ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΧ
Συνάδελφοι
Οι επικείμενες εκλογές στην Ένωση Ελλήνων Χημικών διεξάγονται εν μέσω της κρίσης που μαστίζει την
ελληνική – και όχι μόνο – κοινωνία. Βιώνουμε τη τελευταία τριετία ανατροπές που έχουν οδηγήσει τη χώρα
δέσμια των μνημονίων, τους πολίτες της σε απόγνωση, τα συνήθη υποζύγια σε ασύμμετρες θυσίες και τις
εργασιακές σχέσεις σε πορεία κινεζοποίησης. Σε αυτό το σκηνικό απελπισίας ο κλάδος και ο επιστημονικός
μας φορέας δεν ήταν δυνατόν να μείνουν ανεπηρέαστοι.
Ειδικότερα, οι συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών για τον κλάδο των χημικών είναι:


Η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και η μεθοδευμένη απαξίωση του θεσμού των
συλλογικών διαπραγματεύσεων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σχέσεις ομηρίας,
απαξίωσης και εκβιαστικών όρων εργασίας.



Η απαξίωση όλων των συλλογικοτήτων και φορέων, συμπεριλαμβανομένου της ΕΕΧ και του
ρόλου της ως θεσμοθετημένου συμβούλου του κράτους για θέματα χημείας, προστασίας του
περιβάλλοντος και της υγείας του πολίτη. Η πολιτική που προωθείται είναι ξεκάθαρη: στήριξη
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και κερδοσκοπικού χαρακτήρα ινστιτούτων, στη θέση ισχυρών
δημόσιων φορέων ικανών να διασφαλίσουν το δημόσιο συμφέρον.



Η ταφόπλακα στις ελπίδες του φορέα μας για τη μετατροπή του σε ένα σύγχρονο επιμελητήριο
με οργανισμό λειτουργίας ικανό να στηρίξει τη λειτουργία της ΕΕΧ που απλόχερα της δίνει ο
ιδρυτικός της νόμος.

Χειρότερο όλων, η ΕΕΧ ελάχιστες φορές την τελευταία τριετία μπόρεσε να αντισταθεί στα παραπάνω, να
καταθέσει πολιτική πρόταση, να φανεί αρωγός στα μέλη της, να εμπνεύσει τον επιστημονικό χώρο.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει όμως να είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Οι ημέρες που ζούμε περιορίζουν
αντικειμενικά τις δυνατότητες της όποιας Διοικούσας Επιτροπής και εξαντλούν το ηθικό δυναμικό
όλων μας. Οι ευθύνες όμως για την άσχημη κατάσταση της ΕΕΧ δεν περιορίζονται εκεί. Καταλυτικό
ρόλο έπαιξε το πολιτικό σκηνικό στη ΔΕ και η στάση των διαφόρων παρατάξεων. Γι’ αυτό το λόγο
αισθανόμαστε την ανάγκη να προχωρήσουμε σε μια εκτενή αποτίμηση.
Η τριετία 2010-2012 ξεκίνησε ελπιδοφόρα, καθώς το Προεδρείο
1

της Διοικούσας Επιτροπής εξέλεγη

σχεδόν παμψηφεί (με 9 ψήφους υπέρ και 1 λευκή) και εκτιμήσαμε πως έτσι θα υπάρξει μια συνεννόηση
σχετικά με θέματα αιχμής, όπως ο οργανισμός λειτουργίας της ΕΕΧ, η υπογραφή του Προεδρικού
Διατάγματος που αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των χημικών και η αναβάθμιση του ρόλου της
χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αλλά για το ταγκό χρειάζονται δύο και, όπως πολύ γρήγορα
αποδείχθηκε, η ΠΑΣΚ δεν είχε τις ίδιες καλές προθέσεις με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Έτσι, έχοντας
εξασφαλίσει –έπειτα από σωρεία υποσχέσεων και δεσμεύσεων– εκπρόσωπό της στη θέση του προέδρου της
Διοικούσας Επιτροπής, εστίασε το ενδιαφέρον της περισσότερο στην τοποθέτηση «ημετέρων» σε όργανα
της ΕΕΧ αλλά και στην προσωπική προβολή των εκπροσώπων της: ο ενικός αριθμός χρησιμοποιήθηκε
συχνότερα από κάθε άλλη φορά, πολλές από τις αποφάσεις τέθηκαν ως «προ τετελεσμένων γεγονότων»
(ακόμα και διορισμοί εκπροσώπων άνευ απόφασης) και άρα αναγκαίες, αλλά και ερμηνείες των
κανονισμών απέκτησαν συχνά νόημα κατά το δοκούν του προέδρου της Διοικούσας, που έστησε τη δική
του… βασιλευομένη δημοκρατία. Όλα αυτά υπό την ανοχή και στήριξη (τουλάχιστον στον δημόσιο λόγο
τους) των υπολοίπων «επισκεπτών» στη Διοικούσα Επιτροπή εκπροσώπων της ΠΑΣΚ.
Η βασική αδυναμία της ΠΑΣΚ να παραγάγει συλλογική πολιτική προς το κοινό συμφέρον
αναδείχθηκε περίτρανα στην περίπτωση της δικαστικής διαμάχης (η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει
στην οικονομική διάλυση της Ένωσης) που είχε η ΕΕΧ με ανεξάρτητη έμμισθη συνεργάτιδά της.
Μάλιστα, η ΕΕΧ, στην προσπάθειά της να υπερασπιστεί τη διαφάνεια στη διοίκηση, βρήκε απέναντί
της τον πρόεδρο της ΔΕ του ΠΤ Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας, εκλεγμένο με την ΠΑΣΚ την
προηγούμενη περίοδο, ο οποίος και κατέθεσε εναντίον της Ένωσης! Οι συνάδελφοι της ΠΑΣΚ,
προτιμώντας να υπερασπιστούν το «τοτέμ» της παράταξής τους αντί για την ουσία, δεν βρήκαν ποτέ
το σθένος να καταδικάσουν αυτοβούλως ηθικά και πολιτικά μία πράξη η οποία χρήζει πειθαρχικού
ελέγχου.
Δεν μας εκπλήσσει έτσι ότι πρόσφατα εμφάνισαν το ψηφοδέλτιό τους για τις επικείμενες εκλογές
συνδυασμένο με τα αρχικά ΕΚΜ, τα οποία ως γνωστόν δεν παραπέμπουν στο ΠΑΣΟΚ αλλά σε άλλον
πολιτικό φορέα, τον οποίο τα μέλη της ΠΑΣΚ χλεύαζαν τα τελευταία χρόνια. Είναι πραγματικά τραγικό
να ντρέπεται μια πολιτική συλλογικότητα να δηλώσει αυτό που πραγματικά είναι.
Για την απογοητευτική κατάσταση στην ΕΕΧ σοβαρό μερίδιο ευθύνης φέρει και η Δη.Κι.Χη., η οποία και
έλαμψε διά της ανυπαρξίας της σε όλη την προηγούμενη θητεία. Αφού ξεκίνησε με επιχειρήματα…
ποδοσφαιρικής λίγκας σχετικά με τη θέση του Γενικού Γραμματέα και με την τακτική του
αυτοαποκλεισμού της από το προεδρείο, κατηγορώντας τις άλλες παρατάξεις γι’ αυτό, στη συνέχεια
βυθίστηκε σε λήθαργο, καταθέτοντας το πολύ δύο εισηγήσεις σε όλη τη διάρκεια της θητείας. Από κάποιο
σημείο και μετά ο πρωτεύσας εκπρόσωπός της σχεδόν ταυτίστηκε με τον πρόεδρο της ΔΕ και δεν δίσταζε
να μας επιπλήττει κάθε φορά που του ασκούσαμε κριτική. Στη δε Συνέλευση των Αντιπροσώπων το θεάμα
προκαλούσε θυμηδία, καθώς από τους 15 εκπροσώπους της είναι ζήτημα να είδαμε ελάχιστους να
συμμετέχουν. Φαίνεται πως αρκούνται και ολοκληρώνουν τη συμμετοχή τους στα κοινά της ΕΕΧ απλώς με
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την εκλογή τους...
Το στείρο κομματικό σκηνικό οξύνθηκε και από τον τρόπο παρουσίας της ΔΕΚ-Πανεπιστημονική στα
κεντρικά όργανα. Οι συνάδελφοι της εν λόγω παράταξης επέλεξαν για εκπρόσωπό τους στη ΔΕ έναν καθ’
όλα έντιμο συνάδελφο, που όμως αναπαράγει και μεταφέρει την εμμονή του κομματικού του χώρου για
άρνηση οποιασδήποτε κοινής δράσης αλλά και την απουσία γειωμένης πολιτικής πρότασης, αφήνοντας
χώρο αν όχι ταυτίστηκαν ουσιαστικά με τις πρακτικές των δύο «μεγάλων» παρατάξεων. Εξάλλου η
παρουσία τους σε όργανα της ΕΕΧ θύμιζε περισσότερο «σφραγίδα» παρά παράταξη που πιστεύει σε
αγώνες.
Σε όλα αυτά προστέθηκε και η στάση της Νέας Πνοής, η οποία συνέχισε την παράδοση της ανυπαρξίας σε
όλα τα επίπεδα. Μοναδική τους έννοια η με κάθε τρόπο κατάληψη θέσεων στο ΔΣ του Τμήματος Παιδείας,
στο οποίο συνέχισαν τη στρατηγική τους, που οδήγησε το Τμήμα σε άλλη μια «μαύρη τρύπα» και σε
ουσιαστική διάλυση. Χαρακτηριστικό είναι πως η Νέα Πνοή εξέλεξε εκπρόσωπο στη διοίκηση του
Περιφερειακού Τμήματος Αττικής & Κυκλάδων ο οποίος εμφανίστηκε μία μόνο φορά στις συνεδριάσεις!
Με τους συναδέλφους της Χημικής Αντίδρασης σίγουρα μας διαφοροποιούν πολλά σε σχέση με τις
πολιτικές αντιλήψεις μας. Οφείλουμε όμως να αναγνωρίσουμε την υγιή τους αντίληψη για το ρόλο της
ΕΕΧ. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί η ενεργή συμμετοχή τους στους δικαστικούς αγώνες στην υπόθεση
του ΠΤ Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδας (η μόνη παράταξη πέραν της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ που ασχολήθηκε
ουσιαστικά με το ζήτημα), με το προσωπικό κόστος που αυτό συνεπαγόταν, όταν άλλοι σφυρίζαν αδιάφορα.
Τα μέχρι σήμερα δικαστικά αποτελέσματα δικαιώνουν όλους όσοι αποφασίσαμε να αντιταχθούμε στην
αδιαφάνεια και στο κουκούλωμα της υπόθεσης.
Συνάδελφοι,
Αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε τα κακώς κείμενα και τις τακτικές που
οδήγησαν την ΕΕΧ σε απαξίωση από τους ίδιους τους συναδέλφους και την έχουν μετατρέψει σε ένα
κλειστό κλαμπ αρεστών. Και κυρίως να αντιδράσουμε αποτελεσματικά απέναντί τους.
Πιστεύουμε ακράδαντα πως αυτό το σκηνικό πρέπει να αλλάξει!
Είναι, λοιπόν, ζητούμενο να ξαναμπούν στην ατζέντα της ΕΕΧ:
η ΕΝΟΤΗΤΑ και η ΟΜΟΨΥΧΙΑ των συναδέλφων απέναντι στα κοινά τους ζητήματα,
να ξαναβρεί η ΕΕΧ το ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ της ΗΘΟΣ,
η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ να είναι επιτακτική ανάγκη και όχι απλώς ένα ακόμα σύνθημα,
τα ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ όλων μας στη δουλειά μας αλλά και στη ζωή μας να
πάρουν την πρώτη θέση στην ατζέντα.
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Είναι το μεγάλο μας στοίχημα να επανέλθει ο χημικός στην Ένωση, αισθανόμενος πως μπορεί να
ακουμπήσει αλλά και να ταχθεί στο πλευρό της επιστήμης που υπηρετεί.
Όλα αυτά τα χρόνια, τα μέλη της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, έχοντας επίγνωση της ευθύνης μας, δώσαμε, δίνουμε και
θα δίνουμε τους αγώνες μας στη παραπάνω κατεύθυνση, για να είναι η ΕΕΧ ένας σύγχρονος και
λειτουργικός επιστημονικός και συνδικαλιστικός φορέας. Σίγουρα και λάθη έχουμε κάνει και σε καλές
προθέσεις οι οποίες διαψεύστηκαν βασιστήκαμε κάποιες φορές. Δεν πάψαμε όμως να ενδιαφερόμαστε
για το σύνολο των συναδέλφων.
Θα ήταν εμπόριο ελπίδας αν αποτυπώναμε υποσχέσεις σε αυτή την εκλογική διακήρυξη, μιας και τα
γεγονότα είναι τόσο ρευστά, οι κύκλοι ζωής τόσο μικροί και συχνά οι εξελίξεις μάς προσπερνάνε.
Θεωρούμε όμως υποχρέωση να καταθέσουμε τις αρχές και τις δεσμεύσεις μας, που με συνέπεια
ακολουθούμε όλα αυτά τα χρόνια.
1.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα επαγγελματικά-εργασιακά ζητήματα εκτιμούμε πως πρέπει να είναι στην κορυφή της ατζέντας της
Ένωσης:


Σταθερές και προγραμματισμένες –ελεγχόμενες από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων– επαφές της ΔΕ
με τη πολιτεία για την προώθηση των επαγγελματικών θεμάτων των χημικών.



Άμεση παρέμβαση στη κυβέρνηση για το θεσμικό πλαίσιο της ΕΕΧ και ειδικότερα την υπογραφή του
Προεδρικού Διατάγματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των χημικών, που εκκρεμεί μια επταετία.



Θεσμοθέτηση 2 τουλάχιστον συναντήσεων ετησίως της ΔΕ με τους κλαδικούς συλλόγους των Χημικών.



Σταθερή διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων χαμηλού κόστους συμμετοχής για τους χημικούς, με
σκοπό την ενίσχυση της επιστημονικής επάρκειας και τη συνεχή ενημέρωση των συναδέλφων.

2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αποδείχθηκε πως με ενωτικές κινήσεις στο χώρο των εκπαιδευτικών της ΕΕΧ και συντονισμένη εργασία
μπορούμε να αναδείξουμε το ολεθριο σφάλμα των ηγεσιών του Υπουργείου Παιδείας με την υποβάθμιση
της χημείας:


Θεωρούμε κρίσιμο να διασφαλιστεί η υποχρεωτική εξέταση του μαθήματος της χημείας στη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεδομένου ότι 160 τμήματα ΑΕΙ/ΤΕΙ (χημικοί, χημικοί μηχανικοί,
πολιτικοί μηχανικοί, βιολόγοι, γεωπόνοι, μηχανικοί περιβάλλοντος) έχουν στα προγράμματα σπουδών
τους μαθήματα χημείας.



Ανάδειξη του ρόλου της χημείας στη επιστημονική υποδομή του σύγχρονου πολίτη, ως μίας από τις
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τέσσερις βασικές θετικές επιστήμες (μαθηματικά, φυσική, χημεία και βιολογία).
3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ


Μεγάλος στόχος της ΕΕΧ το επόμενο διάστημα πρέπει να είναι η ανάδειξη και διεκδίκηση (σε
συνεργασία και με άλλες επιστημονικές/επαγγελματικές ενώσεις) ενός άλλου παραγωγικού μοντέλου
για τη χώρα, δίνοντας από τη δική μας πλευρά ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς που σχετίζονται με την
επιστήμη μας. Παράλληλα, είναι αναγκαία η ανάδειξη του κοινωνικού χαρακτήρα της ΕΕΧ, με
παρεμβάσεις σε όλα τα ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τη χημεία.

4. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ


Θεσμοθέτηση του ρόλου του χημικού στην προστασία του περιβάλλοντος (άδειες περιβαλλοντικών
μελετών, πιστοποίηση μονάδων αντιρρύπανσης, περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.λπ).

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


Πάγια θέση μας, η ενίσχυση του θεσμικού/νομοθετικού πλαισίου του ΕΦΕΤ που θα κατοχυρώνει την
ανεξαρτησία του, υπό την εποπτεία Υπουργείου Ανάπτυξης, με αποστολή του τον έλεγχο της αγοράς. Ο
ΕΦΕΤ θα πρέπει να αποτελέσει φορέα εθνικής σημασίας που δεν θα διέπεται από συντεχνιακά
συμφέροντα.

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ


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

7. ΘΕΣΜΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.
Θεωρούμε πως η συμμετοχή στην ΕΕΧ δεν πρέπει να είναι υποχρεωτική για όσους αποφάσισαν να μην
ασκήσουν το επάγγελμα του χημικού ή δεν είχαν αντίστοιχη ευκαιρία.


Αλλαγή του ιδρυτικού νόμου της ΕΕΧ με σκοπό την άρση της υποχρέωσης καταβολής συνδρομής για
όσους χημικούς δεν ασκούν το επάγγελμα του χημικού.



Περαιτέρω ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με διευκόλυνση εξόφλησης.



Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ δεσμεύεται για την ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου των τμημάτων και των
επιτροπών, έτσι ώστε να επιτελούν τον θεσμοθετημένο ρόλο τους ως επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Ο
κανονισμός λειτουργίας πρέπει να αλλάξει προς το απλούστερο. Εθελοντισμός δεν σημαίνει συμμετοχή«ετικέτα», ανευθυνότητα και ασυδοσία.

Συνάδελφοι,
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Απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, που μαζί είδαμε την ΕΕΧ ως συνέχεια των φοιτητικών μας αγώνων, 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.
Κακά τα ψέματα, πολλά κακώς κείμενα ξεκινάνε από τη μη συμμετοχή μας, με αποτέλεσμα την εκχώρηση
του βίου της ΕΕΧ σε ομάδες με μικροποπολιτική ατζέντα. Η σημερινή κατάσταση στην ΕΕΧ θα συνεχίζεται
και θα χειροτερεύει όσο η ΕΕΧ θα παραμένει χώρος απ’ όπου θα απουσιάζουν οι χημικοί και οι συλλογικές
διαδικασίες, και θα κυριαρχούν οι προσωπικές στρατηγικές.
Δεν υπάρχει άλλος δρόμος για την επίλυση των προβλημάτων του κλάδου μας, παρά μόνο η συλλογική
δράση στο πλαίσιο της Ένωσης Ελλήνων Χημικών.

Αγωνιστική συνάντηση στις εκλογές της ΕΕΧ στις 4 Νοεμβρίου 2012
Χρέος μας η συμμετοχή, όχι η ανάθεση!

Υποψήφιοι για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΑ
Συνταξιούχος (Γ.Χ.Κ), Θεσσαλονίκη
ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
Πανεπιστήμιο Πάτρας
ΑΡΜΑΓΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
Ελεύθερος επαγγελματίας, Αθήνα
ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα
ΓΕΩΡΒΑΣΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΕΥΗ)
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα
ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Χημικός Βιομηχανίας, Αθήνα
ΔΗΜΟΥ ΘΑΝΑΣΗΣ
Συνταξιούχος (Γ.Χ.Κ), Σάμος
ΔΟΪΤΣΙΝΗΣ ΑΛΕΚΟΣ
Συνταξιούχος (Υπουργείο Γεωργίας), Θεσσαλονίκη
ΖΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΤΑΣΟΣ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αντιπρόεδρος Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ, Αθήνα
ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Συνταξιούχος (Χημικός Βιομηχανίας), Ζάκυνθος
ΚΟΪΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Πανεπιστήμιο Αθήνας, Α’ Αντιπρόεδρος ΔΕ/ΕΕΧ
ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πύργος
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΕΡΜΙΝΑ
Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αθήνα
ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΤΡΟΝΑ-ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αθήνα
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Συνταξιούχος (Ευρωπαϊκό γραφείο για διπλώματα ευρεσιτεχνίας), Ιωάννινα
ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ
Χημικός Βιομηχανίας, Αθήνα , Γενικός Γραμματέας ΔΕ/ΕΕΧ
ΜΑΝΤΖΑΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ (ΔΩΡΑ)
Γ.Χ.Κ, Ηράκλειο
ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
Χημικός Βιομηχανίας, Θεσσαλονίκη
ΜΠΟΛΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Επιθεωρητής Υπουργείου Οικονομικών, Αθήνα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Θεσσαλονίκη
ΠΑΝΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αθήνα
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΥΜΙΟΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα
ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΦΡΟΣΩ
Συνταξιούχος, Πανεπιστήμιο Αθήνας
ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο
ΠΟΜΟΝΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
Συνταξιούχος (Γ.Χ.Κ), Αθήνα, πρ.Προέδρος ΤΕΑΧ
ΡΕΒΙΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Συνταξιούχος (Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων), Αθήνα
ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πανεπιστήμιο Αθήνας
ΣΑΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γ.Χ.Κ, Αθήνα
ΣΑΡΡΗ ΑΡΓΥΡΩ (ΡΟΥΛΑ)
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Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Πύργος
ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ιδιωτικός Υπάλληλος, Αθήνα
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Χημικός Βιομηχανίας,Αντιπρόεδρος ΔΕ ΠΤ Αττικής& Κυκλάδων, Αθήνα
ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Ηράκλειο
ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ του Νίκου
Γ.Χ.Κ, Αθήνα
ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΕΦΗ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΑΛΕΞΗΣ
Συνταξιούχος (Χημικός Βιομηχανίας), Αθήνα
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα

Υποψήφιοι για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

ΑΛΙΚΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
Συνταξιούχος, Πανεπιστήμιο Αθήνας
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ του Ανδρέα
Ελεύθερος επαγγελματίας, Αθήνα
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)
Συνταξιούχος (κλινικός χημικός), Αθήνα
Υποψήφιοι για τη το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο

ΜΠΟΥΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Συνταξιούχος (Χημικός Βιομηχανίας), Αθήνα, πρ.Πρόεδρος ΔΣ Ε.Ε.Χ
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Πανεπιστήμιο Πάτρας
ΨΩΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Ελεύθερος επαγγελματίας, Αθήνα
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Υποψήφιοι για την ελεγκτική επιτροπή

ΛΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
Συνταξιούχος(Χημικός Βιομηχανίας), Αθήνα
ΠΙΠΕΡΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Ελεύθερος επαγγελματίας, Αθήνα
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