ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΧ
Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/σες
Την 1η Νοέμβρη πραγματοποιούνται οι εκλογές της Ένωσης Ελλήνων Χημικών για την εκλογή
των κεντρικών και περιφερειακών οργάνων της. Οι επικείμενες εκλογές ακολουθούν μια πυκνή
πολιτικά εποχή με εξελίξεις του δεν άφησαν κανέναν ανεπηρέαστο. Η ελληνική κοινωνία βίωσε το
αίσθημα της ελπίδας, της μάχης με τους ισχυρούς της Ευρώπης για ένα καλύτερο μέλλον, αλλά και
της επιβολής του ισχυρότερου. Η τελευταία τριετία χαρακτηρίστηκε από το βάθεμα της κρίσης,
από την επιδείνωση του βιοτικού επιπέδου, τους πολίτες σε απόγνωση και τις εργασιακές σχέσεις
σε διάλυση. Η περίοδος από το 2010 μέχρι σήμερα έχει επιμέρους δυσμενείς επιπτώσεις στην
οικονομία της χώρας, στην παιδεία, στην υγεία, στη δημόσια διοίκηση, στην εργασία, στα
ασφαλιστικά δικαιώματα και στις εργασιακές σχέσεις.
Η ΕΕΧ οφείλει να αγωνιστεί και να συμβάλει ώστε να βγει η χώρα από την κρίση. Να υποστηρίξει
πολιτικές που έχουν στόχο την απομείωση του χρέους και την παραγωγική ανασυγκρότηση της
χώρας με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο. Η ΕΕΧ ως σύμβουλος του κράτους για
θέματα Χημείας μπορεί να συμβάλει με τις προτάσεις της στη βιομηχανική ανάπτυξη, στη
βελτίωση της εκπαίδευσης, της υγείας και στην ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης.
Ειδικότερα, οι συνέπειες των μνημονιακών πολιτικών όλα αυτά τα χρόνια για τον κλάδο μας είναι:
Η συνεχής μετανάστευση του επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας, απότοκο της
ανεργίας και της απορρύθμισης των εργασιακών σχέσεων που έχουν καταστεί σχέσεις
ομηρίας, απαξίωσης και εκβιαστικών όρων εργασίας.
Η συνεχής αποανάπτυξη της οικονομίας και η πλήρης εξάρτηση από τον δανεισμό.
Η απαξίωση των συλλογικών φορέων, των επιστημονικών ενώσεων και των
επιμελητηρίων από το κράτος.
1

Η πλειοψηφία της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΕΧ, με την κομβική συμμετοχή της
«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ», προσπάθησε σθεναρά να άρει τα παραπάνω εμπόδια και τα
κατάφερε σε αρκετά την τριετία που μας πέρασε, παρότι φυσικά δεν μπόρεσε να τα ξεπεράσει όλα.

Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» στο προεδρείο της ΕΕΧ
Η τριετία 2013-2015 ξεκίνησε με την αποκάλυψη από την παράταξή μας ότι στις προηγούμενες
εκλογές κάποιοι προχώρησαν σε νοθεία του αποτελέσματος στήνοντας ολόκληρο μηχανισμό
αποστολής πλαστών επιστολικών ψήφων (η υπόθεση βρίσκεται πια στα δικαστήρια). Στο κλίμα
αυτό η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ» συνεργάστηκε με τις παρατάξεις «Χημική Αντίδραση» και
«Δη.Κι.Χη.» για τον σχηματισμό ενός υγιούς προεδρείου με στόχο να βγει η ΕΕΧ από την
εσωστρέφεια και τους διαδρομισμούς, να νοικοκυρευτούν τα οικονομικά της, τα οποία είχαν
φτάσει σε οριακό σημείο, να ανακτηθεί το κύρος της απέναντι στην πολιτεία και τον
επιστημονικό κόσμο, να αντιμετωπιστούν κρίσιμα ζητήματα για τον κλάδο, όπως αυτό της
χημικής εκπαίδευσης.
Στα τρία αυτά χρόνια το ενωτικό προεδρείο, με την καταλυτική συνεισφορά της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΧΗΜΙΚΩΝ», πέτυχε τα εξής:
1) Να υπάρξει ένα μεγάλο νοικοκύρεμα στα οικονομικά της ένωσής μας που απέτρεψε τις
σπατάλες και την άσκοπη διασπορά πόρων. Πλέον η ΕΕΧ έχει καλύψει όλες τις οφειλές της
από το παρελθόν (π.χ. σε διεθνείς φορείς κ.λπ.), έχει διασφαλίσει ένα σταθερό επίπεδο εσόδων
και καλύπτει τις ανάγκες της (π.χ. λειτουργία, εκδηλώσεις, υποστήριξη διεκδικήσεων του
κλάδου, προετοιμασία και συμμετοχή στις ολυμπιάδες χημείας κ.λπ.).
2) Να αξιοποιηθεί στο μέγιστο η σύγχρονη ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω της δικτυακής πύλης
(αγγελίες, ενημερωτικά δελτία).
3) Να αποτραπεί η προσπάθεια υποβάθμισης της Χημείας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση από
την κυβέρνηση Σαμαρά/Βενιζέλου και τον ανεκδίηγητο υπουργό Α. Λοβέδο, και στη συνέχεια
να αποκατασταθεί μερικώς η χημεία στα λύκεια. Πρόκειται για μια πολύμηνη προσπάθεια που
σήκωσε το προεδρείο στην πλάτη του, όταν οι υπόλοιπες παρατάξεις σφύριζαν αδιάφορα.
4) Να υπάρχει συνεχής πίεση και διεκδίκηση για τα μεγάλα επαγγελματικά μας ζητήματα, όπως
η περίπτωση της φωτογραφικής νομοθέτησης του ΥπΑΑΤ σχετικά με το δικαίωμα υπογραφής
στα εργαστήρια τροφίμων.
5) Να διασφαλιστεί ενωτική και δημοκρατική κουλτούρα στα όργανα της ΕΕΧ.
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Όλα αυτά τα χρόνια, τα μέλη της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ», έχοντας επίγνωση της ευθύνης που μας
εμπιστευθήκατε, ήμασταν πάντα στην πρώτη γραμμή, υπερβαίνοντας μικροκομματικές τακτικές
και επιδιώκοντας να αξιοποιούνται όλες οι δυνάμεις της ΕΕΧ. Γιατί ξέρουμε καλά ότι ο αγώνας
στα κοινά της ΕΕΧ δεν είναι αγώνας ταχύτητας. Είναι αγώνας αντοχής και χρειάζεται καθαρό
μυαλό, ανιδιοτέλεια και σοβαρό σχεδιασμό.

Οι υπόλοιπες δυνάμεις στην ΕΕΧ;
Δυστυχώς οι υπόλοιπες παρατάξεις δεν επέδειξαν αντίστοιχα εποικοδομητική στάση. Την τριετία
που μας πέρασε φάνηκε καθαρά πως η «ΕΚΜ-ΠΑΣΚ» αδυνατεί και απαξιοί να συμβάλει στα
πράγματα της Ένωσης αν δεν έχει κατακτήσει οφίτσιο. Στην ίδια λογική, και κατά παράδοση πια,
κινήθηκε και η «Νέα Πνοή», η οποία συνέχισε τον συνδικαλιστικό τουρισμό, μιας και ο
εκπρόσωπός της στη Διοικούσα Επιτροπή ελάχιστες φορές εμφανίστηκε, χωρίς ποτέ να καταθέσει
κάτι ως έργο. Αρνητική και απογοητευτική ήταν και η στάση της «ΔΕΚ-Πανεπιστημονική», η
οποία επέλεξε για μια ακόμη φορά να πετροβολά από μακριά, «για λόγους αρχής», κάθε
προσπάθεια, ανεξαρτήτως περιεχομένου. Χαρακτηριστικές αυτής της αντίληψης ήταν οι εξελίξεις
στο ΔΣ του Τμήματος Παιδείας, όπου αφού αρχικά επιδιώχθηκε (!) και επιτεύχθηκε η απόκτηση
πλειοψηφίας από εκπροσώπους της, σύντομα αποφασίστηκε η συντονισμένη παραίτηση και
απόδρασή τους, όταν διαπίστωσαν πως η συμμετοχή στα κοινά της ΕΕΧ δεν μπορεί να είναι μόνο
γενικόλογη πολιτική κριτική, αλλά απαιτεί και πρακτική προσφορά έργου. Και όλα αυτά σε μια
περίοδο με έντονες εξελίξεις στο εκπαιδευτικό μέτωπο.

Η πρόταση της «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ» για την επόμενη θητεία
Την επόμενη τριετία η ΕΕΧ, έχοντας πια αποκτήσει ομαλή λειτουργία, έχει τη δυνατότητα να κάνει
ουσιαστικά βήματα σε καινούρια πεδία, με στόχο να αποτελέσει έναν σύγχρονο και λειτουργικό
επιστημονικό και συνδικαλιστικό φορέα. Με την ψήφο σας στη «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» διασφαλίζετε
ότι δεν θα υπάρξει επιστροφή στο παρελθόν και ότι η πορεία αυτή θα συνεχιστεί ακόμη πιο
δυναμικά, με ανιδιοτέλεια και όχι με στόχο την προσωπική προβολή.
Για μια ΕΕΧ που:
Θα δρα με γνώμονα τη διαφύλαξη της ενότητας και της αλληλεγγύης των Χημικών.
Θα αξιοποιεί τους πόρους της με σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, προσφέροντάς τους
στην υπηρεσία των συναδέλφων, πέρα από γραφειοκρατικές λογικές του παρελθόντος.
Θα συνεχίσει δυναμικά να διεκδικεί για την ενδυνάμωση της Χημείας στην εκπαίδευση με
επαρκείς ώρες, προγράμματα μαθημάτων, εργαστηριακή λογική.
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Θα παρακολουθεί σταθερά και θα παρεμβαίνει δυναμικά σε όλα τα ζητήματα που αφορούν
τη χημεία και τους χημικούς (π.χ. περιβάλλον, έλεγχος τροφίμων/φαρμάκων, έρευνα,
μετανάστευση επιστημόνων).
Θα αγωνίζεται για να επανέλθει ο χημικός στο προσκήνιο, στην αγορά εργασίας, ως συντελεστής της παραγωγικής ανασυγκρότησης, προσφέροντας τις γνώσεις και την πείρα του.
Πιο συγκεκριμένα:
1.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Τα επαγγελματικά-εργασιακά ζητήματα θα πρέπει να είναι στην κορυφή της ατζέντας της ΕΕΧ:
Σταθερή διοργάνωση σεμιναρίων και ημερίδων χαμηλού κόστους συμμετοχής, με σκοπό την
ενίσχυση της επιστημονικής επάρκειας και τη συνεχή ενημέρωση των συναδέλφων
Σταθερές και προγραμματισμένες –ελεγχόμενες από τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων– επαφές
της ΔΕ με τη πολιτεία για την προώθηση των επαγγελματικών θεμάτων των χημικών.
Συνεχείς παρεμβάσεις στην ηγεσία του εποπτεύοντος υπουργείου για το θεσμικό πλαίσιο της
ΕΕΧ και ειδικότερα την υπογραφή του προεδρικού διατάγματος των επαγγελματικών
δικαιωμάτων των χημικών, που εκκρεμεί μια επταετία.
Θεσμοθέτηση δύο τουλάχιστον συναντήσεων ετησίως της ΔΕ με τους κλαδικούς συλλόγους
των χημικών.

2. ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Αποδείξαμε πως με σοβαρότητα, επιμονή, διεπιστημιονικές πρωτοβουλίες και επιχειρήματα χωρίς
συντεχνιακό χαρακτήρα αλλά με γνώμονα τη συνολική βελτίωση της σχολικής εκπαίδευσης,
μπορούμε να άρουμε πολυτείς αδικίες οι οποίες στρεβλώνουν το εκπαιδευτικό σύστημα.
Διεκδικούμε:
Την ενίσχυση σε ώρες της χημείας στο Γυμνάσιο.
Την ισορροπημένη κατανομή ωρών χημείας στο λύκειο, με άξονα την επαναφορά της χημείας
κατεύθυνσης και στη Β΄ Λυκείου.
Την ανάπτυξη του εργαστηριακού χαρακτήρα της χημείας στο σχολείο, ως προϋπόθεσης για την
ουσιαστική κατανόησή της αλλά και τη γενικότερη επαφή των μαθητών με τις φυσικές επιστήμες.
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3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Μεγάλος στόχος της ΕΕΧ το επόμενο διάστημα πρέπει να είναι η ανάδειξη και διεκδίκηση (σε
συνεργασία και με άλλες επιστημονικές/επαγγελματικές ενώσεις) ενός νέου παραγωγικού μοντέλου
για τη χώρα, δίνοντας από τη δική μας πλευρά ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς που σχετίζονται με
την επιστήμη μας, με έμφαση και στηριξη του πρωτογενούς τομέα, της μεταποίησης και του
ελέγχου στην παραγωγή.
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 (ενεργειακοί
επιθεωρητές,

άδειες

περιβαλλοντικών

μελετών,

πιστοποίηση

μονάδων

αντιρρύπανσης,

περιβαλλοντική εκπαίδευση κ.λπ).

5. ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
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 και ο οποίος μαζί με τον βασικό εργαστηριακό φορέα, το ΓΧΚ, θα ελέγχουν
αποτελεσματικά την αγορά και θα διασφαλίζουν την προστασία των καταναλωτών.

6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Συμμετοχή εκπροσώπου των χημικών στο ΔΣ του νέου ανεξάρτητου επικουρικού ταμείου.
Παροχή πλέον της μίας σύνταξης σε όσους ασφαλισμένους έχουν καταβάλει εισφορές σε
περισσότερους από έναν ασφαλιστικό φορέα του ΕΤΕΑ.
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7. ΘΕΣΜΟΙ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΧ
Αποτύπωση της πραγματικής κατάστασης μελών / διευκόλυνση των συναδέλφων:
o Αλλαγή του ιδρυτικού νόμου της ΕΕΧ με σκοπό την άρση της υποχρέωσης συμμετοχής
στην ΕΕΧ (και άρα καταβολής συνδρομής) για όσους δεν ασκούν το επάγγελμα του
χημικού / συνδυαστικά με θεσμοθέτηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος.
o Ρυθμίσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές με διευκόλυνση εξόφλησης. Διεκδίκηση
διαγραφής παλαιότερων οφειλών.
Ουσιαστική ενίσχυση του ρόλου των τμημάτων και των επιτροπών, έτσι ώστε να επιτελούν τον
θεσμοθετημένο ρόλο τους ως επιτροπές εμπειρογνωμόνων. Αλλαγή του κανονισμού
λειτουργίας προς το απλούστερο, ώστε να φύγουμε από τη συμμετοχή-«ετικέτα» και την
ασυδοσία και να δοθεί φωνή και χώρος στους συναδέλφους που βρίσκονται στην αιχμή των
θεμάτων και επιθυμούν να προσφέρουν.

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/σες,
Πολλά κακώς κείμενα ξεκινάνε από τη μη συμμετοχή μας στην ΕΕΧ, με αποτέλεσμα την
εκχώρηση του βίου της σε ομάδες με μικροποπολιτική ατζέντα. Η σημερινή κατάσταση δεν μπορεί
να αλλάξει δραστικά όσο η ΕΕΧ θα παραμένει χώρος απ’ όπου θα απουσιάζουν οι χημικοί και οι
συλλογικές διαδικασίες, και θα κυριαρχούν οι προσωπικές στρατηγικές.
Γι’ αυτό απευθυνόμαστε σε όλους εσάς, με τους οποίους συμμεριζόμαστε την άποψη 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 ενεργού πολίτη, ζητώντας σας να
ενισχύσετε την προσπάθειά μας με την ψήφο και τη συμμετοχή σας.

Αγωνιστική συνάντηση στις εκλογές της ΕΕΧ την 1η Νοεμβρίου 2015
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΕΧ
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Υποψήφιοι για τη Συνέλευση των Αντιπροσώπων
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΑ
Συνταξιούχος ΓΧΚ, Θεσ/νίκη

ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Πύργος

ΑΛΕΤΡΑΣ ΑΛΕΞΗΣ
Πανεπιστήμιο Πάτρας
ΑΛΙΚΑΡΙΔΗΣ ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ
Συνταξιούχος ΕΚΠΑ, Αθήνα

ΚΥΠΡΙΑΝΙΔΟΥ ΜΑΤΡΟΝΑ-ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ
ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», Αθήνα
ΚΥΡΙΑΚΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
Συνταξιούχος Ευρωπαϊκού Γραφείου για
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας, Ιωάννινα

ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα

ΛΑΜΠΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ
Χημικός βιομηχανίας, πρόεδρος Συλλόγου
Ιατρικών Επισκεπτών, Αθήνα
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
Συνταξιούχος ΑΤΕΙ, Μέλος ΔΣ ΟΒΙ, Αθήνα

ΑΡΜΑΓΟΥ ΙΟΥΛΙΑ
Ελεύθερος επαγγελματίας, Αθήνα
ΑΦΕΝΔΡΑ ΑΜΑΛΙΑ-ΣΟΦΙΑ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΜΑΓΑΛΙΟΣ ΒΑΪΟΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ρόδος

ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, Αθήνα
ΓΑΛΑΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Συνταξιούχος χημικός βιομηχανίας, Αθήνα
ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΙΛΛΥ)
Χημικός βιομηχανίας, Αθήνα
ΔΑΝΙΛΗ ΕΛΕΝΗ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ΠΣΠΑ, Αθήνα

ΜΑΚΡΥΠΟΥΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ
Χημικός βιομηχανίας, ταμίας
γ.γ. ΠΣΧΒΕ, Αθήνα

ΔΕ/ΕΕΧ,

ΜΑΡΜΑΡΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΓΙΩΤΑ)
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα
ΜΠΟΛΚΑΣ ΣΠΥΡΟΣ
Επιθεωρητής υπουργείου Οικονομικών, Αθήνα
ΝΑΛΜΠΑΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Θεσ/νίκη

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)
Γενικό Χημείο Κράτους, Πειραιάς
ΚΑΙΣΑΡΗ ΑΝΝΑ (ΑΝΝΙΤΑ)
Ιδ. υπάλληλος, Β΄ αντιπρόεδρος ΠΣΧΒΕ, Αθήνα

ΝΟΥΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Ιωάννινα
ΠΑΓΙΑΣΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Χημικός βιομηχανίας, Αθήνα

ΚΑΛΛΙΜΑΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (ΑΡΗΣ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα

ΚΛΑΥΔΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Συνταξιούχος χημικός βιομηχανίας, Ζάκυνθος

ΠΑΝΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Σύμβουλος επιχειρήσεων, Αθήνα
ΠΑΠΑΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΘΥΜΙΟΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα
ΠΑΠΑΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ
Ελεύθερος επαγγελματίας, Αθήνα
ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Γενικό Χημείο Κράτους, Θεσ/νικη
ΠΙΠΕΡΑΚΗ ΦΡΟΣΩ
Συνταξιούχος ΕΚΠΑ, Αθήνα

ΚΟΪΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ
Πανεπιστήμιο Αθήνας, μέλος ΔΕ/ΠΤΑΚ, Αθήνα

ΠΟΛΥΜΕΝΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Αθήνα

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αντιπρόεδρος
Γενικού Συμβουλίου ΑΔΕΔΥ, Αθήνα
ΚΑΡΑΠΕΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
Άνεργος, Αθήνα
ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Γενικό Χημείο Κράτους, Βόλος
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ΠΟΜΟΝΗΣ ΘΟΔΩΡΟΣ
Συνταξιούχος ΓΧΚ, Αθήνα, πρ. προέδρος ΤΕΑΧ

ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Χημικός βιομηχανίας, γ.γ. ΔΕ/ΕΕΧ, πρόεδρος
ΠΣΧΒΕ, Αθήνα
ΣΦΥΡΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα

ΠΡΙΦΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα
ΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
του Γεωργίου
Συνταξιούχος χημικός βιομηχανίας, Αθήνα

ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα

ΡΕΒΙΘΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
Συνταξιούχος ΕΟΦ, Αθήνα

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ηράκλειο

ΡΙΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Πανεπιστήμιο Αθήνας

ΤΣΑΓΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Γενικό Χημείο Κράτους, πρόεδρος συλλόγου
εργαζομένων ΓΧΚ, Αθήνα

ΣΑΜΙΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
Γενικό Χημείο Κράτους, Αθήνα

ΧΡΙΣΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ-ΑΛΕΞΗΣ
Συνταξιούχος χημικός βιομηχανίας, Αθήνα

ΣΙΓΑΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης

ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Αθήνα

ΣΚΟΥΛΙΚΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ (ΒΟΥΛΑ)
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΣΤΑΪΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Ιδιωτικός υπάλληλος, Αθήνα
ΣΤΑΥΡΑΚΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, Ηράκλειο

ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ
(ΓΙΩΤΑ) (συνεργαζόμενη)
Ιδιωτική υπάλληλος, Αθήνα

Υποψήφιοι για το Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιωάννινα
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ (ΠΟΠΗ)
Συνταξιούχος κλινικός χημικός, Αθήνα
Υποψήφιοι για το Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό Συμβούλιο
ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ
Συνταξιούχος ΓΧΚ, πρ. γεν. δ/ντης ΓΧΚ, Αθήνα
ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
Πανεπιστήμιο Πάτρας, Πάτρα
Υποψήφιοι για την ελεγκτική επιτροπή
ΒΟΥΤΣΙΝΑ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΓΙΑΓΚΟΣ)
Συνταξιούχος χημικός βιομηχανίας, Αθήνα
ΛΕΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΤΑΚΗΣ)
Συνταξιούχος χημικός βιομηχανίας, Αθήνα
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ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

