
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το MyVote από την  1 Σεπτεμβρίου. 

Η διαδικτυακή εφαρμογή MyVote έχει ό,τι χρειάζεστε για τις δημοτικές εκλογές 
του Τορόντο.  

Μάθετε περισσότερα στο: toronto.ca/elections/MyVote 
 

Η πόλη σας. Η ψήφος σας. 

24 Οκτωβρίου 

toronto.ca/elections 

https://www.toronto.ca/city-government/elections/voter-information/myvote/


Επιλογές ψηφοφορίας 

Αυτοπροσώπως 

Μπορείτε να ψηφίσετε αυτοπροσώπως οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες ημέρες των εκλογών. 

Ψηφίστε νωρίς κατά την πρόωρη ψηφοφορία ή την ημέρα των εκλογών, τη Δευτέρα 24 

Οκτωβρίου.  

Ταχυδρομικώς 

ΒΗΜΑ 1: Αίτηση για ψηφοφορία δια αλληλογραφίας 

• Από την 1η Σεπτεμβρίου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση toronto.ca/VoteByMail 

• Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 23 Σεπτεμβρίου στις 4:30 μ.μ. 

ΒΗΜΑ 2: Συμπληρώσετε το πακέτο σας 

Μόλις εγκριθεί, θα σας αποσταλεί ένα πακέτο ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας για να το 

συμπληρώσετε. 

• ΥΠΟΓΡΑΨΤΕ το έντυπο δήλωσης 

• ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ το ψηφοδέλτιο 

• ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ  το Σφραγισμένο Φάκελο Μυστικότητας μέσα στον κίτρινο φάκελο 

επιστροφής 

ΒΗΜΑ 3: Ταχυδρομήστε το πακέτο σας 

• Επιστρέψτε το συμπληρωμένο πακέτο ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας το οποίο 

συνοδεύεται από προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη μέσω των Καναδικών 

Ταχυδρομείων ή παραδώστε το σε ένα από τα κίτρινα κουτιά παράδοσης μεταξύ 7 και 

21 Οκτωβρίου στις 12 το μεσημέρι (12 μ.μ.). 

• Κάθε εκλογικό διαμέρισμα θα έχει ένα κίτρινο κουτί παράδοσης. Τα σημεία  βρίσκονται 

στη διεύθυνση: toronto.ca/VoteByMail 

• Τα συμπληρωμένα πακέτα ψηφοφορίας δια αλληλογραφίας πρέπει να παραληφθούν 

μέχρι το μεσημέρι (12 μ.μ.) της Παρασκευής, 21 Οκτωβρίου. 

Για ερωτήσεις ή διευκολύνσεις προσβασιμότητας 

• Στείλτε email στο: elections@toronto.ca ή καλέστε στο 311 

• Μάθετε περισσότερα στο: toronto.ca/VoteByMail 



Δια αντιπροσώπου 
Εάν δεν μπορείτε να ψηφίσετε αυτοπροσώπως τις διαθέσιμες ημέρες των εκλογών, μπορείτε 

να ψηφίσετε δια ορισμού αντιπροσώπου σας. Ο αντιπρόσωπος είναι κάποιος που 

εμπιστεύεστε να ψηφίσει για λογαριασμό σας και έχει δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές 

εκλογές του Τορόντο. Συμπληρώστε το έντυπο διορισμού αντιπροσώπου ψήφου, 

υπογεγραμμένο από εσάς και τον αντιπρόσωπό σας, και επικυρώστε το από τον δημοτικό 

υπάλληλο πριν από τις 24 Οκτωβρίου στις 4:30 μ.μ. 

Από την 1η Σεπτεμβρίου, επικοινωνήστε με τις Εκλογές του Τορόντο για να λάβετε ένα έντυπο 

αντιπροσώπου και να κλείσετε ραντεβού για να το επικυρώσετε, στέλνοντας email στο 

VoterRegistration@toronto.ca ή καλώντας στο 311. 

Μάθετε περισσότερα στο: toronto.ca/VoterAccommodations 

Ποιοι μπορούν να ψηφίσουν 

Για να ψηφίσετε στις δημοτικές εκλογές του Τορόντο, πρέπει να 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, ανεξαρτήτως του πόσα ακίνητα έχετε ή νοικιάζετε 

εντός της πόλης. Πρέπει να ψηφίσετε στο εκλογικό τμήμα που  ζείτε. 

Μπείτε στον εκλογικό κατάλογο  

Είναι σημαντικό να ελέγξετε εάν τα στοιχεία σας είναι σωστά, ιδίως αν έχετε μετακομίσει ή αν 

έχετε αλλάξει το όνομά σας από τις τελευταίες εκλογές. Εάν είστε εγγεγραμμένοι στον 

εκλογικό κατάλογο, θα λάβετε ένα δελτίο ταυτότητας ψηφοφόρου ταχυδρομικώς. Αυτό θα 

επιταχύνει τον χρόνο που περνάτε στον χώρο ψηφοφορίας.  

Από την 1η Σεπτεμβρίου, ελέγξτε, προσθέστε ή επικαιροποιήστε τα στοιχεία σας στον εκλογικό 

κατάλογο: 



• χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή εφαρμογή MyVote έως τις 23 Σεπτεμβρίου 

• στέλνοντας email στο VoterRegistration@toronto.ca ή καλώντας στο 311 έως τις 14 

Οκτωβρίου 

• πηγαίνοντας στο εκλογικό σας κέντρο κατά τη διάρκεια της πρόωρης ψηφοφορίας (7 

έως 14 Οκτωβρίου) ή την ημέρα των εκλογών (24 Οκτωβρίου) 

Για να εμφανιστεί το όνομά σας στον τελικό εκλογικό κατάλογο της ημέρας των εκλογών, όλες 

οι επικαιροποιήσεις πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 14 Οκτωβρίου. Μετά από αυτήν την 

ημερομηνία μπορείτε να προσθέσετε τον εαυτό σας στο εκλογικό κέντρο όταν πάτε να 

ψηφίσετε στις 24 Οκτωβρίου. 

Μάθετε περισσότερα στο: toronto.ca/elections/Voters 

Ημέρες διεξαγωγής ψηφοφορίας 

Ημέρα των εκλογών 

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου 2022 από τις 10 π.μ. έως τις 8 μ.μ. 

Πρόωρη ψηφοφορία 

Ψηφίστε πρόωρα από την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου έως την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου από τις 

10 π.μ. έως τις 7 μ.μ. 

Τα εκλογικά κέντρα πρόωρης ψηφοφορίας θα εμφανίζονται στο δελτίο ταυτότητας 

ψηφοφόρου ή βρείτε τα χρησιμοποιώντας τη διαδικτυακή εφαρμογή MyVote, 

toronto.ca/elections/MyVote. 

Πληροφορίες για φοιτητές 

Εάν είστε φοιτητής και θεωρείτε ως "σπίτι" σας τον τόπο όπου ζείτε όταν δεν φοιτάτε, πράγμα 

που σημαίνει ότι σκοπεύετε να επιστρέψετε εκεί, τότε έχετε δικαίωμα ψήφου τόσο στον δήμο 

του "σπιτιού" σας όσο και στον δήμο όπου ζείτε σήμερα ενώ φοιτάτε. 

Μάθετε περισσότερα στο: toronto.ca/elections/Voters 

 

 



MyVote  

Η διαδικτυακή εφαρμογή MyVote έχει ό,τι χρειάζεστε για τις δημοτικές 

εκλογές του Τορόντο.  

Συμπληρώστε τη διεύθυνσή σας στο Τορόντο για να: 

• Μάθετε εάν είστε στον εκλογικό κατάλογο 

• Προσθέστε, αλλάξτε ή ενημερώστε τα στοιχεία σας στον εκλογικό κατάλογο (έως τις 23 

Σεπτεμβρίου) 

• Ελέγξτε τους υποψηφίους που κατεβαίνουν στο εκλογικό διαμέρισμά σας 

• Μάθετε πού και πότε ψηφίζετε 

• Δείτε, κατεβάσετε ή εκτυπώσετε το δελτίο ταυτότητας ψηφοφόρου σας 

• Βρείτε το εκλογικό διαμέρισμά σας και τον χάρτη 

• Βρείτε πληροφορίες για την προσβασιμότητα του εκλογικού σας κέντρου  

• Δείτε ένα δείγμα του ψηφοδελτίου σας 

Σημείωση: συνεχίστε να ελέγχετε το MyVote πριν πάτε να ψηφίσετε αυτοπροσώπως, καθώς 

τα εκλογικά κέντρα ενδέχεται να αλλάξουν.   

Μάθετε περισσότερα στο: toronto.ca/elections/MyVote 

Πρέπει να έχετε μαζί σας ταυτότητα όταν πάτε να ψηφίσετε, ακόμη και αν είστε 
εγγεγραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο. 

 

Διευκολύνσεις προσβασιμότητας 

Εάν αντιμετωπίζετε κάποιο εμπόδιο στην ψηφοφορία, 
επικοινωνήστε με τις Εκλογές του Τορόντο στέλνοντας email στη 
διεύθυνση elections@toronto.ca ή καλώντας στο 311. 

Κέντρα ψηφοφορίας 

Όλα τα κέντρα όπου ψηφίζετε θα είναι προσβάσιμα. Πληροφορίες σχετικά με κάθε κέντρο, για 

παράδειγμα ράμπες, αυτόματο άνοιγμα πόρτας ή τερματικά υποβοήθησης ψηφοφόρων, είναι 

διαθέσιμες στη διεύθυνση: toronto.ca/elections/Voters. 



Προσβάσιμος εξοπλισμός ψηφοφορίας 

Το τερματικό υποβοήθησης ψηφοφόρων είναι μια συσκευή σήμανσης ψηφοδελτίων που 

επιτρέπει στους ψηφοφόρους με αναπηρία να σημειώνουν το ψηφοδέλτιό τους ιδιαιτέρως και 

μόνοι τους. Τα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν οθόνη αφής, ηχητική λειτουργία, πληκτρολόγιο 

Braille, σύστημα επιλογής εισπνοής/εκπνοής αέρα με καλαμάκι, διακόπτη πηδαλιού/ποδιού 

και λειτουργίες ζουμ για τη ρύθμιση του μεγέθους της γραμματοσειράς και της χρωματικής 

αντίθεσης. 

Τα τερματικά υποβοήθησης ψηφοφόρων θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα εκλογικά κέντρα 

πρόωρης ψηφοφορίας - δύο ανά εκλογικό διαμέρισμα. Εάν πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα 

τερματικό υποβοήθησης ψηφοφόρων την ημέρα των εκλογών και δεν υπάρχει στο 

καθορισμένο εκλογικό σας κέντρο, μπορείτε να ζητήσετε τη μεταφορά του ψηφοδελτίου σας 

καλώντας στο 311. 

Άλλες υπηρεσίες 

• Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ψηφοφορίας θα είναι διαθέσιμες σε όλα τα εκλογικά 

κέντρα σε γραφή Braille και σε 26 γλώσσες. 

• Φύλλα μεγέθυνσης θα είναι διαθέσιμα σε όλα τα σημεία ψηφοφορίας για να 

βοηθήσουν τους ψηφοφόρους με χαμηλή όραση. 

• Εάν δεν μπορείτε να μεταβείτε στο εσωτερικό του εκλογικού κέντρου, μπορείτε να 

ζητήσετε να σας βοηθήσουν σε άλλο χώρο εντός του εκλογικού κέντρου. Για 

παράδειγμα, στον χώρο στάθμευσης ή στο πεζοδρόμιο. Καλέστε στο 311 για 

περισσότερες πληροφορίες. 

• Εκλογική ενημέρωση για κωφούς ή βαρήκοους είναι διαθέσιμη καλώντας τη γραμμή 

TTY στον αριθμό 416-338-OTTY (0889). 

• Μπορείτε να φέρετε μαζί σας έναν φίλο για να σας βοηθήσει εάν δεν μπορείτε να 

σημειώσετε μόνοι σας το ψηφοδέλτιό σας ή μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια ενός 

εκλογικού υπαλλήλου. 

• Σε όλα τα εκλογικά κέντρα είναι ευπρόσδεκτη η χρήση ατόμων υποστήριξης και ζώων 

εξυπηρέτησης. 

• Η μεταφορά ψηφοδελτίου μπορεί επίσης να ζητηθεί σε περιπτώσεις όπου ο 

ψηφοφόρος συναντήσει εμπόδιο στο καθορισμένο εκλογικό κέντρο. 

Μάθετε περισσότερα στο: toronto.ca/VoterAccommodations 



Αποδεκτή ταυτοποίηση 

Απαιτείται ταυτότητα όταν πηγαίνετε να ψηφίσετε. Θυμηθείτε να φέρετε μια ταυτότητα που 

να δείχνει το όνομά σας και τη διεύθυνση του Τορόντο που πληροί τις προϋποθέσεις. Το 

δελτίο ταυτότητας ψηφοφόρου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταυτότητα. 

Παραδείγματα αποδεκτής ταυτοποίησης: 
• Άδεια οδήγησης του Οντάριο ή άδεια μηχανοκίνητου οχήματος (τμήμα οχήματος), 

κάρτα με φωτογραφία. 

• Ακυρωμένη προσωπική επιταγή, πιστωτική κάρτα ή κίνηση τραπεζικού λογαριασμού. 

• Λογαριασμός υπηρεσιών κοινής ωφέλειας για υδροδότηση, τηλέφωνο ή καλωδιακή 

τηλεόραση, νερό, φυσικό αέριο ή λογαριασμός από επιτροπή κοινής ωφέλειας. 

• Απόκομμα επιταγής, εκκαθαριστικό σημείωμα T4 ή απόδειξη πληρωμής που εκδίδει ο 

εργοδότης. 

• Δήλωση κατάθεσης για το Ontario Works ή το Πρόγραμμα Υποστήριξης Αναπηρίας του 

Οντάριο (ODSP). 

• Βεβαίωση φόρου ακίνητης περιουσίας, ειδοποίηση βεβαίωσης φόρου εισοδήματος, 

εκκαθαριστικό σημείωμα πίστωσης φόρου λόγω τέκνου. 

• Δήλωση υποθήκης, σύμβαση μίσθωσης ή ενοικίασης. 

• Αναλυτική βαθμολογία ή έλεγχος προόδου από ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Έγγραφο που αποδεικνύει τη διαμονή σε φοιτητική εστία, το οποίο έχει εκδοθεί από 

την υπηρεσία ή τους αρμόδιους υπαλλήλους για τη φοιτητική εστία σε ίδρυμα  

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

• Οποιοδήποτε άλλο έγγραφο της κυβέρνησης του Καναδά, του Οντάριο ή ενός δήμου 

του Οντάριο ή έγγραφο που έχει εκδοθεί ή επικυρωθεί από δικαστήριο του Οντάριο. 

• Οποιοδήποτε έγγραφο από Συμβούλιο Φυλής (Band Council) του Οντάριο που έχει 

συσταθεί βάσει του νόμου Indian Act (Καναδάς). 

• Ασφαλιστήριο συμβόλαιο ή ασφαλιστική δήλωση. 

• Σύμβαση δανείου ή άλλη οικονομική συμφωνία με χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. 

• Δήλωση ασφαλιστικών παροχών απασχόλησης T4E. 

• Δήλωση ασφάλισης ηλικιωμένου T4A (OAS), Παροχές συνταξιοδοτικού προγράμματος 

Καναδά T4A (P), Δήλωση εισφορών για το συνταξιοδοτικό πρόγραμμα του Καναδά. 



• Δήλωση παροχών του Συμβουλίου Ασφάλειας και Ασφάλισης στο χώρο εργασίας 

T5007. 

• Κάρτα CNIB ή κάρτα από άλλη εγγεγραμμένη φιλανθρωπική οργάνωση που παρέχει 

υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία. 

• Έγγραφο που αποδεικνύει τη διαμονή σε οίκο μακροχρόνιας φροντίδας σύμφωνα με 

τον νόμο περί οίκων μακροχρόνιας φροντίδας του 2007, το οποίο εκδίδεται από τον 

διαχειριστή του οίκου. 

• Νοσοκομειακή κάρτα ή αρχείο νοσοκομείου. 

Εάν δεν έχετε αποδεκτή ταυτότητα και δεν είστε στον εκλογικό κατάλογο, θα σας 
ζητηθεί να επιστρέψετε με την ταυτότητά σας για να πάρετε το ψηφοδέλτιο. 

  



Σημαντικές ημερομηνίες 

1 Σεπτεμβρίου 

• Πρώτη ημέρα υποβολής αίτησης για ψηφοφορία δια αλληλογραφίας  

• Πρώτη ημέρα για να προσθέσετε, να αλλάξετε ή να ενημερώσετε τα στοιχεία του 

εκλογικού σας καταλόγου 

23 Σεπτεμβρίου 

• Προθεσμία υποβολής αίτησης για ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου έως τις 4:30 μ.μ. 

Εβδομάδα της 26ης Σεπτεμβρίου 

• Τα δελτία ταυτότητας ψηφοφόρου είναι στο ταχυδρομείο 

7 έως 14 Οκτωβρίου 

• Πρόωρη ψηφοφορία  

21 Οκτωβρίου 

• Οι Εκλογές του Τορόντο πρέπει να παραλάβουν τα πακέτα ψηφοφορίας δια 

αλληλογραφίας έως τις 21 Οκτωβρίου, στις 12 το μεσημέρι. 

Δευτέρα, 24 Οκτωβρίου: Ημέρα των εκλογών 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαδικτυακή τοποθεσία: toronto.ca/elections Email: elections@toronto.ca 

@cityoftoronto  @cityofto  City of Toronto  

Web: toronto.ca/elections  Email: elections@toronto.ca


