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ΑΠΟΦΑΣΗ
Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2012
ΘΕΜΑ: Απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ για θέματα του προσυνεδριακού
διαλόγου.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ στην 14η Συνεδρίαση της 21ης Δεκεμβρίου 2012, κατέληξε στα
ακόλουθα:
Α) Ανακοινώσεις των παρατάξεων
Μέχρι τις εκλογές των εκπροσώπων για το 11ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ (1-3 Φεβρουαρίου 2013), όλες οι
ανακοινώσεις των παρατάξεων, που διεκδικούν την εκλογή των αντιπροσώπων μελών τους σε
πανελλαδικό ή τοπικό επίπεδο θα κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, με
σκοπό την ολοκληρωμένη ενημέρωση όλων και την ενίσχυση του διαλόγου για τα φλέγοντα θέματα
που μας απασχολούν.
Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων παρακαλούνται να στέλνουν τα σχετικά κείμενα στην Γραμματεία
<posdep@posdep.gr> με σκοπό να αποσταλεί στο δίκτυο των παραληπτών των ανακοινώσεων της
Ομοσπονδίας σε όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας.
Β) Αποδελτίωση Τύπου
Η Γραμματεία της Ομοσπονδίας έχει ξεκινήσει τη συστηματική αποδελτίωση των ιστοσελίδων των
ημερησίων εφημερίδων και των κυριότερων ενημερωτικών sites. Όλες τις εργάσιμες ημέρες της
εβδομάδας, η Γραμματεία διανέμει πιλοτικά την αποδελτίωση τύπου προς το παρόν στα μέλη της ΔΕ
και τα Προεδρεία των Συλλόγων μελών ΔΕΠ.
Σκοπεύουμε η αποδελτίωση τύπου να αναρτάται, κάθε εργάσιμη μέρα, στην ιστοσελίδα της ΠΟΣΔΕΠ,
(www.posdep.gr) προκειμένου όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας (και όχι μόνο) να
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βρίσκουν συγκεντρωμένα σε ένα σημείο, τις κυριότερες ειδήσεις, άρθρα, αναλύσεις και γνώμες για τα
Πανεπιστημιακά θέματα. Αν κάποιοι συνάδελφοι γνωρίζουν κάποιο ενημερωτικό site και κρίνουν ότι
θα πρέπει να περιληφθεί στην αποδελτίωση, παρακαλούνται να ενημερώσουν σχετικά την
Γραμματεία της Ομοσπονδίας. Περαιτέρω πληροφορίες θα σταλούν, μόλις ολοκληρωθεί η τεχνική
προετοιμασία.
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