Απόψεις με την ευκαιρία των εκλογών της 4ης Νοεμβρίου 2018
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Ολοκληρώθηκε ακόμα μία τριετία λειτουργίας της Ε.Ε.Χ. και καλούμαστε όλοι μας να
προσέλθουμε στις κάλπες την Κυριακή 04 Νοεμβρίου 2018, προκειμένου να εκλέξουμε
τους εκπροσώπους μας στα όργανα διοίκησης της Ε.Ε.Χ..
Είθισται τέτοια εποχή όλες οι παρατάξεις να παρουσιάζουν αναλυτικά τις προτάσεις
τους για το πως σκέφτονται να διοικήσουν την Ε.Ε.Χ. σε περίπτωση που οι συνάδελφοι
τους δείξουν την προτίμησή τους. Αυτό που εισπράττουν όμως οι συνάδελφοι είναι η
αίσθηση μιας συνεχούς γκρίνιας και αντιδικίας μεταξύ των παρατάξεων και των
εκπροσώπων τους στα όργανα διοίκησης της Ε.Ε.Χ.. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το
γεγονός της συνεχώς μειούμενης συμμετοχής των συναδέλφων όχι μόνο στις εκλογές,
αλλά και στη λειτουργία των Επιστημονικών Τμημάτων, στις Γενικές Συνελεύσεις,
στις εκπροσωπήσεις, στις ομάδες εργασίας κλπ.
Το ερώτημα που τίθεται τελικά είναι αν έχει αλλάξει κάτι στη λειτουργία της Ε.Ε.Χ.
όλα αυτά τα χρόνια, ποιο είναι το όφελος που εισπράττουν οι συνάδελφοι και τελικά
ποιος είναι ή θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Ε.Ε.Χ.. Φυσικά η απάντηση σε αυτά τα
ερωτήματα, μετά και τα τελευταία γεγονότα με την έγκληση που κατατέθηκε από την
πλειοψηφία της ΔΕ της Ε.Ε.Χ., είναι ότι όχι μόνο τίποτα δεν άλλαξε, αλλά η πόλωση
έχει εκτοξευτεί στα ύψη, κάνοντας τις συνεργασίες ακόμα δυσκολότερες. Σε ένα τέτοιο
πρωτοφανές κλίμα εμείς εξακολουθούμε να αισιοδοξούμε, να ελπίζουμε και να
οραματιζόμαστε μια Ε.Ε.Χ. που να υπάρχει προς όφελος όλων των χημικών, και όχι
λίγων και «εκλεκτών».
Λειτουργία ως Ν.Π.Δ.Δ.;
Θεωρούμε ότι έφτασε πλέον το πλήρωμα του χρόνου να
μελετήσει και να αποφασίσει η Ε.Ε.Χ. αν πρέπει να συνεχίσει
να είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ). Ο
χαρακτηρισμός αυτός έχει δημιουργεί αγκυλώσεις ως προς
τους βαθμούς ελευθερίας άσκησης διοίκησης καθιστώντας
πολλές φορές τις διαδικασίες χρονοβόρες και κοστοβόρες.
Μετά από 30 χρόνια, και αν λάβει κανείς υπ’ όψιν ότι δεν
υπάρχουν ακόμα οργανισμός και κανονισμός πειθαρχικών συμβουλίων, ενώ
ταυτόχρονα καμία επιδότηση δεν καταβάλλεται από το εποπτεύον υπουργείο,
θεωρούμε ότι οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες να επανεξετάσει η Ε.Ε.Χ. αν πρέπει
διοικητικά να λειτουργεί ως ΝΠΔΔ ή αν θα πρέπει να μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο.

Πιστοποίηση προσόντων
Η εξειδίκευση στην αγορά εργασίας έχει δημιουργήσει
την ανάγκη για καταρτισμένους επαγγελματίες που να
μπορούν να ανταποκριθούν σε συγκεκριμένες
απαιτήσεις. Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στην
εμφάνιση πολλών φορέων που δραστηριοποιούνται
στην πιστοποίηση επαγγελματικών προσόντων. Σε ό,τι
αφορά τους συναδέλφους χημικούς, η έννοια της
εξειδίκευσης παρέχεται εν μέρει επιστημονικά μέσα
μεταπτυχιακών και διδακτορικών τίτλων σπουδών χωρίς αυτοί να έχουν πάντα
ανταπόκριση στην αγορά εργασίας. Θεωρούμε ότι η Ε.Ε.Χ. θα πρέπει να διαδραματίσει
καθοριστικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή, κυρίως ως προς δύο άξονες:
α) να μπορεί να καθορίζει το επαγγελματικό προφίλ των συναδέλφων λαμβάνοντας
υπόψη τις σπουδές, την προϋπηρεσία, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση καθενός
ξεχωριστά με εφαρμογή παγκοσμίως αποδεκτών διαδικασιών.
β) να δημιουργήσει, όπως της δίνει ο νόμος το δικαίωμα, το δικό της Κέντρο Δια Βίου
Μάθησης (ΚΔΒΜ) όπου θα μπορεί να λειτουργεί προγράμματα εξειδίκευσης
συναδέλφων χημικών (μέσω ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ, αυτοχρηματοδοτούμενα κλπ), αλλά
παράλληλα να καταρτίζει κατάλληλα νέους που επιθυμούν να εργαστούν ως βοηθητικό
προσωπικό σε τομείς απασχόλησης χημικών (π.χ. βοηθοί εργαστηρίων κλπ).
Επίσημος έλεγχος
Η κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο επίσημος
κρατικός εργαστηριακός έλεγχος (πόσιμο νερό,
τρόφιμα, καύσιμα, δομικά υλικά, αντιντόπινγκ,
φάρμακα, ναρκωτικά και λοιπά) στη Χώρα μας,
μόνο ανησυχία μπορεί να εμπνεύσει. Η τεράστια
περικοπή κονδυλίων που υποστηρίζουν το
αναλυτικό και δειγματοληπτικό έργο, η
πολυδαίδαλη και χρονοβόρα γραφειοκρατία των
προμηθειών, η οποία δεν λαμβάνει υπόψη έκτακτες
ανάγκες που δημιουργούνται από βλάβες αναλυτικού εξοπλισμού, η έλλειψη
ανθρωπίνου δυναμικού λόγω της αδυναμίας αντικατάστασης των όσων
συνταξιοδοτούνται, στραγγαλίζουν όλες τις δυνατότητες για την εκτέλεση αυτής της
τόσο σημαντικής κρατικής δραστηριότητας.
Οι οριζόντιες περικοπές που έχουν γίνει στο Δημόσιο και ευρύτερο Δημόσιο Τομέα,
χωρίς να ληφθεί καμία πρόνοια για τη θέσπιση προτεραιοτήτων, τείνουν να ακυρώσουν
τον εργαστηριακό έλεγχο, αφήνοντας απροστάτευτη τη Δημόσια Υγεία, το Περιβάλλον
και την κοινωνία. Η Πολιτεία οφείλει να αναθεωρήσει τις προτεραιότητές της και να
θέσει επί νέων βάσεων την πάσης φύσεως απαιτούμενη υποστήριξη για να ενισχυθεί ο
επίσημος εργαστηριακός έλεγχος στην Ελλάδα και να αποτραπεί η κατάρρευσή του,
ώστε να διασφαλιστεί η εποπτεία της αγοράς και η προστασία των πολιτών και του
περιβάλλοντος, και σε αυτό το έργο η Ε.Ε.Χ. πρέπει να είναι πρωτοπόρος, με συνεχείς
παρεμβάσεις και προβολή των προβλημάτων που δημιουργούνται.

Επαγγελματικά θέματα
Η αντιμετώπιση των επαγγελματικών ζητημάτων
υπήρξε πάντα το μεγαλύτερο πρόβλημα του
κλάδου μας. Δύο είναι οι σημαντικότερες
αδυναμίες που καθιστούν αναποτελεσματικές τις
παρεμβάσεις μας:
1. Το σύνδρομο του Εμείς τα ξέρουμε όλα. Αυτό
παρουσιάζεται κατά καιρούς, αλλά την τελευταία
τριετία πήρε διαστάσεις επιδημίας. Εφ’ όσον
κάποιος είναι στη διοίκηση της Ε.Ε.Χ., έχει άποψη για όλα τα θέματα και όποιος
εκφράσει αντίθετη γνώμη είναι εχθρός, ανεπιθύμητος ακόμα και στα γραφεία της
Ε.Ε.Χ. (και το τελευταίο δεν είναι ανέκδοτο).
2. Η αντίληψη Εμείς στείλαμε μια επιστολή. Επιστολές πολλές φεύγουν από την Ε.Ε.Χ.
με πολλούς παραλήπτες, είναι αλήθεια. Ιδιαίτερα την τελευταία τριετία η παραγωγή
τέτοιων επιστολών, έφτασε σε ιστορικά υψηλά. Ποιο το αποτέλεσμα; Κανείς δεν ξέρει.
Ουδείς γνωρίζει τι έχει γίνει, που βρίσκεται το ζήτημα, αν πρέπει να επανέλθουμε.
Μεταξύ άλλων, αναφερόμαστε ενδεικτικά στην κίνηση που έγινε τον Ιανουάριο του
2017 για την κατάθεση εκ νέου πρότασης στο ΥΠΠΕΘ σε σχέση με το ΠΔ των
επαγγελματικών μας δικαιωμάτων, και την από 16/02/2017, επιστολή της Ε.Ε.Χ. προς
το Υπουργείο Υγείας, σε σχέση με την αναγνώριση της ειδικότητας της κλινικής
χημείας, θέματα ιδιαιτέρως σημαντικά που ταλαιπωρούν εδώ και χρόνια τον κλάδο. Οι
ενδεδειγμένες δράσεις πραγματοποιήθηκαν, οι…φωτογραφίες τραβήχτηκαν, οι
αναρτήσεις έγιναν (αν και στην δεύτερη περίπτωση δεν υπάρχει αριθμός πρωτοκόλλου
στην αναρτημένη επιστολή!!!!), από εκεί και μετά τι; Ουδείς γνωρίζει.
Σε ότι αφορά τον ιδιωτικό τομέα η γενικότερη κατάσταση απασχόλησης των χημικών
είναι ακόμα χειρότερη. Με ανύπαρκτη ΣΣΕ από το 2013 και ενώ κατ’ αρχήν οι αμοιβές
των ήδη εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα παρέμειναν στα ίδια επίπεδα, σιγά-σιγά έχει
αρχίσει να γίνεται μείωση των αποδοχών, και φυσικά δεν μιλάμε για τις οικτρές
αποδοχές των νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας. Εκείνο όμως που κανείς δεν
αναδεικνύει είναι ότι με την προοδευτική μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα
παροχής υπηρεσιών χάνεται και ένα σημαντικότατο κομμάτι τεχνογνωσίας στο
οποίο επενδύσαμε δισεκατομμύρια σαν χώρα από την δεκαετία του ‘60 και μετά.
Κανείς δεν έχει αναλογιστεί και ούτε ενδιαφέρεται να αναδείξει ότι η συντριπτική
πλειοψηφία των αντικειμένων καθημερινής χρήσης πλέον εισάγονται, με
σημαντικότατες συνέπειες για την απασχόληση και των χημικών και την
καταστροφή γνώσης της παραγωγικής πρακτικής, η οποία σε λίγο θα αποτελεί
ανέκδοτο.
Το να υπάρχουν καλά πληρωμένες δουλειές και να μην μειώνεται η ανεργία
χρησιμοποιώντας την απασχόληση των 600 ευρώ είναι ζωτικής σημασίας και για τον
ΕΦΚΑ και για την ελληνική οικονομία συνολικά, κάτι που φαίνεται και από τα
ακόλουθα στοιχεία: Ένας εργαζόμενος των 2.000 ευρώ τον μήνα, πληρώνει 279 ευρώ
στην εφορία κάθε μήνα. Δηλαδή, μπορεί να προσληφθεί ένας εργαζόμενος των 2.000
ευρώ και το δημόσιο να εισπράξει 3906 ευρώ από φόρους. Αντίθετα, μπορεί να
προσληφθούν με το ίδιο περίπου κόστος για τον εργοδότη τρεις εργαζόμενοι των 650
ευρώ, και το δημόσιο να μην βάλει ούτε ένα ευρώ στο ταμείο του. Αυτά όμως είναι
ψηλά γράμματα για μια κυβέρνηση που δεν πιστεύει στην ιδιωτική οικονομία, αλλά
μόνο στην υπερφορολόγηση.

Ένας ακόμα χώρος οικονομικής δραστηριότητας που συμβάλλει στην ομαλή
λειτουργία της αγοράς, είναι και ο χώρος των ιδιωτικών εργαστηρίων δοκιμών, ο ρόλος
των οποίων είναι καίριος και αιχμή του δόρατος της απασχόλησης του κλάδου στην
Ιδιωτική Οικονομία. Τα Ιδιωτικά Εργαστήρια είναι καίριος κλάδος απασχόλησης των
χημικών, λειτουργούν σύμφωνα και βάσει της υπάρχουσας Νομοθεσίας, και παρέχουν
αξιόπιστες υπηρεσίες Ποιότητας – Αυτοελέγχου για βελτίωση Προϊόντων και
Υπηρεσιών. Η αξιοπιστία, η αποτελεσματικότητα και χρησιμότητα των Εργαστηρίων
Δοκιμών μπορεί να βελτιωθούν αν υπάρξουν σημαντικές βελτιώσεις στη διαδικασία
επισήμων ελέγχων, στη λειτουργία αξιόπιστου Καταναλωτικού Κινήματος και στην
ενεργότερη συμμετοχή Επιστημονικών Φορέων και απλών Πολιτών στην προώθηση
της ενημέρωσης και στη διαφάνεια.
Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για τα επαγγελματικά θέματα, που σαφώς δεν χωρούν
σε ένα σημείωμα. Εκείνο που έχει σημασία συνάδελφοι είναι η Ε.Ε.Χ. να έχει πάγιες
θέσεις τις οποίες να κυνηγά με συνέχεια και συνέπεια διαχρονικά. Και φυσικά οι θέσεις
αυτές δεν μπορεί να είναι ευκαιριακές προσεγγίσεις ενός ή το πολύ δύο ατόμων, αλλά
ευρύτερες συναινέσεις και συγκερασμός πολλών απόψεων, κάτι που σήμερα δυστυχώς
λείπει, αλλά και δεν προβλέπεται σύντομα να επιτευχθεί, ιδιαίτερα με τις τελευταίες
εξελίξεις των εγκλήσεων κατά συναδέλφων που έχουν κατατεθεί. Και όλα αυτά
δυστυχώς προς βλάβη του κλάδου μας.
Χημική εκπαίδευση
H Εκπαίδευση στην Ελλάδα έχει εγκαταλειφτεί στα
χέρια του Ρουβίκωνα, των κουκουλοφόρων και των
πάσης φύσεως προστατευόμενων της ¨προοδευτικής¨
συγκυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ–ΑΝΕΛ.
Κλειστά
Πανεπιστήμια, παράνομοι μικροπωλητές, άστεγοι,
χρήστες και διακινητές παράνομων ουσιών συνθέτουν
το παζλ της καθημερινής ζωής σε κάθε Πανεπιστημιακό
Ίδρυμα της Χώρας. Η ελπίδα για πραγματική ανάπτυξη
που μπορεί να έλθει με σωστή Χημική Εκπαίδευση,
καταπνίγεται από το ρατσισμό του κου Γαβρόγλου
εναντίων των αρίστων και των ικανών. Η λογική της
επικράτησης συντεχνιών και αυλικών παρά τω Υπουργώ Παιδείας έχει οδηγήσει σε
γενικότερη αποδόμηση της Εκπαίδευσης
Η Χημεία στο Λύκειο διδάσκεται αποσπασματικά και μόνο κατά παραγράφους.
Βασικές έννοιες που θα βοηθούσαν τους μαθητές να αντιληφθούν τη Χημεία ως
επιστήμη παραλείπονται προς χάριν μίας “διευκόλυνσης” των μαθητών με τη μέθοδο
της σαλαμοποίησης. Η χημεία εγκαταλείπεται ως εξεταζόμενο μάθημα και οδηγείται
βαθμιαία σε μαρασμό.
Η εισαγωγή των υποψηφίων στα Τμήματα Χημείας καθορίζεται πλέον κατά 90% από
τη Βιολογία ενώ αποκλείονται ουσιαστικά από τα Τμήματα Χημείας οι υποψήφιοι με
γνώσεις μαθηματικών. Η απαράδεκτη και εγκληματική “βιολογικοποίηση" των
Τμημάτων Χημείας συνεχίζεται για δεύτερη Χρονιά.
Η εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών στη Χημεία στην Γθμια Εκπαίδευση φθίνει
χρόνο με το χρόνο όλο και περισσότερο, λόγω των περικοπών στις χρηματοδοτήσεις
των Πανεπιστημίων μετατρέποντας τις σπουδές στα Τμήματα Χημείας σε
“Θεωρητικές”. Η υποχρηματοδότηση των Πανεπιστημίων σε συνδυασμό με το
συνεχώς μειούμενο προσωπικό ΔΕΠ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κάνει την

κατάσταση σε κάποιες σχολές πραγματικά ασφυκτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα
το τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ, όπου το 1998 υπηρετούσαν 95 μέλη ΔΕΠ, ενώ μέχρι
πριν από 2 χρόνια είχαν μείνει 43!!!. Οι αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων
συνεχίζονται χωρίς κανένα σχέδιο αναπλήρωσης των κενών που δημιουργούνται,
καθώς τα Πανεπιστήμια αντιμετωπίζονται ως δημόσιος φορέας και εντάσσονται στη
λογική της ποσόστωσης αποχωρήσεων/προσλήψεων. Και φυσικά σε όλο αυτό το
σκηνικό ο κος Γαβρόγλου πειραματίζεται με τις ώρες…ύπνου των μαθητών.
Στη ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ. πιστεύουμε ακράδαντα ότι στην Εκπαίδευση δε χωράνε συντεχνιακά
συμφέροντα. Υποστηρίζουμε την έναρξη ενός υγιούς διαλόγου από μηδενική βάση
χωρίς αστερίσκους και υποσημειώσεις που θα καταλήξει στο σχεδιασμό ενός
εκπαιδευτικού συστήματος που θα εφαρμοστεί για αρκετά χρόνια, ανεξάρτητα από
ποιος βρίσκεται κάθε φορά στην υπουργική καρέκλα.
Πάνω όμως από όλα θα πρέπει να αναλογιστούμε τι Παιδεία θέλουμε. Η εμμονή κάθε
υπουργού Παιδείας με την αναθεώρηση του εκπαιδευτικού συστήματος και των
διαδικασιών εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση έχει καταντήσει
μυθιστορηματική, καθώς κάθε νόμο για την παιδεία τον ταυτίζουμε με το όνομα του
αντίστοιχου υπουργού. Έτσι λοιπόν μιλάμε για Νόμο Τρίτση, Νόμο Αρσένη, Νόμο
Αρβανιτόπουλου, Νόμο Γαβρόγλου κλπ κλπ. Η ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ υποστηρίζει μόνιμα ότι οι
διαδικασίες θα πρέπει να ακολουθούν την ουσία της Παιδείας, όπου η πρωτοβάθμια
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση θα πρέπει να στοχεύουν στη διαμόρφωση
ολοκληρωμένων πολιτών, ενημερωμένων, ευαισθητοποιημένων και ικανών να
αποφασίσουν για το επαγγελματικό τους μέλλον έχοντας εκτεθέι στις κατάλληλες
προσλαμβάνουσες και γνωρίζοντας τα διαφορετικά επιστημονικά πεδία και γνωστικά
αντικείμενα. Η πλήρης επιστημονική γνώση και η εξειδίκευση θα πρέπει να είναι
αντικείμενο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Διοίκηση με διαφάνεια

Επειδή η γυναίκα του Καίσαρα δεν αρκεί να είναι τίμια
αλλά πρέπει και να φαίνεται τίμια, θεωρούμε ότι η
Ε.Ε.Χ. θα πρέπει να υιοθετήσει συγκεκριμένες
διαδικασίες ώς προς τον τρόπο άσκηση της διοίκησης
και συγκεκριμένα:
α) Αναλογικό προεδρείο
Είναι πάγια θέση της παράταξής μας ότι οι ρόλοι στο
προεδρείο θα πρέπει να καταλαμβάνονται από τις
παρατάξεις ανάλογα με τα αποτελέσματα των εκλογών. Αυτό δείχνει σεβασμό στις
επιλογές των συναδέλφων που μπήκαν στη διαδικασία να ψηφίσουν στις εκλογές και
αποτελεί την πλέον δημοκρατική ερμηνεία του αποτελέσματος των εκλογών. Βάσει
αυτής της αρχής κινηθήκαμε και την προηγούμενη τριετία, ψηφίζοντας και
στηρίζοντας δύο φορές την πρόεδρο που υπέδειξε η πλειοψηφούσα παράταξη της
ΧΗΜΙΚΗΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ, γεγονός που αποδείχτηκε εντέλει μεγάλο λάθος.
β) Ανάρτηση της Ημερήσιας Διάταξης της ΔΕ στο site της Ε.Ε.Χ.
Ο κανονισμός λειτουργίας της Ε.Ε.Χ. προβλέπει τη δυνατότητα παρακολούθησης των
συνεδριάσεων της Διοικούσας Επιτροπής της Ε.Ε.Χ. από όποιον συνάδελφο το
επιθυμεί. Για να είναι όμως αυτό εφικτό, θα πρέπει η θεματολογία, ο τόπος και ο χρόνος
διεξαγωγής της συνεδρίασης να δημοσιεύονται στο site της Ε.Ε.Χ. για την άμεση

ενημέρωση των συναδέλφων, άρα σωστός προγραμματισμός των συνεδριάσεων και
όχι επιλογή της ημερομηνίας που βολεύει τους 4+2 της ΔΕ.
γ) Ανάρτηση των αποφάσεων της ΔΕ στο site της Ε.Ε.Χ.
Θεωρούμε ότι οι συνάδελφοι θα πρέπει να ενημερώνονται άμεσα για τις αποφάσεις που
λαμβάνονται στη ΔΕ, καθώς αυτός εν ολίγοις είναι και ο πλέον έγκριτος τρόπος
παρακολούθησης της λειτουργίας της Ε.Ε.Χ. από τους συναδέλφους. Αυτό βέβαια
προϋποθέτει την έγκαιρη έκδοση και υπογραφή των πρακτικών, που αυτή την στιγμή
δεν συμβαίνει. Ένα μεγάλο μέρος των πρακτικών της ΔΕ της Ε.Ε.Χ. παραμένει
ανυπόγραφο, κυρίως λόγω των μεθοδεύσεων που ακολουθούνται στη λήψη των
αποφάσεων, σημαντικό μέρος των οποίων λαμβάνεται δια περιφοράς με ηλεκτρονικά
μηνύματα και ενσωματώνεται στα πρακτικά της προηγούμενης ή της επόμενης
συνεδρίασης της ΔΕ από την ημερομηνία που λήφθηκε η απόφαση, πρακτική που δεν
προβλέπεται στον κώδικα διοικητικής διαδικασίας, αλλά ούτε στη ΔΙΑΔΠ/Α/7841
περί συνεδριάσεως συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη, και κατά την άποψή μας
καθιστά αυτές τις αποφάσεις άκυρες.
δ) Βιντεοσκόπηση των ηλεκτρονικών συνεδριάσεων της ΔΕ της Ε.Ε.Χ.
Οι συνεδριάσεις της ΔΕ της Ε.Ε.Χ. ηχογραφούνται και το ηχητικό υλικό οφείλει να
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των πρακτικών της συνεδρίασης. Εφόσον πλέον ο νόμος
δίνει τη δυνατότητα σε μέλη της ΔΕ της Ε.Ε.Χ. να συμμετέχουν στη συνεδρίαση εξ
αποστάσεως μέσω σύνδεσης με Η/Υ, θα πρέπει για λόγους αντικειμενικότητας και
αξιοπιστίας οι συνδιασκέψεις αυτές να βιντεοσκοπούνται και το οπτικοακουστικό
υλικό να αποτελεί μέρος των πρακτικών της συνεδρίασης.
ε) Επιλογή εκπροσώπων
Η επιλογή των συναδέλφων που θα εκπροσωπούν την Ε.Ε.Χ. σε διάφορους φορείς
(εθνικούς, διεθνείς, ολυμπιάδα χημείας κλπ) θα πρέπει να γίνεται πάντα με ανοιχτή
προκήρυξη στην οποία θα πρέπει να περιγράφεται ακριβώς η διαδικασία επιλογής, τα
κριτήρια, το ποσοστό βαρύτητας κάθε κριτηρίου, η συνάφεια, η υποχρεωτικότητα της
ατομικής συνέντευξης και η διάρκεια της θητείας. Η θητεία του κάθε εκπροσώπου δεν
μπορεί να ανανεώνεται χωρίς την τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας. Κάθε συνάδελφος
δεν μπορεί να είναι εκπρόσωπος της Ε.Ε.Χ. ανεξαρτήτως φορέα για περισσότερες από
δύο θητείες, είτε συνεχόμενες είτε όχι, για να εξαλειφθούν τα φαινόμενα κάποιοι να
είναι αμετακίνητοι στις θέσεις τους για 5 χρόνια και κάποιοι να αποπέμπονται μόλις
ολοκληρωθεί η τριετία.
στ) Επιστημονικά τμήματα-ομάδες εργασίας
Σύμφωνα με τον Ν. 1804/1988 άρθρο 17 στην Ε.Ε.Χ. λειτουργούν μόνιμες και
έκτακτες επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας καθώς και επιστημονικά
τμήματα (ΕΤ), για την μελέτη και επεξεργασία θεμάτων σχετικών με ειδικούς τομείς
της χημικής επιστήμης και την εκπλήρωση των σκοπών της Ε.Ε.Χ.. Με διαχρονικές
αποφάσεις της ΣτΑ έχει θεσπιστεί ο κανονισμός λειτουργίας των ΕΤ, ο οποίος όμως
έχει καταλήξει να τα μετατρέψει σε μία δεύτερη Ε.Ε.Χ., με ΔΣ, προέδρουςαντιπροέδρους-ταμίες, εκλογές, μυστικές ψηφοφορίες!!!, γενικές συνελεύσεις και ένα
σωρό άλλες υποχρεώσεις που κάνουν την λειτουργία τους δύσκολη για τους
συναδέλφους που συμμετέχουν σε αυτά. Ταυτόχρονα, αντί να έχουν σκοπό την
προσέλκυση όλων των ενδιαφερομένων συναδέλφων, χωρίς αποκλεισμούς, οι οποίοι
όμως να έχουν να προσφέρουν στο αντικείμενο του κάθε ΕΤ με την γνώση και εμπειρία
τους, έχουν μετατραπεί δυστυχώς σε αρένα αντιπαράθεσης και τρόπαια παρατάξεων,

με αποτέλεσμα η συμμετοχή των συναδέλφων να φθίνει και ένα σημαντικό εργαλείο
χάραξης πολιτικής της Ε.Ε.Χ. να ακυρώνεται.
Η ΔΗ.ΚΙ.ΧΗ. πιστεύει στην συμμετοχή όλων όσων επιθυμούν και έχουν τις γνώσεις
να προσφέρουν στα επιστημονικά τμήματα, χωρίς αρχαιρεσίες και άλλες
τυμπανοκρουσίες, με πολύ απλούς κανόνες ρύθμισης της λειτουργίας τους, τους
οποίους η επόμενη ΣτΑ πρέπει να μελετήσει και ψηφίσει.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Γνωρίζουμε την απογοήτευση που ο τρόπος λειτουργίας της Ε.Ε.Χ. έχει προκαλέσει σε
πολλούς από εσάς και δεν φοβόμαστε να αναλάβουμε την ευθύνη, στο βαθμό που μας
αναλογεί.
Θεωρούμε ότι ήρθε πλέον το πλήρωμα του χρόνου όλοι μας να κάνουμε την
αυτοκριτική μας και να αναλογιστούμε ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος της Ε.Ε.Χ. στη
σύγχρονη εποχή των ραγδαίων επιστημονικών και επαγγελματικών εξελίξεων.
Η ιστορία, το κύρος και η πορεία της παράταξής μας, αλλά και της μεγάλης
φιλελεύθερης παράταξης της Ν.Δ. την οποία εκπροσωπούμε στην Ε.Ε.Χ., δεν μας
επιτρέπουν να κλείνουμε τα μάτια μπροστά στις εξελίξεις και τις προκλήσεις της
εποχής.
Στεκόμαστε στο ύψος των περιστάσεων, αναλαμβάνουμε την ευθύνη για τη χάραξη
νέας πολιτικής από την Ε.Ε.Χ. και ζητάμε τη στήριξη σας για μια Ένωση δυνατή στο
νέο πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό τοπίο που διαμορφώνεται.
Είναι για όλους η ώρα των αποφάσεων.
Δημοκρατική Κίνηση Χημικών
Η παράταξη των έργων.

