ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΚΛΟΓΕΑ
Ο ΓΕΝΙΚΌΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΉΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΏΝ ΤΟΥ ΚΕΜΠΈΚ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΏΝΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΏΜΑΤΆ ΣΑΣ

ΜΠΟΡΕIΤΕ ΝΑ ΨΗΦIΣΕΤΕ;
Για να ψηφίσετε, οφείλετε να είσαστε εγγεγραμμένοι στον
εκλογικό κατάλογο και να πληροίτε τους ακόλουθους όρους την
ημέρα των εκλογών :
• Να είσαστε 18 χρονών ή παραπάνω,
• Να έχετε την Καναδική υπηκοότητα,
• Να διαμένετε στο Κεμπέκ από έξι μήνες.
ΤΟ OΝΟΜA ΣΑΣ ΕIΝΑΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜEΝΟ ΣΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚO
ΚΑΤAΛΟΓΟ;
Μπορείτε να το εξακριβώσετε ελέγχοντας το ειδοποιητήριο
εγγραφής που λαβαίνετε στο σπίτι.
ΠΩΣ ΝΑ ΕΓΓΡAΨΕΤΕ ΤΟ OΝΟΜA ΣΑΣ ΣΤΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚO
ΚΑΤAΛΟΓΟ;
Οφείλετε να παρουσιασθείτε στο γραφείο αναθεώρησης για να
καταθέσετε μία αίτηση εγγραφής ή διόρθωσης στον εκλογικό
κατάλογο. Ένας συγγενής, ο /η σύζυγός σας ή ένα πρόσωπο που
κατοικεί μαζί σας μπορεί να κάνει την αίτηση για λογαριασμό σας.
Μαζί με την αίτησή σας, πρέπει να πορουσιάσετε δύο έγγραφα που
αποδεικνύουν την ταυτότητά σας, διαφορετικά η αίτησή σας θα
απορριφθεί.
1ο eγγραφο
Το πρώτο έγγραφο πρέπει να δείχνει το όνομά σας και την
ημερομηνία γέννησής σας.
Παραδείγματα: Πιστοποιητικό γέννησης, κάρτα ιατροφαρμακευτικής
ασφάλισης Κεμπέκ, Καναδικό διαβατήριο.
2ο eγγραφο
Το δεύτερο έγγραφο πρέπει να δείχνει το όνομά σας και τη
διεύθυνσή σας.
Παραδείγματα: Ά
 δεια οδήγησης Κεμπέκ, λογαριασμός τηλεφώνου
ή ηλεκτρικού.
ΠΟY ΒΡIΣΚΕΤΑΙ ΤΟ ΓΡΑΦΕIΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ;
Η διεύθυνση, οι ημέρες και οι ώρες λειτουργίας του γραφείου
αναθεώρησης βρίσκονται στο ειδοποιητήριο εγγραφής που
λαβαίνετε στο σπίτι.
ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
Η περίοδος αναθεώρησης έχει τελειώσει και θέλετε να καταθέσετε
αίτηση εγγραφής ή διόρθωσης στον εκλογικό κατάλογο;
Επικοινωνήστε με το γραφείο του Διευθυντή της ψηφοφορίας. Θα
σας πληροφορήσουν για την ειδική περίοδο αναθεώρησης και πού
πρέπει να παρουσιασθείτε. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου,
μόνο ο ίδιος ο ψηφοφόρος μπορεί να καταθέσει αίτηση.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ! Η καταχώρισή σας στον εκλογικό κατάλογο κατά τη
διάρκεια της ειδικής αναθεώρησης δεν σας παραχωρεί το δικαίωμα
ψήφου στην πρότερη ψηφοφορία, αλλά μόνο κατά τις ημέρες
ψηφοφορίας στο εκλογικό κέντρο και την ημέρα των εκλογών.
ΠΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΘΑ ΠΑΤΕ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ;
Λίγες μέρες πριν από την ψηφοφορία θα λάβετε μια κάρτα
υπενθύμισης με όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για να
ψηφίσετε την ημέρα των εκλογών. Θα βρείτε επίσης τα ονόματα των
υποψηφίων της εκλογικής σας περιφέρειας.
ΔΕΝ ΕΙΣΤΕ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ ΨΗΦΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ;
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ!
• Μπορείτε να ψηφίσετε στην πρώιμη ψηφοφορία. Συμβουλευτείτε
την ειδοποίηση που σας έχει σταλεί στο σπίτι για να βρείτε τη
διεύθυνση, τις μέρες και ώρες λειτουργίας των εκλογικών κέντρων
πρώιμης ψηφοφορίας.

Τα άτομα με προβλήματα ακοής μπορούν να τηλεφωνήσουν χωρίς
επιβάρυνση στον ακόλουθο αριθμό τηλεφώνου : 1 800 537-0644.

Les personnes sourdes ou malentendantes peuvent composer sans frais le 1 800 537-0644.

• Μπορείτε να ψηφίσετε στο γραφείο του εκλογικού αντιπροσώπου
ή σε ένα από τα κέντρα που έχει οριστεί κατά τη διάρκεια των
ημερών για τον σκοπό αυτό. Μάθετε περισσότερα από τον
εκλογικό αντιπρόσωπο ή συμβουλευτείτε τον δικτυακό μας τόπο
για να βρείτε το κέντρο που σας έχει οριστεί.
• Αν κατοικείτε προσωρινά σε εκλογική περιφέρεια, εκτός του
εκλογικού τμήματος της περιοχής σας κατά τις μέρες των εκλογών,
μπορείτε να ψηφίσετε στο γραφείο του εκλογικού αντιπροσώπου
αυτής της περιφέρειας κατά τη διάρκεια των ημερών που έχουν
καθοριστεί για τον σκοπό αυτό. Θα ψηφίσετε για έναν υποψήφιο
της εκλογικής σας περιφέρειας.
• Εκλογικά κέντρα θα υπάρχουν επίσης σε πολλά πανεπιστήμια και
κολέγια.
ΠΩΣ ΝΑ ΨΗΦIΣΕΤΕ;
1ο Στάδιο	Το προσωπικό του γραφείου ψηφοφορίας εξακριβώνει
την εγγραφή σας στον εκλογικό κατάλογο.
2ο Στάδιο Δηλώνετε την ταυτότητά σας και παρουσιάζετε ένα
έγγραφο ταυτότητας.
3ο Στάδιο Σας δίνουν ένα ψηφοδέλτιο.
4ο Στάδιο Κατευθύνεσθε προς το παραβάν όπου θα μπορέσετε να
κάνετε την επιλογή σας με εμπιστευτικό τρόπο. Αρκεί
να σημειώσετε σ το ψηφοδέλτιό σας ένα μόνο κύκλο
χρησιμοποιώντας υποχρεωτικά το μολύβι που θα σας
δώσει ο επόπτης της ψηφοφορίας.
5ο Στάδιο Αφού κάνετε την επιλογή σας, επιστρέψτε στο τραπέζι.
6ο Στάδιο Βάλτε εσείς ο ίδιος το ψηφοδέλτιό σας μέσα στην κάλπη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΌ! Για να ψηφίσετε πρέπει να πιστοποιήσετε
την ταυτότητά σας παρουσιάζοντας ένα από τα
ακόλουθα έγγραφα :
• Κάρτα ιατροφαρμακευτικής ασφάλισης Κεμπέκ
• Άδεια οδήγησης Κεμπέκ
• Καναδικό διαβατήριο
• Πιστοποιητικό ινδιάνικης καταγωγής
• Δελτίο ταυτότητας των Καναδικών Ενόπλων Δυνάμεων.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΞΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ
ΣΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ;
Ναι, έχουν ληφθεί ειδικά μέτρα για άτομα που:
• απουσιάζουν προσωρινά από το Κεμπέκ
• αδυνατούν να φύγουν από το σπίτι τους για λόγους υγείας και οι
φροντιστές τους κατοικούν στην ίδια διεύθυνση
• μένουν ή κατοικούν σε νοσοκομείο, σε κέντρο στέγασης
μακροχρόνιας φροντίδας, σε κέντρο αποκατάστασης, ή σε
ορισμένα γηροκομεία.
Γνωρίζετε κάποιους που να βρίσκονται σε μια από αυτές τις
καταστάσεις;
Ενημερώστε τους το συντομότερο δυνατό, διότι οι
αιτήσεις εγγραφής θα πρέπει να ληφθούν έγκαιρα κατά την
εκλογική περίοδο.
EΧΕΤΕ ΕΡΩΤHΣΕΙΣ;
• Συμβουλευθείτε τον δικτυακό μας τόπο στη διεύθυνση:
www.elections.quebec.
• Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικώς χωρίς επιβάρυνση στον
ακόλουθο αριθμό : 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846).
• Σ τείλτε μας ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση:
info@electionsquebec.qc.ca.
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