
Πώς να ψηφίσετε τηλεφωνικώς
   

Εγγραφή

• Προετοιμάστε αποδεικτικά στοιχεία ότι είστε θετικοί 
στον COVID-19. Αυτά θα πρέπει να είναι:

 ○ αν κάνατε τεστ PCR – η τοποθεσία του κέντρου 
εξέτασης, η ημερομηνία και ώρα του θετικού σας 
τεστ και ο αριθμός αναφοράς από την υγειονομική 
σας αρχή (αν είναι διαθέσιμος)

 ○ αν κάνατε τεστ RAT (Τεστ Ταχείας Ανίχνευσης 
Αντιγόνου) – η μάρκα και ο σειριακός αριθμός 
(αν είναι διαθέσιμος), η ημερομηνία και ώρα του 
θετικού σας τεστ, και ο αριθμός αναφοράς από την 
υγειονομική σας αρχή στην οποία καταχωρήσατε το 
θετικό σας τεστ (αν είναι διαθέσιμος).

• Καλέστε το 1800 413 960 και διαλέξτε την επιλογή 
1 για να εγγραφείτε. Μπορείτε να ζητήσετε διερμηνέα 
που μιλά τη γλώσσα σας. Έχετε έτοιμα τα αποδεικτικά 
σας στοιχεία, καθώς κατά τη διάρκεια της κλήσης 
θα σας ζητηθεί να δηλώσετε ότι αδυνατείτε να 
παρευρεθείτε σε ένα εκλογικό τμήμα επειδή βρίσκεστε 
σε απομόνωση με COVID-19.

• Θα σας σταλεί ένας οκταψήφιος αριθμός εγγραφής 
τηλεφωνικής ψηφοφορίας και ο εξαψήφιος ασφαλής 
κωδικός σας PIN μέσω SMS ή email. Πρέπει να τα 
χρησιμοποιήσετε αυτά όταν καλέσετε για να ψηφίσετε.

   
Ψηφοφορία

Είναι πιθανό να προκύψουν παρατεταμένοι χρόνοι 
αναμονής στο τηλέφωνο.

• Μεταβείτε στον σύνδεσμο από το SMS ή το email 
σας για να δείτε μια εικόνα των ψηφοδελτίων για την 
εκλογική σας περιφέρεια. 

• Έχετε έτοιμο τον οκταψήφιο αριθμό εγγραφής, το PIN 
και τις προτιμήσεις ψηφοφορίας σας. 

• Καλέστε το 1800 413 960 και διαλέξτε την επιλογή 2 
για να ψηφίσετε. Μπορείτε να ζητήσετε διερμηνέα που 
μιλά τη γλώσσα σας. Ο τηλεφωνητής θα σας ζητήσει:

 ○ να κάνετε άλλη μια δήλωση σχετικά με το δικαίωμά 
σας να ψηφίσετε τηλεφωνικώς

 ○ να παράσχετε τον οκταψήφιο αριθμό εγγραφής σας 
και τον εξαψήφιο ασφαλή κωδικό PIN (μη δώσετε το 
όνομα ή τη διεύθυνσή σας - αυτό διασφαλίζει ότι η 
ψήφος σας παραμένει μυστική)

 ○ να επιβεβαιώσετε ότι έχετε μπροστά σας μια εικόνα 
των ψηφοδελτίων σας

 ○ να περιγράψετε πώς θα θέλατε να καταγράψει 
ο τηλεφωνητής την ψήφο σας

 ○ να επιβεβαιώσετε ότι έτσι επιθυμείτε να ψηφίσετε, 
πριν περατωθεί η κλήση.

Αν είχατε θετικό αποτέλεσμα σε τεστ COVID-19 και θα βρίσκεστε σε 
απομόνωση την ημέρα των εκλογών, δεν θα μπορέσετε να ψηφίσετε 
αυτοπροσώπως σε εκλογικό τμήμα για τις ομοσπονδιακές εκλογές του 2022 το 
Σάββατο 21 Μαΐου. 

Η τηλεφωνική ψηφοφορία θα είναι διαθέσιμη από την Πέμπτη 19 έως το 
Σάββατο 21 Μαΐου για άτομα που είχαν θετικό αποτέλεσμα σε τεστ  
COVID-19 μετά τις 6.00μμ τοπική ώρα την Παρασκευή 13 Μαΐου.  

Εάν είστε στενή επαφή χωρίς συμπτώματα και δεν χρειάζεται να 
απομονωθείτε, μπορείτε να ψηφίσετε αυτοπροσώπως σε ένα εκλογικό τμήμα. 

Ψηφοφορία εάν έχετε 
COVID-19

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ 
ΦΥΛΛΑΔΙΟ
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Ώρες λειτουργίας 

Διαδικτυακή εγγραφή 

Ανοίγει Τετάρτη 18 Μαΐου 6.01μμ Κανονική Ώρα Ανατολικής 
Αυστραλίας

Κλείνει Σάββατο 21 Μαΐου 4.00μμ Κανονική Ώρα Ανατολικής 
Αυστραλίας

Τηλεφωνική εγγραφή Πέμπτη 19 Μαΐου 8.30πμ έως 5.30μμ τοπική ώρα

Παρασκευή 20 Μαΐου 8.30πμ έως 5.30μμ τοπική ώρα

Σάββατο 21 Μαΐου 8.00πμ έως 4.00μμ τοπική ώρα

Τηλεφωνική ψηφοφορία Πέμπτη 19 Μαΐου 8.30πμ έως 5.30μμ τοπική ώρα

Παρασκευή 20 Μαΐου 8.30πμ έως 6.00μμ τοπική ώρα

Σάββατο 21 Μαΐου 8.00πμ έως 6.00μμ τοπική ώρα

Θα εξακολουθείτε να μπορείτε να ψηφίσετε εάν έχετε εγγραφεί και περιμένετε στη γραμμή για να ψηφίσετε όταν 
οι κάλπες κλείσουν στις 6.00μμ το Σάββατο 21 Μαΐου.

Η ψήφος σας είναι ασφαλής
Οι διαδικασίες για τη διασφάλιση της ακεραιότητας της τηλεφωνικής ψηφοφορίας είναι οι ίδιες με τις διαδικασίες 
που εφαρμόζει η Αυστραλιανή Εκλογική Επιτροπή σε ένα εκλογικό τμήμα, οι οποίες τηρούνται σύμφωνα με τον 
Εκλογικό Νόμο.

aec.gov.au

Εκλογικός Επίτροπος, Καμπέρα. Electoral Commissioner, Canberra.
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