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Η Ένωση Ελλήνων Χημικών για την κρίση του κορωνοϊού
Αθήνα, 27 – 3 - 2020

Η Διοικούσα Επιτροπή της Ένωσης Ελλήνων Χημικών παρακολουθώντας την ιδιαίτερα
σοβαρή κατάσταση και τις πρωτοφανείς και ξαφνικές αλλαγές στην καθημερινή ζωή, στην
κοινωνία και στις οικονομικές δραστηριότητες που βιώνουμε στην Ελλάδα μας,
αισθανόμαστε την ανάγκη να εκφράσουμε την άποψη μας σχετικά με θέματα που άπτονται
της επιστήμης μας και όχι μόνο.
Σχετικά με τη συμπεριφορά των συμπολιτών μας, έναντι των μέτρων που έχει
αναγκαστεί να λάβει το Κράτος ώστε να προασπίσει το αγαθό της δημόσιας υγείας.
Καλούμε, όχι μόνο τους συναδέλφους μας αλλά και το σύνολο των πολιτών της χώρας να
πειθαρχήσουν πλήρως σε όλα τα αναγκαία μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με τις
υποδείξεις των ειδικών επιστημόνων. Η απόλυτη τήρηση των μέτρων, αποτελεί υποχρέωση
όλων, αποτελεί δέσμευση όχι μόνο έναντι των ηλικιωμένων ή των ευπαθών ομάδων του
πληθυσμού, αλλά ολόκληρης της κοινωνίας. Η υγεία και η ανθρώπινη ζωή αποτελεί το
υπέρτατο αγαθό και οφείλουμε να το προασπίσουμε λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα
μέτρα, είτε βραχυχρόνια (προσωρινός περιορισμός κυκλοφορίας) είτε μακροχρόνια
(αποφασιστική ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας).
Παράλληλα, τηρούμε απαρέγκλιτα τους κανόνες υγιεινής με σχολαστικότητα, καθώς στην
παρούσα κατάσταση αποτελεί το μοναδικό ασφαλές μέτρο πρόληψης και ατομικής
προστασίας.
Σχετικά με τα μέτρα στήριξης των πληττόμενων επαγγελματιών και μισθωτών
Θεωρούμε εξαιρετική ενέργεια το δικαίωμα του εργαζομένου να λάβει την άδεια ειδικού
σκοπού, την απαγόρευση ουσιαστικά των απολύσεων και την εξ αποστάσεως εργασία, που
έχει εφαρμόσει το Υπουργείο Εργασίας, διασφαλίζοντας τόσο την υγεία ευπαθών ομάδων
του πληθυσμού, όσο και τις θέσεις εργασίας. Παράλληλα μας δημιουργούν ανησυχία οι

επιπρόσθετες ρυθμίσεις στα εργασιακά και επισημαίνουμε την ανάγκη περαιτέρω
ενίσχυσης των εργαζομένων και απασχολούμενων.
Δυστυχώς σήμερα, είναι μικρός ο αριθμός των επαγγελμάτων που δεν έχουν θιχθεί και εδώ
η Πολιτεία πρέπει να προσφέρει αρωγή και οι μη πληττόμενες οικονομικά κατηγορίες
συμπολιτών μας αλληλεγγύη.
Η Πολιτεία οφείλει να επεκτείνει τα μέτρα στήριξης σε όλους όσους έχουν πληγεί βαρύτατα
από την οικονομική κρίση που έφερε η πανδημία, όχι μόνο άμεσα, αλλά και έμμεσα. Επί
παραδείγματι, το κλείσιμο των κέντρων διασκέδασης δεν πλήττει μόνο αυτά, αλλά και μία
σειρά επαγγελματιών που σχετίζονται με την παραγωγή. Με το πάγωμα ουσιαστικά κάθε
δραστηριότητας, πλήττεται άμεσα και ο χώρος των Ιδιωτικών Εργαστηρίων που
λειτουργούν και εργάζονται εκατοντάδες χημικοί και παρέχουν πλήθος υπηρεσιών στον
παραγωγικό τομέα της χώρας. Ζητούμε την άμεση προσθήκη όλων των ΚΑΔ που σχετίζονται
με την παραγωγική διαδικασία, όπως αναφέρονται σε επιστολή μας προς το Υπουργείο
Οικονομικών.
Σημαντικό επίσης είναι να περάσουμε από την φάση των γενικών οριζόντιων μέτρων σε πιο
λεπτές και εξειδικευμένες παρεμβάσεις: με υποχρέωση και υποβοήθηση επιχειρήσεων που
μπορούν να λειτουργήσουν με εργασία εξ αποστάσεως να το πράξουν, με κλείσιμο
εργασιακών χώρων που δεν είναι κρίσιμοι (π.χ. τηλεφωνικά κέντρα), με γρήγορη
εκπαίδευση εργαζομένων στον επισιτισμό και τις διανομές στην τήρηση κανόνων υγιεινής,
με δημιουργία μηχανισμών κοινωνικής στήριξης σε τοπικό επίπεδο, με διεύρυνση των
εξετάσεων για τον ιό σε όλες τις περιπτώσεις που υπάρχουν συμπτώματα, με δημιουργία
ειδικών πρωτοκόλλων για επιμέρους κατηγορίες πληθυσμού (π.χ. όσοι έχουν στο σπίτι τους
άρρωστο άτομο ή όσοι εργάζονται). Για να γίνουν όλα αυτά, το σημερινό επιτελικό κέντρο
θα πρέπει να αποκεντρώσει υπό αυστηρό έλεγχο κάποιες λειτουργίες του.
Σχετικά με τις επιπτώσεις της αναστολής λειτουργίας σε όλες τις βαθμίδες της
Εκπαίδευσης
Το ορθόν της απόφασης δεν χρήζει σχολιασμού είναι αυτονόητο, δυστυχώς όμως
παρατηρήθηκε ολιγωρία στην άμεση λήψη αποφάσεων σχετικά με την τηλεκπαίδευση, με
αποτέλεσμα για αυτό το χρονικό διάστημα να έχουν αφεθεί οι εκπαιδευτικοί να επιλέξουν
οι ίδιοι τον τρόπο, ή ακόμη και την "πλατφόρμα" διδασκαλίας. Σε αυτό το σημείο
οφείλουμε να συγχαρούμε όλους τους εκπαιδευτικούς δημόσιας και ιδιωτικής εκπαίδευσης
που φρόντισαν να βρεθούν στο πλευρό των μαθητών τους αυτές τις δύσκολες ώρες, κυρίως
δε αυτών της Γ' Λυκείου.
Θεωρούμε τη μείωση της ύλης επιβεβλημένη ενέργεια στην οποία πρέπει να προβεί άμεσα
η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αυτονόητο επίσης είναι ότι
πρέπει το συντομότερο δυνατό (προφανώς και εξαρτώμενο από τις γενικότερες εξελίξεις
σχετικά με την πανδημία) να διευκρινιστεί η ημερομηνία έναρξης των Πανελλαδικών
Εξετάσεων. Αυτό πρέπει να γίνει υπεύθυνα και με αποκλειστικό σκοπό την ήρεμη
προετοιμασία των υποψηφίων και την πραγματοποίηση των εξετάσεων σε ένα ρεαλιστικό
χρονοδιάγραμμα, διασφαλίζοντας το αδιάβλητο και την ισότητα πρόσβασης.
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Δυστυχώς μετά λύπης μας διαπιστώνουμε ότι σε πολλά Πανεπιστήμια της χώρας έχει
καθυστερήσει ιδιαίτερα η έναρξη της σύγχρονης διδασκαλίας μαθημάτων, καθώς δεν έχουν
δοθεί τα απαραίτητα εργαλεία για την υλοποίηση της.
Σχετικά με την έλλειψη, αλλά και το κόστος αγοράς αντισηπτικών προϊόντων
Με βαθύτατη θλίψη διαπιστώνουμε ότι σε αυτές τις κρίσιμες ώρες, υπάρχουν κάποιοι οι
οποίοι αποφάσισαν να επενδύσουν στην ανάγκη του συνανθρώπου τους, κερδοσκοπώντας
σε βάρος του. Είναι προφανές ότι η προσφορά και η ζήτηση καθορίζουν αρκετές φορές την
τιμή ενός αγαθού, όχι όμως σήμερα, όχι στις παρούσες συνθήκες.
Καλούμε την Κυβέρνηση να προχωρήσει είτε σε διατίμηση των αντισηπτικών, σύμφωνα με
την περιεκτικότητα τους σε αλκοόλη, είτε σε εντατικοποίηση των ελέγχων με ποινές που θα
φτάνουν μέχρι και την αφαίρεση της άδειας παραγωγής. Να σημειώσουμε σε αυτό το
σημείο ότι τον τελευταίο χρόνο διεθνώς, η τιμή ενός γαλονιού , δηλαδή 3,785 λίτρων
αιθανόλης κυμάνθηκε από 1,67$ - 0.98$ με την κατώτερη τιμή να έχει καταγραφεί
23/3/2020. Κατανοούμε τις προσθήκες τιμών από τους ενδιάμεσους συναλλασσόμενους
αλλά αδυνατούμε να πιστέψουμε πως διαλύματα 80% αιθανόλης φθάνουν στους
καταναλωτές στην τιμή των 8 ευρώ τα 250 mL.
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών δηλώνει διατεθειμένη να συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις σε
κάθε σχετική προσπάθεια, που αφορά τον έλεγχο, παραγωγή και εισαγωγή μέσων ατομικής
προστασίας και πρώτων υλών για αντισηπτικά και ενίσχυση της εργαστηριακής υποδομής
αλλά και συνεισφορά στις διαθέσιμες λύσεις για τη συνέχιση της χημικής εκπαίδευσης με IT
τεχνολογίες. Είμαστε βέβαιοι ότι με ουσιαστική συστράτευση δυνάμεων η κοινωνία μας
μπορεί να βγει όρθια από αυτή τη δοκιμασία.
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