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Εκλογικός Κανονισμός του Συλλόγου Αποφοίτων του  
Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Αθηνών  

(Ιούνιος 2010) 
 

Στις 9 Ιουνίου 2010, η Τακτική Γενική Συνέλευση μετά από συζήτηση ενέκρινε τον 
παρακάτω εκλογικό κανονισμό, ο οποίος ρυθμίζει τη διεξαγωγή των ετήσιων ε-
κλογών για τα όργανα του Συλλόγου Αποφοίτων για την περίοδο 2010-2011. Ο 
παρόν εκλογικός κανονισμός επισυνάπτεται στο πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης 
της 9/6/2010 και δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Συλλόγου. 
 
 
Α. Ημερομηνία, Τόπος, ∆ικαίωμα ψήφου  
 
• Οι εκλογές για την ανάδειξη ∆ιοικητικού Συμβουλίου (∆.Σ.) και Ελεγκτικής Επι-

τροπής (Ε.Ε.) του Συλλόγου θα διεξαχθούν την Τετάρτη 23 Ιουνίου 2010 στην 
αίθουσα Β’ του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, όπου θα πραγ-
ματοποιηθεί και η καταμέτρηση μετά τη λήξη της ψηφοφορίας.  

• Οι εκλογές θα διεξαχθούν από τις 2:00 μ.μ. μέχρι τις 9:00 μ.μ. με δυνατότητα 
παράτασης μισής ώρας κατόπιν ομόφωνης απόφασης της εφορευτικής επι-
τροπής.  

• ∆ικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι απόφοιτοι του προπτυχιακού κύκλου σπουδών 
του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, που είναι μέλη του Συλλό-
γου και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους οφειλές για το τρέχον έτος, 
προς τον Σύλλογο.  

• Ο ψηφοφόρος, εφόσον δεν είναι εγγεγραμμένο μέλος του Συλλόγου, μπορεί να 
πραγματοποιήσει την εγγραφή του κατά την ημέρα των εκλογών. Επίσης, ο 
ψηφοφόρος μπορεί την ημέρα των εκλογών να ανανεώσει την οικονομική συν-
δρομή του στον Σύλλογο.  

• Η διαδικασία των εκλογών διεξάγεται υπό την ευθύνη τριμελούς εφορευτικής 
επιτροπής όπως αυτή ορίζεται σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου πριν τις ε-
κλογές.  

• Η Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τα εξής 3 (τρία) μέλη:  
o Herald Klapis 
o Ευάγγελος Νομικός 
o Αριστείδης Τάγκαλος 

• Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα να θέσουν υποψηφιό-
τητα στο ∆.Σ. και την Ε.Ε..  

  
 
Β. Υποβολή υποψηφιοτήτων  
 
• Οι υποψήφιοι για το ∆.Σ. και την Ε.Ε. πρέπει να είναι μέλη του Συλλόγου.  



• Όσοι επιθυμούν να είναι υποψήφιοι θα πρέπει να στείλουν ηλεκτρονικό μήνυμα 
(e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Συλλόγου, alumniclub@di.uoa.gr, με 
ΘΕΜΑ: ΥΠΟΨΗΦΙOTHTA όπου θα αναφέρουν αν επιθυμούν να είναι υποψήφιοι 
για το ∆.Σ. ή για την Ε.Ε.. Στο μήνυμα τους οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέ-
ρουν υποχρεωτικά Ονοματεπώνυμο, Όνομα Πατρός, Κινητό Τηλέφωνο, Email, 
Χρονιά αποφοίτησης και προαιρετικά μια σύντομη παρουσίαση του υποψηφίου 
(περί τις 100 λέξεις) για δημοσίευση στον δικτυακό τόπο του Συλλόγου. 

• ∆εν επιτρέπεται η υποβολή υποψηφιότητας ταυτόχρονα σε ∆ιοικητικό Συμβού-
λιο και Ελεγκτική επιτροπή.  

• Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων θα είναι αυστηρά μία 
ημέρα (1) πριν την ημέρα των εκλογών (24.00 το βράδυ της προηγούμενης η-
μέρας). Εκπρόθεσμες υποβολές υποψηφιοτήτων δεν θα λαμβάνονται υπόψη.  

• Η ανακοίνωση των ονομάτων των υποψηφίων θα πραγματοποιηθεί την επό-
μενη ημέρα (ημέρα εκλογών), με μαζικό e-mail που θα σταλεί σε όλα τα μέλη 
του Συλλόγου και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του.  

 
 
Γ. Ψηφοφορία  
 
• Οι εκλογές διεξάγονται με μυστική ψηφοφορία.  
• Τα μέλη του Συλλόγου ψηφίζουν στην ανάδειξη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και 

της Ελεγκτικής Επιτροπής αυτοπροσώπως.  
• Για να μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι ψηφοφόροι θα 

πρέπει την ημέρα διενέργειας των εκλογών να έχουν μαζί τους Αστυνομική 
Ταυτότητα, ∆ιαβατήριο ή ισοδύναμο έγγραφο. Σε διαφορετική περίπτωση, ο 
ψηφοφόρος μπορεί να ψηφίσει αν ομόφωνα η εφορευτική επιτροπή τον ανα-
γνωρίσει.  

• Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος υποχρεωτική είναι η συμφωνία με-
ταξύ των στοιχείων που αναγράφονται στην Αστυνομική Ταυτότητα, το ∆ια-
βατήριο ή το ισοδύναμο έγγραφο και των στοιχείων που αναγράφονται στη 
λίστα των εγγεγραμμένων μελών του Συλλόγου.  

• Οι υποψηφιότητες τόσο για το ∆ιοικητικό Συμβούλιο όσο και για την Ελεγκτική 
Επιτροπή θα αναγράφονται για λόγους ευκολίας σε ένα μόνο ψηφοδέλτιο, αλ-
λά σε διαφορετικές ενότητες.  

• Κάθε ψηφοφόρος, έχει δικαίωμα έως 3 (τριών) ψήφων για το ∆.Σ., ενώ για την 
Ελεγκτική επιτροπή έχει δικαίωμα έως 2 (δύο) ψήφων.  

• Η προτίμηση προς κάποιο υποψήφιο δηλώνεται με ένα μόνο σταυρό δίπλα 
από το όνομα του υποψηφίου, είτε αριστερά είτε δεξιά από αυτό. Έγκυροι είναι 
οι σταυροί με μπλε ή μαύρο μελάνι δίπλα από το όνομα του υποψηφίου.  

• Κάθε ψηφοφόρος πρέπει να υπογράψει δίπλα στο όνομά του στον κατάλογο 
ψηφισάντων μόλις ασκήσει το εκλογικό του δικαίωμα.  

• Την ημέρα των εκλογών, η εφορευτική επιτροπή είναι υπεύθυνη για τα ψηφο-
δέλτια, τους φακέλους, την κάλπη και το προεδρείο του συλλόγου είναι υπεύ-
θυνο για τον κατάλογο των μελών. Οι φάκελοι πρέπει να σφραγισθούν με την 
σφραγίδα του Συλλόγου. Στο κλείσιμο όλοι οι φάκελοι πρέπει να φέρουν υπο-
γραφή του ιδίου μέλους της Εφορευτικής Επιτροπής.  

• Τα ψηφοδέλτια θα είναι μεγέθους Α4.  
• Οι φάκελοι που θα χρησιμοποιηθούν την ημέρα των εκλογών θα είναι λευκοί, 

αδιαφανείς, διαστάσεων 23cm×11cm.  



∆. Άκυρα και λευκά ψηφοδέλτια  
 
• Ψηφοδέλτια που παρουσιάζουν παραπάνω από 3 (τρεις) σταυρούς στην ενό-

τητα ∆.Σ., είναι άκυρα.  
• Ψηφοδέλτια που παρουσιάζουν παραπάνω από 2 (δύο) σταυρούς στην ενότη-

τα Ελεγκτική Επιτροπή, είναι άκυρα.  
• Ψηφοδέλτια που παρουσιάζουν οποιαδήποτε μορφή παραποίησης στο μπρο-

στινό ή πίσω μέρος (φέρουν μουτζούρες, λεκέδες, σχισίματα κ.τ.λ.), θεωρούνται 
άκυρα.  

• Ψηφοδέλτια που φέρουν σταυρούς με χρώμα διαφορετικό του μπλε ή μαύρου, 
θεωρούνται άκυρα.  

• Ψηφοδέλτια που φέρουν σταυρούς σε σημεία ασαφή, θεωρούνται άκυρα.  
• Ψηφοδέλτια που φέρουν παραπάνω από έναν σταυρό στο ίδιο όνομα, θεω-

ρούνται άκυρα.  
• Προτίμηση στο λευκό δηλώνεται με:  

o επιλογή του αντίστοιχου (λευκού) ψηφοδελτίου  
o παράλειψη σταυρού στο τμήμα του ψηφοδελτίου για το ∆.Σ. που σημαίνει 

λευκό για το ∆.Σ.  
o παράλειψη σταυρού στο τμήμα του ψηφοδελτίου για την Ε.Ε. που σημαί-

νει λευκό για την Ε.Ε.  
o παράλειψη σταυρού και στα δύο τμήματα (κανένας σταυρός) του ψηφο-

δελτίου (∆.Σ. και Ε.Ε.) που σημαίνει λευκό για το ∆.Σ. και λευκό για την Ε.Ε.  
• Τα λευκά ψηφοδέλτια προσμετρούνται στα έγκυρα.  
 
 
Ε. Καταμέτρηση  
 
• Μετά τη λήξη της ψηφοφορίας η Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει τη συμφωνία 

ανάμεσα στον αριθμό των ψηφισάντων και τον αριθμό των φακέλων των ψη-
φοδελτίων και αριθμεί με αύξοντα αριθμό κάθε φάκελο. Αν υπάρχουν στην 
κάλπη περισσότερα από 3 (τρία) ψηφοδέλτια εν συγκρίσει με τον αριθμό των 
ψηφισάντων, οι εκλογές είναι άκυρες. Αν βρεθούν έως 3 (τρία) επιλέγονται τυ-
χαία τα πλεονάζοντα ψηφοδέλτια και καταστρέφονται. Στη συνέχεια διενεργεί 
την καταμέτρηση των ψήφων και ανακοινώνει το αποτέλεσμα. Όλες οι ενέρ-
γειες της Εφορευτικής Επιτροπής που σχετίζονται με την καταμέτρηση των 
ψήφων, πραγματοποιούνται στο χώρο διεξαγωγής των εκλογών. Παρόντα 
μπορούν να είναι οποιαδήποτε μέλη του Συλλόγου και μόνο, χωρίς όμως να 
έχουν δικαίωμα παρέμβασης πλην των υποψηφίων.  

• Η καταμέτρηση των ψήφων πρέπει να επικυρωθεί από το σύνολο της τριμε-
λούς Εφορευτικής Επιτροπής.  

• Οι 5 (πέντε) υποψήφιοι με τους περισσότερους σταυρούς στο όνομά τους εκλέ-
γονται αυτόματα στο νέο ∆ιοικητικό Συμβούλιο.  

• Αναπληρωματικά μέλη του ∆.Σ. εκλέγονται οι επόμενοι 3 (τρεις) σε σταυρούς 
προτίμησης.  

• Μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται οι 3 (τρεις) πρώτοι σε σταυρούς 
προτίμησης της κατηγορίας Ελεγκτική Επιτροπή.  

• Αναπληρωματικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται οι επόμενοι 2 (δύ-
ο) σε σταυρούς προτίμησης.  



• Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων η οποία επηρεάζει τη θέση που καταλαμ-
βάνουν στα όργανα του συλλόγου, δηλαδή σε περίπτωση ισοψηφίας: 

o μεταξύ πέμπτης (5ης) και έκτης (6ης) θέσης, καθώς και μεταξύ όγδοης 
(8ης) και ένατης (9ης) θέσης για τους υποψηφίους του ∆.Σ. 

o μεταξύ τρίτης (3ης) και τέταρτης (4ης) θέσης, καθώς και μεταξύ πέμπτης 
(5ης) και έκτης (6ης) θέσης για τους υποψηφίους της Ελεγκτικής Επιτρο-
πής 

η τελική κατάταξη ορίζεται με κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφη-
σαν. η οποία διενεργείται με ευθύνη της εφορευτικής επιτροπής. 

• Μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των μελών του ∆.Σ., που γίνεται με την α-
νακοίνωση των σχετικών αποτελεσμάτων από την εφορευτική επιτροπή και 
την επικύρωσή τους από αυτήν, ακολουθεί μέσα σε διάρκεια το αργότερο 10 
(δέκα) ημερών η συγκρότηση του ∆.Σ. και της Ε.Ε. σε σώμα και η κατανομή με-
ταξύ των μελών του των διαφόρων αξιωμάτων. Την πρωτοβουλία της πρώτης 
συνεδρίασης του ∆.Σ. για τις παραπάνω ενέργειες αναλαμβάνει ο πλειοψηφίσας 
υποψήφιος.  

• Αν ο αριθμός των υποψηφίων για το ∆.Σ. και/ή την Ε.Ε. είναι μικρότερος του 
αριθμών των τακτικών μελών που πρέπει με βάση το καταστατικό να εκλεγούν 
τότε οι εκλογές επαναλαμβάνονται.  

• Ενστάσεις που αφορούν τις εκλογές ανάδειξης του ∆.Σ. και της Ελεγκτικής Επι-
τροπής μπορούν να εκφραστούν μόνο την ημέρα των εκλογών και μόνο από 
τους υποψηφίους.  

• Η εφορευτική επιτροπή και μόνο αποφασίζει για την εγκυρότητα της ένστασης.  
• Στην περίπτωση ύπαρξης διαφωνίας ανάμεσα στα μέλη της Εφορευτικής Επι-

τροπής, τότε επικρατεί η πλειοψηφούσα άποψη των μελών της Εφορευτικής 
Επιτροπής.  

• Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει το πρωτόκολλο αρχαιρεσιών στο οποίο κα-
ταγράφει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας και το οποίο υπογράφεται από όλα 
τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και του απελθόντος Προέδρου και Γενικού 
Γραμματέα του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και σφραγίζεται με τη σφραγίδα του 
Συλλόγου.  

• Το υλικό των εκλογών φυλάσσεται στην έδρα του Συλλόγου για 2 (δύο) μήνες 
μετά από την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών.  

• Η κατανομή των διαφόρων αξιωμάτων (προέδρου, αντιπροέδρου, κ.λ.π.) κατά 
την πρώτη συνεδρίαση του νέου ∆.Σ. γίνεται με αλλεπάλληλες διαδοχικές μυ-
στικές ψηφοφορίες (προηγείται δηλαδή η εκλογή του προέδρου, ακολουθεί ε-
κείνη του αντιπροέδρου κ.ο.κ.), κατ’ αυτές, δε, εκλέγεται στο αντίστοιχο αξίωμα 
εκείνο από τα μέλη που συγκέντρωσε την σχετική πλειοψηφία των ψήφων. Αν 
κανείς δεν συγκέντρωσε την πλειοψηφία αυτή, τότε επαναλαμβάνεται η ψηφο-
φορία μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας γίνε-
ται κλήρωση.  

 
 
 Ο Γενικός Γραμματέας  Ο Πρόεδρος  
 
 
 Τσιγγενόπουλος Χρήστος  Πλατάκης Μανώλης 
 


