How to vote at a State general election

GREEK - Ελληνικά
Πώς να ψηφίσετε στις Γενικές Πολιτειακές Εκλογές της ∆υτικής Αυστραλίας
Παρακαλούμε απευθυνθείτε σε έναν Υπεύθυνο Ψηφοφορίας
 Αν χρειάζεστε βοήθεια
 Αν κάνατε κάποιο λάθος
 Αν δεν καταλαβαίνετε αυτές τις οδηγίες και χρειάζεστε τηλεφωνική
υπηρεσία διερμηνείας (αν υπάρχει διαθέσιμο τηλέφωνο)
Ψηφίζοντας στην εκλογική σας περιφέρεια
Πριν παραλάβετε τα ψηφοδέλτιά σας, ο Υπεύθυνος Ψηφοφορίας που κάθεται στο τραπέζι θα
σας υποβάλλει τρεις ερωτήσεις:
1.
2.
3.

Έχετε ψηφίσει πρόωρα σ’ αυτές τις εκλογές ή έχετε ήδη ψηφίσει σήμερα;
Ποιο είναι το πλήρες όνομά σας;
Πού κατοικείτε;

Μπορείτε να δώσετε στον Υπεύθυνο Ψηφοφορίας την κάρτα σας EasyVote, η οποία
αναγράφει το όνομα και τη διεύθυνσή σας και σας έχει αποσταλεί ταχυδρομικά. Αν δεν έχετε
την κάρτα σας EasyVote μαζί σας, μπορείτε να γράψετε το όνομα και τη διεύθυνσή σας σε ένα
χαρτί και να το δώσετε στον Υπεύθυνο Ψηφοφορίας.

Αν το όνομά σας δεν υπάρχει στους Εκλογικούς Καταλόγους
Σε μερικές περιπτώσεις μπορείτε να ψηφίσετε, αλλά θα πρέπει να συμπληρώσετε μια
υπεύθυνη δήλωση. Ο Υπεύθυνος Ψηφοφορίας θα σας βοηθήσει.

Για να ψηφίσετε σε περίπτωση που βρίσκεστε μακριά από την
εκλογική σας περιφέρεια
Αν είστε εγγεγραμμένος/η σε άλλη εκλογική περιφέρεια, μπορείτε να ψηφίσετε ως απών/ούσα.
Θα σας υποδειχθεί από τον Υπεύθυνο Ψηφοφορίας ένα άλλο τραπέζι, όπου θα σας ζητηθεί να
συμπληρώσετε μια ειδική δήλωση πριν σας παραδώσουν τα ψηφοδέλτια. Αφού
συμπληρώσετε τα ψηφοδέλτια, σύμφωνα με τις οδηγίες, θα τα παραδώσετε στον αρμόδιο που
υποβάλατε τη δήλωση.

Αν κάνετε κάποιο λάθος
Αν κάνετε κάποιο λάθος μην ανησυχήσετε, απλώς επιστρέψτε το ψηφοδέλτιό σας στον
Υπεύθυνο Ψηφοφορίας, ζητήστε άλλο και αρχίστε πάλι. Αν χρειάζεστε βοήθεια, ζητήστε τη από
τον Υπεύθυνο Ψηφοφορίας.

Το Σύστημα Ψηφοφορίας μας είναι Μυστικό – Κανένας άλλος δε θα μάθει
ποιόν ψηφίσατε εκτός αν το πείτε εσείς.
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Πώς να ψηφίσετε για τη Νομοθετική
Συνέλευση (Legislative Assembly)
Λευκό ψηφοδέλτιο – αριθμήστε κάθε
τετραγωνίδιο.
Με τη σειρά προτίμησής σας.
Αρχίστε με τον αριθμό 1 στο τετραγωνίδιο
δίπλα στον υποψήφιο της πρώτης σας
επιλογής, 2 στο πλαίσιο δίπλα στον
υποψήφιο της δεύτερης επιλογής σας και
ούτω καθεξής.
Συνεχίστε μέχρι να συμπληρώσετε με
αριθμούς όλα τα τετραγωνίδια.

Πώς να ψηφίσετε για το Νομοθετικό
Συμβούλιο (Legislative Council)
Ροδόχρουν (ροζ) ψηφοδέλτιο –
ψηφίζετε με δυο τρόπους.
Για το ροζ ψηφοδέλτιο, μπορείτε να
επιλέξετε - να συμπληρώσετε το
ψηφοδέλτιο στην αριστερή ή στη δεξιά
πλευρά - αλλά όχι και στις δύο.
Αριστερή πλευρά – γράψτε τον αριθμό 1
στο τετραγωνίδιο δίπλα στο κόμμα, την
ομάδα ή τον υποψήφιο που προτιμάτε.
Ή
∆εξιά πλευρά – συμπληρώστε όλα τα
τετραγωνίδια με τη σειρά προτίμησής σας,
από το 1 και ούτω καθεξής, μέχρι να
αριθμήσετε όλα τα τετραγωνίδια της δεξιάς
πλευράς. Μην επαναλάβετε κανέναν
αριθμό.

Μη βάζετε σταυρούς, άλλα σημάδια ή αφήνετε κενά τετραγωνίδια, γιατί σε τέτοια
περίπτωση η ψήφος σας δε θα προσμετρηθεί. Αν χρειάζεστε βοήθεια για να
συμπληρώσετε τα ψηφοδέλτιά σας απευθυνθείτε στον Υπεύθυνο Ψηφοφορίας.
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