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ΣΩΜΑ ΟΜΟΤΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ 

~ Ιδρυθέν το 1979 ~ 

 Αθήνα, 5.6.2020 

Αγαπητοί/Αγαπητές Συνάδελφοι, 

 

Εν όψει των εκλογών για την ανάδειξη του Δ.Σ. του ΣΟΚΠΑ, λόγω των ειδικών 

συνθηκών της πανδημίας, το απερχόμενο Δ.Σ. αποφάσισε με τη σύμφωνη γνώμη της 

νομικής μας συμβούλου κας Παναγιώτας Σπυροπούλου, οι εκλογές, οι οποίες 

προγραμματίζονται για την Πέμπτη 18.6.2020, να διεξαχθούν ηλεκτρονικά, αλλά και 

με φυσική παρουσία. 

  

Θα χρησιμοποιηθεί το σύστημα ΖΕΥΣ το οποίο λειτούργησε επιτυχώς κατά τη 

διενέργεια των εκλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομοτίμων Καθηγητών στις 

19.12.2019 και 6.2.2020. 

Επιπροσθέτως, όσοι συνάδελφοι δυσκολεύονται, μπορούν να ψηφίσουν  με άλλους δύο 

τρόπους: α) ηλεκτρονικά στέλνοντας απλώς ένα email όπου θα αναγράφουν τα 

ονόματα για τον Πρόεδρο και τα μέλη που επιθυμούν να αναδειχθούν στο Δ.Σ., στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση gdrosatou@gmail.com β) προσερχόμενοι στα γραφεία του 

ΣΟΚΠΑ (Χρ. Λαδά 6, 1ος όροφος, γρ. 19) την Πέμπτη 18 Ιουνίου, από 10:00 έως 14:00, 

όπου θα συμπληρώνουν εγγράφως ένα ψηφοδέλτιο, θα το βάζουν σε έναν φάκελο με 

τη σφραγίδα του Σώματος (σύμφωνα με το άρθρο 30 §2 του καταστατικού), το οποίο 

θα παραλαμβάνει απευθείας η Γραμματέας του γραφείου κ. Γεωργία Δροσάτου.  

 

Υπενθυμίζουμε  τις δύο πρόσφατες τροποποιήσεις του καταστατικού: 

   

1) Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του ισχύοντος Κωδικοποιημένου καταστατικού 

τροποποιείται ως ακολούθως: «Το Σώμα διοικείται από Διοικητικόν Συμβούλιον 

απαρτιζόμενον  εκ του Προέδρου και τόσων μελών, εφόσον υπάρχουν αντίστοιχοι 

υποψήφιοι όσες είναι οι Σχολές του Πανεπιστημίου τέσσερις μήνες προ της 

ημερομηνίας συγκλήσεως της Συνελεύσεως προς αρχαιρεσίες για την εκλογή του 

Διοικητικού Συμβούλιου. Από τα ως άνω μέλη εκλέγονται ο Αντιπρόεδρος, ο 

Γενικός Γραμματεύς, ο Ειδικός Γραμματεύς, ο Ταμίας, οι οποίοι μαζί με τον 

Πρόεδρο και τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. απαρτίζουν το Διοικητικό Συμβούλιο».  

 

2)Το πρώτον εδάφιον της παραγράφου 3 του άρθρου 30 του ισχύοντος 

κωδικοποιημένου καταστατικού τροποποιείται ως ακολούθως: 

«Έκαστος εκλογεύς σημειώνει δια σταυρού επί του ψηφοδελτίου το όνομα του 

υποψηφίου Προέδρου της προτιμήσεώς του, καθώς και τόσων μελών, εφόσον 

υπάρχουν αντίστοιχοι υποψήφιοι όσες είναι οι Σχολές του Πανεπιστημίου, τα 

οποία εντός των πλαισίων των §§ 1 και 2 του άρθρου 13 ψηφίζει ως μέλη του Δ.Σ. 

άνευ ετέρου χαρακτηρισμού, μετ’ ισαρίθμων κατά Σχολήν αναπληρωματικών». 
 

Όσα μέλη επιθυμούν να υποβάλουν υποψηφιότητα προς εκλογή στο Δ.Σ. 

παρακαλούνται να το δηλώσουν ηλεκτρονικά στον Γενικό Γραμματέα του Σώματος κ. 

Παναγιώτη Σίσκο στην διεύθυνση: siskos@chem.uoa.gr  ή με φαξ στο 210-3252722 

έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου. Βάσει του άρθρου 13 του καταστατικού,  
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παράγραφος 1, όποιο μέλος επιθυμεί μπορεί να (αυτο)προταθεί είτε ως Πρόεδρος, είτε 

ως μέλος του Δ.Σ., δηλώνοντας από ποια Σχολή προέρχεται. Τα λαμβάνοντα τις 

περισσότερες ψήφους μέλη θα ανακηρυχθούν Τακτικά μέλη, ενώ τα αμέσως επόμενα 

θα ανακηρυχθούν αναπληρωματικά μέλη.  

 

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη και οι Επίτιμοι 

Πρόεδροι, τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει και όχι τα αντεπιστέλλοντα μέλη, τα 

επίτιμα μέλη και οι «Φίλοι» του Σώματος. Υπενθυμίζεται ότι η ετήσια συνδρομή είναι 

15 ευρώ και τα μέλη μπορούν να εκπληρώσουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις είτε  

α) Ηλεκτρονικά, καταθέτοντας τα χρήματα απευθείας στο λογαριασμό του Σώματος, ο 

οποίος είναι ο εξής: 

Εθνική Τράπεζα Ελλάδος : 040/008221-08 

ΙΒΑΝ λογ/σμού: GR8001100400000004000822108 

Δικαιούχος: Σώμα Ομοτίμων Καθηγητών Πανεπιστημίου Αθηνών, 

είτε αυτοπροσώπως κατά την προσέλευσή τους προς ψήφιση στα γραφεία του Σώματος 

(Χρ. Λαδά 6. 1ος όροφος, γρ.19) στην Γραμματέα του γραφείου κ. Γεωργία Δροσάτου 

(τηλ. επικοινωνίας :6974006084). 

 

Επίσης παρακαλούνται τα μέλη να υποβάλουν υποψηφιότητα για την Εξελεγκτική 

Επιτροπή (δύο τακτικά μέλη , τα οποία δεν πρέπει να προέρχονται από την ίδια  Σχολή) 

και δύο αναπληρωματικά μέλη, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 30 του καταστατικού. 

 

Επειδή δεν είναι δυνατόν να εκλεγεί επί τόπου Εφορευτική Επιτροπή όπως προβλέπει 

το καταστατικό,  το Δ.Σ. προτείνει ως μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής τους 

συναδέλφους, κ. Παναγιώτη Σίσκο, ο οποίος δεν θα είναι υποψήφιος, τον κ. Μιλτιάδη 

Καραγιάννη και τον κ. Γεώργιο Παπαδόπουλο. 

 

Επίσης, επειδή η πανδημία του κορωνοϊού καθιστά αδύνατες τις ομαδικές 

συγκεντρώσεις και τις Γενικές Συνελεύσεις, το Δ.Σ. σας έχει ήδη υποβάλει και 

αποστείλει ηλεκτρονικά για το χρονικό διάστημα 6.11.2018-31.5.2020 την έκθεση 

πεπραγμένων, τον οικονομικό  απολογισμό, την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής 

καθώς και  τον προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα 1.6.2020-31.12.2020. 

 

Το απερχόμενο Δ.Σ. κατέβαλε κάθε προσπάθεια, όπως περιγράφεται στο αρχείο της 

έκθεσης των πεπραγμένων, ώστε να προαγάγει το έργο του Σώματος στον ελληνικό 

χώρο αλλά και να το προβάλει διεθνώς. Εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες προς τα  μέλη 

του Σώματος για την αμέριστη συμπαράσταση και βοήθειά τους κατά τη διάρκεια της 

θητείας του απερχομένου Δ.Σ. 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση , 

 

Ο Πρόεδρος                                                           Ο Γενικός Γραμματέας 

 

                                                

Διονύσιος Φ. Κόκκινος                                          Παναγιώτης Α. Σίσκος 
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