
19
_1

16
9

www.aec.gov.au 13 23 26

Authorised by the Electoral Commissioner, Canberra

Ο ρόλος σας ως ψηφοφόρος
Αφιερώστε χρόνο για να εξετάσετε αν οι 
πληροφορίες είναι:

Αξιόπιστες 
Είναι από αξιόπιστη ή αναγνωρίσιμη πηγή;
Ξέρετε την πηγή των πληροφοριών; Προέρχονται από 
διαπιστευμένο μέσο ενημέρωσης ή επαληθευμένο 
λογαριασμό κοινωνικής δικτύωσης;

Η εκλογική νομοθεσία δεν ελέγχει τη γνησιότητα των 
επικοινωνιακών μηνυμάτων.

Επικαιρότητα 
Πότε δημοσιεύτηκε;
Το γεγονός ότι μια ανακοίνωση/άρθρο κοινοποιήθηκε 
σήμερα δεν σημαίνει ότι ισχύει τώρα. Να ελέγχετε πάντα 
την αρχική πηγή και την ημερομηνία δημοσίευσης.

Ασφάλεια 
Θα μπορούσε να είναι απάτη;
Αν υποπτεύεστε την πηγή ή το περιεχόμενο 
των πληροφοριών που ανακοινώνονται σε μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ή άλλες ψηφιακές πλατφόρμες, 
είναι σημαντικό να σκεφτείτε προσεκτικά πριν τις 
λάβετε υπόψη.

Όπου είναι δυνατόν, θα πρέπει να ελέγχετε τα 
στοιχεία επικοινωνίας της πηγής των πληροφοριών.

Ο ρόλος της AEC
Η AEC είναι ο ανεξάρτητος οργανισμός που είναι 
επιφορτισμένος με τη διεξαγωγή των ομοσπονδιακών 
εκλογών του 2019.

Ο ρόλος της AEC είναι να:

Παρέχει αξιόπιστες πληροφορίες για την 
εκλογική διαδικασία
Η AEC θα παρέχει εύκολη πρόσβαση σε πληροφορίες 
σχετικά με το πώς να εγγραφείτε, να ψηφίσετε ή να 
δηλώσετε υποψηφιότητα μέσω της διαφημιστικής μας 
εκστρατείας, του ιστότοπου, του κέντρου επικοινωνίας 
και των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης.

Αν υπάρχουν οποιεσδήποτε εσφαλμένες πληροφορίες 
σχετικά μ’ αυτές τις εκλογικές διαδικασίες, η AEC 
θα λάβει μέτρα για να τις επανορθώσει. Εκτός από 
αυτές τις εκλογικές διαδικασίες – η AEC δεν έχει ρόλο 
στον έλεγχο της αλήθειας εκλογικών επικοινωνιακών 
μηνυμάτων.

Διερευνά την εγκυρότητα των 
εκλογικών επικοινωνιών
Ορισμένα εκλογικά μηνύματα απαιτείται να 
φέρουν εξουσιοδότηση για να σας βοηθήσουν να 
αναγνωρίσετε την προέλευση των συγκεκριμένων 
πληροφοριών. Αν λάβει καταγγελίες, η AEC θα 
διερευνήσει τις εκλογικές επικοινωνίες που δεν 
διαθέτουν την κατάλληλη εξουσιοδότηση.

Σταματήστε και σκεφτείτε 
Ελέγξτε την πηγή σ’ αυτές τις 
ομοσπονδιακές εκλογές
Κατά τη διάρκεια των ομοσπονδιακών εκλογών 
παρέχονται πολλές πληροφορίες που επιδιώκουν 
να επηρεάσουν την ψήφο σας.
Είναι σημαντικό να εξετάζετε με προσοχή τι 
βλέπετε, τι ακούτε ή διαβάζετε. Αν έχετε αμφιβολίες 
σχετικά με τις πληροφορίες, μπορείτε να κάνετε 
ερωτήσεις για να σας βοηθήσουν να σχηματίσετε 
τη δική σας γνώμη και να πάρετε μια απόφαση.

Επισκεφθείτε τον ιστότοπο της AEC για το ρόλο των επικοινωνιακών φορέων, των κυβερνητικών υπηρεσιών 
και των μέσων ενημέρωσης.
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