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ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Αθήνα, 24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011

Θέμα: Προς τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων – μελών της ΠΟΣΔΕΠ: Συνέχιση των
διαδικασιών –που άρχισαν το 1989- για τη θεσμική ολοκλήρωση της Ομοσπονδίας.
Η Εκτελεστική Γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ στην 3η Συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου 2011 για το θέμα
της θεσμικής ολοκλήρωσης της Ομοσπονδίας λαμβάνοντας υπόψη τη μακρά συζήτηση που
έχει διεξαχθεί το τελευταίο δεκάμηνο σε όλα τα όργανα της Ομοσπονδίας (Εκτελεστική
Γραμματεία, Διοικούσα Επιτροπή, Συνέδριο) και τις σχετικές αποφάσεις, (βλέπε, συνημμένα)
κατέληξε στην ακόλουθη διαδικασία:
1. Να αποσταλεί άμεσα σε όλους τους Συλλόγους μελών ΔΕΠ το καταστατικό που είχε
εγκριθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων που το 1989 είχαν αποφασίσει να
προχωρήσουν στην ίδρυση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού
Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ). Στο καταστατικό αυτό έχουν γίνει από ειδική
επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής [5 η Συνεδρίαση
της Διοικούσας Επιτροπής της ΠΟΣΔΕΠ, 9 Οκτωβρίου 2010] οι ελάχιστες δυνατές
αλλαγές και αφορούν: α) στην ενσωμάτωση αποφάσεων παλαιοτέρων (καταστατικών)
Συνεδρίων της ΠΟΣΔΕΠ, τις οποίες η Ομοσπονδία εφαρμόζει στην πράξη από τότε και β)
σε διορθώσεις γραμματικών και συντακτικών αβλεψιών. Το κείμενο αποστέλλεται για
να λάβουν γνώση οι Σύλλογοι και να υποβάλλουν, στο πνεύμα των ελάχιστων αλλαγών,
τυχόν παρατηρήσεις.
2. Καλεί τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων να αποφασίσουν σχετικά με τη
συμμετοχή τους στη διαδικασία αυτή. Σημειώνεται πως δεν τίθεται υπό συζήτηση η
απόφαση του 10ου Συνεδρίου της ΠΟΣΔΕΠ για τη θεσμική ολοκλήρωση της
Ομοσπονδίας.
3. Οι Σύλλογοι, που θα ακολουθήσουν τη διαδικασία της θεσμικής ολοκλήρωσης,
υποβάλλουν στην Ομοσπονδία απόσπασμα πρακτικών: είτε του Διοικητικού
Συμβουλίου (αν προβλέπεται στο καταστατικό τους συμμετοχή σε ομοσπονδία/
δευτεροβάθμια οργάνωση) είτε της Γενικής Συνέλευσης (στην περίπτωση που δεν
υπάρχει σχετική πρόβλεψη), αρμοδίως υπογεγραμμένο και σφραγισμένο, στο οποίο
αναφέρεται ότι: α) αποφασίζει την ίδρυση σωματείου από κοινού με άλλους
συλλόγους ΔΕΠ των ελληνικών πανεπιστημίων με τίτλο Πανελλήνια Ομοσπονδία
Συλλόγων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ) και β) εξουσιοδοτεί
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εκπρόσωπο του Συλλόγου να υπογράψει το καταστατικό της ΠΟΣΔΕΠ και γενικά να
εκπροσωπήσει το Σύλλογο σε όλες τις απαραίτητες προς τούτο διαδικασίες.
Λεπτομερείς οδηγίες για τα έγγραφα και σχέδια απόφασης παρέχονται από τη
γραμματεία της ΠΟΣΔΕΠ.
4. Στην επόμενη Συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής (διευρυμένη με τους
εκπροσώπους των Διοικητικών Συμβουλίων όλων των Συλλόγων μελών ΔΕΠ, η οποία
προγραμματίζεται για το Σάββατο 7 Μαΐου ή το Σάββατο 14 Μαΐου), θα υπογραφεί το
καταστατικό από τους εκπροσώπους των Συλλόγων και κατόπιν θα υποβληθεί με τα
λοιπά απαιτούμενα έγγραφα για έγκριση στο Πρωτοδικείο.
5. Η Ομοσπονδία συνεχίζει να λειτουργεί με τη σημερινή υπάρχουσα δομή τόσο κατά την
περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων νομικών διαδικασιών για την
έγκριση του Καταστατικού από το Πρωτοδικείο όσο και μετά από αυτήν. Η παρούσα
συγκρότηση των θεσμικών οργάνων της Ομοσπονδίας (Διοικούσα Επιτροπή και
Εκτελεστική Γραμματεία) συνεχίζει κανονικά μέχρι το επόμενο 11ο Συνέδριο της
ΠΟΣΔΕΠ. Επίσης, ανεξάρτητα από την απόφαση που θα πάρουν τα Διοικητικά
Συμβούλια, όλοι οι Σύλλογοι που συμμετείχαν στο 10ο Συνέδριο της ΠΟΣΔΕΠ, θα
συνεχίσουν να θεωρούνται μέλη της Ομοσπονδίας και μετά την περάτωση της
διαδικασίας θεσμικής ολοκλήρωσης.
Με βάση τα παραπάνω λεπτομερώς αναλυόμενα καλούμε τα Διοικητικά Συμβούλια όλων των
Συλλόγων μελών της Ομοσπονδίας να προχωρήσουν έγκαιρα στις απαιτούμενες ενέργειες.
Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Συνημμένα:
1) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ 5 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ (9
Οκτωβρίου 2010) με θέμα: Συνέχιση των διαδικασιών –που άρχισαν το 1989- για τη
θεσμική ολοκλήρωση της Ομοσπονδίας.
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=358&Itemid
=133
2) ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ 10ΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΟΣΔΕΠ (13 - 16 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011) με θέμα:
Θεσμική ολοκλήρωση της Ομοσπονδίας σε Σωματείο
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&Itemid=141
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