όχι δεν θα ήθελα να παραιτηθείς.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου):Ευαγγελία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ (εκτός μικροφώνου):Ερκέκογλου
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Πως; Που ντον;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ (εκτός μικροφώνου):Νάτος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Λοιπόν και Ιωάννης Ερκέκογλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ (εκτός μικροφώνου):Λευτέρης Νικολάου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Λευτέρης Νικολάου. Έχουμε κι άλλους;
Μιχάλης Σιγάλας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Μιχάλης Σιγάλας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Σίγουρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Δεν ήτανε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ (εκτός μικροφώνου): Φρόσω Πιπεράκη.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Φρόσω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ (εκτός μικροφώνου): Συγγνώμη, μήπως διαβάζετε
μαζί τις απουσίες της προηγούμενης ΣΤΑ και τις παραιτήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Δεν ξέρω, μου λέει παραιτήσεις ήταν
αυτές μου λέει, τι να σου πω εγώ τώρα.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Τα πρώτα που διάβασε ήταν παραιτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ:
παραιτήσεις.

Τα

πρώτα

που

διάβασα

ήταν

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ (εκτός μικροφώνου): Η Λαμπή δεν ήταν παραίτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Όχι, ούτε απουσία είναι. Από λάθος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Μήπως είναι από καραμπόλα ο
Μιχάλης; Διαδοχική είναι διαδοχική. Εντάξει οκ. Έχει δίκιο εντάξει, είναι. Λοιπόν
επαναλαμβάνω τις παραιτήσεις. Είναι ο Λευτέρης Νικολάου..
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Δηλαδή συγγνώμη ποιος παραι…τι παραιτήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Όχι παραιτήσεις συγγνώμη λάθος.. έχεις δίκιο. Ο
Λευτέρης δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί σήμερα, δεν είναι παραίτηση, με
παρέσυρε ο Αντρέας. Όχι όχι εντάξει το διορθώσαμε άμεσα. Επίσης ο Μιχάλης
Σιγάλας δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί και παραιτείται υπέρ του επόμενου. Η
Φρόσω Πιπεράκη δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί και παραιτείται υπέρ του
επόμενου. Η Πατρίτσια Κυπριανίδου δεν θα μπορέσει να παρευρεθεί και
παραιτείται επίσης υπέρ του επόμενου ή επομένου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ(εκτός
προηγούμενης ΣτΑ.

μικροφώνου)

:

Απουσίες

της

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Περίμενε δεν τελειώσαμε. Ο Κωνσταντίνος
Παπαθανασόπουλος επίσης παραιτείται κι αυτός υπέρ του επομένου. Άρα με βάση
αυτά έχει διαμορφωθεί ..έχουμε το παρουσιολόγιο Ευαγγελία; Το σημερινό. Ναι.
ΡΕΚΑΤΣΙΝΑ(εκτός μικροφώνου): Σας το έχω δώσει εκεί πάνω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Εντωμεταξύ, κάποιοι που έχω δει δεν
έχουν υπογράψει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, συνεπώς η σημερινή συνέλευση των
αντιπροσώπων αποτελείται από τον κύριο Αδάμ Κυριάκο..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Πόντους να πούμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Όχι θα τους πούμε όλους.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Καλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Βγαίνει η σύνδεση. Αναστασόπουλος , ο οποίος είναι
εδώ, Αποστολάκης είναι εδώ, Αρβανίτης νομίζω δεν θα έρθει, Βαλλιάνος είναι εδώ,
Βαμβακερός είναι εδώ, Βαρβαρέσου Διονυσία είναι εδώ, Βαφειάδης εδώ,
Γκανάτσιος εδώ, Γκουλιώτη εδώ, Γωγάκος; Εδώ, Δάφτσης εδώ, Δεληγιάννη εδώ,
Αφράτη Τερέζα δεν είναι εδώ..
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Πότε ήταν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Θεοδωράκης εδώ, Καλαμαράς εδώ.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Όχι δεν είναι εδώ sorry, Καραγιάννης εδώ,
Καραμανίδης εδώ, Καργόπουλος εδώ, Κατσογιάννης εδώ, Κοΐνης εδώ. Ο Σπύρος
νομίζω ότι είναι ο καινούριος. Μπράβο. Καλώς ήρθες Σπύρο ξανά. Κορίλλης..
ΚΟΡΙΛΛΗΣ (εκτός μικροφώνου) : Παρών παρών
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ:…εδώ, Κουλός εδώ , Κυριακάκου εδώ, Λαμπή εδώ,
Λαμπρόπουλος εδώ, Λουκίδου εδώ, Λούκου εδώ, Μακρυπούλιας εδώ, Μουτούσης
εδώ, Μπακάκης εδώ, Μπαλάσκα; Απούσα. Μπαρμπούνης εδώ, Μπίνας εδώ,
Μπόλκας εδώ, Μπότσης λείπει ο Παναγιώτης..λείπει. Παπαδόπουλος εδώ, Παπάς
εδώ, Παπαχρήστου εδώ, Παρασκευοπούλου εδώ, Πεντάρης εδώ, Πομόνης εδώ,
Σαμανίδου εδώ, Σιδέρη εδώ, Σιδηροπούλου Δέσποινα λείπει, Σιταράς εδώ,
Στεφανίδου εδώ..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ (εκτός μικροφώνου): Η Σιδηροπούλου έχει
παραιτηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ναι έχει παραιτηθεί , άρα..
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου):Πως είναι εδώ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ναι, λείπει είπα. Στη θέση της ποιος είναι;
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Που το γράφει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν είχα παραίτηση.
ΜΕΛΟΣ ( εκτός μικροφώνου ) : Γιαννουλάκης Σπύρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Γιαννουλάκης.
ΜΕΛΟΣ ( εκτός μικροφώνου ) : Αλλά
καταστάσεις;

γιατί δεν έχει αντικατασταθεί στις

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ (εκτός μικροφώνου): Γιατί παιδιά έγιναν όλα
τελευταία στιγμή αυτά.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ωραία, εντάξει. Σιταράς εδώ ..Γιάννη να υπογράψεις.
Στεφανίδου εδώ, Συμεωνίδης εδώ, Ταταράκη Δέσποινα εδώ, Τέλλης εδώ, Τερζίδης
εδώ, Τριανταφυλλάκης εδώ, Τσαγκαρόπουλος εδώ, Τσάκας εδώ, Φαρμάκης εδώ,
Χάλαρης εδώ, Χασιώτης εδώ, Χρονάκης εδώ, Χρονοπούλου Κανέλλα λείπει.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Θα έρθει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Θα έρθει, οκ. Άρα αυτή είναι η σύνθεση και
προχωράμε με την δικαιολόγηση των απουσιών της προηγούμενης ΣτΑ. Εδώ είναι.
9/12. Αυτή είναι 9 και 10. Λουκίδου Μαρία. Υπάρχει κάποια αιτία; Όχι
ε..Απουσίαζες νομίζω ε..Εντάξει. Καραμανίδης..να ορίστε επαγγελματικούς λόγους.
Ομοίως και η κυρία Λουκίδου. Μουτούσης Παναγιώτης. Επαγγελματικούς λόγους.
Μπίνας Βασίλης; Επαγγελματικούς λόγους η απουσία σου στην προηγούμενη ΣτΑ,
ναι. Τσάκας Μάριος; Επαγγελματικούς. Οκ. Και στις 10.. Εντάξει τελειώσαμε.
Προχωράμε στην επικύρωση της ημερήσιας διάταξης. Έγκριση πρακτικών της
προηγούμενης ΣτΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Σας έχουν σταλεί στα email σας και έχει δοθεί και η
ευκαιρία να γίνουν διορθώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Εγκρίνονται τα πρακτικά της προηγούμενης ΣτΑ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Περίμενε περίμενε περίμενε περίμενε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Τι θέμα κύριε Μακρυπούλια;
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου):Δεν έχουν σταλεί τα πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Δεν έχουν σταλεί τα πρακτικά.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου):Τα διορθωμένα όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Οκ
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Έχουν σταλεί;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω. Εμένα ρωτάτε;
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Διορθωμένα πρακτικά προηγούμενης ΣτΑ
δεν έχουν σταλεί. Έχουν σταλεί; Εκτός κι αν έχουν παραπέσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Έχουν σταλεί και υπάρχουν και
τυπωμένα στην Κεντρική Υπηρεσία. Σας εστάλησαν οι διορθώσεις, διορθώσεις
κάνατε μόνο εσείς αν δεν κάνω λάθος κύριε Μακρυπούλια και..
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Μπορούμε να το τσεκάρουμε να το
αφήσουμε παραπίσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ κύριε Λαμπρόπουλε.
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ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Φορητό μικρόφωνο δεν έχει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Έχει
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου):Έλα πάρε το φορητό
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Όποιος τα’χει συνάδελφος μπορεί να μου
τα προωθήσει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Εδώ είναι εδώ είναι κύριε Λαμπρόπουλε, είναι κι
ανοιχτό ήδη.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Υπάρχει κάποιος συνάδελφος να μου τα
προωθήσει;
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Έχεις την πρόταση της Διοικούσας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Τι εννοείται, το πρόγραμμα;
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Το πρόγραμμα ναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου):Ναι ναι.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν συνάδελφοι θέλω να με προσέξετε, όλοι λέμε
σημαντικά, αλλά θα ήθελα για μισό λεπτό την προσοχή σας. Λοιπόν στο
πρόγραμμα των εργασιών. Με ακούτε; Θα σας διαβάσω καταρχάς μία επιστολή, η
οποία δεν ανακοινώθηκε, κακώς απ’ το προεδρείο για τέσσερις μήνες. Και θα σας
προτείνω επίσης ένα θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε, από τα πρώτα δηλαδή
όχι στο τέλος, από τα πρώτα. Λοιπόν: στις 14 Μαΐου ο δικηγόρος κύριος
Μακαρόνας Κυριάκος ο οποίος ήταν συνεργάτης, στην δίκη Δρούγκα- Βεροπούλου
και απευθύνεται στην Διοικούσα Επιτροπή με την εξής επιστολή:
«Υπ όψιν Διοικούσας Επιτροπής
Δια της Προέδρου κυρίας Σιδέρη
Υπόθεση Δρούγκα- Βεροπούλου
Την 11/5/2018 παρέστην ως συνήγορος της πολιτικώς εναγούσης Ένωσης
Ελλήνων Χημικών στην ως άνω ποινική δίκη. Το δικαστήριο..»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Είναι θέμα αυτό.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Στα πεπραγμένα είναι.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, θέλω να το συνδέσω, έχει σχέση και με την
διαδικασία.
«Το δικαστήριο, αφού απέρριψε την ένσταση των συνηγόρων υπερασπίσεως
για αποβολή της πολιτικής αγωγής και μετά από πολύωρη διαδικασία, έκρινε ενόχους
τους ως άνω για πλαστογραφία με χρήση και άμεση συνέργια σ’ αυτήν, επέβαλε δε
ποινές 20 μηνών στον 1ο στον κύριο Δρούγκα και 8 μηνών αντιστοίχως στους
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κατηγορουμένους, οι οποίοι άσκησαν έφεση. Επίσης, έκανε δεκτό το αίτημα της
Ένωσης Ελλήνων Χημικών για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, ποσού
44 ευρώ με επιφύλαξη ασκήσεως αγωγής στα πολιτικά δικαστήρια. Κατά τη διάρκεια
της απολογίας του, ο κύριος Δρούγκας κατονόμασε τον κύριο Γεώργιο Αρβανίτη ως
το πρόσωπο που του απέστειλε 35 έγγραφα πληρεξουσίων και φακέλους με
ψηφοδέλτια, προκειμένου να τα προσκομίσει στο ΚΕΠ Παλλήνης και να βεβαιωθεί το
γνήσιο της υπογραφής τους.
Χαιρετώ, Μακαρόνας»
Λοιπόν αυτό είναι μια είδηση, είναι μια είδηση που πολύ κακώς δεν
ανακοινώθηκε σε όλους τους συναδέλφους από την κυρία Πρόεδρο. Επίσης τα
Χημικά Χρονικά δεν ανέφεραν κουβέντα. Ανακοινώνουμε την κάθε μικρή
λεπτομέρεια, ανακοινώθηκε της κυρίας η δίκη, της κυρίας που ήταν στην Πάτρα.
Αυτό είναι το ένα θέμα, είναι η παράλειψη αυτής της ανακοίνωσης. Το δεύτερο
θέμα που συνάγεται ..παρακαλώ..παρακαλώ. Το δεύτερο σημείο που πρέπει να
συζητηθεί σύντομα, σήμερα ή αύριο το πρωί είναι η διαδικασία των επομένων
εκλογών και ειδικά το σημείο που έχει σχέση.. με τα επιστολικά ψηφοδέλτια, διότι
απεδείχθη ένα αίολο σημείο γι αυτούς που έκαναν αυτά που έκαναν και για όσους
άλλους επιχειρήσουν να το κάνουν. Επομένως, στη διαδικασία η πρότασή μου είναι
και τα δυο αυτά, τα δύο θέματα να δούμε, γιατί ως μηνυτής -εγώ ήμουνα μηνυτής
όπως ξέρετε ήμουνα Πρόεδρος της ΚΕΦΕ. Για τα δύο θέματα θέλω να σας
ενημερώσω και παράλληλα θα πρέπει να γίνει συζήτηση, δηλαδή για το πώς θα
αποτραπούν, όσο γίνεται, τέτοια ολισθήματα, τέτοια κακουργήματα θα έλεγα, για
τις επόμενες εκλογές. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Μισό λεπτό να καταλάβω τι προτείνει.
Βασίλη; Μισό λεπτό να καταλάβω τι προτείνει και παίρνεις το λόγο. Προτείνεις
αυτή τη στιγμή να συζητηθεί ή να προταθεί;
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ:(εκτός μικροφώνου): Προτείνω αύριο το πρώτο θέμα..το
πρώτο θέμα να είναι αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Πρώτο θέμα. Δηλαδή να γίνει ο
απολογισμός σήμερα, να γίνει ο απολογισμός και ο οικονομικός και αύριο ,έτσι,
που θα συζητήσουμε και για τις εκλογές να προταθεί αυτό.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ:(εκτός μικροφώνου) : Αύριο το πρώτο θέμα .
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Ωραία, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτάκι Αντρέα, μισό λεπτό.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ:(εκτός μικροφώνου) : Και πρόταση για την διαδικασία των
νέων εκλογών, κυρίως το σημείο που έχει σχέση με τα επιστολικά ψηφοδέλτια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Την πρόταση του Βασίλη θέλω να
ξεκαθαρίσω. Άλλο άλλο έι έι έι δεν ανοίγουμε διάλογο..περίμενε περίμενε
περίμενε περίμενε περίμενε περιμένετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Συγγνώμη ζήτησα το λόγο..
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ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): ...θέλω να πω κάτι ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Καταρχήν έχει ..ο καθένας θα παίρνει το
λόγο με τη σειρά του. Λοιπόν περίμενε. Λοιπόν. Φιλλένια έχεις το λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Το μικρόφωνο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Εδώ είναι, είναι ανοιχτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Κύριοι συνάδελφοι. Στα νομικά θέματα που
αφορούν τα πεπραγμένα της Διοικούσας, υπάρχει και το θέμα της απόφασης για τη
νοθεία και επρόκειτο να συζητηθεί κανονικότατα. Μπορείτε να το δείτε στα
πεπραγμένα που σας έχουν ήδη σταλεί, υπάρχει στη Σύνοψη στα Νομικά Θέματα.
Καμία νομική απόφαση – έχουμε πάρει τέσσερις αποφάσεις φέτος- θα τις δείτε στα
Νομικά Θέματα:
Θεοδωροπούλου, Βούτση, Βούτση και υπόθεση νοθείας
Δρούγκας- δεν θυμάμαι πως την λένε την κυρία.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Βεροπούλου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Βεροπούλου. Καμία νομική απόφαση που αφορά
στην Ένωση Ελλήνων Χημικών δεν έχει ανακοινωθεί ούτε στην ιστοσελίδα αλλά
ούτε και στα Χημικά Χρονικά. Και στα μέλη ΣτΑ έχουν κοινοποιηθεί επίσης όλες
οι νομικές αποφάσεις. Όλες.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (εκτός μικροφώνου): Εκτός απ’ αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Δεν κάνουμε διάλογο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Όχι, και αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Δεν κάνουμε διάλογο παιδιά παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Τέλος πάντων Φώτη, ξέρουμε τι έχει
ανακοινωθεί ο καθένας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Λοιπόν. Από εκεί και πέρα όμως, δεν υπάρχει καμία
πρόθεση να κρυφτεί, ανοίξτε τα πεπραγμένα και θα την δείτε. Θα την παρουσιάσω
εγώ. Άρα λοιπόν δεν υπήρχε καμία πρόθεση, όπως ανέφερε ο κύριος
Λαμπρόπουλος, να αποκρυβεί ένα τέτοιο σημαντικό γεγονός για την Ένωση
Ελλήνων Χημικών.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Μα δεν έχει σταλεί όμως κυρία Σιδέρη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Παιδιά , δεν θα ανοίγετε διάλογο. Για
την διαδικασία θα μιλήσεις. Έτσι; Για την διαδικασία μιλάμε τώρα. Ορίστε.
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ: Καραμανίδης. Πολύ σύντομα θα ήθελα να πω, ότι είναι μια
πρωτόδικη απόφαση στην οποία ασκήθηκε έφεση. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να
ολοκληρώσει το δικαστικό, να ολοκληρωθεί το δικαστικό κομμάτι, για να μπορέσει
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να κοινοποιηθεί κάτι τέτοιο το οποίο φυσικά διασύρει μια ολόκληρη παράταξη.
Επίσης και προφανώς ας πούμε, δεν συμμεριζόμαστε την πράξη αυτή έτσι; Επίσης
θα ήθελα να πω, ότι δεν υπάρχει καμία συγκάλυψη και καμία σύμπραξη διότι η
παράταξη η οποία ξεκίνησε την διαδικασία αυτήν και τη δικαστική διαμάχη είναι
αυτή η οποία σήμερα βρίσκεται στο Προεδρείο της Ένωσης, άρα δεν μπορεί να πει
κανείς ότι υπάρχει συγκάλυψη δηλαδή τι τα βρήκαμε στην πορεία;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Δεν είναι.. δεν είναι δεν είναι θέμα.
Πήρες το λόγο ένα λεπτό Άρη. Άρη
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ: Όσο αφορά εμένα ένα μεγάλο όχι, όσο αφορά εμένα ένα μεγάλο
όχι και δεν θέλω να υπάρχει συλλογική τοποθέτηση πάνω σ’αυτό. Αν θέλετε να τα
βρούμε όλα εδώ μέσα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Φώτη, λοιπόν,σας παρακαλώ.
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ: Αυτά
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ:Λοιπόν .Άρη πήρες το λόγο επί της
διαδικασίας, έτσι;
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ: Επί της διαδικασίας λοιπόν θα ήθελα να διαγραφεί από τα
πρακτικά η τοποθέτηση του κυρίου Λαμπρόπουλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Το γυρίζεις..το γυρίζεις μα περίμενε
περίμενε…
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ: Καλά δεν είπες να σου πω επί της διαδικασίας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Περίμενε. Ούτε εγώ είμαι χθεσινός ούτε
εσύ..το γυρίζεις ενάντια στην παράταξή σου και προσωπικά. Δεν έχει νόημα ρε
παιδιά. Θα συζητηθεί το θέμα; Αφού θα συζητηθεί. Τελείωσε. Επί της διαδικασίας.
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ: Θα συζητήσουμε το θέμα για τα επιστολικά με μεγάλη χαρά
γιατί πραγματικά είναι μια τρύπα στη διαδικασία,εντάξει; Και είναι μια τρύπα η
οποία … δεξιά και αριστερά αλλά… να το συζητήσουμε αύριο το πρωί, αλλά εγώ
θα ήθελα να διαγραφεί από τα πρακτικά, το κομμάτι το οποίο αφορά την
πρωτόδικη απόφαση. Μέχρι να τελεσιδικίσει τουλάχιστον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Εκτός αν ανακαλέσει ο κύριος Λαμπρόπουλος.
ΚΑΡΑΜΑΝΙΔΗΣ: Ναι, εκτός αν ανακαλέσει ο κύριος Λαμπρόπουλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Λοιπόν παιδιά, δεν θα…δεν θα
επιτρέψω τέτοιου είδους διαλόγους. Τέτοιου είδους διαλόγους δεν θα επιτρέψω.
Δηλαδή.. είναι ένα υπαρκτό θέμα, δεν θα κάνουμε εμείς ούτε το εφετείο ούτε τους
δικηγόρους εδώ. Λοιπόν, αν είναι να συζητήσει, οποιοσδήποτε συζητήσει, επί
αυτουνού που έχει συμβεί. Τελεία. Όχι τι θα συμβεί και τα λοιπά. Λοιπόν, άλλος
θέλει να πάρει το λόγο; Λέγε.
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου) : Καθίστε ρε συ φώτη. Έχετε μείνει στο
θέμα του Λαμπρόπουλου πολύ ώρα και βάζει άλλο θέμα. Θέλετε τα πρακτικά ή το
άλλο θέμα. Δεν έχω καταλάβει.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Δεν διευθύνω εγώ την συζήτηση Νάσο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Περίμενε περίμενε περίμενε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου) : Αντρέα τι κάνουμε, είμαστε σ’ αυτό
που έβαλε ο κύριος Λαμπρόπουλος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Είμαστε αυτή τη στιγμή, είμαστε σε
αυτό που έβαλε ο Λαμπρόπουλος μετά θα συζητήσουμε για τα πρακτικά.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου) : Εεε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Τώρα συζητάμε στο θέμα που έβαλε ο
Βασίλης.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) : Άρα την ημερήσια διάταξη.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ(εκτός μικροφώνου) : Εγώ ζήτησα πριν από τον…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Α ναι έχεις δίκιο, έχεις δίκιο ναι,
συγγνώμη Άννα. Απλώς τη δεύτερη φορά που ζήτησα ποιος θέλει να μιλήσει δεν
είδα το χέρι σου. Έλα Άννα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Μήπως μπορούμε να ζητήσουμε απ τον υπεύθυνο της
αίθουσας να βελτιώσει λίγο τη θερμοκρασία , να κατεβάσει λίγο τη θερμοκρασία;
Έχει ζέστη.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Στεφανίδου. Εγώ λοιπόν θα σταθώ αποκλειστικά και μόνο στο
κομμάτι το διαδικαστικό. Έχω βέβαια να πω κάτι για τον Άρη, αλλά θα το πούμε
όταν θα συζητηθεί. Είμαι σίγουρη ότι εφόσον η Πρόεδρος ενώπιων όλων, είπε ότι
το θέμα θα συζητηθεί , θα συζητηθεί και θα δοθεί η κατάλληλη προσοχή, έρχομαι
απλώς να πω ότι στηρίζω οπωσδήποτε την πρόταση του συναδέλφου
Λαμπρόπουλου, για να μετατεθεί το θέμα σε ότι αφορά τον.. Τροποποίηση του
Κανονισμού Εκλογής των Αιρετών Μελών της Ένωσης Ελλήνων Χημικών για
αύριο το πρωί, πρώτο θέμα της συνεδρίασης, διότι θα πρέπει να έχουμε όλο το
χρόνο να τοποθετηθούμε όλοι μας με επάρκεια χρόνου και να κάνουμε τις
ψηφοφορίες που πρέπει, διότι το θέμα είναι σοβαρό. Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι αυτό
είναι το κύριο σημείο της τροποποίησης της διαδικασίας που ζητείται.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : Παπαδόπουλος. Αγαπητοί συνάδελφοι είναι προφανές ότι το
θέμα με την δικαστική απόφαση κατά της κυρίας Βεροπούλου και του κυρίου
Δρούγκα θα συζητηθεί, όπως σας είπε και η Πρόεδρος είναι στα πεπραγμένα της
Διοίκησης, δεν βρίσκω κάποιον λόγο να αλλάξει η ημερήσια διάταξη – συγγνώμη
κύρια Παπαχρήστου εντάξει- δεν θέλω, δεν βλέπω τον λόγο για τον οποίο πρέπει να
αλλάξει η ημερήσια διάταξη και επειδή ακούω διάφορα περί των επιστολικών, θα
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ήθελα να θυμίσω στο σώμα ότι… μεταξύ αυτής της διαδικασίας προηγήθηκε και
μια άλλη..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Δεν είναι το θέμα μας αυτό, δεν είναι
έλα έλα.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ : … ακολούθησε μία άλλη όπου εγώ με τον κύριο Φαρμάκη
κυρίως, συντάξαμε έναν εκλογικό κανονισμό και δε νομίζω να έχω ακούσει κάτι γι
αυτό το οποίο έχει συμβεί στις προηγούμενες εκλογές. Δεν υπήρξε καμία υπόνοια,
τίποτα απολύτως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Λοιπόν.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου) : Άννα έχεις δίκιο είναι επί της ουσίας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: (…διακοπή μικροφώνου…) πάτε , δηλαδή τώρα κουβέντα στην
κουβέντα θα το πάρετε όλοι. Γιάννη δεν σε ακούω. Θα πάρεις το λόγο να πεις.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ : Μακρυπούλιας, επί της διαδικασίας έτσι, γι αυτό ζήτησα το
λόγο. Η έγκριση της ημερήσιας διάταξης γίνεται στην έναρξη της ΣτΑ. Ποια
τροποποίηση ημερήσιας διάταξης θέλατε στην Διοικούσα;
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου) : Δεν θα μπορούσατε να έχετε συμφωνήσει; Πάντα
ερχόμαστε (…μη καταληπτή ομιλία…)
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ : Δεν ξέρω. Μη με ρωτάς εμένα, ρώτα τα μέλη της Διοικούσας.
Κι η δικιά σου η παράταξη έχει μέλη της ΣτΑ στη Διοικούσα και σε περίοπτη θέση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Δεν κάνουμε διάλογο. Δεν κάνουμε
διάλογο.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ : Ωραία, βάζουμε θέμα εμείς τα μέλη της ΣτΑ. Ανώτερο
όργανο είμαστε. Λοιπόν, δεν είναι μόνο το πρόβλημα αυτό, είναι άλλα δύο
προβλήματα τα οποία απαιτούν τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης. Το ένα είναι
ότι η λήξη των εργασιών την Κυριακή νομίζω είναι 17:00 η ώρα, κι εμείς 18:00
πετάμε. Είναι αδύνατο κι επικίνδυνο δηλαδή να τραβήξει τόσο πολύ η ΣτΑ.
ΜΕΛΟΣ : (εκτός μικροφώνου) Θα σε πάω εγώ.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ : Δεν θέλω γιατί μπορεί να έχεις εκτινασσόμενο κάθισμα. Αν
και μου χρωστάς πολλές μεταβάσεις και άλλα πολλά.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) : Αλήθεια είναι για τις μεταβάσεις.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ : Και για τα δύο. Και το σημαντικότερο είναι το εξής: έχουν
έρθει δύο μέρες – δύο μέρες πριν τη ΣτΑ, θέματα πολυσέλιδα και πολύπλοκα. Και
αναφέρομαι στην "Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας των Επιστημονικών
Τμημάτων", το οποίο νομίζω ότι δεν συνοδεύεται από καμία άλλη διαβούλευση και
δεν είναι υποχρεωτικό αλλά κρίνω ορθό να το αναβάλλουμε για την επόμενη ΣτΑ,
να αναβληθεί για την επόμενη Σύνοδο, γιατί είναι πάρα πολύ σοβαρό και τέτοια
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ζητήματα περνάνε από διαβουλεύσεις , συν το γεγονός δεν θυμάμαι (διακοπή
μικροφώνου) εν πάση περιπτώσει θα πρέπει να συζητηθεί έγκαιρα..εε;
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) : Για τις αναρτήσεις μήπως εννοείς; Στο site στον
ιστότοπο;
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ : Ναι. Ο κανονισμός αναρτήσεων, ο οποίος πάλι έγινε χωρίς
καμία διαβούλευση, κατατέθηκε, αλλά δεν είναι δυνατόν τώρα… ευτελίζουμε τη
διαδικασία , ευτελίζουμε τη διαδικασία να στέλνουμε πολυσέλιδες – πως το λένεεισηγήσεις δύο μέρες πριν τη ΣτΑ. Ο κανονισμός νομίζω λέει 30 ημέρες. Και αν
θυμάστε καλά, είχα θέσει θέμα ημερήσιας διάταξης με παράπονο γιατί
σφραγίστηκε, γιατί κι εγώ είχα ζητήματα να βάλω, είχα θέματα να βάλω
εισηγήσεις, το σεβάστηκα. Σας είπα γιατί έκλεισε τόσο νωρίς η ημερήσια διάταξη
όταν στάλθηκε, που να το βάλω, σεβάστηκα τη διαδικασία. Σεβάστηκα τις 30
ημέρες. Αλλά για αυτούς τους τρεις λόγους συν το γεγονός ότι όντως πρέπει να
συζητηθεί η αλλαγή του εκλογικού κανονισμού, ως προς το καλύτερο Νάσο,
προτείνω τροποποίηση της ημερήσιας διάταξης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Άννα δε μίλησες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Λοιπόν επί της διαδικασίας και για την ημερήσια
διάταξη.
Η ημερήσια διάταξη εγκρίθηκε από την Διοικούσα επιτροπή στην οποία
μετέχουν τα μέλη της Συνεργασίας τα οποία δεν έφεραν καμία αντίρρηση για την
ημερήσια διάταξη.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (εκτός μικροφώνου) : Δυο μέλη της Συνεργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Δύο μέλη της Συνεργασίας, τα οποία δεν έφεραν
καμία τροποποίηση. Οι δύο εισηγήσεις…οι δύο εισηγήσεις που έχουν γίνει για τον
Κανονισμό Αναρτήσεων στην ιστοσελίδα της Ένωσης, που έχει τεθεί ως θέμα
επανειλημμένα στη Διοικούσα και δεν έχει φέρει αυτός που το έχει αναλάβει
εισήγηση, είναι εισήγηση προσωπική μέλους της ΣτΑ, του κυρίου Παπαδόπουλου,
και όχι εισήγηση της Διοικούσας για να προηγηθεί διαβούλευση. Η εισήγηση που
αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας των Επιστημονικών Τμημάτων είναι εισήγηση
του κυρίου Σιταρά και δική μου και δεν είναι εισήγηση της Διοικούσας για να
προηγηθεί διαβούλευση. Είναι εισηγήσεις μελών της ΣτΑ. Νομίζω τα μέλη της
ΣτΑ έχουν δικαίωμα να κάνουν εισηγήσεις.
Σε ότι αφορά τώρα την ουσία που είναι η αλλαγή της ημερήσιας διάταξης και
η πρόταξη του θέματος του εκλογικού κανονισμού. Κοιτάξτε κύριοι συνάδελφοι, θα
το πω για πολλοστή φορά ότι η συνέλευση των αντιπροσώπων και η Διοικούσα
Επιτροπή απ ’όσο ξέρω εγώ όταν ήρθα εδώ ,είναι για να χαράσσει πολιτική και να
καλύπτει τους συναδέλφους μας στα προβλήματα που τους ενδιαφέρουν. Ο
εκλογικός κανονισμός , τους συναδέλφους μας της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
τους συναδέλφους μας που χάνουν τις δουλειές τους γιατί δεν έχει γίνει ο ΚΑΔ
χημικών εκτός εργαστηρίου, δεν τους ενδιαφέρει ο εκλογικός κανονισμός. Τους
ενδιαφέρουν τα θέματα πολιτικής της Ένωσης που είναι πάρα πολύ σοβαρά, όπως
είναι το εκπαιδευτικό σύστημα…σας παρακαλώ κύριε Μακρυπούλια.. μα μου
κάνετε bullying όλη την ώρα..
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ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου) : Δεν είναι αυτό το bullying.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Λοιπόν. Τους ενδιαφέρει λοιπόν το εκπαιδευτικό
σύστημα το οποίο θα αφήσει χιλιάδες συναδέλφους μας ..συγγνώμη αλλά δεν
ξέρω… λοιπόν το εκπαιδευτικό σύστημα, τους ενδιαφέρει πάρα πολύ να υπάρχουν
Επιστημονικά Τμήματα γιατί αν δεν υπάρχουν Επιστημονικά Τμήματα δεν
μπορούμε να διαχειριστούμε τα προβλήματα που προκύπτουν κατά κλάδο και αυτή
τη στιγμή τα Επιστημονικά Τμήματα με τον παρόντα κανονισμό δεν μπορούν
κύριοι να λειτουργήσουν. Δεν υπάρχει κόσμος που να μπορέσει να δουλέψει. Άρα
λοιπόν γι’ αυτούς τους λόγους κι επειδή θεωρώ ότι το πρόβλημα των εκλογών είναι
πρόβλημα των παρατάξεων και όχι των συναδέλφων, εγώ δεν συμφωνώ να
προηγηθούν του εκπαιδευτικού συστήματος και των κανονισμών. Και πιστεύω ότι
θα πρέπει να συζητηθούν σε συνδυασμό με την εκλογή Κ.ΕΦ.Ε και Τ.ΕΦ.Ε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ: Λοιπόν. Ναι . Έχεις ξαναμιλήσει όμως
Άννα. Θες το λόγο μετά κι εσύ. Η Άννα τώρα, περίμενε. Ναι με συγχωρείς Άννα,
προηγείται ο Γιάννης. Προηγείται ο Γιάννης γιατί ..Θα παρακαλούσα οι ομιλητές
που παρεμβαίνουν τώρα να μην μπαίνουν στην ουσία της συζήτησης, έτσι .. μιλάμε
για την διαδικασία. Λέγε.
ΣΙΤΑΡΑΣ: Ωραία διαδικαστικά, εκτός αν βολεύει το να γίνεται μια συζήτηση εδώ
πέρα έτσι να παρεμβαίνουν ας πούμε διάφορα μέλη της συνέλευσης των
αντιπροσώπων των οποίων οι παρατάξεις εκπροσωπούνται στη Διοικούσα. Στη
Διοικούσα κάναμε μια συζήτηση για έναν εκλογικό κανονισμό, μπήκε σε
συγκεκριμένη θέση στην ημερήσια διάταξη, υπάρχουν τα πεπραγμένα της
Διοικούσας, δεν μπορεί να έρχεται μέλος της συνέλευσης εδώ που είναι και μέλος
στη Διοικούσας και να θέτει θέμα αλλαγής της ημερήσιας διάταξης. Είναι λίγο
ανακόλουθο αυτό.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ (εκτός μικροφώνου) : Ποιος το λέει;
ΣΙΤΑΡΑΣ: Εγώ το λέω κύρια Παπαχρήστου. E κυρία Παπαχρήστου όμως δεν
κάνουμε δουλειά να μιλάει ο ομιλητής και να πετάγεστε σαν τον γεροντάκι του
muppet show, συγγνώμη δηλαδή, σας ακούω συστηματικά. Δεν μπορείτε να κάνετε
bullying στον καθένα ομιλητή που δεν συμφωνείτε μαζί του. Σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Κορρίλης.
ΚΟΡΙΛΛΗΣ: Κορίλλης. Σε προηγούμενες ΣτΑ, εμείς ως μέλη της Νέας Πνοής που
είμαστε από τις πιο… η νεότερη παράταξη στην Ένωση Ελλήνων Χημικών, σε ΣτΑ
του 2006 του ‘09 του ’12, είχαμε πάντα θυμάμαι νουθεσίες απ’ τους μεγαλύτερους
και το λέω καλοπροαίρετα, σχετικά με το ότι φέρναμε κι εμείς θέματα εκλογών
πολλές φορές σε ΣτΑ. Άρα να πούμε ότι εμείς ως καλοί μαθητευόμενοι, ως καλοί
μαθητές, το καταλάβαμε αυτό και πιστεύουμε ότι πρέπει να πάει σύμφωνα με την
ημερήσια διάταξη η διαδικασία. Αυτό δηλαδή που έχει σταλθεί στα mail μας και
αυτό που γνωρίζουμε.

14

Ένωση Ελλήνων Χημικών
Έντυπη & Ηλεκτρονική Έκδοση Εργασιών 6ης Συνόδου 10ης Περιόδου της ΣτΑ της Ε.Ε.Χ.
Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Φαρμάκης.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ : Φαρμάκης. Ώπα. Διαβάζοντας την ημερήσια διάταξη για αύριο,
αναφέρει ότι έχουμε πρώτα προκήρυξη εκλογών και εκλογή Τ.ΕΦ.Ε και στη
συνέχεια τροποποίηση …και στη συνέχεια τροποποίηση κανονισμού. Αν θέλουμε
να είμαστε σωστοί, κατά τη δική μου άποψη, θα πρέπει να γίνει…θα πρέπει, θα
πρέπει ..άποψή μου- νομίζω έχω το δικαίωμα να την καταθέσω- θα πρέπει να
κάνουμε μια αμοιβαία αλλαγή τουλάχιστον σε αυτή τη σειρά, να συζητηθεί πρώτα ο
κανονισμός, γιατί όταν προκηρυχθούν εκλογές θα πρέπει να προκηρυχθούν με
συγκεκριμένο κανονισμό. Δεν μπορούμε πρώτα να προκηρύξουμε εκλογές και μετά
να πάμε να αλλάξουμε τη διαδικασία. Άρα, για να είμαστε θεωρώ σωστοί και
ηθικοί απέναντι στους εαυτούς μας και το κατεβάζω ως πρόταση εναλλακτική,
αλλαγή στη Διοικούσα ως προς τη σειρά συζήτησης της εκλογής Τ.ΕΦ.Ε και
ΚΕΘΕ –της εκλογής Κ.ΕΦ.Ε συγγνώμη – και της προκήρυξης των εκλογών.
Ευχαριστώ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Παιδιά με συγχωρείτε. Να κάνω εγώ
…να κάνω εγω μια υπογράμμιση όσον αφορά τη διαδικασία τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Κοϊνης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Ότι αν προχωράμε με αυτόν τον
ρυθμό… αν προχωράμε με αυτό τον ρυθμό, δεν θα συζητηθούνε πολλά θέματα.
Ούτε σήμερα ούτε αύριο.
ΚΟΪΝΗΣ: Λοιπόν αν προχωράμε με αυτό τον ρυθμό δεν γίνεται τίποτα. Κατ’
αρχήν το πρόγραμμα εργασιών της ΣτΑ είναι αστείο. Διότι πρώτο θέμα είναι ο
απολογισμός της Διοικούσας, δεύτερο θέμα ο οικονομικός απολογισμός, τρίτο θέμα
αφού έχει τεθεί, είναι το θέμα της αλλαγής του κανονισμού εκλογών, τέταρτο θέμα
οι εκλογές Τ.ΕΦ.Ε- Κ.ΕΦ.Ε και έπονται τα άλλα. Αν τα άλλα παρεμβάλλονται και
με διάφορα επιχειρήματα, λες και κάποιος είναι εργατοπατέρας και οι άλλοι τρώνε
σανό, είναι εκ του πονηρού. Με συγχωρείτε. Όλοι ενδιαφέρονται εδώ για τους
χημικούς. Και σε πολλές περιπτώσεις που έχει εκδηλώσεις η Ένωση τεράστιες,
είδαμε το τι προσέφεραν διάφοροι εθελοντικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Δεν έχουμε άλλον. Λοιπόν. Επί της
διαδικασίας . Επί της διαδικασίας . Η μία πρόταση είναι να παραμείνει η ημερήσια
διάταξη όπως έχει, συμφωνούμε; Αυτή είναι η μία πρόταση. Η άλλη πρόταση είναι
να προηγηθεί η τροποποίηση κανονισμού και η προκήρυξη εκλογών. Να προηγηθεί
στην αυριανή μέρα. Ναι. Και η παραλλαγή που έκανε ο Φαρμάκης είναι να
προηγηθεί, αυτά τα δύο μεταξύ τους, ανεξάρτητα με το πότε. Λοιπόν . Ναι. Λοιπόν
ΣΙΤΑΡΑΣ (εκτός μικροφώνου) : Kαι υπάρχει πρόταση να παραμείνει η ημερήσια
διάταξη ως έχει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΚΟΥΛΟΣ: Αυτή είναι η αρχική.
ΣΙΤΑΡΑΣ (εκτός μικροφώνου) : Το είπες; Συγγνώμη.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Πρώτα απ’ όλα θα με προσέχεις και
μετά θα παρεμβαίνεις. Λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ να παραμείνει η ημερήσια διάταξη
ως έχει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: 29 υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: 29 να παραμείνει ως έχει. Λοιπόν.
Ποιοι, να γίνει η τροποποίηση, να προηγηθεί αύριο, στην αυριανή συνεδρίαση να
προηγηθεί το θέμα που κουβεντιάζαμε προηγουμένως. Ποιοι είναι υπέρ; Ναι, όχι
τώρα, αύριο το πρωί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Είκοσι ένα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Λευκά. Είναι δύο προτάσεις σε
αντιπαραβολή. Οπότε είναι υπέρ της μιας, υπέρ της άλλης ή λευκά. Δεν υπάρχει;
Δηλαδή αυτή τη στιγμή εδώ είμαστε είκοσι ένα και είκοσι εννιά πόσο κάνει;
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) : Πενήντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Είμαστε πενήντα; Παραπάνω είμαστε.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΣ (εκτός μικροφώνου) : Να δοθεί μέριμνα ώστε να γίνει συζήτηση
έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Δεν κατάλαβα.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (εκτός μικροφώνου) : Να δοθεί μέριμνα, την επόμενη μέρα
γιατί εμείς πρέπει να φύγουμε 17.00 ή ώρα, ώστε να προλάβουμε την ημερήσια
διάταξη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Από την πλευρά μου, σαν Προεδρείο θα
φροντίσω να σας συμαζώξω. Από εκεί και πέρα..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου) : Να τηρηθεί το πρόγραμμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι άλλο πράγμα.. μα δεν είπα. Δεν είπα εγώ ότι θα αλλάξω τη
σειρά των θεμάτων. Είπα ότι θα κάνουμε πιο σφιχτή τη διαδικασία. Λοιπόν.
Περνάμε ..ρε συ Νάσο. Λοιπόν. Υφίσταται ..κυρία Σιδέρη μη φεύγεις γιατί …
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) : Πως βγήκαμε πενήντα εκεί πέρα;
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) : Πόσοι είμαστε;
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) : Πενήντα δύο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Υφίσταται θέμα ότι δεν
ενημερωθεί για τα πεπραγμένα; Εκτός δηλαδή από τον κύριο Μακρυ…

έχουμε

ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) : Για τα πρακτικα;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Για τα πρακτικά λέω, ναι.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) : Άλλο τα πεπραγμένα
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) : Τα διορθωμένα πρακτικά της προηγούμενης ΣτΑ
δεν έχουν σταλεί.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) : Πουθενά
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) : Tα’ χει κάποιος συνάδελφος;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Θέλετε να αναλάβετε;
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) : Εγώ; Έγινε εγώ. Εγώ έχω βάλει δύο θέματα στην
έναρξη. Εγώ.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ : Επί της διαδικασίας για τα πρακτικά. Εφόσον ρώτησα
συναδέλφους, κανείς δεν έχει πάρει το διορθωμένο κείμενο. Για να μην
κωλυσιεργήσουμε και με κατηγορούν άδικα για άλλη μια φορά οι συνάδελφοι της
Χημικής Αντίδρασης, προτείνω να σταλούν τα διορθωμένα πρακτικά σήμερα στο
email έτσι κι αλλιώς απ’ ότι καταλαβαίνω μια διόρθωση δική μου υπήρχε, να
επικυρώσω ότι η διόρθωση έχει γίνει σωστά και να επικυρωθούν αύριο το πρωί.
Αυτή είναι η πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ : Οκ, άρα δεν υφίσταται θέμα τώρα. Λοιπόν
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Από πού να σταλούν κύριε
Μακρυπούλια;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ : Δεν ξέρω
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (εκτός μικροφώνου): Απ’ τη γραμματεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Η γραμματεία της Ένωσης είναι
αύριο την Κυριακή ή Σήμερα το Σάββατο στην Ένωση;
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (εκτός μικροφώνου): Ε τι να σου κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Εγώ τι να πω δηλαδή; (…μη
καταληπτή ομιλία…)Εγώ δεν ξέρω αν δεν έχουν σταλεί ..
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ : Λοιπόν να το ξεμπλέξουμε λίγο;
Ερώτηση; Τι ερώτηση ρε Βασίλη; Εδώ θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε. Μπορούμε να
προχωρήσουμε σε έγκριση.. δεν ακούγεσαι Βασίλη.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Συνάδελφοι έχω υπογράψει τα
πρακτικά της προηγούμενης ΣτΑ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου) : Δεν υπογράφονται πες του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ : Δεν υπογράφονται ρε Βασίλη, δεν
υπογράφονται.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Μισό λεπτό
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ : Δεν υπογράφονται
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Μισό λεπτό, συνάδελφοι. Θα πρέπει για
να εγκριθούν, τα μέλη της προηγούμενης ΣτΑ, να έχουν στα χέρια τους ένα κείμενο
και επ’ αυτού να προτείνουν τουλάχιστον για τους εαυτούς τους διορθώσεις. Και
ερωτώ. Λέει τα στείλατε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ : Το είπε ο Φώτης.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Οι απαντήσεις, ένας και μόνο διόρθωση
απ’ τους εξήντα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Ναι, μόνο ένας.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Μια διόθρωση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Ναι
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Mην πετάγεστε.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Απ’ αυτό λοιπόν και μόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Όχι όχι όχι κάνουμε εικασίες τώρα,
εικασίες κάνουμε Βασίλη άστο. Ε εικασίες κάνουμε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε. Μισό λεπτάκι Αντρέα. Μισό λεπτό. Κύριε
Λαμπρόπουλε μισό λεπτάκι. Λίγο να τα βάλουμε σε μια τάξη.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Έλεγα λοιπόν αύριο στο τέλος της
αυριανής μέρας να γίνει η επικύρωση. Τελευταίο θέμα να είναι αυτό, η επικύρωση
των πρακτικών της προηγούμενης ΣτΑ.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) : Δεν προλαβαίνουμε
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ωραία λοιπόν. Αν μου επιτρέπετε να πω το εξής:
αύριο το πρωί θα είναι το πρώτο θέμα που θα συζητηθεί η έγκριση των πρακτικών.
Το αφήνουμε για τώρα. Το αφήνουμε τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Με συγχωρείς, δεν θα συζητηθεί. Θα
εγκριθεί με ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Αύριο το πρωί , η έγκριση…Εννοείται προφανώς. Θα
εγκριθεί ή όχι. Αύριο το πρωί θα εγκρίνουμε ή όχι τα πρακτικά.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Πρώτα πρέπει να βρούμε τον
τρόπο να τα πάρουμε τα πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Εντάξει. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Οκ
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) : Ένα δίκιο το χει. Ένα δίκιο το’ χει. Ένα δίκιο το’
χει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Το επόμενο θέμα είναι ενημέρωση πεπραγμένων.
Κύριε Xασιώτη, μη δημιουργείτε πρόβλημα δεν υπάρχει πρόβλημα τώρα. Ε δεν
υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα. Κύριε Χασιώτη, αφού το ξέρετε τώρα ότι δεν
υπάρχει πρόβλημα γιατί δημιουργείτε θέμα;
ΧΑΣΙΩΤΗΣ (εκτός μικροφώνου) : (…μη καταληπτή ομιλία...)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Άρα τότε να το πάμε διαφορετικά. Άμα θέτετε τέτοιο
θέμα, προχωράμε στην έγκριση των πρακτικών. Ποιοι είναι υπέρ των πρακτικών
που έχουν κατατεθεί , που μας έχουν σταλεί στο email.
ΧΑΣΙΩΤΗΣ (εκτός μικροφώνου) : Με τη διόρθωση του κυρίου Μακρυπούλια
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Με τη διόρθωση Μακρυπούλια. Ποιοι είναι υπέρ της
έγκρισης. Ποιοι εγκρίνουν τα πρακτικά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Τι κάνουμε παιδιά;
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ(εκτός μικροφώνου): Ψηφίζουμε τα πρακτικά με την διόρθωση
Μακρυπούλια.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: 33 υπέρ εγκρίνουν τα πρακτικά. Κατά.
Ποιοι είναι κατά της έγκρισης. Ποιοι δεν εγκρίνουν;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Μηδέν κατά. Λευκά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Δέκα λευκά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Δέκα λευκά. Άρα εγκρίνονται τα πρακτικά της
προηγούμενης ΣτΑ. Με την τροποποίηση. Με την διόρθωση μάλλον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Παρόλα αυτά να πω να
επισημάνω ότι ζήτησα απ’ την κυρία Καλλιάνη να σταλούν ξανά με προώθηση στο
mail…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Οκ έληξε το θέμα αυτό οπότε προχωράμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Προχωράμε. Προχωράμε
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το επόμενο θέμα είναι ενημέρωση πεπραγμένων τριετίας. Η
κυρία Σιδέρη παρακαλώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Θα σας πάρω τη θέση κύριε Αποστολάκη ..κύριε όχι
όχι..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Τριανταφυλλάκη. Κρητικός είναι κι αυτός
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Όχι όχι, τα θέματα της τριετίας δεν θα πάνε έτσι..όχι
της τριετίας..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Δεν είπα να τα πεις περιληπτικά, όσο
γίνεται να μην χάνουμε χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Δεν είναι τριετία, γιατί είναι τριετία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Όχι τριετία, ‘18 είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ναι ‘18 είναι.

Πεπραγμένα 2018
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Λοιπόν τα πεπραγμένα των προηγούμενων
Διοικουσών έχουν παρουσιαστεί και εγκριθεί από τη ΣτΑ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ –ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗ: Δε νομίζω ότι ακούγεσαι Φιλλένια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Θα πάω πιο κοντά εντάξει. Τα πεπραγμένα των
προηγούμενων ετών 2016 και 2017 έχουν παρουσιαστεί και έχουν εγκριθεί από τη
ΣτΑ, έχουν αναρτηθεί και στον ιστότοπο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών επομένως
όλοι έχετε πρόσβαση και τα μέλη μας, θα συζητήσουμε τα πεπραγμένα της
Διοικούσας του 2018.
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017, θα τα βλέπετε θα αναφερθώ όμως σε πάρα πολύ.. στα
πιο σημαντικά απ’ αυτά, που είναι 15/12 μετά την ΣτΑ του Δεκεμβρίου έγινε η
Παρασκευή για «Το Μέλι», με πολύ σημαντικές παρουσίες μεταξύ των οποίων τον
υπουργό τον κύριο Τσιρώνη, έγινε μία επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης με το
οποίο έχουμε ένα σοβαρότατο θέμα με τα επαγγελματικά μας δικαιώματα γιατί μας
αποκλείει σε όλες τις προκηρύξεις από τις θέσεις ευθύνης και σε όλες τις θέσεις που
προκηρύσσει.
Και έγινε και το 2ο δωρεάν επιμορφωτικό σεμινάριο του Τμήματος Παιδείας
και Χημικής Εκπαίδευσης με θέμα: «Σχεδιασμός Ενοτήτων Χημείας». Δεν
αναφέρομαι σε όλα, αναφέρομαι στα πιο σημαντικά απ’ αυτά.
Ιανουάριο το ‘18 δώσαμε ένα ερωτηματολόγιο για τα περιοδικά της
CHEMPUBSOC που το εκπόνησαν οι κύριοι Κιτσινέλης , Βαφειάδης και Σιδέρη ,
βγήκε ο ετήσιος τόμος των Χημικών Χρονικών, απαντήθηκαν όλες οι ερωτήσεις
των συναδέλφων που είχαν έρθει, πληρώθηκαν οι διεθνείς οργανισμοί, εστάλησαν
έγγραφα στις δευτεροβάθμιες για τον διαγωνισμό και βγήκε και μία πρόσκληση
ενδιαφέροντος η οποία δυστυχώς ήταν άκαρπη. Στις 11/1 του ’18 με βάση το
πολυνομοσχέδιο παράγραφο 4 του άρθρου 113, αποκλείστηκαν οι χημικοί από μια
καινούρια διεύθυνση που ανοίγει στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας , και
στείλαμε μία επιστολή , αλλά δεν είχαμε αποτέλεσμα.
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Ασχοληθήκαμε σε πάρα πολλές φάσεις στη διάρκεια της χρονιάς με τον ΚΑΔ
ΧΗΜΙΚΩΝ ενεργό εκτός εργαστηρίου και ακόμη και τώρα βρισκόμαστε σε
εκκρεμότητα με απάντηση από το γραφείο του αναπλ..του αναπληρωτή Υπουργού
ότι στο τέλος του Σεπτεμβρίου θα μας δώσει απάντηση για το θέμα, και έγινε ένα
πάρα πάρα πολύ σημαντικό σεμινάριο, για την … δωρεάν σεμινάριο για την 4η
Βιομηχανική Επανάσταση σε συνεργασία με τον ΣΥ.ΒΙ.ΠΥΣ.
20/1 του ’18 έγινε η 3η επιμορφωτική ημερίδα διδακτικής της χημείας και του
τμήματος Παιδείας: «Η Διαμορφωτική χρήση της αξιολόγησης στο μάθημα της
χημείας» ,δωρεάν και αυτή με την ευθύνη του τμήματος Παιδείας και Χημικής
Εκπαίδευσης. Απαντήθηκαν ερωτήσεις συναδέλφων αλλά και αιτιάσεις ΕΛΜΕ
διάφορων περιοχών για την συνδρομή, σε πολύ κακό ύφος θα πρέπει να πούμε ως
Διοικούσα, και στο σημείο αυτό βγήκε η απόφαση για την περίπτωση της κυρίας
Θεοδωροπούλου της Πάτρας. Θα το πω και στα νομικά θέματα και μάλιστα εκεί θα
το πω πιο εκτεταμένα ότι η Ένωση υποχρεώθηκε να πληρώσει 10.000 ευρώ γιατί
στοιχειοθετήθηκε- θα σας εξηγήσω στα νομικά θέματα με ποιον τρόπο
στοιχειοθετήθηκε- ότι είχε απλή σχέση εξαρτημένης εργασίας εκ των ενόντων
στοιχειοθετήθηκε, από το πώς χειρίστηκε η Ένωση το θέμα ήταν μια πολύ
σημαντική απόφαση γιατί θέλω να πω ότι η ενάγουσα ζητούσε γύρω στις 160.000
ευρώ. Έχουμε σε εκκρεμότητα ακόμα τη δίκη τη Θοδωροπούλου του ΙΚΑ όμως,
γιατί έχει γίνει και καταγγελία στο ΙΚΑ.
26/1 του ’18 επίσης μια πολύ σημαντική Παρασκευή: «Οι Ψυχοκοινωνικοί
Κίνδυνοι Στην Εργασία» και στις 3/2 του ’18 το τμήμα Παιδείας και Χημικής
Εκπαίδευσης κάνει 4η δωρεάν επιμορφωτική ημερίδα με θέμα: «Η προαγωγή της
μάθησης στο πλαίσιο της χημείας». Επίσης το Σάββατο αυτό.
Εδώ το πιο σημαντικό 9/2 είναι η βράβευση των μαθητών του 31ου
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας και η βράβευση του συναδέλφου
Θεοδωρόπουλου για τη συνολική προσφορά του στην Ένωση η οποία έγινε στο
πλαίσιο του εορτασμού της πίτας που έκανε το περιφερειακό τμήμα Αττικής &
Κυκλάδων.
Στη σελίδα… στις 12/2 βγαίνει δελτίο τύπου για τις γυναίκες στην επιστήμη
και σε αυτό το δελτίο τύπου είχαμε πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα γιατί
αναπαράχθηκε από πάρα πολλά μέσα.
Έγινε πρόσκληση συνδιοργάνωσης αποδεκτή από την Διοικούσα 14/2, πολύ
σημαντική πρόσκληση για την συνδιοργάνωση του συμποσίου της IUPAC για τη
χημεία των φυσικών προϊόντων από τον καθηγητή τον κύριο Σκαλτσούνη την οποία
και κάναμε δεκτή και μετέχει η Ένωση στην επιστημονική και στην οργανωτική
επιτροπή.
Έγινε αίτημα στο Συνήγορο του Πολίτη για τον αποκλεισμό των Χημικών
από τη διδασκαλία των μαθημάτων στα ΙΕΚ με βάση τους νέους οδηγούς.
Δυστυχώς δεν έχουμε ακόμη απάντηση και έγινε.. έγιναν … δόθηκαν και ερωτήσεις
σε βουλευτές για να κάνουν επερώτηση στη Βουλή για το θέμα, οι οποίοι όμως
είχαν μεγάλες επιφυλάξεις γι’ αυτό, γιατί θεωρούσαν ότι στα ΙΕΚ είναι καλύτερα
να διδάσκουν ειδικότητες που δεν έχουν αρμοδιότητες στο Γενικό Λυκείο. Είναι
συντεχνιακό καθαρά το θέμα αυτό, οπότε καταλαβαίνεται εκεί σταθμίστηκαν
συμφέροντα.
Στο σημείο αυτό έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση με πολλούς
συμμετέχοντες όπου εδώ μετατρέψαμε σε εργαστήριο την Ένωση Ελλήνων
Χημικών με την ευθύνη του τμήματος Παιδείας και Χημικής Εκπαίδευσης έγινε η
5η Βιωματική Επιμορφωτική Ημερίδα: Εργαστήριο Χημείας στις Πανελλαδικές
Εξετάσεις και Πειράματα Οργανικής Χημείας, όπου υπήρχε και θεωρητικό πλαίσιο-
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έγινε το θεωρητικό κομμάτι στην αρχή- και στη συνέχεια είχαμε στήσει πάγκους
και εργαστηριακό εξοπλισμό και οι συνάδελφοι εξασκήθηκαν στα πειράματα τα
οποία είχαν παρουσιαστεί.
Εκπροσωπήθηκε η Ένωση σε τελετή βράβευσης στην 35η Εθνική
Μαθηματική Ολυμπιάδα, έγινε ένα πάρα πολύ επιτυχημένο…επιτυχημένη
εκπροσώπηση της Ένωσης στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο.. Εκπαιδευτικό Συνέδριο:
«Αναζητώντας το Τι, το Πως και το Γιατί» απ’ τον κύριο Μαυρόπουλο,
συναντήθηκαν οι επιστημονικές ενώσεις ξανά για να καθορίσουν την κοινή τους
στάση εν όψη των εξαγγελιών του Υπουργείου, ξεκίνησε δηλαδή μία ..πάλι
συνάντηση των επιστημονικών ενώσεων, βγήκε δελτίου τύπου για την Πανελλήνια
Ημέρα Χημείας το οποίο διαβάστηκε και σε πάρα πολλά σχολεία, πήραμε άδεια απ’
τις δευτεροβάθμιες να πάει στα σχολεία και να διαβαστεί. Και μας ήρθε ενημέρωση
από τους συναδέλφους ότι διαβάστηκε σε πάρα πολλά σχολεία.
Βγήκε δελτίο τύπου για τα δικαιώματα των καταναλωτών, χαιρετήσαμε στο
Διεθνές Συμπόσιο που έκανε το τμήμα χρωμάτων, το οποίο στέφτηκε με μεγάλη
επιτυχία και πραγματοποιήθηκε στην Πολυτεχνειούπολη στην Αθήνα, έγινε στις 16
και στις 17/3 του ‘18 δωρεάν σεμινάριο για συναδέλφους, με θέμα «Κοινωνική
Οικονομία και Επιχειρηματικότητα», πραγματοποιήθηκε ο 32ος Πανελλήνιος
Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας με πάρα πολύ λίγα θέματα και προβλήματα και
βλέπετε και την ομάδα που δούλεψε με τα θέματα του Πανελλήνιου Μαθητικού
Διαγωνισμού Χημείας, Πρόεδρος ήταν ο κύριος Χρονάκης και εκπρόσωπος της
Διοικούσας εγώ.
Θέλω στο σημείο αυτό, θέλω να ενημερώσω τη ΣτΑ για ένα πάρα πολύ
σοβαρό θέμα. Ετέθη από διάφορους συναδέλφους και ετέθη επισήμως – υπάρχει
στα πρακτικά της Διοικούσας Επιτροπής -ότι πάρα πολύ συνάδελφοι ενδιαφέρονται
να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό Χημείας βάζοντας θέματα αλλά το πρόβλημα
είναι ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν μαζί μου. Έτσι λοιπόν, επισήμως, εγώ
αποχώρησα από την επιτροπή αυτή, υπέρ των συναδέλφων οι οποίοι θέλουν να
βάλουν θέματα. Αν και βγάλαμε προκήρυξη – είχαμε ήδη βγάλει προκήρυξη γι’
αυτό – δεν είχαν εμφανιστεί οι συνάδελφοι και η δικαιολογία ήταν ότι δεν θέλαν να
συνεργαστούν μαζί μου. Παρατείναμε την επιτροπή αυτή τρεις εβδομάδες και δεν
εμφανίστηκε κανένας συνάδελφος με αποτέλεσμα να μου αναθέσει υποχρεωτικά η
Διοικούσα, υποχρεωτικά πλέον, να συμμετέχω και πάλι εγώ.
Πήγε δελτίο τύπου στα σχολεία για την Παγκόσμια Ημέρα του Νερού και το
οποίο διαβάστηκε επίσης σε πάρα πολλά σχολεία, δόθηκαν συνεντεύξεις στην Real
News αλλά και σε άλλες …σε άλλες εφημερίδες και μέσα, για τα υλικά
συσκευασίας του εμφιαλωμένου νερού που με την ευκαιρία της Παγκόσμιας
Ημέρας Νερού, ανακινήθηκε το θέμα των υλικών συσκευασίας και αν υπάρχει και
επικινδυνότητα και τα λοιπά. Πρέπει να πω ότι αρμόδια γι’ αυτό ήταν καθ ύλη η
κυρία Λαμπή η οποία δεν μπορούσε να πάρει άδεια, αυτές οι συνεντεύξεις γίνονται
σε dt, δεν μπορούσε να πάρει άδεια από το Γενικό Χημείο του Κράτους για να βγει
στη συνέντευξη ως εκπρόσωπος της Ένωσης, κι έτσι μου έκανε ένα πολύ εντατικό
σεμινάριο δύο ωρών για να βγω εγώ.
Έγινε παρέμβαση στη δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο νόμου
«Αναδιοργάνωση των Δομών Υποστήριξης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και Άλλες Διατάξεις», κάναμε μια πολύ σημαντική παρέμβαση σε όλα
τα θέματα που μας αφορούσαν, συνάντηση Επιστημονικών Ενώσεων και κοινή
επιστολή στον Υπουργό Παιδείας.

22

Ένωση Ελλήνων Χημικών
Έντυπη & Ηλεκτρονική Έκδοση Εργασιών 6ης Συνόδου 10ης Περιόδου της ΣτΑ της Ε.Ε.Χ.
Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

Στις 29/3 ξαναδόθηκε από το τμήμα Περιβάλλοντος και τον κύριο Σιταρά που
είναι υπεύθυνος και χειρίστηκε το θέμα, η απάντηση στο περιφερειακό τμήμα
Θεσσαλίας το οποίο πιέζει πάρα πολύ για το θέμα της ΑΓΕΤ.
Προωθήθηκε το "PΑTRAS SCIENCE FESTIVAL στο Δυτικής Ελλάδας και
Πελλοπονήσου.
Εκδόθηκαν τα στατιστικά νωρίτερα από κάθε άλλη φορά, τα στατιστικά και
τα αποτελέσματα της Γ’ Λυκείου του 32ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού
Χημείας. Βλέπετε τα βασικά στατιστικά από το αποτέλεσμα, ήταν φανερό ότι εδώ
είχαμε μια μικρή, ας πούμε αστοχία, γιατί τα θέματα ήταν αρκετά πιο δύσκολα από
την προηγούμενη χρονιά, όπως βλέπετε από το πολύ μικρό ποσοστό που υπήρχε
πάνω από το 18. Παρόλα αυτά η ανατροφοδότηση που πήραμε από τη δεύτερη
φάση του διαγωνισμού δηλαδή από τους Πανεπιστημιακούς που έκαναν την
εκπαίδευση και συγκεκριμένα από τον κύριο Ψαρουδάκη ήταν πάρα πολύ θετική
ότι αυτά τα παιδιά τα οποία μετείχαν φέτος ήταν το πιο δυνατό υλικό το οποίο έχει
παρουσιαστεί ποτέ στη δεύτερη φάση Διαγωνισμού. Δηλαδή ναι μεν είχαμε ένα
αντιαισθητικό αποτέλεσμα για τους μαθητές αλλά είχαμε πολύ καλή επιλογή
παιδιών για τη β φάση.
Διατυπώθηκε αίτημα των Επιστημονικών Ενώσεων πρώτα στον Υπουργό και
μετά στον Πρωθυπουργό για συνάντηση.
Εκδόθηκαν στις 14/4 τα στατιστικά για τον 32ο Πανελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό Χημείας, όπου εδώ βλέποντας τις κατανομές βλέπετε ότι είναι ακριβώς
έχουνε κρατηθεί περίπου στα ίδια ποσοστά με τα περσινά και τα προπέρσινα, άρα
καλά είναι σταθμισμένα τα θέματα εδώ, στην Β΄ Λυκείου. Εκδόθηκαν τα
αποτελέσματα και κάναμε την πρώτη συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας στο
ΥΠ.Π.Ε.Θ .
20/4 έγινε η ποιοτική και οργανοληπτική αξιολόγηση του παρθένου
ελαιολάδου από το Τμήμα Τροφίμων, πάλι με παρουσίες παραγόντων της
Πολιτείας, γιατί σας θυμίζω ότι τα τρία εμβληματικά προϊόντα που έχει ζητήσει το
Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να προωθήσουν οι
φορείς, μας το έχει ζητήσει επισήμως, είναι : μέλι, λάδι, κρασί. Κάναμε λοιπόν μέλι,
κάναμε λάδι με το Τμήμα Τροφίμων και το κρασί θα γίνει το Δεκέμβριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ(εκτός μικροφώνου) : 24 Νοεμβρίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: 24 Νοεμβρίου
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ(εκτός μικροφώνου) : 24 Νοεμβρίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι ακριβώς τώρα πότε το
έχετε προσδιορίσει το Τμήμα .
Εδώ βλέπετε τις ομάδες με τις οποίες συμμετείχε η Ένωση Ελλήνων Χημικών
στο "Athens Science Festival". Είχαμε πάρα πολύ καλή ανταπόκριση από τον
κόσμο, ιδίως στο εκπαιδευτικό παιχνίδι, πρέπει να πω, ότι φτάσαμε σε σημείο να
μαλώνουμε με ανθρώπους που δεν ξέρανε ότι έπρεπε να έχουν κλείσει από πριν για
να μπουν μέσα.
Δεύτερη συνάντηση στο ΥΠ.ΠΕ.Θ. 27/4 με τον κύριο Βαμβακερό και τον
κύριο Χάλαρη.
27/4 εκπροσώπηση στην γενική συνέλευση του ΣΕΒΤ,
28/4 εκδήλωση με θέμα «Γυναίκες στην Επιστήμη: Διαμορφώνοντας το
Μέλλον». Στο πλαίσιο του "Athens Science Festival" έγινε μια πάρα πολύ
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σημαντική εκδήλωση επίσης για το θέμα «Γυναίκες στην Επιστήμη». Είναι μεγάλης
προτεραιότητας για την UNESCO το θέμα «Γυναίκες στην Επιστήμη», τον ΟΗΕ
αλλά και την "EuCheMS".
Εδώ βλέπετε την κατάθεση της υποψηφιότητας που έγινε απο την Ένωση,–
τέσσερις υποψηφιότητες κατέθεσε η Ένωση για το νέο πρόγραμμα της "EuCheMS"
για τα «Historical Landmarks» που είναι ένα πρόγραμμα πάρα πολύ μεγάλης
σημασίας για την "EuCheMS". Αυτή που βλέπετε η υποψηφιότητα αφορά τον
"ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ " και την περιοχή Άβδηρα, η οποία πήρε πολύ καλές κριτικές αλλά
δεν έχει πάρει βραβείο. Θα πω μετά για το βραβείο της Ένωσης.
Δελτίο τύπου για τις «Γυναίκες στην Επιστήμη» στα Ελληνικά και στα
Αγγλικά στάλθηκε και στην "EuCheMS" και έγινε αναφορά και γι’ αυτό στη Γενική
συνέλευση.
Εκπροσώπηση στην ημερίδα για τις «Καλές Διδακτικές Πρακτικές» στο
ΕΚΦΕ Κερατσινίου και έκδοση αποτελεσμάτων και στατιστικών του 32ου
Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας.
Στο σημείο αυτό ανακοινώνονται οι αναθέσεις των μαθημάτων , ένα
καταστροφικό θέμα που θα το συζητήσουμε αύριο στο πλαίσιο της εκπαίδευσης και
αρχίζει η Ένωση να κάνει υπομνήματα για τις αναθέσεις- θα το συζητήσουμε όμως
αύριο αναλυτικά.
Εστάλησαν βεβαιώσεις σε μαθητές στις οργανωτικές επιτροπές, στην
επιστημονική επιτροπή, στους συναδέλφους που συμμετείχαν στον Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό Χημείας.
Έγινε μια διαβούλευση με τον εκπρόσωπό μας στο Τμήμα Ραδιοχημείας της
"EuCheMS" σχετικά με μια ανακοίνωση που βγήκε για το Ακούγιου και μας
ζητήθηκε να πάρουμε θέση και με υπόδειξη του κύριου Μισαηλίδη δεν
τοποθετήθηκε η Ένωση για το θέμα.
Δώσαμε αιγίδα στο συνέδριο Ιατρικής Χημείας το Σεπτέμβριο του ’18 στο
οποίο θα υπάρχει εκπροσώπηση και από δύο νομπελίστες που θα μιλήσουν και
είναι έχει δώσει αιγίδα η Ένωση σ’ αυτό. Ζητήθηκε από τον καθηγητή τον κύριο
Ματσούκα.
Δελτίο τύπου για την Παγκόσμια Ημέρα Μετρολογίας η κυρία Στεφανίδου
από το Τμήμα Αναλυτικής Χημείας.
Ερωτηματολόγια για τα "Χημικά Χρονικά" που ετοίμασε ο κύριος Κιτσινέλης
και διορθώσαμε ο κύριος Βαφειάδης κι εγώ.
Διάφορες συνεντεύξεις που έγιναν και εδώ, η Ένωση συμμετέχει στην διετή
καμπάνια 2018-2019 της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου
για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία και με ομιλητές αλλά και ως
συνδιοργανωτής και είναι η πρώτη συμμετοχή που έγινε στην Ελευσίνα για τη
«Διαχείριση των Επικίνδυνων Ουσιών» –εδώ βλέπετε την εκπρόσωπό μας να μιλάει
στο ΣΥΑΕ, την κυρία Βατίστα.
Ζήτησαν κάποιοι συνάδελφοι να δημιουργηθεί κλαδικός σύλλογος Χημικών
Δημοσίου Τομέα και η Διοικούσα απάντησε θετικά, δεν βρίσκουμε όμως κανένα
στοιχείο γι’ αυτόν. Κανένα στοιχείο στα αρχεία της Ένωσης.
Έγινε μια επιστολή στο τμήμα, στην αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος και
στην ΕΕΔΣΑ να μας δώσει τεχνογνωσία για τα θέματα καύσης RDF για την ΑΓΕΤ
ΗΡΑΚΛΗΣ πιο συγκεκριμένα, το οποίο θα δείτε παρακάτω, κάναμε μια συνάντηση
έχουμε πάρει όλο το αρχείο, είναι στην διάθεση της Ένωσης, μας έχει ζητηθεί να
μην αναρτηθεί. Το δώσαμε στο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας να το μελετήσουν
και όποιος συνάδελφος θέλει μπορεί να το έχει – είναι σκαναρισμένο και μπορεί να
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το έχει- δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει όμως, γιατί ανήκει σαν πνευματική
ιδιοκτησία στην ΕΕΔΣΑ.
Καταθέσαμε υπόμνημα σε υπ. Κ. Γαβρόγλου με τις θέσεις των Ενώσεων για
τις αναθέσεις, πριν απ’ αυτό κάναμε μια συνάντηση με τον διευθυντή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τον κύριο Κωνσταντάτο.
Ταυτόχρονα η Ένωση στο διάστημα αυτό υπέβαλε υποψηφιότητα για τα
«Ευρωπαϊκά βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας». Σε αυτό μας
ζητήθηκε να υπάρχει μια υποστηρικτική επιστολή από κάποιο πολιτικό πρόσωπο,
ζητήθηκε αυτή η επιστολή από τον κύριο Τσιρώνη και εδόθη από τον κύριο
Τσιρώνη η επιστολή αυτή και συνόδευσε τον φάκελο της Ένωσης για τα βραβεία
επιχειρηματικότητας.
Απαντήσαμε ότι θα πάρουμε μέρος για τον Περιοδικό Πίνακα, ακόμα αυτό
είναι ένα θέμα προγραμματισμού που πρέπει να το αναλάβει η επόμενη Διοικούσα
γιατί το 2019 είναι το έτος για τον Περιοδικό Πίνακα.
Ρυθμίσαμε τα θέματα που αφορούσαν στην χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση. Η
Ένωση Ελλήνων Χημικών κατέθεσε υπόμνημα για την μεταρρύθμιση του
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας όπως μας είχε ζητηθεί από το
Υπουργείο.
Επίσης έγινε νέα συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας. Δόθηκαν απαντήσεις
σε συναδέλφους , έχει κατακλυστεί η Ένωση από συναδέλφους που στέλνουν
διάφορες επιστολές για τα θέματα των αναθέσεων της διδασκαλίας των μαθημάτων
στα ΙΕΚ είναι ένα πακέτο και των θέσεων αναπληρωτών. Για όλα αυτά έχουνε
γίνει πάρα πολλές, πάρα πολλά θέματα, το είπα και στα Περιφερειακά Τμήματα και
θα στείλουμε το πακέτο για να το έχετε να απαντάτε και ως Περιφερειακά Τμήματα
για το θέμα αυτό ότι κάθε φορά που σας ρωτάνε μόνο που αυτό είναι ένα
δυναμικό πακέτο γιατί παράδειγμα αύριο, την Δευτέρα έχουμε αναλάβει με την
κυρία Λαμπή να στείλουμε πάλι τις αναθέσεις για τους αναπληρωτές και νέα
έγγραφα με νέα στοιχεία, έχω ζητήσει από τον κύριο Καργόπουλο. Πέρυσι με είχε
προμηθεύσει ο κύριος Καργόπουλος με πολύ επικαιροποιημένα στοιχεία τα οποία
τα χρησιμοποίησα κι έτσι στη δεύτερη φάση των αναπληρωτών, πήρανε πάρα
πολλούς χημικούς γιατί τα στοιχεία ήτανε καταιγιστικά. Φέτος δεν έχω καταφέρει,
έχω προσπαθήσει πάρα πολύ να τα βρω τα στοιχεία από το Υπουργείο –δεν το ‘χω
καταφέρει- ελπίζω ότι θα μπορέσω να βρω κάποια στοιχεία για φέτος και να τα
ενσωματώσουμε στις αιτιάσεις μας.
Εκπονήσαμε ένα ημερολόγιο για τους διαγωνισμούς και τις εκδηλώσεις των
Φυσικών Επιστημών –όλες οι Φυσικές Επιστήμες μαζί και η ΠΑΝΕΚΦΕ, ώστε να
μην πέφτουμε ο ένας στον άλλο και μαλώνουμε γιατί υπάρχει ένα τέτοιο θέμα, το
οποίο ημερολόγιο υπάρχει στο Google Ημερολόγια και μπορούν όλοι οι
συνάδελφοι εκπαιδευτικοί να το βλέπουν και να ενημερώνονται για τις εκδηλώσεις
που υπάρχουν.
Πάλι είχαμε τις σχετικές επικοινωνίες , επιστολές, επικοινωνίες προφορικές
κτλ για τον ΚΑΔ χημικών εκτός εργαστηρίων, σας είπα το έχουν αναβάλει για τέλη
Σεπτεμβρίου.
Ενημερώθηκαν οι βουλευτές για τις θέσεις των Επιστημονικών Ενώσεων για
τις δομές υποστήριξης εκπαιδευτικού έργου, όπου πάλι τοποθετηθήκαμε γι’ αυτό το
θέμα και πρέπει να πω ότι σ’ αυτό είχαμε και ένα μικρό αποτέλεσμα, δηλαδή οι
πιέσεις που ασκήσαμε σώσανε τα ΕΚΦΕ, που ήτανε ένα πάρα πολύ καθοριστικό
για μας τους Χημικούς αλλά και για τους Φυσικούς και τους Βιολόγους.
Κάναμε μια πολύ σημαντική εκδήλωση με το ΣΥ.ΒΙ.Π.Υ.Σ για τη δημιουργία
νέων πράσινων αξιών με τα συσκευασμένα προϊόντα.
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Βγάλαμε δελτίο τύπου, για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος σε
Ελληνικά και Αγγλικά. Αυτό το έβγαλε στα Ελληνικά το Τμήμα Περιβάλλοντος, ο
κύριος Κατσογιάννης και στη συνέχεια μεταφράστηκε και βγήκε και στα Αγγλικά
και αυτό έχει βρει ευρεία δημοσιότητα, σε όλα τα μέσα σχεδόν έχει πάει.
Πάλι αναθέσεις υποψηφιοτήτων, αναθέσεις μαθημάτων, επιστολή στον
Υπουργό. Επικοινωνία με το γραφείο Υποδιοικητή για ΚΑΔ χημικών εκτός
εργαστηρίων με το ΙΚΑ.
Συνέντευξη για τα πλαστικά του κυρίου Κατσογιάννη στο ραδιόφωνο
Ιωαννίνων. Στο ραδιόφωνο Ιωαννίνων δόθηκαν φέτος δυο τρεις συνεντεύξεις από
τους αρμόδιους των Τμημάτων.
Λύθηκαν τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων, εδώ πρέπει να πω κύριοι
ότι στις φετινές πανελλήνιες εξετάσεις αντιμετωπίσαμε ένα πάρα πολύ σοβαρό
πρόβλημα και ένα πάρα πολύ σοβαρό δίλλημα. Το πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε
είναι ότι υπήρχαν θέματα, τα οποία επιστημονικά, είχαν πάρα πολύ σοβαρά λάθη.
Αυτά όμως τα λάθη δεν αφορούσαν τους μαθητές. Δηλαδή οι μαθητές δεν
μπορούσαν να το ξέρουν. Ούτε να παγιδευτούν απ’ αυτά. Αποφασίσαμε λοιπόν ως
επιτροπή επίλυσης των εξετάσεων, ότι δεν θα βγάλουμε ανακοίνωση που θα
αναφερόμαστε σε αυτά τα λάθη, για να μη δημιουργήσουμε πρόβλημα και ντόρο με
το μάθημα της Χημείας ενόψει και της αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος.
Όμως δεν μπορούσαμε να το αφήσουμε αυτό έτσι. Γιατί μπορεί να υπήρχαν πολύ
καλοί μαθητές που ήξεραν περισσότερα πράγματα απ’ αυτά που γράφει το σχολικό
τους βιβλίο και θα απαντούσαν ορθά στα θέματα. Και αυτοί οι μαθητές θα είχαν
αδικηθεί. Έτσι λοιπόν βγάλαμε μια ανακοίνωση, χωρίς καμία αναφορά σ’ αυτά και
μόνο αναφορά σε αυτά που επηρέαζαν τους μαθητές και μια ανακοίνωση η οποία
πήγε μόνο στην ΚΕΓΕ δηλαδή στο Υπουργείο και στους υπεύθυνους των
βαθμολογικών κέντρων, στην οποία τους λέγαμε ποια ήταν τα προβλήματα και ποια
έπρεπε να είναι η αντιμετώπιση και ζητούσαμε αν βρεθούν γραπτά τα οποία να
απαντούν με τον ορθό τρόπο να βαθμολογηθούν με άριστα. Γιατί ο κίνδυνος είναι
αυτός. Να έχεις τον άριστο μαθητή, που ξέρει το παραπάνω και θα απαντήσει
σωστά , και αυτός να αδικηθεί. Αυτό λοιπόν είναι ένα έγγραφο το οποίο δεν έχει
κυκλοφορήσει. Δεν έχει βγει ούτε ως δελτίο τύπου ούτε τίποτα. Έχει πάει στους
παραλήπτες τους οποίους σας είπα.
Δόθηκαν οι σχετικές επιστολές ευχαριστήριες και τα λοιπά σε όσους
συμμετείχαν στο διαγωνισμό, μέντορες διορθωτές και τα λοιπά. Το είδατε, το
γράφω στα πεπραγμένα ότι έχει σταλεί επιστολή στην ΚΕΓΕ.
Ήρθε μια επιστολή πάρα πολύ υβριστική για την Ένωση από την ΕΛΜΕ
Ηλείας για συνδρομές η οποία απαντήθηκε με τον τυποποιημένο τρόπο που
χρησιμοποιήσαμε και σε προηγούμενες τέτοιες επιστολές, από μένα και την κυρία
Λαμπή. Δόθηκαν απαντήσεις σε μαθητές , σε καθηγητές, σε γονείς γιατί έγινε ένας
καταιγισμός ερωτήσεων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ (εκτος μικροφώνου): Για το θέμα αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Για τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων ναι. Κι
ερχόμαστε εδώ στις 19 Ιουνίου, έχουμε το πολύ ευχάριστο, ότι η αγωγή που έχει
ασκήσει η κυρία Άρτεμις Δούτση κατά της ΕΕΧ και μελών της Διοικούσας
Επιτροπής, απορρίπτεται οριστικά από το δικαστήριο και επομένως δεν υφίσταται
πλέον ως επισφάλεια της Ένωσης ανάγκη να πληρώσει τα διακόσια περίπου
χιλιάρικα που ζητάει η κυρία Δούτση από την Ένωση. Άρα εδώ έχουμε μια θετική
εξέλιξη.
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Συνάντηση με το ΔΣ της ΕΕΔΣΑ. Μας παρέδωσε το ΔΣ, μας έδωσε ένα
φάκελο περίπου τριακοσίων σελίδων με όλα τα στοιχεία που υπάρχουν για τις
τεχνικές προδιαγραφές του RDF και τα λοιπά, αλλά με την παράκληση την οποία
και θα υπακούσουμε ότι αυτό θα είναι ένα κείμενο που θα δίνεται στα μέλη μας
μόνο εφόσον ζητηθεί και δεν θα χρησιμοποιείται, δεν θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο
δεν θα έχουμε τέτοιες…
Συνάντηση στο Υπουργείο Εργασίας για τη διαχείριση των επικίνδυνων
ουσιών.
Επικοινωνία – κι εδώ ερχόμαστε σε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Θυμάστε ότι
στη ΣτΑ του Δεκεμβρίου έφερα για να συζητήσουμε τον Οργανισμό της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών. Είχαν γίνει όλες οι σχετικές συζητήσεις, είχε αναμορφωθεί από
τον νομικό μας σύμβουλο, υποτίθεται ότι ήταν έτοιμο να προχωρήσει στο
Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Αυτό έχει φύγει απ’ τη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας και ήταν υποτίθεται έτοιμο. Άλλαξε όμως ο υπεύθυνος για το χειρισμό
αυτού του θέματος και ο νέος υπεύθυνος θεωρεί, ανακοίνωσε σε μένα ότι ο
προηγούμενος υπεύθυνος του είπε ότι το θέμα δεν είναι ώριμο και ότι πρέπει να
γίνουν πάλι διορθώσεις. Μετά από τρεις τέσσερις μήνες διαπραγματεύσεις όπου του
ζητούσαμε να μας πει τι ακριβώς διορθώσεις πρέπει να γίνουνε και τι ζητάει το
Διοικητικής Μεταρρύθμισης για να είναι ένας τέτοιος κανονισμός έτοιμος, μας
απάντησε , το καλοκαίρι ο νομικός σύμβουλος το ετοίμασε, και τώρα το έχω φέρει
στη ΣτΑ για να εγκριθεί. Γιατί πάλι πρέπει να εγκριθεί από τη ΣτΑ, δεν μπορεί να
φύγει το προηγούμενο – έχει διαφορές. Δεν έχει διαφορές ουσίας, έχει διαφορές
τύπου. Αλλά και πάλι πρέπει να εγκριθεί.
Έγινε η υποδοχή των μαθητών για τη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, οι
δώδεκα μαθητές που πήγαν στο και οργανώθηκε βέβαια και όλη η διαδικασία, η
διαμονή τους, η διατροφή τους κτλ.
Απαντήσαμε ότι θα συμμετάσχουμε στην έκθεση PLASTICA με περίπτερο
και με εκδήλωση, στον κύριο Πετρόπουλο θα γίνει, αρχές Οκτωβρίου, θα το δείτε
στον προγραμματισμό τον υπόλοιπο.
Εκπροσωπήθηκε η ΕΕΧ στον διαγωνισμό ECOTROPHELIA, και σε
ημερίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ.
Έγινε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση των θέσεων στις τεχνικές
επιτροπές του ΕΣΥΔ η οποία και έγινε κιόλας και έγινε η εκπαίδευση και η έκδοση
των αποτελεσμάτων της δεύτερης φάσης του 32ου Διαγωνισμού απ’ το οποίο
επελέγη τετραμελής ομάδα που συνέχισε την εκπαίδευσή της.
Η Ένωση συμμετείχε και στη δεύτερη Ημερίδα για την Διαχείριση
Επικίνδυνων Ουσιών που έγινε στο Λαύριο. Η τρίτη θα γίνει την Παρασκευή στην
Ένωση Ελλήνων Χημικών.
Εκπροσωπήθηκε στο ΕΒΕΑ, στην εκδήλωση «ΕΒΕΑ και Περιφέρειες» για
τα «START UP AWARDS».
Και στις 13/07 κατατέθηκε αίτηση ακύρωσης για την ανάθεση των
μαθημάτων από το νομικό σύμβουλο. Εδώ, αγαπητά μέλη της ΣτΑ, το περίμενα για
να το πω εδώ, έχω να κάνω δύο πολύ σοβαρά παράπονα. Όταν λέμε θα κάνουμε μια
νομική ενέργεια, η νομική ενέργεια έχει μεγάλο κόστος- παρά το γεγονός ότι ο
νομικός σύμβουλος μας έχει πει ότι αν αυτή η νομική ενέργεια δεν συνοδευτεί από
μηνύσεις που θα κάνουν ομάδες συναδέλφων που έχουν έννομο συμφέρον, κατά
πάσα πιθανότητα θα απορριφθεί, θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Οι
συνάδελφοι που παίρνουν τηλέφωνο την Ένωση και τη βρίζουν ή που στέλνουν
επιστολές και βρίζουν, πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι η ένωση δεν είναι φυσικό
πρόσωπο για να έχει έννομο συμφέρον σ’ αυτά. Μπορεί να παρασταθεί υπέρ τους.
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Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που έστειλαν διαμαρτυρίες, ειδοποιήθηκαν ότι προτιθέμεθα
να κάνουμε, να υποβάλουμε αίτηση ακύρωσης. Και ζητήσαμε να μαζευτεί μια
μεγάλη ομάδα – είκοσι, είκοσι πέντε άνθρωποι- να κάνουν ασφαλιστικά μέτρα για
να έχει άμεση ισχύ, κι εμείς να πάμε να το υποστηρίξουμε. Για να έχουμε αιτία για
να το κάνουμε. Κανένας δεν το έκανε.
Δεύτερον. Πήρε απόφαση η Διοικούσα να κάνει αίτηση ακύρωσης. Η
Διοικούσα, η οποία έχει βγάλει μια επιτροπή που χειρίζεται τα θέματα
δευτεροβάθμιας. Ο νομικός σύμβουλος, έστειλε ότι θέλει μέσα σε ένα μήνα να του
στείλουμε μία δεκασέλιδη αιτιολόγηση επί της ουσίας , επί του θέματος, όχι νομικό
κομμάτι, γιατί οι αναθέσεις των μαθημάτων είναι λάθος. Δεν ήρθε μία απάντηση.
Έτσι για πλάκα. Μόνο ο κύριος Χριστόδουλος Μακεδόνας, το λέω επωνύμως από
την Επιτροπή αυτή, έκανε τη σύγκριση του προγράμματος σπουδών που ήταν πολύ
θετικό, των Χημικών και των Χημικών Μηχανικών, για να δούμε αν
στοιχειοθετείται να μπορούν να διδάξουν το μάθημα της Χημείας. Και μάλιστα και
με πολύ κακά αποτελέσματα για τους Χημικούς. Αυτό. Από όλη την άλλη επιτροπή
δεν ήρθε μία γραμμή. Εγώ την έγραψα την δεκασέλιδη εισήγηση, αλλά εγώ σας
ρωτάω το εξής: του χρόνου που εγώ δεν θα γράφω τίποτα γι’ αυτά, τι θα γίνεται σε
αυτά; Δεν υπάρχει επιτροπή της ΣτΑ γι’ αυτό; Που πρέπει να βλέπει τα θέματα
πολιτικής; Το ίδιο θα πω, το ίδιο – γιατί αυτά είναι θέματα πολιτικής της Ένωσης.
Για το ποιος παίρνει τις αναθέσεις των μαθημάτων, πρέπει να έχει πολιτική η
Ένωση συγκεκριμένη. Στείλαμε από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε το
πρόβλημα με τις αναθέσεις, καθ’ υπόδειξη του νομικού συμβούλου, στείλαμε στα
πέντε Χημικά Τμήματα να μας στείλουν γνωμοδοτήσεις, για να τις επισυνάψει ο
νομικός σύμβουλος στο φάκελό του. Από την πρώτη μέρα. Δύο τμήματα
απάντησαν. Το ΕΚΠΑ και το ΑΠΘ. Κανένα άλλο τμήμα δεν μας έχει στείλει μία
απάντηση. Δεν θα σας στείλω. Το ίδιο έχει γίνει και με άλλα πράγματα.
Λοιπόν, ολοκληρώθηκε η δεύτερη φάση του Διαγωνισμού και εδώ ξέχασα να
σας πω ότι εδώ έγινε κάτι πολύ σημαντικό. Σε συνδυασμό με τον Εθνικό Εστιακό
Πόλο στείλαμε τον Ιούλιο του ’17…του ’18 στο Υπουργείο Παιδείας αίτημα, το
οποίο το στείλαμε και με όλο το τελετουργικό που ζητάει -17 σελίδες είναι η αίτηση
που πρέπει να υποβάλεις στο ΙΕΠ- αίτημα να μας δώσει την άδεια να κάνουμε έναν
διαγωνισμό στη διάρκεια της διετίας, δηλαδή ’18-’19 που είναι το πρόγραμμα για
την «Ασφάλεια στην Εργασία», ένα διαγωνισμό στα σχολεία και να κάνουμε και
κάποιες Ημερίδες για τα σχολεία που να τους παρουσιάσουμε «Διαχείριση
Επικίνδυνων Ουσιών» στο χώρο του σχολείου και του σπιτιού τους. Και επίσης το
διαγωνισμό να πούμε στα παιδιά να μετάσχουν σ’ αυτό. Ξαναλέω: εστάλη 15
Ιουλίου από το πρωτόκολλο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Δεν έχουμε πάρει
απάντηση. Μίλησα στο τηλέφωνο μαζί τους και μου είπαν ότι «έχω φόρτο εργασίας
θα σας απαντήσουμε». Ναι αλλά αυτά δεν προγραμματίζονται έτσι.
Λοιπόν. Πάλι ΚΑΔ χημικών εκτός εργαστηρίου – να μην επιμένω τώρα σε
αυτά.
Απόφαση και αποστολή επιστολή στο δήμο Ραφήνας, στο δήμο Κερατέας και
στην πυροσβεστική υπηρεσία και ομόφωνα απόφαση, αποφάσισε η Διοικούσα να
στείλει έμβασμα 3.000 για τους πυρόπληκτους στο δήμο Ραφήνας, το οποίο έχει
υλοποιηθεί και δωρεά 2.500 στην πυροσβεστική. Περιμένουμε, η πυροσβεστική δεν
δέχεται χρήματα και περιμένουμε, θα μας πει τι θέλει να πάρουμε σε υλικά για τους
πυροσβέστες που είναι στο πεδίο.
Αποστολή οικονομικών στοιχείων ΠΕΑΧ και πρόσκληση για Γενική
Συνέλευση του ΠΣΒΕ στις 29/07.
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Διαδικτυακό σεμινάριο της "EuCheMS" για τα πανεπιστήμια. Στείλαμε σε
όλα τα πανεπιστήμια ποιοι θέλουν να συμμετάσχουν. Δύο πανεπιστήμια μπορούσαν
να συμμετάσχουν. Απάντησε θετικά ότι θα συμμετάσχει το πανεπιστήμιο
Ιωαννίνων και το ΑΠΘ.
Τρία χάλκινα μετάλλια απ’ την τετραμελή Ολυμπιακή Επιτροπή στην 50η
Ολυμπιάδα – είναι και επετειακή αυτή . Δελτίο τύπου για τα τρία χάλκινα μετάλλια.
Πήρε πάρα πολύ μεγάλη δημοσιότητα κι αυτό, έγιναν συνεντεύξεις , του
Τερζόπουλου, του Ψαρουδάκη, δική μου, άλλων παιδιών κτλ.
Κατατέθηκε πρόταση για το RESEARCHERS NIGHT , και εδώ
ανακοινώνεται επισήμως –είχε ανακοινωθεί λίγο πιο νωρίς σε μένα- αλλά
ανακοινώνεται επισήμως στο site της "EuCheMS", το δεύτερο βραβείο που πήρε η
Ένωση για την εταιρεία ΑΒΕΑ, στο πρόγραμμα «HISTORICAL LANDMARKS»
της "EuCheMS". Θέλω να σας πω, ότι για το θέμα της εταιρείας ΑΒΕΑ το οποίο το
είχε φέρει η κυρία Σαμανίδου στη Διοικούσα και εκείνη έκανε και την πρώτη
επιστολή που αρχίσαμε να στέλνουμε, μετείχαν ενεργά τα περιφερειακά, το ΑΠΘ
και το Θεσσαλίας, τα υπόλοιπα περιφερειακά τμήματα δεν μας βοήθησαν για το
πρόγραμμα…ναι. Όχι το ΑΠΘ, το περιφερειακό το ΠΤΚΔΜ και το Περιφερειακό
τμήμα Θεσσαλίας, τα υπόλοιπα Περιφερειακά δεν μας βοήθησαν στο θέμα αυτό.
Εστάλησαν 170 επιστολές σε φορείς, σε εταιρείες, σε επιμελητήρια για βοήθεια.
Δεν είχαμε ανταπόκριση. Το τελικό πρόγραμμα, αυτό βοήθησαν πάρα πολλοί απ’
τους συνταξιούχους όμως και πρέπει να το πω αυτό, στους οποίους επίσης το
είχαμε ανακοινώσει και τους είχαμε στείλει επιστολή. Ο κύριος Βελτσίστας από το
πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και ο κύριος Στρατηγάκης – τον ξέρετε όλοι τον κύριο
Στρατηγάκη –ο οποίος και μου πρότεινε, μάλλον μου έδωσε την πρόσβαση σε μία
εταιρεία που είχα επιλέξει και το είχαμε επιλέξει απ’ το Τεχνολογικό Πάρκο που
είχε κάνει μια σχετική έκθεση, την ΑΒΕΑ στην Κρήτη, και μου βρήκε τον
άνθρωπο, πρώην ιδιοκτήτη της ΑΒΕΑ από την οικογένειά του, ο οποίος και
κατέθεσε την τελική πρόταση που βραβεύτηκε στο «HISTORICAL
LANDMARKS». Οι δύο προτάσεις κατατέθηκαν από το ΠΤΚΔΜ, η μία πρόταση
κατατέθηκε από μένα για τα Άβδηρα, και η άλλη πρόταση κατατέθηκε απ’ τον
κύριο Ναξάκη – με την Ένωση Ελλήνων Χημικών φυσικά για την ΑΒΕΑ στα
Χανιά που είναι και αυτή που βραβεύτηκε και πρέπει το Μάιο- Ιούνιο του ’18 να
έχει προγραμματιστεί …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Του ‘19
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Του ’19 συγγνώμη, να έχει προγραμματιστεί η
εκδήλωση της επίδοσης της πλάκας από την "EuCheMS" και ότι άλλες εκδηλώσεις
θα συνοδεύσουν το φαινόμενο. Ξέχασα να σας το πω πριν στα Περιφερειακά.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Στα Χανιά θα γίνει δηλαδή αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Στα Χανιά. Λοιπόν. Ναι και θα έρθουν κι απ’ την
"EuCheMS", θα έρθει η πρόεδρος, θα έρθει η πρόεδρος της επιτροπής κτλ. Ο
κύριος Κατσογιάννης που είναι μέλος της επιτροπής.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Δεν είναι δεύτερο βραβείο. Είναι βραβείο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Όχι είπα δύο βραβεία δόθηκαν, πήραμε το δεύτερο.
Δεν είναι πρώτο και δεύτερο, είναι ίσης αξίας αλλά ήταν δύο τα βραβεία. Το είπα
λάθος, συγγνώμη.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Είναι γραμμένο δεύτερο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Ναι εννοούσα ότι υπήρχαν δύο βραβεία. Είναι ένα
απ’ τα δύο βραβεία που δόθηκαν. Έγινε εκτεταμένη αναφορά να ξέρετε στην
Ελλάδα για τα «HISTORICAL LANDMARKS» στη συνέλευση της "EuCheMS".
Γενικά πρέπει να σας πω ότι στο συνέδριο της "EuCheMS" ακούστηκαν – βλέπετε
εδώ, αυτό είναι από μια επιστολή, όχι επιστολή από ένα άρθρο που έχει γράψει η…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Δεν φαίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Ναι, θα το δείτε όταν … στα πρακτικά σας θα
φαίνεται. Λοιπόν, η πρόεδρος της επιτροπής σχετικά με το πόσο σημαντικό είναι
αυτό το βραβείο για να ανήκουμε από κοινού, να νιώθουμε ότι ανήκουμε σε ένα
πολιτισμικό χώρο ότι έχουμε ένα κοινό χώρο σαν χημικοί στην Ευρώπη, και επίσης
έχει γραφτεί μια αντίστοιχη επιστολή από τον Cole Hamilton τον προηγούμενο
Πρόεδρο και τωρινό Αντιπρόεδρο της "EuCheMS". Έγιναν τρεις πολύ θετικές
αναφορές σχετικά με την συνέπεια που έχει η Ελλάδα στο να απαντάει σε αυτά που
της ζητάει η "EuCheMS", στα «HISTORICAL LANDMARKS» και στη συμμετοχή
που είχαμε στην έρευνα για την απασχολησιμότητα των χημικών, όπου ήμασταν
δεύτεροι μετά τους Γερμανούς. 305 Γερμανοί είχαν απαντήσει και 298 Έλληνες.
Βγήκαν τα σχετικά δελτία τύπου- σας το είπα τώρα.
Και εδώ βλέπετε από τη Γενική Συνέλευση της "EuCheMS". Εδώ θα σας πω
και κάτι εκτός. Αυτός είναι ο περιοδικός πίνακας στον οποίο αναφερόμουν, ότι έχει
φτιάξει η "EuCheMS", με βάση την περιεκτικότητα στην γη των διάφορων
στοιχείων και το οποίο θα είναι το επετειακό που αν αποφασίσουμε, θα μας δώσουν
το Logo για να το φτιάξουμε, αν αποφασίσουμε να στείλουμε τις αφίσες.
Ανάρτηση πρόσκληση συμβάσεων έργου για την πρόσκληση 24.
Απαντήσεις σε συναδέλφους για όλα αυτά τα θέματα που σας είπα και πάλι
και ολοκληρώθηκε και ο εκσυγχρονισμός για την αίθουσα της Ένωσης.
Η συνέλευση του Παρατηρητηρίου δεν έγινε, αναβλήθηκε για την επόμενη
εβδομάδα. Για το Παρατηρητήριο θα πω και στο τέλος.
Προκήρυξη Διεθνού διαγωνισμού και από εδώ και πέρα, όλα αυτά που
βλέπετε από εδώ και πέρα δεν έχουν γίνει. Θα πρέπει να γίνουν μέχρι τη λήξη αυτής
της Διοικούσας και δεν ξέρω αν θα προστεθούν κι άλλα.
Προκήρυξη του Διεθνούς Διαγωνισμού για την Κατάρτιση. Αξιολόγηση των
φακέλων για τις συμβάσεις έργου επιλογής συνεργατών. Διεκδίκηση της
διοργάνωσης του 9ου Συνεδρίου στην Πράσινη Χημεία της IUPAC. Αυτή τη στιγμή
ίσως ο κύριος … κύριε Σιταρά έχει φύγει ο κύριος Σισκος;
ΣΙΤΑΡΑΣ (εκτός μικροφώνου ): Όχι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Αύριο;
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου ): Αυτό δεν είναι απολογισμός που κάνετε. Σταματάει
εδώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ:
Ο απολογισμός σταματάει αλλά υπάρχουν
προγραμματισμένες ενέργειες της Διοικούσας τις οποίες πρέπει να τις ξέρετε. Δεν
θα υπάρξει άλλος απολογισμός.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Εντάξει άμα δεν θέλετε δεν τις λέμε, αλλά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Πάντως έχουμε κάποια σημαντικά πράγματα μεταξύ
των οποίων έχουμε συνέδριο Διδακτικής κτλ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Αφου δεν θέλετε δεν τις λέμε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Πάμε τώρα. Έχουν σταλεί 695 επιστολές το 2018,
είναι κατανεμημένες με αυτόν τον τρόπο που βλέπετε.
Έχουμε πάρει μέρος – εδώ όμως θέλω να πω ορισμένα πράγματα- έχουμε
πάρει μέρος σε διαγωνισμούς, έχουμε διοργανώσει τρεις διαγωνισμούς κι έχουμε
πάρει μέρος σε δύο. Θέλω να σας πω ότι έχω ένα … μία πάρα πολύ μεγάλη και εγώ
και η κυρία Λαμπή- γιατί μαζί το τρέξαμε το θέμα αυτό- το θέμα «Ευρωπαϊκά
Βραβεία Επιχειρηματικότητας». Προκήρυξε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
βραβεία, για τους φορείς μόνο τους δημόσιους φορείς, ΝΠΔΔ και δημόσιοι φορείς,
για βραβεία προώθησης της επιχειρηματικότητας. Η προκήρυξη αυτή έλεγε ότι
έπρεπε το σχέδιο που έχει ο κάθε ΝΠΔΔ να είναι διετές. Θέλω να το προσέξετε
αυτό. Ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα διετές σχέδιο. Καταθέσαμε μια πρόταση με
διετές σχέδιο για την επιχειρηματικότητα, που μέχρι τον Μάιο που την καταθέσαμε
-30 Μαΐου που την καταθέσαμε-, αναφέραμε όλες τις εκδηλώσεις ότι είχαμε κάνει
για να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα ως Ένωση Ελλήνων Χημικών και τον
προγραμματισμό που είχαμε, για να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα μέχρι το
τέλος του ’18, δηλαδή διετές πλάνο. Σε αυτό πήραμε και την επιστολή υποστήριξης
του κυρίου Τσιρώνη που πρέπει να πω ότι με μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκε, γιατί
είχε συμμετάσχει και σε πολλές εκδηλώσεις από αυτές που είχαμε κάνει. Και ήταν
πολύ θετικό εκ μέρους του. Δηλαδή είχαμε έναν πλήρη φάκελο. Ενημερωθήκαμε
ότι η αίτηση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών δεν θα εξεταστεί και θα απορριφθεί.
Γιατί το πλάνο, ήταν διετές και ότι θα έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί το Μάιο του
2018. Αλλά αυτό στην προκήρυξη δεν υπήρχε καμμία τέτοια αναφορά. Στις δικές
μου αιτιάσεις ότι αυτό δεν γράφεται στην προκήρυξη, μου είπαν ότι είναι η
απόφαση της επιτροπής που ελέγχει τις υποψηφιότητες.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφωνου): Δεν φαίνεται αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Δεν φαίνεται , όχι. Μας ήρθε απορριπτικό ότι
ευχαριστούμε πάρα πολύ δεν …ΔΕΝ.
Λοιπόν, έγιναν 11 εκδηλώσεις στην Κεντρική Υπηρεσία μαζί με τα
Επιστημονικά Τμήματα, 4 συνέδρια, έγιναν πάνω από 14 συνεργασίες με
Επιστημονικές Ενώσεις και άλλους Οργανισμούς.
Στις Διεθνείς Σχέσεις είχαμε μια αρκετά μεγάλη δραστηριότητα. Στα
εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα έχουν σταλεί υπομνήματα, 12
υπομνήματα επιστολές κτλ. Εκσυγχρονίστηκε το νομικό πλαίσιο και η λειτουργία
της ΕΕΧ με βάση τις αλλαγές της ΣτΑ του Δεκεμβρίου και αυτό που έχετε
αναρτημένο αυτή τη στιγμή, έχει όλες τις αλλαγές.
Έγιναν 11 παρεμβάσεις σε Βουλή και Υπουργεία. 7 φορές ενημερώθηκαν
οι βουλευτές για τη θέση της Ένωσης και πάμε στα νομικά θέματα.
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Νομικά Θέματα ΕΕΧ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Στα νομικά θέματα κύριοι έχουμε πολύ σημαντικές
εξελίξεις στο διάστημα αυτό.
Τελεσίδικη απόφαση για την Θεοδωροπούλου – να μην πανηγυρίσουμε- γιατί
πληρώσαμε 10.000 ευρώ για την υπόθεση Θεοδωροπούλου και επίσης εκτός απ’ το
ότι πληρώσαμε 10.000 ευρώ, εκκρεμεί το ΙΚΑ, το οποίο δεν θα είναι τόσο απλή
υπόθεση. Για την υπόθεση Θεοδωροπούλου όμως πρέπει να πω ότι στο σκεπτικό
της απόφασης, -θα σας το δείξω αμέσως μετά μόλις τελειώσω με το κομμάτι αυτόαναφέρεται σε κακή πρακτική της Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Με σαφήνεια. Λέει
«όχι» του Κολλιόπουλου. Κάνετε λάθος. Λέει ότι ο λόγος για τον οποίο το
επιδικάζω ως απλή εργασιακή σχέση, είναι γιατί η Ένωση Ελλήνων Χημικών, ενώ
κατετέθη αγωγή 31/12 του ‘15 και κοινοποιήθηκε στην Ένωση Ελλήνων Χημικών,
γιατί ψάξαμε να βρούμε πότε κοινοποιήθηκε..
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Του ΄05.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Του ’05 συγγνώμη. Και ψάξαμε να βρούμε πότε
κοινοποιήθηκε και μάλλον κοινοποιήθηκε μετά από εννέα μήνες, στο επόμενο
χρονικό διάστημα συνέχισε να έχει εργασιακή σχέση με την κυρία
Θεοδωροπούλου. Άρα αποδεχόταν τις αιτιάσεις της. Θα το δείτε γραμμένο στην
απόφαση.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Η υπερασπιστική γραμμή όμως του Τσακανίκα
ήταν διαφορετική τελείως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Λοιπόν. Απόφαση Δούτση λοιπόν. Εδώ επίσης
έχουμε στην απόφαση Δούτση ένα θετικό αποτέλεσμα, αυτή έχει απορριφθεί, δεν
υπάρχουν ούτε εναντίον των μελών της Διοικούσας που είχε καταφερθεί η κυρία
Δούτση ούτε και εναντίον της Ένωσης πλέον κάτι.
Έχουμε υποβάλει αίτηση αναίρεσης για τις αναθέσεις. Σας λέω εξαρχής. Από
την στιγμή που δεν υπάρχουν συνάδελφοι 90% θα απορριφθεί και η ένωση θα
επιδικαστεί με πάρα πολλά δικαστικά έξοδα.
Έχουμε σε εξέλιξη αγωγή για την μη παρακράτηση συνδρομών από τέσσερις
φαρμακευτικές εταιρείες, μια εκ των οποίων κύριε Παπά είναι η δική σας.
ΠΑΠΑΣ(εκτός μικροφώνου): Δεν έχω φαρμακευτική εταιρεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Όχι, όχι εκεί που δουλεύετε εννοώ. Λοιπόν εκεί που
δουλεύετε, και από δύο τρία ιδιωτικά σχολεία που αρνούνται την παρακράτηση
μεταξύ των οποίων τα Αρσάκεια.
Και έχουμε την απόφαση για νοθεία- σας τα έχω βάλει με τη σειρά που τα
έχουμε αποφασίσει. Απόφαση για τη νοθεία στις εκλογές του 2012. Ο δικηγόρος
της Ένωσης, κύριος Μακαρόνας, έχει ενημερώσει την Ένωση Ελλήνων Χημικών
ότι πρωτόδικα, ο κύριος Δρούγκας και η κυρία Βεροπούλου, έχουν καταδικαστεί
για το θέμα της νοθείας των ψηφοδελτίων και ότι έχει κάνει αναφορά ο κύριος
Δρούγκας στο ρόλο του κυρίου Αρβανίτη. Τον έχει κατονομάσει κατά κάποιο
τρόπο ως …δεν έχουμε το δικόγραφο γι’ αυτό και επιφυλάσσομαι, εγώ έχω ένα
έγγραφο του κυρίου Μακαρόνα. Θέλω να δω, έχω ζητήσει να έρθει το δικόγραφο
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μόλις γραφεί για να δούμε και την διατύπωση, αυτό όμως ακριβώς επειδή έχει
ασκηθεί έφεση, θέλω να πω ότι είναι μία απόφαση που στις αστικές δημοκρατίες
Δυτικού τύπου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Διότι στις αστικές δημοκρατίες όλοι
είναι αθώοι μέχρι να αποδειχτεί το αντίθετο. Που σημαίνει, αν δεν τελεσιδικίσει η
υπόθεση, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κανέναν. Επίσης, γίνεται αναφορά στο
άτομο, στο όνομα ενός ανθρώπου, που είναι και μέλος της ΣτΑ. Δεν ξέρω πως είναι
στην απόφαση και γι’ αυτό επιφυλάσσομαι, δεν έχω δει την απόφαση, θέλω να τη
δω, τις άλλες αποφάσεις τις έχω, αυτή δεν την έχω δει. Λοιπόν. Γίνεται αναφορά
αλλά δεν έχει γίνει μηνυση εναντίον του , δηλαδή εγώ αναρωτιέμαι. Αν
κατονομάσω εγώ σαν ηθικό αυτουργό για τη φωτιά στο Μάτι τον κύριο Σιταρά, δεν
θα πάει ο εισαγγελέας να βουτήξει τον κύριο Σιταρά γιατί έβαλε φωτιά στο Μάτι;
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Γιατί έχεις κάνει τόσους καταλογισμούς θα έπρεπε ο
εισαγγελέας να τρέχει γύρω γύρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Μη διακόπτετε, μη διακόπτετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Να κάνω μια παρέμβαση, δεν θα
γίνουμε δικαστήριο εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Ακριβώς. Αυτό ακριβώς λέω κι εγώ. Άρα λοιπόν
εδώ, έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα για την Ένωση Ελλήνων Χημικών ότι έχει …
υπάρχει κάτι, δηλαδή αυτά τα χρήματα δεν έχουνε πάει τσάμπα. Έχουμε δει ένα
σημείο που υπάρχει πρόβλημα. Αλλά θα περιμένουμε, αφενός να δούμε το σκεπτικό
της συγκεκριμένης απόφασης και αφετέρου να δούμε τι θα γίνει στο δικαστήριο για
την έφεση. Και φυσικά να πούμε ότι οι ευθύνες είναι ατομικές. Δηλαδή, αυτόν στον
οποίο καταλογίζεται η ευθύνη, σε αυτόν θα απευθυνόμαστε.
Λοιπόν. Βλέπετε επίσης ότι έχει γίνει ο εκσυγχρονισμός της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών και επειδή κάποιοι συνάδελφοι εδώ έχουν ζητήσει να μάθουν
πόσο έκαναν οι καρέκλες…
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (εκτός μικροφώνου): Και ποιος τις διάλεξε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Και ποιος τις διάλεξε. Αυτοί τους οποίους ανέθεσε η
Διοικούσα. Εγώ και η κυρία Λαμπή. Εμάς, σ’ εμάς το έχει αναθέσει αυτό. Λοιπόν.
Αυτό λοιπόν… θα πρέπει να πω ότι οι έξι σειρές από καρέκλες της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών, κόστισαν λιγότερα χρήματα από δύο εισιτήρια για τη ΣτΑ, από
αυτούς που δεν το έκαναν στην ώρα τους.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (εκτός μικροφώνου): Ποια είναι η ώρα τους;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Η ώρα τους είναι τον Απρίλιο του ’18 που σας το
στείλαμε. Λοιπόν. Οικονομικά.
Οικονομικά Θέματα ΕΕΧ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Το 2017 λοιπόν, τα έσοδα μας ήταν, αυτά θα σας τα
πει ο κύριος Παπαδόπουλος, δεν προχωράω. Θέλω να πω..
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Αυτό δεν είναι …δεν είναι Φιλλένια
..αυτό …έι, έι, έι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Κύριε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Με βγάλατε Πρόεδρο εδώ; Ε θα με
υποστείτε. Λοιπόν. Αυτό που μόλις είπε η κυρία Πρόεδρος, κι αυτό που
προσπαθείτε να κάνετε από κάτω, είναι εκτός διαδικασίας. Δεν νομίζω ότι θα
πρέπει να πάρετε το λόγο, να ολοκληρώσει σύντομα και χωρίς να κάνει … Αν θέλει
μπορεί στην δευτερομιλία της..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Αλλιώς δεν θα τελειώσουμε ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Περίμενε. Λοιπόν αν θέλει στην
δευτερομιλία της μπορεί να ρίξει αιχμές, έτσι; Από εκεί και πέρα, έτσι, δεν νομίζω
ότι είναι στην εισήγηση που έχει αναλάβει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δεν έχει καμία
παρατήρηση από κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Λοιπόν. Τα οικονομικά θα σας τα πει ο κύριος
Παπαδόπουλος, αλλά πρέπει να σας πω όμως, ότι υπάρχει ένα πλεόνασμα και τώρα
στο τέλος του ΄18 σχετικά μικρό, γύρω στις 30.000 ευρώ, παρότι φέτος είχαμε πάρα
πολλά έξοδα, γιατί το Ιδρυμα Ωνάση δεν θα ξανά αναλάβει την εκπαίδευση των
μαθητών στη 2η φάση, που αυτά ήταν αρκετά χρήματα, γιατί χρειάστηκε να
πληρώσουμε την Θεοδωροπούλου. Γιατί, εντάξει έγινε αναβάθμιση του
οπτικοακουστικού εξοπλισμού της αίθουσας και ο εκσυγχρονισμός της αίθουσας
κτλ. των αιθουσών της Ένωσης. Αλλά κυρίως όμως υπήρξε ένα κονδύλι – έχει
πληρωθεί και η ΣτΑ φυσικά, είναι υπολογισμένη μέσα σ’ αυτά- αλλά έχει υπάρξει
ένα κονδύλι 20-25000 ευρώ που δεν ήταν υπολογισμένα.
Είδατε τα τεύχη των Χημικών Χρονικών που έχουν βγει. Έχει βγει και ο
τόμος για την προηγούμενη χρονιά.
Εδώ βλέπετε τον απολογισμό του Παρατηρητηρίου, δεν θα τον πω
αναλυτικά, μπορείτε να τον δείτε. Το Παρατηρητήριο δεν έχει χρήματα να
πληρώσει τον υπάλληλο που απασχολεί αυτή τη στιγμή. Έχουμε κάνει μια
επιχορήγηση για το δωρεάν σεμινάριο της Αθήνας απ’ το οποίο και γίνονται οι
πληρωμές. Γιατί το Παρατηρητήριο δεν έχει κέρδη. Έχει ζημίες. Και συγκεκριμένα
έχει γύρω στις 86.000 ευρώ ζημιά από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι τώρα, τα
οποία έχει δώσει η Ένωση.
Λοιπόν. Εδώ τώρα βλέπετε, τις παρουσίες των μελών της Διοικούσας στις
συνεδριάσεις της Διοικούσας και αυτό που βλέπετε λοιπόν στις συνεδριάσεις έχει
να κάνει με ένα άλλο ερώτημα, που έχει τεθεί και θα συζητηθεί ακριβώς μετά και
αφορά το πώς λαμβάνονται οι αποφάσεις στην Διοικούσα επιτροπή. Λαμβάνονται
με τους παρόντες και τις πλειοψηφίες. Οι απόντες δεν λαμβάνουν αποφάσεις γιατί
δεν έρχονται. Λοιπόν αυτό είναι το …ναι. Αυτή είναι η κατανομή των αποφάσεων
δια περιφοράς, σε σύνολο 785 αποφάσεων, που έχουν ληφθεί στην τριετία οι 121
αποφάσεις είναι δια περιφοράς. Οι υπόλοιπες είναι αποφάσεις της Διοικούσας από
συνεδριάσεις των παρόντων στην Διοικούσα. Θέλω να σας πω ότι αποφάσεις δια
περιφοράς, λαμβάνονται πιο δύσκολα. Γιατί στην Διοικούσα όταν είμαστε 6,
λαμβάνουμε απόφαση με τους 4. Ενώ στο δια περιφοράς αν δεν απαντούν οι 5 από
τους 11 δεν μπορούμε να λάβουμε απόφαση.
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ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Οι έξι
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Οι 5 από τους 11 αν δεν απαντούν, δεν μπορούμε να
λάβουμε απόφαση, γιατί 6 στους 6 δεν έχεις ποτέ. Λοιπόν. Είναι πολύ πιο δύσκολο
λοιπόν να ληφθούν και επίσης ότι οι αποφάσεις δια περιφοράς, έχουν γίνει με
απόφαση της Διοικούσας και με το πρότυπο που έχει υποβάλει στη Διοικούσα και
εγκριθεί απ’ τη Διοικούσα, με μειοψηφούντα τον κύριο Παπαδόπουλο και τον
κύριο Αποστολάκη, και το έχει υποβάλει ο κύριος Γκανάτσιος. Και είναι ένα πολύ
δύσκολο πράγμα, γιατί πρέπει να μπαίνεις, να υπογράφεις, να γράφεις το σκεπτικό
σου… Υπάρχει δηλαδή και το πρακτικό ολόκληρο πάνω σε αυτή την απόφαση.
Εδώ τώρα σας δίνω τι λέει για την απόφαση Θεοδωροπούλου. Το δικόγραφο , όχι ο
δικηγόρος. Λέει: «Μάλιστα η παροχή εργασίας εκ μέρους της , ήταν γνωστή και στα
κεντρικά όργανα. Και δεν διακόπηκε ούτε και το έτος 2005, όταν στις 23/12 και με
αριθμό κατάθεσης (…)30/12/2005 αγωγή όχι επίδικη, ζητούσε να αναγνωριστεί ότι
εργάζεται στον εναγόμενο με σύμβαση άλλως σχέση». Δηλαδή ξέραμε ότι μας έχει
κάνει καταγγελία και δεν την διώξαμε. Λέει παρακάτω: «η εξακολούθηση λοιπόν
της» είναι το δικόγραφο «η εξακολούθηση λοιπόν της παροχής εργασίας από την
εναγομένη και η αποδοχή αυτής από το εναγόμενο, υπό το ως άνω καθεστώς άκυρης
σύμβασης, δημιούργησε μία απλή σχέση εργασίας για αόριστο χρόνο. Υπό το
καθεστώς αυτό συνέχισε να εργάζεται η ενάγουσα μέχρι τις 18/06 του ‘ 11. Για τους
λόγους αυτούς δικάζει», το δικάζει το 10.000 πραγματικά δεν με απασχολεί, αλλά
αυτή η απλή σχέση εργασίας, μπορεί να μας οδηγήσει να πληρώσουμε το ΙΚΑ. Και
εδώ τελειώνω κύριοι συνάδελφοι, είμαι στην διάθεσή σας όμως για ότι άλλο θέλετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Λοιπόν. Έχετε διαβάσει και από τα
mail..έ;
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Μήπως πρέπει να πάρουνε το λόγο..ο κύριος
Αποστολάκης για την Περιφέρεια και ο Γιάννης για τα ……στο τέλος ή μετά από
το κάθε..
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Διευκρινιστικές ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ: Και ο Σιταράς για τα επιστημονικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Εγώ νομίζω όχι όχι…ναι ναι να
προηγηθούνε. Γιάννη είσαι έτοιμος; Ωραία λοιπόν τα Περιφερειακά.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Για τα Επιστημονικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Ναι, τα επιστημονικά τα βλέπουμε.
Πεπραγμένα Επιστημονικών Τμημάτων
ΣΙΤΑΡΑΣ: Με την ιδιότητα του πρώην αντιπροέδρου σε ότι αφορά την λειτουργία
των Επιστημονικών Τμημάτων.
Εντάξει στο διάστημα που πέρασε είχαμε εκλογές σε αρκετά Τμήματα και
συστάσεις νέων Διοικητικών Συμβουλίων. Ενδεικτικά αναφέρω Τροφίμων ,
Περιβάλλοντος, Αναλυτικής. Το Τροφίμων συνεχίζει τις δραστηριότητές του, στο
Περιβάλλον ειδικό επιστημονικό θέμα πέρα από τα δελτία ασχολήθηκε αλλά
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ασχολήθηκε και η Διοικούσα σε σχέση με το θέμα που έχει προκύψει με την
πιθανολογούμενη ..πιθανολογούμενες επιπτώσεις της ΑΓΕΤ στην περιοχή του
Βόλου, χωρίς να έχει βγει κάτι ακόμα.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Δεν το ακούσαμε αυτό
ΣΙΤΑΡΑΣ: Ποιο; Δεν ακούγομαι καλά. Πιθανολογούμενες επιπτώσεις από
εκπομπές της ΑΓΕΤ στο Βόλο.
Και το Αναλυτικής Χημείας, το οποίο υπενθυμίζω, είναι πολύ σημαντικό
διότι είναι ο σύνδεσμος μας με την "EUROCHEM" και είναι ο λόγος που
τεκμηριώνει πάρα πολύ καλά την συμμετοχή μας στις διαδικασίες στο ΕΣΥΔ. Άρα
μην το ξεχνάμε κι αυτό το Επιστημονικό Τμήμα.
Τώρα, θα αναφερθώ σε κάποια προβληματάκια που είχαμε, τα οποία θα τα…
να τα ξαναθυμηθείτε όταν θα ζητήσουμε τον οργανισμό για τα επιστημονικά
τμήματα. Είχαμε εκλογές στο τμήμα Φαρμάκων. Έτσι; Μας προέκυψε μία ένσταση,
την οποία – είναι υποκειμενική δική μου τελείως η εκτίμηση – δεν είχε βάση διότι
καθυστέρησε η υπηρεσία τις Ένωσης να στείλει μητρώα και αυτά και δεν
προέκυπταν ακριβώς οι προθεσμίες του κανονισμού, δεν ήταν ευθύνη της
εφορευτικής, αλλά υπάρχει ένα γενικότερο γκρίζο πλαίσιο στον κανονισμό γι’ αυτά
τα θέματα, άρα αφήνει ένα πρόσφορο έδαφος για ενστάσεις. Σαν ο μόνος
Αντιπρόεδρος συμβούλευσα την εφορευτική να κρίνει η ίδια την ένσταση, η
εφορευτική είχε διαφορετική άποψη, τέλος πάντων ο νομικός σύμβουλος της
Ένωσης με τη γνωμάτευση, είπε ότι μάλλον εγώ είχα δίκιο, έπρεπε η εφορευτική να
αποφασίσει επί της ένστασης, εν πάση περιπτώσει δεν είναι κάποιο σοβαρό θέμα
σας το αναφέρω απλά γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε λίγο τις διαδικασίες στον
κανονισμό σε αυτό το ζήτημα. Εκλέχθηκε κανονικά το Διοικητικό Συμβούλιο και
προχωράει κανονικά.
Επίσης στο Τμήμα Παιδείας , είχαμε την παραίτηση του Προέδρου και από
μέλος στο Διοικητικό Συμβούλιο, απ’ ότι φαίνεται δεν υπάρχει επόμενος
εκλεγμένος, δεν μπορεί να αναπληρωθεί η θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο,
επομένως όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα τουλάχιστον σε θεσμοθετημένα
συλλογικά όργανα του δημοσίου υπάρχει καιρός νομίζω δίμηνο ή τρίμηνο,
διορθώστε με, άρα εμείς πρέπει να πάμε σε εκλογές. Βάσει του άρθρου 2 όμως, πώς
θα χειριστεί, αν δεν χειριστεί το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο και η συνέλευση του
Επιστημονικού Τμήματος τις εκλογές, πώς θα τις χειριστεί η Διοικούσα; Αν
βγάλετε άκρη απ’ το άρθρο 2, πείτε μου. Δηλαδή θα συγκαλέσει συνέλευση η
Διοικούσα Επιτροπή; Θα ορίσει εφορευτική επιτροπή και θα ορίσει ημερομηνία
εκλογών; Τι ακριβώς θα κάνει; Δεν είναι καθαρά αυτά. Καλό θα ήταν να τα
ξεκαθαρίζαμε στον Επιστημονικό. Σ’ έναν καινούριο κανονισμό αυτά τα θολά
σημεία. Αυτά. Νομίζω δεν έχω κάτι … Α όχι για τον εκλογικό κανονισμό…
συγγνώμη για τον κανονισμό των Επιστημονικών Τμημάτων θα τα πούμε και
αναλυτικότερα.
Πεπραγμένα Περιφερειακών Τμημάτων
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Καλημέρα κι από μένα. Θα δούμε μαζί τα πεπραγμένα των
Περιφερειακών Τμημάτων.
Ξεκινάω από το Περιφερειακό τμήμα Αττικής & Κυκλάδων. Δεν έχω τα
γυαλιά μου και δυσκολεύομαι λίγο …
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ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Μυωπίας;
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Και μυωπίας και πρεσβυωπίας …άστα..
Είχαμε την κοπή της πίτας τον Φεβρουάριο, είχαμε την Γενική Συνέλευση
και τον απολογισμό του ’17, για τον απολογισμό του ’17 και για τον
προϋπολογισμό του ’19. Πραγματοποιήθηκε μια επιμορφωτική ημερίδα με φύλλα
εργασίας και πειράματα στο ΕΚΦΕ Νέας Ιωνίας. Έγινε κατάθεση ψηφίσματος για
την Πανελλήνια Ημέρα Χημείας. Συμμετείχαμε στο 5ο ATHENS SCIENCE
FESTIVAL με τέσσερις ομάδες πειραμάτων. Πραγματοποιήθηκε επιμορφωτική
ημερίδα με θέμα «Οι εξελίξεις σε εργασιακά και ασφαλιστικό» σε συνεργασία με
το ΠΣΧΒΕ και τον σύνδεσμο συνταξιούχων ΤΕΑΧ. Πραγματοποιήθηκε μία
επιμορφωτική ημερίδα σε συνέργεια με το ΠΣΧΒΕ με θέμα «Ο Χημικός στην
Βιομηχανία Τροφίμων». Υπήρχε συμμετοχή σε συνεδρίαση του συμβουλίου
εκπαίδευσης και κατάθεσης προτάσεων σεμιναρίων για «CLP – REACH» και ISO
17025 και είχαμε και μια έκδοση δελτίου τύπου σε ένδειξη συμπαράστασης στα
θύματα της πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική.
Σε ότι αφορά το Περιφερειακό τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας,
πραγματοποιήθηκαν 14 συνεδριάσεις της Διοικούσας. Είχαμε μια συνάντηση
Προέδρου, Γενικού Γραμματέα και του μέλους του κυρίου Κατσογιάννη με
Πρόεδρο και αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ για
ενημέρωση σε θέματα συνεργασίας και συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων. Έγινε ένας
επαγγελματικός προσανατολισμός σε σχολεία στο λύκειο Ρεντίνας με ομιλία με
θέμα «Το Επάγγελμα του Χημικού και τις δυνατότητες που προσφέρει το πτυχίο
στους απόφοιτους του τμήματος Χημείας των Ελληνικών Πανεπιστημίων».
Συμμετείχαμε στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δεξιοτήτων Πειραμάτων Φυσικών
Επιστημών ή USO στο εξεταστικό κέντρο Βορείου Ελλάδος στην Καλαμαριά και
στο NOESIS, στη βράβευση μάλλον των ομάδων στο NOESIS. Εκπροσώπηση της
Ένωσης και του Περιφερειακού, στον εορτασμό των Αγίων Τριών Ιεραρχών με μία
τελετή αναγόρευσης του συνθέτη Σταύρου Ξαρχάκου σε επίτιμο Διδάκτωρα του
ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας απ’ τον εκπρόσωπο στην Κοζάνη, κύριο Γκέκα. Είχαμε
την κοπή της πίτας με συμμετοχή 150 ατόμων και διανομή ημερολογίων 2018 στην
κοπή της πίτας. Με διάφορες βραβεύσεις. Έκδοση ημερολογίου και τετραδίου με
λογότυπο 25 χρόνων ΠΤΚΔΜ. Γενική Συνέλευση του Περιφερειακού για τον
απολογισμό δράσης για το 2016. Τον οικονομικό απολογισμό του ’16 και τον
προγραμματισμό δράσης για το ’17. Συνάντηση του τμήματος Περιβάλλοντος της
"EuCheMS" με υπεύθυνο δράσης τον κύριο Κατσογιάννη. Διαδραστική έκθεση
πειραμάτων Χημείας στο 1ο Λύκειο Σταυρούπολης με παρουσίαση πειραμάτων.
Και στο 1ο Πειραματικό ΓΕΛ Θεσσαλονίκης. Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου
για την Πανελλήνια Ημέρα Χημείας. Αποστολή ενημερωτικού φυλλαδίου για την
Πανελλήνια Ημέρα Χημείας στο Λύκειο Φηρών. Ημερίδα Επαγγελματικής
Σταδιοδρομίας στο πλαίσιο της Ημέρας Χημείας. Εκπροσώπηση του
Περιφερειακού στην συνεδρίαση της Διοικούσας του ,δεν θα πω τον ταμία, κύριο
Βαφειάδη σε θέματα συνεργασίας στα Ιστορικά Ορόσημα για την συνδιοργάνωση
εκδηλώσεων. Διανομή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης , κοινωνική δράση ,
Πανελλήνιος Μαθηματικός Διαγωνισμός Χημείας, συμμετοχή στην διοργάνωση.
Εκδήλωση για το θεματικό Έναστρο Ουρανό στο NOESIS. Εκπροσώπηση του
Περιφερειακού στην ορκωμοσία του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ από την
Πρόεδρο της Διοικούσας. Υποδοχή των νέων πτυχιούχων. Συμμετοχή στην
διόρθωση και στην ταξινόμηση σε ότι αφορά τον Πανελλήνιο Μαθητικό
Διαγωνισμό. Αποστολή αντιπροσώπου Περιφερειακού στην ANALYTICA για
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ενημέρωση των μελών της Ένωσης, με άρθρο στα Χημικά Χρονικά. Συμμετοχή στο
διαγωνισμό για τα Ιστορικά Ορόσημα που…. όπως μας είπε και η Πρόεδρος
νωρίτερα. Συμμετοχή με πειράματα στην Επιστημονική Εβδομάδα Κατεύθυνσης
στο ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας. Ημερίδα για τα Αρωματικά Φυτά στην Κοζάνη.
Συμμετοχή με ομιλία στην Επιστημονική Εβδομάδα στην Κατερίνη σε εσπερίδα με
θέμα «Επιστήμη και Καθημερινή Ζωή» και ομιλία του μέλους της Διοικούσας
κυρίου Κατσογιάννη. Εσπερίδα με αντικείμενο «Τα Χημικά Λιπάσματα
Φυτοφάρμακα και την Φωτορύπανση». Πολλά κάνατε. Εκπροσώπηση του
Περιφερειακού στην εκδήλωση με θέμα «Οι συνεργασίες κλειδί στην ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας στον Αγροδιατροφικό Τομέα» τον Ιούνιο. Εκπαιδευτική
επίσκεψη στο Εθνικό πάρκο Δέλτα Αξιού. Σεμινάριο GMP καλλυντικά και
εκπροσώπηση στην ορκωμοσία…στην επόμενη ορκωμοσία των πτυχιούχων του
τμήματος χημείας από την Πρόεδρο. Τέλος έγινε η Γενική απολογιστική Συνέλευση
στα τέλη του Αυγούστου.
Επόμενο Περιφερειακό είναι το Περιφερειακό Τμήμα της Πελοποννήσου.
Διαβάζω όπως τα έστειλε το Περιφερειακό. Την τελευταία εβδομάδα του
Ιανουαρίου οργάνωσε εκδήλωση Οινογευσίας - Οινογνωσίας στο κέντρο της
Πάτρας. Στη συγκεκριμένη εκδήλωση παρουσιάστηκαν οίνοι απ’ την ευρύτερη
περιοχή της Πελοποννήσου και οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να μάθουν
αλλά και να γευτούν τους τοπικούς οίνους, με μεγάλη συμμετοχή. Ακολούθησε
συνάντηση των Χημικών του νομού Μεσσηνίας με τα μέλη της Διοικούσας στην
πόλη της Καλαμάτας. Συζήτηση επί διαφόρων θεμάτων και δράσεων του
Περιφερειακού. Στο τέλος Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε η 3η συνάντηση Νέων
Χημικών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Μια συνάντηση, μια εκδήλωση που
έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια από την Διοικούσα του Περιφερειακού. Ακόμα
είχαμε την διοργάνωση δύο σεμιναρίων πιστοποίησης σε συνεργασία με το
Παρατηρητήριο. Τα σεμινάρια ήταν για το ISO 9001 και ISO 22716 GMP, και είχε
αρκετά μεγάλη επιτυχία με συμμετοχή αρκετών συναδέλφων. Ακολούθησε η
διοργάνωση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού σε τοπικό επίπεδο.
Συνέβαλε στην επιτυχή διοργάνωση το Περιφερειακό. Δεν υπήρχαν προβλήματα
και για πρώτη φορά φέτος, διορθώθηκε κι ένας μεγάλος αριθμός γραπτών απ’ το
Περιφερειακό χάρη στην ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων. Για μια ακόμα
χρονιά συνδιοργανώθηκε από το Περιφερειακό και το Τμήμα Χημείας του
Πανεπιστημίου Πατρών εκδήλωση με αφορμή την Ημέρα Χημείας. Η εκδήλωση
είχε τίτλο «Ημέρες Χημείας»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Δεν μας βλέπω να τρώμε έτσι όπως το
πάτε το πράγμα. Λοιπόν, για κάντε λίγο ησυχία.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Άμα είναι να μιλάω πιο γρήγορα, αν είναι να χάσουμε το
φαγητό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Όχι δεν λέω για σένα, γιατί έχει αρχίσει
και γίνεται βαβούρα.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Λοιπόν η εκδήλωση είχε τίτλο «Ημέρες Χημείας 2018»,
προσέλκυσε πάνω από 1200 μαθητές σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ αρχικά είχε προγραμματιστεί για δύο ημέρες, λόγω
της μεγάλης συμμετοχής, η εκδήλωση έγινε τριήμερη. Στην εκδήλωση
πραγματοποιήθηκαν πειράματα χημείας και διαλέξεις από εθελοντές συναδέλφους
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και μέλη του Τμήματος Χημείας. Η ομάδα επίδειξης πειραμάτων συμμετείχε
ακόμη στο "PATRAS SCIENCE FESTIVAL" για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Η
συγκεκριμένη εκδήλωση είχε μεγάλη επιτυχία με πάνω από 6000 επισκέπτες, 2000
ήταν οι μαθητές των σχολείων, οι οποίοι εντυπωσιάστηκαν από τα πειράματα
χημείας των εθελοντών συναδέλφων. Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές και με
ιδιαίτερη αξία του Περιφερειακού κατά την συγκεκριμένη περίοδο, ήταν η
επίσκεψη στη στέγη του Χαμόγελου του Παιδιού στο Αίγιο. Κατά την
συγκεκριμένη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε επίδειξη περαμάτων χημείας στα παιδιά
που διαμένουν εκεί ενώ μοιράστηκαν δώρα και είδη ανάγκης τόσο από τη
Διοικούσα όσο και από εθελοντές συναδέλφους. Και γενικότερα καθ’ όλη την
περίοδο υπήρχαν σειρές παρεμβάσεων από τη Διοικούσα τόσο σε τοπικά ζητήματα
του κλάδου όσο και σε Εθνικά σε συνεργασία με την Κεντρική Υπηρεσία.
Προχωράμε στο Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης. Δεν μπορώ να δείξω τις
φωτογραφίες. Οι δράσεις του Περιφερειακού ξεκινάνε με την κοπή της πίτας τον
Ιανουάριο στο Ηράκλειο, παρουσία πολλών συναδέλφων
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Ρε παιδιά ας βοηθήσουμε λίγο τον ομιλητή.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Μια χαρά. Χρειάστηκε.. πραγματοποιήθηκε μια οινογευστική
εκδρομή στα Χανιά τον Φεβρουάριο. Τα περνάω γρήγορα.Υπήρχε συμμετοχή στη
4η Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού στα Χανιά με την παρουσία του
Προέδρου, κυρίου Πεντάρη. Ακολούθησε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του
Περιφερειακού στο Ηράκλειο και η σημαντική συμβολή του Περιφερειακού στην
επιτυχή διοργάνωση σε τοπικό επίπεδο του Πανελλήνιου Μαθηματικού…
Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας το Μάρτη. Ο διαγωνισμός αυτός, αυτή τη φορά,
έγινε και στους τέσσερις νομούς του νησιού και όπως είπα είχε πολύ μεγάλη
συμμετοχή και επιτυχία. Τον Μάρτη πραγματοποιήθηκε στα Χανιά για 5η
συνεχόμενη χρονιά η εκδήλωση «Γιορτάζω τις Φυσικές Επιστήμες» με
συνδιοργάνωση απ’ το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Ένωσης. Εκδόθηκε ένα
δελτίο τύπου για τους διακριθέντες της Γ΄Λυκείου από την Κρήτη στον Πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό. Η καλύτερη μαθήτρια ήταν από το Ηράκλειο και τρεις από
τους πέντε καλύτερους πανελλαδικά στη βαθμολογία, ήταν από την Κρήτη.
Ακολούθησε εκδήλωση του Περιφερειακού με ομιλία για τους δείκτες ποιότητας σε
ελαιόλαδο στο Ηράκλειο στις 23 Απριλίου του ΄18 στην αίθουσα Καστελλάκη του
Επιμελητηρίου Ηρακλείου, με παρουσία στην εκδήλωση και βουλευτών. Γενικά
είχε πολύ μεγάλη επιτυχία η συγκεκριμένη εκδήλωση. Τον Μάιο με συντονισμό
από το Γενικό Γραμματέα του Περιφερειακού πραγματοποιήθηκε για 3η
συνεχόμενη χρονιά από το Περιφερειακό στην πλατεία Δασκαλογιάννη στο
Ηράκλειο το «HERAKLION CHEMISTRY SHOW 2018» με 80 μαθητές από
γυμνάσια και λύκεια που παρουσίασαν στους συμμαθητές τους και στο κοινό της
πόλης τη μαγεία της χημείας μέσα από πειράματα, που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία
και η συγκεκριμένη εκδήλωση. Έγινε η βαθμολόγηση των θεμάτων… ααα έγινε μια
Ημερίδα στην οποία συμμετείχε το Περιφερειακό για την βαθμολόγηση των
θεμάτων των πανελλαδικών εξετάσεων σε συνεργασία με την Διεύθυνση
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το Γραφείο Σχολικών Συμβούλων στην οποία
παρευρέθησαν 80… 190 εκπαιδευτικοί των Χανίων. Το Περιφερειακό συμμετείχε
και συνέβαλε στο Διεθνές Συνέδριο «Άμπελος Οίνος Διατροφή Υγεία» το Μάιο στο
Ηράκλειο. Και επίσης συμμετείχε στο Παιδικό Φεστιβάλ Αγίου Νικολάου που
πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια και τον συντονισμό από τον συνάδελφο Αντώνη
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Κουβαράκη με επιδείξεις πειραμάτων σε συνεργασία με το τμήμα Χημείας του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Νικο κοντεύουμε; Κοντεύουμε;
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Μπορεί. Εγώ σας καθυστερώ. Έχετε φάει δυο ώρες που
συζητάτε… Συμβολή λοιπόν του Περιφερειακού της Κρήτης στο συνέδριο των
μεταπτυχιακών φοιτητών χημείας στο Ηράκλειο. Και έτσι ολοκληρώνεται η δράση
του Περιφερειακού Τμήματος Κρήτης.
Περνάω στο Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλίας. Εκτός από την Γενική
Συνέλευση υπήρχε ξενάγηση των μαθητών στην Καριέρα και τις πανελλήνιες
Ημέρες Χημείας στην ΧΥ Βόλου τόσο απ’ τους συναδέλφους στο Γενικό Χημείο
τους οποίου και ευχαριστούμε όσο και την κυρία Τσακνάκη που είναι μέλος της
Διοικούσης και υπεύθυνη του τομέα των Τροφίμων. Υπήρχε οργάνωση και
συμβολή στην επιτυχημένη διεκπεραίωση του Πανελλήνιου Μαθητικού
Διαγωνισμού σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς της περιοχής. Υπήρχε ανταλλαγή
απόψεων με την Κεντρική Υπηρεσία για το θέμα της Καύσης των Στερεών
Αποβλήτων και για την προβολή της θέσης, των θέσεων της Ένωσης και συμμετοχή
στις τοπικές εκδηλώσεις. Επίσης δόθηκε στη δημοσιότητα ψήφισμα της ΣΠΤ κατά
της καύσης και τις συνθήκες που αυτή γίνεται στην τσιμεντοβιομηχανία και
συμμετείχαν σε στρογγυλή τράπεζα στην ΕΡΑ Βόλου, μαζί με άλλους φορείς της
Μαγνησίας. Για το ίδιο θέμα, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό θέμα,
διαβιβάστηκαν στο Επιστημονικό Τμήμα Περιβάλλοντος ερωτήματα σχετικά με τη
διαχείριση της τέφρας, τη νομοθεσία δειγματοληψιών και εναλλακτικών καυσίμων
καθώς και τη νομοθεσία και τη διαδικασία εισαγωγής στη χώρα ίδια συνοριακής
μετακίνησης αποβλήτων με προορισμό της καύση, τα οποία προωθήθηκαν
αρμοδίως στο Υπουργείο Περιβάλλοντος από την Ένωση. Η ΠΙΝ είναι ένα θέμα το
οποίο εκκρεμεί. Υπήρχε συμμετοχή στη δράση «Ενημέρωση των μελών για το
ελαιόλαδο» στο πλαίσιο προγράμματος «Παρασκευές στην Ένωση» της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών και μια οργάνωση του κτηματολογίου του Περιφερειακού με
εκκαθάριση των αρχείων και καταστροφή παλιών μη αναλώσιμων υλικών.
Συμμετείχαμε on line στη σύσκεψη του συμβουλίου εκπαίδευσης και προβολή των
θέσεων του Περιφερειακού για συνεχή κατάρτιση των μελών. Είναι το
Περιφερειακό υπέρ της όσο το δυνατόν μικρότερης συμβολής στο θέμα κόστους
από τα μέλη. Ακόμη και στη δωρεάν την παραχώρηση γνώσης ή συμβολής σε
θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Υπήρχε μια προώθηση του προγράμματος
Ορόσημα Χημείας όπως είπε και η Πρόεδρος και ήταν ένα απ’ τα Περιφερειακά
που συμμετείχαν ενεργά στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Προγραμματισμός
σεμιναρίων ISO 17025, έχει προγραμματιστεί να γίνει στο Βόλο 22 και 23
Σεπτεμβρίου στη νέα έκδοσή του και έχουν δηλώσει ήδη συμμετοχή περισσότεροι
από 25 χημικοί. Αναφορικά με το συμβούλιο εκπαίδευσης και τη γενικότερη
πολιτική της Ένωσης σε θέματα κατάρτισης, έχουνε διατυπωθεί, όπως είπα και
πριν, οι θέσεις του Περιφερειακού που απευθύνονται σε σημαντικό βαθμό στη
μείωση του κόστους, σε μια ειδική τιμολογιακή πολιτική για τους ανέργους και σε
κάποιες περιπτώσεις, δωρεάν κατάρτιση σε θέματα τεχνογνωσίας γενικότερου
ενδιαφέροντος και πληροφόρηση όλων για το μητρώο εκπαιδευτών και τις
προϋποθέσεις στελέχωσής του .
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Συνάδελφε ολοκλήρωσε.
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ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Έγινε μία προσπάθεια να αυξηθεί η επικοινωνία με τα μέλη.
Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει ιδιαίτερα το Περιφερειακό και υπάρχει
ένας προγραμματισμός Ημερίδας με θέμα το Βιολογικό Καθαρισμό και τις
σύγχρονες δυνατότητες στο πλαίσιο των επιστημονικών συζητήσεων που γίνονται
στον Βόλο.
Περνάω στο Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου Κέρκυρας Λευκάδας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Πιο σύντομα. Λίγο πιο σύντομα.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: Τελειώνω. Πέρα από την κοπή της πίτας, υπάρχει μία
γενικότερη ενεργοποίηση και δραστηριοποίηση των συναδέλφων σε θέματα
χημικής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στο πλαίσιο των δράσεων για την χημική
εκπαίδευση οργανώσαμε σε συνεργασία με τους προϊσταμένους και συναδέλφους
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στον 32ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Χημείας, στον
οποίο διαγωνισμό μέλη της Διοικούσας του Περιφερειακού επισκέφθηκαν τα
Περιφερειακά Ιωαννίνων Άρτας Πρέβεζας και Θεσπρωτίας …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ λίγο ησυχία.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ: … συμβάλλοντας στην επιτυχή διοργάνωση. Και τέλος υπήρχε
μια οργάνωση ημερίδας για την Περιβαλλοντική Αδειοδότηση Έργων και
Δραστηριοτήτων με κεντρική ομιλήτρια τη συνάδελφο κυρία… μάλλον διευθύντρια
του Υπουγείου Περιβάλλοντος.
Περιφερειακό Τμήμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είχε στην
Αλεξανδρούπολη την πρώτη συνεδρίαση της Διοικούσας τον Γενάρη τον
προγραμματισμό δράσης και υπήρχε μια στήριξη στην προσπάθεια της Ένωσης και
την πρόταση Προέδρου στα πλαίσια της συμμετοχής της Ένωσης στο πρόγραμμα
της "EuCheMS" για τα Ιστορικά Ορόσημα με την υπαγωγή των Αβδήρων πατρίδα
του Δημόκριτου στις υποψηφιότητες για τα βραβεία.
Το Περιφερειακό Τμήμα Βορείου Αιγαίου, συνέβαλλε κι αυτό … είχε
καταρχάς την καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας. Συνέβαλλε κι αυτό στην
διοργάνωση, την επιτυχή διεξαγωγή του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού.
Τρία μέλη της και ο Πρόεδρος συμμετείχαν σαν επιτηρητές. Το Μάιο στο Ομήρειο
πνευματικό κέντρο του δήμου Χίου το Περιφερειακό σε συνεργασία με το σύλλογο
πτυχιούχων Φυσικών Επιστημών του νομού Xίου διοργάνωσε ομιλία με τίτλο «Τα
Λίπη και τα Έλαια στη Μαγειρική. Η Διατροφική Αξία του Μελιού», ομιλητής
ήταν ο επίκουρος καθηγητής του Χαροκόπειου
Πανεπιστημίου Γεώργιος
Μπόσκου, και έγινε και μία παρέμβαση του Τμήματος Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας
για την πρόσληψη αναπληρωτών , ένα θέμα που έχει ήδη αναφερθεί και από την
Πρόεδρο ότι είναι ένα σημαντικό θέμα.
Τελειώνω με το Περιφερειακό Νοτίου Αιγαίου, όπου το Γενάρη
πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση. Ακολούθησε η εκδήλωση για την
κοπή της πίτας και η απόφαση για πραγματοποίηση εκδήλωσης με αποδέκτες
μαθητές γυμνασίων στο 1ο δεκαήμερο του μηνός Νοεμβρίου με θέμα την
Εξοικείωση των Μαθητών και την Επίπτωση της Επιστήμης στην Καθημερινότητα
τους. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Βαφειάδης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Ρε παιδιά, λίγη ησυχία.
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Πεπραγμένα σε Διεθνείς Σχέσεις
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: Βαφειάδης. Θα απαριθμήσω τις αποφάσεις που πάρθησαν ή
είναι σχετικές με τα Διεθνή θέματα και θα γίνει μία σύντομη περιγραφή των
δράσεων για τα περιοδικά.
Με ημερολογιακή σειρά λοιπόν, η Διοικούσα Επιτροπή κοινοποίησε στα μέλη
της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και στα πανεπιστήμια, πληροφορίες σχετικά με το
Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Χημείας στο Liverpool.
Πληρώθηκαν και οι συνδρομές μας στην "EuCheMS" και στην IUPAC και
όπως εδώ και χρόνια γνωρίζετε δεν υπάρχουν οφειλές προηγούμενων ετών - θα
επανέλθω στο θέμα των πληρωμών.
Αναφέρθηκε η κυρία Σιδέρη σχετικά με την προσπάθεια που έχει γίνει για τα
περιοδικά και την… ουσιαστικά η Διοικούσα Επιτροπή αποδέχτηκε εισήγηση που
αφορούσε τις δράσεις για την διάθεση των περιοδικών.
Έχουμε συμπληρώσει σχεδόν όλες τις θέσεις εκπροσώπων στην "EuCheMS"
και στην IUPAC αλλά στη ομάδα εργασίας Working Party On Formulation In
Chemistry δεν υπήρξε έτσι ενδιαφέρον παρόλο που στάλθηκε πάνω από δύο φορές
πρόσκληση.
Εγκρίθηκε η συμμετοχή του κυρίου Τερζίδη στην Γενική Συνέλευση στο
Torino, όπου και πήγε.
Υπήρξε προετοιμασία για το Συνέδριο Πράσινης Χημείας του 2020 και
συγκεκριμένα συγκρότηση άτυπης οργανωτικής επιτροπής, απ’ τους κύριους
Καραγιάννη , Πούλο και Σισκο τους ομότιμους καθηγητές και μέλη της
Διοικούσας, τον κύριο Σιταρά, τον κύριο Παπαδόπουλο τον κύριο Βαμβακερό και
μένα με σκοπό την διεκδίκηση του Συνεδρίου Πράσινης Χημείας της IUPAC για το
2020, νομίζω ότι θ’ αναφερθώ σ’ αυτά αφού έτσι κι αλλιώς χρονολογικά κάνω την
παρουσίαση. Πάμε παρακάτω.
Εγκρίθηκε η μετάβαση της Προέδρου και του κυρίου Κατσογιάννη στο
Liverpool όπου θα γινότανε η Γενική Συνέλευση General Assembly EuCheMS και
Συνέλευση του Τμήματος Περιβάλλοντος.
Εγκρίνεται – εγκρίθηκε μάλλον η εκπροσώπηση η δικιά μου στην Γενική
Συνέλευση της Chem Pub Society.
Εγκρίθηκαν οι υποψηφιότητες για το HISTORICAL LANDMARKS, τα
Ιστορικά Ορόσημα Χημείας δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση και στο Περιφερειακό και
ως Κεντρική Υπηρεσία γι αυτό και αναφερθήκαμε διεξοδικά προηγουμένως…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ κάντε λίγο ησυχία.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: …ότι εκτός από την ΑΒΕΑ υπήρχε άλλη μία, άλλο ένα βραβείο το
οποίο αφορούσε ένα ορυχείο στη βόρεια Σουηδία. Εμείς καταθέσαμε τέσσερις
προτάσεις, έγινε μεγάλη προπαρασκευή, στο Περιφερειακό κάναμε επαφές με τα
Επιμελητήρια γιατί πιστεύαμε ότι οι εταιρείες έχουν κάποια επιστημονική
κληρονομιά η οποία δεν πρέπει να χαθεί, τέλος πάντων υπήρχε μια απήχηση, όχι
μεγάλη.
Στη συνέχεια στείλαμε να αναφερθώ για την Ολυμπιάδα Χημείας ότι κάναμε
τις πρέπουσες ενέργειες για την ονομασία της πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Βόρειας …
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ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: Αυτό προέκυψε μετά.
Αποφασίστηκε η αποστολή επιστολή σε όλους τους εκπροσώπους των Διεθνών
Οργανισμών των οποίων η θητεία λήγει τους επόμενους μήνες, αυτή η απόφαση
ήταν του Απριλίου εν πάση περιπτώσει να στείλουν ενημερωτικό σημείωμα για τα
πεπραγμένα τους στη διετία. Η κυρία Στεφανίδου μας έστειλε μία λίστα από
δράσεις. Προφανώς αφορούν το Τμήμα Αναλυτικής Χημείας και κάποιες
αναρτήσεις στο site και ο κύριος Κατσογιάννης μας έστειλε αναλυτικά τις δράσεις
του κατά τη διάρκεια της θητείας – μάλιστα αυτή την τριετία εκλέχθηκε πέρα απ’
την ανάληψη του Συνεδρίου Χημείας και Περιβάλλοντος του χρόνου στη
Θεσαλλονίκη, ο κύριος Κατσογιάννης μας ενημέρωσε ότι έχει γίνει πρόεδρος του
Division και δεν νομίζω ότι είχαμε ποτέ Πρόεδρο Division της "EuCheMS"
τουλάχιστον τα τελευταία πολλά χρόνια.
Επίσης συνεννόηση με τον κύριο Μισαηλίδη, τον εκπρόσωπό μας στην
"EuCheMS" του Τμήματος Ραδιοχημείας και Πυρηνικής Χημείας, αναλάβαμε να
διαμορφώσουμε μια προηγούμενη επιστολή και να την στείλουμε σε εκπροσώπους
της "EuCheMS" , μία επιστολή που τη σωστή τήρηση των … να τηρηθούν οι
προδιαγραφές σχετικά με το χτίσιμο του πυρηνικού σταθμού Ακούγιου στην
Τουρκία. Μιλήσαμε με τον κύριο Μισαηλίδη και μας είπε ότι έχει εγκριθεί το έργο
από την Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και είναι λίγα πράγματα που
μπορούμε να κάνουμε, αλλά παρόλα αυτά μπορούμε να πιέσουμε κι εμείς στη
σωστή τήρηση και είτε ως μεμονωμένα, χώρες της "EuCheMS" είτε συνολικά.
Μετά από πρόταση της Wiley και της ChemPubSoc αποφασίστηκε ομόφωνα
η βράβευση του καθηγητή K.C.Nicolaou και η ανακήρυξη του ως Fellow της
ChemPubSoc Europe για τη διετία 2016-2017. Είναι ένας τίτλος που δίνουμε σε
κάποιον διακεκριμένο επιστήμονα για την ίδια διετία έχουμε βραβεύσει ήδη τον
κύριο Περλεπέ. Βεβαίως ο κύριος Νικολάου είναι στην Αμερική, οι εργασίες του
δεν προσφέρουν στην Ένωση Χημικών royalties, παρόλα αυτά νομίζουμε ότι και
μόνο η αναγόρευσή του ως Fellow, θα βοηθήσει στη διάδοση των περιοδικών και
συγκεκριμένα στη θεματολογία που άπτεται με την φαρμακευτική χημεία και τα
σχετικά.
Η πλειοψηφία της Διοικούσης Επιτροπής απάντησε θετικά στο αίτημα του
αντιπροέδρου της EuCheMS, ότι θα προσφέρει την βοήθεια στο Atlantic Basin
Conference In Chemistry ABC Chem, το δεύτερο που θα γίνει, για το Δεκέμβρη
του 2021 και 22 και η υπόθεση αυτή προχωράει. Νομίζω ότι υπάρχουν και
ανταγωνιστικές προτάσεις αλλά είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να φέρουμε και
αυτό το Συνέδριο στην Ελλάδα.
Τώρα επίσης να αναφερθώ, ότι έχουμε μπροστά μας Το Διεθνές Έτος
Περιοδικού Πίνακα. Απ’ όσο γνωρίζω στο Περιφερειακό έχουμε σχεδιάσει κάποιες
δράσεις, περιμένουμε και τα άλλα Περιφερειακά και τα Χημικά Τμήματα να
στείλουν τις προτάσεις τους και νομίζω ότι σπάνια δίνεται τέτοια ευκαιρία η
UNESCO να ανακηρύσσει θέματα σχετικά με τη χημεία και να τα βάζει ως… να
δίνει αυτό τον χαρακτήρα του Διεθνούς Έτους.
Επανέρχομαι στο θέμα των πληρωμών. Η Eurochem έστειλε τιμολόγια που
αφορούσαν τα προηγούμενα έτη – τα προηγούμενα τέσσερα έτη – και ζητάει να τα
πληρώσουμε. Φυσικά η Διοικούσα Επιτροπή δεν αρνείται να τα πληρώσει, την
ενημέρωσε όμως ότι θα πρέπει να στέλνονται έγκαιρα, να γίνεται ο σωστός
προγραμματισμός και φυσικά να στέλνονται και στον κατάλληλο παραλήπτη, και
ενημερώσαμε ότι το κατάλληλο email είναι το info. Από εκεί και πέρα στείλαμε και
δεύτερη επιστολή για να υπενθυμίσουμε να μας ενημερώσουν σχετικά.
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Τώρα, όπως σας είπα οι εκπρόσωποι που στείλανε τις ενημερώσεις τριετίας
είναι μια λίστα δράσης από την Eurochem. Νομίζω ότι μπορεί, θα το αφήσω εδώ
στο Προεδρείο, όποιος θέλει να το κοιτάξει. Όπως επίσης και τον απολογισμό του
κυρίου Κατσογιάννη. Περιμένουμε… έχει γίνει και δεύτερη ειδοποίηση στους
κυρίους Καμπόλη, Κόκοτο, Μπόκαρη, Προεστό και Γκανάτσιο να στείλουν τις
δικές τους ενημερώσεις για να προχωρήσουμε.
Περνάω στο δεύτερο μέρος της ενημέρωσης που αφορά στη διάδοση των
περιοδικών. Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι το ένα τρίτο… το ένα τέταρτο ας πούμε
των αποθεματικών που έχει σήμερα η Κεντρική Υπηρεσία προέρχεται από εισφορές
και δικαιώματα καλύτερα να το πω δικαιώματα – royalties – που εισπράττει η
Ένωση από τα περιοδικά γι’ αυτό και θέλω να δίνουμε την δέουσα προσοχή και από
πλευράς μου έχω κάνει αρκετά μεγάλη προσπάθεια. Η Διοικούσα, είχε γίνει μια
παρουσίαση σε προηγούμενη ΣτΑ, σχετικά με προτεινόμενες δράσεις. Η
παρουσίαση αυτή, με μικρές αλλαγές έγινε αποδεκτή από την Διοικούσα, στάλθηκε
ενημέρωση στον εκδοτικό οργανισμό για το πώς προσβλέπουμε σε αύξηση των
υποβολών εργασιών στα περιοδικά αυτά, τα οποία περιοδικά πλέον έχουν γίνει 14
και σύντομα θα γίνουν 15 για να καλύπτουν όλο και μεγαλύτερη θεματολογία. Η
Wiley ενημέρωσε ότι υιοθετεί εν μέρει τις δράσεις που θέλουμε να κάνουμε,
παρόλα αυτά θεωρεί ότι πρέπει οι δράσεις να γίνουν γρήγορα και να είναι ευέλικτο.
Ενδεικτικά μου έγραψαν ότι πρέπει να είναι «keep it» με εισαγωγικά «keep it small
and simple». Έτσι με τον κύριο Κιτσινέλη, ο οποίος έχει την εξουσιοδότηση ως
εξωτερικός συνεργάτης, να ασχοληθεί και αυτός με τα περιοδικά, ξεκινήσαμε μία
σειρά από δράσεις. Ο Σπύρος Κιτσινέλης πήρε 250 email από μέλη του μητρώου
που είναι ακαδημαϊκοί, τους έστειλε και κάποια κρίσιμη μάζα αυτών – είκοσι
τριάντα – απάντησαν και δήλωσαν ότι θέλουν να είναι δέκτες του newsletter και να
συμβάλλουν κι αυτοί με κάποιο τρόπο στη διάδοση, δηλαδή τι; Να υποβάλλουν
εργασίες. Να υποβάλουν τις εργασίες του εκεί. Πέρα απ’ αυτό, με πρωτοβουλία του
κυρίου Κιτσινέλη και σε συνεννόηση με την Διοικούσα, έχουν γίνει συνεντεύξεις
με Έλληνες ακαδημαϊκούς κυρίως Editors των περιοδικών, για τη δημιουργία και
να σχηματιστούν ποσοτικά ερωτηματολόγια, που σε βάθος χρόνου θα δοθούνε σε
όλους τους ακαδημαϊκούς σύμφωνα με το σχέδιο που έχει δοθεί στο παρελθόν και
έχει εγκριθεί. Γίνονται αναρτήσεις στο site της Ένωσης, των περιοδικών
μεταφρασμένες, δηλαδή το newsletter που στέλνεται μηνιαία από την Wiley
μεταφράζεται και αναρτάται και στα Χημικά Χρονικά υπάρχει κατά καιρούς όπως
βλέπετε, ενημέρωση ενδεικτικά για περιοδικά, το ένα μετά το άλλο νομίζω πέντε,
ένα μικρό αφιέρωμα. Προμηθευτήκαμε προωθητικό έντυπο υλικό από τα κεντρικά
γραφεία της Wiley μετά από πρωτοβουλία του Σπύρου του Κιτσινέλη και
διανέμεται στους συναδέλφους χημικούς που επισκέπτονται τα γραφεία της
Ένωσης. Και στα Περιφερειακά, όποια περιφερειακά θέλουν να ζητήσουν,
μπορούν να ζητήσουν από την Κεντρική Υπηρεσία. Για το μητρώο είπαμε το ..
λίστα των Ελλήνων ακαδημαϊκών ναι..
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Όχι, πανεπιστημιακών. Γιάννη πανεπιστημιακών.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: Ακαδημαϊκών, ναι πανεπιστημιακών οκ, στις ανακοινώσεις των
Χημικών Χρονικών. Και υπάρχει group ενημερώσεων σε κοινωνικό δίκτυο, στο
facebook με εβδομαδιαίες ενημερώσεις.
Τώρα πρόσφατα έγινε Γενιή Συνέλευση των μεριδιούχων της ChemPubSoc
Europe τον Ιούνιο. Η – επιγραμματικότατα θα πω- ότι με βάση τις εξελίξεις που
υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο και γενικώς την εσωστρέφεια που διέπει, τόσο την
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Royal Chemical Society της Βρετανίας όσο και την ACS, η ευρωπαϊκή ουσιαστικά
εκδοτική, ο εκδοτικός συναιτερισμός ChemPubSoc έβγαλε στην κυκλοφορία ένα
μανιφέστο το οποίο συντάχθηκε στη Νάπολη και αφορά το πώς θα θέλαμε να
φθάσουμε στην πρώτη θέση των δημοσιεύσεων, τόσο ποιοτικά όσο και ποσοτικά,
μέχρι το 2030. Βεβαίως έχουμε τα σκαμπανεβάσματα, ως Ένωση Ελλήνων
Χημικών έχουμε κάποια σκαμπανεβάσματα, προσπαθούμε πάντα να αυξάνουμε τις
εργασίες. Για το 2017 οι εργασίες που υποβλήθηκαν μειώθηκαν από πανεπιστήμια
ελληνικά, παρόλα αυτά τα χρήματα που θα εισπράξει η Ένωση Ελλήνων Χημικών
για το 2017 δεν είναι μειωμένα κατά πολύ, θα έχουμε μία μείωση πολύ μικρότερη
από την ποσοστιαία μείωση σε υποβαλλόμενες εργασίες. Οι εισπράξεις που
προβλέπονται για το 2017 θα είναι γύρω στις 20.000 ευρώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώστε κύριε συνάδελφε.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Άρα έχουμε τελειώσει κι’ αυτό το θέμα. Εισηγήσεις.
Θα υπάρξει καμία ερώτηση διευκρινιστική;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Σιγά σιγά σιγά. Λοιπόν. Επειδή δεν θα
αφήσουμε ανοιχτό τον κατάλογο, όσοι είναι να καταγραφούν τώρα, και θα κάνουν,
μην ακούσω τοποθετήσεις, διευκρινιστικές ερωτήσεις.. έτσι; Αν θέλουν να
εμπλουτίσουν την δική τους επιχειρηματολογία. Όχι επιχειρηματολογία όμως τώρα.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου):
ενημερώσουμε…

Τοποθέτηση πρέπει να κάνουμε για να

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ : Μετά.
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Μετά μετά
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Μετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Μετά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Τώρα ερωτήσεις. Μόνο ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Στην τοποθέτησή του μετά μπορεί να πει
ο καθένας ότι θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Άρα Κατσογιάννης, Χρονάκης - Αντώνη θα
ερώτηση; Άρα μόνο ο κύριος Κατσογιάννης και ο Μακρυπούλιας.

έχεις

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Μακρυπούλιας. Άλλος;
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ(εκτός μικροφώνου): Παιδιά, τι γίνεται, δεν… παρακάτω το
βλέμμα δεν πάει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Πάει, μια χαρά πάει, παντού πάει. Αν δεν σηκώνετε το
χέρι ικανοποιητικά δεν σας βλέπουμε.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Λοιπόν σημείωσε την Άννα. Λοιπόν, άλλος ερώτηση; Κλείνει ο
κατάλογος. Τρεις.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Κι εγώ κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τέσσερις.
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ(εκτός μικροφώνου): Μια ερώτηση για τα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Στο μικρόφωνο.
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μία ερώτηση για τα έσοδα από τα περιοδικά. Επειδή
αναφερθήκατε κύριε Βαφειάδη ότι μειώθηκαν οι υποβολές, αλλά τα έσοδα δεν
μειώθηκαν αντιστοίχως. Τελικά τα έσοδα έρχονται από τις υποβολές ή από τις
εργασίες που γίνονται δεκτές προς δημοσίευση; Γιατί αυτό έχει σημασία να
κοιτάμε. Ρωτώ, δεν ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Μακρυπούλιας.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Δύο ερωτήσεις. Αν είχαμε καμία εξέλιξη με τις ενέργειες που
είχαμε αποφασίσει στη ΣτΑ, από τις εργασίες της ομάδας εργασίας Διοικητικά
Οργανωτικά σχετικά με τις συνδρομές συναδέλφων που ζουν στο εξωτερικό μόνιμα
και απαλλαγή κάποιων απ’ αυτών. Και ένα δεύτερο ερώτημα. Την ημέρα των
Πανελληνίων Εξετάσεων εάν υπήρχαν στην Επιτροπή και με ποιον τρόπο,
συνάδελφοι οι οποίοι οφείλουν ή νομίζω οφείλουν να είναι στα βαθμολογικά
κέντρα ως εξεταστές. Και με ποιον τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Στεφανίδου
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Με αριθμό πρωτοκόλλου 492. Στεφανίδου. Με αριθμό
πρωτοκόλλου 492, ημερομηνία 11/5/2018, έφυγε μια επιστολή της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών προς τον κύριο Γαβρόγλου και σε κάποιους άλλους αποδέκτες.
Σε αυτή την επιστολή υπάρχει μία πρόταση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και
συγκεκριμένα στο σημείο Γ, στις αναθέσεις για τους Χημικούς Μηχανικούς ΠΕ85
προερχόμενοι από ΠΕ12 «αποτελεί αναγκαιότητα η ά ανάθεση στο μάθημα της
χημείας στα ΕΠΑΛ στους χημικούς μηχανικούς από κοινού με τους ΠΕ χημικούς».
Θα ήθελα αν μπορείτε να μου πείτε πως η Ένωση Ελλήνων Χημικών έφτασε να
καταθέσει μια τέτοια πρόταση. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Βαμβακερός. Εντάξει Παπαδόπουλος.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Βαφειάδη ποια είναι και
γιατί δεν έχει πάρει από κάποιους αντιπροσώπους εκπροσώπους της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών στους Διεθνείς Οργανισμούς ενημέρωση και ποιες ενέργειες
έκανε ούτως ώστε να έχει από όλους τους εκπροσώπους μας. Ή τέλος πάντων ως
υπεύθυνος Διεθνών Σχέσεων αν γνωρίζει ποια είναι η δραστηριότητα των
εκπροσώπων μας.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Οκ, έχουμε ολοκληρώσει τις ερωτήσεις νομίζω. Μόνο
ο κύριος Βαφειάθης έχει δεχτεί ερωτήσεις; Δεν νομίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Όχι έχω κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Η κυρία Σιδέρη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ- ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Να απαντήσω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ:Ναι, ναι.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: Λοιπόν. Σχετικά με το ερώτημα του κυρίου Κατσογιάννη. Το
σύστημα που ακολουθείται σχετικά με τα Royalties είναι τριπλό. Είναι το περιοδικό
Chemistry European Journal το οποίο ήταν το πρώτο που εκδόθηκε στο οποίο είχε
προβλέψει η Ένωση και είχε αγοράσει μετοχές. Εκεί γίνονται.. υποβάλλονται οι πιο
πολλές εργασίες. Έχει πολλά τεύχη έχει μεγάλη αναγνωσιμότητα και πολλές
εισπράξεις. Αυτό δηλαδή από μόνο του διασφαλίζει ένα μεγάλο μέρος των
χρημάτων που παίρνουμε κάθε χρόνο. Υπάρχουν μετά κάποια άλλα περιοδικά
πολλά… αρκετά από τα 14 περιοδικά τα οποία είναι με ένα μεικτό σύστημα
υπολογισμών, στο οποίο δεν θέλω να μπω τώρα στη διαδικασία και υπάρχουν και
κάποια άλλα που πάνε μόνο με τις υποβληθείσες εργασίες όπως είναι για
παράδειγμα το "Open Access" περιοδικό, που έχει το Chemistry Open που είναι
μόνο, ανάλογα με τις εργασίες που υποβάλλονται υπάρχουν και κανα δυο ακόμα.
Αυτό και μόνο το γεγονός ναι με βάση ας πούμε ότι ανέλαβα να πηγαίνω στις
συνεδριάσεις πριν τέσσερα χρόνια για παράδειγμα, τότε εισπράτταμε περίπου 1213.000 ευρώ, τώρα έχουμε φτάσει περίπου στις 20.000 τα τελευταία 2-3 χρόνια.
Αυτό παίζει ρόλο κυρίως, ο λόγος μάλλον που συνέβη αυτό, ήταν γιατί είχαμε ένα
ασθενές ευρώ, είχαμε αυξανόμενες υποβολές και αναγνωσιμότητα κυρίως για το
Chemistry European Journal. Εμείς προσπαθούμε για τα περιοδικά τα οποία, είτε
έχουν ένα μεικτό σύστημα εργασιών και μετοχών, είτε γι αυτά που είναι μόνο ο
υπολογισμός με βάση τις εργασίες, να αυξήσουμε και εκεί την υποβολή και φυσικά
την αποδοχή των εργασιών και το σύστημα από μόνο του … το σύστημα.. έχουμε
αποφασίσει ότι θα υπάρχουν περιοδικά που θα υποβοηθούν την όλη διαδικασία,
δηλαδή όταν απορρίπτεται μία εργασία από ένα περιοδικό με υψηλό impact factor
να γίνεται αποδεκτό από άλλο περιοδικό της ίδιας οικογένειας, το Chemistry Select
για παράδειγμα, έτσι ώστε να μην φεύγουν εργασίες να πηγαίνουν σε άλλους
εκδοτικούς οίκους. Τώρα, νομίζω ότι κάλυψα. Ναι. Τώρα σχετικά με το ερώτημα
του κυρίου Παπαδόπουλου, σαφώς και έχω επικοινωνία με τους εκπροσώπους, όσοι
φυσικά έχουν διάθεση να επικοινωνήσουν μαζί μου. Με την βουκέντρα δεν γίνεται
τίποτα. Έχω ενημερώσει κατά καιρούς με νέα που υποπέπτουν στην αντίληψή μου
σχετικά με κάποιο Division αν κάποιος συνάδελφος … το είπα λάθος … κάτι που
υποπίπτει στην αντίληψή μου, κάποια νέα από δω από κει, αλλά τίποτα δεν γίνεται
χωρίς τον πατριωτισμό και υπάρχουν φυσικά πολλοί από τους συναδέλφους που
ορίστηκαν απ’ τη Διοικούσα το 2015 που δεν έχουν στείλει ούτε μία αναφορά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Σε ότι αφορά την ερώτηση του κυρίου Μακρυπούλια,
για το με ποια διαδικασία ήρθαν η επιτροπή για την επίλυση των θεμάτων των
πανελλαδικών εξετάσεων. Η διαδικασία ήταν η ακόλουθη. Ο κύριος Βαμβακερός
με απόφαση της Διοικούσας ανέλαβε να οργανώσει την επιτροπή των εξετάσεων
που θα επιλύσει τα θέματα των πανελληνίων εξετάσεων. Με απόφαση της
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Διοικούσας λοιπόν Επιτροπής έγινε αυτό. Ο κύριος Βαμβακερός δεν μπόρεσε να
οργανώσει την επιτροπή αυτή και σ’ αυτούς που απευθύνθηκε, ανταποκρίθηκε
θετικά ο ένας ο ένας συνάδελφος, ο οποίος και ήταν στην επιτροπή, οι άλλοι δύο
συνάδελφοι δεν ανταποκρίθηκαν, η επιτροπή έπρεπε να είναι τουλάχιστον πέντε
άτομα, οπότε η Διοικούσα ανέθεσε σε μένα να οργανώσω την επιτροπή. Εγώ
λοιπόν την οργάνωσα ως εξής. Επέλεξα αυτούς που ήταν και άλλες φορές στην
επιτροπή επίλυσης των εξετάσεων και δεν είχαν υποχρεώσεις στα σχολεία τους
γιατί όπως καταλαβαίνετε καθηγητές των δημόσιων σχολείων των λυκείων δεν
μπορούνε να ρθούνε είναι υπόχρεοι να βρίσκονται στα σχολεία τους κτλ και
έστειλα και επιστολές σε τρία ιδιωτικά σχολεία ζητώντας να επιτρέψουν στους
καθηγητές που διδάσκουν στη Γ΄ Λυκείου να έρθουν να λύσουν τα θέματα για την
Ένωση Ελλήνων Χημικών. Και τα τρία σχολεία ανταποκρίθηκαν θετικά, έστειλαν
ευχαριστήρια επιστολή στην Ένωση Ελλήνων Χημικών. Εκ των τριών σχολείων, ο
συνάδελφος του ενός σχολείου που πρώτη φορά -και μέλος της "Χημικής
Αντίδρασης" ο κύριος Καλαμαράς να το πω δηλαδή- που για πρώτη φορά θα
βαθμολογούσε στις εξετάσεις ζήτησε, πήρε τηλέφωνο και ζήτησε να μην έρθει γιατί
ήθελε να συμμετάσχει στη διαδικασία των εξετάσεων. Οι άλλοι δύο συνάδελφοι – η
κυρία Βραχνού και ο κύριος Μεϊντάνης που είναι και μέλος του Τμήματος Παιδείας
ήρθαν κανονικά στην Ένωση. Δεν είναι υποχρεωμένοι οι συνάδελφοι των ιδιωτικών
σχολείων να πηγαίνουν στη βαθμολόγηση. Είναι υποχρεωμένο το ιδιωτικό σχολείο
να δηλώνει έναν καθηγητή από κάθε- έχω την απάντηση που έδωσε η Λεόντειος
…σας παρακαλώ και η Λεόντειος… το Υπουργείο μπορεί να ζητάει όχι όλους τους
καθηγητές του ιδιωτικού, γιατί το ιδιωτικό έχει κι’ αυτό σχολικές επιτροπές, έχει
τέτοια πράγματα. Λοιπόν. Επίσης, θέλω να πω, ότι οι συνάδελφοι για τους οποίους,
στους οποίους αναφερόμαστε και οι οποίοι έκαναν την τιμή στην Ένωση να είναι
στην επιτροπή λύσης, δυστυχώς η κυρία Βραχνού δεν μπόρεσε να είναι γιατί
πέθανε ο πατέρας της την ίδια μέρα- την έφαγε το κακό μάτι- λοιπόν, οι συνάδελφοι
λοιπόν αυτοί, ήρθαν και με άδεια του σχολείου τους και επίσης δεν είχαν δηλωθεί
από τα σχολεία τους στις Δευτεροβάθμιες. Ούτε ο ένας ούτε ό άλλος. Άρα λοιπόν
ήρθαν απολύτως νόμιμα και απολύτως δίκαια.
Σε ότι αφορά το ερώτημα της κυρίας Στεφανίδου. Κυρία Στεφανίδου
γνωρίζετε το καθεστώς των αναθέσεων στο σχολείο; Όχι. Εγώ λοιπόν το γνωρίζω
το καθεστώς των αναθέσεων και στα ΕΠΑΛ, οι αναθέσεις του μαθήματος της
Χημείας – όχι τώρα , εδώ και μία δεκαετία τουλάχιστον- η πρώτη ανάθεση είναι
στους χημικούς μηχανικούς. Η πρώτη ανάθεση του μαθήματος της χημείας είναι
στους χημικούς μηχανικούς. Την Τετάρτη… Οι αναθέσεις των μαθημάτων βγήκανε
Τρίτη. Και η Διοικούσα Επιτροπή η οποία και αποφάσισε αυτή την αποστολή της
επιστολής συνεδρίασε την Τετάρτη. Είναι εδώ και η κυρία Λαμπή είναι Γενική
Γραμματέας και θα σας πει κι εκείνη το ιστορικό αν θέλετε. Την Τετάρτη όταν
συνεδρίασε η Διοικούσα γνώριζα ήδη ότι έχουν αλλάξει την ανάθεση και την έχουν
αναθέσει στο ΠΕ85. Και τότε, είχαμε ετοιμάσει μία πρώτη επιστολή που θα έφευγε
από μας ως Ένωση Χημικών και θα ζητούσε το προηγούμενο καθεστώς –προσέξτε
με- για τα ΕΠΑΛ, γιατί ταυτόχρονα ζητούσαμε στα Λύκεια να μην έχουν ανάθεση
οι χημικοί μηχανικοί. Ενώ είχανε στα Λύκεια ανάθεση. Δηλαδή θέλαμε να φαίνεται
η Ένωση Ελλήνων Χημικών ότι τηρεί τους κανόνες του δικαίου. Ταυτόχρονα όμως
είχαμε ετοιμάσει και μία επιστολή που δεν την συζητήσαμε εκείνη την ημέρα αλλά
την στείλαμε την αμέσως επόμενη δεν θα μπορούσε να βγει την αμέσως επόμενη
αλλιώς, γιατί ξέραμε ότι πήγαινε στον ΠΕ85 και μέσα έμπαιναν οι Τεχνικοί
Πετρελαίού και οι Τεχνικοί Τεχνολόγοι Τροφίμων να διδάσκουν χημεία στο
Γυμνάσιο και στο Λύκειο και οι Μεταλλειολόγοι. Οπότε, όταν εμείς ανακοινώσαμε,
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στείλαμε την πρώτη επιστολή, σε δυο ώρες περίπου ανακοινώθηκε η δεύτερη
διόρθωση από το Υπουργείο. Και σε τρεις ώρες είχαμε δώσει την τρίτη επιστολή.
Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα τακτικής, που αφορά την αξιοπιστία της Ένωσης και το
να μη φαίνεται συντεχνιακή. Παρόλα αυτά στην Διοικούσα Επιτροπή και παρότι
είπα εγώ και μπορείτε να το δείτε και στα πρακτικά γιατί η συγκεκριμένη …
συγγνώμη είναι κάπως δεν μπορώ να χειριστώ..
ΜΕΛΟΣ (εκτός μικροφώνου): Είναι πιο πίσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Ωραία. Παρότι λοιπόν εγώ είπα στη Διοικούσα
Επιτροπή ότι θα έχουμε συνέχεια με τις αναθέσεις και μην δημιουργείτε πρόβλημα
με την συγκεκριμένη επιστολή, υπήρξε πρόβλημα από συνάδελφο ο οποίος βγήκε
και λοιδορούσε την Ένωση Ελλήνων Χημικών στο facebook. Ο συνάδελφος όμως
δεν ξέρει τι γινόταν με τις αναθέσεις και δεν ήξερε και τι θα γινόταν την επόμενη
μέρα. Γι’ αυτό πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί.
Η άλλη ερώτηση που έκανε ο κύριος Μακρυπούλιας δεν κατάλαβα αν με
αφορά.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (εκτός μικροφώνου): Ξέρω ‘γω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Με αφορά;
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (εκτός μικροφώνου): Εσείς δεν εκτελείτε τις αποφάσεις της
ΣτΑ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Ποια ήταν η απόφαση της ΣτΑ που θέλατε να
εκτελεστεί; Για πέστε μου, δεν κατάλαβα. Όχι ποια ήταν η απόφαση της ΣτΑ; Άαα
για τις συνδρομές. Η Επιτροπή, είχε ζητηθεί αν θυμάμαι καλά από την ΣτΑ να κάνει
μια οικονομοτεχνική μελέτη για το θέμα.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (εκτός μικροφώνου): Δεν μπορεί να κάνει η ΣτΑ
οικονομοτεχνική μελέτη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Δεν έχει γίνει οικονομοτεχνική μελέτη κύριε
Μακρυπούλια για το θέμα αυτό. Πάντως για να πούμε τώρα την αλήθεια κι επειδή
εδώ οικονομοτεχνικές μελέτες έχουν κοστίσει στην Ένωση κάτι 20.000-30.000
ευρώ και δεν έχουν οδηγήσει πουθενά…
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (εκτός μικροφώνου): Αυτές είναι αναλογιστικές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Κι’ αυτή αναλογιστική θα είναι παιδιά γιατί θα
προβλέψει έσοδα- έξοδα δηλαδή κι’ αυτή αναλογιστική θα είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Δεν κάνουμε διάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Θα ήθελα αν θέλετε να επαναφέρετε το θέμα και
ευχαρίστως να γίνει αλλά να υπάρχει κι ένα οικονομικό πλάνο. Δηλαδή, μην πάμε
να κάνουμε μια τέτοια μελέτη.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (εκτός μικροφώνου): Τώρα το λέτε;
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Ει ει ει ει
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Πότε να το πω; Δεν την έκανα εγώ την πρόταση.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (εκτός μικροφώνου): Εγώ σας ρώτησα αν εκτελέστηκε η
απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ολοκληρώσαμε νομίζω.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ (εκτός μικροφώνου): Ναι , ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί από
κάποιον άλλο συνάδελφο εισηγητή; Όχι
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Όχι λέω, καλύφθηκες εσύ ας πούμε;
Γιατί σε βλέπω και μιλάς, γι αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό. Έχουμε ολοκληρώσει με τις ερωτήσεις
και τις απαντήσεις. Θα ανοίξουμε κατάλογο ομιλητών. Παρακαλώ δεν…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Θα ανοίξουμε και θα κλείσουμε
κατάλογο ομιλητών και μετά θα πάμε για φαί, αλλιώς δεν πάμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ρωταμε. Βαμβακερός, Χρονάκης, Βαμβακερός,
Φαρμάκης, Παπάς, Βαφειάδης. Αφού είσαι εισηγητής. Βαφειάδης, Κατσογιάννης…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Ομιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Κι όταν λέμε κλείνει ο κατάλογος κλείνει μετά.
Μακρυπούλιας, Χάλαρης , Τερζίδης, Δεν τελειώσαμε ακόμη. Να προλάβουμε να
γράφουμε κιόλας. Σιταράς
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Να σηκώσουν τα χέρια όσοι δεν θέλουν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Πομόνης, Παπαχρήστου, Δάφτσης , παιδιά δεν
προλαβαίνω να γράψω, Λαμπή, Στεφανίδου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Δε σε γράψαμε; Που είσαι; Πάλι δεν σε
βλέπω ρε Άννα τι να κάνω;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παπαδόπουλος. Λοιπόν, έχουμε δεκαέξι ομιλητές.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Κι ένας εγώ δέκα επτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Και αυτοί θα μείνουνε, να ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Κι ένας εγώ δέκα επτά.
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ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Τα πλεονεκτήματα του Προεδρείου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Τριανταφυλλάκης. Διακόπτουμε για το γεύμα και
ακριβώς σύμφωνα με το πρόγραμμα σε μία ώρα θα’ μαστε πίσω. Άρα 16:42. Σε 45
λεπτά. 16:30 πίσω ακριβώς. Αν έρθουμε και νωρίτερα θα ξεκινήσουμε νωρίτερα.
ΔΙΑΚΟΠΗ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Θα συνεχίσουμε μάλλον τις εργασίες μετά τη διακοπή
για το γεύμα και παρακαλείται ο κύριος Βαμβακερός για την τοποθέτησή του.
Κύριε Βαμβακερέ. Ωραία επειδή ο κύριος Βαμβακερός είναι λίγο έξω, θα’ ρθει ο
κύριος Χρονάκης στο βήμα.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Ναι, να γίνει απαρτία όμως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Κύριε Χρονάκη έχουμε απαρτία, ανεβείτε στο βήμα.
Έλα Αντώνη.
ΧΡΟΝΑΚΗΣ: Χρονάκης. Να μιλήσω ως ο πρώην πρόεδρος του Τμήματος
Παιδείας και χημικής…
ΔΕΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΟΜΙΛΗΤΗΣ - Εεε μη μιλάς ακόμα. Όσοι είναι να
κάτσουν ας κάτσουν όσοι δεν είναι να κάτσουν ας φύγουν.
ΧΡΟΝΑΚΗΣ: Ναι, ως ο προηγούμενος πρόεδρος του Τμήματος Παιδείας και
Χημικής Εκπαίδευσης. Και στην προηγούμενη ΣτΑ, είχα αναφέρει πως το Τμήμα
Παιδείας δέχεται επιθέσεις. Αυτές οι επιθέσεις, μετά απ’ αυτή τη ΣτΑ έγιναν
ακόμη χειρότερες. Είμαι εδώ λίγο για να σας ενημερώσω για ποιο λόγο
παραιτήθηκα και για ποιο λόγο παραιτήθηκε όλο το διοικητικό συμβούλιο του
Τμήματος Παιδείας. Υπήρχε μια πολύ μεγάλη δυσκολία για να συγκροτηθεί το
συγκεκριμένο Επιστημονικό Τμήμα, υπήρχε ένα κενό δύο ετών που δεν
μπορούσαμε να συγκροτήσουμε Τμήμα Παιδείας. Για να φτιάξουμε, να μαζέψουμε
τους συναδέλφους να έρθουνε να ψηφήσουνε σε Αθήνα - Θεσσαλονίκη κατά
κύριο λόγο αλλά και σ’ άλλες περιοχές της Ελλάδας, καταβάλαμε πολύ μεγάλες
προσπάθειες. Ο όγκος δουλειάς ήταν απίστευτος. Μόνο όσοι ασχοληθείτε στο
μέλλον –και εύχομαι να ασχοληθείτε όσοι εκπαιδευτικοί υπάρχετε εδώ - με το
Τμήμα Παιδείας, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Τα θέματα που προκύπτουν και πρέπει
να γνωμοδοτήσει προς τη Διοικούσα Επιτροπή είναι πάρα πάρα πολλά. Κάποιοι
άνθρωποι αποφασίσαμε να αφιερώσουμε όλο τον ελεύθερο χρόνο μας, πολλές
φορές ακόμα και περισσότερο από αυτόν, όμως εγώ προσωπικά δεν ήμουνα
καθόλου προετοιμασμένος ότι θα δεχόμουνα επίθεση από χημικούς. Το θεωρούσα
πρωτάκουστο. Εγώ θεωρούσα ότι οι άνθρωποι που μαζευτήκαμε και αφιερώσαμε
όλο το χρόνο μας – και παράδειγμα είναι ο κύριος Κορύλλης εδώ – αφήναμε τις
δουλειές μας και τρέχαμε για την Ένωση Χημικών, θα έρθουν κάποιοι άνθρωποι
και θα μας πουν «σας ευχαριστούμε». Αν’ αυτού είχαμε κάθε εβδομάδα μηνύματα.
Στην αρχή ήτανε ειρωνικά, μετά μας έλεγαν ότι είμαστε παράνομοι και μετά μας
λέγαν ότι όλο αυτό το κάνουμε για προσωπικές επιδιώξεις. Εγώ δεν άντεξα αυτόν
τον πόλεμο των επαγγελματιών συνδικαλιστών κι έτσι έδωσα τη θέση μου και
επανέρχομαι στην οικογένειά μου και πήρα ανάσες. Εύχομαι ο επόμενος να έχει πιο
πολύ δύναμη από μένα. Ευχαριστώ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Βαμβακερός.
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ: Καλημέρα σας. Βαμβακερός. Λοιπόν . Θα’ θελα να πω δυο
πραγματάκια. Δεν πήγαν καλά τα πράγματα την προηγούμενη τριετία, αυτή η
Διοικούσα Επιτροπή δεν είχε καθόλου καλό κλίμα, δεν προώθησε την
συνεργατικότητα , την αλληλεγγύη μεταξύ συναδέλφων, ούτε καν την αμοιβαία
εμπιστοσύνη και το σεβασμό και τη φιλία όπως έχουμε παραδοσιακά οι χημικοί
μεταξύ μας . Είπε ο κύριος Χρονάκης κάποια πράγματα θα πω κι εγώ. Σε κάθε
ευκαιρία ήμουν υπονομευτής, ξέρω γω πράκτορας του Υπουργείου δεν ξέρω γω
τι…
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Του FBI…
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ: Του FBI ναι, του ΙΚΑ, πράγμα που με οδήγησε και μένα
προοδευτικά, πρώτα να παραιτηθώ από υπεύθυνος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και μετά όποτε -ε ότι είναι τέλος πάντων στην αρμοδιότητα της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης- διότι και οι δουλειές που είχα οι υπηρεσιακές αυξανόντουσαν, αλλά
και μου κατά το δοκούν δηλαδή αν δεν ήτανε ας πούμε δεν ήθελε κάποιος να πάω
στο, ξέρω γω στη βουλή, δεν προσκαλιόμουνα αλλά έπρεπε να πάω σε μια
συνέντευξη που δεν μπορούσα υπηρεσιακά για ένα μια επιτροπή, στις έντεκα η
ώρα ή στις δώδεκα η ώρα στο Σύνταγμα πράγμα που ήταν γνωστό ότι μου ήταν
αδύνατο. Υπηρεσιακά μου ήταν αδύνατον και πρακτικά μου ήταν αδύνατον. Θα
μπω σε δυο πολύ συγκεκριμένα πράγματα που αναφέρθηκαν και πριν. Δεν ήμουν ο
υπεύθυνος ο αρμόδιος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αλλά επειδή το τμήμα είχε
παραιτηθεί είπα στην Διοικούσα Επιτροπή – το χω πει τριάντα φορές – δεν είπα
ποτέ ότι θα αναλάβω είπα δεν είμαι ο υπεύθυνος, να συμβάλλω, να κάνω επαφές να
ζητήσω από συναδέλφους να βοηθήσουν. Εξήγησα ότι εκείνη την ημέρα όλο το
προσωπικό που διδάσκει χημεία οφείλει να είναι στα βαθμολογικά για την εξέταση
των προφορικώς εξεταζόμενων. Άρα μένουν συνάδελφοι που είναι στον ιδιωτικό ας
το πω τομέα – φροντιστές ή στο ΕΠΑΛ γιατί δεν είναι η ίδια μέρα της εξέτασης
είναι άλλο πρόγραμμα, όλοι οι άλλοι δεν μπορούν κι έτσι πήρα τον κύριο… δυο
συνάδελφοι δέχτηκαν ο κύριος Καλαμαράς – το είπε η κ. Πρόεδρος ήδη – πρώτα
δέχτηκε σε μένα έχω το γραπτό μήνυμα, είναι στο κινητό μου όποιος θέλει να το
δει, μετά αρνήθηκε, μετά δέχτηκε στην κυρία Πρόεδρο μετά πάλι δεν πήγε. Εεε να
πάμε… είπα λοιπόν απ’ την αρχή να συμβάλλω κι ότι τα μέλη του Τμήματος
Παιδείας που αρκετοί απ ‘αυτούς ήταν στον ιδιωτικό τομέα και φροντιστές, θα
είναι εκεί να βρω και κάποιους ακόμα είπα αν γίνεται. Δεν θα μπορούσα ποτέ να
έχω πει να είμαι εγώ ο υπεύθυνος, γιατί απλούστατα δεν μπορούσα να είμαι εκεί
εκείνη την ημέρα. Είναι δυνατόν να αναλάβεις την ευθύνη αφού δεν ήταν δυνατόν
να είμαι εκεί; Να πω ότι εγώ θα αναλάβω τη δουλειά , αφού δεν μπορούσα να είμαι
εκεί, αφού ήμουνα ο υπεύθυνος σε ένα ολόκληρο νομό των εξετάσεων. Δεν
μπορούσα να είμαι εκεί, συνεπώς δεν μπορούσα ποτέ να είμαι ο υπεύθυνος. Υπήρχε
πρόβλημα λοιπόν. Υπήρχε πρόβλημα και παρότι εξήγησα ότι δεν μπορείς να πας
ούτε στα ιδιωτικά σχολεία – εδώ είναι και ο κύριος Βαλλιάνος που ξέρει από αυτά
τα πράγματα, παρόλα αυτά απευθύνθηκαν στους συναδέλφους που αναφέρθηκαν
από μεγάλα ιδιωτικά σχολεία. Αυτό το πράγμα προκάλεσε τεράστιο πρόβλημα στο
βαθμολογικό του Αλίμου. Ο Πρόεδρος του βαθμολογικού του Αλίμου, ο οποίος
είναι και επικεφαλής Ένωσης από τις τέσσερις Ενώσεις Επιστημονικών Ενώσεων
που συνεργαζόμασταν για να πάμε στο, να κάνουμε τις παραστάσεις και
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συνεργασίες με το Υπουργείο, ήταν ο Πρόεδρος του βαθμολογικού, ο οποίος έγινε
έξαλλος και ο οποίος πήρε την απάντηση «είναι αποσπασμένοι για εκείνη την
ημέρα στην Ένωση Χημικών». Αποσπασμένοι στην Ένωση Χημικών. Εκείνη την
ημέρα στο βαθμολογικό του Αλίμου έγινε κόλαση. Διότι οι υπεύθυνες, οι δύο
υπεύθυνες συνάδελφοι αντί να είναι έξω να ρυθμίζουν μπήκαν στις επιτροπές και
μπήκε και ο Πρόεδρος του βαθμολογικού, που ήταν φυσικός, στις επιτροπές. Οπότε
αυτός κατέφυγε στο υπουργείο στην διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και
ζήτησε να γίνει ανάκριση και μετά ήρθε και σε μένα γιατί είναι σύμβουλος της
περιοχής μου. Και τέλος πάντων επειδή – μπορεί να είμαι λίγο νευρικός – αλλά
προσπαθώ να επικρατεί η ψυχραιμία, είπα αφορά συναδέλφους μου όταν
ερωτήθηκα χημικούς, γνωστούς, φίλους με την ευρύτερη έννοια και ας το
αφήσουμε να πέσει κάτω και να μην τους γίνει πειθαρχικός έλεγχος γιατί δεν
παρουσιάστηκαν στο βαθμολογικό. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα. Αυτή είναι η
πραγματική εικόνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Έχετε αποδείξεις;
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ: Σας παρακαλώ κυρία Σιδέρη, σειρά σας . Ναι, ναι έχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Να μας τις δείξετε.
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ: Μην με διακόπτεις ποτέ ξανά εσύ ειδικά. Ποτέ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Μην κάνετε διάλογο.
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ: Βεβαίως έχω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Να μου μιλάτε στον πληθυντικό.
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ: Καλά καλά .. εγώ φταίω που σταμάτησα την προανακριτική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Εσείς φταίτε πραγματικά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ μην κάνουμε διάλογο.
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ: Δεν πήγα.. μπορεί να κρίνει ο κόσμος τι λέω εγώ και τι έχετε
κάνει. Είπατε ότι είναι αποσπασμένοι στην ένωση χημικών;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Όχι. Δεν χρησιμοποίησα ποτέ
την λέξη «αποσπασμένοι».
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ: Οκ εντάξει ... Το να επικαλείτε λοιπόν αυτά τα πράγματα ..
τώρα τι άλλο να πω.. τον τρόπο πάλι ζήτησα να συμβάλλω, αν μπορούσα κι όποτε
μπορούσα, συναντήσεις με τον Υπουργό …κι από εκεί αποχώρησα γιατί δεν
γινότανε. Ο κύριος Χρονάκης μπορεί να έχει δίκιο, δεν ξέρω ο άνθρωπος, αλλά κι
εγώ τον ίδιο πόλεμο υπέστην, ότι τι είναι αυτό κι εγώ δεν πάω άμα είναι αυτός και
τα λοιπά. Ο κύριος Χάλαρης και ο κύριος Σιταράς είναι εδώ. Αυτό το κλίμα
υπήρχε για χρόνια και σε πάρα πολλά πράγματα, είναι πολύ κακό για την Ένωση
Χημικών, είναι πολύ κακό για τον απολογισμό των πεπραγμένων της, το ξέρετε
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όλοι, ήταν μια αποτυχημένη τριετία και είχα πει στην Διοικούσα Επιτροπή θα
σκεφτώ και θα τοποθετηθώ στο αν θα ψηφήσω τα πεπραγμένα, αλλά το να ακούω
και τούμπα την πραγματικότητα, δεν μου επιτρέπει να ψηφίσω τα πεπραγμένα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Φαρμάκης. Και μετά ο κύριος Παππάς.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Φαρμάκης. Καταρχήν πριν πω οτιδήποτε, θα ήθελα να ζητήσω κάτι
από το σώμα και από το Προεδρείο, τουλάχιστον έτσι όπως αισθάνομαι εγώ να το
κάνω επειδή αναφέρθηκε σε προηγούμενη συζήτηση το όνομα του κυρίου
Αρβανίτη, σε ένα σοβαρό θέμα, θεωρώ ότι αν έρθει, αν εμφανιστεί στη συνέλευση
και ο ίδιος το επιθυμεί, θα πρέπει να του δοθεί ο λόγος εφόσον το επιθυμεί, χωρίς
αυτό να αποτελέσει τροποποίηση ημερήσιας διάταξης ή να θεωρηθεί οτιδήποτε.
Απλά θεώρησα εγώ την ανάγκη να το πω. Ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα πάμε λίγο
να δούμε το θέμα των πεπραγμένων. Είδαμε εκατοντάδες επιστολές, ενέργειες,
πολύ ωραία όλα αυτά, πολύ ωραίο το μάρκετινγκ που γίνεται γύρω απ την Ένωση,
νομίζω όμως ότι μας διαφεύγει κάτι κάθε φορά. Ότι η Ένωση είναι νομικό πρόσωπο
δημοσίου δικαίου και ότι η Ένωση διοικείται με συγκεκριμένους νόμους. Ο
κανονισμός της Διοικούσας Επιτροπής λέει: «οι συνεδριάσεις της Διοικούσας είναι
ανοιχτές σε όλα τα μέλη της ΕΕΧ, πλην ειδικών περιπτώσεων που δικαιολογημένα
αποφασίζεται από τη Διοικούσα να είναι κλειστές». Ο Κώδικας Διοικητικής
Διαδικασίας στο άρθρο 11 ορίζει: «Όταν ο νόμος προβλέπει δημόσια συνεδρίαση
όπως αυτές της Διοικούσας δηλαδή, του συλλογικού οργάνου ανακοινώνονται
εγκαίρως και πάντως τουλάχιστον 48 ώρες πριν από τη συνεδρίαση , ο τόπος και ο
χρόνος της συνεδρίασης με πρόσφορο τρόπο ώστε να καθίσταται δυνατή η
προσέλευση και η παρουσία των ενδιαφερομένων. Η τήρηση της δημοσιότητας πρέπει
να βεβαιώνεται στο οικείο πρακτικό». Άρα λοιπόν θα έπρεπε πάντοτε να υπάρχει
ανακοίνωση, τουλάχιστον στο site της Ένωσης για την θεματολογία για την ώρα,
για το χρόνο της Διοικούσας και αυτό να φαίνεται και στο πρακτικό. Δεν νομίζω ότι
έχει γίνει ποτέ. Αν κάνω λάθος παρακαλώ διορθώστε με.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Από την ίδρυση της ένωσης μέχρι σήμερα ή την
τελευταία τριετία; Και συγγνώμη για την διακοπή.. δεν θα ξαναγίνει.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Συνεχίζω. Σε πρόσφατο νόμο που αφορά πάλι την λειτουργία της
Ένωσης δίνεται η δυνατότητα όπως λέει χρήση ηλεκτρονικών μέσων δηλαδή
τηλεδιάσκεψη. Η οποία τηλεδιάσκεψη βέβαια για τους φορείς του δημοσίου έχει
προβλεφθεί εδώ και αρκετό καιρό, με συγκεκριμένη υπουργική απόφαση η οποία
ρητώς αναφέρει. Επιτρέψτε μου .. και δεν θέλω σχόλια γι αυτό .. στόχος της … να
βλεπα κιόλας … «Στόχος της τηλεδιάσκεψης είναι η διευκόλυνση της λειτουργίας
των συλλογικών οργάνων, ιδίως σε περιπτώσεις που είναι δυσχερής η φυσική
παρουσία κάποιων ή και όλων των μελών των συλλογικών οργάνων ιδίως λόγω
αδυναμίας προσέλευσης στον τόπο συνεδρίασης του συλλογικού οργάνου, λόγω
καιρικών συνθηκών, έλλειψη συγκοινωνιακών μέσων , ανωτέρας βίας ή άλλων
λόγων που συνήθως υπάρχουν σε απομακρυσμένες ή νησιωτικές περιοχές με
αποτέλεσμα να καθίσταται δυσχερής ή ανέφικτη η σύγκλιση ενός συλλογικού
οργάνου». Για να υπάρχει δηλαδή τηλεδιάσκεψη πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένα,
συγκεκριμένος λόγος ανωτέρας βίας όπως περιγράφεται σαφώς στην υπουργική
απόφαση η οποία παρακάτω λέει: «Ηλεκτρονική καταγραφή της συνεδρίασης που
παρέχεται από την τεχνολογία, πρέπει να αποτρέπει οποιαδήποτε τροποποίηση των

54

Ένωση Ελλήνων Χημικών
Έντυπη & Ηλεκτρονική Έκδοση Εργασιών 6ης Συνόδου 10ης Περιόδου της ΣτΑ της Ε.Ε.Χ.
Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

όσων διαμείβονται στην τηλεδιάσκεψη και να βοηθάει στην επεξεργασία των
πρακτικών χωρίς να δημιουργούνται ασάφειες και αμφισβητήσεις. Οποιαδήποτε
συνεδρίαση δηλαδή μέσω τηλεδιάσκεψης οφείλει να είναι καταγραμμένη σε
αντίστοιχο υλικό το οποίο αφορά μέρος των πρακτικών». Νομίζω ότι πλέον περνάμε
σε θέματα αξιοπιστίας των αποφάσεων ή να μην το θέσω έτσι, μη σύννομων ίσως
αποφάσεων για τα οποία ενδεχομένως να χρειάζονταν και γνώση του νομικού
συμβούλου αν ήταν εδώ. Συνεχίζω, δεν θα αργήσω. Σε προηγούμενη ερώτηση της
κυρίας Στεφανίδου σχετικά με ένα κείμενο της Ένωσης αναφορικά με την ανάθεση
της χημείας, απαντήθηκε από την κυρία Πρόεδρος, ότι υπήρξε ένα με αριθμό
πρωτοκόλλου συγκεκριμένο και μετά υπήρξε ένα δεύτερο, το οποίο έγινε υπό
συνθήκες πίεσης και για το λόγο αυτό δεν μπορούσε να ανταποκριθεί, δεν υπήρχε
χρόνος να σταλεί στη Διοικούσα προς έγκριση και ζήτησε την …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Εστάλη στη Διοικούσα προς
έγκριση.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Η τροποποίηση; Μάλιστα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Όχι η τροποποίηση. Δεύτερο
κείμενο μετά την ανακοίνωση του Υπουργείου. Και τα δυο έχουν εγκριθεί από τη
Διοικούσα.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Μάλιστα. Αναφέρει η ίδια η Πρόεδρος. «Απόδειξη είναι ότι το
κείμενο που αναρτήσατε με αυτό που έφυγε έχουν διαφορές στη διατύπωση μετά από
υπόδειξη του κυρίου Χάλαρη». Η κυρία πρόεδρος αναφέρει δηλαδή σε επικοινωνία
της, ότι το κείμενο που πήγε στη Διοικούσα, το οποίο ήταν πρωτοκολλημένο
κείμενο της Διοικούσας, οι αλλαγές που όφειλαν να γίνουν από τη Διοικούσα,
υποδείχτηκαν στην Πρόεδρο από τον κύριο Χάλαρη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): (…μη καταληπτή ομιλία..)
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Σε email σας..σε email σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Μην κάνουμε διάλογο, μην κάνουμε διάλογο
…παρακαλώ. Δεν κάνουμε διάλογο. Κύριε Φαρμάκη συνεχίστε.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Για το 492 και 492β.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Και ολοκληρώστε κύριε Φαρμάκη.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα. Και θα ήθελα και την άποψη του κυρίου
Χάλαρη επ αυτού στην τοποθέτησή του μετά. Και τέλος θα κλείσω με κάτι το οποίο
θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό για όλους μας. Αναφέρει πάλι σε email της η Πρόεδρος
προς όλο το σώμα. Λέει: «θα πάω με χαρά όλα τα στοιχεία που έχω, για να δει ο
εισαγγελέας ποιος έχει κάνει ατασθαλίες ,πώς τις έχει κάνει ξοδεύοντας τα λεφτά των
συναδέλφων και βάζοντας σε κίνδυνο την Ένωση και ποιοι έχουν παραβιάσει νόμους
και κανόνες δικαίου». Η πρόεδρος μας στέλνει ένα μήνυμα σε όλους που λέει ότι
έχει στα χέρια της στοιχεία ότι έχουν γίνει παρανομίες στην Ένωση. Από άτομα που
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έχουν περάσει από τη διοίκηση. Απ’ όλους εμάς δηλαδή. Αυτό είναι, εγώ το
εκλαμβάνω τουλάχιστον, προσβολή προς όλους μας.
ΣΙΤΑΡΑΣ(εκτός μικροφώνου): Προεδρείο; Μπορείς αγαπητέ μου.. όταν δίνουμε
ένα email…
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Να το.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ παρακαλώ.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Θες να σου διαβάσω τα στοιχεία;
ΣΙΤΑΡΑΣ(εκτός μικροφώνου): Όχι αγόρι μου θέλω να μου δείξεις..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Κύριε Σιταρά δεν κάνουμε διάλογο.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Ά πολύ ευχαρίστως ..δεν είναι.
ΣΙΤΑΡΑΣ(εκτός μικροφώνου): Ένα λεπτάκι..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Μετά μετά
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: 2 Αυγούστου 2018, 17.04…
ΣΙΤΑΡΑΣ(εκτός μικροφώνου): Προεδρείο δεν σας έχουμε βάλει εδώ…ένα
λεπτάκι… δεν σας έχουμε βάλει διακοσμητικούς μισό λεπτό. Ένα λεπτάκι…αυτά
μπορεί να πάνε σε κανένα εισαγγελέα. Όταν λοιπόν ένας ανεμίζει κάτι, θα λέει
είναι το email το τάδε..
.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Πολύ ευχαρίστως θα τα καταθέσω και στο Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το προεδρείο δεν έχει την αρμοδιότητα να αφαιρέσει το λόγο.
Μπορεί να πει οτιδήποτε. Αυτός που τα λέει είναι υπεύθυνος…
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Εννοείται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: … και για τις συνέπειες.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Μα είναι απ’ το email της προέδρου μάλιστα από τον προσωπικό
της λογαριασμό fillenia@gmail.com προς…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Σε ποιον το κοινοποιώ κύριε
Φαρμάκη;
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Μα μισό λεπτό αυτό διαβάζω …προς: ΦΩΤΗΣ ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ
με κοινοποίηση σε όλους, σε όλη τη ΣτΑ.
ΣΙΤΑΡΑΣ(εκτός μικροφώνου): Ημερομηνία;
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Ημερομηνία 2 Αυγούστου 2018 ώρα…
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ΣΙΤΑΡΑΣ(εκτός μικροφώνου): Περι δημοσίων εγγράφων γνωρίζετε, πώς
ταυτοποιείται ένα email γνωρίζετε κύριε Φαρμάκη ή πετάμε εντυπώσεις; Σε
παρακαλώ..
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Μισό λεπτό..μισό… κύριε Σιταρά.. μισό λεπτό. Δηλαδή
αμφισβητούμε την γνησιότητα; Μπορεί η κυρία Πρόεδρος η οποία το έστειλε..
ΣΙΤΑΡΑΣ(εκτός μικροφώνου): Την ιχνηλασιμότητα αμφισβητούμε.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ(εκτός μικροφώνου): Ποια ιχνηλασιμότητα ρε παιδιά;
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Μα σε όλα.. εσείς δεν το έχετε λάβει το συγκεκριμένο email;
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ(εκτός μικροφώνου): Το έχουμε πάρει όλοι στη ΣτΑ.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Όλοι το πήραμε, στη ΣτΑ ήρθε το email.
ΣΙΤΑΡΑΣ(εκτός μικροφώνου): Θέλετε να το διαλύσουμε; Ποιο email; Εγώ
λαμβάνω ογδόντα email την μέρα.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Μα σας λέω 2 Αυγούστου 2018 ώρα 17.04. Το έχω πει απ’ την
αρχη.
ΣΙΤΑΡΑΣ(εκτός μικροφώνου): Μας γκάστρωσες στην ανηφόρα για να το πεις.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Το έχω πει απ’ την αρχή, 2 Αυγούστου 2018 ώρα 17.04.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ. Δεν είναι διαδικασία…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Περίμενε περίμενε. Αφαιρείται ο λόγος
απ’ όλους. Καταρχήν θα πάρεις πίσω κι αυτό που είπες για το Προεδρείο. Δεν
είμαστε διακοσμητικοί. Άμα νομίζεις ότι είμαστε διακοσμητικοί να μην μας
ψηφίζεις. Λοιπόν, αυτό όσον αφορά το Προεδρείο. Όσον αφορά την τιμιότητα και
την αξιοπρέπεια του καθενός που μιλάει είναι δικό του θέμα. Αν νομίζεις ότι
θίγεσαι προσωπικά θα ζητήσεις..
ΣΙΤΑΡΑΣ(εκτός μικροφώνου): Δεν θίγομαι προσωπικά, (…μη καταληπτή
ομιλία...)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Περίμενε.. περίμενε ρε θείο.. περίμενε..
ΣΙΤΑΡΑΣ(εκτός μικροφώνου): (…μη καταληπτή ομιλία...) αναφορές, εστάλη στη
Διοικούσα (…μη καταληπτή ομιλία…)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Λοιπόν εάν νομίζεις ότι είναι επί
προσωπικού ζήτα το λόγο επί προσωπικού και ξέρεις ότι θα τον πάρεις.
ΣΙΤΑΡΑΣ(εκτός μικροφώνου): Μέλος της Διοικούσας είμαι. Ένα email που
εστάλη σε όλους.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Λοιπόν λύθηκε , λύθηκε πότε είναι;
Λύθηκε; Λύθηκε; Γιάννη;
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Θέλετε να σας διαβάσω ένα …όλα τα ονόματα που…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Ξεκαθαρίστηκε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μπορεί να το καταθέσει στο Προεδρείο; Μισό λεπτάκι.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: 2 Αυγούστου 2018, 17.04 μμ. 2 Αυγούστου 2018. Έτσι; 687ενημέρωση-διαμονή μελών ΣτΑ, ήταν το θέμα.
ΣΙΤΑΡΑΣ(εκτός μικροφώνου): Για άλλο πράγμα μιλάει.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Εγώ σας είπα τι αναφέρει μέσα στο email κύριε Σιταρά, δεν
καταλαβαίνω γιατί … τέλος πάντων.. εντάξει όπως το αντιλαμβάνεται ο καθένας.
Τέλος πάντων αυτό το οποίο τίθεται εδώ, είναι ότι η κυρία Πρόεδρος αναφέρει ότι
έχει στα χέρια της στοιχεία που ενοχοποιούν ανθρώπους. Δεν αντιλαμβάνομαι το
λόγο γιατί δεν τα καταθέτει. Είτε είναι για συγκάλυψη, είτε γιατί εκβιάζεται, είτε
γιατί μπορεί οτιδήποτε να σκεφτεί ο καθένας ..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Όχι δεν θα κάνεις υποθέσεις.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Εγώ αυτό…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Ούτε εσύ θα κάνεις υποθέσεις.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Μισό λεπτό, ρε παιδιά θα μου πείτε τι θα λέω στην τοποθέτησή μου;
Εγώ αυτό που ζητάω από τη ΣτΑ, με αφορμή το συγκεκριμένο μήνυμα είναι πολύ
απλά ότι επειδή θεωρώ ότι μας αφορά όλους, θα πρέπει η ΣτΑ να πάρει μία
απόφαση τώρα, ότι εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο να καταθέσει άμεσα, την προσεχή
εβδομάδα στον αρμόδιο εισαγγελέα, όλα τα στοιχεία τα οποία επικαλείται ότι
διαθέτει. Δεν μπορεί απλά να υπάρχουν αιωρούμενες καταγγελίες εναντίων όλων
όσων έχουν περάσει από τη Διοίκηση της Ένωσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Οκ. Κύριε Φαρμάκη συντομεύετε.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Το θέμα μπορείτε να μας πείτε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Κύριε Φαρμάκη..
ΦΑΡΜΑΚΗΣ: Ορίστε;
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Το θέμα
ΦΑΡΜΑΚΗΣ:Το διάβασα πριν. Το είπα, είναι το 687-ενημέρωση- διαμονή μελών
ΣτΑ. Το διάβασα πριν. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Παππάς. Και μετά είναι ο κύριος Βαφειάδης.
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ΠΑΠΑΣ: Παπάς
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Και συγγνώμη κύριε Παππά, ο χρόνος είναι πέντε
λεπτά.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Όχι ρε πολύ είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ(εκτός
παραβιάσει ήδη.

μικροφώνου):

Τον

έχουμε

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Αυστηρά πλέον, ούτε δευτερόλεπτο παραπάνω.
ΠΑΠΑΣ: Λοιπόν όσον αφορά τα πεπραγμένα. Έγινε μια αναλυτικότατη
τοποθέτηση από την Πρόεδρο εδώ της Ένωσης για το τι έγινε όλη αυτή την τριετία.
Η δική μας κριτική δεν έχει να κάνει ούτε με τον όγκο της δουλειάς που έγιναν
αυτά τα τρία χρόνια ,ούτε το αν δούλεψε ή όχι η Ένωση είναι λογικό και φαίνεται
κι απ’ τον απολογισμό ότι έχει δουλέψει. Η δική μας κριτική έχει να κάνει προς το
ποια κατεύθυνση δούλεψε. Η Ένωση, σαν Ένωση από την φύση της ως σύμβουλος
του κράτους αλλά και ο προσανατολισμός που έδωσε η πλειοψηφία της Διοικούσας
κατά τη γνώμη μας έχει ήταν αντίστροφα, ανάποδα, ήτανε εντελώς σε αντίθετη
κατεύθυνση από τα συμφέροντα, πιστεύουμε εμείς, των εργαζομένων χημικών, είτε
αυτών είναι της βιομηχανίας, είτε αυτών είναι της εκπαίδευσης, είτε αυτών που
εργαζόμενων που δουλεύουν ακόμα και για την ίδια την Ένωση. Τόσο καιρό αυτά
που έγιναν με την Διοικούσα εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε μία άλλη
κατεύθυνση στην όλη ιστορία. Τις αποφάσεις να μπορέσουμε να τις στρέψουμε σε
μία λογική υπεράσπισης των εργαζομένων, των συμφερόντων των εργαζομένων
χημικών σε αντίθεση με την πολιτική κατεύθυνση που υπάρχει και στην οποία
πιστεύουμε ότι όλες οι αποφάσεις και όλη η δουλειά που έγινε στη Διοικούσα,
ήτανε είτε υπεράσπισης αυτής της πολιτικής, που για εμάς είναι αντιλαϊκή είτε
ακόμα ακόμα διαχείρισης ορισμένων καταστάσεων στην οποία όμως δεν
ακούμπαγαν την ουσία της όλης διαδικασίας. Ότι προσπαθήσαμε να κάνουμε και
οτιδήποτε παρέμβαση μπορούσαμε να κάνουμε σ’ αυτή τη Διοικούσα εμείς, ήτανε
προς αυτή την κατεύθυνση, δυστυχώς οι δυνάμεις μας είναι μικρές και λίγες και δεν
μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Εμείς θέλαμε και θέλουμε και
προσπαθούμε να παλέψουμε και στο μέλλον η Ένωση Ελλήνων Χημικών να
αποκτήσει χαρακτηριστικά σύγκρουσης προς αυτήν την πολιτική, που για εμάς
όπως ξαναείπα υπηρετεί τα συμφέροντα, αντιλαϊκά συμφέροντα αφενός και τα
συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των μονοπωλίων. Αυτήν την κατεύθυνση
θέλουμε να δώσουμε, αυτή την κατεύθυνση θα προσπαθήσουμε να δώσουμε και
στην επόμενη διαδικασία και στα επόμενα χρόνια. Γι’ αυτό το λόγο και μ’ αυτήν
την φιλοσοφία εμείς θα καταψηφίσουμε τα πεπραγμένα και μερικοί από εμάς αυτή
τη στιγμή θα φύγουμε, δεν θα κάτσουμε εδώ δυστυχώς για να ψηφίσουμε, θα
κατέβουμε κάτω στην κινητοποίηση της ΔΕΘ για να διαδηλώσουμε μαζί με τους
υπόλοιπους εργαζόμενους την πρόθεσή μας και την εναντίωσή μας σ’ αυτή την
πολιτική. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Sorry, μισό λεπτάκι. Ο κύριος Βαφειάδης.
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ΠΑΠΑΣ: Και καλώ όλους να κατέβετε κάτω κι εσείς. Κανονικά έτσι θα έπρεπε
να έχουμε κάνει απ’ την αρχή.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Να πάτε και στην υποδοχή (… μη καταληπτή ομιλία…). Ο
κύριος Βαφειάδης και μετά να ετοιμάζεται ο κύριος Κατσογιάννης. Κύριε
Καργόπουλε σταματήστε την..
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: Βαφειάδης. Θα ξεκινήσω την τοποθέτησή μου σχετικά με τον
απολογισμό της τριετίας ή του έτους αυτή τη φορά όχι ως υπεύθυνος Διεθνών
Σχέσεων αλλά ως Ειδικός Γραμματέας. Θέτοντας ένα λήμμα από προηγούμενα
πρακτικά, από προηγούμενη Διοικούσα, από εγγενή προβλήματα που υπήρχανε,
που αντιμετωπίζει η Διοικούσα κατά καιρούς και πρόκειται για την Διοικούσα του
Ιουνίου του ΄14. Φέρεται να λέει ένας συνάδελφος: «Εμένα το πρόβλημά μου είναι
όταν η ΣτΑ καλείται να πάρει θέση σε συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή ουσιαστικά στο
σύνολο της Ένωσης και να κληθούν να τα υλοποιήσουν δεν ξέρω ποιοι. Γιατί εδώ
μπορεί να είμαστε το πρωί 45, τώρα 29-28, ναι εντάξει εκτός μαγνητοφώνου τα
νούμερα», προφανώς, «από Δευτέρα μάλλον το βράδυ θα έχουμε μείνει μόνοι, πάλι
οι ίδιοι οι κάτωθι έντεκα οι οποίοι θα συνεχίσουν τους επόμενους έξι μήνες μέχρι την
επόμενη ΣτΑ». Κλείνω τα εισαγωγικά κι εγώ ως Ειδικός Γραμματέας και μέλος της
Διοικούσας Επιτροπής απ’ τον Ιούλιο του 2011, ερωτώμαι τι γίνεται συνάδελφοι
όταν όχι οι έντεκα, ούτε οι οχτώ ενός Προεδρείου δεν συνεννοούνται για να κάνουν
κάποιες δράσεις. Τι γίνεται όταν υπάρχουν συμφωνίες και δεν τηρούνται όπως ήταν
η συμφωνία η προγραμματική για την σύνθεση του Προεδρείου που έγινε αμέσως
μετά τις εκλογές. Και αναφέρομαι στην συμφωνία την τότε, γιατί ο κύριος Μπίνας
έλειπε από την ΣτΑ του Δεκεμβρίου και δεν θα ήθελα να μιλήσω για το θέμα που
προέκυψε από την εναλλαγή θέσεων χωρίς να είναι ο ίδιος. Συνεχίζω λοιπόν μες
την παρένθεση και σας διαβάζω τα πρακτικά. Επειδή ακολουθούν και εκλογές κτλ
και θα ειπωθούν και θα γραφτούν διάφορα αλλά θα πρέπει η συνέλευση των
αντιπροσώπων να ξέρει. Τα πρακτικά της 32ης συνεδρίασης που έγινε 13 Ιουλίου
2018 , θέμα 3β «Παραίτηση ταμία, Εκλογή νέου ταμία». Είναι πολλά οι διάλογοι…
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Του ’17 όχι του ’18.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Έχει υπογραφές;
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: Του ’17. Ήτανε αμέσως μετά τη ΣτΑ του Ιουνίου του ’17 που
είπαμε… που είπαμε ότι είπαμε. Δεν κάνω διάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Δεν κάνουμε διαλόγους παρακαλώ. Δεν κάνουμε
διάλογο.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: Λοιπόν, ας φτάσουμε στον κύριο Παπαδόπουλο: «Υπάρχει
συμφωνία Χημικής Αντίδρασης , Συνεργασίας , Δημοκρατικής Κίνησης για εναλλαγή
των προσώπων στις θέσεις του Ταμία και του ά Αντιπροέδρου μετά το ά
δεκαοκτάμηνο, να αναλάβει ταμίας ο κύριος Μπίνας , αν ο κύριος Μπίνας δεν θέλει
να αναλάβει Ταμίας και να τηρήσει την συμφωνία δικαίωμά του, έχει την ευθύνη και
ο ίδιος και το ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ. ».
Η κυρία Λαμπή, αναφερόμενη προφανώς στην προηγούμενη τοποθέτηση: «
Ο κύριος Βαφειάδης ήταν δυο χρόνια Ταμίας όντας στην Θεσσαλονίκη και δεν είχε
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κανένα πρόβλημα, ούτε είχε η Ένωση λειτουργικά προβλήματα επί θητείας του κυρίου
Αρβανίτη ».
Ο κύριος Μπίνας: «Εμείς αντιδρούσαμε να πάρουν τη θέση του ταμία. Είναι
θέμα της παράταξής μας και δική μου προσωπικά. Δεν δέχομαι να αναλάβω τη θέση
του Ταμία. Υπάρχει κάποιο χαρτί που να αναφέρει αυτή τη συμφωνία; Εμείς
αντιδρούσαμε από τότε».
Η κυρία Σιδέρη: «Ούτε ο κύριος Βαμβακερός συμφωνούσε για τη θέση του
Ταμία».
Ο κύριος Παπαδόπουλος: «Ξαναλές ότι η παράταξη διαφωνούσε με τη θέση
του Ταμία. Δεν έχει ξαναπάρει ποτέ το ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ το ταμείο»;
Ο κύριος Μπίνας: «Δεν δέχεται η παράταξή μου να αναλάβω ταμείο».
Κύριος Γκανάτσιος: « Όταν έκανε τη συμφωνία δεν είχε παιδί».
Δεκτό απ ‘την άποψη μου και σεβαστό. Βεβαίως μετά ακολούθησαν φιλιππικοί και
κατηγορίες και ανταλλαγή διαφόρων επιστολών, εν πάση περιπτώσει, μεσ’ το
καλοκαίρι του ’17 φτάνουμε στην επόμενη συνεδρίαση.
Πρακτικά 33ης συνεδρίασης της 1ης Σεπτεμβρίου. Για τη θέση του Γενικού
Γραμματέα. Ο κύριος Παπαδόπουλος προτείνει τους κύριους Γκανάτσιο ή Μπίνα.
Κύριος Μπίνας: «Εαν θα υπάρξει δημόσια συγγνώμη απ’ τη Χημική Αντίδραση
σχετικά με τις πρόσφατες ανακοινώσεις, δεν συμμετέχουμε στην συγκρότηση του
Προεδρείου. Σε κάθε άλλη περίπτωση το συζητάμε».
Παπαδόπουλος: «Δεν ήταν εις γνώσιν της Χημικής Αντίδρασης αυτή η στάση.
Τώρα μας κοινοποιείται. Θα το φέρω εις γνώσιν της παράταξης και να αποφασίσουμε
επί αυτού. Εάν αποφασίσουμε να το κάνουμε αυτό που ζητάτε εσείς ως ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ
είστε διατεθειμένοι να συμμετέχετε στο Προεδρείο»;
Γκανάτσιος: «Όχι»
Ο κύριος Παπαδόπουλος προτείνει την κυρία Λαμπή για τη θέση του Γενικού
Γραμματέα, η κυρία Λαμπή αποδέχεται κτλ.
Τελειώνω, κλείνω λοιπόν την παρένθεσή μου. Και συνεχίζω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ ολοκληρώστε κύριε Βαφειάδη.
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ: Αφού λοιπόν εξήγησα τι γίνεται όταν ούτε οι οκτώ των έντεκα δεν
συνεχίζουν κάποια δράση όπως έλεγα στην αρχή, ή όταν δεν τηρούν τις συμφωνίες
ας φτάσουμε στο επόμενο ερώτημα. Τι γίνεται όταν ένα μέλος του Προεδρείου
αναφέρει ότι αν θέλει θα υλοποιήσει μια απόφαση του Προεδρείου και της
Διοικούσας Επιτροπής, αν δεν θέλει δεν την υλοποιεί εφόσον έχει το γενικό
ένταλμα για τον τομέα ευθύνης του. Προχωράω στο επόμενο. Πώς θα λειτουργήσει
αυτή η Διοικούσα κύριοι συνάδελφοι όταν τα πρακτικά δεν υπογράφονται. Δεν
υπογράφονται. Είναι πρωτοφανές, είναι νέα ήθη, «o tempora o mores». Και φυσικά
φτάνουμε και στο άκρον άωτον. Συνεννοούμαστε να γίνει η συνεδρίαση της
Διοικούσας, παίρνουμε τα αεροπλάνα μας, παίρνουμε τα τρένα μας, κατεβαίνουμε
κάτω, παίρνουμε τον καφέ μας απ’ το κυλικείο, περιμένουμε… περιμένουμε… δεν
έρχεται κανείς. Δεν έρχεται, δεν υπάρχει απαρτία. Λοιπόν τουλάχιστον η επόμενη
Συνέλευση των Αντιπροσώπων να συμφωνήσει για τα βασικά. Να συμφωνήσει για
το ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, τι σκοπό έχουμε απ’ την παρουσία μας στη ΣτΑ, στη
Διοικούσα κι οτιδήποτε. Έτσι; Αν θέλουμε να κάνουμε κάποιο έργο και να μη
συνεχιστεί αυτή η ιστορία εδώ πέρα με τις μονίμους απαγγελίες κατηγοριών και όχι
έτσι και όχι κι αλλιώς. Θα έκλεινα με το λήμμα που φέρεται να έχει γράψει ο
Μπέρτολτ Μπρεχτ σχετικά με το … άσχετο είναι μια γενικότερη τοποθέτηση αλλά
απεικονίζει εν μέρει και το κλίμα που συνάντησα την τελευταία τριετία κι εγώ,
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έτσι; Φέρεται να το έχει γράψει ο Μπέρτολτ Μπρεχτ «όταν ήρθαν να πάρουν τους
Τσιγγάνους» ή «τους Εβραίους δεν αντέδρασα», ε κι εγώ λοιπόν ως Γιάννης
Βαφειάδης όταν ήμουνα νέο μέλος της Διοικούσας Επιτροπής άκουγα διάφορα και
δεν αντέδρασα. Οι ίδιοι .. τα ίδια κέντρα συνεχίζουν μια παραφιλολογία έ κάποια
στιγμή ήρθε ο καιρός να αντιδράσουμε και ο νοών νοείτω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Κατσογιάννης. Και μετά είναι ο κύριος
Μακρυπούλιας.
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Κατσογιάννης. Θέλω κι εγώ να τοποθετηθώ για τα πεπραγμένα
αυτής της χρονιάς, αλλά να κάνω και κάποια σχόλια για την τριετία. Άκουσα έτσι
με έκπληξη τον κύριο Βαμβακερό ότι ήταν λέει η πιο αποτυχημένη χρονιά. Εγώ
βλέποντας αυτές τις δράσεις, καταλαβαίνω ότι ήταν η πιο πετυχημένη χρονιά. Τώρα
ποιος δούλεψε περισσότερο ή λιγότερο δεν ξέρω, δεν φαίνεται απ΄ αυτό, δεν μας
ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει ότι οι δράσεις που γίνανε ήταν πάντα έγκαιρες, ήταν
πάντα έγκυρες και θα μου επιτρέψετε να πω μια προσωπική εμπειρία όσον αφορά
τα "HISTORICAL LANDMARKS", τα οποία όπως είπε η Πρόεδρος είναι ένα
πρόγραμμα της "EuCheMS" το οποίο το προωθούν πάρα πολύ δίνουν τεράστια
σημασία και εγώ ως μέλος, ως πρόεδρος της Division Of Chemistry Environment
με κάλεσαν να είμαι στην επιτροπή που αξιολογεί αυτά τα Landmarks. Αυτή η
επιτροπή αποτελείται από πέντε άτομα, στην οποία επιτροπή είμαι κι εγώ. Όταν
λοιπόν, εγώ ήξερα μόνο τις προτάσεις που έκανε η Ελλάδα. Για να γίνουν αυτές οι
προτάσεις κάποιοι άνθρωποι δούλεψαν, σκίστηκαν για να μην είναι η Ένωση
Ελλήνων Χημικών απούσα από έναν τόσο σημαντικό γεγονός στην "EuCheMS".
Όταν ανοίχτηκαν - εγώ ήξερα μόνο τις ελληνικές προτάσεις σαν μέλος της
επιτροπής - όταν ανοίχτηκαν οι προτάσεις ένιωσα πραγματικά περήφανος σαν
Έλληνας, σαν Έλληνας χημικός. Είχαμε τις περισσότερες προτάσεις κι ήταν
δεδομένο ότι κάποια θα εγκριθεί. Σας λέω λοιπόν ως μέλος της επιτροπής, δεν
εγκρίθηκε μόνο η ΑΒΕΑ, η πρόταση της επιτροπής ήτανε να βραβευτεί και τα
Άβδηρα του Δημόκριτου όμως το Executive Board τέλος πάντων της Ευρωπαϊκής
Ένωσης Χημικών για κάποιους λόγους που δεν γνωρίζουμε παρόλο που ρώτησα
επέλεξε να βραβεύσει μόνο το Ytterby και ν’ αφήσουν έξω το Δημόκριτο. Την ίδια
στιγμή πήγαμε στο Liverpool στη συνέλευση της "EuCheMS". Εγώ εκεί πέρα
βρέθηκα για πρώτη φορά και πραγματικά αντίκρισα την Φιλλένια να την
προσπαθεί όλος ο κόσμος να της μιλήσει, να της δώσει συγχαρητήρια, να ρωτήσουν
τη γνώμη της για ένα σωρό θέματα. Κι έρχεστε εδώ τώρα και μου λέτε ότι ήταν η
χειρότερη τριετία. Προτιμάτε δηλαδή την απραξία, το να μη γίνεται τίποτα, το να
μην υπάρχουμε, απ’ το να είμαστε πρώτοι στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή,
κυριολεκτικά να πηγαίνουμε και να παίρνουμε το ένα συνέδριο μετά το άλλο γιατί
νομίζω ξέρετε ότι μετά το ένα συνέδριο έρχονται κι άλλα δύο και τρία. Ο David
Cole-Hamilton που ουσιαστικά ήτανε πρόεδρος την προηγούμενη διετία και τώρα
είναι αντιπρόεδρος αλλά αυτός κινεί αρκετά νήματα, παρακαλάει ουσιαστικά τα
μέλη του Executive Board να δεχτούν να γίνει το συνέδριο στην Κρήτη το
υπερατλ.. το διατλαντικό πως λέγεται τέλος πάντων Ευρώπης- Αμερικής. Θεωρώ
λοιπόν ότι τα πεπραγμένα της τριετίας ήταν πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ δυνατά και
ιδιαίτερα σε Ευρωπαϊκό κομμάτι είμαστε πραγματικά πάρα πολύ ψηλά. Ανέφερε
και η Πρόεδρος νομίζω επίσης και για μία άλλη δράση που ήμασταν δεύτεροι μετά
την Γερμανία. Τελειώνοντας μ’ αυτό, θέλω να πω λίγο και κάποια πράγματα που
πραγματικά με απασχολούν για την τριετία όμως. Και η αφορμή που παίρνω αυτό,
είναι κάποια σειρά emails που ανταλλάχθηκαν το καλοκαίρι. Νομίζω την αρχή την
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έκανε ο κύριος Μακρυπούλιας και εν πάση περιπτώσει υπήρχαν κάποιες
ανταπαντήσεις και δεν θα αναφερθώ κύριε Σιταρά σε συγκεκριμένα mail ήτανε
πάρα πολλά δεν έχει ουσία, η ουσία είναι ότι έβγαινε μία λαϊκιστική αντιμετώπιση
του πιο πετυχημένου συνεδρίου Πανελλήνιου Συνεδρίου Χημείας που έγινε ποτέ
στα χρονικά το οποίο έφερε 25.000 κέρδος…
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): (…μη καταληπτή ομιλία…)
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εσείς; Θα σας πω πώς. Με μία μεμψίμοιρη, με μία μεμψίμοιρη
αντιμετώπιση καλοκαιριάτικα γιατί λέει κάνατε ένα δείπνο.. πόσα ήτανε.. σε
κάποια άτομα που βοήθησαν για να γίνει το συνέδριο. Θα τελειώσω και θα
απαντήσετε. Κύριε Μακρυπούλια καλά κάνατε και ρωτήσατε, δίκαια η κριτική και
η απάντηση. Να σας ρωτήσω κάτι; Πότε θα κάνετε εσείς κάποιο συνέδριο γιατί
πέρασαν δύο χρόνια και χάρη σ’ εσάς φοβόμαστε να αναλάβουμε να κάνουμε ένα
συνέδριο. Θα καταλήξει η Ένωση Ελλήνων Χημικών να κάνει Πανελλήνιο
Συνέδριο Χημείας κάθε δέκα χρόνια… κάθε δέκα χρόνια. Και να σου πω κάτι.. να
σου πω κάτι… να σου πω κάτι. Η Ένωση Ελλήνων Χημικών. Κάποιος πρέπει να το
αναλέβει όμως. Άνθρωποι το κάνουνε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Κύριε Κοΐνη…
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αποτέλεσμα αυτού είναι, ενώ σε όλη την Ευρώπη τα
πανελλήνια, τα Εθνικά Συνέδρια Χημείας γίνονται κάθε ένα ή δύο χρόνια, στην
Αμερική γίνονται κάθε εξάμηνο… θέλω να δω πότε το ΠΤΑΚ αναλάβει να κάνει
κάτι γιατί από τον καναπέ η κριτική είναι εύκολη Φώτη.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Απ’ τον καναπε;
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι κύριε Μακρυπούλια από τον καναπέ. Σας ξέρω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ωραία, ο κύριος Μακρυπούλιας και μετά ο κύριος
Χάλαρης.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Με τα δικά σου τα λεφτά να κάνεις
κουβαρνταλίκια.
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ (εκτός μικροφώνου): Με ποια δικά μου, 25.000 κέρδος…
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Τα κρακεράκια είναι κλειδωμένα στο
server.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Καλά. Γεύμα Συνεδρίου, κατάλαβέ το
επιτέλους.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Όχι δεν υπάρχει γεύμα Συνεδρίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ας μιλήσει απ’ το μικρόφωνο ο κύριος Μακρυπούλιας.
Ο κύριος Μακρυπούλιας μπορεί… έχετε το λόγο, ανοίξτε το μικρόφωνό σας.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Ρε συ είναι και επιστήμονες.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ : Δεν θα ανοίξουμε συζήτηση τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ : Κύριε Παπαδόπουλε, κύριε Παπαδόπουλε δεν έχετε
το λόγο.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ : «Είναι και επιστήμονες» αλλά η κυρία Βραχνού είχε απώλεια
του πατέρα της «από μάτι». Έχουμε και τέτοιους επιστήμονες. Γιατί έτσι είπε η
Πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ : Μιλήστε.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Μακρυπούλιας. Λοιπόν. Η χρυσόσκονη μπορεί να καλύπτει
κάτι, δεν το μεταμορφώνει. Θα ξεκινήσω κι εγώ σ’ αυτήν την ίδια λογική που
ακούστηκε απ’ τον κύριο Βαμβακερό και από τον κύριο Φαρμάκη δυστυχώς. Και
λέω δυστυχώς γιατί έχω υπάρξει για εννιά συνεχόμενα χρόνια και όχι τουριστικά
και δεν παραιτήθηκα όταν δεν έγινε το δικό μου -η κυρία Σιδέρη μας έχει
εγκαταλείψει στην θητεία της Διοικούσας - με έναν λίβελο τον οποίο θα τον
ξανακαταθέσω στο Προεδρείο και ήταν η πηγή του κακού και δεν ήτανε το
πρόβλημα αυτό γιατί η κυρία Φιλλένια, η κυρία Σιδέρη αυτό ξέρει να κάνει,
προφανώς, να καταλογίζει στάση μελών της Διοικούσας στην οποία συμμετείχε και
στην οποία επικεφαλής ήτανε ο συντονιστής της παράταξής της, το οποίο
προτάσσουν λέει το κομματικό τους συμφέρον και την εξυπηρέτηση προσωπικών
πρακτικών, επειδή σήμερα και στη συνάντηση των Προέδρων θίχτηκαν πάρα
πολλοί συνάδελφοι για τα λεγόμενα κι επειδή, κι επικαλούμαι την
αντικειμενικότητά τους και την ψυχραιμία τους και ζητάω εδώ και τρία χρόνια
όποιος απ’ την Χημική Αντίδραση μαζί με την κυρία Σιδέρη μπορεί να εξηγήσει
ποιοι είναι αυτοί, να καταλογίσει ποιοι είναι αυτοί που προτάσσουν το κομματικό
του συμφέρον, πώς το τεκμηριώνει και αν συνάδελφοι ειλικρινά πιστεύετε ότι
ξεκινάει μία Διοικούσα με επικεφαλής ένα πρόσωπο το οποίο εγκαταλείπει στα
δύσκολα την Ένωση και λασπώνει τους συναδέλφους και συντρόφους της
αποκρύπτοντας γιατί παραιτήθηκε, γιατί η επιστολή παραίτησης δεν είναι ακριβής,
αν πιστεύετε ότι έτσι μπορεί να γίνει η δουλειά. Δεν ξέρω τι πιστεύατε. Πιστεύατε
ότι θα είμαστε χεράκια πάνω χεράκια κάτω, θα μας βρίζετε, θα κάνουμε
προσωπικές επαφές, προσπάθειες, να καρπώνεστε δόξα, θα κάνουμε δουλειά – κι
όχι απ’ τον καναπέ Γιάννη. Απ’ τον καναπέ σου είπανε απ’ τον καναπέ ξέρεις.
Κουκιά ξέρεις, κουκιά μολογάς.
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ(εκτός μικροφώνου) : Να μην πάμε επί προσωπικού μετά.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ : Γιατί θίχτηκες;
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ(εκτός μικροφώνου) : (…μη καταληπτή ομιλία…)
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ :Δεν πειράζει, ευχαριστώ. Τιμή μου. Πιστεύατε ότι θα
δημιουργηθεί σχήμα το οποίο να’ ναι λειτουργικό; Συνεχίζουμε. Πώς λειτούργησε
η Διοικούσα την τελευταία τριετία. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι η ποινικοποίηση
της κριτικής. Είχαμε πάρα πολλές διαφορές, έχουμε τύχει περιόδους που
τσακωνόμασταν για το αν 59 παρόντες μπορεί να έχουν 60 ψηφοδέλτια, έχουνε
υπάρξει περίοδοι στα οποία η Ένωση είχε πάει στα δικαστήρια για την υπόθεση η

64

Ένωση Ελλήνων Χημικών
Έντυπη & Ηλεκτρονική Έκδοση Εργασιών 6ης Συνόδου 10ης Περιόδου της ΣτΑ της Ε.Ε.Χ.
Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου 2018

οποία απαντήθηκε και σήμερα, έχουμε πάρα πολύ περισσότερο έχει φτάσει η
Ένωση σε σημείο να κλείσει οικονομικά… αυτό το κλίμα, αυτό το … όσοι είμαστε
στην Κεντρική Υπηρεσία στην Αθήνα, το έχουμε ζήσει. Της έντασης, των
ουρλιαχτών, των επιθέσεων πολλές φορές δεν έχει ξανά υπάρξει. Κι εγώ δεν μπορώ
να δεχτώ, ότι αυτό δεν το βλέπετε. Και υπήρχε μια χρυσή ευκαιρία γιατί βρέθηκε σε
κάποια φάση για διάφορους πολιτικούς λόγους, οι συνάδελφοι της ΠΑΣΚ. Δεν έχω
καλές σχέσεις με το χώρο της ΠΑΣΚ ούτε με τις συνιστώσες της όποιες κι αν είναι
ειλικρινά μιλάω –πολιτικές σχέσεις- όμως δεν σας κρύβω ότι έχω σχέσεις
εκτίμησης με τα πρόσωπα ειδικά που είναι στη ΣτΑ και το λέω μετά λόγου γνώσης
δεν το λέω τώρα για να χαϊδέψω κανενός τα αυτιά και ξέρουνε όλοι ότι έχω κι
επαφή κι επικοινωνία εχουμε με πολλούς τις ίδιες αγωνίες. Περίμενα λοιπόν όταν
είχαν την χρυσή ευκαιρία αυτό το πράγμα το οποίο θεωρήσανε σαν καράβι που
γέρνει όπως το είπαν χαρακτηριστικά και πάει να πέσει στα βράχια, όταν λοιπόν
είχαν την ευκαιρία να το διορθώσουν και να δημιουργηθεί κάτι καλύτερο, το μόνο
που κάνανε ήταν να πετάξουν σωσίβιο σ’ αυτή τη φαύλη- όχι ανακαλώ τη λέξη
φαύλη γιατί είναι πολύ σκληρή- σ’ αυτή την στρεβλή πραγματικότητα που υπήρχε
στην Διοικούσα. Τι περιμένετε από εδώ και πέρα; Περιμένετε ότι θα έχουμε
εμπιστοσύνη στις ενέργειες της Ένωσης; Περιμένετε ότι θα υπάρχουν αντιδικίες με
σοβαρές καταγγελίες μεταξύ της Προέδρου και του Αντιπροέδρου η μία κατηγορεί
τον άλλο βλέπετε δεν λέω ονόματα όποιος και να χει τη θέση και θα υπάρχει
εμπιστοσύνη στη δράση της Ένωσης και στο κλίμα της; Γνωρίζετε; Πιστεύετε
κανείς ότι στις Διοικούσες, επειδή έχω βρεθεί καμιά δυο φορές, προεδρεύει η
κυρία Σιδέρη; Δεν έχω ξαναδεί τέτοια υποβολή λέξεων από τον κύριο
Παπαδόπουλο. Στην ουσία αυτός προεδρεύει.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Θα σας παρακαλούσα…
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Μισό λεπτάκι τουλάχιστον, τουλάχιστον στις περιπτώσεις που
είμαι εγώ. Τμήματα. Δύο φορές…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ : Κύριοι συνάδελφοι, αφήστε τον…
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ :…δύο φορές βρέθηκα στο Τμήμα Παιδείας γιατί είμαι μέλος
του, όχι τακτικό, είμαι συνδεδεμένο και γιατί υπήρχε μια αγωνία για μια
μεταρρύθμιση η οποία σχεδιαζόταν και τελικά πήγε στον κάλαθο, ευτυχώς, και σε
επικοινωνία με τον κύριο Χρονάκη και τα έχω κρατήσει κι εγώ τα μηνύματα. Η
πρώτη φορά βρήκα το Τμήμα στο οποίο θα ξεκίναγε η συνεδρίαση 20:00 η ώρα,
20:00 η ώρα κλείνει η Ένωση ,τουλάχιστον αυτή την οδηγία έχουμε εμείς, βρήκα
μία απαρτία, δεν είναι εκεί το ζητούμενο η οποία ολοκληρώθηκε μάλλον στις
21:20. Τη δεύτερη φορά συνεχόμενη που βρέθηκα το Τμήμα μεταφέρθηκε στην
κεντρική αίθουσα όπου υπήρχε skype και από τις 20:00 ως τις 21:20 δεν είχε γίνει
απαρτία. Μην θριαμβολογούμε και μην εξωραΐζουμε τα πράγματα, έτσι; Υπήρχαν
πολλές στρεβλώσεις στο Τμήμα Παιδείας και το πρόβλημά τους δεν ήμουνα εγώ.
Το πρόβλημά τους είναι ότι είχαν εκλεγεί άνθρωποι που δεν τους είχα ξαναδεί
ποτέ. Σε αυτή τη λογική
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου) :Ποιοι ήταν αυτοί; Πείτε ονόματα. Όχι σ’ εμένα
λάσπη. Ονόματα. Ποιοι ήταν αυτοί; Που είχαν εκλεγεί και δεν ήρθαν μία φορά.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ :Εγώ τουλάχιστον σας είπα, δύο φορές βρέθηκα.
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ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου) :Ονόματα θέλω.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Σας έδωσα..
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου) : Ονόματα θέλω.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Τι πάει να πει ονοματα θέλω; Τι είστε; Ανακριτής; Εγώ αυτό
που είδα λοιπόν είναι skype από τον κύριο Μεϊντάνη ενώ είναι κάτοικος Αθηνών. Ε
δεν έχει νόημα τότε να εκλέγεσαι στην έδρα και να κάνεις συνδιάσκεψη με skype.
Με συγχωρείτε.
ΧΡΟΝΑΚΗΣ(εκτός
απαγορεύεται;

μικροφώνου)

:

Απαγορεύεται;

Απ’

τον

κανονισμό

ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Δεν είπα ότι απαγορεύεται. Δεν είπα ότι απαγορεύεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ κύριε Χρονάκη, μην κάνετε διάλογο.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Εγώ σας ρωτάω… κύριε Χρονάκη θα σας παρακαλέσω
εισαγγελική παρέμβαση αλλού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Περίμενε. Λοιπόν, Αντώνη εάν έχεις
θέμα επί προσωπικού..
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Λοιπόν, Μου αφαιρείτε χρόνο όμως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ:…ζητάς το λόγο επί προσωπικού. Να
μην πετάγεται ο καθένας. Συνέχισε και τελείωνε.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Σε αυτή τη λογική, θέλω να καταθέσω κι εδώ, την ανακοίνωση
της Χημικής Αντίδρασης όπως είχε εκτυπωθεί και κατέβηκε όμως από το site της
Ένωσης στις 25 Ιουλίου του 2017. Μέσα σε αυτό υπάρχουν φράσεις όπως: « η
εμπάθεια των μελών Συνεργασίας και των συνοδοιπόρων τους ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ», «οι
δολιοφθορές σε βάρος της Ένωσης Χημικών και χημικών», «ο κύριος Μπίνας δεν
τήρησε το λόγο του η Ένωση να μην μπορεί να εξοφλήσει οικονομικές υποχρεώσεις
έναντι του κράτους των ασφαλιστικών ταμείων, των εργαζομένων, των εκπαιδευτών
και των συνεργατών».
Ο κανονισμός δικτυακής πύλης λέει ότι όταν μια παράταξη θέλει να κάνει
ανάρτηση, την προωθεί στην τριμελή, τετραμελής είναι, η οποία αν έχει – λαμβάνει
γνώση του περιεχομένου – και αν αυτό δημιουργεί νομικές συνέπειες ή
παρεξηγήσεις προωθείται στην Διοικούσα. Απ’ όσο γνωρίζω κύριε Σιταρά, κύριε
Παπαδόπουλε, κύριε Γκανάτσιο και κύριε Αποστολάκη αυτό δεν ήρθε ποτέ. Δεν
ξέρω διορθώστε με. Κι αν ήρθε, θα ήθελα να μάθω τι ακριβώς έγινε και πως το
ανεβάσατε. Έχω φωτογραφία γιατί δεν έχω πολύ καλή, μια επιστολή που έστειλε το
Τμήμα Παιδείας δια μέσου της Ένωσης, δεν έφτασε ποτέ στα χέρια μου, εντάξει
συγγνώμη αλλά είναι προσωπικά ζητήματα και πρέπει να… η επιστολή αυτή η
οποία χοντρικά σας λέω αναφέρει το εξής προσβλητικό, ότι ενοχλώ με συνεχόμενα
τηλεφωνήματα τα μέλη του ΔΣ του ΤΠΧΕ κάτι το οποίο εμένα με προσβάλει και
δεν τεκμηριώνεται. Κανείς απ’ αυτούς εμένα δεν μου έχει δηλώσει ενόχληση,
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αντιθέτως πολλοί απ’ αυτούς έχουν επικοινωνήσει μαζί μου κι έχουν ζητήσει και
εξυπηρετήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώστε
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Λοιπόν. Υπογράφει ο κύριος Χρονάκης, ο κύριος Κορίλλης, ο
κύριος Ασημέλης, η κυρία Παλιβού, ο κύριος Βαρελάς, ο κύριος Καραμανάς, ο
κύριος Κωστόπουλος, ο κύριος Μεϊντάνης και η κυρία Τόλκου. Απ’ αυτούς
επικοινωνία το διάστημα είχα μόνο με τον κύριο Χρονάκη, σε καλό κλίμα αρχικά,
με τον κύριο Ασημέλη, με τον κύριο Βαρελά με τον κύριο Κωστόπουλο. Με τον
κύριο Κορίλλη έχω πάρα πολλά χρόνια να’ ρθω σε επαφή, νομίζω πριν τρία
τέσσερα χρόνια. Τις κυρίες Παλιβού και Τόλκου δεν τις ξέρω. Δεν τις ξέρω. Και
έχω ζητήσει από την Ένωση γιατί αυτό μου κοινοποιήθηκε μέσω της κυρίας
Προέδρου δηλαδή έφτασε κάτι στη Διοικούσα, έφτασε στον Γιάννη τον Σιταρά και
μένα δεν μου κοινοποιήθηκε ποτέ. Το οποίο με ονομάζει, με προσβάλει μου κάνει
καταλογισμούς. Έχω ζητήσει όπως έχω έννομο συμφέρον, γιατί δυστυχώς κι εγώ
έπεσα στην ανάγκη να χρειαστώ νομική συμβουλή – κοστίζει- και ζήτησα από την
Ένωση και θα το ξανακάνω, όλα τα στοιχεία και τις υπογραφές του κειμένου αυτού.
Δεν έχει έρθει κάτι ακόμα. 20 Μαΐου 2017 mail στη Διοικούσα με τίτλο
«Εκπροσώπηση στην Περιφέρεια». Η κυρία Σιδέρη με τον κύριο Παπαδόπουλο
αναρωτιούνται αν η Χημεία θα είχε ερευνητικό πεδίο δόξης λαμπρό και θα
μπορούσε να δώσει λύση στο πρόβλημά μου. « Ο κύριος Μακρυπούλιας» λέει η
κυρία Φιλλένια «χρειάζεται δύο τρεις ανθρώπους να ασχολούνται μόνο με το έργο
αποδόμησης στο οποίο επιδίδομαι» της Ένωσης δεν είναι και τόσο πολιτική η
κριτική. Στη ΣτΑ, email στη ΣτΑ 24 Μαΐου του 2017 κύριε Τριανταφυλλάκη είναι
τo email που απευθύνεται - δεν έχει θέμα - κι απευθύνεται στον κύριο
Τριανταφυλλάκη αποκαλώντας τα μέλη της Συνεργασίας «το χειρότερο είδος
βιαστών». Mail του κυρίου Παπαδόπουλου πρόσφατα, 24 Ιουλίου του 2018 «πάντα
υποχείριο ήμουνα». Όλα αυτά δεν ξέρω πως βοηθούν, δεν ξέρω πώς μπορεί να
λειτουργήσει η Ένωση συνεργικά. Και να σας φέρω κι άλλα παραδείγματα και
τελειώνω μ’αυτό. Υπήρξαν ξανά θέματα εκπαιδευτικά. Τα οποία είναι αφιερωμένα
η Ένωση. Για την εκπροσώπηση της Διοικούσας της Ένωσης στη συνάντηση με τον
υπουργό Γαβρόγλου έγινε ολόκληρο σήριαλ. Πού ακούστηκε να θέλει ο
συνάδελφος Βαμβακερός, εκπαιδευτικός, μέλος της Διοικούσας, παλιός
αντιπρόεδρος Τμήματος να θέλει να εκπροσωπήσει την Ένωση και να
εκπροσωπήσει την Ένωση και να γίνεται τέτοια διαδικασία και τέτοιο σήριαλ με
προσβολές του κυρίου Χρονάκη- γιατί είναι προσβολή το να πεις επειδή πηγαίνει ο
Βαμβακερός δεν πηγαίνω εγώ - είναι πιο έμπειρός σου, έχει περισσότερες
περγαμηνές από σένα, θα’ πρεπε να το σεβαστείς.
ΧΡΟΝΑΚΗΣ(εκτός μικροφώνου): Θα μου μιλάς στον πληθυντικό. Μην μου
ξαναμιλήσεις στον ενικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Κύριε Χρονάκη παρακαλώ ησυχία. Κύριε Χρονάκη.
Μπορείτε να τελειώσετε;
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Ναι, ναι συγγνώμη. Έτσι δεν προχωράει η Ένωση. Γιατί το
κύριο χαρακτηριστικό, κι αυτό είναι ευθύνη σας συνάδελφοι. Είναι ευθύνη σας
,περισσότερο της Χημικής Αντίδρασης και λιγότερο της ΠΑΣΚ- δεν το περίμενα
αυτό - περίμενα να δώσουμε ευκαιρίες και σ’ ανθρώπους που θέλουν να
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δουλέψουν, όχι να κολλάνε σε κωλυσιεργίες. Υπήρχαν συνάδελφοι που θέλαν να
εκπροσωπήσουν την Ένωση. Εμείς προτείναμε τον κύριο Δαζέα δεν βρέθηκε ποτέ
για διάφορους συνδικαλιστικούς λόγους. Αντιθέτως ξέρετε ποιο ήτανε με
υπερηφάνεια η αντίδραση της κυρίας Σιδέρη; Να φέρει στο messenger, στο
προσωπικό της messenger με καλυμμένα ονόματα, χαρακτηρισμούς «κυρία Σιδέρη»
ή μάλλον «Φιλλένια γιατί άφησες αυτούς τους βρωμιάρηδες να πάνε στον Υπουργο»;
Και εννοεί τον κύριο Βαμβακερό και τον κύριο Χάλαρη γιατί εκείνη η
εκπροσώπηση ήτανε. Όταν δεν μπορούμε να τα σταματήσουμε αυτά, μην
περιμένετε τίποτα άλλο. Λυπάμαι που σας το λέω, εγώ δεν βλέπω μέλλον στην
Ένωση. Υπάρχει και επόμενη μέρα, έχει ανοίξει ο ασκός του Αιόλου, δεν μπορώ να
καταλάβω ειλικρινά μιλάω γιατί φτάσαμε ως εδώ. Δεν μπορώ να καταλάβω τι
καταλάβατε με την επιμονή σας, να στηρίζετε ένα άτομο το οποίο δημιουργεί
μονίμως εντάσεις και όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουνε προσφέρει τους
έχει στήσει στον τοίχο… Εμένα, εμένα ναι. Την κυρία Στεφανίδου, τον κύριο
Λαμπρόπουλο, τον κύριο Σιταρά στο παρελθόν, τον κύριο Βαμβακερό κι άλλα
ονόματα να μην πω να μην αδικήσω κανέναν. Δεν ξέρω τι περιμένετε απ’ αυτό να
γίνει. Με λύπης μου σας λέω ότι θα καταψηφίσω τον Διοικητικό Απολογισμό και
θέλω να καταγραφεί και η ψήφος μου ονομαστικά. Συγγνώμη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Χάλαρης. Ναι κύριε Σιταρά.
ΣΙΤΑΡΑΣ: Όχι όχι επειδή αναφέρθησαν για κάποια emails που αφορούσαν τον
κύριο Μακρυπούλια, τον κύριο Χρονάκη και εστάλησαν μόνο σε μένα. Εγώ ότι
ερχόταν σε μένα απ’ τα Επιστημονικά Τμήματα κατευθείαν στη Διοικούσα και στο
info@eex.gr για πρωτοκόλληση και αυτά. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι
ανήκω σε αυτούς που ξέρουνε ότι η Ένωση είναι ένα ΝΠΔΔ και τα email είναι
δημόσια έγγραφα που ανταλλάσσουμε μεταξύ μας. Εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ελάτε κύριε Χάλαρη και να ετοιμάζεται ο κύριος
Τερζίδης.
ΧΑΛΑΡΗΣ: Λοιπόν, παρακολουθώντας και αυτές τις εργασίες της ΣτΑ, που
οφείλω να σας το πω δημόσια πλέον είναι η τελευταία ΣτΑ που συμμετέχω ενεργά,
βλέπω ότι συγκρίνονται, συνεχίζουν τα συγκρίνονται δύο κόσμοι. Είναι αυτοί που
θέλουν, να το πω απλά, την Ένωση Ελλήνων Χημικών μεγάλη, εξωστρεφής και με
τη συμμετοχή κόσμου και είναι οι άλλοι που θέλουν ένα μικρό ελεγχόμενο
μαγαζάκι και συγγνώμη για την έκφραση στο οποίο να μπορούν να έχουνε τον
έλεγχο και να τον περιφέρουν όπου εκείνοι νομίζουν ότι μπορούν να τον
περιφέρουν. Ειπώθηκαν πολλά. Εμείς όπως ξέρετε απ’ το ’12 και μετά, το’ χω
ξαναπεί, ήμασταν ο ψωριάρης. Ήταν όλοι οι άλλοι μαζί κι εμείς χώρια. Μπήκαμε
στο Προεδρείο γιατί πάντα συνειδητά είχαμε μια άποψη ότι το μαγαζί πρέπει να
μείνει όρθιο. Το μαγαζί αυτό που λέγεται Ένωση Ελλήνων Χημικών. Δεν καθίσαμε
να ασχοληθούμε με πάρα πολλές λεπτομέρειες, είδαμε ότι η Ένωση πήγαινε στα
βράχια και ή έπρεπε να κάνουμε διορθωτική κίνηση, να στρίψουμε το τιμόνι,
διαλέχτε από ποια πλευρά είναι ο βράχος για να μην παρεξηγηθούνε οι δηλώσεις
μου, ή αριστερά ή δεξιά, όποιο βράχο θέλετε πάρτε ας πούμε, το πήγαμε ανάποδα
εμείς το τιμόνι για να μην πέσει το καράβι πάνω στο βράχο. Είναι πολύ απλά τα
πράγματα, εμείς θέλαμε, το ‘χαμε πει, θέλαμε Προεδρείο συλλογικό με όλες τις
παρατάξεις μέσα, αυτή ήταν η άποψη μας, μόνοι σας τα είπατε εδώ πέρα, άκουσα κι
εγώ πράγματα απ’ τη συζήτηση τα οποία δεν είχαμε συζητήσει και διεξοδικώς ως
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παράταξη, ότι ουσιαστικά ο ένας απέφευγε να αναλάβει τις θέσεις που είχε
δεσμευτεί νωρίτερα. Στο δια ταύτα για τον απολογισμό. Επιτρέψτε μου να πω πως
τέσσερα χρόνια οφείλω να σας πω, τα μισά χρόνια της ζωής μου τα’ χω περάσει σ’
αυτό το μετερίζι εκ των οποίων δώδεκα στην Διοικούσα μετά από πολλά χρόνια
είναι ένας απολογισμός που αφήνει έργο προοπτικής, δηλαδή οι επόμενες
Διοικούσες θα’ χουνε, η επόμενη μάλλον όχι οι επόμενες, η επόμενη Διοικούσα θα
βρει έτοιμη δουλεία. Σπάνια γινόταν αυτό.
Τώρα όσο για το email που είπε ο Λάμπρος, προφανώς θα’ χει σχέση μάλλον
με την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και την επικοινωνία που είχα πάει γιατί είχα
εκπροσωπήσει την Ένωση για τον Γαβρόγλου γιατί κάτι άλλο να μιλήσω με την
Πρόεδρο, παρόλο που για άλλα θέματα μιλάμε αλλά για τα διοικητικά της Ένωσης
όχι πάρα πολύ, εικάζω ότι γι’ αυτό θα μιλάς, δεν γνωρίζω για ποιο email λες. Θα
πρέπει να τονίσουμε στα θετικά και την αναμόρφωση των χώρων της Κεντρικής
Υπηρεσίας και φτάνω στο επίμαχο σημείο, στο επίμαχο σημείο, αυτό που έγινε με
την δικαστική απόφαση απέναντι σε κάποιον συνάδελφο και τον υπάλληλο… την
υπάλληλο του δήμου Παλλήνης γιατί εδώ βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες περίεργες
συμπεριφορές απ’ τον κύριο Λαμπρόπουλο και προέβη και σε κάποιο ατόπημα.
Εμείς ως παράταξη αποφασίσαμε να ζητήσουμε από τη ΣτΑ να αποταθεί στο
Πειθαρχικό του Δικηγορικού Συλλόγου που ανήκει ο κύριος Μακαρόνας γιατί
χρησιμοποίησε μεροληπτικά, μέρος της δικαστικής διαδικασίας που κατονομάζει
από έναν άνθρωπο ο οποίος ήτανε κατηγορούμενος και μπορούσε να μιλήσει (…μη
καταληπτή ομιλία…) και μπορούσε να πει στην πράξη ότι … ότι εκείνος νόμιζε
ότι μπορούσε να τον προστατέψει, έτσι, το οποίο δεν ισχύει πάντα το ξέρετε πολύ
καλά και εδώ μιλάω και με την ιδιότητά μου ως Προέδρου του Πειθαρχικού
Συμβουλίου σε άλλο φορέα. Λοιπόν θα ζητήσουμε να πάρει απόφαση η ΣτΑ, να
παραπεμφθεί να ζητήσουμε την παραπομπή του κυρίου Μακαρόνα, στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου γιατί έκανε μεροληπτική ενημέρωση και στη
Διοικούσα Επιτροπή και κατ’ επέκταση στα μέλη της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
Και για να θυμηθούμε και λίγο τα παλιά, το 2012 με πρόφαση αυτό, θα μιλήσω
ευθέως γιατί ήτανε πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής τότε και το’χω πει
δημόσια το λέω άλλη μια φορά, με πρόσχημα τα ψηφοδέλτια της Παλλήνης είχε
προχωρήσει και σε αλλοίωση
του τελικού αποτελέσματος ο κύριος
Λαμπρόπουλος… το’ χω ξαναπεί βεβαίως…Ότι έχω πει ισχύει στο έπακρο. Λοιπόν
με αποτέλεσμα να αλλάξει και η σύνθεση της Διοικούσας Επιτροπής, έτσι; Και να
θυμηθούμε και πιο παλιά το 2006 που είχανε κατατεθεί και στην ίδια θέση καθόταν
ο Τριανταφυλλάκης και με κοίταζε περίεργα όταν είχα καταθέσει κάποια.. ακριβώς
στην ίδια θέση αλλά ήταν στην Αθήνα τον Ιούνιο.
Λοιπόν. Κύριοι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Το μαγαζί πρέπει να
διατηρηθεί, το έχει ανάγκη ο κλάδος, το έχουν ανάγκη οι νέοι συνάδελφοι αλλά με
αυτές τις πρακτικές απωθούμε τον κόσμο. Απωθούμε τον κόσμο και ποσώς τον
ενδιαφέρει ο καθένας έχει την δικιά του ιδιαιτερότητα στον χαρακτήρα… λοιπόν
αυτά πρέπει να μάθουμε να τα συμβιβάζουμε και και να προχωράμε μπροστά. Ο
καθένας έχει τα θετικά, τα υπέρ και τα κατά. Λοιπόν εμείς μπήκαμε σ’ αυτό το
παιχνίδι, θεωρούμε ότι κρατήθηκε η Ένωση όρθια, από ‘δω και πέρα είναι στο χέρι
των συναδέλφων να αξιολογήσουνε και να δούνε τι θα γίνει και σε ποιους, σε ποιες
δυνάμεις πραγματικά θέλουν ν’ αφήσουνε την πορεία και τον έλεγχο της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών. Ευχαριστώ πολύ. Καταθέτω και εγγράφως την πρόταση που
σας είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Τερζίδης και μετά ο κύριος Σιταράς.
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ΤΕΡΖΙΔΗΣ: Θα ήθελα να πάρω… να ξεκινήσω με κάτι στο οποίο αναφέρθηκε και
ο κύριος… Τερζίδης. … ο κύριος Χάλαρης ότι ο κόσμος και πόσο μάλλον οι νέοι
συνάδελφοι δεν βρίσκουν χώρο και δεν τους προσελκύει αρκετά η Ένωση Ελλήνων
Χημικών. Έχουμε δει όλες αυτές τις δράσεις που έχουν γίνει και μέσα σ ’αυτή τη
χρονιά και την προηγούμενη τριετία, χωρίς να θέλω να πω ότι δεν έγιναν τις
προηγούμενες τριετίες, φυσικά, τα Προεδρεία, η ΣτΑ όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι
συμμετέχουν εθελοντικά, οι συνάδελφοι, έχουν κάνει και προσπαθούν να κάνουν
δράσεις κάτι το οποίο αναδεικνύει το έργο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών,
αναδεικνύει τις ικανότητες των χημικών στο να προσφέρουν στην κοινωνία, όλο
αυτό για να γίνει, η οργάνωση η δουλειά η οποία υπάρχει από πίσω, η έρευνα που
πρέπει να γίνει για το πώς θα πρέπει να στηθεί κάτι το οποίο θα είναι προσβάσιμο
και θα προσελκύει κόσμο όχι μόνο του κλάδου αλλά και παραπέρα θέλει πάρα πολύ
δουλειά γίνεται με πολύ κόπο και όλο αυτό νομίζω αυτά που παρουσιάστηκαν ήταν
μία εξαίρετη δουλειά από πολύ κόσμο, εδώ πέρα φαινόμαστε μόνο εμείς αλλά
μπορώ να σας πω τουλάχιστον στο Περιφερειακό Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας υπάρχουν πάρα πολλοί εθελοντές οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην
Ένωση δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί αλλά όταν ρωτάμε γιατί δεν έρχονται που είναι
οι υπόλοιποι είμαστε τόσοι συνάδελφοι αν πάρετε τη λίστα των συναδέλφων
χημικών και δείτε πόσοι είναι και πόσοι είμαστε εμείς θα καταλάβετε ότι είμαστε
μια πολύ μικρή μειοψηφία οι υπόλοιποι λέμε που είναι γιατί δεν έρχονται και η
απάντηση την οποία μας μεταφέρουν είναι ότι ρωτάνε πάρα πολλοί «τι κάνει για
μένα η Ένωση Ελλήνων Χημικών»; Αυτό είναι το ερώτημα στο οποίο οφείλουμε να
απαντήσουμε έτσι ώστε να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο. Περισσότερο
κόσμο χημικούς του κλάδου μας. Τώρα ποια είναι τα ανταποδοτικά οφέλη για τους
συναδέλφους οι οποίοι είτε είναι έχουν εκλεγεί σε κάποιο πόστο είτε συνδράμουν
στις προσπάθειες οι οποίες γίνονται εθελοντικά. Πολλοί δεν λαμβάνουνε αυτή την
πληροφόρηση την οποία έχουμε εμείς έχουμε την τύχη να λαμβάνουμε ως μέλη της
ΣτΑ αλλά δεν θα σας δώσω εγώ την απάντηση αυτή, θα σας παροτρύνω να
ανατρέξετε στα email τα οποία λαμβάνετε να δείτε το πλήθος αυτών τι αφορά από
πού ξεκινάει και που καταλήγει. Γιατί αν μετέφερα όλα αυτά που διαβάζω στα
email τα οποία τα διαβάζω όλα, στον κόσμο που με ρωτάει «τι κάνει η Ένωση για
μένα, η Ένωση Ελλήνων Χημικών» δεν μας τιμά. Εμένα προσωπικά δεν με τιμά
εσάς μπορεί να σας τιμά εμένα προσωπικά σας δηλώνω απ’ αυτό το μικρόφωνο δεν
με τιμά. Δεν ξέρω αν και πόσο θα λάβει κανείς υπόψη του όλα αυτά. Αυτά είχα να
σας πω, κι εδώ κλείνει η τοποθέτησή μου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κύριος Σιταράς και μετά είναι ο
κύριος Πομόνης.
ΣΙΤΑΡΑΣ: Καταρχήν με λύπη άκουσα πριν τον εκπρόσωπο της ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ να
επαναλαμβάνει…
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Όνομα
ΣΙΤΑΡΑΣ: Τον κύριο Φαρμάκη να επαναλαμβάνει …Σιταράς με ανέφερε το
Προεδρείο, να επαναλαμβάνει την τακτική της ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ από τη Διοικούσα του
2009-2012 η οποία μπλόκαρε τις τηλεσυνδιασκέψεις, ενώ είχανε θεσπιστεί νομικά.
Και με μεγάλη λύπη, όταν είμαστε ΝΠΔΔ, όταν παίρνουμε σημαντικές αποφάσεις,
όταν υπάρχουνε συνάδελφοι που είμαστε υπόλογοι απέναντι σε συναδέλφους που
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παραδείγματος χάρη ζητούν αναστολή της συνδρομής τους ή κάτι τέτοιο είμαστε
κάποιοι άνθρωποι που στέλνουμε απαντήσεις στο κοινό και μπορούν άμεσα να μας
προσάψουν οτιδήποτε. Αμφισβήτηση νομιμότητας των αποφάσεων της Διοικούσας
επειδή λέει δεν ακολουθείται μια πρακτική δημοσιοποίησης της ημερήσιας
διάταξης. Δεν έχω τίποτα με τον Λάμπρο, έτσι, η πρακτική όμως η συγκεκριμένη
λίγο να το δούμε. Δηλαδή ήτανε Γενικός Γραμματέας της προηγούμενης
Διοικούσας. Τώρα το θυμηθήκαμε αυτό; Ά αντιπρόεδρος. Ήμουνα πολύ μακριά
από την προηγούμενη Διοικούσα γι αυτό, γιατί είχα άλλα θέματα.
ΦΑΡΜΑΚΗΣ(εκτός μικροφώνουα): Γιάννη μισό λεπτό, επειδή αναφέρεσαι σε
μένα προσωπικά. Αν θεωρούμε ότι δεν μας αρέσει, να τροποποιήσουμε εδώ όπως
είμαστε τον κανονισμό της Διοικούσας να μην είναι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Λάμπρο, Λάμπρο δεν έχεις το λόγο για
τέτοιες προτάσεις. Εάν θίγεσαι…
ΣΙΤΑΡΑΣ: Προεδρείο εγώ φταίω που τον ανέφερα. Εντάξει προχωράω πάρα πολύ
γρήγορα. Αυτό ήταν ένα κλασσικό παράδειγμα. Απ’ ότι κατάλαβα από τις
τοποθετήσεις των συναδέλφων, της Συνεργασίας ας πούμε τον κύριο Μακρυπούλια,
έπρεπε εμείς με το που κάναμε το Προεδρείο πέρσι τον Σεπτέμβριο να κοιτάξουμε
να την ρίξουμε όλοι μαζί την Ένωση απ’ έξω. Αυτό… όχι αυτό θα ήταν το
αποτέλεσμα Φώτη. Αυτό θα ήταν το αποτέλεσμα όμως. Δηλαδή από εκεί και πέρα
είμαστε ένα ΝΠΔΔ, πρέπει να μάθουμε να λειτουργούμε με συλλογικές
διαδικασίες. Συλλογικές διαδικασίες για να επιτυγχάνεται η δημοκρατία στις
συλλογικές διαδικασίες πρέπει να εμπλέξεις όσο το δυνατόν περισσότερους έτσι.
Όταν εμπλέκονται περισσότεροι όταν υπάρχουν τέτοιες διαδικασίες όταν δεν
υπάρχουν αποκλεισμοί αυτό με λύπη έχω διαπιστώσει ότι δημιουργεί αβεβαιότητα
και φόβο σε κάποιους εδώ μέσα. Το πρόβλημα είναι όμως ότι εγώ αυτό δεν το
εστιάζω σε συγκεκριμένες παρατάξεις δυστυχώς το εστιάζω σε συγκεκριμένα
πρόσωπα αλλά επειδή η τακτική μου – θα μου πείτε είσαι οξύς Σιταρά, κάνεις
φασαρία κάνεις ναι εγώ δεν χτυπάω πρόσωπα όμως χτυπάω πρακτικές. Οι
πρακτικές είναι που με τρελαίνουν. Ξέρω ότι το ίδιο το πρόσωπο που κάνει αυτές
τις πρακτικές αν του το εξηγήσεις άμα αντιδράσεις άμα δει ότι υπάρχει μια
διαδικασία θα το πάρει αλλιώς. Επομένως αρκετοί από σας πάρτε το λίγο αλλιώς.
Τώρα νομίζω… νομίζω ότι τουλάχιστον το άτομό μου να το πω διαφορετικά στο
τέλος που λεν της ημέρας που λεν κι οι Αγγλοσάξονες έτσι, αν κρίνω με ποιους έχω
συγκρουστεί από ποιους τα’ χω ακούσει και ποιοι λένε ας πούμε τι έκανε αυτός
πάλι εντάξει, είναι από παντού, αλλά μάλλον καλά θα τα χω κάνει. Πάμε λίγο στο
κομμάτι του.. του απολογισμού. Εντάξει. Ναι όντως από τον Σεπτέμβρη του ’17
από την παράταξή μας είχαμε δύο στελέχη εμένα και την συναδέλφισσα Λαμπή οι
οποίοι εκτός τις αρμοδιότητες που είχαμε πριν, αναλάβαμε και συγκεκριμένες
θέσεις ευθύνης. Αυτό που έχουμε να σημειώσουμε είναι το εξής δεν σταμάτησε η
παραγωγή έργου. Με μικρούς θέλετε με μεγάλους ρυθμούς, θα μπορούσε να
σταματήσει. Γιατί είχαμε φύγει από ένα Προεδρείο τριών παρατάξεων και είχαμε
πάει σε ένα Προεδρείο δύο παρατάξεων. Με τις άλλες δύο παρατάξεις απέναντι
τελείως. Θεωρούμε ότι ήταν σημαντική η συνεισφορά μας στο να μην είναι
μονοθεματικές οι παρεμβάσεις της Ένωσης, εντοπισμένες σε πολύ συγκεκριμένα
θέματα. Αυτό που έχουμε να το πούμε και πραγματικά επειδή βλέπω φυλλομετρείτε
email μπορουμε να τα δούμε με χαρά όλα τα email δεν συμμετείχαμε σε
αποκλεισμούς και πολλές φορές αναγκαστικά κι αυτό δεν μας άρεσε γιατί μας
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έφερε στο κέντρο επιθέσεων, αναλάβαμε το ρόλο θεματοφύλακα των διαδικασιών.
Ίσως ένας ρόλος που δεν μας αναλογούσε; Οι περιστάσεις το φέρανε. Απ’ ολους
Φώτη μου. Απ’ όλους. Κι αυτό είναι που αποδεικνύει εγώ δεν έχω έρθει σε
σύγκρουση μόνο με την Φιλλένια ας πούμε, έχω έρθει και με σένα. Να το θέσω και
συγκεκριμένα. Άμα θέλεις αναφέρεσαι παίρνεις το λόγο επί προσωπικού αν δεν
θέλεις μη τον παίρνεις δεν υπάρχει θέμα τα λέμε κι έξω η σύγκρουση είναι στις
πρακτικές εγώ μπορώ να πιω και καφέ να πω και καλημέρα ας πούμε… εσύ
εντάξει.. η Φιλλένια δεν ξέρω. Ναι. Θα πάμε για τσίπουρα; Λοιπόν τώρα. Δεν μ’
αρέσει πάντως αυτό .. δεν μ’ αρέσει γενικά ο ετεροπροσδιορισμός ας πούμε έτσι
αλλά αναγκαστικά θεωρώ η πορεία μας θα ήτανε πιο καλή θα υπήρχε πιο πολύ έργο
αν δεν η δράση μας η συγκεκριμένη δεν ετεροπροσδιοριζόταν απ’ τις προσπάθειες
άλλων να δυναμιτίζουν το κλίμα ή να κωλύσουν τις διαδικασίες. Θα ήταν πολύ
καλύτερα τα πράγματα, και μπορούν να είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα γιατί το
σημαντικό όπως είπε και ο συνάδελφος Χάλαρης είναι ότι δεν μιλάμε για κάτι το
οποίο 31 Δεκεμβρίου τελειώνει πάμε μετά tabula rasa από 1η Γενάρη όποτε
αναλάβει η καινούρια Διοικούσα υπάρχει.. υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν
να συνεχιστούν. Ένα απ’ αυτά έιναι και το θέμα της πρόσκλησης 24 την οποία την
έχουμε παρουσιάσει τον Δεκέμβριο του ’16. Την αρχική πρόταση όπως
υποβλήθηκε. Παρουσιάσαμε την έγκρισή της τον Δεκέμβριο του ’17 και τώρα
επιτέλους- θα μου πείτε τώρα, προεκλογικά; Ναι δυστυχώς τώρα προεκλογικά ένα
ΝΠΔΔ σαν την Ένωση πρέπει να τρέξει τις διαδικασίες γιατί μόλις έχει εγκριθεί η
απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα. Βέβαια μου κάνει έκπληξη γιατί συνάδελφοι με
ρωτάνε τι τρέχει μ’ αυτό, τι γίνεται μ’ αυτό ενώ όλα στέλνονται στη Διοικούσα
κανονικά και ενημερώνονται. Πήρα την πρωτοβουλία γιατί έπρεπε τώρα να
ορίσουμε επιτροπές. Έχουμε ήδη ορίσει παραδείγματος χάρη την Επιτροπή
Παρακολούθησης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Γιάννη σε παρακαλώ συντόμευε. Ναι,
εντάξει αλλά πρέπει να συντομεύουμε.
ΣΙΤΑΡΑΣ: Είναι ενημέρωση για την πρόσκληση 24, παρακαλώ εκλιπαρώ το
Προεδρείο δύο λεπτά, εντάξει; Γιατί μετά θα ρωτάνε θα λένε τι έγινε… αν…
νομίζω η Πρόεδρος έπρεπε να με φωνάξει να ενημερώσω για το συγκεκριμένο …
παρακαλώ;
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Σε δικαιώνω. Εγώ σε δικαιώνω εδώ.
ΣΙΤΑΡΑΣ: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ελπίζω να συνεχίσεις να με δικαιώνεις όμως.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Εξαρτάται, όχι πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Δεν κάνουμε διάλογο τώρα, δεν είναι διαδικασία αυτή.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Αυτά πάνε εναλλάξ
ΣΙΤΑΡΑΣ: Ζηλεύεις γι αυτό..
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Παιδιά άμα είναι να τα βρείτε κάπου βρείτε τα έτσι
αλλά…
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ΣΙΤΑΡΑΣ: Λοιπόν η πρόταση θυμίζω ήταν 1.400…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ:
σταματήσει.

Ο

διαγωνισμός

εξυπνάδας

να

ΣΙΤΑΡΑΣ: Ήταν 1.400 όταν υποβλήθηκε σε συνεργασία με το (…μη καταληπτή
ομιλία…) γραφείο PCM, ήταν 1.400, η διαχειριστική έκοψε όλες τις προτάσεις και
έχει πάει στο 1.300. Η μείωση οφείλεται στο ότι το εκπαιδευτικό υλικό που θα
χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των καταρτιζόμενων δεν θα ανατεθεί στους
φορείς. Δυστυχώς θα γίνει από τον φορέα εκπαίδευσης. Οι 100.000… αυτό Φώτη
μου…αυτά πες τα στη Διαχειριστική, δυστυχώς. Αυτό γιατί είχε μπει ένα ολόκληρο
πλαίσιο, σαν ΝΠΔΔ έχουμε Επιστημονικά Τμήματα, έχουμε ομάδες εργασίας να
έβγαινε το εκπαιδευτικό υλικό. Τέλος πάντων. Αυτό που έχει μείνει σαν απόφαση
υλοποίησης με ίδια μέσα είναι το σημαντικό αυτό που θα πρέπει να γίνει το
επόμενο φαντάζομαι τρίμηνο … πολύ νωρίς… εξάμηνο. Θα γίνει επικοινωνιακό
πλάνο, αν προσέξατε παρατηρήσατε βγήκε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για
σύναψη συμβάσεων με συνεργάτες. Είναι αυτοί που θα στελεχώσουν θα είναι τα
στελέχη της ομάδας έργου με πολύ συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Το πρώτο πράγμα
που θα πρέπει να γίνει είναι το επικοινωνιακό πλάνο πώς αυτό το έργο θα
διαφημιστεί. Θυμίζω αυτό το έργο απευθύνεται σε μισθωτούς ΙΚΑ, χημικούς και
άλλους επιστήμονες το ένα πρόγραμμα επιχειρήσεις τροφίμων το άλλο
επιχειρήσεις αλλά αφορά στελέχη που έχουν ευθύνη περιβαλλοντικών
υποχρεώσεων. Αυτό και μετά θα γίνουν διαδικασίες επιλογής, δηλαδή ο
ενδιαφερόμενος θα υποβάλει, υπάρχουνε τυπικά κριτήρια όλα περνιούνται και δύο
και τρεις φορές από την διαχειριστική αρχή. Θέλω να σας πω ότι η διαδικασία, η
πρόσκληση ενδιαφέροντος που βγάλαμε, επεστράφη τέσσερις φορές απ’ την
διαχειριστική αρχή με διορθώσεις. Ο έλεγχος είναι ιδιαίτερα αυστηρός.
Συνεχίζοντας λοιπόν, θα περίμενε κανείς να σταματήσουμε αυτού του είδους τις
αντιπαραθέσεις και να ελαττώσουμε – δεν μπορούμε να τις εξαφανίσουμε δεν
μπορούμε να τις εξαλείψουμε, είμαστε άνθρωποι- αλλά να ελαττώσουμε ή να
αντιμετωπίζουμε πιο, τι να πω, χωρις να μην αφήνουμε να έχουν τόσες πολλές
επιδράσεις αυτές τις πρακτικές που προανέφερα οι οποίες συρρικνώνουν το χώρο,
αντί να τον αυξάνουν. Εγώ ας πούμε για το λόγο αυτό, τώρα που ήμανταν στην
απόφαση σύγκλισης των επιτροπών πέρα από την πρώτη επιτροπή που συμμετείχαν
οι συνάδελφοι Νικητόπουλος , Φαρμάκης, Καλαμαράς τότε η σημαντική επιτροπή,
η επιτροπή Παρακολούθησης, έπρεπε να κάνουμε όλες τις υπόλοιπες επιτροπές,
διενέργειες διαγωνισμού, επιλογής ωφελημένων, ενστάσεων, επιλογής του
προσωπικού απευθύνθηκα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Γιάννη , μιλάς ένα τέταρτο.
ΣΙΤΑΡΑΣ: Έχεις δίκιο Πρόεδρε. Απευθύνθηκα λοιπόν σε όλους τους επικεφαλής
των παρατάξεων, πλην της Πανεπιστημονικής που είχε δηλώσει την αντίθεσή της
εξαρχής σε σχέση με το έργο. Ευτυχώς είχα ανταπόκριση απ’ τις περισσότερες
παρατάξεις. Θες να βγεις κύριες Ξενοφώντα, συγγνώμη. Λοιπόν, αυτά. Και
συγγνώμη πριν για μερικές αιχμές προς τον κύριο Φαρμάκη αλλά με την
ιχνηλασιμότητα των εγγράφων έχω ένα θέμα
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κύριος Πομόνης. Κύριε Πομόνη. Και
μετά να ετοιμάζεται η κυρία Παπαχρήστου.
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ΠΟΜΟΝΗΣ: Θα ήθελα πριν ξεκινήσω να απευθυνθώ στον κύριο Κατσογιάννη και
να του πω το εξής: ότι στην αναφορά που κάνατε ότι αυτή είναι η καλύτερη
Διοικούσα, πρέπει να είσαστε περισσότερο προσεχτικός. Διότι δεν έχετε ζήσει
προηγούμενες Διοικούσες. Και από πλευράς λειτουργίας και από πλευράς έργου και
αποτελέσματος. Σας το λέω λοιπόν τώρα επειδή είστε νέος συνάδελφος και δεν θα
πρέπει έτσι με στόμφο, να αναφέρεται αυτά τα πράγματα. Έτσι; Δικαιολογήστε μου
αυτή την…
ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ(εκτός μικροφώνου): Για το έργο μίλησα
ΠΟΜΟΝΗΣ: Για το έργο. Λέω λοιπόν χωρίς να ξέρετε το έργο που έχει γίνει τα
προηγούμενα χρόνια, καλό θα είναι να είμαστε λιγάκι προσεκτικοί. Σας λέω λοιπόν
ότι με θυσίες οι προηγούμενοι συνάδελφοι, σε άλλες συνθήκες και χωρίς να έχουν
τα εργαλεία που έχουν σήμερα οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι οι χημικοί
γενικότερα και του ιδιωτικού τομέα προσέφεραν πολλά. Το λέω εγώ επειδή υπήρξα
στην Διοικούσα Επιτροπή επί χρόνια, τα πέτρινα χρόνια.
Το δεύτερο. Παίρνω πάσα από μία παρατήρηση που έκανε η Πρόεδρος και
αναφέρθηκε σε ένα παράπονο ότι δεν συμμετέχουν στις λειτουργίες της ΕΕΧ οι
Επιτροπές. Κι αυτό είναι μία πραγματικότητα. Αλλά αν θέλετε να είμαστε
ειλικρινείς πρέπει να σταθούμε στο γιατί δεν συμμετέχουν οι συνάδελφοι. Για ποιο
λόγο δεν συμμετέχουν οι συνάδελφοι. Γιατί εδώ φαίνεται ότι είμαστε έτσι μια
κάστα χημικών η οποία λειτουργεί σε ένα στενό κύκλο, μακριά αν θέλετε από τους
συναδέλφους που βρίσκονται στην αγορά εργασίας και ψάχνουν να βρουν
μεροκάματο. Αυτούς να πάτε να ρωτήσετε. Να δείτε ότι όχι μόνο δεν θα
συμμετέχουν αλλά σιχτιρίζουν και την Ένωση γιατί δεν ασχολείται με σοβαρά
ζητήματα που απασχολούν τον εργαζόμενο χημικό. Ασχολούνται με θέματα
διαδικασίας, κι όχι με θέματα ουσίας. Θα μου πείτε τώρα γιατί… Ορίστε; Θα σας
δώσω λοιπόν ορισμένα παραδείγματα που νομίζω είναι χρήσιμα. Μπήκε ένα θέμα,
ένα ερώτημα απ’ την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για το θέμα, απ’ του
Υπουργείου Εμπορίου, Ανάπτυξης για το ανθυγιεινό στον δημόσιο τομέα. Ήρθε
ένα ερώτημα. Μου εστάλη σαν ένα μέλος και Πρόεδρος αν θέλετε της επιτροπής
για το ναι για να συγκαλέσω την ομάδα για να αποφασίσουμε επί αυτού. Έγινε μια
προσπάθεια, δυστυχώς δεν καταφέραμε να συγκαλέσουμε την ομάδα. Έκατσα
έφτιαξα ένα κείμενο- τεχνικό κείμενο- προσέξτε τεχνικό κείμενο γιατί ήμουνα και
στην επιτροπή για τα βαρέα κι ανθυγιεινά κι έχω μια πολύ μεγάλη εμπειρία γύρω
απ’ αυτά. Σας λέω ότι έσωσα τον κλάδο, έσωσα τον κλάδο σε μια δύσκολη στιγμή
όταν οι προηγούμενες επιτροπές τον είχανε πετάξει απ’ έξω. Σας λέω λοιπόν τώρα
ότι αυτό το γράμμα που στείλαμε στην Ένωση Ελλήνων Χημικών σαν ένα πόρισμα
τεχνικό πετάχτηκε στον κάλαθο των αχρήστων και η κυρία Φιλλένια με την κυρία
Λαμπή στέλνουν ένα καινούριο έγγραφο το οποίο απηχούσε τις απόψεις της
Ένωσης Ελλήνων Χημικών. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Αυτό συμβαίνει σ’ όλο το
δημόσιο τομέα. Όταν οι υπάλληλοι, τους ανατίθεται ένα έργο, να υλοποιήσουν ένα
έργο και πάει στον οποιοδήποτε σύμβουλο και λέει στον κουβά… σας ερωτώ
λοιπόν. Ποιος δημόσιος υπάλληλος θα ασχοληθεί σοβαρά για την επίλυση ενός
θέματος όταν ξέρει ότι θα πάει το θέμα του, το αποτέλεσμα της μελέτης, στον
κουβά;
Δεύτερο θέμα. Αποκλεισμός των χημικών από θέσεις ευθύνης. Κι αυτό πάλι
έπρεπε να είναι αντικείμενο μιας συνολικότερης δουλειάς. Απάντηση για την
επικουρική ασφάλιση των χημικών, πάλι έγινε απ’ την κυρία Πρόεδρο. Πρόεδρος
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εγώ στο ΤΕΑΧ επί χρόνια δεν ρωτήθηκα. Τη γνώμη μου βρε αδερφέ.. Τι λες γι
αυτό το πράγμα; Και να σας πω έτσι σαν παρένθεση ότι είμαι συνεπής όποτε
καλούμαι από την Ένωση Ελλήνων Χημικών. Συνεπέστατος. Και στις συναντήσεις
με φορείς και σε συναντήσεις μες την Ένωση Ελλήνων Χημικών. Για τα υλικά
συσκευασίας, που λέμε τώρα. Δεν καλούμε τους ειδικούς. Δεν έχουμε φτιάξει αυτές
τις ομάδες εργασίας στην Ένωση Ελλήνων Χημικών για να παράγουμε ένα
ουσιαστικό έργο και να δίνουμε σωστές και τεκμηριωμένες απαντήσεις αλλά απλώς
φτιάχνουμε μια έκθεση ιδεών και την καταθέτουμε. Αυτό δεν είναι τρόπος
λειτουργίας μιας Επιστημονικής Οργάνωσης. Ακόμη. Συμμετοχή στις εκδηλώσεις.
Στις εκπροσωπήσεις. Οι εκπροσωπήσεις ξέρετε πώς γίνονται; Με σημαδεμένα
χαρτιά. Κάποιος εκπροσωπείται κάπου γιατί τον έβαλε ο τάδε. Ή τον έβαλε αν
θέλετε το παραταξιακό ας το πούμε περιβάλλον, επιθυμία. Ορίστε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Κάποιος εκπροσωπείται κάπου;
Ποιος εκπροσωπείται;
ΠΟΜΟΝΗΣ: Λέω στις Διεθνείς Οργανώσεις. Κάποιοι πάνε σε κάποιες..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Μα γίνονται προκηρύξεις κύριε
Πομονη.
ΠΟΜΟΝΗΣ: Ένταξει, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Εδώ και έξι χρόνια γίνονται
προκηρύξεις.
ΠΟΜΟΝΗΣ: Ξέρουμε πώς γίνονται οι προξηρύξεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου):Α τις αμφισβητείτε. Ότι θέλετε.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ(εκτός μικροφώνου): Ότι θέλει κάνει ο καθένας συγγνώμη.
ΠΟΜΟΝΗΣ: Φτιάξαμε ένα διετές σχέδιο για την Επιχειρηματικότητα. Ποιος το
έφτιαξε; Η κυρία Σιδέρη με την κυρία Λαμπή. Ξέρετε ότι με τον Μιχάλη τον
Χάλαρη είχαμε κάνει Συνέδριο για το θέμα των Επαγγελματικών Θεμάτων και
τις…πριν απο
ΧΑΛΑΡΗΣ(εκτός μικροφώνου): 16 χρονια
ΠΟΜΟΝΗΣ: 16 χρόνια πριν, στην οποία συμμετείχαν η Royal Chemical Society
συμμετείχαν και η Γερμανική Χημική Εταιρεία κι άλλες, με αποτέλεσμα το
πόρισμά της να είναι χρήσιμο για τους Έλληνες χημικούς. Το αντίστοιχο θα
μπορούσε να γίνει μετά από μια ενδελεχή εργασία, δουλειά με συγκεκριμένους
φορείς.
Τα εργασιακά και τα επαγγελματικά θέματα. Πώς τα αντιμετωπίζουμε; Με
περιστασιακό τρόπο. Κάποιος ζητάει κάτι, του δίνουμε μια απάντηση, δεν βαριέσαι
βρε αδερφέ κι αν του πάρουν τη θέση μεθαύριο δεν τρέχει τίποτα. Αυτό είναι το
δεύτερο. Το τρίτο. Το δεύτερό θέμα. Αυτό αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο
λειτουργεί η Ένωση Ελλήνων Χημικών με στοιχεία και όχι να καταγγείλω εγώ
τώρα την Φιλλένια για έτσι λόγους προσωπικούς όλοι έχουμε τις προσωπικές μας
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σχέσεις αλλά τα γεγονότα που είπε κι ο συνάδελφος πρέπει να είναι εκείνα, κάποιος
το είπε εν πάση περιπτώσει, ο φίλος μου ο Γιάννης ότι τα γεγονότα είναι αυτά που
πρέπει να χαρακτηρίζουν την κριτική μας.
Η λειτουργία των Περιφερειακών Τμημάτων. Δεν είναι κι αυτό ένα θέμα;
Πώς λειτουργούν τα Περιφερειακά Τμήματα; Ισότιμα; Το ένα λειτουργεί με μία
ομπρέλα κάλυψης, το άλλο της Αθήνας υπό τον ασφυκτικό κλοιό να πληρώσει
ακόμα και το θερμός που χάλασε ας πούμε σε μια εκδήλωση, ή να της, εντάξει,
όταν εσείς βγάζετε εκατομμύρια απ’ αυτή τη δουλειά κι όταν κάνετε δημόσιες
εκδηλώσεις και δημόσιες δεξιώσεις εντάξει κι όταν έχετε ένα budget πολλαπλάσιο
κι όταν δεν δίνετε την δυνατότητα στο Περιφερειακό της Αθήνας να κάνει
συνέδριο κι όταν αφαιρείται η δυνατότητα απ’ το Περιφερειακό της Αθήνας να
κάνει στοιχειώδεις εκδηλώσεις όταν τις εκδηλώσεις… να τελειώσω. Μου
επιτρέπεις;
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Ποιος τα λέει αυτά
ΠΟΜΟΝΗΣ: Όταν αυτή τη στιγμή προσπαθεί να κάνει μια εκδήλωση χωρίς να
πληρώσουν οι Έλληνες Χημικοί γιατί πολλοί απ’αυτούς είναι στην ανεργία του
λένε όχι κύριε θα πληρώσεις. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει λέω ότι ο τρόπος με τον
οποίο σήμερα λειτουργούν τα Περιφερειακά Τμήματα, είναι ένας τρόπος που δεν
δημιουργεί αυτό που λέμε την αίγλη για την συμμετοχή και άλλων συναδέλφων από
την περιφέρεια. Αυτό και ένα ακόμα που πρέπει να δούμε, είναι ότι από χρόνια
είχαμε ένα πρόβλημα με το Περιφερειακό της Αθήνας. Και υπήρχε στα
προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια ένας προβληματισμός. Το αφήνουμε ή το
κλείνουμε; Και επικράτησε η λογική τότε ας πούμε να το αφήσουμε το
Περιφερειακό της Αθήνας να λειτουργήσει, δίνοντας αυτό που λέμε το αίμα,
ζωντάνια, να του δίνουμε λοιπόν να το βοηθάμε ώστε εν πάση περιπτώσει εκεί που
συγκεντρώνεται ένας πολύ μεγάλος αριθμός χημικών να μπορεί να παίξει το ρόλο
του. Ε αυτό δεν γίνεται. Και τέλος να πω και κάτι για το πρόγραμμα συνάδελφοι
του ΕΣΠΑ. Πρέπει να ξέρετε ότι είναι γύρω στο 1.300 αυτό που θα παιχτεί. Εγώ
είμαι πολύ προβληματισμένος με όλη αυτή τη διαδικασία και με τους ανθρώπους
που θα ανακατευτούν γύρω απ’ αυτό το ΕΣΠΑ. Πολύ φοβάμαι ότι επειδή πολλά
ΕΣΠΑ από την προσωπική μου εμπειρία έχουν χρησιμοποιηθεί για ιδιωτικές έτσι
παρακαταθήκες θα ήθελα λοιπόν όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί, στον τρόπο με
τον οποίο θα γίνει η χρήση αυτών των χρημάτων και στα άτομα τα οποία θα
επιλεγούν για να μπορέσουν να αξιολογήσουν την όλη αυτή και την και το ΚΕΚ το
οποίο θα επιλεγεί και λοιπά. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλα αυτά είναι ζητήματα που
κατά την άποψη μου είναι σοβαρά και πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε ανεξάρτητα το
ποιος είναι Πρόεδρος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Κύριε Πομόνη ολοκληρώστε.
ΠΟΜΟΝΗΣ: Όχι έχω ένα ζήτημα, Γιάννη μου έχω ένα ζήτημα ότι επειδή έχω την
εμπειρία θέλω να ψάξω, να διερευνήσω ορισμένα πράγματα σε προσωπική βάση
όλης αυτής της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί, όσον αφορά το ΕΣΠΑ. Εντάξει.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κυρία Παπαχρήστου και μετά είναι ο κύριος Δάφτσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Επί προσωπικού.
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ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ(εκτός μικροφώνου): Μισό λεπτό εγώ έχω καλυφθεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Α οκ.
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ(εκτός μικροφώνου): Οικονομία χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κύριος Λαμπρόπουλος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Επί προσωπικού ζητάει το λόγο ο κύριος
Λαμπρόπουλος. Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν κι επειδή εγώ θέλω να φύγω το έχω πει
από την αρχή, αντί στη θέση, αντί να μιλήσω τελευταίος θα μιλήσω στη θέση της
κυρίας Παπαχρήστου. Ε; Έχω ραντεβού πειράζει;
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Ορφανό το Προεδρείο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Έλα δεν χρειάζεται τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ:Εγώ από την αρχή είπα ότι δεν δέχομαι,
δεν ήθελα..
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Βασίλης Λαμπρόπουλος. Έλειπα και τώρα που γύρισα,
άκουσα και το επιβεβαίωσα από άλλους δύο συναδέλφους ότι ο κύριος Χάλαρης
είπε δύο πράγματα. Το πρώτο είπε εάν το άκουσα καλά από τρεις συναδέλφους ότι
εγώ προκάλεσα την αλλοίωση του εκλογικού αποτελέσματος των εκλογών του
2012 και μάλιστα είπε ότι αυτό το είχε ξαναπεί – εγώ δεν το έχω ακούσει - γιατί αν
το είχα ακούσει θα του απαντούσα όπως τώρα και το δεύτερο που είπε είναι ότι
πρέπει ο κύριος Μακαρόνας να παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο του
Δικηγορικού Συλλόγου.
ΧΑΛΑΡΗΣ(εκτός μικροφώνου): Καταθέσαμε πρόταση γι αυτό.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είπατε;
ΧΑΛΑΡΗΣ(εκτός μικροφώνου): Καταθέσαμε πρόταση.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως. Έλειπα κύριε Χάλαρη με την άδειά σας και το
άκουσα τώρα. Αυτά φαντάζομαι ισχύουν που είπα. Πολύ ωραία.
ΧΑΛΑΡΗΣ(εκτός μικροφώνου): Αμα θέλετε τα τεκμηριώνω κιόλας.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως. Και θα σας ζητήσω να τα τεκμηριώσετε. Καταρχάς
μία απορία έχω. Το 2012 είχατε και σήμερα έχετε τεκμηριωμένη την άποψη ότι
εγώ είχα αλλοιώσει τα αποτελέσματα. Και περίμενε το 2018 ο κύριος Χάλαρης να
πει ότι αλλοίωσα το ’12 τα αποτελέσματα. Αυτό γιατί άραγε; Γιατί άραγε… κύριε
Παπαδόπουλε, αφήστε με να μιλήσω.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Δεν σας διέκοψα κύριε Λαμπρόπουλε.
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ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κοιτάξτε μιλάω επί προσωπικού, πρέπει να υπερασπιστώ τον
εαυτό μου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Συνεχίστε κύριε Λαμπρόπουλε. Κύριε Παπαδόπουλε
μην μιλάτε.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, περίμενε το ’18. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Και το
δεύτερο είναι ότι και ο κύριος Μακαρόνας πρέπει να παραπεμφθεί. Εγώ θα σας πω
το εξής: χαίρομαι πάρα πολύ, που είπατε αυτά που είπατε, γιατί; Στο τέλος
υπάρχουν συνειρμοί, σε όλους εδώ υπάρχουν συνειρμοί. Ακόμα και στους δικούς
σας ανθρώπους υπάρχουν συνειρμοί. Γιατί εγώ σήμερα μίλησα για τα
αποτελέσματα της δίκης του ’12 που δεν ήταν ευχάριστα για ένα μέλος της
παράταξής σας έτσι; Και επίσης χαίρομαι διότι ένας επιφανής στην κοινωνική ζωή
χημικός, εγώ ένας απλός χημικός είμαι, εσείς ήσαστε Γενικός Γραμματέας, είστε
αρχηγός παράταξης και είδα στις εφημερίδες ότι επιδιώκετε να γίνεται και αρχηγός
του ΠΑΣΟΚ αρχηγός κόμματος… λέω λοιπόν χαίρομαι πολύ που ένας ο οποίος
στην πολιτική ζωή κατάφερε να γίνει Ειδικός Γραμματέας σε μια κυβέρνηση έστω
και μνημονιακή. Ακούστε κάτι…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Κύριε Λαμπρόπουλε είπατε επί προσωπικού.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Προσωπικότατο είναι κύριε, προσωπικότατο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Είπατε επί προσωπικού. Εσείς αρχίζετε και
δίνετε παράσταση, εκμεταλλεύεστε έτσι εκμεταλλεύεστε… είπατε επί προσωπικού,
οπότε συνεχίστε επί προσωπικού.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παράσταση είπατε; Ακούστε αγαπητέ συνάδελφε.
Υπερασπίζομαι, υπερασπίζομαι την τιμή μου το καταλάβατε; Λοιπόν. Χαίρομαι
πολύ λοιπόν και σας παρακαλώ και σας προκαλώ αυτά να τα τεκμηριώσετε, να
πάμε και στα δικαστήρια όπως φαντάζομαι θα χαρεί και ο κύριος Μακαρόνας να το
ξεκαθαρίσουμε αυτό και να δούμε τι θα γίνει. Σας παρακαλώ λοιπόν να το κάνετε
αυτό, θέλω και τα πρακτικά ελπίζω να’ ναι έτσι και θέλω να σας δω και στο
δικαστήριο. Και μάλιστα να μπει και σε συζήτηση, διότι ακούστε κάτι, την ευθύνη
βέβαια την έχει ο κύριος Χάλαρης αλλά και όσοι τον υποστηρίζουνε, γι αυτό θέλω
να γίνει συζήτηση. Προκαλώ να γίνει συζήτηση και να ψηφίσουμε αν ο κύριος
Μακαρόνας πρέπει να παραπεμφθεί στο Πειθαρχικό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ:
Λαμπρόπουλε…

Θα

γίνει

μετά,

υπάρχει

πρόταση

κύριε

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τι είπατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Θα συζητηθεί η πρόταση.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τελείωσα. Αυτά που είχα να πω τα είπα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούμε. Οκ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Εντάξει. Ο κύριος Τριανταφυλλάκης αφού..
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Τι αφου;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Αποδέχτηκε…δεν πειράζει…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Οπου γουστάρω… αμε τι;
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Που θα πάει; Θα πας στην πορεία κάτω, εναντίον
του Αλέξη;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Αυτό. Δεν έχεις δει την περικεφαλαία
ακόμα; Άμα σού λεγα δηλαδή ότι έχω ραντεβού με τη Νοτοπούλου θα ήσουνα πιο
χαρούμενη; Ε, κόψε τις αηδίες.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Καταγράφονται αυτά τα πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Ε τι να κάνω; Να μην καταγραφεί αυτό.
Λοιπόν. Μιχάλη εγώ μπορεί να σε κοίταζα προηγουμένως εγώ μπορεί να σε
κοίταζα προηγουμένως θα ήθελα κι εσύ και κανένας άλλος να μη με διακόψει τώρα.
Ναι, λοιπόν. Έχω την εντύπωση ότι για κάποιους εδώ πέρα μέσα η λέξη τσίπα
αφορά μόνο το γιαούρτι. Αυτή την αίσθηση έχω. Λοιπόν γιατί το λέω αυτό. Ίσως
στην ψυχολογία η παρουσίαση που έκανε ο συνάδελφος ο Χάλαρης εδώ, να έχει
όνομα, εγώ δεν ξέρω πώς να το κατονομάσω και είναι ακριβώς αυτό που
αισθάνεται και αυτό ακριβώς που κάνει. Αυτά που μίλησε δηλαδή είναι αυτά
ακριβώς που… σώσαμε, κάναμε, να μη γίνει η Ένωση, το μαγαζί πρέπει, μαγαζί. Το
μαγαζί πρέπει να στηθεί και λοιπά. Λοιπόν. Θα περίμενα λίγο λίγο παραπάνω
ταπεινότητα, λίγο παραπάνω αξιοπρέπεια για τους ανθρώπους εκείνους που
επανειλημμένα έχουνε φέρει σε πολύ δύσκολη, έως και διάλυση την Ένωση.
Λοιπόν, θέμα Πάτρας. Απ’ ότι κατάλαβα το ένα μέρος έχει ξεκαθαριστεί το ΙΚΑ
λέει δεν έχει ξεκαθαριστεί κι εκεί θα την φάμε ίσως. Έτσι, δεν ξέρω αυτά θα μας τα
πούνε. Το άλλο δεν κατάλαβα γιατί με λέει καθόσουνα εκεί όπως καθόσουνα και το
2000, και τι έγινε δηλαδή; Εγώ ήμουνα ο κατηγορούμενος;
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Μου θύμισες, ίδια εικόνα ήτανε. Αυτό
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Ναι. Κάτι έγινε εκεί. Αντί για 59
ψηφοδέλτια βρήκαν 60. βρέθηκες κατηγορούμενος εσύ. Δεν το συνεχίζω
παρακάτω. Έτσι; Δεν το συνεχίζω παρακάτω. Λοιπόν. Έχουμε την περίπτωση της
Παλλήνης. Λοιπόν. Ούτε αυτό θα το συνεχίσω. Θα πω μόνο το εξής. Βρεθήκανε
κάποια άτομα κατηγορούμενα. Ναι; Λοιπόν. Η δικιά μου η θέση; Μακάρι, μακάρι
στο Εφετείο να αθωωθούν. Γιατί δεν με νοιάζει που θα κατηγορηθούνε δύο ή τρία
μέλη έστω κι αν ανήκουν εκεί ή ανήκαν παραπέρα. Δεν με νοιάζει αυτό. Με νοιάζει
ότι θα βγει, έτσι, προς τα έξω ότι γίνεται αυτό το πράγμα στην Ένωση. Λέτε για
δημοκρατία. Είπε ο Γιάννης προηγούμενα, ότι δημοκρατία είναι να κάνουμε
μοιρασιά καλή στο Προεδρείο… κι αυτό είναι ρε Γιάννη, κι αυτό είναι μη βιάζεσαι,
έτσι; Δημοκρατία είναι να συμμετέχουνε πολλοί όχι από κείνους που εκλεχτήκανε.
Πρώτα απ’ όλα πόσοι ψηφίζουνε και πόσοι βγαίνουνε; Λοιπόν εάν εσύ νομίζεις ότι
εάν δημοσιοποιηθεί έτσι η απόφαση του Εφετείου πια έτσι και είναι καταδικαστική
νομίζεις ότι εγώ θα στεναχωρηθώ λιγότερο θα στεναχωρηθώ λιγότερο για το θέμα
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ότι τα συγκεκριμένα άτομα δεν με νοιάζουν τα συγκεκριμένα άτομα με νοιάζουνε
ότι οι συνάδελφοι θα πούνε εκεί είναι… να πω τη λέξη; Ε;
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Όχι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ:
Όχι το μαγαζάκι. Χειρότερο από
μαγαζάκι. Αυτή την αίσθηση παίρνει ο κόσμος. Περίμενε.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Το άλλο έχει και κανόνες, εμείς δεν έχουμε
δυστυχώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Pardon;
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Το άλλο έχει και κανόνες, εμείς δεν έχουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Ναι, μπορεί να έχεις και δίκιο, μπορεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Μην κάνετε διάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Μπορεί και να έχεις δίκιο εκεί, εν πάση
περιπτώσει σου έκανα την παρατήρηση προηγούμενα να μην με διακόψεις.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Ναι αλλά διάλογο κάναμε, μου έκανες την
παρατήρηση και συνέχισες διάλογο..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Λοιπόν. Τώρα. Είχα πει και στην
προηγούμενη ΣτΑ, επαναλαμβάνω και σε τούτη. Ότι είναι η πρώτη φορά που δεν
μπορώ να συνεννοηθώ με τη Διοικούσα γενικώς και πιο ειδικά με τον Πρόεδρο. Σε
παλιότερους, όποιος και να τανε Πρόεδρος, απ’ όποια παράταξη και να ‘τανε επειδή
μεσολαβεί μια κουταλιά θάλασσα στη μέση είναι δύσκολη η επικοινωνία και να
παίρνουν αποφάσεις και τα τέτοια και είναι μια τηλεφωνική… σου ‘χω
εμπιστοσύνη; Άμα σου ‘χω εμπιστοσύνη κάνε εκείνο. Όχι να πρέπει να παίρνω την
άδεια για το πώς θα ανοίξω το μπουκάλι τη ρακί. Αυτά τα πράγματα είναι
απαράδεκτα. Έτσι; Λοιπόν. Τέτοια πράγματα, το να καταγράφουμε και την
παραμικρή λεπτομέρεια η οποία θα ελέγχεται από την Κεντρική Διοίκηση, έτσι,
εκεί αναφέρομαι πρώτα απ’ όλα στην κυρία Πρόεδρο έτσι, σας είχα πει και την
προηγούμενη φορά ότι με αφορμή, χωρίς να κάνω συνεννόηση, ότι με αφορμή το
γεγονός ότι ήταν ο Υπουργός Παιδείας κάτω εγώ του έβαλα τα ζητήματα της
Ένωσης. Αν δεν μου ‘χετε εμπιστοσύνη εσείς σαν ΣτΑ ή σαν Διοικούσα ή σαν
Πρόεδρος ότι θα εκπροσωπήσω σωστά την Ένωση με γεια σας με χαρά σας. Να
βγείτε και να το πείτε «δεν κάνει ο Αντρέας γι αυτή τη δουλειά». Ξανάγινε… αυτά
που ανακοίνωσε τώρα ο Γαβρόγλου εγώ τα ξέρω ένα μήνα. Λοιπόν, του έθεσα και
το λέω κι εδώ, τα ξέρω ένα μήνα γιατί μας ενημέρωσε κομματικά. Καθαρά
πράγματα. Εγώ δεν κρύβομαι πίσω από τον Ανθόπουλο πίσω από πώς την λέγανε
εκείνη με τις φωτοτυπίες …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Διαμαντοπούλου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: από την Αννούλα ή από τον Λοβέρδο
κτλ, δεν κρύβομαι από τέτοιο ότι είναι , όποια επαφή κάνω έτσι, την λέω. Να
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εξηγούμαστε. Λοιπόν, ένα πράγμα του το έθεσα και το θέτω κι εδώ γιατί πρέπει να
το διεκδικήσουμε εκεί ήτανε κομματικοί και δεν μπορούσε να πάει παραπέρα.
Λοιπόν του είπα εντάξει. Πήγαμε σ’ αυτό εδώ το πρώτο τέτοιο που λες θα πρέπει να
επανέλθουν τα εργαστήρια. Ο λόγος -το τρίωρο των εργαστηρίων δηλαδήυπεύθυνος εργαστηρίου και να λειτουργούν τα εργαστήρια. Λοιπόν, οι λόγοι είναι
δύο. Αναβαθμίζεται και το μάθημα της χημείας μαζί με τ’ άλλα τρία μαζί με τ’ άλλα
δύο και επίσης αυξάνονται και οι ώρες. Είναι προφανής ο λόγος και πρέπει να το
διεκδικήσουμε και να μπει τώρα έτσι. Έξι ώρες υποτίθεται θα κάνουν χημεία τα
παιδιά στην Γ΄. Θα πρέπει – του το έθεσα εγώ, δεν πήρα απάντηση- αλλά πρέπει
επισήμως να του το βάλουμε και σαν Ένωση και με τους υπόλοιπους. Λοιπόν. Δεν
μπορεί… δεν μπορεί να προχωρήσει η ένωση με νοοτροπία ατομικής επιχείρησης
που το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Με αυταρχισμό δεν γίνεται. Εάν δεν το
έχετε καταλάβει κάποιοι, είναι συλλογική η δουλειά που γίνεται, είναι συλλογικό
όργανο δεν μπορεί να είναι Αρχή ενός ανδρός ή μιας γυναικός, έτσι, και θα πρέπει
να βάλουμε νερό στο κρασί μας για να μπορούμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν. Την
τελευταία φορά που βρεθήκαμε η κατάσταση κάτω στην Ένωση στο Περιφερειακό
Τμήμα ήταν αποκαρδιωτική… αποκαρδιωτική τελείως για το λόγο ότι τα καινούρια
παιδιά κυρίως..
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Για την Κρήτη μιλάς τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ: Ναι για την Κρήτη. Λοιπόν αυτή
υποτίθεται η εκλογοαπολογιστική που κάναμε διότι τα καινούρια παιδιά, όσοι
βρεθήκαμε εκεί ήμασταν παλιοί, λοιπόν τα καινούρια παιδιά δεν συμμετείχαν και
μέσω τηλεφώνου ακούσαμε τον πόνο της ταμίας έτσι, η οποία η καημένη μου λέει
«εγώ δουλεύω, δεν μπορώ να μιλάω δυο ώρες με τον έναν, τρεις ώρες με τον άλλον
να σταματάω τη δουλειά μου, έχω και κοπέλια» δεν μπορούμε να καταλάβουμε έτσι,
να καταλάβουμε, όλοι πρέπει να καταλάβουμε, ότι είναι εθελοντική. Μπορώ;
Αναλαμβάνω αυτό. Έτσι; Κι από ‘κει και πέρα να υπάρχει και εμπιστοσύνη. Αν δεν
μου ‘χεις εμπιστοσύνη ή δεν σου ‘χω εμπιστοσύνη να μη μπαίνεις καθόλου. Λοιπόν
αυτά έχω να πω…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούμε
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ:… όσον αφορά τον απολογισμό στο
σύνολό του.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ααα. Για τον οικονομικό απολογισμό δεν θα
καταψηφίσουμε. Όσον αφορά τα πεπραγμένα έχω να πω το εξής. Γίνανε
οπωσδήποτε ορισμένα πράγματα, επειδή όμως η διαδικασία και ο τρόπος που
γίνεται είναι αυταρχικός και τελείως αποσυσπειρωτικός για την Ένωση, δεν μπορεί
να προβάλλονται δυο τρία άτομα θα πρέπει να γίνεται συλλογικά και να παίρνουνε
μέρος κι άλλοι. Λοιπόν επειδή λοιπόν γίνεται με αυτόν τον τρόπο στο θέμα αυτό
ψηφίζουμε λευκό. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τριανταφυλλάκη. Ο κύριος Δάφτσης και
μετά είναι η κυρία Λαμπή. Και παρακαλώ να είμαστε λίγο σύντομοι, πλησιάζουμε
προς το τέλος είναι ο κύριος Δάφτσης, η κυρία Λαμπή, η κυρία Στεφανίδου κι ο
κύριος Παπαδόπουλος και κλείνουμε.
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ΔΑΦΤΣΗΣ: Δάφτσης. Θα προσπαθήσω να επικεντρωθώ αποκλειστικά μόνο στο
θέμα. Την έγκριση των πεπραγμένων. Άκουσα τον κύριο Βαμβακερό, νομίζω ο
κύριος Μακρυπούλιας το ανέφερε, ότι είναι ο χειρότερος απολογισμός.
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ(εκτός μικροφώνου): Δεν είπα αυτό όχι, δεν είπα αυτό.
ΔΑΦΤΣΗΣ: Ότι δεν είναι ικανοποιητικός
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ(εκτός μικροφώνου):
συνεργατικό και γι αυτό δυστυχώς

Είπα ότι δεν ήταν το κλίμα καλό,

ΔΑΦΤΣΗΣ:Να ζητήσω λοιπόν συγγνώμη και για όλους αυτούς που το
επαναλάβανε πριν, να ζητήσω και για μένα. Για μένα, το ερώτημα που θέτω στον
εαυτό μου για να είμαι σωστός απέναντι στους συναδέλφους, γιατί μην ξεχνάμε ότι
είμαστε συνέλευση των αντιπροσώπων των συναδέλφων, είναι αν αυτά που γίναν
δώσαν κάτι στον κλάδο, έχουν θετικό αποτέλεσμα. Προσφέραν και κάναν έστω κι
ένα βήμα μπροστά για τον Χημικό. Κανένας συνάδελφός μας δεν ενδιαφέρεται για
τις συζητήσεις και τα σχόλια ίσως που ακούγονται εδώ μέσα. Το αποτέλεσμα είναι
αυτό που τους ενδιαφέρει. Κάθομαι λοιπόν και ρωτάω· αυτά που γίναν κακώς
γίναν; Δεν έπρεπε να γίνουν; Αν δεν είχαν γίνει θα ‘μασταν εδώ και τι θα λέγαμε;
Ότι αυτή η Διοικούσα Επιτροπή δεν έκανε τίποτα. Δεν έχει να προσφέρει τίποτα
στους συναδέλφους. Προσωπικά θεωρώ ότι έγινε πολύ μεγάλο έργο, σε πολλά
επίπεδα, ίσως όχι ισοκατανεμημένο και σας μιλάω ως προερχόμενος κι απ’ τη
βιομηχανία και είναι ένα θέμα το οποίο εκεί θα ήθελα να το δουλέψουμε. Στη
προηγούμενη ΣτΑ είχαμε ξεκινήσει μια προσπάθεια συλλογής κάποιων νομοθεσιών
, προσπάθεια διεκδίκησης επαγγελματικών θεμάτων για τη βιομηχανία και έμεινε
εκεί και να δούμε πώς μπορούμε ο καθένας απ’ τη θέση του να συμβάλλει θετικά.
Το να καθόμαστε και να κάνουμε κακοπροαίρετη κριτική απέναντι σε οτιδήποτε
κάνει κάποιος άλλος είναι εύκολο. Στο να ρίξουμε λίγο τους τόνους και να δούμε
πως μπορούμε να συμβάλλουμε θετικά και τότε μόνο να ‘ρθούμε και να πούμε ότι ο
Α ή ο Β ο Δάφτσης είναι κακός, γιατί αυτά που κάνει υποσκιάζουν όλους τους
υπόλοιπους, έχει νόημα. Θεωρώ και το έχω ως δεδομένο, ότι οι αποφάσεις για όλες
αυτές τις εκδηλώσεις που πάρθηκαν στη Διοικούσα Επιτροπή πάρθηκαν
τουλάχιστον με πλειοψηφία. Γιατί διαφορετικά δεν έπρεπε να γίνουν. Άρα
δημοκρατικά έπραξαν και πήραν την απόφαση να γίνουν οι εκδηλώσεις αυτές και οι
δράσεις. Γιατί στρέφουμε τα βέλη μας στην Πρόεδρο; Μήπως πρέπει να
αναρωτηθούμε; Μήπως απλά μας προβληματίζουν οι συμπεριφορές κάποιων αλλά
μήπως κι εμείς έχουμε πρόβλημα συμπεριφοράς; Δημοκρατικές αποφάσεις που
κάποιοι τις υλοποιούν. Έτσι συμβαίνει πάντα. Δεν μπορεί να αποφασίζουμε κι
απλά… κάποιος πρέπει να κάνει και τη δουλειά. Κι εκεί είναι το μεγάλο μας
πρόβλημα γιατί άκουσα διάφορα κι απ’ τον κύριο Βαφειάδη άκουσα κι από άλλους
συναδέλφους. Κάποιος πρέπει να κάνει τη δουλειά και σίγουρα αυτή η δουλειά
καλό είναι να μαζευτούμε πολλοί για να επιμεριστούμε αυτή τη δουλειά. Σ’ αυτό το
πράγμα όμως δεν φταίει μόνο αυτός που καλεί, φταίει κι αυτός που προσέρχεται για
να κάνει τη δουλειά. Και θα ‘ρθω να κολλήσω ότι είμαστε πολύ λίγοι για να
διώχνουμε ανθρώπους σ’ αυτή τη στιγμή. Καλύτερα όλοι μαζί να συνεργαστούμε
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Θέλουμε μία Ένωση εξωστρεφής; Μη μου δείχνετε
το χαρτί κύριε Μακρυπούλια. Γιατί με το ίδιο το χαρτί αυτό… εγώ να σας πω ένα
πράγμα; Βαρέθηκα να διαβάζω αυτά τα mail. Και πλέον μόλις βλέπω συγκεκριμένα
ονόματα, ούτε διαγώνια μπορώ να παραδεχτώ ότι δεν τα διαβάζω. Έχω διάθεση
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πάρα πολύ και να προσφέρω και να βοηθήσω και να οργανώσω και και και … αλλά
κάποια στιγμή έρχεται το πλήρωμα και κουράζεσαι. Και το ίδιο πράγμα να ξέρετε
ότι κάνουν και οι συνάδελφοί μας και είναι ένας απ’ τους βασικούς λόγους για το
οποίο δεν ασχολούνται και δεν σκοπεύουν και να ασχοληθούν. Γιατί ο ελεύθερος
χρόνος του καθενός είναι πολύ λίγος, τον κατανέμει όσο μπορεί σε όποια
δραστηριότητα του αρέσει, και κάποια στιγμή έρχεται και λέει «όχι μπορώ και
κάπου αλλού και κάπου καλύτερα». Ας μάθουμε λοιπόν στον όρο της συνεργασίας
που είναι και η παράταξή σας για όλους όμως και όχι σε προσωπικές επιθέσεις. Σας
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δάφτση. Κυρία Λαμπή.
ΛΑΜΠΗ: Λαμπή. Συνάδελφοι θα προσπαθήσω να χαρακτηρίσω αυτήν την τριετία
της Διοικούσας και τον ενάμιση χρόνο που έχω τη θέση του Γενικού Γραμματέα
και το χρόνο το 2018 που συζητάμε εδώ πέρα απολογιστικά, με τη δική μου οπτική
γωνία, να πω ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του και μ’ αυτό τον τρόπο να
χαρακτηρίσω και τα πεπραγμένα. Επειδή είμαι πολλά χρόνια στην Ένωση Ελλήνων
Χημικών και αρκετά χρόνια μέλος της Διοικούσας με διαφόρους προέδρους, αυτό
που θέλω να πω είναι τόσο αυτή η Διοικούσα όσο και το έτος αυτό πρωτίστως
χαρακτηρίζεται από τεράστιο όγκο εργασίας. Το οποίο όμως παράλληλα
συναρτάται και με κάτι άλλο με τεράστια αποτελέσματα. Είτε μας αρέσει είτε δεν
μας αρέσει αυτό. Δεν υπάρχει αμφισβήτηση η πραγματικότητα είναι δεδομένη. Δεν
αμφισβητούνται τα γεγονότα. Λοιπόν. Χαρακτηρίζεται από μία εξωστρέφεια η
οποία έχει αναπτυχθεί κι έχει βελτιωθεί η εικόνα της Ένωσης Ελήνων Χημικών,
χαρακτηρίζεται από την είσοδο στην Ένωση Ελλήνων Χημικών νέων προσώπων
ίσως αυτό δεν είναι ευχάριστο για κάποιους αλλά δυστυχώς χαρακτηρίστηκε αυτή η
τριετία από ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κοινωνίας, δεν θα κάνω
πολιτική ψυχοθεραπεία, εδώ διότι θα ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα αν μπορούσαμε να
είμαστε όλοι ειλικρινείς με τον εαυτό μας η οποία λέγεται προκατάληψη. Η
προκατάληψη βαθμολογείται, βαθμονομείται, μετριέται και εκτιμάται πλέον. Αυτή
η προκατάληψη λοιπόν ξεκίνησε απ’ την αρχή αυτής της Διοικούσας Επιτροπής,
συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένα γεγονότα εκ προοιμίου ήτανε τοποθετημένα
κάπου.
Έτσι φτάσαμε στο αποτέλεσμα που γνωρίζετε, στα αποτελέσματα που
γνωρίζετε και έτσι φτάσαμε στο να δουλεύουνε μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι
μέσα στη Διοικούσα Επιτροπή στο τελευταίο διάστημα προερχόμενοι από δύο
παρατάξεις ενώ στην αρχή ήτανε κάποιοι στο Προεδρείο, κάποιοι ήταν ανύπαρκτοι
σαν δουλειά στο Προεδρείο, αλλά δουλεύαμε εμείς που ήμασταν ψωριασμένοι οι
ψωριάρηδες οι εκτός Προεδρείου. Τέλος πάντων βρεθήκαμε κι εμείς βάσει των
γνωστών γεγονότων μετά από τα γνωστά γεγονότα στο Προεδρείο και τέλος
πάντων εκτός από όλες τις άλλες δουλειές που είχαμε αναλάβει μας προστέθηκαν
και οι δουλειές του Προεδρείου. Εδώ λοιπόν θέλω να πω πριν συνεχίσω ότι αυτός
ο τεράστιος όγκος εργασίας κι εδώ δεν θα το άντεχε η συνείδησή μου να μην το πω
οφείλεται πρωτίστως στην Πρόεδρο. Έχω δεχτεί πάρα πολλές επιθέσεις
προσωπικές. Εντάξει τότε σας ανήκουν τα εύσημα κύριε Παπαδόπουλε..ότι στήριξα
και στηρίζω την Πρόεδρο. Θα στηρίζω αυτό που μου λέει η συνείδησή μου. Θα
στηρίζω αυτό που μου λέει η ηθική μου. Εάν κάποιον δεν τους αρέσει κάποιος
δικαίωμά τους, μπορούνε να εκφράσουνε την αντίθεσή τους την αντιπαράθεσή
τους, να σαμποτάρουνε, να κάνουνε, απειλές δεν δεχόμαστε. Συνεχίζω λοιπόν.
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Όσον αφορά στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης… μάλλον θα μιλήσω στο τέλος γι
αυτό. Αυτό επίσης που χαρακτήρισε εκτός απ’ την προκατάληψη αυτήν τη
Διοικούσα Επιτροπή είναι η κατάργηση, η πλήρης κατάργηση της πολιτικής. Αντί
για πολιτικές αντιπαραθέσεις, περάσαμε στις καθαρές προσωπικές αντιπαραθέσεις.
Και μάλιστα τις προσωπικές αντιπαραθέσεις, τις ήγειραν τις ξεκίνησαν αυτοί που
ευαγγελίζονταν ότι είναι οι σημαιοφόροι της πολιτικής. Αυτοί οι ακραιφνείς, οι
ωραίοι που θέλανε το καλό. Λοιπόν. Ποια να ‘ναι άραγε αυτή η πολιτική
συνάδελφοι σήμερα, που δυστυχώς διεθνώς έχει καταρρεύσει η ουτοπία εντός
εισαγωγικών μιας δικαιότερης κοινωνίας. Την αναζητώ κι εγώ. Αναζητώ ποια θα
είναι τα καινούρια πολιτικά οράματα. Αλλά τουλάχιστον σ’ αυτή τη Διοικούσα
Επιτροπή θα περίμενα αυτά τα πολιτικά οράματα να είναι αξιοκρατία, να
βοηθήσουμε τους συναδέλφους, να αντιληφθούμε ποια είναι η πραγματικότητα, να
συνασπιστούμε για το όφελος των συναδέλφων μας, για την πρόοδο σ’ αυτή την
χρεοκοπημένη χώρα, να βοηθήσουμε την κυβέρνηση εκεί που χρειάζεται, να
κάνουμε κριτική εκεί που χρειάζεται και ούτω καθεξής. Προφανώς αυτά δεν τα
είδαμε. Θα πω κάτι τώρα σε σχέση με – δεν ήθελα να απολογηθώ εξάλλου η
Πρόεδρος τα είπε όλα- και φαντάζομαι θα δευτερολογήσει στον αγαπητό μου φίλο
τον Θεόδωρο τον Πομόνη ο οποίος έδωσε μερικά ατυχή παραδείγματα.
Το πρώτο ατυχές παράδειγμα είναι το ανθυγιεινό. Για το ανθυγιεινό- ο οποίος
είναι συνεπέστατος και ξέρουμε όλοι πολύ καλά πέρα από αντιπαραθέσεις
καταθέτει τη δουλειά του αφειδώς στην Ένωση Ελλήνων Χημικών. Δεν έχουμε
φτιάξει εταιρεία εγώ και η κυρία Φιλλένια Σιδέρη και υπογράφουμε ή υποβάλουμε
υπομνήματα, δεν έχουμε κανένα ψώνιο εγώ ειδικά προσωπικά στην Ένωση
Ελλήνων Χημικών αφιερώνω αρνητικό χρόνο αν κάποιος καταλαβαίνει τι εννοώ.
Δεν έχουμε κανένα ψώνιο να καθόμαστε στις τρεις η ώρα τη νύχτα να γράφουμε
υπομνήματα να τα στέλνουμε από ‘δω κι από ‘κει. Τα φτιάχνουμε γιατί δεν τα
στέλνει κανένας άλλος. Προφανώς έστειλες Θόδωρε αυτό, αφού δεν σε βοήθησε
κανένας και μόνος σου το έφτιαξες παράλληλα όμως εμείς φτιάχναμε και κάτι άλλο
και προφανώς λάβαμε υπόψη αυτό που έστειλες κι εσύ. Δεν πετάχτηκε στον κάλαθο
των αχρήστων η δουλειά σου. Μετά για την για την συσκευασία. Εντάξει έχουμε
ένα όνομα στην πιάτσα που λέει κι ο κόσμος. Δηλαδή ειδικά για την συσκευασία η
Ένωση Ελλήνων Χημικών έχει κάνει τα μέγιστα και από προσωπική
εμπειρογνωμοσύνη και τους καλύτερους έχουμε φωνάξει και τους ειδικότερους
έχουμε φωνάξει και ημερίδες έχουμε κάνει και στα συνέδρια έχουμε πάει και φέτος
πάλι θα ξαναπάμε στο συνέδριο συσκευασίας και δεν το έχουμε κάνει εμείς
προσωπικά, έτσι. Λοιπόν.
Όσον αφορά το Συνέδριο της Επιχειρηματικότητας – επειδή αναφέρθηκε το
όνομα μου τα λέω, το όνομα μου βέβαια το είδατε σε πολλά εκεί. Λοιπόν. Μα, όλες
αυτές οι δράσεις όπως και οι Παρασκευές στην Ένωση Χημικών , όπως και το
Συνέδριο της Επιχειρηματικότητας είχε μια τριμελή οργανωτική επιτροπή, που δεν
ήμουνα μόνο εγώ, δεν κάνουμε για τρεις υπήρχε και τρίτος που ήτανε η Ντόρα η
Βακιρτζή, προβεβλημένο στέλεχος από τη βιομηχανία, εξαιρετική, πασίγνωστη και
πετυχημένη στον ιδιωτικό τομέα. Και μέσα απ’ αυτήν την επιτροπή προσκλήθηκαν
οι επιφανέστεροι που θα μπορούσανε να έρθουνε να τοποθετηθούν για την
καινοτομία και την επιχειρηματικότητα. Πάρα πολλοί Θόδωρε. Ε παρ’ το
πρόγραμμα να το δεις δεν θυμαμαι το πρόγραμμα να το πω απ’ έξω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ δεν κάνετε διάλογο με τον ομιλητή. Δεν
κάνετε διάλογο με τον ομιλητή.
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ΛΑΜΠΗ: Μπορείς και έχεις το δικαίωμα να το αμφισβητήσεις, όπως κι εγώ να
απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Συνεχίστε κυρία Λαμπή.
ΛΑΜΠΗ:Λοιπόν. Συνεχίζω. Όσον αφορά στο Συμβούλιο Εκπαίδευσης το οποίο
έχουμε το συντονισμό με τον κύριο Σιταρά, έχουμε προσπαθήσει μέσα σ’ αυτόν τον
αρνητικό χρόνο να δουλέψει το συμβούλιο εκπαίδευσης με πολύ μεγάλες αγωνίες
δεν θέλω να πω και πολύ μεγάλη προσπάθεια να συντονιστούν τα σεμινάρια δεν
θέλω να μπω σε λεπτομέρειες τώρα και πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή η Ένωση
συνεχίζει να είναι στην κορυφή, εκπαιδευτικά, στην επαγγελματική κατάρτιση, απ’
όλους τους φορείς που υπάρχουνε στην Ελλάδα. Πρέπει να στηριχτεί αυτό και στη
συνέχεια, απ’ όποια Διοικούσα Επιτροπή προκύψει κι απ’ όποιο Συμβούλιο
Εκπαίδευσης προκύψει στην πορεία. Επίσης θέλω να πω κάτι. Εμείς σαν παράταξη
καταθέσαμε προτάσεις, πάντα προς όφελος των συναδέλφων με ορίζοντα πάντα στο
μέλλον έτσι όπως τον αντιλαμβανόμασταν και χωρίς κανένα κομματικό συμφέρον
και γι αυτό και τις περισσότερες φορές έγιναν διακομματικά αποδεκτές. Εκτός από
τους προκατειλημμένους βέβαια αρκετές φορές . Θέλω να πω κάτι γιατί το άκουσα
και στην συνάντηση των Περιφερειακών που είχαμε σχετικά με τα προβλήματα που
έχουνε τα Περιφερειακά Τμήματα και που θα συναντήσουν ακόμη χειρότερα
δυστυχώς, στο παρελθόν πριν από δυο τρεις ΣτΑ είχα πει κάτι εδώ, πέρα κάποιοι
μπορεί να το θυμούνται. Ότι θα μετανιώσουμε πικρά που είμαστε ΝΠΔΔ. Διότι οι
δημόσιες , η δημόσια γραφειοκρατία και το δημόσιο λογιστικό διαρκώς
διογκώνεται η γραφειοκρατία γίνεται χειρότερη και δυστυχώς θα συναντάμε
συνέχεια μεγαλύτερα προβλήματα. Αυτό δεν ξέρω τι σημαίνει ίσως θα πρέπει οι
επόμενοι να το σκεφτούνε λίγο, για το μέλλον της Ένωσης ή μάλλον για τη
διασπορά μάλλον της Ένωσης ως ΝΠΔΔ σε τόσες περιοχές της Ελλάδας. Και
χωρίς να έχει καθόλου προσωπικό επί της ουσίας. Αυτά ήθελα να πω
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Κυρία Στεφανίδου
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Αυτό όσο πάει και πέφτει νομίζω. Λοιπόν. Στεφανίδου. Είναι
πολλά τα θέματα. Τα περισσότερα μου προκληθήκανε από τοποθετήσεις
συναδέλφων. Πρώτον, εγώ δεν μιλάω στον πληθυντικό, έτσι; Είμαστε όλοι
συνάδελφοι άρα θα σας απευθύνομαι ως συνάδελφε Φαρμάκη πες μου
παραδείγματος χάρη. Όποιος περιμένει πληθυντικό μεγαλοπρεπής δεν… εγώ
ακολουθώ τους αρχαίους Έλληνες που δεν χρησιμοποιούσαν πληθυντικό. Λοιπόν,
πρώτον. Εγώ θα περίμενα πρώτα πρώτα από τον συνάδελφο Βαφειάδη να μας
προσκομίσει και να μας διαβάσει πρακτικά του 2015 κατά τη σύσταση της
Διοικούσας όπου να είναι καταγεγραμμένο πλήρως η δέσμευση του συναδέλφου
Μπίνα να αναλάβει τη θέση του ταμία. Σαν ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ λοιπόν επομένως, σαν ένας
απ’ τους εκπροσώπους ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ, ζητώ αυτό να έρθει να μας διαβάσει ο κύριος
Βαφειάδης αν το ‘χει πρόσφατο, κι όχι τι είπε ο κύριος, ο συνάδελφος
Παπαδόπουλος το 2017 κι αν έκανε πλάκα ο συνάδελφος Γκανάτσιος λέγοντας ότι
έχει παιδί ή οτιδήποτε. Έτσι. Έτσι θα ήθελα. Εγώ θα ήθελα πραγματικά. Αν δεν έχει
να μας το προσκομίσει αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι φιλολογία και δημιουργία
εντυπώσεων. Αυτό είναι ένα θέμα. Στην προηγούμενη ΣτΑ τέλη Δεκεμβρίου που
κάναμε πάλι το απολογιστικό, είχα κάνει μια παρατήρηση. Και είπα, συνάδελφοι
βλέπω- και με την καλή πρόθεση – βλέπω ότι έχετε πολλές εκ περιφοράς
αποφάσεις. Ξέρετε πόσες περίπου έχετε; Δεν θυμάμαι ποιος μου απάντησε, μου
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απάντησαν τις μετρήσεις. Εγώ δεν τις μέτρησα, όμως ψάχτηκα λίγο νομικά, αν σε
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου ή γενικά στο δημόσιο, ευρύτερο δημόσιο,
φορείς εποπτευόμενους αλλά ακόμα και σε εταιρείες, επιτρέπεται ο θεσμός των δια
περιφοράς αποφάσεων. Ο κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας λοιπόν δεν κάνει καμία
αναφορά σ’ αυτό. Και δικηγόρο που ρώτησα επίσης μου είπε ότι δεν υπάρχει τέτοιο
πράγμα. Εάν λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα και η Ένωση συνεχίζει να παράγει
δια περιφοράς αποφάσεις, και τις παράγει όλη αυτή την τριετία έχει μεγάλη
παραγωγή όποιος διάβασε τις αποφάσεις θα είδε δια περιφοράς αποφάσεις ένα
σωρό. Έτσι; Σημαίνει, σημαίνει … όχι εγώ λέω για την προηγούμενη ΣτΑ, είπα την
προηγούμενη ΣτΑ, στην προηγούμενη ΣτΑ είχα ρωτήσει. Ωραία, όχι το ζήτησα.
Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει είναι τέτοια λοιπόν η παραγωγή των αποφάσεων δια
περιφοράς, κατά την άποψή μου δεν τεκμαίρεται πουθενά η νομιμότητα αυτών των
αποφάσεων, κι επίσης κατά την άποψή μου καλά κάνουνε οι εκπρόσωποι της
ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ και δεν υπογράφουν πρακτικά. Γιατί το ανέφερε αυτό ο συνάδελφος
Βαφειάδης. Όσον αφορά λοιπόν τη ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ, τη στιγμή που ένα σημαντικό
κομμάτι των αποφάσεων είναι αίολο γιατί θα πρέπει να υπογραφεί; Σε ότι αφορά το
βαρύ και ανθυγιεινό επίδομα, την Επιτροπή και το θέμα της επιστολής που έφυγε
από την Ένωση Ελλήνων Χημικών. Εγώ θα κάνω μία μικρή αναφορά, όσοι ήτανε
στην επιτροπή και είδανε την αλληλογραφία που ανταλλάχθηκε έχουν αντιληφθεί
περί τίνος πρόκειται. Επίσης όσοι ήταν στην επιτροπή και πιθανόν και οι
συνάδελφοι απ’ το Τμήμα Περιβάλλοντος γιατί κάποια στιγμή ανταλλάχθηκε μ’
αυτούς κάποια αλληλογραφία, όχι από μένα, έτσι,προσωπικά. Είχανε δει περίπου το
τι γινότανε. Η Ένωση Ελλήνων Χημικών ανέθεσε στην ομάδα εργασίας της ΣτΑ να
φτιάξει ένα υπόμνημα, να ανταποκριθεί μάλλον σε ένα χαρτί του Υπουργείου που
ζητούσε να υποβληθούν υπομνήματα από τους εποπτευόμενους φορείς κατόπιν
εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Η ομάδα εργασίας της ΣτΑ είναι
ένα θεσμοθετημένο όργανο. Το λέω γιατί κάποια στιγμή σε κάποια αποστροφή σε
κάποιο mail της συναδέλφου Σιδέρη και μπορώ να το προσκομίσω το mail δεν το
έχω πρόχειρο αυτή τη στιγμή, είπε ότι «ποιοι είστε εσείς που δεν είστε
θεσμοθετημένοι ενώ εγώ και η συνάδελφος Λαμπή είμαστε θεσμοθετημένοι». Λοιπόν
η ομάδα εργασίας της ΣτΑ είναι θεσμοθετημένη. Υπάρχει και κανονισμός
λειτουργίας της ομάδας λειτουργίας της ΣτΑ. Εγκεκριμένη από τη ΣτΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Δε λειτούργησε
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Πώς δεν λειτούργησε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ…κυρία Σιδέρη
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Πως δεν λειτούργησε; Και σας ζητήσαμε και μέρα να είναι
ανοιχτή η Ένωση για να συνεδριάσουμε και μας είπατε όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Όχι;
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Όχι. Γιατί σήμερα είναι έτσι και τα κλειδιά αλλιώς. Έλεος. Έλεος.
Λοιπόν. Σε κάθε περίπτωση όταν η Διοικούσα μιλάει για συνεδριάσεις μέσω skype
και εξ αποστάσεως και τα λοιπά, γιατί δεν θα μπορούσε να κάνει το ίδιο δηλαδή και
μια επιτροπή; Ποιος το απαγορεύει; Παρόλα αυτά, το υπόμνημα της επιτροπής
υποβλήθηκε στα μέλη της Επιτροπής. Και ο συνάδελφος Πομόνης είχε κάνει και
πρόσκληση για σχόλια. Πώς προέκυψε τώρα, από κει και μετά, να υπάρχει και
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παράλληλο υπόμνημα το οποίο περιέχει λέει και στοιχεία και από το πρώτο
υπόμνημα αλλά το βάλαμε να ψηφιστεί σε αντιπαράθεση με το πρώτο υπόμνημα,
αλλά το βάλαμε να ψηφιστεί σε αντιπαράθεση με το πρώτο υπόμνημα, αυτό
ξεφεύγει της αντίληψής μου. Εν πάση περιπτώσει έγινε. Εγώ τώρα θα σταθώ στο
υπόμνημα το οποίο στάλθηκε. Το υπόμνημα… η ερώτηση συνάδελφοι ήτανε για
τους φορείς του δημοσίου. Στο υπόμνημα το οποίο στάλθηκε γίνεται μια εκτενής
αναφορά με στατιστικά στοιχεία, η οποία περιέχει μέσα και τον ιδιωτικό τομέα, που
δουλεύουν οι συνάδελφοι στον ιδιωτικό τομέα. Άσχετο. Για μένα τουλάχιστον.
Επίσης περιέχει κάποια στοιχεία, τα οποία βέβαια λέει αναφέρει, δίνει αναφορά λέει
«με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της Ένωσης» αλλά αν παραθέτεις τέτοια στοιχεία,
έχεις την ευθύνη αυτών που παραθέτεις, με την έννοια ότι οφείλεις να κρίνεις αν
αυτά ευσταθούν ή όχι. Και πιθανόν οι βάσεις δεδομένων σου να μην είναι σωστές.
Αν δεν είναι σωστές και το ξέρεις, τότε τα βάζεις στην άκρη και δεν τα παραθέτεις
σαν επίσημο έγγραφο που στέλνεις οπουδήποτε. Όταν λοιπόν αναφέρεται σε
στοιχεία επαγγελματικής απασχόλησης των χημικών και αναφέρεις στην ιδιωτική
εκπαίδευση έξι και στα ΙΕΚ οκτώ… έ δεν είναι έτσι συνάδελφοι. Γνωρίζουμε πολύ
καλά ότι οι συνάδελφοι της ιδιωτικής εκπαίδευσης δεν γράφονται στην Ένωση
Ελλήνων Χημικών. Βγάλτο, μην το παραθέσεις. Δηλαδή όταν πας στο Υπουργείο
και του λες «έχω έξι στην ιδιωτική εκπαίδευση» θα σου πουν «τι είσαι εσύ»; Ή οκτώ
στα ΙΕΚ που ξέρουμε ότι ένα σωρό συνάδελφοι δουλεύουν στα ΙΕΚ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ:
Στεφανίδου ολοκληρώστε.

Παρακαλώ

συνάδελφοι

λίγο

ησυχία.

Κυρία

ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Και μάλιστα όπως είπα στοιχεία τα οποία… όχι συγγνώμη οι
άλλοι πήραν τον χρόνο τους θα πάρω κι εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Εμείς καθορίζουμε πόσο χρόνο θα πάρετε. Όχι εσείς,
Ισότιμα, ναι κύριε Μακρυπούλια
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Στοιχεία τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και
το γνωρίζουμε. Έρχομαι στο τέλος όμως που έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Λέει λοιπόν
στο τέλος και καταλήγει: «κατόπιν όλων των ανωτέρω θεωρούμε επιβεβλημένη την
χορήγηση επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους υπαλλήλους του
κλάδου ΠΕ Χημικών που εργάζονται στις χημικές υπηρεσίες δημόσιου ή ιδιωτικού
τομέα», είπαμε τον ιδιωτικό τομέα δεν τον ενδιαφέρει το Γενικό Λογιστήριο του
Κράτους. Ο ιδιωτικός τομέας , τα επιδόματά του ορίζονται από συλλογικές
συμβάσεις, παρόλα αυτά εμείς λέμε ότι να’ ναι και επιπλέον θα προτείναμε και
φυσικά εγώ δεν στέκομαι στις υπογραφές που μπαίνουν κάτω απ’ το έγγραφο, εγώ
στέκομαι ότι αυτό βγήκε με μία απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών και έφυγε προς τα έξω και «επιπλέον θα προτείναμε τη χορήγηση
επιδόματος χαμηλότερης κατηγορίας στους υπόλοιπούς εργαζόμενους» – αυτό θέλω
την προσοχή σας – «οι οποίοι βρίσκονται εκτεθειμένοι σε χημικούς ή και βιολογικούς
κινδύνους λόγω του περιβάλλοντος εργασίας τους». Δηλαδή το επίδομα έχει να κάνει
με το πτυχίο; Εμένα η εμπειρία μου μου λέει ότι έχει να κάνει με τις συνθήκες
εργασίας και όχι το πτυχίο.
ΛΑΜΠΗ(εκτός μικροφώνου): Κάνεις λάθος. Στο δημόσιο έχει να κάνει με το
πτυχίο
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ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Εδώ όμως λες για ιδιωτικό τομέα. Το αναφέρεις κι αυτό…
ΛΑΜΠΗ(εκτός μικροφώνου): Στο δημόσιο όμως έχει να κάνει με το πτυχίο.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Εντάξει. Εάν στο δημόσιο έχει να κάνει με το πτυχίο, σωστά το
λες. Δεν μπορεί αυτή να είναι η θέση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών προς τα έξω.
Δεν μπορεί να είναι. Έτσι, δεν μπορεί να είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Στον ιδιωτικό επικαλείσαι και τον εργάτη που παίρνει διαφορετικό
επίδομα από σένα αν δουλεύει στην παραγωγή να πάρεις το ίδιο μ’ αυτόν που
συνήθως είναι μεγαλύτερο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Συνάδελφοι, παρακαλώ, δεν κάνουμε διάλογο.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Συνάδελφοι εμείς δεν μιλάμε με την προσωπική εμπειρία του
καθενός. Εμείς μιλάμε με θέσεις που βγαίνουν έξω απ’ την Ένωση Ελλήνων
Χημικών και ποιες πρέπει να’ ναι αυτές. Τελείωσε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώσατε;
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Έχω κι άλλα, φυσικά τι έτσι …
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Είστε στα εννιά λεπτά ήδη, διπλάσιο χρόνο. Έχουμε κι άλλα
θέματα να συζητήσουμε κυρία Στεφανίδου.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Στο θέμα της ανάθεσης μαθήματος χημείας, η απάντηση που
έδωσε η συνάδελφος Σιδέρη που μου έδωσε στην ερώτησή μου ότι πρέπει να
είμαστε να κρατάμε κάποιες ισορροπίες τακτικής και συντεχνιακής, να μην
φαινόμαστε ότι είμαστε συντεχνιακοί, εγώ θέλω να θυμίσω στην εκλεκτή ομήγυρη
ότι οι συνάδελφοι χημικοί μηχανικοί, δύο φορές εμπόδισαν την ψήφιση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων των χημικών, μια χαρά συντεχνιακοί ήταν αυτοί την
ψή.. μάλλον στο ΣΑΠΕ και την έκδοση προεδρικού διατάγματος για τα
επαγγελματικά μας δικαιώματα και είμαστε απ’ τις λίγες Επιστημονικές Ενώσεις
που δεν έχουμε επαγγελματικά δικαιώματα ψηφισμένα κι αυτό το οφείλουμε στην
συντεχνιακή στάση των χημικών μηχανικών. Θόδωρε ήσουνα στην συνάντηση,
Χάλαρη ήσουνα στη συνάντηση που ήμασταν στο Υπουργείο έτσι, και πώς
φερθήκανε οι συνάδελφοι χημικοί μηχανικοί. Πάμε τώρα παραπέρα. Σε ότι αφορά
το θέμα της δίκης. Δρούγκας – Βεροπούλου. Εγώ θέλω να πω συνάδελφοι ότι
αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία… μην το φέρουμε, μην το κάνουμε, μην το
δείξουμε, να τελεσιδικίσει και τα λοιπά. Έχω να σας πληροφορήσω όμως ότι ο
δήμος Παλλήνης στην οποία ο συνάδελφος ήταν εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος
και Αντιδήμαρχος, δεν περίμενε καμιά δικαστική απόφαση για να απομακρύνει το
συνάδελφο απ’ το δήμο. Ο ίδιος το παραδέχτηκε στο δικαστήριο έτσι γιατί εγώ
ήμουνα μάρτυρας και ήμουνα παρούσα. Απ’ τη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία
και πήγανε χαρτιά απ’ τον ανακριτή που ζητούσε πληροφορίες, απομακρύνθηκε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Από πού απομακρύνθηκε;
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ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Και ο Δήμαρχος Παλλήνης είναι του ευρύτερου, ας πούμε
προοδευτικού χώρου, έτσι; Εκείνος δεν περίμενε τίποτα. Εγώ τώρα θα κάνω μία
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Δεν ισχύει γιατί ο Σταύρος παραιτήθηκε για να
κατέβει υποψήφιος βουλευτής…
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ:Ο ίδιος τέλος πάντων εν πάση περιπτώσει έτσι έμαθα. Γιατί έκανα
και διασταύρωση. Έκανα και διασταύρωση. Δέχομαι, αυτό που μου λες, εγώ άλλες
πληροφορίες έχω. Τώρα. Εγώ λοιπόν, σαφώς και το εφετείο θα γίνει, βεβαίως. Όταν
όμως κάποιος σε μία δίκη παραδέχεται ότι το’ κανε, πραγματικά το’ κανε. Δεν είπε
ο συνάδελφος – και η κυρία Βεροπούλου- ότι «εμείς δεν το κάναμε» και τους
καταδίκασε το δικαστήριο γιατί είχε αμφιβολίες κι άρα πάμε στο εφετείο για να μας
αθωώσει. Εδώ λοιπόν έχουμε παραδοχή ότι το κάνανε. Σε μία δίκη που ξεκίνησε 9
η ώρα και τελείωσε στις 18:30 το απόγευμα. 9 η ώρα το πρωί και 18:30 το
απόγευμα. Έτσι; Λοιπόν. Στο εφετείο τι ακριβώς θα γίνει; Δηλαδή όταν ο
κατηγορούμενος παραδέχεται ότι το’ χει κάνει – γενικά μιλώντας- το εφετείο θα
του πει «δεν το’ κανες»;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Γιατί πήγε τότε;
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ:Μα δεν ξέρω αν πήγε, εσείς ξέρετε αν πήγε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Ναι μας το πε, ξέρουμε ότι πήγε.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Μπορούμε να είμαστε λίγο πιο επικεντρωμένοι. Καλά
τι θα κάνουμε τώρα, αυτή τη δουλειά θα κάνουμε; Κυρία Στεφανίδου γιατί
συνομιλείτε;
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Προχωράω. Προχωραώ για να το τελειώσω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Ναι έχετε…
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Σίγουρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Προχωρήστε και στα επόμενα θέματα, έχετε
υπερβεί κατά πολύ τον χρόνο σας.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Λοιπόν, τελειώνω, τελειώνω. Εγώ σε σχέση με το θέμα που
κατατέθηκε από τον συνάδελφο Χάλαρη για το θέμα του δικηγόρου Μακαρόνα.
Εγώ θα συμβούλευα τον συνάδελφο Χάλαρη, εφόσον είναι τόσο σίγουρος γι αυτή
την ιστορία, με την παράταξή του να ζητήσουνε παραπομπή του συναδέλφου
Μακαρόνα στο Πειθαρχικό, πιθανόν… εννοείται να πάτε εσείς συνάδελφε γιατί…
γιατί συγγνώμη αν μπλεχτούμε – γιατί είμαι σίγουρη ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος
θα κινηθεί εναντίον της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και θα μας πάρει.. όχι τα 680
χιλιάρικα… και το κτίριο. Λοιπόν, λοιπόν. Λοιπόν. Όποιος λοιπόν είναι τόσο
σίγουρος ας πάει μαζί πιθανόν με τους αδικηθέντες εμπλεκόμενους τους οποίους το
όνομα ακούστηκε, να ζητήσουν την παραπομπή του, να κινήσουν τις διαδικασίες
και να ζητήσουν την παραπομπή του στο Πειθαρχικό και να μην εμπλέκουν την
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Ένωση Ελλήνων Χημικών σε τέτοιες ιστορίες. Αυτό είναι η δική μου άποψη
καταθέσω παραπέρα και ας το κρίνετε πού πάτε να μπλέξετε την Ένωση Ελλήνων
Χημικών πιθανόν. Σε ότι αφορά την συνάδελφο – και κλείνω, τελευταίο –τη
συνάδελφο, αυτό που είπε η συνάδελφος Πρόεδρος για το θέμα της
Θεοδωροπούλου ότι η δικογραφία έγραφε μέσα ότι… το σκεπτικό της απόφασης
έγραφε μέσα ότι απ’ το 2005 νομίζω έπρεπε να είχε διακοπεί η σχέση εργασίας…
το 2006 η διακοπή της σχέσης εργασίας της κυρίας Θεοδωροπούλου. Πριν λοιπόν
πιθανόν θελήσουμε να κοιτάξουμε, το 2006 εγώ δεν ήμουνα Πρόεδρος ,έτσι, για να
το λέμε, πριν λοιπόν αρχίσουμε να κοιτάξουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι
ενήργησαν εναντίον της Ένωσης Ελλήνων Χημικών και δεν κατήγγειλαν και τα
λοιπά, εγώ λέω να ανοίξουμε λίγο τα χαρτιά της Ένωσης της εποχής εκείνης και να
δούμε αν υπάρχει εισήγηση νομικού συμβούλου προς την Διοικούσα την τότε της
Ένωσης Ελλήνων Χημικών ο οποίος έκανε εισήγηση ότι θα πρέπει να διακοπεί η
σχέση της Θεοδωροπούλου με την Ένωση Ελλήνων Χημικών, αν αυτή η εισήγηση
εισήχθη προς συζήτηση σε Διοικούσα Επιτροπή συγκεκριμένη και τι απόφαση
πάρθηκε. Και τότε να συζητήσουμε. Διότι αν δεν υπήρχε καμία εισήγηση ποτέ από
κανένα νομικό σύμβουλο να διακοπεί η σχέση η επαγγελματική της Ένωσης με την
κυρία Θεοδωροπούλου ,
λυπάμαι αλλά δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω που θα
μπορούσαμε να αποταθούμε για πράξεις εναντίον της Ένωσης πόσο μάλλον όταν
οι συνάδελφοι χημικοί που συμμετέχουν στις Διοικούσες Επιτροπές δεν είναι
νομικοί και πληρώνουνε νομικούς συμβούλους γι αυτό. Θυμηθείτε το στην υπόθεση
Θεοδωροπούλου είχαμε δύο νομικούς συμβούλους, έναν στην Αθήνα κι έναν στην
Πάτρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κύριος Παπαδόπουλος.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Καταρχάς αγαπητοί συνάδελφοι επειδή στην έναρξη της
συγκεκριμένης συνεδρίασης, η κυρία Στεφανίδου και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι
από την Συνεργασία, υπαινιχτήκαν περί του χρόνου του πόσο θα μακρηγορήσει
αυτή η ΣτΑ, εγώ σας ενημερώνω ότι σκοπίμως κατά την προσφιλή διαδρομίστικη
τακτική που ακολουθούν θα προτείνω στην απομαγνητοφώνηση να δούμε πόσο
χρόνο έχει μιλήσει ο καθένας στις τοποθετήσεις του και ποιος σκοπίμως πηγαίνει
αυτήν την ΣτΑ όσο το δυνατόν πιο αργά. Λοιπόν. Καταρχάς θα μου επιτρέψετε να
μιλήσω με στοιχεία. Είναι πάρα πολύ ωραίοι οι αφορισμοί, χαίρομαι που η κυρία
Στεφανίδου δεν μίλησε με πληθυντικούς γιατί έχουμε βαρεθεί να τους ακούμε εδώ,
το ίδιο ακριβώς θα κάνω και εγώ. Το 2011 όταν ήμουν αντιπρόεδρος στην
Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Χημικών κατέθεσα εισήγηση στην
Συνέλευση των Αντιπροσώπων, με σκοπό να απομακρυνθεί από την θέση της
εξωτερικής συνεργάτιδος στο Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου και Δυτικής
Ελλάδος η κυρίας Θεοδωροπούλου. Εάν δεν το κατέθετα και αν δεν ψηφιζόταν από
τη ΣτΑ, εικάζω ότι η κυρία Θεοδωροπούλου θα ήτανε ακόμα εξωτερική
συνεργάτιδα της Ένωσης εκεί. Δεν ρώτησα κανέναν. Κύριε … αγαπητέ μου
Θοδωρή..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Δεν γίνεται αυτή η δουλειά. Δεν είναι διαδικασία αυτή.
Κύριε Πομόνη..
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητέ μου Θοδωρή..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Κύριε Πομόνη, κύριε Μακρυπούλια..
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αγαπητέ μου Θοδωρή, ήμουν μόνος εισηγητής … ε να δούμε
τα πρακτικά..
ΠΟΜΟΝΗΣ(εκτός μικροφώνου): Είχες και μένα μαζί σου και κάναμε
συνεννόηση…
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πάρα πολλούς είχα μαζί μου γι αυτό και πέρασε ξέρεις..
ΠΟΜΟΝΗΣ(εκτός μικροφώνου): Και σε πληροφορώ..
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Βρε Θοδωρή, σε παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Κύριε Πομόνη, γιατί δεν αφήνετε;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι,αλλά από την απομαγνητοφώνηση θα φαίνεται ότι έχω
ένα λόγο που κανείς δεν καταλαβαίνει τι λέω. Μιλάω μόνος μου.
ΠΟΜΟΝΗΣ(εκτός μικροφώνου): Εντάξει αλλά οικειοποιείσαι πράγματα…
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Άσε το οικειοποιούμαι, μία ψήφο έχω στους εξήντα. Άρα
λοιπόν από την δικαστική απόφαση, προκύπτει σαφώς, ότι η Διοίκηση από το 2006
μέχρι και το 2011 έχει ευθύνη και εάν ο Πρόεδρος μέχρι της εκλογές του ’06 αν
κοινοποιήθηκε μέχρι τότε ή η κυρία Στεφανίδου από το 2007 και ύστερα, κάναν την
διαδικασία που μαζί αποφασίσαμε να κάνουμε για να απομακρυνθεί και να
σταματήσει να επιβαρύνει, και να επιβαρύνει όχι οικονομικά, με τεκμήρια θέσεως
εργασίας η κυρία Θεοδωροπούλου ,τότε προφανώς το αποτέλεσμα θα ήτανε πολύ
καλύτερο για μας, είτε στο ΙΚΑ είτε αυτό το μικρό, αν μπορεί κάποιος να πει
σήμερα ότι είναι μικρό αυτό το ποσό τις 7.000 που δώσαμε, πολύ λιγότερα από τα
μισά. Άρα κυρία Στεφανίδου είναι σαφές, σαφέστατο ότι έχετε ακέραια την
πολιτική ευθύνη. Αν θέλετε να την μεταφέρεται στο νομικό σύμβουλο που δεν σας
έκανε εισήγηση σας ενημερώνω … άφησε με λίγο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Δεν ρωτήσατε. Ως οφείλατε ως
Πρόεδρος
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: … σας ενημερώνω ότι ούτε το 2011 ρωτήσαμε το νομικό
σύμβουλο.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ(εκτός μικροφώνου): Άρα λοιπόν;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:Άρα λοιπόν άρα λοιπόν, άρα. Είπε ο συνάδελφος και φίλος ο
Μιχάλης ο Τερζίδης περί των νέων ανθρώπων. Οι νέοι άνθρωποι έτσι, οι νέοι
άνθρωποι αλλιώς… καλοί είναι οι νέοι άνθρωποι και χρήζουν της βοήθειας ημών
των μεγαλύτερων αλλά θα πρέπει και να εκπροσωπούνται στα όργανα.
Εκπροσωπούνται στην Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Χημικών νέοι
άνθρωποι. Είναι ο κύριος Μπίνας και ο κύριος Γκανάτσιος. Ο κύριος Μπίνας με 22
στις 50 παρουσίες και ο κύριος Γκανάτσιος με 34. Με πληθώρα εισηγήσεων για τα
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θέματα τα οποία αφορούν τον κλάδο και τους νέους συναδέλφους. Δεν ακούω
γέλιο, γιατί δεν υπήρχε νομίζω καμία. Πρακτικά. Μπορείτε να τα δείτε αυτά τα
οποία λέω είναι αποτυπωμένα στα πρακτικά. Δεν τα φαντάζομαι, δεν μου τα ‘πε
κάποιος «είπε αυτός αυτό» που ψιθυρίζουν διάφοροι συνάδελφοι στους
διαδρόμους. Μιλάμε για μία τριετία η οποία για μένα και για πάρα πολλά μέλη της
Διοικούσας Επιτροπής αν όχι όλα, ήταν εφιαλτική. Ήταν εφιαλτική διότι
ξεκινήσαμε με ένα στοίχημα. Αποτυπώθηκε από τις τοποθετήσεις των συναδέλφων
εδώ, κυρίως της Συνεργασίας. Πρέπει να φύγει η Πρόεδρος. Δεν είναι λογική αυτή.
Η Πρόεδρος προεδρεύει ενός οργάνου άλλων δέκα συναδέλφων. Είναι μια
συλλογική δράση. Ήταν μία από τις πιο παραγωγικές τριετίες σε δράσεις της
Ένωσης Ελλήνων Χημικών, αν όχι η πιο παραγωγική. Κι αυτά δεν είναι που τα λέει
ο κύριος Κατσογιάννης φίλε Θοδωρή που δεν ξέρει. Από το 2000 που είμαι στην
Ένωση, ξέρω. Επίσης…
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Λειτουργούσε η Ένωση και πριν απ’ το 2000, έτσι;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει. Επίσης υπάρχουν και οι απολογισμοί δράσης. Είναι
πολύ εύκολο. Ο καθένας μπορεί να τους κοιτάξει. Αντί να εικάζουμε και να λέμε
«άκου ‘δω έγινε αυτό σου ξου μου ξου» είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα
κοιτάμε τους απολογισμούς δράσης. Μπορούμε να κοροϊδεύουμε πολλούς για λίγο
και λίγους για πολύ. Υπάρχουν λοιπόν όλα τα στοιχεία, τα οποία καταδεικνύουν την
παραγωγικότητα. Το ότι το κλίμα δεν ήτανε καλό σε αυτή την Διοικούσα;
Πασιφανές… πασιφανές. Συγγνώμη εε δεν πειράζει. Ομολογουμένως δεν ήτανε
καλό το κλίμα σε αυτή τη Διοικούσα. Καθόλου καλό. Ποιος φταίει; Δεν μπορώ να
πω ότι φταίει κάποιος συγκεκριμένα μόνο. Δεν θέλω να πω φταίει ο κύριος
Μακρυπούλιας. Δεν θέλω να πω φταίει ο κύριος Παπαδόπουλος ή ο οιοσδήποτε
αλλά οι επιθέσεις, πότε ξεκίνησαν είναι κι αυτές καταγεγραμμένες. Εγώ μπορεί να
λέω φταίει ο κύριος Μακρυπούλιας κι ο κύριος Μακρυπούλιας μπορεί να λέει
φταίει ο κύριος Παπαδόπουλος. Είναι απλά τα πράγματα.Μπορούμε να πάμε απ την
ημέρα μηδέν και να δούμε πως εξελίχθηκαν τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ απλό.
Και είμαι βέβαιος αγαπητοί συνάδελφοι της Συνεργασίας κυρίως, ότι εσείς ξέρετε τι
έχει γίνει. Ξέρετε πώς ξεκίνησε αυτή η τριετία. Ήσασταν στις εσωτερικές σας
διαδικασίες. Ξέρετε με την καλή διάθεση την οποία μπήκατε σε αυτήν την
συνεργασία. Όσον αφορά –γιατί θα είμαι και λίγο ότι θυμάμαι χαίρομαι – θυμάμαι
που είπε η κυρία Στεφανίδου να μας φέρετε ένα χαρτί. Κυρία Στεφανίδου, χαρτί ..
ναι θα σας πω φυσικά για τη συμφωνία … βγάλατε πλακατζή τον κύριο Γκανάτσιο
γιατί το παραδέχτηκε στα πρακτικά της Διοικούσας. Θα βγάλουμε τρελό τον κύριο
Βαμβακερό που επίσης το παραδέχτηκε στα πρακτικά της Διοικούσας ότι υπήρχε
αυτή η συμφωνία.. εντάξει.. τα παιδία παίζει.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ(εκτός μικροφώνου): Και όχι απλά τα πρακτικά. Υπογεγραμμένα
απ’ όλους. Γιατί τα τρία τέταρτα…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, κυρία Στεφανίδου δεν έχετε το λόγο.
Συνεχίστε κύριε Παπαδόπουλε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν. Αυτή τη στιγμή θα μιλήσω λίγο για τις Διεθνείς
Σχέσεις γιατί όταν πριν από περίπου έξι χρόνια ανέλαβα την προεδρία της
Διοικούσας Επιτροπής, ήταν ένα βασικό στοίχημα. Ήθελα να επανέλθει η Ένωση
στον Πανευρωπαϊκό τουλάχιστον χάρτη. Γιατί δεν μας ήξερε κανένας. Από αυτήν
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τη θλιβερή περίοδο που η Ένωση τη δεκαετία του 2000 που κλείστηκε στον εαυτό
της, όχι ολόκληρη, μετά την πολύ αξιόλογη δράση ίσως την αξιολογότερη όλων,
του Νίκου του Κατσαρού που από αρκετούς χλευάστηκε, που έβαλε την Ένωση στο
χάρτη της "EuCheMS", της IUPAC που προώθησε τις Δεθνείς Σχέσεις της Ένωσης,
τον κύριο Χάλαρη και τον κύριο Δημόπουλο που έπραξαν το ίδιο η Ένωση
βυθίστηκε σε έναν εσωτερικό μεσαίωνα. Δεν μας ήξερε κανείς, δεν πηγαίναμε
πουθενά, δεν πληρώναμε τίποτα. Εύκολο. Βλέπουμε τα στοιχεία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Κυρία Στεφανίδου γιατί μιλάτε τώρα;
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ(εκτός μικροφώνου): Κάθεται και λέει, δημιουργεί εντυπώσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Μπορεί να πει οτιδήποτε θέλει κυρία Στεφανίδου όπως
κι εσείς.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν δημιουργώ εντυπώσεις. Κυρία Στεφανίδου, κυρία
Στεφανίδου, εγώ μιλάω με στοιχεία.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου):Μιλάει με στοιχεία και απαντάει
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο αφήστε τον ομιλητή.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου):Φαίνεται ότι φταίμε εμείς.
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ(εκτός μικροφώνου):Δεν μας αρέσει τι λέτε κύριε Παπαδόπουλε
αλλά συνεχίστε. Την ώρα κρατάτε;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα τη θυμήθηκες την ώρα Ξενοφώντα;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Την κρατούμε την ώρα κύριε Βαμβακερε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά τις Διεθνείς Σχέσεις, το έχω κάνει αρκετές
φορές από αυτό το μικρόφωνο και οφείλω να το κάνω κάθε φορά που θα μιλάω για
τις Διεθνείς Σχέσεις, είναι μία εξαιρετική επιτυχία του συναδέλφου του Γιάννη
Βαφειάδη, η ανάπτυξη των Διεθνών Σχέσεων της Ένωσης Ελλήνων Χημικών σε
επίπεδα που ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε. Αυτή τη στιγμή οι εκπρόσωποί μας
στα Division της EuCheMS διαπρέπουν. Ο κύριος Κατσογιάννης είναι πρόεδρος
στο Division της Περιβαλλοντικής Χημείας. Δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο.
Έχουνε έρθει Διεθνή Συνέδρια και συνεχώς μας προτείνουν να συνεχίσουμε να
διοργανώνουμε και άλλα συνέδρια. Είναι πολύ μεγάλη επιτυχία της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών. Και υπάρχει για να μιλήσω με ονόματα που είναι δικό μου
λάθος και ο αντίποδας. Ο νέος συνάδελφος, ο κύριος Γκανάτσιος. Εκπρόσωπός μας
στο Division Green and Sustainable Chemistry. Αποτελεί είμαι βέβαιος μια
πολύτιμη γραμμή στο βιογραφικό του. Δεν υπάρχει όμως δυστυχώς καμία δράση
που να έχει κάνει ο κύριος Γκανάτσιος υπέρ της Ένωσης Ελλήνων Χημικών κι
επειδή το λέω κι από μικροφώνου και αναφέρω το όνομά του εάν κάνω λάθος θα
χαρώ να με διαψεύσει σε πόσες συνεδριάσεις του Division συμμετείχε, σε πόσες
δράσεις του Division συμμετείχε, πόσες δράσεις του Division προσπάθησε να φέρει
στην Ελλάδα για να εκπροσωπηθούν και οι Έλληνες Χημικοί. Η πρόκληση
παραμένει. Αγαπητέ Φώτη… και το εννοώ.
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ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Τώρα επιτρέπουμε τον διάλογο;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Δίκιο έχεις. Τώρα έχεις δίκιο.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μέχρι κάποιο σημείο όλα όσα έλεγες, θα μπορούσε και
κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει από μέσα τα πράγματα της Ένωσης Ελλήνων
Χημικών, τουλάχιστον τριάντα μέλη της γνωρίζουν τα πράγματα της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών, παρά μόνο έχουν μεταφερόμενες πληροφορίες, θα μπορούσε να
πιστέψει λοιπόν κάποιος αυτά τα οποία είπες. Αλλά ακόμη κι αυτοί οι τριάντα που
δεν ξέρουν τόσο κοντά τα πράγματα της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, θα πίστεψαν
ότι αυτά τα οποία λες δεν ισχύουν. Όταν είπες ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στον
πλανήτη γη που υποβάλει στην κυρία Σιδέρη το τι θα πει. Δεν έχω τέτοια ταλέντα.
Και δε νομίζω ότι έχει γεννηθεί αυτός ο άνθρωπος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώστε κύριε Παπαδόπουλε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, ολοκληρώνω.. όσον αφορά… σε λίγα λεπτά. Όσον
αφορά την τελευταία τοποθέτηση της κυρίας Στεφανίδου για τους Χημικούς
Μηχανικούς ας το πούμε κωδικά, να σας πω το εξής. Είχαμε ως Ένωση Ελλήνων
Χημικών, όλοι μαζί, κι έχει τυπωθεί και στη διακήρυξη της Χημικής Αντίδρασης
στις εκλογές και από εμένα προσωπικά δημόσια έχει διατυπωθεί, έχει γραφτεί από
εμένα προσωπικά δημόσια, με ευχαριστίες και στον κύριο Μακρυπούλια και στον
κύριο Φαρμάκη, μία επιτυχία, πολύ μεγάλη επιτυχία, την είχαμε όλοι μαζί και στον
συγχωρεμένο τον Παύλο τον Μπασδάρα, πολύ μεγάλη επιτυχία στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κατορθώσαμε και σώσαμε. Είχα τη χαρά και ποτέ δεν
θα το ξεπεράσω αυτό ειλικρινά σας το λέω στη ζωή μου. Δεν πρόκειται να το
ξεπεράσω ότι και να πάθω στην Ένωση Ελλήνων Χημικών πάντοτε θα φύγω
κερδισμένος όταν θα φύγω, γιατί αυτό δεν αγοράζεται που πετύχαμε. Η
ευγνωμοσύνη στα μάτια των συναδέλφων δεν αγοράζεται και δεν μπορεί κανείς να
μου το πάρει αυτό, ότι και να πει ότι και να κάνει. Το κάναμε αυτό λοιπόν, το
πετύχαμε, γιατί ήμασταν παθιασμένοι, μια ομάδα παθιασμένων ανθρώπων. Κατά
βάση τέσσερις. Και οι τέσσερις στην αίθουσα είμαστε.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Λέγε όλη την αλήθεια όμως σε
παρακαλώ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Και το πετύχαμε γιατί είχαμε επιχειρήματα .Το πετύχαμε
γιατί είχαμε την κυρία Σιδέρη που ήξερε το αντικείμενο απ’ έξω κι ανακατωτά και
παράγαμε θέσεις. Το πετύχαμε γιατί είχαμε το Μακρυπούλια τον Φώτη που είχαμε
μία πληροφόρηση. Γιατί είχαμε το Λάμπρο που είχαμε μία άλλη πληροφόρηση.
Γιατί είχαμε τον Νάσο που είχαμε επίσης μία άλλη πληροφόρηση. Τον Μιχάλη που
επίσης είχαμε μία πληροφόρηση. Όσο κι αν την αξιοποιήσαμε ή όχι. Αλλά αυτό το
κάναμε με επιχειρήματα. Και το κάναμε με στρατηγική. Κι η στρατηγική ήταν η
ακόλουθη συνάδελφοι. Δεν μπορείς να κερδίσεις τίποτα όταν πηγαίνεις να
συνομιλήσεις και αλαλάζεις ότι πρέπει εσύ να κερδίζεις κι όλοι οι άλλοι να
εξαφανίζονται. Να σας υπενθυμίσω ότι τα Τμήματα των Χημικών Μηχανικών με
μεγάλη συμβολή, καλά δείχνω, του Ξενοφώντα ήταν τα πρώτα που υπέγραψαν
κατά της εξαφάνισης της Χημείας. Ήταν από τα πρώτα που υπέγραψαν κατά του
Χημεία ή Πληροφορική. Αυτό έγινε με επιχειρήματα. Οι Χημικοί Μηχανικοί δεν
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έχουν στο μυαλό τους να εξαφανίσουν, είναι προφανές. Κι εμείς αν μπορούσαμε να
κερδίσουμε κάτι για μας, προφανώς θα θέλαμε να το κερδίσουμε. Αλλά αυτή τη
στιγμή πρέπει να έχουμε στρατηγικούς συμμάχους. Ξεκινήσαμε τις συζητήσεις και
τις συνεδριάσεις με τις Επιστημονικές Ενώσεις των Φυσικών Επιστημών. Είναι ένα
πολύτιμο εργαλείο, ένα πολύτιμο όργανο στα χέρια μας, που μας έχει σώσει πάρα
πολλές φορές από δύσκολες καταστάσεις. Έστω και να τρενάρουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Τελειώσαμε κύριε Παπαδόπουλε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος για να κλείσω..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ τελειώσαμε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για να κλείσω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Συγγνώμη αλλά αναφέρει
συνέχεια το ονομά μου. Τι θα γίνει με τον κύριο Μακρυπούλια;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Φιλλένια μου δεν μπορώ να κάνω κάτι που ο κύριος
Μακρυπούλιας αναφέρει συνέχεια το όνομά σου, μπορεί να υπάρχει κάτι εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Λοιπόν παρακαλώ, δεν είναι διαδικασία αυτή τώρα.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ας ευθυμήσουμε λίγο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Νομίζω ότι λίγο ξεφεύγουμε έτσι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ολοκληρώστε κύριε Παπαδόπουλε, τελείωσε ο
χρόνος.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τέλος, κλείνοντας επειδή είναι πολύ συνηθισμένο έχει γίνει
συνήθεια να χρησιμοποιείται ρητά, θα σας πω ένα ρητό το οποίο εκφράζει την
παράταξή μας και είναι του Μαχάτμα Γκάντι : « πρώτα σε αγνοούν, μετά σε
κοροϊδεύουν, μετά σε πολεμούν και μετά τους νικάς». Τελειώσαμε. Έχουμε το
επόμενο τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Οκ .Τελειώσαμε με τις τοποθετήσεις. Λοιπόν. Έχουμε
αν μου επιτρέπετε… κύριε Μακρυπούλια τελειώσαμε.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ(εκτός μικροφώνου): Όχι δεν τελειώσαμε. Επί προσωπικού.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Τι προσωπικού κυρία Στεφανίδου. Τι σας είπε; Δεν
σας είπε κάτι κυρία Στεφανίδου.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ(εκτός μικροφώνου): Μου χρέωσε ευθέως την πολιτική ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Δεν νομίζω ότι τίθεται… δεν ήταν προσωπικό το θέμα
ήταν η θητεία σας, προεδρία σας για την προεδρία σας είπε… έκρινε την Προεδρία
σας.. κυρία Στεφανίδου.
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ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ(εκτός μικροφώνου): Μου είπε ότι έχω την πολιτική ευθύνη. Το
ακούσατε συνάδελφε ναι ή όχι;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Εκτιμώ αλλά ελάτε στο βήμα… δεν είναι θέμα ότι μου
επιτρέπετε. Εκτιμώ ότι δεν αναφέρεται στο πρόσωπό σας αλλά στην θητεία σας.
Ένα λεπτό μόνο κυρία Στεφανίδου, όχι παραπάνω. Μπράβο, ευχαριστώ.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Ο συνάδελφος Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στο πρόσωπό μου
λέγοντας ότι από ‘07 έως ’09 όντας Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χημικών έχω
ατόφια την πολιτική ευθύνη γιατί δεν διακόπηκε η σχέση, η όποια σχέση υπήρχε με
την κυρία Θεοδωροπούλου. Εγώ στην τοποθέτησή μου τοποθετήθηκα και είπα ότι
δεν είχα καμία πληροφορία.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Η Πρόεδρος ήσουν ρε Άννα..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ:Εγώ δεν είχα καμία πληροφορία. Ο συνάδελφος Παπαδόπουλος
υπήρχε και εκπρόσωπος της Χημικής Αντίδρασης μέσα στο Προεδρείο την εποχή
εκείνη. Κανένας άλλος συνάδελφος δεν είχε κάποια άλλη πληροφορία μέσα στο
Προεδρείο, και μέσα στη Διοικούσα όχι μόνο στο Προεδρείο. Ο συνάδελφος
Παπαδόπουλος ήτανε αντιπρόεδρος όπως είπε ο ίδιος βέβαια και έτσι είναι από το
’09 ως το 11 και έφερε την εισήγηση το 11. Από το ’09 ως το 11 εκείνος τι
πληροφόρηση είχε και πώς την απέκτησε το 11; Που ήρθε, που ήρθε, που ήρθε;
Που βρισκόταν αυτή η πληροφόρηση;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Οκ, ευχαριστούμε.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Λοιπόν αυτό είναι το πρώτο. Δέυτερο συγγνώμη. Σε ότι αφορά
τους Χημικούς Μηχανικούς. Συνάδελφοι εγώ εξέφρασα την προσωπική μου άποψη,
η οποία όμως άποψη, η άποψη η προσωπική μου υποστηρίζεται και από το έγγραφο
492β 12/05/2018 αναθέσεις μαθημάτων, πάλι ΠΕ Γυμνασίου- Λυκείου όπου
γίνεται…
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Αυτό είναι επί προσωπικού πάλι;
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Βεβαίως διότι ειπώθηκε ότι εγώ αλαλάζω εναντίον των Χημικών
Μηχανικών. Και λέω λοιπόν ότι εδώ υπάρχει χαρτί της Ένωσης έτσι όπου λέει ότι
«με αυστηρά κίνητρα πελατειακού χαρακτήρα ανατίθεται με ά ανάθεση η διδασκαλία
της Χημείας του Γυμνασίου ΕΠΑΛ ΓΕΛ κτλ στους Χημικούς Μηχανικούς κτλ των
οποίων»..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Οκ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Στους ΠΕ85 λέει.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Συγγνώμη, λέτε..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): ΠΕ85
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ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ:Δηλαδή σε Χημικούς Μηχανικούς λέτε εδώ συνάδελ..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου):Συνεχίζετε κυρία Στεφανίδου
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ:Βεβαίως σε χη… των οποίων τα προγράμματα σπουδών ουδεμία
σχέση έχουν με τη Χημεία ακριβώς όπως και των μαθηματικών
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου):Στους χημικούς Μηχανικούς λέει
κυρία Στεφανίδου το έγγραφο;
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ:Μάλιστα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου):Δεν λέει άλλους; Για να δούμε. Α
για να δούμε λίγο. Αυτό κυρία Στεφανίδου έχει όνομα. Λέγεται παραπληροφόρηση.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ: Όχι δεν λέγετε..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Λέει λοιπόν κύριοι συνάδελφοι..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Στο μικρόφωνο
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Έχουμε ξεφύγει τώρα
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Α τώρα έχουμε ξεφύγει
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Είναι παράσταση. Αυτό είναι παράσταση
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ:
Έχουμε δύο Προέδρους…

Έτσι, αυτή τη στιγμή έχουμε ξεφύγει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Λοιπόν Σιδέρη. Διαβάζω ακριβώς τι λέει η
ανακοίνωση Ελλήνων Χημικών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρος να μη διαβάσετε τίποτα
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ : «Ανατίθεται με ά ανάθεση η διδασκαλία της Χημείας
τόσο του Γυμνασίου όσο και των ΕΠΑΛ και ΓΕΛ στον ενοποιημένο κλάδο», θέλω να
προσέξετε, «ΠΕ85 δηλαδή σε Χημικούς Μηχανικούς», με κόκκινο
«Μεταλλειολόγους, Τεχνολόγους Ορυχείων , Τεχνολόγους Γεωτεχνολογίας και
Περιβάλλοντος και Τεχνολόγους Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου», με κόκκινο, «των
οποίων τα προγράμματα σπουδών», των υπόλοιπων πλήν των Χημικών
Μηχανικών.. «ουδεμία σχέση έχουν με τη Χημεία ακριβώς όπως και των
Μαθηματικών με τη Φυσική». Αυτό λέει πάντως.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ(εκτός μικροφώνου): Που το λέει αυτό; Δηλαδή ότι είναι με το
κόκκινο θα καταλάβει ο Υπουργός (…μη καταληπτή ομιλία) αυτό μας λέτε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ :Που το λέει αυτό; Δηλαδή ότι είναι με το κόκκινο θα
καταλάβει ο Υπουργός …αυτό μας λέτε
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ:
Ολοκληρώστε. Τελείωσε η συζήτητηση. Έχει
ολοκληρωθεί η συζήτηση. Τελείωσε, τελείωσε. Τι θέλεις ρε συ;
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ: Επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Παπαδόπουλος για μια
εκπροσώπηση στο Division της "EuCheMS". Εγώ πάντα έλεγα την αλήθεια και δεν
ντρέπομαι να την πω. Όταν είδα κάποια στιγμή ως – τότε αν θυμάμαι καλά ήμουνα
Γραμματέας στο Περιφερειακό στην Πάτρα είδα την ανακοίνωση της Ένωσης για
την εκπροσώπηση κι έλεγε εκτός των άλλων ότι προτιμούνται άτομα όπως πάγια
το κάνουμε που έχουν κάποια σχέση με την Ένωση. Και τηλεφώνησα στον κύριο
Φαρμάκη και τον ρώτησα κύριε … του λέω Λάμπρο, είναι αυτό κι αυτό, είναι το
γνωστικό μου αντικείμενο, βεβαίως νέος διδάκτωρ τότε, λέω να κάνω τα χαρτιά
μου να καταθέσω υποψηφιότητα; Μου λέει στείλε αλλά μου λέει συνήθως θέλουμε
πιο έμπειρους. Μετά κάποιοι κύριοι όπως ο κύριος Παπαδόπουλος εκ του πονηρού
…
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου):Κάποιοι κύριοι ή ο κύριος Παπαδόπουλος..
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ: ο κύριος Παπαδόπουλος
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Πολύ ωραία πρόσεχε λίγο
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ: ..στην προσφιλή του τακτική και στο τάξιμο και να τα ‘χουμε
καλά μαζί γιατί έστησα μια παράταξη στην πλάτη της ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ μπας και
τραβήξω και σένα ε μου λέει, άσε θα στο κανονίσω, και κανονίστηκε. Λοιπόν τώρα
όσον αφορά για τη λειτουργία του Division, ήταν ένα working party και όσους
έχουν ασχοληθεί με την "EuCheMS" ξέρουν τα working party δεν δουλεύαν και
τόσο πολύ δηλαδή δεν είχαν πολλά μέλη. Έγινε Division όντως. Το είχα πει και
στον κύριο Βαφειάδη το email ήτανε λάθος είχανε στείλει ένα που είχε το icloud
όσοι έχουν iphone θα ξέρουνε και φυσικά δεν ελάμβανα κανένα email. Το πρώτο
email που έλαβα ήτανε για την ψηφοφορία για το Προεδρείο όπου και ψήφισα και
έθεσα και την νομίζω ότι ήταν και δυο υποψηφιότητες και δεν υπήρχε και κάποια.
Ψήφισα και με βάση το βιογραφικό. Από κει και πέρα έγινε μία συνέλευση στην
οποία, συγχωρέστε με αλλά επειδή είχα κανονίσει άλλο συνέδριο δεν μπόρεσα να
πάω. Τώρα από κει και πέρα αν θέλετε να δούμε την ουσία του πράγματος που
είναι του πώς γίναν όλα αυτά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ:
Μα δεν καταλαβαίνω τώρα για ποιο… δεν
κατηγορηθήκατε για κάτι.. προσωπικά. Τι έχει δίκιο; Οκ ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Προχωράμε στις δευτερομιλίες και επειδή… λίγο ησυχία επειδή επειδή μισό
λεπτάκι κυρία Σιδέρη.. επειδή δεν διαπιστώθηκε μεγάλος, δεν διαπιστώνεται
μεγάλη ανάγκη για πολλές παρατηρήσεις, επισημάνσεις και αναφορές παρακαλώ
λίγο σύντομα, όσο πιο σύντομα γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ : Για μένα παρατηρήθηκαν πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ:
μεγάλη ανάγκη.

Ε εντάξει αντικειμενικά νομίζω ότι δεν υπάρχει

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ : Λοιπόν. Θα ξεκινήσω απ΄το τέλος προς την αρχή
γιατί έτσι τα έχω γράψει τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να απαντήσω στην κυρία
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Στεφανίδου και να πω ότι οι εισηγήσεις του νομικού συμβούλου γίνονται μετά από
αίτημα του νόμιμου εκπροσώπου και μοναδικού στον οποίο εντέλλεται ο νομικός
σύμβουλος που είναι ο Πρόεδρος. Αν η κυρία Στεφανίδου ως πρόεδρος της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών δεν ήξερε ότι η Ένωση είναι εναγόμενη, είναι πρόβλημα. Εγώ
όσες αγωγές έχουν έρθει για την Ένωση Ελλήνων Χημικών τις ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ : Λοιπόν σε ότι αφορά, σε ότι αφορά το χαμηλότερο
επίδομα στον ιδιωτικό τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα πάρα πολύ συνάδελφοι
εργάζονται σε γραφεία βιομηχανιών, εργαστηρίων ή τομέων που έχουν σχέση με τα
βαρέα κι ανθυγιεινά και δεν το παίρνουν το επίδομα βαρέων και ανθυγιεινών και γι
αυτό το συμπληρώσαμε στο κείμενο αυτό για να καλύψουμε και τη θέση της
Ένωσης σε σχέση με τον ιδιωτικό τομέα τον οποίο τον θεωρούμε πάρα πολύ
σημαντικό. Κανένα, καμία απόφαση όπως για παράδειγμα για τα βαρέα κι
ανθυγιεινά δεν έγινε με επιλογή δική μου και της κυρίας Λαμπή ή μόνο δικής μου
κτλ. Είναι απόφαση της Διοικούσας κατά πλειοψηφία νομίζω ότι το λιγότερο που
μπορούμε να πούμε είναι ότι θα πρέπει να γίνονται σεβαστές οι κατά πλειοψηφία
αποφάσεις της Διοικούσας.
Σε ότι αφορά το καταγεγραμμένο της αρχικής συμφωνίας, κυρία Στεφανίδου,
για το ποιος θα γίνει ταμίας και εδώ πρέπει να σας πω ότι αν υπήρχε
καταγεγραμμένο αυτό θα έπρεπε να υπάρχει καταγεγραμμένη και η θέση και η
τοποθέτησή σας για το πώς θα πρέπει να συγκροτηθεί το Προεδρείο και ποιοι θα
πρέπει να αποκλειστούν. Οπότε καταλαβαίνεται ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν
καταγεγραμμένα. Κυρία Λαμπή εσάς να σας ευχαριστήσω, όχι γι αυτά που είπατε,
αλλά για την τόλμη να τα πείτε, γιατί πάρα πολύς κόσμος φοβάται να πει καλή
κουβέντα για μένα.
Κύριε Δάφτση. Αναφερθήκατε στις αποφάσεις της Διοικούσας κατά
πλειοψηφία και πράγματι οι αποφάσεις της Διοικούσας είτε είναι αποφάσεις σε
συνεδριάσεις είτε είναι δια περιφοράς γίνονται με την πλειοψηφία όπως ορίζει ο
νόμος. Δεν υπάρχουν αποφάσεις ούτε για εκδηλώσεις .. δηλαδή δεν έχει γίνει
εκδήλωση, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως, το οποίο να μην έχει περάσει με
απόφαση της Διοικούσας. Σε ότι αφορά την συλλογή της νομοθεσίας θέλω να σας
πω ότι κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια γι αυτό και ήδη έχουμε ανοίξει έναν
κωδικό στη βιβλιοθήκη νομοθεσία/έγγραφα στα οποία εντάσσουμε, ζητήσαμε από
την ΑΑΔΕ να μας στέλνει όλες τις αποφάσεις που αφορούν το Ανώτατο Χημικό
Συμβούλιο ή τη νομοθεσία για τρόφιμα τον Κώδικα Τροφίμων κτλ. Πράγματι η
ΑΑΔΕ μας έχει στείλει τρεις τέσσερις αποφάσεις τελευταία και τις τοποθετούμε
μέσα για να μπορούν να τις βρουν οι συνάδελφοι και αργότερα θα ζητήσουμε να
υπάρχουν και άλλα τέτοια θέματα.
Τώρα ο κύριος Τριανταφυλλάκης λείπει επομένως δεν του απαντώ, θεωρώ…
ναι δεν ξέρω αν μίλησε για την παράσταση για την παράταξη να απαντήσω. Ο
κύριος Τριανταφυλλάκης κατηγόρησε την .. εμένα προσωπικά για αυταρχικό και
αποσυσπειρωτικό αποσυσπειρωτική Διοίκηση της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.
Θέλω να πω ότι θεωρώ τον εαυτό μου πάρα πολύ αδικημένο γιατί ίσως είμαι αυτή
που έχει κατηγορηθεί περισσότερο απ’ τα μέλη της Διοικούσας ότι τα πάω όλα στη
Διοικούσα. Ότι δεν παίρνω καμία απόφαση χωρίς να την πάω στη Διοικούσα. Το αν
δεν σας αρέσει ότι λαμβάνονται αποφάσεις που δεν σας αρέσουν δικό σας
πρόβλημα. Εγώ πάντως τις αποφάσεις τις πάω στη Διοικούσα. Τα θέματα τα πάω
στη Διοικούσα.
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Πρόσκληση 24. Εδώ πραγματικά σοκαρίστηκα. Από το μικρόφωνο της ΣτΑ
να βγει άνθρωπος και να πει ότι είναι προβληματισμένος με τη διαδικασία και τους
ανθρώπους, τη χρήση των χρημάτων και τα άτομα από μία διαδικασία που έχει γίνει
με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής που έχει ζητηθεί να μετάσχουν όλες οι
παρατάξεις, που δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να είναι αποκλεισμένος απ’ αυτήν,
με έχει εντυπωσιάσει και δυστυχώς με έχει στεναχωρήσει και πάρα πολύ.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου) : Το πώς θα γίνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Το πώς θα γίνει δεν το καταλαβαίνω. Οι διαδικασίες
δεν ορίζονται από εμάς, απ’ την διαχειριστική Αρχή ορίζονται.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου) : Απο την Διαχειριστική Αρχή αλλά υπάρχουν και οι
Επιτροπές Παρακολούθησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Οι Επιτροπές Παρακολούθησης είναι … τι δεν σας
κατάλαβα; Αμφισβητείτε την δυνατότητα της Διοικούσας Επιτροπής να έχει νόμιμη
και τυπική Επιτροπή Παρακολούθησης και θέλετε να βάλετε τι .. που ζούμε; Στην
Comintern είστε;
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου) : Σε ποιαν; Στην;
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου) : Στην Comintern. Του Σταλιν. Το αμφισβητούμε
κυρία…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ:
Το αμφισβητείτε; Ωραία. Αφού λοιπόν το
αμφισβητείτε, τότε η Διοικούσα Επιτροπή δεν είναι αυτή που θα αναλάβει, είναι η
επόμενη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ κύριε Πομόνη… κύριε Μακρυπούλια.
Παρακαλώ.. επιτρέψτε μου να διευθύνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Λοιπόν συζητήθηκε επίσης, συζητήθηκαν πάρα
πολλά πράγματα απ’ τον κύριο Πομόνη στις Διεθνείς Οργανώσεις διοικούνται με
παραταξιακά συμφέροντα , αμφισβήτηση των αποφάσεων της Διοικούσας
Επιτροπής που είναι ψηφισμένες, αφαιρείται απ’ το Π.Τ.Α.Κ η δυνατότητα να κάνει
συνέδριο, εργασιακά και επαγγελματικά θέματα με στοιχεία κτλ. Θέλω να σας πω
κύριε Πομόνη ότι κάθε δύο χρόνια υποβάλλεται - κανονικά πρέπει να γίνεται το
Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας- δύο χρόνια Πανελλήνιο, δύο χρόνια μαζί με τους
Κύπριους. Αυτή τη χρονιά.. αυτή τη χρονιά λοιπόν κύριε Πομόνη θα έπρεπε να
γίνεται το 23ο Συνέδριο Χημείας. Και ρωτώ λοιπόν εγώ. Γιατί δεν το διεκδίκησε το
Π.Τ.Α.Κ να το πάρει, θα του το δίναμε. Όπως … όπως το διεκδίκησε το Π.Τ.Κ.Μ.Δ
το 22ο και του το δώσανε. Γιατί δεν είπε το … δεν έστειλε μια πρόταση να
διοργανώσει το Π.Τ.Α.Κ το 23ο Συνέδριο Χημείας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Αυτή η δουλειά θα γίνεται κάθε φορά δηλαδή; Κύριε
Μακρυπούλια… κύριε Μακρυπούλια δεν μπορείτε να μιλάτε συνέχεια. Δεν
μπορείτε να μιλάτε συνέχεια. Είναι αγένεια αυτό που κάνετε. Είναι αγενές αυτό
που κάνετε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Σας παρακαλώ (… μη καταληπτή ομιλία…)την
διαδικασία. Παρόλα αυτά υπάρχει δυνατότητα να γίνει πρόταση τώρα για το 23 ο
Συνέδριο Χημείας. Γιατί όπως βλέπετε δεν θέλει κανένας άλλος να το κάνει. Και
για να γίνει, μακάρι να ‘ρθει το Π.Τ.Α.Κ και να πει ότι θέλει να το κάνει.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου) : Πώς; Ενημέρωσες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Δεν υπάρχει λόγος να γίνει ενημέρωση. Τα συνέδρια
Χημείας γίνονται κάθε δύο χρόνια
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ(εκτός μικροφώνου): Συγγνώμη. Οφείλεται να ενημερώνετε τα
Περιφερειακά για αυτά τα πράγματα. Μας στέλνετε email που λένε άσχετα
πράγματα και δεν μας έχετε στείλει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Ότι τι; Κυρία Κυριακάκου θα ήθελα… θα ήθελα τα
άσχετα πράγματα να τα κρατήσετε για τον εαυτό σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ:
ολοκληρώστε την δευτερολογία σας …

Κυρία

Σιδέρη,

ολοκληρώστε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Δεν μπορώ κύριε…δεν με προστατεύετε. Όποιος
θέλει από κάτω μου κάνει bullying…λοιπόν ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Συγγνώμη όχι… γιατί αυτή τη στιγμή βάζετε
κι εσείς… βάζετε κι εσείς νέα θέματα. Έτσι; Ολοκληρώστε…βάζετε κι εσείς νέα
θέματα όμως. Λίγη ησυχία συνάδελφοι για να ολοκληρώσει… λοιπόν λίγη
ησυχία… λίγη ησυχία για να ολοκληρώσει η κυρία Σιδέρη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Δεν βάζω νέα θέματα, απαντάω στα θέματα που
είπαν οι άλλοι. Εργασιακά, επαγγελματικά θέματα με στοιχεία. Δυστυχώς κύριοι…
δυστυχώς κύριοι εστάλη την ίδια μέρα που εστάλη από την ΑΑΔΕ στον κύριο
Πομόνη ως επικεφαλής της Επιτροπής Επαγγελματικών… Εργασιακών και
Επαγγελματικών να συγκροτήσει την Επιτροπή. Κάποια στιγμή ο κύριος Πομόνης
έστειλε ένα mail ότι θα ήθελε να κάνουν συνεδρίαση της Επιτροπής μία ημέρα στην
Ένωση Ελλήνων Χημικών και πράγματι εγώ είπα βεβαίως να γίνει και θα είμαι κι
εγώ παρούσα. Αναβλήθηκε αυτή η Επιτροπή. Μου πρότεινε να το κάνει την
παραμονή που έληγε η προθεσμία. Του είπα την παραμονή δεν προλαβαίνουμε να
το γράψουμε, να το κάνουμε Σαββατοκύριακο και θα τ’ ανοίξω εγώ την Ένωση.
Δεν έγινε κι αυτό. Η προσωπική πρόταση του κυρίου Πομόνη.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ(εκτός μικροφώνου): (…μη καταληπτή ομιλία…) Γι αυτό δεν
έγινε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Κυρία Στεφανίδου εγώ το είχα στείλει απ’ την αρχή.
Λοιπόν.
Διεθνείς Οργανώσεις και εκπροσωπήσεις. Εδώ ευτυχώς υπάρχουν και
στοιχεία. Από το 2012 και μετά, δεν υπάρχει καμία εκπροσώπηση που να έγινε
χωρίς να γίνει προκήρυξη και επιλογή των υποψηφίων μεταξύ των βιογραφικών. Η
Διοικούσα Επιτροπή στο σύνολό της.
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ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ(εκτός μικροφώνου): Συγγνώμη εμάς στα Περιφερειακά δεν μας
έχουν έρθει ποτέ…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, κυρία Κυριακάκου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ:
Ένωσης Ελλήνων Χημικών

Αναρτώνται στο διαδίκτυο στην ιστοσελίδα της

ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ(εκτός μικροφώνου): Δεν κοιτάμε κάθε μέρα το διαδίκτυο. Στα
Περιφερειακά έχουμε συναδέλφους…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Πάμε λοιπόν… να διαβάζουν την ιστοσελίδα της
Ένωσης Ελλήνων Χημικών κυρία Κυριακάκου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρε ολοκληρώστε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Περίμενε λίγο.Μπορείτε να μην διακόπτετε τον
ομιλητή και μπορείτε να μην μιλάτε μεταξύ σας. Μισό λεπτάκι, κυρία Σιδέρη…
κυρία Σιδέρη μισό λεπτό… μισό λεπτό. Αυτή δεν είναι διαδικασία που
ακολουθείτε. Αυτή δεν είναι διαδικασία. Δεν σεβόμαστε ούτε τους εαυτούς μας
καν. Παρακαλώ πολύ αφήστε τον ομιλητή να ολοκληρώσει όπως πρέπει. Διακοπές
δεν ωφελούν και δεν συμβάλλουν …
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Δεν πρέπει να μιλάς σε τέτοιο ύφος όμως
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Και θα ήθελα επίσης… θα ήθελα επίσης … συγγνώμη
αν ακούγεται τόσο κοντά από την Πρόεδρο να είναι πιο συνοπτική, να μη δίνει
τόσες λεπτομέρειες…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Δεν μπορώ να είμαι συνοπτική κύριε Κουλέ, όταν
διαβάζονται αποσπασματικά mail και αποσπασματικά γίνονται όλα, γιατί δεν
νομίζω ότι υπάρχει Πρόεδρος..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ:
Κυρία Σιδέρη δεν χρειάζονται τόσες πολλές
λεπτομέρειες … εντάξει προχωρήστε… προχωρήστε
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Κυρία Πρόεδρος τουλάχιστον μην
προχωράτε σε ανακίνηση νέων θεμάτων. Απαντήστε στην δευτερολογία σας, σ’
αυτά που έχουν ήδη ειπωθεί. Μην προσθέτετε καινούρια πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Μα δεν είναι ανακίνηση νέων θεμάτων απαντώ σε
αυτά που ακούστηκαν. Σε αυτά που ακούστηκαν απαντώ. Δεν βάζω καινούρια. Λέω
ότι δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει ποτέ μέλος της Διοίκησης της Ένωσης που έχει
προπηλακιστεί, έχει βριστεί, και έχει υποτιμηθεί τόσο πολύ όσο εγώ. Να πούμε τα
σεξιστικά σχόλια του τύπου «πήγαινε ν’ ανοίξεις καμία ταβέρνα»; Να πούμε το
«ανίκανη» και «άσχετη» που έχει επαναληφθεί εκατοντάδες φορές; Να πούμε ότι ο
συνάδελφος κύριος Μεϊντάνης χαρακτηρίστηκε «άσχετος» στο facebook;
Συνάδελφος που δουλεύει σε ιδιωτικό σχολείο; Να πούμε ότι για τον κύριο
Χρονάκη έχει ειπωθεί εκατό φορές ότι είναι «άσχετος»;
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ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Ποιος τα ‘χει γράψει αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Θα τα δείξουμε αν θέλετε.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Να τα δείξετε
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Λοιπόν. Να πούμε λοιπόν τώρα… να πάμε στον
κύριο Φαρμάκη; 492 κύριε Φαρμάκη; Μπορείτε να μας πείτε ποιο έγγραφο είναι το
492;
ΦΑΡΜΑΚΗ(εκτός μικροφώνου): Δεν θυμάμαι απ’ έξω…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Κακώς δεν το θυμάστε όμως. Γιατί ακούστε να δείτε
όταν πήγαν στο Υπουργείο… Κύριε Φαρμάκη όταν ο κύριος Βαμβακερός και ο
κύριος Χάλαρης πήγαν στο Υπουργείο για να εκπροσωπήσουν την Ένωση, το
report αυτής της… την αναφορά αυτής της παρουσίας την έκανε ο κύριος Χάλαρης.
Και γι αυτό γίνεται αναφορά από μένα στο ότι με βάση την επισήμανση του κυρίου
Χάλαρη γιατί εκείνος την έκανε. Εκείνος το έγραψε. Λοιπόν.
ΜΕΛΟΣ(εκτός
κατηγορείστε.

μικροφώνου):

Για

διαρροή

απόρρητης

αλληλογραφίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Κομματικό συμφέρον
εξυπηρετούνται…
εξυπηρετείτε κομματικά συμφέροντα για την παραίτηση που έκανα εγώ;
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Έτσι γράφετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Λοιπόν, βεβαίως κύριε Μακρυπούλια το γράφω.
Βεβαίως το γράφω. Διότι η παραίτηση αυτή, θα το πω δεύτερη φορά στη ΣτΑ γιατί
το φέρατε και την προηγούμενη φορά είναι το πρόβλημά σας.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Φυσικά είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Είναι το πρόβλημά σας. Τον Ιούλιο … είναι το
πρόβλημά σας. Τον Ιούλιο του 2015 λοιπόν
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Με συγχωρείτε κυρία Πρόεδρε έχουμε ένα
νέο στοιχείο. Κι αυτό είναι ότι στις 9 η ώρα η αίθουσα κλείνει. Μόλις το μάθαμε.
Οπότε θα πρέπει να διαχειριστούμε το χρόνο μας. Φώτη σε παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Ωραία με συγχωρείτε. Θα το πω γρήγορα λοιπόν. Το
2015 λοιπόν μίλησα για κομματικό συμφέρον γιατί θέλαν να χρησιμοποιήσουν το
κείμενό μου να γράψουν στους συναδέλφους μας να ψηφίσουν «ΝΑΙ» στο
δημοψήφισμα που είχε προκηρύξει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Κι εγώ λοιπόν τότε
αντιδρούσα και έλεγα ότι δεν μπορούμε να διχάσουμε τους συναδέλφους.
Ο κύριος Βαμβακερός για το θέμα της δευτεροβάθμιας. Ο κύριος
Βαμβακερός λοιπόν, ο κύριος Βαμβακερός αναφέρθηκε στο σωτήριο ρόλο που
έπαιξε για να μην πάνε οι συνάδελφοι σε ΕΔΕ. Θα σας πω λοιπόν γιατί τον ρώτησα
αν είναι βέβαιος για τα στοιχεία. Οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν παρουσιάστηκαν στο
κέντρο του Αλίμου, δεν ανήκουν στο κέντρο του Αλίμου. Πηγαίνουν επειδή το
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θέλουν. Ανήκουν στο κέντρο της Καλλιθέας που είναι κάπου στο πως το λένε δεν
θυμάμαι πως την λένε την περιοχή. Άρα λοιπόν και να ξεκινούσε η έρευνα οι
συνάδελφοι δεν ανήκουν εκεί. Σας ξαναλέω ανήκουν σε άλλο κέντρο. Άρα θέμα
έρευνας δεν υπήρχε. Υπήρχαν υποβολιμαίες όμως κατηγορίες για τους
συναδέλφους αυτούς ότι βαριούνται να πάνε στη δουλειά. Το είπε ο κύριος
Παυλικάκης σε μένα. Ευχαριστω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ωραία τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ κύρια Πρόεδρε .
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτάκι. Κύριε Δάφτση δεν φεύγεις. Αντώνη
που πας; Έχουμε ολοκληρώσει τις… έχουμε ολοκληρώσει… παρακαλώ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Μπορώ να πω; Όχι, όχι όχι είναι σημαντικό. Ναι
συμφωνώ κι εγώ μαζί σας κύριε. Στο email αυτό το οποίο κατ’ αποκοπήν και πάλι
διάβασε ο κύριος Φαρμάκης. Λοιπόν. Όχι όχι γιατί… ξέρετε το περιεχόμενο
εντάσσεται μέσα σε ένα πλαίσιο. Αν διώξετε το πλαίσιο το περιεχόμενο
εκλαμβάνεται αλλιώς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Δεν ακούγεστε κύριε Φαρμάκη. Και που μιλάτε δεν
ακούγεστε. Δεν ακούγεστε… ναι αλλά δεν είναι δουλειά αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ: Ναι ναι ναι. Λοιπόν το email που διάβασε ένα
κομματάκι του ο κύριος Φαρμάκης απαντά σε mail του κυρίου Μακρυπούλια το
οποίο του λέω: « σας παρακαλώ εάν θεωρείτε ότι υπάρχει κακοδιοίκηση και έχω
παραβεί οποιονδήποτε κανονισμό να με στείλετε στον εισαγγελέα. Θα χαρώ πάρα
πολύ να με πάτε» και συνεχίζεται με αυτόν τον τρόπο
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Λοιπόν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία και περνάμε στην
έγκριση των πεπραγμένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Περνάμε στην έγκριση των πεπραγμένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Για ποιο λόγο ρε Γεωργία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Όχι δεν μπορεί, δεν έχει γραφτεί.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Γεωργία έχουμε τελειώσει ρε συ Γεωργία
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Δεν σας δίνουμε τον λόγο.
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ(εκτός μικροφώνου): Κάτι σημαντικό. Αν θέλετε να έρχομαι
συνάδελφοι στο Περιφερειακό ή να το διαλύσουμε θα πρέπει να την πω.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Αυτή τη στιγμή δεν είναι το θέμα μας αυτό.
Προχωράμε σε ψηφοφορία.
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ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ(εκτός
μικροφώνου):
Όχι
είναι
(…μη
καταληπτή
ομιλία…)Διεθνείς Οργανισμούς όταν δεν μας έρχεται ενημέρωση στο
Περιφερειακό Τμήμα, πηγαίνει στο Χημικό τμήμα. Εμείς έχουμε συναδέλφους
εξαίρετους που υπάρχουν σε άλλα τμήματα …..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Υπάρχει στο site της Ένωσης Ελλήνων
Χημικών. Υπάρχει στο site… ναι δεν είναι θέμα αυτή τη στιγμή.
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ(εκτός μικροφώνου): Δεν μπορεί να γίνεται σε ένα μικρό club.
Οφείλουν στα Περιφερειακά να έρχονται όλες οι ανακοινώσεις, να βγάζουμε
προκήρυξη, να βάζουν τα βιογραφικά τους και να στέλνουμε τους εκπροσώπους.
Αυτό ζητάω. Τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Ωραία, ωραία
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Οκ Ωραία περνάμε… κοιτάξτε αυτή τη στιγμή
υπάρχει και μία πρόταση, την έχει καταθέσει ο κύριος Χάλαρης και την υπογράφει
η κυρία Λαμπή, ο κύριος Τέλλης Θεοδωράκης, Σιταράς, Καραμανίδης και
Λουκίδου. Η πρόταση αυτή δεν ξέρω μπορεί να διαβαστεί .. να ψηφιστεί μετά την
έγκριση των πρακτικών… των πεπραγμένων. Πάμε στην έγκριση των
πεπραγμένων. Ας μπούμε όλοι μέσα. Ωραία λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ της έγκρισης
των πεπραγμένων 01/01/2018 ως 31/08/2018. Περιφερειακά, Επιστημονικά
Τμήματα, Διεθνείς Σχέσεις, όλα μαζί. Το θέμα όπως τέθηκε. Ποιοι είναι υπέρ; Θα
καταγράφεις ή να … πήγαινε. Κι εγώ έ; Εμένα μ’ έβαλες; Γιατί το σήκωσα μετά.
Ξανά. Σηκώστε λίγο τα χέρια σας παρακαλώ. Καθήστε κάτω. Γιατί δεν κάθεστε
κάτω, δεν κατάλαβα;
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Μετράμε κι εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Είναι αξιόπιστος ο καταμετρητής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ : Είκοσι έξι
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Είκοσι έξι υπέρ
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΜΠΑΡΜΠΟΥΛΗΣ : Και το δικό μου είκοσι επτά.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Είκοσι επτά. Υπέρ είκοσι επτά. Κατά.
ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ(εκτός μικροφώνου): Κάτσε που είναι το είκοσι επτά;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Ο Μπαρμπούλης. Ο Μπαρμπούλης. Ξαναμετράμε.
Λοιπόν. Ποιοι είναι υπέρ;Είκοσι επτά. Κατά; Δεκαοκτώ. Ξανά. Ποιοι είναι κατά;
Δεκαεννιά. Κατά δεκαεννέα. Λευκά. Άρα υπέρ είκοσι επτά, κατά δεκαεννέα,
λευκα. Ένα λευκό.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Κι ο Τριανταφυλλάκης είπε λευκό πριν φύγει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Δεν είναι εδώ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Ωραία. Άρα εγκρίνεται ο απολογισμός των
πεπραγμένων.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Λοιπόν συνάδελφοι προχωράμε στο επόμενο θέμα
γρήγορα γρήγορα και παρακαλώ καθίστε κάτω δεν έχουμε διάλειμμα. Άνοιξε κι
εκείνο εκεί. Τον προτζέκτορα.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Νάσσο;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Έλα
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Πρέπει να τοποθετηθούμε κιόλας και θα πάει δέκα η
ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Λοιπόν το επόμενο θέμα έχει εισηγητή τον κύριο
Παπαδόπουλο και αφορά των απολογισμό οικονομικών. Έκθεση Κεντρικής
Ελεγκτικής Ορκωτών Λογιστών και απαλλαγή.
Απολογισμός οικονομικών ΕΕΧ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Παπαδόπουλος. Αγαπητοί συνάδελφοι. Αγαπητοί συνάδελφοι
θα σας παρακαλέσω επειδή όντως είναι πολύ δύσκολα για όλους μας μετά από
τόσες ώρες συνεδρίασης και είναι και αρκετά δύσκολο και για μένα. Αλλά πρέπει
να το προχωρήσουμε το θέμα, υπό κανονικές συνθήκες εγώ θα ήθελα να πάει την
επόμενη μέρα, να πάει αύριο δηλαδή αλλά καλώς ή κακώς η κυρία Λούκουτου δεν
μπορεί να είναι μαζί μας αύριο, ο Ορκωτός Λογιστής ακύρωσε τελευταία στιγμή
που δεν μπορεί να είναι οπότε αν δεν είναι η κυρία Λούκουτου δεν θα είναι και ο
Ορκωτός Λογιστής όπως αντιλαμβάνεστε θα είναι δύσκολο για όποιες
εξειδικευμένες ερωτήσεις σας πάνω στα οικονομικά θέματα να απαντηθούν.
Επιτρέψτε μου να κάνω μία γενική αποτίμηση και δεν θα σας διαβάσω αναλυτικά
εκτός εάν θέλετε να ακολουθήσουμε ένα άλλο μοντέλο… τώρα Προεδρείο..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Προχωρήστε όσο γίνεται πιο σύντομα.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό. Για να μην κάνουμε, επειδή είναι και τα
οικονομικά θέματα..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Αφού δεν υπάρχει αντίρρηση
από κανέναν προχώρησε το..
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Για να μην κάνουμε λειψές διαδικασίες… δεν θέλω να
υπάρχουνε τώρα συζητήσεις. Αν θέλετε να κάνω την παρουσίαση, να κάνετε
ερωτήσεις, που θα μπορούμε να έχουμε και την αρωγή της κυρίας Λούκουτου να
έχω δηλαδή…
ΚΟΪΝΗΣ(εκτός μικροφώνου): Ναι αλλά περνάει η ώρα…
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κάτσε ρε συ Σπύρο ένα λεπτό… θες να τα περάσουμε τσάτρα
πάτρα; Δηλαδή εντάξει μετά θα λέτε το περάσαν στα γρήγορα μας κορόιδεψαν.
Λοιπόν, να έχουμε την αρωγή της κυρίας Λούκουτου και να περάσουμε σε
τοποθετήσεις αύριο. Να κάνουμε τις ερωτήσεις και μετά να περάσουμε
τοποθέτησες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Ούτως ή άλλως διαδικαστικά αυτό πρέπει να γίνει.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το λέω γιατί θα πάμε μέχρι τις 12 το βράδυ υπό κανονικές
συνθήκες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Διαδικαστικά θα γίνεται η παρουσίαση και μετά οι
ερωτήσεις.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:Ε ναι να διακόψουμε και να κάνουμε αύριο τοποθετήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ:Ε ας δούμε πώς θα πάει. Ας δούμε πώς θα πάει,
συνεχίστε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Οκ έχετε δίκιο.
ΚΟΪΝΗΣ(εκτός μικροφώνου): …για την προκήρυξη εκλογών δεν θα υπάρχει
απαρτία; Απαρτία αύριο για την προκήρυξη εκλογών…
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:
Σπύρο.

Εννοείται ότι θα υπάρχει απαρτία. Λοιπόν τέλος πάντων

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν. Μία συνοπτική… θα είμαι πάρα πολύ σύντομος.
Μία συνοπτική οικονομική κατάσταση ταμειακού απολογισμού. Θα ανοίξω ένα
αρχείο για να δείτε… α οκ έχει εκεί.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Δεν σε βλέπω σύντομο.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ανοίξω ένα αρχείο που έχει συγκριτικά στοιχεία με τα
προηγούμενα έτη.
Λοιπόν εδώ βλέπετε την πορεία για τις χρήσεις από το 2012 μέχρι το 2017
από τις συνδρομές των μελών, που εισπράττει η Κεντρική Υπηρεσία και τα
Περιφερειακά Τμήματα στο σύνολο. Εδώ βλέπετε όλη την εικόνα της Ένωσης.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Αυτό δεν μας ήρθε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Γιατί το ψάχναν τελευταία στιγμή. Τυπικά σε σας
όλους έχει έρθει το αρχείο μόνο του ’17. Αυτό το έκανε η κυρία Λούκουτου μόνο
για μένα. Για να κάνω εντύπωση. Λοιπόν.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Δεν θα ‘σαι σύντομος έτσι.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν. Βλέπετε την πορεία είσπραξης συνδρομών, βλέπετε
έσοδα από μερίσματα… το ανεβάζω... τα έσοδα από τα μερίσματα και τόκους είναι
κυρίως περιοδικά της "EuCheMS" διότι τα επιτόκια από το 2012 και μετά
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γνωρίζετε όλοι ότι είναι καταβαραθρωμένα, λοιπά έσοδα, επιχορηγήσεις βλέπετε
εδώ δεν υπάρχουν, παρά μόνο το ‘12 ήταν η τελευταία επιχορήγηση ήταν 15.000
ευρώ που έχουμε πάρει από το κράτος. Εδώ βλέπετε την πορεία του κόστους …
συγγνώμη τα έσοδα των εισφορών που δίνουν οι υπάλληλοι τα οποία όμως τα
αποδίδουμε.. απέναντι θα βλέπετε τις αποδόσεις είναι στο 2. Στα «Αντικριζόμενα
έσοδα». Αν βλέπετε διαφοροποίηση στα νούμερα, παραδείγματος χάρη για το ’17
το οποίο έχω κλικάρει είναι 30.555, εδώ βλέπετε 45.000… πες Γεωργία
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ(εκτός μικροφώνου): Παραμιλάω
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:
Εδώ βλέπετε 45.000 είναι πόσο εισπράξαμε και πόσα
αποδώσαμε διότι δεν αποδίδονται όταν εισπράττονται, αποδίδονται με μία
υστέρηση οπότε το ’17 αποδώσαμε περισσότερα… κυρία Λούκουτου άμα κάνω
κάπου λάθος με διορθώνετε και αυτό το οποίο μπορούμε να δούμε εδώ είναι τα
αποτελέσματα της χρήσης και το ταμειακό υπόλοιπο χρήσης, το οποίο δεν είναι
σωστό. Δεν είναι αυτό το νούμερο. Ορίστε;
ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ(εκτός μικροφώνου): Στο ’17 φαίνεται σωστά
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Στο ’17 φαίνεται σωστά. Α ναι ναι. Ταμειακό υπόλοιπο
31/12/2016 είναι 315.170,17 σωστά; Ε; Σωστά. Λοιπόν. Εδώ είναι τα συγκριτικά
στοιχεία λοιπόν που βλέπετε, να περάσουμε λίγο στον ισολογισμό, όπου αυτό το
οποίο ουσιαστικά έχει αξία είναι αυτά τα πολύ ψιλά γράμματα τα οποία πιθανώς
έχετε πάρει κάτω από τον ισολογισμό που είναι τα σχόλια των Ορκωτών
Λογιστών. Τα σχόλια των Ορκωτών Λογιστών είναι παραδοσιακά πάνω κάτω τα
ίδια. Η εικόνα της Ένωσης αν μου επιτρέπετε είναι λίγο καλύτερη αλλά
παραμένουν δύο, όσον αφορά το τυπικό μέρος του πράγματος, αλλά παραμένουν
δύο αγκάθια.
Το ένα αγκάθι είναι το Περιφερειακό Τμήμα της Ευρυτανίας χαίρομαι…
ευχαριστώ πολύ Γιώργο που με προσέχεις γιατί νομίζω μόνο εσύ είσαι … είναι το
Περιφερειακό Τμήμα της Ευρυτανίας.
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ(εκτός μικροφώνου): Όχι Ευρυτανίας, Στερεάς Ελλάδας
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Στερεάς Ελλάδας, Ευρυτανίας ναι όλο αυτό το οποίο δεν
έχει… δεν αποδίδει ουσιαστικά, έχει έλλειμμα Διοίκησης, είναι μία κατάσταση την
οποία εκτός μικροφώνου την έχω χαρακτηρίσει, από μικρόφωνο δεν θα ήθελα να
την χαρακτηρίσω αλλά είναι ένα σοβαρό θέμα το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε λύσει,
και δεν νομίζω ότι πρέπει να περάσει έτσι.
Και υπάρχει και το μόνιμο θέμα του Τμήματος Χρωμάτων το οποίο έχει ένα
δικό του ταμείο της τάξεως των
32.000 ευρώ και το πρόβλημα αυτού του
Επιστημονικού Τμήματος είναι ότι καθώς είμαστε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου κανένας φορέας μας αν θέλετε δεν δικαιούται να έχει χρήματα σε
προσωπικό λογαριασμό, σε προσωπικούς λογαριασμούς. Δηλαδή δεν μπορεί…
παλιά αν θυμάστε ήταν όλα στο όνομα του Προέδρου και του Ταμία του
Περιφερειακού Τμήματος. Αυτά όλα έχουν αλλάξει, στο Τμήμα Χρωμάτων
παραμένει. Υπάρχει σχόλιο των Ορκωτών Λογιστών σχετικά με μία υστέρηση
καταχωρήσεων, αυτό οφείλεται στην καθυστέρηση στην δομή της Ένωσης
Ελλήνων Χημικών όπου δεν είναι δυνατόν η καταχώρηση να γίνεται ταυτόχρονα με
τη δαπάνη διότι παραδείγματος χάρη όταν γίνεται μία δαπάνη στην Κρήτη δεν
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ενημερώνεται την επόμενη… την προηγούμενη μέρα η Κεντρική Υπηρεσία, το
Κρήτη κύριε Πεντάρη είναι τυχαίο το ίδιο ισχύει για όλα τα Περιφερειακά
Τμήματα. Ναι. Εγώ έχω υποβολέα, την κυρία Λούκουτου, μου υπενθυμίζει.
Έχουμε τις προβλέψεις όσον αφορά τις δικαστικές μας εκκρεμότητες που είναι το
ΜΤΠΥ και η υπόθεση της κυρίας Θεοδωροπούλου όσον αφορά το σκέλος του ΙΚΑ
όπου και εκεί επειδή δεν έχουμε καταγράψει τις επισφάλειες… όχι όχι το παίρνω
πίσω. Τι;
ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ(εκτός μικροφώνου): Δεν έχουμε καταγράψει την πρόβλεψη για τα
ποσά που θα δοθούν.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχουμε καταγράψει την πρόβλεψη για το ποσά που
ενδεχομένως θα δοθούνε, το αναφέρουνε οι . Ταυτόχρονα έχουν κατατεθεί και είναι
στα χέρια σας και η έκθεση των ορκωτών λογιστών αναλυτικά αλλά και οι
Οικονομικοί Απολογισμοί των Περιφερειακών Τμημάτων όλων πλην του
Ευρυτανίας που είπα πριν. Θέλετε να σας δώσω λεπτομέρειες; Όχι. Ναι, απάντησα
μόνος μου. Θα θέλατε; Γιώργο θες; Είναι ένας… βρίσκεις έναν στο ακροατήριο που
είναι καλό παιδί και τον ρωτάς. Λοιπόν. Είναι και οι Εκθέσεις των Ελεγκτικών
Επιτροπών των Περιφερειακών Τμημάτων και από 01/01/2017 μέχρι 31/12/2017
και από 01/01/2018 μέχρι 31/08/2018. Έχουν σταλεί αυτά σε όλα τα μέλη της ΣτΑ;
Τα έχετε πάρει όλοι; Είναι κάποιος ο οποίος δεν το έχει πάρει; Όχι. Μην κάτσω
αναλυτικά τώρα. Αν είχαμε και χρόνο θα μπορούσα να αναφερθώ εκτενώς.
Τελείωσα. Κύριε Κουλέ ήμουνα… ανταποκρίθηκα στις προσδοκίες σας;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ:
καλύτερα.

Ναι, περισσότερο, απ’ ότι περίμενα πήγατε

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Είδατε;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Άρα ερωτήσεις προς τον Ταμία ..
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:
Εδώ όμως θα πρέπει να φωνάξουμε όλους τους
συναδέλφους που είναι έξω. Θα τους φωνάξω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Αφήστε να κάνουμε την δουλειά μας κύριε
Παπαδόπουλε. Μπορείτε να κάνετε και εισήγηση και Προεδρείο; Συνάδελφοι
περάστε μέσα όσοι είστε έξω.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:Το ταμειακό υπόλοιπο πόσο ήτανε; Γιατί το 600…
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι το είπα. Πρώτη σελίδα. Τώρα τώρα ένα λεπτό Γιώργο.
Γιώργο ότι και να ρωτάς θα στο λέω επιτόπου. Είσαι …ναι φέτος είναι, σωστό,
ταμειακό υπόλοιπο 31/12/2017 όχι φέτος του ’17 Το 349.27,47. Επαναλαμβάνω,
στο σύνολο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών συμπεριλαμβανομένης δηλαδή
Κεντρικής Υπηρεσίας και Περιφερειακών Τμημάτων.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Ξέρουμε την αναλογία, ποσοστό;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ξέρω την αναλογία, μπορώ να σου πω τα νούμερα
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ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Έχεις κάποια τάση μεγάλα έξοδα τι
αποφύγαμε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια. Τα.. σχετικά την καταγράφω εγώ την ερώτησή σου
γιατί θα φανεί μια ξεκούδουνη απάντηση. Σχετικά… αυτό να διαγραφεί απ’ τα
πρακτικά. Σχετικά με το ερώτημα του κυρίου Μακρυπούλια όσον αφορά το πώς
κυμαίνονται τα έξοδα, να σας πω ότι είχαμε έξοδα φέτος περισσότερα έξοδα στον
τομέα της… είχαμε την ανακαίνιση της αίθουσας, φέτος όμως όχι το ’17. Εντάξει;
Φέτος. Πληρώσαμε την οφειλή που μας επιδίκασε το δικαστήριο έναντι της κυρίας
Θεοδωροπούλου. Πιο κάτω από 10 χιλιάρικα, 7 κάτι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Ρε παιδιά Χριστίνα πόσα είναι
με τους τόκους; 9.200.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:Γενικά έχουμε λιγότερα έξοδα και λιγότερα έσοδα αλλά η
χρονιά είναι με θετικό υπόλοιπο 30.000 ποσό της τάξεως των 30.000 ευρώ.
Μπορούμε να το δούμε στη διαφορά είναι 34.000 περίπου. Κάτι λιγότερο από
34.000. Είναι εδώ. Αυτό ήτανε το ’16 το 315.170 και αυτό είναι το ’17, 349.000
όπου τα λιγότερα έσοδα τα οποία είναι το ’17 ουσιαστικά είναι το 22ο … τα έσοδα
απ’ το 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, τα οποία δεν υπάρχουν το ’17, αυτή είναι
η διαφορά αγαπητέ Φώτη. Αλήθεια αυτή είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Έχω να κάνω μια ερώτηση μπορώ;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ κύριε Λαμπρόπουλε, αν μπορώ να απαντήσω.
Αν μπορώ θα απαντήσω κύριε Λαμπρόπουλε, αλλιώς θα φωνάξουμε την κυρία
Λούκουτου
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ:
Μισό λεπτό. Μισό. Μισό δευτερόλεπτο κύριε
Λαμπρόπουλε. Να το πάμε by the book; Να το πάμε by the book; Να ανοίξουμε
κατάλογο ερωτήσεων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Ναι, έχω κι εγώ να ρωτήσω
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ρε παιδιά κλειστό είναι το μικρόφωνο. Να φωνάξει κάποιος
το ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ;
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Δεν είναι δουλειά σου να λες τέτοια πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Ναι εννοείται αυτό είπα κι εγώ πριν. Στο ‘πα δεν
μπορείς να κάνεις και τα δύο.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ε τότε να συνεχίσουμε τι να πω. Συνεχίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτάκι. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της
εισήγησης και περνάμε σε ερωτήσεις. Διευκρινιστικές ερωτήσεις. Κατάλογος.
Ακούω. Λαμπρόπουλος, Τσαγκαρόπουλος, Μπαρμπούνης. Τρεις ερωτήσεις.
Κατσογιάννης. Ωραία. Κύριε Λαμπρόπουλε έχετε το λόγο.
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ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ. Λαμπρόπουλος. Ήθελα να ρωτήσω τα ταμειακά
υπόλοιπα της Κεντρικής Διοίκησης στην Αθήνα πόσα είναι και πέστε μου και τα
τέσσερα Περιφερειακά με τα μεγαλύτερα ταμειακά υπόλοιπα. Κατά σειρά αν της
είναι εύκολο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Ευχαρίστως. Το έχουμε ως αφαίρεση Χριστίνα ή να
παρακαλέσω τον Λαμπρόπουλο να
ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ(εκτός μικροφώνου): Αυτή η κατάσταση εδώ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πού;
ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ(εκτός μικροφώνου): Εκεί που είναι τα Περιφερειακά
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Ναι διαβάστε το.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό να το βρούμε. Αν το έχουμε έτοιμο… Χριστίνα
έλα αν το έχουμε έτοιμο γιατί εγώ θα το βρω. Μιλάτε για 31/08/2017 ή 31/12/2017.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ:Του ’17, του ‘17
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Του ’17. Του ’17 λοιπόν το σύνολο που είχαμε ενόσω το
ψάχνει η κυρία Λούκουτου το σύνολο της Ένωσης το ’17 ήταν 349 χιλιάδες, έχετε
στο μυαλό σας 350 χιλιάδες περίπου. Φαντάζομαι δεν θέλετε ακρίβεια δεκαδικού.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πείτε 350 χιλιάδες. Στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και
Δυτικής Μακεδονίας που εικάζω ότι είχε το μεγαλύτερο ταμείο, όχι εικάζω είμαι
σίγουρος, είχε 180 χιλιάδες.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μάλιστα
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος, είχε ταμειακό
υπόλοιπο 11 χιλιάδες διακόσια κάτι. Το Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είχε
υπόλοιπο 3.518. Το Νότιο Αιγαίο 1,5 χιλιάρικο. 7,5…
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας πω να μην σας κουράζω.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν με κουράζετε την μία σελίδα μετά την άλλη κοιτάω.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τα δύο τρία πιο φτωχά, από κάτω. Δηλαδή ποια είναι…
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ε τώρα με κουράζετε
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Α εντάξει
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: 7,5 χιλιάδες είχε το Ηπείρου Κέρκυρας Λευκάδας. Το Βόρειο
Αιγαίο θεωρώ ότι είναι το φτωχότερο που είχε 213,15
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ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ορίστε; Το Νότιο Αιγαίο είχε… το είπα πριν το Νότιο
Αιγαίο… 1500. 1500 και 1115 το Αττικής, συγγνώμη 1152,29 το Αττικής και
Κυκλάδων. Που τα έφαγε ο κύριος Μακρυπούλιας σε τυροπιτάκια τα υπόλοιπα.
Και το Κρήτης 7.000.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Κύριε Παπαδόπουλε.
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ- ΚΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Τσαγκαρόπουλος. Κύριε Τσαγκαρόπουλε.
Μην το κλείνετε.
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Στον προηγούμενο πίνακα με τα συγκριτικά στοιχεία,
υπήρχαν ενδιαφέροντα στοιχεία για την ροή των εισπράξεων από εισφορές.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:Να το βάλω;
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ας το δούμε, ναι. Νομίζω το είδα σωστά. Στα συγκριτικά,
έναν συγκριτικό πίνακα που υπήρχε. Αν τα βλέπω καλά είμαστε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το ’12 264, 248 το ’13, 223 το ’14, 272 το ’15, 285 το ’16,
265 το ’17. Είναι συνδρομές μελών, υπάρχουν όμως και οι συνδρομές μη μελών.
Αυτά είναι τα νούμερα απ’ τις συνδρομές των μελών, υπάρχουν και συνδρομές μη
μελών οι οποίες οφείλονται νομίζω σ’ ένα τεράστιο ποσοστό σε συναδέλφους
καθηγητές στις δευτεροβάθμιες οι οποίοι δεν έχουν γραφτεί στην Ένωση αλλά
επειδή είναι ΠΕ402, οι δευτεροβάθμιες πλέον αποδίδουν τις συνδρομές τους … και
κάποιες άλλες περιπτώσεις όπως πολύ σωστά λέει η κυρία Κυριακάκου.
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Απλά ήθελα να πω ότι σε προηγούμενες ΣτΑ είχε γίνει
αρκετή κουβέντα για ανείσπρακτες εισφορές.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, υπάρχουν.
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υποθέτω ότι αυτές δεν απεικονίζονται εδώ έτσι;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Απεικονίζονται.
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ είναι αυτά που έχουν εισπραχθεί πραγματικά.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, που απεικονίζονται; Εγώ το είχα δει.
ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ(εκτός μικροφώνου): Απεικονίζονται στον ισολογισμό.
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω είχε γίνει ξεχωριστή κατηγορία γι αυτά έτσι; Ναι
ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ(εκτός μικροφώνου): Οι βεβαιωμένες συνδρομές είναι 385.000.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μπράβο, που το είδαμε αυτό;
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ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ(εκτός μικροφώνου): Είναι στον ισολογισμό στα αποτελέσματα
χρήσης που λέει έσοδα.
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό ήθελα. Τέλος πάντων, υπάρχει μία διακύμανση που
είναι φυσιολογική…
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι όχι ένα λεπτό. Χριστίνα που ακριβώς είναι για να το
ενημερώσω.
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ:Στον ισολογισμό, Νάσο.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Στον ισολογισμό. Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης.
Όποιος μπορεί να τον δει. Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης. Είναι
το ’17. 528.680,94.
ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ(εκτός μικροφώνου): Ναι 528.680 από αυτά τα 480.000 είναι
συνδρομές
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Ο κύριος Μακρυπούλιας έχει μια ερώτηση.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Μακρυπούλιας. Σχετικά με τα έσοδα του 22ου Πανελληνίου
Συνεδρίου Χημείας. Λίγο πιο σοβαρά.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:Κύριε Μακρυπούλια με συγχωρείτε αυτό είναι του ’16 δεν
είναι του ’17.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Ναι αλλά η πληροφορία ήρθε μέσα στον Νοέμβριο του ’17. Το
έγγραφο το οποίο απάντησε το Περιφερειακό Μακεδονίας Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας σε εσάς, σχετικά με ένα ερώτημα που είχε η κυρία Στεφανίδου. Επειδή
δεν απαντήθηκε στο χρόνο του, φαντάζομαι μου επιτρέπετε να το ρωτήσω τώρα.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ φυσικά.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: «Οι χορηγοί του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου» , διαβάζω την
επιστολή «του 22ου Πανελληνίου Συνεδρίου ήταν είκοσι ένας καθώς ένας χορηγός
ζήτησε να μην μπει, οι δεκατέσσερις χορηγίες που εξασφάλισαν το μεγαλύτερο»
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι όχι όχι λάθος. Δεν το είπατε σωστά. Ή δεν το διαβάσατε
σωστά.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Ε γιατί κι εγώ φτάνω μια ηλικία για πρεσβυωπία λοιπόν.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν έχω.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: «Σας ενημερώνουμε κατ’ αρχάς ότι το Συνέδριο
πραγματοποιήθηκε σε συνδιοργάνωση» ,διαβάζω ακριβώς τι λέει ,« με τον Σύνδεσμο
Χημικών Βορείου Ελλάδος και το Τμήμα Χημείας του ΑΠΘ. Οι χορηγοί του 22ου
Πανελλήνιου Συνεδρίου Χημείας ήταν είκοσι ένας καθώς ένας χορηγός ζήτησε
εκτός απ’ το δικό του λογότυπο να αναφερθεί και της εταιρείας που
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αντιπροσωπεύει», λέει την εταιρεία, να μην την πω, «οι δεκατέσσερις χορηγίες που
εξασφάλισαν το μεγαλύτερο ποσό 15.250 από οποιαδήποτε ανάλογη, άλλη ανάλογη
εκδήλωση για την Ένωση Ελλήνων Χημικών μετά από συντονισμένες του
Περιφερειακού Τμήματος Κεντρικής Δυτικής Μακεδονίας, της Ένωσης Ελλήνων
Χημικών και του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος κατέληξαν στο λογαριασμό
GR τάδε IBAN», έχει ένα IBAN «με δικαιούχο το ΠΤΚΔΜ της ΕΕΧ και οι υπόλοιπες
επτά χορηγίες στο ταμείο του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος». Το ποσό που
κατέληξε θα ήθελα οι επτά χορηγίες για τις δεκατέσσερις είναι σαφής ο αριθμός
15.000 ευρώ περίπου, οι άλλες επτά χορηγίες που κατέληξαν στο Σύνδεσμο
Χημικών Βορείου Ελλάδος θα ήθελα να ξέρω ποιοι είναι και αν υπάρχει κάποια
καταγεγραμμένη λογική διαμερισμού … πώς το λένε …διαμερισμού των κερδών.
Να σας θυμίσω ότι το ’13 είχαμε κάνει ένα απ’ τα συνέδρια Βιοτεχνολογίας με τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών, εσείς Πρόεδρος κι εγώ Ταμίας, είχαμε
ξεκαθαρίσει από πριν τι ποσοστό ποσό θα πάει στον ένα εταίρο ας το πω έτσι και τι
στον άλλο. Ευχαριστώ.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Αν θυμάμαι καλά εκείνο το συνέδριο το κληρονομήσαμε, δεν
το αναλάβαμε.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ:Όχι στην κατανομή των εσόδων
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Στο σύνολο το κληρονομήσαμε και για ένα… επί μακρόν αν
θυμάμαι καλά γι αυτό το συνέδριο που αναφέρεστε ψάχναμε τον τρόπο με τους
Χημικούς Μηχανικούς, ψάχναμε τον τρόπο με τον οποίο θα τους δώσουμε τα
χρήματα διότι δεν θέλανε να κάνουμε…
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Να αναφερθούν προσωπικοί λογαριασμοί
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι είχανε διάφορα θέματα ο Σύλλογος Χημικών
Μηχανικών που δεν ενδιαφέρουν τη ΣτΑ. Επί του προκειμένου. Επί του
προκειμένου όπως ξέρετε είμαι ταμίας της Ένωσης… της Διοικούσας Επιτροπής
της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, δεν ήμουν ταμίας του Συνεδρίου πόσο δε μάλλον
δεν είμαι ταμίας του Συνδέσμου Βορείου Ελλάδος οπότε θεωρητικά αυτή την
ερώτηση δεν μπορώ να σας την απαντήσω. Αν θέλετε… ναι, αν θέλετε ευχαρίστως
να σας απαντήσω αν και δεν θα έπρεπε να απευθυνθεί σε μένα. Αυτό θέλω να πω.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Άρα ξέρεις
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:Ναι, ξέρω. Λοιπόν. Υπάρχει ένα μνημόνιο σικ, ένα μνημόνιο
συνεργασίας για το συγκεκριμένο Συνέδριο, τις λεπτομέρειες του οποίου είναι
αλήθεια ότι δεν θυμάμαι γιατί έχει περάσει πάρα πολύς καιρός. Αλλά αν το θυμάται
η Πρόεδρος του… ούτε εσείς το θυμάστε… λοιπόν. Νομίζω ότι η συμφωνία η
οποία έγινε με τον ΣΧΒΕ ήταν ότι εάν η Ένωση Ελλήνων Χημικών οι χορηγίες που
θα εξασφαλίσει ο Σύνδεσμος Χημικών Βορείου Ελλάδος ο οποίος ασχολήθηκε
κυρίως με το κομμάτι των χορηγιών αλλά και φυσικά συμμετείχε και στην
οργάνωση του συνεδρίου ιδιαίτερα ενεργά, εάν λοιπόν για την Ένωση ξεπεράσει τις
15.000, που είναι ποσό τριπλάσιο των προηγούμενων συνεδρίων από χορηγίες, τότε
το πλεονάζων ποσό θα αποδοθεί σε αυτούς οι οποίοι κόπιασαν για να πάρουμε, για
να τριπλασιάσουμε τα έσοδά μας από χορηγίες και χωρίς να είμαι βέβαιος, αν ήταν
εδώ… όχι δεν είναι… νομίζω ότι το ποσό των χορηγιών που κατέληξαν στα ταμεία
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του Συνδέσμου Χημικών Βορείου Ελλάδος, όχι νομίζω είμαι βέβαιος ότι ήτανε
κάτω από 5.000. Και αν σας ενδιαφέρει επειδή η συνέλευση του να το πω γιατί στη
συνέλευση σας μνημόνευσα.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου):Και εκεί;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως. Εγώ, προτιμώ να σας τα λέω εγώ αντί να σας τα
προλαβαίνουν. Είπα κάποιος να δώσει τον Οικονομικό Απολογισμό του Συνδέσμου
Χημικών Βορείου Ελλάδος στον κύριο Μακρυπούλια για να του λυθούν πολλές
απορίες. Επειδή η συνέλευσή του λοιπόν ήταν ακριβώς μετά τη συνέλευση του
Περιφερειακού Τμήματος της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας τα ταμειακά
διαθέσιμα είναι κάτω από 12.000 αν δεν κάνω λάθος.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Θα μου δώσετε και τις συναλλαγές;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαρίστως. Άμα τις ζητήσετε και θέλετε να σας τις δώσει ο
υπερταμίας.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ(εκτός μικροφώνου): Ο υπερπρόεδρος είναι καλύτερος απ’ τον
ταμία φαντάζεστε..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Εντάξει τώρα αρχίσατε. Ο κύριος Μπαρμπούνης.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει είμαστε σε φιλικό κλίμα μη μας το χαλάτε
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Κύριε Μπαρμπούνη ελάτε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Μισό λεπτό γιατί ο κύριος Παπαδόπουλος
ακούει τα αποτελέσματα του ποδοσφαίρου. Ερώτημα. Τον τελευταίο καιρό ειδικά
την τελευταία πενταετία, υπάρχουνε πολλές ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες έχουνε
προσλάβει ένα μεγάλο αριθμό Χημικών. Η Ένωση Ελλήνων Χημικών
παρακολουθεί αυτές τις εταιρείες που έχουνε πολύ μεγάλο αριθμό Χημικών αν
αποδίδουνε τις συνδρομές και πώς;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ εύστοχο το ερώτημά σας κύριε Μπαρμπούνη.
Δυστυχώς ερασιτεχνικά. Δυστυχώς ερασιτεχνικά, διότι όπως γνωρίζετε, θα πω κάτι
που έχει ειπωθεί δεκάδες φορές σ’ αυτήν την αίθουσα αν όχι εκατοντάδες, το
στελεχιακό δυναμικό της Ένωσης Ελλήνων Χημικών δεν μας επιτρέπει ουσιαστικά
να λειτουργούμε όπως θα έπρεπε να λειτουργούμε. Ο υπάλληλος ο οποίος έχει
αναλάβει αυτήν την διαδικασία είναι ο κύριος Κυρίτσης, ο οποίος θεωρώ ότι κάνει
κάποιες προσπάθειες ούτως ώστε να διευρύνει το μητρώο, με ορθόδοξο ή
ανορθόδοξο ίσως κατά την εκτίμησή μου, όχι αντικειμενικά, τρόπο. Δεν υπάρχει
ένας επαγγελματικός τρόπος με τον οποίο η Ένωση Ελλήνων Χημικών να μπορεί
να εισπράττει το σύνολο των συνδρομών από τα μέλη της, με απώτερο σκοπό
φυσικά, όσο διευρύνουμε, είναι σικ αυτές τις μέρες δεύτερη φορά το λέω, άμα
διευρύνουμε την βάση των μελών μας, τότε θα μπορούμε με μεγαλύτερη άνεση να
ελαφρύνουμε τα βάρη κάθε μέλους ξεχωριστά. Όπως το έχουμε κάνει για τους
άνεργους, όχι για τους συνταξιούχους δεν το ‘χουμε κάνει ιδιαίτερα. Α ωραία,
ωραία εντάξει. Δεν θέλω να συναγωνιστώ τον πρωθυπουργό σε εξαγγελίες διότι
εγώ συνηθίζω να τις τηρώ
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Λοιπόν συνάδελφοι. Κύριε καθηγητά..
λοιπόν συνεχίζουμε. Υπάρχει άλλη ερώτηση; Όχι. Προχωράμε στο επόμενο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Όχι δεν προχωράμε στο επόμενο θέμα. Ανοίγουμε
κατάλογο..
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Α προϋπολογισμός. Προϋπολογισμός. Ο προϋπολογισμός του
έτους 2019, είναι και η τελευταία χρονιά της θητείας μας, θα πάμε σε εκλογές και
μία άλλη Διοίκηση θα κληθεί να τον υλοποιήσει. Είναι μία πάγια βέβαια τακτική
της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, να υπενθυμίσω εδώ ότι υπάρχει μία δέσμευση από
το Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τους προϋπολογισμούς που καταθέτουμε,
δεν μπορούν να υπερβαίνουν, να αυξάνονται περισσότερο από 5% …ανά κωδικό;
Εν το συνόλω τους. Οπότε εδώ βέβαια, να σας πω ότι έχουμε γράψει για το
’19,τέλος τέλος τέλος αν έχετε τον ισολογισμό, είναι η τελευταία γραμμή 750.000
ευρώ επιχορηγήσεις για δαπάνες εκπαίδευσης που είναι η Πρόσκληση 24. Τα
χρήματα τα οποία αναμένουμε από την Πρόσκληση 24. Αν υποψιαστώ ότι θα
περάσουμε τα Οικονομικά χωρίς τοποθετήσεις…
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Όχι μισό λεπτάκι. Έχει γίνει ο απολογισμός. Έχει
διαβαστεί η Έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής; Μπορεί να διαβαστεί;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως. Να την βρω όμως.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Η έκθεση των ορκωτών έχει…
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Η έκθεση των ορκωτών δεν θα διαβαστεί, την διαβάζει κάθε
μέλος μόνο του, είναι τριάντα σελίδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ναι, ναι δεν θα διαβαστεί, όχι. Μόνο την Έκθεση
Κεντρικής Ελεγκτικής Επιτροπής.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ευαγγελία;
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ (εκτός μικροφώνου): Ποιος την υπογράφει;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Των Ορκωτών;
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ (εκτός μικροφώνου): Της Ελεγκτικής.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ε τώρα μισό λεπτάκι.
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ (εκτός μικροφώνου): Ποιος την υπογράφει;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:Κάτσε ρε φίλε
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Θα διαβαστεί και θα μας πούνε ποιος την υπογράφει.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Τι έννοείς;
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ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ(εκτός μικροφώνου): Ποιος την υπογράφει;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Τώρα θα την διαβάσει. Θα την
διαβάσει και θα σου πει ποιος την υπογράφει. Δεν έχεις υπομονή; Ρε συ Ξενοφώντα
θα την διαβάσει και θα μας πει ποιος την υπογράφει.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ:Τέλος πάντων θα το βρω. Λοιπόν
« 10 Ιουνίου 2018. Η Ελεγκτική Επιτροπή ολοκλήρωσε σήμερα τον έλεγχο των
οικονομικών στοιχείων της ΕΕΧ για την χρήση 01/01 έως 31/12/2017. Στις γενικές
παρατηρήσεις μας όσον αφορά την λειτουργία της Ένωσης Ελλήνων Χημικών
επισημαίνουμε τα κάτωθι: διαπιστώθηκε η ορθή καταγραφή εσόδων εξόδων και
απεικόνιση σύμφωνα με την νομοθεσία και τον κανονισμό της ΕΕΧ. Α) Έλεγχος
τρεχουσών δαπανών. Η έκδοση των ενταλμάτων γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα απ’ τον κανονισμό λειτουργίας της ΕΕΧ. Η έγκριση των δαπανών από
τον Ταμία και τον Πρόεδρο έγιναν εγκαίρως και στα προβλεπόμενα περιθώρια. 3.
Διαπιστώθηκε η ύπαρξη σχετικών συμβάσεων για τις δαπάνες που αφορούν λήψη
υπηρεσιών τέλος παρατηρείται βελτίωση στην καταγραφή και αρχειοθέτηση των
δαπανών. Β) Έλεγχος εσόδων. Τα έσοδα από συνδρομές μελών λογιστικοποιούνται
έγκαιρα και ενημερώνεται το μητρώο των μελών. Αγαπητοί συνάδελφοι η Ελεγκτική
Επιτροπή ολοκλήρωσε το έργο της χωρίς να έχει σημαντικές παρατηρήσεις εκτός των
επισημάνσεων μεμονωμένων εκκρεμοτήτων που αναπτύχθηκαν παραπάνω» .
Μάλιστα. «Ευχαριστούμε».
«Συναδελφικά, τα μέλη
Γιαννακόπουλος Διονύσης, Βουτσινάς Ιωάννης, Λέντζας Δημήτριος, ΚεσίδουΚοφίδου Νίνα , Καραγεωργίου Ξενοφών».
Επειδή είναι φωτοτυπία Ξενοφώντα και ρώτησες εγώ βλέπω δύο υπογραφές, αν
θέλετε διορθώστε με από το λογιστήριο. Είναι του κυρίου Βουτσινά, που είναι αχνή
και του κυρίου Καραγεωργίου.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Οι υπόλοιποι;
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Οι υπόλοιποι;
ΛΟΥΚΟΥΤΟΥ(εκτός μικροφώνου) Είναι αρκετά μεγάλοι σε ηλικία και δεν
μπορούν οι άνθρωποι να ‘ρθούνε.
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κύριος Καραγεωργίου υπέγραψε. Και ο κύριος Βουτσινάς.
Οι δυο τους. Παρακαλώ;
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Θα πρότεινα το εξής. Εγώ δέχομαι έτσι κι
αλλιώς και με τις δύο υπογραφές εμένα μου κάνουν …
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: Και με μία
ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Αλλά θα πρότεινα για τυπικούς λόγους η
(…μη καταληπτή ομιλία…) να κάνει μια επίσκεψη στους συναδέλφους κατ’ οίκον.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Ησυχία, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έχει δίκιο ο κύριος
Μαυρόπουλος.
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ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Ο κύριος Μακρυπούλιας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Όχι θα ανοίξουμε κατάλογο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Εντάξει ως πρώην ταμίας νομίζω ότι σε ένα
τέτοιο θέμα έχει. Ως πρώην ταμίας νομίζω έχει το δικαίωμα να πει δυο λόγια γι
αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτάκι εκτός απ τον κύριο Μακρυπούλια
υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να τοποθετηθεί; Να σηκώσει το χέρι του.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Μια παρατήρηση. Δεν έρχονται οι ορκωτοί, δεν
έρχεται η Ελεγκτική, το έχουμε παρααπλοποιήσει..
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ:Ναι πιθανόν. Οκ. Υπάρχει κάποιος άλλος που θέλει να
τοποθετηθεί; Όχι. Κύριε Μακρυπούλια έχετε το λόγο. Κύριε Παπαδόπουλε καθίστε
στην θέση σας.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Σε έναν μέγιστο χρόνο τριών λεπτών.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Μακρυπούλιας. Ναι ως πρώην ταμίας εκφράζω την
συμπαράστασή μου σε όλους τους ταμίες που περνάνε από την Ένωση Ελλήνων
Χημικών. Δυο τρεις παρατηρήσεις. Εμείς το αντιμετωπίζουμε και στο
Περιφερειακό. Πρέπει με κάποιο τρόπο να επιταχυνθεί όσο προλαβαίνουμε ή
παρακαταθήκη για την επόμενη Διοίκηση το ψηφιακό… γενικώς η άυξηση των
ηλεκτρονικών συναλλαγών. Στη Γενική Συνέλευση είχαμε κάποιες πρεξηγήσεις με
συναλλαγές που γίνανε με μπλοκάκι… αν είχεμε ηλεκτρονική … με μπλοκάκι
εννοώ με μετρητά. Αν είχαμε ένα πιο εξελιγμένο ηλεκτρονικό σύστημα, δηλαδή
όλα τα Περιφερειακά να έχουν λογαριασμό, θα είχαμε αποφύγει αυτές τις
παρεξηγήσεις και θα είχαμε και πολύ καλύτερη παρακολούθηση. Δεύτερον. Δεν
ξέρω όταν ήμουν εγώ δεν υπήρχε αυτό το πράγμα, η σκέψη για ενιαιοποίηση της
παρακολούθησης των ταμείων ηλεκτρονικά. Τρίτον. Επειδή τέθηκε και από τον
κύριο Μπαρμπούνη νομίζω για τις ιδιωτικές εταιρείες που έχουν πάρα πολλούς
χημικούς και πώς αποδίδουν ή πώς τις παρακολουθούμε. Πραγματικά είναι πολύ
δύσκολο. Είχαμε κάνει μία επιστολή την τρίτη χρονιά νομίζω της τελευταίας μας
θητείας στο ΣΕΒ και στον ΟΕΦΕ για τους χημικούς που δουλεύουν σε
φροντιστήρια με πολύ μπέρδεμα βέβαια εκεί γιατί συνήθως δεν δουλεύουν σε έναν
εργοδότη, τσεκάρισα με την εταιρεία μου ή οποία εμένα η εταιρεία μου αποδίδει το
τηρεί δηλαδή το διάταγμα το Προεδρικό δεν είχε έρθει ειδοποίηση από τον ΣΕΒ.
Δηλαδή οι όποιες προσπάθειες γίνανε βέβαια γίναν λίγο πρόχειρα για να ‘μια
ειλικρινής δεν είχαν ανταπόδοση θα χρειαστεί να γίνει λίγο πιο συντονισμένα, λίγο
πιο πιεστικά. Δεν είναι δική μας ευθύνη.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Ποιανού είναι ευθύνη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου):Δεν γίνεται να δώσει ο ΣΕΒ
στοιχεία σε μας.
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ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Κυρία Σιδέρη δεν είπα εγώ ο ΣΕΒ να δώσει στοιχεία σε μας.
Είπαμε να στέλνουμε την επιστολή στον ΣΕΒ να παροτρύνει συνεχώς τα μέλη του
τους εκκαθαριστές των ιδιωτικών εταιρειών.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ:Κύριε Μακρυπούλια υπάρχει ένας πολύ πιο
εύκολος τρόπος. Ο ΣΕΒ να δώσει στην Ένωση Ελλήνων Χημικών μία λίστα με τα
μέλη του όχι μη μου δείχνετε την κυρία Σιδέρη, είναι ευθύνη όλων αυτό έτσι. Ο
ΣΕΒ να δώσει στην Ένωση Ελλήνων Χημικών μία λίστα με όλα τα μέλη του όπως
και να κάνουμε ,αντί να καταγράψουμε 3.000 εταιρείες, να καταγράψουμε τις
Επαγγελματικές Ενώσεις με τα μέλη και να τους σταλεί μία επιστολή στην οποία να
επισυνάπτεται η κείμενη νομοθεσία, η οποία κείμενη νομοθεσία επιβάλει στις
εταιρείες που έχουν τουλάχιστον από τέσσερις χημικούς και πάνω ή από τρεις είναι
ή από τρεις ή από τέσσερις να αποδίδουνε την συνδρομή την οποία θα την
κατακρατούνε απ’ τον μισθό του κάθε χημικού.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Κύριε Μάνο, Μάνο είναι το … δεν υπάρχει περίπτωση ο ΣΕΒ
να σου δώσει αριθμό αυτό το διάστημα γιατί δεν θέλει να δώσει αριθμό γιατί είναι
πάρα πολύ λίγα τα μέλη του. Επίτηδες. Επίτηδες.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Υπάρχει λίστα μελών, υπάρχει λίστα μελών
που είναι διαθέσιμη στο site.
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ: Αυτή είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε στο σύλλογο. Εν
πάση περιπτώσει. Και τέλος το κλείνω. Δεν έχω καμία υπόνοια ότι έχει γίνει κακή
διαχείριση ή βαριές εκφράσεις όπως ακούγονται για τιμολόγια και άλλα και είναι
λίγο φτηνό και φτηνό το ποσό. Λοιπόν. Δεν μου αρέσει, εμένα προσωπικά, δεν το
βρίσκω πολύ τυπικό η τοπική συνεργασία του Περιφερειακού Μακεδονίας με το
Σύνδεσμο χωρίς να υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο. Το καταλαβαίνετε ότι χτυπάει
λίγο άσχημα. Χωρίς να υπάρχει μια κεντρική ενημέρωση υπάρχει και ο κανονισμός
ο οικονομικός κανονισμός λειτουργίας της Ένωσης ο οποίος είναι παμπάλαιος,
χρειάζεται επικαιροποίηση, αλλά έτσι αιφνιδιαστικές κινήσεις εμένα δεν μ’
αρέσουν. Παρόλα αυτά ξεκαθαρίζω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, δεν έχω
αφήσει ποτέ κανένα υπονοούμενο για… κανένα… κανένα… άλλο το νόμιμο και
άλλο το ηθικό για παρανομία στα οικονομικά της Ένωσης. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ:Ωραία. Ευχαριστούμε για την τοποθέτηση
των τριών λεπτών, προχωράμε σε ψηφοφορία. Προχωράμε σε ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Λοιπόν ποιοι είναι υπέρ του Οικονομικού
Απολογισμού και φυσικά όλων των συνεπειών. Απαλλαγή Διοικούσας Επιτροπής.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Είναι και των Περιφερειακών Τμημάτων;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ: Όλα μαζί.
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Είναι ενοποιημένος
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Όλα. Ποια Περιφερειακά Τμήματα δεν έχουνε
στείλει Εκθέσεις Ελεγκτικών Επιτροπών;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ (εκτός μικροφώνου): Όλη η Στερεά
ΜΕΛΟΣ(εκτός μικροφώνου): Δεν απαλλάσσεται λοιπόν. Να καταγραφεί
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου): Η Στερεά δεν απαλλάσσεται
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ:Άρα όλων και όλων των Περιφερειακών, απαλλαγή
των Διοικουσών όλων των Περιφερειακών πλην του Περιφερειακού Στερεάς
Ελλάδας και Εύβοιας. Ποιοι είναι υπέρ;Κατά; Λευκά; Άρα ομόφωνα εγκρίνεται ο
οικονομικός απολογισμός. Ολοκληρώσαμε συνεπώς για σήμερα, εκτός αν έχετε
διάθεση (…διακομή μικροφώνου…) και προϋπολογισμό, ψήφιση του
προϋπολογισμού του ’19. Ποιοι είναι υπέρ;
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ: Ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό του ‘19
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ:Κατά; Λευκά; Άρα υπέρ ομόφωνα και ο οικονομικός
προϋπολογισμός του ‘19
Σταματάμε για σήμερα. Ήδη πήγε 20:30 η ώρα. Αύριο το πρωί 10:00 η ώρα
αυστηρά εδώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου) :9:30 εγγραφές
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ:Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ:Όπως λέει και το πρόγραμμα στις 10:00 η ώρα
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΗΣ:Ωραία, 10:00 η ώρα αρχίζει η συνεδρίαση
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΕΧ-ΣΙΔΕΡΗ(εκτός μικροφώνου) :Άμα πεις 10 θα ξεκινήσουμε 11.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ-ΚΟΥΛΟΣ:9:30, 9:30 είναι η προσέλευση. 10 μ’ ακούτε; Με
ακούτε φαντάζομαι; 9:30 είναι η προσέλευση και οι εγγραφή, 10 ξεκινάμε αυστηρά.
ΛΗΞΗ 1ης ΗΜΕΡΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
6ης ΣΥΝΟΔΟΥ 10ης
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