
Πώς μπορώ να θέσω 
υποψηφιότητα στις εκλογές; 

Για να δικαιούστε να θέσετε υποψηφιότητα στις εκλογές 
πρέπει: 
• να είστε τουλάχιστον 18 ετών και Αυστραλός υπήκοος
• να κατοικείτε ή να έχετε ιδιόκτητο ακίνητο στην  
 περιοχή του δήμου 
• να είστε εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο για  
 την περιοχή του δήμου 
• να μην σας έχει απαγορευτεί η δυνατότητα του  
 εκλέγεστε, για παράδειγμα, αν έχετε διαπράξει  
 ορισμένα παραπτώματα. 
Μια πρόταση με την οποία σας προτείνουν ως υποψήφιο 
πρέπει μετά να υποβληθεί από:  
• τουλάχιστον δύο δικαιούχα άτομα που είναι  
 εγγεγραμμένα στο ίδιο δημοτικό διαμέρισμα ή  
 στην περιοχή στην οποία σας έχουν προτείνει ως  
 υποψήφιο, ή 
• εγγεγραμμένο στέλεχος ενός εγγεγραμμένου  
 πολιτικού κόμματος. 
Πρέπει να συμπληρώσετε μερικά έντυπα και να τα 
υποβάλλετε επισήμως την ημέρα κατά την οποία 
κλείνουν οι υποβολές υποψηφιοτήτων και να πληρώσετε 
μια προκαταβολή. Η NSW Electoral Commission 
μπορεί να σας δώσει περισσότερες πληροφορίες για τον 
σωστό τρόπο υποβολής υποψηφιότητας (λεπτομέρειες 
επικοινωνίας στο οπισθόφυλλο).
Θα πρέπει επίσης να σχεδιάσετε και να διοργανώσετε 
την προεκλογική σας εκστρατεία το συντομότερο 
δυνατόν. Αν θέλετε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
αφίσες, φυλλάδια, να χτυπάτε πόρτες, τα μέσα 
ενημέρωσης και τη διαφήμιση. Ισχύουν αυστηροί 
κανονισμοί για τις πληροφορίες που οι υποψήφιοι και 
οι υποστηρικτές τους επιτρέπεται να δημοσιεύσουν ή 
να διανέμουν που επίσης μπορείτε να πάρετε από την 
NSW Electoral Commission.
Πρέπει επίσης να υποβάλλετε στοιχεία στην NSW Election 
Funding Authority (λεπτομέρειες επικοινωνίας στο 
οπισθόφυλλο) για πολιτικές δωρεές που ίσως λάβετε 
για να σας βοηθήσουν να κάνετε την προεκλογική 
σας εκστρατεία.

Που μπορώ να αποταθώ για 
περισσότερες πληροφορίες;

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομερείς 
πληροφορίες για τον τρόπο Εκλογής Δημοτικού 

Συμβούλου - Becoming a Councillor στις ιστοσελίδες 
DLG και LGSA (βλέπετε παρακάτω).

Από τον τοπικό σας δήμο
Δείτε το NSW Local Government Directory
στην ιστοσελίδα DLG (βλέπετε παρακάτω).

Division of Local Government  
Department of Premier and Cabinet (DLG)  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: dlg@dlg.nsw.gov.au
Ιστοσελίδα: www.dlg.nsw.gov.au

Τηλέφωνο: (02) 4428 4100

Local Government Remuneration Tribunal 
Δείτε Local Government Remuneration Tribunal

στην ιστοσελίδα DLG

Local Government Association of NSW and 
Shires Association of NSW (LGSA)  

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: lgsa@lgsa.org.au
Ιστοσελίδα: www.lgsa.org.au

Τηλέφωνο: (02) 9242 4000

New South Wales Electoral Commission 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: enquiries@elections.nsw.gov.au

Ιστοσελίδα: www.elections.nsw.gov.au
Τηλέφωνο: (02) 9290 5999

New South Wales Election Funding Authority 
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: enquiries@efa.nsw.gov.au

Ιστοσελίδα: www.efa.nsw.gov.au
Τηλέφωνο: (02) 1300 022 011

Australian Local Government  
Women’s Association NSW Branch

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: algwasecretariat@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.algwa.org.au

Τηλέφωνο: 0418 699 350

Οι τοπικές μας κοινότητες είναι ποικιλόμορφες 
αλλά γυναίκες, Αβορίγινες και Νησιώτες των 

Στενών Τόρες, άτομα ποικίλης πολιτιστικής και 
γλωσσικής καταγωγής, άτομα με αναπηρία και 

νέοι υπο-εκπροσωπούνται στις  
τοπικές αυτοδιοικήσεις. 

Οι επιτυχημένοι δήμοι αντανακλούν την 
ποικιλομορφία της κοινότητάς τους. 

Γιατί δεν βάζετε υποψηφιότητα να εκλεγείτε  
στην τοπική αυτοδιοίκηση; 

BE A COUNCILLOR.
ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΣΑΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ.

ΓΙΝΕΤΕ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ.
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Γιατί να γίνω δημοτικός σύμβουλος; 
Αν είστε δημοτικός σύμβουλος σας δίνει μια θαυμάσια 
ευκαιρία να κάνετε μια διαφορά στην τοπική σας 
κοινότητα. Αν ενδιαφέρεστε για το τι συμβαίνει στην 
κοινότητά σας, αν θέλετε να βελτιώσετε το τοπικό 
πάρκο, να κάνετε τους δρόμους ασφαλέστερους ή να 
στηρίξετε τις τοπικές επιχειρήσεις, τότε ο ρόλος του 
δημοτικού συμβούλου είναι για σας. 

Ο τρόπος για να κάνετε να γίνουν αυτά τα πράγματα 
και να κάνετε την περιοχή σας ένα καλύτερο μέρος 
διαβίωσης είναι να γίνετε δημοτικός σύμβουλος. 

Καμία άλλη βαθμίδα διακυβέρνησης δεν είναι τόσο 
κοντά στο κόσμο που εκπροσωπεί. 

Αν είστε δημοτικός σύμβουλος σας δίνει μια ευκαιρία 
να εκπροσωπήσετε τις απόψεις της κοινότητάς σας σε 
ζωτικές αποφάσεις που επηρεάζουν την καθημερινή 
ζωή των ανθρώπων. 

Αποτελεί επίσης μια ευκαιρία να αναπτύξετε 
καινούργια προσόντα και να εργαστείτε με μια 
ποικιλόμορφη γκάμα ανθρώπων. 

Τι κάνουν οι δήμοι; 
Οι δήμοι παρέχουν υπηρεσίες στις οποίες στηρίζεται ο 
κόσμος και οι επιχειρήσεις της κοινότητας, 365 μέρες 
το χρόνο. 

Παρέχουν την υποδομή που ο κόσμος χρειάζεται 
να μετακινείται για το σχολείο και τη δουλειά. 
Προστατεύουν το περιβάλλον και παρέχουν πάρκα για 
να παίζουν τα παιδιά.

Συνεργάζονται με ντόπιους ανθρώπους και 
επιχειρήσεις για να βρουν αυτό που είναι  
σημαντικό γι’ αυτούς και να το υλοποιήσουν. 

Εξασφαλίζουν ότι τα χωριά, οι κωμοπόλεις και οι 
πόλεις μας αναπτύσσονται και προοδεύουν τώρα και 
στο μέλλον. 

Τι κάνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι;
Οι δημοτικοί σύμβουλοι βρίσκουν τι θέλουν οι ντόπιοι 
κάτοικοι και εκπροσωπούν τις απόψεις τους. 

Συνεργάζονται με άλλους δημοτικούς συμβούλους, 
παίρνουν αποφάσεις για το τι θα κάνει ο δήμος για 
να καλύψει αυτές τις ανάγκες και πώς θα πρέπει να 
ξοδευτούν τα χρήματα για το συμφέρον ολόκληρης 
της κοινότητας. Διασφαλίζουν ότι ο δήμος λειτουργεί 
καλά και ξοδεύει τα χρήματα των φορολογουμένων 
αποτελεσματικά. 

Δεν ασχολούνται με τις καθημερινές λειτουργίες του 
δήμου (αυτός είναι ρόλος του Γενικού Διευθυντή). 

Είμαι εγώ, ή κάποιος που γνωρίζω, 
κατάλληλος για το ρόλο αυτό; 

Αν κάποιος είναι δεοντολόγος, ανοιχτός και ειλικρινής 
αυτά είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των πετυχημένων 
δημοτικών συμβούλων. Επιπλέον θα χρειαστείτε: 

• να είστε πρόθυμοι στη μάθηση
• να έχετε δεξιότητες επικοινωνίας, περιλαμβανομένου  
 να μπορείτε να μιλάτε με άτομα της κοινότητάς  
 σας και να λαμβάνετε υπόψη σας τις διαφορετικές  
 απόψεις όταν παίρνετε αποφάσεις
• να έχετε διαχειριστικές και οργανωτικές δεξιότητες 
• να έχετε δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων
• να έχετε δεξιότητες ομαδικής εργασίας. 

Θα πρέπει να είστε σε θέση να αφιερώνετε χρόνο για 
να διαβάζετε επιχειρηματικά έγγραφα του δήμου, να 
παρευρίσκεστε στις συνεδριάσεις και να εκπροσωπείτε 
το δήμο σε μερικές εκδηλώσεις. Ο χρόνος που θα 
χρειαστείτε γι’ αυτά θα διαφέρει ανάλογα το δήμο και 
τις εκκρεμείς υποθέσεις, αλλά μπορεί να είναι μέχρι 
10-15 ώρες κάθε εβδομάδα. 

Αν θέλετε μπορείτε να πάτε σε μια συνεδρίαση του 
δημοτικού συμβουλίου, να μιλήσετε με εν ενεργεία 
ή πρώην δημοτικούς συμβούλους ή άτομα της 
κοινότητάς σας για τοπικά θέματα για να πάρετε μια 
ιδέα για το τι κάνει ένας δημοτικός σύμβουλος. 

Είναι σημαντικό να μιλήσετε με την οικογένεια και 
τους φίλους σας κατά πόσο μπορείτε ρεαλιστικά να 
ενσωματώσετε το ρόλο του δημοτικού συμβούλου στη 
ζωή σας, μαζί με τις οποιεσδήποτε άλλες εργασιακές 
και προσωπικές σας προτεραιότητες. 

Τι υποστήριξη θα λάβω; 
Όταν εκλεγείτε, θα λάβετε εκπαίδευση από το δήμο και 
άλλη υποστήριξη για να σας βοηθήσει να καταλάβετε 
και να είστε επιτυχής στο ρόλο αυτό. Η Κυβέρνηση 
της ΝΝΟ διεξάγει επίσης σεμινάρια για να βοηθήσει 
νεοεκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους. 

Οι δήμοι καλύπτουν μερικά έξοδα και παρέχουν 
άλλα ‘εργαλεία’ για να βοηθήσουν τους δημοτικούς 
συμβούλους να εκτελέσουν το ρόλο τους. Τα έξοδα 
μπορεί να περιλαμβάνουν κατάρτιση, συνέδρια, 
μετακινήσεις, τηλεφωνικές κλήσεις και φροντίδα για 
εξαρτώμενα άτομα όπως τα παιδιά. Άλλα εργαλεία 
μπορεί να περιλαμβάνουν υπολογιστές και άλλο 
εξοπλισμό γραφείου για χρήση σε δουλειές του δήμου. 
Μπορεί να διατίθενται και άλλες διευκολύνσεις για τη 
βοήθεια δημοτικών συμβούλων που έχουν κάποια 
αναπηρία ή άλλες ειδικές ανάγκες. 

Για να αναγνωριστεί αυτό που κάνουν οι δημοτικοί 
σύμβουλοι για την κοινότητά τους, λαβαίνουν μια 
ετήσια αμοιβή από το δήμο που καταβάλλεται 
μηνιαία. Αυτή βασίζεται σε μια κλίμακα αμοιβών που 
καθορίζεται κάθε χρόνο από την Local Government 
Remuneration Tribunal (λεπτομέρειες επικοινωνίας 
στο οπισθόφυλλο). Η αμοιβή υπολογίζεται ως 
εισόδημα για φορολογικούς σκοπούς. 
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