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1. Η διαδικασία ανάδειξης συνέδρων από τους Συλλόγους πρέπει να έχει ολοκληρωθεί
τουλάχιστον 8 μέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου για οργανωτικούς λόγους.
2. Η συνδρομή των Συλλόγων ορίζεται σε 15 ευρώ για κάθε μέλος του Συλλόγου που
συμμετείχε στην ψηφοφορία. Το εκλογικό μέτρο είναι ένας σύνεδρος για 15
ψηφίσαντες.
3. Με βάση την απόφαση του προηγούμενου συνεδρίου η εκλογή των συνέδρων θα
γίνει με το σύστημα της απλής αναλογικής: όπου δεν υπάρχουν τουλάχιστον δυο
διαφορετικά ψηφοδέλτια παρά μόνο μια ενιαία λίστα [διότι κανείς δεν ζήτησε να
σχηματίσει ξεχωριστό ψηφοδέλτιο] η σταυροδοσία είναι τουλάχιστον 2 σταυροί και
μέχρι το 1/3 των υπολογιζόμενων συνέδρων βάσει των εγγεγραμμένων και του
μέτρου. Οι Σύλλογοι είναι υποχρεωμένοι να εγγράψουν κάθε μέλος ΔΕΠ και να
επιτρέψουν στις άλλες κατηγορίες διδασκόντων που το επιθυμούν και έχουν το
δικαίωμα να συμμετέχουν στις διαδικασίες της ΠΟΣΔΕΠ (ενεργοί συμβασιούχοι 407,
βοηθοί, επιστημονικοί συνεργάτες). Απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση
Γενικής Συνέλευσης για να αποκλειστεί κάποιος από την ψηφοφορία.
4. Όλοι οι Σύλλογοι καλούνται να προσκομίσουν τουλάχιστον 8 μέρες πριν την έναρξη
του Συνεδρίου αντίγραφο του καταστατικού τους, πρακτικό της εφορευτικής
επιτροπής με τα αποτελέσματα των εκλογών και κατάλογο των ψηφισάντων όπου
θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και θα υπάρχει η υπογραφή του ψηφίσαντα ή
σε περίπτωση επιστολικής ψήφου υπογραφή του/της προέδρου της εφορευτικής
επιτροπής.
5. Όλοι οι Σύλλογοι καλούνται να γνωστοποιήσουν την ημερομηνία της Γ.Σ. και την
ημερομηνία εκλογών για την ανάδειξη συνέδρων τουλάχιστον μια βδομάδα
νωρίτερα από την ημερομηνία διεξαγωγής τους στην Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ ώστε
να δημοσιοποιηθεί στον Ιστότοπο.
6. Τα έξοδα μετάβασης των συνέδρων θα καλυφθούν [με βάση τα παραστατικά τους
και για τον οικονομικότερο τρόπο μετακίνησης] κατά 1/3 από τους Συλλόγους
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προέλευσης και κατά 2/3 από την Ομοσπονδία ενώ την ελαφριά εστίαση θα
αναλάβουν οικονομικά οι Σύλλογοι της Αττικής [αναλογικά της εκπροσώπησης των
συνέδρων]. Η Ομοσπονδία θα καλύψει επίσης την διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο σε
ξενοδοχεία που βρίσκονται πλησιέστερα στην Πανεπιστημιούπολη. Όποιος
σύνεδρος επιθυμεί μονόκλινο δωμάτιο ή άλλο ξενοδοχείο επιβαρύνεται με τη
χρηματική διαφορά που θα προκύψει.
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