Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού
Διεύθυνση: Κτίριο Μαθηματικού (ισόγειο), Παν/πολη, 15701 ΙΛΙΣΙΑ
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: posdep.gr@gmail.com Ιστοσελίδα: www.posdep.gr
Τηλέφωνο: 210 7276445 Fax: 210 7276449

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΕ ΡΙΟ ΔΟ Σ 2019 -2021
Σ υ νε δρίαση 1-10-2021

Αθήνα, 3-10-2021

Προκήρυξη του 15 ο υ Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ
Η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ με απόφαση της στη συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου 2021,
προκηρύσσει το 15ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας σύμφωνα με τα ακόλουθα:
1. Το 15ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ θα διεξαχθεί από την Παρασκευή 17 έως την Κυριακή 19
Δεκεμβρίου 2021, με ώρα έναρξης τις 3 μμ και θέματα Α) απολογισμό πεπραγμένων Β)
οικονομικό απολογισμό Γ) πρόγραμμα δράσης Δ) εκλογή Διοικούσας Επιτροπής.
Ο τρόπος διεξαγωγής θα είναι υβριδικός και οι σύνεδροι μπορούν να συμμετέχουν είτε με
φυσική παρουσία είτε εξ αποστάσεως, σύμφωνα με τα ισχύοντα έκτακτα μέτρα προστασίας της
δημόσιας υγείας. Εφόσον υπάρξει αλλαγή στη νομοθεσία, ο τρόπος διεξαγωγής θα
προσαρμοστεί σε αυτήν.
Τις τεχνικές λεπτομέρειες θα εξειδικεύσει η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Ο φυσικός χώρος διεξαγωγής θα είναι στο αμφιθέατρο EULA της Φιλοσοφικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Θα επιδιωχθεί η μεγαλύτερη δυνατή δια ζώσης συμμετοχή με τήρηση
των πρωτοκόλλων υγειονομικής ασφάλειας.
2. Η συνδρομή των Συλλόγων ορίζεται σε 8 (οκτώ) ευρώ για κάθε μέλος του Συλλόγου, που
συμμετείχε στην ψηφοφορία. Διευκρινίζεται ότι η αύξηση της συνδρομής οφείλεται στην
παράταση της θητείας των οργάνων διοίκησης και την αναβολή του Συνεδρίου κατά ένδεκα
μήνες, και ότι το ποσό που αναλογεί ανά έτος παραμένει το ίδιο.
Το εκλογικό μέτρο θα είναι 1:20, ένας σύνεδρος ανά 20 ψηφίσαντες.
3. 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.
4. Η ψηφοφορία στους Συλλόγους για την εκλογή συνέδρων μπορεί να γίνει με κάλπη,
επιστολική ψήφο ή/και ηλεκτρονική ψηφοφορία, με την προϋπόθεση ότι θα έχει εξασφαλιστεί
η ταμειακή τακτοποίηση των μελών.
Καλούνται οι Σύλλογοι να επιδιώξουν τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή των συναδέλφων στις
εκλογές και να εξασφαλίσουν την δυνατότητα ψηφοφορίας όλων των συναδέλφων, παρέχοντας

εύλογο χρονικό διάστημα από την πρόσκληση έως την υποβολή υποψηφιοτήτων (τουλάχιστον
μία εβδομάδα) και εύλογο χρόνο (τουλάχιστον τρεις ώρες) για τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας,
ιδίως στα Πανεπιστήμια με διασπορά Σχολών και Τμημάτων σε διάφορες πόλεις.
5. Οι εκλογές στους Συλλόγους θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου
2021 και όλοι οι Σύλλογοι πρέπει να στείλουν τα πρακτικά των εκλογών, τις καταστάσεις των
ψηφισάντων, κατάλογο με στοιχεία επικοινωνίας των συνέδρων (ιδρυματικά email και
τηλέφωνα) των συνέδρων που έχουν εκλεγεί και θα συμμετάσχουν στο συνέδριο, έως
Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου 2021, καταθέτοντας τα αντίστοιχα ποσά των συνδρομών σε τραπεζικό
λογαριασμό που θα γνωστοποιηθεί από τη γραμματεία.
6. 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.
7. Ο κατάλογος των συνέδρων, συμπεριλαμβανομένων και των τυχόν αντικαταστάσεων θα
οριστικοποιηθεί μέχρι το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου 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.
8. Οι φανερές ψηφοφορίες διεξάγονται με ανάταση του χεριού και με τα μέσα που προσφέρει η
ηλεκτρονική πλατφόρμα τηλεδιάσκεψης. Οι μυστικές ψηφοφορίες και η εκλογή της Διοικούσας
Επιτροπής διεξάγονται με το σύστημα ΖΕΥΣ.
9. Οργανωτική επιτροπή του Συνεδρίου είναι η Εκτελεστική Γραμματεία. Σε περίπτωση που οι
συνθήκες επιβάλλουν την αλλαγή ουσιωδών όρων της προκήρυξης και διεξαγωγής του
Συνεδρίου, αποφασίζει η Διοικούσα Επιτροπή.
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