Εγγραφή
στους εκλογικούς
καταλόγους
Electoral
enrolment
Για τις ομοσπονδιακές,
πολιτειακές
και δημοτικές
for federal, state and
local government
elections in εκλογές
Victoria στη Βικτώρια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
IMPORTANT INFORMATION
Aυτήautomated
η αυτοματοποιημένη
αίτησηaid
είναι
ένα μεταφρασμένο
να σας
βοηθήσει
ναgovernment
συμπληρώσετε
This
form is a translated
to help
you complete anβοήθημα
enrolmentπροκειμένου
form for Federal,
State
and local
την
αίτηση
εγγραφής
στους
εκλογικους
καταλόγους
για
ομοσπονδιακές,
πολιτειακές
και
δημοτικές
εκλογές.
elections. You need to complete your details where shown in English. This form will note store your information, soΠρέπει
upon
να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας, όπου εμφανίζονται στα Αγγλικά. Αυτή η αίτηση θα αποθηκεύσει τα στοιχεία σας,
reaching
the print button at the end, you will need to print it out and sign it.
έτσι όταν φθάσετε στο print button στο τέλος, θα χρειαστεί να την τυπώσετε και να την υπογράψετε.
Then
mail
the completed
and signed
form to:
Στη συνέχεια
ταχυδρομήστε
την συμπληρωμένη
και υπογεγραμμένη αίτηση στο:
VictorianElectoral
ElectoralCommission
Commission
Victorian
Reply
paid
66506
Reply paid 66506
Melbourne
Vic8001
8001
Melbourne Vic
(Δεν
χρειάζεται
γραμματόσημο
αν ταχυδρομηθεί στην Αυστραλία.)
(No stamp
is needed
if posted in Australia.)

Or,
you can fax it to (03) 9277 7126, or email it to elector@vec.vic.gov.au
Ή, μπορείτε να τη στείλετε με φαξ στο (03) 9277 7126, ή με email στη διεύθυνση elector@vec.vic.gov.au
Μετά
την
παραλαβή
θα enrolment
λάβετε επιστολή
οποία θα
ενημερώνει
ότι η
εγγραφή
You
will
receive
a letterκαι
to επεξεργασία
advise you of της
yourαίτησης,
successful
after weηreceive
andσας
process
the printed
form.
σας στους εκλογικούς καταλόγους ολοκληρώθηκε με επιτυχία.

Authorisation
to collect
information
this form isτης
contained
in the
Commonwealth
Electoralστον
Act Κοινοπολιτειακό
1918 and the
Η εξουσιοδότηση
για the
τη συλλογή
τωνwithin
πληροφοριών
παρούσας
αίτησης
περιλαμβάνεται
Εκλογικό
1918
στον Βικτωριανό Εκλογικό Νόμο 2002.
Victorian Νόμο
Electoral
Actκαι
2002.
Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους και η ψηφοφορία είναι υποχρεωτικές

Enrolment
voting are
compulsory
Αν πληροίτε τιςand
προϋποθέσεις,
είστε
υποχρεωμένος να εγγραφείτε και να ψηφίσετε στις ομοσπονδιακές,

πολιτειακές
και δημοτικές
εκλογέςtoκαι
μπορεί
να σας
επιβληθεί
πρόστιμο
δεν το πράξετε.
If you are eligible,
you are required
enrol
and vote
in Federal,
State
and localαν
government
elections and you may be fined if

you do not.

Για να πληροίτε τις προϋποθέσεις προκειμένου να εγγραφείτε και να ψηφίσετε πρέπει να:
• έχετε διαμείνει στη διεύθυνση η οποία είναι η κύρια κατοικία σας για τουλάχιστον ένα μήνα; και
You are eligible to enrol and vote if you:
• να είστε Αυστραλός υπήκοος, ή Βρετανός υπήκοος που ήταν εγγεγραμμένος στις 25 Ιανουαρίου 1984
• have lived at an address which is your principal place of residence for at least one month; and
(και – για τις εκλογές στη Βικτώρια μόνο – αν ήσασταν Βρετανός υπήκοος μεταξύ 26 Οκτωβρίου 1983 και
• are an Australian citizen, or a British subject who was enrolled on 25 January 1984 (and – for Victorian elections only –
25 Ιανουαρίου 1984 συμπεριλαμβανομένης); και
if you were British subject enrolled between 26 october 1983 and 25 January 1984 inclusive); and
• είστε 18 χρονών ή μεγαλύτερος (μπορείτε να εγγραφείτε όταν είστε 17 ετών, αλλά δεν μπορείτε να
• are 18 years or older (you can enrol when you are 17 years of age, but cannot vote until you are 18).
ψηφίσετε μέχρι να γίνετε 18 ετών).
Πρέπει
ενημερώνετε
τους εκλογικούς
κάθεorφορά
μετακομίζετε
αν αλλάξετε
το όνομά
You mustναupdate
your enrolment
every timeκαταλόγους
you move home
if youπου
change
your nameσπίτι
– by ήcompleting
another
enrolment
σας
–
συμπληρώνοντας
μια
άλλη
αίτηση
εγγραφής.
form.

Victorian Electoral Commission q

Εγγραφή
στους εκλογικούς
καταλόγους
Electoral
enrolment
για τις ομοσπονδιακές,
πολιτειακές
και δημοτικές
for federal, state and
local government
elections inεκλογές
Victoria στη Βικτώρια

αυτή
ναresidential
• εγγραφείτε
να ψηφίσετε
να αλλάξετε
Use Χρησιμοποιήστε
this form to • enrol to
voteτην
or αίτηση
• changeγια
your
or postal
address or ή •• change
your nameτην
on διεύθυνση
the electoral roll
κατοικίας ή την ταχυδρομική διεύθυνση ή

• να αλλάξετε το όνομά σας στους εκλογικούς καταλόγους

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ
Παρακαλούμε
διαβάστε τις
αυτής
αρχίσετε
IMPORTANT
——Please
read the information
onπληροφορίες
this page before
you της
startσελίδας
to fill inπριν
the form
να συμπληρώνετε την αίτηση

Ποιος
μπορεί
Who can
enrol να
andεγγραφεί
vote? και να ψηφίσει;

• state έχει
and territory
electoral authorities
Ποιος
πρόσβαση
στις πληροφορίες εγγραφής σας;

υποχρεωτικό
για όλους
τους citizens
Αυστραλούς
τωνto
ItΕίναι
is compulsory
for all eligible
Australian
18 yearsπολίτες
and overάνω
to enrol
18
που
πληρούν
τιςand
προϋποθέσειςνα
εγγραφούν για να
vote.ετών
You are
eligible
to enrol
vote if you:
ψηφίσουν. Πληροίτε τις προϋποθέσεις για να εγγραφείτε στους
•εκλογικούς
are an Australian
citizen,και
or aνα
British
subject αν:
who
καταλόγους
ψηφίσετε
enrolled
on 25 January
1984*
•		was
είστε
Αυστραλός
υπήκοος,
ή Βρετανός υπήκοος που έχετε
• are
18 yearsστις
or older,
and
εγγραφεί
25 Ιανουαρίου
1984*
είστεlived
ηλικίας
18
ετών
και
άνω,
και principal place of residence for at
• have
at your address which is your
month.
•		least
έχετεone
ζήσει
στην παρούσα δεύθυνση η οποία είναι ο κύριος
σαςyou
γιαare
τουλάχιστον
έναand
μήνα.
*For τόπος
Victorianκατοικίας
elections only,
eligible to enrol
vote if you were a

Η Κοινοπολιτεία
parties, and candidatesτης
for theΑυστραλίας
House of Representatives

British subject
enrolled
between
26 October 1983
and τις προϋποθέσεις
*Μόνο
για τις
εκλογές
της Βικτώριας,
πληροίτε
για
να εγγραφείτε
μόνο για τις Βικτωριανές εκλογές αν είστε
25 January
1984 inclusive.
Βρετανός υπήκοοος που έχετε εγγραφεί μεταξύ 26 Οκτωβρίου
You can enrol at 16 years of age for federal purposes and at
1983 και 25 Ιανουαρίου 1984 συμεριλαβανομένης.
17 years for State purposes, but cannot vote until you are 18.

Μπορείτε να εγγραφείτε σε ηλικία 16 ετών για Ομοσπονδιακούς
^ To enrol on
electoral
roll, the person σκοπούς αλλά
σκοπούς
καιthe
σεCommonwealth
ηλικία 17 ετών
για Πολιτειακούς
confirming
your να
identity
must beμέχρι
on theνα
Commonwealth
δεν
μπορείτε
ψηφίσετε
συμπληρώσετε το 18ο έτος της
electoral roll.
ηλικίας.
^ Για
ναwill
εγγραφείτε
στους Κοινοπολιτειακούς
εκλογικούς
The
AEC
provide confirmation
that your enrolment form
has
καταλόγους,
άτομο
που
θα επιβεβαιώσει
been processedτο
within
three
weeks
of receiving your το γνήσιο
της
σαςyou
πρέπει
να είναι
εγγεγραμμένο
formυπογραφής
and may contact
if we need
additional
information. στους

•

Members of Parliament, Senators, registered political

Το
Electoral
Commission
• Australian
approved medical
research
and public(AEC)
healthεπιτρέπεται βάσει
τουΚοινοπολιτειακού
screening programs Εκλογικού Νόμου 1918 (CEA) να συλλέγει και να
επιβεβαιώνει τις πληροφορίες που σας ζητήθηκαν για τη συμπλήρωση
•αυτής
anyτης
agencies,
persons
or organisationsπληροφορίες
prescribed
αίτησης.
Οι παρεχόμενες
θα βοηθήσουν το AEC
the Electoralεκλογικών
and Referendum
Regulations 1940.
στη in
διατήρηση
καταλόγων.
For AEC
moreέχει
information
on privacy,αποκάλυψης
visit www.privacy.gov.au
Το
τη δικαιοδοσία
πληροφοριών που
περιλαμβάνονται στους εκλογικούς καταλόγους, σε άτομα ή οργανώσεις
σύμφωνα
τιςVictoria
διατάξεις του CEA. Aυτό ενδέχεται να περιλαμβάνει:
The Stateμεof
•The Victorian
πρόσβαση
στον
δημόσιο εκλογικό
κατάλογοunder
( (που
Electoral Commission
(VEC) is authorised
theπεριέχει
Electoral ονόματα
Act 2002
διευθύνσεις)
οποίος
μπορεί
επιθεωρείται
σεcomplete
εκλογικά
(Vic) και
to collect
and verifyοthe
information
youνα
have
been asked to
onγραφεία
this
αρχέςprovided
πολιτειών
και επικρατειών
• εκλογικές
form.
The information
will assist
the VEC to maintain the Register of Electors
• to
Βουλευτές,
Γερουσιαστές,
εγγεγραμμένα
κόμματα
και
and
prepare electoral
rolls for Victorian
State and πολιτικά
local government
elections.
υποψήφιοι για τη Βουλή των Αντιπροσώπων.
You
apply for access
to the
information
that the VEC holds
about δημόσιας
you by contacting
εγκεκριμένη
ιατρική
έρευνα
και προγράμματα
εξέτασης
υγείας
• can
the VEC. Please view the privacy information at vec.vic.gov.au/PrivacyAtTheVEC.html
• Οοποιεσδήποτε υπηρεσίες, άτομα ή οργανώσεις που προβλέπονται
Electoral
may beπερί
inspected
at theκαι
office
of the VEC during business
στις rolls
διατάξεις
Εκλογών
Δημοψηφίσματος
1940. hours. Address
details for silent electors will be withheld from publication. The VEC may disclose
Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά την ιδιωτική ζωή,
electoral
information to others in accordance with Victorian law. This may include:
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.privacy.gov.au

Κοινοπολιτειακούς εκλογικούς καταλόγους.

•

O φορέας AEC θα σας στείλει επιβεβαίωση ότι η αίτησή σας έχει

Electoral
Commission
(VEC) είναι
βάσει State
•Το Victorian
Members of
Parliament,
registered political
partiesεξουσιοδοτημένο
and candidates for Victorian
του and
Νόμου
Εκλογών
2002 (Vic) να συλλέγει και να επιβεβαιώνει τις
local περί
government
elections
πληροφορίες που σας ζητήθηκαν για τη συμπλήρωση αυτής της αίτησης.
•Οι παρεχόμενες
persons or organisations
that apply,
and are approved,
to access
enrolment του
πληροφορίες
θα βοηθήσουν
το VEC
στη διατήρηση
information
a permitted
which is determined
the VEC in καταλόγων
consultation
Μητρώου
τωνfor
εκλογέων
καιpurpose,
στην προετοιμασία
των by
εκλογικών
withεκλογές
the Officeστην
of theΠολιτεία
Victorian Information
Commissioner
as aδημοτικές
purpose thatεκλογές.
justifies
για τις
της Βικτώριας
και για τις

προχωρήσει
στη διαδικασία αξιολόγησης μέσα σε τρεις εβδομάδες
Special
enrolment
από την
παραλαβή
της και
μπορεί
να επικοινωνήσουμε
μαζί σας
Special
category
enrolment
forms
are available
if you:
αν χρειαστούμε περαιτέρω πληροφορίες.

• are temporarily overseas
•Ειδική
cannotεγγραφή
attend a polling place on election day
•Αιτήσεις
believeεγγραφής
that havingειδικής
your address
shown onδιατίθενται
a publicly αν:
κατηγορίας
available
roll
may
endanger
your
safety
or
that
of your family
• είστε προσωρινά στο εξωτερικό
••		have
no fixed address
δεν μπορείτε
να παραβρεθείτε σε εκλογικό κέντρο την ημέρα
τωνinεκλογών
• are
prison
πιστεύετε
η εμφάνιση
τηςyour
διεύθυνσής
σας σε κατάλογο που
•• are
physicallyότι
incapable
of signing
name
είναι προσβάσιμος στο κοινό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την
• are
working
in
Antarctica.
προσωπική ή οικογενειακή σας ασφάλεια
•

δεν έχετε μόνιμη διεύθυνση κατοικίας

• είστε
στηinformation
φυλακή
For
more

Australian
• έχετεElectoral
φυσικήCommission
αδυναμία υπογραφής του ονόματός σας

aec.gov.au
or 13στην
23 26
• εργάζεστε
Ανταρκτική.
Victorian Electoral Commission

Για
περαιτέρω
αποτανθείτε στο
vec.vic.gov.au
or 1300πληροφορίες
805 478
Australian Electoral Commission
aec.gov.au
ή 13or23have
26 a hearing or speech impairment
If you are deaf,
Victorian Electoral Commission
Contact the AEC through the National Relay Service (NRS):
vec.vic.gov.au ή 1300 805 478

• TTY – 133 677 then ask for 13 23 26
•ΕάνSpeak
and Listen
– 1300
727 then
ask for 13 23 26 ακοής
είστε
κωφός
ή 555
έχετε
προβλήματα
ή
• ομιλίας
Internet relay – connect to the NRS then ask for 13 23 26
Επικοινωνήστε με το AEC μέσω της ειδικής υπηρεσίας
αναμετάδοσης National Relay Service (NRS):
• TTY – 133 677 και ζητήστε να σας συνδέσουν με το 13 23 26
Who
has access to your enrolment information?
• Speak and Listen – 1300 555 727 και ζητήστε να σας συνδέσουν
το 13 23 26
The με
Commonwealth
of Australia
• Internet relay – συνδεθείτε με το NRS και ζητήστε να σας
The Australian
Electoral
συνδέσουν με το Commission
13 23 26 (AEC) is authorised under the

Commonwealth Electoral Act 1918 (CEA) to collect and verify the information
you have been asked to complete on this form. The information provided will
assist the AEC to maintain electoral rolls.
The AEC may disclose electoral information to persons
or organisations in accordance with the CEA. This may include:
•

access to the publicly available electoral roll (containing names and
addresses) which may be inspected at
electoral offices

the AEC, other state government bodies (including law enforcement), and local

Η Πολιτεία
της Βικτώριας
councils

the disclosure. The current list of persons or organisations in this category is

Μπορείτε να κάνετε αίτηση για πρόσβαση στις πληροφορίες που κρατάει
published at vec.vic.gov.au
το VEC και σας αφορούν επικοινωνώντας με το VEC. Παρακαλούμε
ανατρέξτε στις πληροφορίες προσωπικών δεδομένων στη διεύθυνση vec.
vic.gov.au/PrivacyAtTheVEC.html
Επιθεώρηση των εκλογικών καταλόγων
Proof of Identity
μπορεί να γίνει τις εργάσιμες ώρες στα γραφεία του VEC. Εκλογείς που
You
must prove your identity for Commonwealth electoral enrolment
επιθυμούν τα στοιχεία της διεύθυνσής τους να μην είναι προσβάσιμα
δεν θα δημοσιοποιούνται. Το VEC μπορεί να αποκαλύψει σε άλλους
στοιχεία
πουprove
περιέχονται
στον εκλογικό κατάλογο μόνο σύμφωνα με την
How do you
your identity?
Βικτωριανή νομοθεσία. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει:
If you have an Australian driver license or an Australian Passport provide
• το AEC, άλλους πολιτειακούς κυβερνητικούς φορείς, (περιλαμβάνοντας
Aυπηρεσίες
the details
at Question
6 on pageκαι
3 ofδημοτικά
this form. συμβούλια
επιβολής
του νόμου),
• Βουλευτές, εγγεγραμμένα πολιτικά κόμματα και υποψήφιους για τις
Πολιτειακές
εκλογές
στη
Βικτώρια
καιlicense
για τις
If you don’t
have an
Australian
driver
or δημοτικές
an Austalian εκλογές
passport .you
a person whoπου
is onυποβάλλουν
the Commonwealth
roll εγκριθεί
or Victorian
• Bάτομαneed
ή οργανισμούς
αίτησηelectoral
και έχουν
για πρόσβαση
πληροφορίες
εγγραφής
για επιτρεπόμενο
σκοπό, your
Register ofσεElectors^
to confirm
your identity.
The person confirming
ο οποίος
καθορίζεται
από
το VEC
σε συνεννόηση
με sign
το Office
of the
details
should provide
nmae,
address,
date of birth and
and date
the Victorian
Information
την προϋπόθεση ότι ο
declaration
in Question 6Commissioner
on page 3 of thisυπό
form.
σκοπός αιτιολογεί την αποκάλυψη. Ο τρέχων κατάλογος προσώπων ή
οργανισμών αυτής της κατηγορίας δημοσιεύεται στο vec.vic.gov.au

Απόδειξη ταυτότητας
Πρέπει να αποδείξετε την ταυτότητά σας προκειμένου να
εγγραφείτε στους Κοινοπολιτειακους εκλογικούς καταλόγους

Πώς αποδεικνύετε την ταυτότητά σας;

A
B

Αν έχετε Australian driver license ή Aυστραλιανό Διαβατήριο
συμπληρώστε τα στοιχεία στην Ερώτηση 6 στη σελίδα 3 της
παρούσας αίτησης.
Εάν δεν έχετε Αυστραλιανή άδεια οδήγησης ή Αυστραλιανό
διαβατήριο, χρειάζεστε ένα άτομο που είναι ήδη εγγεγραμμένο
στον Κοινοπολιτειακό εκλογικό κατάλογο ή στο Βικτωριανό
Μητρώο των Εκλογέων ^ προκειμένου να επιβεβαιώσει την
ταυτότητά σας. Το άτομο που επιβεβαιώνει τα στοιχεία σας
πρέπει να δόσει όνομα, διεύθυνση, ημερομηνία γέννησης και να
υπογράψει γράφοντας την ημερομηνία στη δήλωση στο ερώτημα
6 στη σελίδα 3 αυτής της αίτησης.

Enrol toήvote
or update your
details σας
Εγγραφείτε για να ψηφίσετε
ενημερώσετε
τα στοιχεία
federal, state
local government
elections
in Victoria
για ομοσπονδιακές, for
πολιτειακές
και and
δημοτικές
εκλογές στη
Βικτώρια

Μπορείτε να συμπληρώσετε αυτή την αίτηση
διά μέσου
vec.vic.gov.au/enrolment
Youσήμερα
can complete
thisδιαδικτύου
form onlineστην
todayιστοσελίδα
at vec.vic.gov.au/enrolment
Office
use
Office use
onlyonly
– –
Date
received
Date received

Το σημερινό
όνομα
current σας
name
1 Your

Κος
Mr

Use
a 8 where appropriate.
Χρησιμοποιήστε
8 όπου ταιριάζει.
Use black or blue pen
and ή μπλε
Χρησιμοποιήστε
μαύρο
BLOCK και
LETTERS
στυλό
ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ
Αν
ενημερώνετε
If notifying
a για
αλλαγή ονόματος
change
of name

Notation
Notation

Κα
Mrs

Miss
Miss

CATS
CATS

Ms
Ms

Ημερομηνία
παραλαβής
Date received
at VEC
στο VEC

T
NIN
NIN

Άλλο
Other

Επώνυμο
Family
name
Όνομα(τα)
Given
name(s)

Προηγούμενο
επώνυμο
Previous family
name

Previous givenόνομα(τα)
name(s)
Προηγούμενο

Ημερομηνία γέννησης
22 Date
of birth (dd/mm/yyyy)
(dd/mm/yyyy)

Γένος
Gender

Τωρινή διεύθυνση
residential κατοικίας
address
33 Current
Γράψετε
καθαρά
τηνresidential
διεύθυνση
Clearly identify your
κατοικίαςAσας.
Όνομα
περιοχής
address.
locality
name
or mail
ή ταχυδρομικού
service
number isκώδικα
not enough
δεν αρκούν

Πολιτεία
State

Τωρινή ταχυδρομική
Current
postal address
διεύθυνση
Leave
blank if the same as
Αφήστε κενό αν είναι η ίδια και
your
residential address
ως διεύθυνση κατοικίας

Αριθμοί
τηλεφώνων
4 Phone
numbers

Κινητό
Mobile

Daytime
Σταθερό

((

Ταχυδρομικός
Postcode
κώδικας

Πολιτεία
State

Ταχυδρομικός
Postcode
κώδικας

Πολιτεία
State

Ταχυδρομικός
Postcode
κώδικας

Αν
ενημερώνετε
αλλαγή
If notifying
a change
of
διεύθυνσης
address

Προηγούμενη διεύθυνση
Previous residential address
κατοικίας

C
V
V I C

))

Διεύθυνση
με Email
Email
address
Aυστραλός υπήκοος

καθεστώς ιθαγένειας
55 Citizenship
status
Γιαenrol
να εγγραφείτε
To
you must πρέπει
be an να
είστε
Αυστραλός
πολίτης,
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