
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ 

ΕΙΔΙΚΟΤ ΣΕΥΝΙΚΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.Π.) - Α.Ε.Ι. 
Πανεπιζηήμιο Παηρών - Τμήμα Μητανολόγων & Αερονασπηγών Μητανικών – Εργαζηήριο Τετνολογίας & Ανηοτής Υλικών - 

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

Εθνικό και Καποδιζηριακό Πανεπιζηήμιο Αθηνών – Τμήμα Μαθημαηικών– Εργαζηήριο Η/Υ- Κοσνιά Σοθία, Γενική Γραμμαηέας, 

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

 

         Πάηξα, 20Ννεκβξίνπ 2017 
         αξηζκ. πξση. 244 
 

Προς: Σπιιόγνπο κέιε ηεο Π.Ο.Δ.Τ.Δ.Π. 

ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

Σπλάδειθνη, 

Τν λενεθιεγέλ Γηνηθεηηθό ζπκβνύιην ζπγθξνηήζεθε ζηηο 10 Ννέκβξε 2017 ζε ζώκα όπσο έρεηε 
ήδε ελεκεξσζεί κεηά ην 24ν παλειιαδηθό ζπλέδξην πνπ έγηλε ζην Βόιν. 

Μεηά ηελ αξρηθή εθινγή ηνπο από ην ζπλέδξην όια ηα κέιε ηνπ ΓΣ ήηαλ ζε κεηαμύ ηνπο 
επηθνηλσλία θαη έσο ηε ζπγθξόηεζε ζε ζώκα παξαθνινύζεζαλ ζηελά ηηο εμειίμεηο ζηα ζέκαηα πνπ 
καο αθνξνύλ θαη γηα απηό ην ιόγν ακέζσο κεηά ην 1νΓηνηθεηηθό ζπκβνύιην πξαγκαηνπνηήζεθε θαη 
2ν δηνηθεηηθό ζπκβνύιην πνπ επεμεξγάζηεθε ηα ζέκαηα πνπ ηξέρνπλ αιιά θαη αξθεηά πνπ ζα καο 
απαζρνιήζνπλ ζην ζύληνκν κέιινλ. 

Η εκεξήζηα δηάηαμε πεξηιάκβαλε ηα εμήο ζέκαηα: 

1. Πεξηνδηθή Αμηνιόγεζε  
2. Νόκνο 4485/17  α) Δθπξνζσπήζεηο β) Σπκκεηνρή καο ζηα κεηαπηπρηαθά σο εξγαδόκελνη ή 

σο εθπαηδεπόκελνη 
3. Αλαδξνκηθά πεξηόδνπ 2011-2015 
4. Νόκνο 4452/17 Δληάμεηο – Μεηαηάμεηο 
5. Αλαγλώξηζε πξνϋπεξεζηώλ 
6. Έξγν θιάδνπ – σξάξην δηεπθξηλήζεηο 
7. Οηθνλνκηθά ζέκαηα νκνζπνλδίαο  

Γηα όια ηα παξαπάλσ ππάξρεη έληνλε θηλεηηθόηεηα θαη ζεσξνύκε νηηαλ θαη έρνπλ ηα ηειεπηαία 
ρξόληα γίλεη αιιαγέο ππάξρνπλ αθόκε λα γίλνπλ πνιιά ώζηε λα αληηκεησπηζηνύλ ηα πξνβιήκαηα 
πνπ θαζεκεξηλά καδί κε εκάο θαη νη δηνηθήζεηο ησλ ΑΔΙ πιένλ δηαπηζηώλνπλ. 

Τν επόκελν δηάζηεκα γηα όια ηα παξαπάλσ ζα αθνινπζήζνπλ θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο κε ηηο 
νπνίεο ζεσξνύκε πσο σο ζύιινγνη πιένλ ζα είζηε ζε ζέζε, αθόκε πην εύθνια, λα αληηκεησπίζεηε 
όιεο ζαο ηηο απνξίεο ελώ θαη εκείο σο νκνζπνλδία ζε θεληξηθό επίπεδν (ππνπξγείν) ζα 
επηδηώμνπκε επίιπζή ηνπο. 

Σπλάδειθνη ην Γ.Σ. ηεο Π.Ο.Δ.Τ.Δ.Π. ζε πνιύ θαιό θιίκα θαη εμαηξεηηθό επίπεδν εμέιεμε 
πξνεδξείν θαη ζπδήηεζε ζε βάζνο ηα ζέκαηα πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαη όρη κόλν,ζα ηα 
παξαθνινπζήζεη ζηελά ελώ ζα παξεκβαίλεη όπνπ ρξεηαζηεί πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιαρηεί ν 
μεθάζαξνο θαη εκάο ραξαθηήξαο ηνπ θιάδνπ θαζώο θαη λα κεδηαηαξάζζεηαη ε εξγαζηαθή καο 
θαζεκεξηλόηεηα πξνζηαηεπκέλε από έλα ζαθέζηαην λνκηθό πιαίζην. 

Δπηπιένλ δε μερλάκε πνηέ πσο είκαζηε εξγαδόκελνη ζε έλα πεξηβάιινλ νηθνλνκηθήο θαη 
θνηλσληθήο θξίζεο αιιά θαη γεληθεπκέλεο αλαζθάιεηαο πνπ πξέπεη λα αλαηξέςνπκε. 



Γηα απηό ην ιόγν ζαο θαινύκε λα είζηε ζε δηαξθή επηθνηλσλία κε ηε Π.Ο.Δ.Τ.Δ.Π. κε ηηο 
παξεκβάζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ζαο ώζηε λα δηεθδηθήζνπκε από θνηλνύ έλα θαιύηεξν εξγαζηαθό 
θαη όρη κόλν αύξην. 

   

για ηο Δ.Σ. ηης Ομοζπονδίας 

ο Πρόεδρος  ηΓενική Γραμμαηέας 

 
Σηέθανος Καρβέλης  Κοσνιά Σοθία 


