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Αγαπητές/αγαπητοί νέες/νέοι συνάδελφοι, 

Ως Πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής του Περιφερειακού Τμήματος της Κεντρικής και 
Δυτικής Μακεδονίας, της Ένωσης Ελλήνων Χημικών, έχω τη χαρά να σας συγχαρώ για 
την ολοκλήρωση του Α’ κύκλου των σπουδών σας και με την ευκαιρία να σας καλωσορίσω 
στη μεγάλη οικογένεια των Χημικών. 

Αποφοιτώντας από το Τμήμα Χημείας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
είναι αδιαμφισβήτητο ότι έχετε όλα τα εφόδια, με τις γνώσεις που αποκτήσατε, να 
υλοποιήσετε τους στόχους και τα όνειρά σας που κατευθύνονται προς την επαγγελματική 
αποκατάσταση και καταξίωση. 

Οι ραγδαίες εξελίξεις όμως στο χώρο της επιστήμης επιβάλλουν τη συνεχή επιμόρφωση, 
τη διαρκή επαφή με το επιστημονικό αντικείμενο, αλλά και την περαιτέρω εξειδίκευση μέσα 
από προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών. Πολλοί από εσάς άλλωστε έχετε ήδη 
προγραμματίσει ένα δεύτερο κύκλο σπουδών. 

Η επιστήμη της Χημείας έχει το πλεονέκτημα να προσφέρει μεγάλο εύρος επιλογών για να 
θεμελιώσετε μία επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Όποια όμως και αν είναι η 
προσωπική επαγγελματική σας επιλογή, να γνωρίζετε ότι η Ένωση Ελλήνων Χημικών θα 
είναι δίπλα σας, ως ο επιστημονικός μας φορέας, που μεριμνά για τα επαγγελματικά, 
οικονομικά και ασφαλιστικά μας δικαιώματα. 

Η εγγραφή σας στην ΕΕΧ είναι υποχρεωτική βάσει νόμου, αλλά οι δράσεις βασίζονται στο 
εθελοντισμό των μελών, ανάλογα με το χρόνο που ο καθένας μπορεί να διαθέσει. Έτσι 
λοιπόν σας παροτρύνω να συμμετέχετε ενεργά στις διάφορες εκδηλώσεις που 
διοργανώνουμε.  

Είμαι σίγουρη ότι γνωρίζετε πολλές από τις επιστημονικές μας δραστηριότητες και ίσως 
έχετε ήδη συμμετάσχει και προπτυχιακά, καθώς σε μεγάλο βαθμό αυτές γίνονται σε 
συνεργασία με το Τμήμα Χημείας. Έχετε παρακολουθήσει τις ημερίδες, τα επιμορφωτικά 
σεμινάρια και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις που διοργανώνουμε με στόχο πάντα να 
γεφυρώνουμε τις πανεπιστημιακές σπουδές με τις μελλοντικές απαιτήσεις του 
επαγγέλματος. 



Οι τρέχουσες συνθήκες και οι περιορισμοί που προέκυψαν από την πρόσφατη πανδημία, 
δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να σας προσκαλέσουμε στα γραφεία μας, όπως συνηθίζουμε 
μετά από κάθε ορκωμοσία. Σας αποστέλλουμε ωστόσο πληροφοριακό υλικό και σας 
διαβεβαιώνουμε ότι θα χαρούμε να ακούσουμε τις προτάσεις σας, αλλά και τους 
προβληματισμούς σας, όποτε αυτοί και αν προκύψουν. 

Κλείνοντας, σας συγχαίρω και πάλι και εύχομαι σε όλες και όλους υγεία και καλή 
σταδιοδρομία! 

Για τη ΔΕ του ΠΤΚΔΜ/ΕΕΧ 

Η Πρόεδρος  

Βικτωρία Σαμανίδου 

Καθηγήτρια Τμήματος Χημείας ΑΠΘ 


