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Η συμμετοχή στις τοπικές
σας δημοτικές εκλογές είναι
ένας από τους πιο απευθείας
τρόπους που μπορείτε
να κάνετε διαφορά στην
καθημερινή διαβίωση στην
κοινότητά σας.

Κάντε διαφορά

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
μέχρι την Παρασκευή 10 Αυγούστου 2018

Σκεφτείτε για λίγο πώς η καθημερινή
διαβίωση καλυτερεύει από τις πολλές
υπηρεσίες που παρέχουν οι δήμοι.
Φανταστείτε την κοινότητα χωρίς φωτισμό
στους δρόμους, περισυλλογή σκουπιδιών,
πεζοδρόμια, γήπεδα και διευκολύνσεις για
αθλητικά σωματεία, κοινοτικά χολ,
υπηρεσίες για τους ηλικιωμένους,
και η λίστα συνεχίζεται.

ΒΑΛΤΕ
ΥΠΟΨΗΦΙΟTHTA
μέχρι την Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Οι αποφάσεις για δημοτικές υπηρεσίες,
πολιτικές και έργα παίρνονται από ανθρώπους
όπως εσείς, που αντιπροσωπεύουν τις
απόψεις τοπικών κατοίκων.

ΨΗΦΙΣΤΕ
πριν από την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018
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ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
μέχρι την 5 μμ, Παρασκευή,
10 Αυγούστου 2018

Πώς να κάνετε διαφορά;
Μπορείτε να επηρεάσετε τι γίνεται στην τοπική
σας κοινότητα με δυο τρόπους -βάζοντας υποψηφιότητα
για μια θέση στο δημοτικό συμβούλιο, ή ψηφίζοντας
υποψήφιο που αντιπροσωπεύει τις απόψεις σας.

Εγγραφείτε για να ψηφίσετε
Δικαίωμα ψήφου σε δημοτικές εκλογές έχουν
πολύ περισσότερα άτομα από τις πολιτειακές και
ομοσπονδιακές εκλογές. Ακόμη κι αν δεν είστε
Αυστραλός πολίτης, και δεν είστε γραμμένος στον
εκλογικό κατάλογο για τη Βουλή μπορείτε να ψηφίσετε
στις δημοτικές εκλογές, με την προϋπόθεση ότι είστε
άνω των 18 χρονών και μένετε στη δημοτική περιοχή
περισσότερο από ένα μήνα. Επίσης μπορείτε να
ψηφίσετε στις δημοτικές εκλογές αν είστε ιδιοκτήτης
περιουσίας που φορολογείται με δημοτικούς φόρους
στην περιοχή, άσχετα αν μένετε ή δεν μένετε σε αυτήν.
Μια άλλη σημαντική διαφορά είναι ότι επιχειρήσεις και
εταιρείες μπορούν ψηφίσουν στις δημοτικές εκλογές.
Για περισσότερες πληροφορίες αν δικαιούστε
να ψηφίσετε και για να πάρετε έντυπο εγγραφής
ψηφοφόρου για το συμπληρωματικό
κατάλογο επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.lga.sa.gov.au/councilelections
Οι εγγραφές κλείνουν στις 5μμ, Παρασκευή,
10 Αυγούστου 2018.

ΒΆΛΤΕ
ΥΠΟΨΗΦΙΌΤΗΤΑ
Μέχρι τη 12 μεσημβρινή, Τρίτη,
18 Σεπτεμβρίου 2018

Βάλτε υποψηφιότητα για μια θέση στο
δημοτικό συμβούλιο
Αν δικαιούστε να ψηφίσετε στις τοπικές σας δημοτικές εκλογές,
πιθανόν επίσης να δικαιούστε να βάλετε υποψηφιότητα για μια
θέση στο δημοτικό συμβούλιο. Με πολύ λίγες εξαιρέσεις (όπως
πτωχεύσας που ακόμη να αποκατασταθεί, ή έχετε στερηθεί του
δικαιώματος να έχετε θέση
σε συμβούλιο από διαταγή
Ως δημοτικός σύμβουλος
δικαστηρίου), μπορείτε να
διευκολύνεστε να επηρεάσετε
βάλετε υποψηφιότητα για μια
σημαντικές αποφάσεις, να
θέση σε δημοτικό συμβούλιο
απασχοληθείτε με θέματα
ανεξάρτητα από τα προσόντα,
που σας ενδιαφέρουν και να
τη θρησκεία, τη φυλή, το γένος, επιδράσετε άμεσα την ποιότητα
την πείρα ή το επάγγελμα
διαβίωσης στην κοινότητά
σας. Ως γεγονός, οι δήμοι
σας. Η θέση του δημοτικού
ενθαρρύνουν υποψηφιότητες
συμβούλου μπορεί να είναι
από άτομα διαφορετικών
ευχάριστη και ικανοποιητική.
καταγωγών για να σιγουρέψουν Θα μάθετε πολλά και θα κάνετε
ότι αντιπροσωπεύεται μεγάλη
πολλές πολύτιμες προσωπικές
ποικιλία απόψεων. Ο Σύλλογος σχέσεις.
Τοπικών Αυτοδιοικήσεων
και πολλοί δήμοι διοργανώνουν -συγκεντρώσεις παροχής
πληροφοριών για πιθανούς υποψήφιους. Για περισσότερες
πληροφορίες για -συγκεντρώσεις ή πώς να υποβάλετε
υποψηφιότητα επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.lga.sa.gov.au/councilelections.
Η υποβολή υποψηφιοτήτων για τις δημοτικές εκλογές
αρχίζουν- την Τρίτη, 4 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 12 το
μεσημέρι, Τρίτη 18 Σεπτεμβρίου 2018.

ΨΗΦΙΣΤΕ

Πριν από την Παρασκευή,
9 Νοεμβρίου 2018

Ψηφοφορία στις δημοτικές εκλογές 2018
Η ψηφοφορία στις δημοτικές εκλογές γίνεται ταχυδρομικώς.
Αν είστε στον εκλογικό κατάλογο της πολιτείας (Βουλή) ή
αν έχετε συμπληρώσει έντυπο εγγραφής για να μπείτε στο
συμπληρωματικό κατάλογο, θα πάρετε πακέτο ψηφοφορίας
ταχυδρομικώς στα τέλη Οκτωβρίου 2018.
Το ψηφοδέλτιο στο πακέτο σας ψηφοφορίας θα δείχνει
τους υποψήφιους που έχουν υποβάλει υποψηφιότητα για
τις εκλογές στη δημοτική εκλογική σας περιφέρεια. Για
περισσότερες πληροφορίες για κάθε υποψήφιο και
τι πρεσβεύουν επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
www.lga.sa.gov.au/councilelections, μετά συμπληρώστε
το ψηφοδέλτιό σας και επιστρέψετε το μέσα στον χωρίς
χρέωση φάκελο.
Τα ψηφοδέλτια πρέπει να ληφθούν πριν από τις 5μμ,
Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2018.

Ενδιαφερθείτε κάντε διαφορά
Η τοπική δημοκρατία είναι σημαντικό χαρακτηριστικό ζωής
στην Αυστραλία, και τα δημοτικά συμβούλια επηρεάζουν
πολύ περισσότερο τις κοινότητες από το ότι εκτιμούν τα
περισσότερα άτομα. Κάντε διαφορά συμμετέχοντας στις
δημοτικές εκλογές.

Για περισσότερες πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα
του δήμου σας στο www.lga.sa.gov.au/councilelections.

