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ΨΗΦΙΣΜΑ   

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ (ΝΠΔΔ  1804/88) 

Η Συνζλευςθ των Αντιπροςϊπων τθσ ΕΕΧ, θ οποία εκπροςωπεί πλζον 

των 15.000 Χθμικϊν, ςε ζκτακτθ ςφνοδό τθσ τθν Κυριακι 21/09/2014 

κατζλθξε ομόφωνα ςτο ακόλουκο ψιφιςμα: 

Η Ζνωςθ Ελλινων Χθμικϊν (ΕΕΧ), κεςμοκετθμζνοσ ςφμβουλοσ του 

κράτουσ ςε κζματα Χθμείασ και Χθμικισ Εκπαίδευςθσ, ζχει κακικον και 

υποχρζωςθ απζναντι ςτθν κοινωνία να αναδείξει τισ μεκοδεφςεισ του 

Υπουργοφ Παιδείασ κ. Α. Λοβζρδου ςε βάροσ τθσ διδαςκαλίασ του 

μακιματοσ τθσ Χθμείασ ςτο Λφκειο και υπζρ τθσ εξυπθρζτθςθσ 

ςυντεχνιακϊν ςυμφερόντων και πελατειακϊν ςχζςεων. 

Συγκεκριμζνα ο Υπουργόσ Παιδείασ και Συνταγματολόγοσ κ. Ανδρζασ 

Λοβζρδοσ: 

1. Πλιττοντασ τουσ κεςμοφσ, αρνήθηκε να ςυναντηθεί με το θεςμικό 

του ςφμβουλο ςε θζματα Χημικήσ Εκπαίδευςησ, παρά τα αιτιματα 

που του ζχουν κατατεκεί ςτισ 17/6, 5/9 και 18/9/2014, ενϊ τθν ίδια 

ςτιγμι ςυηθτά το μζλλον τθσ Χθμείασ ςτο Λφκειο με εξωκεςμικοφσ 
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παράγοντεσ, δθλαδι ςφμφωνα με ανακοίνωςι του «οριςμζνουσ 

κακθγθτζσ Πλθροφορικισ». 

2. Παρότι επιφζρει ριηικζσ μεταβολζσ ςτο γράμμα και ςτο πνεφμα του 

νόμου για το Νζο Λφκειο (4186/13), τον οποίον ο ίδιοσ ψιφιςε το 

Σεπτζμβριο του 2013, και  ο οποίοσ δεν ζχει ακόμθ εφαρμοςτεί και 

επομζνωσ αποτιμθκεί και αξιολογθκεί, δεν ζχει προχωριςει ςε 

Δθμόςια Διαβοφλευςθ και ζχει μονομερϊσ ευνοιςει τα ςυντεχνιακά 

ςυμφζροντα των Κακθγθτϊν Πλθροφορικισ, χωρίσ να δϊςει καν 

ςτθν ΕΕΧ τθ δυνατότθτα να κατακζςει τισ προτάςεισ και τισ 

ενςτάςεισ τθσ. 

3. Δεν ζχει λάβει υπόψθ του τισ ζγγραφεσ διαμαρτυρίεσ 

Πανεπιςτθμιακϊν Τμθμάτων και Σχολϊν, αλλά και 220 

Πανεπιςτθμιακϊν δαςκάλων,  οι οποίεσ αναφζρονται ςτισ 

δυςχζρειεσ που αντιμετωπίηουν από τθν ειςαγωγι φοιτθτϊν με 

ελλιπείσ γνϊςεισ Χθμείασ και ςτθν πράξθ δθμιουργεί τισ 

προχποκζςεισ για τθν εξαφάνιςθ τθσ Χθμείασ από το Επιςτθμονικό 

Πεδίο (ΕΠΕ) των Θετικϊν και Τεχνολογικϊν Επιςτθμϊν. 

4. Τθ ςτιγμι που ο ίδιοσ αναφζρει ότι τα διακζςιμα κονδφλια για τθ 

Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ δεν επαρκοφν για τθν κάλυψθ των 

κενϊν κζςεων των Εκπαιδευτικϊν, αυξάνει το κόςτοσ λειτουργίασ  

των ςχολείων, αυξάνοντασ τθν απαίτθςθ ςε αρικμό αικουςϊν και 

αρικμό εκπαιδευτικϊν. Ταυτόχρονα, δυςχεραίνει τθ λειτουργία των 

ςχολείων απομακρυςμζνων και νθςιωτικϊν περιοχϊν, ςτισ οποίεσ 

είναι πρακτικά αδφνατον να λειτουργιςουν παράλλθλα 6 ΕΠΕ, διότι 

ο αρικμόσ των απαιτοφμενων κακθγθτϊν κα είναι μεγαλφτεροσ από 

αυτό των μακθτϊν,  και καταδικάηει τουσ μακθτζσ ςε υποχρεωτικι 

«επιλογι». 

5. Δθμιουργεί υποψιφιουσ πολλϊν ταχυτιτων και αδικεί κατάφωρα 

τθν Επιςτιμθ τθσ Χθμείασ, θ οποία είναι μζςο αναγνϊριςθσ μζρουσ 

του Φυςικοφ κόςμου, όχθμα για την οικονομική και την 

τεχνολογική ανάπτυξη τθσ χϊρασ και αδιαμφιςβιτθτα μία από τισ 

βαςικζσ επιςτιμεσ ςε παγκόςμια κλίμακα. 

Για τουσ προαναφερκζντεσ λόγουσ θ ΕΕΧ καταγγζλλει τισ μεκοδεφςεισ 

του Υπουργοφ Παιδείασ και του περιβάλλοντόσ του και καλεί τουσ 

Επιςτιμονεσ ανεξάρτθτα από τθν ειδικότθτά τουσ και τουσ Βουλευτζσ 



όλων των κομμάτων που ενδιαφζρονται για ζνα ςφγχρονο Εκπαιδευτικό 

ςφςτθμα, αλλά και για το μεταςχθματιςμό του Κράτουσ από πελατειακό 

ςε αξιοκρατικό, να ςτθρίξουν τθν προςπάκειά τθσ για τθν ανατροπι των 

ςχεδιαςμϊν που ζχει δθμοςιοποιιςει ο Υπουργόσ και τθν ζναρξθ 

ουςιαςτικοφ διαλόγου με επιχειριματα ςτο φωσ και όχι ςε κλειςτά 

γραφεία, για ενδεχόμενεσ αλλαγζσ. 

Η ΕΕΧ είναι ζτοιμθ να κατακζςει εκ νζου τα επιχειριματα και τισ 

προτάςεισ τθσ. Ο Υπουργόσ τι από αυτά δεν ζχει και φοβάται το 

διάλογο; 


