
Στις 22 Ιουνίου και στις 2 Νοεμβρίου, οι πολίτες 
της Νέας Υόρκης θα ψηφίσουν στις σημαντικές 
για όλη την πόλη προκαταρκτικές και γενικές 
εκλογές. Οι προκαταρκτικές εκλογές του Ιουνίου 
θα επηρεάσουν τα αποτελέσματα μιας σειράς 
κρίσιμων αναμετρήσεων για την ανάδειξη 
Δημάρχου, Γενικού Εισαγγελέα, Γενικού Ελεγκτή, 
Προέδρων Δήμων, καθώς και της πλειοψηφίας 
των 51 εδρών του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Αυτές οι καθοριστικής σημασίας κρατικές 
θέσεις θα επηρεάσουν την καθημερινότητά 
μας και θα καθορίσουν τον τρόπο με τον οποίο 
αντιμετωπίζουμε ζητήματα που ενδιαφέρουν 
περισσότερο του πολίτες της Νέας Υόρκης, όπως η 
στέγαση, η εκπαίδευση, η απασχόληση, ο τρόπος 
με τον οποίον δαπανά τα χρήματά της η Πόλη και 
η δημόσια ασφάλεια.

Ψηφίζοντας στις τοπικές εκλογές, εμείς 
οι πολίτες της Νέας Υόρκης μπορούμε 
να περιφρουρήσουμε τη δημοκρατία, να 
διασφαλίσουμε ότι η φωνή μας εισακούεται 
και να συμβάλλουμε στη διαμόρφωση 
των κοινοτήτων μας. Έχοντας γνώση των 
δικαιωμάτων μας, εγγράφοντας ψηφοφόρους, 
καταρτίζοντας σχέδια για τη διεξαγωγή των 
εκλογών και εκπαιδεύοντας τις κοινότητες 
σχετικά με τα νέα εκλογικά συστήματα, 
μπορούμε να διαφυλάξουμε τη δημοκρατία και 
να οδηγηθούμε σε μεγαλύτερη συμμετοχή των 
πολιτών και στους πέντε δήμους.

Η ψήφος βάσει σειράς 
προτίμησης [Ranked 
Choice Voting(RCV)] 

είναι γεγονός!

Τι διακυβεύεται;

Η ψήφος βάσει σειράς προτίμησης 
είναι ένα νέο εκλογικό σύστημα 
σύμφωνα με το οποίο μπορείτε να 
επιλέξετε έως πέντε υποψήφιους κατά 
σειρά προτίμησης.

Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα nyc.gov/
democracynyc για να αποκτήσετε 
πρόσβαση σε ένα πολύγλωσσο 
διαδραστικό ψηφοδέλτιο και να 
μάθετε περισσότερα σχετικά με 
το σύστημα ψήφου βάσει σειράς 
προτίμησης.

Δηλώστε συμμετοχή για να 
παρακολουθήσετε ένα σεμινάριο 
σχετικά με την ψήφο βάσει σειράς 
προτίμησης, που προσφέρεται σε 
πολλές γλώσσες στην ιστοσελίδα 
on.nyc.gov/VoterWorkshops.

Μάθετε περισσότερα σχετικά με 
τις εκλογές της Πόλης της Νέας 
Υόρκης, την ψήφο βάσει σειράς 
προτίμησης, τους υποψήφιους που 
περιλαμβάνονται στο ψηφοδέλτιο 
και τα εκλογικά σας δικαιώματα στον 
ιστότοπο voting.nyc.

Για να ψηφίσετε χρησιμοποιώντας το 
σύστημα βάσει σειράς προτίμησης 
υποψηφίων, μαυρίστε πλήρως τα οβάλ 
πλαίσια στο ψηφοδέλτιό σας από τα 
αριστερά προς τα δεξιά κατά σειρά 
προτίμησης.

Από το 2021, η Πόλη της Νέας Υόρκης 
χρησιμοποιεί το σύστημα της ψήφου 
βάσει σειράς προτίμησης στις 
προκαταρκτικές και ειδικές εκλογές.
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Ποια είναι η διαφορά μεταξύ 
προκαταρκτικών και γενικών εκλογών;

Οι γενικές εκλογές καθορίζουν 
ποιοι υποψήφιοι εκλέγονται σε 
αξίωμα. Δεν χρειάζεται να είστε 
εγγεγραμμένο μέλος σε κάποιο 
κόμμα για να ψηφίσετε στις 
γενικές εκλογές.

Οι προκαταρκτικές 
εκλογές καθορίζουν ποιοι 
υποψήφιοι κάθε κόμματος θα 
συμπεριληφθούν στο ψηφοδέλτιο 
των γενικών εκλογών. Για να 
ψηφίσετε στις προκαταρκτικές 
εκλογές πρέπει να είστε 
εγγεγραμμένα μέλη σε κάποιο 
πολιτικό κόμμα.

Προκαταρκτικές εκλογές:

Γενικές εκλογές:

Σημαντικές προσεχείς ημερομηνίες

Εκλογές για: Δήμαρχο, Γενικό Εισαγγελέα, Γενικό Ελεγκτή, Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης της Νέας 
Υόρκης, Προέδρους Δήμων και Εισαγγελέα της Περιφέρειας του Manhattan.

• 8 Οκτωβρίου - Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής ψηφοφόρων για τις γενικές εκλογές

• 2 Νοεμβρίου - Ημέρα διεξαγωγής γενικών εκλογών

Για την εκλογή Δήμαρχου, Γενικού Εισαγγελέα, Γενικού Ελεγκτή, Δημοτικού Συμβουλίου της 
Πόλης της Νέας Υόρκης, Προέδρων Δήμων και Εισαγγελέα της Περιφέρειας του Manhattan* (δεν 
πρόκειται για RCV).

• 28 Μαΐου - Καταληκτική ημερομηνία εγγραφής ψηφοφόρων για την άσκηση του δικαιώματος 
ψήφου αυτοπροσώπως ή για την ταχυδρομική σήμανση της φόρμας εγγραφής ψηφοφόρου

• 15 Ιουνίου - Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήματος επιστολικής ψήφου για τις 
προκαταρκτικές εκλογές

• 12-20 Ιουνίου - Πρώιμη ψηφοφορία για τις προκαταρκτικές εκλογές 

• 22 Ιουνίου - Ημέρα διεξαγωγής προκαταρκτικών εκλογών

*Η εκλογή Εισαγγελέα της Περιφέρειας του Manhattan δε θα χρησιμοποιήσει το σύστημα της 
ψήφου βάσει σειράς προτίμησης.



Εγγραφή για την ψηφοφορία μέχρι τις 28 Μαΐου:

• Για να εγγραφείτε για την άσκηση ηλεκτρονικής ψήφου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα on.nyc.
gov/DMVVoterReg του Υπουργείου Συγκοινωνιών [Department of Motor Vehicles (DMV)] (εάν 
είστε κάτοχος δελτίου ταυτότητας της Πολιτείας της Νέας Υόρκης).

• Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα democracynyc.turbovote.org για να ζητήσετε να σας 
ταχυδρομηθεί απευθείας ένα προσυμπληρωμένο έντυπο εγγραφής.

• Καλέστε την Εφορευτική Επιτροπή (Board of Elections) στο 1-866-VOTE-NYC και ζητήστε ένα 
έντυπο εγγραφής ψηφοφόρου. Η Εφορευτική Επιτροπή θα σας αποστείλει το έντυπο μαζί με 
έναν φάκελο με προπληρωμένα ταχυδρομικά τέλη.

Είστε ήδη εγγεγραμμένος/-η;

• Βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή σας είναι επικαιροποιημένη στην ιστοσελίδα nycvotersearch.com.

• Βρείτε πού βρίσκονται τα εκλογικά κέντρα για την ημέρα διεξαγωγής των πρώιμων εκλογών 
και των Εκλογών και δείτε το υπόδειγμα του ψηφοδελτίου στην ιστοσελίδα findmypollsite.
vote.nyc.

Υπάρχουν τρεις τρόποι να διασφαλίσετε ότι η φωνή σας θα εισακουστεί 
στην κάλπη των εκλογών. Επιλέξτε τον τρόπο που σας εξυπηρετεί καλύτερα!

Ψηφίστε ταχυδρομικώς!

Αν θέλετε να ψηφίσετε 
ταχυδρομικώς, μπορείτε 
να ζητήσετε ένα έντυπο 
επιστολικής ψήφου στον 
ιστότοπο nycabsentee.
com ή να καλέσετε στο 
1-866-868-3692.

Πώς θα ψηφίσετε την 
ημέρα των εκλογών:

Μπορείτε επίσης να 
ψηφίσετε αυτοπροσώπως 
την Ημέρα των Εκλογών. 
Τα εκλογικά κέντρα είναι 
ανοιχτά από τις 6 πμ έως τις 

Πώς θα ψηφίσετε νωρίς:

Σε κάθε εκλογική αναμέτρηση θα 
έχετε τώρα 9 διαδοχικές ημέρες 
για να ψηφίσετε νωρίς, οι οποίες 
ξεκινάνε 10 ημέρες πριν από την 
Ημέρα των Εκλογών! Αυτό το 
χρονικό διάστημα περιλαμβάνει 
δύο σαββατοκύριακα, νωρίς το 
πρωί και αργά το βράδυ.

Εγγραφή ψηφοφόρων

Καταρτίστε το πρόγραμμα άσκησης του 
εκλογικού σας δικαιώματος



Για να ζητήσετε ένα προσβάσιμο έντυπο επιστολικής ψήφου επισκεφτείτε την ιστοσελίδα 
nycabsentee.com/accessibility. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα 
πρόσβασης των ψηφοφόρων και τη χρήση της συσκευής σήμανσης ψηφοδελτίων, μεταβείτε 
στην ιστοσελίδα on.nyc.gov/VoteAccess.

Είμαστε μια μη κομματική 
πρωτοβουλία της πόλης που εστιάζει 
στην αύξηση της συμμετοχής των 
ψηφοφόρων και της ενεργούς 
ενασχόλησης με τα κοινά. Η 
DemocracyNYC ασχολείται επίσης με 
την αντιμετώπιση και την εξάλειψη 
των ιστορικών εμποδίων όσον 
αφορά στα εκλογικά δικαιώματα 
μέσω της επιμόρφωσης και της 
ευαισθητοποίησης του κοινού, καθώς 
και στις προσπάθειες μεταρρύθμισης 
των πολιτικών διαδικασιών. Μάθετε 
περισσότερα στον ιστότοπο nyc.gov/
democracynyc.

Η Εφορευτική Επιτροπή παρέχει γλωσσική 
συνδρομή σε επιλεγμένα εκλογικά κέντρα στα 
βεγγαλικά, κινέζικα (καντονέζικα και μανδαρίνικα), 
ινδικά, κορεάτικα, πουντζάμπι και ισπανικά. Η 
Επιτροπή Συμμετοχής των Πολιτών της Πόλης της 
Νέας Υόρκης (NYC Civic Engagement Commission) 
προσφέρει γλωσσική συνδρομή σε ορισμένα 
εκλογικά κέντρα στα αραβικά, βεγγαλικά, κινέζικα 
(καντονέζικα και μανδαρίνικα), γαλλικά, κρεόλ 
Αϊτής, ιταλικά, κορεάτικα, πολωνικά, ρωσικά, 
ουρντού και γίντις. Για περισσότερες πληροφορίες, 
επισκεφτείτε την ιστοσελίδα on.nyc.gov/
PollLangAssist.

Εάν χρειάζεστε βοήθεια για να διαβάσετε το 
ψηφοδέλτιό σας, μπορείτε να ζητήσετε τη βοήθεια 
ενός προσώπου της επιλογής σας (πλην του 
εργοδότη ή του εκπροσώπου της συνδικαλιστικής 
σας οργάνωσης) όταν πάτε να ψηφίσετε.

Στη Νέα Υόρκη δεν απαιτείται δελτίο ταυτότητας για να ψηφίσετε. Αν ψηφίζετε για πρώτη 
φορά ή δεν έχετε συμπληρώσει τα τελευταία 4 ψηφία του αριθμού μητρώου κοινωνικής 
ασφάλισης ή του διπλώματος οδήγησης του πολιτειακού DMV στο έντυπο εγγραφής 
ψηφοφόρου σας, συνιστούμε να έχετε μαζί σας στο εκλογικό κέντρο κάποιο επίσημο δελτίο 
ταυτοποίησης που φέρει τη φωτογραφία σας.

Σχετικά με την 
DemocracyNYC

Δυνατότητες πρόσβασης στα εκλογικά κέντρα

Γλωσσική συνδρομή

Χρειάζομαι δελτίο ταυτότητας για να ψηφίσω;


