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Αλλαγές στις περιφέρειες
Υπάρχουν αλλαγές στα όρια των περιφερειών για τις δημοτικές εκλογές του 2018. Οι εν λόγω αλλαγές θα 
τεθούν σε ισχύ από την 1η Δεκεμβρίου 2018, ταυτόχρονα με την έναρξη της θητείας του συμβουλίου. Για να 
κατανοήσετε καλύτερα τις αλλαγές στα όρια των περιφερειών μπορείτε να:

• Χρησιμοποιήσετε το MyVote (toronto.ca/elections/myvote) ώστε να ελέγξετε σε ποια περιφέρεια 
ψηφίζετε και ποιοι είναι οι υποψήφιοι στην περιφέρειά σας

• Δείτε τους χάρτες περιφερειών και τα εκλογικά τμήματα

Μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα μας toronto.ca/elections ή τηλεφωνώντας στο 416-338-1111.

• Βρείτε την περιφέρεια και τον χάρτη σας

• Δείτε ποιοι είναι υποψήφιοι στην περιφέρειά σας

• Μάθετε αν συμπεριλαμβάνεστε στον κατάλογο ψηφοφόρων

• Προσθέστε ή ενημερώστε τις πληροφορίες σας στον κατάλογο ψηφοφόρων (έως 1η Οκτωβρίου)

• Μάθετε πού και πότε ψηφίζετε

• Δείτε και εκτυπώστε το Δελτίο πληροφοριών ψηφοφόρου σας

• Βρείτε πληροφορίες προσβασιμότητας σχετικά με το εκλογικό τμήμα σας (από 1η Οκτωβρίου)

• Δείτε ένα δείγμα του ψηφοδελτίου σας (από 1η Οκτωβρίου)

Τα εκλογικά τμήματα υπόκεινται σε αλλαγές, γι’ αυτό ελέγξτε ξανά το MyVote προτού πάτε να ψηφίσετε.

MyVote
Το MyVote έχει όλα όσα χρειάζεστε. Για να ξεκινήσετε με το MyVote, πληκτρολογήστε τη διεύθυνσή σας στο Τορόντο και:

Ένα ηλεκτρονικό εργαλείο όπου μπορείτε να βρείτε 
όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για να ψηφίσετε.

toronto.ca/elections/myvote



Ποιος μπορεί να ψηφίσει
Μπορείτε να ψηφίσετε στις δημοτικές εκλογές του Τορόντο εάν είστε:

• Καναδός πολίτης, και

• τουλάχιστον 18 ετών, και

• κάτοικος στο Δήμο του Τορόντο, ή

• μη-κάτοικος Τορόντο, ωστόσο εσείς ή ο/η σύζυγός σας είναι ιδιοκτήτης ή ενοικιαστής ακινήτου στο 
Δήμο, και

• δεν σας έχει απαγορευτεί να ψηφίζετε, δυνάμει οποιουδήποτε νόμου.

Μπορείτε να ψηφίσετε μόνο μία φορά στις δημοτικές εκλογές του Τορόντο, ανεξάρτητα από τον αριθμό 
ακινήτων που κατέχετε ή ενοικιάζετε στο Τορόντο. Πρέπει να ψηφίστε στην περιφέρεια στην οποία διαμένετε.

Ημέρα εκλογών
Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2018 από τις 10 π.μ. έως τις 8 μ.μ.

Προ-ψηφοφορία
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου έως Κυριακή, 14 Οκτωβρίου από τις 10 π.μ. έως τις 7 μ.μ.

Τα εκλογικά τμήματα για τις προ-ψηφοφορίες θα αναφέρονται στο Δελτίο πληροφοριών ψηφοφόρου ή θα 
μπορείτε να τις βρείτε χρησιμοποιώντας το MyVote.

Χρησιμοποιήστε το MyVote για να εκτυπώσετε το Δελτίο πληροφοριών ψηφοφόρου ή επιδείξτε το στο κινητό 
τηλέφωνό σας όταν θα πάτε να ψηφίσετε.

Δημαρχείο
Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου έως Κυριακή, 14 Οκτωβρίου από τις 10 π.μ. έως τις 7 μ.μ.

Μπορείτε να ψηφίσετε στο Δημαρχείο του Τορόντο, 100 Queen Street W., κατά την προ-ψηφοφορία, ανεξάρτητα 
από τον τόπο διαμονής σας στο Τορόντο.

Ταυτοποίηση (δελτίο ταυτότητας)
Για να ψηφίσετε, πρέπει να επιδείξετε έγγραφο ταυτοποίησης, το οποίο θα περιλαμβάνει το όνομά σας και την 
διεύθυνσή σας στο Τορόντο.

Δυνατότητα ψηφοφορίας

Αποφύγετε τις ουρές τις ημέρες των εκλογών. 
Εγγραφείτε στον κατάλογο ψηφοφόρων και 
αποκτήστε το Δελτίο πληροφοριών ψηφοφόρου.



Φέρτε μαζί σας το Δελτίο πληροφοριών ψηφοφόρου όταν θα πάτε να ψηφίσετε.

Είναι σημαντικό να ελέγξετε εάν οι πληροφορίες σας είναι σωστές, ειδικά αν έχετε μετακομίσει ή αλλάξει το όνομά 
σας μετά τις τελευταίες εκλογές. Εάν υπάρχει το όνομά σας στον κατάλογο ψηφοφόρων του Δήμου του Τορόντο 
(City of Toronto), σημαίνει ότι θα λάβετε Δελτίο πληροφοριών ψηφοφόρου το οποίο θα επισπεύσει το χρόνο που θα 
δαπανήσετε στο εκλογικό τμήμα.

Εγγραφείτε στον Κατάλογο ψηφοφόρων

Από τις 17 Σεπτεμβρίου, ο Δήμος του Τορόντο θα δέχεται αναθεωρήσεις στον 
κατάλογο ψηφοφόρων.

• Μπορείτε να δείτε αν περιλαμβάνεστε στον κατάλογο ψηφοφόρων καλώντας 
στο 416-338-1111.

• Μπορείτε να προσθέσετε ή να ενημερώσετε τα στοιχεία σας συμπληρώνοντας 
αυτοπροσώπως μία Αίτηση τροποποίησης καταλόγου ψηφοφόρων σε 
οποιοδήποτε από τα Γραφεία Γραμματείας του Δήμου, ή τηλεφωνώντας στο 
416-338-1111.

• Για να εμφανίζεται το όνομά σας στον τελικό κατάλογο ψηφοφόρων την ημέρα 
των εκλογών, όλες οι αναθεωρήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τις 
14 Οκτωβρίου. Μετά από αυτή την ημερομηνία μπορείτε να προσθέσετε τον 
εαυτό σας στο εκλογικό τμήμα όταν θα πάτε να ψηφίσετε στις 22 Οκτωβρίου.

Ελέγξτε, προσθέστε ή επεξεργαστείτε τα στοιχεία σας διαδικτυακά χρησιμοποιώντας 
το MyVote από 17 Σεπτεμβρίου έως 1η Οκτωβρίου.
Χρησιμοποιήστε το MyVote (toronto.ca/elections/myvote) για να:

• Ελέγξετε αν συμπεριλαμβάνεστε στον κατάλογο ψηφοφόρων

• Προσθέσετε το όνομά σας στον κατάλογο ψηφοφόρων 

• Επεξεργαστείτε τα εκλογικά στοιχεία σας 

Να θυμάστε: πρέπει να προσκομίσετε ταυτότητα 
όταν θα πάτε να ψηφίσετε, ακόμα κι αν έχετε 
προστεθεί στον κατάλογο ψηφοφόρων.



Διευκολύνσεις για ψηφοφόρους
Εκλογικά τμήματα
Όλα τα εκλογικά τμήματα θα είναι εύκολα προσβάσιμα και οι πληροφορίες για κάθε τοποθεσία θα είναι 
διαθέσιμες στην ιστοσελίδα μας: toronto.ca/elections/voters.

Εξοπλισμός για προσβασιμότητα στις εκλογές
Το Voter Assist Terminal αποτελεί συσκευή ψηφοφορίας η οποία επιτρέπει σε ψηφοφόρους με αναπηρίες και 
άλλες ειδικές ανάγκες να ψηφίσουν ιδιωτικά και ανεξάρτητα. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει οθόνη αφής, ηχητικό 
εξάρτημα, πληκτρολόγιο Μπράιγ, συσκευή σωλήνα Sip/Puff, διακόπτη Rocker Paddle/Foot και λειτουργία ζουμ 
για να προσαρμόζετε τα μεγέθη γραμματοσειρών και την αντίθεση χρωμάτων.

Οι συσκευές Voter Assist Terminal θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα εκλογικά τμήματα προ-ψηφοφορίας. Αν 
χρειάζεστε μια συσκευή Voter Assist Terminal την ημέρα των εκλογών και δεν υπάρχει κάποια στο εκλογικό 
τμήμα σας, μπορείτε να αιτηθείτε μεταφορά της ψηφοφορίας σας καλώντας στο 416-338-1111.

Εξουσιοδότηση ψηφοφορίας
Εάν δεν μπορείτε να ψηφίσετε οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ημέρες των εκλογών για οποιονδήποτε 
λόγο, μπορείτε να ορίσετε πληρεξούσιο ώστε να ψηφίσει για λογαριασμό σας, συμπληρώνοντας ένα έντυπο 
Εξουσιοδότησης ψηφοφορίας.

Τα έντυπα Εξουσιοδότηση ψηφοφορίας μπορούν να παραληφθούν και να επικυρωθούν σε ένα από τα Γραφεία 
Γραμματείας του Δήμου μέχρι και την ημέρα των εκλογών. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στην 
ιστοσελίδα των Εκλογικών Υπηρεσιών: toronto.ca/elections/voters..

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στο να ψηφίσετε, 
επικοινωνήστε μαζί μας στο 416-338-2020.

Άλλες υπηρεσίες
• Οι οδηγίες για τον τρόπο ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα εκλογικά τμήματα σε 

Μπράιγ και σε 26 γλώσσες.

• Τα μεγεθυμένα ψηφοδέλτια θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα εκλογικά τμήματα προς εξυπηρέτηση 
των ψηφοφόρων με μειωμένη όραση.

• Εάν δεν μπορείτε να εισέλθετε στο εκλογικό τμήμα λόγω κινητικού προβλήματος, μπορείτε 
να ζητήσετε να σας παρασχεθεί βοήθεια σε άλλο σημείο εντός του εκλογικού τμήματος. Για 
παράδειγμα, στο χώρο στάθμευσης ή δίπλα στο πεζοδρόμιο. Καλέστε στο 416-338-1111 για 
περισσότερες πληροφορίες.

• Οι πληροφορίες των εκλογές για κωφούς ή άτομα με προβλήματα ακοής είναι διαθέσιμες 
καλώντας στη γραμμή ΤΤΠ στο 416-338-OTTY (0889).

• Μπορείτε να φέρετε έναν φίλο μαζί για να σας βοηθήσει αν δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
ψηφοδέλτιο μόνοι σας ή μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από έναν εκλογικό υπάλληλο.

• Σε όλα τα εκλογικά τμήματα είναι ευπρόσδεκτα τα άτομα βοηθοί και τα ζώα υπηρεσίας.

Εάν καμία από αυτές τις διευκολύνσεις δεν ικανοποιεί τις 
ανάγκες σας, καλέστε μας στο 416-338-1111.



Αποδεκτά έγγραφα ταυτοποίησης
Απαιτείται έγγραφο ταυτοποίησης (δελτίο ταυτότητας) όταν πηγαίνετε να ψηφίσετε. Θυμηθείτε να 
προσκομίσετε ένα έγγραφο ταυτοποίησης το οποίο θα περιλαμβάνει το όνομά σας και τη διεύθυνσή σας στο 
Τορόντο. Το Δελτίο πληροφοριών ψηφοφόρου που διαθέτετε δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό 
ταυτότητας.

Παραδείγματα αποδεκτών εγγράφων ταυτοποίησης:
• Ταυτότητα με φωτογραφία, δίπλωμα οδήγησης ή άδεια κυκλοφορίας (οχήματος) που έχουν εκδοθεί στο Οντάριο.

• Ακυρωμένη προσωπική επιταγή, πιστωτική κάρτα ή αντίγραφο κίνησης τραπεζικού λογαριασμού.

• Λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για υδροηλεκτρισμό, τηλέφωνο, καλωδιακή τηλεόραση, νερό, 
φυσικό αέριο ή λογαριασμό από επιτροπή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας.

• Στέλεχος επιταγής, δήλωση T4 ή απόδειξη πληρωμής που έχει εκδώσει εργοδότης.

• Αντίγραφο κίνησης απευθείας κατάθεσης στο Πρόγραμμα Έργων του Οντάριο ή Υποστήριξης 
Αναπήρων του Οντάριο.

• Δήλωση φόρου ακίνητης περιουσίας, ειδοποίηση φόρου εισοδήματος, δήλωση επιδόματος τέκνων

• Δήλωση υποθηκών, σύμβαση μίσθωσης ή ενοικίασης.

• Πιστοποιητικό αναγνώρισης σπουδών ή έλεγχος επιδόσεων από σχολείο μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευση.

• Έγγραφο που αποδεικνύει διαμονή σε πανεπιστημιούπολη, το οποίο έχει εκδοθεί από το γραφείο ή τους 
υπευθύνους διαμονής φοιτητών μεταδευτεροβάθμιου ιδρύματος.

• Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της κυβέρνησης του Καναδά, του Οντάριο ή δήμου στο Οντάριο ή έγγραφο 
που έχει εκδοθεί ή επικυρωθεί από δικαστήριο στο Οντάριο.

• Οποιοδήποτε έγγραφο από Συμβούλιο Έθνους (Band Council) στο Οντάριο που δημιουργήθηκε βάσει 
του Ινδιάνικου Νόμου (Καναδάς).

• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ασφαλιστική δήλωση.

• Σύμβαση δανείου ή άλλη οικονομική συμφωνία με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.

• Δήλωση καταβολής ασφαλιστικών παροχών απασχόλησης T4E.

• Δήλωση Ασφάλισης Γήρατος T4A (OAS), Παροχές Συνταξιοδοτικού Προγράμματος Καναδά T4A (P), 
Δήλωση καταβολής εισφορών Συνταξιοδοτικού Προγράμματος Καναδά.

• Δήλωση παροχών της Επιτροπής ασφάλειας και ασφάλισης σε χώρο εργασίας T5007.

• Κάρτα CNIB ή κάρτα από άλλη εγγεγραμμένη φιλανθρωπική οργάνωση η οποία παρέχει υπηρεσίες σε 
άτομα με ειδικές ανάγκες.

• Έγγραφο το οποίο πιστοποιεί διαμονή σε οίκους μακροχρόνιας περίθαλψης, στο πλαίσιο του Νόμου περί 
Μακροχρόνιας Περίθαλψης, 2007, το οποίο έχει εκδοθεί από τον Διαχειριστή του οίκου.

• Νοσοκομειακή κάρτα ή αρχείο.

Εάν δεν διαθέτετε αποδεκτό έγγραφο ταυτοποίησης και δεν περιλαμβάνεστε 
στον κατάλογο ψηφοφόρων, θα σας ζητηθεί να επιστρέψετε με ένα έγγραφο 
ταυτοποίησης ώστε να μπορέσετε να ψηφίσετε.



Τοποθεσίες Γραφείων Γραμματείας Δήμου
Δευτέρα έως Παρασκευή, 8.30 π.μ. έως 4.30 μ.μ. στις ακόλουθες τοποθεσίες:

• Δημαρχείο του Τορόντο, 100 Queen St. W., 1ος όροφος, Βόρεια
• Δημοτικό Κέντρο Etobicoke, 399 The West Mall, Κύριος όροφος
• Δημοτικό Κέντρο North York, 5100 Yonge St., Ισόγειο
• Δημοτικό Κέντρο Scarborough, 150 Borough Drive., 3ος όροφος
• Γραφείο Εκλογικών Υπηρεσιών του Τορόντο, 89 Northline Road 

Επικοινωνήστε μαζί μας
Ιστότοπος: toronto.ca/elections
Email: elections@toronto.ca
Εκλογικές υπηρεσίες: 416-338-1111
Διευκολύνσεις προσβασιμότητας: 416-338-2020
Email προσβασιμότητας: accessibleelections@toronto.ca
ΤΤΠ: 416-338-0889

@torontovotes  

@torontovotes  

Toronto Votes  

Βασικές ημερομηνίες Οκτωβρίου
10 έως 14 Οκτωβρίου: Προ-ψηφοφορία από τις 10 π.μ. έως τις 7 μ.μ.
14 Οκτωβρίου: Τελευταία ημέρα της Προ-ψηφοφορίας
22 Οκτωβρίου: Ημέρα εκλογών από τις 10 π.μ. έως τις 8 μ.μ.


