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Εγγραφή  Ψηφοφόρου Συχνές  Ερωτήσει ς 
(FAQ)  
 
 
   
 
 
Πώς εγγράφομαι για να ψηφίσω;  

Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής ψηφοφόρου και υποβάλετέ την αυτοπροσώπως ή μέσω 
ταχυδρομείoυ στην Επιτροπή Εκλογών της Πόλης της Νέας Υόρκης  (BOE). Μπορείτε να βρείτε 
την αίτηση εγγραφής στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκλογών (www.vote.nyc.ny.us), στο 
τοπικό σας γραφείο της Επιτροπής Εκλογών, σε πολλά γραφεία εξυπηρέτησης πολιτών της 
Πόλης της Νέας Υόρκης, ή να καλέσετε στο 866-VOTE-NYC (212-487-5496 για όσους 
αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής) για να ζητήσετε να σας αποσταλεί μία ταχυδρομικά. Οι 
κάτοικοι της Νέας Υόρκης μπορούν επίσης να κάνουν την εγγραφή ηλεκτρονικά (δείτε 
παρακάτω). Η προθεσμία για υποβολή της αίτησης ταχυδρομικά ή αυτοπροσώπως είναι 25 
ημέρες πριν από τις εκλογές στις οποίες θέλετε να ψηφίσετε. 

Μπορώ να κάνω ηλεκτρονική εγγραφή ψηφοφόρου;  
Η ηλεκτρονική εγγραφή ψηφοφόρου είναι διαθέσιμη μέσω του DMV, αλλά απαιτεί έγκυρη 
ταυτότητα της Πολιτείας της Νέας Υόρκης. Επισκεφτείτε την ηλεκτρονική σελίδα του DMV για 
να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας και να εγγραφείτε ηλεκτρονικά:  
 http://dmv.ny.gov/more-info/electronic-voter-registration-application. 

Δεν γνωρίζω αν είμαι εγγεγραμμένος ψηφοφόρος. Πώς θα μπορούσα να το μάθω; 
Χρησιμοποιήστε την  Αναζήτηση Εγγραφής Ψηφοφόρου 
(http://voterlookup.elections.state.ny.us) για να ελέγξετε ηλεκτρονικά την κατάσταση της 
εγγραφής σας, ή καλέστε στο  866-VOTE-NYC για βοήθεια.   

Υπάρχει πιθανότητα να έχει λήξει η εγγραφή μου;  
Η εγγραφή δεν έχει ημερομηνία λήξης, αλλά μπορεί να καταστεί ανενεργή αν δεν ψηφίσατε στις 
προηγούμενες δύο ομοσπονδιακές εκλογές, ή αν μετακομίσατε και δεν ενημερώσατε την 
Επιτροπή Εκλογών για την αλλαγή διεύθυνσης.   

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που μετακόμισα εντός της Πόλης της Νέας Υόρκης από την 
προηγούμενη φορά που ψήφισα;  
Όταν μετακομίζετε, η νομοθεσία της Πολιτείας της Νέας Υόρκης απαιτεί να δηλώσετε την 
αλλαγή της διεύθυνσής σας στην Επιτροπή Εκλογών μέσα σε 25 ημέρες. Αυτό γίνεται με την 
υποβολή νέας αίτησης εγγραφής ψηφοφόρου και συμπλήρωση των στοιχείων στην αίτηση, 
συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου «Στοιχεία ψηφοφόρου που έχουν αλλάξει». Συμπληρώστε 
τη νέα και την παλιά σας διεύθυνση, σημειώστε το πλαίσιο για το κόμμα στο οποίο επιθυμείτε 
να εγγραφείτε (ακόμα και αν είχατε εγγραφεί σε κόμμα στην παλιά σας διεύθυνση), και 
συμπληρώστε όποιες άλλες πληροφορίες απαιτούνται. Αν μετακομίσατε αλλά δεν δηλώσατε την 
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αλλαγή διεύθυνσης στην Επιτροπή Εκλογών πριν από την προθεσμία, πρέπει να πάτε στο νέο 
εκλογικό σας τμήμα και να ψηφίσετε με ψηφοδέλτιο ένορκης δήλωσης. Καλέστε το  
866-VOTE-NYC για να μάθετε αν η αλλαγή της διεύθυνσής σας έχει καταχωρηθεί.   

Αν υπάρχει καταδίκη για έγκλημα επηρεάζονται τα δικαιώματα εγγραφής και ψήφου μου;  
Δεν μπορεί να εγγραφείτε ή να ψηφίσετε, αν έχετε καταδικαστεί για έγκλημα, και αν για αυτό το 
έγκλημα: 

• Εκτίετε αυτή τη στιγμή ποινή φυλάκισης, ή 
• Αποφυλακιστήκατε υπό όρους επιτήρησης.  

Μπορείτε να εγγραφείτε και να ψηφίσετε αν καταδικαστήκατε για έγκλημα και αν για αυτό το 
έγκλημα: 

• Καταδικαστήκατε με αναστολή, 
• Δεν καταδικαστήκατε με ποινή φυλάκισης ή η ποινή φυλάκισης αναστάλθηκε, 
• Υπηρετήσατε τη μέγιστη ποινή φυλάκισής σας, οπότε έχετε το δικαίωμα να 

επαναεγγραφείτε για να ψηφίσετε, 
• Αποφυλακιστήκατε με αναστολή και στη συνέχεια απαλλαχθήκατε, οπότε έχετε το 

δικαίωμα να επαναεγγραφείτε για να ψηφίσετε. 
• Σας δόθηκε χάρη. 

 
Αν υπάρχει καταδίκη για πλημμέλημα επηρεάζονται τα δικαιώματα εγγραφής και ψήφου 
μου;  
Μπορείτε να εγγραφείτε και να ψηφίσετε, ακόμα και από τη φυλακή, αν καταδικαστήκατε μόνο 
για πλημμέλημα. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες είτε καταδικαστήκατε από δικαστήριο της Νέας 
Υόρκης, είτε άλλης πολιτείας, είτε από ομοσπονδιακό δικαστήριο. Δεν χρειάζεται να υποβάλετε 
περαιτέρω δικαιολογητικά που αφορούν το ποινικό σας μητρώο προκειμένου να εγγραφείτε και 
να ψηφίσετε.  

Αυτήν την περίοδο είμαι άστεγος, μπορώ να εγγραφώ και να ψηφίσω;  
Ναι, έχετε το δικαίωμα να εγγραφείτε και να ψηφίσετε. Συμπληρώστε την αίτηση εγγραφής με 
μια τοποθεσία στην οποία μπορούμε να σας βρούμε, όπως «Παγκάκι στο Central Park στην 86η 
Οδό», ως διεύθυνση στην οποία κατοικείτε. Το εκλογικό σας τμήμα θα οριστεί σύμφωνα με 
αυτήν τη διεύθυνση. Συμπληρώστε τη διεύθυνση ενός ξενώνα αστέγων, Ταχυδρομικής Θυρίδας, 
ή μέλους της οικογένειάς σας ως τη διεύθυνση αλληλογραφίας σας. Η κάρτα ψηφοφόρου θα 
αποσταλεί σε αυτήν τη διεύθυνση.   


