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Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2018

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ 14ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ με απόφαση της στην 4η συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2018,
προκηρύσσει το 14o Συνέδριο της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τα ακόλουθα:
Α. Το Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 22 έως την Κυριακή 24
Φεβρουαρίου 2019.
Ο πιθανός χώρος διεξαγωγής θα είναι στο αμφιθέατρο EULA της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο ακριβής χώρος θα οριστικοποιηθεί στο επόμενο διάστημα από την ΕΓ.
Β. Η συνδρομή των Συλλόγων ορίζεται σε 5 (πέντε) ευρώ για κάθε μέλος του Συλλόγου, που
συμμετείχε στην ψηφοφορία. Το εκλογικό μέτρο θα είναι 1:20, ένας σύνεδρος ανά 20
ψηφίσαντες.
Γ. Τα έξοδα μετάβασης των συνέδρων που θα εκπροσωπούν Συλλόγους εκτός Αττικής, θα
καλυφθούν από την ΠΟΣΔΕΠ με βάση τα παραστατικά τους και με τον οικονομικότερο τρόπο
μετακίνησης. Από την ΠΟΣΔΕΠ θα καλυφθούν κεντρικά και τα έξοδα διαμονής των συνέδρων στην
Αθήνα σε ξενοδοχεία με τα οποία θα υπάρξει ειδική συμφωνία.
Δ. Καλούνται οι Σύλλογοι να επιδιώξουν τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των συναδέλφων στις
εκλογές και να εξασφαλίσουν την δυνατότητα ψηφοφορίας όλων των συναδέλφων στα
Πανεπιστήμια με Σχολές και Τμήματα σε διάφορες πόλεις με την ύπαρξη κάλπης σ΄ αυτές καθ΄ όλη
τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Η ψηφοφορία μπορεί να γίνει με κάλπη, επιστολική ψήφο ή/και
ηλεκτρονική ψηφοφορία (με την προϋπόθεση ότι θα έχει εξασφαλιστεί η ταμειακή τακτοποίηση
των μελών).
Ε. Οι εκλογές στους Συλλόγους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 13
Φεβρουαρίου 2019 και όλοι οι Σύλλογοι πρέπει να στείλουν τα πρακτικά των εκλογών, με τα
ονόματα (emails και τηλέφωνα επικοινωνίας) των συνέδρων, που έχουν εκλεγεί και θα
συμμετάσχουν στο συνέδριο, έως Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, καταθέτοντας τα αντίστοιχα
ποσά των συνδρομών στο λογαριασμό της ΠΟΣΔΕΠ (Τράπεζα Πειραιώς IBAN: GR14 0171 0130
0060 1301 0162 293).
ΣΤ. Οι Σύλλογοι θα πρέπει να φροντίσουν στο διάστημα που μεσολαβεί μέχρι το συνέδριο να
δώσουν τη μέγιστη δημοσιότητα στις εκλογές, με εκδηλώσεις και δράσεις, ώστε να υπάρξει
ουσιαστική και ολόπλευρη ενημέρωση όλων των συναδέλφων για τα προβλήματα της
πανεπιστημιακής κοινότητας και της παιδείας γενικότερα.
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Ζ. Ο κατάλογος των συνέδρων συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν αντικαταστάσεων θα
οριστικοποιηθεί μέχρι το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου στις 11:00 το πρωί. Αντικατάσταση
συνέδρου για λόγους υγείας, μπορεί να γίνει μέχρι και το πέρας της ψηφοφορίας την Κυριακή 24
Φεβρουαρίου, με γνωμάτευση ιατρού δημόσιου νοσοκομείου. Οι κάρτες των συνέδρων θα
παραλαμβάνονται αυτοπροσώπως με την εμφάνιση τους και μέχρι τη λήξη της ψηφοφορίας την
Κυριακή 24/2 το απόγευμα στις 17.00.
Η. Οι διαδικασίες αρχίζουν Παρασκευή 22 Φεβρουαρίου 2019 με συνεδρίαση της Εκτελεστικής
Γραμματείας και της Διοικούσας Επιτροπής στις 12:00 ενώ στις 15:00 αρχίζει το Συνέδριο. Μέχρι
την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 το βράδυ, η εξελεγκτική επιτροπή πρέπει να έχει καταθέσει την
έκθεσή της.
Θ. Οργανωτική επιτροπή θα είναι η Εκτελεστική Γραμματεία.

Ο Πρόεδρος
Στάθης Ευσταθόπουλος
Καθηγητής Ε.Κ.Π.Α.

Ο Γραμματέας
Χαράλαμπος Φείδας
Καθηγητής Α.Π.Θ

2

