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ΠΔΡΙΛΗΦΗ ( abstract ) 

 

Ζ ξαγδαία δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο, ε παγθνζκηνπνίεζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε 

αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο ηεο πιεξνθνξίαο είραλ σο ζπλέπεηα ηελ κεηεμέιημε 

παγησκέλσλ ζεζκψλ θαη δηαδηθαζηψλ. Ζ δηάδνζε ηεο ηερλνινγίαο αξρίδεη λα 

ππεηζέξρεηαη θαη ζηηο δηαδηθαζίεο ςεθνθνξίαο. Ζ πξνβιεκαηηθή ζην ζεκείν απηφ είλαη 

λα δηαηεξεζνχλ θαη λα κελ ππνλνκεπζνχλ νη αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ ςεθνθνξία.  Ζ  

επέθηαζε ησλ ηερλνινγηψλ ηεο πιεξνθνξηθήο απεηιεί ηελ ειεπζεξία ησλ πνιηηψλ, ζην 

βαζκφ πνπ  ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπο απνθαιχπηνληαη θαη ππφθεηληαη ζε 

επεμεξγαζία απνηειψληαο πνιιέο θνξέο  αληηθείκελν ζπλαιιαγήο.  

    

Καζνξηζηηθή  ινηπφλ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο, είλαη ε ζπκβνιή ησλ 

Αλεμάξηεησλ Αξρψλ. Ζ δξάζε ηνπο εθηείλεηαη ζπλήζσο ζε επαίζζεηεο πεξηνρέο γηα 

ηελ αμία θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ αλζξψπνπ, ελψ βαζηθή απνζηνιή ηνπο είλαη ε 

αληηκεηψπηζε θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ γεληθφηεξα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Οη 

Αλεμάξηεηεο Αξρέο απνηεινχλ πξνλνκηαθφ ρψξν γηα ηελ πξνβνιή λέσλ πηπρψλ 

πνιιψλ επηκέξνπο δηθαησκάησλ. Ζ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ 

Υαξαθηήξα βξίζθεηαη αζθαιψο ζηελ εκπξνζζνθπιαθή απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. 

 

 Με ηελ  παξνχζα εξγαζία επηρεηξείηαη ε αλάπηπμε ησλ πξνβιεκαηηθψλ  ηεο 

εηζαγσγήο ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζε ζρέζε κε ηηο δηθαηνθξαηηθέο αξρέο πνπ 

ηζρχνπλ ζηε ρψξα καο. ηαδηαθά ινηπφλ ζα μεηπιίμνπκε ηηο ζεκαληηθφηεξεο πηπρέο ηνπ 

ζέκαηνο ηεο ςεθνθνξίαο  ψζηε θάζε ελδηαθεξφκελνο λα κπνξεί λα δηακνξθψζεη κηα 

νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ηηο ζπλέπεηεο ησλ ζπζηεκάησλ 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο.  
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1. ΤΣΗΜΑΣΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

1.1 Δηζαγσγή 

 

ηηο δεκνθξαηίεο, ε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζε ςεθνθνξίεο γηα ηελ εθινγή ηνπ 

αληηπξνζσπεπηηθνχ ζψκαηνο  ή ζε δεκνςεθίζκαηα ζπληζηά θνξπθαία ιεηηνπξγία ηεο 

δεκνθξαηηθήο δηαδηθαζίαο θαη απνηειεί ηε βαζηθή παξάκεηξν γηα ηε λνκηκνπνίεζε ηεο 

εμνπζίαο. Σν δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ είλαη απηφ πνπ αηζζεηνπνηεί ηε ζρέζε ηνπ αηφκνπ 

κε ηελ πνιηηεία θαη πξαγκαηψλεη ηελ ηδηφηεηα ηνπ πνιίηε. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ 

εθινγψλ φινη νη πνιίηεο κπνξνχλ λα εθθξάζνπλ ειεχζεξα ηελ γλψκε ηνπο, 

απνδνθηκάδνληαο ή επηδνθηκάδνληαο κε ηελ ζεηηθή ηνπο ςήθν ηελ θπβέξλεζε.  Σν 

δηθαίσκα φκσο απηφ ησλ πνιηηψλ δελ αμηνπνηείηαη  επνηθνδνκεηηθά εμαηηίαο ηεο 

απμεκέλεο απνρήο απφ ηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο ζε φια ηα επίπεδα. Έλαο απφ ηνπο 

ιφγνπο είλαη ε δπζθνιία θπζηθήο παξνπζίαο ηνπ θάζε πξνζψπνπ ζηνλ ηφπν ηεο 

ςεθνθνξίαο ηνπ. 

Οη ζπδεηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, 

εθθηλνχλ απφ ην ελδηαθέξνλ πνπ παξνπζηάδεη ε πηνζέηεζή ηεο ζε αξθεηέο ρψξεο , φπσο 

ζηηο ΖΠΑ.  Παξαηεξψληαο θαλείο ηηο εμειίμεηο, δηαπηζηψλεη φηη ε ηδέα ηεο 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο βξίζθεη φιν θαη πεξηζζφηεξνπο νπαδνχο.  αλ ζεηηθφ ζεκείν 

πξνβάιιεηαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ θαη δεκνςεθηζκάησλ. 

ηηο κέξεο καο ηδηαίηεξα, ην ζηνηρείν απηφ είλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηφ κηαο θαη ε δηεζλήο 

νηθνλνκηθή θξίζε επηβάιιεη ζπλερείο πεξηθνπέο δαπαλψλ  ζην δεκφζην ηνκέα. 

ην ρψξν ηεο ςεθνθνξίαο, ην πξφηαγκα απφ ηε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ είλαη ε 

ελεξγνπνίεζε ησλ πνιηηψλ κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηε δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηεο 

πνιηηεηαθήο βνχιεζεο. 
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1.2  ΟΡΙΜΟ ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Με ηνλ φξν ειεθηξνληθή ςεθνθνξία  (electronic voting ) , ελλννχκε ηελ 

άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ (Οκάδα 

εξγαζίαο Σ-4, ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο,  Κάηζηθαο,  Μήηξνπ ( 2004) ) .  

Ζ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία ζεσξείηαη σο έλα είδνο ςεθνθνξίαο πνπ πεξηιακβάλεη 

ειεθηξνληθά κέζα. Κξίζηκε είλαη ε δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ electronic machine voting (e 

MV ), δειαδή ηεο ςεθνθνξίαο κε ηε ρξήζε κεραλψλ θαη ηεο ειεθηξνληθήο ςήθνπ εμ 

απνζηάζεσο, electronic distance voting (e DV ). ην ζεκείν απηφ δηαπηζηψλνπκε πσο 

ην πεδίν ηεο λνκηθήο επηζηήκεο εμειίζζεηαη εμαηηίαο ηερλνινγηθψλ θαηλνηνκηψλ. Σα 

ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο θαηαηάζζνληαη  απφ ιεηηνπξγηθή άπνςε ζε ηξείο 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην πνπ βξίζθεηαη ε « ειεθηξνληθή θάιπε» πνπ ζα δερζεί ηελ 

ειεθηξνληθή ςήθν. Έηζη δηαθξίλνπκε ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ν 

ςεθνθφξνο ςεθίδεη ζε ππνινγηζηέο εγθαηεζηεκέλνπο ζηα παξαδνζηαθά εθινγηθά 

θέληξα, ηα ζπζηήκαηα ζηα νπνία ν ςεθνθφξνο ςεθίδεη ζε εηδηθά πεξίπηεξα   

(infokiosks) θαη ζπζηήκαηα ζηα νπνία ν ςεθνθφξνο ςεθίδεη ζε ππνινγηζηέο 

εγθαηεζηεκέλνπο νπνπδήπνηε, αξθεί λα είλαη ζπλδεδεκέλνη ζην Γηαδίθηπν.  

 

Ζ ρξήζε ηερλνινγηψλ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο επαλανξγαλψλεη ηελ 

παξαδνζηαθή εθινγηθή δηαδηθαζία. Σν ράξηηλν ςεθνδέιηην αληηθαζίζηαηαη απφ ην 

ειεθηξνληθφ-ςεθηαθφ. Σα ηνπηθά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο (direct 

recording electronic (DRE) voting systems) απνηεινχλ ην ειεθηξνληθφ ηζνδχλακν ησλ 

mechanical-lever machines θαη είλαη ηα κφλα ειεθηξνληθά εθινγηθά ζπζηήκαηα πνπ 

πεξηιακβάλνπλ εθινγηθά θέληξα. ε φια ηα ππφινηπα (internet-based), φιεο νη 

δηαδηθαζίεο ιακβάλνπλ ρψξα απφ απφζηαζε. Ζ πξψηε DRE κεραλή ςεθνθνξίαο 

(voting machine) ρξεζηκνπνηήζεθε ζε πξαγκαηηθέο εθινγέο ην 1975 ζην Streamwood 

θαη Woodstock Illinois. Ήδε φκσο απφ ην 1964 είραλ ρξεζηκνπνηεζεί ππνινγηζηέο ζε 

δχν επαξρίεο ηεο Georgia ζηηο ΖΠΑ. 

 

Ζ Βξαδηιία ην 2000 ήηαλ ε πξψηε ρψξα πνπ ρξεζηκνπνίεζε ζχζηεκα 

ςεθνθνξίαο πιήξσο βαζηζκέλν ζε ππνινγηζηέο. Ζ Georgia ήηαλ επίζεο ε πξψηε 

πνιηηεία ζηηο ΖΠΑ πνπ πηνζέηεζε εμνινθιήξνπ κηα εληαία DRE ηερλνινγία γηα 

ςεθνθνξία ην 2002. ε ζχγθξηζε κε ην 2000, φπνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ δηάθνξνη ηχπνη 

ςεθνθνξίαο, ην πνζνζηφ ησλ undervotes (ησλ ςεθνδειηίσλ φπνπ δελ είραλ 
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ζπκπιεξσζεί φια ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία εθινγήο) κεηψζεθε απφ 4,4% ζε ιηγφηεξν 

απφ 1%, θάηη πνπ απνηειεί πνηνηηθφ δείθηε αθεξαηφηεηαο ελφο εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο.  

 Ζ ςεθνθνξία ζε παξαδνζηαθά εθινγηθά θέληξα κε εηδηθφ εμνπιηζκφ θαίλεηαη 

φηη είλαη πεξηζζφηεξν εχρξεζηε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε απφ ηα παξαδνζηαθά 

ρεηξνγξαθηθά ζπζηήκαηα ςεθνθνξίαο, επεηδή αθελφο νη ςεθνθφξνη κπνξνχλ λα 

αζθήζνπλ ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα ζε νπνηνδήπνηε ηκήκα, αλεμάξηεηα  ηνπ ηφπνπ 

δηακνλήο ηνπο θαη ηεο εθινγηθήο ηνπο πεξηθέξεηαο θαη αθεηέξνπ, ε θαηακέηξεζε 

γίλεηαη γξήγνξα θαη έγθπξα κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχζηεκα είλαη αμηφπηζην. 

Σα ζπζηήκαηα ινηπφλ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ελδπλακψλνπλ ηελ 

δεκνθξαηία ζηεξηδφκελα ζε φξνπο ζπκκεηνρήο. ζν πεξηζζφηεξνη είλαη νη πνιίηεο πνπ 

πξνζέξρνληαη ζηηο θάιπεο ηφζν πην αληηπξνζσπεπηηθά είλαη θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

εθινγψλ.  

1.3  ΜΟΡΦΔ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

ηα ζπζηήκαηα ςεθνθνξίαο ζε εηδηθά πεξίπηεξα, νη κεραλέο ςεθνθνξίαο 

κπνξνχλ λα βξίζθνληαη ζε ρψξνπο εθηφο ησλ παξαδνζηαθψλ εθινγηθψλ ηκεκάησλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ηφζν ε ηερλνινγηθή πιαηθφξκα φζν θαη ε θπζηθή εγθαηάζηαζε 

πξέπεη λα βξίζθνληαη θάησ απφ ηνλ έιεγρν ησλ αξκφδησλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο 

δηαδηθαζίαο ηεο εθινγήο θαη πξέπεη επίζεο λα παξαθνινπζνχληαη θαηάιιεια, ψζηε λα 

πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο αζθάιεηαο θαη ηδησηηθφηεηαο θαη λα εκπνδίδνπλ ηηο κε 

εμνπζηνδνηεκέλεο παξεκβάζεηο. Οη ππνινγηζηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε ηέηνηα 

ζπζηήκαηα είλαη εθηεζεηκέλνη ζε πεξηζζφηεξνπο θηλδχλνπο απ’ φ,ηη απηνί πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα παξαδνζηαθά εθινγηθά θέληξα ( Gritzalis, ( 2003) ). 

Οη ειεθηξνληθέο ςεθνθνξίεο κέζσ Γηαδηθηχνπ ζεσξνχληαη φηη δηεπθνιχλνπλ ηε 

δηαδηθαζία ηεο εθινγήο γηα ηνλ κέζν πνιίηε, απμάλνληαο έηζη ηε ζπκκεηνρή. ηελ 

αξρή, ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία κέζσ Γηαδηθηχνπ ζεσξήζεθε κηα αθφκε εθαξκνγή 

ηνπ Γηαδηθηχνπ, παξφκνηα κε απηέο ηνπ ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ θαη ηεο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο. Ζ πξνζέγγηζε φκσο απηή δελ είλαη θαζφινπ ζσζηή, αθνχ ηα 

ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο κέζσ Γηαδηθηχνπ πξέπεη λα ηθαλνπνηνχλ πςειέο 

πξνδηαγξαθέο αζθάιεηαο θαη ηδησηηθφηεηαο. Έηζη, ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία κέζσ 

Γηαδηθηχνπ είλαη πνιχ πην απαηηεηηθή, απφ άπνςε πξνδηαγξαθψλ, απφ ηηο ζπλήζεηο 
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εθαξκνγέο ειεθηξνληθνχ εκπνξίνπ ή ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Απφ ηελ άιιε 

πιεπξά, αλ θαη ε δεκνθξαηηθή δηαδηθαζία απαηηεί θαη εγγπάηαη έλα πςειφ επίπεδν 

αζθάιεηαο, ηα πινπνηεκέλα ζπζηήκαηα αζθάιεηαο δελ πξέπεη λα είλαη δχζρξεζηα γηα 

ηνπο πνιίηεο, αιιηψο δελ ελζαξξχλεηαη ε ζπκκεηνρή ηνπο. 

πκπεξαίλνπκε ινηπφλ φηη ν θχξηνο ζηφρνο  ησλ πζηεκάησλ Ζιεθηξνληθήο 

Φεθνθνξίαο είλαη ε ππνζηήξημε ηεο  νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ηεο εθινγηθήο 

δηαδηθαζίαο κε απψηεξν ζθνπφ ηελ ελδπλάκσζε ηεο ζπκκεηνρηθήο δεκνθξαηίαο.. Σν 

χζηεκα ππνζηεξίδεη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ εθινγηθψλ πεξηθεξεηψλ, ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

ζπλδπαζκψλ θαη ησλ ππνςεθίσλ, ηε δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ ςεθνδειηίσλ, ηελ 

εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ςεθνθφξσλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ εθινγηθψλ θαηαιφγσλ, 

ηε δεκηνπξγία κέζσλ απζεληηθνπνίεζεο γηα ηνπο ςεθνθφξνπο θαη ηελ απηφκαηε 

θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ κεηά ην πέξαο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. 

Οη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ είλαη αξθεηνί, φκσο  ε ειεθηξνληθή δεκνθξαηηθή 

πξαθηηθή πνπ επηρεηξείηαη λα πξνσζεζεί  αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ ελεξγνπνίεζε 

ησλ πνιηηψλ. Ζ ειεθηξνληθή δεκνθξαηία είλαη έλαο λένο ζπλδπαζκφο ηερληθψλ, 

θνηλσληθψλ, θαη πνιηηηθψλ παξακέηξσλ, γηα απηφ ππάξρεη θαη αλάγθε λα  

αλαγλσξηζζνχλ νη ζχλζεηεο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη γηα λα ζπλδξάκνπλ ζηελ 

επηηπρεκέλε εθαξκνγή ηεο ( Barr,  Bishop,  Gondree , (2007), Magazine 

Communications of the ACM  - Emergency response information systems: emerging 

trends and technologies, Fixing Federal E- Voting Standards,  Volume 50 Issue 3). 

 

1.4 ΣΡΟΠΟΙ ΑΚΗΗ ΣΟΤ ΔΚΛΟΓΙΚΟΤ          ΓΙΚΑΙΧΜΑΣΟ 

 

Οη ζεζκνί θαη νη ζπλήζεηο πξαθηηθέο ζε φιεο ηηο θνηλσλίεο ηνπ θφζκνπ ππφθεηληαη 

ζε εμέιημε θαη αλαλνεκαηνδφηεζε κε ην πέξαο ησλ ρξφλσλ. Έηζη θαη ν ζεζκφο ησλ 

εθινγψλ έρεη δηαθνξνπνηεζεί απφ ηφηε πνπ εθαξκφζζεθε. Απφ ηελ ςεθνθνξία κε ηελ 

αλάηαζε ηνπ ρεξηνχ ή ηε ξίςε ζθαηξηδίσλ,  θάπνηεο ρψξεο έρνπλ πεξάζεη ζηελ 

ςεθνθνξία κέζσ ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Οη δηάθνξεο κνξθέο αζθήζεσο ηνπ 

εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο φπσο ηηο γλσξίδνπκε είλαη νη παξαθάησ: 
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 Παξαδνζηαθή κνξθή ςεθνθνξίαο: Δίλαη ε ςεθνθνξία ζηα εθινγηθά ηκήκαηα κε 

ηε ρξήζε έληππνπ ςεθνδειηίνπ. Δθαξκφδεηαη ζε πνιιά επξσπατθά θξάηε. Οη 

εγγεγξακκέλνη ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο πνιίηεο, εηζέξρνληαη ζηνπο εηδηθά 

δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο θαη κε ηε κνξθή ηνπ ζηαπξνχ ή ηεο δεζκεπκέλεο 

επηινγήο (ιίζηα), επηιέγνπλ ην θνκκαηηθφ ζρεκαηηζκφ ηεο αξεζθείαο ηνπο.  Ζ 

κνξθή απηή ςεθνθνξίαο, παξέρεη αξθεηέο εγγπήζεηο γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

κπζηηθνχ ραξαθηήξα ηεο δηαδηθαζίαο (Οκάδα εξγαζίαο Σ-4,  Κάηζηθαο,   

Μήηξνπ, ( 2004) ).   

 

 Δπηζηνιηθή ςήθνο: Αζθείηαη κε ηελ απνζηνιή ζηηο αξκφδηεο δηνηθεηηθέο αξρέο, 

κέζσ ηαρπδξνκείνπ, ηνπ έληππνπ ςεθνδειηίνπ πνπ θαηαγξάθεη ηε βνχιεζε ηνπ 

εθινγέα. Ζ επηζηνιηθή ςήθνο ζε νξηζκέλα θξάηε, απνλέκεηαη ζε ςεθνθφξνπο, νη 

νπνίνη ιφγσ ηεο ζπλδξνκήο ζπγθεθξηκέλσλ γεγνλφησλ, αδπλαηνχλ λα πξνζέιζνπλ 

ζηα εθινγηθά ηκήκαηα, θαηά ηελ εκέξα δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ θαη λα αζθήζνπλ 

ην εθινγηθφ ηνπο δηθαίσκα. ήκεξα ε εθινγηθή λνκνζεζία ησλ πεξηζζφηεξσλ 

θξαηψλ επηηξέπεη ηελ άζθεζε ηεο επηζηνιηθήο ςήθνπ κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

ςεθνθφξνπ (on demand), ρσξίο λα απαηηεί ηελ επίθιεζε ηδηαίηεξσλ ιφγσλ. 

Σειεπηαία γίλεηαη ιφγνο γηα ηε ιεγφκελε θαζνιηθή επηζηνιηθή ςήθν (universal 

postal voting), φπνπ ηα εθινγηθά ηκήκαηα ζα θαηαξγεζνχλ θαη ε ςεθνθνξία ζα 

αζθείηαη απνθιεηζηηθά κέζσ ηαρπδξνκείνπ. ηελ επηζηνιηθή ςήθν, νη ςήθνη 

κεηξψληαη κεηά ην πέξαο ηεο εθινγηθήο πεξηφδνπ, πνπ ηζρχεη γηα ηα ζπκβαηηθά 

εθινγηθά ηκήκαηα. ηελ Διιάδα ην χληαγκά καο επηηξέπεη ηελ επηζηνιηθή ςήθν, 

σζηφζν δελ έρεη ςεθηζηεί ν εθηειεζηηθφο λφκνο γηα λα ηεζεί ζε εθαξκνγή. 

 

 Ηιεθηξνληθή ςεθνθνξία (e-voting): Ζ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, 

πεξηιακβάλεη κία κεγάιε θιίκαθα απφ θαηλνηφκεο εμειίμεηο ζηνλ ηξφπν 

νξγάλσζεο θαη δηεμαγσγήο ησλ εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ. Σηο αιιαγέο απηέο 

πξνθάιεζε ε αλάγθε γηα επηηάρπλζε ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηακεηξνχληαλ ηα 

ςεθνδέιηηα, ν νπνίνο, ηδηαίηεξα ζηα θξάηε κε κεγάιε δεκνγξαθηθή ζπγθέληξσζε, 

κπνξεί λα αλαζηείιεη γηα εκέξεο ηελ αλαθνίλσζε ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο, 

θαζψο θαη ε αλάγθε γηα κείσζε ηνπ θφζηνπο ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο(Οκάδα 

εξγαζίαο Σ-4,  Κάηζηθαο, Μήηξνπ (  2004 ) ).   
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1.5 ΘΔΣΙΚΔ ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

Πιεζψξα επηζηεκνληθψλ αιιά θαη δεκνζηνγξαθηθψλ θεηκέλσλ αλαθέξνληαη 

ζηηο δπλαηφηεηεο ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο θαη ηηο πξννπηηθέο πνπ 

αλνίγνπλ γηα κηα πεξηζζφηεξν ζπκκεηνρηθή δεκνθξαηία ( Holznagel / Grunwald/ 

Hanssmann, ( 2002) ). 

 Αξθεηνί πηζηεχνπλ φηη παξά ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζα ζπδεηήζνπκε,  είλαη 

ηερλνινγηθά δπλαηφ λα θαηαζθεπαζηεί ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο πνπ λα 

είλαη ηνπιάρηζηνλ φζν αζθαιέο είλαη θαη ηα ήδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα επηζηνιηθήο 

ςήθνπ. ε θάζε πεξίπησζε, νη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί ζηνλ ηνκέα ζπκθσλνχλ φηη πξέπεη 

λα επηηεπρζεί ε θαηάιιειε ηζνξξνπία κεηαμχ αζθάιεηαο, πξνζβαζηκφηεηαο θαη 

επθνιίαο ρξήζεο πξηλ έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο επηηξαπεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο εθινγήο.  

 Άιισζηε, δελ ζα ήηαλ δίθαην λα απαηηεί θαλείο έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο λα είλαη πεξηζζφηεξν αζθαιέο απφ ην ρεηξνγξαθηθφ ηνπ ηζνδχλακν. Καη 

βέβαηα, ε ηειηθή απφθαζε γηα ηε ρξήζε ή κε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο ζα 

πξέπεη λα ζπλππνινγίδεη ηφζν ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, φζν θαη ηα αλακελφκελα 

νθέιε. Φαίλεηαη πάλησο φηη, αλ θαη ε ςεθνθνξία κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ αλακθίβνια 

δίλεη ζηνπο ςεθνθφξνπο άλεζε θαη επθνιία πξνζβαζηκφηεηαο (Holznagel / Grunwald/ 

Hanssmann( 2002) ) , επηηξέπνληάο ηνπο λα ςεθίδνπλ απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ππάξρεη 

πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, απηφο ν ηξφπνο ςεθνθνξίαο παξνπζηάδεη θαη ζεκαληηθά 

πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη εγείξεη θνηλσληθά δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζε ηερλνινγηθφ, νξγαλσηηθφ, επηρεηξεζηαθφ, αιιά 

θαη πνιηηηθφ επίπεδν, πξηλ απνηειέζεη ελαιιαθηηθή επηινγή γηα ηε δηεμαγσγή 

πξαγκαηηθψλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε, ε Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο επεξεάδεη θάζε πιεπξά ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο θαη αιιάδεη ηνλ ηξφπν 

πνπ δνχκε, πνπ εξγαδφκαζηε, πνπ επηθνηλσλνχκε, πνπ δηαζθεδάδνπκε, πνπ δηνηθνχκε 

θαη δηνηθνχκαζηε. Δίλαη, ινηπφλ, θαζαξά ζέκα ρξφλνπ πξηλ αιιάμεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

ζπκκεηέρνπκε ζηα θνηλά, πνπ δηακνξθψλνπκε ηηο πνιηηηθέο καο απφςεηο, πνπ 

ζπκβάιινπκε ζηε δηακφξθσζε ησλ απφςεσλ ησλ άιισλ, πνπ επεξεάδνπκε ηηο 

πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ καο αθνξνχλ, πνπ ζπκκεηέρνπκε ζηα θνηλά, πνπ εθιέγνπκε 

ηνπο αληηπξνζψπνπο καο θαη, ηειηθά, ηνλ ηξφπν πνπ βηψλνπκε ηε δεκνθξαηία. ιεο 

απηέο νη ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο έρνπλ νδεγήζεη ζηνλ φξν ειεθηξνληθή δεκνθξαηία, 
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γηα ηνλ νπνίν πνιιέο ζπδεηήζεηο  πξαγκαηνπνηνχληαη. ια απηά κπνξνχλ λα 

ζεσξεζνχλ ηκήκα ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Μάιηζηα ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ ε 

θπβέξλεζε κέζσ ηνπ open-gov πξνζπάζεζε λα ελζαξξχλεη ηνλ πνιηηηθφ δηάινγν ελψ 

κε ην πξφγξακκα δηαχγεηα
1
 ( et.diavgeia.gov.gr ) επηδηψθεη λα εδξαηψζεη ηε δηαθάλεηα 

θαη ηελ ελεκέξσζε ζηνλ δεκφζην ηνκέα. 

 

1.6 ΑΡΝΗΣΙΚΔ ΔΠΙΓΡΑΔΙ ΣΗ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

  Οη πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο έρνπλ αλνίμεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο θαη απηφ απνηειεί κεγάιε επθαηξία αιιά  θαη απεηιή. Απφ 

ηε κία πιεπξά, ε λέα ηερλνινγία κπνξεί λα ζπκβάιεη ζηελ πξνζέιεπζε πεξηζζφηεξσλ 

ςεθνθφξσλ ελψ απφ ηελ άιιε κπνξεί λα επεξεάζεη εθινγηθέο αμίεο φπσο,  ην 

απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο.   Δπί ηνπ παξφληνο δηάθνξεο ρψξεο θαη δηαθνξεηηθά 

εθινγηθά ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνπλ απηέο ηηο επθαηξίεο θαη ηηο απεηιέο θαη ην 

εξψηεκα είλαη ηη ζα ζπκβεί.  

 

Αλ θαη ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία κπνξεί λα πξνζθέξεη  ελδηαθέξνπζεο 

ππνζρέζεηο, φπσο ρακειφηεξν θφζηνο θαη πςειφηεξε πξνζέιεπζε, δελ είλαη θάζε 

εκπιεθφκελνο ζηελ δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο  ελζνπζηψδεο. πσο πνιινί 

εκπεηξνγλψκνλεο  επηζεκαίλνπλ, ε εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο ςήθνπ  κπνξεί λα 

ζρεηίδεηαη κε δηάθνξνπο  θηλδχλνπο.  

           Πξψηα απ 'φια, ηε ιεηηνπξγία ησλ κεραλεκάησλ ςεθνθνξίαο απφ 

κεκνλσκέλνπο ςεθνθφξνπο κπνξεί    λα ζεσξεζεί έλαο ζρεηηθά λένο 

θίλδπλνο. πσο γλσξίδνπκε απφ πνιιέο κειέηεο, πνιινί άλζξσπνη αληηκεησπίδνπλ  

δπζθνιίεο κε ηε ιεηηνπξγία ζχγρξνλσλ ηερλνινγηθψλ εξγαιείσλ . Με ηελ εηζαγσγή 

ησλ κεραλψλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο, ππάξρεη ζαθήο  θίλδπλνο λα γίλεη 

πεξηπινθφηεξε απηή ηε δηαδηθαζία γηα ηνλ κέζν ςεθνθφξν. Παξά ην γεγνλφο φηη νη 

ζρεδηαζηέο κπνξνχλ λα ηζρπξίδνληαη φηη έλα νξηζκέλν  ζχζηεκα είλαη θηιηθφ πξνο ην 

ρξήζηε , ε εκπεηξία απνδεηθλχεη ζπρλά ην αληίζεην (  Gritzalis( 2003) ). 

 

                                                 
1
 Σν Πξφγξακκα Γηαχγεηα (λφκνο 3861/2010) ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ηεο κέγηζηεο δπλαηήο 

δεκνζηφηεηαο ηεο θπβεξλεηηθήο πνιηηηθήο θαη ηεο δηνηθεηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηε δηαζθάιηζε ηεο 

δηαθάλεηαο θαη ηελ εκπέδσζε ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο απφ ηελ πιεπξά ησλ θνξέσλ 

άζθεζεο ηεο δεκφζηαο εμνπζίαο.  et.diavgeia.gov.gr. 

http://diavgeia.gov.gr/diavgeia.pdf
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 Ζ πξφζθαηε εκπεηξία κε  κεραλήκαηα ςεθνθνξίαο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξνεδξηθψλ εθινγψλ ζηηο ΖΠΑ ην 2006 είλαη κφλν έλα αθξαίν παξάδεηγκα 

(en.wikipedia.org/wiki/ Electronic voting ). Γεχηεξνλ, ππάξρνπλ ιφγνη πνπ ζπλδένληαη 

κε ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ επξσζηία ησλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ θαη  ηδίσο ησλ  

ειεθηξνληθψλ κεραλψλ. Κάζε πνιχπινθε ηερλνινγία κπνξεί λα θαηαξξεχζεη  θαη  λα 

πξνθαιέζεη πξνβιήκαηα, ηα νπνία κπνξεί λα είλαη δχζθνιν λα δηνξζσζνχλ. 

   

ηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, νη θίλδπλνη δηαηάξαμεο ηεο 

παξνρήο ξεχκαηνο θαη ησλ απνηπρηψλ  ζηελ ειεθηξνληθή απνζήθεπζε ησλ ςήθσλ 

απαηηνχλ νπσζδήπνηε εηδηθά κέηξα, φπσο ε επαιήζεπζε θαη  δπλαηφηεηεο backup   γηα 

ηνλ εληνπηζκφ ιαζψλ θαη ε δηφξζσζή ηνπο (Jorgen Svensson and Ronald Leenes, 

(2003), Information  Polity 8,   IOS Press.  E- Voting in Europe: Divergent democratic 

practice). Σξίηνλ, φπσο νη επηθξηηέο επηζεκαίλνπλ, ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο  κπνξεί λα είλαη επάισηα ζε επηζέζεηο άληιεζεο εκπηζηεπηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζίγνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Σε δπλαηφηεηα επεξεαζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ ζα κπνξνχζαλ λα ηελ 

ρξεζηκνπνηήζνπλ θαη νη ίδηεο νη αξρέο πξνθεηκέλνπ λα βγεη ην εθινγηθφ απνηέιεζκα 

ππέξ ηνπο.  Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα αθνξά θαη  ηελ επάξθεηα ησλ ρξεζηψλ φζνλ 

αθνξά ζηε ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ, ηδηαίηεξα ησλ ειηθησκέλσλ πνπ δελ είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηερλνινγηθέο ζπζθεπέο αιιά θαη ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο.   

 

Οη Servers (δηαθνκηζηέο) επίζεο, κπνξεί λα είλαη  επηξξεπείο ζε επηζέζεηο θαη λα 

απνθιείζνπλ έηζη ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ησλ πνιηηψλ ζε 

πεξίπησζε πνπ ε βιάβε δελ απνθαηαζηαζεί (Jorgen Svensson and Ronald Leenes, 

(2003), Information  Polity 8,   IOS Press.  E- Voting in Europe: Divergent democratic 

practice). ε πεξηπηψζεηο πνπ νη πνιίηεο ςεθίδνπλ απφ απφζηαζε κέζσ ηνπ ππνινγηζηή 

ηνπο ,  κπνξεί λα δερζνχλ  επίζεζε απφ δνχξεηνπο ίππνπο θαη ηνχο κε ζηφρν λα 

θαηαζθνπεχζνπλ  ηα ςεθνδέιηηα ή  θαη λα ηα ηξνπνπνηήζνπλ. 

 

Γηα θάπνηνπο αλζξψπνπο ε ςήθνο  είλαη απιψο κηα κνξθή δεκφζηαο ππεξεζίαο . 

Γηα πνιινχο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξα. Δίλαη έλα ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θαη κηα ηειεηνπξγία ζπλάληεζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ 

πνιηηψλ. ε απηή ηε ρξνληθή ζηηγκή, φινη νη πνιίηεο νη νπνίνη εηζέξρνληαη ζην ζάιακν 

ςεθνθνξίαο είλαη ηζνδχλακεο αμίαο – θάζε έλαο ξίρλεη κία ςήθν, παξά ηηο δηαθνξέο 
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ηνπο ζηε θπιή, ηελ εθπαίδεπζε ή ζηελ εξγαζία. Τπάξρεη αλεζπρία φηη κε ηελ εηζαγσγή 

ηεο ςεθνθνξίαο απφ απφζηαζε, απηή κπνξεί λα ράζεη ηνλ  δεκφζην  θαη ζπκβνιηθφ  ηεο 

ραξαθηήξα. 

 

Πην ζεκαληηθφ, φκσο, είλαη ε απψιεηα ηνπ ειέγρνπ απφ ηηο πηζαλέο απεηιέο θαηά  

ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο ςεθνθνξίαο.  Ζ Μπζηηθφηεηα ηεο ςεθνθνξίαο ζεσξείηαη 

νπζηψδεο ζηα ζχγρξνλα θηιειεχζεξα δεκνθξαηηθά θξάηε. Έρεη  πηνζεηεζεί απφ έλα 

επξχ θάζκα ζπκβάζεσλ θαη δειψζεσλ , ηα νπνία πνιιέο δπηηθέο δεκνθξαηίεο έρνπλ 

ππνγξάςεη φπσο ε : 

 

- Οηθνπκεληθή Γηαθήξπμε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ - άξζξν 21   

- Γηεζλήο χκβαζε γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά Γηθαηψκαηα -  άξζξν 25  

- Δπξσπατθή χκβαζε γηα ηα Γηθαηψκαηα ηνπ Αλζξψπνπ – Πξσηφθνιιν 1 

 

         ηελ παξαδνζηαθή ςεθνθνξία ε κπζηηθφηεηα ηεο ςεθνθνξίαο πξνζηαηεχεηαη 

κέζσ ηεο  επνπηείαο. Ζ εθνξεπηηθή επηηξνπή ζην εθινγηθφ θέληξν θξνληίδεη ψζηε  νη 

ςεθνθφξνη λα  εηζέξρνληαη ζηελ θάιπε κφλνη ηνπο θαη λα ςεθίδνπλ   ρσξίο θακία 

αζέκηηε επηξξνή .Ζ  Δπνπηεία κεηψλεη ηνλ θίλδπλν πιαζηνπξνζσπίαο θαη  δηαζθαιίδεη 

ην απφξξεην ηεο ςεθνθνξίαο. Με ηελ εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, απηνχ 

ηνπ είδνπο  ε επνπηεία ζα ραζεί θαη απηφ ζέηεη ζαθψο  ζε θίλδπλν  ηε κπζηηθφηεηα ηεο 

ςεθνθνξίαο.  

 

 

 

Πνιινί πνιηηηθνί επηζηήκνλεο ππνζηεξίδνπλ φηη ε κνξθή ηεο 

αληηπξνζσπεπηηθήο δεκνθξαηίαο θηλδπλεχεη κε ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, θαζψο 

εάλ ην θφζηνο ηεο ςεθνθνξίαο είλαη ρακειφ νη πνιίηεο ζα απαηηνχλ δηελέξγεηα 

εθινγψλ γηα νπνηνδήπνηε ζέκα. 

ζνλ αθνξά ηα θχξηα επηρεηξήκαηα ησλ ππνζηεξηθηψλ ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, 

ζα δνχκε φηη νη θχξηνη ηζρπξηζκνί  ηεο εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο, ηεο  επθνιίαο ζηε 

ρξήζε θαη ε κεγαιχηεξε πξνζέιεπζε, δελ επαιεζεχνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

         Απφ ηε κία πιεπξά, ην επηρείξεκα ηεο εμνηθνλφκεζεο θφζηνπο  ζηεξίρζεθε ζηελ 

εκπεηξία ηνπ  Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ , φπνπ νη εθινγέο είραλ αλαηεζεί ζε εξγνιάβν ν 

νπνίνο ρξέσλε 30 πέλεο αλά ςήθν δηα ηειέθσλνπ  θαη 60 πέλλεο αλά ςήθν  δηα ηνπ 
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Γηαδηθηχνπ (Implementing electronic voting in the UK, Website: 

www.communities.gov.uk ).  Χζηφζν, ζα πξέπεη λα έρνπκε θαηά λνπ φηη ζηελ 

πξνθεηκέλε πεξίπησζε ππήξμε θαη έλα πξφζζεην θφζηνο  γηα  γεληθέο ππεξεζίεο πνπ  νη 

αξρέο έπξεπε λα θαιχςνπλ, φπσο ην θφζηνο ηεο  δσξεάλ παξνρήο θιήζεο θαη φηη νη 

ςεθνθφξνη ηνπ Γηαδηθηχνπ   έπξεπε λα δηαζέηνπλ  ην δηθφ ηνπο εμνπιηζκφ θαη 

πξφζβαζε ζην internet. 

 

Δπίζεο, ζηελ Διβεηία θαη ηελ Οιιαλδία  ην θφζηνο ηεο θαζηέξσζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο  βξέζεθε λα είλαη πνιχ πςειφηεξν απφ ην αλακελφκελν. 

Παξνκνίσο,  ην επηρείξεκα ηεο ε επθνιίαο  ρξήζεο  δελ ππνζηεξίδεηαη απφ εκπεηξηθά 

ζηνηρεία. Αληηζέησο, ηα δεδνκέλα   δείρλνπλ  ζνβαξά πξαθηηθά πξνβιήκαηα( Jorgen 

Svensson and Ronald Leenes, (2003), Information  Polity 8,   IOS Press.  E- Voting in 

Europe: Divergent democratic practice ). 

 

  ηελ  Αξηδφλα πεξίπνπ 1800 ςεθνθφξνη, πξνζπάζεζαλ αλεπηηπρψο λα 

ςεθίζνπλ κέζσ ηνπ internet . ηηο ΖΠΑ ζε ζηξαηησηηθφ πείξακα ππήξραλ 128   

ςεθνθφξνη (Jorgen Svensson and Ronald Leenes, (2003), Information  Polity 8,   

IOS Press.  E- Voting in Europe: Divergent democratic practice ). Απφ απηνχο, κφλν 91 

είραλ αξρηθά εγγξαθεί ζε απεπζείαο ζχλδεζε, εθ ησλ νπνίσλ κφλν 84 θαηάθεξαλ λα 

ςεθίζνπλ. Δλ ησ κεηαμχ, ην γξαθείν ππνζηήξημεο εηδνπνηήζεθε 71 θνξέο γηα πνιιά 

θαη δηάθνξα πξνβιήκαηα ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ςεθηαθψλ πηζηνπνηεηηθψλ, ηελ 

εγθαηάζηαζε ινγηζκηθνχ ζηνλ ππνινγηζηή  θαη ζρεηηθά κε  πξνβιήκαηα πξφζβαζεο ( 

Department of Defence USA, (2001): Voting over the Internet Pilot Project Assessment 

Report.  Federal Voting Assistance Program ). Σα θελά αζθαιείαο πνπ παξνπζηάδνληαη 

είλαη ζεκαληηθά  κε ελδερφκελν απνηέιεζκα λα κελ απνηππσζεί ε πξαγκαηηθή ιατθή 

βνχιεζε ζην εθινγηθφ απνηέιεζκα. 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.communities.gov.uk/
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1.7 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

ηελ πεξίπησζε ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο απαηηείηαη ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ πνπ 

ζα ππνζηεξίδνπλ ηελ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή. Απαηηείηαη ινηπφλ ε ζπλδξνκή 

θαηάιιεινπ εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθνχ πξνθεηκέλνπ λα δηεθπεξαησζεί ε απνηχπσζε 

ηεο ιατθήο εληνιήο. 

 

1.7.1 Απαηηήζεηο ζε πιηθό 

  

      ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία απηφ πνπ αξρηθά απαηηείηαη είλαη ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο πνπ ζα είλαη αξκφδηεο  γηα ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ςεθνθνξίαο. Ο δηακνξθσηήο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε εγγξαθή ησλ ππνςεθίσλ θαη ηελ 

θξππηνγξάθεζε θιεηδηψλ (ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα  επαιεζεχζνπλ αλ ηα 

απνηειέζκαηα πξνέξρνληαη απφ λφκηκεο κεραλέο ςεθνθνξίαο) . Ζ κεραλή ςεθνθνξίαο 

είλαη ππεχζπλε γηα ηελ θαηακέηξεζε ςήθσλ θαη ηελ εθηέιεζε 

δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθινγψλ (π.ρ. έιεγρνο 

ζπζθεπήο).  (Οκάδα εξγαζίαο Σ-4, ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο,  Κάηζηθαο, 

Μήηξνπ( 2004) ). 

  

     Ο ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ πιηθνχ πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφ θαιχηεξεο 

πνηφηεηαο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη εθνχζηεο ή αθνχζηεο βιάβεο. ζνλ αθνξά 

ζηελ θαθφβνπιε ηξνπνπνίεζε ηνπ πιηθνχ πξέπεη λα δηεμάγνληαη ελδειερείο έιεγρνη  

θαζφιν ην δηάζηεκα ηεο ρξήζεο ηνπο . ζνλ αθνξά ζε βιάβεο θαηά ηε δηεμαγσγή ηεο 

ςεθνθνξίαο , πξέπεη λα ππάξρεη ζε εηνηκφηεηα θιήζεο εηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ  

ψζηε λα είλαη δπλαηφ λα απνθαηαζηαζεί άκεζα ε νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ζπζθεπψλ. Οη 

επηθξαηέζηεξεο πξνηάζεηο γηα εηδηθά κεραλήκαηα αθνξνχλ ηα DREs (εμαθξηβσκέλεο 

δηαδξνκήο ειέγρνπ ) (  Fischer (2003), CRS Report for Congress ). Δπίζεο κέζα ζηηο 

αλάγθεο γηα θαηάιιειν πιηθφ έρεη αλαθεξζεί ε ρξήζε  έμππλσλ θαξηψλ ( smart cards ) 

γηα απζεληηθνπνίεζε ησλ ρξεζηψλ. 

 

1.7.2 Απαηηήζεηο ζε ινγηζκηθό 

    

Έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεη ηελ 

αλσλπκία   , ηε κπζηηθφηεηα  θαη ηελ αθξίβεηα. 
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εκαληηθφ είλαη ην δήηεκα   αλάπηπμεο θαη ν ειέγρνπ ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη. Έλα βαζηθφ πξφβιεκα πνπ ζπλδέεηαη κε νπνηνδήπνηε ζχζηεκα 

ινγηζκηθνχ είλαη φηη νη απαηηήζεηο αιιάδνπλ ζπλερψο   θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

αλάπηπμεο, κε απνηέιεζκα ην ζχζηεκα λα είλαη πην δαπαλεξφ θαη πεξίπινθν απφ φ, ηη 

πξνβιεπφηαλ αξρηθά (Οκάδα εξγαζίαο Σ-4, ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο,  

Κάηζηθαο, Μήηξνπ, ( 2004) ). 

Σα ζεκαληηθφηεξα ζέκαηα πνπ θαίλεηαη λα ζρεηίδνληαη κε ην ινγηζκηθφ έρνπλ 

λα θάλνπλ κε ηνπο θξππηνγξαθηθνχο αιγφξηζκνπο θαη κε ηε δηαθάλεηα ηνπ θψδηθα. Ζ 

θξππηνγξαθία είλαη, ίζσο, ην ζεκαληηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο θαη ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο ησλ ςήθσλ, αιιά θαη ησλ κεραληζκψλ 

απζεληηθνπνίεζεο ησλ ςεθνθφξσλ.  

Ζ δηαθάλεηα ηνπ θψδηθα είλαη, επίζεο, πνιχ ζεκαληηθφ ζέκα. Αξρηθά, ν θψδηθαο 

πξέπεη λα είλαη φζν ην δπλαηφλ πην απιφο θαη επθνινλφεηνο, ρσξίο βέβαηα απηφ λα 

ζεκαίλεη ππνβάζκηζε ηεο αζθάιεηαο. ζν πην απιφο είλαη ν θψδηθαο, ηφζν πην 

επθνινλφεηνο ζα είλαη θαη ηφζν πην εχθνινο ζα είλαη ν έιεγρφο ηνπ. Σν λα είλαη 

επθνινλφεηνο ν θψδηθαο είλαη βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε δηαθάλεηα ηνπ. Απηφ δελ 

ζεκαίλεη βέβαηα πσο πξέπεη νπνηνζδήπνηε, ρσξίο θαηάιιειν ππφβαζξν γλψζεσλ, λα 

κπνξεί λα ηνλ θαηαιάβεη, αιιά δελ πξέπεη ν θψδηθαο λα είλαη θαηαλνεηφο κφλν ζηελ 

πξνγξακκαηηζηηθή νκάδα πνπ ην δεκηνχξγεζε, φζν έκπηζηε θαη θνηλήο απνδνρήο θαη 

λα είλαη. Δπίζεο, έλαο απιφο θαη θαιά δνκεκέλνο θψδηθαο κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ 

εχθνιε θαη έγθαηξε αλίρλεπζε θάπνηαο πξνζζήθεο κε-εμνπζηνδνηεκέλσλ ηκεκάησλ 

(δνχξεηνη ίππνη θαη ηνί).  

Οη απαηηήζεηο ινγηζκηθνχ πξνζπαζνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ  ηελ επηζπκία γηα 

δεκηνπξγία πξντφλησλ πνπ ζα επηηξέςνπλ ηελ αζθαιή δηεμαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο . 

 

 ζν κεγαιχηεξε είλαη ε ρξήζε δηθηπαθήο ηερλνινγίαο, ηφζν πεξηζζφηεξνη είλαη 

νη θίλδπλνη πνπ δεκηνπξγνχληαη. Σν θαηά πφζν ε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο 

ζα πξνυπνζέηεη ρξήζε δηθηχνπ είλαη θάηη πνπ ζα εμαξηεζεί απφ ηελ ηειηθή ηεο δνκή. 

Σν γεγνλφο είλαη φηη φζν πην επξεία είλαη ε ρξήζε δηθηπαθψλ επηθνηλσληψλ , ηφζν 

απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο γηα παξαβίαζε ηεο αζθάιεηαο απφ θαθφβνπιεο επηζέζεηο. Γη 

απηφ πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί έλα ζχζηεκα πνπ ζα εγγπάηαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο πνπ ζπληζηά ηελ θνξπθαία εθδήισζε ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο.   

 



13 

 

 

2.  ΙΥΤΟΝ ΚΑΘΔΣΧ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ 

ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ  ΣΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΧΡΟ 

 

2.1  ΙΥΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΚΑΘΔΣΧ 

 

          Ζ εθινγηθή δηαδηθαζία δηέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ Δθινγηθνχ Νφκνπ, ν 

νπνίνο πξνβιέπεη ηε δηαδηθαζία ησλ  εθινγψλ, ρσξίο φκσο λα αλαθέξεηαη ζηελ 

ειεθηξνληθή ςεθνθνξία αιιά θαη ρσξίο λα ηελ απαγνξεχεη ξεηά.  Ζ ςεθνθνξία θαη ε 

ςήθνο δηέπνληαη απφ νξηζκέλεο ζπληαγκαηηθέο αξρέο.  Οπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε 

δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο κπνξεί ζεσξεηηθά λα εηζαρζεί αξθεί λα κελ θαηαζηξαηεγείηαη 

ην πεξηερφκελν ησλ αξρψλ πληαγκαηηθήο πεξησπήο. Απηέο είλαη ε αξρή ηεο θαζνιηθήο 

ςεθνθνξίαο , ε αξρή ηεο ηζφηεηαο ηεο ςήθνπ, ε αξρή ηεο άκεζεο ςεθνθνξίαο, ε αξρή 

ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο, ε αξρή ηεο ππνρξεσηηθήο ςεθνθνξίαο θαη ε αξρή ηεο 

ηαπηφρξνλεο δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο (  Υξπζφγνλνο( 2003) ). 

 

Η απσή ηηρ καθολικήρ τηθοθοπίαρ 

 

  χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, απφ ην εθινγηθφ ζψκα απνθιείνληαη κφλνλ νη 

πνιίηεο εθείλνη πνπ δελ ζπγθεληξψλνπλ ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο πνπ ζέηεη, κε 

απνθιεηζηηθφ ηξφπν, ην χληαγκα. Ο θνηλφο λνκνζέηεο δελ κπνξεί λα πξνβιέςεη επί 

πιένλ ιφγνπο ζηέξεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο ςήθνπ. 

 Ζ  θαζνιηθή ςεθνθνξία απνηειεί ζεκειηψδε αξρή γηα πνιιέο επξσπατθέο 

ζπληαγκαηηθέο έλλνκεο ηάμεηο αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηελ νπζία ηνπ δεκνθξαηηθνχ 

πνιηηεχκαηνο. ε θάζε αληηπξνζσπεπηηθφ ζχζηεκα δηαθπβέξλεζεο, ην επίπεδν 

ζπκκεηνρήο ηνπ πνιίηε ζηηο δηαδηθαζίεο αλάδεημεο ησλ αηξεηψλ νξγάλσλ ηνπ θξάηνπο 

απνηειεί θξηηήξην ηνπ δεκνθξαηηθνχ ραξαθηήξα ηνπ πνιηηεχκαηνο 

Απφ ηελ αξρή απηή, απνξξέεη ε ππνρξέσζε θάζε θξάηνπο λα δηαζθαιίδεη ηελ 

θαηά ην δπλαηφ επξχηεξε ζπκκεηνρή ηνπ πνιηηηθνχ ζψκαηνο ζηελ άζθεζε ησλ 

ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλσλ δηθαησκάησλ ηνπ, ιακβάλνληαο ηα θαηάιιεια κέηξα γηα 

ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο απφ ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο ςεθνθφξσλ, νη 

νπνίνη ελψ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα εθινγηκφηεηαο αδπλαηνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ 

εθινγηθή δηαδηθαζία ( Βεληδέινο (2008) ). 
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Οη ζπλέπεηεο ηεο εθαξκνγήο ηεο αξρήο ηεο θαζνιηθήο ςεθνθνξίαο γηα ηελ ειεθηξνληθή 

ςεθνθνξία είλαη νη αθφινπζεο ( Mitrou , Gritzalis , Donos ,  Georgaroudi (2002 )  :  

1) θάζε εθινγέαο έρεη ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία,  

2) νη πξνυπνζέζεηο άζθεζεο ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο εμεηδηθεχνληαη απφ ην λφκν 

θαη ζεκειηψλνληαη ζε απηφλ, 

3) θάζε εθινγέαο πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα πξφζβαζεο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία,  

4) ιφγσ ηνπ ςεθηαθνχ ράζκαηνο θαη ηεο έιιεηςεο ηεο αλάινγεο ηερλνινγηθήο 

ππνδνκήο, ε εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο δελ δχλαηαη λα 

αληηθαηαζηήζεη ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο αζθήζεσο ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο, 

αιιά ζα πξέπεη λα απνηειεί κηα ελαιιαθηηθή κέζνδν ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο,  

5) ε άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο είλαη απφξξνηα ηεο δεκνθξαηηθήο αξρήο θαη 

ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο, επνκέλσο θαλέλα κέινο ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο δελ ζα 

πξέπεη λα απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηηο εθινγηθέο δηαδηθαζίεο. Πξσηαξρηθφ 

κέιεκα ησλ δηνηθεηηθψλ αξρψλ πξέπεη λα απνηειέζεη ε δηεπθφιπλζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηηο δηαδηθαζίεο απηέο, κέζσ ηεο δεκφζηαο παξνρήο θαη 

δηαζεζηκφηεηαο ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο (π.ρ. δπλαηφηεηα 

απνλνκήο ειεθηξνληθήο ςήθνπ απφ εηδηθά δηακνξθσκέλνπο δεκνζίνπο ζαιάκνπο, 

πνπ ζα παξέρνπλ πξφζβαζε ζην ππνινγηζηηθφ ζχζηεκα ησλ εθινγψλ).  (Οκάδα 

εξγαζίαο Σ-4,  Κάηζηθαο, Μήηξνπ, (2004)). 

Ζ ςεθηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο κπνξεί λα θαληάδεη σο έλα ηδηαίηεξα 

ξηδνζπαζηηθφ ή επηθίλδπλν εγρείξεκα γηα ηελ ειιεληθή ζπληαγκαηηθή έλλνκε ηάμε, 

θαζψο θακία απφ ηηο κέρξη ζήκεξα αλειζνχζεο ζηελ εμνπζία θπβεξλήζεηο, δελ 

απνηφικεζε ηε λνκνζεηηθή εηζαγσγή ηεο επηζηνιηθήο έζησ ςήθνπ γηα ηνπο 

ςεθνθφξνπο νη νπνίνη γηα αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο αδπλαηνχλ λα πξνζέιζνπλ ζηα 

εθινγηθά ηκήκαηα ηελ εκέξα ησλ εθινγψλ. Δληνχηνηο, νη ελαιιαθηηθέο κέζνδνη 

αζθήζεσο ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο απνηεινχλ κία ζπλήζε πξαγκαηηθφηεηα γηα ηηο 

έλλνκεο ηάμεηο άιισλ θξαηψλ.  

Σέηνηα παξαδείγκαηα ππάξρνπλ αξθεηά αλαθνξηθά κε ηελ επηζηνιηθή ςήθν: α) 

ηελ Οιιαλδία ην δηθαίσκα λα απνζηέιινπλ ηελ ςήθν ηνπο κε ην ηαρπδξνκείν έρνπλ 

κφλν νη εθινγείο πνπ δηακέλνπλ εθηφο ηεο επηθξαηείαο ιφγσ επαγγεικαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ή εμαηηίαο επαγγεικαηηθψλ ζπλζεθψλ. β) ηελ Γεξκαλία ην 

Οκνζπνλδηαθφ Γηθαζηήξην ζεψξεζε ζπληαγκαηηθφ ην λφκν πνπ ρνξεγνχζε ην 

δηθαίσκα ηεο επηζηνιηθήο ςήθνπ κφλν ζηνπο πνιίηεο πνπ δελ είραλ ηε δπλαηφηεηα λα 
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ζπκκεηέρνπλ απηνπξνζψπσο ζηηο εθινγέο ιφγσ ηεο ζπλδξνκήο ζνβαξψλ ιφγσλ (π.ρ. 

αζζέλεηα ή απνπζία ).  

 

Η απσή  ηηρ  ιζόηηηαρ   ηηρ τήθος 

 

Ζ αξρή απηή εμεηδηθεχεηαη ζε δχν επί κέξνπο αξρέο: φηη θάζε πνιίηεο δηαζέηεη 

κφλνλ κία ςήθν θαη φηη φιεο νη ςήθνη είλαη λνκηθά ηζνδχλακεο. Με ηελ αξρή απηή 

επηδηψθεηαη ε ίζε ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. Απηφ 

ζπλεπάγεηαη φηη θάζε πνιίηεο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ κηα κφλν ςήθν θαη φιεο νη ςήθνη 

είλαη ηζνδχλακεο.  Γη απηφ ην ιφγν ζε πεξίπησζε ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο πξέπεη λα 

ππάξρεη ε ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ ζα εκπνδίδεη ηελ ςεθνθνξία γηα δεχηεξε θνξά  (  

Mitrou, Gritzalis,  Katsikas,  Quirchamayr (2001)).  

 

 

Η απσή ηηρ    άμεζηρ   τηθοθοπίαρ 

 

  Καηά ηελ αξρή απηή, δελ κεζνιαβεί θάπνηα άιιε βνχιεζε κεηαμχ ηνπ εθινγέα 

θαη ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο εθινγήο. Με άιια ιφγηα, δελ είλαη δπλαηφλ νη εθινγείο λα 

εθιέμνπλ θάπνηνπο "εθιέθηνξεο" νη νπνίνη κε ηε ζεηξά ηνπο ζα εθιέμνπλ ηνπο 

βνπιεπηέο. Ζ ακεζφηεηα ηεο ςεθνθνξίαο θαηνρπξψλεηαη ζην άξζξν 51 παξ 3 εδ α ηνπ 

πληάγκαηνο. ηελ άκεζε εθινγή ε εθδήισζε βνχιεζεο ησλ πνιηηψλ- ςεθνθφξσλ 

πξαγκαηψλεη εμ νινθιήξνπ θαη απεπζείαο  ηελ εθινγηθή ελέξγεηα θαη εθθξάδεη 

νξηζηηθά ηελ εθινγηθή επηινγή, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα, ζπκπιεξσκαηηθά, ε 

πξνζζήθε θαη άιιεο εθινγηθήο βνχιεζεο.  Απφ ηελ αξρή ηεο άκεζεο ςεθνθνξίαο 

κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη απνξξέεη θαη ε απηνπξφζσπε άζθεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ 

εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο, δειαδή ε απαγφξεπζε ςεθνθνξίαο κέζσ αληηπξνζψπνπ, αθνχ 

δηαθνξεηηθά ε βνχιεζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζα παξεκβαιιφηαλ αλάκεζα ζηε βνχιεζε ηνπ 

αληηπξνζσπεπφκελνπ εθινγέα θαη ην εθινγηθφ απνηέιεζκα ( Υξπζφγνλνο( 2003) ). 

 

Η απσή ηηρ μςζηικήρ τηθοθοπίαρ 

 

ην άξζξν 51 παξ 3 εδ α ηνπ πληάγκαηνο πξνβιέπεηαη ε αξρή ηεο 

κπζηηθφηεηαο. Ζ αξρή απηή επηηάζζεη λα κελ θαζίζηαηαη άκεζα γλσζηφ ην πεξηερφκελν 

ηεο ςήθνπ ζε θαλέλαλ, εθηφο απφ ηνλ ίδην ηνλ εθινγέα.  
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Ζ κπζηηθφηεηα ηεο ςήθνπ δελ απνηειεί απιψο δηθαίσκα γηα ηνλ εθινγέα, αιιά θαη 

αληηθεηκεληθφ θαλφλα δηθαίνπ πνπ δεζκεχεη θαη ηνλ ίδην, επεηδή ε ηήξεζή ηεο 

δηαζθαιίδεη ηε γλεζηφηεηα ηεο έθθξαζεο ηεο ζέιεζεο θαζελφο, ρσξίο πηέζεηο θαη 

επεξεαζκνχο απφ ην θνηλσληθφ ηνπ πεξηβάιινλ (Γ. Παπαδεκεηξίνπ ( 1981)). πλεπψο 

πθίζηαηαη  ζπληαγκαηηθή ππνρξέσζε ησλ αξκνδίσλ γηα ηε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο 

θξαηηθψλ νξγάλσλ λα εκπνδίζνπλ φπνηνλ ηπρφλ ζα ήζειε λα ςεθίζεη θαλεξά λα ην 

πξάμεη, ελψ πάλησο ε παξαβίαζε ηεο κπζηηθφηεηαο θαζηζηά ηελ ςήθν αθπξψζηκε ήδε 

κε βάζε ην άξζξν 51 παξ 3 εδ α ηνπ πληάγκαηνο ( αθφκε δειαδή θαη αλ δελ ππήξραλ 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ζηελ θνηλή λνκνζεζία ). Υαξαθηεξηζηηθφ κάιηζηα είλαη φηη ζηελ 

ειιεληθή εθινγηθή ηζηνξία νη πξαθηηθέο βίαο θαη λνζείαο ζπλδπάδνληαλ ζπλήζσο κε 

επξείαο έθηαζεο παξαβίαζε ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο ςεθνθνξίαο ( ζηηο εθινγέο ηνπ 1961, 

είρε γίλεη θαηά παξεξκελεία ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ  δεθηφ,  πσο επηηξέπεηαη ε 

απεξηφξηζηε ρξήζε ρεηξφγξαθσλ ςεθνδειηίσλ, παξά ηελ χπαξμε έληππσλ 

ςεθνδειηίσλ ζηα εθινγηθά ηκήκαηα, κε απνηέιεζκα λα αλαγλσξίδνληαη επρεξψο νη 

εθινγείο απφ ηνλ γξαθηθφ ηνπο ραξαθηήξα) (Βακβεηζνπ(1962)).       

 

ε επίπεδν θνηλήο λνκνζεζίαο ηε κπζηηθφηεηα δηαζθαιίδνπλ νη δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 63 επ. ηνπ εθινγηθνχ λφκνπ, ζρεηηθά κε ηα ςεθνδέιηηα θαη ησλ άξζξσλ 71 επ. 

θαη 82επ. ηνπ ίδηνπ , ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο θαη δηαινγήο 

ησλ ςήθσλ.   

 

 

 

 

Η απσή ηηρ ςποσπευηικήρ τηθοθοπίαρ 

 

Ο ππνρξεσηηθφο ραξαθηήξαο ηεο άζθεζεο ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο 

πξνβιέπεηαη ζηελ παξάγξαθν 5 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ πληάγκαηνο.  Απφ ηε δηάηαμε απηή 

δηαθαίλεηαη φηη ε ςήθνο δελ απνηειεί απιψο πνιηηηθφ δηθαίσκα (Μάλεζεο (1961-

1965)), δηθαίσκα  δειαδή γηα ελεξγεηηθή ζπκκεηνρή ζηνλ ζρεκαηηζκφ ηεο πνιηηεηαθήο 

βνχιεζεο αιιά θαη άζθεζε δεκφζηαο ιεηηνπξγίαο, δειαδή αξκνδηφηεηα. 

 

Με ηε ζπληαγκαηηθή αλαζεψξεζε ηνπ 2001 θαηαξγήζεθε ην εδάθην β ηεο 

παξαγξάθνπ 5 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ πληάγκαηνο ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή, ην νπνίν 

επέβαιε ζηνλ θνηλφ λνκνζέηε λα νξίζεη ηφζν ηηο εμαηξέζεηο απφ ηνλ θαλφλα ηεο 
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ππνρξεσηηθήο ςεθνθνξίαο φζν θαη ηηο πνηληθέο θπξψζεηο γηα ηελ παξαβίαζή ηνπ. Έηζη 

ε ππνρξεσηηθφηεηα ηεο    ςήθνπ θαζίζηαηαη lex imperfecta.   

 

Η απσή ηηρ ηαςηόσπονηρ διεξαγυγήρ ηηρ τηθοθοπίαρ 

 

Σν εδάθην α ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 51 ηνπ πληάγκαηνο, επηηάζζεη ηελ 

ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ησλ βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ζε νιφθιεξε ηελ ειιεληθή 

επηθξάηεηα. Απηφ δελ ζεκαίλεη νπσζδήπνηε ηαπηφρξνλε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο, 

αιιά ηαπηφρξνλε θαηακέηξεζε θαη αλαθνίλσζε απνηειέζκαηνο, έηζη ψζηε λα κελ 

επεξεάδνληαη νη εθινγείο κηαο πεξηθέξεηαο γλσξίδνληαο ηη ςήθηζαλ νη εθινγείο ζε άιιε 

πεξηθέξεηα ( Υξπζφγνλνο( 2003) ).  

 

 

 

 

2.2 ΠΡΟΣΑΔΙ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΣΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ 

ΥΧΡΟ 

 

ηελ Διιάδα ππάξρνπλ πξνηάζεηο φζνλ αθνξά ζηελ εηζαγσγή ζπζηεκάησλ 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπο.  Ζ νκαδηθή εξγαζία  ησλ κειψλ  

ηερλνινγηθψλ ηδξπκάησλ έρεη αμηνζεκείσηε ζπλεηζθνξά φζνλ αθνξά ζηελ αλάπηπμε 

εξγαιείσλ πνπ  ππνζηεξίδνπλ ηελ ειεθηξνληθή ζπκκεηνρή ησλ πνιηηψλ. Σν  ζέκα ηεο 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο καο δείρλεη θαζαξά ηελ ζπλάξζξσζε πνιιαπιψλ 

επηζηεκνληθψλ πεδίσλ. ίγνπξα ε ζπκβνιή ησλ εηδηθψλ ηεο πιεξνθνξηθήο είλαη 

ζεκαληηθή, θξίζηκε είλαη φκσο θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ ζπζηεκάησλ απφ λνκηθνχο 

ψζηε λα κεξηκλνχλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ.   

 

2.2.1  ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 

 

       ηηο 13.06.08 ην ΔΑΗΣΤ (εξεπλεηηθφ θαη αθαδεκατθφ ηλζηηηνχην ηερλνινγίαο 

ππνινγηζηψλ)  ππέβαιε ζπκκεηνρή κε ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο 

«ΠΝΤΚΑ» (http://pnyka.cti.gr/) ζην δηαγσληζκφ e-voting πνπ δηνξγάλσζε ην 

Competence Center for Electronic Voting and Participation( http://www.e-voting.cc/) 

κε ρνξεγφ ηνλ απζηξηαθφ νξγαληζκφ Internet Foundation Austria (IFA). Ο δηαγσληζκφο 

http://www.pnyka.cti.gr/
http://www.e-voting.cc/
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αθνξνχζε ζε κε εκπνξηθά δηαδηθηπαθά ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί εμ' νινθιήξνπ κε εξγαιεία αλνηθηνχ θψδηθα θαη είλαη ν πξψηνο πνπ 

δηελεξγείηαη γηα ζπζηήκαηα e-voting ζηελ Δπξψπε. 

 

         ηηο 14.07.08 γλσζηνπνηήζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο απφ 

πεληακειή επηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ ζχκθσλα κε ην νπνία ην ζχζηεκα ΠΝΤΚΑ 

κπήθε ζηελ ηειηθή ηξηάδα καδί κε δχν άιια ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ απφ κία απζηξηαθή 

θαη κία γεξκαληθή νκάδα αληίζηνηρα.  

Σα ηξία ζπζηήκαηα παξνπζηάζηεθαλ ζηηο 6 Απγνχζηνπ 2008 ζην Bregenz ηεο 

Απζηξίαο ζην πιαίζην ηνπ 3rd international Conference νn e-Voting (http://www.e-

voting.cc/topics/conference2008/) . Έγηλε επίζεο, επίδεημε κηαο ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο θαη αθνινχζεζε αλνηθηή ζπλεδξία εξσηήζεσλ - απαληήζεσλ ελψπηνλ ηεο 

επηηξνπήο. Ζ δηαδηθαζία ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο αλέδεημε ην ζχζηεκα ΠΝΤΚΑ, 

ληθεηή ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

      Σν βαζηθφ ζχζηεκα ΠΝΤΚΑ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηε δηεμαγσγή κηαο δηαδηθαζίαο 

ζθπγκνκέηξεζεο αλάκεζα ζηα κέιε ηνπ ΣΔΔ Γπηηθήο Διιάδαο. Ζ δνθηκαζηηθή 

ςεθνθνξία πεξηιάκβαλε ηε δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ ςεθνθφξνπ γηα ηελ απφθηεζε 

ςεθηαθνχ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηελ ππνβνιή ηεο ςήθνπ. ηφρνο ήηαλ ν έιεγρνο ηεο 

νξζήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπ απφ 

ηνπο ςεθνθφξνπο-ρξήζηεο. 

 

Ζ δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία πεξηιάκβαλε ηξία ζηάδηα:  

 Καζνξηζκφο ησλ πξνυπνζέζεσλ ηεο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο  θαη πξνεηνηκαζία 

o χληαμε ιίζηαο κειψλ ηνπ ΣΔΔ πνπ ζα ιάβνπλ κέξνο (πεξίπνπ 200 

άηνκα) 

o Απνζηνιή κε e-mail usernames/passwords ζηνπο ςεθνθφξνπο 

o Απνζηνιή κε e-mail νδεγηψλ / εγρεηξηδίσλ ρξήζεο ζηνπο ςεθνθφξνπο 

o Δπηινγή ζέκαηνο ςεθνθνξίαο 

o Δγθαηάζηαζε θαη ξχζκηζε απαηηνχκελεο ππνδνκήο (εμ’ νινθιήξνπ 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΔΑ ΗΣΤ) 

http://www.e-voting.cc/topics/conference2008/
http://www.e-voting.cc/topics/conference2008/
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 Λεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο – Γηεμαγσγή δνθηκαζηηθήο ςεθνθνξίαο  

o Απφθηεζε Πηζηνπνηεηηθνχ απφ ηελ Αξρή Πηζηνπνίεζεο 

o Τπνβνιή Φήθνπ 

 Αμηνιφγεζε ζπζηήκαηνο θαη εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

o πκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ αμηνιφγεζεο απφ ηνπο ςεθνθφξνπο 

o Απνδειηίσζε – εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ 

 

 

        Σν ζπγθεθξηκέλν έξγν ζηνρεχεη ζηνλ θαζνξηζκφ θαη εθαξκνγή ελφο 

νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ (framework) γηα ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ eVoting ηα 

νπνία ζα βαζίδνληαη ζε ηππηθέο κεζφδνπο ζρεδίαζεο θαη δηαρείξηζεο θηλδχλσλ ψζηε λα 

αληηκεησπίδνληαη ζπζηεκαηηθά απφ ηελ αξρηθή θάζε ηεο ζρεδίαζεο φιεο νη θξίζηκεο 

απαηηήζεηο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο φπσο είλαη ε εκπηζηνζχλε ζε απηφ, ε αζθάιεηα, ε 

απνδνηηθφηεηα, ε επεθηαζηκφηεηα θαη ε δπλαηφηεηα επαλαρξεζηκνπνίεζεο ζπζηαηηθψλ 

κεξψλ ηνπ ζε άιιεο εθαξκνγέο πνπ απνηεινχλ κέξνο ελφο επξχηεξνπ πιαηζίνπ ρξήζεο 

λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. Σν 

πιαίζην ζα εζηηάδεη ζηελ πξνζέιθπζε ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ πνιίηε θαη ζα θαιχπηεη 

φιν ην εχξνο εθαξκνγήο ηνπ eVoting. Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πεξηθεξεηαθφ 

επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα θαη αλήθεη ζην πξφγξακκα  «Κνηλνπξαμίεο Έξεπλαο θαη 

Σερλνινγηθήο Αλάπηπμεο». 

 

Oη επηκέξνπο ζηφρνη ηνπ έξγνπ είλαη :  

1. Ζ ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθψλ 

ςεθνθνξηψλ ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη ηερληθά απφ απιέο δηαδηθαζίεο έθθξαζεο γλψκεο 

κέρξη εθινγέο κεγάιεο θιίκαθαο.  

2. Ζ εθαξκνγή ηππηθψλ κεζφδσλ ζρεδίαζεο έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηφο ν ζπζηεκαηηθφο 

έιεγρνο φισλ ησλ θάζεσλ αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο θαζψο θαη αληίζηνηρεο 

παξεκβάζεηο, φπνπ απαηηνχληαη.  

3. Ζ ζρεδίαζε ησλ ζπζηαηηθψλ κεξψλ ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηξφπν πνπ λα ηα θαζηζηά 

επαλαρξεζηκνπνηήζηκα, ππφ κνξθή βηβιηνζεθψλ.  
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4. Ζ ελζσκάησζε ηνπ απαηηνχκελνπ βαζκνχ εκπηζηνζχλεο ζην ηειηθφ ζχζηεκα θαηά 

ηε θάζε ζρεδίαζήο ηνπ θαζψο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ κε βάζε κία 

αξρηηεθηνληθή εκπηζηνζχλεο ε νπνία ζεσξεί ηελ εκπηζηνζχλε σο κία ηδηφηεηα πνπ 

θηίδεηαη ζηαδηαθά απφ ην θπζηθφ επίπεδν ηνπ ζπζηήκαηνο κέρξη θαη ηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζήο ηνπ ζηνπο ρξήζηεο.  

Σν ηειηθφ πξντφλ ηνπ έξγνπ ζα είλαη έλα πξσηφηππν πιήξνπο ζπζηήκαηνο 

ππνζηήξημεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ην νπνίν ζα νινθιεξσζεί ζε δχν ζηάδηα. ην 

πξψην ζηάδην ζα πινπνηεζεί έλα βαζηθφ ζχζηεκα πνπ ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

δεκνζθνπήζεηο θαη δηαδηθαζίεο εθινγψλ πεξηνξηζκέλεο θιίκαθαο θαη ζην δεχηεξν ζα 

ελζσκαησζεί ζην βαζηθφ ζχζηεκα έλα ζχλνιν επηπιένλ ζπζηαηηθψλ (components) 

ζπλζέηνληαο έλα πξσηφηππν πιήξνπο ζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε 

δεκνςεθηζκάησλ θαη εθινγψλ εζληθήο εκβέιεηαο.  

ην πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα αλαπηπρζνχλ επίζεο: (α) 

ηεθκεξίσζε ηεο νξζφηεηαο θαη αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλε ζηελ εθαξκνγή 

ηππηθψλ κεζνδνινγηψλ, (β) κνληέιν εκπηζηνζχλεο ηνπ ζπζηήκαηνο βαζηζκέλν ζηε 

ζρεδίαζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε βάζε κία ηεξαξρηθή αξρηηεθηνληθή εκπηζηνζχλεο φπσο 

έρεη πξνηαζεί θαη εθαξκνζηεί απφ ην ΔΑ ΗΣΤ, (γ) ζεσξεηηθφ (καζεκαηηθφ) κνληέιν γηα 

ηελ εθηίκεζε ηεο απφδνζεο εθαξκνγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε κεγάιε θιίκαθα θαη 

επαιήζεπζε ηνπ κνληέινπ κε ηε ρξήζε πξνζνκνησηηθψλ κεζφδσλ, (δ) βηβιηνζήθε κε ηα 

ζπζηαηηθά κέξε ηνπ ζπζηήκαηνο (library νf components) πνπ κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ 

δηαθξηηέο θαη εχθνια επαλαρξεζηκνπνηήζηκεο ιεηηνπξγίεο ζε δηαθνξεηηθέο εθδφζεηο 

ελφο ζπζηήκαηνο eVoting είηε ζε άιια παξφκνηα ζπζηήκαηα. 

 

2.2.2  Η εκπεηξία ηνπ δήκνπ Ακαξνπζίνπ  

 

Ο Γήκνο Ακαξνπζίνπ δηνξγάλσζε ην 2004 ειεθηξνληθφ «δεκνςήθηζκα» γηα λα 

εθθξάζνπλ νη δεκφηεο ηηο απφςεηο ηνπο γηα θάπνηα ζέκαηα . Σν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε 

θαηά 50% απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο IST 

(Information Society Technologies).( Κάηζηθαο, Μήηξνπ , Λακπξηλνπδάθεο, 

Κνθνιάθεο,( 2004) ). 

Γηα ην ζθνπφ απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην Γήκν ηνπ Ακαξνπζίνπ πέληε (5) 

ςεθνθνξίεο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ κφλν πνιίηεο ηνπ Γήκνπ θαη θάηνηθνη ηεο 
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πεξηνρήο, νη νπνίνη θαινχληαλ λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο ζρεηηθά κε δηάθνξα 

ζέκαηα πνπ αθνξνχζαλ ην Γήκν. Σν πεξηερφκελν ησλ  ςεθνθνξηψλ ήηαλ ην εμήο: 

 Οιπκπηαθνί Αγψλεο θαη Γήκνο Ακαξνπζίνπ. 

 Πνηφηεηα παξερφκελσλ ππεξεζηψλ απφ ην Γήκν. 

 Πξνβιήκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ. 

 Πνιενδνκηθφο ζρεδηαζκφο. 

 Πνηφηεηα δσήο. 

πσο είλαη ινγηθφ, ε πην δχζθνιε ςεθνθνξία ήηαλ ε πξψηε θαη απηφ δηφηη ζα 

έπξεπε λα γίλνπλ φιεο νη απαξαίηεηεο εθείλεο ελέξγεηεο, νη νπνίεο ζα βνεζνχζαλ ζηελ 

νκαιή δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο θαη ζρεηίδνληαλ κε ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, ηελ 

εγθαηάζηαζε ππνινγηζηψλ πνπ ζα δηεπθφιπλαλ ηελ ςεθνθνξία πνιηηψλ πνπ δελ 

δηέζεηαλ ππνινγηζηή, ε δεκηνπξγία ηνπ ςεθνδειηίνπ θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ 

ζπζηήκαηνο, ψζηε λα κπνξέζεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο πνπ φξηδε ε 

ζπγθεθξηκέλε ςεθνθνξία.  

ζν αθνξά ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ νη ελέξγεηεο νη νπνίεο έιαβαλ ρψξα 

ζρεηίδνληαλ, θπξίσο, κε ηε δηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία θαη ήηαλ νη εμήο: 

 Έθδνζε θπιιαδίνπ (60000 αληίηππα). 

 Ηζηνζειίδα Γήκνπ. 

 Αλαθνίλσζε ζηνλ ηχπν. 

 Γηαλνκή θπιιαδίσλ. 

 Καηαρσξήζεηο . 

 Παλφ. 

Απφ ηα παξαπάλσ ην πην ζεκαληηθφ ζηνηρείν ήηαλ ην θπιιάδην θαη απηφ γηαηί 

πεξηείρε φιεο εθείλεο ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ Γήκνπ 

Ακαξνπζίνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν θπιιάδην πεξηείρε κεηαμχ άιισλ έλα ζχληνκν κήλπκα 

ηνπ Γεκάξρνπ Ακαξνπζίνπ, κηα πεξηεθηηθή πεξηγξαθή ηνπ έξγνπ  e-VOTE, ηα ζέκαηα 

ησλ ςεθνθνξηψλ, δηάθνξεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε δηαδηθαζία, ηα απαξαίηεηα 

βήκαηα πνπ έπξεπε λα αθνινπζήζεη έλαο πνιίηεο πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη κέξνο ζηελ 

ςεθνθνξία, θαζψο θαη έλα έληππν ζπκκεηνρήο.  
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Ζ πξνεηνηκαζία ηεο ςεθνθνξίαο πεξηιάκβαλε ηηο εμήο ζεκαληηθφηεξεο ελέξγεηεο 

θαη δηαδηθαζίεο, νη νπνίεο έπξεπε λα ιάβνπλ ρψξα: 

 Δηνηκαζία ςεθνδειηίνπ/εξσηεκαηνινγίνπ.  

 Δπηινγή θαηάιιεισλ ρψξσλ πνπ ζα ιεηηνπξγνχζαλ σο εθινγηθά θέληξα θαη ζηα 

νπνία κπνξνχζαλ νη πνιίηεο λα ςεθίζνπλ.  

 πλαληήζεηο κε δεκνηηθνχο νξγαληζκνχο. 

 Δγγξαθή ςεθνθφξσλ (ζπκπιήξσζε εληχπνπ). 

 Δπίδνζε θσδηθψλ ησλ ςεθνθφξσλ απφ ην Γεκαξρείν, ηνπο ρψξνπο ςεθνθνξίαο 

θαη κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

ην παξαθάησ πίλαθα ζπλνςίδνληαη θάπνηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηηο ςεθνθνξίεο πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζην Γήκν ηνπ Ακαξνπζίνπ:  

 

Πίλαθαο 1. Φεθνθνξίεο Γήκνπ Ακαξνπζίνπ 

Θέκα Φεθνθνξίαο Αξηζκφο ςεθνθφξσλ 

Οιπκπηαθνί Αγψλεο θαη Γήκνο Ακαξνπζίνπ 1092 

Ηθαλνπνίεζε πνιηηψλ απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ 573 

Αζηηθφο ζρεδηαζκφο 348 

Πνηφηεηα δσήο 496 

Απαηηήζεηο επηρεηξήζεσλ 296 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά ζρφιηα, φπσο 

απηά πξνέθπςαλ απφ ηνπο πνιίηεο ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ πνπ πήξαλ κέξνο ζηηο 

ςεθνθνξίεο πνπ έιαβαλ ρψξα: 

Πίλαθαο 2. Θεηηθά / Αξλεηηθά ζρφιηα 
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Θεηηθά ρφιηα Αξλεηηθά ρφιηα 

Φηιηθή πξνο ην ρξήζηε δηαδηθαζία Μεγάινο θσδηθφο πξφζβαζεο 

Απιά θαη θαηαλνεηά εξσηεκαηνιφγηα Απνηπρεκέλεο απφπεηξεο πηζηνπνίεζεο 

κεξηθέο θνξέο 

Δλίζρπζε δεκνθξαηίαο Αξγή αληίδξαζε ζπζηήκαηνο 

Γξήγνξε δηαδηθαζία (ζε ζρέζε κε ηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν) 

Υξνλνβφξν download ηνπ java-plug-in  

 

Γεληθά, ε εκπεηξία ηνπ Γήκνπ Ακαξνπζίνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Δπξσπατθφ 

Πξφγξακκα e-VOTE θξίλεηαη ηθαλνπνηεηηθή. ην πιαίζην ησλ πέληε ςεθνθνξηψλ πνπ 

έιαβαλ ρψξα, ν Γήκνο ηνπ Ακαξνπζίνπ έβγαιε νξηζκέλα ρξήζηκα ζπκπεξάζκαηα, ηα 

ζεκαληηθφηεξα εθ ησλ νπνίσλ είλαη:  

 εκαληηθφ πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ δελ θαηέρεη ηηο βαζηθέο γλψζεηο ππνινγηζηψλ. 

 Μηθξφ πνζνζηφ πιεζπζκνχ κε πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν. 

 Μηθξά πξνβιήκαηα – Μεγάιε απνγνήηεπζε. 

 Υακειφηεξν επίπεδν ζπκκεηνρήο ζηηο ςεθνθνξίεο απφ ην αλακελφκελν. 

 Απαξαίηεηε ε ελεκεξσηηθή εθζηξαηεία, ψζηε λα πξνζειθχζεη φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξνπο πνιίηεο (Οκάδα εξγαζίαο Σ-4,  Κάηζηθαο, Μήηξνπ( 2004) ). 
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3 ΘΔΜΑΣΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΣΗΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

 

3.1 Ννκηθνί πξνβιεκαηηζκνί 

 

Ο λφκνο θαη αληίζηνηρα ην ζπληαγκαηηθφ δίθαην , νξίδεη ζαθείο θαη απζηεξνχο 

θαλφλεο γηα ηελ ςεθνθνξία θαη ηα κέζα ηεο άκεζεο Γεκνθξαηίαο. Αλ θάπνηνο ζέιεη λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ  ππνινγηζηή  ζηνπο ηνκείο απηνχο, νη ηερληθέο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηειηθά πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο λνκηθέο απαηηήζεηο. (Gritzalis, 

(2002)) . Ζ  ειεθηξνληθή ςεθνθνξία ζα πξέπεη λα πιεξνί ηηο απαηηήζεηο πνπ ν λφκνο 

νξίδεη ζηελ παξαδνζηαθή ςεθνθνξία.    Δπίζεο, ε ηερληθή πξνζηαζία θαηά ηεο 

ειεθηξνληθήο απάηεο ζηηο  εθινγέο απφ ράθεξο ή απφ  ηερληθέο βιάβεο είλαη 

απαξαίηεηε( Cranor, L. F. (2003) ). 

 

 Γχν είλαη νη εηδηθέο πξνθιήζεηο ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. Απφ ηε κία 

πιεπξά πξέπεη λα πιεξνχληαη νη ηερληθέο πνπ λα κπνξνχλ λα βεβαηψλνπλ  φηη κφλν  νη 

άλζξσπνη πνπ έρνπλ ην εθινγηθφ δηθαίσκα  κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ θαη απηφ κφλν κία 

θνξά. 

 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά νη ηερληθέο πξέπεη λα εγγπψληαη φηη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ςεθνθφξνπ είλαη αδχλαηνο. Με άιια ιφγηα  θαη νη δχν πξέπεη λα εμαζθαιίδνληαη: ε 

ηαπηφηεηα ηνπ εθινγέα, ε  απζεληηθφηεηα ηεο  ςήθνπ θαη ηαπηφρξνλα  ε απζηεξή 

αλσλπκία ηνπ ςεθνδειηίνπ. 

 

3.2  Θεζκηθέο  επηηαγέο γηα ην εθινγηθό δηθαίσκα ζηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία. 

 

    Ζ ςεθηνπνίεζε ηεο ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ζεσξείηαη έλα επηθίλδπλν εγρείξεκα 

γηα ηελ ειιεληθή ζπληαγκαηηθή έλλνκε ηάμε. Ζ ρξήζε ησλ επηηεπγκάησλ ηεο 

ηερλνινγίαο γηα ηε δηεμαγσγή εθινγψλ  κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί αξθεί λα ηεξεί ηηο 

βαζηθέο ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ 

δηθαηψκαηνο. ηελ ελφηεηα 2.1 αλαπηχρζεθαλ απηέο  νη ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλεο 

αξρέο. Δπηπιένλ φκσο νπνηνδήπνηε ζχζηεκα ζα πξέπεη λα :( Mitrou,  Gritzalis,  

Katsikas,  Quirchamayr ( 2001 )). 
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 Γηαζθαιίδεη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα, ηελ δηαζεζηκφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα, ηε 

δηαθάλεηα, ηε ινγνδνζία θαη ην δεκφζην έιεγρν θάζε ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο. 

 

 Θα πξέπεη λα ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε αηνκηθά θαη πνιηηηθά δηθαηψκαηα φπσο 

νξίδνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ πληάγκαηνο 

 

 Θα πξέπεη λα είλαη ζρεδηαζκέλν κε ηέηνην ηξφπν πνπ λα ελζαξξχλεη ηελ 

ζπκκεηνρή ησλ ςεθνθφξσλ (Οκάδα εξγαζίαο Σ-4,  Κάηζηθαο, Μήηξνπ( 

2004)).  

 

Ζ εγγξαθή ησλ ςεθνθφξσλ,  ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο είλαη ππνρξεσηηθή. Οη 

εθινγηθνί θαηάινγνη ζπληάζζνληαη ζε εληαία κνξθή ρσξίο ηδηαίηεξε δηάθξηζε θχινπ ή 

ειηθίαο .Ζ εγγξαθή ηνπ θάζε ςεθνθφξνπ ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηνπ Γήκνπ ε 

ηεο Κνηλφηεηαο γίλεηαη απφ ηα δεκνηνιφγηα πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ θαη Κνηλνηηθνχ Κψδηθα. 

Δθινγείο πνπ δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα ηνπ εθιέγεηλ θαη δελ ππάξρνπλ ζηνπο 

εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, απφ νπνηαδήπνηε αηηία, κπνξνχλ λα ςεθίζνπλ ηελ εκέξα ησλ 

εθινγψλ κφλν ζε εθινγηθφ ηκήκα ηνπ δήκνπ ή ηεο Κνηλφηεηαο ζηα κεηξψα ησλ νπνίσλ 

είλαη εγγεγξακκέλνη αθνχ εθνδηαζζνχλ πξνεγνπκέλσο κε ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

εθδίδεηαη εηδηθά γηα ην ζθνπφ απηφ απφ ηνπο παξαπάλσ ηνπηθνχο θνξείο, ην νπνίν θαη 

πξνζθνκίδνπλ ζηελ εθνξεπηηθή επηηξνπή ηνπ εθινγηθνχ ηκήκαηνο πνπ ζα ςεθίζνπλ. 

Μεηά ηελ άζθεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο ηα ζηνηρεία ησλ εθινγέσλ απηψλ 

πξνζηίζεληαη ζηνλ εθινγηθφ θαηάινγν ηνπ εθινγηθνχ ηκήκαηνο πνπ ςήθηζαλ. 

 

 

     Κάζε ρξφλν απφ 1εο κέρξη θαη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ νη Γήκαξρνη θαη νη 

Κνηλνηάξρεο ζπληάζζνπλ απηεπάγγειηα νλνκαζηηθέο θαηαζηάζεηο, (θαηά αιθαβεηηθή 

ζεηξά επσλχκνπ), ησλ εγγεγξακκέλσλ ζηα δεκνηνιφγηα πνπ απνθηνχλ ην δηθαίσκα ηνπ 

εθιέγεηλ (ειηθηαθά). Οη θαηαζηάζεηο απηέο ππνβάιινληαη «ακειιεηί» ζην Τπνπξγείν 

Δζσηεξηθψλ πξνθεηκέλνπ λα εληαρζνχλ ζην ηεξνχκελν αξρείν εθινγηθψλ θαηαιφγσλ. 

Οη θαηαζηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: θχιν, επψλπκν, θχξην 
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φλνκα, φλνκα παηξφο, φλνκα κεηξφο, φλνκα ζπδχγνπ θαη ην γέλνο ή ζπδχγνπ (γηα 

έγγακε γπλαίθα), εκεξνκελία γέλλεζεο, αξηζκφ δεκνηνινγίνπ θαη δηεχζπλζε 

θαηνηθίαο. 

 

Βαζηθφ δήηεκα ζηε βηβιηνγξαθία, απνηειεί ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα δχλαηαη 

λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εγγξαθή ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, θαζψο θαη ε 

αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ ςεθνθφξνπ ζην πιαίζην ηεο εηζαγσγήο ηεο 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. ηελ ειιεληθή ζπληαγκαηηθή ηάμε ε απφθηεζε ηνπ 

εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο δηαθξίλεηαη ζαθψο απφ ηε δπλαηφηεηα αζθήζεσο ηνπ, γηα ηελ 

νπνία απαηηείηαη σο ηππηθφ πξνζφλ ε εγγξαθή 
2
ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο ηεο 

πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία ν ηειεπηαίνο δηακέλεη(Ράτθνο (2002)). 

 Με ηελ εγγξαθή πηζηνπνηείηαη φηη ν ςεθνθφξνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο 

εθινγηκφηεηαο
3
 (π.ρ. φηη έρεη ζπκπιεξψζεη ηελ πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν ειηθία). Ζ 

αθξηβήο ζπγθξφηεζε ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο είλαη πξναπαηηνχκελν γηα ηελ ειεχζεξε 

θαη αλφζεπηε εθδήισζε ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο. Καηά ηελ εγγξαθή ζηνπο εθινγηθνχο 

θαηαιφγνπο γίλεηαη ηαπηφρξνλα θαη ε αλαγλψξηζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ πνιίηε πνπ δεηά 

ηε ρνξήγεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο. 

θνπφο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη λα δηαζθαιίζεη φηη ην εθινγηθφ δηθαίσκα 

απνλέκεηαη κφλν ζε απηνχο πνπ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο άζθεζήο ηνπ. Δπίζεο πξέπεη 

λα εμαζθαιίδεηαη ε απιφηεηα  ηεο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο 

εθφζνλ ε κε εγγξαθή ηνπ, ηνλ απνθιείεη απφ ηε δπλαηφηεηα άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηφο 

ηνπ. 

Δμαηηίαο ηεο εηζαγσγήο ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο  ελδέρεηαη θάπνηνη 

πνιίηεο λα νδεγεζνχλ ζηνλ απνθιεηζκφ. Ζ πηνζέηεζε δηαδηθαζηψλ φπσο ε ςεθηαθή 

ππνγξαθή  θαη ηα ςεθηαθά πηζηνπνηεηηθά κπνξνχλ λα θαηαζηήζνπλ πνιχπινθε ηε 

δηαδηθαζία γηα φζνπο δελ είλαη ρξήζηεο ηερλνινγηθψλ ζπζθεπψλ. ην βαζκφ φκσο πνπ 

ζα ζπλεηζθέξεη ζε αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο, ζα δηεπξχλεη ηε λνκηκνπνίεζε 

                                                 
2
 Ζ εγγξαθή ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο είλαη ππνρξεσηηθή θαη γίλεηαη κφλν κεηά απφ αίηεζε ηνπ 

εθινγέα, βι Ράτθνο Α., «πληαγκαηηθφ Γίθαην, Δηζαγσγή-Οξγαλσηηθφ κέξνο», Σφκνο 1, Δθδφζεηο 

άθθνπια 2002. 
3
 χκθσλα κε ηνλ ειιεληθφ εθινγηθφ λφκν ηα πξνζφληα ηνπ εθινγέα δηαθξίλνληαη ζε (α) ζεηηθά: Σα 

ζεηηθά απαηηνχληαη γηα ηελ απφθηεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο θαη είλαη ε ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ε 

ζπκπιήξσζε ηνπ 18
νπ

 έηνπο ηεο ειηθίαο θαη (β) αξλεηηθά: Ζ κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ ζηεξήζεσο ηνπ 

εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο, απαηηνχληαη γηα ηε δηαηήξεζή ηνπ. Ζ ζηέξεζε ηνπ εθινγηθνχ δηθαηψκαηνο 

κπνξεί λα επέιζεη γηα ιφγνπο εζηθήο αλαμηφηεηαο, ή πλεπκαηηθήο ή ζσκαηηθήο αλαπεξίαο, βι Ράτθνο Α., 

«πληαγκαηηθφ Γίθαην, Δηζαγσγή-Οξγαλσηηθφ κέξνο», Σφκνο 1, Δθδφζεηο άθθνπια 2002.  
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ησλ θνξέσλ ηεο θπξηαξρίαο. ηφρνο ινηπφλ ηεο πνιηηείαο είλαη λα πξνζθέξεη  ηηο 

θαηάιιειεο επθαηξίεο γηα ηελ ηζφηεηα ζηελ πξνζβαζηκφηεηα ησλ πνιηηψλ. 

 

         Σν ζχζηεκα  πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο ζα πξέπεη 

λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ηερλνινγηθή ππνδνκή πνπ λα απνηξέπεη ςεθνθφξνπο λα 

ςεθίδνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία θνξέο ( Mitrou,  Gritzalis,  Katsikas,  Quirchamayr( 

2001)). 

Απηφ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί κε ηελ ρξήζε θάπνηαο ιεηηνπξγίαο θαηά ηελ 

νπνία απφ ηε ζηηγκή πνπ θάπνηνο ςεθνθφξνο είρε ςεθίζεη εηζάγνληαο ηνλ θσδηθφ ηνπ, 

λα κελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα πξνζπειάζεη μαλά ην ζχζηεκα. Αλ θάπνηνο αλαξσηεζεί 

γηα ηε δπλαηφηεηα δηφξζσζεο θάπνηνπ ιάζνπο, ηζρχεη ην ίδην κε ηνλ παξαδνζηαθφ 

ηξφπν ςεθνθνξίαο. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ςήθνο πέζεη ζηελ θάιπε δελ ππάξρεη 

δπλαηφηεηα αλάθηεζεο, ράξηλ δηνξζψζεσο.  

 

 

 

3.3 Σήξεζε δεκνθξαηηθώλ θξηηεξίσλ ζηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία 

 

Διαθάνεια και ελεγξιμόηηηα ηηρ διαδικαζίαρ ηλεκηπονικήρ τηθοθοπίαρ 

 

     Ο πηζαλφο αληίθηππνο ησλ λέσλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

(ICTs) ζηηο πξνζπάζεηεο λα εληζρπζεί ε εκπινθή ησλ πνιηηψλ ζηε δεκνθξαηηθή ιήςε 

απνθάζεσλ θαη λα εληζρπζεί ε αληηπξνζσπεπηηθή δεκνθξαηία αλαγλσξίδεηαη ηψξα 

επξέσο. Οη ηνπηθέο, πεξηθεξεηαθέο θαη εζληθέο θπβεξλήζεηο ζε φιε ηελ Δπξψπε 

πξνζπαζνχλ λα δηεπξχλνπλ ηε δεκνθξαηία κε ηελ παξνρή ελφο απνηειεζκαηηθνχ 

δηαχινπ επηθνηλσλίαο  κε ηελ θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ρξεζηκνπνηψληαο θαηλνηφκεο  

ηερλνινγίεο πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ (ICTs) ζηελ ππεξεζία πην αλνηθηψλ θαη 

δηαθαλψλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ ιήςεο απνθάζεσλ. Μηα ηέηνηα δεκνθξαηηθή 

πνιηηηθή ζπκκεηνρή πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα κέζα ελεκέξσζεο θαη ηνπο 

κεραληζκνχο ζπκκεηνρήο ζηε ιήςε απνθάζεσλ. Οη ICTs έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξάζρνπλ λέα θαη απνηειεζκαηηθά e-δεκνθξαηηθά φξγαλα πνπ εμεηάδνπλ απηέο ηηο 
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θνηλέο πξννπηηθέο ηεο πιεξνθφξεζεο θαη ηεο ζπκκεηνρήο (Γεληθή γξακκαηεία έξεπλαο 

θαη ηερλνινγίαο, http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=3569). 

Ζ εθινγηθή δηαδηθαζία, ραξαθηεξίδεηαη ζην ζχλνιφ ηεο απφ δηαθαλείο 

δηαδηθαζίεο, φπσο ην άλνηγκα ηεο εθινγηθήο θάιπεο θαη ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ 

ελψπηνλ ησλ αληηπξνζψπσλ ηεο δηθαζηηθήο εμνπζίαο θαη εθπξνζψπσλ ησλ ππνςήθησλ 

θνκκάησλ, δηαδηθαζίεο αλνηθηέο, πνπ απνζθνπνχλ ζην λα κελ αθήλνπλ πεξηζψξην 

ακθηβνιίαο φηη ην εθινγηθφ απνηέιεζκα αληαλαθιά ηελ θπξηαξρηθή βνχιεζε ησλ 

πνιηηψλ.  

Ζ ππεξνρή ηεο δηαθάλεηαο θαη ε δπλαηφηεηα άζθεζεο ειέγρνπ  ζε φιεο ηηο 

επηκέξνπο θάζεηο ηνπ εθινγηθνχ αγψλα εληζρχεη ηε λνκηκνπνίεζε ηεο πνιηηηθήο 

εμνπζίαο, απέλαληη ζην εθινγηθφ ζψκα. Παξάιιεια, ζα πξέπεη λα δηαζθαιηζζνχλ 

πςειέο δηαδηθαζίεο πηζηνπνίεζεο, ηφζν γηα ηελ ηερλνινγηθή ππνδνκή, φζν θαη γηα ην 

ζχζηεκα σο νιφηεηα, πνπ ζα εγγπψληαη φηη ελδερφκελε θζνξά ή ζθάικα ηνπ 

ζπζηήκαηνο, δελ ζα επεξεάζεη ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ.   

Ζ δηαθάλεηα θαη ε ειεγμηκφηεηα σζηφζν, είλαη δχν έλλνηεο πνπ δχζθνια 

ζπκβηβάδνληαη κε ηηο θιεηζηέο θαη πεξίπινθεο ιεηηνπξγίεο πνπ επηηεινχλ ηα 

κεραλήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. ηελ πεξίπησζε απηή ε δηαζθάιηζε ηεο 

αθεξαηφηεηαο ησλ εθινγψλ θαη ηεο αθξίβεηαο ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο, δηαθεχγεη 

ηνπ ειέγρνπ ησλ «πνιιψλ» πνιηηψλ θαη γίλεηαη αληηθείκελν ησλ «ιίγσλ» ηερλνθξαηψλ, 

πνπ δηαζέηνπλ ηελ αλάινγε ηερληθή θαη επηζηεκνληθή γλψζε γηα λα πηζηνπνηήζνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ηερλνινγηθήο ππνδνκήο. Οη ειεθηξνληθέο ςήθνη δελ είλαη 

δπλαηφλ λα γίλνπλ νξαηέο, φπσο δελ είλαη δπλαηφλ λα απνηειέζεη αληηθείκελν 

παξαθνινχζεζεο ε δηαδηθαζία θαηακέηξεζήο ηνπο. ηηο εθινγέο πνπ δηεμήρζεζαλ ην 

2000 γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Πξνέδξνπ ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ππνινγίδεηαη φηη 

«ράζεθαλ» 4.000.000 κε 6.000.000 ςήθσλ: Ζ απψιεηα απηή νθείινληαλ ζε δχν θπξίσο 

ιφγνπο: (α) ε πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζζεθαλ αλαθνξηθά κε ηελ εγγξαθή ζηνπο 

εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, γεγνλφο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ςεθνθφξνη πνπ πιεξνχζαλ 

ηα πξνζφληα εθινγηκφηεηαο είηε λα κελ ςεθίζνπλ είηε νη ςήθνη ηνπο λα κελ 

θαηακεηξεζνχλ. (β) Φήθνη πνπ εξξίθζεζαλ λνκφηππα, θαηέιεμαλ λα κελ ππνινγηζζνχλ 

ζην ηειηθφ εθινγηθφ απνηέιεζκα ιφγσ παξαβάζεσλ πνπ ηηο θαζηζηνχζε άθπξεο. Οη 

παξαβάζεηο απηέο πξνθιήζεθαλ ιφγσ ηεο πξνβιεκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ειεθηξνληθψλ κεραλεκάησλ, αιιά θαη ιφγσ ηεο αζάθεηαο θαη ζχγρπζεο πνπ 

πξνθάιεζε ε εκθάληζε ησλ ςεθνδειηίσλ. εκεηψλεηαη φηη ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο 
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κφλν ην 1% ησλ Ακεξηθάλσλ (θπξίσο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο) ρξεζηκνπνηνχλ έληππα 

ςεθνδέιηηα πνπ κεηξψληαη κε ην ρέξη. ( CALTECH/ MIT, ( 2001)). 

 Ζ ζπγθεληξσηηθή δφκεζε, εμάιινπ, βάζεη ηεο νπνίαο νξγαλψλνληαη θαη 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη απηνκαηνπνηεκέλεο δηαδηθαζίεο, εληζρχεη ηελ αλεζπρία γηα ηελ 

πηζαλφηεηα δηελέξγεηαο εθινγηθψλ παξαβάζεσλ ζε κεγάιε θιίκαθα, κέζσ ηεο 

πξφθιεζεο πξνβιεκάησλ ζην πιηθφ θαη ην ινγηζκηθφ ηκήκα ηνπ ππνινγηζηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. 

ια απηά ηα ζέκαηα ππνλνκεχνπλ ζεκαληηθά ηελ ειεγμηκφηεηα θαη ηε 

δηαθάλεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, γη’ απηφ θαη πξέπεη λα αλαδεηεζνχλ νη θαηάιιειεο 

ηερλνινγηθέο θαηλνηνκίεο πνπ ζα δηαζθαιίδνπλ αμηφπηζηεο  κεζφδνπο θαηαρψξεζεο 

φισλ ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα φπσο 

ηελ θαηακέηξεζε ησλ εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ηελ εμαθξίβσζεο ηεο ηαπηφηεηαο 

ησλ εθινγέσλ, νχησο ψζηε λα κελ δηαηαξαρζεί ε εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ ζην 

εθινγηθφ ζχζηεκα ( Xenakis and  Macintosh  (2008)). Ζ ηερλνινγηθή ππνδνκή, 

εμάιινπ, νθείιεη λα είλαη αλνηρηή ζηνλ έιεγρν απφ ηα αξκφδηα δηνηθεηηθά φξγαλα. Ζ 

ζπλεξγαζία φισλ ησλ κεηερφλησλ ζηελ πνιηηηθή αξέλα, αλακθηζβήηεηα ζα 

ιεηηνπξγνχζε ζεηηθά πξνο ηελ άξζε ηεο δπζπηζηίαο ηεο θνηλσλίαο απέλαληη ζηελ 

ειεθηξνληθή ςεθνθνξία( Οκάδα εξγαζίαο Σ-4, Κάηζηθαο,  Μήηξνπ(2004) ). Οη 

πξνδηαγξαθέο επνκέλσο θαη ηα θξηηήξηα  πνπ ζα πξέπεη λα πιεξνχληαη ζα ππεξεηήζνπλ 

κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηνλ ζεζκφ ησλ εθινγψλ ( Mitrou, Gritzalis,  Katsikas,  

Quirchamayr (2001) ). 

 

Οπθόηηηα 

      Ζ αθξίβεηα, γλσζηή  θαη σο νξζφηεηα απαηηεί ε αλαθνίλσζε ηνπ απνηειέζκαηνο  λα 

ηαηξηάδεη αθξηβψο κε ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη 

θαλείο δελ κπνξεί λα αιιάμεη ηελ ςήθν άιινπ , φιεο νη έγθπξεο ςήθνη 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ ηειηθή θαηακέηξεζε θαη θακία  άθπξε ςήθνο δελ 

πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηειηθή θαηακέηξεζε. 
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Δημοκπαηία 

 

Έλα ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη δεκνθξαηηθφ κφλν αλ νη λφκηκνη ρξήζηεο 

επηηξέπεηαη λα ςεθίζνπλ θαη απηνί κφλν κηα θνξά. Δπίζεο θαλείο δελ λνκηκνπνηείηαη λα 

ςεθίζεη γηα ινγαξηαζκφ άιινπ. 

 

Ανθεκηικόηηηα  

 

Σν θξηηήξην απηφ εγγπάηαη ηελ νκαιή δηεμαγσγή ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο θαη 

ηελ πξνζηαζία ηεο απφ παξάλνκεο ελέξγεηεο. Οη ελέξγεηεο απηέο κπνξνχλ λα 

πεξηιακβάλνπλ επηζέζεηο ζηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ή ζε επηζέζεηο κε ζηφρν ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 

Ιδιυηικόηηηα 

 

Καηά ηελ αξρή απηή, πξέπεη λα απνηξέπεηαη ε ηαχηηζε θάπνηνπ ςεθνθφξνπ  κε 

κηα ζπγθεθξηκέλε ςήθν. Ζ ζρέζε ςεθνδειηίνπ θαη ςεθνθφξνπ πξέπεη λα παξακέλεη 

κπζηηθή. Ζ κπζηηθφηεηα απηή κπνξεί λα θαηαζηξαηεγεζεί ζε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη 

πξφζβαζε ζηε βάζε δεδνκέλσλ απφ θάπνηνλ εθηφο ηνπ δηαρεηξηζηή. ζν ε ηήξεζε 

ζηνηρείσλ ζε κία βάζε δεδνκέλσλ είλαη αλαιπηηθή ππάξρεη θίλδπλνο απνθάιπςεο ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ. Χζηφζν ιχζε ζην πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα ππάξμεη. Απφ ηε 

ζηηγκή πνπ ν πνιίηεο κε ηνλ θσδηθφ ηνπ ζπλδέεηαη ζην ζχζηεκα, ε επηινγή ηνπ δελ ζα 

θαηαγξάθεηαη ζε κηα βάζε δεδνκέλσλ. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ηζεθάξεη ηελ επηινγή ηνπ 

απηή ζα απνηππψλεηαη απιά ζε κηα αχμεζε θαηά έλα ζην πεδίν ηνπ  εθάζηνηε 

ππνςεθίνπ. 

 

Επαληθεύζιμη ζςμμεηοσή 

 

ε ρψξεο φπσο ε Διιάδα, φπνπ ε ςήθνο είλαη ππνρξεσηηθή πξέπεη λα ππάξρεη 

δπλαηφηεηα λα επαιεζεπηεί ε ζπκκεηνρή ησλ ςεθνθφξσλ ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. 
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Εξαναγκαζμόρ  

 

Ζ απεηιή ηνπ εμαλαγθαζκνχ είλαη πνιχ πηζαλή ζε έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο εθφζνλ ζε απηφ  δελ ππάξρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηεο παξαδνζηαθήο. ηελ 

παξαδνζηαθή ςεθνθνξία ππάξρεη ν δηθαζηηθφο αληηπξφζσπνο, ε εθνξεπηηθή επηηξνπή 

θαη ε παξνπζία αζηπλνκηθψλ πνπ δηαζθαιίδνπλ φηη ν ςεθνθφξνο ζα ςεθίζεη θάησ απφ 

ζπλζήθεο άθξαο κπζηηθφηεηαο.  

 

ε κηα ςεθνθνξία κέζσ ειεθηξνληθνχ ππνινγηζηή  ζε δεκφζηα πξνζβάζηκν 

ρψξν θάπνηνο κπνξεί λα δεη ηη ςήθηζε ν άιινο. Δπίζεο ν ςεθνθφξνο κπνξεί λα 

πνπιήζεη ηελ ςήθν ηνπ δίλνληαο ζηνλ εθάζηνηε αγνξαζηή ηα ζηνηρεία πξφζβαζήο ηνπ 

ζην ζχζηεκα( φπσο ηνλ θσδηθφ), πξνθεηκέλνπ λα ςεθίζεη απηφο  αληί ηνπ λφκηκνπ 

ςεθνθφξνπ. Σν θαηλφκελν απηφ ζα κπνξνχζε λα απνηξαπεί κε ηε ρξήζε ζπζθεπψλ 

πςεινχ ηερλνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ, νη νπνίεο ζα είραλ ηελ ηθαλφηεηα λα ηαπηνπνηνχλ ην 

πξφζσπν ηνπ λφκηκνπ ςεθνθφξνπ απφ ην δαθηπιηθφ ηνπ απνηχπσκα . Βέβαηα απηφ ζα 

ήηαλ ηδηαίηεξα θνζηνβφξν θαζψο ζα απαηηνχληαλ ε εηζαγσγή ησλ ζηνηρείσλ  φισλ ησλ 

πνιηηψλ πνπ δηαζέηνπλ ην εθινγηθφ δηθαίσκα αιιά πςειφ ζα ήηαλ θαη ην θφζηνο 

θαηαζθεπήο ηέηνησλ πνιχπινθσλ κεραλεκάησλ γηα φιε ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα.     

 

ε πεξίπησζε πνπ ππάξρεη απφδεημε γηα ηελ επηβεβαίσζε ηεο ςήθνπ ν θίλδπλνο 

εμαλαγθαζκνχ είλαη αθφκε κεγαιχηεξνο. Ο ςεθνθφξνο δχλαηαη λα πέζεη ζχκα απεηιήο 

πξνθεηκέλνπ λα απνθαιχςεη ηελ ςήθν ηνπ.  Γπζηπρψο δελ ππάξρνπλ επαξθείο 

ηερλνινγηθά ιχζεηο γηα λα απνθεπρζεί ε απεηιή εμαλαγθαζκνχ ζε έλα ζχζηεκα 

απνκαθξπζκέλεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. 

 

3.4 Μπζηηθόηεηα θαη ςεθνθνξία από απόζηαζε 

 

Ζ αξρή ηεο κπζηηθφηεηαο ηεο ςήθνπ έρεη σο ζηφρν λα πξνζηαηεχζεη ηελ 

γλεζηφηεηα ηεο ςεθνθνξίαο, δηαζθαιίδνληαο ην απφξξεην ησλ πνιηηηθψλ επηινγψλ ηνπ 

εθινγέα. Κάζε παξάβαζε ηεο κπζηηθφηεηαο πξνθαιεί λφζεπζε ηεο ιατθήο βνχιεζεο. Γη 

απηφ νη εθινγηθέο λνκνζεζίεο ησλ αξθεηψλ θξαηψλ κεξηκλνχλ γηα ηε δηαζθάιηζή ηεο. 

ηε ρψξα καο ν ειιεληθφο εθινγηθφο λφκνο πξνβιέπεη παξάδνζε ζηνλ εθινγέα 

θαθέινπ κε εηδηθφ γλψξηζκα, κνλνγξακκέλν απφ ηνλ δηθαζηηθφ αληηπξφζσπν , 
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απφζπξζε ηνπ εθινγέα ζε εηδηθά δηακνξθσκέλν ρψξν θαη ξίςε ηνπ θαθέινπ ζηελ 

θάιπε απφ ηνλ ίδην ηνλ ςεθνθφξν. 

Αξθεηνί θξηηηθνί έρνπλ δειψζεη φηη νη δπλαηφηεηεο αζθάιεηεο ζηα ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα ςεθνθνξίαο είλαη πεξηνξηζκέλεο γη απηφ απαηηνχληαη αιιαγέο ζηελ 

αλάπηπμε πξνηχπσλ θαη πηζηνπνίεζεο ησλ ζπζηεκάησλ ςεθνθνξίαο. Πξνο ην παξφλ ηα 

ππάξρνληα ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ επαξθψο ηηο αλεζπρίεο γηα ηε 

δεκφζηα εκπηζηνζχλε θαη αθεξαηφηεηα ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. Σν πξφβιεκα 

πεξηπιέθεηαη θαη εμαηηίαο ηεο αδπλακίαο δηαζθάιηζεο ηεο κπζηηθφηεηαο. 

 

         Οξηζκέλνη παξαηεξεηέο εμέθξαζαλ ηελ αλεζπρία φηη ε ςεθνθνξία απφ απφζηαζε 

φπσο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα ζέζεη ζε θίλδπλν ηελ κπζηηθφηεηα ηεο ςήθνπ 

θαζψο θάπνηνη ίζσο εμαλαγθαζηνχλ λα απνθαιχςνπλ ηελ πξνηίκεζή ηνπο. Οη πνιίηεο 

επίζεο αλεζπρνχλ γηα ηηο επηπηψζεηο λνζείαο θαη θαηάρξεζεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε 

απνπζία έληππσλ ςεθνδειηίσλ( Fischer (2003), CRS Report for Congress). 

 

ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία απφ απφζηαζε, ε νπνία  κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηείηαη θαη  απφ ηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν ηνπ εθινγέα, ηελ νηθία ηνπ ή απφ 

νηνδήπνηε κέξνο ηνπ εμαζθαιίδεη πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν, ν εθινγέαο, ζεσξεηηθά, 

δηαζέηεη ηελ ίδηα ειεπζεξία φπσο θαη ζηελ παξαδνζηαθή κνξθή ςεθνθνξίαο κέζα ζε 

ζπλζήθεο εξεκίαο λα απνθαζίζεη ην πεξηερφκελν ηεο επηινγήο ηνπ. Σελ επηινγή απηή, 

ζε θακία  πεξίπησζε, δελ είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηελ απνθαιχςεη ζηνλ νηθνγελεηαθφ ή 

θνηλσληθφ ηνπ πεξίγπξν. Δληνχηνηο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο, νη πηζαλφηεηεο 

επεξεαζκνχ ή θαη εμαλαγθαζκνχ ηνπ ςεθνθφξνπ, λα ςεθίζεη θαηά ζπγθεθξηκέλν 

ηξφπν είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλεο φπσο έρνπκε θαη παξαπάλσ αλαθέξεη ( Mitrou,  

Gritzalis, Katsikas,  Quirchamayr(2001) ). 

ηαλ ε ςεθνθνξία πξαγκαηνπνηείηαη απφ ην ρψξν εξγαζίαο, ππάξρεη ε 

πηζαλφηεηα ιφγσ ηεο εμάξηεζεο ηνπ ππαιιήινπ απφ ηνλ ηεξαξρηθψο πξντζηάκελν λα 

ππνρξεσζεί ζε απνθάιπςε ησλ πνιηηηθψλ ηνπ πεπνηζήζεσλ ή  λα αλαγθαζηεί λα 

κεηαβάιεη ην πεξηερφκελν ηεο ςήθνπ ηνπ ελψπηνλ ηνπ εξγνδφηε. Οη θίλδπλνη ινηπφλ 

πνπ απνξξένπλ απφ ην πεξηβάιινλ εξγαζίαο γηα ηε κπζηηθφηεηα ηεο ςήθνπ είλαη 

πνιινί. 

     Αθφκε φκσο θαη ζηελ πεξίπησζε ςεθνθνξίαο απφ ηελ νηθία ηνπ θαζελφο, είλαη  

πνιχ πηζαλφο ν επεξεαζκφο ηνπ απφ ην νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, ηδηαίηεξα φηαλ 
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θάπνηνη είλαη θαλαηηθνί νπαδνί θάπνηνπ θφκκαηνο. Φαληαδφκαζηε ινηπφλ φηη ε 

δπλαηφηεηα απνκφλσζεο πνπ παξέρεηαη ζην εθινγηθφ ηκήκα ιείπεη ζ απηή ηελ 

πεξίπησζε.  

 

3.5 Η αξρή ηεο ειεύζεξεο ςεθνθνξίαο    

 

      Απφ ηελ αξρή ηεο ειεχζεξεο θαη αλφζεπηεο εθδήισζεο ηεο ιατθήο ζέιεζεο, σο 

έθθξαζεο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο πνπ θαηνρπξψλεηαη απφ ην άξζξν 52 ηνπ 

πληάγκαηνο, ζπλάγεηαη  φηη ην εθινγηθφ ζψκα, ζηα πιαίζηα ηεο ππνρξεσηηθήο 

άζθεζεο ηνπ εθινγηθνχ ηνπ δηθαηψκαηνο, είηε ε ππνρξεσηηθφηεηα πξνβιέπεηαη απφ ην 

χληαγκα είηε επηβάιιεηαη απφ ην λφκν, πξέπεη λα έρεη  ηε δπλαηφηεηα απνδνθηκαζίαο 

φισλ ησλ ππνςεθίσλ ζηηο εθινγέο , γηαηί απνηειεί θαη απηή κνξθή εθδήισζεο ηεο 

ιατθήο θπξηαξρίαο.  

 

Ζ ειεπζεξία ησλ ςεθνθφξσλ πεξηιακβάλεη δχν θχξηεο πηπρέο: ηελ ειεπζεξία 

ησλ ςεθνθφξσλ λα δηακνξθψλνπλ ηε γλψκε ηνπο θαη ηελ ειεχζεξε έθθξαζε ηεο 

γλψκεο. Ζ αξρή ηεο ειεπζεξίαο  ησλ εθινγψλ, πξνυπνζέηεη φηη ην ζχλνιν ηεο 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο πξαγκαηνπνηείηαη  ρσξίο θακία βία,  εμαλαγθαζκφ,  πίεζε,  πνπ 

κπνξνχλ λα αζθεζνχλ είηε  απφ ην θξάηνο, είηε απφ κηα νξγάλσζε, ή απφ έλα ή 

πεξηζζφηεξα άηνκα. Ο ςεθνθφξνο πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ςεθίδεη πξνζσπηθά θαη 

ρσξίο θακία εμσηεξηθή επηξξνή ( Gritzalis( 2003) ). 

 

Ζ θαζηέξσζε ζην άξζξν 52 ηνπ πληάγκαηνο ηεο αξρήο ηεο ειεχζεξεο 

εθδήισζεο ηεο ιατθήο ζέιεζεο ήηαλ κία απφ ηηο θαηλνηνκίεο πνπ εηζήγαγε  ν 

ζπληαθηηθφο λνκνζέηεο ηνπ 1975 σο απάληεζε ζηηο ζπρλέο ακθηζβεηήζεηο ησλ 

εθινγηθψλ απνηειεζκάησλ πξηλ απφ ην 1967 ( Υξπζφγνλνο( 2003) ). 

Ο Διιεληθφο εθινγηθφο λφκνο πξνβιέπεη βαξηέο πνηλέο  αθελφο ελαληίνλ 

εθείλνπ πνπ κε βία ή απεηιέο εκπνδίδεη ηνλ ςεθνθφξν λα αζθήζεη ην εθινγηθφ ηνπ 

δηθαίσκα  ή επηβάιεη ηελ άζθεζή ηνπ ππέξ ή ελαληίνλ ππνςεθίνπ θαη αθεηέξνπ 

ελαληίνλ εθείλνπ πνπ πξνθαιεί λφζεπζε ηνπ εθινγηθνχ απνηειέζκαηνο(Ράτθνο Α., 

«πληαγκαηηθφ Γίθαην, Δηζαγσγή-Οξγαλσηηθφ κέξνο», Σφκνο 1, Δθδφζεηο άθθνπια 

2002 ) (ηνπιάρηζηνλ ηξίκελε θπιάθηζε θαη απνζηέξεζε ησλ πνιηηηθψλ δηθαησκάησλ 

απφ 1 έσο 5 ρξφληα).  
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Με ηελ ειεπζεξία δηακφξθσζεο ηεο γλψκεο δηαζθαιίδεηαη ην δηθαίσκα ηνπ 

πνιίηε λα έρεη πξφζβαζε ζηηο πεγέο πιεξνθφξεζεο θαη λα ζπιιέγεη ηα ζηνηρεία εθείλα 

πνπ ζα ηνπ επηηξέπνπλ λα πξνβαίλεη ζην ζρεκαηηζκφ άπνςεο γηα ην πνιηηηθφ γίγλεζζαη 

πξηλ απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ ζηηο θάιπεο. Ζ ειεχζεξε δηακφξθσζε ηεο γλψκεο δελ 

εμππεξεηεί κφλν ην ζπκθέξνλ ηνπ αηφκνπ νχηε ζθνπεχεη κφλν ζηε δπλαηφηεηα λα 

αλαπηχζζεη ειεχζεξα ηελ πξνζσπηθφηεηα ηνπ, αιιά ηαπηφρξνλα απνηειεί βαζκφ ηεο 

πνηφηεηαο ησλ δεκνθξαηηθψλ ζρέζεσλ πνπ αλαπηχζζνληαη ζε έλα θξάηνο. 

Ηδηαίηεξε πξνζνρή ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζην πεξηβάιινλ ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ, 

φπνπ εηζέξρεηαη ν ςεθνθφξνο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί γηα ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία 

ή γηα λα ζπκκεηάζρεη ζε απηήλ. Οη ππεχζπλνη γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ςεθνθνξίαο 

νθείινπλ λα ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια ηερληθά κέηξα, ψζηε λα κελ επηηξέπεηαη ε 

πξνβνιή πξνεθινγηθψλ κελπκάησλ πνπ ζα κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηηο επηινγέο ησλ 

ςεθνθφξσλ πξνο κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεχζπλζε. Σαπηφρξνλα νθείινπλ λα παξέρνπλ 

ζηνπο εθινγείο πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, ηελ ίδηα, πνζνηηθά 

θαη πνηνηηθά, πιεξνθφξεζε κε εθείλε πνπ πξνζθέξεηαη απφ ηα παξαδνζηαθά θαλάιηα 

επηθνηλσλίαο (P. Garrone, (2002) ). 

ε επίπεδν θαλνληζηηθψλ ξπζκίζεσλ, επνκέλσο, ε εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο απφ απφζηαζε, ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ κία ζεηξά λνκηθψλ 

πξνβιέςεσλ πνπ ζα απνζθνπνχλ ζην λα παξάζρνπλ έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν 

πξνζηαζίαο  γηα ηνπο πνιίηεο πνπ εμαλαγθάδνληαη, απεηινχληαη ή απνηξέπνληαη απφ ην 

λα ζπκκεηάζρνπλ ζε κία ειεθηξνληθή ςεθνθνξία. 

 

 

 

3.6 Μπζηηθόηεηα θαη δηαθάλεηα 

 

Ζ κεγαιχηεξε δπλακηθή ησλ παξαδνζηαθψλ ζπζηεκάησλ ςεθνθνξίαο είλαη ε 

δηαθάλεηά ηνπο. Ακηγψο ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ απηή ηε 

δηαθάλεηα. Ζ θχζε ησλ ππνινγηζηψλ είλαη φηη νη εζσηεξηθέο δηεξγαζίεο ηνπο είλαη 

κπζηηθέο. Γεδνκέλνπ φηη νη ζπλαιιαγέο θαη  νη ππνινγηζκνί ζπκβαίλνπλ ζε έλα 

ειεθηξνληθφ επίπεδν, δελ είλαη θπζηθά δπλαηφ γηα ηνπο αλζξψπνπο λα παξαηεξήζνπλ ηη 

αθξηβψο θάλεη έλαο ππνινγηζηήο. Έηζη ζε πεξίπησζε πνπ γίλεη θάπνην ιάζνο κπνξεί λα 
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κελ ππάξρεη έλδεημε φηη θάηη πάεη ζηξαβά. 

Ζ κεηάβαζε απφ ην ραξηί ζε ειεθηξνληθά κεηξψα δελ είλαη απιψο ζέκα αιιαγήο ηνπ 

κέζνπ απνζήθεπζεο. Δίλαη πνιχ πην ζεκειηψδεο. Ζ εηζαγσγή πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο κεηαμχ ηνπ ςεθνθφξνπ θαη ηελ ςήθνπ ζηεξεί απφ ηνλ εθινγέα ηελ απηή 

απφδεημε φηη ε ςήθνο ηνπ έρεη θαηαγξαθεί ζσζηά. Απηφ είλαη δηαθνξεηηθφ απφ ην 

ζχζηεκα ζε ραξηί. Αθφκα θαη αλ ν ςεθνθφξνο δελ ιακβάλεη θάπνηα απφδεημε ζρεηηθά 

κε απηφ πνπ ςήθηζε , γλσξίδεη ηελ πξαγκαηηθή θαηαγξαθή ηεο ςήθνπ ηνπ, φπσο ηελ 

απνηχπσζε ζην ςεθνδέιηην. 

 

        Έλα πιήξσο δηαθαλέο ζχζηεκα εθινγήο είλαη απηφ πνπ ππνζηεξίδεη ηε ινγνδνζία,  

ηε δεκφζηα επνπηεία θαζψο θαη ηελ πξφζβαζε ζην ζχλνιν ηεο δηαδηθαζίαο.  

Οη δηαδηθαζίεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ απεηιέο φζνλ 

αθνξά ζηελ ειεπζεξία θαη ζηελ αθεξαηφηεηα ησλ απνθάζεσλ ησλ ςεθνθφξσλ. Ζ 

εππάζεηα ηεο ειεχζεξεο επηινγήο έρεη ζρέζε κε ην απφξξεην ηεο ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο.  Μηα πξφζζεηε δπζθνιία είλαη ε αλάγθε λα ζπκβηβαζηεί ε  κπζηηθφηεηα 

απφ ηε κία πιεπξά κε ηε  δηαθάλεηα απφ ηελ άιιε. 

 

     Ζ κπζηηθφηεηα ηεο ςεθνθνξίαο ζπληζηά ζεκειηψδε αξρή, ε νπνία κπνξεί λα 

ηεξεζεί κε ηελ πξνζσπηθή θαη αλψλπκε θχζε ηεο πξάμεο ςεθνθνξίαο  Σν  απφξξεην 

έρεη ζθνπφ λα πξνζηαηεχεη ηελ ειεπζεξία ηεο επηινγήο   ησλ ςεθνθφξσλ. Ζ 

γαιιηθή Αξρή Πξνζηαζίαο Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ (CNIL), απέξξηςε ην ελδερφκελν 

ςεθνθνξίαο κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηηο γαιιηθέο πξνεδξηθέο εθινγέο, κε ην 

επηρείξεκα φηη δελ  ππήξραλ επαξθείο δηαζθαιίζεηο έλαληη ηεο πιαζηνπξνζσπίαο (). 

 

      πκπεξαίλνπκε φηη ε κπζηηθφηεηα θαη ε δηαθάλεηα δελ είλαη έλλνηεο πνπ 

αιιειναπνθιείνληαη ή αιιεινεμνπδεηεξψλνληαη. Κάζε κία πξνζηαηεχεη δηαθνξεηηθφ 

θξηηήξην ηεο εθινγηθήο δηαδηθαζίαο. Ζ δηαθάλεηα εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε λνκηκφηεηαο 

ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο ςεθνθνξίαο ελψ ε κπζηηθφηεηα πξνζηαηεχεη ηελ ηδησηηθφηεηα θαη 

ηελ αζθάιεηα ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πνιηηψλ.  
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4. ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΧΝ ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ 

ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

4.1 πιινγή θαη επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ  

 

ηε λέα επνρή πνπ δηαλχνπκε, ε θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο δηαθνξνπνηεί ξηδηθά 

ηνλ ηξφπν πνπ ν άλζξσπνο επηθνηλσλεί κε ην πεξηβάιινλ ηνπ. Ζ αλάπηπμε ησλ 

ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηνπ Γηαδηθηχνπ, νη λέεο κνξθέο δηαθήκηζεο θαη ειεθηξνληθψλ 

ζπλαιιαγψλ, ε ζηαδηαθή δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο 

δηαθπβέξλεζεο έρνπλ σο επαθφινπζν ηελ απμεκέλε ηάζε ζπζζψξεπζεο θαη 

ζπζρεηηζκνχ πιεξνθνξηψλ γηα φιεο ηηο πηπρέο ηεο ηδησηηθήο θαη δεκφζηαο δσήο ηνπ 

αλζξψπνπ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο επηβάιινληαη εηδηθέο ξπζκίζεηο, νπζηαζηηθέο αιιά 

θαη δηθνλνκηθέο, δηφηη νη θίλδπλνη πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απεξηφξηζηε ζπιινγή θαη 

επεμεξγαζία πιεξνθνξηψλ είλαη πεξηζζφηεξν άκεζνη. Οη ξπζκίζεηο απηέο είλαη 

αλαγθαίεο γηα λα δηαζθαιηζζεί ν θηιειεχζεξνο θαη δηθαηνθξαηηθφο ραξαθηήξαο ηεο  

ηερλνινγηθήο αλάπηπμεο(  Αιεμαλδξνπνχινπ – Αηγππηηάδνπ( 2002) ). 

 

Με ηελ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο είλαη δπλαηφλ θάπνηεο δηαδηθαζίεο 

δηακφξθσζεο ηεο πνιηηεηαθήο βνχιεζεο λα  απηνκαηνπνηεζνχλ. ε πνιιέο ρψξεο ήδε 

εθαξκφδεηαη ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία ζε εθινγέο, ζηελ Διιάδα δελ έρεη ππνζηεξηρζεί 

αθφκε , κηα αληηθαηάζηαζε ηεο παξαδνζηαθήο ςεθνθνξίαο κε ηερλνινγηθά κέζα.  ε 

δηαβνπιεχζεηο φκσο έρεη πξνηαζεί κηα κνξθή ειεθηξνληθνχ δεκνςεθίζκαηνο ζε 

ηνπηθέο θνηλσλίεο ,ζηα πιαίζηα δειαδή ησλ νξγαληζκψλ ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. Με ην 

πξφγξακκα ηνπ Καιιηθξάηε ( Ν. 3852/2010 ) νη ΟΣΑ πεξηιακβάλνπλ ηψξα 

πεξηζζφηεξνπο δήκνπο θαη θνηλφηεηεο απ φηη κε ην πξφγξακκα Καπνδίζηξηαο 

(2539/1997 ) , νπφηε ε ρξήζε ηνπηθψλ δεκνςεθηζκάησλ γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο 

βνχιεζεο ησλ πνιηηψλ θξίλεηαη ρξήζηκε. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο ε δηελέξγεηα 

ειεθηξνληθνχ δεκνςεθίζκαηνο  κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί θαζψο ε ρξήζε θαη 

εθαξκνγή ηνπ είλαη ζρεηηθά εχθνιε θαη ήδε ρξεζηκνπνηείηαη κε επηηπρία ζηα θαληφληα 

ηεο Διβεηίαο. Ζ θαζηέξσζε  φκσο ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζε εζληθέο , δεκνηηθέο 

ή πεξηθεξεηαθέο εθινγέο πξέπεη λα αθνινπζεζεί  απφ κηα κειέηε  δηθαηνθξαηηθψλ 

επηπηψζεσλ . Γειαδή  λα δηεξεπλεζεί ην θαηά πφζν παξαβηάδνληαη ζεκειηψδεηο 

θαλνληζηηθέο  δηαηάμεηο πνπ ζηελ νπζία ζπληζηνχλ ηα ερέγγπα ηεο δηαδηθαζηηθήο 
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ηνπιάρηζηνλ δεκνθξαηίαο. Δμαηηίαο ηεο παγθφζκηαο ρξεκαηνπηζησηηθήο θξίζεο  ζα 

κπνξνχζε ίζσο  λα ππνζηεξηρζεί απφ θάπνηνπο ε θαζηέξσζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο εμαηηίαο ηνπ  πςεινχ θφζηνπο ηεο παξαδνζηαθήο ςεθνθνξίαο. Αιιά απηφ 

ζα είλαη ελ ηέιεη κηα πνιηηηθή απφθαζε πνπ ζα θξηζεί απφ ηηο ζπλέπεηεο πνπ ζα 

επηθέξεη.         

 

ηε ζεκεξηλή θνηλσλία ησλ πνιηηψλ ε νξαηή δπλαηφηεηα δηακφξθσζεο κηαο 

αλάγιπθεο εηθφλαο ηεο αλζξψπηλεο πξνζσπηθφηεηαο αλάγεη πεξηζζφηεξν απφ πνηέ 

άιινηε, ζε κείδνλ ην ζέκα ηεο πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο. Οη κεγάιεο πξνζδνθίεο 

γηα ηελ θνηλσλία ηεο πιεξνθνξίαο βαζίδνληαη ελ κέξεη θαη ζηνλ ηξφπν πνπ πξνζεγγίδεη 

θαη ζα αληηκεησπίζεη ε Πνιηηεία θαη ε θνηλσλία ην ζέκα πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο. 

Σν ζεκειηψδεο απηφ αλζξψπηλν δηθαίσκα θαη ραξαθηεξηζηηθφ κηαο ειεχζεξεο, αλνηρηήο 

θαη δεκνθξαηηθήο θνηλσλίαο απεηιείηαη απφ ηε ξαγδαία αλάπηπμε ησλ λέσλ 

ηερλνινγηψλ. Δίκαζηε ζε έλα ζηαπξνδξφκη. Χο θνηλσλία έρνπκε απνθαζίζεη λα 

ζέζνπκε ηα φξηα. 

 

Σα εζληθά θνηλνβνχιηα θαη νη δηεζλείο νξγαληζκνί αλέπηπμαλ ζεζκηθέο 

αζθαιηζηηθέο δηθιείδεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Αηνκηθφ 

δηθαίσκα αλαγλσξηζκέλν απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο θαη εζληθά ζπληάγκαηα, ε 

ηδησηηθφηεηα απνηειεί πιένλ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηνπ ζχγρξνλνπ λνκηθνχ πνιηηηζκνχ. 

 

 

4.2 Ννκηθό πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

 

Οη πξψηεο αληηδξάζεηο ζην πεδίν ηεο πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

θαηαγξάθνληαη ζε δηεζλέο επίπεδν απφ ηφηε πνπ θαηαγξάθζεθε ε αλάγθε λνκνζεηηθήο 

πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθφηεηαο.  ηελ πεξίπησζή καο, φπνπ ην πεδίν εμέηαζεο είλαη ε 

ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, ε πξνβιεκαηηθή ζα αλέθππηε απφ ηελ ζηηγκή πνπ ζα ππήξρε 

κηα βάζε δεδνκέλσλ κε φια ηα πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ πνιηηψλ  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

πνιηηηθή ηνπο επηινγή. Σφηε θαη κφλν ζα αλέθππηε πξφβιεκα παξαβίαζεο ηεο 

ηδησηηθφηεηαο θαη ζα έπξεπε λα θηλεζνχλ νη δηθαηνδνηηθνί κεραληζκνί. Ζ αλάγθε ηεο 

ηδησηηθφηεηαο δηαηππψζεθε ζηε χκβαζε ηεο Ρψκεο ηεο 4εο Ννεκβξίνπ 1950 γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ζεκειησδψλ ειεπζεξηψλ. Ζ 
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Δπξσπατθή χκβαζε ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ (EΓA) ηνπ 1950 πξνζηαηεχεη 

ζην άξζξν 8 ηελ ηδησηηθή δσή, ζηελ νπνία ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα. Οη πξψηεο αλεζπρίεο γηα  ηελ ηδησηηθφηεηα ηέζεθαλ ζηνλ γεξκαληθφ λφκν γηα 

ηελ πξνζηαζία δεδνκέλσλ ηνπ 1970 (Hesse Data Protection Act 1970), ηνλ νπεδηθφ 

λφκν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ 1973 (Swedish Privacy Act 1973) θαη ηνλ 

λφκν πεξί ηδησηηθφηεηαο ησλ ΖΠΑ ηνπ 1974 (US Privacy Act 1974), νη νπνίνη έζεζαλ 

ηηο απαηηήζεηο ρσξίο φκσο λα έρνπλ θακία εμνπζία γχξσ απφ ηελ πξνζηαζία ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

Ο Οξγαληζκφο Οηθνλνκηθήο πλεξγαζίαο θαη Αλάπηπμεο (ΟΟΑ) ήηαλ ν δεχηεξνο 

δηεζλήο νξγαληζκφο πνπ ην 1980 αζρνιήζεθε κε ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ, εθδίδνληαο «Καηεπζπληήξηεο Αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ πξνζηαζία ηεο 

ηδησηηθφηεηαο θαη ηηο δηαζπλνξηαθέο ξνέο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ». Οη Αξρέο απηέο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ αξρή ηεο πεξηνξηζκέλεο ζπγθέληξσζεο θαη ζπιινγήο δεδνκέλσλ, 

ηελ αξρή ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ, ηελ αξρή ηνπ πξνζδηνξηζκέλνπ ζθνπνχ, ηελ 

αξρή ηεο πεξηνξηζκέλεο ρξήζεο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ αξρή κέηξσλ 

αζθαιείαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ αξρή ηεο δηαθάλεηαο, ηελ αξρή ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ αηφκνπ θαη ηελ αξρή ηεο επζχλεο. Δίλαη έλα πιαίζην γεληθψλ αξρψλ 

ρσξίο δεζκεπηηθφ ραξαθηήξα πνπ ζπγθέληξσζε γηα κεγάιν δηάζηεκα ηε ζπλαίλεζε 

πνιιψλ ρσξψλ θαη θπξίσο εθείλσλ πνπ ζηεξνχληαλ εηδηθήο λνκνζεζίαο γηα ηελ 

πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 

ε απφιπηε ζπλνρή θαη ζπλάθεηα κε ηηο δηεζλείο ζπλζήθεο ε Γηαθήξπμε ηεο 

Υηιηεηίαο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, ε νπνία δηαθεξχζζεη πσο έλαο απφ ηνπο ζηφρνπο ηεο 

είλαη θαη ε ππεξάζπηζε ησλ αλζξσπίλσλ ειεπζεξηψλ, ε πξνζηαζία ησλ δηθαησκάησλ 

θαη ησλ ειεπζεξηψλ ησλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα θξίλεηαη θεθαιαηψδνπο ζεκαζίαο κέζσ ηνπ θαζνξηζκνχ θαηεπζπληήξησλ 

αξρψλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηε λνκηκφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο απηήο. 

 

Καηά ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ πληάγκαηνο θξίζεθε επηβεβιεκέλε ε 

θαηνρχξσζε ελφο λένπ, εηδηθνχ δηθαηψκαηνο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

Σν λέν άξζξν 9Α ηνπ ειιεληθνχ πληάγκαηνο 1975/86/01 πνπ ζπκπεξηιήθζεθε ζην 

χληαγκα κε ηελ ηειεπηαία αλαζεψξεζε ηνπ 2001 νξίδεη φηη ν «θαζέλαο έρεη δηθαίσκα 

πξνζηαζίαο απφ ηε ζπιινγή, επεμεξγαζία θαη ρξήζε, ηδίσο κε ειεθηξνληθά κέζα, ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φπσο ν λφκνο νξίδεη». ηε λέα δηάηαμε αλαδεηθλχεηαη σζηφζν 
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ε έληαζε ησλ θηλδχλσλ πνπ εκπεξηέρεη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ κε ειεθηξνληθά κέζα. 

Ζ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ λέσλ δηθαησκάησλ 

πνπ θαηνρπξψλεη ην αλαζεσξεκέλν χληαγκα, θνηλφ ζηνηρείν ησλ νπνίσλ είλαη ε 

εμαζθάιηζε φρη κφλν έλαληη ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο αιιά θαη έλαληη ησλ ηδησηψλ. 

Καζψο απηφ ην δηθαίσκα είλαη επάισην ζε πξνζβνιέο απφ ηνπο ηδηψηεο, ην θξάηνο δελ 

κπνξεί λα αξθείηαη ζηελ απνρή θαη ηελ απνηξνπή ησλ πξνζβνιψλ απηψλ απφ ηα 

φξγαλα ηνπ, αιιά πξέπεη λα κελ επηηξέπεη ηελ πξνζβνιή ηνπ απφ ηδηψηεο, ιακβάλνληαο 

κέηξα γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ κφλε απφθαζε ηνπ αλαζεσξεηηθνχ λνκνζέηε ζρεηηθά κε 

ηηο εγγπήζεηο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ αθνξά ηε πληαγκαηηθή 

θαηνρχξσζε ηεο αλεμάξηεηεο αξρήο κε απνζηνιή ηε δηαζθάιηζε ηνπ δηθαηψκαηνο. Ζ 

ίδξπζε αλεμάξηεησλ αξρψλ απνηππψλεηαη σο εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ ζπζηήκαηνο 

πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζε δηεζλή θείκελα, δεζκεπηηθά ή κε.  

 

 

Οη θνηλνηηθέο νδεγίεο  

 

1. Ζ νδεγία 95/46/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 24
εο

 Οθησβξίνπ 1995 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ, 

2. Ζ νδεγία 97/66 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ  θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 15
εο

 Γεθεκβξίνπ 1997 πεξί επεμεξγαζίαο  ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο  

δσήο ζηνλ ηειεπηθνηλσληαθφ ηνκέα, ε νπνία θαηαξγήζεθε θαη 

αληηθαηαζηάζεθε απφ ηελ νδεγία 2002/58, γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο 

δσήο ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ, 

3. Ζ νδεγία 2003/98/ΔΚ γηα ηελ πεξαηηέξσ ρξήζε πιεξνθνξηψλ ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα. 

Οη θνηλνηηθέο νδεγίεο επηβάιινπλ ζηα θξάηε κέιε ηεο Δ.Δ ηελ πηνζέηεζε κέηξσλ 

πξνζηαζίαο. Ζ εθαξκνγή ηνπο ηίζεηαη  ππφ ηελ επνπηεία ηεο Αξρήο. Σν δήηεκα 

γελλάηαη ηδίσο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε δηάηαμε κηαο νδεγίαο δελ έρεη ελζσκαησζεί ζην 

εζσηεξηθφ δίθαην, νπφηε ε αξρή έρεη ηελ απνζηνιή λα επνπηεχεη θαηά πφζν ηεξείηαη ε 

ακεζφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο. 
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Κνηλνηηθέο πζηάζεηο   

1. χζηαζε R (99) 5, ηεο επηηξνπήο ππνπξγψλ ησλ θξαηψλ κειψλ , 

γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζην δηαδίθηπν. Ζ ζχζηαζε 

πεξηιακβάλεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

αηφκσλ, αλαθνξηθά κε ηελ ζπιινγή  θαη επεμεξγαζία 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζηηο ιεσθφξνπο πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ή λα πξνζαξηεζνχλ ζε θψδηθεο 

ζπκπεξηθνξάο(Αξκακέληνο,   σηεξφπνπινο, (2008 )). 

 

 

 

Νόκνη 

ηελ εζσηεξηθή λνκνζεζία ππάξρνπλ δηαηάμεηο νη νπνίεο είηε ζεζπίδνπλ 

απεπζείαο θαλφλεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, είηε ζέηνπλ ηελ 

ηζρχ ηνπο ππφ ηελ επηθχιαμε ησλ ηζρπνπζψλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. Καη ζηηο δπν θαηεγνξίεο, ε αξρή  έρεη ηελ αξκνδηφηεηα ηεο 

επνπηείαο εθαξκνγήο ησλ δηαηάμεσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ.  ρεηηθνί κε ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ λφκνη είλαη  νη 

εμήο : 

1. Ο Νφκνο 2472/1997, γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ αηφκνπ απφ 

ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ 

κεηέθεξε ηελ νδεγία 95/46 . 

 

2.  Ο Νφκνο 3471/2006 γηα ηελ Πξνζηαζία δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο ζηνλ 

ηνκέα ησλ ειεθηξνληθψλ επηθνηλσληψλ πνπ κεηέθεξε ηελ 

νδεγία 2002/58/ΔΚ. 

 

 

3. Ο Νφκνο 3431/2006  «Πεξί Ζιεθηξνληθψλ Δπηθνηλσληψλ 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» πνπ ελζσκάησζε παξάιιεια θαη ηηο 

νδεγίεο 2002/19/ΔΚ, 2002/20/ΔΚ, 2002/21/ΔΚ, 

2002/22/ΔΚ θαη 2002/77/ΔΚ. 
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Ζ αμηνπνίεζε ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ απαηηεί ζπιινγή θαη επεμεξγαζία 

δηαθνξεηηθνχ είδνπο πιεξνθνξηψλ, φπσο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ησλ νπνίσλ ε 

πξνζηαζία, επεμεξγαζία θαη κε απνθάιπςε θαη δεκνζηνπνίεζε απνηειεί βαζηθή 

θαλνληζηηθή απαίηεζε, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο πξνυπνζέζεηο θαη εγγπήζεηο ηεο 

ζρεηηθήο λνκνζεζίαο (λ. 2472/97) πνπ πξέπεη λα εθπιεξψλεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο 

ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο. 

   

 

4.3 Γηαθξίζεηο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζε απιά θαη επαίζζεηα 

 

Απιά πξνζσπηθά δεδνκέλα είλαη φζα δελ είλαη επαίζζεηα. Γηα παξάδεηγκα απιά 

δεδνκέλα είλαη ην φλνκα , ην επψλπκν, ε θαηνηθία, ην επάγγεικα, ην κνξθσηηθφ 

επίπεδν, νη θαηαλαισηηθέο ζπλήζεηεο, ε ηαμηδησηηθή δξαζηεξηφηεηα, ε νηθνγελεηαθή θαη 

πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε, ν κηζζφο, νη ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί ( Αιεμαλδξνπνχινπ- 

Αηγππηηάδνπ (2007 )).  

 

Δπαίζζεηα ραξαθηεξίδνληαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ελφο αηφκνπ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε θπιεηηθή ή εζληθή ηνπ πξνέιεπζε, ζηα πνιηηηθά ηνπ θξνλήκαηα, ζηηο 

ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο ηνπ πεπνηζήζεηο, ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλδηθαιηζηηθή 

νξγάλσζε, ζηελ πγεία ηνπ, ζηελ θνηλσληθή ηνπ πξφλνηα, ζηελ εξσηηθή ηνπ δσή, ηηο 

πνηληθέο δηψμεηο θαη θαηαδίθεο ηνπ, θαζψο θαη ζηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ζπλαθείο κε ηα 

αλσηέξσ ελψζεηο πξνζψπσλ (Αιεμαλδξνπνχινπ- Αηγππηηάδνπ ( 2007) ). Σα επαίζζεηα 

δεδνκέλα πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ Νφκν κε απζηεξφηεξεο ξπζκίζεηο απφ φηη ηα απιά 

πξνζσπηθά δεδνκέλα. 

Έλα πνιχ δχζθνιν θαη ζεκαληηθφ δήηεκα είλαη θαηά πφζνλ ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη θαη ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ςεθνθνξίαο πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη σο «επαίζζεηα» 

δεδνκέλα,  δεδνκέλνπ φηη  κπνξεί λα απνθαιχςεη  πνιηηηθά θξνλήκαηα. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα αλήθνπλ ζε κηα εηδηθή 

θαηεγνξία δεδνκέλσλ καδί κε δεδνκέλα, ηα νπνία κπνξνχλ λα απνθαιχςνπλ ηε 

θπιεηηθή ή εζλνηηθή θαηαγσγή, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή θηινζνθηθέο πεπνηζήζεηο θαη ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ ηελ πγεία θαη ηε ζεμνπαιηθή δσή. Απηέο νη 

θαηεγνξίεο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, ηα ιεγφκελα επαίζζεηα δεδνκέλα,  

απνιακβάλνπλ κηα εηδηθή πξνζηαζία απφ ηελ λνκνζεζία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
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δεδνκέλσλ θαη κπνξνχλ λα ζπιιέγνληαη θαη λα ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία ππφ 

εηδηθέο θαη απζηεξέο πξνυπνζέζεηο. 

      

  Σν λα δνζεί κηα ηθαλνπνηεηηθή απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ εμαξηάηαη απφ ηα 

ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, ηα νπνία εγγπψληαη ην απφξξεην ηεο φιεο δηαδηθαζίαο 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο θαη θπξίσο γηα ηα κέηξα απηά, ηα νπνία εγγπψληαη φηη 

θαλέλαο απφ ηνπο θνξείο πνπ εκπιέθνληαη ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο  δελ είλαη ζε 

ζέζε λα ζπλδέζεη κηα ςήθν ζε έλαλ ςεθνθφξν.(Recommendation 1/99 on invisible and 

automatic processing of personal data on the Internet. Performed by software and 

hardware, adopted by the Art. 29 Data Protection Working Party)
 
.χκθσλα κε κηα 

ζηελή εξκελεία ησλ φξσλ κφλν ε δπλαηφηεηα απηή κπνξεί λα απνθαιχςεη ηνλ πνιηηηθφ 

πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ςεθνθφξνπ. κσο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη αθφκε θαη άιια 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ κηα δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο, 

γηα παξάδεηγκα, νη πιεξνθνξίεο αλ ν εθινγέαο ζπκκεηείρε ζηηο εθινγέο ή κε, κπνξνχλ 

λα απνθαιχςνπλ εκκέζσο κηα ηδηαίηεξε πνιηηηθή άπνςε, γη απηφ ηα δεδνκέλα απηά ζα 

πξέπεη επίζεο λα αληηκεησπίδνληαη σο επαίζζεηα. . 

        

Γηα ην ιφγν απηφ θαλέλαο ηξίηνο δελ ζα πξέπεη λα επηηξέπεηαη λα έρεη πξφζβαζε 

ζηα ζηνηρεία ησλ ςεθνθφξσλ , ηδίσο λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα δηαβάζεη ην κήλπκα ηνπ. 

Ο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα γηα ηελ 

θξππηνγξάθεζε γηα λα απνθεπρζεί νπνηαδήπνηε ρξήζε ηνπ πιηθνχ ή ινγηζκηθνχ πνπ 

κπνξεί λα παξαθνινπζεί ηελ θίλεζε ζε έλα δίθηπν (sniffing), θαη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα  

λα αληηκεησπίζεη ηα πξνβιήκαηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ, ηα νπνία πξνθχπηνπλ 

απφ ηελ χπαξμε ησλ παγθφζκησλ ζπζηεκάησλ επηηήξεζεο, φπσο ηα  "Echelon  "ή  " 

Carnivore". (Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, 

http://www.europaparl.eu.int/committees/en/default.html). 

 

 

 

4.4 Βαζηθέο αξρέο θαηά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

Ζ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο απνηειεί 

ζεκειηψδεο αλζξψπηλν δηθαίσκα. Ο λφκνο παξέρεη νξηζκέλα δηθαηψκαηα ζηα θπζηθά 

πξφζσπα (ηα ππνθείκελα ησλ δεδνκέλσλ) θαη ζέηεη ζπγθεθξηκέλεο ππνρξεψζεηο ζε 
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φζνπο ηεξνχλ θαη επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα (ηνπο ππεπζχλνπο 

επεμεξγαζίαο). Ζ επεμεξγαζία ινηπφλ ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πξέπεη λα ηεξεί 

θάπνηεο αξρέο ηηο νπνίεο ζα αλαιχζνπκε ζηε ζπλέρεηα. 

 

4.4.1 Η Αξρή ηεο λνκηκόηεηαο 

Σα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πξέπεη λα πθίζηαληαη ζεκηηή θαη λφκηκε 

επεμεξγαζία, μεθηλψληαο απφ ηε ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ( Art. 6 (a) of the EU Data 

Protection Directive) .  Ζ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ απηψλ ζεκαίλεη φηη ε επεμεξγαζία 

δεδνκέλσλ  άκεζε ή έκκεζε, πξέπεη πάληα λα ζηεξίδεηαη ζε κία λνκηθή βάζε. Με άιια 

ιφγηα απηφ ζεκαίλεη φηη ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο πξέπεη πάληα λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηθαηνινγήζεη θάζε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ , αλαθεξφκελνο ζε έλαλ θαλνληζκφ πνπ 

βξίζθνληαη ζε ηζρχ. ηελ πεξίπησζή καο απηφ ζεκαίλεη φηη θάζε ζηάδην ηεο 

δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο απφ ηε ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ ησλ ςεθνθφξσλ 

κέρξη ην ηέινο ηεο δηαδηθαζίαο ςήθνπ πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο 

γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ. Ζ αξρή ηεο δίθαηεο θαη ζχλλνκεο επεμεξγαζίαο 

ρηίδεη ηνλ γεληθφ θαλφλα πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο αξρέο πξνζηαζίαο ησλ 

δεδνκέλσλ. 

 

 

4.4.2 Αξρή ηεο αλαινγηθόηεηαο 

Ζ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο  απαηηεί φηη  ε ζπιινγή ή  ε επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειε, ζπλαθήο θαη φρη 

ππεξβνιηθή ζε ζρέζε κε ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο νπνίνπο ζπιιέγνληαη ή πθίζηαληαη 

πεξαηηέξσ επεμεξγαζία. Με άιια ιφγηα, ν λνκνζέηεο ή ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο 

νθείιεη λα ιακβάλεη θάζε κέηξν πνπ απαηηείηαη γηα λα ειαρηζηνπνηεί ηε δήηεζε γηα ηα 

δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, αλαγθαία  πξνυπφζεζε γηα κηα απνηειεζκαηηθή 

δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. 

 

 

       χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ 

πξέπεη λα αλαθαιχςεη θαη λα δηθαηνινγήζεη, ηα είδε ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ 

είλαη απνιχησο αλαγθαία, πξνθεηκέλνπ λα δηεμαρζεί ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία. Αλ δελ 

ζπκβαίλεη απηφ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξέπεη λα επεμεξγάδεηαη ηα 
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δεδνκέλα αλψλπκα ή λα θάλεη ρξήζε  ςεπδσλχκσλ. ηελ πεξίπησζή καο ν ππεχζπλνο 

ηεο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα εμεηάδεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα, φηη νη θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα, νη  νπνίεο ζπιιέγνληαη ή ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία κέζσ 

ηεο online ςεθνθνξίαο δελ πξέπεη λα ππεξβαίλνπλ ηηο θαηεγνξίεο ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο παξαδνζηαθέο δηαδηθαζίεο εθινγήο, γηα παξάδεηγκα, 

γηα ηελ θαηαρψξεζε θαη επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ησλ ςεθνθφξσλ θαη ηελ 

επηβεβαίσζε ηεο ςεθνθνξίαο. Κάζε εμαίξεζε απηνχ ηνπ θαλφλα πξέπεη λα 

αηηηνινγείηαη επαξθψο(  Mitrou, Gritzalis,  Donos,  Georgaroudi, (2002)). 

 

 

4.4.3 Η Αξρή ηεο αθξίβεηαο 

 

Ζ αξρή ηεο αθξίβεηαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη ε ηξίηε βαζηθή αξρή  πξνζηαζίαο 

πνπ δηέπεη θάζε λφκηκε επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. χκθσλα κε ηελ 

παξαπάλσ αξρή, ηα δεδνκέλα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη λα 

είλαη επίθαηξα θαη αθξηβή, θαη εθφζνλ ρξεηάδεηαη, λα ππνβάιινληαη ζε ελεκέξσζε. 

 

 ην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο αθξίβεηαο είλαη επλφεην φηη θαηά ηελ επεμεξγαζία 

πξέπεη λα ιακβάλνληαη φια εθείλα ηα κέηξα πξνζνρήο θαη ζπλέπεηαο ψζηε λα 

απνθεχγνληαη νη παξαδξνκέο , αιιά θαη ε πηζαλή ζχγρπζε ιφγσ ζπλσλπκίαο ή ιφγσ 

ειιηπψλ θαηαρσξεκέλσλ ζηνηρείσλ( Αιεμαλδξνπνχινπ- Αηγππηηάδνπ ( 2007) ) .  

 

 

 

 

 

 

       4.4.4   Η Αξρή ηεο  ρξνληθήο δηάξθεηαο  ηήξεζεο ησλ δεδνκέλσλ 

 

       Λακβάλνληαο ππφςε φηη ε απηφκαηε επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα γηα κηα πνιπιεηηνπξγηθή ρξήζε ζην πιαίζην ησλ δηαθφξσλ 

ελεξγεηψλ, θάζε  κέζν απνζήθεπζεο  πιεξνθνξίαο  πξνθαιεί θηλδχλνπο γηα κηα πηζαλή 

θαθή ρξήζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ. Καηά ζπλέπεηα, κία απφ ηηο ζεκειηψδεηο αξρέο ηεο 

πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ είλαη, φηη ηα δεδνκέλα πξέπεη λα δηαηεξνχληαη ππφ κνξθή 
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πνπ λα επηηξέπεη ηελ αλαγλψξηζε φρη γηα δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ ην απνιχησο 

αλαγθαίν γηα ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζπιιέρζεθαλ ηα δεδνκέλα ή γηα πεξαηηέξσ 

επεμεξγαζία. ε έλα έξγν ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ν ππεχζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο 

πξέπεη λα ιακβάλεη φια ηα ηερληθά κέηξα γηα ηελ αλσλπκία φισλ ησλ  δεδνκέλσλ πνπ 

αθνξνχλ έλα πξνζδηνξηζκέλν ή πξνζδηνξίζηκν  ςεθνθφξνπ, ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ. 

      

 Γελ ππάξρεη απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ ρσξίο επαξθή αζθάιεηα 

ησλ δεδνκέλσλ .χκθσλα κε ηελ νδεγία , ν ειεγθηήο νθείιεη  λα εθαξκφδεη ηα 

θαηάιιεια ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα  γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ 

πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, 

κεηαηξνπή, απαγνξεπκέλε απνθάιπςε ή πξφζβαζε, ηδίσο φηαλ ε επεμεξγαζία 

ζπλεπάγεηαη ηε δηαβίβαζε ησλ δεδνκέλσλ κέζσ δηθηχνπ, φπσο θαηά ηε δηάξθεηα  

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, θαη απφ θάζε άιιε κε λφκηκε κνξθή επεμεξγαζίαο. 

      

 Έρνληαο ππφςε ηελ θαηάζηαζε ηεο πξνφδνπ θαη ηνπ θφζηνπο εθαξκνγήο ηνπο, ηα 

κέηξα απηά εμαζθαιίδνπλ επίπεδν αζθαιείαο αλάινγν πξνο ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζπλεπάγεηαη ε επεμεξγαζία θαη ε θχζε ησλ πξνζηαηεπνκέλσλ δεδνκέλσλ
4
. Έρνληαο 

θαηά λνπ ηε ζεκαζία ησλ γεληθψλ εθινγψλ θαη ηνλ επαίζζεην ραξαθηήξα ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, είλαη πξνθαλέο φηη απηά ηα κέηξα ζε κηα 

δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζα πξέπεη λα είλαη ζην πςειφηεξν δπλαηφ 

επίπεδν αζθάιεηαο . 

 

 

 

 

 

4.5  Σα Γηθαηώκαηα ηνπ ππνθεηκέλνπ 

Με ην λφκν δεκηνπξγείηαη επξχ πιέγκα έλλνκεο πξνζηαζίαο ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ 

δεδνκέλσλ( Αιεμαλδξνπνχινπ- Αηγππηηάδνπ ( 2007 )).πγθεθξηκέλα ζεζκνζεηνχληαη 

δηθαηψκαηα θαη ζεζπίδνληαη ζεκαληηθέο εγγπήζεηο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Σα 

δηθαηψκαηα απηά αλαιχνληαη ζηε ζπλέρεηα. 

 

                                                 
4
  πσο ζηα επαίζζεηα δεδνκέλα. 



46 

 

4.5.1 Γηθαίσκα πξόζβαζεο ζηα  δεδνκέλα 

 

χκθσλα κε ην άξζ. 11 ηεο νδεγίαο 95/46 ηεο ΔΔ  ην ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ έρεη ην δηθαίσκα λα ιακβάλεη  απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο επεμεξγαζίαο: 

α) ρσξίο πεξηνξηζκφ ζε εχινγα δηαζηήκαηα θαη ρσξίο ππεξβνιηθή θαζπζηέξεζε ή 

δαπάλε: 1) ηελ επηβεβαίσζε φηη ππάξρνπλ ή φρη δεδνκέλα πνπ ην αθνξνχλ  θαη 

απνηεινχλ αληηθείκελν επεμεξγαζίαο θαη πιεξνθνξίεο  ηνπιάρηζηνλ ζρεηηθέο  κε ηνπο 

ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο, ηηο θαηεγνξίεο δεδνκέλσλ πνπ ηνλ  αθνξνχλ  ή ηηο 

θαηεγνξίεο απνδεθηψλ ζηηο νπνίεο αλαθνηλψλνληαη ηα δεδνκέλα απηά, 2) ηε 

γλσζηνπνίεζε, κε εχιεπην ηξφπν, ησλ ππφ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ θαζψο θαη θάζε 

δηαζέζηκεο πιεξνθνξίαο ζρεηηθά κε ηελ πξνέιεπζή ηνπο. 

β) Δπηπιένλ,  ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα δηνξζψζεη ή λα 

δηαγξάςεη ηα δεδνκέλα ησλ νπνίσλ ε επεμεξγαζία δελ είλαη ζχκθσλε κε ηηο δηαηάμεηο 

ηεο νδεγίαο, ηδίσο ιφγσ ειιηπνχο ή αλαθξηβνχο ραξαθηήξα ησλ δεδνκέλσλ. 

      Δίλαη απηνλφεην φηη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο πξέπεη λα ιακβάλεη 

φια ηα αλαγθαία κέηξα πξνθεηκέλνπ λα εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο νδεγίαο 

ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ γηα πξφζβαζε ζε δεδνκέλα, 

ηδίσο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε δπλαηφηεηα δηφξζσζεο ησλ ειιηπψλ ή αλαθξηβψλ 

δεδνκέλσλ (γηα παξάδεηγκα ζηνηρεία ηνπ κεηξψνπ ηνπ ςεθνθφξνπ). Απφ ην δηθαίσκα 

πξφζβαζεο πξνέξρεηαη επίζεο ην δηθαίσκα  ησλ ςεθνθφξσλ, λα εμαθξηβψζνπλ αλ  ε 

ςήθνο ηνπο είλαη θαηαρσξεκέλε θαη  ζπλεπψο έρεη ζπλππνινγηζηεί. 

 

 

 

 

 

 

4.5.2 Γηθαίσκα ελεκέξσζεο 

 

χκθσλα κε ην άξζ. 10 ηεο νδεγίαο 95/46 ηεο ΔΔ, ν ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο έρεη, 

ζε πεξίπησζε ζπιινγήο δεδνκέλσλ  , ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ζηα ππνθείκελα  

δεδνκέλσλ ηνπιάρηζηνλ ηηο αθφινπζεο πιεξνθνξίεο : 

α) Σελ ηαπηφηεηα ηνπ ειεγθηή θαη ηνπ αληηπξνζψπνπ ηνπ, αλ ππάξρεη, 

β) Σνπο ζθνπνχο ηεο επεμεξγαζίαο γηα ηελ νπνία πξννξίδνληαη ηα δεδνκέλα θαη 

γ) νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία, φπσο ηνπο απνδέθηεο ή ηηο θαηεγνξίεο 
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απνδεθηψλ ησλ δεδνκέλσλ, εάλ ε απάληεζε ησλ εξσηήζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή ή 

πξναηξεηηθή, θαζψο θαη ηηο πηζαλέο  πεξηπηψζεηο  ηεο άξλεζεο παξνρήο ηνπο. Δπίζεο 

πξέπεη λα γλσξίδεη  γηα ηελ χπαξμε ηνπ δηθαηψκαηνο πξφζβαζεο θαη ην δηθαίσκα λα 

δηνξζψλεη ηα δεδνκέλα πνπ ην αθνξνχλ. 

     ε πεξίπησζε πνπ  ηα δεδνκέλα δελ έρνπλ ιεθζεί απφ ην ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ, ν ππεχζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα παξέρεη ζην ππνθείκελν ησλ 

δεδνκέλσλ ηηο πξναλαθεξφκελεο πιεξνθνξίεο θαηά ηε ζηηγκή ηεο θαηαγξαθήο ησλ 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή εάλ πξνβιέπεηαη θνηλνπνίεζε δεδνκέλσλ ζε ηξίηνλ, φρη 

αξγφηεξα απφ ηελ ψξα θαηά ηελ νπνία  πξφθεηηαη λα αλαθνηλσζνχλ (άξζξν 11 ηεο 

νδεγίαο 95/46 ηεο ΔΔ ). 

 

Σν δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ λα ελεκεξψλεηαη γηα ηελ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ηνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ γηα κηα δηαδηθαζία 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, ιακβάλνληαο ππφςε φηη κηα ιεπηνκεξήο θαη πιήξεο 

ελεκέξσζε ησλ ςεθνθφξσλ είλαη ε απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα θεξδίζεη  ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπο   γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο ηνπο δσήο . Γηαθνξεηηθά ν 

ςεθνθφξνο ζα πξνηηκήζεη ηνλ παξαδνζηαθφ ηξφπν ηεο ςεθνθνξίαο. Ζ ελεκέξσζε ησλ 

ςεθνθφξσλ ζα κπνξνχζε λα επηηεπρζεί  κέζα απφ κηα ζρεηηθή εθζηξαηεία πξηλ απφ ηε 

δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ (γηα παξάδεηγκα ζε εηδηθέο ηζηνζειίδεο), αιιά ζα πξέπεη λα 

είλαη πνιχ ρξήζηκν λα παξέρεη ηνλ ςεθνθφξν  απηέο ηηο πιεξνθνξίεο γηα κηα αθφκε 

θνξά, πξηλ απηφο  ξίμεη ηελ   ςήθν ηνπ. Με άιια ιφγηα, ν ππεχζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο 

νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ  ςεθνθφξν πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηθή πξνζηαζίαο 

πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ηελ νπνία αθνινπζεί θαηά ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο. 

 

Γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο γεληθήο  νδεγίαο  ηεο ΔΔ γηα ηελ 

πξνζηαζία δεδνκέλσλ, ινγηζκηθφ  Internet  ή πξντφληα εμνπιηζκνχ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε κηα δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, ζα πξέπεη λα παξέρνπλ 

ζηνπο ςεθνθφξνπο  πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πνπ πξνηίζεληαη λα 

ζπιιέμνπλ, λα απνζεθεχζνπλ ή δηαβηβάζνπλ, θαζψο θαη ην ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν 

απαηηνχληαη. Απηφ ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ  ζα κπνξνχζε λα δνζεί είηε απεπζείαο 

ζηνλ ηδηψηε, είηε  ζηελ νζφλε  κέζα ζε  έλα  πιαίζην κελχκαηνο (Recommendation 1/99 

on invisible and automatic processing of personal data on the Internet. Performed by 

software and hardware, adopted by the Art.29 Data Protection Working Party). 
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4.5.3 Γηθαίσκα αληίξξεζεο 

 

Ζ νδεγία ξπζκίδεη ην δηθαίσκα αληίξξεζεο, δειαδή ην δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ησλ δεδνκέλσλ λα πξνβάιεη νπνηεδήπνηε αληηξξήζεηο γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ 

δεδνκέλσλ πνπ ην αθνξνχλ. Σν δηθαίσκα αληίξξεζεο είλαη ην θαη εμνρήλ « δπλακηθφ» 

δηθαίσκα ηνπ ππνθεηκέλνπ, κε ηελ έλλνηα φηη πεξηιακβάλεη ηελ ελεξγή αληίηαμε – 

αληίδξαζή ηνπ ζηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπ. Σν δηθαίσκα 

αληίξξεζεο παξέρεη, ζχκθσλα κε ην λφκν δχν δπλαηφηεηεο ζην θνξέα ηνπ. χκθσλα κε 

ηελ πξψηε δπλαηφηεηα , ν θαζέλαο κπνξεί, κε δήισζή ηνπ ζηελ Αξρή, λα απνθιείζεη 

ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ ηνπ δεδνκέλσλ απφ νπνηνλδήπνηε γηα ιφγνπο πξνψζεζεο 

αγαζψλ ή παξνρήο ππεξεζηψλ εμ απνζηάζεσο( Αιεμαλδξνπνχινπ- Αηγππηηάδνπ (2007 

)). 

 

4.6 Η αξρή πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

       Ζ Αξρή ζπλεηδεηνπνίεζε ηνλ ζεκαληηθφ θαη θξίζηκν ξφιν ηεο ζηελ Κνηλσλία ηεο 

Πιεξνθνξίαο, ηδηαίηεξα ιφγσ ηεο ξαγδαίαο απνδνρήο θαη ρξήζεο πιεξνθνξηθψλ θαη 

επηθνηλσληαθψλ εθαξκνγψλ ζην πιαίζην ηεο ζχγθιηζεο ησλ ηερλνινγηψλ 

ππνινγηζηηθήο, επηθνηλσληψλ, κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ςπραγσγίαο. Ζ 

θξηζηκφηεηα ηνπ ξφινπ ηεο Αξρήο επηηείλεηαη θαη απφ ηελ αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ 

φπσο ηεο γελεηηθήο θαη ηεο ηερλεηήο λνεκνζχλεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επηθνηλσλίεο, 

πνπ δηεπξχλνπλ θαηά πνιχ ην θάζκα ησλ πξνζσπηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ έληαζε κε ηελ 

νπνία απηά κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ αληηθείκελν ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο. Γηα ηνλ 

ιφγν απηφ, αλέπηπμε ην ζηξαηεγηθφ ηεο πιαίζην, ην νπνίν ππέβαιε καδί κε ζρεηηθή 

πξφηαζε εθπφλεζεο Δπηρεηξεζηαθνχ ρεδίνπ πξνο ηε Γηαρεηξηζηηθή Αξρή ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο γηα ηελ Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο. 

 

Ζ Αξρή, γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο πξνζδνθίεο πνπ ελαπνζέηνπλ ζ΄ απηήλ ε 

πνιηηεία, νη πνιίηεο θαη νη θνξείο γεληθφηεξα, πξέπεη λα αλαπηχμεη πιεζψξα 

δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα ηεο επηηξέςνπλ λα έρεη κηα δπλακηθά εμειηζζφκελε θαη 

πξνζαξκνδφκελε ζηηο ηερλνινγηθέο αιιαγέο ππνδνκή, ζηειέρε ηθαλά θαη κεραληζκνχο 

θαη κέζα ζπλεξγαζηψλ κε ελδηαθεξφκελνπο θαη λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάιπζε, ζρεδίαζε 
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θαη απνδνρή θηιηθψλ πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηερλνινγηψλ. 

Ηδηαίηεξα, ζην πιαίζην ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο, ε Αξρή Πξνζηαζίαο 

Γεδνκέλσλ απνβιέπεη λα θαηαζηεί ελεξγή ζπληζηψζα πξνζηαζίαο ηνπ αηφκνπ απφ 

θηλδχλνπο ζρεηηθνχο κε ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ ηνπ ζηνηρείσλ. ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο ηεο Αξρήο ζπγθαηαιέγνληαη ε δεκηνπξγία επλντθνχ 

πεξηβάιινληνο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, ε παξνρή ππεξεζηψλ 

πςειήο πνηφηεηαο πξνο ηνλ πνιίηε θαη ηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο θαη ε ζεηηθή 

ζπλδξνκή ηεο Αξρήο ζηελ αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο Πιεξνθνξίαο. 

 

Δηδηθφηεξα, νη άμνλεο δξάζεο, πνπ εθηηκψληαη σο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ 

πξνψζεζε ηεο απνζηνιήο ηεο Αξρήο, δηαθξίλνληαη ζηνπο αθφινπζνπο: 

 Απνηειεζκαηηθή Λεηηνπξγία ηεο Αξρήο. Βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ηεο 

ππνδνκήο ηεο Αξρήο γηα ηελ αχμεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηάο ηεο ζηηο 

ηξεηο βαζηθέο ηεο ιεηηνπξγίεο: ηεο εμέηαζεο πξνζθπγψλ, ηεο δηελέξγεηαο 

ειέγρσλ θαη ηεο ρνξήγεζεο αδεηψλ ηήξεζεο αξρείσλ θαη επεμεξγαζίαο 

επαίζζεησλ δεδνκέλσλ. 

 Δπαηζζεηνπνίεζε – Δλεκέξσζε ησλ ππνθεηκέλσλ θαη ησλ ππεχζπλσλ 

επεμεξγαζίαο. Ζ παξνρή ιεπηνκεξψλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη 

ηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο ζρεηηθά κε ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο ζε δηάθνξνπο ηνκείο εθαξκνγήο ηνπ λνκηθνχ πιαηζίνπ 

πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζα νδεγήζεη ζε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε Αξρή. 

 Πξνψζεζε θηιηθψλ πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ 

ηερλνινγηψλ. Ζ αμηνπνίεζε θηιηθψλ πξνο ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ 

δεδνκέλσλ ηερλνινγηψλ απφ ηελ πιεπξά ησλ επηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ 

απνηειεί κία απφ ηηο επηδηψμεηο ηεο Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ, αθνχ 

είλαη έλα απνηειεζκαηηθφ κέηξν γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ ησλ 

ζπλπθαζκέλσλ κε ηελ επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ. 

 Γηαξθήο Δθπαίδεπζε θαη Καηάξηηζε ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ. Ζ δηαξθήο 

θαηάξηηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ ηεο Αξρήο, ηδηαίηεξα ηνπ εηδηθνχ 

επηζηεκνληθνχ δπλακηθνχ, ησλ επηζηεκφλσλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ θαη 

ησλ λνκηθψλ, είλαη θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο Αξρήο ζην 

πξνζδνθψκελν επίπεδν. Απηή θαζίζηαηαη αθφκα πην αλαγθαία απφ ηε 

ξαγδαία εμέιημε θαη αλάπηπμε λέσλ ηερλνινγηψλ θαη δνκψλ. 
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 Δλίζρπζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο Αξρήο ζηελ Πεξηθέξεηα. Γηα ηε βειηίσζε ηνπ 

επηπέδνπ εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ππεπζχλσλ επεμεξγαζίαο ζηελ 

Πεξηθέξεηα ζπληζηάηαη ε δεκηνπξγία ειεθηξνληθήο παξνπζίαο ζε κεγάιεο 

πφιεηο φπσο Θεζζαινλίθε θαη Ζξάθιεην 

 Πξνψζεζε πλεξγαζηψλ. Ζ ζπλερήο θαη απνηειεζκαηηθή ζπλεξγαζία ηεο 

Αξρήο κε ηηο αληίζηνηρεο Αξρέο ησλ ρσξψλ – κειψλ ηεο Δ.Δ. θξίλεηαη σο 

άθξσο αλαγθαία γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ, αθνχ ζε πξνζθπγέο 

ηνπο εκπιέθνληαη θαη άιιεο ρψξεο. Δπίζεο, ε αλάπηπμε ζπλεξγαζηψλ κε 

δηεζλείο νξγαληζκνχο θαη ρψξεο πνιηηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ζεκαζίαο γηα ηε 

ρψξα καο, φπσο βαιθαληθέο. 

 Ηδηαίηεξε πκβνιή ηεο Αξρήο ζηελ Αλάπηπμε ηεο Κνηλσλίαο ηεο 

Πιεξνθνξίαο. 

Ο ειεγθηηθφο θαη ν ελ γέλεη ξφινο ηεο Αξρήο ζηελ αλαπηπζζφκελε Κνηλσλία 

ηεο Πιεξνθνξίαο απνθηά θαίξηα ζεκαζία, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο αλαγθαίεο 

ππνδνκέο γηα ηελ αμηνπνίεζε εθαξκνγψλ ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ (Ηγγιεδάθεο ( 2002 

)). 

ιν ην παξαπάλσ λνκηθφ πιαίζην ηπγράλεη αλαινγηθήο εθαξκνγήο θαη ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. Σα δεδνκέλα πνπ κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ ζπγθαηαιέγνληαη ζηα επαίζζεηα, νπφηε ε πξνζηαζία ηνπο νθείιεη  λα 

είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη νξηνζεηεκέλε.  
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5.ΣΔΥΝΙΚΔ ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ 

ΦΗΦΟΦΟΦΡΙΑ 

 

5.1 ΔΙΑΓΧΓΗ 

 

Με ηελ πξφζθαηε αλάπηπμε  ησλ ηερλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ  πνπ δηαηίζεληαη ζην 

εκπφξην , ε πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο έρεη πεξάζεη επίζεο θαη ζηα ρέξηα 

κεκνλσκέλσλ ρξεζηψλ. 

 

     Οη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ θαη νξηζκέλσλ θπζηθψλ εθαξκνγψλ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ κηα ζεηξά απφ πξνγξάκκαηα θαη ζπζηήκαηα πνπ παξέρνπλ 

δηαθνξεηηθνχο βαζκνχο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο ηεο ηδησηηθήο δσήο.  Απηά 

πεξηιακβάλνπλ  ζπλήζσο ηελ θξππηνγξάθεζε. Οη ρξήζηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη δελ 

είλαη φια ηα εξγαιεία  απνηειεζκαηηθά γηα ηελ  πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο. Μεξηθά  

δελ δηαζέηνπλ θαιή ζρεδίαζε , ελψ άιια κπνξεί λα έρνπλ  ζρεδηαζηεί γηα λα 

δηεπθνιπλζεί ε  επηβνιή ηεο λνκνζεζίαο. 

ηελ δηεμαγσγή κηαο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο κπνξνχλ λα αλαθχςνπλ  πνιιά 

πξαθηηθά εκπφδηα. Έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο πεξηνξηζκνχο πνπ πθίζηαηαη ζηελ  

ειεθηξνληθή ςεθνθνξία  είλαη ε πξφζβαζε   πνπ δηάθνξεο νκάδεο έρνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ηερλνινγίεο  

είλαη επξέσο δηαζέζηκεο ζε φιε ηελ θνηλσλία ή   ν βαζκφο ζηνλ νπνίν εζηηάδνληαη 

πεξηζζφηεξν  ζε ζπγθεθξηκέλα θνηλσληθν-νηθνλνκηθέο ή δεκνγξαθηθέο νκάδεο, 

επεξεάδεη ηηο δπλαηφηεηεο γηα επξεία εθαξκνγή. Σν δήηεκα απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηα 

δχν ιφγνπο. Πξψηνλ, ε δηαθνξά πξφζβαζεο ζηηο ηερλνινγίεο επεξεάδεη ηηο πξαθηηθέο 

δπλαηφηεηεο πνπ έρνπλ ηα άηνκα λα ςεθίζνπλ κε απηά ηα κέζα. Κάηη πξνθαλέο είλαη 

φηη  εάλ ε ηερλνινγία είλαη δηαζέζηκε κφλν κεηαμχ νξηζκέλσλ θνηλσληθν-νηθνλνκηθψλ  

ή δεκνγξαθηθψλ νκάδσλ είλαη πηζαλφ λα επσθειεζνχλ δπζαλάινγα νη νκάδεο απηέο. 

Αθεηέξνπ, ε πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία έρεη ζεκαληηθή επίδξαζε ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

αηφκσλ λα  ηεο έρνπλ εκπηζηνζχλε θαη ζηελ  ηθαλφηεηα λα ηε ρξεζηκνπνηνχλ. Δθείλνη 

πνπ δελ έρνπλ πξφζβαζε ή εκπεηξία ζηηο ηερλνινγίεο δελ είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ 

ηελ δηαδηθαζία θαη κπνξνχλ εχθνια λα απνθιεηζηνχλ. 
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        Χζηφζν δηεμάγνληαη έξεπλεο  , πξνθεηκέλνπ λα εληνπηζηεί πνηεο  ηερλνινγίεο είλαη 

πηζαλφ λα έρνπλ  θαζνιηθή απνδνρή θαη λα είλαη δηαζέζηκεο   ζην εγγχο κέιινλ. Ζ 

πξνζπάζεηα επηθεληξψλεηαη  ζε ηξεηο βαζηθέο ηερλνινγίεο: ην  ηειέθσλν, ην  internet 

θαη  ζηελ  iDTV (Interactive Digital Television ) . 

 

Σν 1999, έλα  βξεηαληθφ ίδξπκα  δηεμήγαγε κηα έξεπλα  πνπ βαζίζηεθε ζε   2071 

εξσηεζέληεο γηα ην πνηέο  κεζφδνπο ςεθνθνξίαο πξνηηκνχλ: «  ζπκπιήξσζε  

παξαδνζηαθψλ ςεθνδειηίσλ», «παηψληαο έλα θνπκπί γηα ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο» 

ή «δελ κε πεηξάδεη ν έλαο ή ν άιινο  ηξφπνο» (Rao θαη Young 1999). Παξαδφμσο, ελψ 

ην 56 ηνηο εθαηφ ησλ εξσηεζέλησλ δήισζαλ φηη δελ ηνλ πεηξάδεη ν έλαο  ή ν άιινο 

ηξφπνο, κφλν ην 11 ηνηο εθαηφ πξνηίκεζαλ ηα ειεθηξνληθά κέζα ελψ ην 31 ηνηο εθαηφ 

πξνηίκεζαλ ηα παξαδνζηαθά ςεθνδέιηηα. Μηα εξκελεία απηνχ ηνπ επξήκαηνο δείρλεη 

φηη πάλσ απφ ηα δχν ηξίηα ησλ πνιηηψλ δελ ζα ήηαλ ζε αληίζεζε κε ειεθηξνληθή 

ςεθνθνξία. Χζηφζν, ε δηαπίζησζε απηή εγείξεη αλεζπρίεο φηη ζρεδφλ ην έλα ηξίην ησλ 

πνιηηψλ ζα πξνηηκνχζε λα δηαηεξήζεη ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο ςεθνθνξίαο.  Μηα 

άιιε, πην αλεζπρεηηθή πηπρή ηεο έξεπλαο  είλαη φηη, ελψ 17 ηνηο εθαηφ ησλ κε 

ςεθνθφξσλ ζα πξνηηκνχζε θάπνηα κνξθή ςεθνθνξίαο «κε ην πάηεκα θνπκπηνχ», 

κφλν επηά ηνηο εθαηφ ησλ ςεθνθφξσλ ζπκκεξίδεηαη απηή ηελ  πξνηίκεζε. Δλψ είλαη 

αιήζεηα φηη, ζχκθσλα κε ηελ έξεπλα , νη ςεθνθφξνη είλαη πηζαλφηεξν λα είλαη 

αληηδξαζηηθνί πξνο φινπο ηνπο ηχπνπο  κεηαξξχζκηζεο ηεο ςήθνπ απφ ηνπο κε-

ςεθνθφξνπο, απηφ ην εχξεκα  ππνδειψλεη, σζηφζν, φηη θάπνηα πξνζνρή ζα πξέπεη λα 

ιεθζεί ππφςε θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο.  

 

          Γηάθνξεο έξεπλεο έρνπλ ξσηήζεη ην  θνηλφ αλ ζα ήζειαλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο 

ειεθηξνληθέο κεζφδνπο γηα λα απνθηήζνπλ πξφζβαζε ζε κηα ζεηξά απφ θπβεξλεηηθέο 

ππεξεζίεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη  ε ςήθνο . Οη έξεπλεο απηέο παξέρνπλ θάπνηα 

έλδεημε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν νη πνιίηεο αληηιακβάλνληαη ηελ  ειεθηξνληθή 

ςεθνθνξία ζε ζρέζε κε άιιεο ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο. Ζ KPMG Consulting, ζε  

έθζεζε ειεθηξνληθήο δηαθπβέξλεζεο γηα ην 2001 παξέρεη έλα ηέηνην παξάδεηγκα 

(KPMG 2001).  ηελ έξεπλα δεηήζεθε απφ ηνπο εξσηεζέληεο ( 1964 ζπλεληεχμεηο 

πξφζσπν κε πξφζσπν πξαγκαηνπνηήζεθαλ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2001 ) λα απαληήζνπλ  

γηα ην πνηεο δξαζηεξηφηεηεο ζα επηζπκνχζαλ λα πξαγκαηνπνηνχληαη ειεθηξνληθά. 

πσο ην δηάγξακκα 1 παξνπζηάδεη, 29 ηνηο εθαηφ ησλ εξσηεζέλησλ ζα ήηαλ 

δηαηεζεηκέλνη λα ςεθίζνπλ ειεθηξνληθά - ε δεχηεξε πην πηζαλή ρξήζε ησλ 

ειεθηξνληθψλ ππεξεζηψλ κεηά ηελ αλαλέσζε ηνπ θφξνπ απηνθηλήησλ (Pratchett, L. 
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(2002) “The implementation of electronic voting in the UK”,LGA Publications, the 

Local Government Association). 

 

 

Γηάγξακκα1: Γξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη πηζαλφ λα δηεμαρζνχλ ειεθηξνληθά. 

Πεγή : KPMG (2001). 

 

 

 

 

 

Ζ έξεπλα ζπλερίδεηαη γηα λα δείμεη φηη ην 44 ηνηο εθαηφ ησλ αηφκσλ κε 

πξφζβαζε ζην δηαδίθηπν ζα ρξεζηκνπνηνχζε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, γεγνλφο πνπ 

ππνδειψλεη φηη ηα άηνκα κε πξφζβαζε θαη  εκπεηξία απφ ηε ρξήζε  ησλ ηερλνινγηψλ 

πιεξνθνξηψλ θαη επηθνηλσληψλ (ΣΠΔ), είλαη πην πηζαλφ λα ζέινπλ λα ςεθίζνπλ κε 

απηφ ηνλ ηξφπν απφ φ, ηη ηα άηνκα κε πεξηνξηζκέλε  εκπεηξία.  Αλ θαη ηα επξήκαηα 

απηά δελ πξνθαινχλ έθπιεμε ,  εγείξνπλ δεηήκαηα γηα ην πνηνο ζα σθειεζεί 

πεξηζζφηεξν απφ ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία. (Local Government 

Association, (2002),   Implementing electronic voting in the UK, summary the e-voting 

vision Britain's first e-enabled general election from vision to reality. Department for 

Communities and Local Government).  Σα ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη απφ  ηελ BMRB 

International θαηαδεηθλχνπλ  θάπνηα πην νπζηαζηηθή θαηαλφεζε ηεο πξνζπκίαο ησλ 

αηφκσλ πνπ έρνπλ ήδε πξφζβαζε ζηελ ηερλνινγία λα ηελ ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηνπο 
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ζθνπνχο ηεο ςεθνθνξίαο.  Δίλαη ζεκαληηθφ, φηη ν αξηζκφο ησλ ρξεζηψλ Γηαδηθηχνπ 

απμήζεθε θαηά ηελ πεξίνδν απηή θαηά πεξηζζφηεξν απφ 4 εθαηνκκχξηα απφ ηα 14 

εθαηνκκχξηα πεξίπνπ ηνλ Απξίιην ηνπ 2000 ζε πάλσ απφ 18 εθαη. επξψ ην Ννέκβξην 

ηνπ 2001. Σα επξήκαηα ζπλνςίδνληαη ζην δηάγξακκα 2. 

 

 

Γηάγξακκα 2: Xξήζε ηνπ Internet γηα ςεθνθνξία. 

Πεγή : BMRB International Internet Monitor. 

 

 

 

 

  

 

Σα επξήκαηα απηήο ηεο έξεπλαο είλαη ελδηαθέξνληα. Πξψηνλ, αξθεηά 

πεξηζζφηεξνη  ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζα ςήθηδαλ  κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ απφ φ, ηη ζα 

έπαηδαλ  Δζληθή Λνηαξία , γεγνλφο πνπ ππνδειψλεη φηη ε πιεηνλφηεηα ησλ ρξεζηψλ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ζα εκπηζηεχνληαλ ην δηαδίθηπν κε ηελ ςήθν ηνπο. Γεχηεξνλ, ππάξρεη κηα 

αμηνζεκείσηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ Απξηιίνπ 2000 θαη Ννεκβξίνπ 2001 . πλνιηθά, 

πέληε ηνηο εθαηφ πεξηζζφηεξνη εξσηεζέληεο ζα ήηαλ δηαηεζεηκέλνη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

Γηαδίθηπν γηα λα ςεθίζνπλ ηνλ Ννέκβξην απ φηη φ, ηη  ζηελ πξνεγνχκελε έξεπλα. Δίλαη  

ζαθέο φηη θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ ησλ εξεπλψλ ζεκεηψζεθε ζεκαληηθή 

αχμεζε ζηελ θνηλή γλψκε, ηνπιάρηζηνλ κεηαμχ απηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ην 
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δηαδίθηπν, γηα ηε ζηήξημε ηεο  ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. 

 

Μηα άιιε ελδηαθέξνπζα πηπρή πνπ αλαδχεηαη απφ ηελ νζφλε BMRB είλαη φηη ε 

πην ζεκαληηθή αχμεζε ηεο γλψκε επί ηεο ςεθνθνξίαο ζην δηαδίθηπν είλαη κεηαμχ, ησλ 

επνλνκαδφκελσλ σο, εθήβσλ ρξεζηψλ ηνπ δηαδηθηχνπ (δειαδή απηνί πνπ 

ρξεζηκνπνίεζαλ  γηα πξψηε θνξά ην δηαδίθηπν πξηλ  έλα ή δχν  ρξφληα). Απηή ε 

θαηεγνξία απμήζεθε απφ 62 ηνηο εθαηφ ζηελ έξεπλα ηνπ Απξηιίνπ έσο 68 ηνηο εθαηφ 

ζηελ έξεπλα ηνπ Ννεκβξίνπ. Δπηπιένλ, απηνί πνπ ρξεζηκνπνίεζαλ ην δηαδίθηπν γηα e-

banking είραλ 6 ηνηο εθαηφ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα ππνζηεξίμνπλ ηελ  ςεθνθνξία 

κέζσ δηαδίθηπν ζε ζρέζε κε φζνπο  ην ρξεζηκνπνηνχλ απιά γηα πεξηήγεζε. Σα ζηνηρεία 

απηά θαη πάιη εληζρχνπλ  ην επηρείξεκα φηη ε εκπεηξία ησλ δηαδξαζηηθψλ ηερλνινγηψλ 

απμάλεη ηελ εκπηζηνζχλε κεηαμχ ησλ ςεθνθφξσλ θαη  ελζαξξχλεη θάπνηα  απνδνρή γηα 

ηηο δπλαηφηεηεο ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. 

 

        Ζ νζφλε BMRB δείρλεη επίζεο κεξηθά ελδηαθέξνληα ζρέδηα ζε ζρέζε κε ην θχιν 

θαη ηελ ειηθία. Άλδξεο ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη νξηαθά πην πηζαλφ λα ην 

ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ηελ ςεθνθνξία (67 ηνηο εθαηφ ην Ννέκβξην), απφ ηα ζειπθά 

αληίζηνηρά ηνπο (65 ηνηο εθαηφ), κνινλφηη, φπσο ηα πην θάησ ζηνηρεία  δείρλνπλ, απηφ 

απνθαιχπηεη ην γεγνλφο φηη νη γπλαίθεο είλαη ιηγφηεξν πηζαλφ λα έρνπλ πξφζβαζε ζην 

internet ζε ζρέζε κε  ηνπο άλδξεο. Πην ελδηαθέξνπζα, σζηφζν είλαη  ε αλάιπζε κεηαμχ 

ησλ δηαθφξσλ ειηθηαθψλ νκάδσλ πνπ ακθηζβεηεί νξηζκέλεο ζχγρξνλεο παξαδνρέο 

ζρεηηθά κε ην φηη νη  λεφηεξνη είλαη πην πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα ηελ 

ςεθνθνξία απφ ηνπο ειηθησκέλνπο. πσο θαίλεηαη ζην δηάγξακκα 3.3, ππάξρεη κηθξή 

δηαθχκαλζε κεηαμχ ησλ ειηθηαθψλ νκάδσλ, κε ηα άηνκα ειηθίαο κεηαμχ 35 θαη 44 λα 

είλαη πιένλ πξφζπκνη λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην δηαδίθηπν γηα ηελ ςεθνθνξία ( 74 ηνηο 

εθαηφ ), ελψ νη εξγαδφκελνη ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ ην ιηγφηεξν πηζαλφ. Πξάγκαηη, 

ηα άηνκα ειηθίαο άλσ ησλ 55 εηψλ είλαη πην πηζαλφ λα ζέινπλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην 

δηαδίθηπν γηα ηελ ςεθνθνξία απφ ηα άηνκα ειηθίαο θάησ ησλ 25 εηψλ (Local 

Government Association, (2002),   Implementing electronic voting in the UK, summary 

the e-voting vision Britain's first e-enabled general election from vision to reality. 

Department for Communities and Local Government). 
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Γηάγξακκα 3: Υξήζε ηνπ Internet γηα ςεθνθνξία αλά ειηθία. 

Πεγή : BMRB International Internet Monitor. 

 

 

 

Ζ δηαθνξνπνίεζε ζε ζρέζε κε ηελ θνηλσληθν-νηθνλνκηθή θαηάζηαζε δείρλεη πην 

αλακελφκελα απνηειέζκαηα. χκθσλα κε έξεπλα πνπ έρεη δηεμαρζεί νη πην εχπνξνη θαη 

κε θαιχηεξε εθπαίδεπζε  είλαη ειαθξψο πηζαλφηεξν λα ρξεζηκνπνηνχλ ην δηαδίθηπν γηα 

ηελ ςεθνθνξία ζε ζρέζε κε ρξήζηεο απφ ηηο ρακειφηεξεο θνηλσληθέο ηάμεηο.( Local 

Government Association, (2002),   Implementing electronic voting in the UK, summary 

the e-voting vision Britain's first e-enabled general election from vision to reality. 

Department for Communities and Local Government). 
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5.2 ΑΠΑΙΣΗΔΙ ΤΣΗΜΑΣΧΝ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΗ ΦΗΦΟΦΟΡΙΑ 

  

        Οη θίλδπλνη πνπ ειινρεχνπλ ζηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα είλαη πνιινί. Έλαο 

γλσζηφο φξνο είλαη ηα  cookies πνπ  θαηνηθνχλ ζην ζθιεξφ δίζθν ηνπ ρξήζηε θαη 

πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο γηα ην άηνκν πνπ κπνξεί λα δηαβάζεη ν ηζηνρψξνο φπνπ έρεη 

θαηαρσξεζεί  ή  νπνηνζδήπνηε άιινο πνπ θαηαιαβαίλεη ηε δνκή ηεο ηζηνζειίδαο  θαη 

κπνξεί λα πεξηέρεη νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία πνπ ε ηζηνζειίδα επηζπκεί λα 

ζπκπεξηιακβάλεη. Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη απφ ηα cookies   

θαζηζηνχλ  δπλαηφ, εάλ ζπλδπαζηνχλ θαη  κε άιια ζηνηρεία πνπ είλαη δηαζέζηκα ζηνλ 

ειεγθηή δεδνκέλσλ ή  ζε  αλαξκφδηα πξφζσπα, λα απειεπζεξψζνπλ ηα λέα δεδνκέλα, 

φπσο: α) ε ρψξα ζηελ νπνία δεη ν ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, β) ηνλ ηνκέα ηνπ 

Γηαδηθηχνπ ζηνλ  νπνίν  αλήθεη, γ) ηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζέζε ηνπ  δ) ηνλ πάξνρν 

πξφζβαζεο ζην Γηαδίθηπν, ή ε) ηελ ηππνινγία ησλ web sites πνπ έρνπλ πξφζθαηα 

επηζθεθζεί( Data Protection Working Party, (2000), Privacy on the Internet - An 

integrated EU Approach to On-line Data Protection, from European Commission).  

 

      Λακβάλνληαο ππφςε φηη ηα cookies κπνξεί λα απνθαιχςνπλ ηα πξνζσπηθά 

δεδνκέλα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο  θαη θαηά 

ζπλέπεηα, λα πξνθαιέζνπλ θηλδχλνπο ζηελ ηδησηηθή δσή, ε ρξήζε ησλ cookies,  πξέπεη 

λα απαγνξεχεηαη  απζηεξά  αθφκα θαη ζε ζπγθέληξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ  

ζπκβνπιεπηηθνχ  ραξαθηήξα. ε πεξίπησζε ρξήζεο cookies θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

ειεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο ςεθνθνξίαο, ν ππεχζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα 

εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ πεγάδνπλ απφ ην 

λφκν, ηδίσο λα ελεκεξψλεη ηνλ ςεθνθφξν γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ cookies θαη 

ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπφ ηεο χπαξμήο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 11 ηεο νδεγίαο EU 

95/46. Γηαθνξεηηθά, ν ππεχζπλνο ηεο επεμεξγαζίαο πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

ζχλνιν ησλ δπλαηνηήησλ απφ  βειηησκέλεο ηερλνινγίεο, πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί 

ηπρφλ ελεξγνπνίεζε ησλ cookies θαηά ηε δηαδηθαζία ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. 

        

    ε θάζε πεξίπησζε, ν δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα απνθεχγεη ηε 

ρξήζε ησλ cookies, ιφγσ ησλ ζνβαξψλ θηλδχλσλ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο ηδησηηθήο δσήο 

πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ. ε έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο πξέπεη λα ππάξρνπλ 

θάπνηεο πξνυπνζέζεηο: 
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 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη φιεο εθείλεο ηηο δηαδηθαζίεο πνπ απαηηνχληαη 

γηα ηελ νκαιή νξγάλσζε θαη δηεμαγσγή ησλ εθινγψλ. Αλάινγα ηνπ είδνπο ησλ 

εθινγψλ νη ππεξεζίεο πνπ ην ζχζηεκα παξέρεη ελδέρεηαη λα πεξηιακβάλνπλ ηελ 

εγγξαθή ησλ ςεθνθφξσλ, ηελ απζεληηθνπνίεζε ηνπο, ηελ ίδηα ηε ςήθν, ηνλ 

ππνινγηζκφ θαη ηελ επηβεβαίσζε ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο.  

 Σν ζχζηεκα ζα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη φιεο ηηο ζπκκεηέρνπζεο νληφηεηεο (ξφινπο). 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη νη νξγαλσηέο ησλ εθινγψλ, νη εθπξφζσπνη ησλ 

θνκκάησλ νη ππνςήθηνη, νη ςεθνθφξνη .  

 Σν ζχζηεκα πξέπεη λα παξέρεη έλα θηιηθφ ζην ρξήζηε πεξηβάιινλ, ψζηε λα κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ νπνηνδήπνηε απιφ θπιινκεηξεηή ηνπ Γηαδηθηχνπ (Web 

Browser). 

 Σν ζχζηεκα πξέπεη λα ππνζηεξίδεη έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ θαη ελεξγεηψλ, ψζηε λα 

κπνξεί λα δηεπθνιχλεη ην ρξήζηε θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζή ηνπ.  

 Σν ζχζηεκα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ππνινγίδεη ην ηειηθφ απνηέιεζκα ηεο 

θαηακέηξεζεο ησλ ςήθσλ.  

Χζηφζν, απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ φηη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο νξίδεη έλα κεγάιν αξηζκφ επθαηξηψλ ζε επίδνμνπο επηηηζέκελνπο, νη νπνίνη 

ελδέρεηαη λα νδεγήζνπλ ην ζχζηεκα ζε θαηάξξεπζε θαη θαη’ επέθηαζε ζε δηαθνπή 

(αθχξσζε) ηεο εθινγήο δηαδηθαζίαο. 

ην πιαίζην απηφ γίλεηαη εκθαλέο φηη έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο 

πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη κε ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα εγγπάηαη ηε δηαηήξεζε ηεο αζθάιεηαο 

θαη ηεο ηδησηηθφηεηαο ησλ ζπκκεηερφλησλ νληνηήησλ. Σν ζχζηεκα, επνκέλσο, πξέπεη 

λα βαζίδεηαη ζε έλα πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο (voting protocol) ην νπνίν ζα είλαη ζε 

ζέζε λα απνηξέπεη επθαηξίεο ελδερφκελεο απψιεηαο ηεο ηδησηηθφηεηαο ηνπ ρξήζηε 

(ςεθνθφξνπ).  

Παξφιν ην κεγάιν αξηζκφ πιενλεθηεκάησλ πνπ παξέρεη έλα ζχζηεκα 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, ηφζν φζνλ αθνξά ζηελ νξγάλσζε ησλ εθινγψλ φζν θαη ηελ 

ίδηα ηελ ςεθνθνξία, ε απφθαζε γηα ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο δελ είλαη θαζφινπ απιή. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο είλαη φηη πξέπεη έλα κεγάιν 

ζχλνιν απαηηήζεσλ λα ηθαλνπνηεζνχλ. Μηα επηπιένλ δπζθνιία είλαη φηη νη απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο νξίδνληαη κε βάζε δηάθνξεο αθεξεκέλεο έλλνηεο (π.ρ. αξρέο) πξνθεηκέλνπ 

λα απνηειέζνπλ έλα ζχλνιν ιεηηνπξγηθψλ θαη κε-ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ.   
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Οη λειηοσργικές απαιηήζεις ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο 

θαζνξίδνπλ θαηά ειάρηζην έλα ζχλνιν ππεξεζηψλ (ιεηηνπξγηψλ) πνπ ην ζχζηεκα 

πξέπεη λα ππνζηεξίδεη δηαζθαιίδνληαο ηαπηφρξνλα ηελ νκαιή ξνή απηψλ, θαζψο θαη 

ηηο ελδερφκελεο αιιειεπηδξάζεηο ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ν αξηζκφο θαη ν ηχπνο ησλ 

εθάζηνηε εθινγηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ ππνζηεξίδνληαη απφ έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο θαζνξίδνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ ιεηηνπξγηθψλ ηνπ απαηηήζεσλ. Δπηπιένλ, 

νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζρεηίδνληαη κε πνιιέο απφ ηηο ηδηφηεηεο ρξήζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαζνξίδνληαο ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ απηφ πξέπεη λα 

παξέρεη θαηά ηε ρξήζε ηνπ.  

Απφ ηελ άιιε κεξηά, νη κε-ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ζρεηίδνληαη κε ηε βαζηθή 

ππνδνκή ηνπ ζπζηήκαηνο, δελ είλαη άκεζα εκθαλείο ζηνπο ρξήζηεο θαη θαζνξίδνπλ 

πνιιά απφ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αξρηηεθηνληθήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Οη απαηηήζεηο 

αζθάιεηαο νξίδνπλ δηάθνξεο ηδηφηεηεο πνπ αθνξνχλ ην ζχζηεκα ζην ζχλνιφ ηνπ, φπσο 

ε επειημία ηνπ, ε απνδνηηθφηεηά ηνπ  θαη πξνέξρνληαη απφ ην ζχλνιν ησλ κε-

ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ.  

Βαζηθή αξρή, απνηειεί φηη νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ησλ ζπζηεκάησλ 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ελδέρεηαη λα δηαθέξνπλ απφ ζχζηεκα ζε ζχζηεκα θαη απηφ 

δηφηη θαζνξίδνληαη απφ ην ζθνπφ πνπ ην ζχζηεκα θαιείηαη λα επηηειέζεη. Αληηζέησο, ε 

κεγάιε πιεηνςεθία ησλ απαηηήζεσλ αζθάιεηαο είλαη θνηλή ζε φια ηα ζπζηήκαηα 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο, αθνχ θαζνξίδνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηηο 

αξρέο πνπ δηέπνπλ ηελ εθάζηνηε εθινγηθή δηαδηθαζία, θαζψο θαη κε ηα δεηήκαηα 

αζθάιεηαο θαη ηδησηηθφηεηαο, ηα νπνία θαζνξίδνληαη απφ ην έθαζηνηε λνκνζεηηθφ θαη 

ξπζκηζηηθφ πιαίζην. Οη απαηηήζεηο αζθάιεηαο ζην ζχλνιφ ηνπο ηθαλνπνηνχληαη απφ ην 

πξσηφθνιιν ςεθνθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην εθάζηνηε ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο. Δπίζεο, ην πξσηφθνιιν απηφ νξίδεη ηελ πιεηνλφηεηα ησλ ηδηνηήησλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ζην ζχλνιφ ηνπ (system wide attributes).( Οκάδα εξγαζίαο Σ-4,  

Κάηζηθαο, Μήηξνπ ( 2004) ). 
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5.3 Απαηηήζεηο αζθάιεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 

ηελ ελφηεηα 3.3 έγηλε αλαθνξά ζηα δεκνθξαηηθά θξηηήξηα πνπ πξέπεη λα 

πιεξνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ςεθνθνξίαο. ε πεξίπησζε πνπ πξφθεηηαη λα 

αληηθαηαζηαζεί ε παξαδνζηαθή κνξθή ςεθνθνξίαο κε   θάπνην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο πξέπεη λα δηαζθαιίδνληαη νη αληίζηνηρεο  απαηηήζεηο αζθάιεηαο, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηελ νξζφηεηα, ηελ δεκνθξαηία, ηελ αλζεθηηθφηεηα, ηελ επαιεζεπζηκφηεηα, 

ηνλ κε εμαλαγθαζκφ θαη ηελ επαιεζεχζηκε ζπκκεηνρή.   

 

5.3.1 Οξζόηεηα-Αθξίβεηα (Accuracy) 

 

Ζ νξζφηεηα απαηηεί φηη ην ηειηθφ αλαθνηλσζέλ απνηέιεζκα ηεο εθινγηθήο 

δηαδηθαζίαο είλαη ην ίδην κε ην πξαγκαηηθφ απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ, φπσο απηφ 

πξνθχπηεη απφ ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ. Απηφ θαη’ επέθηαζε, ζεκαίλεη φηη 

θαλέλαο δελ είλαη ζε ζέζε λα αιιάμεη ηελ ςήθν θάπνηνπ άιινπ ςεθνθφξνπ 

(inalterability), φιεο νη έγθπξεο ςήθνη ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην ηειηθφ απνηέιεζκα 

(completeness) θαη θακία κε έγθπξε ςήθνο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην ηειηθφ 

απνηέιεζκα (soundness).  

 

5.3.2 Γεκνθξαηία (Democracy) 

 

Έλα ζχζηεκα ραξαθηεξίδεηαη δεκνθξαηηθφ αλ θαη κφλν αλ λφκηκνη ρξήζηεο 

επηηξέπεηαη λα ςεθίζνπλ θαη θάζε λφκηκνο ρξήζηεο κπνξεί λα ςεθήζεη κφλν κία θνξά. 

Έλα επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθφ είλαη φηη θαλέλαο δελ είλαη ζε ζέζε λα ςεθίζεη εθ κέξνπο 

θάπνηνπ άιινπ. 

 

5.3.3 Αλζεθηηθόηεηα (Robustness) 

 

Ζ απαίηεζε απηή εγγπάηαη φηη δελ κπνξεί λα ιάβεη  ρψξα κηα πξνζσξηλή 

ζπλεξγαζία είηε ςεθνθφξσλ είηε αξρψλ (λφκηκε ε θαθφβνπιε), ε νπνία ζα κπνξνχζε 
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λα δηαθφςεη ηελ εθινγηθή δηαδηθαζία. Ζ θαηάζηαζε απηή πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα 

απνρήο ησλ ςεθνθφξσλ ρσξίο ηελ εκθάληζε πξνβιεκάησλ, θαζψο, επίζεο, θαη ηελ 

απνηξνπή παξάλνκσλ ελεξγεηψλ νη νπνίεο ελδέρεηαη λα αθπξψζνπλ ην απνηέιεζκα ησλ 

εθινγψλ. Ζ απαίηεζε ηεο αλζεθηηθφηεηαο(Lambrinoudakis  ,  Tsoumas,  Karyda , 

Ikonomopoulos, Gritzalis (2002) ),  (ξσκαιεφηεηα, robustness) αθνξά επίζεο θαη ην φηη 

ε αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη θαη ζε ζρέζε κε εμσηεξηθέο 

απεηιέο θαη επηζέζεηο π.ρ. επηζέζεηο άξλεζεο ππεξεζηψλ (DoS attacks). 

5.3.4 Δπαιεζεπζηκόηεηα (Verifiability) 

 

Ζ επαιεζεπζηκφηεηα ζρεηίδεηαη κε ην φηη ππάξρνπλ κεραληζκνί γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

εθινγηθήο δηαδηθαζίαο πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη απηή δηεμήρζε θαλνληθά. Ζ 

επαιεζεπζηκφηεηα κπνξεί λα επηηεπρζεί ζε ηξεηο (3) δηαθνξεηηθέο κνξθέο: 

1) νηθνπκεληθή επαιεζεπζηκφηεηα, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ην φηη ν νπνηνζδήπνηε 

(ςεθνθφξνη, αξρέο, εμσηεξηθνί ειεγθηέο θ.ά.) είλαη ζε ζέζε λα επηβεβαηψζνπλ ην 

απνηέιεζκα κεηά ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ, 

2) κεκνλσκέλε επαιεζεπζηκφηεηα κε αλνηθηή αληίξξεζε ζηελ θαηακέηξεζε, ε νπνία 

επηηξέπεη ζε θάζε ςεθνθφξν λα επηβεβαηψζεη φηη ε ςήθνο ηνπ φλησο 

θαηακεηξήζεθε ζσζηά, ρσξίο, φκσο, λα απνθαιπθζεί ην πεξηερφκελν απηήο θαη 

3) κεκνλσκέλε επαιεζεπζηκφηεηα, ε νπνία επηηξέπεη ηελ αηνκηθή επηβεβαίσζε ηεο 

ςήθνπ γηα θάζε ςεθνθφξν, αιιά απφ ηελ άιιε απαηηεί ηελ απνθάιπςε ηνπ 

ςεθνδειηίνπ ηνπ ςεθνθφξνπ ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο.     

5.3.5 Με εμαλαγθαζκόο (Uncoercibility) 

 

Έλα ζρήκα ρσξίο απφδεημε (receipt-free scheme) είλαη ζε ζέζε λα πείζεη ηνπο 

ςεθνθφξνπο φηη ε ςήθνο ηνπο θαηακεηξήζεθε, ρσξίο φκσο λα κπνξεί λα παξέρεη 

απφδεημε γηα απηφ. Έλα ζρήκα κε εμαλαγθαζκνχ (uncoercible scheme) δελ επηηξέπεη 

ζηνπο ςεθνθφξνπο λα πείζνπλ νπνηνλδήπνηε γηα ην ηη έρνπλ ςεθίζεη. Πην 

ζπγθεθξηκέλα, ζηελ πεξίπησζε απηή ν ςεθνθφξνο δελ θαηέρεη νχηε κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη κηα απφδεημε πνπ λα δείρλεη ην πεξηερφκελν ηεο ςήθνπ. Δλψ ε έλλνηα ηνπ 

κε-εμαλαγθαζκνχ είλαη πην ηζρπξή απφ ην ζρήκα ρσξίο απφδεημε, ε δεχηεξε έλλνηα 
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ζπλεζίδεηαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηε βηβιηνγξαθία ζαλ ην επηθξαηέζηεξν κέζν 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο.  

 

5.3.6 Δπαιεζεύζηκε ζπκκεηνρή (Verifiable participation) 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε δηαζθαιίδεη φηη ππάξρεη δπλαηφηεηα λα βξεζεί αλ 

έλαο ζπγθεθξηκέλνο ςεθνθφξνο πήξε κέξνο ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία ή φρη. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε απαίηεζε είλαη αλαγθαία ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε ζπκκεηνρή ζηε 

ςεθνθνξία είλαη ππνρξεσηηθή (πρ. Διιάδα, Απζηξαιία, Βέιγην θα) ή ζε πεξηπηψζεηο 

νξγαληζκψλ ή ζσκαηείσλ πνπ αθφκα θαη ην κέγεζνο ηεο απνρήο έρεη θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν λφεκα.  

Πάλησο, ζχκθσλα κε εξγαζία ηνπ θνγθξέζνπ πνπ εθπνλήζεθε ην 2003 είλαη πνιχ 

δχζθνιν λα εμαιεηθζεί ε δπλαηφηεηα γηα απάηε, θαη έρνπλ δεκηνπξγεζεί λέεο 

δπλαηφηεηεο γηα παξαπνίεζεο ζηνηρείσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

θαηακέηξεζεο( Fischer  (2003), CRS Report for Congres). 

. 
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6. ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΧΝ ΤΣΗΜΑΣΧΝ  ΓΙΔΘΝΧ 

 

        Ζ ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζε παγθφζκην επίπεδν παξακέλεη κηα 

ζρεηηθά αζπλήζηζηε πξαθηηθή, αλ θαη απηφ κεηαβάιιεηαη κε γνξγφ ξπζκφ, θαζψο νη  

ρψξεο πεηξακαηίδνληαη κε δηάθνξα ειεθηξνληθά κέζα ή  επεθηείλνπλ ηελ πθηζηάκελε 

ρξήζε       ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. 

      

      Δπηπιένλ, ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία δελ πεξηνξίδεηαη ζηελ Δπξψπε ή ζηε Βφξεηα 

Ακεξηθή,  θαζψο ρψξεο φπσο ε Βξαδηιία θαη ε Ηλδία έρνπλ αληηκεησπίζεη ηελ   

ειεθηξνληθή ςεθνθνξία  πεξηζζφηεξν ζεηηθά  απφ  φ, ηη ε Δπξψπε, νη Ζλσκέλεο 

Πνιηηείεο     ή     ν    Καλαδάο. Σα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο δηαθέξνπλ 

ζίγνπξα ζεκαληηθά  απφ  άπνςε ηεο ηερλνινγίαο θαη εθαξκνγήο.  

 

          Καλέλα ζχζηεκα δελ είλαη απαιιαγκέλν απφ πξνβιήκαηα ή αληηπαξαζέζεηο, 

αιιά απηφ  πνπ είλαη αξθεηά αμηνζεκείσην είλαη φηη, ζε πεξηπηψζεηο πνπ ε ειεθηξνληθή 

ςεθνθνξία  εθαξκφζηεθε  ζε εζληθή θιίκαθα, δελ ππήξμαλ θαηλφκελα  ζνβαξψλ 

ζθαικάησλ ή αζηνρηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Πξάγκαηη, πνιιά κέιε  εθινγηθψλ επηηξνπψλ 

ππνζηήξημαλ   ηελ εηζαγσγή ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο εμαηηίαο ιαζψλ θαη 

αλαθξηβεηψλ ζηε δηαδηθαζία  θαηακέηξεζεο. Δπηπιένλ, ηα επηρεηξήκαηα γηα ηελ 

πηνζέηεζε ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο εληζρχνληαη θαη εμαηηίαο ηνπ  εθινγηθνχ 

πιαηζίνπ  νξηζκέλσλ ρσξψλ πνπ εηζάγνπλ ζχλζεηνπο θαλφλεο ςεθνθνξίαο . 

Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε  ηνπ Βειγίνπ, κε  ην ζχζηεκα εθινγηθήο ιίζηαο πνπ 

ζηεξίδεηαη   ζηελ αλαινγηθή  εθπξνζψπεζε θαη ηεο Απζηξαιίαο  ε νπνία ρξεζηκνπνηεί 

ηελ εληαία κεηαβηβαζηή ςήθν, παξφκνηα κε ηελ Ηξιαλδία.  

 

       Έλα άιιν επηρείξεκα γηα ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο είλαη φηη κπνξεί 

λα απμήζεη ηελ πξνζέιεπζε θαη σο εθ ηνχηνπ λα εληζρχζεη ηελ  δεκνθξαηηθή πνηφηεηα 

ηνπ απνηειέζκαηνο ησλ εθινγψλ. Γελ ππάξρεη θάπνηα  ζπζηεκαηηθή απφδεημε γηα απηφ, 

εθηφο απφ δνθηκέο απνκαθξπζκέλεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο . Αληίζεηα,  ηα 

απνηειέζκαηα κηαο έθζεζεο ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζρεηηθά κε ηηο δνθηκέο 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζε ηνπηθέο εθινγέο ην 2002 

 δελ ζπλήγαγαλ θάπνην ππνζηεξηθηηθφ ζεκέιην  γηα ηελ 

παξαδνρή, φηη νη ειεθηξνληθέο κέζνδνη ςεθνθνξίαο ζα απμήζνπλ ηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο, ηδίσο κεηαμχ ησλ λεαξφηεξσλ  ςεθνθφξσλ(Local Government 
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Association, (2002),   Implementing electronic voting in the UK, summary the e-voting 

vision Britain's first e-enabled general election from vision to reality. Department for 

Communities and Local Government). 

 

Παξαθάησ γίλεηαη κηα ζχληνκε παξνπζίαζε ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο, φπσο απηά εθαξκφδνληαη ζε ρψξεο φπσο ε Βξαδηιία, Ηλδία, Βέιγην, 

Απζηξαιία, Ηηαιία, Αξγεληηλή, Ζλσκέλν Βαζίιεην, Γαιιία, Κφζηα Ρίθα, Παλακάο, 

Ηαπσλία, Ηζπαλία θαη Ζλσκέλεο Πνιηηείεο (Benoit , (2004) ). 

 

 

6.1 Αξγεληηλή 

 

Σν 2003, ε Αξγεληηλή εηζήγαγε  πηινηηθά έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

ςεθνθνξίαο ζην  Μπνπέλνο Άηξεο , ηελ πην ππθλνθαηνηθεκέλε πεξηνρή  ζηελ 

Αξγεληηλή. Οη πνιίηεο είραλ ηε δπλαηφηεηα λα δνθηκάζνπλ πηινηηθά  ηα ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα  ζε 11 πφιεηο ζε κηα εηθνληθή ςεθνθνξία κε κηα ιίζηα  απνηεινχκελε απφ  

ηζηνξηθά πξφζσπα ηεο Αξγεληηλήο. Σν ζχζηεκα ηεο Αξγεληηλήο  βαζίδεηαη ζε 

κεραλήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε ζηε Βξαδηιία. Οη ειεθηξνληθέο κεραλέο 

ςεθνθνξίαο (EVMS) κνηάδνπλ κε ηα ΑΣΜ. Κάζε πνιίηεο επηδεηθλχεη  έγγξαθν 

ηαπηφηεηαο ζηνλ ηφπν ςεθνθνξίαο, θαη ν ππεχζπλνο  θαηαρσξεί ηνλ αξηζκφ ηαπηφηεηαο 

ηνπ ςεθνθφξνπ ζε έλα πίλαθα . Δάλ εκθαλίδεηαη ζαλ κήλπκα επηβεβαίσζεο ην  ΟΚ 

ζηελ νζφλε, ην πξφζσπν  έρεη εγθξηζεί λα ςεθίζεη θαη  πεγαίλεη ζηνλ ρψξν  φπνπ  

βξίζθεηαη ε κεραλή ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο (EVM). 

 

         Ζ νζφλε ηνπ EVM εκθαλίδεη πξψηα ηελ ιίζηα ηνπ ηχπνπ ησλ εθινγψλ (π.ρ. 

Κπβεξλήηεο, ην 2003) θαη φια ηα πνιηηηθά θφκκαηα πνπ παξνπζίαζαλ  ππνςεθίνπο, ην 

θαζέλα ζε ζπλδπαζκέλν κε έλαλ αξηζκφ. Ο ςεθνθφξνο επηιέγεη  ην θφκκα ηεο 

αξεζθείαο ηνπ, παηψληαο ην  πιήθηξν πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ αξηζκφ ηνπ.  Ζ επφκελε 

νζφλε δείρλεη ην φλνκα θαη ηε θσηνγξαθία ηνπ επηιεγέληνο ππνςεθίνπ. Γηα λα 

επηβεβαηψζεη ηελ επηινγή  ν ςεθνθφξνο παηάεη έλα πξάζηλν πιήθηξν. Αλ ν ςεθνθφξνο 

ζέιεη λα αιιάμεη ηελ επηινγή ηνπ, παηάεη  έλα θφθθηλν πιήθηξν. Μφιηο νξηζηηθνπνηεζεί 

ε  επηινγή , ν ςεθνθφξνο παηάεη έλα ιεπθφ πιήθηξν θαη κεηά ην πξάζηλν  γηα λα 

επηβεβαηψζεη  ηελ θαηαρψξεζε. Σν ζχζηεκα επηηξέπεη  επίζεο ζηνπο  ςεθνθφξνπο λα 

επηιέμνπλ "ιεπθή" ςήθν, πνπ ζηελ Αξγεληηλή ππνινγίδεηαη πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ην 
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πνζνζηφ ησλ ςήθσλ πνπ ιακβάλεη  θάζε θφκκα.
5
 

6
 Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο 

ςεθνθνξίαο γηα κηα ζπγθεθξηκέλε αξρή ,  κηα άιιε νζφλε εκθαλίδεηαη κε ην επφκελν 

είδνο ςεθνθνξίαο θαη ζπλερίδεηαη κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ην ςεθνδέιηην. ε απηφ ην 

ζεκείν ην EVM απελεξγνπνηείηαη, απνηξέπνληαο κηα δεχηεξε ςήθν απφ ηνλ ίδην 

ςεθνθφξν. 

 

6.2 Απζηξαιία 

 

ε εθινγέο ην 1998  πξνέθπςαλ  πνιπάξηζκα πξνβιήκαηα  κε ην ζχζηεκα 

ρεηξνθίλεηεο θαηακέηξεζεο, φηαλ  ε δηαθνξά κεηαμχ δχν ππνςεθίσλ ήηαλ κφιηο ηξεηο 

ή ηέζζεξηο ςήθνη. Μεηά ηελ επαιήζεπζε ηεο θαηακέηξεζεο δηαπηζηψζεθε φηη ζε  

80.000 ςεθνδέιηηα είραλ γίλεη πεξίπνπ 100 ιάζε. Παξφκνηα κε πνιπάξηζκεο αξρέο 

δηεμαγσγήο ησλ εθινγψλ ζηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο,  Δθινγηθή Δπηηξνπή ηεο 

Απζηξαιίαο απνθάζηζε λα εμεηάζεη ηηο ειεθηξνληθέο κεζφδνπο ςεθνθνξίαο σο  κέζν 

γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ιαζψλ. 

        

 Σειηθά, ε  Δθινγηθή Δπηηξνπή ελέθξηλε έλα ζχζηεκα, γλσζηφ σο eVACS 

(Electronic Voting and Counting System ),  ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ςεθνθνξίαο  θαη  

θαηακέηξεζεο . Σν ζχζηεκα δεκηνπξγήζεθε  γηα λα ηξέρεη ζε Linux, ην νπνίν είλαη έλα 

επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν, ειεχζεξν θαη  δηαζέζηκν ιεηηνπξγηθφ αλνηρηνχ θψδηθα. Ζ 

Δπηηξνπή δεκνζίεπζε  ηα ζρέδηα  θαζψο θαη ηνλ ηειηθφ θψδηθα ηνπ ινγηζκηθνχ ηεο 

eVACS ζην  Γηαδίθηπν  γηα ηνλ έιεγρν απφ ην θνηλφ . Γελ αλαθέξζεθαλ νχηε ζνβαξά 

ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα νχηε  ή  ειαηηψκαηα αζθάιεηαο , αλ θαη νξηζκέλα ζθάικαηα 

αλαθαιχθζεθαλ κεηά απφ δεκφζηεο θαη επηζηεκνληθέο αμηνινγήζεηο ηνπ θψδηθα. Ζ 

αληίδξαζε ηνπ θνηλνχ κε ηελ παξνχζα πξνζέγγηζε αλνηρηψλ πεγψλ ήηαλ επίζεο πνιχ 

ζεηηθή. 

 

      Ζ εθινγή ηνπ 2001 ρξεζηκνπνηήζεθε  ζαλ δνθηκή γηα ην λέν ζχζηεκα. πλνιηθά 80 

κεραλήκαηα δνθηκάζηεθαλ  ζηηο εθινγέο θαη  θαηαλεκήζεθαλ κεηαμχ  νθηψ εθινγηθψλ 

θέληξσλ ζε φιε ηελ πξσηεχνπζα Κακπέξα.  πλνιηθά θαηαγξάθεθαλ  16.559 

ςήθνη . Μηα ρεηξνθίλεηε επαιήζεπζε  κεηά ηελ εθινγή  έδεημε φηη ην ζχζηεκα 

                                                 
5
 Σν ζηνηρείν απηφ είλαη ζεκαληηθφ γηαηί ζε ρψξεο φπσο ε Διιάδα ηα ιεπθά δελ ππνινγίδνληαη ζηε βάζε 

ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ γηα λα εμαρζεί ην πνζνζηφ θάζε θφκκαηνο. Έηζη δηαθνξεηηθφ είλαη γηα 

παξάδεηγκα ην 51% ζην ζχλνιν ησλ ςήθσλ απ φηη ην 51%  κφλν ησλ έγθπξσλ ςεθνδειηίσλ. 
6
 Ο απνθιεηζκφο ησλ ιεπθψλ απφ ηηο έγθπξεο ςήθνπο έγηλε κε κεηαγελέζηεξν εξκελεπηηθφ λφκν, ηνλ λ. 

3434/2006, παξ'φιν πνπ ην Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην κε ηελ 12/2005 απφθαζή ηνπ είρε θξίλεη θαηά 

πιεηνςεθία (6 πξνο 5) φηη ε αληίζηνηρε ξχζκηζε ηνπ πξνεγνχκελνπ λφκνπ ήηαλ αληηζπληαγκαηηθή. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%B5%CF%85%CE%BA%CE%AE_%CF%88%CE%AE%CF%86%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%95%CF%81%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CE%BF%CF%82&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF_%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%94%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%88%CE%BB%CE%B5%CE%B3%CF%87%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CF%83%CF%85%CE%BD%CF%84%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1%CF%82_%CF%84%CF%89%CE%BD_%CE%BD%CF%8C%CE%BC%CF%89%CE%BD


66 

 

ιεηηνπξγεί κε αθξίβεηα. Σν ζχζηεκα eVACS  απνηειείηαη  απφ  έλα PC θαη πξνζθέξεη 

ςεθνδέιηηα ζε 12 γιψζζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εξβηθψλ θαη πεξζηθψλ. Σν 

ζχζηεκα πεξηιακβάλεη  ερεηηθέο νδεγίεο ζηα αγγιηθά  γηα  φζνπο έρνπλ πξνβιήκαηα 

φξαζεο θαη  γηα φζνπο είλαη αλαιθάβεηνη. Ο 

 ςεθνθφξνο εηζάγεη  έλαλ  θψδηθα  πνπ ελεξγνπνηεί ην κεράλεκα γηα κηα λέα 

ςεθνθνξία θαη εκθαλίδεη έλα ςεθνδέιηην. 

         

Μφιηο ν ςεθνθφξνο  επηιέμεη  θαη  επαλεμεηάζεη ηελ ςήθν ηνπ εηζάγεη πάιη ηνλ 

θσδηθφ ηνπ γηα λα θαηακεηξεζεί ε ςήθνο ηνπ.  Ο θσδηθφο  δελ πξνζδηνξίδεη ηνλ 

ςεθνθφξν, ηνπ  επηηξέπεη απιψο  ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο. Ζ 

ηεξκαηηθή ζχλδεζε κε ηνλ δηαθνκηζηή ζε θάζε εθινγηθφ θέληξν γίλεηαη  κέζσ ελφο 

αζθαινχο ηνπηθνχ δηθηχνπ, νη ςήθνη δελ κεηαδίδνληαη  κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ή κέζσ 

ηειεθσληθψλ γξακκψλ. Ο δηαθνκηζηήο γξάθεη δχν αληίγξαθα ησλ ςήθσλ πάλσ ζε 

μερσξηζηνχο δίζθνπο πνπ έρνπλ ςεθηαθή ππνγξαθή θαη θαηαηίζεληαη αλεμάξηεηα  ζε 

κηα θεληξηθή  θαηακέηξεζε. Ζ ςεθηαθή ππνγξαθή είλαη έλα κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ  

128-bit  πνπ παξάγεηαη απφ ηα ζηνηρεία ηεο ςεθνθνξίαο. Δάλ ηα δεδνκέλα απηά 

κεηαβάιινληαλ  θαηά ηε κεηαθνξά, ην αλαγλσξηζηηθφ ζα άιιαδε θαη ζα εκπεξηείρε  

θφθθηλεο ζεκαίεο δείρλνληαο φηη θάηη πήγε ζηξαβά. 

Σν κεράλεκα δελ παξάγεη θάπνην έληππν αληίγξαθν γηα ηελ επαιήζεπζε ηεο ςήθνπ.  

Σν ίδην ηζρχεη θαη ζηελ Ηξιαλδία, φπνπ ε Δθινγηθή Δπηηξνπή απέξξηςε ηε δπλαηφηεηα 

εθηχπσζεο, πξνθεηκέλνπ λα θξαηήζεη ηηο ζε ρακειφ επίπεδν θαη λα κεηψζεη ην 

ελδερφκελν κεραληθψλ βιαβψλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ πξνθχςεη απφ έλα 

ζχζηεκα εθηχπσζεο. 

        

ηελ πεξίιεςε ηεο έθζεζήο ηεο  γηα ηελ δνθηκή ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο ην 2001, ε  Δθινγηθή Δπηηξνπή αλέθεξε φηη ε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο θαη  ε ειεθηξνληθή θαηακέηξεζε  ςήθσλ ήηαλ επηηπρήο  θαζψο θαη κηα 

πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ζηε βειηίσζε ησλ δεκνθξαηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 
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6.3 Βέιγην 

 

Σν Βέιγην έρεη πεηξακαηηζηεί κε ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία απφ ην 1991, φηαλ 

άξρηζαλ δνθηκέο γηα ηελ αληηκεηψπηζε κηαο ζεηξάο πνιχπινθσλ δηαδηθαζηψλ θαη  

πεξηνξηζκψλ ηνπ βειγηθνχ εθινγηθνχ ζπζηήκαηνο (ππνρξεσηηθή ςεθνθνξία, 1 

έσο 5 ηαπηφρξνλεο εθινγέο, 3 δηαθνξεηηθέο γιψζζεο, θαη κέρξη 87 ππνςήθηνη γηα θάζε 

ιίζηα θαη  είδνο εθινγήο). ην παξαδνζηαθφ  ζχζηεκα ςεθνθνξίαο, απηέο νη 

πνιππινθφηεηεο  νδεγνχλ ζε κηα καθξά θαη δχζθνιε δηαδηθαζία, πνπ ππφθεηηαη ζπρλά 

ζε ιάζε. Ζ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία εγθξίζεθε κε λφκν ην 1994, θαη ρξεζηκνπνηήζεθε 

επξέσο ην 1999 θαη ην 2000  ζηηο εζληθέο θαη δεκνηηθέο εθινγέο. Οη Βειγηθέο αξρέο 

έρνπλ επεθηείλεη ζηαδηαθά ηηο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξνληθή 

ςεθνθνξία, θαη ην ζχζηεκα αλακελφηαλ λα ηεζεί  ζε εθαξκνγή ζε νιφθιεξε ηελ 

επηθξάηεηα κέρξη  ην 2006. ηηο εζληθέο εθινγέο ηεο 18 Μαΐνπ ηνπ 2003, 3.2 

εθαηνκκχξηα βέιγνη πνιίηεο (ή πεξίπνπ ην 44% ηνπ εθινγηθνχ ζψκαηνο) ήηαλ ζε ζέζε 

λα ςεθίζνπλ ειεθηξνληθά. 

 

        Ζ πξνζέγγηζε ηνπ Βειγίνπ ήηαλ παξφκνηα κε ηεο Ηξιαλδίαο ππφ ηελ έλλνηα φηη δελ 

ηξνπνπνηεί ηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο (επηηξέπνληαο γηα παξάδεηγκα ηελ εμ 

απνζηάζεσο ειεθηξνληθή ςεθνθνξία), αιιά αληηθαζηζηά ην ςεθνδέιηην κε κεραλή 

ζην εθινγηθφ ηκήκα θαη  ζηε ζπλέρεηα  ρξεζηκνπνηεί έλα ειεθηξνληθφ ζχζηεκα 

θαηακέηξεζεο. 

  

         Ζ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο  πνπ βξίζθνληαλ ζε 

ρξήζε, επηθξίζεθε θαηά ην παξειζφλ ηφζν  απφ  νκάδεο πνιηηψλ φζν  θαη απφ  

νξηζκέλα πνιηηηθά θφκκαηα. Γηα λα αληηκεησπηζηνχλ απηέο ηηο επηθξίζεηο, ν λφκνο 

επηβάιιεη πιένλ αλεμάξηεην έιεγρν ησλ ζπζηεκάησλ  πξηλ απφ ηηο εθινγέο. Σν 2003, ε 

έθζεζε ειέγρνπ πνπ εθδφζεθε  απφ ηελ Οκνζπνλδηαθή Γεκφζηα Τπεξεζία  

Δζσηεξηθψλ,  ελέθξηλε ηα ζπζηήκαηα κεηά απφ κηα πξνζνκνίσζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε  κε βάζεη  1 εθαηνκκχξην πεξίπνπ ςήθνπο. 

 

           Γηα λα εληζρχζεη ηε δεκφζηα εκπηζηνζχλε ζην ζχζηεκα, ε νκνζπνλδηαθή 

θπβέξλεζε απνθάζηζε επίζεο λα δεκνζηεχζεη ηνλ πεγαίν θψδηθα ησλ ηξηψλ 

ζπζηεκάησλ  ινγηζκηθνχ ηεο  ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

(Digivote πνπ  παξέρνληαη απφ ηελ  Steria, ην  Jites πνπ  παξέρεηαη απφ ηε Philips θαη 

ηε Stesud )θαη λα εθηειέζεη κηα πξνζνκνίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ειεθηξνληθήο 
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ςεθνθνξίαο ζηελ πχιε ηεο ειεθηξνληθήο ηεο δηαθπβέξλεζεο , http://Belgium.be. 

        

Μεξηθά πξνβιήκαηα θαηαγξάθεθαλ ζηηο βειγηθέο θνηλφηεηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ςεθνθνξίαο ην 2003 (Μάηνο 18) φπνπ ε  ειεθηξνληθή  θάιπε ήηαλ ζε ρξήζε γηα ηηο 

εζληθέο εθινγέο. ηηο εθινγέο απηέο αλαλεψλνληαλ  θαη νη δχν βνπιέο ηεο ρψξαο
7
. Οη 

θαζπζηεξήζεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ θαηά ηελ ςεθνθνξία  ζε κεξηθέο πεξηνρέο 

αλαγθάδνληαο θάπνηα εθινγηθά ηκήκαηα, λα  παξακείλνπλ αλνηθηά θαη κεηά ηελ 

επίζεκε ψξα θιεηζίκαηνο ζηηο 3 κ.κ. Οη ςεθνθφξνη σο  εθ ηνχηνπ 

έπξεπε λα πεξηκέλνπλ γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα  κέρξη λα ςεθίζνπλ. Οη 

πεξηζζφηεξνη πεξίκελαλ, εμαηηίαο ηνπ ππνρξεσηηθνχ ραξαθηήξα ηεο ςεθνθνξίαο ζην 

Βέιγην, ε παξάιεηςε ηεο νπνίαο ζπλεπάγεηαη πξφζηηκα. Παξφια απηά  αλαθέξζεθε φηη 

πεξίπνπ ην 10% ησλ ςεθνθφξσλ απείρε απφ ηελ ςεθνθνξία ζε νξηζκέλεο πεξηνρέο. 

 

χκθσλα κε κηα πξφζθαηε  έθζεζε, νη αηηίεο γηα ηηο θαζπζηεξήζεηο ήηαλ νη εμήο: 

• Ο πεξηνξηζκέλνο αξηζκφο ησλ ζαιάκσλ κε δηαζέζηκν  ππνινγηζηή  ζε εθινγηθά 

θέληξα εμνπιηζκέλα γηα ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία 

• Ζ πνιππινθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο θαη ε έιιεηςε 

πιεξνθφξεζεο θαη γλψζεο ησλ  ςεθνθφξσλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηνπο. Γηα λα 

εμαζθαιίδεηαη ε κέγηζηε δπλαηή αμηνπηζηία θαη αζθάιεηα, ε δηαδηθαζία  ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο  πεξηιακβάλεη  πξφζζεηα βήκαηα ζε ζχγθξηζε κε ηελ ρεηξνθίλεηε 

δηαδηθαζία θαη 

• Μηα ζεηξά απφ ζθάικαηα  ησλ ππνινγηζηψλ , κε πεξηζζφηεξεο απφ 500 εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο  ζε ζχγθξηζε κε ηηο 463 επεκβάζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

ηνπηθψλ εθινγψλ ηνπ 2000.  

 

Χζηφζν, ηα ζπζηήκαηα   ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο  δελ θαίλεηαη λα είλαη ε κνλαδηθή 

αηηία ησλ πξνβιεκάησλ νξγάλσζεο πνπ παξνπζηάζηεθαλ: θαζπζηεξήζεηο 

δεκηνπξγήζεθαλ επίζεο ζε εθινγηθά ηκήκαηα κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο 

ςεθνθνξίαο, ιφγσ  πξνβιεκάησλ, φπσο ε έιιεηςε δειηίσλ, ε έιιεηςε επηζεσξεηψλ 

ςεθνθνξίαο, ή αλεπαξθνχο αξηζκνχ  εθινγηθψλ ηκεκάησλ. Δπηπιένλ, ε ρξήζε ηεο 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο  ζην Βέιγην ζηαζεξά εμαπιψλεηαη . Μάιηζηα, ήδε απφ ην 

2006 είρε πξνγξακκαηηζηεί ε εμνινθιήξνπ εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο 

                                                 
7
 Ζ κία είλαη ε άλσ βνπιή πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα νκφζπνλδα θξαηίδηα θαη ε άιιε ε θάησ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηελ νκνζπνλδηαθή θπβέξλεζε.  
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ςεθνθνξίαο. Ο ιφγνο γηα ηε ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε ηεο παξαδνζηαθήο ςεθνθνξίαο  

κε ηελ  ειεθηξνληθή, βξίζθεηαη  ζηελ κείσζε  ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εμφδσλ 

 

 

6.4 Βξαδηιία  

 

       Ζ Βξαδηιία, ην κεγαιχηεξν έζλνο ηεο Νφηηαο Ακεξηθήο, βξίζθεηαη ζην πξνζθήλην 

ηεο ειεθηξνληθήο ςήθνπ ζε φιν ηνλ θφζκν. ήκεξα, φιεο νη ςήθνη πξνέξρνληαη απφ ηηο 

ειεθηξνληθέο κεραλέο ςεθνθνξίαο ζηε Βξαδηιία. 

 

        Σν βξαδηιηάληθν  Αλψηαην Δθινγηθφ Γηθαζηήξην ελέθξηλε ηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ειεθηξνληθψλ ςεθνθνξηψλ ην 1996 ζηηο δεκνηηθέο εθινγέο. Ζ ρξήζε απηή 

επεθηάζεθε πεξαηηέξσ ην 1998, φηαλ πάλσ απφ 60 εθαηνκκχξηα ςεθνθφξνη (57% ηνπ 

εθινγηθνχ ζψκαηνο),  ρξεζηκνπνίεζαλ ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία. Μέρξη ην 2000, ε 

θπβέξλεζε ηεο Βξαδηιίαο είρε εηζάγεη πιήξσο ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία θαη είρε  

απαζρνιήζεη  πάλσ απφ 400.000  κεραλέο ζηηο εθινγέο ην ελ ιφγσ έηνο. 

 

       Οη ςεθνθφξνη ζηε Βξαδηιία θάλνπλ ρξήζε ζπζθεπψλ ειεθηξνληθήο  ςεθνθνξίαο 

πνπ, γηα θάζε πεξηνρή, εκθαλίδνπλ ηηο επηινγέο πνπ 

δεηά ν ςεθνθφξνο . Υάξε ζηελ  Δζληθή ηερλνινγία, νη κεραλέο  ςεθνθνξίαο δηαζέηνπλ 

ελζσκαησκέλε νζφλε θαη πιεθηξνιφγην ζε κηα κηθξή ζπζθεπή. Γηα λα ςεθίζνπλ έλαλ 

ππνςήθην, νη ςεθνθφξνη πξέπεη απιψο λα παηήζνπλ ζην πιεθηξνιφγην ηνλ αξηζκφ πνπ 

έρεη νξηζηεί γηα θάζε ζπγθεθξηκέλν ππνςήθην. Ζ   εηθφλα ηνπ ππνςεθίνπ εκθαλίδεηαη 

ζηε ζπλέρεηα  ζηελ νζφλε. Οη ςεθνθφξνη κπνξεί λα επηβεβαηψζνπλ, λα απνξξίςνπλ, λα 

επηιέμνπλ άιιν ππνςήθην ή  λα μεθηλήζνπλ απφ ηελ αξρή  ηε δηαδηθαζία επηινγήο . Ζ 

βξαδηιηάληθε ηερλνινγία ειεθηξνληθήο  ςεθνθνξίαο είλαη  αζπλήζηζηε, δεδνκέλνπ φηη 

ε ζπζθεπή ςεθνθνξίαο είλαη απηή πνπ   απνηππψλεη  ηηο ςήθνπο κφιηο ε ςεθνθνξία 

ηειεηψζεη, παξάγνληαο ηφζν  ςεθηαθέο φζν  θαη έληππεο αλαθνξέο ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ςήθσλ πνπ δφζεθαλ  ζε θάζε ππνςήθην. 

 

            Οη αλεζπρίεο ζρεηηθά κε ηελ αθξίβεηα ησλ  απηνειεγρφκελσλ ζπζηεκάησλ  

νδήγεζε ηνλ  λνκνζέηε λα νξίζεη  ζπζθεπέο επαιήζεπζεο, 

3%  ηνπ φινπ αξηζκνχ ησλ ζπζθεπψλ (πεξίπνπ 12.000 κεραλέο) γηα ηελ παξαγσγή  ηνπ 

έληππνπ ςεθνδειηίνπ πνπ ν ςεθνθφξνο ζα κπνξνχζε λα  

ξίμεη ζε έλα θνπηί γηα δεχηεξε θαηακέηξεζε. 
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 Οη κεραλέο απηέο  ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ξίςε ηνπ έληππνπ  ςεθνδειηίνπ πνπ νη 

ζπζθεπέο παξάγνπλ,  ρξεζηκνπνηήζεθαλ επηηπρψο θαηά ηε δηάξθεηα  ησλ εθινγψλ ζηηο 

6 Οθησβξίνπ ηνπ 2002 . Μεηά ηελ επίδεημε  αμηνπηζηίαο ησλ κεραλψλ, ε ρξήζε ηνπ 

ραξηηνχ  είρε εγθαηαιεηθζεί γηα ηηο επφκελεο εθινγέο. Μεηά απφ κηα καθξά ζπδήηεζε 

γηα ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο επηινγήο έληππσλ ςεθνδειηίσλ, ε 

θπβέξλεζε θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη ε εμάιεηςε ηεο ρξήζεο ησλ εθηππσηψλ ζην 

πιαίζην ηνπ ζπζηήκαηνο ζα εμνηθνλνκνχζε ζηε Βξαδηιία πεξίπνπ 100 εθαη. δνιάξηα. 

Δπηπιένλ, ε πηνζέηεζε  ζε  κεραλέο ρσξίο εθηππσηέο  ζα θάλνπλ  ηελ ςεθνθνξία πνιχ 

πην γξήγνξε. 

 

 

6.5 Γαιιία  

 

Πηινηηθά πξνγξάκκαηα νξγαλψζεθαλ κε ηε  ζπκκεηνρή 4000 ςεθνθφξσλ ζην 

ηξαζβνχξγν θαηά ηε δηάξθεηα  ησλ εθινγψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ην 1994 

θαη ζηελ Issy-les-Moulineaux θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πξνεδξηθψλ εθινγψλ ην 1995. Σν 

2000, ε πφιε ηεο Λπψλ νξγάλσζε κηα δνθηκαζηηθή ειεθηξνληθή ςεθνθνξία. Ζ Γαιιία 

έρεη επίζεο πεηξακαηηζηεί κε ην νινθιεξσκέλν ζχζηεκα ςεθνθνξίαο  πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ Ηξιαλδία, ηε Γεξκαλία θαη ηηο Κάησ Υψξεο. Παξά ηε ζεηηθή 

δηάζεζε πνπ ππάξρεη, ε επξεία ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο δελ πξνβιέπεηαη 

πξνο ην παξφλ ζηε Γαιιία. 

 

6.6 Ηλσκέλν Βαζίιεην 

 

Σνλ Μάην ηνπ 2002, ηξηάληα ηνπηθέο θπβεξλήζεηο ζηελ Αγγιία δνθίκαζαλ 

δηάθνξεο ηερλνινγηθέο βειηηψζεηο γηα  ηελ  θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ. Μεξηθέο 

πεξηνρέο ρξεζηκνπνίεζαλ  λέεο ηερλνινγίεο γηα ηελ δηεμαγσγή  ςεθνθνξίαο, φπσο 

νζφλεο  αθήο , ελψ άιιεο εηζήγαγαλ δνθηκαζκέλεο  ηερληθέο γηα ηελ ςεθνθνξία εμ 

απνζηάζεσο. Δλλέα ρψξεο επέηξεςαλ ζηνπο ςεθνθφξνπο λα πξνζέιζνπλ ζηηο θάιπεο 

κε ηε ρξήζε ειεθηξνληθψλ κεζφδσλ, φπσο ε  ερεηηθή αιιειεπηδξαζηηθή  απφθξηζε 

(interactive voice response)  θαη θνξεηέο ζπζθεπέο θηλεηψλ  κέζσ ηεο ππεξεζίαο 

ζχληνκσλ κελπκάησλ (SMS). Απηέο νη δηαδηθαζίεο επέηξεςαλ ζηνπο ςεθνθφξνπο λα 

ςεθίζνπλ απφ  πξνζσπηθφ ππνινγηζηή ή απφ πεξίπηεξα ζε δεκφζηα κέξε φπσο 

εκπνξηθά θέληξα. 
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       ε έθζεζε  επηζθφπεζεο ησλ δνθηκψλ ηεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο απφ ηελ   

Δθινγηθή Δπηηξνπή , δηαπηζηψζεθε φηη  ην πιηθφ αιιά θαη ην 

ινγηζκηθφ εθηεινχληαλ  κε επηηπρία θαη ρσξίο ζεκαληηθά πξνβιήκαηα. Δπίζεο δελ 

δηαπηζηψζεθε θάπνην ζηνηρείν  απάηεο θαηά ηε δηάξθεηα ησλ πηινηηθψλ εθαξκνγψλ, 

παξφιν πνπ είραλ εθθξαζηεί αλεζπρίεο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηηο παξαβηάζεηο ηεο 

ηδησηηθήο δσήο. 

 

 

6.7 Ηλσκέλεο Πνιηηείεο 

 

Ζ εκπεηξία ησλ ΖΠΑ ζέηεη νξηζκέλα πξνβιήκαηα πνπ ζπδεηνχληαη , παξάιιεια 

κε ηηο εζληθέο εκπεηξίεο, δεδνκέλνπ φηη ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη θαη  ην 

ζχζηεκα ςεθνθνξίαο είλαη: 

α)  ζε κεγάιν βαζκφ απνθεληξσκέλν θαη  απνθαζίδεηαη ζε επίπεδν πνιηηείαο  

β) Μπνξεί λα πεξηιακβάλεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο, αθφκε θαη γηα  εθινγέο 

γηα ην ίδην αμίσκα  θαη γ) έρεη ιάβεη ρψξα ζε έλα πνιηηηθά 

θνξηηζκέλν θιίκα εμαηηίαο δηαηξηβψλ απφ  πξνεγνχκελεο απνηπρίεο  κε ειεθηξνληθψλ 

κεραλψλ ςεθνθνξίαο. 

 

Πάλησο ππάξρνπλ πνιηηείεο ζηεο ΖΠΑ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ κε επηηπρία ηα 

ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζε εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ Πξνέδξνπ.  

Απφ ηελ άιιε δελ ιείπνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο φπσο απηή ηεο Βελεδνπέιαο, φπνπ ην 

2000 ην Αλψηαην Δηδηθφ Γηθαζηήξην αλέβαιιε ηηο εθινγέο εμαηηίαο πξνβιεκάησλ κε 

ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία. Παξαθάησ αθνινπζεί έλαο πίλαθαο κε ηα ραξαθηεξηζηηθά 

φζσλ ρσξψλ ήηαλ δπλαηφ  λα ζπιιερζνχλ. 

 

 

 

 

6.8 Ιαπσλία 

 

Έλα  πηινηηθφ πξφγξακκα δηεμήρζε ζην δήκν Kawaguchi ην 1999. Τπήξραλ 

362.743 άηνκα ζηνπο εθινγηθνχο θαηαιφγνπο, θαηαλεκεκέλα  ζε 78 εθινγηθά θέληξα, 

εθ ησλ νπνίσλ ηα  έληεθα (κε ζπλνιηθά 54.953 πηζαλνχο ςεθνθφξνπο), έιαβαλ κέξνο 
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ζηελ δνθηκαζία ειεθηξνληθήο ςεθνθνξία . Ζ ςεθνθνξία έγηλε κε ηε ρξήζε νζφλεο 

αθήο. Ζ ηαπηφηεηα ησλ ςεθνθφξσλ επαιεζεπφηαλ κε καγλεηηθφ ζχζηεκα θαξηψλ. Οη 

εθζέζεηο έδεημαλ φηη ην ζχζηεκα ιεηηνχξγεζε ηθαλνπνηεηηθά θαη  ε πξνδηάζεζε ηνπ 

εθινγηθνχ ζψκαηνο ήηαλ ζεηηθή.  

 

Έλα  άιιν πηινηηθφ πξφγξακκα έιαβε ρψξα ηνλ Ηνχλην ηνπ 2002, ζηε δπηηθή 

ηαπσληθή πφιε  Niimi. Πεξηζζφηεξνη απφ 15.000 άλζξσπνη απφ 43 εθινγηθά ηκήκαηα 

ςήθηζαλ ρξεζηκνπνηψληαο ην ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. Οη ππάιιεινη 

αλέθεξαλ φηη ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία θχιεζε νκαιά εθηφο απφ έλα αξρηθφ  

πξφβιεκα ζε κηα κεραλή πνπ θαζπζηέξεζε ηελ εηζαγσγή θαξηψλ ςεθνθνξίαο  15 

πεξίπνπ αλζξψπσλ.  

 

 

 

6.9 Ιλδία 

 

         Γηα πξψηε θνξά ε  ρξήζε ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζηελ Ηλδία είρε 

πξνγξακκαηηζηεί λα δηεμαρζεί  ην 2004. Χο ε κεγαιχηεξε δεκνθξαηία ηνπ θφζκνπ κε 

πιεζπζκφ πάλσ απφ 1 δηζεθαηνκκχξην , ε Ηλδία έρεη έλα εθινγηθφ ζψκα πάλσ απφ 668 

εθαηνκκχξηα θαη θαιχπηεη 543 βνπιεπηηθέο εθινγηθέο πεξηθέξεηεο, γη απηφ   

απαηηνχληαλ πεξηζζφηεξεο απφ έλα εθαηνκκχξην ειεθηξνληθέο κεραλέο ςεθνθνξίαο 

(EVMS). 

 

        Μεηά ηελ λνκηθή έγθξηζε ην 1989 λα επηηξαπεί ε ρξήζε ηνπ EVMS, έρνπλ 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε πνιιέο θξαηηθέο εθινγέο αιιά πνηέ  δελ θάιππηαλ νιφθιεξε ηελ 

δηαδηθαζία ησλ  γεληθψλ εθινγψλ. ηηο θνηλνβνπιεπηηθέο  εθινγέο ην 1999 , ηα 

κεραλήκαηα, ηα νπνία εηνηκάζηεθαλ  απφ ηελ  Electronics Corp ηεο Ηλδίαο θαη ηελ 

Bharat Electronics, ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε 45 εθινγηθέο πεξηθέξεηεο. 

 Οη ζπζθεπέο EVMS ρξεζηκνπνηήζεθαλ επίζεο ζε πεηξακαηηθή βάζε, ζε πέληε εθινγέο 

πεξηθέξεηεο ην Ννέκβξην ηνπ 2003. Διαθξψο κεγαιχηεξν απφ έλα θνξεηφ ππνινγηζηή, 

ην EVM πεξηιακβάλεη δχν κνλάδεο, κία γηα ηνλ έιεγρν απφ ην πξνζσπηθφ ηεο 

δηεμαγσγήο ηεο ςεθνθνξίαο θαη κηα άιιε γηα  ηε ρξήζε ηεο  απφ  ηνπο  ςεθνθφξνπο. Ζ 

κνλάδα θιεξψζεσο, απαηηεί απφ ηνπο ςεθνθφξνπο λα παηήζνπλ ην θνπκπί δίπια ζην 

φλνκα θαη ην ζχκβνιφ ηνπ ππνςεθίνπ θαη ε κνλάδα ειέγρνπ θαηαγξάθεη  ηελ ςήθν. 

Έλα θσο δίπια ζην θνπκπί ιάκπεη, θαη έλα ζχληνκνο ήρνο  αθνινπζεί δείρλνληαο φηη  ε 
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ςήθνο  έρεη θαηακεηξεζεί. Ο ππεχζπλνο ησλ εθινγψλ, ζηε ζπλέρεηα, παηάεη έλα 

δηαθφπηε γηα λα θαζαξίζεη ην κεράλεκα γηα ηνλ επφκελν ςεθνθφξν. 

 

       Σν EVM δηαηίζεηαη  σο  κηα επαλαρξεζηκνπνηήζηκε θνξεηή ζπζθεπαζία  θαη 

κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη κε κηα πεγή ελέξγεηαο απφ κπαηαξία ζε απνκαθξπζκέλεο 

πεξηνρέο. χκθσλα κε ηνπο ππαιιήινπο ηεο Δθινγηθήο  Δπηηξνπήο, θάζε EVM κπνξεί 

λα θαηαγξάςεη πέληε ςήθνπο  θάζε ιεπηφ, ή πεξίπνπ 3.000 ςήθνπο ζε κηα εκέξα  

ςεθνθνξίαο. 

 

Τα ζηάδια ηηρ ηλεκηπονικήρ τηθοθοπίαρ ζηην Ινδία 

 

1.Μνλάδα ειέγρνπ: ην πξνζσπηθφ  ζην εθινγηθφ ηκήκα παηάεη έλα θνπκπί γηα λα 

θπθινθνξήζεη έλα ςεθνδέιηην γηα θάζε ςεθνθφξν πνπ εηζέξρνληαη ζην 

ζάιακν. Τπάξρεη επίζεο έλα θιεηδσκέλν θνπκπί, ην νπνίν, φηαλ πηεζηεί, εκπνδίδεη ηελ 

θαηακέηξεζε πεξαηηέξσ ςήθσλ. 

2.  Φεθηαθφ ςεθνδέιηην: απηφ είλαη ην αληίζηνηρν ελφο έληππνπ  ςεθνδειηίνπ. 

3. Ο ςεθνθφξνο πηέδεη ην θνπκπί δίπια απφ ην φλνκα ελφο ππνςεθίνπ θαη ε  κνλάδα 

ειέγρνπ θαηαγξάθεη  ηελ ςεθνθνξία. ηηο πξνεγνχκελεο  παξαδνζηαθέο εθινγέο  ζηελ 

Ηλδία, κηα παλεζληθή ςεθνθνξία ζα κπνξνχζε λα θαηαλαιψζεη πεξίπνπ 8.000 ηφλνπο 

ραξηηνχ, 400.000 θηάιεο απφ αλεμίηειν κειάλη θαη λα απαηηήζεη πεξίπνπ 2,5 

εθαηνκκχξηα αζθαιείο θάιπεο γηα λα  απνζεθεπηνχλ νη ςήθνη έσο φηνπ 

θαηακεηξεζνχλ. Καηά ην παξειζφλ, ρξεηάζηεθαλ έσο θαη ηξεηο εκέξεο γηα ηελ 

θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ, απφ πνιπδάπαλν πξνζσπηθφ ην νπνίν ήηαλ επηθνξηηζκέλν κε  

ηελ ρεηξνθίλεηε θαηακέηξεζε κέξα θαη λχρηα ζε πξνζηαηεπκέλνπο ρψξνπο . 

Καζψο ε δηαδηθαζία απηή ελείρε ηνλ θίλδπλν   θάπνηνπ αλζξψπηλνπ ιάζνπο, κηα 

δεχηεξε θαηακέηξεζε ήηαλ ζπρλή. Σα κεραλήκαηα  ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο  

πξννξίδνληαη ηφζν γηα ηε κείσζε ησλ ζθαικάησλ φζν θαη γηα ηελ  επηηάρπλζε  ηεο 

δηαδηθαζίαο  θαηακέηξεζεο. 

 

 

6.10 Ιζπαλία  

 

Αλ θαη δελ έρεη ρξεζηκνπνηήζεη αθφκε ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία ζε εζληθφ 

επίπεδν, ε Ηζπαλία έρεη πεηξακαηηζηεί κε δηάθνξεο κνξθέο ηεο ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο. ηηο 14 Μαξηίνπ 2004 ζε δηεμαγσγή  εζληθψλ  εθινγψλ,  κηθξήο 
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θιίκαθαο, κε  δεζκεπηηθή ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο δνθηκάζηεθε κε επηηπρία. Ζ  

δηαδηθαζία πεξηιάκβαλε ηε ρξήζε  απνκαθξπζκέλεο κεζφδνπ ςεθνθνξίαο,  φπσο ην 

Ίληεξλεη θαη  ηα SMS πνπ ρξεζηκνπνηεί απζηεξά ε  Ηξιαλδία.  

           

ηηο 16 ηνπ Ννέκβξε 2003, ηξεηο ειεθηξνληθέο πηινηηθέο δνθηκέο δηεμήρζεζαλ  

κε επηηπρία  θαηά ηε δηάξθεηα ησλ  βνπιεπηηθψλ εθινγψλ ηεο Καηαινλίαο. ζνη είραλ 

ην δηθαίσκα ςήθνπ θαη δνχζαλ ζην εμσηεξηθφ κπνξνχζαλ λα ςεθίζνπλ κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, ηαπηφρξνλα ππήξραλ  νζφλεο αθήο ζε πέληε δήκνπο ζε ζπλδπαζκφ κε έλα 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα θαηακέηξεζεο (πνπ αλαπηχρζεθε απφ ηελ  Demotek). Παξά ην 

ζρεηηθά ρακειφ επίπεδν ζπκκεηνρήο ζηηο εθινγέο,  θπβεξλεηηθέο ππεξεζίεο δήισζαλ 

φηη είλαη επραξηζηεκέλεο κε ηελ  αληίδξαζε  ησλ ςεθνθφξσλ πξνο ηα θαηλνηφκα 

δνθηκαζηηθά εγρεηξήκαηα. Οη δνθηκαζηηθέο εθαξκνγέο δελ είραλ λνκηθή αμία θαη νη 

πνιίηεο πνπ ζπκκεηείραλ έπξεπε λα ςεθίζνπλ κέζσ  παξαδνζηαθψλ κεζφδσλ. Ζ 

εγθαζίδξπζε ελφο ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο θαη ε αιιαγή 

νπζηαζηηθά ηνπ παξαδνζηαθνχ  κνληέινπ ζηελ Καηαινλία,  ζα απαηηνχζε απφ ην 

Κνηλνβνχιην  λα ςεθίζεη έλα λέν εθινγηθφ λφκν. 

. 

 

 

 

6.11  Ιηαιία 

 

Σν ηηαιηθφ ηκήκα  Καηλνηνκίαο θαη Σερλνινγίαο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

αλαθνίλσζε  ζηηο 20 Φεβξνπαξίνπ 2004 φηη ζα δηεμήγαγε  έλα κεγάιεο θιίκαθαο  

πείξακα ειεθηξνληθήο θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ  θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εθινγψλ  γηα ην  

Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ην 2004. 

 

       Ζ πξσηνβνπιία, πνπ νλνκάζηεθε "Ζιεθηξνληθφο έιεγρν », ζα ιάκβαλε ρψξα 

παξάιιεια κε ηελ παξαδνζηαθή  ςεθνθνξία ζηηο 12 θαη 13 Ηνπλίνπ , αιιά δελ ζα έρεη 

θακία λνκηθή αμία. χκθσλα κε ηελ Κπβέξλεζε ηεο Ηηαιίαο, ηα θπξηφηεξα 

πιενλεθηήκαηα ηνπ ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ, ζα είλαη ε  επθνιφηεξε θαη 

ηαρχηεξε δηεμαγσγή ηεο ςεθνθνξίαο ,  ε  πην αθξηβήο  θαηακέηξεζε, ε  ηαρχηεξε θαη 

αζθαιέζηεξε κεηάδνζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο απφδνζεο 

ησλ εθινγψλ. Ο ηφηε  ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ θ. Giuseppe Pisanu ηφληζε φηη απηφ ην 

πείξακα ζα επέηξεπε  ζηε ρψξα λα πξνρσξήζεη ζε  εθινγηθφ εθζπγρξνληζκφο ρσξίο λα 
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δηαηαξαρζνχλ νη ζπλήζεηεο ησλ πνιηηψλ φζνλ αθνξά ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο. 

Δπίζεο  πξφζζεζε φηη ε θπβέξλεζε απνθάζηζε λα μεθηλήζεη κε ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηε 

δηαδηθαζίαο θαηακέηξεζεο ησλ ςήθσλ θαη ηε κεηάδνζε ησλ εθινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ. Ζ ηηαιηθή θπβέξλεζε δελ έρεη αθφκε θπθινθνξήζεη ιεπηνκεξείο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο πξνγξακκαηηζκέλεο ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. 

      

Μηα εζληθή ad-hoc Δπηηξνπή ζα αμηνινγήζεη ην πηινηηθφ πξφγξακκα, κε ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ  ζπζηήκαηνο θαη ζα θαηαγξάςεη ηα φπνηα 

πξνβιήκαηα ζπλαληήζεη.  Ζ Δπηηξνπή ζα ππνβάιεη, ζηε ζπλέρεηα θάζε αλαγθαίεο 

ζπζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα πξνεηνηκαζηεί ην ζχζηεκα γηα  επξχηεξε δνθηκή ζε 

κειινληηθέο εθινγέο. 

 

 

6.12 Κόζηα Ρίθα 

 

Σν εθινγνδηθείν ηεο Κφζηα Ρίθα παξέρεη κηα πεξηγξαθή ηνπ ειεθηξνληθνχ 

ζπζηήκαηνο ςεθνθνξίαο πνπ βξίζθεηαη  ππφ κειέηε. Σν ζχζηεκα απηφ δνθηκάζηεθε 

ζηηο εθινγέο γηα ηνπο δεκάξρνπο θαη ηνπο  δεκνηηθνχο ζπκβνχινπο ηελ  1ε Γεθεκβξίνπ 

ηνπ 2002. 

 

          Ο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ  ελεξγνπνηεί ην ζχζηεκα έηζη ψζηε 

θάζε  ςεθνθφξνο  λα κπνξεί λα ςεθίζεη.  ηε ζπλέρεηα νη εθινγείο  επηιέγνπλ απφ κηα 

ιίζηα ησλ θνκκάησλ πνπ παξνπζηάδεηαη ζε κηα νζφλε. ηαλ θάζε ςεθνθφξνο έρεη 

ηειεηψζεη , παξαιακβάλεη  κηα απφδεημε θαη ηελ δηπιψλεη  έηζη ψζηε νη ππνγξαθέο ησλ 

κειψλ ηεο θξηηηθήο επηηξνπήο λα  είλαη νξαηέο. Σφηε ην ξίρλνπλ ζηελ θάιπε. Μφιηο ν 

ςεθνθφξνο ξίμεη ην ςεθνδέιηην ζηελ θάιπε, ηνπ  επηζηξέθεηαη ην  δειηίν ηαπηφηεηαο  

θαη ε δηαδηθαζία ηειεηψλεη.  
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6.13 Παλακάο 

 

ηνλ Παλακά, ην πξψην πείξακα κε ηελ ειεθηξνληθή ςεθνθνξία έιαβε ρψξα ζε 

έλα δεκνςήθηζκα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 15 

Ννεκβξίνπ ην 1992.  ην πείξακα ζπκκεηείραλ έμη κεραλέο ςεθνθνξίαο ζηε 

κεηξνπνιηηηθή πεξηνρή ηεο πφιεο ηνπ Παλακά θαη ηνπ San 

Miguelito, ζηηο πεξηνρέο ηεο  Bella Vista, ζηελ  Parque Lefevre, ζηελ Juan Díaz , ζην  

αλ Φξαλζίζθν, ζηελ  Bethania θαη ζην Belisario Porras. ηηο  εθινγέο ηνπ 1999, έλα 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ςεθνθνξίαο δνθηκάζηεθε ζε δηάθνξα ζεκεία ηεο Γεκνθξαηίαο 

ηνπ Παλακά, αιιά ζην ηέινο δελ ρξεζηκνπνηήζεθε ιφγσ έιιεηςεο ζπλαίλεζεο κεηαμχ 

ησλ  πνιηηηθψλ θνκκάησλ σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ. 
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 Πίλαθαο 3. πζηήκαηα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο αλά ρψξα 

 

   

Country E- voting  

electorate 

Company Type of 

elections 

Elector

al 
system 

Year 

introduce
d 

Year used Software 

used 

hardware problem

s 

India  668 

million 

Bharat 

electronic

s limited 
& 

electronic

s 
corporatio

n of India 

State 

elections 

FPP 2001 2004/200

3/ 

2001 by- 
election  

Software 

using 

EPROM 
(erasable 

program 

read- only 
memory)  

EVM 

(electronic 

voting 
machine ) 

None  

Belgium 3.2 
million 

Steria General & 
municipal 

Open 
PR- 

List 

1994 1999 Digivote 
provided by 

Steria, Jites 

provided by 
Philips and 

Stesud by 

Favor 

Digivote 
electronic 

voting 

system 

2003: 
500 

power 

and 
comput

er 

failures 

Brazil 66 
million  

uniSys & 
Diebold 

All 
government 

levels 

 1996 1996/ 
1998/ 

2000/ 
2002 

Diebold 
Accuvote 

using 
GEMS 

(global 

election 
manageme

nt system ) 

using 
Windows 

CE 

National’s 
Geode 

GX-1 
integrated 

processor 

(Uma 
Electronica 

2002 )  

none 

Australia  218.000 Software 

improvem
ent  

ACT 

federal 

PR- 

STV ( 
hare-

Clark ) 

2001 2001 Evacs 

operating 
on 

Debian/GN

U Linux 
system 

Standard 

PCs 
connected 

to an 

isolated 
LAN 

NONE 

UK 1.5 

million 

Sequoia 

voting 
systems 

Local gov1  

( pilots ) 

FPP 2000 2000/200

3 

AVC Edge 

and AVC 
Advantage 

Various 

forms. 
DRE ( 

Direct 

recording 
electronic ) 

used AVC 

Edge 

Only 

with 
mobile 

e-voting 

e.g 
SMS 

text and 

internet. 
None 

related 

to stand 
–alone 

e-voting 

Spain  130.000 Election 
systems & 

software 

Mallorca 
local 

assembly 

PR- 
List 

2002 2003 ES & S 
Profile 

iVotronic 
Touchscree

n voting 

Machine 

None  

Spain  3.000 Indra & 
Demotek 

Pilot 
municipal  

PR- 
List 

2002 2003 SIRE SIRE 
system 

None  

Italy  66 

million 

 Local, state, 

national 

  1998  Bull None 

Japan  15.000 Associati
on of 

Electronic 

voting 
system 

Municipal ( 
Niimi )  

Mixed 
membe

r 

system 

2001 2002 N/a VT 25 None 

Argentin

a  

500.000 UniSys & 

Diebold 

Gubematori

al pilot 

PR-List 2000 2003 ES&   
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7. Πξνηάζεηο θαη πζηάζεηο 

 

      Ο ζθνπφο  απηήο ηεο εξγαζίαο ήηαλ λα εμεγήζεη ηελ αληηπαξάζεζε ζρεηηθά κε ηελ 

αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο  θαη λα πξνζδηνξίζεη ηηο πηπρέο 

ησλ  δεηεκάησλ πνπ ηέζεθαλ θαζψο  θαη ηηο πξνηεηλφκελεο  επηινγέο γηα ηελ επίιπζή 

ηνπο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο δελ είλαη  λα επηιχζεη ηε δηακάρε κεηαμχ παξαδνζηαθήο θαη 

ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. Χζηφζν, νξηζκέλα ζπκπεξάζκαηα πνπ κπνξνχλ λα 

εμαρζνχλ ζε ζρέζε κε ηηο πξνβιεκαηηθέο πνπ έρνπλ αλαπηπρζεί. Σέζεθε ην εξψηεκα 

εάλ ηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο είλαη επάισηα ζε θαθφβνπιεο επηζέζεηο. 

Αλ ε απάληεζε είλαη θαηαθαηηθή ηφηε θάπνηνη ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ ην 

απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ. Σν ζίγνπξν είλαη φηη ζηα ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο ππάξρεη πάληα κηα αρίιιεηνο πηέξλα. Ζ εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ησλ 

δπλαηνηήησλ ησλ εηδηθψλ είλαη ηφζν κεγάιεο πνπ αθφκα θαη ηα ραξαθηεξηδφκελα σο 

άηξσηα ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα πξνζπειαζηνχλ. Πάλησο κέρξη ηψξα ζε ρψξεο πνπ 

εθαξκφδεηαη ε ειεθηξνληθή ςεθνθνξία δελ ππήξμαλ απνδεδεηγκέλεο πεξηπηψζεηο 

παξαπνίεζεο ησλ απνηειεζκάησλ θαη θαλείο δελ έρεη ακθηζβεηήζεη ηα απνηειέζκαηα 

απφ ηελ ειεθηξνληθή θαηακέηξεζε. Οη απφςεηο ησλ κειψλ ησλ δηαθφξσλ επηηξνπψλ 

δηαθέξνπλ ζρεηηθά κε ην αλ απηνί νη δπλεηηθνί θίλδπλνη είλαη αξθεηά ζεκαληηθνί ψζηε 

λα πξέπεη λα αληηκεησπηζζνχλ επεηγφλησο ή αλ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζζνχλ ζηαδηαθά.  

 

Έλα αθφκε εξψηεκα είλαη ζε πνην βαζκφ νη ηξέρνπζεο δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο 

πξνζηαηεχνπλ ηα ζπζηήκαηα απφ απεηιέο. 

 

      Ζ απάληεζε ζην εξψηεκα απηφ είλαη έλα θεληξηθφ ζεκείν δηαθσλίαο κεηαμχ 

εκπεηξνγλσκφλσλ. Οξηζκέλνη  ηζρπξίδνληαη φηη ηα ηξέρνληα κέηξα είλαη επαξθή ελψ 

άιινη, θπξίσο επηζηήκνλεο πιεξνθνξηθήο πξνεηδνπνηνχλ φηη δελ είλαη. Απηέο νη 

δηαθνξέο απφςεσλ θαίλεηαη λα βαζίδνληαη ελ κέξεη ζηε  δηαθνξεηηθή  θηινζνθηθή 

πξννπηηθή. 

 

            Πνιιέο θαηλνηνκίεο πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζηε δηεμαγσγή  ησλ ζχγρξνλσλ 

εθινγψλ πξνέξρεηαη  ηνπιάρηζηνλ ελ κέξεη, απφ ηελ πξνζπάζεηα  κείσζεο ηεο 

εθινγηθήο λνζείαο, φπσο ε αιινίσζε ησλ ςεθνδειηίσλ γηα λα αιιάμνπλ ηελ 

θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ γηα έλαλ ππνςήθην ή θφκκα.  Γηα παξάδεηγκα, ζε έλα κεγάιν 

κέξνο ηεο Ακεξηθήο ηνλ  δέθαην έλαην αηψλα , νη εθινγείο ζπλήζσο έπαηξλαλ έλα 
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πξνεθηππσκέλν ραξηί κε ηα νλφκαηα ησλ ππνςεθίσλ γηα ην έλα θφκκα θαη απιά ην 

έξηρλαλ ζηελ θάιπε( Fischer (2003), CRS Report for Congress,). Γελ ρξεηαδφηαλ  λα 

επηιέμεη  επηκέξνπο ππνςεθίνπο.  Απηφο  ν ηξφπνο ςεθνθνξίαο   κπνξνχζε λα είλαη 

αληηθείκελν απάηεο κε δχν ηξφπνπο.  Πξψηνλ, ν  αξηζκφο αιιά θαη ε αθνινπζία ησλ 

ηππσκέλσλ ςεθνδειηίσλ δελ ειεγρφηαλ, έηζη ζα κπνξνχζε  δχζθνια λα πξνζδηνξηζηεί 

αλ ζε  κηα θάιπε είρε θάπνηνο ξίμεη επηπιένλ ςεθνδέιηηα ή εάλ ςεθνδέιηηα είραλ 

αληηθαηαζηαζεί. Γεχηεξνλ, έλαο παξαηεξεηήο  κπνξνχζε λα θαζνξίζεη πνην  θφκκα είρε 

επηιέμεη  έλαο ςεθνθφξνο βιέπνληαο ηελ ςήθν ηνπ. Έηζη  ν εθινγέαο κπνξνχζε λα 

εμαγνξάζεη ηελ ςήθν θάπνηνπ. Σν παξάδεηγκα απηφ καο δείρλεη φηη θαη ην παξαδνζηαθφ 

ζχζηεκα ςεθνθνξίαο κπνξνχζε λα είλαη δηαβιεηφ. 

 

Οη εθινγείο είλαη ζηελ θαξδηά ηνπ δεκνθξαηηθνχ ζπζηήκαηνο επνκέλσο ε 

παξνρή αζθάιεηαο είλαη θξίζηκεο ζεκαζίαο γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ηεο 

δεκνθξαηίαο.  Έρεη ππάξμεη θάπνηα δηαθσλία κεηαμχ ησλ εκπεηξνγλσκφλσλ ζρεηηθά κε 

ηελ αζθάιεηα ησλ ζπζηεκάησλ. Δλψ είλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ε παξαβίαζε είλαη 

πηζαλή ζε  νπνηνδήπνηε ζχζηεκα  νξηζκέλνη πηζηεχνπλ φηη  νη πξαθηηθέο αζθαιείαο 

είλαη επαξθείο. Άιινη πηζηεχνπλ φηη ρξεηάδνληαη ζεκαληηθέο πξφζζεηεο ελέξγεηεο .  

Σν θαηά πφζν φινη νη θίλδπλνη θαη νη αδπλακίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα 

ζπζηήκαηα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ ήδε 

ππάξρνπζα θαη ηελ αλαπηπζζφκελε ηερλνινγία είλαη ζπδεηήζηκν. Άιισζηε, δελ ζα 

ήηαλ δίθαην λα απαηηεί θαλείο έλα ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο λα είλαη 

πεξηζζφηεξν αζθαιέο απφ ην ρεηξνγξαθηθφ ηνπ ηζνδχλακν. Καη βέβαηα, ε ηειηθή 

απφθαζε γηα ηε ρξήζε ή κε κηαο ζπγθεθξηκέλεο ηερλνινγίαο ζα πξέπεη λα 

ζπλππνινγίδεη ηφζν ηνπο ελδερφκελνπο θηλδχλνπο, φζν θαη ηα αλακελφκελα νθέιε. 

Φαίλεηαη πάλησο φηη, αλ θαη ε ςεθνθνξία κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ αλακθίβνια δίλεη 

ζηνπο ςεθνθφξνπο άλεζε θαη επθνιία πξνζβαζηκφηεηαο, επηηξέπνληάο ηνπο λα 

ςεθίδνπλ απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ππάξρεη πξφζβαζε ζην Γηαδίθηπν, απηφο ν ηξφπνο 

ςεθνθνξίαο παξνπζηάδεη θαη ζεκαληηθά πξνβιήκαηα αζθάιεηαο θαη εγείξεη θνηλσληθά 

δεηήκαηα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ απνηειεζκαηηθά ζε ηερλνινγηθφ, 

νξγαλσηηθφ, επηρεηξεζηαθφ, αιιά θαη πνιηηηθφ επίπεδν, πξηλ απνηειέζεη ελαιιαθηηθή 

επηινγή γηα ηε δηεμαγσγή πξαγκαηηθψλ εθινγηθψλ αλακεηξήζεσλ (Jefferson,   Aviel     

Simons,   Wagner, (2004), A Security Analysis of the Secure Electronic Registration 

and Voting Experiment, Security analysis of SERVE, New  York Times Article January 

21 2004 ). ε θάζε πεξίπησζε, ε Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο επεξεάδεη θάζε πιεπξά 
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ηεο θαζεκεξηλήο καο δσήο θαη αιιάδεη ηνλ ηξφπν πνπ δνχκε, πνπ εξγαδφκαζηε, πνπ 

επηθνηλσλνχκε, πνπ δηαζθεδάδνπκε, πνπ δηνηθνχκε θαη δηνηθνχκαζηε. Δίλαη, ινηπφλ, 

θαζαξά ζέκα ρξφλνπ πξηλ αιιάμεη θαη ηνλ ηξφπν πνπ ζπκκεηέρνπκε ζηα θνηλά, πνπ 

δηακνξθψλνπκε ηηο πνιηηηθέο καο απφςεηο, πνπ ζπκβάιινπκε ζηε δηακφξθσζε ησλ 

απφςεσλ ησλ άιισλ, πνπ επεξεάδνπκε ηηο πνιηηηθέο απνθάζεηο πνπ καο αθνξνχλ, πνπ 

ζπκκεηέρνπκε ζηα θνηλά, πνπ εθιέγνπκε ηνπο αληηπξνζψπνπο καο θαη, ηειηθά, ηνλ 

ηξφπν πνπ βηψλνπκε ηε δεκνθξαηία. 

  Αληηκεησπίδνπκε ηελ ειεθηξνληθή δεκνθξαηία κε δένο γηαηί γλσξίδνπκε φηη 

απνηειεί ην πξντφλ αιιειεπίδξαζεο ηεο ηερλνινγίαο κε ηελ δξάζε ηνπ πνιίηε. Ζ 

εκπηζηνζχλε είλαη απηή πνπ ζα ζεκειηψζεη ηελ νπζία ηεο ειεθηξνληθήο δεκνθξαηίαο 

θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ςεθνθνξηψλ. Παζνγέλεηεο έρνπλ εθδεισζεί θαη ζηνλ 

παξαδνζηαθφ ηξφπν ςεθνθνξίαο. Άιισζηε  ν φξνο βία θαη λνζεία θαηά ηε δηεμαγσγή 

ησλ εζληθψλ εθινγψλ ηνπ 1961 έκεηλε ζηελ ηζηνξία.  Δπίζεο ν ηάιηλ,  Γεληθφο 

Γξακκαηέαο ηεο πξψελ νβηεηηθήο Έλσζεο κε θπληζκφ  δηαηχπσζε ην ξεηφ, «The 

people who cast the votes don't decide an election, the people who count the votes do», 

δειαδή ην απνηέιεζκα ησλ εθινγψλ δελ ην θαζνξίδνπλ  απηνί πνπ ςεθίδνπλ αιιά 

απηνί πνπ θάλνπλ ηελ θαηακέηξεζε ησλ ςήθσλ. Απηφ  ζεκαίλεη φηη θαλέλα ζχζηεκα 

δελ είλαη άηξσην θαη αλεπίδεθην παξαβηάζεσλ. Σν ζέκα είλαη πνην ζχζηεκα κπνξεί λα 

ειαρηζηνπνηήζεη ην πεξηζψξην θαθφβνπισλ ελεξγεηψλ. Σειηθά ε πνιηηηθή βνχιεζε γηα 

ηελ κεηάβαζε ζε έλα  ζχζηεκα ειεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο ζα εμαξηεζεί απφ ηελ 

εκπηζηνζχλε θάζε ρψξαο ζηελ ηερλνινγία θαη ζηηο δπλαηφηεηεο παξνρήο αζθαιψλ 

δηαδηθαζηψλ.     
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