ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΧ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συνάδελφοι/ες
Οι επικείμενες εκλογές στην Ένωση Ελλήνων Χημικών διεξάγονται σε μια περίοδο
που ο κλάδος μας συνεχίζει να βιώνει την πίεση της οικονομικής ύφεσης και της
αναιμικής ανάκαμψης των οικονομικών δεικτών. Ειδικότερα, ο κλάδος μας πλήττεται
ιδιαίτερα από:


το συνεχιζόμενο brain drain,



τις χαμηλές αμοιβές σε σχέση με την υψηλή εξειδίκευσή μας, τόσο στον
ιδιωτικό όσο πλέον και στον δημόσιο τομέα,



τις χαμηλές ιδιωτικές επενδύσεις σε έρευνα και ανάπτυξη, καθώς και σε
καινοτόμους κλάδους,



την εγκατάλειψη επί σειρά ετών της Δημόσιας Παιδείας & Έρευνας και
της Υγείας, η χρηματοδότηση των οποίων άρχισε να αυξάνεται μόλις την
τελευταία τριετία.

Σε αυτό το σκηνικό, που απαιτεί την ενεργοποίηση όλων των δυνάμεων,
εξακολουθούμε να βρισκόμαστε με μια ΕΕΧ κατώτερη των αναγκών, χωρίς
στρατηγική και εγκλωβισμένη σε μικροκομματικές λογικές. Την ίδια ώρα η
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συμμετοχή των μελών εξακολουθεί να φθίνει, εντείνοντας περαιτέρω τα
εκφυλιστικά φαινόμενα.

ΕΕΧ: 3 χρόνια μηδενικού αθροίσματος
Η

τριετία

2013-2015,

χάρη

στην

καίρια

συμβολή

της

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ,

χαρακτηρίστηκε από ουσιαστική εξυγίανση των οικονομικών της ΕΕΧ και από την
κανονικοποίηση της λειτουργίας της, μετά την αποκάλυψη του κυκλώματος νοθείας
στις εκλογές του 2012. Έτσι, την τρέχουσα περίοδο, 2016-2018, υπήρχαν οι υλικοί
όροι ώστε να γίνει ένα ποιοτικό άλμα, με επανενεργοποίηση των Περιφερειακών και
Επιστημονικών Τμημάτων, αλλά και τη διεύρυνση των διεκδικήσεων. Αντ’ αυτού,
δυστυχώς, με ευθύνη της πλειοψηφίας (Χημική Αντίδραση και από ένα σημείο και
μετά και ΠΑΣΚ) της Διοικούσας Επιτροπής (ΔΕ), η ΕΕΧ επέστρεψε σταδιακά στον
παλιό κακό εαυτό της: προώθησή της κομματικής ατζέντας της πρώτης
παράταξης, πέρα από τα συμφέροντα του κλάδου, χειραγώγηση και καπέλωμα
των οργάνων της ΕΕΧ, εφαρμογή των κανόνων όπως βολεύει κάθε φορά την
πλειοψηφία, αποκλεισμοί και αποθάρρυνση μελών από τη συμμετοχή μέσα από
συνεχείς (και ενίοτε παραληρηματικές) επιθέσεις και ακόμη και απειλές για
αγωγές (!).
Κι αν έχει μείνει σαν ανέκδοτο η αποτυχημένη προσπάθεια της πλειοψηφίας πριν από
δυο χρόνια να επιβάλει στην «επιτροπή για την επίλυση των θεμάτων των
πανελληνίων εξετάσεων» να εκδώσει καταγγελία γιατί τα θέματα ήταν πολύ…
εύκολα (!), δεν είναι εξίσου αστεία η (επίσης αποτυχημένη ευτυχώς) προσπάθεια
αποκλεισμού των εκπροσώπων της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ αλλά και της ΠΑΣΚ από την
αντιπροσωπεία της ΕΕΧ στις συζητήσεις με το υπουργείο Παιδείας. Αν είναι αστεία η
ενασχόληση της πλειοψηφίας και ακόμη και της ίδιας της Προέδρου της ΕΕΧ με το
αν σε κάποιο σεμινάριο ανοίχθηκε για τους συμμετέχοντες ένα κουτί κουλουράκια
περισσότερο απ’ ό,τι χρειαζόταν, δεν ισχύει το ίδιο για την απόφαση τα διόλου
ευκαταφρόνητα έσοδα από σεμινάριο που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη να
παραχωρηθούν στο εκεί Περιφερειακό Τμήμα (όπου συμπτωματικά έχει την
πλειοψηφία η ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ), ενώ οπουδήποτε αλλού απαιτείται αυτά να
επιστρέφονται σε κεντρική διαχείριση.
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Έτσι, την τρέχουσα περίοδο:
 Τα περιφερειακά τμήματα που δεν ήταν αρεστά δέχονταν επιθέσεις και
απειλές κάθε φορά που επιδίωκαν να επιτελέσουν τον ρόλο τους. Ακόμη και
οι πρωτοβουλίες τους για τη «Βραδιά του Ερευνητή», το «Athens Science
Festival» και άλλες εκδηλώσεις αντιμετωπίζονταν από την πλειοψηφία της ΔΕ
ως αντιπαραθετικές με τις «δικές της» εκδηλώσεις και οι συνάδελφοι που της
στήριζαν αποθαρρύνονταν.
 Τα επιστημονικά τμήματα αφέθηκαν και πάλι στον αυτόματο πιλότο, με
αποτέλεσμα να συνεχίζουν να φυτοζωούν ή να εμφανίζουν εκφυλιστικά
φαινόμενα (π.χ. πλασματικές συνεδριάσεις που δήθεν γίνονταν μέσω skype σε
αδιανόητες μέρες και ώρες). Έτσι το κύρος της ΕΕΧ έμεναν να διασώζουν σε
κρίσιμες στιγμές μεμονωμένοι συνάδελφοι που κάθε φορά επιστρατεύονταν
να ντύσουν με τη γνώση τους την έλλειψη συλλογικών επεξεργασιών ακόμη
και για αμιγώς επιστημονικά ζητήματα.
 Το «Παρατηρητήριο», η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που έχει
δημιουργήσει η ΕΕΧ για να φροντίζει με πιο ευέλικτο τρόπο το τεχνικό
σκέλος των σεμιναρίων (κλείσιμο αιθουσών, αμοιβή εισηγητών, είσπραξη
συμμετοχών, catering), και στο οποίο προεδρεύει ο εκάστοτε πρόεδρος της
ΕΕΧ, επιχείρησε να αυτονομηθεί από τις συλλογικές αποφάσεις και να
καθορίζει το ίδιο την εκπαιδευτική πολιτική, αντί για το Συμβούλιο
Εκπαίδευσης της ΕΕΧ.
 Δεν υλοποιήθηκαν, με το έτσι θέλω, οι αποφάσεις της ΣτΑ για οικονομική
στήριξη του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού – κορυφαίου εργαλείου
για την προβολή του κλάδου και την προσέλκυση μαθητών στη Χημεία –,
ούτε για τη διεκδίκηση περαιτέρω ρυθμίσεων για τις οφειλές μελών και για
διαγραφή των παλαιότερων οφειλών.
 Ενώ ολοκληρώθηκε σε πρώτο βαθμό η δίκη για τη νοθεία στις εκλογές του
2012, με ομολογία και καταδίκη του προερχόμενου από την ΠΑΣΚ
εμπλεκόμενου συναδέλφου, η πλειοψηφία της ΔΕ δεν προχώρησε ούτε καν σε
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τυπική ενημέρωση των μελών. Αντίθετα, κατά την τελευταία Σ.τΑ ανέχτηκε
επιθέσεις του εκπροσώπου της ΠΑΣΚ (νυν «Προοδευτικό Μέτωπο») προς τον
νομικό της ΕΕΧ, επειδή είχε το… θράσος να ενημερώσει για το γεγονός ότι ο
συνάδελφος που καταδικάστηκε υπέδειξε στη δίκη ως εμπλεκόμενο στην
υπόθεση πρώην πρόεδρο της ΕΕΧ, ο οποίος μάλιστα παραμένει εκ των
επικεφαλής του ψηφοδελτίου της παράταξής του. 5 μήνες μετά, μάλιστα, ούτε
ο ίδιος, ούτε η παράταξή του, ούτε η ΕΕΧ έχουν βγάλει έστω μια ανακοίνωση
διάψευσης των καταγγελιών, πόσο μάλλον δεν έχουν λάβει απόφαση να
κινηθούν νομικά εναντίον του καταγγέλλοντα, με ό,τι αυτό μπορεί να
σημαίνει.

Το μεγάλο ζήτημα όμως είναι ότι τα παραπάνω προβλήματα της ΕΕΧ, παρότι
εσωτερικά, οδήγησαν αναπόφευκτα και σε μια τραγική πολιτική προς τα έξω:


Κατά τη συζήτηση για το ασφαλιστικό, παρά τις μνημονιακές επιταγές για
περιορισμό των παροχών, υπήρξε τουλάχιστον ικανοποίηση ενός πάγιου
αιτήματος των απανταχού «μπλοκάκηδων», για σύνδεση των εισφορών με το
εισόδημα του καθενός, ώστε να ελαφρυνθούν όσοι έχουν χαμηλό εισόδημα
και να επιβαρυνθούν οι ελίτ. Η πλειοψηφία της ΔΕ, αντί να στηρίξει τους
συναδέλφους χημικούς που στην πλειονότητά τους ευνοούνταν, επέλεξε,
για κομματικούς λόγους, να συρθεί πίσω από τις πρωτοβουλίες
μεγαλογιατρών και μεγαλοδικηγόρων που επιθυμούσαν να συνεχίσουν να
μην πληρώνουν εισφορές για τα τεράστια εισοδήματά τους. Δεν θέλησε
μάλιστα καν να θέσει το ζήτημα της μεγάλης φοροδιαφυγής των εν λόγω
κλάδων, που μετακυλύει τα ελλείμματα των ταμείων στους χαμηλότερα
αμειβόμενους εργαζόμενους, όπως κατά κύριο λόγο είναι οι ελεύθεροι
επαγγελματίες χημικοί.



Όταν στις πανελλήνιες εξετάσεις παραχωρήθηκε πρόσβαση στα τμήματα
Χημείας και από το Επιστημονικό Πεδίο Υγείας, η πλειοψηφία της ΔΕ,
παρότι

είχε

έγκαιρη

σχετική

ενημέρωση,

επέδειξε

μηδενικά

αντανακλαστικά, αποτυγχάνοντας να διαγνώσει τον αρνητικό χαρακτήρα της
εξέλιξης και να κινηθεί έγκαιρα για να την αποτρέψει.
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Όταν άνοιξε η συζήτηση για τις αλλαγές στο Λύκειο, η πλειοψηφία της ΔΕ
προσπάθησε να αποκλείσει συναδέλφους άλλων παρατάξεων, με γνώση
και καταξίωση, από τις προσπάθειες συντονισμού με τις υπόλοιπες
επιστημονικές ενώσεις, περιορίζοντας επικίνδυνα τις δυνατότητες της ΕΕΧ
για επιτυχία.



Όταν ζητήθηκαν οι απόψεις της ΕΕΧ για τα βαρέα και ανθυγιεινά
επαγγέλματα

η

πλειοψηφία

της

ΔΕ

όχι

μόνο

βρέθηκε

παντελώς

απροετοίμαστη, αλλά κινήθηκε τόσο πρόχειρα που παραλίγο να καταθέσει
στον διάλογο κραυγαλέα υποτιμημένα στοιχεία για τον αριθμό των χημικών
στα ΒΑΕ.


Κορυφαίες εκδηλώσεις, όπως επιστημονικά συνέδρια, διοργανώνονταν χωρίς
την ουσιαστική αξιοποίηση ούτε της επιστημονικής τους επιτροπής ούτε εν
γένει των διαθέσιμων συναδέλφων και φορέων.

Όλο αυτό το διάστημα η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ με συνέπεια και νηφαλιότητα όχι μόνο
επισήμαινε τις αλλοπρόσαλλες πολιτικές της πλειοψηφίας της ΔΕ, αλλά και
έπαιρνε πρωτοβουλίες για ενωτική και αποτελεσματική δράση, οι οποίες έφερναν
απτά αποτελέσματα. Χαρακτηριστικά:


Με συντονισμό των παρατάξεων της ΕΕΧ με τον σύλλογο των εργαζομένων
του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και το Υπουργείο Οικονομίας
& Ανάπτυξης, επετεύχθη η διάσωση του φορέα που κινδύνευε με αποπομπή
από το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η επανίδρυσή του και η θεσμοθέτηση σταθερού
εκπροσώπου της ΕΕΧ στο Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης για πρώτη
φορά μετά από 15 και πλέον χρόνια.



Θέσαμε με όλες τις δυνάμεις μας το ζήτημα της ισχυροποίησης της Χημείας
στο Λύκειο και στο εξεταστικό σύστημα εν γένει. Με τη νέα πρόταση
εξεταστικού συστήματος στη Γ΄ Λυκείου, όποιες και να είναι οι διαφορετικές
προσεγγίσεις, εξασφαλίζονται 450 νέες θέσεις εργασίας για χημικούς στη
δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
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Με κοινές πρωτοβουλίες άνοιξε δίαυλος επικοινωνίας με το Υπουργείο
Υγείας για την επαναφορά της δυνατότητας συμμετοχής των χημικών στα
εργαστήρια των νοσοκομείων, που είχε αφαιρεθεί από προηγούμενες
κυβερνήσεις.

Ήδη

στις

πρώτες

προκηρύξεις

φαίνονται

τα

θετικά

αποτελέσματα.


Στο Περιφερειακό Τμήμα Αττικής & Κυκλάδων, όπου η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
είχε την προεδρία, έγιναν για πρώτη φορά μετά από χρόνια ενημερωτικές
εκδηλώσεις και εκπαιδεύσεις με μεγάλη συμμετοχή ιδίως νέων συναδέλφων,
χάρη στην ενεργοποίηση όλων των μελών της Διοικούσας του, ανεξαρτήτως
παράταξης. Αντίστοιχα συνεχίστηκε η καλή λειτουργία του Περιφερειακού
Τμήματος Ηπείρου και η παρέμβασή του στα τοπικά ζητήματα (π.χ. ρύπανση
υδάτων κ.λπ.).



Διασφαλίστηκε η συμμετοχή της ΕΕΧ στην επιτροπή παρακολούθησης του
ΕΣΠΑ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, απ’ όπου είχε «ξεχαστεί».



Προχώρησε δυναμικά η εκπροσώπηση της ΕΕΧ στη δίκη για τις εκλογές του
2012, με πλήρη απόδειξη της νοθείας και αποκάλυψη του κυκλώματος που
είχε στηθεί, παρότι η πλειοψηφία της ΔΕ σταδιακά επιχείρησε να υποβαθμίσει
και ενδεχομένως να κουκουλώσει το ζήτημα (βλ. και παραπάνω).

Οι θέσεις μας, το πρόγραμμά μας
Η Ένωση Ελλήνων Χημικών πρέπει την επόμενη περίοδο να ξαναπιάσει το νήμα των
θετικών της παραδόσεων (ενότητα και ανιδιοτελής προσφορά), να ανοίξει τις πόρτες
της σε νέους συναδέλφους, να οργανώσει την παρέμβασή της σε επιστημονικό
και συνδικαλιστικό επίπεδο, σε συνεργασία και με τα σωματεία του κλάδου. Το
μεγάλο στοίχημα όλων μας πρέπει να είναι να βρεθεί ο χημικός στο προσκήνιο και να
αναδειχτεί η προσφορά του στην παραγωγική ανασυγκρότηση, την καινοτομία, την
έρευνα, την παιδεία, την διάχυση της επιστημονικής γνώσης σε όφελος της
κοινωνίας. Και αναγκαίο εργαλείο για κάτι τέτοιο είναι μια ΕΕΧ στον αντίποδα της
σημερινής:

ζωντανή,

συλλογική,

συναδελφική,

σκοπιμότητες.
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χωρίς

αποκλεισμούς

και

Με ισχυρή ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ στις εκλογές, η ΕΕΧ μπορεί να ξεφύγει από τον
εκφυλισμό και να βάλει σε προτεραιότητα τα καίρια σημερινά ζητήματα με
αποτελεσματικούς όρους:

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η πολυδιάσπαση του κλάδου, που αποτυπώνεται και στη
λειτουργία των συλλόγων, που είτε παρεμβαίνουν αποσπασματικά είτε
σχετίζονται πελατειακά με την ΕΕΧ.



ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ: Η θεσμοθετημένη συνάντηση της ΕΕΧ με τους κλαδικούς
συλλόγους και συνδέσμους (όπως ΠΣΧΒΕ, Σύλλογος Συνταξιούχων, Σύλλογος
ΓΧΚ, Ένωση Κλινικών Χημικών, Σύλλογος Χημικών Ναυτιλίας) και η δέσμευση
σε κοινό πλαίσιο δράσης.



ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ: Η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος για τα
επαγγελματικά δικαιώματα των χημικών. Αποτελεί χρυσή ευκαιρία η θετική
τοποθέτηση της ηγεσίας του ΥΠΠΕΘ.

ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αποδείξαμε πως με ενότητα και επιμονή στο δίκαιο μπορούμε να άρουμε νοοτροπίες
οι οποίες στρεβλώνανε το εκπαιδευτικό μας σύστημα και να ενισχύσουμε τον ρόλο
της χημείας (βλ. ρυθμίσεις Μπαλτά - Κουράκη). Διεκδικούμε δυναμικά:


Να σταματήσει η χημεία να είναι μονόωρο μάθημα στο Γυμνάσιο και να
καθιερωθεί ως βασικό μάθημα Γενικής Παιδείας σε Α΄ και Β΄ Λυκείου.



Να επιτρέπεται η ανάθεση της διδασκαλίας της χημείας σε άλλες ειδικότητες,
μόνο σε ακραίες περιπτώσεις, όταν αποδεδειγμένα έχουν αποτύχει άλλες λύσεις,
όπως η πρόσληψη αναπληρωτών.



Να προβλεφθεί ο αναγκαίος αριθμός χημικών στις προκηρύξεις μόνιμων
εκπαιδευτικών που έχει προαναγγείλει το Υπουργείο Παιδείας για πρώτη φορά
μετά από πολλά χρόνια.
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Να ενισχυθεί ο εργαστηριακός χαρακτήρας του μαθήματος.

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ & ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ


ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Το Συμβούλιο Εκπαίδευσης της ΕΕΧ υπολειτουργεί και επιτρέπει
στο «Παρατηρητήριο» να κινείται μικροκομματικά και πέραν του θεσμικού του
ρόλου.



ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ: Τακτική λειτουργία του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, ενίσχυση
του ρόλου των ΠΤ και ΕΤ και περιορισμός του «Παρατηρητηρίου» στον τεχνικό
του ρόλο. Ισότιμη αντιμετώπιση όλων των ΠΤ και ΕΤ. Πραγματοποίηση
εκπαιδευτικών δράσεων όχι με στόχο το κέρδος του «Παρατηρητηρίου», αλλά με
το ελάχιστο δυνατό κόστος (ακόμη και μηδενικό) για τους συναδέλφους που
συμμετέχουν.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ


Ενίσχυση των επιστημονικών τμημάτων και συλλογικές επεξεργασίες για όλα τα
ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τη χημεία, με γνώμονα
το κοινωνικό όφελος.



Έμπρακτη στήριξη κοινωνικών

φορέων που

χρειάζονται επιστημονική

συνδρομή.


Άνοιγμα και διεύρυνση της εκπροσώπησης της ΕΕΧ σε επιστημονικά φόρουμ,
στη στήριξη των αποστολών στις Ολυμπιάδες Χημείας, στις «Βραδιές του
Ερευνητή», στην οργάνωση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Χημείας.

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Διεκδίκηση ενίσχυσης του θεσμικού πλαισίου του ΕΦΕΤ, που θα κατοχυρώνει
την ανεξαρτησία του, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας &
Ανάπτυξης, με αποστολή του τον έλεγχο της αγοράς. Ο ΕΦΕΤ θα πρέπει να
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αποτελέσει φορέα εθνικής σημασίας που δεν θα διέπεται από συντεχνιακά
συμφέροντα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ


Συμμετοχή εκπροσώπου των χημικών στο ΔΣ του νέου ανεξάρτητου επικουρικού
ταμείου.



Διεκδίκηση καταβολής και της 2ης επικουρικής σύνταξης σε όσους συναδέλφους
έχουν καταβάλει εισφορές.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΧ


Απεμπλοκή από την ΕΕΧ όσων αποφάσισαν να μην ασκήσουν το επάγγελμα του
χημικού ή δεν είχαν αντίστοιχη ευκαιρία.



Θωράκιση της λειτουργίας της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων (ΣτΑ) με
θεσμοθέτηση διαδικασίας παρακολούθησης της υλοποίησης των αποφάσεών της
και ρύθμιση ώστε η ΣτΑ να μπορέσει πράγματι να παίξει τον ρόλο της.



Πλήρης προσαρμογή της οικονομικής λειτουργίας της ΕΕΧ στο θεσμικό πλαίσιο
για τα ΝΠΔΔ. Τήρηση όλων των χρημάτων σε ενιαίο, κεντρικό λογαριασμό, απ’
όπου θα γίνονται οι πληρωμές μετά τις σχετικές αποφάσεις.



Διασφάλιση του ουσιαστικού συλλογικού ελέγχου του προγράμματος ΕΣΠΑ που
έχει εξασφαλίσει η Ένωση για την κατάρτιση συναδέλφων, ύψους 1,2 εκ € και όχι
εν λευκώ εκχώρησή του σε μεμονωμένα πρόσωπα ή σε ΚΕΚ.



Οικονομική και οργανωτική στήριξη των μικρών/αδύναμων περιφερειακών
τμημάτων για να αναπτυχθούν.



Σύγχρονος κανονισμός για τα επιστημονικά τμήματα, χωρίς γραφειοκρατία και
προσωποπαγείς

δομές,

ώστε

να

εμπειρογνωμόνων.
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αποτελέσουν

πολύτιμες

επιτροπές

Συνάδελφοι/ες,
Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, που μαζί είδαμε την ΕΕΧ ως το κοινό μας
επιστημονικό σπίτι, που συμπορευόμαστε στους κοινωνικούς αγώνες, ακόμα και από
διαφορετικά σημεία εκκίνησης, σε όσους πιστεύουν ότι με τη συμμετοχή στα κοινά
δεν υπερασπιζόμαστε μόνο τα ατομικά μας συμφέροντα, αλλά αρχές και αξίες
που πηγάζουν από την ιδιότητα του επιστήμονα και του πολίτη.
Η σημερινή κατάσταση απαξίωσης και έλλειψης προσανατολισμού της ΕΕΧ δεν είναι
νομοτελειακή. Με την παρουσία και τη συμμετοχή σας διασφαλίζετε ότι ακούγεται
δυνατά η πραγματική φωνή του χημικού, που δουλεύει στο πεδίο και απορρίπτει τις
προσωπικές στρατηγικές. Με τη στήριξη της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ δημιουργείτε τους
όρους για μια σύγχρονη ΕΕΧ, ανοιχτή και δημοκρατική, που δεν θα μένει
κλεισμένη στους τέσσερις τοίχους των γραφείων της, αλλά θα χρησιμοποιεί τους
πόρους της για να δώσει χώρο στα μέλη της και να συναντηθεί με την κοινωνία.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ ΕΕΧ
ΤΗΝ 4Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018!
ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΕΧ, ΔΙΝΟΥΜΕ ΦΩΝΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ!
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