
Κανόνες εκλογών Φ.Ε.F. 2023 

1)  Τα μόνα καθορισμένα σημεία / σύμβολα με τα οποία μπορούν να 

ψηφίσουν οι φοιτητές/τριες είναι το «Χ», το «+», και το «√» 

 

2) Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι/όλες οι φοιτητές/τριες που είναι 

εγγεγραμμένοι σε μαθήματα, κατά το Εαρινό εξάμηνο 2023,  στο 

Πανεπιστήμιο Frederick & στο Frederick Institute of Technology. 

 

3) Ψηφίζουμε από 0 μέχρι 7 υποψηφίους, μόνο από μια παράταξη, 

στα τετραγωνάκια των υποψηφίων ή/και στο τετραγωνάκι της 

παράταξης ή μόνο στο τετραγωνάκι της παράταξης. 

 

4) Σε περίπτωση λάθους, ζητείται από το άτομο της εφορευτικής να 

δοθεί άλλο ψηφοδέλτιο, αφού παραδοθεί το ψηφοδέλτιο με το 

λάθος για να ακυρωθεί / καταστραφεί. 

 

5) Ψηφίζουμε με το ψηφοδέλτιο του έτους μας, με το αντίστοιχο 

χρώμα και το ρίχνουμε στην αντίστοιχη κάλπη, με υπόδειξη της 

εφορευτικής επιτροπής. Οι κολεγιακοί (FIT) παίρνουν ψηφοδέλτιο 

για FIT ανεξαρτήτως έτους. 

 

6) Ψηφίζουμε με φοιτητική ταυτότητα ή πολιτική ή με άλλο 

πιστοποιητικό με το οποίο μπορεί να πραγματοποιηθεί 

ταυτοπροσωπία (να αναγράφεται δηλαδή ο αριθμός πολιτικής 

ταυτότητας και να υπάρχει φωτογραφία π.χ. διαβατήριο). 

Εφορευτική Επιτροπή, 2 Μαρτίου 2023 

 

Voting Instructions for Student Council, 2023 

1) Valid symbols to mark your choice on the ballot are «Χ»,  «+», and 

«√» 

 

2) Eligible to vote are all registered students (enrolled to courses 

during Spring 2023) of Frederick University and Frederick Institute 

of Technology.  

 



3) You can vote for 0 up t0 7 candidates, only from one faction. You 

mark your choice in your candidate(s) of choice corresponding 

square and/or the faction’s of your choice corresponding square or 

only in the faction’s of your choice square.  

 

4) In case you make a mistake, you must inform a member of the 

Electoral Commission. You will be asked to return the initial ballot 

to be destroyed and you will receive a new one.  

 

5) You must vote on your year of study corresponding ballot, which 

will be indicated by a different colour, and place it to the 

corresponding ballot box. Members of the Electoral Committee will 

be available to offer the necessary guidance. FIT students must vote 

on the corresponding FIT ballot.  

 

6) In order to be able to vote, you must present your student or 

personal id or any other identification document that includes a 

photo of you and your personal ID number.  

 

Electoral Committee, 02 March 2023 

 

 


