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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Απάντηση σε δήλωση του Πρωθυπουργού κ. Αλέξη Τσίπρα για 

τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες

Αθήνα,  18-5-2015

Η  Ένωση  Πληροφορικών  Ελλάδας  (ΕΠΕ)  άκουσε  με  μεγάλη  έκπληξη  τον 

Πρωθυπουργό της χώρας κ. Αλέξη Τσίπρα να δηλώνει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο στις 8 

Μαΐου 2015 τα εξής:

“Με την ηλεκτρονική ψηφοφορία η πραγματική εφορευτική επιτροπή δεν είναι αυτοί  

που συλλέγουν τα e-mails και  αθροίζουν τις ψήφους, είναι  ένας server,  τον οποίο  

κανείς  μη  μυημένος  δεν  μπορεί  να  ελέγξει.  Επομένως,  το  αδιάβλητο  δεν 

διασφαλίζεται. Όμως, το ακόμη χειρότερο, κρισιμότερο και ουσιαστικότερο είναι ότι  

δεν διασφαλίζεται η μυστικότητα. Τα ηλεκτρονικά ίχνη και η προσωπική επιλογή  

του καθενός είναι εκεί, στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου.”

Ως Επιστήμονες Πληροφορικής θέλουμε να διαβεβαιώσουμε την Ελληνική κοινωνία 

ότι  η  Επιστήμη  των  Υπολογιστών  διαθέτει  σήμερα  την  ερευνητική  γνώση  και  την 

απαραίτητη  τεχνολογία  για  την  ασφαλή  διεξαγωγή  ηλεκτρονικών ψηφοφοριών που 

διασφαλίζουν τόσο το αδιάβλητο όσο και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Οφείλουμε,  περαιτέρω,  να επισημάνουμε ότι  και  σε  αυτό το θέμα,  όπως και  σε 

πλήθος άλλα, η ορθολογική αξιοποίηση της τεχνολογίας και η αποφυγή καταχρήσεών 

της έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση την ουσιαστική σε εύρος και βάθος Πληροφορική 

Παιδεία που θα επιτρέψει σε όλους τους πολίτες να συμμετέχουν ισότιμα στην Κοινωνία 
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Το παρόν έγγραφο συντάχθηκε στο LibreOffice (http://el.libreoffice.org/) στα πλαίσια της 
προώθησης της χρήσης του ελευθέρου λογισμικού και της απεξάρτησης από το κλειστό 

λογισμικό.
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της Πληροφορίας και να μπορούν να κρίνουν ζητήματα όπως αυτό της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας με όρους ορθού λόγου.

Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας παραμένει στη διάθεση της Ελληνικής Πολιτείας 

για κάθε τεχνική και επιστημονική συνδρομή σε θέματα αξιοποίησης των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών και ελπίζει στη θετική της ανταπόκριση.
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