Σχέδιο ∆ραστηριοτήτων της Οµάδας Εργασίας ΣΤ4
Α.

1η ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση µε Θέµα: «Νοµικά και Θεσµικά Ζητήµατα για
Συστήµατα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας»
Ηµεροµηνία: 20 Απριλίου 2004, Ε∆ΕΤ, Λ. Μεσογείων 54
Στη συνάντηση αυτή θα συµµετάσχουν κατά κύριο λόγο θεσµικοί φορείς και
εµπειρογνώµονες σε Νοµικά ζητήµατα που άπτονται των συστηµάτων και
διαδικασιών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν και να
αναλυθούν τα συνταγµατικά και θεσµικά ζητήµατα που επηρεάζουν τη χρήση
ηλεκτρονικών συστηµάτων για την οργάνωση και διενέργεια εκλογικών
διαδικασιών.
Σύµφωνα µε τη διαβούλευση θα διαµορφωθούν προτάσεις για πιθανές θεσµικές
ρυθµίσεις που απαιτούνται για τη διευκόλυνση εφαρµογής συστηµάτων
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.

Β.

2η ∆ηµόσια ∆ιαβούλευση µε Θέµα: «Πεδία Εφαρµογής Συστηµάτων Ηλεκτρονικής
Ψηφοφορίας και ∆ιαθέσιµες Τεχνολογίες»
Ηµεροµηνία: 3 Μαϊου 2004
Στη συνάντηση αυτή θα προσκληθούν δυνητικοί χρήστες, τεχνολογικοί φορείς και
εµπειρογνώµονες, µε στόχο την καταγραφή εµπειριών στην Ελλάδα και το
εξωτερικό από αντίστοιχα συστήµατα, τη καταγραφή απαιτήσεων από τους
χρήστες, τη διερεύνηση των δυνατοτήτων εφαρµογής των συστηµάτων
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Επίσης θα παρουσιαστούν από εµπειρογνώµονες και
εταιρείες οι υφιστάµενες τεχνολογικές δυνατότητες.
Σύµφωνα µε τη διαβούλευση θα διαµορφωθούν προτάσεις για τις λειτουργικές
προδιαγραφές και τις απαιτήσεις ασφάλειας συστηµάτων ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες των δυνητικών χρηστών (ανά
πεδίο εφαρµογής).
Επιπρόσθετα θα διαµορφωθούν προτάσεις για πιθανές
παρεµβάσεις που δύναται να συµβάλουν στην ανάπτυξη της αγοράς συστηµάτων
και υπηρεσιών ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στον Ελληνικό χώρο.

Γ.

Ανοικτή Εκδήλωση µε Θέµα: «Συστήµατα Ηλεκτρονικής Ψηφοφορίας»
Ηµεροµηνία: ∆εν έχει καθοριστεί ακόµα
Ο στόχος της εκδήλωσης αυτής είναι να παρουσιάσει στο ευρύ κοινό υπάρχοντα
συστήµατα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και τις δυνατότητες που προσφέρουν τόσο
σε επίπεδο οργάνωσης όσο και σε επίπεδο διενέργειας εκλογικών διαδικασιών. Στη
συνέχεια θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι προτάσεις που θα έχουν
προκύψει από τις δύο πρώτες διαβουλεύσεις της Οµάδας.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης θα παρουσιαστεί το σύστηµα ηλεκτρονικής
ψηφοφορίας µέσω διαδικτύου e-VOTE το οποίο και θα αξιοποιηθεί πιλοτικά για
την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του e-business forum.
∆.

Ανοικτή Εκδήλωση µε Θέµα: «Παρουσίαση Αποτελεσµάτων Οµάδας Εργασίας
ΣΤ4»
Ηµεροµηνία: ∆εν έχει καθοριστεί ακόµα
Στα πλαίσια της τελικής αυτής εκδήλωσης, θα παρουσιαστούν τα συµπεράσµατα
και οι προτάσεις της Οµάδας Εργασίας ΣΤ4.
Επίσης θα αξιολογηθεί η εµπειρία από τη χρήση του συστήµατος e-VOTE για την
αξιολόγηση των δραστηριοτήτων του e-business forum.

