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ΣΩΜΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

~ Ιδρυθέν το 1979 ~ 

 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  

ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΣΟΚΠΑ) 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ -ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ 

 

 

Με το παρόν σας  ενημερώνουμε, ότι οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου 

Δ.Σ. του ΣΟΚΠΑ, λόγω των ειδικών συνθηκών της πανδημίας, (COVID-

19), θα διεξαχθούν, την 18.6.2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα από 10:00 

έως 24:00 με τους κάτωθι περιγραφόμενους τρόπους:  

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 

Τα μέλη δύνανται να ψηφίσουν με έναν από τους κάτωθι οριζόμενους 

τρόπους: 

 

1. Μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΖΕΥΣ,  Πέμπτη 18.6.2020 και 

ώρα 10:00-24:00 της αυτής ημέρας. 

 

2. Ηλεκτρονικά, με  την αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

(email) προς στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματέως του 

γραφείου του ΣΟΚΠΑ, gdrosatou@gmail.com, όπου θα 

αναγράφετε το όνομα του υποψήφιου Προέδρου  και τα ονόματα 

των υποψηφίων μελών για το νέο  Δ.Σ.  

 

3. Με την φυσική σας παρουσία, στα γραφεία του ΣΟΚΠΑ, Χρ. Λαδά 

6, 1ος όροφος, γρ. 19, (Πέμπτη 18.06.2020), από ώρα 10:00 π.μ. έως 

14:00 μ.μ, όπου η Γραμματέας του γραφείου, κ. Γεωργία Δροσάτου 

θα σας δίδει το έντυπο του ψηφοδελτίου, στο οποίο αφού 

συμπληρώσετε τα ονόματα των υποψηφίων που επιθυμείτε,  θα 

τοποθετήσετε το ψηφοδέλτιο σε έναν φάκελο σφραγισμένο, (με τη 

σφραγίδα του Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 30 §2 του 

καταστατικού), τον οποίο στη συνέχεια θα δίνετε στην Γραμματέα 

κ. Γεωργία Δροσάτου.  
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Σύμφωνα με  την  παρ. 3  του  άρθρου 7 του καταστατικού και τα οριζόμενα 

στην από 5.6.2020 ενημερωτική επιστολή, στις εκλογές λαμβάνουν μέρος, 

μόνον, τα μέλη που είναι ταμειακώς ενημερωμένα. 

 

Τέλος, επισυνάπτονται, προς υπενθύμιση και διευκόλυνσή σας, τα εξής, 

κοινοποιημένα από 5.6.2020, έγγραφα: 

 

1. α. Έγκριση του απολογισμού και ισολογισμού της διαχειριστικής 

περιόδου 2018-2020 ( 6.11.2018 - 31.5.2020).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

β. Έγκριση του προϋπολογισμού της νέας διαχειριστικής περιόδου 

1.7.2020-31.12.2020. 

2. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής. 

3. Έκθεση των πεπραγμένων του Δ.Σ. 

4. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη.   

5. Ενημερωτική Επιστολή (τίτλος αρχείου: Πρόσκληση Μελών για τις 

αρχαιρεσίες του ΣΟΚΠΑ). 

 

Τα οποία και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

 

Αθήνα, 8.6.2020 

 

Ο Πρόεδρος                                          Ο Γενικός Γραμματέας 

                                      

Διονύσιος Φ. Κόκκινος                         Παναγιώτης Α. Σίσκος 
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