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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για ορισμένα θέματα που σας αφορούν και έχουν 
σχέση με την Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ). 
 Η ΕΕΧ είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και αποτελεί το ανώτατο όργανο 
εκπροσώπησης των Ελλήνων Χημικών.  

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1804/88 (ΦΕΚ 177Α/25.8.1988) «ως τακτικά μέλη της 
ΕΕΧ εγγράφονται υποχρεωτικά από τη λήψη του πτυχίου τους όλοι οι πτυχιούχοι Τμημάτων 
Χημείας: 

 Των Σχολών Θετικών Επιστημών των ελληνικών Πανεπιστημίων 
 Των ομοταγών Ανωτάτων Σχολών του εξωτερικού 
 Της παλαιάς Σχολής των Φυσικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αθηνών 
 Κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος Τμημάτων Χημείας Σχολών Θετικών Επιστημών 

ελληνικών ή ομοταγών αλλοδαπών Πανεπιστημίων, εφ’ όσον ασκούν το επάγγελμα του 
Χημικού». 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 1804/88 «το επάγγελμα του Χημικού μπορούν να 
ασκήσουν μόνο τα τακτικά μέλη της ΕΕΧ»  
 
Για την εγγραφή σας στο μητρώο μελών της ΕΕΧ απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
 Επικυρωμένο αντίγραφο του πτυχίου σας 
 Συμπληρωμένα τα έντυπα της αίτησης και του απογραφικού δελτίου της ΕΕΧ 

(επισυνάπτονται ή μπορείτε να τα προμηθευτείτε από την διαδικτυακή πύλη της ΕΕΧ 
(www.eex.gr) 

 Μία πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία σας για την έκδοση της ταυτότητας μέλους της 
ΕΕΧ 

 
Παράλληλα θα πρέπει να καταβάλλετε τα παρακάτω ποσά: 

 Για εγγραφή, 10€ (δέκα ευρώ)  
 Για έκδοση ταυτότητας μέλους, 5€ (πέντε ευρώ) 
 Η ετήσια συνδρομή των Χημικών προς την ΕΕΧ έχει καθορισθεί στο ποσό των 40€. 

Όμως οι νέοι χημικοί για τα πρώτα πέντε (5) έτη από της λήψεως του πτυχίου τους 
πρέπει να καταβάλλουν μόνο 15€ ανά έτος. Σε περίπτωση που δεν γίνει η εγγραφή στην 
ΕΕΧ μέσα σε πέντε χρόνια από τη λήψη του πτυχίου δεν ισχύει η έκπτωση και η ετήσια 
συνδρομή λογίζεται στα 40€. Για άνεργους και φοιτητές και μετά το πέρας της 
πενταετίας από τη λήψη του πτυχίου τους η ετήσια συνδρομή είναι 15€. 

 
Τα παραπάνω δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν ή να αποσταλούν: 

Στο Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, Αριστοτέλους 6, 54623 
Θεσ/νικη (τηλ 2310278077, e-mail ptkdm@eex.gr) 
 

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
 
 

 

Βικτωρία Σαμανίδου Βασίλης Κουλός 
 


		2020-06-11T09:18:31+0300
	Viktoria Samanidou




