
 

 

 

Εκλογές Συλλόγου Αποφοίτων 2009 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ 

Το Τµήµα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών 

Την Τετάρτη 24/06/2009 θα διεξαχθούν οι εκλογές για 
την ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου (∆.Σ.) και 
Ελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) του Συλλόγου Αποφοίτων 
για το έτος 2009-2010. Όλοι οι απόφοιτοι του Τµήµατος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών προσκαλούνται να 
δώσουν το παρών στις εκλογές και να ενισχύσουν µε την 
παρουσία τους το Σύλλογο στα πρώτα βήµατά του! 

Το ίδιο απόγευµα (19.00-21.00) έχει προγραµµατιστεί 
εκδήλωση, ταυτόχρονα µε την εκλογική διαδικασία, στους 
χώρους του Τµήµατος, µε θέµα «Επαγγελµατικές 
προοπτικές των αποφοίτων Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστηµίου Αθηνών». 
Θα υπάρξουν οµιλίες ∆ιακεκριµένων Αποφοίτων του 
Τµήµατος και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση. 
Σύντοµα θα σας ενηµερώσουµε για τις λεπτοµέρειες! 

Ηµεροµηνία, ώρα και τόπος διεξαγωγής 

Οι εκλογές θα διεξαχθούν την Τετάρτη 24/06/2009, από τις 
14:00 µέχρι τις 21:00, στην αίθουσα Β’ (ισόγειο) του Τµήµατος 
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. 

∆ικαίωµα ψήφου 

∆ικαίωµα ψήφου έχουν όλοι οι απόφοιτοι του προπτυχιακού 
κύκλου σπουδών του Τµήµατος, οι οποίοι είναι εγγεγραµµένα 
µέλη του Συλλόγου Αποφοίτων (αν δεν είστε ήδη εγγεγραµµένοι 
στο Σύλλογο, έχετε τη δυνατότητα να πραγµατοποιήσετε την 
εγγραφή σας ηλεκτρονικά ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες 
http://alumniclub.di.uoa.gr/?page_id=43) και έχουν καταβάλει την 
ετήσια συνδροµή τους για το τρέχον έτος. Θα υπάρχει η 
δυνατότητα εξόφλησης της συνδροµής κατά την ηµέρα 
διεξαγωγής των εκλογών. Το ύψος της συνδροµής φέτος έχει 
οριστεί στα €5, και έχει χαρακτήρα υποστηρικτικό των 
επόµενων εκδηλώσεων του Συλλόγου. Βέβαια, όσοι επιθυµούν, 
µπορούν να ενισχύσουν οικονοµικά και µε περισσότερα 
χρήµατα. 
Οι ψηφοφόροι θα πρέπει να έχουν µαζί τους αστυνοµική 
ταυτότητα ή διαβατήριο. Το ψηφοδέλτιο θα είναι ενιαίο για 
όλους τους υποψηφίους και θα χωρίζεται σε δύο ξεχωριστές 
ενότητες, µε τους υποψηφίους για το ∆.Σ. και την Ε.Ε. 
αντίστοιχα.  Ο αναλυτικός εκλογικός κανονισµός υπάρχει εδώ: 
http://alumniclub.di.uoa.gr/files/eklkan2009.pdf 

Σύλλογος Αποφοίτων του Τµήµατος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών 
του Πανεπιστηµίου Αθηνών 
http://alumniclub.di.uoa.gr 
alumniclub@di.uoa.gr 

Πληροφορίες για τους υποψηφίους 

Αν επιθυµείτε να είστε υποψήφιος για το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, πρέπει να 
στείλετε e-mail στο Σύλλογο δηλώνοντας την 
υποψηφιότητά σας έως και την Τρίτη 23/06/2009 στις 
23:59. 

∆ηλώστε την υποψηφιότητα σας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση alumniclub@di.uoa.gr µε θέµα (subject) 
«Υποψηφιότητα», αναφέροντας τα παρακάτω 
στοιχεία: Ονοµατεπώνυµο, Όνοµα πατρός, Κινητό 
τηλέφωνο, E-mail, Χρονιά αποφοίτησης. 

Μην ξεχάσετε να αναφέρετε αν επιθυµείτε να είστε 
υποψήφιοι για το ∆.Σ. ή την Ε.Ε.. ∆εν επιτρέπεται η 
υποβολή υποψηφιότητας ταυτόχρονα σε ∆.Σ. και 
Ε.Ε.. 

DIT 
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