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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η διερεύνηση των αντιλήψεων των Ελλήνων 

πολιτών ως προς την εφαρμογή και την αποδοχή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στη 

χώρα μας. Για την υλοποίηση του σκοπού αυτού χρησιμοποιήθηκαν δευτερογενή και 

πρωτογενή στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα,. πρώτον έγινε μια επισκόπηση της σχετικής 

βιβλιογραφίας και δεύτερον μια έρευνα πεδίου όπου χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του 

ερωτηματολογίου για τη συλλογή πρωτογενών στοιχείων.  Το συμπέρασμα που 

προέκυψε από τη συγκεκριμένη έρευνα είναι ότι οι Έλληνες πολίτες δεν γνωρίζουν 

τον όρο Ηλεκτρονική Δημοκρατία, ούτε ότι έχουν εφαρμοστεί ήδη τμήματά της στη 

χώρα μας. Σύμφωνα με τους ερωτώμενους όμως είναι εφικτή η εφαρμογή της στην 

Ελλάδα, με ένα μεγάλο ποσοστό να πιστεύει ότι η Ηλεκτρονική Δημοκρατία θα είναι 

κίνητρο για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά μέσω της άμεσης 

επικοινωνίας τους με τα πολιτικά πρόσωπα. Οι διευκολύνσεις και τα οφέλη του 

Έλληνα πολίτη φαίνεται να είναι το έναυσμα για την άμεση εφαρμογή της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στην χώρα μας αλλά με επιφυλάξεις από τους 

ερωτώμενους ως προς τους περιορισμούς της τρέχουσας τεχνολογίας.    
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(e-voting), Ηλεκτρονική Συμμετοχή (e-participation), Ερωτηματολόγιο (survey). 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η διαρκής μείωση του ποσοστού συμμετοχής των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες 

έχει προκαλέσει την έντονη ανησυχία των φορέων διαχείρισης της πολιτικής εξουσίας, 

αλλά και κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται για την εμβάθυνση της Δημοκρατίας, οι οποίοι 

αναζητούν τρόπους με τους οποίους θα κατορθώσουν να αναστρέψουν αυτό το 

φαινόμενο και να τονώσουν το ενδιαφέρον των πολιτών για τις μορφές συμμετοχής 

στους πολιτικούς θεσμούς του δημοκρατικού πολιτεύματος. 

Η επιλογή του θέματος έγινε, τόσο γιατί από μόνη της η λέξη Δημοκρατία είναι η 

πεμπτουσία για όλους τους ανθρώπους, όσο και για το γεγονός ότι στην Ελλάδα τα 

τελευταία χρόνια η φράση «Ηλεκτρονική Δημοκρατία» και οι εφαρμογές της μπήκαν 

στο καθημερινό μας λεξιλόγιο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ 

Η θεαματική ανάπτυξη της πληροφοριακής τεχνολογίας και της τεχνολογίας των 

επικοινωνιών τα τελευταία χρόνια, οδήγησε σε ένα δυναμικό μετασχηματισμό των 

δομών της κοινωνικής συμβίωσης, αλλά και του πολιτικού γίγνεσθαι γενικότερα. Τα 

επιτεύγματα της τεχνολογίας μπορούν να εισέλθουν σε όλους τους τομείς της 

συλλογικής και ατομικής δράσης και να αποτελέσουν εργαλείο βελτίωσης ή πλήρους 

αναδιαμόρφωσης θεσμοποιημένων διαδικασιών. Η τεχνολογία διαθέτει τα μέσα για 

να αυξηθεί τόσο η ποσότητα όσο και η ποιότητα των πληροφοριών που 

ανταλλάσσονται παγκοσμίως. Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία αποτελεί προϊόν αυτής της 

έκρηξης στον τομέα των πληροφοριών. Όμως η πρόσβαση στην τεχνολογία δεν 

βελτιώνει αυτομάτως τη Δημοκρατία. Η μετατροπή της πληροφορίας σε γνώση και 

της ανταλλαγής απόψεων σε ουσιαστικό διάλογο, η σύγκρουση διαφορετικών 

κοσμοαντιλήψεων, η επεξεργασία και όχι η απλή συσσώρευση στοιχείων αποτελούν 

ευθύνη αυτών που μεσολαβούν σε αυτούς τους νέους παγκόσμιους χώρους.  

Οι Δημοκρατίες μας βασίζονται στην παραδοχή ότι υπάρχει μια ελάχιστη ποσότητα 

πληροφοριών στις οποίες όλοι διαθέτουμε πρόσβαση, ενώ απαιτεί ενημερωμένο και 

ενασχολούμενο με τα κοινά σύνολο πολιτών. Σύμφωνα με τον Δρ.Τριανταφύλλου 

Βασίλειο και τον Καλογερά Δημήτριο, η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας μπορεί να 

επαναφέρει την άμεση και ίση συμμετοχή των πολιτών σε τοπικό, εθνικό και 

παγκόσμιο επίπεδο. Η δραστηριοποίηση των πολιτών μέσω της ψηφιακής 

τεχνολογίας ενισχύει την ενεργό συμμετοχή τους στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.  

Επομένως η Ηλεκτρονική Δημοκρατία δεν εκφράζει απλά το ηλεκτρονικό μέσο 

διεκπεραίωσης της δημοκρατικής διαδικασίας, αλλά παραπέμπει στις αρχές της 

ισονομίας και ισοπολιτείας της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Η επίδραση των ΤΠΕ στην 

πολιτική, τη συμμετοχική Δημοκρατία και ο νέος  ρόλος του πολίτη σε αυτήν, είναι 

θέματα τα οποία συνδέονται με την πρόσβαση του πολίτη στο διαδίκτυο (Kennard, 

2000). Οι πρόσφατες έρευνες για τη διάχυση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & 

Επικοινωνίας  (ΤΠΕ) εκτιμούν ότι η διείσδυση της χρήσης του διαδικτύου στη χώρα 

μας φτάνει στο 30% περίπου στο γενικό πληθυσμό, πολύ κάτω από το μέσο όρο της 
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Ευρωπαϊκής  Ένωσης. Το γεγονός ότι η ελληνική γλώσσα και οι ελληνικές 

γραμματοσειρές δεν χρησιμοποιούνται ευρέως στον Παγκόσμιο Ιστό επιτείνει το 

πρόβλημα της πρόσβασης. (Καλογεράς 2009) 

Το πρόβλημα της παρούσας έρευνας, λοιπόν, είναι το κατά πόσο είναι έτοιμη η 

σημερινή Ελληνική κοινωνία να εντάξει στο σύνολό της, τις Τεχνολογίες της 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας με σκοπό την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας και αν αυτή εφαρμοστεί, ποιά η αποδοχή της από τους Έλληνες 

πολίτες.  

 

1.2 ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Ο σκοπός της εργασίας είναι, πέραν της επισκόπησης της σχετικής βιβλιογραφίας, η 

συλλογή πρωτογενών δεδομένων για τη διερεύνηση των αντιλήψεων των Ελλήνων 

πολιτών σε ότι αφορά την αποδοχή και την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας. Επίσης, να μελετήσει τον τρόπο με τον οποίο οι ΤΠΕ επηρεάζουν τις 

δημοκρατικές διαδικασίες, και ποίες οι επιφυλάξεις των πολιτών προς αυτές. 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι της έρευνας είναι : 

1 Μέσω της σχετικής βιβλιογραφίας να εντοπίσουμε τα κρίσιμα σημεία του 

θεσμικού και νομικού πλαισίου της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. 

2 Να δούμε την όποια εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στον ελλαδικό, μα 

και στον παγκόσμιο, χώρο. 

3 Η διερεύνηση των αντιλήψεων των πολιτών σχετικά με : 

 Τη συμμετοχή τους στα κοινά, 

 Την καλή χρήση και την προσβασιμότητα στις ΤΠΕ,  

 Τη γνώση του όρου της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας,  

 Τη δυνατότητα εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στο σημερινό 

πολιτικό σύστημα, 



3 

 

 Τον κίνδυνο των παραδοσιακών θεσμών  και την ασφάλεια των συστημάτων. 

 

1.3 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

Οι βασικές ερευνητικές ερωτήσεις που τίθενται στην παρούσα διπλωματική εργασία 

είναι οι εξής : 

 Πως αντιλαμβάνονται οι Έλληνες πολίτες  την Ηλεκτρονική Δημοκρατία;  

 Ποιες είναι οι επιπτώσεις του ψηφιακού χάσματος στα πλαίσια της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας; 

 Είναι έτοιμη η σημερινή ελληνική κοινωνία να εντάξει στην καθημερινότητά 

της την Ηλεκτρονική Δημοκρατία; 

 Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια τα προβλήματα της χρήσης των ΤΠΕ 

στις δημοκρατικές διαδικασίες; 

Τέλος, οι  ερευνητικές υποθέσεις που θέτονται προς διερεύνηση είναι οι ακόλουθες : 

 Ανεξαρτήτως ψηφιακού χάσματος, οι Έλληνες πολίτες δεν γνωρίζουν τον όρο 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

 Οι Έλληνες πολίτες δεν είναι έτοιμοι για την Ηλεκτρονική Δημοκρατία ή για 

την εφαρμογή των επιμέρους τμημάτων της. 

 Η χρήση των ΤΠΕ συμβάλει στην άμεση επικοινωνία πολιτών-πολιτικών. 

 Ανεξάρτητα από το ψηφιακό χάσμα η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά είναι 

ενεργή. 

 Υπάρχουν φόβοι ως προς το θέμα της ασφάλειας και τους παραδοσιακούς 

θεσμούς κατά την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. 

 Υπάρχουν οφέλη της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. 
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1.4 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων είναι 

αυτή της συμπλήρωσης ενός δομημένου ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε  το 

δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μάιου του 2012. Το δείγμα αποτελείται από 150 

Έλληνες πολίτες που έχουν τη δυνατότητα άσκησης του εκλογικού του δικαιώματος. 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ποσοτική προσέγγιση και τα στοιχεία 

που συλλέχθηκαν καταχωρήθηκαν. Με αυτό τον τρόπο  ήταν δυνατή η ομαδοποίηση, 

ταξινόμηση, επεξεργασία και η στατιστική τους ανάλυση. Με την ποσοτική μέθοδο, η 

έρευνα γίνεται από τη σκοπιά του εξωτερικού παρατηρητή και αποφεύγεται η 

προκατάληψη του ερευνητή. 

Το ερωτηματολόγιο είναι προσαρμοσμένο στο μελετώμενο πληθυσμό, καλύπτει όλο 

το ψηφιακό χάσμα και αποτελείται από 17 ερωτήσεις κλειστού τύπου διαφόρων 

κατηγοριών, διαχωρισμένες σε τρείς ομάδες ομοειδών ερωτήσεων. Στην αρχή 

υπάρχει μια σειρά ερωτήσεων σχετικές με το θέμα της έρευνας που μελετούν 

γενικότερα χαρακτηρίστηκα του ερωτώμενου και όχι καθαυτό το αντικείμενο της 

έρευνας. Το ερωτηματολόγιο συνεχίζεται με ερωτήσεις που αποτελούν τον πυρήνα 

του και έχουν άμεση σχέση με το υπό διερεύνηση θέμα. Τέλος υπάρχουν τα 

δημογραφικά στοιχεία του ερωτώμενου.    

 

1.5 ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ, ΣΥΜΒΟΛΗ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Η συνεισφορά της έρευνας βασίζεται στο συνδυασμό ενασχόλησης των Ελλήνων 

πολιτών με τα κοινά και μέσω της χρήσης των ΤΠΕ. 

 Η κατάσταση της Δημοκρατίας σήμερα τόσο στην Ελλάδα, όσο και παγκοσμίως 

φαίνεται ότι βρίσκεται σε κρίση. Οι πολίτες διακατέχονται από ένα αίσθημα 

αδιαφορίας και δυσπιστίας, που οδηγεί στην εγκατάλειψη του κυρίαρχου 

δημοκρατικού τους δικαιώματος, της ψήφου, απέχοντας από τις εκλογές. Υπάρχουν 

εκθέσεις του συμβουλίου της Ευρώπης που προβλέπουν ότι αν συνεχιστεί η παρούσα 

κατάσταση, το ποσοστό αποχής στην Ευρώπη θα φτάσει το 65% το 

2020.(Φουρναράκης 2007 σελ. 7) 
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Η σπουδαιότητα της παρούσας έρευνας είναι να αντιληφθεί και να χρησιμοποιήσει ο 

Έλληνας πολίτης τις ΤΠΕ πέραν των γνωστών διαδικτυακών εφαρμογών και η 

συμβολή της είναι ένα βήμα για να ασχοληθούν εμπεριστατωμένα ερευνητικές 

ομάδες, ώστε να αποδοθούν επιβεβαιωμένα συμπεράσματα για σωστή πρακτική 

εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στην Ελλάδα. 

 

1.6 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας, ήταν εύλογο 

να εμφανιστούν κάποια εμπόδια και δυσκολίες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το 

δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου του 2012 και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα οι 

πολίτες να είναι επιφυλακτικοί ως προς την σημερινή κατάσταση στην χώρα μας. Οι 

πρόσφατες εθνικές εκλογές και η ανακοίνωση των επαναληπτικών εκλογών της 17
ης

 

Ιουνίου, η αλλαγή τους πολιτικού σκηνικού, σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση 

των τελευταίων χρόνων κατέστησαν δύσκολη τη διεξαγωγή της έρευνας. 

Ένας ακόμη περιορισμός που πρέπει να ληφθεί υπόψη, είναι ότι το δείγμα της 

έρευνας δεν είναι σωστά κατανεμημένο σε όλη τη χώρα. Μέσα από τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση είδαμε ότι στη χώρα μας έχουν ήδη εφαρμοστεί τομείς της Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας σε φορείς και Δήμους, όμως υπήρχε δυσκολία πρόσβασης και 

ανταπόκρισης από τις υπηρεσίες αυτές. 

Τέλος, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το ψηφιακό χάσμα στην Ελλάδα είναι μεγάλο και 

ότι οι 150 ερωτώμενοι δεν έχουν όλοι το ίδιο γνωστικό επίπεδο. 
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1.7 ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

Οι προϋποθέσεις – παραδοχές της έρευνας είναι οι εξής : 

 Όλοι οι ερωτώμενοι απάντησαν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου με 

ειλικρίνεια. 

 Με τη σημερινή αλματώδη αύξηση της τεχνολογίας, ολοένα και περισσότεροι 

άνθρωποι εξοικειώνονται με εφαρμογές και διαδικτυακές υπηρεσίες.   

 Μία σημαντική παραδοχή είναι ότι οι ερωτώμενοι δεν επηρεάστηκαν από τις 

πολιτικές τους πεποιθήσεις και δεν κατευθύνθηκαν από τον κοινωνικό τους 

περίγυρο κατά τη διάρκεια της συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου. 

 Εκτός των παραπάνω, προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην έρευνα ήταν οι 

πολίτες να έχουν συμπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους και να έχουν τη 

δυνατότητα άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος. 

 

1.8 ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΟΡΩΝ 

Με αλφαβητική σειρά παρατίθενται ορισμένοι όροι με σκοπό την αποσαφήνισή τους : 

Άρνηση εξυπηρέτησης (DoS) 

Επιθέσεις στις οποίες οι νόμιμοι χρήστες αποτρέπονται από τη χρησιμοποίηση 

του συστήματος λόγω κακόβουλης δραστηριότητας, όπως η υπερφόρτωση του 

κεντρικού υπολογιστή του συστήματος των ψηφοφοριών. 

Ηλεκτρονική διαβούλευση 

Η ηλεκτρονική διαβούλευση περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών, από την 

κυβέρνηση ή και από άλλους  πολιτικούς φορείς, προς τους πολίτες, είτε μετά 

από απαίτηση των ίδιων των πολιτών είτε μετά από πρωτοβουλία της 

πολιτικής αρχής. 
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Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Με τον όρο ηλεκτρονική διακυβέρνηση χαρακτηρίζεται γενικά η εισαγωγή 

των τεχνολογιών της πληροφορικής και των υπολογιστών στη δημόσια 

διοίκηση και οι νέες διοικητικές πρακτικές, τις οποίες οι τεχνολογίες αυτές 

εισήγαγαν με σκοπό να βελτιωθεί η ποιότητα και η προσβασιμότητα των 

πολιτών στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

Η άμεση συμμετοχή του κάθε πολίτη με τα κοινά μέσω των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας.  

Σύνολο προσπαθειών στην εξάσκηση της Δημοκρατίας χωρίς περιορισμούς 

χρόνου, χώρου και άλλων φυσικών συνθηκών, με την χρήση τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών, ή επικοινωνιών με την μεσολάβηση 

λογισμητήρων, επιπροσθέτως, αλλά όχι σε αντικατάσταση των παραδοσιακών 

«αναλογικών» διαδικασιών. 

Ηλεκτρονική συμμετοχή 

Η ηλεκτρονική συμμετοχή είναι μια προσπάθεια να αντιμετωπισθεί η 

δημοκρατική αποδέσμευση των πολιτών με την παροχή καναλιών που θα 

εμπλέκουν τους πολίτες στα μεσοδιαστήματα των εκλογών διευρύνοντας  και 

εμβαθύνοντας την συμμετοχής τους στη πολιτική διαδικασία. 

Ηλεκτρονική ψηφοφορία 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία αφορά στην χρήση ηλεκτρονικών μέσων ή και 

υπολογιστών για την διεκπεραίωση της ψηφοφορίας κατά τη διάρκεια της 

εκλογικής διαδικασίας. (Ηλιάδης 2007) 

Κακόβουλο λογισμικό 

Μια από τις πιο επικίνδυνες μορφές επιθέσεων είναι ένας ιός (virus), δούρειος 

ίππος (Trojan Horse) ή σκουλήκι (Worm) που εξαπλώνεται και περιέχει ένα 

κακόβουλο ωφέλιμο φορτίο σχεδιασμένο να πάρει τον έλεγχο των 
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υπολογιστών και να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα ή ακόμα και 

διακοπή της ηλεκτρονικής διαδικασίας. 

ΤΠΕ 

 Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 

Ψηφιακό χάσμα 

Με τον όρο ψηφιακό χάσμα εννοείται το κενό που παράγεται ανάμεσα σε 

άτομα ή και ομάδες που ωφελούνται από τις νέες τεχνολογίες και σε εκείνα 

που δεν ωφελούνται εξαιτίας κοινωνικών και οικονομικών παραγόντων. 

(Compaine B.J. 2001) Το ψηφιακό χάσμα ως όρος περιγράφει εν μέρει 

ανισότητες σχετικές με την πρόσβαση στην τεχνολογία της πληροφορίας. 

Θεωρείται ζήτημα μείζονος σημασίας εξαιτίας της σοβαρής επίπτωσής του 

στην ικανότητα του ανθρώπου να αποκτά γνώση. 

 

1.9 ΔΟΜΗ ΕΡΕΥΝΑΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στο 1
ο
 κεφάλαιο, την εισαγωγή, παρουσιάζεται το ερευνητικό πρόβλημα, οι 

επιμέρους στόχοι και ο σκοπός της έρευνας, οι ερευνητικές υποθέσεις, η μεθοδολογία 

που ακολουθήθηκε και η σπουδαιότητα, η συμβολή και η συνεισφορά της έρευνας. 

Τέλος αναφέρονται οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί και οι παραδοχές της. Ακόμη 

γίνεται αποσαφήνιση κάποιων σημαντικών όρων που χρησιμοποιούνται στην 

παρούσα εργασία, με το 1
ο
 κεφάλαιο να κλείνει με τη δομή της έρευνας και τη 

διάρθρωση της μελέτης. 

Στο 2
ο
 κεφάλαιο είναι η βιβλιογραφική επισκόπηση. Στο πρώτο μέρος του 

κεφαλαίου, παρουσιάζονται οι ορισμοί και οι ιστορικές αναδρομές της Δημοκρατίας 

και της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας καθώς επίσης γίνεται και ο διαχωρισμός των 

εννοιών Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην 

δεύτερη ενότητα περιγράφονται οι στόχοι της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και τα 

βασικά χαρακτηριστικά της. Γίνεται μια εκτενέστερη αναφορά στους μηχανισμούς 

και στις λειτουργίες υλοποίησης ενός μοντέλου Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την 

παροχή υπηρεσιών και ευκαιριών προς τους πολίτες για μεγαλύτερη συμμετοχή στις 
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πολιτικές διαδικασίες. Η τρίτη ενότητα αφορά το θεσμικό και νομικό πλαίσιο της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας ως προς την ασφάλεια και τους κινδύνους των 

παραδοσιακών θεσμών. 

Στο 3
ο
 κεφάλαιο αναφέρονται εφαρμογές της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, τόσο στον 

ελλαδικό χώρο, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Διάφορες εκδοχές της, γίνονται πράξη 

σε νομούς, κοινότητες κ.α., χάρη στις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και 

στην επιθυμία των πολιτών να εισακουστούν. 

Στο 4
ο
 κεφάλαιο, στην έρευνα, αρχικά αναφέρονται κάποια εισαγωγικά στοιχεία της 

έρευνας. Στη συνέχεια γίνεται ανάπτυξη των ερευνητικών οργάνων, αναφορά στη 

στρατηγική συγκρότησης πληθυσμού και στη διαδικασία συλλογής δεδομένων. Τέλος 

παρατίθενται οι πίνακες των αποτελεσμάτων με τα στατιστικά στοιχεία, που 

πάρθηκαν από το στατιστικό πακέτο SPSS Statistics 15.0, ενώ τα συμπεράσματα της 

έρευνας παρουσιάζονται στο κεφάλαιο 5. 

Στο παράρτημα, που βρίσκεται στο τέλος της εργασίας, υπάρχει το ερωτηματολόγιο 

καθώς και τα συνταγματικά άρθρα που κρίθηκαν απαραίτητα για την διεκπεραίωση 

της έρευνας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 

2.1 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Ο Αριστοτέλης στα «Πολιτικά» έκανε μια πρώτη διάκριση των πολιτευμάτων σε 

τρείς μεγάλες κατηγορίες : i)τη Βασιλεία (Μοναρχία), ii)την Αριστοκρατία και iii)τη 

Δημοκρατία. (Dun 1982 σελ 21-38) 

Η λέξη Δημοκρατία προέρχεται από τις Ελληνικές λέξεις ¨δήμος¨ και ¨κρατώ¨, που 

σημαίνει ότι η εξουσία ανήκει στο λαό. Ο επιστημονικός καθορισμός και η 

εννοιολογική προσέγγιση της Δημοκρατίας είναι δυσχερής, γιατί αποτελεί 

πολυσήμαντη έννοια, έχει μεγάλη ιστορική βαρύτητα και έχει μετασχηματιστεί σε 

σύμβολο (Σπυράκης Γ, Σπυράκη Χ. 2009 σελ 54). Στην αρχαία Αθήνα οι γηγενείς, 

ελεύθεροι πολίτες έπαιρναν μέρος στην Εκκλησία του Δήμου, όπου διαμόρφωναν μια 

συναίνεση στα νομοθετικά ζητήματα. Η αρχαία Ελληνική πόλη-κράτος διεκδικεί τα 

πρωτεία και δίκαια διατηρεί τη φήμη του λίκνου της άμεσης Δημοκρατίας, με τις 

αρχές της υπεροχής του νόμου, της νομικής ισότητας των πολιτών και κυρίως της 

κυριαρχίας του λαού. Καθ' όλη τη διάρκεια των αιώνων, η Δημοκρατία έχει 

υποβληθεί σε σημαντικές αλλαγές. Γίνεται αντιληπτό ότι η συγκέντρωση των 

πολιτών μιας ολόκληρης χώρας είναι αδύνατη για πρακτικούς λόγους που έχουν να 

κάνουν με τον χώρο συγκέντρωσης, τον τρόπο διεξαγωγής του διαλόγου και την 

ευκαιρία που θα έχει ο καθένας να πάρει το λόγο και να εκφέρει την άποψη του. 

Η δυσκολία στην εφαρμογή της άμεσης Δημοκρατίας στη σημερινή εποχή έγκειται 

στο γεγονός ότι σήμερα οι πόλεις είναι μεγάλες, με τεράστιο πληθυσμό και είναι 

ανέφικτο να συγκεντρώνονται οι πολίτες της και να παίρνουν αποφάσεις για τα κοινά, 

όπως συνέβαινε στην Αρχαία Ελλάδα. Κάτι τέτοιο θεωρείται ακόμα πιο ανέφικτο στις 

περιπτώσεις που πρέπει να συζητηθούν θέματα που αφορούν μια ολόκληρη χώρα ή 

μια ομάδα κρατών (π.χ. Ευρωπαϊκή Ένωση).  Η σημερινή της μορφή αναπτύχθηκε το 

18
ο
 και 19

ο
 αιώνα στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Οι θεμελιακές αρχές της 

ελευθερίας, της ισότητας και της λαϊκής κυριαρχίας παρέμειναν ίδιες και στη 

σύγχρονη Δημοκρατία. (Merriam-Webster, 1996) 
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Η Δημοκρατία είναι το πολίτευμα όπου η εξουσία πηγάζει από τον λαό, ασκείται από 

τον λαό και υπηρετεί τα συμφέροντα του λαού. Κεντρικό χαρακτηριστικό της άμεσης 

Δημοκρατίας (direct Democracy) είναι ότι η λήψη αποφάσεων γίνεται με ψηφοφορία 

όλων των πολιτών, ενώ στην αντιπροσωπευτική Δημοκρατία (representative 

Democracy), όπως έχει εξελιχθεί στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες σήμερα 

(κοινοβουλευτισμός - parliamentalism), γίνεται με αντιπροσώπους των πολιτών. Η 

Δημοκρατία είναι το πολίτευμα όπου ο λαός ως φορέας της κρατικής εξουσίας, 

δεσμεύεται στην άσκηση της μόνο από τους νομικούς εκείνους περιορισμούς, τους 

οποίους ο ίδιος έβαλε στον εαυτό του. (Κεμαλής, 2006)
 
 

Τα τελευταία χρόνια τίθεται το κρίσιμο ερώτημα εάν οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις 

στην πληροφορική και στις επικοινωνίες μπορούν να πετύχουν αυτό που με τα 

παραδοσιακά μέσα φαντάζει απίθανο, δηλαδή την άμεση συμμετοχή όλων των 

πολιτών στη λήψη και διαμόρφωση των πολιτικών αποφάσεων. Σήμερα, οι εκλογικές 

διαδικασίες οργανώνονται και διεξάγονται, με βάση ηλεκτρονικά τηρούμενους και 

αναθεωρούμενους εκλογικούς καταλόγους, με ψηφοδέλτια σε εκλογικά τμήματα, υπό 

συνθήκες που πρέπει να διασφαλίζουν την άμεση, ανόθευτη, μυστική και καθολική 

έκφραση της βούλησης των πολιτών, έτσι όπως το Άρθρο 51 (βλ. Παράρτημα σελ. 

104) του Συντάγματος επιτάσσει. 

 

2.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

Τι είναι όμως η Ηλεκτρονική Δημοκρατία; 

Ας αρχίσουμε διαχωρίζοντας τις έννοιες Ηλεκτρονική Δημοκρατία και 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, διότι υπάρχει σύγχυση σε μεγάλο αριθμό πολιτών. 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Government) είναι η χρήση των τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη δημόσια διοίκηση και στις υπηρεσίες 

σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες για τη βελτίωση των 

δημόσιων υπηρεσιών και των δημοκρατικών διαδικασιών, καθώς και την ενίσχυση 

της υποστήριξης στις πολιτικές του δημοσίου.  

Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία (e-democracy) είναι μέρος της Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και προσδιορίζεται στη χρήση των τεχνολογιών ενημέρωσης και 
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των στρατηγικών από δημοκρατικούς φορείς στις πολιτικές διαδικασίες των 

τοπικών κοινοτήτων, των κρατών/περιοχών, των εθνών και στο παγκόσμιο 

γίγνεσθαι. (Τριανταφύλλου, 2006). Με απλά λόγια η Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

είναι η άμεση συμμετοχή του κάθε πολίτη με τα κοινά μέσω των Τεχνολογιών 

Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ). Ενώ η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e- 

Government) είναι η χρήση των ΤΠΕ από τους πολίτες ώστε να βελτιωθεί η 

ποιότητα και η προσβασιμότητα στις δημόσιες υπηρεσίες. 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία (e-Democracy), ή ψηφιακή Δημοκρατία, ή 

κυβερνοδημοκρατία είναι συνώνυμοι όροι που χρησιμοποιούνται για να αναφερθούν 

στη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας. Οι ΤΠΕ παρέχουν 

αυξανόμενες ευκαιρίες στα άτομα και στις κοινότητες ώστε να αλληλεπιδράσουν 

μεταξύ τους και με την κυβέρνηση. Ενισχύσουν τους δημοκρατικούς θεσμούς και 

ενισχύσουν τη συμμετοχή των ατόμων στις πολιτικές διαδικασίες των τοπικών 

κοινοτήτων, των κρατών, των εθνών και στο παγκόσμιο γίγνεσθαι (Κεμαλής 2006 

σελ 10). Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία είναι βασισμένη στην τεχνολογία, αλλά δεν 

αποτελεί τεχνολογικό θέμα. Πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι είναι καθαρά ένα θέμα της 

πολιτικής. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας διευκολύνουν την 

εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, αλλά δεν την προκαλούν αυτόματα. 

Το θέμα μας, λοιπόν, αναφέρεται στην Ηλεκτρονική Δημοκρατία. 

Πρόκειται για μια έννοια που ο καθένας μπορεί να φανταστεί την απλοποίηση της 

αποτελεσματικότητας και της ευκολίας των δημοκρατικών πρακτικών. Όμως το 

πλήθος των ιδεών και των απαντήσεων μετατρέπεται σε μείζον θέμα μόλις μπουν στο 

τραπέζι ζητήματα όπως η ασφάλεια, η κατοχύρωση συνταγματικών θεσμών και 

κυρίως η χειραγώγηση και η επικοινωνία.  Η ανάγκη ορισμού της έννοιας της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας έχει εκπληρωθεί εν γένει στην βιβλιογραφία και από 

αυτήν μπορούμε να παραθέσουμε τον παρακάτω ορισμό, που ομολογουμένως δεν 

είναι ο μόνος ούτε ο τελευταίος δεδομένου ότι το ζήτημα είναι ανοικτό, αλλά 

θεωρείται ως αποδεκτός από μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας. Η 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία ορίζεται ως το «Σύνολο προσπαθειών στην εξάσκηση της 

Δημοκρατίας χωρίς περιορισμούς χρόνου, χώρου και άλλων φυσικών συνθηκών, με 

την χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών, ή επικοινωνιών με την 
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μεσολάβηση λογισμητήρων, επιπροσθέτως, αλλά όχι σε αντικατάσταση των 

παραδοσιακών «αναλογικών» διαδικασιών». (Καμπουράκης 2009 σελ.188) 

Σύμφωνα με τον Steven Clift, η Ηλεκτρονική Δημοκρατία δημιουργεί τις βάσεις σε 

ένα κοινωνικό σύστημα, που επιτρέπει μια περισσότερο δραστήρια και αποφασιστική 

συμμετοχή των πολιτών στα κοινά (Clift, 2007). Ο Clift ορίζει την Ηλεκτρονική 

Δημοκρατία ως «τον τρόπο με τον οποίο το internet ,μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

ενισχύσει τις δημοκρατικές διαδικασίες και να παρέχει αυξημένες ευκαιρίες στα 

άτομα και στις κοινότητες προκειμένου να αλληλεπιδρούν με την κυβέρνηση και στις 

κυβερνήσεις προκειμένου να λαμβάνουν μηνύματα από τις κοινότητες». Επιπλέον ο 

Hagen υποστηρίζει ότι η Ηλεκτρονική Δημοκρατία αποσκοπεί στη διεξαγωγή 

λειτουργικών δημοκρατικών διαδικασιών, όπως η επικοινωνία, η πληροφόρηση και η 

λήψη αποφάσεων, μέσα από ψηφοφορία και δημόσιο διάλογο. Ο Hagen θεωρεί ότι 

ανάλογα με το είδος της Δημοκρατίας (άμεση, αντιπροσωπευτική), το είδος της 

τεχνολογίας και τις λειτουργίες που υποστηρίζονται, η Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

μπορεί να διακριθεί σε τρείς τύπους (Hagen 1997): α) την τηλεδημοκρατία 

(teledemocracy), β) την κυβερνοδημοκρατία (cyberdemocracy) και γ) την 

ηλεκτρονική εκδημοκρατικοποίηση (electronic democratization). 

 

2.3 ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Η έννοια και η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας κερδίζουν συνεχώς έδαφος. 

Παράλληλα, τα σύγχρονα μέσα ηλεκτρονικής επικοινωνίας έχουν αρχίσει να 

συμβάλλουν αισθητά στην εκλογική διαδικασία και στη διαρκή ενημέρωση των 

ψηφοφόρων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την αντίστοιχη διάχυση των πολιτικών 

μηνυμάτων που απευθύνουν τα κόμματα και οι υποψήφιοι προεκλογικά, καθώς και 

τους άλλους παράγοντες της λειτουργίας της Δημοκρατίας. Η κοινωνία της 

πληροφορίας, στην οποία όλοι πια συμμετέχουμε ασκώντας μάλιστα ένα 

συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα (Άρθρο 5Α βλ. Παράρτημα σελ. 104 ), είναι 

επίσης κοινωνία της πολιτικής πληροφορίας. 

Θα ήταν όμως υπερβολή αν έλεγε κάποιος ότι βιώνουμε ήδη πλήρως την 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία, μολονότι πληθαίνουν αδιάκοπα τα δείγματα της 
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παρουσίας της. Δεν είναι μόνον οι εκλογικοί κατάλογοι και η επεξεργασία των 

εκλογικών αποτελεσμάτων. Είναι ο ευρύτερος χώρος της «ηλεκτρονικής 

συμμετοχής» στον πολιτικό διάλογο, με την τηλεοπτική αναμετάδοση των 

συζητήσεων της Βουλής και των κοινοβουλευτικών επιτροπών, την επικοινωνία των 

πολιτικών και των κομμάτων με τους οπαδούς τους μέσω ιστοσελίδων (ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου και διαδικτυακών συζητήσεων) με τις δημοσκοπήσεις, την 

«ψηφιοποίηση» μεγάλου μέρους της προεκλογικής διαδικασίας και άλλα πολλά και 

διάφορα «προϊόντα» του συνδυασμού πολιτικής εφευρετικότητας και τεχνολογικής 

εξέλιξης. 

Όλα αυτά στοχεύουν στην αναζωπύρωση του ενδιαφέροντος των πολιτών για την 

πολιτική δραστηριότητα, που συνοψίζεται στην επίτευξη του ποσοτικού- ποιοτικού 

ζεύγματος «περισσότεροι ψηφοφόροι- περισσότεροι ενημερωμένοι ψηφοφόροι»  

(Φραγκάκης 2007). Το διαδίκτυο και η σύγχρονη πληροφορική τεχνολογία δίνουν τη 

δυνατότητα στον πολίτη να δημιουργήσει το δικό του κίνημα διαμαρτυρίας και 

συμμετοχής αυξάνοντας τις δυνατότητες παρέμβασης του (ενδυναμωμένος πολίτης-

empowered citizen). Ο πολίτης μπορεί να επιλέξει τον τρόπο, τον τόπο και το ρυθμό 

ενημέρωσης και της παρέμβασής του, συμμετέχοντας σε οποιοδήποτε βήμα διαλόγου. 

Οι πολίτες μπορούν να συναθροίζονται στο διαδίκτυο σε μια ψηφιακή αγορά, όπου τα 

επιχειρήματα και οι απόψεις κατατίθενται ηλεκτρονικά, ενώ δημοψηφίσματα και 

ψηφοφορίες πραγματοποιούνται άμεσα. Σε μια τέτοια Δημοκρατία οι ψηφιακές 

κρατικές οντότητες (πόλη, νομαρχία, κράτος, κλπ.) και η ανάπτυξη των κοινωνιών 

δεν έχουν γεωγραφική υπόσταση αλλά χωροχρονική, μέσω «εικονικών κοινοτήτων» 

που αναπτύσσονται και διοικούνται με άμεση Ηλεκτρονική Δημοκρατία, στη βάση 

κοινών ενδιαφερόντων και συμφερόντων ή στη βάση κοινών πολιτιστικών 

παραδόσεων ανεξάρτητα από φυλετικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς περιορισμούς. 

Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία, όμως, δεν είναι η προσφυγή σε γρήγορα 

δημοψηφίσματα και η «στιγμιαία» απόφαση για μικρά ή μεγάλα ζητήματα που 

προκύπτουν. Η τεχνολογία μπορεί να συνεισφέρει αποτελεσματικά σε αυτόν τον 

τομέα, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Το σημαντικό είναι η πολιτική ενεργοποίηση των 

πολιτών και η συνειδητοποίηση της συνυπευθυνότητας στις αποφάσεις. 
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2.3.1 Βασικά χαρακτηριστικά Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

Ο S. Coleman (2001) θεωρεί ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αρκετές προκλήσεις και 

πολλούς κινδύνους.  Αυτό για το οποίο πρέπει να μεριμνήσουμε είναι να 

δημιουργήσουμε ένα σύστημα Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, με βασικά 

χαρακτηριστικά, το οποίο θα είναι προσιτό σε έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό 

ανθρώπων, όσον αφορά τις ηλεκτρονικές διαδικασίες. Ένα σύστημα Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας πρέπει να παρέχει, σύμφωνα με τον Κεμαλή (2006): 

Αλληλεπίδραση : Η σύνδεση πολιτών από διαφορετικές περιοχές ή ακόμα και χώρες 

με διαφορετικές πεποιθήσεις, ιδέες και πολιτισμούς. Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

παρέχει αξιόπιστούς, ασφαλείς, αποδοτικούς και αποτελεσματικούς τρόπους στους 

ανθρώπους για να αλληλεπιδράσουν με την κυβέρνηση, το Κοινοβούλιο αλλά και 

μεταξύ τους πάνω σε ζητήματα δημόσιας πολιτικής, ελαττώνοντας περιορισμούς 

δυνατότητας πρόσβασης όπως η θέση, ο χρόνος, το κόστος και τα υπάρχοντα 

παραδοσιακά κανάλια επικοινωνίας. 

Ενοποίηση : Η δημιουργία χώρων όπου οι πολίτες μπορούν να ανταλλάσσουν 

απόψεις και ιδέες, να συγκροτούν συμμαχίες και να οργανώνουν δίκτυα. 

Βελτίωση των πολιτικών διαδικασιών : Η γνώση των τάσεων της κοινής γνώμης, 

πάνω σε συγκεκριμένα θέματα (περιβάλλον, πολιτισμός, υγεία κ.τ.λ.), είναι 

σημαντική για κάθε κυβέρνηση προκειμένου να προγραμματίσει και να εφαρμόσει 

σχέδια και δράσεις που αναφέρονται στους πολίτες. Η κοινή γνώμη πρέπει να 

λαμβάνεται πάντα υπόψη όταν οι κυβερνητικές αρχές ετοιμάζουν προγράμματα τα 

οποία θα επηρεάσουν ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Η ικανότητα να 

συλλέγονται οι διαφορετικές τάσεις, μπορεί να γλιτώσει τους διοικούντες από το να 

αναλάβουν δράσεις, οι οποίες αντιτίθενται στους πολίτες και προκαλούν ποικίλες 

αντιδράσεις. 

Βελτίωση της ποιότητας των αποφάσεων : Ο σχηματισμός απόψεων θα 

πραγματοποιείται με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων, οπότε θα 

επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή συναίνεση. Ακόμα παρέχεται το δικαίωμα στους 

πολίτες να ανοίγουν νέα θέματα συζήτησης για πράγματα που τους αφορούν. 
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Αύξηση γνώσης και κατανόησης : Για τις δημοκρατικές διαδικασίες και τα ζητήματα 

δημόσιας πολιτικής στην κοινότητα, που μπορεί στη συνέχεια να προάγουν 

καλύτερες πολιτικές επιλογές, αποφάσεις και αποτελέσματα. 

Συμμετοχή : Η καλλιέργεια της κοινωνίας των πολιτών και η ενίσχυση της άμεσης 

συμμετοχής εντός των κοινοτήτων, των περιφερειών και των χωρών, αλλά και σε 

διακοινοτικό, διασυνοριακό και παγκόσμιο επίπεδο. 

Δέσμευση των νέων : Η καθημερινότητα έχει δείξει ότι υπάρχει μια γενική έλλειψη 

ενδιαφέροντος από τους νέους για την πολιτική, εντούτοις, η πολιτική επιφέρει 

συνέπειες για αυτούς και παίρνει μέτρα που θα επηρεάσουν τη ζωή τους. Πολλοί νέοι 

δεν έχουν ενεργό ενδιαφέρον για την συμβατική πολιτική από απέχθεια των 

κομματικών δομών, το ύφος της συζήτησης και την τυπικότητα της επικοινωνίας. 

Βασικός στόχος της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας πρέπει να είναι η μεγαλύτερη 

δέσμευση των νέων, γιατί αυτοί αποτελούν το μέλλον των πολιτικών εξελίξεων. Οι 

νέοι είναι επίσης, κατά κανόνα, πιο ικανοί στη χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής 

και επικοινωνιών. 

Καταπολέμηση των αποκλεισμών : Η παροχή δυνατοτήτων σε αυτούς που βρίσκονται 

στο περιθώριο της κοινωνίας, όπως για παράδειγμα άτομα με κινητικά προβλήματα, ή 

άτομα που ανήκουν σε φυλετικές μειονότητες (αθίγγανοι κ.τ.λ.). 

Λογοδοσία : Η καλλιέργεια και η διατήρηση της ανταπόκρισης της ηγεσίας στις 

ανάγκες της κοινωνίας και η εξουσιοδότηση των πολιτών στις προσπάθειές τους να 

κρατήσουν υπεύθυνους τους πολιτικούς για τις ενέργειές τους. 

Διαφάνεια : Η αύξηση της διαφάνειας στη διακυβέρνηση και τη λήψη αποφάσεων, 

μέσω ανοικτών πολιτικών διαδικασιών.  

 

2.4 ΑΞΟΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Στις ακόλουθες υποενότητες περιγράφονται οι μηχανισμοί και οι λειτουργίες για την 

υλοποίηση ενός μοντέλου Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για την παροχή ευκαιριών 

προς τους πολίτες για μεγαλύτερη συμμετοχή στις πολιτικές διαδικασίες. 
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2.4.1 Αναζήτηση Πληροφοριών 

Η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι ο ακρογωνιαίος λίθος στον οποίο στηρίζεται η 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία και απαιτεί νομοθεσία και σαφείς κυβερνητικούς 

μηχανισμούς για τη θέσπιση της. Υπάρχει ανάγκη να διευθετηθεί το δικαίωμα των 

πολιτών να έχουν αδιάλειπτη και εύκολη πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες, 

όπως νόμους και αποφάσεις της κυβέρνησης, όποτε τις χρειαστούν και από 

οποιοδήποτε μέρος και αν βρίσκονται. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που καθορίζουν το βαθμό πρόσβασης στις πληροφορίες 

είναι (Κεμαλής 2006): 

Αναγνωρησιμότητα (Recognisability) και δυνατότητα εντοπισμού (localisability) : Το 

κοινό πρέπει να ξέρει τι πληροφορίες είναι διαθέσιμες, από ποιο κυβερνητικό σώμα 

και πώς και που μπορεί αυτές να είναι τοποθετημένες. 

Διαθεσιμότητα (Availability) : Οι πληροφορίες πρέπει να αποθηκευτούν σε μια 

τυποποιημένη ψηφιακή μορφή και να είναι συνέχεια προσιτές μέσω ενός 

ηλεκτρονικού μέσου ή ενός φορέα δεδομένων. 

Ευχρηστία (Manageability) : Ο πολίτης δεν πρέπει να πνιγεί στην ποσότητα ή την 

πολυπλοκότητα των πληροφοριών, αλλά αντ' αυτού να είναι σε θέση να βρει το 

δρόμο του μέσω του συστήματος, εάν είναι απαραίτητο χρησιμοποιώντας συστήματα 

αναζήτησης που παρέχονται από την κυβέρνηση. 

Οικονομική ανεκτικότητα (Affordability) : H τιμή των πληροφοριών δεν πρέπει να 

δημιουργεί οποιαδήποτε εμπόδια. Αυτό εξαρτάται από τη σημασία των πληροφοριών 

για την κοινωνία γενικά. 

Αξιοπιστία (Reliability) : Ο πολίτης πρέπει να είναι σε θέση να στηριχθεί στην 

ακρίβεια, την πληρότητα και την αυθεντικότητα των πληροφοριών. 

Σαφήνεια (Clarity) : Οι πληροφορίες πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφείς από 

άποψη περιεχομένου, πλαισίου και παρουσίασης. 

Ειδικές ανάγκες : Οι πληροφορίες πρέπει να είναι προσιτές σε ανθρώπους με 

αναπηρίες.  
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Αυτά τα χαρακτηριστικά εστιάζουν στην πρόσβαση από την άποψη της κατάλληλης 

μορφής των πληροφοριών και της σωστής θέσης, δεδομένης της διαφορετικής φύσης 

των πιθανών χρηστών. Οι πολίτες μπορεί να επιθυμήσουν να έχουν πρόσβαση στις 

πληροφορίες χρησιμοποιώντας έναν αριθμό μέσων και από μια σειρά θέσεων, 

συμπεριλαμβανομένων δημόσιων σημείων πρόσβασης σε βιβλιοθήκες και κοινοτικά 

cyber cafes, περίπτερα (kiosks), σχολεία και επίσης πρόσβαση από τον εργασιακό 

χώρο και το σπίτι. 

 

2.4.2 Ηλεκτρονική Διαβούλευση  (e-consultation) 

Η ηλεκτρονική διαβούλευση περιλαμβάνει την παροχή πληροφοριών, από την 

κυβέρνηση ή και από άλλους  πολιτικούς φορείς, προς τους πολίτες, είτε μετά από 

απαίτηση των ίδιων των πολιτών είτε μετά από πρωτοβουλία της πολιτικής αρχής. 

(Κυριακίδου 2011) 

Οι κυβερνήσεις καθορίζουν τα ζητήματα για τις διαβουλεύσεις, θέτουν τις ερωτήσεις 

και διαχειρίζονται τη διαδικασία, ενώ οι πολίτες καλούνται να συμβάλουν με τις 

απόψεις τους. Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας παρέχουν τη 

δυνατότητα στους σχεδιαστές της πολιτικής να πάνε άμεσα στους χρήστες των 

υπηρεσιών, και σε εκείνους στους οποίους στοχεύει μια πολιτική, και να επιδιώξουν 

την εισαγωγή των απόψεων και των σχολίων τους. 

Υπογραμμίζεται η ανάγκη για διαβουλεύσεις σε διάφορα στάδια της πολιτικής 

διαδικασίας. Εκεί όπου η κυβέρνηση επιφυλάσσει το δικαίωμα να πάρει τις τελικές 

αποφάσεις, μπορεί να υποστηριχτεί ότι οι πολίτες θα είναι σε θέση να έχουν 

μεγαλύτερη επιρροή στο πολιτικό περιεχόμενο μέσω των διαβουλεύσεων νωρίτερα 

στη διαδικασία χάραξης πολιτικής, παρά αργότερα. Με άλλα λόγια, οι κρίσιμες 

διαβουλεύσεις πρέπει να γίνουν όταν το θέμα είναι ακόμα ανοικτό για τροποποίηση. 

Είναι ασαφές ποια μπορεί να είναι η τελική απόφαση, το οποίο σημαίνει ότι οι 

διαβουλεύσεις μπορούν επίσης να απαιτηθούν σε ένα μεταγενέστερο στάδιο, όταν η 

τελική απόφαση έχει αρχίσει να παίρνει μορφή. 
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2.4.3 Online Δημοψηφίσματα 

Τα δημοψηφίσματα, που αρχίζουν από τους πολίτες, είναι ένας καθιερωμένος τρόπος 

να εισαχθούν στοιχεία πάνω στην πολιτική ημερήσια διάταξη και να επηρεαστεί το 

πολιτικό περιεχόμενο σε μία χώρα. Η ανάπτυξη online δημοψηφισμάτων είναι η 

φυσική επέκταση αυτού. Ανάλογα με τη νομοθεσία της χώρας, αυτό μπορεί να 

απαιτήσει επίπεδα ασφάλειας και αυθεντικοποίησης των πολιτών που απαιτούνται για 

νόμιμα δεσμευτική ηλεκτρονική ψηφοφορία.  

Διάφορες τεχνολογίες ψηφοφορίας, όπως για παράδειγμα μέσω SMS, διαλογικής 

ψηφιακής τηλεόρασης, ηλεκτρονικών περίπτερων ψηφοφορίας και απομακρυσμένη 

ηλεκτρονική ψηφοφορία είναι ενδεχομένως εφαρμόσιμες. Οι πολίτες εφόσον 

καταλάβουν ότι η γνώμη τους μετράει θα αποκτήσουν αυξημένο ενδιαφέρον για τα 

κοινά. 

 

2.4.4 Ηλεκτρονική Ψηφοφορία (e-voting) 

Με τον όρο ηλεκτρονική ψηφοφορία (electronic voting / e-voting), εννοούμε την 

άσκηση του εκλογικού δικαιώματος, με τη χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων. (Σιάλαρου 

2007). Η διαδικασία μπορεί να λάβει χώρα είτε εντός εκλογικών τμημάτων ή σε 

κατάλληλα διαμορφωμένα περίπτερα (kiosk voting) ή θαλάμους, τα οποία είναι 

τοποθετημένα σε χώρους, όπου είναι ευχερής η προσέγγιση από το κοινό υπό την 

επίβλεψη των αρμόδιων διοικητικών αρχών ή  σε οποιοδήποτε ιδιωτικό χώρο όπου το 

μηχάνημα, μέσω του οποίου καταθέτει την ψήφο του ο εκλογέας, ελέγχεται από τον 

ίδιο ή κάποιον τρίτο. 

Ο στόχος της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είναι να κινηθεί η διαδικασία εκλογής στον 

21ο αιώνα και να εξασφαλιστεί ότι υπάρχει επαρκής πρόσβαση στις εγκαταστάσεις 

των εκλογικών τμημάτων για τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους με ειδικές ανάγκες 

και άλλους μη ικανούς να ταξιδέψουν προς το εκλογικό τμήμα τους. Πρόκειται 

δηλαδή για την εξ αποστάσεως ψηφοφορία με ηλεκτρονικά μέσα όπως (βλ 

http://www.votingmachinesprocon.org): 
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Ψηφοφορία με τη χρήση τηλεφώνου. Αυτός ο τύπος του συστήματος μπορεί να 

λειτουργήσει είτε με τη χρήση των γραμμών της σταθερής τηλεφωνίας ή με τη χρήση 

κινητών τηλεφώνων.  

Η ψήφος με την αποστολή μηνυμάτων μέσω κινητού τηλεφώνου ( SMS - Short 

Message Service),  

Χρήση της Ψηφιακής Διαδραστικής Τηλεόρασης (Interactive Digital Television). Η 

τεχνολογία αυτή αξιοποιεί τη δυνατότητα διάδρασης των νέων τύπων τηλεόρασης για 

να διευκολύνει τους ψηφοφόρους να καταθέσουν την ψήφο τους.  

 

Σημειώνουμε ότι οι συνταγματικές διατάξεις για την ανάδειξη της Βουλής δεν 

αποκλείουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία. 

 

2.4.5 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης / Συλλογή Υπογραφών 

Μια αίτηση είναι ένα επίσημο αίτημα σε μια ανώτερη αρχή, π.χ. το Κοινοβούλιο, 

υπογεγραμμένο από έναν ή πολλούς πολίτες. Η μορφή των αιτήσεων και ο τρόπος 

που οι αιτήσεις υποβάλλονται και εξετάζονται στη συνέχεια από τα Κοινοβούλια 

ποικίλλουν πολύ. Λίγες χώρες έχουν χρησιμοποιήσει την τεχνολογία για να κάνουν 

δυνατή την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης.  

Το Κοινοβούλιο της Σκωτίας είναι ο πρωτοπόρος και αποτελεί ένα από τα καλύτερα 

παραδείγματα εφαρμογής ηλεκτρονικών διαδικασιών υποβολής αιτημάτων, μέσω των 

οποίων οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα να γνωστοποιήσουν τα αισθήματά τους για 

ζητήματα που τους αφορούν. (Παρατηρητήριο για την ΚτΠ 2005 ) 

 

2.4.6 Online Δημοσκοπήσεις 

Οι δημοσκοπήσεις είναι έρευνες πάνω σε συγκεκριμένα θέματα χρησιμοποιώντας ένα 

δείγμα πληθυσμού. Σχεδιάζονται για να παρουσιάσουν τις απόψεις ενός πληθυσμού, 

απευθύνοντας σε ένα μικρό αριθμό ανθρώπων μια σειρά ερωτήσεων και έπειτα 
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εξάγοντας συμπερασματικά τις απαντήσεις για μια μεγαλύτερη ομάδα. Σε αντίθεση 

με τις παραδοσιακές δημοσκοπήσεις, όπου οι αναλυτές καθόταν με τις ώρες σε 

κάποιο κεντρικό σημείο μιας πόλης και σταματούσαν τους περαστικούς για να 

αποσπάσουν τις απαντήσεις τους, η είσοδος των νέων τεχνολογιών βελτίωσε κατά 

πολύ τον τρόπο διεξαγωγής των δημοσκοπήσεων. Έτσι οι σύγχρονες δημοσκοπήσεις 

γίνονται με χρήση του διαδικτύου ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και βελτιώνουν 

αισθητά το χρόνο και την ευκολία διαχείρισης των απαντήσεων και εξαγωγής των 

αποτελεσμάτων. 

Έχει αποδειχτεί ότι η διατύπωση των ερωτήσεων, η σειρά με την οποία αυτές 

ερωτώνται ,ο αριθμός και η μορφή των εναλλακτικών απαντήσεων που προσφέρονται 

μπορεί να επηρεάσουν τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Επιτρέποντας στους 

πολίτες να αποφασίσουν μόνο μεταξύ περιορισμένων επιλογών, αυτοί είναι ανίκανοι 

να εκφράσουν τις αληθινές σκέψεις τους και ταυτόχρονα δημιουργείται μια ψευδής 

αντίληψη για την άποψη της κοινής γνώμης που συχνά είναι σκόπιμη και εξυπηρετεί 

πολιτικά συμφέροντα. Με την παροχή πληροφοριών για την πρόθεση ψήφου ή την 

άποψη για κάποιο θέμα, οι δημοσκοπήσεις μπορούν μερικές φορές να επηρεάσουν σε 

μεγάλο βαθμό τη συμπεριφορά των πολιτικών και της κυβέρνησης. 

 

2.4.7 Ηλεκτρονική Συμμετοχή  (e-participation) 

Στην περίπτωση της ηλεκτρονικής συμμετοχής είναι αδύνατο να συζητηθεί η 

ηλεκτρονική συμμετοχή των πολιτών χωρίς να συζητηθεί η δημοκρατική συμμετοχή 

γενικά. (http://www.e-patras.gr/portal/web/common/366). Η ηλεκτρονική συμμετοχή 

είναι μια προσπάθεια να αντιμετωπισθεί η δημοκρατική αποδέσμευση των πολιτών 

με την παροχή καναλιών που θα εμπλέκουν τους πολίτες στα μεσοδιαστήματα των 

εκλογών διευρύνοντας  και εμβαθύνοντας της συμμετοχής τους στη πολιτική 

διαδικασία. Η τεχνολογία είναι μόνο ένας παράγοντας που διευκολύνει τις 

υπάρχουσες , ή σε μερικές περιπτώσεις, νέες μεθόδους συμμετοχής. Ένα μεγάλο 

μέρος της εργασίας της κυβέρνησης αφορά την προετοιμασία της πολιτικής, που 

απαιτεί διευρυμένη συζήτηση και συνδιαλλαγή με κοινωνικές οργανώσεις και τους 

πολίτες ως άτομα. 

http://www.e-patras.gr/portal/web/common/366
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Η ενεργός συμμετοχή είναι μια σχέση βασισμένη στη συνεργασία με την κυβέρνηση, 

στην οποία οι πολίτες συμμετέχουν ενεργά στον καθορισμό της διαδικασίας και του 

περιεχομένου της χάραξης πολιτικής. Αναγνωρίζει ίση ισχύ για τους πολίτες στον 

καθορισμό της ημερήσιας διάταξης, προτείνοντας τις πολιτικές επιλογές και 

διαμορφώνοντας τον πολιτικό διάλογο, ακόμα και αν η ευθύνη για την τελική 

απόφαση ή η διατύπωση της πολιτικής εναπόκειται στην κυβέρνηση. 

 

 Παραδοσιακά Μέσα 

επικοινωνίας 

Ηλεκτρονικά Μέσα 

(ΤΠΕ) 

Είδος Συμμετοχής Αντιπροσωπευτική Ατομική/συλλογική 

Φύση Συμμετοχής Παθητική/ απλή 

αντίδραση 

Διαδραστική/ pro-active 

Επίδραση Συμμετοχής Έμμεση Άμεση 

Πίνακας 1. Σύγκριση των παραδοσιακών μέσων με τα ηλεκτρονικά 

Πηγή : Φουρναράκης 2007 

 

2.5  ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Καθορίζοντας τα οφέλη που προκύπτουν από την μέχρι σήμερα εμπειρία στην 

ηλεκτρονική δέσμευση των πολιτών, αναφέρονται τα εξής (Κεμαλής 2006): 

Υπέρβαση του χρόνου : Οι συμμετέχοντες μπορούν να συζητήσουν σε μια περίοδο 

ωρών, ημερών, εβδομάδων ή μηνών με έναν ασύγχρονο τρόπο. Αυτό χορηγεί χρόνο 

για σοβαρή συζήτηση και χώρο για ανάπτυξη στοιχείων και επιχειρηματολογίας. 

Παρέχει επίσης ένα πλεονέκτημα στον τρόπο διαβουλεύσεων, σε σχέση με μια 

τρίωρη συνεδρίαση, στην οποία κάθε παρευρισκόμενος διαθέτει ένα περιορισμένο 

όριο χρόνου μέσα στο οποίο μπορεί να πει ότι έχει να πει. 
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Υπέρβαση τόπου : Η συμμετοχή μπορεί να είναι ανοικτή σε όλους, ανεξάρτητα από 

γεωγραφικό πλάτος. Κατά συνέπεια, κοινότητες ενδιαφέροντος μπορούν να 

διαμορφωθούν τοπικά, περιφερειακά, εθνικά και παγκοσμίως, με συμμετέχοντες από 

διαφορετικές περιοχές να είναι ικανοί να εισάγονται χωρίς μειονέκτημα κόστους για 

κανέναν. 

Παραγωγή συνδέσεων : Δημιουργούνται ηλεκτρονικές συνδέσεις μεταξύ των ομάδων, 

που πιθανώς δεν θα υπήρχαν διαφορετικά. Παραδείγματος χάριν, οι επιζώντες της 

βίας στο σπίτι είναι σε θέση να δώσουν στοιχεία στους συμβούλους σε ένα ασφαλές 

περιβάλλον. Πολίτες που στέλνουν μηνύματα άμεσα στους Βουλευτές ή σε ένα 

δικτυακό φόρουμ. Πολίτες που επιδρούν στην ημερήσια διάταξη των εκλογών. 

Πολιτικοί, οι οποίοι ίσως να μην είχαν τρόπο να αλληλεπιδράσουν άμεσα με τους 

πολίτες πολύ συχνά, να βρίσκουν τους εαυτούς τους σε μια θέση πολιτικής 

οικειότητας με ανθρώπους που είχαν αποτελέσει παραδοσιακά μέρος των παθητικών 

ακροατηρίων τους. 

Γλώσσα των ανθρώπων : Η online συζήτηση τείνει να είναι πιο κοντά στη γλώσσα 

των απλών ανθρώπων. Αν και οι παραδοσιακές διαβουλεύσεις συχνά διεξάγονται σε 

μια “ξύλινη” πολιτική γλώσσα, οι κοινότητες και οι μεμονωμένοι πολίτες ωθούν τη 

συζήτηση σε νέες κατευθύνσεις, παράγουν νέα θέματα, που τα συζητούν με ένα δικό 

τους ύφος. 

Οικοδόμηση κοινότητας : Η online πολιτική δέσμευση μπορεί να αρχίζει 

επικεντρωμένη στενά σε ένα τοπικό ζήτημα, αλλά τείνει συχνά να αναπτύσσεται σε 

ένα ευρύτερο δίκτυο, αναμειγνύοντας και online και offline συνδέσεις μεταξύ μιας 

ποικιλίας ανθρώπων που ειδάλλως δεν θα είχαν συναντηθεί. 

Στρατολόγηση της εμπειρίας και της πείρας : Είναι δυνατό να στρατολογηθούν 

άνθρωποι στις δικτυακές συζητήσεις των οποίων οι συγκεκριμένες εμπειρίες και η 

πείρα μπορούν να ενημερώσουν τις πολιτικές συζητήσεις. Παραδείγματα μπορεί να 

περιλαμβάνουν γυναίκες επιστήμονες, ενεργά στελέχη της Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας κ.α. Στην περίπτωση μη προνομιούχων ή περιθωριοποιημένων ομάδων, 

αυτό μπορεί να βοηθήσει να γίνει ο σχηματισμός πολιτικής πιο περιεκτικός στα 

υπάρχοντα προβλήματα. 
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Εκμάθηση ενός νέου τρόπου σκέψης : Οι συμμετέχοντες στην συζήτηση μπορεί να 

αντιμετωπίζουν νέες ιδέες και πηγές πληροφοριών και νέους τρόπους σκέψης για τα 

ζητήματα.  

 

2.6  ΘΕΣΜΙΚΟ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και η 

διαμόρφωση του θεσμικού και νομικού πλαισίου βρίσκονται σε μία δυναμική 

διαδραστική σχέση. Η ανάπτυξη και εφαρμογή της τεχνολογίας προϋποθέτει τη 

διαμόρφωση του θεσμικού και νομικού πλαισίου και αντιστρόφως η διαμόρφωση του 

θεσμικού και νομικού πλαισίου προϋποθέτει τον εντοπισμό των προβλημάτων που 

προκύπτουν από την εφαρμογή της σχετικής τεχνολογίας. Για να αποφευχθεί το 

αδιέξοδο απαιτείται μία παράλληλη πορεία, όπου οι βασικές θεσμικές παρεμβάσεις 

θα επιτρέψουν την αρχική εφαρμογή της τεχνολογίας και τα συμπεράσματα της 

αξιολόγησης της εφαρμογής της τεχνολογίας θα δώσουν τη δυνατότητα για επέκταση 

του νομικού και θεσμικού πλαισίου. Τα επί μέρους συστήματα Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας θα μπορούσαν, για παράδειγμα, αρχικά να εφαρμοστούν σε εσωτερικές 

εκλογικές διαδικασίες (σε συλλόγους, εταιρείες, επαγγελματικές ενώσεις κ.λπ.), 

καθώς και για την έκφραση της γνώμης των πολιτών σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης. 

Οι απαιτούμενες θεσμικές και νομικές παρεμβάσεις αφορούν τρεις άξονες ώστε να 

είναι εφικτή η ενσωμάτωση των τεχνολογιών Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. 

Προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη. Οι πολιτικές πεποιθήσεις των πολιτών 

κατοχυρώνονται από την υφιστάμενη νομοθεσία ως ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. 

Η εισαγωγή, όμως, των τεχνολογιών Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας δημιουργεί νέες 

απειλές κατά της ιδιωτικότητας του πολίτη. Κατά συνέπεια το θεσμικό πλαίσιο θα 

πρέπει να επεκταθεί ώστε να καλύπτει και αυτές τις απειλές καθώς και τις 

υποχρεώσεις των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών και 

πρόσβασης στο διαδίκτυο. 
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Διασφάλιση των δημοκρατικών αρχών. Οι θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές αφορούν 

κάθε δημοκρατική διαδικασία ανεξάρτητα από την εμβέλειά της (εθνική, τοπική, 

κ.λπ.). Κατά συνέπεια θα πρέπει να αποφευχθεί η ανεξέλεγκτη χρήση τεχνολογιών 

που δεν σέβονται τις θεμελιώδεις δημοκρατικές αρχές, καθώς ένα τέτοιο γεγονός, 

εκτός από τις προφανείς επιπτώσεις στην ποιότητα της Δημοκρατίας, θα αποτελούσε 

και δυσφήμιση για τις τεχνολογίες. Συνεπώς, οι ρυθμιστικές παρεμβάσεις είναι 

απαραίτητες και μπορούν να λάβουν πολλές μορφές, όπως αυτορρύθμιση, 

πιστοποίηση συστημάτων και διαδικασιών, ρυθμιστικές παρεμβάσεις ανεξάρτητων 

διοικητικών αρχών κ.ά. 

Αλλαγές στις εκλογικές διαδικασίες. Η αξιοποίηση συστημάτων Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας απαιτούν αλλαγές στις εκλογικές διαδικασίες. Έτσι, ζητήματα όπως η 

αύξηση του χρόνου διεξαγωγής των εκλογών, ο έλεγχος της αξιοπιστίας των 

συστημάτων κ.λπ. θα πρέπει να ρυθμιστούν νομοθετικά. 

Επιπλέον, είναι σημαντικό να ενθαρρυνθεί η συμμετοχή των πολιτών στο διάλογο για 

τη διαμόρφωση του σχετικού νομικού και θεσμικού πλαισίου, έτσι ώστε τόσο 

σημαντικές αποφάσεις να μην ληφθούν ερήμην των πολιτών. (InfoPoll 2012) 

 

2.6.1 Ασφάλεια 

Οι περιορισμοί της τρέχουσας τεχνολογίας καθιστούν πολύ δύσκολη την υλοποίηση 

ενός πρακτικού συστήματος που είναι ασφαλές, αξιόπιστο, ιδιωτικό και 

επαληθεύσιμο. Αυτή ακριβώς είναι η φύση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των 

δικτύων και των άλλων τεχνολογικών μέσων που δεν είναι σε θέση να παρέχουν 

καμία εγγύηση για απόλυτη διασφάλιση της μυστικότητας και της ασφάλειας των 

πληροφοριών που διακινούνται. Η ιδιωτικότητά μας απειλείται συνεχώς, ιδίως όπου 

εισέρχεται η ηλεκτρονική επικοινωνία και η συνακόλουθη συλλογή και επεξεργασία 

των δεδομένων μας. Πόσο μάλλον όταν πρόκειται για ζητήματα που άπτονται των 

πολιτικών πεποιθήσεων, πίσω από τις οποίες μπορεί να κρύβονται και άλλα 

ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως οι θρησκευτικές και φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 

η φυλετική και εθνική καταγωγή ή η συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

(Φραγκάκης 2007) 



26 

 

Το ζήτημα της ασφάλειας είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Ηλεκτρονική Δημοκρατία. 

Είναι απαραίτητο να έχουν εξασφαλισθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας για την 

προστασία της αυθεντικότητας και, όπου απαιτείται, της μυστικότητας της 

ταυτότητας. (Άρθρο 9Α βλ. Παράρτημα σελ. 105) Η ασφάλεια μπορεί, και πρέπει να 

εφαρμόζεται μέσω των τεχνικών, φυσικών και διαδικαστικών μέτρων ασφάλειας. 

Πολλά εξαρτώνται από τη «φιλοπατρία» των τεχνικών μέσων ή των τεχνοκρατών οι 

οποίοι τα διαχειρίζονται, ενώ προς το παρόν είναι ευάλωτα και σε ποικίλες 

κακόβουλες εξωτερικές παρεμβάσεις. Ένα πολύ σημαντικό ζήτημα είναι η επιλογή 

και συντήρηση  κατάλληλου υλικού εξοπλισμού (hardware). Ο τρόπος λειτουργίας 

του, καθώς και η ποιότητα των τμημάτων που το αποτελούν, πρέπει να είναι όσο το 

δυνατόν καλύτερης ποιότητας. Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από ελλιπές ή 

ελαττωματικό υλικό δεν προκύπτουν μόνο από ηθελημένη και κακόβουλη 

τροποποίηση του, αλλά και από ακούσια βλάβη. Εξίσου σημαντικό ζήτημα είναι και 

η ανάπτυξη και ο έλεγχος του λογισμικού που χρησιμοποιείται. Τα σημαντικότερα 

θέματα που φαίνεται να σχετίζονται με το λογισμικό έχουν να κάνουν με τους 

κρυπτογραφικούς αλγόριθμους και με τη διαφάνεια του κώδικα. Ένα ακόμα πολύ 

σημαντικό ζήτημα, που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

είναι το θέμα τις διασύνδεσης των διαφόρων υπολογιστικών συστημάτων που 

μετέχουν στην διαδικασία. Όσο μεγαλύτερη είναι η χρήση δικτυακής τεχνολογίας, 

τόσο περισσότεροι είναι και οι κίνδυνοι που δημιουργούνται. 

Παρακάτω περιγράφονται τα κύρια προβλήματα και οι απειλές που έχει να 

ανταπεξέλθει ένα σύστημα Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. 

 

2.6.1.1 Αύξηση ψηφιακής διαίρεσης 

Η πολιτεία είναι αρμόδια για την εξασφάλιση του δημόσιου αγαθού για όλους τους 

ανθρώπους όχι μόνο για λίγους που είναι εκπαιδευμένοι, τεχνολογικά εγγράμματοι, 

οικονομικά ασφαλείς και έχουν το χρόνο να συμμετέχουν στην σε απευθείας σύνδεση 

ομιλία. Οποιαδήποτε μελλοντική έρευνα ή προγραμματισμός για την ανάπτυξη 

προγραμμάτων Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας θα πρέπει να λάβει υπόψη τρόπους και 

μέσα για να συμπεριλάβει μεγάλα τμήματα του πληθυσμού. Οι εφαρμογές της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας πρέπει επομένως να υπερνικήσουν τις όποιες ψηφιακές 
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ανισότητες υπάρχουν και να δώσουν τη δυνατότητα στο σύνολο των πολιτών να 

συμμετέχουν στις δημοκρατικές διαδικασίες χωρίς αποκλεισμούς. 

 

2.6.1.2 Ανάγκη αυθεντικοποίησης 

Η απομακρυσμένη προσπέλαση χρειάζεται έναν τρόπο για πιστοποίηση των χρηστών. 

Οι τρεις βασικές μέθοδοι που προτείνονται για να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες είναι 

πραγματικά αυτοί που υποστηρίζουν ότι είναι, περιγράφονται ακολούθως: 

Κωδικοί πρόσβασης / κωδικοί PIN: Η επαλήθευση ταυτότητας με τη χρήση κωδικών 

πρόσβασης αποτελεί την πλέον δημοφιλή μέθοδο ταυτοποίησης. Το πρόβλημα με 

αυτή τη μέθοδο, έγκειται στο γεγονός ότι απαιτείται ο κωδικός πρόσβασης να είναι 

αρκετά μεγάλου μήκους ώστε να είναι δύσκολο να “σπάσει” από κάποιον τρίτο, αλλά 

ταυτόχρονα και αρκετά εύκολος για να τον θυμάται ο χρήστης. Φαινομενικά, οι δύο 

αυτές απαιτήσεις αντιτίθενται μεταξύ τους. Όσο πιο “δύσκολος” είναι ο κωδικός 

πρόσβασης, τόσο πιο υψηλή είναι η πιθανότητα να τον σημειώσει ο χρήστης σε ένα 

χαρτί, δίνοντας την ευκαιρία σε κάποιο τρίτο που θα κλέψει ή θα διαβάσει τυχαία το 

χαρτί αυτό να γνωρίζει τον κωδικό του νόμιμου χρήστη. Από τη άλλη όσο πιο 

“εύκολος” είναι ο κωδικός πρόσβασης τόσο πιο εύκολη είναι η απομνημόνευση του, 

αλλά κάποιος τρίτος μπορεί να «σπάσει» ευκολότερα τον κωδικό χρησιμοποιώντας 

εξειδικευμένα εργαλεία και μηχανισμούς (επιθέσεις λεξικού / εξαντλητικής 

αναζήτησης), ή να τον υποθέσει αξιοποιώντας προσωπικές πληροφορίες που γνωρίζει 

για τον χρήστη (π.χ. ημερομηνία γέννησης).  

Έξυπνες κάρτες :Ενώ είναι βεβαίως μια βελτίωση σε σχέση με τους κωδικούς 

πρόσβασης, οι έξυπνες κάρτες είναι μια δαπανηρή τεχνολογία και για να είναι 

χρησιμοποιήσιμες, οι πολίτες πρέπει να έχουν έναν συμβατό αναγνώστη έξυπνων 

καρτών συνδεδεμένο με τον υπολογιστή τους. Όχι μόνο αυτό είναι ένα επιπλέον 

κόστος, αλλά δημιουργεί μια απέραντη πολυπλοκότητα, δεδομένου ότι οι αναγνώστες 

πρέπει να είναι συμβατοί με κάθε νοητό υπολογιστή, λειτουργικό σύστημα, κ.τ.λ 

Τέλος, οι έξυπνες κάρτες δεν επικυρώνουν τους ψηφοφόρους, αποδεικνύουν μόνο ότι 

η κάρτα είναι συνδεμένη με τον υπολογιστή, ως αποτέλεσμα επικυρώνουν μόνο τον 

υπολογιστή, ενώ ο οποιοσδήποτε θα μπορούσε να έχει τοποθετήσει την κάρτα. Εάν 
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αυτή η μέθοδος συνδυάζεται με έναν κωδικό PIN είναι περισσότερο ασφαλής, αλλά 

όπως έχει αναφερθεί οι κωδικοί PIN είναι εύκολο να σπάσουν με ελάχιστη 

προσπάθεια. 

Βιομετρική: Η βιομετρική αποτελείται από τις ψηφιακές αντιπροσωπεύσεις των 

μοναδικών φυσικών πτυχών της ανθρώπινης ανατομίας, όπως ο αμφιβληστροειδής 

χιτώνας, τα δακτυλικά ή φωνητικά αποτυπώματα, το σχήμα του προσώπου και άλλα. 

Το πρόβλημα είναι πώς (για ένα λογικό κόστος στους φορολογούμενους) θα παραχθεί 

μια βάση δεδομένων με όλα τα δακτυλικά αποτυπώματα (ή τις απεικονίσεις σάρωσης 

αμφιβληστροειδών κ.ο.κ.) και θα συνδεθούν ακριβώς με τις σωστές προσωπικές 

πληροφορίες, όπως η διεύθυνση και η εκλογική περιφέρεια. Θα προκύψουν 

σημαντικά ζητήματα ιδιωτικότητας, αλλά η πλέον πιθανή λύση σε τέτοιους φόβους 

θα εγγυόταν τη χρήση της βάσης δεδομένων μόνο για τις εκλογές, αν και κάτι τέτοιο 

θα οδηγούσε σε μαζική αύξηση του κόστους της και μείωση της χρησιμότητάς της. 

Για να χρησιμοποιηθεί η βιομετρική τεχνολογία θα πρέπει επίσης να εξοπλιστεί κάθε 

πολίτης με αναγνώστες δακτυλικών αποτυπωμάτων και το απαραίτητο λογισμικό, 

όπως και στην περίπτωση των έξυπνων καρτών, γεγονός που θα αποτελούσε μια 

εξαιρετικά ακριβή πρόταση. Επίσης, οι αναγνώστες είναι συχνά επιρρεπείς σε 

σφάλματα, κάτι που δεν τους κάνει αρκετά αξιόπιστους. Ακόμα κι αν γίνει εφικτή η 

παραγωγή της βάσης δεδομένων και η αγορά κατάλληλων αναγνωστών στους 

ψηφοφόρους χωρίς αποκλεισμό, αντιμετωπίζεται ένα πιο θεμελιώδες πρόβλημα. 

Αντίθετα από τους κωδικούς πρόσβασης δεν είναι δυνατή η έκδοση νέων δακτυλικών 

αποτυπωμάτων ή αμφιβληστροειδών του ματιού. Έτσι εάν υπάρχει οποιοσδήποτε 

υπαινιγμός ότι η βάση δεδομένων των βιομετρικών αποτυπωμάτων έχει εκτεθεί 

γίνεται άχρηστη για μελλοντικές χρήσεις. 

 

2.6.1.3 Έλλειψη εξονυχιστικής εξέτασης 

Ο προγραμματιστικός κώδικας συστημάτων Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, ως προς την 

ηλεκτρονική ψηφοφορία, θα μπορούσε να παραποιηθεί.  Δεδομένου ότι οι 

ηλεκτρονικές ψήφοι δεν είναι κάτι απτό είναι αδύνατο για τους υποψηφίους και τους 

ανεξάρτητους παρατηρητές να ελέγξουν την εκλογική διαδικασία. Με την ψηφοφορία 



29 

 

σε χαρτί κάθε πτυχή μπορεί να ελεγχθεί για να σιγουρευτεί ότι καμία επιχειρηθείσα 

απάτη δεν διαπράττεται και κανένα λάθος δεν γίνεται.  

Με την αδιαφάνεια της τεχνολογίας δεν υπάρχει κανένας τρόπος να ελεγχθεί τι 

συμβαίνει και πρέπει η αυθεντικότητα του αποτελέσματος να γίνει τυφλά αποδεκτή. 

Οι προμηθευτές θα μπορούσαν να προσφερθούν να αποκαλύψουν τον πηγαίο κώδικα 

και τις εσωτερικές λειτουργίες των συστημάτων ψηφοφορίας που έχουν υλοποιήσει, 

έτσι ώστε καθένας να μπορεί να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Το 

πρόβλημα είναι ότι ο αριθμός των ανθρώπων που θα ήταν ικανοί και πρόθυμοι να 

ελέγξουν τα συστήματα θα ήταν πολύ μικρός και είναι αδύνατο να ελεγχθεί ότι το 

σύστημα που επιθεωρείται είναι όντως αυτό που χρησιμοποιείται πραγματικά. Ακόμα 

αν συμβεί μια επιδιόρθωση ενός σφάλματος ή μια αναβάθμιση απαιτείται ολόκληρο 

το σύστημα να επανελεγχθεί. 

 

2.6.1.4 Έλλειψη επαλήθευσης 

Ορισμένα  συστήματα Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας έχουν ευρέως επικριθεί επειδή δεν 

παρέχουν δυνατότητα επαλήθευσης. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος για έναν πολίτη να 

ελέγξει ότι η ψήφος (δημοσκοπήσεις, δημοψηφίσματα, εκλογές) που καταγράφεται 

μέσα στη μηχανή είναι η ίδια με την ψήφο που έχει ο ίδιος εισάγει και είδε να 

εμφανίζεται στην οθόνη της μηχανής.  

Για σοβαρά προβλήματα στην εξέταση των ψήφων, δεν υπάρχει καμία ανεξάρτητη 

διαδρομή ελέγχου των ψήφων ώστε να βοηθήσει στην επίλυση του προβλήματος. 

Βεβαίως, έχουν προταθεί διάφορες λύσεις για το πρόβλημα αυτό, όπως για 

παράδειγμα να διατηρείται ταυτόχρονα με την ηλεκτρονική ψήφο και μια εκτύπωση 

της σε χαρτί, για λόγους επαλήθευσης. 

 

2.6.1.5 Μυστικότητα 

Η μυστικότητα των ψήφων προστατεύεται με χρήση κρυπτογράφησης. Όταν ρίχνεται 

η ψήφος, είναι κρυπτογραφημένη κατά τη διάρκεια της μετάδοσης μέσω του 

διαδικτύου και αποκρυπτογραφείται στον κεντρικό υπολογιστή. Μόλις λαμβάνεται η 
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ψήφος στον κεντρικό υπολογιστή χωρίζεται από την ταυτότητα του ψηφοφόρου και η 

ανώνυμη ψήφος επανακρυπτογραφείται. Μεταξύ των δύο διαδοχικών 

κρυπτογραφήσεων υπάρχει ένα μικρό διάστημα που η ψήφος παραμένει σε καθαρή 

μορφή, εισάγοντας τον κίνδυνο οι διαχειριστές των συστημάτων να είναι σε θέση να 

δουν τι ψήφισαν συγκεκριμένα άτομα. 

Επιπλέον, ο αλγόριθμος κρυπτογράφησης που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να επιλεγεί 

έπειτα από προσεκτική και επισταμένη ανάλυση των διαθέσιμων αλγόριθμων, γιατί η 

επιλογή ενός αδύναμου αλγόριθμου κρυπτογράφησης μπορεί να υπονομεύσει το 

σύστημα μετά από κάποια επίθεση ενός hacker. Ακόμα ένα σημαντικό ζήτημα είναι ο 

χρόνος διατήρησης των κρυπτογραφημένων ψήφων στο σύστημα. Είναι λογικό οι 

ψήφοι να πρέπει να διατηρηθούν για εύλογο χρονικό διάστημα για λόγους 

επαλήθευσης ή επίλυσης αμφιβολιών και διαφορών, όμως όσο περισσότερο χρόνο 

μένουν οι ψήφοι στο σύστημα, τόσο περισσότερο χρόνο έχει κάποιος hacker για να 

κατορθώσει να φέρει εις πέρας την επίθεσή του. (Κεμαλής 2006) 

 

2.6.1.6 Εξαγορά ψήφων / Εξαναγκασμός 

Η πώληση της ψήφου είναι ένα πρόβλημα μέσα σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες και 

σίγουρα αποτελεί ανησυχία και για την ψηφοφορία μέσω διαδικτύου. Όπως έχει ήδη 

αναφερθεί σε μια ψηφοφορία παραδοσιακή ή ηλεκτρονική σε εκλογικά κέντρα είναι 

πολύ δύσκολο να αποδείξει κάποιος τι ψήφισε στον αγοραστή της ψήφου. Το μόνο 

στο οποίο θα μπορούσαν να στηριχθούν είναι σε ένα σύστημα τιμής, όπου θα υπήρχε 

εμπιστοσύνη του ενός προς τον άλλον. 

Αντίθετα, σε μια ψηφοφορία μέσω του διαδικτύου γίνεται απλούστερο το σχέδιο 

εξαγοράς της ψήφου, επειδή δεν υπάρχει η φυσική επιτήρηση του χώρου 

ψηφοφορίας. Το σχέδιο αυτό θα περιλάμβανε την πώληση του κωδικού πρόσβασης ή 

του ιδιωτικού κλειδιού του ψηφοφόρου. Έτσι αυτός που αγόρασε την ψήφο θα μπορεί 

να ψηφίσει στη θέση του νόμιμου κατόχου του κωδικού ή του κλειδιού. 

Μια πιθανή αντιμετώπιση του προβλήματος θα ήταν να απαγορευτεί η υποβολή 

πολλαπλών ψήφων από την ίδια διαδικτυακή διεύθυνση. Εντούτοις, αυτό δεν 

αποτελεί ισχυρή υπεράσπιση, επειδή ένας αγοραστής μπορεί να ξεγελάσει το 
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σύστημα ώστε να νομίζει ότι οι ψήφοι προέρχονταν από διαφορετικές διευθύνσεις, ή 

επειδή πολλοί νόμιμοι χρήστες μπορεί να ψηφίζουν από τον ίδιο χώρο, για 

παράδειγμα σε μια βιβλιοθήκη ή ένα σχολείο, οπότε είναι απόλυτα φυσικό να 

εμφανίζονται ότι προέρχονται από την ίδια διαδικτυακή διεύθυνση. 

 

2.6.1.7 Εξαπάτηση 

Μια επίθεση εξαπάτησης (spoofing) μπορεί να διευκολύνει κάποιο κακόβουλο άτομο 

να δει τις ψήφους χωρίς τη γνώση των ψηφοφόρων. Η επίθεση αυτή είναι πραγματικά 

μια επίθεση τύπου ενδιάμεσου (Man-in-the-Middle), που σημαίνει ότι κάποιος 

εκμεταλλευόμενος κενά στο πρωτόκολλο αυθεντικοποίησης, τοποθετείται διαφανώς   

μεταξύ των νόμιμων επικοινωνούντων συμβαλλόμενων μερών και προσποιείται την 

ταυτότητα του ενός στο άλλο.(Kurose, Ross 2008) 

Το σενάριο μιας τέτοιας επίθεσης έχει ως εξής: έστω ότι κάποιος πολίτης 

προσπαθήσει να φορτώσει μια ιστοσελίδα Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, ο 

επιτιθέμενος μπορεί να δημιουργήσει μια δική του ιστοσελίδα και να εξαπατήσει τον 

χρήστη ώστε να φορτώσει αυτήν αντί της πρώτης. Η ιστοσελίδα του επιτιθέμενου θα 

προσποιηθεί την αυθεντική ιστοσελίδα που ο χρήστης έψαχνε αρχικά. Ο επιτιθέμενος 

θα παρεμποδίσει το αίτημα του πολίτη και αντ' αυτού θα φορτώσει την ιστοσελίδα 

του σε αυτόν. Οποιοδήποτε δεδομένο δίνει ή λαμβάνει ο χρήστης, θα δοθεί 

πραγματικά στην ιστοσελίδα του επιτιθέμενου. Η πλαστή ιστοσελίδα καταγράφει τις 

πληροφορίες και μιμείται έπειτα τη συμπεριφορά της αρχικής ιστοσελίδας με τη 

διαβίβαση των δεδομένων προς αυτή και την επιστροφή των αποτελεσμάτων στον 

χρήστη. Μια τέτοια επίθεση αποτρέπεται ως ένα βαθμό αν η ιστοσελίδες 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας ακολουθούνται από πιστοποιητικά μιας έγκυρης και 

έμπιστης αρχής, οπότε ένας φυλλομετρητής ιστού μπορεί να επιβεβαιώσει ότι η 

ιστοσελίδα που φορτώθηκε είναι η σωστή. 
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2.6.1.8 Άρνηση εξυπηρέτησης 

Επιθέσεις στις οποίες οι νόμιμοι χρήστες αποτρέπονται από τη χρησιμοποίηση του 

συστήματος λόγω κακόβουλης δραστηριότητας, όπως η υπερφόρτωση του κεντρικού 

υπολογιστή του συστήματος των ψηφοφοριών, είναι γνωστές ως επιθέσεις άρνησης 

εξυπηρέτησης (Denial of Service Attacks). Ένα σύστημα Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

που δέχεται επίθεση μπορεί να καταστεί μη διαθέσιμο προσωρινά ή στη χειρότερη 

περίπτωση για όλη τη διάρκεια της διαδικασίας. 

Μια ιδιαίτερα δυσάρεστη παραλλαγή είναι η επίθεση κατανεμημένης άρνησης 

εξυπηρέτησης (distributed denial of service - DDoS). Σε αυτό το σενάριο, ένας 

επιτιθέμενος παίρνει τον έλεγχο πολλών υπολογιστών με τη διάδοση ενός ιού ή ενός 

σκουληκιού (worm) και στη συνέχεια χρησιμοποιεί όλους αυτούς του υπολογιστές 

για να εξαπολύσει μια μαζική επίθεση στο σύστημα που έχει βάλει στο στόχο. Στη 

“διάλεκτο” της ασφάλειας υπολογιστών, οι μολυσμένοι υπολογιστές είναι συχνά 

γνωστοί ως ζόμπι ή σκλάβοι, επειδή ο επιτιθέμενος αφήνει πίσω κρυμμένο λογισμικό 

που προκαλεί στους υπολογιστές αυτούς να υπακούνε τυφλά τις επακόλουθες εντολές 

του επιτιθέμενου. Αυτοματοποιημένα εργαλεία για επιθέσεις DDoS κυκλοφορούν 

μέσω του διαδικτύου και είναι αρκετά εύκολο για κάποιον να τα βρει και να 

χρησιμοποιήσει. 

Αποκαλυπτικό είναι ότι κατά καιρούς έχουν εξαπολυθεί σημαντικές επιθέσεις DDoS 

ενάντια σε διάφορους σημαντικούς ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένων αυτών των 

CNN, Yahoo και eBay (Κεμαλής 2006). Αυτό σημαίνει απλά ότι μια επίθεση αυτού 

του τύπου είναι πάντα πιθανό να συμβεί και σε κάποιο σύστημα Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας και σε περίπτωση που συμβεί είναι λογικό να καταφέρει να επιτύχει το 

σκοπό της παρεμποδίζοντας ή διακόπτοντας την εκλογική διαδικασία. Μάλιστα 

υπάρχουν πραγματικά παραδείγματα, όπως το 2003 που μια εκλογή μέσω διαδικτύου 

στον Καναδά αναστατώθηκε από μια επίθεση άρνησης εξυπηρέτησης την ημέρα των 

εκλογών. Αυτό δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό, καθώς είναι όλο και πιο 

εύκολο να εξαπολυθούν επιθέσεις DDoS και οι ένοχοι πιάνονται σπάνια. Εάν ένας 

επιτιθέμενος επρόκειτο να τοποθετήσει μια μεγάλης κλίμακας επίθεση που θα έθετε 

μη διαθέσιμο το σύστημα την ημέρα των εκλογών, θα έθετε υπό αμφισβήτηση την 
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εγκυρότητα της εκλογής και θα στερούσε ουσιαστικά τα πολιτικά δικαιώματα ενός 

μεγάλου αριθμού πολιτών. 

Εναλλακτικά, θα μπορούσαν να χτυπηθούν συγκεκριμένα συστήματα σε επιλεγμένες 

περιοχές όπου είναι γνωστή η πρόθεση ψήφου για ένα συγκεκριμένο κόμμα ή μια 

πρόταση, τροποποιώντας ενδεχομένως την έκβαση της εκλογής. Για παράδειγμα, αν 

σε ένα εθνικό δημοψήφισμα για την αλιευτική πολιτική της χώρας τα συστήματα 

ψηφοφορίας των νησιών (μια καθαρά παραθαλάσσια περιοχή) δεχόταν επίθεση και οι 

κάτοικοι των νησιών δεν είχαν την δυνατότητα να εκφράσουν την άποψή τους, θα 

προέκυπταν κρίσιμα ερωτήματα για το πόσο αντιπροσωπευτικό θα ήταν το 

αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος. 

 

2.6.1.9 Κακόβουλο λογισμικό 

Μια από τις πιο επικίνδυνες μορφές επιθέσεων είναι ο ιός (virus), ο δούρειος ίππος 

(Trojan Horse) ή το σκουλήκι (Worm) (Kurose, Ross 2008) που εξαπλώνεται και 

περιέχει ένα κακόβουλο ωφέλιμο φορτίο σχεδιασμένο να πάρει τον έλεγχο των 

υπολογιστών και να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα ή ακόμα και διακοπή της 

ηλεκτρονικής διαδικασίας. Μια τέτοια επίθεση θα μπορούσε να βλάψει την 

εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα της ψήφου ενός ατόμου, με το να μεταβιβάσει 

σε κάποιον τρίτο πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο κινήθηκε ο νόμιμος 

χρήστης, ή με την αλλαγή της απόφασής του πριν από τη μετάδοση της χωρίς ο 

χρήστης να το γνωρίζει. 

Οι γνωστές εφαρμογές προστασίας από ιομορφικό λογισμικό είναι ανίκανες συχνά να 

συμβαδίσουν με τη διάδοση των νέων ιών και σκουληκιών. Τα σύγχρονα σκουλήκια 

είναι ακόμα πιο ισχυρά, διαδίδονται συχνά με πολλαπλές μεθόδους, είναι σε θέση να 

παρακάμψουν τα firewall και άλλους μηχανισμούς ασφαλείας και μπορεί να είναι 

δύσκολο να αναλυθούν. Οι επιτιθέμενοι μπορούν να δημιουργήσουν νέους ιούς, ή να 

τροποποιήσουν αποτελεσματικά τους υπάρχοντες ιούς για να αποφύγουν την 

ανίχνευση. Αρκετά εργαλεία κατασκευής ιών είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. 
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2.6.1.10 Εσωτερικές απειλές 

Οι νόμιμοι χρήστες των συστημάτων Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας εκμεταλλευόμενοι 

την θέση τους μπορεί να επιδιώξουν να κάνουν κακή χρήση ή να βλάψουν τα 

συστήματα. Κατά κανόνα έχουν προνομιούχα δικαιώματα πρόσβασης, καθώς και 

σημαντικούς τεχνικούς πόρους και δεξιότητες στη διάθεσή τους και συνήθως είτε για 

οικονομικό κέρδος είτε την προσωπική ικανοποίηση αποκτούν ένα ισχυρό κίνητρο 

για να υπονομεύσουν την υπηρεσία. Για αυτούς τους χρήστες μπορεί να δημιουργηθεί 

ένα ειδικό νομικό πλαίσιο, ώστε να υπόκεινται στις απαραίτητες κυρώσεις σε 

περίπτωση που αποκαλυφθούν παραβιάσεις ασφάλειας που διαπράχθηκαν από 

αυτούς.  

 

2.6.1.11 Εξωτερικές απειλές 

Κάποιοι hacker μπορεί να επιδιώξουν να προκαλέσουν διάρρηξη στα συστήματα 

λόγω προσωπικής μνησικακίας, για την πρόκληση να επιτεθούν σε ένα κυβερνητικό 

σύστημα ή ως διαμαρτυρία ενάντια στις κυβερνητικές πολιτικές. Μπορούν επίσης να 

επιθυμούν να έχουν πρόσβαση, να αλλοιώσουν ή να κλέψουν δεδομένα, είτε για 

προσωπικό κέρδος, είτε για λόγους δημοσιότητας. Η διείσδυση στα συστήματα 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας θα είχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις για την εμπιστοσύνη 

του κοινού στην δικτυακή επικοινωνία και επιπτώσεις σε σχέση με νόμους και 

ψηφίσματα όπως αυτά της αρχής προστασίας δεδομένων. Πίσω από τέτοιες επιθέσεις 

πέρα από μεμονωμένους hacker μπορεί να κρύβονται εγκληματικές οργανώσεις, 

ομάδες διαμαρτυρίας ή ακτιβιστές, ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, ή τρομοκρατικές 

οργανώσεις. 

 

2.6.1.12 Τυχαία ζημία 

Οι νόμιμοι χρήστες μπορούν ακούσια να κάνουν κακή χρήση των συστημάτων 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και ενδεχομένως να προκαλέσουν ζημία. Σε περίπτωση 

που μεγάλος αριθμός πολιτών χρησιμοποιεί τα συστήματα λανθασμένα θα μπορούσε 

να προκληθεί περιττή απώλεια στην απόδοση του συστήματος ή ακόμα και 

κατάρρευση του. 



35 

 

Οι χειριστές του συστήματος μπορούν, εξ αιτίας της ανικανότητας ή της ανεπαρκούς 

κατάρτισης τους, να προκαλέσουν ζημία στο σύστημα ή απώλεια δεδομένων. Τέτοια 

άτομα δεν έχουν ούτε κίνητρο ούτε σκοπό να πραγματοποιηθεί μια τέτοια ζημιά 

αλλά, λόγω των προνομιούχων δικαιωμάτων πρόσβασής τους, μπορούν ασυναίσθητα 

να προκαλέσουν σημαντικά προβλήματα. Επίσης, αποτυχίες εξοπλισμού ή 

λογισμικού μπορεί να οδηγήσουν στην αναστολή της υπηρεσίας ή στην απώλεια 

πληροφοριών. Αντίστοιχα, μια φυσική καταστροφή μπορεί να καταστρέψει την 

παροχή υπηρεσιών ή τις αποθηκευμένες πληροφορίες. 

 

2.6.1.13 Περιορισμένη ευχρηστία 

Πολλά από τα συστήματα Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας χρησιμοποιούν διεπαφές 

ανθρώπου- υπολογιστή που είναι άσχημα σχεδιασμένες, μπερδεύουν το χρήστη, ή 

διαθέτουν ασυνάρτητες οδηγίες. Το περιορισμένο μέγεθος της οθόνης έχει ως 

αποτέλεσμα μερικές φορές να μην εμφανίζονται κάποια δεδομένα και να πρέπει να 

κυλίσει η σελίδα προς τα κάτω, μειώνοντας σοβαρά την πιθανότητα να ληφθούν 

υπόψη, ειδικά όταν η κύλιση της σελίδας είναι περίπλοκη με τις διεπαφές και τα 

πληκτρολόγια που υπάρχουν.  Ακόμη και οι ακουστικές διεπαφές, που θεωρούνται ως 

ένα προνόμιο της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, επιτρέποντας άτομα με ειδικές 

ανάγκες να ψηφίσουν με μυστικότητα, έχουν επικριθεί αρκετά για τη φτωχή 

ευχρηστία τους.  

 

Βεβαίως όλοι οι παραπάνω περιορισμοί της τρέχουσας τεχνολογίας δεν είναι τόσο 

ουσιώδης στην έκβαση της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, ενώ τις περισσότερες φορές 

είναι επιλύσιμα και βεβαίως δεν ισχύουν για όλα τα συστήματα της. Ισχυρές δομές 

απαιτούνται για τα συστήματα Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας έτσι ώστε να μην 

υπάρχουν αποτυχίες στη διαδικασία. Εάν υπάρχουν, αυτό μπορεί να οδηγήσει στην 

απάθεια ή την απροθυμία των πολιτών να συμμετέχουν. Διάφορες μορφές 

τεχνολογιών Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας έχουν υπάρξει αλλά, δεδομένου ότι οι 

τεχνολογίες έχουν γίνει πιο εξεζητημένες και περίπλοκες, τα προβλήματα έχουν 

αυξηθεί. Κατά συνέπεια είναι σημαντικό να υπάρξουν τεχνολογίες ποιότητας και 
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ευχρηστίας καθώς επίσης και να ελεγχθεί ο κώδικας της τεχνολογίας που 

χρησιμοποιείται προκειμένου να αποφευχθούν διεφθαρμένες πρακτικές και 

παραποίηση του συστήματος. 

 

2.6.2 ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΘΕΣΜΩΝ 

Υπάρχουν όμως και ορισμένοι κίνδυνοι για τους παραδοσιακούς δημοκρατικούς 

θεσμούς. Η συχνή καταφυγή σε ηλεκτρονικά μέσα μπορεί να αποδυναμώσει τον 

νομοθετικό ρόλο της κυβέρνησης και του κοινοβουλίου. Η διοργάνωση τέτοιων 

εφαρμογών από ιδιαίτερα συμφέροντα σε συνδυασμό με σκοπιμότητες, 

συναισθηματικώς φορτισμένα γεγονότα ή υπεραπλουστευμένα ερωτήματα και 

μηνύματα, μπορεί να παραποιήσει τη λαϊκή βούληση, να εκβιάσει τις αποφάσεις των 

θεσμοθετημένων οργάνων και να ευτελίσει την πολιτική.  

Η συμμετοχή του πολίτη μπορεί να θεωρηθεί μια απόφαση ευκαιρίας και να 

δημιουργήσει το «στιγμιαίο πολίτη» ή τη «στιγμιαία απόφαση», μια κατάσταση που 

εγκυμονεί κινδύνους μιας και δεν προηγείται η ανάλογη διαβούλευση. Απαραίτητοι 

όροι για τη διενέργεια αξιόπιστων ψηφοφοριών (ή δημοψηφισμάτων) μέσω του 

διαδικτύου είναι πρώτα να προηγείται εύλογη περίοδος ενημέρωσης και ανοιχτής 

δημόσιας συζήτησης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία ήδη λειτουργεί σε διάφορες εκδοχές χάρις στις 

δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο και την επιθυμία των πολιτών να 

εισακουστούν.  

Ωστόσο, η κατάσταση της Δημοκρατίας σήμερα τόσο στην Ελλάδα, όσο και 

παγκοσμίως φαίνεται ότι βρίσκεται σε κρίση. Οι πολίτες διακατέχονται από ένα 

αίσθημα αδιαφορίας και δυσπιστίας, που οδηγεί στην εγκατάλειψη των 

δημοκρατικών τους δικαιωμάτων. Ένα μεγάλο μέρος αυτού βασίζεται, μεταξύ άλλων 

λόγων, σε μια έλλειψη γνώσης και κατανόησης των εσωτερικών έργων της 

κυβέρνησης, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων υπηρεσιών και του νομοθετικού 

σκέλους. Αυτό σε συνδυασμό με την έλλειψη κυβερνητικών προγραμμάτων, σε 

πολλές περιπτώσεις, για την ενημέρωση των πολιτών για το έργο της κυβέρνησης, ή 

της συμμετοχής των πολιτών στην ανάπτυξη της δημόσιας πολιτικής είναι μόνο 

μερικές από τις αιτίες του λόγου για τον οποίο υπάρχει τόσο αυξανόμενος κυνισμός 

στο κοινό τις τελευταίες δεκαετίες. Οι νέες τεχνολογίες θα μπορούσαν να συμβάλουν 

στη δημιουργία ανανεωμένης πίστης στους κυβερνητικούς οργανισμούς, μέσω της 

δημιουργίας μιας διαλογικής κυβέρνησης που συμμετέχει σε ευρύ διάλογο με ένα 

σύνολο πολιτών.  

Οπότε είναι φανερό ότι αποτελεί επιτακτική ανάγκη να εμπλακούν οι νέες 

τεχνολογίες στις πολιτικές διαδικασίες, με σκοπό να προσφέρουν βοήθεια για την 

αντιμετώπιση κρίσιμων προβλημάτων. Οι ΤΠΕ μπορούν να παρέχουν τη δυνατότητα 

να συγκεντρωθεί ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων σε μια μορφή πολιτικού διάλογου. 

Μπορούν επίσης να παρέχουν απέραντες αποθήκες πληροφοριών στις οποίες οι 

άνθρωποι μπορούν να έχουν πρόσβαση και να αλληλεπιδρούν με αυτές. Ακόμα, 

δίνεται η ευκαιρία σε όλους να έχουν ίσες ευκαιρίες για πολιτική συζήτηση και 

συμμετοχή. 

Τρεις είναι οι λόγοι που καθιστούν την εφαρμογή μεθόδων και συστημάτων 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας αναγκαία σήμερα: 
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 Η αποχή των πολιτών από την πολιτική διαδικασία και τα κοινά σε σημείο 

μάλιστα να αποποιούνται το πλέον βασικό δημοκρατικό τους δικαίωμα, δηλαδή 

της ψηφοφορίας, ακόμα και σε εθνικές εκλογές. Το Συμβούλιο της Ευρώπης σε 

σχετική Πράσινη Βίβλο (βλ Παράρτημα σελ 105), προβλέπει ότι μέχρι το 2020, 

θα έχουμε ποσοστά αποχής στη Δυτική Ευρώπη της τάξης του 65%. Η αδιαφορία 

και η έλλειψη εμπιστοσύνης του πολίτη στους θεσμούς σημαίνει ότι υπάρχει 

σήμερα ένα «δημοκρατικό έλλειμμα» που πρέπει να διαχειριστούμε. 

(Φουρναράκης 2007) 

 Η παγκοσμιοποίηση έχει φέρει στο προσκήνιο πολλά προβλήματα που είναι 

διεθνή και για τα οποία απαιτείται διεθνής συντονισμός και επικοινωνία, 

προβλήματα που δεν λύνονται σε εθνικό επίπεδο, όπως για παράδειγμα το 

περιβάλλον. Οι νέες ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στον διεθνή διάλογο και στην 

διαμόρφωση κοινά αποδεκτών λύσεων. 

 Στο επίκεντρο όλων αυτών, βρίσκεται η μοναδική δυνατότητα των ΤΠΕ για 

αποτελεσματική επικοινωνία, μία έννοια που πάντα ήταν προαπαιτούμενο της 

Δημοκρατίας από την εποχή της αρχαίας Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Οι νέες ΤΠΕ, 

το διαδίκτυο, η τηλεφωνία κ.ά., μπορούν να συμβάλλουν αποφασιστικά στην 

επικοινωνία μεγάλων ομάδων - για παράδειγμα μεταξύ 800 εκ. πολιτών που 

εκπροσωπούνται από το Συμβούλιο της Ευρώπης - αλλά και του σύγχρονου 

πολίτη ο οποίος εργάζεται σε μία πόλη αλλά είναι ενεργός στην πόλη καταγωγής 

του εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά ή και σε άλλη χώρα ακόμη. 

 

3.1  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Το έντονο ενδιαφέρον για την Ηλεκτρονική Δημοκρατία είχε ως αποτέλεσμα τη 

χρηματοδότηση μεγάλου πλήθους έργων με στόχο την ανάπτυξη συστημάτων και τη 

μελέτη των δυνατοτήτων των συστημάτων αυτών, καθώς και την εξέταση της 

δυνατότητας εφαρμογής τους στην πράξη. Η υλοποίηση της Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας στη χώρα μας εξαρτάται από το υπουργείο Εσωτερικών σε συνεργασία 

με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακάτω παραθέτουμε τμήματα της  Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας που έχουν ήδη εφαρμοστεί. 
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3.1.1 Σύστημα e-vote 

Στη διάρκεια της Ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Ελληνικό 

Υπουργείο Εξωτερικών απευθυνόμενο σε όλους τους Ευρωπαίους οργάνωσε 

ηλεκτρονική ψηφοφορία με σλόγκαν «ψηφίστε για την Ευρώπη που θέλετε» μα το 

εγχείρημα χαρακτηρίσθηκε από την ίδια την Ε.Ε. σαν ένα τολμηρό πείραμα (bold 

experiment). 

Το 2004 λειτούργησε το πιλοτικό πρόγραμμα e-Vote, που θα επέτρεπε στους πολίτες 

της να ψηφίζουν από το σπίτι τους. Το e-Vote, την εκπόνηση του οποίου ανέλαβε η 

Ελληνική εταιρία Quality & Reliability, του ομίλου Πουλιάδη, περατώθηκε σε 30 

μήνες (ολοκληρώθηκε την άνοιξη του 2004) και ήταν συνολικού προϋπολογισμού 

3.256.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση καλύφθηκε κατά 50% από την ΕΕ, ενώ το 

υπόλοιπο 50% από την εταιρία. Σκοπός του e-Vote ήταν να διασφαλίσει όλα τα 

εχέγγυα μυστικότητας στον ψηφοφόρο, ώστε να μπορεί να εγγράφεται και να ψηφίζει 

στις εκλογές από το σπίτι του μόνο με τη χρήση ενός απλού Browser. Το πρόγραμμα 

ήταν πολυγλωσσικό ώστε οι πολίτες να μην ταλαιπωρηθούν, πλήρως παραμετρικό, 

ώστε να προσαρμόζεται στους εκλογικούς κανόνες κάθε χώρας και τέλος, 

κωδικοποιούσε και ενέγραφε με απόλυτη ασφάλεια τους χρήστες, σύμφωνα με τον 

γενικό διευθυντή του τομέα εφαρμογών ίντερνετ της Q&R. Οι δυνατότητες του e-

Vole εκτός από τις εκλογικές διαδικασίες μπορούσαν να αξιοποιηθούν από 

συνδικαλιστικούς φορείς και εταιρίες για την ανάδειξη διοικητικών συμβουλίων ή τη 

διενέργεια δημοσκοπήσεων. 

 (http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=50731) 

  

3.1.2 Σύστημα e-vote  στο Δήμο Αμαρουσίου 

Ο Δήμος Αμαρουσίου, "έτρεξε" το 2003 δοκιμαστικά εφαρμογές δημοψηφισμάτων 

και σφυγμομετρήσεων (βαθμός ικανοποίησης δημοτών, προτάσεις για ενέργειες στο 

δήμο. κλπ.). Χρησιμοποιήθηκε, από το Δήμο, ένα πρότυπο σύστημα ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας με στόχο αφενός να δοκιμαστεί το σύστημα σε πραγματικές συνθήκες, 

αλλά και για να ελεγχθεί η ανταπόκριση του απλού πολίτη σε θέματα και ζητήματα 

που άπτονται των συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Επίσης διοργάνωσε 

http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26519&subid=2&pubid=50731
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ηλεκτρονικά «δημοψηφίσματα» στα οποία συμμετείχαν μόνο πολίτες του Δήμου και 

κάτοικοι της περιοχής για να εκφράσουν τις απόψεις τους για τους Ολυμπιακούς του 

2004, την ποιότητα παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο, τα προβλήματα και τις 

υποχρεώσεις του επιχειρηματικού κόσμου, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και την 

ποιότητα ζωής. Το έργο χρηματοδοτήθηκε κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Ένωση 

μέσα στα πλαίσια του προγράμματος IST (Information Society Technologies). 

Όπως είναι λογικό, η πιο δύσκολη ψηφοφορία ήταν η πρώτη και αυτό διότι θα έπρεπε 

να γίνουν όλες οι απαραίτητες εκείνες ενέργειες, οι οποίες θα βοηθούσαν στην ομαλή 

διεξαγωγή της ψηφοφορίας και σχετίζονταν με την ενημέρωση των πολιτών, την 

εγκατάσταση υπολογιστών που θα διευκόλυναν την ψηφοφορία πολιτών που δεν 

διέθεταν υπολογιστή, τη δημιουργία του ψηφοδελτίου και την εγκατάσταση του ίδιου 

του συστήματος, ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις που όριζε η 

συγκεκριμένη ψηφοφορία.  

Όσο αφορά την ενημέρωση των πολιτών, οι ενέργειες οι οποίες έλαβαν χώρα 

σχετίζονταν κυρίως με τη διαφημιστική εκστρατεία και ήταν οι εξής: έκδοση 

φυλλαδίου (60000 αντίτυπα), ιστοσελίδα Δήμου, ανακοίνωση στον τύπο, διανομή 

φυλλαδίων, καταχωρήσεις και πανό. 

Η προετοιμασία της ψηφοφορίας περιλάμβανε τις εξής σημαντικότερες ενέργειες και 

διαδικασίες, οι οποίες έπρεπε να λάβουν χώρα: 

 Ετοιμασία ψηφοδελτίου/ερωτηματολογίου.  

 Επιλογή κατάλληλων χώρων που θα λειτουργούσαν ως εκλογικά κέντρα και στα 

οποία μπορούσαν οι πολίτες να ψηφίσουν.  

 Συναντήσεις με δημοτικούς οργανισμούς. 

 Εγγραφή ψηφοφόρων (συμπλήρωση εντύπου). 

 Επίδοση κωδικών των ψηφοφόρων από το Δημαρχείο, τους χώρους ψηφοφορίας 

και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

(βλ http://www.maroussi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1) 

 

http://www.maroussi.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1
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3.1.3 Δήμος Τρικκαίων 

Ο Δήμος Τρικκαίων από το 2003 προέβη στη σύνθεση μια ειδικής ομάδας, η οποία 

ανέλαβε να σχεδιάσει το απαραίτητο πλαίσιο λύσεων πληροφορικής, που θα 

ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της πόλης των Τρικάλων. Ήταν ο πρώτος Δήμος, ο 

οποίος συνδύασε σε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα, μια σειρά δράσεων, που 

διαμόρφωναν ένα ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό περιβάλλον.  

Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στο Δήμο Τρικκαίων να συνεργαστεί δημιουργικά και 

παραγωγικά με τους πολίτες πραγματοποιώντας, προς το παρόν, τρία προγράμματα.: 

Ηλεκτρονικές Δημοσκοπήσεις, που προκηρύσσει ο Δήμος, μαζεύοντας Ηλεκτρονικές 

Υπογραφές που μπορεί να ξεκινήσει ένας πολίτης ή μια ομάδα πολιτών και 

συμμετέχοντας σε Ηλεκτρονικές Διαβουλεύσεις με απώτερο σκοπό τη χάραξη και 

υλοποίηση πολιτικών δράσεων που περιλαμβάνει φόρουμ και ψηφοφορίες. (βλ 

www.trikalacity.gr) 

Χαρακτηριστικά του e-διάλογος: 

 

Εικόνα 1. e-διάλογος 

Πηγή: www.trikalacity.gr 

http://www.trikalacity.gr/
http://www.trikalacity.gr/
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3.1.4 Δήμος Ιεράπετρας 

Η παρούσα πράξη «Σύστημα παρακολούθησης της εφαρμογής στρατηγικής 

αειφορίας για τον Δήμο Ιεράπετρας και εφαρμογές Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας» 

αφορά στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης στρατηγικής αειφορίας και δημόσιας 

διαβούλευσης, με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.  

Το σύστημα περιλαμβάνει διαδικτυακά εργαλεία, εφαρμογές και υπηρεσίες που 

επιτρέπουν: α) την αποτύπωση της στρατηγικής μέσω καταγραφής και μέτρησης 

τυποποιημένων δεικτών αειφορίας, β) την άντληση και επεξεργασία επιχειρησιακών 

δεδομένων του δήμου, γ) την συστηματική, ανοικτή δημόσια διαβούλευση με του 

πολίτες επί όλων των βασικών επιλογών της δημοτικής αρχής για την αειφορία και 

την πράσινη ανάπτυξη και την ενσωμάτωση των αποφάσεων στην στρατηγική. Τα 

συστήματα αυτά συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών πληροφόρησης και στην ενεργοποίηση των νέων αρμοδιοτήτων των 

Δήμων στο πλαίσιο του «Καλλικράτη» που αφορούν το έργο της Δημοτικής 

Επιτροπής Διαβούλευσης και στην Διαχείριση της τοπικής αειφόρου ανάπτυξης.  

Η παρούσα πράξη περιλαμβάνει τα παρακάτω λειτουργικά υποσυστήματα:  

1. Υποσύστημα Πρόσβασης σε δεδομένα και Ενοποίησής τους, 

2. Υποσύστημα Φόρτωσης, Αποθήκευσης και Μόχλευσης των δεδομένων , 

3. Υποσύστημα Απολογισμών Αειφορίας (Παρατηρητήριο Αειφορίας),  

4. Υποσύστημα Διαδικασιών Λογοδοσίας και Δημόσιας Διαβούλευσης,  

5. Υποσύστημα Πύλης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας,  

6. Υποσύστημα Εναλλακτικών Καναλιών Πρόσβασης. 

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός είναι 202.260 € και ο φορέας χρηματοδότησης είναι 

το Υπουργείο Εσωτερικών (πρώην Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) (βλ http://www.digitalplan.gov.gr) 

 

http://www.digitalplan.gov.gr/
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3.1.5 Δήμος Διδυμότειχου 

Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας ηλεκτρονικής 

συμμετοχής η οποία σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα θα προσφέρει διαδραστική 

και άμεση συμμετοχή σε σχέση με την παθητική και έμμεση που επικρατεί. Με στόχο 

«η Δημοκρατία και ο διάλογος να γίνουν καθημερινή πρακτική» σε κάθε επίπεδο 

διακυβέρνησης, από το κυβερνητικό μέχρι το τοπικό, η πρόταση αυτή παρέχει ένα 

ευρύ φάσμα εργαλείων, μεθόδων και υπηρεσιών που με συγκεκριμένα βήματα 

μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχημένη εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

στην πράξη.  

Τα υποσυστήματα της πράξης είναι τα εξής:  

Υποσύστημα Διαβούλευσης: Η πλατφόρμα υποστηρίζει την δομημένη διαδικασία της 

διαβούλευσης η οποία στοχεύει στην ορθολογιστική αντιπαράθεση με στόχο την 

λήψη αποφάσεων.  

Υποσύστημα Δημοσκοπήσεων: Η διερεύνηση της στάσης των πολιτών απέναντι σε 

συγκεκριμένες πολιτικές και αποφάσεις είναι το πρώτο στάδιο της συμμετοχικής 

δημοκρατίας.  

Υποσύστημα Τηλεδιάσκεψης (Teleconference & Streaming services) : Με την 

ενοποίηση των Δήμων η συνεδρίαση του διευρυμένου Δημοτικού Συμβουλίου 

αποκτάει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο για τα απομακρυσμένα τοπικά συμβούλια όσο και 

για τους πολίτες οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα real time παρακολούθησης και 

παρέμβασης.  

Υποσύστημα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Networking) : Με την εκμετάλλευση 

τεχνολογιών Web 2.0 η πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να 

δημιουργήσουν τον δικό τους χώρο έκφρασης σε αυτή με σκοπό την ενίσχυση των 

συνεκτικών δεσμών μεταξύ τους. 

(βλhttp://www.didymoteicho.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=341

&Itemid=117) 

http://www.didymoteicho.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=117
http://www.didymoteicho.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=341&Itemid=117
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3.1.6 Δήμος Εμ. Παππά Νομού Σερρών 

Στο νέο Δήμο Εμ. Παππά προτείνεται στο πλαίσιο της πρότασης η ανάπτυξη ενός 

πολυδιάστατου συστήματος παροχής ψηφιακών υπηρεσιών για την ενίσχυση της 

διαφάνειας, της συνεργατικότητας και της δυνατότητας της συμμετοχής των πολιτών 

στα κοινά. Οι επιμέρους στόχοι είναι: α) Η ενίσχυση της διαφάνειας με την εύκολη 

πρόσβαση/αναζήτηση σε έγγραφα-διοικητικές αποφάσεις, καθώς και σε πολυμεσικό 

υλικό, β) η καλύτερη επικοινωνία πολιτών και δημοτικής αρχής με την υιοθέτηση 

των κατάλληλων μηχανισμών, όπως η καινοτόμος δυνατότητα ακρόασης από το 

Δήμαρχο ή τους εκλεγμένους αντιπροσώπους και η οπτικοακουστική διάδραση, γ) η 

συνεργατικότητα μεταξύ πολιτών, με την υιοθέτηση απλών εργαλείων σύνθεσης 

(εργαλεία Web2.0 όπως Wikis, Weblogs, GoogleDocs), δ) η άρση των αποκλεισμών 

των πολιτών από τα κοινά.  

Οι υπηρεσίες που θα παρέχονται είναι οι ακόλουθες:  

Συζήτηση με το δήμαρχο: Η «Ώρα του Δημότη». Ο δημότης μπορεί να αιτείται 

ακρόαση από το Δήμαρχο, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους, ενώ άλλοι δημότες 

με τα ίδια ενδιαφέροντα, θα μπορούν να παρακολουθούν το διάλογο αυτό. 

Υποσύστημα οπτικοακουστικής διάδρασης με τη Δημοτική Αρχή για συμμετοχή στις 

συνεδριάσεις των κεντρικών οργάνων.  

Υποσύστημα συνεργατικής διατύπωσης αιτημάτων των πολιτών (ePetition): 

Δημιουργούνται και στελεχώνονται ομάδες ενδιαφέροντος για θέματα που 

αναμένεται να ενδιαφέρουν το κοινό, συλλέγονται σχόλια και εν τέλει 

συγκεντρώνονται υπογραφές.  

Ηλεκτρονική διαβούλευση: Με βάση υλικό αναφοράς (κείμενα θέσεων, σχετική 

βιβλιογραφία) και κατά τα πρότυπα του OpenGov, θα τίθενται σημαντικά θέματα σε 

διαβούλευση.  

Υποσύστημα αναζήτησης σε ανοιχτό πολυμεσικό περιεχόμενο: Το πολυμεσικό 

περιεχόμενο αφορά συνεδριάσεις, συζητήσεις και κάθε άλλου είδους ανοιχτή 

διαδικασία που μαγνητοσκοπήθηκε.  
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Υποσύστημα προσωποποιημένης ενημέρωσης: Για αποφάσεις, έγγραφα, νέα, 

πολυμεσικό περιεχόμενο και ειδήσεις που σχετίζονται με τα προσωπικά ενδιαφέροντα 

κάθε πολίτη, με τη μορφή προσαρμοσμένων ροών ειδήσεων (newsfeeds) 

(http://www.empapas.gr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=27&I

temid=25 ) 

 

3.1.7 Δήμος Κοζάνης 

Η δημιουργία της ηλεκτρονικής κοινότητας των ενεργών πολιτών στο Δήμο Κοζάνης 

αποτελεί ένα καινοτόμο εγχείρημα εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας για 

την πόλη που έχει ως στόχο να δώσει τη δυνατότητα στη δημοτική αρχή και στους 

πολίτες να ανοίξουν ένα διαρκές κανάλι επικοινωνίας μεταξύ τους για να 

συνεργαστούν συστηματικά και να προάγουν τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της 

πολιτικής σε τοπικό επίπεδο.  

Το πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει αυτή την πρωτοβουλία συμπεριλαμβάνει 

όλα εκείνα τα εργαλεία που είτε αυτοτελώς, είτε συνδυαζόμενα έχουν χρησιμοποιηθεί 

και δοκιμαστεί σε διάφορα μοντέλα εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

διεθνώς. Η σύνθεση και ο σχεδιασμός των λειτουργιών του πληροφοριακού 

συστήματος της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας του δήμου Κοζάνης είναι πρωτότυπα και 

έχουν λάβει υπόψη τους επί μέρους αποτελέσματα εφαρμογής συστημάτων 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας σε διάφορους κυβερνητικούς φορείς στην Ευρώπη αλλά 

και διεθνώς. 

Έτσι το σύστημα Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας του Δήμου Κοζάνης: 

 Παρέχει ένα κανάλι ενημέρωσης και πληροφόρησης προς τους πολίτες το 

οποίο περιλαμβάνει όλες τις αποφάσεις της διοίκησης σε τοπικό και 

υπερτοπικό επίπεδο που αφορούν ή/και επηρεάζουν τη ζωή της τοπικής 

κοινωνίας καθώς και ειδήσεις και νέα που ενισχύουν τη γνώση και την 

παιδεία των πολιτών και που προάγουν την εμβάθυνση της σκέψης και του 

προβληματισμού σε σχέση με τη συμμετοχή τους στη διαμόρφωση πολιτικής. 

Δίνει ταυτόχρονα τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους δημότες να 

http://www.empapas.gr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=27&Itemid=25
http://www.empapas.gr/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=27&Itemid=25
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συμβάλλουν στην ενίσχυση της ενημέρωσης των συμπολιτών τους αφού τους 

επιτρέπει να προσθέτουν τις ειδήσεις και τα νέα που ανακαλύπτουν οι ίδιοι 

στο διαδίκτυο, τα οποία κρίνονται ότι ενδιαφέρουν την τοπική κοινωνία. 

 Προκαλεί το διάλογο και την διαβούλευση μέσα από την ενημέρωση. Η 

είδηση, το πρόβλημα, η απόφαση και ο πολιτικός σχεδιασμός γίνεται θέμα 

διαλόγου και αντικείμενο διαβούλευσης με τους πολίτες. Ο πολίτης 

ενημερώνεται, ενισχύει τη γνώση του και παίρνει θέση μέσα από μια 

διαδικασία ωρίμανσης και εμβάθυνσης στη γνώση του θέματος που τον 

απασχολεί. 

 Προκαλεί την επώνυμη και υπεύθυνη συμμετοχή. Οι πολίτες συμμετέχουν 

επειδή το επιθυμούν και συμμετέχουν επώνυμα. Η επώνυμη συμμετοχή 

ενισχύει τη Δημοκρατία και αναδεικνύει την προσωπικότητα του καθενός. 

Μετατρέπει τη μάζα και τον όχλο σε σύνολο αυτοτελών και αυτόβουλων 

υπεύθυνων μονάδων, που λειτουργούν στο πλαίσιο της ηθικής και του 

σεβασμού της ελευθερίας των υπολοίπων.  

 Παρέχει το δικαίωμα του «ψηφίζειν» και της συγκέντρωσης υπογραφών για 

κρίσιμες αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν και για θέματα που απασχολούν 

την τοπική κοινωνία. 

 Παρέχει ένα εύχρηστο και φιλικό περιβάλλον επικοινωνίας στον πολίτη, που 

διαθέτει πολλά από τα χαρακτηριστικά των διαδεδομένων ηλεκτρονικών 

συστημάτων κοινωνικής δικτύωσης του διαδικτύου. Ο κάθε πολίτης – 

χρήστης του συστήματος έχει το δικό του προσωπικό χώρο στο σύστημα που 

οργανώνει και προβάλει σε αυτόν και σε όποιον άλλον ο ίδιος θέλει την 

προσωπική παρακαταθήκη των πολιτικών του ενεργειών και παρεμβάσεων. 

Η Δημοτική Αρχή της Κοζάνης φιλοδοξεί μέσα από αυτό το σύστημα να αλλάξει τα 

δεδομένα στο δήμο και στην περιοχή και να δώσει στον πολίτη ένα μέσο για να 

συμμετέχει ενεργά στην ανανέωση και στην αναδιαμόρφωση της έννοιας της 

πολιτικής και της Δημοκρατίας.  

(http://politis.kozanh.gr/generalinfo/Pages/municipality.aspx) 

http://politis.kozanh.gr/generalinfo/Pages/municipality.aspx
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3.1.8 Έργο Πνύκα 

H Δημοκρατία στην αρχαία Αθήνα, όπως προείπαμε, ήταν και παραμένει ένα 

κορυφαίο πρότυπο που φθάνει στις μέρες μας μέσω των συνταγματικών ρυθμίσεων 

και των ψηφοφοριών. Το δικαίωμα στην συχνή κατάθεση γνώμης φιλοδοξεί να 

εγκαθιδρύσει το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού 

Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πνύκα. Το Ερευνητικό Ακαδημαϊκό 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) ιδρύθηκε με την ονομασία 

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ι.Τ.Υ.) το 1985 με έδρα την Πάτρα, ως ΝΠΙΔ 

(Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου), μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με το 

Προεδρικό Διάταγμα 9/1985. (βλ Παράρτημα σελ 106) 

Η αναφορά και μόνο της Πνύκας παραπέμπει στη Δημοκρατία. Είναι το όνομα που 

τιμητικά οι επικεφαλής του ΕΑΙΤΥ έδωσαν στο σύστημα τους. Ο σχεδιασμός έγινε 

με τη χρήση τυπικών μεθόδων ανάλυσης και διαχείρισης κινδύνων δίνοντας έμφαση 

στην προσέλκυση της δημόσιας εμπιστοσύνης. Η αρχιτεκτονική του συστήματος 

είναι κατανεμημένη και περιλαμβάνει τα παρακάτω υποσυστήματα:  

Το Υποσύστημα Πυρήνα υλοποιεί ένα ανθεκτικό κρυπτογραφικό πρωτόκολλο που 

χρησιμοποιεί διαμοίραση κλειδιού ανάμεσα σε μη έμπιστες οντότητες και 

ομομορφική Εlgamal κρυπτογράφηση και είναι κατάλληλο για μεγάλης κλίμακας 

ψηφοφορίες.  

Το Υποσύστημα Εγγραφής/Πιστοποίησης είναι υπεύθυνο για τη δημιουργία του 

εκλογικού καταλόγου και την αυθεντικοποίηση των ψηφοφόρων. Για το σκοπό αυτό 

αξιοποιείται ιεραρχική Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού (PKI).  

Το Υποσύστημα Ψηφοφορίας διαχειρίζεται την ηλεκτρονική υποβολή της ψήφου από 

τους εγγεγραμμένους ψηφοφόρους η οποία υποστηρίζεται από ένα ισχυρό μηχανισμό 

logging/auditing.  

Το Υποσύστημα Καταμέτρησης/Επαλήθευσης υπολογίζει το αποτέλεσμα της 

ψηφοφορίας. Η καταμέτρηση γίνεται σε δύο επίπεδα: τοπικά από τις επιμέρους 

Εκλογικές Αρχές και συνολικά από την Κεντρική Αρχή η οποία και επαληθεύει με 

τον τρόπο αυτό το τελικό αποτέλεσμα το οποίο στη συνέχεια ανακοινώνει σε δημόσιο 

πίνακα ανακοινώσεων.  
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Το Υποσύστημα Διαχείρισης είναι υπεύθυνο για την εισαγωγή των παραμέτρων της 

ψηφοφορίας, τη δημιουργία των ψηφοδελτίων, την ενεργοποίηση των απαιτούμενων 

λειτουργιών ασφάλειας ανάλογα με τον τύπο της ψηφοφορίας (πχ. έκφραση γνώμης, 

εκλογική διαδικασία) κλπ.  

Για την ανάπτυξη του συστήματος χρησιμοποιήθηκαν κατά κόρον εργαλεία ανοικτού 

κώδικα ενώ η κύρια γλώσσα προγραμματισμού ήταν η Java και η πρώτη δοκιμή του 

συστήματος έγινε στις εκλογές του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας τον Δεκέμβριο του 2007. 

Στις 13.06.08 το ΕΑΙΤΥ υπέβαλε συμμετοχή με το σύστημα ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας «Πνύκα» (http://www.pnyka.cti.gr/) στο διαγωνισμό e-voting που 

διοργάνωσε το Competence Center for Electronic Voting and Participation 

(http://www.e-voting.cc/) με χορηγό τον αυστριακό οργανισμό Internet Foundation 

Austria (IFA). Ο διαγωνισμός αφορούσε σε μη εμπορικά διαδικτυακά συστήματα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που έχουν αναπτυχθεί εξ' ολοκλήρου με εργαλεία 

ανοικτού κώδικα και είναι ο πρώτος που διενεργείται για συστήματα e-voting στην 

Ευρώπη. Στις 14.07.08 γνωστοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης από 

πενταμελή επιτροπή εμπειρογνωμόνων σύμφωνα με το οποία το σύστημα Πνύκα 

μπήκε στην τελική τριάδα μαζί με δύο άλλα τα οποία αναπτύχθηκαν από μία 

αυστριακή και μία γερμανική ομάδα αντίστοιχα. Τα τρία συστήματα παρουσιάστηκαν 

στις 6 Αυγούστου 2008 στο Bregenz της Aυστρίας στο πλαίσιο του 3rd international 

Conference οn e-Voting. Έγινε, επίσης, επίδειξη μιας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και 

ακολούθησε ανοικτή συνεδρία ερωτήσεων - απαντήσεων ενώπιον της επιτροπής. Η 

διαδικασία της τελικής αξιολόγησης ανέδειξε το σύστημα Πνύκα νικητή του 

διαγωνισμού. 

Στη σημερινή εποχή αν η «αρχαία Αγορά» είναι το διαδίκτυο, η «σύγχρονη Πνύκα» 

μπορεί να ξεπηδήσει από τον κυβερνοχώρο, με γνώμονα όμως τη δημιουργία ενεργών 

και πολιτικοποιημένων πολιτών. (Προυκάκης 2010) 

 

3.1.9 Ηλεκτρονικός σύμβουλος ψήφου 

Η παρούσα ηλεκτρονική πλατφόρμα αποτελεί μια κοινή πρωτοβουλία του 

Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Πολιτικής Έρευνας του Τμήματος Πολιτικών 
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Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και του Κέντρου 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας (e-Democracy Centre) που ανήκει στο Κέντρο 

Δημοκρατίας Άαραου (ZDA) του Πανεπιστημίου της Ζυρίχης. Η ανάπτυξη και η 

τεχνική υποστήριξη έγινε από την Pit Solutions. Πρόκειται για μια ανεξάρτητη, 

ερευνητική πρωτοβουλία. 

Ειδικοί ερευνητές έχουν κωδικοποιήσει τις θέσεις όλων των υποψηφίων. Οι 

ψηφοφόροι καλούνται να απαντήσουν σε σειρά ερωτήσεων για πολιτικά ζητήματα 

της επικαιρότητας και βάσει των απαντήσεων τους, εξετάζεται η συμβατότητα των 

θέσεών που πρεσβεύουν με εκείνες των υποψηφίων. Τέλος να πούμε ότι κάθε 

θεματική ενότητα περιλαμβάνει τρεις ερωτήσεις.   

Οι ερωτήσεις καλύπτουν δέκα ευρύτερες θεματικές ενότητες:  

1. Προστασία του Πολίτη,  

2. Οικονομική Ανάπτυξη,  

3. Διαχείριση Οικονομικών,  

4. Μετανάστευση,  

5. Περιβάλλον, Ενέργεια και Μεταφορές,  

6. Εκπαίδευση και Υγεία,  

7. Κοινωνική Συνοχή,  

8. Εθνικά Θέματα,  

9. Σχέσεις με ΕΕ,  

10. Αλλαγές στο Σύστημα Διοίκησης και Αντιπροσώπευσης.  

 (http://helpmevote.gr/main) 

Ο ηλεκτρονικός σύμβουλος ψήφου που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα 

για τις περιφερειακές εκλογές του 2010 χρησιμοποιήθηκε από περισσότερους από 

30,000 πολίτες μέχρι τις 7μμ του πρώτου γύρου των εκλογών. 

http://www.pitsolutions.ch/
http://helpmevote.gr/main
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3.2 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας υπάρχει μια βαθμιαία συνειδητοποίηση 

της ανάγκης να εξεταστούν νέα εργαλεία για τη δημόσια συμμετοχή που επιτρέπουν 

σε ένα ευρύτερο ακροατήριο να συμβάλει στη δημοκρατική συζήτηση και όπου οι 

συνεισφορές καθαυτές είναι ευρύτερες και βαθύτερες. 

 

3.2.1 Πορτογαλία 

Το Πρόγραμμα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας, μια κοινή πρωτοβουλία των UMIC και 

STAPE υπό την επίβλεψη της Εθνικής Επιτροπής Εκλογών της Πορτογαλίας, 

στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ψηφοφορία, στην αντιμετώπιση της 

εκλογικής αποχής και στην απλούστευση της εκλογικής διαδικασίας, επιτρέποντας 

στους ψηφοφόρους να καταθέσουν την ψήφο τους σε οποιοδήποτε εκλογικό κέντρο 

(υπάρχουν περίπου 12.500 εκλογικά κέντρα στη χώρα).  

Προκειμένου να επιτευχθούν οι συνθήκες για την εθνική εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας, το πρόγραμμα έχει πραγματοποιήσει ήδη δύο μη δεσμευτικές 

(πιλοτικές) πρωτοβουλίες. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια των 

Ευρωεκλογών του 2004, όπου δοκιμάστηκαν τρεις διαφορετικές τεχνολογίες 

ψηφοφορίας σε 9 δήμους. Στην αρχή του 2005, κατά τη διάρκεια των Γενικών 

Εκλογών, οι τρεις αυτές τεχνολογίες εξετάστηκαν ακόμα μια φορά, βελτιωμένες 

πλέον με δοκιμές έγγραφης επαλήθευσης και τεχνολογίες ενσωμάτωσης ατόμων με 

αναπηρίες. Επιπλέον, οι Πορτογάλοι πολίτες που ζούσαν στο εξωτερικό (περίπου 

150.000) είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν μια εφαρμογή διαδικτυακής (μη 

δεσμευτικής) ψηφοφορίας.  

Κατά τη διάρκεια των δύο πρωτοβουλιών πραγματοποιήθηκαν, από ανεξάρτητες 

αρχές, διάφοροι έλεγχοι ασφάλειας, προσβασιμότητας και ικανοποίησης των 

χρηστών, οι οποίοι ανέδειξαν εξαιρετικά θετική αντίδραση από τους ψηφοφόρους. 

(βλ http://www.votoelectronico.pt/) 

http://www.votoelectronico.pt/


51 

 

3.2.2 Νότια Κορέα 

Η Μητροπολιτική Κυβέρνηση της Σεούλ χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία για να 

αυξήσει τη συμμετοχή των κατοίκων στα κοινά. Για μια μητρόπολή όπως η Σεούλ, με 

πληθυσμό πάνω από 10 εκ. κατοίκους, ένα διαφορετικό εργαλείο ήταν αναγκαίο. 

Έτσι το 2003, η προσοχή στράφηκε στο διαδικτυακό χώρο, ο οποίος επιτρέπει στους 

πολίτες να συζητήσουν οποιοδήποτε θέμα, οποτεδήποτε και οπουδήποτε.  

Το Cyber Policy Forum είναι ένα διαδικτυακό forum συζήτησης, όπου κάθε μήνα 

εστιάζει σε ένα διαφορετικό θέμα. Στόχοι του Forum είναι: α) Να δώσει την ευκαιρία 

στους πολίτες να καταλάβουν τα πολιτικά θέματα και να διευκολύνει τις συζητήσεις, 

β) Να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια διοίκηση και να 

διασφαλίσει τη γνώμη τους πάνω σε πολιτικά θέματα και γ) Να αντικατοπτρίσει τις 

απόψεις των πολιτών σε δημοτικά θέματα και να παράγονται πιο κατάλληλες λύσεις 

για τους πολίτες.  

Υπάρχουν δύο είδη forum: ένα για συνηθισμένους πολίτες και ένα για νέους. Το 

Youth Cyber Policy Forum προσφέρει στους έφηβους πολίτες ένα μέρος για να 

συζητάνε σχετικά με πολιτικά και κοινωνικά θέματα που τους ενδιαφέρουν. Οι 

υπεύθυνοι διαμόρφωσης πολιτικών μπορούν έτσι να καταλάβουν τι θέλουν οι πολίτες 

και ποιες είναι οι απόψεις τους. Αυτό επέτρεψε στους δημόσιους αξιωματούχους να 

μειώσουν το χρόνο και το κόστος που χρειάζεται για να σχεδιάσουν πολιτικές και να 

ελαχιστοποιήσουν τα λάθη πριν τη διαμόρφωσή τους, και να καταλάβουν τις 

δυσκολίες που ενίοτε δημιουργούνται από τις διάφορες μεταρρυθμίσεις.  

Σε διάστημα δύο ετών, 2.624 πολίτες κατέθεσαν τις απόψεις τους στο Cyber Policy 

Forum ενώ ένας μεγάλος αριθμός πολιτών επισκέφτηκε τα φόρα (124.406 hits 

συνολικά) και διάβασε τα μηνύματα online. (βλ http://www.seoul.go.kr ) 

 

 

http://www.seoul.go.kr/
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3.2.3 Ηνωμένες Πολιτείες 

3.2.3.1 Ηλεκτρονική Νομοπαρασκευή 

Η πρωτοβουλία «Ηλεκτρονική Νομοπαρασκευή» της Ομοσπονδιακής κυβέρνησης 

των ΗΠΑ αποτελεί μία από τις πιο αξιοσημείωτες καινοτομίες στην παροχή 

δημοσίων υπηρεσιών από τις ΗΠΑ κατά τα τελευταία έτη. Η πιο πρόσφατη (με 

έναρξη λειτουργίας το Σεπτέμβριο του 2005) έκδοση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 

Regulations.gov προσφέρει στους πολίτες πρόσβαση σε πλήρεις φακέλους 

νομοπαρασκευαστικών κειμένων, περιλαμβανομένων προσχεδίων για δημόσια 

διαβούλευση, εισηγητικών εκθέσεων και δημοσίων σχολίων. Όσον αφορά την 

εσωτερική λειτουργία των εμπλεκομένων υπηρεσιών, η ανάπτυξη του 

Ομοσπονδιακού Συστήματος Διαχείρισης Φακέλων (ΟΣΔΦ) επιτρέπει στις υπηρεσίες 

την αποτελεσματική κατανομή του φόρτου εργασίας στο απασχολούμενο προσωπικό, 

την παρακολούθηση της απόδοσης σε σχέση με τη διαχείριση των 

νομοπαρασκευαστικών Φακέλων και τη συνεργατική προετοιμασία και επεξεργασία 

νέων Νομοσχεδίων.  

Η πρωτοβουλία «Ηλεκτρονική Νομοπαρασκευή» υπηρετεί μία βασική αρχή της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας: την ανάπτυξη εμπιστοσύνης ανάμεσα στη Διοίκηση και 

τους πολίτες, χρησιμοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής ώστε να επιτρέψει στο 

σύνολο των πολιτών να συμμετάσχουν αποτελεσματικότερα στη διακυβέρνησή τους.  

Ο αντίκτυπος αυτής της πρωτοβουλίας ήταν το ΟΣΔΦ να δεχθεί εκατομμύρια 

διαδικτυακές επισκέψεις (και χιλιάδες σχόλια υποβλήθηκαν μέσω του ηλεκτρονικού 

εντύπου της εφαρμογής Regulations.gov). Οι συνεργαζόμενες υπηρεσίες έχουν 

δημιουργήσει 22.000 Φακέλους στο σύστημα (οι οποίοι αυξάνονται κατά 12% κάθε 

μήνα). Το κοινό έχει τη δυνατότητα, την παρούσα στιγμή, να προσπελάσει 

περισσότερα από 250.000 έγγραφα δια του site Regulations.gov (με τον πλήθος 

εγγράφων να αυξάνεται κατά 5% κάθε μήνα). Επίσης, περισσότερα από 1500 μέλη 

του προσωπικού της υπηρεσίας είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της εφαρμογής.  

(βλ  http://www.regulations.gov/fdmspublic/component/main) 

 

http://www.regulations.gov/fdmspublic/component/main
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3.2.3.2 Ηλεκτρονική ψήφος 

Στις ΗΠΑ, η κοινή εργασία Caltech και MIT (2001) εξέτασε ποιές τεχνολογίες 

ψηφοφορίας είναι διαθέσιμες και την αξιοπιστία τους. Όμως από το 2000, στις 

αμερικανικές προεδρικές εκλογές σε πολλές πολιτείες, εφαρμόστηκε για πρώτη φορά 

το σύστημα της ηλεκτρονικής ψήφου. Οι Αμερικανοί χρησιμοποιώντας διάτρητες 

κάρτες ή ειδικό λογισμικό καταχώριζαν τις ψήφους τους σε ειδικά τερματικά που 

έστελναν αργότερα τα αποτελέσματα εκτός διαδικτύου στους κεντρικούς server του 

αμερικανικού υπουργείου εσωτερικών. Τα αποτελέσματα ήταν απογοητευτικά, με τα 

άκυρα ψηφοδέλτια να ξεπερνάνε κάθε προσδοκία και τους Αμερικανούς να 

δηλώνουν μπερδεμένοι και αμήχανοι μπροστά στην ηλεκτρονική ψήφο. 

(βλ http://www.ntua.gr/periklesnet/page1/page1.html) 

 

3.2.4 Βραζιλία 

Η κυβέρνηση του Porto Alegre ανέπτυξε κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών τη 

χρήση πληροφοριακών συστημάτων και το 2001 επέκτεινε τη χρήση τους 

προκειμένου να αυξήσει τη συμμετοχή των πολιτών στη διακυβέρνηση του δήμου 

δεχόμενη προτάσεις από αυτούς. 

Η λειτουργία του συστήματος ακολουθεί τέσσερις αρχές: α) συμμετοχή στα κοινά, β) 

δόμηση δημοτικής συνείδησης, γ) αναγνώριση των προτεραιοτήτων και δ) διαφάνεια 

στη διοίκηση. Οι αρχές αυτές τηρούνται πιστά από το 1989, οπότε και επελέγησαν 

από τους δημότες για τη διακυβέρνηση του δήμου τους. Οι απαραίτητες τεχνολογικές 

υποδομές για την υποστήριξη της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και τη μετατροπή της 

πόλης σε προχωρημένο τεχνολογικό κέντρο απαιτούσε τις παρακάτω τολμηρές 

στρατηγικές: α) απελευθέρωση της αγοράς τηλεπικοινωνιών,  β) εγκατάσταση 

ευρυζωνικών δικτύων, γ) θέσπιση κανόνων για την εξυπηρέτηση της υποδομής από 

την PROCEMPA (Δημοτική Εταιρία Πληροφορικής και Επικοινωνιών.)  

Οι παραπάνω κανόνες είχαν σαν αποτέλεσμα την εγκατάσταση δικτύου οπτικής ίνας 

μήκους 100 χιλιομέτρων (PROCEMPA Infovia) με τα εξής χαρακτηριστικά: α) 

δημιουργία δικτύου πολλών υπηρεσιών με τη χρήση της ΑΤΜ τεχνολογίας για τη 

http://www.ntua.gr/periklesnet/page1/page1.html
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μετάδοση δεδομένων, φωνής και εικόνας, β) την εξυπηρέτηση 21 από 23 συνολικών 

δημοτικών τμημάτων, γ) τη σύνδεση 4.000 μικροϋπολογιστών κατανεμημένων σε 

163 τοπικά δίκτυα συνθέτοντας ένα ευρύ μητροπολιτικό δίκτυο, δ) την εξυπηρέτηση 

του τηλεφωνικού συστήματος των δημοτικών τμημάτων, ε) τη βελτίωση των 

υπηρεσιών υγείας χάρη στη δυνατότητα τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου για κάθε 

χρήστη του δημόσιου συστήματος υγείας καθώς και τη μετάδοση ιατρικών εικόνων 

ανάμεσα σε νοσοκομεία, εργαστήρια και άλλα κέντρα. (βλ 

http://www.portoalegre.rs.gov.br/ ) 

 

3.2.5 Καναδάς 

Η επίσημη ιστοσελίδα του δήμου του Vancouver προσφέρει πληροφορίες σχετικά με 

την πόλη καθώς και διάφορες υπηρεσίες για τους πολίτες, όπως: α) έκδοση 

πιστοποιητικών (γέννησης, γάμου κλπ.), β) πληρωμή πρόστιμων παρκαρίσματος, γ) 

άδεια σκύλων, δ) κράτηση τραπεζιού για πικ-νικ κ.α.. Πέρα από το πλήθος των 

υπηρεσιών που προσφέρονται από την ιστοσελίδα, προτεραιότητα της πόλης ήταν να 

αναπτύξει μια ιστοσελίδα η οποία θα περιελάμβανε μια ευρεία γκάμα λεπτομερούς 

περιεχομένου. Ο στόχος του δήμου είναι η προώθηση της συμμετοχικότητας στα 

αστικά προγράμματα και η πρόσβαση στις υπηρεσίες τους. Ακόμη ένα πολύ 

σημαντικό στοιχείο του συστήματος, είναι η δυνατότητα ηλεκτρονικής συμμετοχής 

των πολιτών στα κοινά μέσω συζητήσεων σε θέματα που επηρεάζουν τη ζωή τους.  

Κάποιοι από τους στόχους του έργου είναι α) Η βελτίωση της συνολικής και 

ατομικής ευημερίας σε κοινωνικό, οικονομικό και φυσικό επίπεδο, β) Η προστασία 

και βελτίωση του περιβάλλοντος, γ) Η ίση παροχή ποιοτικών υπηρεσιών. δ) Η 

δημιουργία ανταγωνιστικού, ασφαλούς, υγιούς και αποδοτικού περιβάλλοντος 

εργασίας, ε) Η εμφύσηση της οικονομικής υπευθυνότητας, στ) Η άρτια διοίκηση 

μέσω της δημόσιας συμμετοχής, εσωτερικής βελτίωσης και της εγκαθίδρυσης 

δημιουργικών εξωτερικών συνεργασιών. (βλ http://vancouver.ca/ ) 

 

http://www.portoalegre.rs.gov.br/
http://vancouver.ca/
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3.2.6 Εσθονία 

Η ιδέα της Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας στην Εσθονία άρχισε το 2001 και κέρδισε 

γρήγορα έδαφος. Η πραγματοποίηση όμως του προγράμματος έγινε στις τοπικές 

εκλογές του Οκτωβρίου του 2005. Το θέμα  που ενέσκηψε από τους επικριτές της 

ιδέας ήταν η αρχή της ισότητας της ψήφου.  

Ο τότε Πρόεδρος της Εσθονίας χρησιμοποίησε το δικαίωμα του βέτο και κατέφυγε 

στο Εθνικό δικαστήριο, το οποίο έδωσε το πράσινο φως για τη διενέργεια της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Το σύστημα, παρά τις αμφισβητήσεις, άντεξε και 

υποστήριξε τις εκλογές, δίνοντας τη δυνατότητα στους υπεύθυνους να μιλήσουν για 

επιτυχή έκβαση των εκλογών ( 9.317 άνθρωποι ψήφισαν on-line). Στις 

κοινοβουλευτικές εκλογές του 2007 , η ψηφοφορία ήταν διαθέσιμη από τις 26 έως τις 

28 Φεβρουαρίου, συνολικά ψήφισαν on-line 30.275 πολίτες. Με την δεύτερη επιτυχή 

εφαρμογή της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ήρθε η επιβράβευση και η νομιμοποίηση 

των υποστηρικτών της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. Έτσι η Εσθονία έγινε η πρώτη 

χώρα στην οποία διεξήχθησαν εθνικές εκλογές με τη χρήση διαδικτύου. 

(βλ http://www.sigmalive.com/files/filefield/0/8/8/simerini30092007.pdf) 

 

3.2.7 Σκωτία 

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αίτησης που χρησιμοποιείται από τους πολίτες 

για να υποβάλουν αιτήματα στο Σκωτσέζικο Κοινοβούλιο καλείται e-petitioner. Το 

σύστημα αυτό σχεδιάστηκε για να παρέχει ηλεκτρονικά στους πολίτες το κείμενο του 

αιτήματος και πρόσθετες πληροφορίες για το θέμα του αιτήματος. Αυτοί που 

αποφασίσουν να υποστηρίξουν το αίτημα μπορούν να προσθέσουν το όνομα και τη 

διεύθυνσή τους στην αίτηση. Ακόμα, όλοι οι πολίτες μπορούν να συγκροτήσουν ένα 

ολοκληρωμένο online φόρουμ συζήτησης και να προσθέσουν σχόλια για κάθε 

ηλεκτρονική αίτηση ή ενάντια σε αυτή. Τέλος, η επιτροπή εξασφαλίζει ότι οι 

ενάγοντες κρατιούνται ενήμεροι για την πρόοδο της αίτησής τους.  

http://www.sigmalive.com/files/filefield/0/8/8/simerini30092007.pdf
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Οι ενέργειες αυτές έχουν οδηγήσει σε μια σειρά θετικών εκβάσεων, από τοπικές 

λύσεις σε ανησυχίες των εναγόντων, έως τροποποιήσεις στη νομοθεσία, 

καταδεικνύοντας έτσι την σημασία της ενεργού συμμετοχής.  

(βλ .www.e-petitioner.org.uk) 

 

3.2.8 e-Democracy Centre 

Το κέντρο Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας ( e-DC) , είναι ένα από τα πρώτα 

διεπιστημονικά ερευνητικά κέντρα με σκοπό τη μελέτη της Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας. Βασικός  στόχος στο e-DC είναι η διεξαγωγή έρευνας σχετικά με το 

πώς νέες τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) αλληλεπιδρούν με 

τους δημοκρατικούς θεσμούς.  

Το κέντρο διαθέτει ένα διεπιστημονικό δίκτυο συνδεδεμένων ερευνητών από όλο τον 

κόσμο, οι οποίοι εργάζονται στον τομέα της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και της 

ηλεκτρονικής συμμετοχής. Το κέντρο βασίζεται πλέον στο νεοσύστατο τμήμα για τη 

Δημοκρατία στο Aarau, στο Πανεπιστήμιο της Ζυρίχης. 

(βλ http://www.edemocracycentre.ch/) 

 

3.2.9 Ελβετία 

Ένα από τα καλύτερα εστιατόρια της Γενεύης πέρασε στην ιστορία της ψηφιακής 

εποχής, όχι όμως για τις γαστρονομικές του επιδόσεις. Το «Le Floris» στο Ανιέρ, ένα 

από τα προάστια της ελβετικής μεγαλούπολης, στάθηκε η αφορμή για να δοκιμαστεί 

επίσημα στην πράξη για πρώτη φορά η ψηφοφορία πολιτών μέσω ίντερνετ.  

Οι 1.162 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι του χωριού στις όχθες της λίμνης της Γενεύης 

κλήθηκαν να ψηφίσουν σε ένα από τα πολλά δημοψηφίσματα τα οποία γίνονται στο 

πλαίσιο του συστήματος άμεσης δημοκρατίας που ισχύει στην Ελβετία. Εκεί, οι 

πολίτες έχουν μεγαλύτερη δύναμη στα χέρια τους από ότι σε μια κοινοβουλευτική 

δημοκρατία και αποφασίζουν με δημοψηφίσματα για πολλά θέματα που τους 

αφορούν. Ο δήμος του Ανιέρ στο καντόνι της Γενεύης πρότεινε να ανακαινίσει το 

http://www.e-petitioner.org.uk/
http://www.edemocracycentre.ch/
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δημοτικό κτίριο που στεγάζει το εστιατόριο - ιδιωτική επιχείρηση - και μαζί τις 

εγκαταστάσεις του εστιατορίου (κουζίνα, κελάρι κ.λπ.). Το κόστος της ανακαίνισης 

φτάνει τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ορισμένοι κάτοικοι αντέδρασαν στην ιδέα της 

ανακαίνισης μιας ιδιωτικής επιχείρησης με χρήματα των φορολογούμενων και έτσι, η 

υπόθεση έφτασε σε δημοψήφισμα . 

Στα πλαίσια ενός προγράμματος ηλεκτρονικής ψήφου, που έχει ξεκινήσει εδώ και 

δύο χρόνια στη Γενεύη, οι αρμόδιοι αποφάσισαν να το δοκιμάσουν επίσημα δίνοντας 

την ευκαιρία στους πολίτες να ψηφίσουν «ναι» ή «όχι» στην πρόταση μέσω Ίντερνετ. 

Τα αποτελέσματα ήταν απολύτως επιτυχημένα, πρώτα από όλα για τους ιδιοκτήτες 

του εστιατορίου, που θα δουν την περιουσία τους να αποκτά νέο πρόσωπο με τα 

χρήματα της πόλης, σύμφωνα με το 61,3 % των ψήφων. Και το σημαντικότερο, για 

τους θιασώτες της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, που είδαν το όραμά τους να 

πραγματοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα.  

Το πείραμά είχε μεγάλη επιτυχία, λέει ο Μισέλ Σεβαλιέ, υπεύθυνος επικοινωνίας του 

προγράμματος e-vote στον δήμο της Γενεύης. Η ψηφοφορία διεξήχθη χωρίς 

πρόβλημα και οι πολίτες μπόρεσαν να ψηφίσουν μέσω ιντερνέτ. Το 43% των 

ψηφοφόρων, 323 άτομα, προτίμησε το διαδίκτυο, το 51% έστειλε την ψήφο του μέσω 

ταχυδρομείου και μόλις το 6% προσήλθε στις κάλπες. Σημειώνεται ότι στην Ελβετία, 

το 55% του πληθυσμού χρησιμοποιεί τακτικά το διαδίκτυο. Φαίνεται, μάλιστα, πως η 

επιλογή του ίντερνετ ώθησε αρκετούς πολίτες που δεν θα ψήφιζαν διαφορετικά - η 

ψήφος δεν ήταν υποχρεωτική - να συμμετάσχουν στο δημοψήφισμα. 

(https://www.geneve.ch/evoting/) 

 

3.2.10 Λοιπή Ευρώπη 

Τα κοινοβούλια της Βρετανίας και της Γερμανίας είναι εκείνα που έχουν σημειώσει 

τα πρώτα βήματα σε σχέση με τα υπόλοιπα κοινοβούλια προς την εγκαθίδρυση μιας 

ηλεκτρονικής επικοινωνίας με τους πολίτες. Μάλιστα η βρετανική κυβέρνηση έχει 

ήδη εκδώσει ένα εγχειρίδιο για το πώς οραματίζεται η ίδια τη μετάβαση στην 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία. 

https://www.geneve.ch/evoting/
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Στη Μεγάλη Βρετανία έχει αρχίσει να δοκιμάζεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω 

Internet, μέσω κινητών τηλεφώνων (SMS) και η επικοινωνία μέσω ψηφιακής 

τηλεόρασης. Οι Βρετανοί έχουν ψηφίσει με αυτούς τους τρόπους σε τοπικές εκλογές 

από το 2002. (Λαΐνας 2004) 

Στην Ευρώπη το πρόγραμμα  Cybervote, έχει παρουσιάσει ένα  on-line σύστημα 

ψηφοφορίας ενσωματώνοντας ένα ιδιαίτερα ασφαλές και επαληθεύσιμο πρωτόκολλο 

ψηφοφορίας διαδικτύου, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί στις τοπικές, περιφερειακές, 

εθνικές ή ευρωπαϊκές εκλογές. (http://www.ntua.gr/periklesnet/page3/page3.html) H 

Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων που 

σχετίζονται με την Ηλεκτρονική Δημοκρατία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΕΡΕΥΝΑ 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Στα πλαίσια της διπλωματικής μου εργασίας «Εμπειρική έρευνα αποδοχής και 

εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στους Έλληνες πολίτες» 

πραγματοποιήθηκε έρευνα με σκοπό τη διερεύνηση της στάσης των πολιτών όσον 

αφορά στην αποδοχή και στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στη χώρα 

μας. 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαΐου του 2012, 

τις δύο εβδομάδες που ακολούθησαν μετά την Κυριακή (6/5/2012) του πρώτου γύρου 

των εθνικών εκλογών, δηλαδή από της 14/5/2012 έως και της 31/5/2012, στην 

Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας. Το δείγμα αποτελούνταν από 150 πολίτες και 

των δύο φύλων, με βασική προϋπόθεση οι ερωτώμενοι να είχαν τη δυνατότητα 

άσκησης εκλογικού δικαιώματος. Ο αριθμός του δείγματος ορίστηκε στα 150 άτομα, 

σύμφωνα με τη δομή και τις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. Ο προσεγγιστικός 

κανόνας μεγέθους δείγματος καθορίζει ότι το ελάχιστο μέγεθος δείγματος ισούται με 

το γινόμενο του 30 επί τον αριθμό που σημειώνει το υψηλότερο επίπεδο διαβάθμισης 

ερωτήσεων σε ένα ερωτηματολόγιο. (Sekaran 1992) Με κριτήριο τις ερωτήσεις με τις 

περισσότερες πιθανές απαντήσεις (ερωτήσεις 8, 15 και 17 με πέντε πιθανές 

απαντήσεις έκαστη) ο αριθμός των ερωτηματολογίων προκύπτει πολλαπλασιάζοντας 

τον αριθμό των πιθανών αυτών απαντήσεων (5) με τον αριθμό 30. Έτσι τα  

ερωτηματολόγια που διανεμήθηκαν ήταν 150. 

Έγινε προσπάθεια να συμπεριληφθούν πολίτες από όλο το ψηφιακό χάσμα για την 

δημιουργία μίας καλύτερης εικόνας της πραγματικότητας. Η έρευνα διενεργήθηκε με 

την εμπειρική μέθοδο της συμπλήρωσης δομημένου ερωτηματολογίου που 

διανεμήθηκε, αποτελούμενο από 17 ερωτήσεις. Η συμπλήρωση των 

ερωτηματολογίων, από τους ερωτηθέντες, πραγματοποιήθηκε χωρίς την παρουσία 

του ερευνητή και δεν ορίστηκε απαραίτητος χρόνος συμπλήρωσης του. Η ομάδα 

στόχος της έρευνας δεν αποτελεί αντιπροσωπευτικό δείγμα όλων των Ελλήνων 

πολιτών ,για το λόγο αυτό τα αποτελέσματα δε μπορούν να γενικευτούν. 
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Παρόλα αυτά, η παρούσα έρευνα μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα  για να ασχοληθούν 

εμπεριστατωμένα ερευνητικές ομάδες, ώστε να αποδοθούν επιβεβαιωμένα 

συμπεράσματα για σωστή πρακτική εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στην 

Ελλάδα. 

 

4.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ 

4.2.1 Ερευνητική προσέγγιση 

Για την έρευνα χρησιμοποιήθηκε δομημένο ερωτηματολόγιο, με κλειστού τύπου 

ερωτήσεις, το οποίο έχει αυστηρά καθορισμένη σειρά των γραπτών ερωτήσεων και 

αυτό γιατί ένα δομημένο ερωτηματολόγιο χρησιμοποιείται κατά κόρον σε ποσοτικές 

έρευνες. (Sandhusen, 2000, σ. 179-181) 

Το ανώνυμο γραπτό ερωτηματολόγιο παρέχει τη δυνατότητα στους ερωτώμενους 

πολίτες να το συμπληρώσουν ανώνυμα, εύκολα και γρήγορα. Τα πλεονεκτήματα του 

δομημένου ερωτηματολογίου είναι η δυνατότητα μαζικής συμμετοχής, η εύκολη και 

άμεση ανάλυση αποτελεσμάτων, και ότι μπορεί να δώσει διαχρονικά αποτελέσματα 

και έχει μεγάλη ευελιξία. Το μειονέκτημά του είναι ότι οι προτεινόμενες απαντήσεις 

μπορεί να μην εκφράζουν πλήρως το σύνολο των πιθανών απαντήσεων που θα 

μπορούσαν να δώσουν οι ερωτώμενοι.  Μπορεί έτσι να τους περιορίζουν την 

έκφραση και επιλογή απαντήσεων. (Ζαφειρόπουλος 2005 σελ 79) 

 

4.2.2 Ανάπτυξη ερευνητικών οργάνων 

Στα πλαίσια ερευνητικών προγραμμάτων για την Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

αναπτύχθηκε στο τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων του ΤΕΙ 

Μεσολογγίου (παράρτημα Ναυπάκτου) δομημένο ερωτηματολόγιο, που 

συμπληρωνόταν από τους συμμετέχοντες ηλεκτρονικά, με σκοπό την ερευνητική 

δραστηριότητα για τη μελέτη των κοινωνικοπολιτικών επιδράσεων του διαδικτύου 

στους αυριανούς πολίτες. Στο πλαίσιο αυτό η ερευνητική ομάδα διερεύνησε τον 

τρόπο με τον οποίο οι σημερινοί νέοι και αυριανοί πολίτες ενημερώνονται, 
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αναπτύσσουν πολιτική άποψη και αποφασίζουν για ζητήματα της πολιτικής και 

κοινωνικής ζωής. (βλ http://edemocracy.tesyd.teimes.gr/news.php?id=9) 

Στην παρούσα έρευνα, το ερευνητικό όργανο για τη μελέτη του ερευνητικού 

προβλήματος ήταν και εδώ το ανώνυμο δομημένο ερωτηματολόγιο. Το 

ερωτηματολόγιο που διαμοιράστηκε δημιουργήθηκε ειδικά για τις ανάγκες της 

παρούσας έρευνας από την επισκόπηση της βιβλιογραφίας. Αποτελείται από 17 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, διαφόρων κατηγοριών, κλίμακας τάξης τριών (3) 

βαθμίδων. Η ανάλυση των κατηγοριών γίνεται παρακάτω, μαζί με την ομαδοποίηση 

των ερωτήσεων, που παρουσιάζεται στον πίνακα που ακολουθεί.   

 

Α/Α Ομάδα Ερωτήσεων Πλήθος 

ερωτήσεων 

Κωδικοποίηση 

μεταβλητών 

1 Ηλεκτρονική Δημοκρατία 5 V1 έως V5 

2 Εφαρμογή και αποδοχή 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

7 V6 έως V30 

3 Δημογραφικά στοιχεία 5 V31 έως V36 

Πίνακας 2. Ομαδοποίηση δηλώσεων του ερωτηματολογίου και των μεταβλητών της 

έρευνας 

 

Στο πρώτο μέρος του εντύπου, υπάρχουν  πέντε (5) εισαγωγικές ερωτήσεις σχετικές 

με το θέμα της έρευνας που μελετούν γενικότερα χαρακτηριστικά του ερωτώμενου 

και όχι καθαυτή την Ηλεκτρονική Δημοκρατία. Στο δεύτερο μέρος του 

ερωτηματολογίου υπάρχουν επτά (7) ερωτήσεις που αποτελούν τον πυρήνα του 

ερωτηματολογίου και που αφορούν συγκεκριμένα την εφαρμογή και την αποδοχή της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. Στο τρίτο μέρος υπάρχουν, για συμπλήρωση, 

δημογραφικά στοιχεία όπως το φύλο, η ηλικία (διαιρεμένη σε τέσσερα επίπεδα), η 

επαγγελματική κατάσταση, κ.α.. Τα δημογραφικά στοιχεία μπήκαν στο τέλος του 

εντύπου για να εκμεταλλευτούν οι ερωτώμενοι τον ωφέλιμο χρόνο που είχαν στη 

http://edemocracy.tesyd.teimes.gr/news.php?id=9


62 

 

διάθεσή τους μιας και είναι σταθερά στοιχεία που απαντιούνται άμεσα και εύκολα 

(Ζαφειρόπουλος 2005  σελ 78). Σε όλη την έκταση του ερωτηματολογίου τέθηκε μια 

σειρά τιμών (πιθανών απαντήσεων) από τις οποίες ο ερωτώμενος μπορούσε να 

επιλέξει. 

Χρησιμοποιήθηκαν οι εξής κατηγορίες σύμφωνα με τον διαχωρισμό της 

Μιχαλοπούλου (1992). 

 Διχοτομικές ερωτήσεις : Πρόκειται για ερωτήσεις που επιδέχονται ως 

απάντηση μία από δύο δυνατές τιμές (V2, V4, V5, V13, V30, V31)   

 Κλίμακες απλής επιλογής : Πρόκειται για ερωτήσεις που επιδέχονται μόνο μία 

από μια σειρά προτεινόμενων απαντήσεων (V1, V3, V32, V33, V36)  

 Κλίμακες πολλαπλής επιλογής : Πρόκειται για ερωτήσεις που επιδέχονται μία 

ή περισσότερες απαντήσεις από μια σειρά προτεινόμενων απαντήσεων. 

Γενικότερα, ο ερωτώμενος μπορεί να επιλέξει από καμία έως όλες τις 

προτεινόμενες απαντήσεις.(V6 – V12, V26 – V29) 

 Κλίμακες Likert 5 βαθμίδων : Είναι οι κλίμακες που χρησιμοποιούνται 

περισσότερο με χαρακτηριστικό ότι δίνουν τη δυνατότητα στον ερωτώμενο να 

τοποθετηθεί σε ουδέτερο – μεσαίο σημείο ή να επιλέξει μια σαφή τοποθέτηση  

προς τη μια ή την άλλη κατεύθυνση της κλίμακας. (V14) 

 Τεχνική Grid του Kelly : Προσφέρει τη δυνατότητα στον ερωτώμενο να 

επιλέξει ή όχι κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και χρησιμοποιείται 

αρκετά για σύγκριση παραγόντων. (V15 – V21, V22 – V25, V24 – V35) 

 

4.2.3 Στρατηγική συγκρότησης πληθυσμού 

Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε όπως προείπαμε, τις δύο τελευταίες 

εβδομάδες του Μαΐου του 2012 μετά τον πρώτο γύρο των εθνικών εκλογών (Κυριακή 

6/5/2012) σε 150 πολίτες της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας και των δύο 

φύλων, με δυνατότητα άσκησης εκλογικού δικαιώματος, σε όλο το ψηφιακό χάσμα. 

Για τη συγκρότηση του δείγματος ακολουθήθηκε η τυχαία δειγματοληψία. Αυτό 
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σημαίνει ότι κάθε μέλος του πληθυσμού είχε την ίδια πιθανότητα να επιλεγεί για το 

σχηματισμό του δείγματος με κάθε άλλο μέλος του πληθυσμού.  

Το μειονέκτημα της τυχαίας δειγματοληψίας είναι ότι δεν οδηγεί στη δημιουργία 

αντιπροσωπευτικών δειγμάτων. Παρόλα αυτά παρουσιάζει ευκολία μιας και τα 

περισσότερα προγράμματα στατιστικής επεξεργασίας στον Η/Υ προϋποθέτουν ότι τα 

προς επεξεργασία δεδομένα προέρχονται από τυχαία δειγματοληψία και με αυτή την 

προϋπόθεση υπολογίζονται τα σφάλματα εκτίμησης. Έτσι τα αποτελέσματα δεν 

μπορούν να γενικευτούν (Ζαφειρόπουλος 2005 σελ 129). 

 

4.2.4 Διαδικασία συλλογής δεδομένων 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας και μετά από επικοινωνία με τους 150 πολίτες, 

ορίστηκε ημέρα πραγματοποίησης της επίσκεψης στους χώρους εργασίας τους ή σε 

άλλους κοινωνικούς χώρους. Δεν ορίστηκε συγκεκριμένη χρονική διάρκεια 

συμπλήρωσης του ερωτηματολογίου μιας και δεν κρίθηκε απαραίτητο. Μετά την 

ολοκλήρωση της ερευνητικής διαδικασίας τα, συμπληρωμένα, ερωτηματολόγια 

συλλέχθηκαν και αριθμήθηκαν.  

Στη συνέχεια, ακολούθησε η καταχώρηση των δεδομένων στο Excel 2010, με βάση 

την κωδικοποίηση των μεταβλητών του ερωτηματολογίου. Η επεξεργασία των 

ερωτηματολογίων έγινε με το στατιστικό πακέτο SPSS Statistics 15.0. 

 

4.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ / ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ 

Μέσα από τη διαδικασία διαμοιρασμού των ερωτηματολογίων και τις συζητήσεις με 

τους ερωτηθέντες, διαπιστώθηκε το έντονο ενδιαφέρον από τους πολίτες για την 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία. Επιπλέον, υπήρξε ενδιαφέρον απόκτησης κατάλληλων 

ιστοσελίδων και βιβλιογραφιών σχετικά με τις εφαρμογές της Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας στην Ελλάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο. 
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Οι ερωτηθέντες στην πλειοψηφία τους ασκούν πάντα το εκλογικό τους δικαίωμα, 119 

στους 150 (79,3 %) , 29 δήλωσαν ότι ψηφίζουν κατά περίσταση (19,3 %) και μόλις 2 

ποτέ (1,3 %). (Πίνακας 3 - V1) 

Παρόλο που η πλειοψηφία του δείγματος της έρευνας ασκεί πάντα το εκλογικό της 

δικαίωμα και ασχολείται με τα κοινά, το  65,3 % (οι 98) δεν έχει ακούσει τον όρο 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία ενώ οι 52 (34,7 %) δήλωσαν πως ναι. (Πίνακας 3 - V2) 

Ρωτώντας τους πολίτες τι πιστεύουν ότι είναι η Ηλεκτρονική Δημοκρατία, το 43,3 % 

(οι 65 από τους 150) πιστεύει πως είναι η χρήση της τεχνολογίας από δημοκρατικούς 

φορείς στις πολιτικές και στις διαδικασίες της διακυβέρνησης, ενώ στη δεύτερη θέση 

με ποσοστό 24 % (36 στους 150) έρχεται ως η ηλεκτρονική ψηφοφορία και οι 

ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις που πραγματοποιούνται από την κυβέρνηση. Η 

ηλεκτρονική διάθεση και παροχή πληροφοριών  από κρατικούς φορείς στους πολίτες 

και η ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών με κρατικούς φορείς, διαφέρουν κατά 2 

%  με ποσοστά 15,3 % και 17,3 % αντίστοιχα. (Πίνακας 3 - V3) 

Στην ερώτηση για το αν γνωρίζουν οι ερωτώμενοι ότι έχουν εφαρμοστεί τμήματα της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στη χώρα μας, και πάλι η πλειοψηφία του δείγματος, το 

74,7 % (οι 112) απάντησε πως όχι. Μόλις οι 38 από τους 150 (25,3 %) γνώριζαν για 

την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στον ελλαδικό χώρο. (Πίνακας 3 - V4) 

Η άποψη των πολιτών σε ότι αφορά την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, 

παρόλη τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, φαίνεται να είναι θετική με τους 97 

πολίτες που συμμετείχαν στην έρευνα να δηλώνουν πως θα ήταν εφικτή (το 64,7 %). 

Σχεδόν το 1/3 όμως δεν πιστεύουν στην εφαρμογή της. (35,3 % - 53 στους 150). 

(Πίνακας 3 - V5) 
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Πίνακας 3. Συχνότητες μεταβλητών V1 έως V5 

 

V1_Ασκείτε το εκλογικό σας δικαίωμα; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ποτέ 2 1,3 1,3 1,3 

Κατά περίσταση 29 19,3 19,3 20,7 

Πάντα 119 79,3 79,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

V2_Έχετε ακούσει τον όρο Ηλεκτρονική Δημοκρατία; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 52 34,7 34,7 34,7 

Οχι 98 65,3 65,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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V3_Τί από τα παρακάτω πιστεύετε ότι είναι Ηλεκτρονική Δημοκρατία; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Η ηλεκτρονική διάθεση και 

παροχή πληροφοριών από 

κρατικούς φορείς στους 

πολίτες 

23 15,3 15,3 15,3 

Η χρήση της τεχνολογίας 

από δημοκρατικούς φορείς 

στις πολιτικές και στις 

διαδικασίες της 

διακυβέρνησης 

65 43,3 43,3 58,7 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία 

και ηλεκτρονικές 

δημοσκοπήσεις που 

πραγματοποιούνται από 

την κυβέρνηση 

36 24,0 24,0 82,7 

Η ηλεκτρονική επικοινωνία 

των πολιτών με κρατικούς 

φορείς 

26 17,3 17,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

V4_Γνωρίζετε ότι έχουν εφαρμοστεί τμήματα της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

στη χώρα μας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 38 25,3 25,3 25,3 

Οχι 112 74,7 74,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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V5_Πιστεύετε ότι θα ήταν εφικτή η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

στη χώρα μας; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 97 64,7 64,7 64,7 

Οχι 53 35,3 35,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 

 

Στην ερώτηση για τους τομείς της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας που θα μπορούσαν να 

είναι εφικτοί στην Ελλάδα οι ερωτώμενοι είχαν να επιλέξουν πάνω από μια 

απαντήσεις και τα αποτελέσματα έφεραν στην πρώτη θέση την αναζήτηση 

πληροφοριών (105), 70 %. Ένα 54,7 % (82 πολίτες) πιστεύει πως θα ήταν εφικτές οι 

online δημοσκοπήσεις, ενώ στην τελευταία θέση βρίσκεται η ηλεκτρονική συμμετοχή 

με 47 ερωτώμενους. (31,3 %). (Πίνακας 4 - V6 έωςV12) 

Σε ότι αφορά στους πόρους και στις πηγές για την οργάνωση των εφαρμογών της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, το δείγμα είναι σχεδόν ίσα κατανεμημένο. Με τους 

πολίτες που πιστεύουν στους διατιθέμενους πόρους να είναι 72 (48 %), ενώ οι πολίτες 

που δεν πιστεύουν στη διαθεσιμότητα των πηγών είναι 78 (52 %). (Πίνακας 4 – V13) 

Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία φαίνεται να διευκολύνει αρκετά (34,7 % - 52 

ερωτώμενοι) τους πολίτες σε ότι αφορά στην άμεση επικοινωνία τους με τα πολιτικά 

πρόσωπα. Πολύ μικρό το ποσοστό των πολιτών που δηλώνει καθόλου. Μόλις 12 

πολίτες από τους 150. (8 %). (Πίνακας 4 – V14) 

Η τρέχουσα τεχνολογία δεν θα μπορούσε να μην δημιουργεί κάποιες επιφυλάξεις 

στους πολίτες. Από τους 150 που συμμετείχαν, οι 110 (73,3 %) φοβούνται την 

αλλοίωση και την κλοπή των δεδομένων τους ενώ οι 40 (26,7 %) όχι, την τυχαία 

ζημιά και την μυστικότητα οι 91 (60,7 %) ενώ οι 59 (39,3 %) όχι, την πιστοποίηση 

του χρήστη από τα συστήματα οι 90 (60 %) ενώ οι 60 (40 %) όχι, το κακόβουλο 
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λογισμικό οι 84 (56 %) ενώ οι 66 (44 %) όχι, την άρνηση εξυπηρέτησης των 

συστημάτων οι 80 (53,3 %) ενώ οι 70 (46,7 %) όχι και τέλος την εξαγορά ψήφων οι 

74 (49,3 %) ενώ οι 76 (50,7 %) όχι. (Πίνακας 4 – V15 έωςV21) 

Οι 150 ερωτώμενοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε πιο βαθμό πιστεύουν ότι θα 

ωφεληθούν, από την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, κάποιες κοινωνικές 

ομάδες. Η κοινωνική ομάδα των ΑΜΕΑ είναι αυτή που θα βοηθηθεί περισσότερο, 

σύμφωνα με το 66,7 % του δείγματος (100 άτομα), καθώς και οι ετεροδημότες, με 91 

στους 150 (το 60,7 %) να θεωρούν πως και αυτή η ομάδα θα διευκολυνθεί πολύ. Οι 

ηλικιωμένοι είναι αυτοί που, οι πολίτες πιστεύουν ότι, δεν θα βοηθηθούν καθόλου, με 

ποσοστό 32,7 % . Ελάχιστο και το όφελος, από την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας, για την κοινωνική ομάδα των ομοδημοτών (29 στους 150 – 12,7 %). 

(Πίνακας 4 – V22 έωςV25) 

Στην ερώτηση πως θα βοηθηθεί ο Έλληνας πολίτης με την εφαρμογή της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, οι  ερωτώμενοι έβαλαν ως προτεραιότητα την μείωση 

των μετακινήσεων (109 ερωτώμενοι), ενώ με διαφορά μόλις 2 απαντήσεων, την 

εξοικονόμηση χρόνου (73,1 %). Ακολουθεί η μείωση της γραφειοκρατίας με 101 

θετικές απαντήσεις (67,3 %) και στην τελευταία θέση της κατάταξης η εξοικονόμηση 

χρημάτων με ποσοστό 52,7 % δηλαδή 79 πολίτες. (Πίνακας 4 – V26 έωςV29) 

Το δείγμα μοιάζει να θεωρεί την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας κίνητρο 

για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Οι 109 (72,7 %) είναι αισιόδοξοι 

για αυτού του είδους τη συμμετοχή, ενώ το 27,3 % δηλώνει πως όχι. (Πίνακας 4 - 

V30) 
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Πίνακας 4. Συχνότητες μεταβλητών V6 έως και V30 

V6 έως V12_ Ποιοί από τους παρακάτω τομείς της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

πιστεύετε ότι θα ήταν εφικτοί στον Ελλαδικό χώρο; 

 

Responses 

Percent of 

Cases 

N Percent N 

$tomeis(

a) 

Αναζήτηση πληροφοριών 105 22,6% 70,0% 

Ηλεκτρονική διαβούλευση 34 7,3% 22,7% 

Online δημοψηφίσματα 61 13,1% 40,7% 

Ηλεκτρονική ψηφοφορία 64 13,8% 42,7% 

Ηλεκτρονική υποβολή 

αίτησης/Συλλογή 

υπογραφών 

71 15,3% 47,3% 

Online δημοσκοπήσεις 82 17,7% 54,7% 

Ηλεκτρονική συμμετοχή 47 10,1% 31,3% 

Total 464 100,0% 309,3% 

 

 

V13_Πιστεύετε ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι/πηγές για την οργάνωση των 

εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας; 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 72 48,0 48,0 48,0 

Οχι 78 52,0 52,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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V14_Πιστεύετε ότι η Ηλεκτρονική Δημοκρατία θα διευκολύνει την άμεση 

επικοινωνία του πολίτη με τα πολιτικά πρόσωπα; 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 8,0 8,0 8,0 

2 31 20,7 20,7 28,7 

3 52 34,7 34,7 63,3 

4 34 22,7 22,7 86,0 

5 21 14,0 14,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

V15 έως V21_Παρακαλώ συμπληρώστε στους παρακάτω περιορισμούς της 

τρέχουσας τεχνολογίας, τις επιφυλάξεις σας ως προς τα ζητήματα ασφάλειας της 

εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας: 
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V22 έως V25_Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα ωφεληθούν οι παρακάτω κοινωνικές 

ομάδες με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

V26 έως V29_Θεωρείτε ότι με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας θα 

βοηθηθεί ο Έλληνας πολίτης ως προς την: 

 

Responses 

Percent of 

Cases 

N Percent N 

$voitheia_ellina_politi(a

) 

Εξοικονόμηση χρόνου 107 27,0% 71,3% 

Εξοικονόμηση χρημάτων 79 19,9% 52,7% 

Μείωση γραφειοκρατίας 101 25,5% 67,3% 

Μείωση μετακινήσεων 109 27,5% 72,7% 

Total 396 100,0% 264,0% 
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V30_Πιστεύετε ότι η Ηλεκτρονική Δημοκρατία θα είναι 

κίνητρο για μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στα κοινά; 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Ναι 109 72,7 72,7 72,7 

Οχι 41 27,3 27,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 

 

Από τους 150 πολίτες που συμμετείχαν στην έρευνα οι 78 ήταν γυναίκες και οι 72 

άνδρες (52 % και 48 % αντίστοιχα). (Πίνακας 5 – V31) 

Η πλειοψηφία του δείγματος (71 ερωτώμενοι) ανήκε στη ηλικιακή ομάδα των 18-30 

με ποσοστό 47,3 %. Το υπόλοιπο δείγμα είναι κατανεμημένο στις άλλες 3 ηλικιακές 

ομάδες των 31-40, των 41-55 και των 55<, με 26, 30, 23 πολίτες και 17,3 %, 20 % και 

15,3 % ποσοστά, αντιστοίχως. (Πίνακας 5 – V32) 

Ο επαγγελματικός τομέας δεν θα μπορούσε να μην μας ενδιαφέρει, ειδικά με τη 

σημερινά κατάσταση στη χώρα μας και τα υψηλά ποσοστά ανεργίας. Μόλις οι 17 

(11,3 %) όμως του δείγματός μας είναι άνεργοι!. Το 1/3 (οι 52 πολίτες, 34,7 %) των 

ερωτηθέντων είναι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι 20 είναι δημόσιοι υπάλληλοι (13,3 %), οι 

27 φοιτητές (18 %), οι 18 συνταξιούχοι (12 %) και 16 δήλωσαν την επιλογή «Άλλο» 

(10,7 %). (Πίνακας 5 – V33) 

Ένα άλλο θέμα που τέθηκε προς διερεύνηση είναι ο τόπος παραμονής και άσκησης 

του εκλογικού δικαιώματος για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων. Το 85,3 % (οι 

128) σαν τόπο διαμονής δήλωσαν το αστικό κέντρο, οι 22 (το 14,7 %) την επαρχία, 

ενώ κανένας από τους συμμετέχοντες δεν κατοικεί σε κάποιο νησί. Το πού είναι 

δημότης κάποιος υποδηλώνει το πού έχει τα εκλογικά του δικαιώματα. Έτσι οι 86 του 
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δείγματός μας (57,3 %) ψηφίζουν σε κάποιο αστικό κέντρο, οι 63 στην επαρχία (42 

%), ενώ μόνο ένας από τους ερωτηθέντες ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα σε ένα από 

τα νησιά της χώρας μας (0,7 %). (Πίνακας 5 – V34 έως V35) 

Το ερωτηματολόγιο τελειώνει με το βαθμό εκπαίδευσης που έχουν οι πολίτες που 

συμμετείχαν στην έρευνα. Συμπεριλαμβανομένων όλων των πιθανών βαθμίδων της 

εκπαίδευσης τα αποτελέσματα έδειξαν πως η πλειοψηφία είναι πτυχιούχοι 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (οι 63 – το 42 %). Υποχρεωτική εκπαίδευση είχαν οι 9 (6 

%), μέση εκπαίδευση οι 58 (38,7 %), κάτοχοι ενός μεταπτυχιακού διπλώματος οι 19 

(12,7 %), και μόνο ένας με διδακτορικό (0,7 %). (Πίνακας 5 – V36) 

 

Πίνακας 5. Συχνότητες μεταβλητών V31 έως και V36 

V31_Φύλο 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid Άνδρας 72 48,0 48,0 48,0 

Γυναίκα 78 52,0 52,0 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

V32_Ηλικιακή ομάδα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid 18-30 71 47,3 47,3 47,3 

31-40 26 17,3 17,3 64,7 

41-55 30 20,0 20,0 84,7 

55< 23 15,3 15,3 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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V33_Επάγγελμα 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Άνεργος 17 11,3 11,3 11,3 

Φοιτητής/τρια 27 18,0 18,0 29,3 

Συνταξιούχος 18 12,0 12,0 41,3 

Ιδιωτικός Υπάλληλος 52 34,7 34,7 76,0 

Δημόσιος Υπάλληλος 20 13,3 13,3 89,3 

Άλλο 16 10,7 10,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

 

 

V34_Τόπος διαμονής 

 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αστικό κέντρο 128 85,3 85,3 85,3 

Επαρχία 22 14,7 14,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  
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V35_Δημότης 

 

  Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Αστικό κέντρο 86 57,3 57,3 57,3 

Επαρχία 63 42,0 42,0 99,3 

Νησί 1 ,7 ,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0   

 

V36_Εκπαίδευση 

 
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid Υποχρεωτική εκπαίδευση 9 6,0 6,0 6,0 

Μέση εκπαίδευση 

(Γυμνάσιο/Λύκειο) 

58 38,7 38,7 44,7 

Τριτοβάθμια εκπαίδευση 63 42,0 42,0 86,7 

Μεταπτυχιακό 19 12,7 12,7 99,3 

Διδακτωρικό 1 ,7 ,7 100,0 

Total 150 100,0 100,0  

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 

 

Σε μία προσπάθεια κατανόησης της αντίληψης των πολιτών σχετικά με την 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία επιχειρούμε κάποιους συσχετισμούς για την εξαγωγή 

συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. 
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Σαν πρώτο ερώτημα τέθηκε η σύγκριση των απόψεων των πολιτών όσον αφορά στον 

όρο Ηλεκτρονική Δημοκρατία και στην εφαρμογή της στην Ελλάδα. Εντύπωση 

προκαλεί πως το ποσοστό που γνωρίζει τον όρο δεν γνωρίζει απαραίτητα ότι έχουν 

εφαρμοστεί και τμήματα της (από τους 52, οι 21) και πως αυτοί που δεν γνωρίζουν 

για την Ηλεκτρονική Δημοκρατία, έχουν ακούσει για κάποιες εφαρμογές της. (από 

τους 98, οι 7) (Πίνακας 6) 

 

Πίνακας 6. Συσχέτιση μεταβλητών V2 και V4 

 

Γνωρίζετε οτι έχουν εφαρμοστεί 

τμήματα της Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας στη χώρα μας; 

Ναι Οχι Total 

Έχετε ακούσει τον όρο 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία; 

Ναι 31 21 52 

Οχι 7 91 98 

Total 38 112 150 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 

 

Θέτοντας την ερώτηση V2 (Έχετε ακούσει τον όρο Ηλεκτρονική Δημοκρατία;) και V3 

(Τί από τα παρακάτω πιστεύετε ότι είναι Ηλεκτρονική Δημοκρατία;) θελήσαμε να 

μάθουμε το τι πιστεύουν οι πολίτες ότι είναι τελικά η Ηλεκτρονική Δημοκρατία. Έτσι 

δημιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας (πίνακας 7) με την «χρήση της τεχνολογίας από 

δημοκρατικούς φορείς στις πολιτικές και στις διαδικασίες της διακυβέρνησης» να 

είναι πρώτη και στις δύο ομάδες (ΝΑΙ/ΟΧΙ) της V2 αλλά με μεγαλύτερο ποσοστό 

στην ομάδα που δήλωσε πως δεν γνωρίζει τον όρο Ηλεκτρονική Δημοκρατία. 

Δηλαδή, από τους 52, οι 27 (ΝΑΙ) και από τους 98, οι 38 (ΟΧΙ). 
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Πίνακας 7. Συσχέτιση μεταβλητών V2 και V3 

 Τί από τα παρακάτω πιστεύετε ότι είναι Ηλεκτρονική Δημοκρατία; 

  

Η ηλεκτρονική 

διάθεση και 

παροχή 

πληροφοριών 

από κρατικούς 

φορείς στους 

πολίτες 

Η χρήση της 

τεχνολογίας 

από 

δημοκρατικούς 

φορείς στις 

πολιτικές και 

στις 

διαδικασίες της 

διακυβέρνησης 

Η ηλεκτρονική 

ψηφοφορία και 

ηλεκτρονικές 

δημοσκοπήσεις 

που 

πραγματοποιο

ύνται από την 

κυβέρνηση 

Η ηλεκτρονική 

επικοινωνία 

των πολιτών με 

κρατικούς 

φορείς Total 

Έχετε ακούσει τον όρο Ηλεκτρονική 

Δημοκρατία; 

Ναι 
8 27 10 7 52 

  Όχι 15 38 26 19 98 

Total 23 65 36 26 150 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 

 

Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία φαίνεται, όπως προείπαμε, να αποτελεί κίνητρο 

συμμετοχής για την πλειοψηφία του δείγματος και έτσι θελήσαμε να μάθουμε το τι 

γίνεται ως προς τον βαθμό διευκόλυνσης της άμεσης επικοινωνίας του πολίτη με τα 

πολιτικά πρόσωπα. Από τους 109 που πιστεύουν ότι η Ηλεκτρονική Δημοκρατία θα 

αποτελέσει κίνητρο για τη συμμετοχή τους στα κοινά, οι 40 πιστεύουν πως η 

διευκόλυνση θα είναι αρκετή.  Εντύπωση προκαλεί ότι ένας από τους ερωτηθέντες 

ενώ δεν πιστεύει στην μεγαλύτερη συμμετοχή, πιστεύει πάρα πολύ στην άμεση 

επικοινωνία μεταξύ πολίτη-πολιτικών. Ακόμη, 2 από τους πολίτες ενώ πιστεύουν ότι 

η Ηλεκτρονική Δημοκρατία θα αποτελέσει κίνητρο δεν μοιάζουν αισιόδοξοι ως προς 

την άμεση επικοινωνία πολιτικών και αυτών. (Πίνακας 8) 
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Πίνακας 8. Συσχέτιση μεταβλητών V30 και V14 

 

Πιστεύετε ότι η Ηλεκτρονική Δημοκρατία θα διευκολύνει την άμεση επικοινωνία 

του πολίτη με τα πολιτικά πρόσωπα; 

1 2 3 4 5 Total 

Πιστεύετε ότι η 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

θα είναι κίνητρο για 

μεγαλύτερη συμμετοχή 

των πολιτών στα κοινά; 

Ναι 2 19 40 28 20 109 

Όχι 

10 12 12 6 1 41 

Total 12 31 52 34 21 150 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 

 

Στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 9) γίνετε μια εξακρίβωση σχετικά με τον τόπο 

διαμονής και με τον τόπο που είναι δημότης ο συμμετέχων. Προκύπτει ότι από τους 

128 που κατοικούν σε αστικό κέντρο, οι 85 έχουν και τα εκλογικά τους δικαιώματα 

εκεί, ενώ οι 42 στην επαρχία. Μόνο ένας είναι δημότης σε νησί και διαμένει σε 

αστικό κέντρο. Από τους 22 που κατοικούν στη επαρχία, όλοι πλην ενός είναι και 

δημότες επαρχίας. Ένας μόνο πολίτης ενώ κατοικεί στην επαρχία έχει τα εκλογικά 

του δικαιώματα σε αστικό κέντρο. 

 

Πίνακας 9. Συσχέτιση μεταβλητών V34 και V35 

 Δημότης 

  Αστικό κέντρο Επαρχία Νησί Total 

Τόπος διαμονής Αστικό κέντρο 85 42 1 128 

  Επαρχία 1 21 0 22 

Total 86 63 1 150 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 
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Η αλματώδης ανάπτυξη της τεχνολογίας έχει επιφέρει πολλούς ενδοιασμούς σε ότι 

αφορά την ασφάλεια και τη μυστικότητα του χρήστη. Ανάλογα με τη ηλικία και την 

εκπαίδευση τα δεδομένα, οι απόψεις και οι επιφυλάξεις διαφέρουν. Ρίχνοντας μια 

προσεκτική ματιά, στους δύο πίνακες που ακολουθούν, μπορούμε να βγάλουμε τόσες 

πολλές συσχετίσεις μα αξίζει να αναφερθεί ότι, οι πολίτες με τριτοβάθμια εκπαίδευση 

έχουν επιφυλάξεις για όλους τους περιορισμούς της τρέχουσας τεχνολογίας. Καμία 

ανησυχία για την εξαγορά ψήφων από όσους έχουν τελειώσει την υποχρεωτική 

εκπαίδευση και γενικότερα πολύ λίγες επιφυλάξεις σε όλους τους άλλους 

περιορισμούς. Ο κάτοχος διδακτορικού διπλώματος μοιάζει να γνωρίζει τους 

περιορισμούς της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και να έχει και αυτός τις επιφυλάξεις 

του. Σε ότι αφορά τις επιφυλάξεις των πολιτών σε σχέση με την ηλικία τους, η 

ηλικιακή ομάδα των 18-30 αντιμετωπίζει με δυσπιστία την τρέχουσα τεχνολογία ως 

προς την ασφάλεια. Η ηλικιακή ομάδα των 55 και άνω δείχνει πιο σίγουρη για τα 

τεχνολογικά μέσα. Αυτό που προκύπτει, ασχέτως της ηλικίας και της εκπαίδευσης, 

είναι πως οι πολίτες έχουν επιφυλάξεις ως προς την αλλοίωση ή και κλοπή των 

δεδομένων με τη μυστικότητα και την πιστοποίηση των χρηστών να έρχονται 

δεύτερες. (Πίνακας 10α ,10β και 10γ ) 

 

Πίνακας 10α.  Συσχέτιση μεταβλητών V15 έως V21 με V36 

 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 
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Πίνακας 10β.  Συσχέτιση μεταβλητών V15 έως V21 με V32 

 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 

 

Πίνακας 10γ. Συσχέτιση μεταβλητών V15  έως V21 με V32 και V36 

 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 
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Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία στη χώρα μας βρίσκει εφαρμογή με τους διάφορους 

άξονες που την απαρτίζουν και το δείγμα μας δεν έπρεπε να μη δεν ρωτηθεί. Και πάλι 

η ηλικία σε συνδυασμό με την εκπαίδευση είναι κριτήριο για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, οι πολίτες πιστεύουν ότι στην Ελλάδα 

η αναζήτηση πληροφοριών και οι Online δημοσκοπήσεις είναι εφικτές. Τελευταία η 

ηλεκτρονική διαβούλευση σε όλες τις ομάδες, πλην της ομάδας των 55 και άνω με 

την ηλεκτρονική ψηφοφορία να έχει μόνο τέσσερεις (4) υποστηρικτές. Πως όμως 

επηρεάζει η εκπαίδευση των ερωτηθέντων την εφαρμογή της; Μόνο οι ερωτώμενοι 

με υποχρεωτική εκπαίδευση έχουν στην πλειοψηφία τους επιλέξει τις Online 

δημοσκοπήσεις ενώ όλες οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες σαν την αναζήτηση 

πληροφοριών. Ο διδάκτορας πιστεύει μόνο στα Online δημοψηφίσματα. 

Ο χαρακτηρισμός των μέσων ως ηλεκτρονικά, μοιάζει να φοβίζει και να μπερδεύει 

όλες τις ηλικιακές ομάδες ασχέτως εκπαίδευσης. Από το συνδυασμό των δύο πινάκων 

καταλήγουμε πως η αναζήτηση πληροφοριών έρχεται πρώτη σχεδόν σε όλες τις 

υποκατηγορίες, η ηλεκτρονική συμμετοχή και η ηλεκτρονική διαβούλευση, δε, 

φαντάζει μακρινό όνειρο για την πλειοψηφία. (Πίνακας 11α ,11β και 11γ) 

 

Πίνακας 11α.  Συσχέτιση μεταβλητών V6 έως V12 με V32 

 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 
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Πίνακας 11β.  Συσχέτιση μεταβλητών V6 έως V12 με V36 

 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 

 

Πίνακας 11γ.  Συσχέτιση μεταβλητών V6  έως V12 με V32 και V36 

 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 
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Προσπαθώντας να κατανοήσουμε ακόμη καλύτερα τη συμπεριφορά του δείγματος 

συσχετίσαμε την εκπαίδευση με το επάγγελμα. Κανένας άνεργος στους απόφοιτους 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης μιας και από τους 9 που έχουν αυτή την εκπαίδευση, οι 8 

είναι συνταξιούχοι και μόνο ένας ιδιωτικός υπάλληλος. Οι 18 είναι φοιτητές που 

σπουδάζουν σε κάποιο Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι, 3 από τους πολίτες που είναι κάτοχοι κάποιου 

μεταπτυχιακού διπλώματος είναι άνεργοι και ο μόνος με διδακτορικό είναι ιδιωτικός 

υπάλληλος. Οι πιο πολλοί άνεργοι είναι απόφοιτοι μέσης εκπαίδευσης και 2 από τους 

πολίτες του δείγματός μας είναι μαθητές μέσης εκπαίδευσης αλλά έχουν 

συμπληρώσει το 18
ο
 έτος της ηλικίας τους.. (Πίνακας 12)  

 

Πίνακας 12. Συσχέτιση μεταβλητών V33 και V36 

 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 

 

Μπορεί η πλειοψηφία του δείγματος μας να μην έχει ακούσει τον όρο Ηλεκτρονική 

Δημοκρατία αλλά μεγάλο μέρος του πιστεύει ότι θα μπορούσε να εφαρμοστεί στη 

χώρα μας σε όλο της το φάσμα. Από τους πολίτες που γνωρίζουν τον όρο, οι 35 από 

τους 52 (το 67,3 %) δηλώνουν πιστοί στην εφαρμογή της μα αν ρίξουμε μια ματιά 

στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 13) παρατηρούμε ότι είναι περίπου τα 2/3 της 

ομάδας. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τους πολίτες που δε γνωρίζουν τον όρο 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία, με τους 62 από τους 98 (το 63,7 %) να θεωρούν ότι θα 

μπορούσε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα. Και εδώ περίπου τα 2/3 της ομάδας. 
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Πίνακας 13. Συσχέτιση μεταβλητών V2 και V5 

 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 

 

Η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα με την οικονομική κρίση έχει επηρεάσει τον 

κόσμο και την σχέση τους με τα πολιτικά πρόσωπα. Το δείγμα είναι μοιρασμένο 

σχετικά με τη διάθεση των πόρων/πηγών που έχει το ελληνικό κράτος. Όμως 40 από 

τους 78, που δεν πιστεύουν στη διάθεση των πόρων, πιστεύουν πως θα ήταν εφικτή 

στη χώρα μας. Τέλος, 57 από του 72 που πιστεύουν στη διάθεση των πηγών, 

πιστεύουν και στην εφαρμογή της. (Πίνακας 14) 

Πίνακας 14. Συσχέτιση μεταβλητών V5 και V13 

 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 

 

Κατά τη διάρκεια της συγγραφής αυτής της εργασίας συζητήθηκε η Ηλεκτρονική 

Δημοκρατία ως προς τις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Ανεξαρτήτως ηλικίας όλοι 
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πιστεύουν στην βοήθεια που μπορεί να παρέχει η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας στα ΑΜΕΑ. Πιθανών οι ερωτηθέντες με τον όρο ΑΜΕΑ να εννοούν 

άτομα με κινητική αναπηρία. Σε ότι αφορά την τρίτη ηλικία, οι απόψεις ήταν πολλές 

μα τα δεδομένα αποκαλύπτουν πως 9 στους 23 (τα 2/3 περίπου) που είναι άνω των 55 

ετών, θεωρούν ότι η Ηλεκτρονική Δημοκρατία θα τους βοηθήσει πολύ. (Πίνακας 15α 

και 15β) 

 

Πίνακας 15α. Συσχέτιση μεταβλητών V32 με V22 

  

ΑΜΕΑ 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Total 

Ηλικιακή 

ομάδα 

18-30 43 19 6 3 71 

31-40 18 4 1 3 26 

41-55 21 7 1 1 30 

55< 18 4 1 0 23 

Total 100 34 9 7 150 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 
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Πίνακας 15β. Συσχέτιση μεταβλητών V32 με V23 

  

Ηλικιωμένοι 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Total 

Ηλικιακή 

ομάδα 

18-30 12 13 18 28 71 

31-40 8 3 9 6 26 

41-55 6 2 12 10 30 

55< 9 4 5 5 23 

Total 35 22 44 49 150 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 

 

Ο τόπος διαμονής σε συνδυασμό με το που είναι δημότης ο κάθε πολίτης δημιουργεί 

άλλες συνιστώσες. Ένας ερωτώμενος που ενώ κατοικεί σε κάποιο αστικό κέντρο, 

ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα στην επαρχία, πιστεύει ότι από την εφαρμογή της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατία έχει να ωφεληθεί. Οι ετεροδημότες, σύμφωνα με το 

δείγμα, μοιάζουν να είναι αυτοί που πιστεύουν ότι θα ωφεληθούν πολύ από την 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία, άσχετα με το που διαμένει και/ή ψηφίζει ο ερωτώμενος. 

Εντύπωση προκαλεί ότι ο πολίτης με τόπο διαμονής αστικό κέντρο και εκλογικά 

δικαιώματα σε νησί πιστεύει ότι θα ωφεληθεί αρκετά, όχι όμως πολύ! (Πίνακας 16α 

και 16β) 
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Πίνακας 16α. Συσχέτιση μεταβλητών V24 με V34 και V35 

 

  

Ετεροδημότες 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Total 

Τόπος διαμονής Αστικό κέντρο 85 35 4 4 128 

Επαρχία 6 10 4 2 22 

Total 91 45 8 6 150 

 

 

 

Ετεροδημότες 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Total 

Δημότης Αστικό κέντρο 56 26 3 1 86 

Επαρχία 35 18 5 5 63 

Νησί 0 1 0 0 1 

Total 91 45 8 6 150 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 
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Πίνακας 16β. Συσχέτιση μεταβλητών V25 με V34 και V35 

  

  

Ομοδημότες 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Total 

Τόπος διαμονής Αστικό κέντρο 36 47 33 12 128 

Επαρχία 1 3 11 7 22 

Total 37 50 44 19 150 

  

  

  

Ομοδημότες 

Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου Total 

Δημότης Αστικό κέντρο 21 33 26 6 86 

Επαρχία 16 17 17 13 63 

Νησί 0 0 1 0 1 

Total 37 50 44 19 150 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 

 

Ο ενεργός πολίτης θέλει και έχει ανάγκη την άμεση επικοινωνία του με τα πολιτικά 

πρόσωπα και τους κρατικούς μηχανισμούς. Τι θεωρούν όμως οι πολίτες σαν βοήθεια 

ανάλογα με τον τόπο κατοικίας και το τόπο που είναι δημότες; Δημιουργήθηκε ο 

πίνακας που ακολουθεί (Πίνακας 17) με την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων και 

την μείωση της γραφειοκρατίας και των μετακινήσεων. Ανάλογα με τα κριτήρια του 

καθενός αλλάζουν και οι προτιμήσεις. Και σε αυτόν τον πίνακα οι συσχετίσεις είναι 

πολλές. Την εξοικονόμηση χρόνου τη διάλεξαν 107 άτομα εκ των όποιων οι 69 ζουν 

και ψηφίζουν σε κάποιο αστικό κέντρο, οι 29 μένουν σε αστικό κέντρο και είναι 

δημότες επαρχίας, ενώ οι 8 ζουν και ψηφίζουν στην επαρχία. Την εξοικονόμηση 

χρημάτων τη διάλεξαν 79 άτομα εκ των όποιων οι 48 ζουν και ψηφίζουν σε κάποιο 
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αστικό κέντρο, οι 25 μένουν σε αστικό κέντρο και είναι δημότες επαρχίας, ενώ οι 5 

ζουν και ψηφίζουν στην επαρχία. Την μείωση γραφειοκρατίας τη διάλεξαν 101 άτομα 

εκ των όποιων οι 61 ζουν και ψηφίζουν σε κάποιο αστικό κέντρο, οι 32 μένουν σε 

αστικό κέντρο και είναι δημότες επαρχίας, ενώ οι 6 ζουν και ψηφίζουν στην επαρχία. 

Ο μοναδικός πολίτης που κατοικεί σε επαρχία και ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα σε 

αστικό κέντρο, πιστεύει ότι θα βοηθηθεί μόνο ως προς τη μείωση της 

γραφειοκρατίας. Την μείωση μετακινήσεων τη διάλεξαν 109 άτομα εκ των όποιων οι 

58 ζουν και ψηφίζουν σε κάποιο αστικό κέντρο, οι 36 μένουν σε αστικό κέντρο και 

είναι δημότες επαρχίας, ενώ οι 14 ζουν και ψηφίζουν στην επαρχία. Ο πολίτης που 

είναι δημότης νησιού επέλεξε όλες τις πιθανές απαντήσεις. 
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Πίνακας 17. Συσχέτιση μεταβλητών V26 έως V29 ,με V34 και V35 

 

Βοήθεια Έλληνα πολίτη     Τόπος διαμονής 

      Αστικό κέντρο Επαρχία Total 

Εξοικονόμηση χρόνου Δημότης Αστικό κέντρο Count 69 0 69 

    Επαρχία Count 29 8 37 

    Νησί Count 1 0 1 

  Total Count 99 8 107 

Εξοικονόμηση χρημάτων Δημότης Αστικό κέντρο Count 48 0 48 

    Επαρχία Count 25 5 30 

    Νησί Count 1 0 1 

  Total Count 74 5 79 

Μείωση γραφειοκρατίας Δημότης Αστικό κέντρο Count 61 1 62 

    Επαρχία Count 32 6 38 

    Νησί Count 1 0 1 

  Total Count 94 7 101 

Μείωση μετακινήσεων Δημότης Αστικό κέντρο Count 58 0 58 

    Επαρχία Count 36 14 50 

    Νησί Count 1 0 1 

 Total Count 95 14 109 

 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 
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Δημιουργώντας τον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 18) παρατηρήσαμε ότι ανάλογα με 

την ηλικία των πολιτών του δείγματος αλλάζει και το μορφωτικό τους επίπεδο. Η 

πλειοψηφία των 55 ετών και άνω έχει τελειώσει υποχρεωτική εκπαίδευση. Οι ηλικίες 

ανάμεσα στα 41 έως τα 55, Γυμνάσιο ή Λύκειο ενώ οι πολίτες που διανύουν την 

δεύτερη δεκαετία της ζωής τους έχουν τελειώσει ή σπουδάζουν στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση. Το μεταπτυχιακό και το διδακτορικό τα τελευταία χρόνια γίνονται 

απαραίτητα για τους νέους για την εύρεση εργασίας λόγω του μεγάλου 

ανταγωνισμού. 

  

Πίνακας 18. Συσχέτιση μεταβλητών V32 με V36 

  

  Εκπαίδευση 

  

Υποχρεωτική 

εκπαίδευση 

Μέση 

εκπαίδευση 

(Γυμνάσιο/Λύκ

ειο) 

Τριτοβάθμια 

εκπαίδευση Μεταπτυχιακό Διδακτωρικό Total 

Ηλικιακή 

ομάδα 

18-30 
0 17 40 14 0 71 

  31-40 1 11 9 4 1 26 

  41-55 0 22 7 1 0 30 

  55< 8 8 7 0 0 23 

Total 9 58 63 19 1 150 

 

Πηγή : Εξαγωγή αποτελεσμάτων με το SPSS Statistics 15.0 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα επιχειρήματα ενάντια στην Ηλεκτρονική Δημοκρατία είναι παρόμοια με εκείνα 

ενάντια στην άμεση Δημοκρατία, όπως ο κίνδυνος η διακυβέρνηση να τείνει προς τον 

λαϊκισμό και τη δημαγωγία. Πιο πρακτικές αντιρρήσεις υπάρχουν, ειδικά από την 

άποψη της ψηφιακής διαίρεσης μεταξύ εκείνων με πρόσβαση στα μέσα Ηλεκτρονικής 

Δημοκρατίας και εκείνων χωρίς πρόσβαση, καθώς επίσης και το υψηλό κόστος για 

τις καινοτομίες της, το χαμηλό επίπεδο πολιτικής ομιλίας κ.τ.λ.. 

Μετά από προσεχτική εξέταση των δικτυακών τόπων των κοινοβουλίων των 

αναπτυγμένων χωρών καθώς και άλλων ιστότοπων, γίνεται η διαπίστωση ότι το 

υψηλό επίπεδο Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας σχετίζεται με δύο παράγοντες. Το υψηλό 

ποσοστό πρόσβασης σε ευρυζωνικές  υπηρεσίες και την παράδοση συμμετοχής των 

πολιτών στα κοινά. Εάν υπάρχει ισχυρή παράδοση συμμετοχής των πολιτών στη 

διακυβέρνηση και υπάρχουν ευρυζωνικές υπηρεσίες, τότε θα υπάρχει και 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία. Αντιθέτως σε χώρες στις οποίες υπάρχει μια παράδοση 

συγκεντρωτισμού ή σε χώρες όπου υπάρχει χαμηλό επίπεδο ευρυζωνικών υπηρεσιών, 

η Ηλεκτρονική Δημοκρατία είναι λιγότερο ανεπτυγμένη. 

Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία θα αναπτυχθεί με αργό ρυθμό και δια μέσου πολλών 

πειραμάτων, καθώς η Δημοκρατία αντιμετωπίζει σήμερα πολλές προκλήσεις, με την 

αξιοπιστία των πολιτικών κομμάτων να μειώνεται. Σήμερα σε πολλές χώρες 

υλοποιούν πρωτοβουλίες Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι τα 

επόμενα χρόνια η Ηλεκτρονική Δημοκρατία θα είναι μια από τις κυρίαρχες τάσεις 

του ψηφιακού κόσμου. 

Η κατάσταση της σημερινής Ελλάδας γεμίζει αβεβαιότητα τους πολίτες της. Μια από 

τις σοβαρότερες οικονομικές κρίσεις ,όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε ολόκληρη 

την Ευρώπη δεν μπορεί να μη δεν επηρεάσει τους πολίτες της. Τα σκάνδαλα 

φοροδιαφυγής πολιτικών και μη προσώπων, η αναξιοκρατία, η διαφθορά και όλα 

εκείνα που γεμίζουν ανασφάλεια τους πολίτες, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, 

δημιουργούν πολλές επιφυλάξεις.  



93 

 

Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διπλωματικής μου εργασίας προέκυψαν κάποια 

ερωτήματα όσον αναφορά στο πως αντιλαμβάνονται οι Έλληνες πολίτες την 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία και στις επιπτώσεις του ψηφιακού χάσματος μέσα στα 

πλαίσια της. Επίσης στο αν είναι έτοιμη η σημερινή ελληνική κοινωνία να εντάξει 

στην καθημερινότητά της τον όρο αυτό και στο ποιά είναι τα πλεονεκτήματα και τα 

προβλήματα της χρήσης των ΤΠΕ στις δημοκρατικές διαδικασίες. Μετά από μια 

σειρά υποθέσεων που προέκυψαν και σε συνδυασμό με τη βιβλιογραφική 

επισκόπηση δημιουργήθηκε το ερωτηματολόγιο της έρευνας. 

Η πρώτη, και κύρια, ερευνητική υπόθεση που τέθηκε προς διερεύνηση ήταν ότι 

ανεξαρτήτως ψηφιακού χάσματος οι Έλληνες πολίτες δεν γνωρίζουν τον όρο 

Ηλεκτρονική Δημοκρατία και σαν δεύτερη ερευνητική υπόθεση ότι δεν είναι έτοιμοι 

για την εφαρμογή της ίδιας και των επιμέρους τμημάτων της. Τα αποτελέσματα της 

ερευνητικής διαδικασίας έδειξαν, όμως, ότι ενώ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό δε 

γνωρίζει τον όρο της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας, πιστεύει οτι θα ήταν εφικτή στη 

χώρα μας. Τελικά ο Έλληνας πολίτης μοιάζει έτοιμος να εισάγει στην 

καθημερινότητά του τον όρο της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας και να εφαρμόσει, αν 

όχι ολόκληρο το φάσμα της, τα επιμέρους τμήματά της. Αυτό δείχνει την ανάγκη των 

πολιτών να συμμετέχουν, να αποφασίζουν, να ενημερώνονται ανά πάσα ώρα και 

στιγμή για το πολιτικό σκηνικό στην Ελλάδα.  

Ο ενεργός πολίτης είναι και ενεργά ενημερωμένος πολίτης που θέλει να ακουστεί και 

να επικοινωνήσει με τα πολιτικά πρόσωπα, κάτι το οποίο έρχεται να επαληθεύσει την 

τρίτη ερευνητική υπόθεση, σύμφωνα με την οποία η χρήση των ΤΠΕ συμβάλει στην 

άμεση επικοινωνία πολιτών – πολιτικών. Ο λαός έχει ανάγκη για άμεση Δημοκρατία 

και όχι για κοινοβουλευτισμό, να μπορεί να επιλέξει τον τρόπο, τον τόπο και το 

ρυθμό ενημέρωσης και παρέμβασής του, και σε αυτό το σημείο έρχεται να προστεθεί 

η τέταρτη ερευνητική υπόθεση· η οποία ταυτίζεται με την άποψη ότι ανεξάρτητα από 

το ψηφιακό χάσμα η συμμετοχή των πολιτών στα κοινά είναι ενεργή. 

Μπορεί οι πολίτες που απαρτίζουν το δείγμα μας να μην αντιπροσωπεύουν ολόκληρο 

τον πληθυσμό της χώρας, ούτε να είναι σωστά κατανεμημένοι. Οι μεγάλες διαφορές 

όμως στα ποσοστά των απαντήσεων δείχνουν πως οι Έλληνες δεν είναι 

ενημερωμένοι, από την πολιτεία, για την Ηλεκτρονική Δημοκρατία και έχουν 
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τρομερές επιφυλάξεις ως προς την ασφάλεια των ΤΠΕ και επιπλέον υπάρχουν φόβοι 

για πιθανή αποδυνάμωση του νομοθετικού ρόλου της κυβέρνησης και του 

κοινοβουλίου. Κάτι το οποίο έρχεται να επαληθεύσει και την πέμπτη ερευνητική 

υπόθεση σύμφωνα με την οποία η Ηλεκτρονική Δημοκρατία δημιουργεί φόβο σε 

όσον αναφορά την ασφάλεια και τους μέχρι τώρα παραδοσιακούς θεσμούς κατά την 

εφαρμογή της. 

Σαν έκτη και τελευταία υπόθεση τέθηκαν τα οφέλη της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. 

Τα συμπεράσματα της ερευνητικής διαδικασίας έδειξαν πως οι διάφοροι τομείς που 

απαρτίζουν την Ηλεκτρονική Δημοκρατία παρά μόνο οφέλη έχουν να προσφέρουν 

στους Έλληνες πολίτες και τις διάφορες κοινωνικές ομάδες. Η υπέρβαση του χρόνου 

και του τόπου μοιάζουν να λύνουν βασικά προβλήματα που τίθονται με τη χρήση των 

αναλογικών διαδικασιών όπως η μείωση μετακινήσεων και γραφειοκρατίας καθώς 

και η εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου. 

Η ηλικία και η εκπαίδευση παίζουν καθοριστικό ρόλο για το μέλλον της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας σε όλο τον κόσμο μιας και είναι οι δύο κύριες 

συνιστώσες που επηρεάζουν την αντίληψη του κάθε πολίτη. Η μεγαλύτερη δέσμευση 

των νέων, γιατί αυτοί αποτελούν το μέλλον των πολιτικών εξελίξεων και είναι αυτοί, 

που κατά κανόνα, είναι πιο ικανοί στη χρήση των ΤΠΕ σε συνδυασμό με την 

εκπαίδευση είναι οι βασικοί στόχοι της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. 

Έτσι καταλήγουμε στο γενικό συμπέρασμα που προκύπτει από αυτήν την έρευνα, ότι 

η Ηλεκτρονική Δημοκρατία θα βελτιώσει τις λειτουργικές διαδικασίες αν οι δομές 

του πολιτικού συστήματος και των συστημάτων τεχνολογίας είναι αποτελεσματικές 

από πριν, ενώ θα τις χειροτερέψει στην αντίθετη περίπτωση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

A. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

Εμπειρική έρευνα αποδοχής και εφαρμογής της 

Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στους Έλληνες πολίτες 

Η έρευνα που γίνεται με αυτό το ερωτηματολόγιο έχει σκοπό τη διερεύνηση της 

εφαρμογής και της αποδοχής της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας. 

Η Ηλεκτρονική Δημοκρατία αποτελεί μία πολυδιάστατη έννοια που περιλαμβάνει 

όλες τις τεχνολογικές καινοτομίες, οι οποίες επιτρέπουν την ενίσχυση και την 

ενδυνάμωση  των δημοκρατικών θεσμών, χωρίς να χρησιμοποιεί αποκλειστικά ως 

μέσων μόνο το διαδίκτυο. Ηλεκτρονική Δημοκρατία είναι η βελτίωση και επέκταση 

των διαδικασιών που εξασφαλίζουν τη Δημοκρατία με τη χρήση σύγχρονων 

τεχνολογικών μέσων και εφαρμογών, που καθιστούν εφικτή τη μεγαλύτερη και 

ουσιαστικότερη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση των δημόσιων πολιτικών 

και τη λήψη των πολιτικών αποφάσεων. 

Έχει ακαδημαϊκό χαρακτήρα και δεν κατευθύνεται, ούτε απευθύνεται σε οποιοδήποτε 

φορέα, εκτός του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.  

Η συμμετοχή σας θεωρείται απαραίτητη και θα βοηθήσει ουσιαστικά στην εξαγωγή 

σωστών συμπερασμάτων για την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας στη 

χώρα μας. Σας παρακαλούμε να απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις, δεδομένου ότι 

θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και ανωνυμία. 

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων. 

 

 

 

Α. Ηλεκτρονική Δημοκρατία 

 

 

1. Ασκείτε το εκλογικό σας δικαίωμα ; 

o Ποτέ 

o Κατά περίσταση 

o Πάντα 

 

 

 

2. Έχετε ακούσει τον όρο Ηλεκτρονική Δημοκρατία ; 

o ΝΑΙ 

o ΟΧΙ 
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3. Τι από τα παρακάτω πιστεύετε ότι είναι Ηλεκτρονική Δημοκρατία; 

o Η ηλεκτρονική διάθεση και παροχή πληροφοριών από κρατικούς 

φορείς στους πολίτες 

o Η χρήση της τεχνολογίας από δημοκρατικούς φορείς στις πολιτικές 

και στις διαδικασίες της διακυβέρνησης 

o Η Ηλεκτρονική ψηφοφορία και ηλεκτρονικές δημοσκοπήσεις που 

πραγματοποιούνται από την κυβέρνηση. 

o Η Ηλεκτρονική επικοινωνία των πολιτών με κρατικούς φορείς. 

 

 

4. Γνωρίζετε ότι έχουν ήδη εφαρμοστεί τμήματα της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

στη χώρα μας ; 

o ΝΑΙ 

o ΟΧΙ 

 

 

5. Πιστεύετε ότι θα ήταν εφικτή η εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 

στη χώρα μας ; 

o ΝΑΙ 

o ΟΧΙ 

 

 

Β. Εφαρμογή και αποδοχή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας 
 

6. Ποιοί από τους παρακάτω τομείς της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας πιστεύετε 

ότι θα ήταν εφικτοί στον Ελλαδικό χώρο; (Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω 

από μία απαντήσεις): 

o Αναζήτηση πληροφοριών  

o Ηλεκτρονική διαβούλευση 

o Online δημοψηφίσματα 

o Ηλεκτρονική ψηφοφορία 

o Ηλεκτρονική υποβολή αίτησης/Συλλογή υπογραφών 

o Online δημοσκοπήσεις 

o Ηλεκτρονική συμμετοχή 

 

 

7. Πιστεύετε ότι υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι/πηγές για την οργάνωση των 

εφαρμογών της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας ; 

o ΝΑΙ 

o ΟΧΙ 
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8. Πιστεύετε ότι η Ηλεκτρονική Δημοκρατία θα διευκολύνει την άμεση 

επικοινωνία του πολίτη με τα πολιτικά πρόσωπα ; 

Παρακαλώ προσδιορίστε το βαθμό  διευκόλυνσης. Το 1 δηλώνει καθόλου, το 

2 λίγο, το 3 αρκετά, το 4 πολύ και το 5 πάρα πολύ. 

 

1 2 3 4 5 

 

 

 

9. Παρακαλώ συμπληρώστε στους παρακάτω περιορισμούς της τρέχουσας 

τεχνολογίας, τις επιφυλάξεις σας ως προς τα ζητήματα ασφάλειας της 

εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας: 

 

        ΝΑΙ          ΟΧΙ 

1. Πιστοποίηση χρήστη  
2. Μυστικότητα 
3. Εξαγορά ψήφων 
4. Άρνηση εξυπηρέτησης συστημάτων 
5. Κακόβουλο λογισμικό 
6. Αλλοίωση/κλοπή δεδομένων 
7. Τυχαία ζημιά 

 

 

 

10. Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι θα ωφεληθούν οι παρακάτω κοινωνικές ομάδες 

με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας ; 

 

 Πολύ Αρκετά Λίγο Καθόλου 

1. ΑΜΕΑ    
2. Ηλικιωμένοι    
3. Ετεροδημότες    
4. Ομοδημότες    

 

 

 

11. Θεωρείτε ότι με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας θα βοηθηθεί ο 

Έλληνας πολίτης ως προς την (Μπορείτε να επιλέξετε παραπάνω από μία 

απαντήσεις) : 

o Εξοικονόμηση χρόνου 

o Εξοικονόμηση χρημάτων 

o Μείωση γραφειοκρατίας 

o Μείωση μετακινήσεων 
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12. Πιστεύετε ότι η Ηλεκτρονική Δημοκρατία θα είναι κίνητρο για μεγαλύτερη 

συμμετοχή των πολιτών στα κοινά ; 

o ΝΑΙ 

o ΟΧΙ 

 

 

Γ. Δημογραφικά στοιχεία 

 

 

13. Φύλο : 

o Άνδρας 

o Γυναίκα 

 

 

14. Ηλικιακή ομάδα : 

o 18-30 

o 31-40 

o 41-55 

o 55 < 

 

15. Επάγγελμα : 

o Άνεργος/η 

o Φοιτητής/τρια 

o Συνταξιούχος 

o Ιδιωτικός Υπάλληλος 

o Δημόσιος Υπάλληλος 

 

16. Εκλογικό δικαίωμα : 

Παρακαλώ συμπληρώστε και στις δύο θέσεις του παρακάτω πίνακα 

 Τόπος διαμονής Δημότης 

Αστικό κέντρο   

Επαρχία   

Νησί   

 

17. Εκπαίδευση : 

o Υποχρεωτική εκπαίδευση 

o Μέση εκπαίδευση (Γυμνάσιο/Λύκειο) 

o Τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ/ΤΕΙ) 

o Μεταπτυχιακό 

o Διδακτορικό 
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B. ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ & ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ 

 

Άρθρο 51 

1. Ο αριθμός των βουλευτών ορίζεται με νόμο, δεν μπορεί όμως να είναι 

μικρότερος από διακόσιους ούτε μεγαλύτερος από τριακόσιους. 

2. Οι βουλευτές αντιπροσωπεύουν το Έθνος. 

3. Οι βουλευτές εκλέγονται με άμεση, καθολική και μυστική ψηφοφορία από 

τους πολίτες που έχουν εκλογικό δικαίωμα, όπως νόμος ορίζει. Ο νόμος δεν 

μπορεί να περιορίσει το εκλογικό δικαίωμα παρά μόνο αν δεν έχει 

συμπληρωθεί κατώτατο όριο ηλικίας ή για ανικανότητα δικαιοπραξίας ή ως 

συνέπεια αμετάκλητης ποινικής καταδίκης για ορισμένα εγκλήματα. 

4. Οι βουλευτικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την 

Επικράτεια. Νόμος που ψηφίζεται με την πλειοψηφία των δύο τρίτων του 

όλου αριθμού των βουλευτών μπορεί να ορίζει τα σχετικά με την άσκηση του 

εκλογικού δικαιώματος από τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την 

Επικράτεια. Ως προς τους εκλογείς αυτούς η αρχή της ταυτόχρονης 

διενέργειας των εκλογών δεν κωλύει την άσκηση του εκλογικού τους 

δικαιώματος με επιστολική ψήφο ή άλλο πρόσφορο μέσο, εφόσον η 

καταμέτρηση και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διενεργείται όποτε αυτό 

γίνεται και σε ολόκληρη την Επικράτεια. 

5. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική. 

 

Άρθρο 5Α 

1. Καθένας έχει δικαίωμα στην πληροφόρηση, όπως νόμος ορίζει . Περιορισμοί 

στο δικαίωμα αυτό είναι δυνατόν να επιβληθούν με νόμο μόνο εφόσον είναι 

απολύτως αναγκαίοι και δικαιολογούνται για λόγους εθνικής ασφάλειας, 

καταπολέμησης του εγκλήματος ή προστασίας δικαιωμάτων και συμφερόντων 

τρίτων. 
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2. Καθένας έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας. Η 

διευκόλυνση της πρόσβασης στις πληροφορίες που διακινούνται ηλεκτρονικά, 

καθώς και της παραγωγής, ανταλλαγής και διάδοσής τους αποτελεί 

υποχρέωση του Κράτους, τηρουμένων πάντοτε των εγγυήσεων των άρθρων 9, 

9Α και 19 

 

Άρθρο 9Α 

Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με 

ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία 

των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται 

και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει. 

 

Πράσινη και Λευκή Βίβλος 

Οι Πράσινες Βίβλοι που δημοσιεύονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι έγγραφα 

που αποσκοπούν στην προώθηση κάποιου προβληματισμού και στην έναρξη 

διαβουλεύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο επί συγκεκριμένου θέματος (π.χ. κοινωνική 

πολιτική, ενιαίο νόμισμα, τηλεπικοινωνίες κ.λπ.). Οι διαβουλεύσεις που 

πραγματοποιούνται στα πλαίσια Πράσινης Βίβλου μπορούν στη συνέχεια να 

αποτελέσουν το έναυσμα της έκδοσης Λευκής Βίβλου προκειμένου να μετατραπούν 

οι καρποί του προβληματισμού σε συγκεκριμένα μέτρα κοινοτικής δράσης.  

Η Λευκή Βίβλος ή Λευκό Βιβλίο είναι μια επίσημη δέσμη προτάσεων για 

συγκεκριμένες πολιτικές. Αντίθετα, το Πράσινο Βιβλίο περιλαμβάνει απλώς διάφορες 

ιδέες οι οποίες χρησιμεύουν ως βάση συζήτησης προκειμένου να ληφθεί κάποια 

απόφαση.  
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Προεδρικό Διάταγμα 9/1985 

Ολόκληρο το Προεδρικό Διάταγμα είναι διαθέσιμο στον παρακάτω ιστότοπο. 

http://www.pi-schools.gr/preschool_education/nomothesia/1566_85.pdf 

 

Ν.5343/32 αρ.202 παρ.2 

Εν των εξωφύλλω της διατριβής δέον να αναγράφηται επί μεν της πρώτης σελίδος η 

φράσις «διατριβή επί  διδακτορία υποβληθείσα εις την ... Σχολή του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών», επί δε της β’ σελίδος, μετ’απόφασιν της 

Σχολής, η φράσις «η έγκρισης διδακτορικής διατριβής υπό της...Σχολής του Εθνικού 

και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών δεν υποδηλοί αποδοχήν των γνωμών 

του συγγραφέως». 

 

 

 

 

http://www.pi-schools.gr/preschool_education/nomothesia/1566_85.pdf

