Αλλάζουμε την ΕΕΧ
Δίνουμε φωνή στους χημικούς
Συνάδελφοι/σες,
Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς που συμπορευόμαστε στους αγώνες για δημοκρατία, για
καλύτερες συνθήκες δουλειάς, για μια δημόσια παιδεία που θα παρέχει ολόπλευρη μόρφωση σε
όλους τους νέους και τις νέες, για δημόσιο σύστημα υγείας πλήρως εξοπλισμένο και
στελεχωμένο, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, για την ειρηνική συμβίωση των
λαών. Είναι πεποίθησή μας ότι ειδικά στη σημερινή συγκυρία της πανδημίας, με την ενεργό
συμμετοχή στην ΕΕΧ δεν υπερασπιζόμαστε μόνο τα συλλογικά συμφέροντα των χημικών, αλλά
και τις αρχές και τις αξίες που πηγάζουν από την ευθύνη του επιστήμονα.
Όμως για να γίνει η ΕΕΧ χώρος έκφρασης αυτών των αξιών, πρέπει να μπει φραγμός σε
μικροκομματικές πρακτικές, σε προσωπικές στρατηγικές, αλλά και στη γραφειοκρατική λειτουργία
της ΕΕΧ, που είναι τόσο πίσω από τη σημερινή πραγματικότητα. Και αυτό απαιτεί τη ριζική
αλλαγή των σημερινών συσχετισμών, όπου συντηρητικές δυνάμεις λαμβάνουν περίπου τα 2/3
των ψήφων. Για να μην ξαναζήσουμε καταστάσεις σαν αυτές της τελευταίας τριετίας:
-

Αποκλεισμός των εκτός πλειοψηφίας παρατάξεων από συνάντηση με την υφυπουργό
παιδείας, μετά από αίτημά της.

-

Άρνηση να υπάρξει έστω και ελάχιστη παρέμβαση της ΕΕΧ κατά την πανδημία ενάντια σε
αντιεπιστημονικές απόψεις (π.χ. για τη μετάδοση του ιού στις θρησκευτικές τελετές),
καθώς και ενάντια στην απαξίωση της επιστήμης από το κράτος (σχολικά προγράμματα,
επιλεκτική δημοσιοποίηση στοιχείων για την πανδημία, αντιφάσεις).

-

Άρνηση να τεθεί το πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας 1 εκ. ευρώ που έχει λάβει η ΕΕΧ υπό
ουσιαστικό διοικητικό και επιστημονικό έλεγχο της Ένωσης και όχι του αναδόχου (ΚΕΚ), ο
οποίος μάλιστα προέκυψε από έναν διαγωνισμό στον οποίο εμφανίστηκε μόνο ο ίδιος,
προσφέροντας την αστρονομική έκπτωση του 1%...

-

Άρνηση παρέμβασης σε κεντρικά ζητήματα για τα οποία υπάρχουν διατυπωμένες θέσεις
της ΕΕΧ προκειμένου να μη θιγεί η κυβερνητική πολιτική ή οι εσωτερικές συνεργασίες της
πρώτης σε δύναμη παράταξης (π.χ. δεν τοποθετήθηκε για την ΕΒΕ και για την πρόσφατη
απεργία των εκπαιδευτικών, δεν γνωστοποίησε για πρώτη φορά τη θέση της ενάντια στη
χρήση δακρυγόνων σε διαδηλώσεις, ενώ δεν ενημέρωσε καν τα μέλη της για την καταδίκη
των υπευθύνων για την απόπειρα νοθείας στις εκλογές του 2012).

-

Περαιτέρω ενίσχυση του γραφειοκρατικού μηχανισμού της ΕΕΧ που πλέον καταναλώνει
το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων, περιορίζοντας δραματικά τις δυνατότητες υλοποίησης
ουσιαστικών δράσεων (επιστημονικών, μελετητικών, συνδικαλιστικών).

-

Εξώθηση των συνταξιούχων χημικών εκτός ΕΕΧ μέσω αύξησης της συνδρομής τους εν
μέσω πανδημίας.

Ως «Συνεργασία Χημικών για την ΕΕΧ – Ενωτική Κίνηση» αντιταχθήκαμε σε όλες τις παραπάνω
ενέργειες, επιτυγχάνοντας τον μετριασμό τους σε πολλές περιπτώσεις, ενώ παράλληλα
καταθέταμε προτάσεις για την ενίσχυση της συλλογικής λειτουργίας και της δημόσιας
παρέμβασης της ΕΕΧ. Τέλος, μέσα από τις παρεμβάσεις μας στα οικονομικά της ΕΕΧ,
διασφαλίσαμε για πρώτη φορά την ομαλή χρηματοδότηση των περιφερειακών τμημάτων
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό τους και όχι τη βούληση της εκάστοτε πλειοψηφίας της ΔΕ,
καθώς και την άρση του αποκλεισμού του ΠΤ Αττικής & Κυκλάδων, που είχε οδηγήσει το
μεγαλύτερο ΠΤ της χώρας να χρηματοδοτείται ετησίως μόλις με 2.000 ευρώ, όταν για άλλα
τμήματα εγκρίνονταν προϋπολογισμοί της τάξης των 100.000 ευρώ. Παράλληλα, εγκαθιδρύθηκε
για πρώτη φορά η λογιστική παρακολούθηση των δαπανών κάθε ΠΤ ξεχωριστά.
Τέλος, μέσα από τον σταθερά ενωτικό αλλά και συνεπή λόγο, αναδείξαμε μια σειρά από
αντιφάσεις στην πολιτική της ΕΕΧ και συμβάλαμε καίρια στην υπέρβαση εντάσεων και
αντιπαραθέσεων που βραχυκύκλωσαν τη λειτουργία της Ένωσης όλα τα προηγούμενα χρόνια.

Την επόμενη τριετία η ΕΕΧ μπορεί να κάνει σημαντικά βήματα, προκειμένου να λειτουργήσει
αποτελεσματικά ως εκπρόσωπος της επιστήμης και του κλάδου μας προς την πολιτεία αλλά και
την κοινωνία. Αρκεί να υπάρξει σαφής εντολή προς αυτή την κατεύθυνση από τα μέλη της ΕΕΧ. Γι’
αυτό σας καλούμε να στηρίξετε με την ψήφο σας τη «Συνεργασία», την παράταξη που έχει
αποδείξει από τη διαδρομή της ότι δεν υποτάσσει τις αρχές της σε κομματικά συμφέροντα και
προσωπικές επιδιώξεις. Μαζί μπορούμε να αλλάξουμε την ΕΕΧ ώστε να συναντηθεί με τις
ανάγκες και τους στόχους των χιλιάδων χημικών!

Βασικές μας προτάσεις είναι:


Αναδιοργάνωση της δημόσιας επιστημονικής παρέμβασης της ΕΕΧ σε κρίσιμους τομείς για
την κοινωνία, ώστε εκτός από έγκυρη να είναι επίσης έγκαιρη και αποτελεσματική και να
διακοπεί η απουσία της Ένωσης από το δημόσιο γίγνεσθαι: φάρμακα/υγεία, περιβάλλον,
παραγωγική ανασυγκρότηση (νέο ΕΣΠΑ και ταμείο ανάκαμψης), τρόφιμα μπαίνουν στην
πρώτη γραμμή.



Δυναμική υποστήριξη της πρότασης της ΕΕΧ για διαθεματική διδασκαλία φυσικής, χημείας
και βιολογίας στο γυμνάσιο, καθώς και για ενίσχυση της εργαστηριακής διδασκαλίας της
Χημείας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Διεκδίκηση κατάργησης της Ελάχιστης
Βάσης

Εισαγωγής

και

αποκλιμάκωσης

του

εξετασιοκεντρικού

χαρακτήρα

του

εκπαιδευτικού συστήματος.


Συνεργασία και στήριξη των κλαδικών σωματείων των χημικών (π.χ. ΠΣΧΒΕ) για τη
διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας και συλλογικών συμβάσεων. Συντονισμός με
ευρύτερα σωματεία σε χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους χημικούς (π.χ.
ΟΛΜΕ/ΔΟΕ, ΓΧΚ)



Αναπροσανατολισμός των εκπαιδεύσεων που παρέχει η ΕΕΧ προς τομείς με προστιθέμενη
αξία για τους χημικούς και για τις επιχειρήσεις (π.χ. ανάπτυξη προγραμμάτων R&D) και όχι
σε εισαγωγικού επιπέδου καταρτίσεις (όπως συμβαίνει με το τρέχον πρόγραμμα
κατάρτισης). Ρητή αντίθεση σε κάθε κερδοσκοπική προσέγγιση των σεμιναρίων της ΕΕΧ.



Συνεργασία με τα χημικά τμήματα για την ανάληψη πρωτοβουλιών προβολής της χημείας
και υπεράσπισης της επιστημονικής σκέψης.



Ολοκληρωμένος σχεδιασμός για την παρέμβαση της ΕΕΧ στη νέα γενιά: έμπρακτη στήριξη
εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών για εργαστηριακή διδασκαλία, ενίσχυση της συμμετοχής σε
εκδηλώσεις τύπου «Science», αναβάθμιση και προβολή του ΠΜΔΧ.



Ουσιαστικός επιστημονικός και διοικητικός έλεγχος των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που παίρνει
η ΕΕΧ και διασφάλιση της διαφάνειας όλων των αναθέσεων, χωρίς σκιές.



Πλήρης προσαρμογή της οικονομικής λειτουργίας της ΕΕΧ στο θεσμικό πλαίσιο για τα
ΝΠΔΔ. Συγκέντρωση σε έναν ενιαίο κεντρικό λογαριασμό, υπό τον έλεγχο της ΣτΑ, όλου
του αποθεματικού της ΕΕΧ που είναι σήμερα διάσπαρτο.



Ανυποχώρητη υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα της ασφάλισης των εργαζόμενων
χημικών απέναντι στην προσπάθεια ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος από
την κυβέρνηση.



Σταθερή και δυναμική διεκδίκηση ισότιμης συμμετοχής χημικών σε όλες τις σχετικές
προκηρύξεις του δημοσίου, καθώς και κατοχύρωσης των εργασιακών δικαιωμάτων του
κλάδου.



Ανάπτυξη σύγχρονης εκδοτικής στρατηγικής της ΕΕΧ, με στήριξη open access εκδόσεων
(τόσο στην Ελλάδα όσο και μέσω της «Chemistry Europe» στην οποία συμμετέχει η ΕΕΧ),
θεματικών περιοδικών (π.χ. για την εκπαίδευση) και επιλεγμένων βιβλίων.



Δημιουργία δικτύου χημικών που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, για τη στήριξή τους
και τη διατήρηση της επαφής τους με την Ελλάδα.

