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Ατομική φόρμα εγγραφής

Εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους
Μόνο ένα άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτήν τη φόρμα για
να εγγραφεί στην εκλογική διαδικασία.
Χρησιμοποιήστε μαύρο μελάνι και συμπληρώστε
τα πεδία με ΚΕΦΑΛΑΙΑ ή μεταβείτε στη διεύθυνση
www.gov.uk/register-to-vote στο διαδίκτυο

Το όνομα και η διεύθυνσή σας
Όνομα		

Επώνυμο

Από το
διαδίκτυο
Μπορείτε να συμπληρώσετε
αυτήν τη φόρμα στη διεύθυνση
www.gov.uk/register-to-vote

Εάν εντοπίσετε κάποιο λάθος
στα στοιχεία που έχουν τυπωθεί,
διαγράψτε το και συμπληρώστε τα
σωστά στοιχεία.

Η διεύθυνσή σας

							

Ταχυδρομικός κώδικας

Διαμένετε σε άλλη διεύθυνση;
Όχι

Ναι

Αλλάξατε το όνομά σας κατά τους τελευταίους 12 μήνες;
Όχι

Ναι

Εάν διαμένετε και σε κάποια
άλλη διεύθυνση δεν χρειάζεται
να καταχωρίσετε τη διεύθυνση
εδώ. Ενδέχεται να σας ζητήσουμε
περισσότερες πληροφορίες στη
συνέχεια.
Για παράδειγμα, μπορεί να
παντρευτήκατε.

Εάν ναι, συμπληρώστε το προηγούμενο όνομά σας.

Συμπληρώστε την ημερομηνία που αλλάξατε το όνομά σας (ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ).

		

		

				

Μετακομίσατε κατά τους τελευταίους 12 μήνες;
Όχι

Ναι

Εάν ναι, καταχωρίστε τυχόν προηγούμενες διευθύνσεις στις οποίες
διαμείνατε κατά το περασμένο έτος.

							

Ταχυδρομικός κώδικας

Στην περίπτωση που η διεύθυνση ανήκει στο εξωτερικό, είχατε εγγραφεί
στο Η.Β. ως ψηφοφόρος εξωτερικού;
Όχι

Ναι

Η ημερομηνία γέννησής σας (ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ)
		

		

				

Εάν δεν γνωρίζετε την ημερομηνία γέννησής σας, επιλέξτε εάν είστε:
Κάτω των 18 ετών
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18–70 ετών

Άνω των 70 ετών

Δεν γνωρίζετε την ακριβή
ημερομηνία γέννησής σας;
Συμπληρώστε την ημερομηνία
γέννησης που αναγράφεται σε άλλα
επίσημα έγγραφα (για παράδειγμα, το
διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης)
ή επιλέξτε ένα από τα πλαίσια.
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Η εθνικότητά σας
							

Ο αριθμός σας Κοινωνικής Ασφάλισης
Μπορείτε να τον βρείτε στο αποδεικτικό μισθοδοσίας σας ή σε επίσημες
επιστολές που αφορούν τη φορολογική σας κατάσταση, τη σύνταξη ή
κάποιο επίδομα που λαμβάνετε.

Δεν γνωρίζετε την ημερομηνία γέννησης, την
εθνικότητα ή τον αριθμό σας Κοινωνικής Ασφάλισης;
Πείτε μας το λόγο.
							

Στοιχεία επικοινωνίας
Αριθμός τηλεφώνου

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (εάν διαθέτετε) με ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Ο δημόσιος κατάλογος
Δεν
θέλω το όνομα και η διεύθυνσή μου να περιλαμβάνονται στο

δημόσιο κατάλογο.

Εάν έχετε περισσότερες από
μία εθνικότητες, συμπεριλάβετε
όλες τις εθνικότητές σας. Μπορείτε
να εγγραφείτε στους εκλογικούς
καταλόγους του Η.Β. μόνο εάν
έχετε άδεια παραμονής. Μπορεί
να ελέγξουμε την κατάσταση
μετανάστευσής σας σε συνεργασία
με το Υπουργείο Εσωτερικών
προτού σας συμπεριλάβουμε στους
εκλογικούς καταλόγους.
Εάν δεν μπορείτε να μας
πληροφορήσετε σχετικά με τον
αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης,
ενδέχεται να χρειαστεί να σας
ζητήσουμε κάποιο πιστοποιητικό
ταυτοποίησης. Θα επικοινωνήσουμε
μαζί σας σχετικά, ενώ σε αυτήν την
περίπτωση ενδέχεται να χρειαστεί
περισσότερος χρόνος για την
επεξεργασία της αίτησής σας.
Δεν είναι υποχρεωτικό να μας δώσετε
τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όμως
εάν το κάνετε, θα μας βοηθήσετε
σε περίπτωση που χρειαστεί να
επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με
την εγγραφή σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά
με το δημόσιο κατάλογο μπορείτε
να βρείτε στη σελίδα 4 αυτής της
φόρμας.

Δεν μπορείτε να ψηφίσετε αυτοπροσώπως;
Εάν δεν μπορείτε να μεταβείτε αυτοπροσώπως στο εκλογικό τμήμα στο οποίο
ανήκετε την ημέρα των εκλογών, παρακαλείσθε να επιλέξετε τον τρόπο με τον
οποίο θα θέλατε να ψηφίσετε και εμείς θα σας στείλουμε μια φόρμα.
Ταχυδρομικά

Μπορείτε, επίσης, να λάβετε
ηλεκτρονικά μια φόρμα αίτησης από
τη διεύθυνση www.aboutmyvote.
co.uk.

Μέσω διαμεσολαβητή (κάποιος που θα ψηφίσει εκ μέρους σας)

Υπεύθυνη Δήλωση
Εξ όσων γνωρίζω, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτήν τη φόρμα
είναι αληθή. Κατανοώ ότι οι πληροφορίες που έχω εισαγάγει σε αυτήν τη
φόρμα θα χρησιμοποιηθούν στους εκλογικούς καταλόγους.
Κατανοώ ότι εάν δεν υποβάλω αίτηση εγγραφής όταν μου ζητηθεί,
ενδέχεται να μου επιβληθεί πρόστιμο £80.
Κατανοώ ότι η εν γνώσει καταχώριση ψευδών στοιχείων σε αυτήν τη
φόρμα αποτελεί αδίκημα και ότι θα μπορούσε να μου επιβληθεί πρόστιμο
έως £5.000 και/ή έως έξι μήνες φυλάκιση.
Υπογραφή		

Ημερομηνία (ΗΗ ΜΜ ΕΕΕΕ)

		

Σελίδα 3

Τώρα υπογράψτε και
επιστρέψτε τη φόρμα
Στείλτε την υπογεγραμμένη φόρμα
με τον προπληρωμένο φάκελο ή
στη διεύθυνση που αναγράφεται στη
σελίδα 1 αυτής της φόρμας.
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