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Πώς να ψηφίσετε

Κριτήρια καταλληλότητας 

Μπορείτε να ψηφίσετε στις δημοτικές εκλογές του Τορόντο, αν είστε:

• πολίτης του Καναδά, και
• τουλάχιστον 18 ετών, και
• κάτοικος της πόλης του Τορόντο ή
• μη κάτοικος της πόλης του 

Τορόντο, αλλά εσείς ή ο/η 

σύζυγός σας έχετε ή νοικιάζετε 
ακίνητο στην πόλη, και

• δεν σας απαγορεύεται να 
ψηφίσετε βάσει οποιουδήποτε 
νόμου.

Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο μία φορά στις δημοτικές εκλογές της πόλης του 
Τορόντο, ανεξαρτήτως του πόσα ακίνητα έχετε ή νοικιάζετε εντός της πόλης. 
Πρέπει να ψηφίσετε στο εκλογικό τμήμα που ζείτε.

Ψήφος

Ο εκλογικός αντιπρόσωπος:
•	 θα σας υποδεχθεί και θα σας υποδείξει που πρέπει να πάτε
• θα σας ζητήσει αποδεικτικό ταυτότητας, το οποίο θα πρέπει να αναγράφει 

το όνομά σας και την κατάλληλη διεύθυνσή σας στο Τορόντο
• θα αντιστοιχήσει τα στοιχεία του αποδεικτικού ταυτότητάς σας με αυτά του 

εκλογικού καταλόγου και θα διαγράψει το όνομά σας από τον κατάλογο
• θα βάλει το ψηφοδέλτιο σε έναν φάκελο μυστικότητας και θα σας δείξει 

πώς να το σημειώσετε
• θα σας κατευθύνει στον θάλαμο ψηφοφορίας
Εσείς:
•	 θα σημειώσετε το ψηφοδέλτιο, 

συμπληρώνοντας το οβάλ πλαίσιο, δεξιά στον 
υποψήφιο της επιλογής σας.

• θα ψηφίσετε μία φορά για κάθε αξίωμα στο 
ψηφοδέλτιο

 ▫ Αν κάνετε λάθος ή αλλάξετε γνώμη για το ποιον θέλετε να ψηφίσετε, 
δώστε το ψηφοδέλτιο στον εκλογικό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα το 
ακυρώσει και θα σας δώσει άλλο.

• θα βάλετε το σημειωμένο ψηφοδέλτιο στον φάκελο μυστικότητας και θα 
το δώσετε στον εκλογικό αντιπρόσωπο, ο οποίος θα το τοποθετήσει στο 
μηχάνημα ελέγχου ψηφοδελτίων

 ▫ Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το ψηφοδέλτιό σας, το μηχάνημα 
θα το επιστρέψει. Ο εκλογικός αντιπρόσωπος θα σας δώσει την 
επιλογή να πάρετε ένα νέο ψηφοδέλτιο ή να ζητήσετε το μηχάνημα 
να δεχθεί το ψηφοδέλτιο ως έχει.

 ▫ Αν έχετε τυχόν ερωτήσεις σχετικά με το πώς να σημειώσετε σωστά 
το ψηφοδέλτιο, οποιοσδήποτε από τους εκλογικούς αντιπροσώπους 
θα είναι ευχαρίστως στη διάθεσή σας για να σας το εξηγήσει.
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• θα έχετε ψηφίσει με επιτυχία, όταν το ψηφοδέλτιό σας γίνει δεκτό από το 
μηχάνημα ελέγχου ψηφοδελτίων

Δηλώσεις

Αρ. 1 - Δήλωση καταλληλότητας

Αν κάποιος αμφισβητήσει το δικαίωμά σας να ψηφίσετε, πρέπει να 
καταθέσετε μια ένορκη δήλωση καταλληλότητας, προκειμένου να 
επιβεβαιωθεί ότι πληροίτε τα κριτήρια καταλληλότητας. (ανατρέξτε: Κριτήρια 
καταλληλότητας)

Εγώ, (δηλώστε το όνομά σας), δηλώνω ότι πληρώ τα κριτήρια 
καταλληλότητας ως ψηφοφόρος και δεν έχω ψηφίσει ήδη σ’ αυτές τις 
εκλογές.

Αρ. 2 - Δήλωση διερμηνέα

Αν χρειάζεστε βοήθεια από διερμηνέα, μπορείτε να ζητήσετε από 
οποιονδήποτε που δεν είναι υποψήφιος ή καταμετρητής ψήφων να 
λειτουργήσει ως διερμηνέας σας.
Ο διερμηνέας πρέπει να καταθέσει μια ένορκη δήλωση, πριν παρέχει 
βοήθεια. Δεν επιτρέπεται να μπει μαζί σας στον θάλαμο ψηφοφορίας.

Εγώ, (δηλώστε το όνομά σας), δηλώνω ότι θα μεταφράσω πιστά κάθε 
δήλωση, έγγραφο ή ερώτηση που θα υποβληθεί στον εκλογέα, καθώς 
και την απάντηση.

Αρ. 3 - Δήλωση φίλου ψηφοφόρου

Αν δεν μπορείτε να σημειώσετε το ψηφοδέλτιο, μπορείτε να ζητήσετε 
από έναν φίλο να σας βοηθήσει. Ο φίλος πρέπει να καταθέσει μια ένορκη 
δήλωση. Το πρόσωπο που λειτουργεί ως φίλος σας, μπορεί να μπει μαζί 
σας στον θάλαμο ψηφοφορίας. Το πρόσωπο μπορεί να λειτουργήσει ως 
φίλος σας μόνο μία φορά, εκτός αν πρόκειται για γηροκομείο ή για μέλος της 
οικογένειας.

Εγώ, (δηλώστε το όνομά σας), δηλώνω ότι:
• θα σημειώσω το ψηφοδέλτιο σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

ψηφοφόρου
• δεν θα προσπαθήσω να επηρεάσω την επιλογή του ψηφοφόρου
• θα κρατήσω μυστική την ψήφο του ψηφοφόρου
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Παραδείγματα αποδεικτικού ταυτότητας
Αποδεικτικό ταυτότητας που αναγράφει το όνομά σας και κατάλληλη 
διεύθυνση σας στο Τορόντο. Η κάρτα στοιχείων του ψηφοφόρου δεν 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό ταυτότητας.

• Δίπλωμα οδήγησης του Οντάριο
• Κάρτα υγείας του Οντάριο (κάρτα 

φωτογραφίας με διεύθυνση)
• Κάρτα φωτογραφίας του Οντάριο
• Άδεια μηχανοκίνητου οχήματος του 

Οντάριο (τμήμα οχήματος)
• Ακυρωμένη προσωπική επιταγή
• Δήλωση στεγαστικού δανείου, 

συμφωνητικό μίσθωσης ή ενοικίασης 
σχετικά με ακίνητο στο Οντάριο

• Ασφαλιστήριο έγγραφο ή 
ασφαλιστική δήλωση

• Δανειακή σύμβαση ή άλλη 
χρηματοπιστωτική σύμβαση με 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

• Έγγραφο που εκδίδεται ή 
πιστοποιείται από δικαστήριο του 
Οντάριο

• Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο από 
την κυβέρνηση του Καναδά, του 
Οντάριο ή από δήμο του Οντάριο, 
ή από τέτοιου είδους κυβερνητική 
υπηρεσία 

• Οποιοδήποτε έγγραφο από 
Συμβούλιο Φυλής (Band Council) 
του Οντάριο, ιδρυθέν βάσει του 
νόμου Indian Act (Καναδάς)

• Δήλωση εκτίμησης φόρου 
εισοδήματος

• Δήλωση φορολογικού επιδόματος 
παιδιού

• Δήλωση Τ4Ε καταβεβλημένων 
επιδομάτων εργασιακής ασφάλισης

• Δήλωση T4A ασφάλισης ηλικιωμένου 
(Old Age Security (OAS))

• Δήλωση T4A επιδομάτων 
συνταξιοδοτικού προγράμματος 
του Καναδά (P)

• Δήλωση συνταξιοδοτικού 
προγράμματος εισφορών του 
Καναδά

• Δήλωση άμεσης κατάθεσης για το 
Ontario Works

• Δήλωση άμεσης κατάθεσης για το 
πρόγραμμα στήριξης αναπηρίας 
του Οντάριο

• Δήλωση επιδομάτων T5007 για 
την ασφάλεια στον χώρο εργασίας 
και το συμβούλιο ασφάλισης

• Εκτίμηση φόρου ακινήτων
• Δήλωση πιστωτικής κάρτας, 

δήλωση τραπεζικού λογαριασμού ή 
RRSP (συνταξιοδοτικό πρόγραμμα 
αποταμίευσης), RRIF (ταμείο 
εγγεγραμμένου συνταξιοδοτικού 
εισοδήματος), RHOSP 
(εγγεγραμμένο πρόγραμμα 
αποταμίευσης ιδιοκτησίας 
κατοικίας) ή δήλωση Τ5

• Κάρτα CNIB ή κάρτα από άλλον 
εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό 
οργανισμό, που παρέχει υπηρεσίες 
σε άτομα με αναπηρία

• Κάρτα ή φάκελος νοσοκομείου
• Έγγραφο που αποδεικνύει τη 

διαμονή σε φοιτητική εστία, το οποίο 
έχει εκδοθεί από την υπηρεσία ή 
τους αρμόδιους υπαλλήλους για τη 
φοιτητική εστία σε κάποιο ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

• Έγγραφο που αποδεικνύει τη 
διαμονή σε κάποια μονάδα 
μακροπρόθεσμης φροντίδας, 
σύμφωνα με τον νόμο περί 
μονάδων μακροπρόθεσμης 
φροντίδας του 2007

• Λογαριασμό υδροηλεκτρικής 
ενέργειας, νερού, φυσικού αερίου 
ή καλωδιακής τηλεόρασης, ή 
λογαριασμό από υπηρεσία κοινής 
ωφέλειας

• Απόκομμα επιταγής, δήλωση Τ4 
ή απόδειξη πληρωμής εκδοθείσα 
από εργοδότη

• Αναλυτική βαθμολογία ή καρτέλα 
βαθμολογίας από ίδρυμα 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


