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Γνωρίζουμε άτομα από τα οποία έχει 
αποστερηθεί αυτή η βοήθεια, και 
περιπτώσεις όπου ο βοηθός έχει μιλήσει 
ανοιχτά για την ψήφο.

Ειδικός της EBU

Η ψηφοφορία με στένσιλ είναι τεχνικά 
αδύνατη. Κάθε ψηφοδέλτιο είναι σε μορφή 
Α5 με έως και 150 υποψήφιους που 
απαριθμούνται με μικρή γραμματοσειρά.

Ειδικός της EBU

Στις εκλογές σε όλη την Ευρώπη, οι ψηφοφόροι 
επιλέγουν το κόμμα της προτίμησής τους σε κάποιο 
ψηφοδέλτιο. Αλλά αυτή η λύση δεν είναι προσβάσιμη 
για τους περισσότερους ψηφοφόρους με μειωμένη 
όραση. Η απλή παροχή βοηθών σε αυτή την ομάδα 
δεν μπορεί να εγγυηθεί την ανεξάρτητη, μυστική και 
ισότιμη πολιτική συμμετοχή.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η πρόσβαση στην ψηφοφορία έχει σημασία

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ



Το 67% των ειδικών της EBU θα ήθελαν 
να υπάρχει ψηφοφορία με στένσιλ, την 
οποία προσφέρει το 31% των χωρών 
στην Ευρώπη.

Το 79% των ειδικών της EBU θα ήθελαν 
να υπάρχει ηλεκτρονική ψηφοφορία, την 
οποία προσφέρει το 9% των χωρών στην 
Ευρώπη.

ΑΝΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ

Η πρόσβαση στην ψηφοφορία έχει σημασία



ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΧΑΡΑΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Βελτίωση των νόμων

Ο δρόμος προς την προσβάσιμη ψηφοφορία ξεκινάει 
από την καλή εκλογική νομοθεσία. Οι υπεύθυνοι χάραξης 
πολιτικής θα πρέπει να ορίσουν ένα σαφές και ενιαίο 
πλαίσιο. Θα πρέπει να εξασφαλίσουν τις καλύτερες 
συνθήκες για την υποβοηθούμενη ψηφοφορία και 
στένσιλ. Για να είναι εύκολο να ψηφίζουν όλοι, θα 
πρέπει να διερευνηθούν όλες οι μέθοδοι ψηφοφορίας.

ΕΝΙΑΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 ■ Να δημιουργηθεί ένας νόμος για 
όλες τις εκλογές (προεδρικές, 
βουλευτικές, τοπικές, ευρωπαϊκές, 
δημοψηφίσματα, κ.λπ.) για την 
αποφυγή παρεξηγήσεων ή 
σφαλμάτων.

 ■ Εναλλακτικά, να δημιουργηθεί ένας 
νόμος με βασικές διατάξεις περί 
προσβασιμότητας που να ισχύει για 
όλους τους εκλογικούς νόμους.



ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ
 ■ Να επιτραπεί στους πολίτες με 

προβλήματα όρασης να ψηφίζουν 
με οποιοδήποτε άτομο της επιλογής 
τους, συμπεριλαμβανομένων και 
των μελών της οικογενείας τους και 
εθελοντών στα εκλογικά κέντρα.

 ■ Να καταργηθεί όλη η απαιτούμενη 
τεκμηρίωση, π.χ. ιατρικά 
πιστοποιητικά ή όρκοι, για την 
υποβολή αίτησης για υποβοηθούμενη 
ψηφοφορία.

 ■ Να απαιτείται από τους βοηθούς να 
υπογράφουν δήλωση στην οποία 
να δηλώνουν ότι κατανοούν τους 
κανόνες και σέβονται τις προθέσεις 
του ψηφοφόρου.

 ■ Όπου είναι δυνατόν, να υιοθετηθεί η 
ψηφοφορία με στένσιλ ως επιλογή σε 
όλες τις εκλογές.

 ■ Να οριστεί με σαφήνεια ο υπεύθυνος 
φορέας για τα στένσιλ, π.χ. η 
Εφορευτική Επιτροπή.

 ■ Να οριστεί ενιαίο σχέδιο ψηφοδελτίου 
που δεν θα μπορεί να αλλάξει σε 
τοπικό επίπεδο.

 ■ Να διαταχθεί με νόμο ότι τα 
ψηφοδέλτια θα διατίθενται σε 
προσβάσιμη μορφή πριν από την 
ημέρα των εκλογών.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΣΤΕΝΣΙΛ



 ■ Να επιτραπεί και να προωθηθεί 
η ηλεκτρονική ψηφοφορία, 
εξασφαλίζοντας ότι είναι προσβάσιμη 
και διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες 
και σε όλα τα εκλογικά κέντρα. 

 ■ Να επιτραπεί η πρόωρη ψηφοφορία 
σε όλους τους ψηφοφόρους, έτσι 
ώστε να μπορούν να ψηφίσουν με 
βοηθούς στα εκλογικά κέντρα πριν 
από την ημέρα των εκλογών. 

 ■ Να επιτραπεί η απομακρυσμένη 
ψηφοφορία σε όλους τους πολίτες, 
έτσι ώστε να μπορούν να ψηφίσουν 
από το σπίτι τους, χρησιμοποιώντας 
τις συνήθεις συνθήκες φωτισμού 
τους.

ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΧΑΡΑΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Βελτίωση των νόμων



Οι προσβάσιμες εκλογές απαιτούν πολύ ευαίσθητες 
τεχνικές αποφάσεις και προσεχτική εφαρμογή. Οι 
εκλογικοί αξιωματούχοι θα πρέπει να σχεδιάσουν ένα 
προσβάσιμο ψηφοδέλτιο και ένα χρήσιμο στένσιλ. 
Θα πρέπει να διερευνήσουν νέα εργαλεία και να 
προσφέρουν ειδική εκπαίδευση σε εθελοντές σχετικά 
με τα δικαιώματα και τις ανάγκες των ψηφοφόρων με 
προβλήματα όρασης.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ

 ■ Να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σχέδιο 
ψηφοδελτίου με προκαθορισμένα 
περιθώρια για την χρήση στένσιλ, 
ελάχιστο μέγεθος γραμματοσειράς 
και ευανάγνωστους τύπους 
γραμματοσειράς.

 ■ Εάν υπάρχουν πολλαπλά 
ψηφοδέλτια στις εκλογές, να 
δημιουργηθεί ένα γνώριμο σχήμα ή 
διαφορετικοί τίτλοι για τα ψηφοδέλτια 
που διαχωρίζονται με χρώματα.

 ■ Διάτρητη ή κομμένη γωνία που να 
υποδηλώνει την μπροστινή όψη του 
ψηφοδελτίου.

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Διεξαγωγή εκλογών

Aa

Βb



ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
Διεξαγωγή εκλογών

ΝΕΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ
 ■ Παροχή μεγεθυντικών φακών για τους 

πολίτες με μειωμένη όραση, σε όλα τα 
εκλογικά κέντρα.

 ■ Παροχή ακουστικών και συσκευής 
αναπαραγωγής ήχου σε όλα τα 
εκλογικά κέντρα.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΤΕΝΣΙΛ
 ■ Να διατίθενται στένσιλ από σκληρό 

πλαστικό με Braille και ανάγλυφα μεγάλα 
γράμματα με μεγάλη αντίθεση.

 ■ Σε χώρες με μεγάλα χάρτινα 
ψηφοδέλτια, να αναπτυχθούν μικρότερα 
σχήματα για όλους τους ψηφοφόρους.

 ■ Να δημιουργηθούν ηχητικά αρχεία για 
πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά μα 
τα ψηφοδέλτια στο εκλογικό κέντρο.

 ■ Να ολοκληρώνονται τα ψηφοδέλτια 
τουλάχιστον 30 ημέρες πριν από τις 
εκλογές έτσι ώστε να υπάρχει αρκετός 
χρόνος για την παραγωγή στένσιλ και 
ηχητικών αρχείων.



ΣΥΝΕΔΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 ■ Δημιουργία υποχρεωτικών κύκλων 

μαθημάτων για τους εκλογικούς 
αξιωματούχους και τους εθελοντές 
που είναι παρόντες στο εκλογικό 
κέντρο, συμπεριλαμβανομένης και 
κατάρτισης σχετικά με την πολιτική 
συμμετοχή ατόμων με αναπηρίες, 
σε συνεργασία με ειδικούς από 
οργανώσεις για τα άτομα με 
προβλήματα όρασης.

 ■ Παροχή μέσων ώστε να εξασφαλιστεί 
ότι όλοι οι εκλογικοί αξιωματούχοι και 
οι εθελοντές θα ολοκληρώσουν τον 
κύκλο κατάρτισης.

Aa
Bb

 ■ Εξασφάλιση ειδικής τηλεφωνικής 
γραμμής πριν και κατά την ημέρα των 
εκλογών για την παροχή γρήγορης 
βοήθειας σε εθελοντές των εκλογικών 
κέντρων και ψηφοφόρους.

 ■ Δοκιμαστική χρήση σφραγίδων αντί 
για στυλό για όλους τους ψηφοφόρους, 
για την υποστήριξη πολιτών με 
περιορισμένη κινητικότητα.

 ■ Διάθεση ενός παραβάν σε διαφορετικό 
χώρο έτσι ώστε ο υποψήφιος και ο 
βοηθός να μπορούν να επικοινωνούν 
μεταξύ τους ελεύθερα.



Η ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟ 
ΜΕΛΛΟΝ
Ευρωπαϊκές ιστορίες επιτυχίας

Οι ψηφοφόροι με τύφλωση ή προβλήματα 
όρασης (BPS) στην Φινλανδία μπορούν 
να επιλέξουν τον βοηθό τους χωρίς 
περιορισμούς. Υπάρχει επίσης ένας 
ειδικά εκπαιδευμένος βοηθός σε κάθε 
εκλογικό κέντρο. Επιπλέον, επιτρέπεται 
στους ψηφοφόρους να ψηφίσουν την 
ημέρα πριν από τις εκλογές ταχυδρομικά 
από το σπίτι τους ή στο δημαρχείο.

Τα στένσιλ δοκιμάστηκαν για πρώτη φορά 
στην Γερμανία το 1980. Η Γερμανική 
Ομοσπονδία Ατόμων με Τύφλωση και 
Προβλήματα Όρασης παράγει τα στένσιλ 
για λογαριασμό της κυβέρνησης και 
λαμβάνει επαρκή χρηματοδότηση για τον 
σκοπό αυτόν. Τα στένσιλ αποστέλλονται 
σε όλα τα άτομα με τύφλωση ή μειωμένη 
όραση μετά από αίτημα πριν από τις 
εκλογές, μαζί με επεξηγηματικό CD για 
κάθε εκλογική περιφέρεια, που παράγεται 
επίσης από την Ομοσπονδία.



Η ηλεκτρονική ψηφοφορία αναμένεται 
να υιοθετηθεί στην Βουλγαρία μέσα 
στα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με τον 
Εκλογικό Κώδικα, οι μηχανές ψηφοφορίας 
θα πρέπει να περιλαμβάνουν μια 
λειτουργία «εύκολης πρόσβασης για τους 
ψηφοφόρους με προβλήματα όρασης». 
Το ανώτατο δικαστήριο έχει δηλώσει 
επίσης ότι όλα τα εκλογικά κέντρα θα 
πρέπει να είναι εξοπλισμένα με μηχανές 
ψηφοφορίας.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ 
ΑΝΑΠΗΡΙΑ
ΑΡΘΡΟ 29

Για να εξασφαλιστεί ότι τα άτομα με αναπηρία θα 
μπορούν να συμμετάσχουν αποτελεσματικά και 
πλήρως στην πολιτική και δημόσια ζωή επί ίσης όροις 
με άλλους...μεταξύ άλλων:
i. Εξασφαλίζοντας ότι οι εκλογικές διαδικασίες, οι 

χώροι και τα υλικά είναι κατάλληλα, προσβάσιμα 
και εύκολα στην κατανόηση και την χρήση.

ii. Προστατεύοντας το δικαίωμα των ατόμων με 
αναπηρία να ψηφίζουν με μυστική ψηφοφορία στις 
εκλογές και τα δημοψηφίσματα.... διευκολύνοντας 
την χρήση βοηθητικών και νέων τεχνολογιών εάν 
χρειάζεται



Δείτε την έκθεση έρευνας σχετικά με την 
προσβάσιμη ψηφοφορία στην Ευρώπη (Research 
Report on Accessible Voting in Europe) και άλλες 
πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητές μας 
στον ιστότοπο  http://tiny.cc/93vwjz

European Blind Union
6 rue Gager-Gabillot
75015 Paris
ebu@euroblind.org

Αυτό το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Δικαιώματα, 
Ισότητα και Ιθαγένεια» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ 
ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

iii. Διασφαλίζοντας την ελεύθερη έκφραση της 
βούλησης των ατόμων με αναπηρία ως 
ψηφοφόρων και για τον σκοπό αυτόν, όπου 
είναι απαραίτητο και μετά από αίτημά τους, 
επιτρέποντάς τους να βοηθηθούν κατά την 
ψηφοφορία από άτομο της επιλογής τους.

http://tiny.cc/93vwjz
mailto:ebu%40euroblind.org?subject=

