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Ως εκπρόσωπος μέσων ενημέρωσης, είστε ένας σημαντικός 
παράγοντας στις αυστραλιανές ομοσπονδιακές εκλογές. Η 
ακριβής και αξιόπιστη επικοινωνία, ιδιαίτερα όσον αφορά 
αυτή καθαυτή την εκλογική διαδικασία, είναι πιο σημαντική 
από ποτέ άλλοτε. 

Ο αριθμός και μόνο των διαύλων επικοινωνίας, και ο 
διάχυτος χαρακτήρας και όγκος της παραπληροφόρησης 
και των ψευδών ειδήσεων συνιστούν σημαντική πρόκληση, 
καθώς οι ψηφοφόροι προσπαθούν να ενημερωθούν για την 
εκλογική διαδικασία.

Σας καλούμε να χρησιμοποιήσετε τους πόρους που 
περιλαμβάνονται σε αυτό τον οδηγό για να επωφεληθείτε 
από καίριες διαδικαστικές πληροφορίες και να 
επικοινωνήσετε με το προσωπικό μου όταν το χρειάζεστε. 
Είμαστε στη διάθεσή σας όχι μόνο για να παρέχουμε την 
επιμελητεία που απαιτείται για τη διενέργεια ομοσπονδιακών 
εκλογών, αλλά και για να ενημερώνουμε με ακρίβεια τους 
σχεδόν 17 εκατομμύρια Αυστραλούς ψηφοφόρους σχετικά 
με το σύστημα ψηφοφορίας και το πώς να συμμετέχουν 
αποτελεσματικά. 

Εκτιμώ τις προσπάθειές σας να είστε μία από τις φωνές 
της λογικής και της ακεραιότητας, να εξετάζετε προσεκτικά 
(όπως αρμόζει στη δουλειά σας) και να έχετε πάντα στο 
νου σας τον σημαντικό αντίκτυπο που θα έχουν τα λόγια 
σας κατά τη διάρκεια του σημαντικού αυτού δημοκρατικού 
γεγονότος. 

Tom Rogers
Αυστραλιανή Εκλογική Επιτροπή

Από τον Επίτροπο
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Τα μέσα ενημέρωσης διαδραματίζουν έναν 
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση κοινωνικών 
στάσεων και αντιλήψεων για την ψηφοφορία. 

Η AEC δεσμεύεται να συνεχίσει να εργάζεται 
από κοινού με επαγγελματίες των μέσων 
ενημέρωσης και επικοινωνίας για να καλύπτει με 
ακρίβεια τη διαδικασία και τα αποτελέσματα των 
σημαντικών εκλογών στον αυστραλιανό λαό.

Αυτός ο οδηγός έχει σχεδιαστεί για να παρέχει 
όλα τα σχετικά ενημερωτικά στοιχεία που 
απαιτούνται για την ακριβή και αποτελεσματική 
δημοσιογραφική κάλυψη.

Τα μέλη των μέσων ενημέρωσης που επιθυμούν 
να επισκεφθούν ένα κέντρο ψηφοφορίας 
ή καταμέτρησης ψήφων πρέπει πρώτα να 
επικοινωνήσουν με την ομάδα μέσων ενημέρωσης 
της AEC. Αυτό είναι αναγκαίο για να διασφαλιστεί 
ότι έχετε την εξουσιοδότηση να παρευρεθείτε, 
ότι οι αξιωματούχοι στον χώρο διεξαγωγής έχουν 
ειδοποιηθεί και ότι θα είστε ενήμεροι για τα 
πρωτόκολλα στα εκλογικά τμήματα. 

Όταν βρίσκεστε σε ένα εκλογικό τμήμα, πρέπει να 
ακολουθείτε τις κατευθυντήριες οδηγίες.

Ιστοσελίδα: aec.gov.au

Ανακοινώσεις  aec.gov.au/media και 
μέσων ενημέρωσης:   διανομή μέσω Streem

Μέσα κοινωνικής   Twitter, Facebook,
δικτύωσης:   Instagram, LinkedIn 

Απεικονίσεις: Flickr

Τα στοιχεία  Δείτε το υποσέλιδο του
επικοινωνίας μας: μπροστινού/πίσω καλύμματος

       Αναζήτηση για AEC ή @AusElectoralCom

Η AEC TV είναι μια σειρά βίντεο που δείχνουν 
το προσωπικό της AEC να εξηγεί τις κυριότερες 
διαδικασίες της AEC.  Youtube.com/AECTV

Οι εκπρόσωποι της AEC είναι στη διάθεσή σας όταν 
επικοινωνείτε με την ομάδα μέσων ενημέρωσης 
– περιλαμβάνουν τον Εκλογικό Επίτροπο, τον 
διευθυντή κάθε πολιτείας και επικράτειας και έναν 
εθνικό εκπρόσωπο.

Ο οδηγός

Οι κανόνες

Οι πόροι

Οι εμπειρογνώμονες
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Οι υποψήφιοι

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο 2 Ιουλίου Σάββατο 18 Μαΐου

1.717 1.625 1.514

1.188 994 1.056

529 631 458

2013

Υποψήφιοι

Βουλή των Αντιπροσώπων

Γερουσία

2016 2019

Οι εκλογές αυτές θα βασίζονται σε έναν από τους πιο ολοκληρωμένους εκλογικούς καταλόγους στα χρονικά, 
με περίπου 17 εκατομμύρια εγγεγραμμένους Αυστραλούς ψηφοφόρους. Για τα πιο πρόσφατα παναυστραλιανά 
αριθμητικά στοιχεία, επισκεφθείτε το κέντρο πληροφοριών στο aec.gov.au 

Οι ψηφοφόροι

2013

Προσέλευση

Βουλή των 
Αντιπροσώπων

Γερουσία

Άκυρα

Βουλή των 
Αντιπροσώπων

Γερουσία

2016 2019

Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου Σάββατο 2 Ιουλίου Σάββατο 18 Μαΐου

14,7 εκατομμύρια 15,7 εκατομμύρια 16,4 εκατομμύρια

92% 95% 97,0%

93,23% 91,01% 91,89%

93,88% 91,93 % 92,48 %

5,91% 5,05% 5,54%

2,96% 3,94% 3,81%

Εγγεγραμμένοι

Εγγεγραμμένοι %

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΕΡΟΥΣΙΑ151 40
     ΕΔΡΕΣ

ΟΙ ΜΙΣΕΣ ΕΔΡΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΠΟΛΙΤΕΙΑ  
(6 ΑΝΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ)
ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΗΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΕΣ  
(ΔΥΟ ΑΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ)
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Οι οργανωτικές 
λειτουργίες

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ 
ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ 100.000

     ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

ΕΚΛΟΓΙΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ

ΚΕΝΤΡΑ 
ΠΡΟΩΡΗΣ 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ  7.000+500+

ΨΗΦΙΑΚΟΙ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΤΟΥ 
ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ 5.80025.000

155.000 ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΠΑΡΑΒΑΝ
10.000 ΚΑΔΟΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

26.000 ΡΟΛΑ ΤΑΙΝΙΑΣ ΓΙΑ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ 
ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ

ΚΑΛΠΕΣ70.000

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΚΙΒΩΤΙΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΚΑΛΠΩΝ 40.000

850.000

40.000

63.000 ΛΙΤΡΑ 34.000

ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

4,5 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΟΛΥΒΙΑ
160 ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΣΠΑΓΚΟΥ

60 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΟΔΗΓΟΙ ΔΙΑΝΕΜΗΘΗΚΑΝ 
ΣΕ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ 

11 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΥ 
ΧΕΡΙΩΝ

ΦΙΑΛΕΣ 
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
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Η πρόωρη ψηφοφορία σημειώνει αύξηση για έναν αριθμό εκλογών σχεδόν σε κάθε δικαιοδοσία σε όλο τον 
κόσμο που την προσφέρει. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, σε ορισμένες δικαιοδοσίες παρατηρήθηκε 
σημαντική αύξηση στον αριθμό των ατόμων που ψηφίζουν σε κέντρα πρόωρης ψηφοφορίας ή ψηφίζουν με 
ταχυδρομική ψήφο.

Η διαδικασία

18,15% 22,67% 32,53%

8,26% 8,58% 8,27%

26,41% 31,25% 40,8%

2.832 1.998 2.044

37 41 49

2013

Πρόωρη ψηφοφορία

Προ των εκλογών ως %

Ταχυδρομικώς ως %

προ των εκλογών και 
ταχυδρομικώς ως %

Τηλεφωνικές ψήφοι BLV (για 
τυφλά/χαμηλής όρασης άτομα)

Ψήφοι από την Ανταρκτική

2016 2019

Από τις προηγούμενες ομοσπονδιακές εκλογές του 
2019, έχουν τεθεί σε ισχύ διάφορες αλλαγές. 

Οι ανακατανομές εκλογικών περιφερειών 
ολοκληρώθηκαν στη Βικτώρια, όπου ιδρύθηκε η 
νέα έδρα Hawke, και στη Δυτική Αυστραλία όπου 
καταργήθηκε η έδρα Stirling. 

Πραγματοποιήθηκαν επίσης νομοθετικές 
τροποποιήσεις που άλλαξαν τις απαιτήσεις εγγραφής 
των κομμάτων, τροποποίησαν την περίοδο πρόωρης 
ψηφοφορίας και παρείχαν μια σειρά διαδικαστικών 
βελτιώσεων για τη διαδικασία καταμέτρησης ψήφων. 

Εφαρμόζονται διάφορα μέτρα για να βοηθήσουν 
στην προστασία των ψηφοφόρων και τη διασφάλιση 
των εκλογικών διαδικασιών. Σε κάθε εκλογική 
αναμέτρηση, εφαρμόζουμε ενισχυμένα μέτρα για 
την ακεραιότητα της διαδικασίας ψηφοφορίας 
και εργαζόμαστε στενά με τις συνεργαζόμενες 
υπηρεσίες στο πλαίσιο της Ομάδας Δράσης 
για Διασφάλιση της Εκλογικής Ακεραιότητας, 
προκειμένου να παρακολουθούμε και να 
ανταποκρινόμαστε σε αναδυόμενες απειλές.

Φυσικά, θα λαμβάνονται μέτρα ασφαλείας κατά 
του COVID-19 σε όλα τα εκλογικά κέντρα, καθώς 
και για άλλες δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη 
διεξαγωγή των εκλογών.

Επισκεφθείτε το aec.gov.au/safeguards για 
λεπτομερείς πληροφορίες

Οι αλλαγέςΟι διασφαλίσεις 

Οδηγός για τη Δημοσιογραφική Κάλυψη των Ομοσπονδιακών Εκλογών 7

http://aec.gov.au/safeguards


Ένας σύνδεσμος με την αίθουσα καταμέτρησης θα 
είναι διαθέσιμος στο aec.gov.au λίγο πριν τις 6μμ 
την ημέρα των εκλογών. 

Η AEC παρέχει επίσης ροή αποτελεσμάτων σε 
μορφές μη επεξεργασμένων δεδομένων για να 
επιτρέπει στα μέσα ενημέρωσης με το κατάλληλο 
λογισμικό να χρησιμοποιούν τα δεδομένα για γραφική 
απεικόνιση και ανάλυση. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 
τροφοδότηση των μέσων ενημέρωσης διατίθενται 
στο aec.gov.au/media 

Τα αποτελέσματα

Το Κοινοβούλιο της Αυστραλίας έχει αποφασίσει 
ότι ο Εκλογικός Νόμος δεν θα πρέπει να ρυθμίζει 
το περιεχόμενο των πολιτικών μηνυμάτων που 
εμπεριέχονται στις εκλογικές ανακοινώσεις. Αντίθετα, 
η πρόθεση του Νόμου είναι να διασφαλίζει ότι 
οι εκλογείς είναι ενημερωμένοι για την πηγή των 
εκλογικών ανακοινώσεων και να εξασφαλίζει ότι 
οι ανακοινώσεις αυτές δεν παραπλανούν ούτε 
εξαπατούν τους εκλογείς σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο πρέπει να δώσουν την ψήφο τους.

Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, η AEC διεξάγει μια 
ψηφιακή διαφημιστική εκστρατεία με την ονομασία 
«Stop and Consider» (Σταματήστε και Σκεφτείτε), η 
οποία υπενθυμίζει στους ψηφοφόρους να ελέγχουν 
την πηγή των μηνυμάτων που δέχονται. Αυτή η 
εκστρατεία, και οι προσπάθειές μας να διορθώσουμε 
την όποια παραπληροφόρηση σχετικά με την ίδια 
την εκλογική διαδικασία, έχουν αυξηθεί σε αυτές τις 
ομοσπονδιακές εκλογές.

aec.gov.au/stopandconsider 

Η επικοινωνία

Σωστά, όχι βιαστικά – αυτό είναι το σύνθημά μας. 

Αν και η καταμέτρηση ξεκινά στις 6μμ τη νύχτα των 
εκλογών, τα τελικά αποτελέσματα θα πάρουν χρόνο. 
Το αν θα υπάρξει κάποια ένδειξη για το συνολικό 
αποτέλεσμα τη νύχτα των εκλογών εξαρτάται πάντα 
από το πόσο κοντά μεταξύ τους βρίσκονται τα 
αποτελέσματα και πόσοι ψηφίζουν ταχυδρομικώς ή 
μακριά από το σπίτι τους. 

Όπως πάντα, η προσοχή μας επικεντρώνεται στην 
ακεραιότητα των αποτελεσμάτων και στην ασφάλεια 
των ψηφοδελτίων. 

Επισκεφθείτε το aec.gov.au/counting 

Η καταμέτρηση
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