
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Τ-5 τχ{&"Λ T r Ελλήνων Χθί*βνι>.

ΙΙοος τη Βουλή των Ελλήνων

I. Με το παρόν νομοσχέδιο τ, Κυβέρνηση αποσν.οπε: στον 
ίχ?υ^χρβν>3·ϋώ του θεσμικού πλαισίου της δομής χα: /.ε:τ:_υ- 
-/•I2C της Ένωσης Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ). Με τον ν. 
4*123/34 η ΕΕΧ έγινε ν.π.δ.ΐ. Χ7Ι σύμβουλος του Κρότου; 
στα θέματα χημείας κα: των εφαρμογών της.

Σήμεοα έχουν γίνει στην επιστήμη y.ai την τεχνολογία 
επαναστατικές αλλαγές σε σύγκριση με τη δεκαετία του 30. 
Η επιστήμη και η τεχνολογία έχουν συνδεθεί άρρηκτά με τις 
σ/σγκες της ζωής ν.αι με την πρα αγωγική διαδικασία. έττι 
ώστε να υπάρχει δυνατότητα τεχνολογιχής εραρμογής σ/ευο. 
κάθε επιστημονικής κατάχτησης. Τα αποτελέσματα της τα 
ρατάνω επαναστατικής διαδικασίας έχουν άμετο αντίχτυτο 
χα: ετηρεόζουν χαταλυττ/.ά τις κοινωνικές χαι οιχονομτ/.ε; 
δομές της ζωής μας. Μέσα σ' αυτό τα τλαατια η επιστήμτ 
της χηχείας χαι της χημιχής τεχνολογίας παι,ει σ;αμφι- 
ίολα ένα κυρίαρχο ρόλο. Είναι τ' όλους γνωττα τα επιτεύγ
ματα της χημείας του άλλαξαν είτε θετικά είτε αρνηττ/.α 
την πορεία χαι τη/ ποιότητα της ζωής μας.

Ατό την άλλη μεριά έχε: γίνε: ρανερό τα τελευταία χρό
νια ότι μια ατό τις βασικότερες, αν όχι η κυρίαρχη, τρου 
τό-λετη για την αυτοδύναμη οιχονομιχή ανάπτυξη είναι η αυ
τοδύναμη βιομηχανική ανάττυςη. Κορμός της βιομηχανίας 
είναι αναμφίβολα η χημιχή βιομηχανία. Γίνεται λοιπόν χα- 
τανοητό ότι ο ρόλος του Έλληνα χημικού ττ:ς σημερινές 
συνθήκες είναι όοο τοτέ άλλοτε ουσιαστικός χα: οημαντιχος.

Για όλους τους, ταρατάνω λόγους χρίνετα: αναγκαία η με
γιστοποίηση του ρόλου χα: της παρέμβασης της BEX. U: 
νέοι συμμετοχικοί θεσμοί του καθιέρωσε η Κυόέρνηση τα τε
λευταία χρόνια (νόμο: πλαιαιο για την παιδεία, συνεταιρισμοί. 
Τοτιχή Αυτοδιοίκηση, ΒΟΦ, ΕΣΓ) αταιτούν την ουσιαστ:- 
χή παρέμβαση της ΕΕΧ για τη στήριξή τους, τη βελτίωση 
τους χαι την παραπέρα εξέλιξή τους. Αταραίτητη προϋπό
θεση για το νέο ρόλο της ΕΕ3Χ είναι η ουσιαστική χαι απο
δοτική λειτουργία της. Αυτό βέβαια δεν μτορεί να γίνει με 
το ιοχόον -θεσμικό πλαίσιο το οτοίο έχει ηλικία τάνω αττ 5U 
έτη. Αταιτείται η δημιουργία ενός σύγχρονου χαι ευέλικτου 
θεσμικού τλαιτίου του θα παρέχει στην Ε1ΕΧ νέα οργανωτή 
λειτουργίας, οικονομική αυτοδυναμία και περιφερειακή διάρ
θρωση.

Το νέο αυτό θεσμικό τλαίτιο φιλοδοξεί να δώτε: το ταρόν 
νομοσχέδιο. Με το νομοσχέδιο αυτό ανατροτανατολίζονται οι 
τχοτο: χα: ο; στόχο: της ΕΕΧ και εναρμονίζονται με τους 
ευρύτερους ατόχοινς της αυτοδύναμης οικονομικής χαι κοινω
νικής ανάπτυξης της χώρας και καθιερώνεται νέα δομή ορ
γάνωσης της ΕΕΧ με την δημιουργία νέων οργάνων στα οτοια 
συμμετέχει μεγαλύτερος αριθμός χημικών χα: με τη δημιουρ
γία για πρώτη φορά αυτοδιοιχούμενων παραρτημάτων τε ςλο 
τον ελληνικό χώρο με σχοτό την τχ/ελλαδιχή έκφραση χα; 
συμμετοχή των χημικών. Σημειώνεται ότι η ανάπτυξη του 
χημικού επιστημονικού δυναμικού τι όλη τη χώρα έχει επι
βάλλει ήδη τη δημιουργία τοπικών παραρτημάτων τα οποία 
όμως δεν βρίσκονται τε -5ετμικά κατοχυρωμένη σύνδετη υε 
την ΕΕΧ. Επίσης, καθιερώνεται το σύστημα της απλής ανα
λογικής ταν πάγιο εκλογικό σύστηχα για την εκλογική δια
δικασία τε όλα τα όργσ/α σε αντικατάσταση του πλειοψηφι
κού που ίσχυε εδώ και 50 χρονιά περίπου. Τ-ε/.ος θεσμοθετει- 
ται για πρώτη φορά η οικονομική στήριξη της ΕΕΧ από 
το Κράτος έτσι ώστε να μπορέσει ν' ανταπεξέλθει στις ση
μερινές ανάγκες λειτουργίας της.

Με χυτές τις θεσμικέ; αλλαγές πιστεύουμε ότι θ·χ δημιουρ- 
γτθούν ο: προ'πο'ύέοεις γι-α τητ/ αναβάθμιση του ρόλου του 
χημικού και την απρόσκοπτη και ουσιαστική λειτουργία τη; 
■ΕΕΧ στα πλαίσ·α -.0. σκοπού της. Ειδικότερα το νομοσχεδ·ο 
απο-.ελείτα: από 25 ερθρα τα οποία αναλύοντα: ως εξής;

Με τα άρθρα 1 και 2 ορίζοντα: η επωνυμία και η έδρα 
τη; ΕΕΚ χα: 2παρΐν-μούνσσι τ· τχοοο: χα: ο: δφβστηριότη- 
ιες της.

Λ’: τα Αρθρα ·'; και 4 ορίζοντα: ο: κατηγορίες μελών της 
ΕΕΧ. κχ5ορίζοντ;<. οι προυποθέσ::·; για τη-/ αχόκτηση -η; 
ιδ.ίτητας του αέ'.ο-ς τιης ΕΕΧ και περιγραφοντα: τα δικά:.·, 
ματσ και ο: υποχρεώσεις των μελών της ΕΕΧ.

Στο άρθρο 5 ορίζεται ότι το επάγγελμα του χημικού μπο
ρούν να το ασκούν μόνο τα τατκττκά μέλη της ΕΕΧ· Η ιδιό
τητα ταυ τακτ.ι.ού μέλους ασταιεικνύετα: με δελτίο ταυτότη 
τας που εκδίδετα: από την ΕΕΧ.

Στο άρθρο (5 ...οό'/.ίπεται η διάρθρωση της ΕΕΧ και ο 
τρόπος περιφερειακής λειτουργίας της. Έτσι παρέχεται η 
δυνατότητα δημιουργίας περιφερειακών τμημάτων, καύορίζο
ντα. ο: διαδικασίες σύστασης αυτών και αναφέροντα: ο σκοπος 
κβ· ττ πλκπσ.ο λ? τυυργιας των πιρισερειχκών τμημάτων.

Στο άρθρο 7 καθορίζονται τα όργανα της ΕΕΧ, τα οποία 
διχ.υρίνοντα: σε κεντρικά όργχ/χ διοίκησης, σε περιρερειχκά 
:.ργσ/α διοίκησης και στα πει-λαρχικά συμβούλια. Κεντρικά όρ
γανα διοίκησης ε·· α: η Συνέλευση των Αντιπροσώπων (ΣτΑ 
η Κεντρική Λιοίκτμη (ΙΕΑ) κα: η Ελεγκτική .Επιτροπή (ΕΕ,. 
Περιφερειακά όρ-,χ/α διοίκησης είναι η Συνέλευση Περιφε- 
ρε.σκοό Τμήαατυ; (ΣΠΤ, και η Τοπσκή Λιοίτ/.ηση (ΤΑ'1. 
Πε-5αρχτκά Σ'-μδοΰλια είναι το Πρωτοβάθμιο και το Λευ- 
τεροβά-ύμιο Π ει-Sαρχικό Συ/κοούλιο.

Χίε τα άε-υ,ια Α, 0 -,οα: J1 ρ>ύμίζοντα: αντίστοιχα τα Ψέ
ματα που αφορού/ στη συγκρότηση, τη λειτουργία κα: τις αρ
μοδιότητες τσς ΣυΑ. της Κώ κα: τη; ΕΕ Στο άρψρο )0 
περιγράσοντα: ορισαενες ιδιαίτερες αρμοδιότητες του προέδρου 
της ΚΑ. ο οποίοσ δεν αποτεΰ,ε: μεν Ριιαέτεσο όρνανο ττς 
HEX. αλλά παίζει ουσιαστικό ρόλο στο συντονισμό και στην 
σργάνωση της λε.ιυυργίας της ΕΕΧ.

Με τα άρψρα *2 κ.α: 13 ρ·>3^κίζθ'/τα: σκτίστοιχα τα Ψέυία- 
Τ2 που αναφέροντα: στη συγκρότηση, λειτουργία κα: αρμοδιό- 
τητε* της ΣΠΤ ν.α: της ΤΙΣ

Με τα άρψρα ί-5 κα: 15 /Ζορίζονται τα πειθαρχικά πα
ραπτώματα χα: r rtaSαρχική διαδικασία και ρυθμίζονται τα 
Ψέματα που αφορούν τη συγκρότηση κα: τις χρυαδιότητες των 
πειλαπ-χποών συμβουλίων.

Με το άρθρο 10 ναθορόζοντα: ο: διαδικασίες για την εκλο- 
‘Γ· ->Λ>ν τ,ον -;ό-"ών της ΕΕΧ. καθιερώνεται ’η απλή σ/α- 
/.ογικη σαν πάγιο εκλογικό σύσιηχα για την εκλογή των με- 
/.ων των οργάνων τη; ΕΕΧ και ορίζονται οι προϋποθέσεις 
εκκογεμότητος των μελών της ED3X.

Με το άρθρο 17 συύμίζονται τα θέματα που αοορούν Τη 
λειτουργία επιτροπών χαι ομάδων εργασίας στα πλαίσια της 
ΕΕΧ και την αποζημίωση μελών συλλογικών ορνάνοιν.

—~·1 18 προόλέπετα: εξουσιοδότηση για την έκδοτη
χσ/ονιτμών που θα ρυθμίζουν τη λειτουργία της ΕΕΧ, όλων 
των οργάνων τους κα: την κατάσταση προσωπικού της.

Στο άρθρο 19 προβλέπονται οι πόροι της ΕΕΧ και συθυ,ί- 
ζοντα: θέματα προϋπολογισμού κα: διαχείρισής τους.

Τευ.ος. το άρθρο 20 ρύθμιζε: τα θέματα της θητείας του 
λειτουπγούντος Δ.Σ. της ΕΕΧ.
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