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Ψηφίστε διαδικτυακά
Συμπληρώστε αυτό το έντυπο γρήγορα και εύκολα, στη διεύθυνση

Εγγραφείτε στο εκλογικό μητρώο

gov.uk/register-to-vote

Εγγραφή στο εκλογικό μητρώο
Μπορείτε να εγγραφείτε στο εκλογικό μητρώο εάν είστε: Θα πρέπει να είστε:

• Κάτοικος (ή έχων τη συνήθη διαμονή σας εντός) του • Πολίτης της Βρετανίας, της Ιρλανδίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
ΗΒ και ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών (αν και δεν θα
• Πολίτης της Κοινοπολιτείας, που κατέχει άδεια εισόδου ή παραμονής στο ΗΒ
μπορείτε να ψηφίσετε προτού συμπληρώσετε το
18ο έτος της ηλικίας σας).

ή δεν υποχρεούται να κατέχει τέτοια άδεια.

Θα σας πάρει λίγα μόνο λεπτά και είναι ταχύτερο και ευκολότερο μέσω διαδικτύου.
Θα πρέπει να συμπληρώσετε όλα τα στοιχεία που ζητούνται στο έντυπο (εκτός εάν ορίζεται ότι η συμπλήρωσή τους είναι προαιρετική), ειδάλλως
η επεξεργασία της αίτησής σας ενδέχεται να καθυστερήσει.
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Ονοματεπώνυμο και διεύθυνση
Όνομα(-τα)
Επώνυμο
Διεύθυνση

Ταχυδρομικός κωδικός
Κατοικείτε σε άλλη διεύθυνση;

Όχι

Ναι

Εάν ναι, δεν χρειάζεται να δηλώσετε αυτή τη διεύθυνση τώρα, αλλά ενδέχεται να σας ζητήσουμε περισσότερες πληροφορίες αργότερα.
Αριθμός τηλεφώνου (προαιρετικά)
Email (προαιρετικά)
Εάν συμπληρώσετε τη διεύθυνση email σας, μας δίνετε έναν γρήγορο και εύκολο τρόπο να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με την αίτησή σας.

Εσφαλμένα στοιχεία
Εάν έχουμε αναγράψει εσφαλμένα στοιχεία, παρακαλούμε διαγράψτε τα και συμπληρώστε τα σωστά.
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Υπηκοότητα
Εάν έχετε περισσότερες υπηκοότητες, δηλώστε τις όλες.
(Δεν γνωρίζετε την υπηκοότητά σας; Ανατρέξτε στην ενότητα 7)
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(περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 4)

Αλλάξατε κατοικία εντός των τελευταίων 12 μηνών;
Όχι

Ναι

Εάν ναι, δηλώστε οποιαδήποτε προηγούμενη διεύθυνση όπου κατοικούσατε κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους,
ειδάλλως η επεξεργασία της αίτησής σας ενδέχεται να καθυστερήσει.

Ταχυδρομικός κωδικός
Εάν η εν λόγω διεύθυνση βρίσκεται στην αλλοδαπή, είχατε εγγραφεί στο ΗΒ ως αλλοδαπός ψηφοφόρος;

Όχι

Ναι

( Barcode goes here )
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Είστε το μοναδικό άτομο ηλικίας 16 ετών και άνω που κατοικεί στην τρέχουσα διεύθυνσή σας; (προαιρετικά)
(περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 4)

Ναι, είμαι το μόνο άτομο ηλικίας 16 ετών και άνω που κατοικεί σε αυτήν τη διεύθυνση.
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Ημερομηνία γέννησης
Εάν δεν γνωρίζετε την ημερομηνία γέννησής σας, υποδείξτε αν είστε:
Η
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Η

Μ

Μ

Ε

Ε

Ε

Ε

Κάτω των 18 ετών

Μεταξύ 18-75 ετών

Ηλικίας 76 ετών και άνω

(περισσότερες πληροφορί(Δεν γνωρίζετε την ημερομηνία γέννησής σας; Ανατρέξτε στην ενότητα 7).
ες στη σελ. 4)

Ο αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισής σας
Μπορείτε να τον βρείτε στο δελτίο μισθοδοσίας σας ή σε επίσημες επιστολές περί φορολογίας, συντάξεων ή επιδομάτων.
(Δεν γνωρίζετε τον προσωπικό σας αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης; Ανατρέξτε στην ενότητα 7)
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Δεν γνωρίζετε την υπηκοότητα, την ημερομηνία γέννησής σας ή τον προσωπικό σας αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης; Παρακαλούμε, πείτε μας γιατί
Εάν δεν μπορείτε να μας παράσχετε αυτά τα στοιχεία, ενδέχεται να σας ζητήσουμε αποδεικτική τεκμηρίωση προτού προβούμε σε περαιτέρω
επεξεργασία της αίτησής σας.
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Έχετε αλλάξει το όνομά σας;
Δώστε μας το πιο πρόσφατο προηγούμενο όνομά σας (προαιρετικά).

Δηλώστε την ημερομηνία αλλαγής του ονόματός σας (προαιρετικά).
Η

9

Η

Μ

Μ

Ε

Ε

Ε

(περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 4)

Ε

Δεν μπορείτε να ψηφίσετε αυτοπροσώπως
Εάν δεν μπορείτε να μεταβείτε αυτοπροσώπως στο αστυνομικό τμήμα κατά την ημερομηνία των εκλογών, επιλέξτε τον τρόπο με τον
οποίο θα θέλατε να ψηφίσετε και εμείς θα σας στείλουμε ένα έντυπο αίτησης ή, εναλλακτικά, μπορείτε να κατεβάσετε ένα έντυπο αίτησης
από τη διεύθυνση yourvotematters.co.uk
Μέσω ταχυδρομείου

Μέσω πληρεξουσίου (κάποιου που θα ψηφίσει για λογαριασμό σας)

10 Ανοιχτό μητρώο
Το ανοιχτό μητρώο είναι ένα απόσπασμα του εκλογικού μητρώου, αλλά δεν χρησιμοποιείται για τις εκλογές.
Μπορεί να αγοραστεί από οποιονδήποτε και χρησιμοποιείται συχνά για την επαλήθευση των στοιχείων ονόματος και διεύθυνσης.
(περισσότερες πληροφορίες στη σελ. 4)

Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο εάν δεν θέλετε το όνομα και η διεύθυνσή σας να εμφανίζονται στο ανοιχτό μητρώο.

11 Δήλωση
Επί του παρόντος κατοικώ σε αυτή τη διεύθυνση. Εξ όσων γνωρίζω, τα στοιχεία που παρέχονται στο παρόν έντυπο είναι αληθή.
Κατανοώ ότι τα στοιχεία που δήλωσα στο παρόν έντυπο θα χρησιμοποιηθούν στο εκλογικό μητρώο.
Κατανοώ ότι εάν δεν υποβάλω αίτηση εγγραφής όταν υποχρεούμαι να το πράξω, ενδέχεται να μου επιβληθεί πρόστιμο ύψους 80 λιρών.
Κατανοώ ότι η ηθελημένη παροχή ψευδών στοιχείων στο παρόν έντυπο συνιστά αδίκημα και ότι εάν καταδικαστώ, ενδέχεται να μου επιβληθεί
ποινή φυλάκισης έως και έξι μηνών ή/και απεριόριστο πρόστιμο.

Υπογραφή

Σημερινή ημερομηνία

Η

Η

Μ Μ

Ε

Ε

Ε

Ε

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για τη συμπλήρωση αυτού του εντύπου,
εποικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία στη σελ. 1.

( Barcode goes here )
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Υπηκοότητα
Εάν έχετε περισσότερες υπηκοότητες, δηλώστε τις όλες. Μπορείτε να εγγραφείτε για να ψηφίσετε στο ΗΒ μόνο αν είστε πολίτης της Βρετανίας,
της Ιρλανδίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτης της Κοινοπολιτείας, που κατέχει άδεια εισόδου ή παραμονής στο ΗΒ ή δεν υποχρεούται να
κατέχει τέτοια άδεια. Ενδέχεται να χρειαστούμε πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία σχετικά με την υπηκοότητά σας ή να ελέγξουμε την υπηκοότητα
ή το καθεστώς μετανάστευσής σας στα αντίστοιχα κυβερνητικά μητρώα.

Είστε το μοναδικό άτομο ηλικίας 16 ετών και άνω που κατοικεί στη διεύθυνσή σας;
Δεν είναι υποχρεωτικό να απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση. Ωστόσο, κάθε χρόνο, το αρμόδιο γραφείο εγγραφής εκλογέων αποστέλλει επιστολές
σε κάθε νοικοκυριό, προκειμένου να διασφαλίζει ότι έχουν εγγραφεί στο εκλογικό μητρώο τα σωστά άτομα. Το αρμόδιο γραφείο εγγραφής εκλογέων ενδέχεται να μην χρειάζεται να αποστείλει αυτές τις επιστολές στο δικό σας νοικοκυριό στο εγγύς μέλλον, εάν ενημερωθεί ότι είστε το μοναδικό
άτομο ηλικίας άνω των 16 ετών που κατοικεί στην τρέχουσα διεύθυνσή σας.

Ημερομηνία γέννησης
Εάν δεν γνωρίζετε την ημερομηνία γέννησής σας, δηλώστε την ημερομηνία που αναγράφεται στα επίσημα έγγραφά σας (για παράδειγμα, το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησής σας) ή επιλέξτε εάν από τα πλαίσια επιλογής. Η ημερομηνία γέννησής σας σάς ταυτοποιεί, επικυρώνει το δικαίωμα
ψήφου σας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόσκληση ατόμων σε εφορευτικές επιτροπές.

Έχετε αλλάξει το όνομά σας;
Για παράδειγμα, μπορεί να παντρευτήκατε και να αλλάξατε το επώνυμό σας. Δεν χρειάζεται να μας δώσετε λεπτομέρειες σχετικά με την αλλαγή
του ονόματός σας, αλλά τα στοιχεία αυτά θα μας βοηθήσουν στην ταυτοποίησή σας. Εάν δεν δώσετε αυτά τα στοιχεία, ενδέχεται να κληθείτε να
παράσχετε συμπληρωματική αποδεικτική τεκμηρίωση.

Ανοιχτό μητρώο
Υπάρχουν δύο μητρώα. Γιατί; Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που λαμβάνουν από το κοινό, τα γραφεία εγγραφής εκλογέων τηρούν δύο μητρώα
- το εκλογικό μητρώο και το ανοιχτό μητρώο (επίσης γνωστό ως επεξεργασμένο μητρώο).
Το εκλογικό μητρώο
Το εκλογικό μητρώο περιέχει τα ονόματα και τις διευθύνσεις κάθε ατόμου
που είναι εγγεγραμμένο ως ψηφοφόρος σε δημόσιες εκλογές.
Το μητρώο χρησιμοποιείται μόνο για εκλογικούς σκοπούς, π.χ.
ώστε να διασφαλίζεται ότι μόνο τα επιλέξιμα πρόσωπα μπορούν να ψηφίσουν. Χρησιμοποιείται επίσης για κάποιους επιπλέον, περιορισμένους
σκοπούς που καθορίζονται στη νομοθεσία, όπως:
η ταυτοποίηση αδικημάτων (π.χ. απάτης)
η πρόσκληση ατόμων σε εφορευτικές επιτροπές
ο έλεγχος των αιτήσεων πιστωτικής διευκόλυνσης.

•
•
•

Ανοιχτό μητρώο
Το ανοιχτό μητρώο είναι ένα απόσπασμα του εκλογικού μητρώου, αλλά
δεν χρησιμοποιείται για τις εκλογές. Μπορεί να αγοραστεί από οποιοδήποτε πρόσωπο, εταιρεία ή οργανισμό. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται
από επιχειρήσεις ή φιλανθρωπικά ιδρύματα για την επαλήθευση στοιχείων ονόματος και διεύθυνσης. Το όνομα και η διεύθυνσή σας θα συμπεριληφθούν στο ανοιχτό μητρώο, εκτός εάν ζητήσετε να καταργηθούν. Η
κατάργηση των στοιχείων σας από το ανοιχτό μητρώο δεν επηρεάζει το
δικαίωμα ψήφου σας.

Εάν είστε πεπεισμένοι ότι η συμπερίληψη του ονόματος ή της διεύθυνσής σας στο εκλογικό μητρώο ενδέχεται να επηρεάσει την ασφάλειά σας,
ενδέχεται να έχετε στη διάθεσή σας και άλλες επιλογές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να εγγραφείτε χωρίς να εμφανίζονται το όνομα και
η διεύθυνσή σας στο μητρώο. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο εγγραφής εκλογέων. Μπορείτε να βρείτε τη
διεύθυνση στη σελ. 1 του παρόντος εντύπου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δύο αυτά μητρώα και τους τρόπους με τους οποίους
μπορούν να χρησιμοποιηθούν, ανατρέξτε στη διεύθυνση gov.uk/register-to-vote

Δήλωση απορρήτου
Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία που μας δίνετε για εκλογικούς σκοπούς. Στο πλαίσιο αυτό, θα φροντίζουμε για την ασφάλεια των
προσωπικών σας στοιχείων και θα τηρούμε τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων. Δεν πρόκειται να παράσχουμε προσωπικά σας στοιχεία ή
οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία που ενδεχομένως παρέχετε για άλλα πρόσωπα, σε οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, παρά μόνο
εάν απαιτείται από το νόμο.
Η νόμιμη βάση για τη συλλογή των πληροφοριών που ζητούνται στο παρόν έντυπο είναι ότι οι πληροφορίες αυτές είναι απαραίτητες για την εκτέλεση
μιας εργασίας που πραγματοποιείται προς εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος και την άσκηση επίσημης εξουσίας, όπως παρέχεται στον Υπεύθυνο Εγγραφής Εκλογέων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου περί Λαϊκής Εκπροσώπησης του 1983 και των συνδεόμενων κανονισμών.
Ορισμένες από τις πληροφορίες που συλλέγονται στο παρόν έντυπο είναι κατηγοριοποιημένες ως προσωπικά στοιχεία ειδικής κατηγορίας.
Αυτά υποβάλλονται σε επεξεργασία για λόγους ουσιώδους δημοσίου συμφέροντος, όπως ορίζεται στο Νόμο περί Λαϊκής Εκπροσώπησης του 1983
και τους συνδεόμενους κανονισμούς. Για να επεξεργαστεί αυτόν τον τύπο πληροφοριών, ο Ελεγκτής των στοιχείων πρέπει να έχει ένα συναφές
έγγραφο πολιτικής, το οποίο ορίζει τον τρόπο μεταχείρισης των στοιχείων αυτών.
Ο Υπεύθυνος Εγγραφής Εκλογέων είναι ο Ελεγκτής των στοιχείων: <<ERO name>> <<ERO address>> <<ERO telephone>>
Θα πρέπει να αναφερθείτε στη Σημείωση περί απορρήτου, στη διεύθυνση <<web>>, για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των
προσωπικών δεδομένων.

Αντιμετωπίζετε προβλήματα με το έντυπο;

Επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο εγγραφής εκλογέων εάν χρειάζεστε βοήθεια για την κατανόηση ή τη συμπλήρωση αυτού του εντύπου –
ή εάν χρειάζεστε αυτό το έντυπο σε μεγαλύτερη εκτύπωση ή σε άλλη μορφή. Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση στη σελ. 1 του παρόντος εντύπου.

( Barcode goes here )
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