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Πεπίλητη 
ηε «ςεθηαθή» θαζεκεξηλόηεηα ηνπ ζήκεξα, ε Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαληάδεη σο 

αλάγθε. Οη «απξηαλνί πνιίηεο», δειαδή νη ζεκεξηλνί καζεηέο πξέπεη λα έξζνπλ ζε επαθή κε 

ππεξεζίεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Η Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία κπνξεί λα απνηειέζεη 

ην ζεκείν πξώηεο επαθήο ησλ καζεηώλ κε ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. 

Τινπνηώληαο κηα πξώηε κηθξή ηπθιή ςεθνθνξία, κειεηήζακε θαηά πόζν ζην πιαίζην ησλ 

εθινγώλ ηνπ 15κεινύο καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ νη καζεηέο ελόο ζπγθεθξηκέλνπ 

Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ επηζπκνύλ, θαη εάλ λαη κε πνην ηξόπν, ηε κειινληηθή ρξήζε ηεο 

Ηιεθηξνληθήο Φεθνθνξίαο. Σα απνηειέζκαηα, αλ θαη κε γεληθεύζηκα, δείρλνπλ κηα ζεηηθή 

πξνδηάζεζε πξνο ηελ ρξήζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Φεθνθνξίαο παξάιιεια κε ηελ Παξαδνζηαθή 

Φεθνθνξία (Σππηθή Φεθνθνξία) ζηα πιαίζηα ησλ ελδνζρνιηθώλ εθινγώλ. 

Λέξειρ κλειδιά: ειεθηξνληθή ςεθνθνξία, καζεηέο, ιύθεην. 

1. Ειζαγυγή 

Αλακθηζβήηεηα δνύκε ζε κηα επνρή θαζεκεξηλώλ εμειίμεσλ πνπ έρνπλ σο επίθεληξν 

ηελ ηερλνινγία. Ιδηαίηεξα κάιηζηα ηελ ηερλνινγία πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ Δπηζηήκε 

ηεο Πιεξνθνξηθήο. Οη Dale θαη Lewis (2002) θαη ν diSessa (2000), κεηαμύ πνιιώλ 

άιισλ, ζπλεγνξνύλ ζε απηή ηελ άπνςε. 

Ο diSessa (2000), πξνρσξώληαο έλα βήκα παξαπάλσ ζπγθξίλεη ηε ζεκεξηλή ξαγδαία 

ηερλνινγηθή εμέιημε ηνπ ρώξνπ ηεο Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο θαη ηελ νλνκάδεη 

Δπαλάζηαζε ηεο Πιεξνθνξίαο, ζπγθξίλνληαο ηε θαη κε ηε Βηνκεραληθή 

Δπαλάζηαζε. Ο West (2005) επηζεκαίλεη ηελ ηδηαίηεξε ζπλεηζθνξά πνπ ζε απηή ηε 

ξαγδαία εμέιημε έπαημε θαη ν Παγθόζκηνο Ιζηόο (World Wide Web), σο ε θύξηα 

ρξεζηκνπνηνύκελε ππεξεζία ζην Γηαδίθηπν. 

2. Ηλεκηπονική Διακςβέπνηζη  

Η Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (Electronic Government ή e-Government) είλαη έλαο 

λένο, ζρεηηθά, ηνκέαο (Herrnson et al, 2008; West, 2005) ν νπνίνο πξνηείλεη ηελ 

αμηνπνίεζε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ, αιιά θαη ησλ Σερλνινγηώλ 

Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ, γεληθόηεξα ζην πιαίζην ηεο «νξζνινγηθόηεξεο» 

δηαθπβέξλεζεο ησλ θξαηώλ. Η Petrakaki (2008) ηνλίδεη όηη ε Ηιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε πξσηνζηαηεί ζε εμειίμεηο αλά ηνλ θόζκν, βεβαίσο αλαγλσξίδνληαο ην 
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ζπνπδαίν ξόιν πνπ έπαημε ε παγθόζκηα εμάπισζε ηνπ Γηαδηθηύνπ. Αμίδεη λα 

αλαθεξζεί όηη ζην πιαίζην ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο γίλνληαη αλαζεσξήζεηο 

θαη βειηηώζεηο ησλ πξνζθεξόκελσλ ππεξεζηώλ πξνο ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο, κε θύξηνπο ζηόρνπο ηελ ηήξεζε θαη παξνρή αμηόπηζησλ ειεθηξνληθώλ 

ππεξεζηώλ κε ηειηθό απνηέιεζκα ηελ πςειόηεξνπ επηπέδνπ εμππεξέηεζε ησλ 

πνιηηώλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπ αηζζήκαηνο ηεο εκπηζηνζύλεο πξνο ηηο θπβεξλήζεηο 

(Berners-Lee, 2009; Herrnson et al, 2008; Petrakaki, 2008; West, 2005). 

ηελ Διιάδα ηα παξαδείγκαηα ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη αξθεηά, ηόζν 

ζε επίπεδν θεληξηθήο δηνίθεζεο αιιά θαη ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο. ηα πην ζεκαληηθά 

έξγα κπνξνύκε λα αλαθέξνπκε ην ύδεπμηο, ηελ Γηαύγεηα, ην TaxisNet, ην e-School, 

ην e-Trikala, θ.α (αιαβαζίδεο, 2011). 

ηε ρώξα καο ε βάζε γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο Δπηζηήκεο ηεο Πιεξνθνξηθήο αιιά θαη 

ησλ Σερλνινγηώλ Πιεξνθνξίαο θαη Δπηθνηλσληώλ πξνο ηε θαηεύζπλζε ηεο 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηίζεηαη από ην ίδην ην ύληαγκα ηεο Διιάδα κε ην 

Άξζξν 5α, παξ. 2., «Καζέλαο έρεη δηθαίσκα ζηελ πιεξνθόξεζε ….. ησλ εγγπήζεσλ 

ησλ άξζξσλ 9, 9Α θαη 19.» (Βνπιή ησλ Διιήλσλ, 2008). 

Με απηό ηνλ ηξόπν ν λνκνζέηεο ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα. Γξάζεηο νη νπνίεο 

πξέπεη λα παξέρνπλ ζηνλ πνιίηε, αιιά θαη ηηο επηρεηξήζεηο, όιεο εθείλεο ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ πξνζηάδεη ην ύληαγκα. Παξάιιεια κε ην ύληαγκα έξρεηαη θαη ε 

Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα κε ην λόκν Ν.2472.1997 

«Πξνζηαζία ηνπ αηόκνπ από ηελ επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα» 

(Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, 1997) αιιά θαη κε ην λόκν 

Ν.3471/2006 «Πξνζηαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ηεο ηδησηηθήο δσήο 

ζηνλ ηνκέα ησλ ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.2472.1997» 

(Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, 2006) λα ζπκπιεξώζεη ην 

λνκνζεηηθό πιαίζην πνπ ηζρύεη θαη λα δηαζθαιίζεη ηελ πξνζηαζία ησλ αηνκηθώλ 

δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα, ελαξκνληδόκελε πιήξσο κε ηηο αληίζηνηρεο 

επξσπατθέο νδεγίεο, 2002/58/ΔΚ θαη 2006/24/ΔΚ (Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ 

Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, 2011). 

2.1 Υπηπεζίερ Ηλεκηπονικήρ Διακςβέπνηζηρ ζηην Εκπαίδεςζη  

ην πιαίζην ησλ αιιαγώλ πνπ εθαξκόδνληαη ζε πνιινύο ηνκείο ηεο 

θαζεκεξηλόηεηαο, έηζη θαη ζην ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο είλαη επόκελν λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζην πιαίζην ηεο νξζνινγηθόηεξεο 

δηαρείξηζεο ησλ δηαζέζηκσλ πόξσλ (εθπαηδεπηηθώλ, ζρνιηθώλ αηζνπζώλ, βηβιίσλ 

θ.α.). Γλσζηά παξαδείγκαηα είλαη απηά ηνπ Survey.sch.gr γηα ηελ θαηαγξαθή θαη 

δηαρείξηζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ θαη ηνπ καζεηηθνύ δπλακηθνύ ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο αιιά θαη ηνπ e-School. Με 

απηέο ηηο δύν εθαξκνγέο είλαη δπλαηή ε ιήςε απνθάζεσλ ζε θεληξηθό ή ηνπηθό 

επίπεδν κέζσ ηεο ζπιινγήο θαη αμηνπνίεζεο ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ ηα δύν απηά 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα παξέρνπλ. 
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2.2 Ηλεκηπονική Διακςβέπνηζη και μαθηηήρ 

Δλώ ε Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε είλαη πιένλ κηα πξαγκαηηθόηεηα, παξόια απηά 

δελ πξνζθέξεηαη θάπνηα ελεκέξσζε ζηνπο καζεηέο γηα ην ηη είλαη ε Ηιεθηξνληθή 

Γηαθπβέξλεζε, πνηεο νη επηκέξνπο ρξήζεηο/ηνκείο ηεο θαη πνηα ηα κεηνλεθηήκαηα θαη 

ηα πιενλεθηήκαηα πνπ απηή έρεη. 

Οη καζεηέο, εηδηθόηεξα απηνί ησλ ιπθείσλ (Δληαίσλ Λπθείσλ αιιά θαη 

Δπαγγεικαηηθώλ Λπθείσλ) ζα θιεζνύλ ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα λα 

ζπκκεηάζρνπλ ελεξγά ζηελ πνιηηηθή αιιά θαη θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα ηεο ρώξαο. 

Η Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε, θαζώο θαη όιεο νη πξνεθηάζεηο ηεο δειαδή ε 

Ηιεθηξνληθή Γεκνθξαηία (e-Democracy), ε Ηιεθηξνληθή πκκεηνρηθόηεηα (e-

Participation), ε Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία (e-Voting) θ.α., απνηεινύλ, άιιεο θνξέο 

ιηγόηεξν θαη άιιεο πεξηζζόηεξν, κέξνο απηήο ηεο πξαγκαηηθόηεηαο πνπ νη “απξηαλνί 

πνιίηεο” ζα θιεζνύλ λα αληηκεησπίζνπλ.  

Γελληέηαη έλα εύινγν θαη ζνβαξό εξώηεκα:  

Πξέπεη νη καζεηέο λα ελεκεξωζνύλ γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Δηαθπβέξλεζε, 

θαη ηηο πξνεθηάζεηο ηεο, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ Λπθείνπ; 

Η απάληεζε κνηάδεη λα είλαη θαηαθαηηθή αιιά θαη παξάιιεια δεζκεπηηθή γηα ηελ 

θνηλσλία. ίγνπξα νθείινπκε λα ελεκεξώζνπκε θαη λα πξνεηνηκάζνπκε ηνπο 

καζεηέο γηα απηή ηε λέα ςεθηαθή πξαγκαηηθόηεηα. ε απηή ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

καζεηώλ ε Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία κπνξεί λα απνηειέζεη ζεκείν πξώηεο επαθήο κε 

ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε θαη κηα πξόγεπζε ησλ δπλαηνηήησλ πνπ ε 

ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο κπνξνύλ λα πξνζθέξνπλ ζηνπο πνιίηεο, εηαηξίεο, 

νξγαληζκνύο θαη ηα θξάηε. 

2.3 Ηλεκηπονική Ψηθοθοπία  

Όπσο πξναλαθέξακε έλαο από ηνπο ηνκείο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη 

θαη ε Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία (Electronic Voting ή e-Voting). ηελ Διιάδα ε 

Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία δελ έρεη πξνρσξήζεη ζε επίπεδν πινπνίεζεο, όκσο 

ππάξρνπλ έξγα εξεπλεηηθά πξνο απηή ηε θαηεύζπλζε. Παξάδεηγκα ειιεληθνύ 

εξεπλεηηθνύ έξγνπ είλαη ην έξγν ΠΝΤΚΑ (ΠΝΤΚΑ, 2011). 

Η Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία σο εθαξκνγή ζηελ δηεμαγσγή εθινγώλ ή ςεθνθνξηώλ 

έρεη δείμεη ηα παξαθάησ ζεηηθά ζηνηρεία (Herrnson et al, 2008; Riera et al, 2003; 

αιαβαζίδεο, 2011; West, 2005): 

 Σαρύηεηα ζηελ έθδνζε ησλ ηειηθώλ απνηειεζκάησλ ησλ εθινγηθώλ δηαδηθαζηώλ, 

 Φηιηθόηεηα πξνο ην πεξηβάιινλ, 

 Γπλαηόηεηα απνκαθξπζκέλεο ςήθνπ, 

 Γπλαηόηεηα ςήθνπ ζε άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο κέζσ θαηάιιεισλ ειεθηξνληθώλ 

ζπζηεκάησλ, πρ. πιεθηξνιόγην Braille, 

 Αύμεζε ηεο ζπκκεηνρηθόηεηαο ησλ πνιηηώλ, θ.α. 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ζηα αξλεηηθά ηεο ζηνηρεία ζπγθαηαιέγνληαη ηα παξαθάησ 
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(Herrnson et al, 2008; Riera et al, 2003; αιαβαζίδεο, 2011; Sharma, 2011; West, 

2005): 

 Κόζηνο ινγηζκηθνύ θαη πιηθνύ, εθπαίδεπζεο θαη επηηόπηαο βνήζεηαο, 

 Γηαζθάιηζε ηεο κπζηηθόηεηαο ηεο ςήθνπ ηνπ ςεθνθόξνπ, 

 Γηαζθάιηζε ηεο αθεξαηόηεηαο ηεο ςήθνπ ηνπ ςεθνθόξνπ, 

 Γηαζθάιηζε ηεο κε αιινίσζεο ησλ απνηειεζκάησλ από θαθόβνπιν ινγηζκηθό ή 

νπνηαζδήπνηε κνξθή επίζεζεο (πρ. hackers), θ.α. 

ηελ πεξίπησζε πινπνίεζεο ειεθηξνληθώλ εθινγώλ ζε ζρνιηθέο κνλάδεο ηα 

πξάγκαηα είλαη ζαθώο πην απιά από ηελ δηεμαγσγή εθινγώλ, πρ. βνπιεπηηθώλ. 

Δπίζεο είλαη πην εύθνιν λα δηαζθαιηζηεί ζε κεγάιν βαζκό θαη ε κπζηηθόηεηα αιιά 

θαη ε αθεξαηόηεηα ησλ ςήθσλ ησλ καζεηώλ-ςεθνθόξσλ, θαζώο ην δηαθύβεπκα ησλ 

ελδνζρνιηθώλ εθινγώλ δελ είλαη ηόζν ζεκαληηθό όζν πρ. ησλ βνπιεπηηθώλ. 

3. Επώηημα 

Λακβάλνληαο ππόςε όια ηα παξαπάλσ, δεκηνπξγνύληαη πνιιά εξσηήκαηα πνπ 

αθνξνύλ ηελ Ηιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε αιιά θαη εηδηθόηεξα ηελ Ηιεθηξνληθή 

Φεθνθνξία ζην ρώξν ηεο Δθπαίδεπζεο κε επίθεληξν ην ρώξν ησλ Λπθείσλ. 

ην πιαίζην ηεο παξνύζαο εξγαζίαο ην εξεπλεηηθό εξώηεκα ην νπνίν ζα καο 

απαζρνιήζεη είλαη ην εμήο: 

Με πνην ηξόπν επηζπκνύλ νη καζεηέο λα ψεθίδνπλ ζην κέιινλ γηα ηελ 

αλάδεημε ηωλ 15κειώλ καζεηηθώλ ζπκβνπιίωλ; 

3.1 Σςμμεηέσονηερ 

ηελ παξνύζα έξεπλα-ςεθνθνξία ζπκκεηείραλ 285 καζεηέο (Ν). Οη καζεηέο ιόγσ 

ηεο θύζεσο ηνπ εξεπλεηηθνύ εξγαιείνπ, ηπθιήο ςεθνθνξίαο, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε 

δελ δηαρσξίζηεθαλ ζε θνξίηζηα θαη αγόξηα, νύηε ζε ηάμεηο αιιά νύηε θαη ζε 

εηδηθόηεηεο. 

Η κόλε επηπιένλ πιεξνθνξία πνπ καο ελδηαθέξεη ζηελ ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε 

είλαη ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ηνπο δόζεθε ε δπλαηόηεηα λα ςεθίζνπλ. 

Ο ηξόπνο ςήθνπ: 

 Παξαδνζηαθή Φεθνθνξία ηελ νπνία ζα αλαθέξνπκε σο Σππηθή Φεθνθνξία ή 

 Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία, 

ζεσξνύκε όηη κπνξεί λα παξνπζηάζεη πξνδηάζεζε ησλ καζεηώλ-ςεθνθόξσλ λα 

ςεθίζνπλ ππέξ ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν θιήζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνύζα 

«εθινγηθή» δηαδηθαζία. 

Από ηνπο 285 καζεηέο, νη 215 καζεηέο ςήθηζαλ κέζσ Σππηθήο Φεθνθνξίαο θαη 70 

καζεηέο ςήθηζαλ κέζσ Ηιεθηξνληθήο ςεθνθνξίαο. 

3.2 Μέθοδορ 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα εμάγνπκε έλα πξώην ζπκπέξαζκα γηα ηνλ ηξόπν πνπ ζα 
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επέιεγαλ, νη ίδηνη, νη καζεηέο λα ςεθίδνπλ ζην κέιινλ ζην πιαίζην ησλ καζεηηθώλ 

εθινγώλ γηα ηα 15κειή καζεηηθά ζπκβνύιηα, απνθαζίζακε λα πινπνηήζνπκε κηα 

πξώηε κηθξήο θιίκαθαο ηπθιή ςεθνθνξία (κε ζπιινγή αηνκηθώλ δεκνγξαθηθώλ 

δεδνκέλσλ αλά ςήθν, παξά κόλν ζπιινγή ηεο ςήθνπ). Η ςεθνθνξία πινπνηήζεθε 

ζην 1ν Δπαγγεικαηηθό Λύθεην Κηιθίο, ζην πιαίζην έξεπλαο γηα κεηαπηπρηαθή 

δηπισκαηηθή εξγαζία. 

Αξρηθά ππήξμε κηα ζύληνκε 10ιεπηή ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ-ςεθνθόξσλ γηα ην 

πιαίζην πινπνίεζεο ηεο ςεθνθνξίαο θαη επηζεκάλζεθε ε πξναηξεηηθή θύζε ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε δηαδηθαζία. Καηά ζπλέπεηα δόζεθε ε δπλαηόηεηα ζηνπο 

καζεηέο λα κε ζπκκεηάζρνπλ ζηε δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο ζε πεξίπησζε πνπ δελ 

ην επηζπκνύζαλ. ε πεξίπησζε κε επηζπκίαο ζπκκεηνρήο ην κόλν πνπ ζα έπξεπε λα 

θάλνπλ ήηαλ λα δειώζνπλ ηε κε δηάζεζε ζπκκεηνρήο ηνπο. Η δήισζε απηή 

αθνξνύζε θαζαξά ζηαηηζηηθνύο ιόγνπο θαζώο ζε όιε ηε δηάξθεηα δελ θξαηήζεθαλ 

πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ καζεηώλ-ςεθνθόξσλ νύηε αθόκα θαη γηα ην θύιν ησλ 

ζπκκεηερόλησλ. 

Δπίζεο, ζηελ ελεκέξσζε έγηλε αλαθνξά ζηηο δύν βαζηθέο έλλνηεο πνπ αθνξνύζε ε 

ςεθνθνξία, δειαδή ηελ Παξαδνζηαθή Φεθνθνξία (Σππηθή Φεθνθνξία) θαη ηελ 

Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία. Η δηαδηθαζία ηεο Σππηθήο Φεθνθνξίαο, επηζεκάλζεθε όηη 

αθνξά ηελ ρξήζε ράξηηλνπ ςεθνδειηίνπ θαη θάιπεο γηα ηελ ζπιινγή ησλ ςήθσλ θαη 

ηε ρεηξνλαθηηθή θαηακέηξεζε ηνπο. Δλώ γηα ηελ Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία ε ρξήζε 

ειεθηξνληθνύ ππνινγηζηή γηα ηελ θαηαρώξεζε αιιά θαη ηελ ηειηθή θαηακέηξεζε 

ησλ ειεθηξνληθώλ ςεθνδειηίσλ. 

Η ςεθνθνξία πινπνηήζεθε ηελ Πέκπηε, 19 Ιαλνπαξίνπ 2012, εληόο ησλ δύν πξώησλ 

ζρνιηθώλ σξώλ ηεο εκέξαο θαη νη καζεηέο ςήθηζαλ κε κηθηό ηξόπν. Γειαδή θάπνηα 

ηκήκαηα ςήθηζαλ κε ρξήζε ράξηηλνπ ςεθνδέιηηνπ θαη θάπνηα άιια κε ηε ρξήζε 

ειεθηξνληθνύ ςεθνδέιηηνπ κέζσ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο. Σα ηκήκαηα πνπ 

ςήθηζαλ κέζσ ηνπ πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο, ήηαλ απηά πνπ εληόο ησλ δύν 

πξώησλ σξώλ είραλ κάζεκα ζε εξγαζηήξην πιεξνθνξηθήο, ζπλεπώο ε επηινγή έγηλε 

ηπραία. 

Η ρξήζε απηώλ ησλ δύν ηξόπσλ ζπιινγήο ησλ ςήθσλ, αλ θαη ην δείγκα είλαη κηθξό 

κπνξεί επίζεο λα παξνπζηάζεη κηα αθόκα ελδηαθέξνπζα παξάκεηξν ζην ηειηθό 

απνηέιεζκα. Η παξάκεηξνο απηή ζρεηίδεηαη κε ην πόζν κπνξεί ε ρξήζε ηνπ 

πιεξνθνξηαθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ παξνύζα ςεθνθνξία λα ιεηηνπξγήζεη ζεηηθά ή 

αξλεηηθά πξνο ηελ επηινγή ελόο ηξόπνπ ςεθνθνξίαο. 

ηελ ςεθνθνξία νη ηξεηο (3) επηινγέο πνπ είραλ νη καζεηέο-ςεθνθόξνη δηαζέζηκεο 

ζην ςεθνδέιηην ήηαλ (βιέπε Παξάξηεκα, Δηθόλα 1): 

 Δπηζπκώ ζην κέιινλ ε δηαδηθαζία ηεο εθινγήο ηνπ 15κεινύο Μαζεηηθνύ 

πκβνπιίνπ λα γίλεηαη ΜΟΝΟ κε ηελ Σππηθή δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο, δελ επηζπκώ 

λα αιιάμεη ε ππάξρνπζα δηαδηθαζία, 

 Δπηζπκώ ζην κέιινλ ε δηαδηθαζία ηεο εθινγήο ηνπ 15κεινύο Μαζεηηθνύ 

πκβνπιίνπ λα γίλεηαη κε ΜΙΞΗ ηεο Σππηθήο θαη ηεο Ηιεθηξνληθήο δηαδηθαζίαο 
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ςεθνθνξίαο, όπνπ ν καζεηήο-ςεθνθόξνο ζα κπνξεί λα επηιέμεη λα ςεθίζεη είηε 

ζπκπιεξώλνληαο ηε ςήθν ηνπ ζε ραξηί είηε κέζσ ππνινγηζηή λα δειώλεη ηελ 

ειεθηξνληθή ςήθν ηνπ, 

 Δπηζπκώ ζην κέιινλ ε δηαδηθαζία ηεο εθινγήο ηνπ 15κεινύο Μαζεηηθνύ 

πκβνπιίνπ λα γίλεηαη ΜΟΝΟ κε ηελ Ηιεθηξνληθή δηαδηθαζία ςεθνθνξίαο, όπνπ ν 

καζεηήο-ςεθνθόξνο ζα δειώλεη ηελ ειεθηξνληθή ςήθν ηνπ κέζσ ππνινγηζηή. 

Δπηπξνζζέησο ζην πιαίζην ηεο ςεθνθνξίαο ππήξμαλ θαη επηπιένλ ηέζζεξηο (4) 

επηινγέο εθηόο ησλ πξναλαθεξζέλησλ. Απηέο είλαη: 

 Δθδήισζε επηζπκίαο ΜΗ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ζηελ δηαδηθαζία ηεο ςεθνθνξίαο ε 

νπνία νδεγνύζε ζηελ θαηακέηξεζε ησλ καζεηώλ, ρσξίο όκσο ηήξεζε πξνζσπηθώλ 

δεδνκέλσλ, 

 Η ηαπηόρξνλε επηινγή δύν (2) ή ηξηώλ (3) επηινγώλ ηνπ ςεθνδειηίνπ νδεγνύζε 

ζε ΑΚΤΡΟ ςεθνδέιηην, 

 Με επηινγή κηαο εθ ησλ πξνηεηλόκελσλ ηξηώλ (3) επηινγώλ ηνπ ςεθνδειηίνπ 

νδεγνύζε ζε ΛΔΤΚΟ ςεθνδέιηην, 

 Σέινο ε κε παξνπζία ζηελ ώξα ηεο ςεθνθνξίαο νδεγνύζε ζηε θαηακέηξεζε 

ΑΠΟΝΣΟ ςεθνδειηίνπ. 

πλεπώο ην πιήζνο ησλ πηζαλώλ επηινγώλ πνπ είρε θαζέλαο καζεηήο-ςεθνθόξνο 

ήηαλ ζπλνιηθά επηά (7). 

3.3 Αξιοπιζηία 

Γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο αμηνπηζηίαο ηεο ςεθνθνξίαο (Cohen et al, 2008) από 

πηζαλή ξίςε άλσ ηνπ ελόο ςήθνπ από θάπνην καζεηή-ςεθνθόξν, έγηλαλ ηα 

αθόινπζα: 

 ηεξήζεθε ιίζηα ησλ ηκεκάησλ πνπ ςήθηζαλ, 

 θαηακεηξήζεθε αλά ηκήκα ην πιήζνο ησλ καζεηώλ πνπ ςήθηζαλ, 

 θαηακεηξήζεθε αλά ηκήκα ην πιήζνο ησλ καζεηώλ πνπ δελ ζέιεζαλ λα 

ζπκκεηάζρνπλ, 

 θαηακεηξήζεθε αλά ηκήκα ην πιήζνο ησλ καζεηώλ πνπ απνπζίαδαλ θαη ηέινο 

 ε ζπιινγή ησλ ηππηθώλ ςεθνδειηίσλ έγηλε από εκάο ηελ ώξα ηνπ καζήκαηνο κε 

ηε ρξήζε θάιπεο, θαζώο θαη ηα ειεθηξνληθά ςεθνδέιηηα θαηαρσξήζεθαλ ζηνλ 

ππνινγηζηή ηνπ θαζεγεηή ππό ηνλ έιεγρν ηνπ γηα λα απνθεπρζεί ε πηζαλόηεηα 

πνιιαπιήο ςήθνπ. 

3.4 Εγκςπόηηηα 

Η εγθπξόηεηα ηεο ςεθνθνξίαο, σο εξεπλεηηθνύ νξγάλνπ, κπνξεί λα ειεγρζεί 

από ηελ νπηηθή ηεο εγκςπόηηηαρ πεπιεσομένος θαζώο ην εξώηεκα πνπ 

ηέζεθε από ηελ ςεθνθνξία «Δπηζπκώ ζην κέιινλ ε δηαδηθαζία ηεο εθινγήο 

ηνπ 15κεινύο Μαζεηηθνύ πκβνπιίνπ λα γίλεηαη…» έξρεηαη λα δώζεη 

απεπζείαο απάληεζε ζην εξεπλεηηθό εξώηεκα, «Με πνην ηξόπν ζα 

επηζπκνύζαλ νη καζεηέο λα ςεθίδνπλ ζην κέιινλ γηα ηελ αλάδεημε ησλ 

15κειώλ καζεηηθώλ ζπκβνπιίσλ», πνπ δηαηππώζεθε ζην πιαίζην ηεο 
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παξνύζαο έξεπλαο (Cohen et al, 2008; Grawitz et al, 2003). 

Παξάιιεια ε εγκςπόηηηα δομήμαηορ δηαζθαιίδεηαη θαζώο ε αλάγθε 

απάληεζεο ηνπ παξόληνο εξεπλεηηθνύ εξσηήκαηνο ζπλαληάηαη ζηε ζρεηηθή 

βηβιηνγξαθία αιιά κπνξεί λα επίζεο λα θαηαιήμεη ζε νπνηαδήπνηε από ηηο 

απαληήζεηο πνπ αθνινπζνύλ ην εξώηεκα (Cohen et al, 2008; Grawitz et al, 

2003). 

Τπάξρεη δηαζθάιηζε πξνο ηελ οικολογική εγκςπόηηηα θαζώο ε παξνύζα 

έξεπλα δελ πξνζπαζεί λα πεξηνξίζεη ηηο απαληήζεηο ησλ καζεηώλ-ςεθνθόξσλ 

σο πξνο ηελ Σππηθή Φεθνθνξία ή ηελ Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία αιιά ηνπο 

δίλεη θαη ηελ επηπιένλ  δπλαηόηεηα ζύλζεζεο κεηαμύ απηώλ. Βεβαίσο νη 

ηειηθέο επηινγέο ησλ καζεηώλ-ςεθνθόξσλ είλαη ζπλνιηθά επηά, γεγνλόο πνπ 

δίλεη έλα κεγάιν εύξνο επηινγώλ ζηνπο καζεηέο-ςεθνθόξνπο (Cohen et al, 

2008). 

Χο πξνο ηελ καηαλςηική εγκςπόηηηα πξάγκαηη ε παξνύζα έξεπλα κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε κηα πξώηε έλδεημε ηεο άπνςεο ησλ καζεηώλ-ςεθνθόξσλ σο 

πξνο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα ήζειαλ κειινληηθά λα ςεθίδνπλ θαη ζπλεπώο 

λα νδεγήζεη ζε κηα λέα κειέηε αιιά θαη πινπνίεζε ησλ κειινληηθώλ 

καζεηηθώλ εθινγώλ γηα 15κειή καζεηηθά ζπκβνύιηα κε ηνλ ηξόπν πνπ ζα 

θαηαδείμνπλ νη ίδηνη νη καζεηέο-ςεθνθόξνη (Cohen et al, 2008). 

Η εζυηεπική εγκςπόηηηα ηνπ ππό κειέηε εξσηήκαηνο είλαη πςειή θαζώο ην 

απνηέιεζκα ηεο ςεθνθνξίαο πξάγκαηη ζα δείμεη ηελ επηινγή πνπ νη καζεηέο-

ςεθνθόξνη ζεσξνύλ πην ηδαληθή γηα ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ζα επηζπκνύζαλ 

λα ςεθίδνπλ ζην κέιινλ ζηηο καζεηηθέο εθινγέο (Cohen et al, 2008; Grawitz 

et al, 2003). 

Η εξυηεπική εγκςπόηηηα όκσο δελ δηαζθαιίδεηαη θαζώο ηα απνηειέζκαηα 

ηεο ςεθνθνξίαο δελ είλαη δπλαηόλ λα γεληθεπζνύλ, ζε απηό ην ζηάδην, γηα δύν 

θπξίσο ιόγνπο (Cohen et al, 2008; Grawitz et al, 2003). Ο πξώηνο ιόγνο είλαη 

ην γεγνλόο όηη ε ςεθνθνξία πινπνηήζεθε κόλν ζε έλα ηύπν ιπθείνπ, ζε 

Δπαγγεικαηηθό Λύθεην ζην νπνίν κάιηζηα ππήξρε θαη ηνκέαο Πιεξνθνξηθήο 

θαη Γηθηύσλ, ζπλεπώο θάπνηνη καζεηέο κπνξεί λα είλαη γεληθά πην ζεηηθή σο 

πξνο ηε γεληθόηεξε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο. Ο δεύηεξνο ιόγνο είλαη ην γεγνλόο 

όηη ε πινπνίεζε ηεο ςεθνθνξίαο έγηλε ζε έλα κόλν ζρνιείν κηαο κηθξήο 

επαξρηαθήο πόιεο γεγνλόο ην νπνίν απνηππώλεη κνλνκεξώο ηελ επηζπκία 

κόλν καζεηώλ-ςεθνθόξσλ αληίζηνηρσλ πεξηνρώλ ρσξίο λα είλαη ελδεηθηηθή 

γηα ηνπο καζεηέο-ςεθνθόξνπο πνπ δηακέλνπλ ζε κεγαιύηεξα αζηηθά θέληξα ή 

ζε κηθξόηεξνπο νηθηζκνύο. 

4. Ανάλςζη 
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4.1 Τςπική Ψηθοθοπία 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ηκήκαηνο ηεο ςεθνθνξίαο πνπ πινπνηήζεθε κέζσ ηεο 

Σππηθήο ςεθνθνξίαο (Πίλαθαο 1), πιήζνο καζεηώλ πνπ ςήθηζαλ κε απηό ηε 

δηαδηθαζία 215 (κε 20 απόληεο), παξνπζηάδνπλ κηα ζεκαληηθή πξνηίκεζε ησλ 

καζεηώλ-ςεθνθόξσλ πξνο ηελ επηινγή Μόλν Σππηθή ςεθνθνξία κε απόιπην 

αξηζκό 77 ςήθσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 35,81%. Αθνινπζεί ε επηινγή 

Μίμε Σππηθήο θαη Ηιεθηξνληθήο Φεθνθνξίαο κε απόιπην αξηζκό ςήθσλ 60, 

δειαδή 17 ςήθνπο ιηγόηεξνπο από ηελ πξνεγνύκελε επηινγή, θαη πνζνζηό 

27,91%. Η επηινγή Μόλν Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία πήξε κόιηο 39 ςήθνπο 

δειαδή πνζνζηό 18,14%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κεηξήζεθαλ 14 Λεπθά 

ςεθνδέιηηα δειαδή έλα πνζνζηό 6,51% ηνπ ζπλόινπ δελ επέιεμε θακία εθ 

ησλ ηξηώλ δηαζέζηκσλ επηινγώλ πνπ βξίζθνληαλ πάλσ ζην ςεθνδέιηην. 

Πίλαθαο 1: Σππηθή ςεθνθνξία 

 

Αξηζκόο 

Ν 

ρεηηθό 

Πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

Μόλν Σππηθή Φεθνθνξία 77 35,81% 35,81% 

Μίμε Σππηθήο θαη Ηιεθηξνληθήο Φεθνθνξίαο 60 27,91% 63,72% 

Μόλν Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία 39 18,14% 81,86% 

Λεπθά 14 6,51% 88,37% 

Άθπξα 1 0,47% 88,84% 

Γελ ςήθηζαλ 4 1,86% 90,70% 

Απόληεο 20 9,30% 100,00% 

ύλνιν 215 100,00%   

4.2 Ηλεκηπονική Ψηθοθοπία 

Σα απνηειέζκαηα ηεο ςεθνθνξίαο πνπ πινπνηήζεθε κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο 

ςεθνθνξίαο (Πίλαθαο 2), κε πιήζνο καζεηώλ πνπ ςήθηζαλ κε απηό ηε 

δηαδηθαζία 70 (κε 7 απόληεο), παξνπζηάδνπλ κηα ζεκαληηθή πξνηίκεζε ησλ 

καζεηώλ-ςεθνθόξσλ πξνο ηελ επηινγή Μόλν Ηιεθηξνληθή ςεθνθνξία κε 

απόιπην αξηζκό 20 ςήθσλ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 28,57%. Αθνινπζεί ε 

επηινγή Μίμε Σππηθήο θαη Ηιεθηξνληθήο Ψεθνθνξίαο κε απόιπην αξηζκό 

ςήθσλ 19, δειαδή κόιηο 1 ςήθν κηθξόηεξν από ηελ πξνεγνύκελε επηινγή, 

θαη πνζνζηό 27,14%. Η επηινγή Μόλν Σππηθή Ψεθνθνξία πήξε 15 ςήθνπο 

δειαδή πνζνζηό 21,43%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη κεηξήζεθαλ 9 καζεηέο πνπ 

δήισζαλ Γελ ςεθίδσ, δειαδή κε επηζπκία ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία, 

πνζνζηό 12,86% ηνπ ζπλόινπ. 
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Πίλαθαο 2: Ηιεθηξνληθή Ψεθνθνξία 

 

Αξηζκόο 

Ν 

ρεηηθό 

Πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

Μόλν Σππηθή Φεθνθνξία 15 21,43% 21,43% 

Μίμε Σππηθήο θαη Ηιεθηξνληθήο Φεθνθνξίαο 19 27,14% 48,57% 

Μόλν Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία 20 28,57% 77,14% 

Λεπθά 0 0,00% 77,14% 

Άθπξα 0 0,00% 77,14% 

Γελ ςήθηζαλ 9 12,86% 90,00% 

Απόληεο 7 10,00% 100,00% 

ύλνιν 70 100,00%   

4.3 Σύνθεζη αποηελεζμάηυν Τςπικήρ και Ηλεκηπονικήρ Ψηθοθοπίαρ 

Παξαηεξνύκε όηη κεηαμύ ησλ δύν δηαθνξεηηθώλ ηξόπσλ πνπ έγηλε ε ζπιινγή 

ησλ ςήθσλ γηα αθξηβώο ην ίδην εξώηεκα παξνπζηάδεηαη κηα ζεκαληηθή 

δηαθνξά σο πξνο ην ηειηθό απνηέιεζκα. 

ε πξώηε αλάγλσζε παξνπζηάδεηαη κηα ζρέζε κεηαμύ ηνπ ηξόπνπ ζπκκεηνρήο 

ζηελ ςεθνθνξία, κε Σππηθή Φεθνθνξία ή Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία, θαη ηνπ 

ηειηθνύ απνηειέζκαηνο. Έρνπκε αλαθέξεη θαη ζηελ §3.1 Σςμμεηέσονηερ ηελ 

πηζαλή ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμύ ηνπ ηξόπνπ ςεθνθνξίαο κε ην απνηέιεζκα 

ηεο ςεθνθνξίαο. 

Γειαδή, ε ςεθνθνξία πνπ έγηλε κέζσ ηεο Σππηθήο Φεθνθνξίαο αλέδεημε σο 

πξώηε πξνηίκεζε ηελ επηινγή Μόλν Σππηθή Ψεθνθνξία, ελώ αληηζέησο ε 

ςεθνθνξία πνπ έγηλε κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Φεθνθνξίαο αλέδεημε σο 

πξώηε πξνηίκεζε ηελ επηινγή Μόλν Ηιεθηξνληθή Ψεθνθνξία. Καη ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο νη καζεηέο-ςεθνθόξνη σο δεύηεξε πξνηίκεζε ηνπο κε πςειά 

πνζνζηά πξνηίκεζαλ ηελ επηινγή Μίμε Σππηθήο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Ψεθνθνξίαο, δείρλνληαο ηε ζεηηθή πξνδηάζεζε γηα κηθηό ηξόπν ςεθνθνξίαο. 

Αμίδεη λα ζεκεηώζνπκε βέβαηα όηη ζηελ Σππηθή Φεθνθνξία ε δηαθνξά κεηαμύ 

ηεο πξώηεο επηινγήο κε ηελ δεύηεξε επηινγή ππήξμε αξθεηά απμεκέλε 

δηαθνξά ζην πιήζνο ησλ ςήθσλ, 17 ησλ αξηζκό, θαη πξνθαλώο ζην 

αληίζηνηρν πνζνζηό 7,91%. ηελ πεξίπησζε ηεο Ηιεθηξνληθήο Φεθνθνξίαο ε 

δηαθνξά κεηαμύ ηεο πξώηεο επηινγήο κε ηελ δεύηεξε επηινγή είραλ κόιηο κηα 

ςήθν δηαθνξά. 

Αζξνίδνληαο ηα απνηειέζκαηα ησλ δύν ςεθνθνξηώλ (Πίλαθαο 3) σο πξνο 

ηνπο απόιπηνπο ςήθνπο ιόγσ ηεο ζεκαληηθήο αξηζκεηηθήο δηαθνξάο ησλ 

καζεηώλ-ςεθνθόξσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ Σππηθή Φεθνθνξία ζε ζρέζε κε 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηελ Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία ηα απνηειέζκαηα ηείλνπλ 

λα κνηάδνπλ κε απηά ηεο Σππηθήο Φεθνθνξίαο. 
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Πίλαθαο 3: Άζξνηζκα ςήθσλ Σππηθήο θαη Ηιεθηξνληθήο Ψεθνθνξίαο 

 

Αξηζκόο 

Ν 

ρεηηθό 

Πνζνζηό 

Αζξνηζηηθό 

Πνζνζηό 

Μόλν Σππηθή Φεθνθνξία 92 32,28% 32,28% 

Μίμε Σππηθήο θαη Ηιεθηξνληθήο Φεθνθνξίαο 79 27,72% 60,00% 

Μόλν Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία 59 20,70% 80,70% 

Λεπθά 14 4,91% 85,61% 

Άθπξα 1 0,35% 85,96% 

Γελ ςήθηζαλ 13 4,56% 90,53% 

Απόληεο 27 9,47% 100,00% 

ύλνιν 285 100,00%   

5. Σςμπεπάζμαηα - Πποηάζειρ 

ε απηή ηελ έξεπλα έγηλε κηα πξώηε πξνζπάζεηα λα θαηαγξάςνπκε ηελ άπνςε 

285 καζεηώλ ελόο Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ  σο πξνο ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν 

επηζπκνύλ ζην κέιινλ λα ςεθίδνπλ γηα ηα 15κειή καζεηηθά ζπκβνύιηα. Ο 

ζθνπόο είλαη πξνθαλήο θαζώο είλαη κηα έλδεημε γηα ην εάλ ζα κπνξνύζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ε Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία γηα ηελ ςήθηζε ηνπ 15κεινύο 

καζεηηθνύ ζπκβνπιίνπ. Βεβαία έρνπκε ήδε επηζεκάλεη όηη ηα απνηειέζκαηα 

δελ κπνξνύλ λα γεληθεπζνύλ θαζώο ν αξηζκόο ησλ καζεηώλ πνπ ζπκκεηείρε 

είλαη πνιύ κηθξόο θαη πξνθαλώο δελ είλαη αληηπξνζσπεπηηθόο γηα ην ζύλνιν 

ησλ καζεηώλ ηεο Διιάδαο. 

Παξαηεξήζακε όηη νη καζεηέο δείρλνπλ κηα ζρεηηθά ειαθξώο κεγαιύηεξε 

πξνηίκεζε πξνο ηελ Σππηθή Φεθνθνξία. Βέβαηα θαη ν κηθηόο ηξόπνο 

Φεθνθνξίαο, δειαδή ν ζπλδπαζκόο Σππηθήο Φεθνθνξίαο θαη Ηιεθηξνληθήο 

Φεθνθνξίαο κε δηθαίσκα ηνπ καζεηή-ςεθνθόξνπ λα επηιέμεη ηνλ ηξόπν κε 

ηνλ νπνίν ζα ςεθίζεη θαίλεηαη σο κηα αξθεηά δεκνθηιήο επηινγή ησλ 

καζεηώλ-ςεθνθόξσλ. Δπίζεο, ε ρξήζε απνθιεηζηηθά ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Φεθνθνξίαο παξαηεξνύκε όηη δελ αθήλεη, σο επηινγή, αδηάθνξνπο ηνπο 

καζεηέο-ςεθνθόξνπο θαη δείρλνπλ ζε ζεκαληηθό βαζκό λα ηελ πξνηηκνύλ. 

Η έξεπλα-ςεθνθνξία απηή παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ θαζώο από ηελ 

βηβιηνγξαθία πξνθύπηεη όηη δελ έρεη κειεηεζεί ε εθαξκνγή ηεο Ηιεθηξνληθήο 

Φεθνθνξίαο σο ζπκπιεξσκαηηθόο ηξόπνο πξνο ηελ Σππηθή Φεθνθνξία ή 

κνλαδηθόο ηξόπνο ςεθνθνξίαο ζην πιαίζην ηεο καζεηηθήο θνηλόηεηαο. 

ίγνπξα απηό πνπ πξνέρεη είλαη ζην πιαίζην ηνπ ζρνιείνπ, ηδηαίηεξα ηνπ 

Λπθείνπ, λα ππάξμεη θάπνηα ελεκέξσζε ησλ καζεηώλ ζρεηηθά κε ηηο 

δπλαηόηεηεο πνπ δίλνληαη κέζσ ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο αιιά θαη 

ησλ αξλεηηθώλ ζηνηρείσλ πνπ απηή θέξεη. Η Ηιεθηξνληθή Φεθνθνξία ζαθώο 
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είλαη κηα από ηηο πηζαλέο εθαξκνγέο ηεο Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. 

Δίλαη θαιό λα ππάξμεη ζέκα ζπδήηεζεο θαη αληαιιαγήο απόςεσλ κε κεηαμύ 

ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ εληόο ηεο επξύηεξεο ζρνιηθήο θνηλόηεηαο θαη λα 

βξεζνύλ ηξόπνη κε ηνπο νπνίνπο ζα πξνεηνηκαζηνύλ θαιύηεξα νη καζεηέο σο 

«απξηαλνί πνιίηεο» ώζηε λα εληαρζνύλ όζν ην δπλαηόλ πην εύθνια ζηελ 

θνηλσλία. Δμάιινπ ην ύληαγκα ηεο Διιάδαο απαηηεί απηή ηελ ελεκέξσζε 

θαη ηελ παξνρή ησλ αλαγθαίσλ εθνδίσλ ζε απηνύο, ώζηε λα απνηειέζνπλ 

ελεξγά κέιε απηήο ηεο «ςεθηαθήο» δηάζηαζεο ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία 

πξόθεηηαη λα εληαρζνύλ. 

6. Εςσαπιζηίερ 

Δπραξηζηνύκε ηνλ Γηεπζπληή, ην ύιινγν Γηδαζθόλησλ θαη όινπο ηνπο 

καζεηέο ηνπ 1
νπ

 Δπαγγεικαηηθνύ Λπθείνπ Κηιθίο γηα ηελ πξνζπκία ηνπο λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ παξνύζα έξεπλα-ςεθνθνξία. 
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