
Σχετικά με το Πολιτειακό 
σας Κοινοβούλιο 
 
Επίπεδα Διακυβέρνησης 
 
Υπάρχουν τρία επίπεδα διακυβέρνησης στην Αυστραλία - Τοπικό, Πολιτειακό 
και Ομοσπονδιακό.  
 
Ομοσπονδιακό (Federal): Το Ομοσπονδιακό επίπεδο κυβέρνησης είναι υπεύθυνο για θέματα που καθορίζονται 
στο Αυστραλιανό Σύνταγμα, όπως η φορολογία, οι διεθνείς σχέσεις (εξωτερικές υποθέσεις), η άμυνα,  η 
μετανάστευση και άλλα. Οι νόμοι που θεσπίζονται σε ομοσπονδιακό επίπεδο ισχύουν σε όλη την Αυστραλία.  
 
Πολιτειακό (State): Οι Πολιτείες είναι υπεύθυνες για θέματα που δεν καθορίζονται στο Αυστραλιανό Σύνταγμα - 
πράγματα που είχαν αφεθεί στις πολιτείες κατά τη στιγμή της ομοσπονδίας. Οι πολιτείες ασχολούνται επίσης με 
μεγάλα ζητήματα, όπως η εκπαίδευση, υγεία, υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, το περιβάλλον και άλλα.  
 
Τοπικό (Local): Υπάρχουν εκατοντάδες τοπικοί Δήμοι σε όλη την Αυστραλία. Οι Δήμοι φροντίζουν τα θέματα κοντά 
στο σπίτι, όπως οι κοινοτικές υπηρεσίες, παιδικές χαρές,  αποκομιδή απορριμμάτων και άδειες οικοδόμησης.  
 
Το Κοινοβούλιο της Νότιας Αυστραλίας βρίσκεται σε Πολιτειακό επίπεδο 

Διάκριση Εξουσιών 
 
Στην Αυστραλία, οι εξουσίες για 1) τη  θέσπιση νόμων, 2) την εφαρμογή του νόμου και 3) τη λήψη αποφάσεων 
σχετικά με τον νόμο, κατανέμονται μεταξύ διαφορετικών σκελών της κυβέρνησης, έτσι ώστε ο έλεγχος να μην 
εναπόκειται σε ένα μόνο σώμα.  
 
Κοινοβούλιο/Νομοθετικό σώμα (Parliament/Legislature) : Το Κοινοβούλιο είναι ο κύριος νομοθέτης. Οι 
εκλεγμένοι αντιπρόσωποι που εργάζονται στο Κοινοβούλιο θεσπίζουν νόμους για τον λαό 
 
Εκτελεστική (Executive):  Η Εκτελεστική εξουσία είναι οι Υπουργοί (μερικές φορές αποκαλούμενη Υπουργικό 
Συμβούλιο) και οι δημόσιες υπηρεσίες που εργάζονται κάτω από τους Υπουργούς σε διάφορα Υπουργεία. Η 
Εκτελεστική εξουσία εφαρμόζει το νόμο ή, τον θέτει σε εφαρμογή. Για παράδειγμα, ένας δάσκαλος σε ένα δημόσιο 
σχολείο εφαρμόζει στην πράξη τους νόμους που έχουν θεσπιστεί για μια δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία. Ένα 
άλλο παράδειγμα Εκτελεστικού έργου είναι η αστυνομία, η οποία εφαρμόζει τους ποινικούς νόμους που έχουν 
θεσπιστεί από το Κοινοβούλιο.  
 
Δικαστική(Judiciary): Η Δικαστική εξουσία είναι το σύστημα των δικαστηρίων. Τα δικαστήρια έχουν την 
πρωταρχική ευθύνη να λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με τον νόμο, για παράδειγμα, να αποφασίζουν αν ο νόμος 
εφαρμόστηκε σωστά ή αν έγινε στο πλαίσιο της εξουσίας του.  
 
Το Κοινοβούλιο της Νότιας Αυστραλίας είναι το Κοινοβουλευτικό/Νομοθετικό σκέλος της κυβέρνησης. 
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Κοινοβούλιο Νότιας Αυστραλίας 
 
Ένας Συνταγματικός Νόμος διακηρύχθηκε στη Νότια Αυστραλία το 1856 για να προβλέψει ένα διθάλαμο (δύο 
Βουλές) Κοινοβούλιο. Οι δύο Βουλές θα ήταν γνωστές ως η Βουλή των Αντιπροσώπων και το Νομοθετικό 
Συμβούλιο. Μετά από μία από τις πρώτες μυστικές εκλογές στον κόσμο, το πρώτο Πολιτειακό Κοινοβούλιο συνήλθε 
την Τετάρτη 22 Απριλίου 1857 
 
Η Βουλή των Αντιπροσώπων (The House of Assembly): Η Βουλή των Αντιπροσώπων απαρτίζεται από 47 Μέλη 
του Κοινοβουλίου (Βουλευτές). Οι 47 Βουλευτές έχουν εκλεγεί για να αντιπροσωπεύουν τον λαό της Νότιας 
Αυστραλίας στη Βουλή για 4 χρόνια. Ένας Βουλευτής αντιπροσωπεύει μια εκλογική περιφέρεια με περίπου 25.000 
ψηφοφόρους. Το πολιτικό κόμμα που μπορεί να σχηματίσει την πλειοψηφία των Βουλευτών στη Βουλή των 
Αντιπροσώπων γίνεται η Κυβέρνηση της Νότιας Αυστραλίας και αποκτά τη δυνατότητα να επιλέξει τους Υπουργούς 
που διοικούν την Εκτελεστική εξουσία. Ο Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων τηρεί την τάξη, και το σύμβολο 
της Βουλής των Αντιπροσώπων είναι το Σκήπτρο. 
 
Το Νομοθετικό Συμβούλιο (The Legislative Council): Το Νομοθετικό Συμβούλιο αποτελείται από 22 μέλη (ΜΝΣ). 
Τα Μέλη του Νομοθετικού Συμβουλίου εκλέγονται από τον λαό της Νότιας Αυστραλίας για 8ετή θητεία και 
αντιπροσωπεύουν ολόκληρη την πολιτεία. Αυτό σημαίνει ότι και τα 22 Μέλη εργάζονται για εσάς. Οι ψήφοι 
καταμετρώνται διαφορετικά για το Νομοθετικό Συμβούλιο και συχνά υπάρχουν περισσότερα μικρότερα κόμματα 
ή ανεξάρτητοι σε αυτή τη Βουλή του Κοινοβουλίου. Ο Πρόεδρος τηρεί την τάξη και το σύμβολο του Νομοθετικού 
Συμβουλίου είναι η Μαύρη Ράβδος. 
 
Λειτουργίες του Κοινοβουλίου 
 
Το Κοινοβούλιο έχει τέσσερις κύριες λειτουργίες: 
 
Αντιπροσώπευση: Το Κοινοβούλιο είναι ο τόπος όπου οι Νότιο Αυστραλοί αντιπροσωπεύονται μέσω των 
Βουλευτών τους.  Οι Βουλευτές μπορούν να μιλήσουν σε Συζητήσεις Παραπόνων, θέματα Ενδιαφέροντος και 
Εισηγήσεις για να διασφαλίσουν ότι ο λαός της Νότιας Αυστραλίας εισακούεται από την Κυβέρνηση και τους 
άλλους Βουλευτές. 
  
Έλεγχος:  Οι Υπουργοί που είναι αρμόδιοι για τις διάφορες Κυβερνητικές υπηρεσίες εργάζονται επίσης 
στο Κοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι οι αντιπρόσωποί σας και τα διάφορα πολιτικά κόμματα μπορούν να 
ελέγχουν και να αμφισβητούν το έργο τους. Οι Βουλευτές του Κοινοβουλίου μπορούν να υποβάλουν 
ερωτήσεις στους υπουργούς – τόσο μέσω της Ώρας  Ερωτήσεων (ερωτήσεις χωρίς προειδοποίηση) όσο 
και μέσω ενός συστήματος ερωτήσεων «κατόπιν προειδοποίησης». 
 
Οικονομικά:  Το Κοινοβούλιο είναι ο τόπος όπου εγκρίνονται οι Κρατικές δαπάνες. Κάθε χρόνο πρέπει να 
ψηφίζεται ο προϋπολογισμός. Συνήθως κατατίθεται τον Ιούνιο για το επόμενο οικονομικό έτος. 
 
Νομοθετική: Το Κοινοβούλιο είναι ο τόπος όπου θεσπίζονται και αλλάζουν οι νόμοι της Νότιας Αυστραλίας.   
 
Το Κτίριο 
 
Το κλασικό κτίριο έχει μαρμάρινες κολώνες, Κορινθιακά κιονόκρανα και σκαλίσματα με τα στοιχεία των 
Κυβερνητών, Προέδρων της Άνω και Κάτω Βουλής του 19ου αιώνα. Τα κύρια οικοδομικά υλικά που 
χρησιμοποιήθηκαν ήταν μάρμαρο από την Kapunda και γρανίτης από το Victor Harbor. Τα χρώματα των 
Αιθουσών ακολουθούν τη Βρετανική παράδοση του κόκκινου για το Νομοθετικό Συμβούλιο και του πράσινου για 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Η Βουλή των Αντιπροσώπων εγκαινιάστηκε στις 5 Ιουνίου 1889. 
Το 1936, ο Sir Langdon Bonython έκανε μια δωρεά 100.000 λιρών για να επιτρέψει την έναρξη των εργασιών 
για το Νομοθετικό Συμβούλιο που άνοιξε στις 5 Ιουνίου, 1939. Δύο Πρωθυπουργοί, ο Tom Price (1905-1909) 
και ο Frank Walsh (1965-1967), εργάστηκαν και οι δύο ως λιθοξόοι στο κτίριο. 
 
Συμμετοχή  
 
Επίσκεψη:  Το Κοινοβούλιο βρίσκεται στη γωνία των οδών King William Street και North Terrace. Οι συνεδριάσεις 
και των δύο Βουλών είναι ανοικτές στο κοινό και οι επισκέπτες είναι ευπρόσδεκτοι. Όταν το Κοινοβούλιο δεν 
συνεδριάζει, ξεναγήσεις είναι διαθέσιμες στις 10:00 π.μ. και 2:00 μ.μ. τις καθημερινές Όλες οι επισκέψεις είναι 
δωρεάν. Σχολικές και ομαδικές ξεναγήσεις θα πρέπει να κλείνονται μέσω του Τοπικού σας Βουλευτή. Εάν δεν 



μπορείτε να παρακολουθήσετε το Κοινοβούλιο αυτοπροσώπως, μπορείτε να παρακολουθήσετε μια ζωντανή 
μετάδοση στο διαδίκτυο. 
  
Hansard: Hansard είναι τα επίσημα πρακτικά των συζητήσεων του Κοινοβουλίου.  Μπορείτε να διαβάσετε όλες 
τα πρακτικά του Κοινοβουλίου σε Hansard. Το Hansard είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου. 
 
Επιτροπές:  Μικρές ομάδες Βουλευτών συγκροτούνται σε επιτροπές για να αναλάβουν λεπτομερείς εργασίες για 
λογαριασμό των Βουλών. Οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές έχουν εκτεταμένες εξουσίες για να λαμβάνουν 
αποδεικτικά στοιχεία και να εξετάζουν και να υποβάλλουν εκθέσεις για θέματα που εμπίπτουν στο πλαίσιο των 
αρμοδιοτήτων τους. Το κοινό μπορεί να αλληλεπιδράσει με τις επιτροπές κάνοντας εισηγήσεις και συμμετέχοντας 
σε δημόσιες ακροάσεις. 
 
Αιτήσεις: Μια αίτηση είναι ένα αίτημα για δράση. Οποιοσδήποτε πολίτης ή ομάδα πολιτών της Νότιας Αυστραλίας 
μπορεί να υποβάλει αίτηση σε οποιαδήποτε Βουλή του Κοινοβουλίου για να αναλάβει δράση. Για παράδειγμα, η 
αίτηση μπορεί να ζητήσει από τη Βουλή να εισαγάγει νομοθεσία, ή να καταργήσει ή να τροποποιήσει την 
υφιστάμενη νομοθεσία, ή να αναλάβει δράση για συγκεκριμένο σκοπό ή υπέρ συγκεκριμένων προσώπων. Η 
υποβολή αιτημάτων προς το Κοινοβούλιο είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα όλων των πολιτών που έχει καθιερωθεί 
εδώ και πολύ καιρό. Επιτρέπει σε κάθε άτομο ή ομάδα να θέτει παράπονα ενώπιον του Κοινοβουλίου. Αποτελεί 
ένα από τα λίγα άμεσα μέσα επικοινωνίας μεταξύ του λαού και του Κοινοβουλίου. 
 
Διαδηλώσεις: Οι συγκεντρώσεις ή διαδηλώσεις στα σκαλιά του Κοινοβουλίου επιτρέπονται, αλλά είναι σημαντικό 
οι διοργανωτές να ζητήσουν την έγκριση του Προέδρου της Κάτω και Άνω Βουλής. Αυτό είναι προς το συμφέρον 
των πολιτών που παρευρίσκονται στο Κοινοβούλιο ή που χρησιμοποιούν τον πεζόδρομο και τον δρόμο, καθώς και 
των συμμετεχόντων στη συγκέντρωση ή τη διαδήλωση. 
 
Επικοινωνία με τους Βουλευτές: Μπορείτε να αναζητήσετε τα στοιχεία επικοινωνίας των Βουλευτών στην 
ιστοσελίδα  μας για να μιλήσετε με τους αντιπροσώπους σας σχετικά με τις απόψεις σας για διάφορα θέματα. 
Σύγκριση με το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο 

 

 
Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο 

Βουλή των Αντιπροσώπων Γερουσία 

Άλλα Ονόματα Κάτω Βουλή  Άνω Βουλή  
Μέλη 151 76 

Αντιπροσώπευση 
Κάθε Βουλευτής αντιπροσωπεύει 
εκλογική περιφέρεια 110,000 
ψηφοφόρων 

 Κάθε Γερουσιαστής αντιπροσωπεύει 
την πολιτεία ή την επικράτειά του. 
Υπάρχουν 12 Γερουσιαστές για κάθε 
πολιτεία και 2 για κάθε επικράτεια. 

Θητεία 3 χρόνια 6 χρόνια 
Σύστημα 
Ψηφοφορίας Ψήφος με εκδήλωση προτίμησης Αναλογική – ενιαία ψήφος με έκφραση 

προτίμησης 

Δικαιοδοσία Οι νόμοι που ψηφίστηκαν είναι για 
ολόκληρη την Αυστραλία 

Οι νόμοι που ψηφίστηκαν είναι για 
ολόκληρη την Αυστραλία  

   
 Κοινοβούλιο Νότιας Αυστραλίας 
 Βουλή των Αντιπροσώπων Νομοθετικό Συμβούλιο 

Άλλα Ονόματα Κάτω Βουλή Άνω Βουλή 
Μέλη 47 22 

Αντιπροσώπευση Κάθε Βουλευτής αντιπροσωπεύει 
εκλογική περιφέρεια 25,000 ψηφοφόρων  

Κάθε ΜΝΣ εκπροσωπεί όλη την Νότια 
Αυστραλία 

Θητεία 4 χρόνια 8 χρόνια 
Σύστημα 
Ψηφοφορίας Ψήφος με εκδήλωση προτίμησης Αναλογική – προαιρετικά με εκδήλωση 

προτίμησης 

Δικαιοδοσία Οι νόμοι που ψηφίστηκαν είναι μόνο 
για τη Νότια Αυστραλία 

Οι νόμοι που ψηφίστηκαν είναι μόνο 
για τη Νότια Αυστραλία 



 
Επικοινωνήστε μαζί μας 
 
Τηλέφωνο:    +61 8 8237 9100 | 1800 182 097 (χωρίς χρέωση) 
 
Αλληλογραφία:  GPO Box 572, Adelaide SA 5001, Australia 
 
Επισκεφτείτε:   Parliament House, North Terrace, Adelaide SA 5000, Australia 
 
Email:    LegCo@parliament.sa.gov.au Νομοθετικό Συμβούλιο – Legislative Council) 

Assembly@parliament.sa.gov.au (Βουλή των Αντιπροσώπων - House of Assembly) 
  
Web:    www.parliament.sa.gov.au 
 
Κοινωνικά Δίκτυα: Facebook:  @parliamentsouthaustralia 
   Instagram:  @parliamentsouthaustralia 
   YouTube:  South Australian Parliament 
   Twitter:  @LegCouncilSA | @AssemblySA 
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