
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π.) - Α.Ε.Ι. 
Πανεπιστήμιο Πατρών - Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών – Εργαστήριο Τεχνολογίας & Αντοχής Υλικών - 

Καρβέλης Στέφανος, Πρόεδρος, Τηλ. 2610969480, FAX 2610997204, Κιν. 6947170797, karvelis@upatras.gr 

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Μαθηματικών– Εργαστήριο Η/Υ- Κουνιά Σοφία, Γενική Γραμματέας, 

Tηλ. 2107276463, Kιν.  6972845132, sophia@math.uoa.gr 

 

         Πάτρα, 17 Απριλίου 2018 
         αριθμ. πρωτ. 260 

Προς: Συλλόγους μέλη της Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

Συνάδελφοι, 

Το Διοικητικό συμβούλιο της ΠΟΕΤΕΠ παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στα θέματα της ανώτατης 
εκπαίδευσης, καθώς και τα ειδικότερα που μας αφορούν και σύμφωνα με τις αποφάσεις του πρόσφατου 
συνεδρίου διαχειρίζεται τα θέματα του κλάδου. 

Μας απασχολούν ιδιαίτερα ζητήματα όπως : 

-το έργο του κλάδου μας που λόγω των ελλείψεων πάσης φύσης προσωπικού, συνάδελφοι καλούνται να 
κάνουν έργο που δε τους αναλογεί,  

-της αξιολόγησης πέραν της καταληκτικής βαθμίδας που με κανονιστικές πράξεις εγείρονται σοβαρά 
ζητήματα αφού μπαίνουν προβληματικά κριτήρια σε αυτές,  

-οι άδειές μας εκπαιδευτικές και κανονικές  

Επίσης παραμένουν αρκετά ζητήματα που προβληματίζουν, όπως: 

-τα αναδρομικά που διεκδικούμε από τα παγωμένα χρονοεπιδόματα την περίοδο 11-15 

-ο ορισμός εκπροσώπων στα όργανα διοίκησης των ΑΕΙ και γενικότερα οι εκλογικές διαδικασίες 

Για όλα τα παραπάνω σύμφωνα με το νόμο 4009/11 αναμένουμε ένα Π.Δ. που θα αντιμετωπίσει και θα 
ρυθμίσει τα ζητήματα αυτά και η ΠΟΕΤΕΠ έχει έτοιμη τη πρόταση της για νομοθετική ρύθμιση. 

Έχουμε ζητήσει συνάντηση με την ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας για όλα αυτά τα ζητήματα και 
θεωρούμε ότι, όπως και στο πρόσφατο παρελθόν θα πραγματοποιηθεί και θα υπάρξει ανταπόκριση στα 
δίκαια αιτήματα μας. 

Συνάδελφοι δε ξεχνάμε ποτέ πως είμαστε εργαζόμενοι σε ένα περιβάλλον οικονομικής και ευρύτερα 
κοινωνικής κρίσης αλλά και γενικευμένης ανασφάλειας που πρέπει να ανατρέψουμε. 

Για αυτό το λόγο σας καλούμε να είστε σε διαρκή επικοινωνία με τη Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π., ώστε με τις παρεμβάσεις 
και τις προτάσεις σας να διεκδικήσουμε από κοινού ένα καλύτερο εργασιακό και όχι μόνο αύριο.  

Σας ευχόμαστε Χρόνια πολλά Χριστός Ανέστη και υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. 

για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

                       ο Πρόεδρος   η Γενική Γραμματέας 

                                  
                  Στέφανος Καρβέλης          Κουνιά     Σοφία 


