
Αγαπητοί φίλοι και μέλη, 

Στις 19.04 θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για το Δ.Σ. του ΣΕΦΕΒ 2015/2016. 

Με την ευκαιρία αυτή, θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποια απαραίτητα στοιχεία 

καθώς και σκέψεις σχετικά με την διαχείριση του ΣΕΦΕΒ, που πηγάζουν απο την εμπειρία 

μας σ'αυτή την προσπάθεια. 

ΕΚΛΟΓΕΣ Διοικητικού Συμβουλίου ΣΕΦΕΒ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ: 

Στις εκλογές μπορούν να συμμετάσχουν όλα τα μέλη αλλά μπορούν να ψηφίσουν μόνον τα 

μέλη που έχουν καλύψει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τα έτη 2014 και 2015, ενώ 

δίνεται η δυνατότητα επι τόπου εγγραφής και εξόφλησης, την ημέρα των εκλογών. 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ: 

Υποψήφιοι για το Δ.Σ. μπορούν αν είναι όσοι: 

 έχουν καλύψει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις για τα έτη 2014 και 2015, 

 είναι έλληνες υπήκοοι (συμπεριλαμβανομένων των συναδέλφων Κυπρίων) 

 είναι άνω των 18 ετών και  

 είναι σπουδαστές ή απόφοιτοι ΑΕΙ / ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.  

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: 

Η διαδικασία των εκλογών είναι συνάντηση, απολογισμός, σαμπάνιες, παπαράτσι, αέναη 

φήμη και δόξα, κατ'όπιν παρουσίαση νέων υποψηφίων, κάλυψη εκκρεμοτήτων , ψηφοφορία, 

εσωτερική ψηφοφορία, ανακοίνωση αποτελεσμάτων. 

Εκδηλώσεις ενδιαφέροντος μπορείτε να στέλνετε απο τώρα και μέχρι τις 17/4 στο 

office@sefev.at  
 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕΦΕΒ 

Προκειμένου να διευκολύνουμε την ενεργό συμμετοχή σας στο Δ.Σ. ακολουθεί μια γενική 

περιγραφή των αρμοδιοτήτων των μελών του ΔΣ, καθώς και των δραστηριοτήτων του 

Συλλόγου. Για περισότερες λεπτομέρειες, παρακαλούμε όπως ανατρέξατε στο Καταστατικό 

που θα βρείτε στα αρχεία στο group μας. 

Το ΔΣ. αποτελείται από (και προσπαθεί να εκλέξει) 7 θέσεις: 

Πρόεδρος,  Αντιπρόεδρος,  Γραμματέας,  Ταμίας,  Αναπληρωτής Ταμίας,  Υπεύθυνος 

Καλλιτεχνικών και  Υπεύθυνος Αθλητικών. 

Παραδοσιακά, οι θέσεις που διανέμονται είναι: 

Πρόεδρος,  Γραμματέας,  Υπεύθυνος δράσεων και Ταμίας -με ευθύνες Ξεναγού ; )  

Οι ευθύνες μοιράζονται ισότιμα ανάμεσα στα μέλη, κατόπιν εσωτερικής συνεννοήσεως.  

Οι κυριότερες αυτών είναι οι παρακάτω: 

 φυσική εκπροσώπηση του ΣΕΦΕΒ σε επίσημες εκδηλώσεις της ελληνικής κοινότητας,  

 τακτικές συναντήσεις με όλους τους επίσημους φορείς,  

 ενεργή αντιπροσώπευση του ΣΕΦΕΒ στις συνεδριάσεις της ΟΕΣΑ,  

 συμμετοχή/βοήθεια στις εκδηλώσεις της κοινότητας,   

 διαχείριση του φόρουμ, 

 διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας  

 τακτική ενημέρωση της επίσημης ιστοσελίδας,  

 της σελίδας και του γκρουπ του ΣΕΦΕΒ στο facebook.   

 αναζήτηση συνεργατών/εθελοντών,  
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 ανανέωση της δικτυακής βιβλιοθήκης, της λίστας Uni-insider  

και της συνεργασίας tandem,  

 διαχείριση των οικονομικών,  

 στήριξη των ομάδων θεάτρου και αθλητισμού,  

 οργάνωση της μηνιαίας συνάντησης των μελών  

 οργάνωση άλλων εκδηλώσεων, ακαδημαϊκού/κοινωνικού περιεχομένου.  

Σε αυτά προστίθενται ασφαλώς όλες οι πρωτοβουλίες και νέες ιδέες του εκάστοτε ΔΣ. 

Προκειμένου να διεκολυνθεί το εκάστοτε ΔΣ στο έργο του, ολοκληρώσαμε και προτείνουμε 

μια προσπάθεια αυτοματοποίησης της διαχείρισης, η οποία θα απαιτεί γύρω στις 2 - 4 ώρες 

την εβδομάδα/άτομο. 

Για το σκοπό αυτό ανανεώνεται και η ιστοσελίδα του συλλόγου αυτές τις μέρες. Εξέλιξη, 

παρεπτιτόντως, που θα διαρκέσει εώς τα τέλη Μαρτίου. 

Τα οφέλη της αυτοοργάνωσης της κοινότητας των ελλήνων φοιτητών και επιστημόνων, είναι 

αυτονόητα.  

Η Χριστίνα μας έστειλε τη λίστα γιατρών, η Πηνελόπη τις πληροφορίες για τα γερμανικά, ο 

Θοδωρής πραγματοποίησε έναν πολύ αγαπημένο θεατρικό σύλλογο κι ο Αλέξανδροςς βρήκε 

τόση παρέα για να παίξει μπάσκετ, που κάνουνε γκρουπς. 

Sky is the limit, λοιπόν όσο περισσότεροι τόσο και καλύτεροι και για το λόγο αυτό στις 

εκλογές διαμορφώνεται και η αρχική λίστα εθελοντών για την επόμενη χρονιά! 

Εαν δεν ψηθήκατε απο την ατέρμονη δόξα και φήμη, για να αναλάβετε υπεύθυνα μια θέση 

στο ΔΣ, αλλά έχετε ιδέες και θα κάνατε κέφι να ασχοληθείτε με κάτι, μη διστάσετε να 

προσφέρετε τα ταλέντα σας! 

Ραντεβού στις 19 του Απρίλη! 

για το ΔΣ  

Δ.Μ. (επιμέλεια Ε.Κ.) 
 


