Πανελλήνια Ομοζπονδία υλλόγων
Διδακηικού και Ερευνηηικού Προζωπικού
Διεφθυνςη: ΣΤΑΔΙΟΥ 5, 2οσ Προφοσ, Γραφ. 203, GR105 62, ΑΘΗΝΑ,
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep@posdep.gr Ιςτοςελίδα: www.posdep.gr
Τηλζφωνο: 210 3689316 Fax: 210 3689317
ΔΙΟ Ι ΚΟ Τ Α ΕΠ ΙΣ Ρ Ο Π Η - Π ΕΡ ΙΟ Δ Ο  2 013 - 2 015
7 η υ νε δ ρί α ζη , 2 8 Νο ε μ β ρί ο υ 20 14

Ακινα, 28 Νοεμβρίου 2014

ΡΟΚΗΥΞΗ ΤΟΥ 12ου ΣΥΝΕΔΙΟΥ
Η Διοικοφςα Επιτροπι τθσ ΠΟΣΔΕΠ με απόφαςθ τθσ ςτθν 7θ ςυνεδρίαςθ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2014,
προκθρφςςει το 12o Συνζδριο τθσ Ομοςπονδίασ ςφμφωνα με τα ακόλυκα:
Α. Το Συνζδριο τησ ΡΟΣΔΕΡ κα διεξαχκεί από τθν Ραραςκευή 6 ζωσ την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου
2015.
Ο τόποσ διεξαγωγισ κα αποφαςιςτεί το επόμενο διάςτθμα από τθν ΕΓ, πικανϊσ να
πραγματοποιθκεί ςτθ Φιλοςοφικι Σχολι του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, όπωσ το προθγοφμενο
ςυνζδριο.
Β. Η ςυνδρομι των Συλλόγων ορίηεται ςε 5 (πζντε) ευρϊ για κάκε μζλοσ του Συλλόγου, που
ςυμμετείχε ςτθν ψθφοφορία, με το ςκεπτικό το ποςό να μθν είναι αποτρεπτικό και να
ςυμμετζχουν όςο το δυνατόν περιςςότεροι ςφνεδροι. Το εκλογικό μζτρο, ςφμφωνα και με
προθγοφμενο ςυνζδριο, κα είναι 1:20, ζνασ ςφνεδροσ για 20 ψηφίςαντεσ .
Γ. Τα ζξοδα μετάβαςθσ των ςυνζδρων κα καλυφκοφν από τθν ΠΟΣΔΕΠ με βάςθ τα παραςτατικά
τουσ και με τον οικονομικότερο τρόπο μετακίνθςθσ. Από τθν ΠΟΣΔΕΠ κα καλυφκοφν και τα ζξοδα
διαμονισ των ςυνζδρων ςτθν Ακινα.
Δ. Καλοφνται οι Σφλλογοι να επιδιϊξουν τθ μζγιςτθ δυνατι ςυμμετοχι των ςυναδζλφων ςτισ
εκλογζσ και να εξαςφαλίςουν τθν δυνατότθτα ψθφοφορίασ όλων των ςυναδζλφων ςτα
Πανεπιςτιμια με Σχολζσ ςε διάφορεσ πόλεισ με τθν φπαρξθ κάλπθσ ςϋαυτζσ κακϋόλθ τθ διάρκεια
τθσ ψθφοφορίασ. Η ψθφοφορία μπορεί να γίνει με κάλπη, επιςτολική ψήφο ι/και ηλεκτρονική
ψηφοφορία (με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει εξαςφαλιςτεί θ ταμειακι τακτοποίθςθ των μελϊν).
Ε. Οι εκλογζσ ςτουσ Συλλόγουσ κα πρζπει να ζχουν ολοκλθρωκεί ζωσ την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου
2015 και όλοι οι Σφλλογοι πρζπει να ςτείλουν τα ονόματα των ςυνζδρων ζωσ Ραραςκευή 30
Ιανουαρίου 2015, κατακζτοντασ τα αντίςτοιχα ποςά των ςυνδρομϊν ςτο λογαριαςμό τθσ
ΠΟΣΔΕΠ.
ΣΤ. Οι Σφλλογοι κα πρζπει να φροντίςουν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μζχρι το ςυνζδριο να
δϊςουν τθ μζγιςτη δημοςιότητα για τισ εκλογζσ, με εκδθλϊςεισ και δράςεισ , ϊςτε να υπάρξει
ουςιαςτικι και ολόπλευρθ ενθμζρωςθ όλων των ςυναδζλφων για τα προβλιματα τθσ
πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ και τθσ Παιδείασ γενικότερα. Οι νζοι Σφλλογοι που δεν ζχουν
ςυμμετάςχει μζχρι τϊρα ςτθν ΠΟΣΔΕΠ, να προςπακιςουν να βρουν λφςθ για τθ ςυμμετοχι τουσ
ςτο Συνζδριο τθσ Ομοςπονδίασ (π.χ κατάκεςθ καταςτατικοφ και προζγκριςθ) ϊςτε να ψθφίςουν
όςο το δυνατόν περιςςότεροι , που είναι και το ηθτοφμενο, με ςτόχο πάντα τθ μαηικότερθ δυνατι
ςυμμετοχι, τθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν κινθτοποίθςθ των ςυναδζλφων.
Ζ. Ο κατάλογοσ των ςυνζδρων ςυμπεριλαμβανομζνων και των τυχόν αντικαταςτάςεων κα
οριςτικοποιθκεί μζχρι το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου ςτισ 11:00 το πρωί. Οι κάρτεσ των ςυνζδρων
κα παραλαμβάνονται με τθν εμφάνιςθ τουσ και μζχρι τθ λιξθ τθσ ψθφοφορίασ .
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Η. Οι διαδικαςίεσ αρχίηουν Ραραςκευή 6 Φεβρουαρίου 2015 με ςυνεδρίαςθ τθσ Εκτελεςτικισ
Γραμματείασ ςτισ 10:30 και τθσ Διοικοφςασ Επιτροπισ ςτισ 11:00 ενϊ ςτισ 15:00 αρχίηει το
Συνζδριο. Μζχρι τθν Ρζμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015 το βράδυ, θ εξελεγκτικι επιτροπι πρζπει να
ζχει κατακζςει τθν ζκκεςι τθσ.
Θ. Οργανωτική επιτροπή κα είναι θ Εκτελεςτικι Γραμματεία.
Οι αποφάςεισ Β,Δ και Ζ ελιφκθςαν κατά πλειοψθφία
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