Καλώς ήρθατε στην Elections ACT - η Εκλογική Επιτροπή της
ACT
Η Elections ACT είναι η εκλογική επιτροπή για την ACT. Είναι μια ανεξάρτητη νομική αρχή με
την ευθύνη για:
 τη διεξαγωγή των εκλογών και των δημοψηφισμάτων της Νομοθετικής Συνέλευσης
της ACT·
 τον προσδιορισμό των εκλογικών περιφερειών της ACT· και
 την παροχή εκλογικών συμβουλών και υπηρεσιών σε ένα ευρύ φάσμα πελατών.
Οι Εκλογές για τη Νομοθετική Συνέλευση της ACT
Στην ACT το κοινοβούλιό μας ονομάζεται Νομοθετική Συνέλευση της ACT.Αποτελείται από
25 βουλευτές, οι οποίοι ψηφίζουν τους νόμους για την ACT. Το κόμμα που κερδίζει τη
μεγαλύτερη υποστήριξη από τους ψηφοφόρους, και ως εκ τούτου έχει τους περισσότερους
εκλεγμένους βουλευτές στη Συνέλευση, σχηματίζει την κυβέρνηση. Ο ηγέτης της
Συνέλευσης ονομάζεται Πρόεδρος της Τοπικής Κυβέρνησης και εκλέγεται από τα μέλη της
Συνέλευσης.
Υπάρχουν πέντε εκλογικές περιφέρειες στην ACT – Ginninderra, Brindabella, Kurragong,
Murrumbidgee και Yerrabi. Οι ψηφοφόροι σε κάθε εκλογική περιφέρεια εκλέγουν πέντε
βουλευτές στη Νομοθετική Συνέλευση.
Οι εκλογές της Νομοθετικής Συνέλευσης της ACT διεξάγονται κάθε τέσσερα χρόνια, το τρίτο
Σάββατο του Οκτωβρίου. Η ψηφοφορία στις εκλογές είναι υποχρεωτική για όλους τους
άνδρες και τις γυναίκες που κατοικούν στην ACT, είναι 18 ετών και άνω και είναι Αυστραλοί
πολίτες. Με την ψηφοφορία βοηθάτε στην επιλογή των ατόμων που θα σας εκπροσωπούν
καλύτερα στη Νομοθετική Συνέλευση της ACT. Η ψήφος σας είναι μυστική και μόνο εσείς θα
ξέρετε ποιον ψηφίσατε.
Οι επόμενες εκλογές για τη Νομοθετική Συνέλευση θα πραγματοποιηθούν στις 17 Οκτωβρίου
2020.
Εγγραφείτε για να ψηφίσετε
Το όνομά σας πρέπει να είναι καταχωρημένο στους εκλογικούς καταλόγους (στον κατάλογο
των ψηφοφόρων) για να μπορείτε να ψηφίζετε. Μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση να
εγγραφείτε στους εκλογικούς καταλόγους όταν συμπληρώσετε τα 16 έτη, αλλά δε μπορείτε
να ψηφίσετε μέχρι να συμπληρώσετε τα 18 έτη.
Αν είστε επιλέξιμοι για να ψηφίσετε και δεν έχετε ακόμη εγγραφεί, μπορείτε να εγγραφείτε
ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο της Αυστραλιανής Εκλογικής Επιτροπής στο
www.aec.gov.au.

Εναλλακτικά, μπορείτε να πάρετε ένα έντυπο αίτησης εγγραφής από την Αυστραλιανή
Εκλογική Επιτροπή, την Elections ACT ή από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα στην
ACT.Συμπληρώστε το έντυπο και στείλτε το στην Αυστραλιανή Εκλογική Επιτροπή.
Θα πρέπει επίσης να ενημερώσετε την Εκλογική Επιτροπή αν αλλάξετε τη διεύθυνσή σας ή
το όνομά σας. Μπορείτε να το κάνετε αυτό χρησιμοποιώντας το ίδιο έντυπο ή ηλεκτρονικά
στο www.aec.gov.au
Πώς ψηφίζετε στις εκλογές της Νομοθετικής Συνέλευσης της ACT
Ο ευκολότερος τρόπος για να ψηφίσετε είναι να πάτε στο πλησιέστερο εκλογικό κέντρο
σας.Αυτό είναι συχνά ένα τοπικό σχολείο. Εκεί θα σημειωθεί το όνομά σας στους εκλογικούς
καταλόγους και θα μπορέσετε να ψηφίσετε. Η ψηφοφορία στην Αυστραλία είναι μυστική,
έτσι υπάρχουν κουρτίνες στους θαλάμους ψηφοφορίας όπου μπορείτε να ψηφίσετε μυστικά.
Όταν έχετε ψηφίσει, ρίχνετε το ψηφοδέλτιο σας μέσα στη σφραγισμένη κάλπη.Οι κάλπες
δεν ανοίγουν μέχρι να κλείσει η ψηφοφορία στις 6.00 μ.μ.
Εάν δεν πρόκειται να είστε στην Καμπέρα την ημέρα των εκλογών, η Elections ACT
λειτουργεί επίσης εκλογικά κέντρα πρόωρης ψηφοφορίας κοντά σε μεγάλα εμπορικά κέντρα
στην Καμπέρα, 3 εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Στα εκλογικά κέντρα πρόωρης
ψηφοφορίας μπορείτε να επιλέξετε να ψηφίσετε ηλεκτρονικά ή χρησιμοποιώντας ένα έντυπο
ψηφοδέλτιο. Η ψήφος σας εξακολουθεί να είναι μυστική.
Διατίθεται επίσης επιστολική ψηφοφορία για τους ψηφοφόρους που δεν θα είναι στην
Καμπέρα την ημέρα των εκλογών ή κατά τη διάρκεια της περιόδου των 3 εβδομάδων της
πρόωρης ψηφοφορίας. Η επιστολική ψήφος είναι επίσης διαθέσιμη στους ψηφοφόρους οι
οποίοι είναι κλεισμένοι στο σπίτι λόγω ασθένειας ή αδυναμίας.
Τα δημοψηφίσματα για τη Νομοθετική Συνέλευση της ACT
Ένα δημοψήφισμα διεξάγεται όταν η Νομοθετική Συνέλευση περνά ένα νόμο που απαιτεί
από τους ψηφοφόρους να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα ή
πρόταση.
Πριν πραγματοποιηθεί δημοψήφισμα, οι ψηφοφόροι πληροφορούνται ώστε να τους εξηγηθεί
η πρόταση και τα επιχειρήματα υπέρ και κατά. Οι ψηφοφόροι στη συνέχεια ψηφίζουν με τον
ίδιο τρόπο όπως και στις εκλογές.Ένα δημοψήφισμα μπορεί να διεξαχθεί ταυτόχρονα με
εκλογές για τη Νομοθετική Συνέλευση ή από μόνο του.
Αναδιανομή των εκλογικών περιφερειών
Πριν από κάθε εκλογή της Νομοθετικής Συνέλευσης, η Elections ACT επανακαθορίζει τις
εκλογικές περιφέρειες (αναδιανομή), με στόχο να διασφαλιστεί ότι, όσο είναι εφικτό, κάθε
περιφέρεια της ACT αποκτά εκπροσώπηση στη Νομοθετική Συνέλευση, κατ’ αναλογία με τον
πληθυσμό που ψηφίζει στην εκλογική περιφέρεια.
Η δημόσια διαβούλευση αποτελεί σημαντικό μέρος της διαδικασίας αναδιανομής και οι
ψηφοφόροι έχουν διάφορες ευκαιρίες για να υποβάλουν προτάσεις ή σχόλια.
Παροχή εκλογικών συμβουλών και υπηρεσιών

Η Elections ACT παρέχει εκλογικές συμβουλές σε ένα ευρύ φάσμα πελατών,
συμπεριλαμβανομένης της Νομοθετικής Συνέλευσης, στα πολιτικά κόμματα, στους
υποψηφίους, στη Δημόσια Υπηρεσία της ACT, σε άλλες οργανώσεις και μέλη του κοινού.
Η Elections ACT είναι διαθέσιμη να βοηθά στη διεξαγωγή ελεύθερων και δίκαιων εκλογών σε
συλλόγους και άλλες οργανώσεις χωρίς αμοιβή, υπό τον όρο ότι ικανοποιούνται ορισμένες
προϋποθέσεις. Ωστόσο, η Elections ACT δεν θα εμπλακεί σε οποιεσδήποτε εκλογές, όπου:
 επιτρέπονται ψήφοι πληρεξούσιων·
 η ψηφοφορία διεξάγεται με ανάταση των χεριών· ή
 η μυστικότητα της ψηφοφορίας μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.
Η Elections ACT παρέχει ενημερωτικές ημερίδες σε σχολεία και κοινοτικές ομάδες, ιδιαίτερα
σε σχέση με την εξήγηση του εκλογικού συστήματος που χρησιμοποιείται στην εκλογή της
Νομοθετικής Συνέλευσης της ACT, γνωστό ως το σύστημα ψηφοφορίας Hare-Clark.
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