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Redistribution of the  
Australian Capital Territory into electorates pursuant 

to the Electoral Act 1992

Electorates for the  
ACT Legislative Assembly of 

Brindabella, Ginninderra, Kurrajong, 
Murrumbidgee and Yerrabi

This map shows the boundaries of the ACT 
Legislative Assembly electorates of Brindabella, 
Ginninderra, Kurrajong, Murrumbidgee and Yerrabi 
and the number of members to be elected from each 
electorate as determined by the Augmented ACT 
Electoral Commission pursuant to section 35 of the  
Electoral ACT 1992.

Dawn Casey    Damian Cantwell AM    Philip Moss 
Ben Ponton     Jeffrey Brown                Beidar Cho 

Augmented ACT Electoral Commission 
July 2019
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Πρέπει να ψηφίσω στις βουλευτικές 
εκλογές της ACT;
Πρέπει να είστε εγγεγραμμένοι και να ψηφίσετε εάν είστε:
• Αυστραλός υπήκοος,
• 18 ετών και άνω, και
• Ζείτε στην ACT.

Η ψηφοφορία είναι υποχρεωτική. Εάν δεν ψηφίσετε, 
ενδέχεται να πληρώσετε πρόστιμο.

Γιατί θα πρέπει να ψηφίσω;
Η σημασία των εκλογών είναι ότι επιλέγετε 
το άτομο που θα σας εκπροσωπήσει στη 

Νομοθετική Συνέλευση της ACT. 

Η Νομοθετική Συνέλευση δημιουργεί τους νόμους για 
την ACT.

Όταν ψηφίζετε, έχετε την ευκαιρία να ακουστεί η φωνή σας. 

Η ψηφοφορία είναι μυστική. 

Πώς μπορώ να εγγραφώ;
Εγγραφείτε ηλεκτρονικά στον ιστότοπο 
www.aec.gov.au/enrol/

Πρέπει να έχετε επικαιροποιημένα τα στοιχεία της 
εγγραφής σας.

Πότε ψηφίζω;
Ψηφίστε με ασφάλεια. Ψηφίστε νωρίς. 

Στις φετινές εκλογές προτρέπουμε όλους να ψηφίσουν 
νωρίς. Η ψηφοφορία είναι ανοιχτή για τρεις εβδομάδες, 
καθημερινά από τις 28 Σεπτεμβρίου έως και 17 Οκτωβρίου. 

Αυτή η παρατεταμένη εκλογική περίοδος θα 
προστατεύσει την ασφάλεια της κοινότητας και των 
εκλογικών υπαλλήλων από τον COVID.

Κοινωνική απόσταση και αυστηρά υγειονομικά μέτρα 
θα εφαρμόζονται σε όλα τα εκλογικά κέντρα για την 
περαιτέρω προστασία της ασφάλειας από τον COVID. 
Οι εκλογές συνεχίζουν να διέπονται από τις πιο πρόσφατες 
υγειονομικές συμβουλές στα πλαίσια του COVID-19.

Πληροφορίες που δείχνουν πότε και πού τα άτομα 
ψηφίζουν καθημερινά θα δημοσιεύονται στον ιστότοπο 
του Elections ACT, www.elections.act.gov.au σε όλη 
την εκλογική περίοδο. Αυτές οι πληροφορίες θα σας 
βοηθήσουν να αποφασίσετε για το πότε είναι η καλύτερη 
στιγμή για εσάς για να ψηφίσετε. 

Πού ψηφίζω;
Μπορείτε να βρείτε τον κατάλογο των 
εκλογικών κέντρων και το ωράριο λειτουργίας 
τους ως εξής:

• Στον ιστότοπο www.elections.act.gov.au 
• Καλώντας το Elections ACT στο τηλέφωνο (02) 6205 0033. 
• Στο έντυπο που έχει ταχυδρομηθεί σε όλες τις κατοικίες 

της ACT. 

Πώς ψηφίζω;
Πηγαίνετε σε ένα εκλογικό κέντρο από 28 Σεπτεμβρίου 
έως και 17 Οκτωβρίου 2020. 

Θα σημειώσουν το όνομά σας στον εκλογικό κατάλογο.

Θα σας δώσουν ένα ψηφοδέλτιο ή μπορείτε να ψηφίσετε 
στον υπολογιστή του εκλογικού τμήματος. Η ψηφοφορία 
μέσω υπολογιστή έχει οδηγίες σε 12 διαφορετικές 
γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων των Ελληνικών.

Πηγαίνετε σε μια οθόνη ψηφοφορίας και ψηφίστε μυστικά.

Με την έγκριση του Damian Cantwell AM για το ACT Electoral Commission.

Ψηφίστε νωρίς και ψηφίστε με 
ασφάλεια από Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου

Προεκλογική ψηφοφορία διαθέσιμη 
σε όλους τους ψηφοφόρους της ACT

Κοινωνική απόσταση και αυστηρά 
υγειονομικά μέτρα σε όλους τους 
χώρους ψηφοφορίας

www.elections.act.gov.au
02 6205 0033
elections@act.gov.au
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Πώς συμπληρώνω το ψηφοδέλτιο;
Γράψτε τον αριθμό 1 στο τετράγωνο δίπλα από τον 
υποψήφιο της πρώτης επιλογής σας.

Γράψτε τον αριθμό 2 στο τετράγωνο δίπλα από τον 
υποψήφιο της δεύτερης επιλογής σας.

Με τον ίδιο τρόπο, υποδείξτε τον κάθε υποψήφιο της 3ης, 
4ης και 5ης επιλογής σας.

Μπορείτε να συμπληρώσετε όλα τα τετράγωνα εφόσον 
επιθυμείτε, χρησιμοποιώντας τους αριθμούς 6, 7, 8, 9, 10 
κ.ο.κ.

Μη χρησιμοποιείτε σημάδια επιλογής ή σταυρό. 

Εάν χρειάζεστε βοήθεια, ρωτήστε κάποιον φίλο, συγγενή 
ή μέλος της εφορευτικής επιτροπής.

Μπορώ να ψηφίσω 
ηλεκτρονικά;
Ναι, σε όλα τα εκλογικά κέντρα 

προεκλογικής ψηφοφορίας. 

Οδηγίες ψηφοφορίας υπάρχουν σε διάφορες γλώσσες 
στην οθόνη του υπολογιστή.

Ποιον ψηφίζω;
Ψηφίζετε τους υποψηφίους που θεωρείτε ότι θα 
εκπροσωπήσουν καλύτερα τα συμφέροντά σας.

Πού μπορώ να βρω πληροφορίες 
σχετικά με τους υποψηφίους;
Θα βρείτε πληροφορίες στους ιστότοπους των 
υποψηφίων και των κομμάτων, στις εφημερίδες, στην 
τηλεόραση και στο ραδιόφωνο και στο γραμματοκιβώτιό 
σας τις εβδομάδες πριν από τις εκλογές.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε απευθείας με τους 
υποψηφίους και τα πολιτικά κόμματα για πληροφορίες 
σχετικά με τις πολιτικές τους.

Οι διαφημίσεις πολιτικού περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων καρτών για τον τρόπο 
ψηφοφορίας, απαγορεύονται σε απόσταση 100 μέτρων 
από κάθε εκλογικό τμήμα. Προγραμματίστε εκ των 
προτέρων τον τρόπο που θα ψηφίσετε.

Ο κατάλογος των υποψηφίων για το 2020 θα δημοσιευτεί 
στον ιστότοπο Elections ACT μετά τις 12 μ.μ. στις 
24 Σεπτεμβρίου 2020. 
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Candidate
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FIVE

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

PARTY 6 UNGROUPED

Electorate of Yerrabi
Number five boxes from 1 to 5 in the order of your choice

You may then show as many further preferences as you wish by writing numbers from 6 onwards in other boxes

PARTY 1 PARTY 2 PARTY 3 PARTY 4 PARTY 5

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

Candidate
ONE
INDEPENDENT

Candidate
TWO

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

Candidate
THREE
INDEPENDENT

Candidate
FOUR
PARTY 7

Candidate
FOUR

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
FOUR

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

Candidate
ONE

Candidate
TWO

Candidate
THREE

 Remember, number at least five boxes from 1 to 5 in the order of your choice
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Μια ιστοσελίδα που παρουσιάζει τις δηλώσεις που κάνει 
κάθε υποψήφιος θα δημοσιευτεί επίσης στον ιστότοπο 
Elections ACT λίγο αργότερα. 

Πώς ψηφίζω εάν δεν μπορώ να πάω 
σε ένα εκλογικό τμήμα την ημέρα 
των εκλογών;
Μπορείτε να ψηφίσετε σε οποιοδήποτε κέντρο 
προεκλογικής ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της 
εκλογικής περιόδου των τριών εβδομάδων. Για τα 
τμήματα και το ωράριο λειτουργίας τους, επισκεφθείτε 
τον ιστότοπο www.elections.act.gov.au 

Εάν δεν μπορείτε να πάτε σε ένα εκλογικό κέντρο, 
μπορείτε να ζητήσετε να ψηφίσετε δι' αλληλογραφίας:
• διαδικτυακά στον ιστότοπο Elections ACT 

www.elections.act.gov.au, ή
• καλώντας το Elections ACT στο τηλέφωνο 6205 0033.

Διαπολιτειακά εκλογικά κέντρα

Η ψηφοφορία θα είναι διαθέσιμη σε ορισμένες εκλογικές 
αρχές πολιτειών και επικρατειών από 28 Σεπτεμβρίου έως 
και την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Καλέστε το Elections 
ACT στο τηλέφωνο 6205 0033 για τα κέντρα και το 
ωράριο λειτουργίας τους.

Ποια υποστήριξη πρόσβασης 
παρέχει το Elections ACT 
για τους ψηφοφόρους 
με αναπηρίες;

Έντυπα με πληροφορίες για τις εκλογές αποστέλλονται 
σε όλα τα σπίτια και είναι διαθέσιμες ως αρχεία ήχου στα 
Αγγλικά στον ιστότοπο του Elections ACT και τις δημόσιες 
βιβλιοθήκες της ACT. 

Τα εκλογικά τμήματα είναι ταξινομημένα σε κατηγορίες 
ανάλογα με την πρόσβαση από άτομα με αναπηρία. 
Η ταξινόμηση σε κατηγορίες υπάρχει στον ιστότοπο 
του Elections ACT.

Όλα τα εκλογικά τμήματα διαθέτουν μια οθόνη 
ψηφοφορίας κατάλληλη για ψηφοφόρους σε 
αναπηρικό αμαξίδιο.

Οι ψηφοφόροι με πρόβλημα όρασης μπορούν να 
ψηφίζουν ανεξάρτητα στα κέντρα προεκλογικής 
ψηφοφορίας μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

Μεγεθυσμένα φύλλα είναι διαθέσιμα σε όλα τα εκλογικά 
κέντρα.

Οι ψηφοφόροι με περιορισμένη κινητικότητα μπορούν 
να εγγραφούν στον Γενικό Κατάλογο Ψηφοφόρων Δι' 
Αλληλογραφίας (General Postal Voter). Στη συνέχεια, μια 
ψήφος δι' αλληλογραφίας αποστέλλεται αυτομάτως στον 
ψηφοφόρο για τις εκάστοτε εκλογές.

Πώς μπορώ να γίνω υποψήφιος;
Επικοινωνήστε με το Elections ACT για να ζητήσετε ένα 
ενημερωτικό φυλλάδιο ή μπορείτε να το κατεβάσετε από 
τον ιστότοπο του Elections ACT.

Χρειάζεστε περισσότερες 
πληροφορίες; 
Επικοινωνήστε μαζί μας
Το Elections ACT δεσμεύεται να διαθέσει 
τις πληροφορίες, τις υπηρεσίες και τους 
χώρους διεξαγωγής σε όσο το δυνατόν 
περισσότερα άτομα. 

Ιστότοπος – www.elections.act.gov.au

Email – elections@act.gov.au

Τηλ. – (02) 6205 0033

Υπηρεσία Μετάφρασης & Διερμηνείας (TIS) – 131 450

Εθνική Υπηρεσία Αναμετάδοσης (NRS) – καλέστε στο 
τηλέφωνο 13 36 77. 
Ζητήστε το τηλέφωνο (02) 6205 0033.

Με την έγκριση του Damian Cantwell AM για το ACT Electoral Commission.


