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Γίνετε ένας υποψήφιος
Για να γίνετε υποψήφιος, θα πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι για να ψηφίσετε.
Βλέπε «Σχετικά με την εγγραφή" για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς
να εγγραφείτε.
Για να υποβάλετε υποψηφιότητα θα πρέπει να:
• συμπληρώσετε ένα έντυπο υποψηφιότητας
• δώσετε όλες τις πληροφορίες που ζητούνται
• πληρώσετε μια κατάθεση.
Το ποσό της κατάθεσης είναι διαφορετικό ανάλογα με το αν υποβάλετε
υποψηφιότητα σε πολιτειακές εκλογές, ομοσπονδιακές εκλογές ή εκλογές τοπικής
αυτοδιοίκησης.
Μπορείτε να υποβάλετε υποψηφιότητα για σας αυτοπροσώπως ή σαν μέλος ενός
πολιτικού κόμματος ή ομάδας.
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Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε το www.elections.wa.gov.au ή
τηλεφωνήστε στο 13 63 06 ή (08) 9214 0400 για αυτούς που καλούν από άλλες
πολιτείες.

