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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ

1924: Έτος Ίδρυσης EEX

1934: Αναγνώριση της ΕΕΧ ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
Ν.Π.Δ.Δ.

1988: Αναθεώρηση Ιδρυτικού νόμου, επιμελητηριακή δομή Ε.Ε.Χ.

1993: Ολοκλήρωση Περιφερειακής ανάπτυξης με την ίδρυση 
10 Περιφερειακών Τμημάτων (ΠΤ)

2008: Αναθεώρηση Ιδρυτικού νόμου και μετατροπή της Ε.Ε.Χ. σε 

οργανισμό
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https://www.eex.gr/



Γενικές Πληροφορίες

 Yπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 Έδρα Ε.Ε.Χ.: Αθήνα (Kάνιγγος 27).
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Μεριμνά για την προστασία του χημικού 
επαγγέλματος και ιδίως για την προστασία των 

• επαγγελματικών, 

• οικονομικών, 

• κοινωνικών και 

• ασφαλιστικών συμφερόντων των μελών της.



Σκοπός της Ε.Ε.Χ.

είναι η προαγωγή της επιστήμης της Xημείας:

 στη βιομηχανία, 

 στην τεχνολογία, 

 στην εκπαίδευση, 

 στην έρευνα

 Στην κοινωνία
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Η Ε.Ε.Χ. είναι 

Χημείας και Χημικής Εκπαίδευσης.

Επίσημος Σύμβουλος του 
κράτους σε θέματα: 



Η Ε.Ε.Χ. επιδιώκει:

 α) την ανάπτυξη της επιστημονικής, καθώς και της 
επαγγελματικής συνείδησης στα μέλη της,

 β) την ανάπτυξη και προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα 
στα μέλη της.

5

Συμβάλλει στην προστασία της υγείας και του φυσικού 
περιβάλλοντος.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ



Συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς:
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Διοργανώνει επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες.7



Εκδίδει ενημερωτικά και επιστημονικά έντυπα.
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Εκδίδει δελτία τύπου για τρέχοντα θέματα:
9
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Επιστημονικά Τμήματα11



http://www.eex.gr/about/epi
stimonika-tmimata12



ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.

Τακτικά μέλη εγγράφονται υποχρεωτικά, μετά τη λήψη του 
Πτυχίου τους ΟΛΟΙ οι Πτυχιούχοι Χημικών Τμημάτων.

Υποχρεωτικά επίσης εγγράφονται όλοι οι κάτοχοι 
Διδακτορικού Διπλώματος Χημικών Τμημάτων, 
εφόσον ασκούν το επάγγελμα του Χημικού.

Όλα τα μέλη της Ε.Ε.Χ. είναι Έλληνες Υπήκοοι ή ομογενείς 
που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα.
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.

Κυρίαρχο Όργανο της Ε.Ε.Χ. αποτελεί η Σ.τ.Α που αποτελείται 
από 60 μέλη εκλεγμένα από όλη την Ελλάδα και συνεδριάζει 2 
φορές το χρόνο.

Τα 60 μέλη της Σ.τ.Α., στην 1η Σύνοδο της,

εκλέγουν 11 μέλη που αποτελούν τη Δ.Ε. της Ε.Ε.Χ.

Την 1η Κυριακή του Νοεμβρίου ανά 3 χρόνια διενεργούνται 
εκλογές στις έδρες των Π.Τ. από τις οποίες προκύπτουν τα όργανα 
της Ε.Ε.Χ.
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Η Δ.Ε. είναι το ανώτατο εκτελεστικό και 
συντονιστικό όργανο της ΕΕΧ που υλοποιεί την 
πολιτική που χαράσσει η ΣτΑ, εφαρμόζοντας τις 
αποφάσεις της λαμβάνοντας κάθε αναγκαίο 
μέτρο. Αποτελείται από τα εξής μέλη:

- Τον Πρόεδρο,
- Τους 2 Αντιπροέδρους (Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο),
- Το Γενικό Γραμματέα,
- Τον Ειδικό Γραμματέα,
- Τον Ταμία και,
- 5 Συμβούλους. 
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ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ε.Χ.



Η Δ.Ε. έχει τις εξής αρμοδιότητες:
Καταρτίζει και υποβάλλει για έγκριση στη ΣτΑ

 το ετήσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων και τον προϋπολογισμό.

 τον οικονομικό απολογισμό και τον απολογισμό δράσης της ΕΕΧ.

Εκτελεί το εγκεκριμένο πρόγραμμα και τον προϋπολογισμό και ενημερώνει τη ΣτΑ σε 

κάθε τακτική Συνοδό της για τις δραστηριότητες της πάνω σε σοβαρά προβλήματα.

Εισηγείται στη ΣτΑ τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
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 Διαχειρίζεται την περιουσία της ΕΕΧ.

 Συγκροτεί συμβούλια, επιτροπές, υποεπιτροπές και ομάδες εργασίας για την 
επεξεργασία και τη διατύπωση προτάσεων επί διαφόρων θεμάτων.

 Ορίζει τους εκπροσώπους της ΕΕΧ σε συμβούλια, επιτροπές ή ομάδες 
εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών ή οποιονδήποτε άλλων φορέων, εκτός 
αν την αρμοδιότητα αυτή ασκούν οι Δ.Ε.Π.Τ.



 Συντονίζει και εποπτεύει τη δραστηριότητα της 
ΕΕΧ.

 Ορίζει τη Συντακτική Επιτροπή των Χημικών 
Χρονικών.

 Μεριμνά για την εφαρμογή των διατάξεων που 
αφορούν στην άσκηση του επαγγέλματος του 
Χημικού.
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Περιφερειακά Τμήματα
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Περιφερειακά Τμήματα Θεσσαλονίκης
Χαλκιδικής
Κιλκίς
Ημαθίας
Πιερίας
Πέλλας
Γρεβενών
Κοζάνης
Φλώρινας
Καστοριάς
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Τα Περιφερειακά Τμήματα ασκούν τις αρμοδιότητες που 

απορρέουν από τους σκοπούς της Ε.Ε.Χ. για κάθε θέμα 

που έχει σχέση με την περιφέρειά τους και ιδίως:

 α) προωθούν την πολιτική της Ε.Ε.Χ. στην περιφέρειά 

τους.

 β) συμβάλλουν στη διαμόρφωση της γενικής πολιτικής 

της Ε.Ε.Χ. σε γενικά θέματα και μεταφέρουν τις απόψεις 

της περιφέρειας στα κεντρικά όργανα.

 γ) ασχολούνται με τα ειδικά προβλήματα της περιφέρειάς 

τους.
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Από την ίδια εκλογική διαδικασία για την Κεντρική 
Διοίκηση την 1η Κυριακή του Νοεμβρίου ανά 3 
χρόνια  προκύπτουν και οι 7 μελείς Δ.Ε. των Π.Τ. 

• Πρόεδρος

• Αντιπρόεδρος 

• Γενικός Γραμματέας 

• Ταμίας

• 3 Μέλη

Διοικούσες Επιτροπές των ΠΤ
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Μέλη Περιφερειακών Τμημάτων

Μέλη των περιφερειακών τμημάτων εγγράφονται 

υποχρεωτικά όσα μέλη της Ε.Ε.Χ. έχουν μόνιμη 

κατοικία ή επαγγελματική έδρα στην περιφέρειά 

τους. 

 Η εγγραφή σε περισσότερα από ένα τμήματα 

απαγορεύεται.
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 Σύμφωνα με το Νόμο 1804/88, 
το επάγγελμα του χημικού 
μπορούν να το ασκούν μόνο 
τα τακτικά μέλη της ΕΕΧ και ένα 
από τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται για την πρόσληψη 
σε θέση χημικού, είναι η 
βεβαίωση της Ένωσης 
Ελλήνων Χημικών ότι ο 
υποψήφιος/υποψήφια είναι 
μέλος της.
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Ώρες 
λειτουργίας:

6-9 μ.μ.

Δευτέρα-
Παρασκευή



Δράσεις του ΠΤΚΔΜ
Ημερίδες ενημερωτικού χαρακτήρα

Επαγγελματικής Απασχόλησης 
Αρωματικά Φαρμακευτικά Φυτά
Ημερίδες στο πλαίσιο της ΔΕΤΡΟΠ

Επιμορφωτικά Σεμινάρια

 ISO 17025
 ISO 9001:2015 
BRC-IFS
 ISO 22000
REACH
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Συνέδρια 





Satellite event:
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 17th EuCheMS International Conference on Chemistry and 
the Environment ICCE 2019, Thessaloniki.                        

 http://icce2019.org/
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Επιμορφωτικά Σεμινάρια

 «ISO ΙEC 17025: η μετάβαση στη νέα έκδοση του 
2017- Αλλαγές και κύρια ζητήματα που 
ανακύπτουν»

 Με μορφή σύγχρονης (on – line) τηλεκατάρτισης, με 
τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας

 Σάββατο 23 Μαΐου 2020, ώρες 11.00-15.00
 Σάββατο 30 Μαΐου 2020, ώρες 11.00-15.00
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ISO ΙEC 17025: 
η μετάβαση στη νέα έκδοση 

του 2017-
Αλλαγές και κύρια ζητήματα 

που ανακύπτουν

Σάββατο 23 Μαΐου 2020 Α’ κύκλος
Σάββατο 30 Μαΐου 2020 Β’ κύκλος

Ωρες: 11:00-15:00

Περιφερειακά Τμήματα:
Κεντρικής & Δυτικής Μακεδονίας
Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
Θεσσαλίας

Εισηγητές: ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΤΑΡΑΣ
ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΜΠΟΛΚΑΣ

Δωρεάν Επιμορφωτικό Zoοminar
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Πανελλήνια Ημέρα Χημείας
11 Μαρτίου
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Η Πανελλήνια ημέρα Χημείας εορτάζεται 
στις 11 Μαρτίου, από το 1995.



 Έκδοση και κυκλοφορία εντύπου για να 
προβάλουμε το γεγονός ότι η χημεία είναι 
αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής μας ζωής, 
κάτι που εμείς οι χημικοί γνωρίζουμε πολύ καλά, 
αλλά επιθυμούμε να το μεταφέρουμε ως μήνυμα 
στο ευρύτερο κοινό της πόλης. 

Δράσεις στο Πλαίσιο της Πανελλήνιας Ημέρας 
Χημείας
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 Ένθετο στην 
 εφημερίδα ThessNews

 11/3/17
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Διανομή ενημερωτικού εντύπου 
42

 σε  κεντρικά σημεία της πόλης
 από εθελοντές φοιτητές του 

Τμήματος Χημείας της ομάδας 
ReACTiON
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Διανομή σε σχολεία της Β’ βαθμιας εκπαίδευσης



Συντονισμός: Β.Σαμανίδου, 
Καθηγήτρια ΑΠΘ
Πρόεδρος ΔΕ του ΠΤΚΔΜ-ΕΕΧ



50



51



52



53

 Διαδραστικές εκθέσεις 
πειραμάτων σε σχολεία της 
Β’Βαθμιας εκπαίδευσης.

 Εκδήλωση στο Πλανητάριο του 
ΝΟΗΣΙΣ
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Υποδοχή και ενημέρωση νέων πτυχιούχων.

57 Άλλες δράσεις:



Το Χημικό Εργαστήρι της 
ReAcTiON

ReAcTiON

Το κρυφτό των χρωμάτων Chromatographers: Ομάδα 
Χρωματογραφίας 
Χημικού ΑΠΘ

Τίνος είναι το κινητό CSI

Μικροί Ερευνητές στο 
ΟπωροχΥμείο

Fryganiotis Researchers

Χημεία, παίζω με καθημερινά 
υλικά

Mad chemistry educators

Καινοτόμος μέθοδος για τη 
μέτρηση ανόργανου άνθρακα στο 
έδαφος 

Κουλός Βασίλης

Το ΠΤΚΔΜ της ΕΕΧ στη 
Βραδιά του Ερευνητή
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61  Ομιλίες ενημερωτικού χαρακτήρα 
στα σχολεία της Β΄βάθμιας 
εκπαίδευσης με θέμα «Το 
επάγγελμα του Χημικού και οι 
προοπτικές του».
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Ημερίδα – 150 χρόνια 
Περιοδικός Πίνακας των 
Χημικών Στοιχείων

 Έπειτα από απόφαση της ΔΕ του ΠΤΚΔΜ-ΕΕΧ το 

3ο ΣΧΠΜΦ είναι αφιερωμένο στο Διεθνές Έτος για τον 

Περιοδικό Πίνακα των Χημικών Στοιχείων (IYPT2019), για 

τον εορτασμό των 150 χρόνων από τη δημιουργία του.

 με παρουσιάσεις για τον Περιοδικό Πίνακα των 

Στοιχείων και τη σπουδαιότητα των χημικών στοιχείων 

στη μέχρι στιγμής εξέλιξη της ανθρωπότητας αλλά και 

στη διαμόρφωση της κοινωνίας του μέλλοντος.
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Συμμετοχή στη διοργάνωση του 
Πανελλήνιου Διαγωνισμού Χημείας



Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας69
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Βραβεύσεις συναδέλφων
71



Επικοινωνία με τα γραφεία του 
ΠΤΚΔΜ
ptkdm@eex.gr

2310 278077
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73
Πληροφορίες για εγγραφή:
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Εθελοντικές δράσεις

 Για εκδήλωση ενδιαφέροντος, επικοινωνήστε μαζί μας75

©2020 Β.Σαμανίδου


