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ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα: Απόφαση της 9ης Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ για τους όρους
διεξαγωγής του 11ου Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ.
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ στην 9η Συνεδρίαση της 4ης Δεκεμβρίου 2012, με βάση τις
αποφάσεις της 7 η ς Συνεδρίασης της Διοικούσας Επιτροπής (18 Ιουλίου 2012) , της 13 η ς
(ηλεκτρονική) Συνεδρίασ ης της Εκτελεστικής Γραμματείας (28 Νοεμβρίου 2012) και τη
διεξοδική συζήτηση, εξειδικεύει και οριστικοποιεί τους όρους διεξαγωγής του 11 ο υ
Συνεδρίου της Ομοσπονδίας, ως εξής:
1 Το 11ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 1 (10:00 πμ) έως την Κυριακή
3 Φεβρουαρίου 2013. Η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των μελών της νέας
Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ θα διεξαχθεί την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013. Τόπος
διεξαγωγής του 11ου Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ θα είναι το Αμφιθέατρο AULA, της Φιλοσοφικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πανεπιστημιούπολη Ιλισίων (ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΑ
ΜΕΤΑΔΙΔΕΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ).
2 Οι Σύλλογοι θα πρέπει να φροντίσουν στο μεσολαβούν διάστημα μέχρι τη διεξαγωγή των
εκλογών να οργανώσουν εκδηλώσεις με στόχο την ουσιαστική και ολόπλευρη ενημέρωση
όλων των συναδέλφων για τα μεγάλα προβλήματα του πανεπιστημιακού συστήματος και των
λειτουργών του. Σε αυτό το θέμα η Ομοσπονδία έχει την πρόθεση -πάντα στο μέτρο των
δυνατοτήτων της - να οργανώσει κεντρικά αλλά και στην περιφέρεια σειρά εκδηλώσεων αλλά
και να συνδράμει τους Συλλόγους σε ό,τι της ζητηθεί.
3 Όλοι οι Σύλλογοι καλούνται να γνωστοποιήσουν έγκαιρα και τουλάχιστον 10 μέρες νωρίτερα
την ημερομηνία της εκλογικής Γενικής Συνέλευσης και την ημερομηνία εκλογών για την
ανάδειξη συνέδρων στην Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ, ώστε αυτή να δημοσιοποιηθεί στον
ιστότοπο της ΠΟΣΔΕΠ καθώς και στα τοπικά και κεντρικά ΜΜΕ.
4 Με στόχο πάντα τη μαζικότερη δυνατή συμμετοχή, την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση
των συναδέλφων, αλλά και για να διασφαλιστεί το ανεπηρέαστο της ψήφου -βασικό
στοιχείο της δημοκρατίας- εισηγούμαστε οι εκλογές να γίνουν σε όλους τους Συλλόγους την
ίδια χρονική περίοδο και οι κάλπες να κλείσουν παντού συγχρόνως. Συγκεκριμένα, η
Εκτελεστική Γραμματεία εισηγείται στους Συλλόγους τη διεξαγωγή των εκλογών την
εβδομάδα από Δευτέρα 21 έως Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 και οι κάλπες να κλείσουν
παντού την Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 18.00.
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5 Πάντως, η διαδικασία ανάδειξης των συνέδρων από τους Συλλόγους πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί τουλάχιστον 4 μέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου για οργανωτικούς λόγους.
6 Η συνδρομή των Συλλόγων ορίζεται σε 5 (ΠΕΝΤΕ) ευρώ για κάθε μέλος του Συλλόγου, που
συμμετείχε στην ψηφοφορία. Το εκλογικό μέτρο σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση της ΔΕ
είναι ένας σύνεδρος για 20 ψηφίσαντες. Όλοι οι Σύλλογοι μέλη της ΠΟΣΔΕΠ θα
εκπροσωπούνται τουλάχιστον με ένα αντιπρόσωπο.
7 Με βάση την απόφαση του 9ου Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ, 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 μέχρι το 1/3 των υπολογιζόμενων συνέδρων, δηλαδή
βάσει του αριθμού των συνέδρων του Συλλόγου στο/στα προηγούμενο/α Συνέδριο/α. 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, Εντεταλμένοι Διδασκαλίας).
Απαιτείται ειδικά αιτιολογημένη απόφαση Γενικής Συνέλευσης για να αποκλειστεί κάποιος
από την ψηφοφορία.
8 Με βάση και την τρέχουσα πολύ θετική εμπειρία εκλογής των εσωτερικών μελών των
Συμβουλίων Ιδρύματος συνιστάται στους Συλλόγους η χρήση της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας, αφού μάλιστα τώρα είναι έτοιμη η βάση με το εκλογικό σώμα αναφοράς μας.
Το επόμενο διάστημα θα δημοσιοποιήσουμε τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας στην περίπτωση επιλογής των αντιπροσώπων για το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ.
9 Όλοι οι Σύλλογοι καλούνται να προσκομίσουν τουλάχιστον 3 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/ηλεκτρονικής ψήφου υπογραφή του/της Προέδρου της Εφορευτικής
Επιτροπής.
10 Τα έξοδα μετάβασης των συνέδρων θα καλυφθούν [με βάση τα παραστατικά τους και για τον
οικονομικότερο τρόπο μετακίνησης] από την Ομοσπονδία. Η Ομοσπονδία θα καλύψει επίσης
τη διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο σε προεπιλεγέντα ξενοδοχεία, που βρίσκονται πλησιέστερα
στο χώρο διεξαγωγής του 11ου Συνεδρίου. Όποιος σύνεδρος επιθυμεί μονόκλινο δωμάτιο ή
άλλο ξενοδοχείο επιβαρύνεται με τη χρηματική διαφορά που θα προκύψει.
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