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Εκλογικόσ Κανονιςμόσ του Συλλόγου Αποφοίτων του Τμήματοσ Πληροφορικήσ 

και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιςτημίου Αθηνών 

(Ιούνιοσ 2011) 

τισ 16 Ιουνίου 2011, θ Σακτικι Γενικι υνζλευςθ μετά από ςυηιτθςθ ενζκρινε τον 

παρακάτω εκλογικό κανονιςμό, ο οποίοσ ρυκμίηει τθ διεξαγωγι των ετιςιων εκλογϊν για 

τα όργανα του υλλόγου Αποφοίτων για τθν περίοδο 2011-2012. Ο παρόν εκλογικόσ 

κανονιςμόσ επιςυνάπτεται ςτο πρακτικό τθσ Γενικισ υνζλευςθσ τθσ 16/6/2011 και 

δθμοςιεφεται ςτον δικτυακό τόπο του υλλόγου. 

Α. Ημερομηνία, Τόποσ, Δικαίωμα ψήφου 

 Οι εκλογζσ για τθν ανάδειξθ Διοικθτικοφ υμβουλίου (Δ..) και Ελεγκτικισ Επιτροπισ 

(Ε.Ε.) του υλλόγου κα διεξαχκοφν τθν Σετάρτθ 29 Ιουνίου 2011 ςτθν αίκουςα Β’ του 

Σμιματοσ Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν, όπου κα πραγματοποιθκεί και θ 

καταμζτρθςθ μετά τθ λιξθ τθσ ψθφοφορίασ. 

 Οι εκλογζσ κα διεξαχκοφν από τισ 2:00 μ.μ. μζχρι τισ 9:00 μ.μ. με δυνατότθτα 

παράταςθσ μιςισ ϊρασ κατόπιν ομόφωνθσ απόφαςθσ τθσ εφορευτικισ επιτροπισ. 

 Δικαίωμα ψιφου ζχουν όλοι οι απόφοιτοι του προπτυχιακοφ κφκλου ςπουδϊν του 

Σμιματοσ Πλθροφορικισ και Σθλεπικοινωνιϊν, που είναι μζλθ του υλλόγου και ζχουν 

τακτοποιιςει τισ οικονομικζσ τουσ οφειλζσ για το τρζχον ζτοσ, προσ τον φλλογο. 

 Ο ψθφοφόροσ, εφόςον δεν είναι εγγεγραμμζνο μζλοσ του υλλόγου, μπορεί να 

πραγματοποιιςει τθν εγγραφι του κατά τθν θμζρα των εκλογϊν. Επίςθσ, ο ψθφοφόροσ 

μπορεί τθν θμζρα των εκλογϊν να ανανεϊςει τθν οικονομικι ςυνδρομι του ςτον 

φλλογο. 

 Η διαδικαςία των εκλογϊν διεξάγεται υπό τθν ευκφνθ τριμελοφσ εφορευτικισ 

επιτροπισ όπωσ αυτι ορίηεται ςε Γενικι υνζλευςθ του υλλόγου πριν τισ εκλογζσ. 

 Η Εφορευτικι Επιτροπι απαρτίηεται από τα εξισ 3 (τρία) μζλθ: 

o Θοδωρι Γεωργίου 

o τζλιο Καραμπαςάκθ 

o Χαράλαμπο Νικολάου 

 Σα μζλθ τθσ εφορευτικισ επιτροπισ δεν ζχουν δικαίωμα να κζςουν υποψθφιότθτα ςτο 

Δ.. και τθν Ε.Ε. 

Β. Υποβολή υποψηφιοτήτων 

 Οι υποψιφιοι για το Δ.. και τθν Ε.Ε. πρζπει να είναι μζλθ του υλλόγου. 

 Όςοι επικυμοφν να είναι υποψιφιοι κα πρζπει να ςτείλουν θλεκτρονικό μινυμα (e-

mail) ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του υλλόγου, alumniclub@di.uoa.gr, με ΘΕΜΑ: 

ΤΠΟΨΗΦΙOTHTA όπου κα αναφζρουν αν επικυμοφν να είναι υποψιφιοι για το Δ.. ι 

http://alumniclub.di.uoa.gr/
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για τθν Ε.Ε.. το μινυμα τουσ οι υποψιφιοι κα πρζπει να αναφζρουν υποχρεωτικά 

Ονοματεπϊνυμο, Όνομα Πατρόσ, Κινθτό Σθλζφωνο, Email, Χρονιά αποφοίτθςθσ και 

προαιρετικά μια ςφντομθ παρουςίαςθ του υποψθφίου (περί τισ 100 λζξεισ) για 

δθμοςίευςθ ςτον δικτυακό τόπο του υλλόγου. 

 Δεν επιτρζπεται θ υποβολι υποψθφιότθτασ ταυτόχρονα ςε Διοικθτικό υμβοφλιο και 

Ελεγκτικι επιτροπι. 

 Η καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ υποψθφιοτιτων κα είναι αυςτθρά μία θμζρα (1) 

πριν τθν θμζρα των εκλογϊν (24.00 το βράδυ τθσ προθγοφμενθσ θμζρασ). Εκπρόκεςμεσ 

υποβολζσ υποψθφιοτιτων δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 

 Η ανακοίνωςθ των ονομάτων των υποψθφίων κα πραγματοποιθκεί τθν επόμενθ θμζρα 

(θμζρα εκλογϊν), με μαηικό e-mail που κα ςταλεί ςε όλα τα μζλθ του υλλόγου και κα 

αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του. 

Γ. Ψηφοφορία 

 Οι εκλογζσ διεξάγονται με μυςτικι ψθφοφορία. 

 Σα μζλθ του υλλόγου ψθφίηουν ςτθν ανάδειξθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου και τθσ 

Ελεγκτικισ Επιτροπισ αυτοπροςϊπωσ. 

 Για να μποροφν να αςκιςουν το εκλογικό τουσ δικαίωμα οι ψθφοφόροι κα πρζπει τθν 

θμζρα διενζργειασ των εκλογϊν να ζχουν μαηί τουσ Αςτυνομικι Σαυτότθτα, Διαβατιριο 

ι ιςοδφναμο ζγγραφο. ε διαφορετικι περίπτωςθ, ο ψθφοφόροσ μπορεί να ψθφίςει αν 

ομόφωνα θ εφορευτικι επιτροπι τον αναγνωρίςει. 

 Για τθν άςκθςθ του εκλογικοφ δικαιϊματοσ υποχρεωτικι είναι θ ςυμφωνία μεταξφ των 

ςτοιχείων που αναγράφονται ςτθν Αςτυνομικι Σαυτότθτα, το Διαβατιριο ι το 

ιςοδφναμο ζγγραφο και των ςτοιχείων που αναγράφονται ςτθ λίςτα των 

εγγεγραμμζνων μελϊν του υλλόγου. 

 Οι υποψθφιότθτεσ τόςο για το Διοικθτικό υμβοφλιο όςο και για τθν Ελεγκτικι 

Επιτροπι κα αναγράφονται για λόγουσ ευκολίασ ςε ζνα μόνο ψθφοδζλτιο, αλλά ςε 

διαφορετικζσ ενότθτεσ. 

 Κάκε ψθφοφόροσ, ζχει δικαίωμα ζωσ 3 (τριϊν) ψιφων για το Δ.., ενϊ για τθν 

Ελεγκτικι επιτροπι ζχει δικαίωμα ζωσ 2 (δφο) ψιφων. 

 Η προτίμθςθ προσ κάποιο υποψιφιο δθλϊνεται με ζνα μόνο ςταυρό δίπλα από το 

όνομα του υποψθφίου, είτε αριςτερά είτε δεξιά από αυτό. Ζγκυροι είναι οι ςταυροί με 

μπλε ι μαφρο μελάνι δίπλα από το όνομα του υποψθφίου. 

 Κάκε ψθφοφόροσ πρζπει να υπογράψει δίπλα ςτο όνομά του ςτον κατάλογο 

ψθφιςάντων μόλισ αςκιςει το εκλογικό του δικαίωμα. 

 Σθν θμζρα των εκλογϊν, θ εφορευτικι επιτροπι είναι υπεφκυνθ για τα ψθφοδζλτια, 

τουσ φακζλουσ, τθν κάλπθ και το προεδρείο του ςυλλόγου είναι υπεφκυνο για τον 

κατάλογο των μελϊν. Οι φάκελοι πρζπει να ςφραγιςκοφν με τθν ςφραγίδα του 

υλλόγου. το κλείςιμο όλοι οι φάκελοι πρζπει να φζρουν υπογραφι του ιδίου μζλουσ 

τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ. 

 Σα ψθφοδζλτια κα είναι μεγζκουσ Α4. 

 Οι φάκελοι που κα χρθςιμοποιθκοφν τθν θμζρα των εκλογϊν κα είναι λευκοί, 

αδιαφανείσ, διαςτάςεων 23cm x 11cm. 



 

 

Δ. Άκυρα και λευκά ψηφοδζλτια 

 Ψθφοδζλτια που παρουςιάηουν παραπάνω από 3 (τρεισ) ςταυροφσ ςτθν ενότθτα Δ.., 

είναι άκυρα. 

 Ψθφοδζλτια που παρουςιάηουν παραπάνω από 2 (δφο) ςταυροφσ ςτθν ενότθτα 

Ελεγκτικι Επιτροπι, είναι άκυρα. 

 Ψθφοδζλτια που παρουςιάηουν οποιαδιποτε μορφι παραποίθςθσ ςτο μπροςτινό ι 

πίςω μζροσ (φζρουν μουτηοφρεσ, λεκζδεσ, ςχιςίματα κ.τ.λ.), κεωροφνται άκυρα. 

 Ψθφοδζλτια που φζρουν ςταυροφσ με χρϊμα διαφορετικό του μπλε ι μαφρου, 

κεωροφνται άκυρα. 

 Ψθφοδζλτια που φζρουν ςταυροφσ ςε ςθμεία αςαφι, κεωροφνται άκυρα. 

 Ψθφοδζλτια που φζρουν παραπάνω από ζναν ςταυρό ςτο ίδιο όνομα, κεωροφνται 

άκυρα. 

 Προτίμθςθ ςτο λευκό δθλϊνεται με: 

o επιλογι του αντίςτοιχου (λευκοφ) ψθφοδελτίου 

o παράλειψθ ςταυροφ ςτο τμιμα του ψθφοδελτίου για το Δ.. που ςθμαίνει 

λευκό για το Δ.. 

o παράλειψθ ςταυροφ ςτο τμιμα του ψθφοδελτίου για τθν Ε.Ε. που ςθμαίνει 

λευκό για τθν Ε.Ε. 

o παράλειψθ ςταυροφ και ςτα δφο τμιματα (κανζνασ ςταυρόσ) του ψθφοδελτίου 

(Δ.. και Ε.Ε.) που ςθμαίνει λευκό για το Δ.. και λευκό για τθν Ε.Ε. 

 Σα λευκά ψθφοδζλτια προςμετροφνται ςτα ζγκυρα. 

Ε. Καταμζτρηςη 

 Μετά τθ λιξθ τθσ ψθφοφορίασ θ Εφορευτικι Επιτροπι ελζγχει τθ ςυμφωνία ανάμεςα 

ςτον αρικμό των ψθφιςάντων και τον αρικμό των φακζλων των ψθφοδελτίων και 

αρικμεί με αφξοντα αρικμό κάκε φάκελο. Αν υπάρχουν ςτθν κάλπθ περιςςότερα από 3 

(τρία) ψθφοδζλτια εν ςυγκρίςει με τον αρικμό των ψθφιςάντων, οι εκλογζσ είναι 

άκυρεσ. Αν βρεκοφν ζωσ 3 (τρία) επιλζγονται τυχαία τα πλεονάηοντα ψθφοδζλτια και 

καταςτρζφονται. τθ ςυνζχεια διενεργεί τθν καταμζτρθςθ των ψιφων και ανακοινϊνει 

το αποτζλεςμα. Όλεσ οι ενζργειεσ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ που ςχετίηονται με τθν 

καταμζτρθςθ των ψιφων, πραγματοποιοφνται ςτο χϊρο διεξαγωγισ των εκλογϊν. 

Παρόντα μποροφν να είναι οποιαδιποτε μζλθ του υλλόγου και μόνο, χωρίσ όμωσ να 

ζχουν δικαίωμα παρζμβαςθσ πλθν των υποψθφίων. 

 Η καταμζτρθςθ των ψιφων πρζπει να επικυρωκεί από το ςφνολο τθσ τριμελοφσ 

Εφορευτικισ Επιτροπισ. 

 Οι 5 (πζντε) υποψιφιοι με τουσ περιςςότερουσ ςταυροφσ ςτο όνομά τουσ εκλζγονται 

αυτόματα ςτο νζο Διοικθτικό υμβοφλιο. 

 Αναπλθρωματικά μζλθ του Δ.. εκλζγονται οι επόμενοι 3 (τρεισ) ςε ςταυροφσ 

προτίμθςθσ. 

 Μζλθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ εκλζγονται οι 3 (τρεισ) πρϊτοι ςε ςταυροφσ προτίμθςθσ 

τθσ κατθγορίασ Ελεγκτικι Επιτροπι. 

 Αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ εκλζγονται οι επόμενοι 2 (δφο) ςε 

ςταυροφσ προτίμθςθσ. 



 

 

 ε περίπτωςθ ιςοψθφίασ υποψθφίων θ οποία επθρεάηει τθ κζςθ που καταλαμβάνουν 

ςτα όργανα του ςυλλόγου, δθλαδι ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ:  

o μεταξφ πζμπτθσ (5θσ) και ζκτθσ (6θσ) κζςθσ, κακϊσ και μεταξφ όγδοθσ (8θσ) και 

ζνατθσ (9θσ) κζςθσ για τουσ υποψθφίουσ του Δ.. 

o μεταξφ τρίτθσ (3θσ) και τζταρτθσ (4θσ) κζςθσ, κακϊσ και μεταξφ πζμπτθσ (5θσ) 

και ζκτθσ (6θσ) κζςθσ για τουσ υποψθφίουσ τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ  

 H τελικι κατάταξθ ορίηεται με κλιρωςθ μεταξφ των υποψθφίων που ιςοψιφθςαν, θ 

οποία διενεργείται με ευκφνθ τθσ εφορευτικισ επιτροπισ. 

 Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ εκλογισ των μελϊν του Δ.., που γίνεται με τθν ανακοίνωςθ 

των ςχετικϊν αποτελεςμάτων από τθν εφορευτικι επιτροπι και τθν επικφρωςι τουσ 

από αυτιν, ακολουκεί μζςα ςε διάρκεια το αργότερο 10 (δζκα) θμερϊν θ ςυγκρότθςθ 

του Δ.. και τθσ Ε.Ε. ςε ςϊμα και θ κατανομι μεταξφ των μελϊν του των διαφόρων 

αξιωμάτων. Σθν πρωτοβουλία τθσ πρϊτθσ ςυνεδρίαςθσ του Δ.. για τισ παραπάνω 

ενζργειεσ αναλαμβάνει ο πλειοψθφίςασ υποψιφιοσ. 

 Αν ο αρικμόσ των υποψθφίων για το Δ.. και/ι τθν Ε.Ε. είναι μικρότεροσ του αρικμοφ 

των τακτικϊν μελϊν που πρζπει με βάςθ το καταςτατικό να εκλεγοφν τότε οι εκλογζσ 

επαναλαμβάνονται. 

 Ενςτάςεισ που αφοροφν τισ εκλογζσ ανάδειξθσ του Δ.. και τθσ Ελεγκτικισ Επιτροπισ 

μποροφν να εκφραςτοφν μόνο τθν θμζρα των εκλογϊν και μόνο από τουσ υποψθφίουσ. 

 Η εφορευτικι επιτροπι και μόνο αποφαςίηει για τθν εγκυρότθτα τθσ ζνςταςθσ. 

 τθν περίπτωςθ φπαρξθσ διαφωνίασ ανάμεςα ςτα μζλθ τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ, 

τότε επικρατεί θ πλειοψθφοφςα άποψθ των μελϊν τθσ Εφορευτικισ Επιτροπισ. 

 Η Εφορευτικι Επιτροπι ςυντάςςει το πρωτόκολλο αρχαιρεςιϊν ςτο οποίο καταγράφει 

το αποτζλεςμα τθσ ψθφοφορίασ και το οποίο υπογράφεται από όλα τα μζλθ τθσ 

Εφορευτικισ Επιτροπισ και του απελκόντοσ Προζδρου και Γενικοφ Γραμματζα του 

Διοικθτικοφ υμβουλίου και ςφραγίηεται με τθ ςφραγίδα του υλλόγου. 

 Σο υλικό των εκλογϊν φυλάςςεται ςτθν ζδρα του υλλόγου για 2 (δφο) μινεσ μετά από 

τθν θμερομθνία διενζργειασ των εκλογϊν. 

 Η κατανομι των διαφόρων αξιωμάτων (προζδρου, αντιπροζδρου, κ.λ.π.) κατά τθν 

πρϊτθ ςυνεδρίαςθ του νζου Δ.. γίνεται με αλλεπάλλθλεσ διαδοχικζσ μυςτικζσ 

ψθφοφορίεσ (προθγείται δθλαδι θ εκλογι του προζδρου, ακολουκεί εκείνθ του 

αντιπροζδρου κ.ο.κ.), κατ’ αυτζσ, δε, εκλζγεται ςτο αντίςτοιχο αξίωμα εκείνο από τα 

μζλθ που ςυγκζντρωςε τθν ςχετικι πλειοψθφία των ψιφων. Αν κανείσ δεν 

ςυγκζντρωςε τθν πλειοψθφία αυτι, τότε επαναλαμβάνεται θ ψθφοφορία μεταξφ των 

δφο πρϊτων ςε ψιφουσ και ςε περίπτωςθ ιςοψθφίασ γίνεται κλιρωςθ. 

 

Η Γενικι Γραμματζασ 
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ταματίνα Θωμαΐδου Δθμιτρθσ Ράπτθσ 
 


