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Η ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ – ΣΥΝΕΠΗΣ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ
2000: Μπροστά στα σοβαρά επαγγελματικά θέματα που αντιμετώπισε ο κλάδος των
Χημικών μια ομάδα συναδέλφων αποφασίσαμε να αντιδράσουμε στη ραθυμία με την
οποία τα αντιμετώπιζε η Ε.Ε.Χ., προτάσσοντας την υπεράσπιση της Επιστήμης που
υπηρετούμε και τη διασφάλιση των επαγγελματικών μας δικαιωμάτων μακριά από τις
κομματικές διαφορές του παρελθόντος.
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•
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2000-2018: Μέχρι σήμερα η «Χημική Αντίδραση» με συνέπεια και συνέχεια είναι η μοναδική
φωνή, η οποία χωρίς κομματική υποστήριξη, αλλά και χωρίς κομματικές δεσμεύσεις, έχει
αδιάλειπτη και σταθερά αυξανόμενη παρουσία, στα όργανα της Ε.Ε.Χ.

Στο Π.Τ. Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας: Οι συνάδελφοι αναγνωρίζοντας τις
προσπάθειές μας και τη συνεχή και συνεπή ενασχόλησή μας με τα προβλήματα
που απασχολούν τον κλάδο, μας έδωσαν:
2006

2009

2012

2015

• τη δυνατότητα να
αναλάβουμε την
Προεδρία,
καταλαμβάνοντας την
πρώτη θέση με δύο
ψήφους διαφορά από
την «Νέα Κίνηση»
(τώρα Δη.Κι.Χη.)

•στις εκλογές
του 2009 μας
επιβράβευσαν με
ποσοστό 48% και
90 ψήφους
διαφορά από τη
δεύτερη παράταξη
Δη.Κι.Χη

•το 2012
ποσοστό 73%

•και το 2015
ποσοστό 81%.

Η αυξανόμενη συμμετοχή και εμπιστοσύνη των συναδέλφων στην «Χημική
Αντίδραση» έχει αναδείξει την ανάγκη να λυθούν τα «κομματικά» δεσμά και με

κοινές δράσεις και συνεργασίες, χωρίς ανούσιες, αλλά εντυπωσιακές
αντιπαραθέσεις να γίνει προσπάθεια για την επίλυση των κοινών προβλημάτων.

2012

2015

2018

Στη ΔΕ της ΕΕΧ εξελέγησαν 3 μέλη της «Χημικής Αντίδρασης»
τα οποία κατέλαβαν τις θέσεις του Προέδρου, του Β’
Αντιπροέδρου και του μέλους, έχοντας υπό την ευθύνη τους,
εκτός των τυπικών υποχρεώσεων, τις Διεθνείς Σχέσεις της ΕΕΧ
και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Στη ΔΕ της ΕΕΧ εξελέγησαν 4 μέλη της «Χημικής Αντίδρασης»
τα οποία κατέλαβαν τις θέσεις του Προέδρου, του Ειδικού
Γραμματέα και των μελών και μετά την υποχρεωτική
ανασυγκρότηση της ΔΕ, εξαιτίας των συντονισμένων
επιθέσεων ΔΗΚΙΧΗ και ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, τις θέσεις του
Προέδρου, του Β Αντιπροέδρου, του Ταμία και του Ειδικού
Γραμματέα. Ταυτόχρονα είχαν στην ευθύνη τους, εκτός των
τυπικών υποχρεώσεων, τις Διεθνείς Σχέσεις της ΕΕΧ και τη
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Τα μέλη της Χημικής
Αντίδρασης μετείχαν αδιαλείπτως στις συνεδριάσεις της ΔΕ
και παρά τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες υλοποίησαν τις
προγραμματικές θέσεις της παράταξης για μία ΕΕΧ με
διαφανείς διαδικασίες, εξωστρεφή, με διεθνή παρουσία και
επιρροή, καθώς και φροντίδα για όλους τους τομείς
επαγγελματικής απασχόλησης των χημικών και ειδικότερα για
τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
Το ψηφοδέλτιό μας αποτελείται από έμπειρους και νέους
συναδέλφους που καλύπτουν όλους τους τομείς
επαγγελματικής ενασχόλησης των Χημικών, ώστε να υπάρχει
η τεχνογνωσία για τη διαμόρφωση θέσεων και προτάσεων
μέσα από παραγωγικές συζητήσεις και δράσεις. Συγκεκριμένα,
στα 89 μέλη τα οποία συγκροτούν το ψηφοδέλτιο της Χημικής
αντίδρασης
υπάρχουν:
Καθηγητές
Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης και αναπληρωτές, Καθηγητές Ιδιωτικής
εκπαίδευσης, Εργαζόμενοι στο ΓΧΚ, Ιατρικοί Μεταπτυχιακοί
φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες και άνεργοι και Ερευνητές
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. επισκέπτες, Συνάδελφοι από
τη Βιομηχανία, Ελεύθεροι επαγγελματίες, Καθηγητές
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ΕΔΙΠ,

Η ΔΡΑΣΗ ΜΑΣ την ΤΡΙΕΤΙΑ 2015-2018

Τα μέλη της Χημικής Αντίδρασης τίμησαν και τιμούν την ψήφο συναδέλφων έχοντας
ΕΝΕΡΓΗ και ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ σε όλα τα όργανα που μας εξέλεξαν, γεγονός
σπάνιο για τα δεδομένα της ΕΕΧ, καθώς οι εκπρόσωποι κάποιων παρατάξεων
εμφανίζονται μόνο στις εκλογές, και στην κατανομή των θέσεων.
Δυστυχώς, για μία ακόμη φορά η παρατήρηση αυτή παραμένει επίκαιρη, όπως ο
πίνακας αποδεικνύει.

Στην προσπάθεια για την επίτευξη των κοινών στόχων μας αντιμετωπίσαμε συνεχείς
επιθέσεις προς την παράταξη, αλλά και προσωπικές, και έλλειψη συνεργασίας και
βοήθειας από τις προσκείμενες στον ΣΥΡΙΖΑ παρατάξεις την «Συνεργασία Χημικών»
και το «ΔηΚιΧη», με αποτέλεσμα την αναδιοργάνωση του Προεδρείου τον Σεπτέμβριο
του 2017 με αποχώρηση των εκπροσώπων τους. Συνεργαστήκαμε στενά και κατά
κανόνα αρμονικά με τους εκπροσώπους της ΕΚΜ-ΠΑΣΚ, με τους οποίους
καταφέραμε να κρατήσουμε όρθια και να λειτουργήσουμε την ΕΕΧ, παρά τις αντίξοες
συνθήκες και τους τόνους λάσπης, ψεύδους και συκοφαντιών που εκτοξεύτηκαν
άμεσα ή έμμεσα εναντίον της παράταξης. Παρά το γεγονός ότι συνάδελφοι του
Προεδρείου συκοφαντήθηκαν δημοσίως από όργανο ελεγχόμενο από την
«Συνεργασία Χημικών» και το «ΔηΚιΧη», πριν να προσφύγουμε στην Δικαιοσύνη για
την υπεράσπιση της τιμής και της υπόληψης των μελών, αλλά και της λειτουργίας της
ΕΕΧ, επιδιώξαμε μάταια με επίσημο έγγραφο την ανάκληση των συκοφαντιών. Στόχος
της ΔΕ είναι κυρίως η ανάγκη υπεράσπισης της Δημοκρατίας, έναντι της τρομοκρατίας
που ασκεί η βίαιη κατασυκοφάντηση κάθε άποψης που δεν ελέγχεται.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
Συνεχίσαμε την ορθολογική και μετρημένη οικονομική πολιτική της περιόδου 20122015 και πέτυχαμε πλεονασματικούς ισολογισμούς σεβόμενοι απόλυτα το υστέρημα
των συναδέλφων, παρά το γεγονός ότι η ΕΕΧ:


είναι πλέον απολύτως συνεπής στις οφειλές προς τους διεθνείς οργανισμούς
στους οποίους συμμετέχει (EuCheMS, IUPAC), στις οφειλές προς Ιδιώτες και στις
οφειλές φόρων προς το Ελληνικό Δημόσιο,



στην διάρκεια της τριετίας ανακαινίστηκε ριζικά μετά από σχεδόν 30 χρόνια και
αναβαθμίστηκε ο ηλεκτρονικός της εξοπλισμός με σύγχρονα οπτικοακουστικά
μέσα,



στο πλαίσιο της κοινωνικής ευθύνης συνέδραμε οικονομικά τους πληγέντες στην
φωτιά στο ΜΑΤΙ, Αττικής, την Πυροσβεστική Υπηρεσία, αλλά και τους φοιτητές του
Πανεπιστημίου Κρήτης μετά την καταστροφική πυρκαγιά στις εστίες.

Οι αμαρτίες του παρελθόντος:


Η ΕΕΧ υποχρεώθηκε να πληρώσει ποσό περίπου 9.000 € για την «Υπόθεση της
Πάτρας», καθώς η δικαστική απόφαση δικαίωσε μεν την ΕΕΧ, αλλά αναγνώρισε
απλή εργασιακή σχέση στην ενάγουσα, καθώς η διοίκηση της περιόδου 2006-2011
διατήρησε την εργασιακή σχέση, παρά την αγωγή, όπως σαφώς αναφέρεται στην
απόφαση. Αν η Πρόεδρος εκείνης της περιόδου είχε κάνει τις ενέργειες που
υλοποιήσαμε το 2011, το ποσό αυτό θα ήταν σχεδόν μηδενικό.

Ακόμη βρίσκονται σε εκκρεμότητα οικονομικές διεκδικήσεις σε βάρος της ΕΕΧ που
αφορούν:


Στις διεκδικήσεις του ΙΚΑ για την «υπόθεση της Πάτρας»,



Στη μη παρακράτηση και επομένως και απόδοση φόρου υπέρ ΜΤΠΥ από το 2004,
έως το 2014, της οποίας η νομιμότητα ελέγχεται.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Σε συνέχεια της πολιτικής της τριετίας 2012-2015 ενδυναμώθηκαν οι σχέσεις της ΕΕΧ
με τους Διεθνείς Οργανισμούς, με συνέπεια στην επικοινωνία, ολοκλήρωση του
ορισμού εκπροσώπων στα τμήματα, συμμετοχή στις δραστηριότητες, στις έρευνες και
στα project.


Τον Σεπτέμβριο του 2016, ο εκπρόσωπος μας στο DIVISION OF CHEMISTRY & THΕ
ENVIRONMENT-EuChemS, κ. Ιωάννης Κατσογιάννης πέτυχε την ανάληψη της
οργάνωσης του 17th International Conference On Chemistry And The
Environment – ICCE2019, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη τον
Μάιο του 2019 υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας και το 2018 εξελέγη
πρόεδρος του DIVISION OF CHEMISTRY & THΕ ENVIRONMENT.



Τον Δεκέμβριο του 2016 η ΕΕΧ μετείχε για πρώτη φορά στην αξιολόγηση του
προγράμματος χρηματοδότησης της έρευνας HORIZON 2014-20.



Η ΕΕΧ μέσω του εκπροσώπου και μέλους του Συμβούλιου του Δικτύου στην EYCN
(Νέοι της EuCheMS), κ. Τερζίδη διεκδίκησε και οργάνωσε την DA της EYCN στην
Κρήτη τον Μάιο του 2017.



Τον Απρίλιο του 2017 διοργάνωσε εθνικό διαγωνισμό και τελικά συμμετείχε με 2
ομάδες στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό CHEMISTRY REDISCOVERED, στον οποίο
η μία από τις ομάδες της κατέλαβε την 2η θέση.



Τον Μάιο του 2018 συμμετείχε με 4 προτάσεις στον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό
HISTORICAL LANDMARKS, στον οποίο η μία από τις ομάδες βραβεύτηκε με το ένα
από τα δύο βραβεία.



Τον Σεπτέμβριο του 2018 ο εκπρόσωπος της ΕΕΧ, καθηγητής Π. Σίσκος, διεκδίκησε
και πέτυχε την ανάληψη της οργάνωσης του 9TH INTERNATIONAL CONFERENCE
ON GREEN CHEMISTRY -IUPAC, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 2020.



Τον Σεπτέμβριο του 2018 η εκπρόσωπος της ΕΕΧ, κ. Ζωή Κουρνιά, διεκδίκησε και
πέτυχε την ανάληψη της οργάνωσης του EUCO-TCC, το οποίο θα
πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη το 2021.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ -ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ


Με εργώδη προσπάθεια και επιμονή παρακολουθήσαμε και αντιδράσαμε σε

όλες τις προσπάθειες που έγιναν για την υποβάθμιση της Χημείας στο Λύκειο, όπως
την προσπάθεια να μετατραπεί σε υβριδικό τρίωρο μάθημα σε συνδυασμό με την
Βιολογία, όταν όλα τα άλλα μαθήματα θα ήταν εξάωρα.


Αναλάβαμε την πρωτοβουλία να καλέσουμε και με σταθερότητα να

συνεργαστούμε για περισσότερο από ένα χρόνο με τις Επιστημονικές Ενώσεις των
Φυσικών Επιστημών κατορθώνοντας να αυξήσουμε την ισχύ των κοινών μας
αιτημάτων.


Συμμετείχαμε σε όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις (Athens Science Festival,

Βραδιά Ερευνητή, Thessaloniki Science Festival) με στόχο την ανάδειξη του ρόλου της
Χημείας στην κοινωνία.


Κάναμε παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Παιδείας για όλα τα θέματα που

απασχόλησαν τους συναδέλφους και για τα οποία απευθύνθηκαν στην ΕΕΧ
(προκηρύξεις

θέσεων,

υπεραριθμίες,

αναπληρωτές,

περικοπή

ύλης

κ.ά),

επιτυγχάνοντας σε αρκετές περιπτώσεις να αποφύγουμε δυσμενείς εξελίξεις.


Τοποθετηθήκαμε σε όλες τις Δημόσιες Διαβουλεύσεις με τεκμηριωμένες

θέσεις και ολοκληρωμένα υπομνήματα με στοιχεία.


Τοποθετηθήκαμε με δελτία τύπου για όλες τις εξελίξεις στην Εκπαίδευση

αποκρούοντας επιθέσεις άλλων κλάδων, αλλά και υπερασπιζόμενοι την εκπαίδευση
δημόσια και ιδιωτική.


Καθιερώσαμε

προσωπική

ηλεκτρονική

επικοινωνία

με

όλους

τους

συναδέλφους της Εκπαίδευσης που απευθύνονται στην ΕΕΧ.


Με μεγάλη δυσκολία καταφέραμε να επαναλειτουργήσει το ΤΠΧΕ, το οποίο

στους 14 μήνες που λειτούργησε πραγματοποίησε 6 δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια
για καθηγητές, οργάνωσε ημερίδα για τις εξελίξεις στην εκπαίδευση, μοίρασε
ερωτηματολόγιο και προγραμμάτισε την ανάρτηση εκπαιδευτικού υλικού για

καθηγητές στην ιστοσελίδα. Δυστυχώς οι συνεχείς επιθέσεις προσωπικές επιθέσεις σε
μέλη που δεν ήταν δυνατόν να χειραγωγηθούν και στον Πρόεδρο του ΤΠΧΕ, κ. Α.
Χρονάκη τον ανάγκασαν σε παραίτηση και οδήγησαν το τμήμα σε διάλυση.


Κατακτήσαμε 5 χάλκινα μετάλλια στις Διεθνείς Ολυμπιάδες Χημείας 2017 και

2018 από τα 7 που έχει συνολικά κατακτήσει η ΕΕΧ σε 32 συμμετοχές.


Η λειτουργία του Συμβουλίου Εκπαίδευσης, η οποία αποκαταστάθηκε την

τριετία 2012-2015 συνεχίστηκε, εντάθηκε και οριοθετήθηκε με εκπόνηση και ψήφιση
κανονισμού.


Παράλληλα με όλα αυτά την τριετία που πέρασε για πρώτη φορά

οργανώθηκαν περισσότερα από 20 εκπαιδευτικά σεμινάρια σε θέματα αιχμής (ISO) σε
όλα σχεδόν τα Περιφερειακά Τμήματα υπό τον κεντρικό σχεδιασμό του Συμβουλίου
Εκπαίδευσης και πραγματοποιήθηκαν και 3 δωρεάν σεμινάρια για συναδέλφους με
θέμα τον κανονισμό CLP-REACH και την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΙΝΟΜΙΑ σε συνεργασία με το
ΙΚΔΥΝ.


Διοργανώθηκαν δωρεάν workshop σε συνεργασία με τον ΣΥΒΙΠΥΣ για την «4η

Βιομηχανική Επανάσταση» και «Create Green Values with your packaged Greek
Products».
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ


Έγιναν δεκάδες παρεμβάσεις και προσφυγές για επαγγελματικά θέματα των

συναδέλφων, τόσο σε κεντρικό, όσο και περιφερειακό επίπεδο (αίτηση ακύρωσης
προκήρυξης για νοσοκομεία, αίτηση ακύρωσης για αναθέσεις μαθημάτων στην
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, 6 προσφυγές στον Συνήγορο του Πολίτη για εργασιακά
θέματα, υπομνήματα για εξαίρεση χημικών από θέσεις ευθύνης … ).


Έγιναν επίμονες και συνεχείς προσπάθειες για την καθιέρωση ΚΑΔ Χημικών

εκτός εργαστηρίου και το θέμα βρίσκεται στον ανάδοχο, δηλαδή στο τελικό στάδιο.


Επικαιροποιήθηκε

και κατατέθηκε εκ νέου σχέδιο των Επαγγελματικών

Δικαιωμάτων των Χημικών.


Ολοκληρώθηκε αλλαγή

του Ιδρυτικού νόμου της ΕΕΧ που έδωσε την

δυνατότητα αναστολής πληρωμής σε χημικούς που δεν ασκούν επάγγελμα.


Κατατέθηκε υπόμνημα για τα βαρέα και ανθυγιεινά.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΕΧ


Παραδόθηκε και λειτουργεί η νέα Δικτυακή Πύλη από το 2016.



Εκσυγχρονίστηκε η οικονομική λειτουργία της ΕΕΧ με χρήση web-banking και

ηλεκτρονικές αγορές, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η άσκοπη απώλεια ωρών εργασίας.



Παρότι έγινε μεγάλη προσπάθεια να οργανωθούν οι υπηρεσίες της ΕΕΧ

ορθολογικά και αποτελεσματικά, οι παθογένειες δεν εξαλείφθηκαν, καθώς δεν
υπήρξε συναίνεση εκ μέρους των παρατάξεων. Απαιτείται επιμονή και υπομονή για
να εξασφαλιστεί η καλύτερη εξυπηρέτηση των συναδέλφων και η σύγχρονη και
αξιοπρεπής παρουσία της ΕΕΧ και κυρίως απαιτείται οι συνεργάτες της ΕΕΧ να μην
εμπλέκονται σε μικροπαραταξιακές επιδιώξεις.

Ευελπιστούμε ότι στην επόμενη

θητεία θα υπάρξει περαιτέρω πρόοδος.


Στο πλαίσιο της διαφάνειας και της ισότητας ευκαιριών αναρτήθηκαν

προσκλήσεις ενδιαφέροντος για όλες τις εκπροσωπήσεις, αναρτήθηκαν όλες οι
αποφάσεις της τριετίας και τα πεπραγμένα 2017, 2018, όπως εγκρίθηκαν από την ΣτΑ.


Επικαιροποιήθηκε 3 φορές και αναρτήθηκε το Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο

της ΕΕΧ μετά από 15 χρόνια.


Καταγράφηκε στο τέλος του 2017 το στιγμιότυπο της επαγγελματικής

απασχόλησης των χημικών με βάση τα στοιχεία της ΕΕΧ.



Προχώρησε η έγκριση του οργανισμού της ΕΕΧ από το ΥΠΑΝ. Παρότι όμως ο

οργανισμός πήρε την έγκριση του ΓΓ Βιομηχανίας έχει επιστραφεί δύο φορές για
απροσδιόριστες διορθώσεις.


Κατατέθηκε και εγκρίθηκε πρόταση για ευρωπαϊκό πρόγραμμα για την

επιμόρφωση ενηλίκων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 24.



Μετά από πολλά χρόνια εκδίδονται τα «ΧΗΜΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ» σταθερά και με

ενδιαφέρουσα ύλη, παρά τις προσπάθειες και σε αυτή την περίπτωση χειραγώγησης
ή διάλυσης της Συντακτικής Επιτροπής από τους ίδιους κύκλους.

 Επαναλειτουργήσαν Επιστημονικά Τμήματα που είχαν ατονήσει χρόνια, όπως το
Τμήμα Τροφίμων και το Τμήμα Παιδείας και Χημικής Εκπαίδευσης, το οποίο όμως
και πάλι διαλύθηκε μετά από βίαιες προσωπικές επιθέσεις κατά των μελών του.


Απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα – αιτήματα των συναδέλφων και της Δημόσιας
Διοίκησης εντός του ορίου που ορίζει ο νόμος.



Η ΕΕΧ είναι συν ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την

Βιώσιμη Χημεία, «SUSCHEM GREECE».


Αναβίωσε ο θεσμός «ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕΧ» και διοργανώθηκαν 8

επιμορφωτικές εσπερίδες, σε θέματα αιχμής, όπως η Κυκλική Οικονομία, το Μετέωρο
Βήμα της Έρευνας και της Καινοτομίας προς την εφαρμογή και την Βιομηχανία κ.α. .


Διοργανώθηκε συνέδριο με θέμα: «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ και ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ στη ΧΗΜΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ», με στόχο την σύνδεση έρευνας και καινοτομίας με την παραγωγή και
την ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασιών.


Διοργανώθηκε το 2ο συνέδριο « ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ- ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ  ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

της ΧΗΜΕΙΑΣ».



Αποκαταστάθηκε επαφή και συνεργασία με φορείς, όπως ο ΣΕΒΤ, ΣΕΒ,

ΣΥΒΙΠΥΣ…


Η ΕΕΧ ήταν συν διοργανωτής στο 19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ και στο 30o

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΧΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΤΗΣ IUPAC.


Κατατέθηκε

υποψηφιότητα

για

τα

βραβεία

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ

ΤΗΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.


Οι θέσεις, οι παρεμβάσεις και τα Δελτία Τύπου της ΕΕΧ πήραν ευρεία

δημοσιότητα στα ΜΜΕ, αναδεικνύοντας τον θεσμικό της ρόλο.

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΡΙΕΤΙΑ
Η «Χημική Αντίδραση» μέσα από τη συνεπή και συνεχή παρουσία, τις διαφανείς
διαδικασίες και την ισότιμη και αξιοκρατική αντιμετώπιση των συναδέλφων επιδιώκει
σταθερά η ΕΕΧ να ξεφύγει από την εσωστρέφεια και την απομόνωση και να ανακτήσει
το κύρος και την αξιοπιστία της, ώστε να μπορέσει να επιτελέσει το έργο της
αποτελεσματικά. Προϋπόθεση αποτελεί η ενεργή συμμετοχή των συναδέλφων στις
διαδικασίες της ΕΕΧ, διότι η έλλειψη ανθρώπινου δυναμικού την αποδυναμώνει,
ελαττώνει την αποτελεσματικότητά της στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των χημικών
και στις παρεμβάσεις στην κοινωνία και την οικονομία, και κυρίως επιτρέπει στις
δυνάμεις της αδράνειας και της οπισθοδρόμησης να καθυστερούν τον εκσυγχρονισμό
της.
ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ
Τρία χρόνια μετά την προηγούμενη διακήρυξη η Ανάπτυξη και η Παραγωγική
Ανασυγκρότηση της χώρας εξακολουθούν να είναι το ζητούμενο. Οι πυλώνες στους
οποίους οφείλει να στηριχτεί μια σταθερή, ορθολογική και κυρίως βιώσιμη ανάπτυξη,
δηλαδή η Έρευνα, η Καινοτομία και η Μεταποίηση έχουν ως ικανή και αναγκαία
συνθήκη την επιστήμη της Χημείας
Η «Χημική Αντίδραση» πιστή στις διακηρύξεις της του 2015 υλοποίησε δράσεις με
στόχο να φέρει σε επαφή τον επιχειρηματικό κόσμο με επιστήμονες που έχουν
καινοτόμες ιδέες και με τους ερευνητές, ώστε να έχει νόημα να αλλαγή του ρόλου της
Ε.Ε.Χ. από επιστημονικό σωματείο σε επιμελητήριο, διοργανώνοντας Συνέδρια και
Ημερίδες. Παρά τις προσπάθειες διασύνδεσης καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
ο δρόμος εξακολουθεί να είναι μακρύς. Το υψηλό επιστημονικό δυναμικό των
αποφοίτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων, αποτελεί την αναγκαία, αλλά όχι και την
ικανή συνθήκη για την ανάπτυξη μέσω της καινοτομίας, της παραγωγής νέων
προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Στόχος και φιλοδοξία της «Χημικής Αντίδρασης» είναι η ΕΕΧ να συνεχίσει και να
διευρύνει δραστηριότητες που θα οδηγήσουν:



Στην ανάπτυξη «Ζώνης Καινοτομίας» με βάση τη Χημεία, με πολλαπλούς στόχους
μεταξύ των οποίων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η σύσταση νέων
επιχειρήσεων με βάση τη χημική τεχνολογία, η οποία θα μπορούσε να ενθαρρύνει
συναδέλφους με πρωτοποριακές ιδέες να δοκιμάσουν τις δυνατότητές τους.



Στον συντονισμό και τη δημιουργία συνεργατικών σχηματισμών ή δικτύων
επιχειρήσεων με βάση τη Χημεία, (clusters και business networks αντίστοιχα), και
με προϋπόθεση την ενεργή συμμετοχή των μελών της.



Στο ουσιαστικό άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων των χημικών, όπως
οι Χημικοί Ναυτιλίας. Όταν τα επίπεδα ανεργίας του κλάδου είναι υψηλότατα,
δεν νοείται να υπάρχουν κλειστά club 15-20 ατόμων, τα οποία αγγιστρώνονται σε
νομοθετικές διατάξεις που καθιστούν κληρονομικό δικαίωμα την άσκηση του
επαγγέλματος.



Σε δημιουργία μηχανισμών εκπαίδευσης και εξέτασης των συναδέλφων που
επιθυμούν να ασκήσουν επαγγέλματα που σήμερα είναι κλειστά, όπως του
Χημικού Ναυτιλίας.



Στην προσέλκυση επενδύσεων για την εκμετάλλευση του φυσικού πλούτου της
χώρας με σεβασμό στα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων και στην
προστασία του περιβάλλοντος.

Για την επίτευξη της προστασίας των συναδέλφων και της προάσπισης των
επαγγελματικών τους δικαιωμάτων είναι απαραίτητο να υπάρξει μία δυνατή
συνδικαλιστική φωνή, η οποία δεν μπορεί να είναι άλλη από τον Πανελλήνιο Σύλλογο
Χημικών Βιομηχανίας και Επιχειρήσεων (Π.Σ.Χ.Β.Ε.) Είναι αναγκαίο μετά από μία
τριετία σφραγίδα, χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση στο χώρο της Βιομηχανίας
και των Επιχειρήσεων να υπάρξει δυνατή φωνή έκφρασης που δεν θα επιτρέπει να
επαναληφθεί η χειραγώγηση και η παράνομη λειτουργία του οργάνου. Αυτό μπορεί
να επιτευχθεί μόνο με μαζική συμμετοχή στις αρχαιρεσίες του Π.Σ.Χ.Β.Ε., ώστε να
εκλεγούν άνθρωποι με όρεξη για προσφορά, και όχι για τίτλους και εξυπηρέτηση
προσωπικών πολιτικών και κομματικών επιδιώξεων. Η ΕΕΧ σε συνεργασία με ένα υγιή
και όχι κομματικό τρόπαιο Π.Σ.Χ.Β.Ε, μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη του κλάδου
και στη διαφύλαξη του επαγγέλματος του χημικού.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η «Χημική Αντίδραση» θεωρεί την Εκπαίδευση την ναυαρχίδα της επαγγελματικής
απασχόλησης των Χημικών, όχι μόνο γιατί ένα πολύ μεγάλο μέρος των χημικών
εργάζονται σε αυτή, αλλά και γιατί είναι το όχημα με το οποίο η Επιστήμη της Χημείας
φθάνει στην κοινωνία. Γι΄ αυτό θεωρεί απαραίτητο:


Να υπάρχει και να λειτουργεί ΤΠΧΕ, το οποίο θα έχει την ευθύνη των θεμάτων και
των εκδηλώσεων της Εκπαίδευσης, όπως ο ΠΜΔΧ, η παρακολούθηση των

εξελίξεων, η εκπόνηση μελετών, αναλυτικών προγραμμάτων, εκπαιδευτικού
συστήματος, επιμορφωτικών σεμιναρίων και συνεδρίων κ.α.


Να ορίζεται μέλος της ΔΕ υπεύθυνο για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, το οποίο
θα έχει την ευθύνη της προετοιμασίας και της εκπόνησης θέσεων, του
συντονισμού, της ενημέρωσης της ΔΕ και της συνεργασίας με το ΤΠΧΕ.



Η Ε.Ε.Χ. να διεκδικεί σθεναρά τη συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων που αφορούν
στη διδασκαλία της Χημείας στην Εκπαίδευση, στην εκπόνηση Αναλυτικών
Προγραμμάτων Σπουδών Χημείας, στους εκπαιδευτικούς σχεδιασμούς.



Τα ΑΠΣΧ, όπως και γενικότερα τα ΑΠ να σχεδιάζονται από το Δημοτικό μέχρι και
την Γ Λυκείου με ενιαία φιλοσοφία και καθορισμένους στόχους και όχι να
προωθούνται πρόχειρες και αποσπασματικές λύσεις.



Να συνεχιστεί η άσκηση πίεσης για την αύξηση των ωρών διδασκαλίας της
Χημείας στο Γυμνάσιο με στόχο την ανάδειξη του εργαστηριακού χαρακτήρα του
μαθήματος και τον εφοδιασμό των πολιτών με τις απαραίτητες γνώσεις Χημείας
με την ολοκλήρωση της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Εκτιμούμε ότι η επίτευξη
αυτών των στόχων είναι εφικτή με ενοποίηση της διδασκαλίας των Φυσικών
Επιστημών για την Α΄ και Β΄ Γυμνασίου με τουλάχιστον 5-ωρη διδασκαλία σε
εβδομαδιαία βάση, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και οι διαφορετικές
προσεγγίσεις, να διασφαλίζεται η διδασκαλία της Χημείας και ο πειραματικός
χαρακτήρας των Φ.Ε., με ταυτόχρονη κατοχύρωση της πρώτης ανάθεσης για
όλους τους καθηγητές ΠΕ04. Στη Γ΄ Γυμνασίου και Α Λυκείου ενδείκνυται ο
διαχωρισμός των αντικειμένων, ώστε να αναδειχθούν τα διαφορετικά διακριτά

δομικά χαρακτηριστικά και οι μέθοδοι των Επιστημών.


Για το Λύκειο να παρακολουθούνται οι επικείμενες αλλαγές, να υπάρχει

ετοιμότητα αντιμετώπισης δυσμενών μέτρων και εξελίξεων και να επιδιωχθεί η
ισότιμη αντιμετώπιση των επιστημών,.


Να επανασχεδιαστούν τα ΑΠΣΧ από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση με ενιαία

προσέγγιση και φιλοσοφία, να αυξηθεί το εύρος της ύλης ώστε να μη δημιουργούνται
νοηματικά χάσματα, να συγκροτείται καλύτερα το επιστημονικό αντικείμενο και να
διευκολύνεται η ερμηνεία του χημικού φαινομένου.


Να καθιερωθεί εργαστηριακή ώρας Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια και

Λύκεια με παρουσία δύο καθηγητών, ώστε να είναι δυνατό το μετωπικό εργαστήριο
και να επιστρέψει ο θεσμός του ΥΣΕΦΕ.


Να καθοριστεί και διασαφηνιστεί το πλαίσιο για τις αναθέσεις μαθημάτων και

τον καθορισμό των οργανικών θέσεων, ώστε να διασφαλίζεται η παρουσία Χημικών
στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και να υπάρξουν και κυρίως να
εφαρμοστούν αντικειμενικά κριτήρια για την επιλογή στελεχών στην Εκπαίδευση.

Τέλος είναι απαραίτητη η ανάδειξη του ρόλου της Χημείας στην καθημερινή ζωή μέσα
από δράσεις που απευθύνονται ευρύτερα στην κοινωνία.
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η ΕΕΧ έχει καθήκον και υποχρέωση να λαμβάνει θέση απέναντι στα περιβαλλοντικά
θέματα και τα θέματα δημόσιας υγείας, και να λειτουργεί ως μοχλός αφύπνισης των
πολιτών και πίεσης της πολιτείας με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη και την αειφορία,
όπως έχει κάνει με συνέπεια και υπευθυνότητα σε όλες τις περιβαλλοντικές κρίσεις
την προηγούμενη εξαετία, επικοινωνώντας τις θέσεις της στην κοινωνία.
Η διαχείριση των απορριμμάτων, η ανακύκλωση, η πράσινη Χημεία, η Κυκλική
Οικονομία και η διαχείριση των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του νερού αποτελούν
τομείς υψηλής προτεραιότητας για όλο τον κόσμο και προνομιακής ενασχόλησης των
χημικών, για τα οποία η ΕΕΧ πρέπει να έχει άποψη και θέση.
Στον τομέα του Περιβάλλοντος είναι πάγια θέση του κλάδου η διεκδίκηση του
δικαιώματος εκπόνησης και υπογραφής περισσότερων μελετών.
Η οργάνωση των Περιβαλλοντικών Συνεδρίων Μακεδονίας (έμπνευση και οργάνωση
του σ. Κώστα Νικολάου) που χάρη στο συντονιστή τους έχουν γίνει θεσμός, θα
συνεχιστεί.
Θα διοργανωθεί το 17th International Conference On Chemistry And The
Environment – ICCE2019 τον Μάιο του 2019
Θα διοργανωθεί το 9th International Conference On Green Chemistry -IUPAC, το
οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα το 2020.
Θα συνεχιστούν και θα διευρυνθούν στρατηγικές συμμαχίες, όπως με τον Εθνικό
Εστιακό Πόλο, για την Υγεία και την Ασφάλεια στην Εργασία για θέματα υγείας και
ασφάλειας.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΕΧ
Η διεθνής παρουσία της ΕΕΧ, η συμμετοχή της στα τεκταινόμενα τόσο στο πλαίσιο της
IUPAC, όσο και της EuChems είναι καθοριστικής σημασίας για την επιρροή της στη
λήψη αποφάσεων και τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των χημικών.
Η «Χημική αντίδραση» για να ενισχύσει τη διεθνή παρουσία της ΕΕΧ εκτιμά ότι είναι
προαπαιτούμενα:

ο ορισμός μέλους της ΔΕ ως υπεύθυνου Διεθνών σχέσεων, κατά το πρότυπο
που λειτούργησε ο Ι. Βαφειάδης τα τελευταία 6 χρόνια, ο οποίος θα έχει την ευθύνη
για την έγκαιρη και έγκυρη ηλεκτρονική επικοινωνία με τους Διεθνείς οργανισμούς
και την ενημέρωση των μελών της ΔΕ,


ο αξιοκρατικός ορισμός εκπροσώπων στα διεθνή forum οι οποίοι θα
αναλαμβάνουν να ενημερώνουν την ΕΕΧ για τα τεκταινόμενα και να μεταφέρουν τις
θέσεις της ΕΕΧ σε αυτά,

η συγκρότηση επιστημονικών επιτροπών που θα απαντούν σε επιστημονικά
ερωτήματα τα οποία απευθύνουν οι διεθνείς οργανισμοί, όπως η IUPAC.

η ενεργός συμμετοχή στα project των διεθνών οργανισμών, όπως ο εορτασμός
του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΤΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ 2019, ο διαγωνισμός CHEMISTRY
REDISCOVERED, HISTORICAL LANDMARKS…
ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΕΧ
Η εύρυθμη λειτουργία της ΕΕΧ αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την εξυπηρέτηση των
συναδέλφων, όσο και για την ενίσχυση της αξιοπιστίας και της αποτελεσματικότητάς της.
Η «Χημική αντίδραση» θα συνεχίσει να προσπαθεί για την έγκριση του οργανισμού
της ΕΕΧ από το ΥΠΑΝ, γιατί εκτιμά ότι με αυτό θα μπορέσει να αποκτήσει προσωπικό
υψηλών προδιαγραφών με συνθήκες εργασίας που θα ευνοούν τόσο τους
εργαζόμενους, όσο και τα μέλη της .
Ανεξάρτητα από αυτό όμως θα συνεχίσει να:


ακολουθεί τις νόμιμες διαδικασίες για την κάλυψη των αναγκών της ΕΕΧ,



πιέζει για την πιο αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού,



ενημερώνει πλήρως τους συναδέλφους και να λογοδοτεί με ανάρτηση των
πεπραγμένων της ΔΕ και των πρακτικών της Συνέλευσης των Αντιπροσώπων στην
ιστοσελίδα,



να απαντά σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους και να είναι συνεπής στο
ρόλο της και σύννομη στη λειτουργία της.

Παράλληλα, πάγια θέση της παράταξης μας είναι η υποστήριξη των αιτημάτων των
κλαδικών συλλόγων των συναδέλφων, όπως αυτά εκφράζονται από τα επίσημα
όργανα τους με συνέπεια και προσήλωση προς το δημόσιο συμφέρον.
Αγαπητοί συνάδελφοι,
Από το 2012 μέχρι σήμερα που η «Χημική Αντίδραση» ανέλαβε την ευθύνη της
Διοίκησης, η ΕΕΧ απέκτησε δυνατή φωνή και πέτυχε πολλά, σε εθνικό και διεθνές
επίπεδο, κυρίως όμως το σεβασμό των φορέων, της κοινωνίας και της Πολιτείας
με τις καίριες, έγκαιρες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις της, σε θέματα που είτε
αφορούν το κοινωνικό σύνολο, είτε την προάσπιση των συμφερόντων της Χημείας
και των Χημικών.
Είχαμε επιτυχείς παρεμβάσεις στις ακροάσεις φορέων, τόσο στη Διαρκή Επιτροπή
Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων , όσο και δύο φορές στην

Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, καταθέτοντας τεκμηριωμένα
υπομνήματα, παρεμβάσεις στη Δημόσια Διαβούλευση σε ΝΣ ενδιαφέροντος μας,
παρεμβάσεις στην κοινωνία σε θέματα Δημοσίου συμφέροντος και στην
εκπαίδευση σε ότι αφορά στον «Χημικό» και γενικότερα «Επιστημονικό
αλφαβητισμό».
Αν βλέπετε και εσείς τη διαφορά στην ΕΕΧ την τελευταία εξαετία τότε….
«Χημική Αντίδραση»
Γιατί από το 2000 μέχρι σήμερα δώσαμε μόνο υποσχέσεις που μπορούμε να
κρατήσουμε.
Αν θέλετε μία ΕΕΧ σύγχρονη, ανοιχτή στους συναδέλφους και στην
κοινωνία, ανεξάρτητη από κομματικές επιλογές, με άποψη, λόγο και
δυναμική παρουσία στη διεκδίκηση των δικαιωμάτων των χημικών, τότε…
«Χημική Αντίδραση»
γιατί για μία ακόμη φορά σας υποσχόμαστε ότι, όπως κάναμε πάντα, θα τιμήσουμε
την ψήφο σας και θα αγωνιστούμε για το μέλλον του κλάδου με το ίδιο πάθος, την
ίδια συνέπεια και τον ίδιο δυναμισμό.

«Χημική Αντίδραση» δώστε μας τη δύναμη να συνεχίσουμε

