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Greek/Ελληνικά

Οδηγός
εγγραφής και ψηφοφορίας
Ως Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών ή άνω, έχετε δικαίωμα και 
υποχρέωση να εγγραφείτε και να ψηφίσετε στις ομοσπονδιακές 
εκλογές. Η εγγραφή και η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική. Αν δεν 
ψηφίσετε, μπορεί να σας επιβληθεί πρόστιμο.

Πώς μπορούμε 
να βοηθήσουμε;
Η Αυστραλιανή Εκλογική Επιτροπή 
(AEC) είναι υπεύθυνη για την 
τήρηση των Κοινοπολιτειακών 
εκλογικών καταλόγων και τη 
διεξαγωγή των ομοσπονδιακών 
εκλογών, αναπληρωματικών 
εκλογών και δημοψηφισμάτων.
Η AEC δεν διενεργεί εκλογές 
πολιτειών, επικρατειών ή τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Αυτές οι εκλογές 
διεξάγονται από άλλες εκλογικές 
αρχές.

Εγγραφή
Για να μπορείτε να ψηφίσετε, 
το όνομά σας πρέπει να 
συμπεριλαμβάνεται στον εκλογικό 
κατάλογο. Ο εκλογικός κατάλογος 
είναι μια λίστα όλων των δικαιούχων 
πολιτών που έχουν εγγραφεί για 
να ψηφίζουν στις ομοσπονδιακές 
εκλογές και τα δημοψηφίσματα.

Μπορώ εγώ να εγγραφώ;
Είστε υποχρεωμένοι από το νόμο να 
εγγραφείτε αν:

 � είστε ηλικίας 18 ετών και άνω
 � είστε Αυστραλός υπήκοος
 � κατοικείτε στην τωρινή σας 

διεύθυνση για τουλάχιστον ένα 
μήνα.

Εάν είστε 16 ή 17 ετών, μπορείτε 
να εγγραφείτε τώρα, ώστε όταν 
συμπληρώσετε τα 18 να είστε 
έτοιμοι να ψηφίσετε.

Πώς να εγγραφώ;
Μπορείτε να εγγραφείτε στο  
www.aec.gov.au/enrol.
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε 
οποιοδήποτε γραφείο της AEC 
ή ταχυδρομικό κατάστημα της 
Australia Post για μια αίτηση 
εγγραφής.

Δεν είμαι σίγουρος/η αν έχω 
εγγραφεί
Μπορείτε να ελέγξετε την εγγραφή 
σας στο www.aec.gov.au/check.

Αν αλλάξω διεύθυνση/όνομα, 
τι κάνω;
Κάθε φορά που μετακομίζετε ή 
αλλάζετε το όνομά σας, χρειάζεται 
να ενημερώνετε την εγγραφή σας 
με τα νέα στοιχεία σας. Μπορείτε 
να αλλάξετε τα στοιχεία σας μέσω 
διαδικτύου στο www.aec.gov.au. 
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε 
οποιοδήποτε γραφείο της AEC 
ή ταχυδρομικό κατάστημα της 
Australia Post για μια αίτηση 
εγγραφής. 

Αν φύγω στο εξωτερικό τι θα 
πρέπει να κάνω;
Αν πάτε στο εξωτερικό για να 
εργαστείτε ή να ζήσετε εκεί θα 
πρέπει να ενημερώσετε την AEC. 
Εάν βρίσκεστε στο εξωτερικό όταν 
ανακοινωθούν ομοσπονδιακές 
εκλογές ή δημοψήφισμα θα πρέπει 
επίσης να ενημερώσετε την AEC.
Εάν δεν το κάνετε, το όνομά 
σας μπορεί να αφαιρεθεί από 
τους εκλογικούς καταλόγους και 
ενδέχεται να χάσετε την ψήφο σας 
σε επερχόμενες εκλογές.
Περισσότερες πληροφορίες 
διατίθενται στο   
www.aec.gov.au/overseas.

Ψηφοφορία
Ομοσπονδιακές εκλογές 
διενεργούνται τουλάχιστον μία 
φορά κάθε τρία χρόνια και η ημέρα 
των εκλογών είναι πάντα Σάββατο. 
Το πότε και πού ψηφίζετε εξαρτάται 
από το πού θα βρίσκεστε την ημέρα 
των εκλογών.

Την ημέρα των εκλογών
Μπορείτε να ψηφίσετε σε 
οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα της 
πολιτείας ή επικράτειας όπου 
κατοικείτε. Τα εκλογικά τμήματα 
ανοίγουν στις 8πμ και κλείνουν στις 
6μμ ακριβώς.
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Δείγμα ψηφοδελτίων

Αν βρίσκεστε σε άλλη πολιτεία ή 
επικράτεια και δεν έχετε ψηφίσει 
πριν από την ημέρα των εκλογών, 
θα χρειαστεί να ψηφίσετε σε 
εκλογικό κέντρο άλλης πολιτείας.
Κατάλογος των εκλογικών 
τμημάτων και εκλογικών κέντρων 
σε άλλη πολιτεία θα διατίθεται στο 
www.aec.gov.au λίγες εβδομάδες 
πριν από την ημέρα των εκλογών. 
Αν δεν μπορείτε να πάτε σε 
εκλογικό τμήμα την ημέρα των 
εκλογών, μπορείτε να ψηφίσετε 
νωρίτερα.

Άλλες επιλογές
Μπορείτε να ψηφίσετε νωρίτερα 
είτε αυτοπροσώπως είτε 
ταχυδρομικώς αν την ημέρα των 
εκλογών:

 � βρίσκεστε έξω από την 
εκλογική περιφέρεια όπου είστε 
εγγεγραμμένοι για να ψηφίσετε

 � βρίσκεστε πάνω από 8 χιλιόμετρα 
μακριά από ένα εκλογικό τμήμα

 � ταξιδεύετε
 � δεν μπορείτε να φύγετε από 

τον εργασιακό σας χώρο για να 
ψηφίσετε

 � είστε σοβαρά άρρωστοι, αδύναμοι 
ή πρόκειται να γεννήσετε 
σύντομα (ή φροντίζετε κάποιον 
σε τέτοια κατάσταση)

 � είστε ασθενής σε νοσοκομείο και 
δεν μπορείτε να ψηφίσετε στο 
νοσοκομείο

 � οι θρησκευτικές σας πεποιθήσεις 
σάς εμποδίζουν να πάτε σε 
εκλογικό τμήμα

 � βρίσκεστε στη φυλακή εκτίοντας 
ποινή μικρότερη των τριών ετών 
ή τελείτε υπό άλλου είδους 
κράτηση

 � είστε εκλογέας του οποίου η 
διεύθυνση πρέπει να παραμείνει 
απόρρητη

 � έχετε εύλογο φόβο για την 
ασφάλειά σας.

Τα προεκλογικά κέντρα είναι 
ανοιχτά μερικές εβδομάδες πριν 
από την ημέρα των εκλογών και οι 
τοποθεσίες και ώρες λειτουργίας 
τους θα δημοσιευθούν στο  
www.aec.gov.au.
Για να ψηφίσετε ταχυδρομικώς, 
μπορείτε να υποβάλετε αίτηση 
μέσω διαδικτύου ή να πάρετε 
έντυπο αίτησης για ταχυδρομική 
ψήφο από οποιοδήποτε γραφείο 
της AEC. Η AEC θα ταχυδρομήσει 
το πακέτο ταχυδρομικής ψήφου 
σας αφού περατωθεί η διαδικασία 
επιλογής των υποψηφίων για τις 
εκλογές.

Για να μετρήσει η 
ψήφος σας
Στις ομοσπονδιακές εκλογές, 
ψηφίζετε για να εκλέξετε άτομα 
που θα σας εκπροσωπούν στα δύο 
εκλογικά σώματα του Αυστραλιανού 
Κοινοβουλίου: τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.
Θα λάβετε δύο ψηφοδέλτια:

 � ένα πράσινο για να ψηφίσετε για 
έναν αντιπρόσωπο της τοπικής 
σας περιοχής (ή εκλογικής 
περιφέρειας) στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων, και

 � ένα λευκό για να ψηφίσετε έναν 
αντιπρόσωπο της πολιτείας ή 
επικράτειάς σας στη Γερουσία.

Οδηγίες για το πώς να ψηφίσετε 
είναι εκτυπωμένες στα ψηφοδέλτια. 
Αν κάνετε κάποιο λάθος ή δεν 
είστε βέβαιοι τι να κάνετε, απλά 
ζητήστε βοήθεια από έναν εκλογικό 
υπάλληλο.

Θέλετε να μάθετε 
περισσότερα;
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα 
σχετικά με το εκλογικό σύστημα, 
την εγγραφή και την ψηφοφορία 
στο www.aec.gov.au.
Διατίθενται υπηρεσίες διερμηνέων 
από τηλεφώνου. Για πληροφορίες 
σχετικά με την εγγραφή, την 
ψηφοφορία και τις εκλογές στα 
Ελληνικά, τηλεφωνήστε στον 
αριθμό 1300 720 137.
Αν είστε κωφοί ή έχετε πρόβλημα 
ακοής ή ομιλίας, επικοινωνήστε μαζί 
μας μέσω της Εθνικής Υπηρεσίας 
Αναμετάδοσης (National Relay 
Service - NRS):

 � Οι χρήστες ΤΤΥ μπορούν να 
καλέσουν το 13 36 77 και να 
ζητήσουν το 13 23 26.

 � Οι χρήστες αναμετάδοσης 
ομιλίας «Speak and Listen» 
μπορούν να καλέσουν το 
1300 555 727 και να αναφέρουν 
το 13 23 26.

 � Οι χρήστες διαδικτυακής 
αναμετάδοσης μπορούν να 
συνδεθούν με την NRS και μετά 
να ζητήσουν το 13 23 26.
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