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Περίληψη  

 

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα έρευνας των πολιτικών 

επιστημόνων και των αναλυτών. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει αυξηθεί ο αριθμός των 

χωρών που στρέφονται προς την πιλοτική δοκιμή ηλεκτρονικών μέσων ψηφοφορίας ή 

ακόμα και τη μόνιμη υιοθέτηση τους, με στόχο τη μείωση των εξόδων των εκλογών, 

την αύξηση της συμμετοχής των πολιτών, την ταχύτερη καταμέτρηση των ψήφων και 

την αποτροπή απάτης. Θα είχαν την πρόθεση να ψηφίσουν οι Έλληνες εκλογείς σε 

μηχανές ψηφοφορίας ή μέσω Διαδικτύου; Είναι έτοιμοι οι ψηφοφόροι να 

χρησιμοποιήσουν τέτοια συστήματα; Θα μπορούσαν μελλοντικά να αυξηθούν τα 

ποσοστά συμμετοχής των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες, με την υιοθέτηση 

αντίστοιχων συστημάτων; 

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση της δυνατότητας 

εφαρμογής ηλεκτρονικών συστημάτων σε μελλοντικές μαζικές εκλογές της χώρας και 

την απάντηση των παραπάνω ερωτημάτων.  

Στην πρώτη φάση της εργασίας, παρουσιάζεται εκτενώς η βιβλιογραφική επισκόπηση 

ερευνών που διεξάγονται έπειτα από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων ψηφοφορίας στην 

πρωτοπόρο Εσθονία, την Ελβετία και την Ιταλία. Στη συνέχεια, στηριζόμενοι στα 

ευρήματά τους, συγκροτείται ένα ερωτηματολόγιο προσαρμοσμένο στα δεδομένα της 

Ελλάδας.  

Ένα από τα κυριότερα αποτελέσματα της έρευνας αποτελεί το ποσοστό γνώσης 

χειρισμού του διαδικτύου, που αποδεικνύει ότι οι έλληνες εκλογείς είναι έτοιμοι να 

χρησιμοποιήσουν και να χειριστούν σύγχρονα συστήματα ψηφοφορίας. Ειδικότερα, εάν 

υπήρχε η δυνατότητα να ψηφίσει κανείς ηλεκτρονικά σε μελλοντικές εκλογές, οι 

συμμετέχοντες απαντάνε «Ναι» θα ψήφιζαν κατά 53% , ή «Ίσως» και να ψήφιζαν 

ηλεκτρονικά σε ποσοστό 13%. Επιπλέον, το 74% των ερωτηθέντων έχει πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο από τουλάχιστον μια τοποθεσία (σπίτι ή εργασία) και το 83% των 

συμμετεχόντων γνωρίζει ήδη να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο,  ενώ το αντίστοιχο ποσοστό 

στην Εσθονία κυμαίνεται στο 70%. 

Ωστόσο, η υιοθέτηση ενός συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, φαίνεται ότι δεν θα 

είχε τη δυνατότητα να μειώσει τα αυξημένα ποσοστά αποχής της χώρας, όπως θα 

επιθυμούσαμε, καθώς σύμφωνα με τα δεδομένα της παρούσας έρευνας, το νέο μέσο 

ψηφοφορίας προσελκύει κυρίως τους εκλογείς που ψηφίζουν «Πάντα» ή «Μερικές 

φορές». Αντίθετα, το ποσοστό αυτών που δεν ψηφίζουν ποτέ και δεν θα ψήφιζαν ούτε 

ηλεκτρονικά αντιστοιχεί στο 75%. 
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Abstract 

 

Electronic voting is one of the main research topics of political scientists and analysts. 

In recent decades the number of countries using pilot electronic voting systems or even 

they permanent adopt them, has increased. Their aim is to reduce the costs of elections, 

increase citizen participation, count faster the votes and prevent frauds. Would the 

Greek voters use the e-vote machines or Internet? Are they ready to use such systems? 

Could potentially an e-vote system increase the Greek turnout? 

The aim of this thesis is to investigate the future possibility of the electronic systems 

usage in mass elections and answer the above questions. 

In the first phase, there is the literature review of surveys conducted after the use of 

electronic voting systems in pioneer Estonia, Switzerland and Italy. Then, based on their 

findings, we create a questionnaire according the Greek peculiarity. 

On of the main findings of this research is the knowledge of internet use, proving that 

Greece is ready to use and manage the modern voting systems. In particular, if it was 

possible in future elections to vote electronically, the respondents would vote, 

answering "Yes" by 53%, and "Maybe" by 13%. Moreover, the 74% of respondents 

have Internet access from at least one location (home or work) and 83% of  them have 

already know how to navigate the Internet, while the corresponding rate in Estonia is 

around 70%. 

However, the adoption of an electronic voting system, it seems that it will not have the 

ability to reduce elevated levels of abstention, as we would like. According the data of 

this survey, the new voting system mainly attracts voters who vote "Always" or 

"Sometimes ". On the contrary, the rate of those who have never voted and will not vote 

either electronically represents the 75%. 
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1.Εισαγωγή 

 

1.1. Αντικείμενο και Στόχοι μελέτης 

 

Στην σύγχρονη εποχή την οποία διανύουμε η ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής 

τεχνολογίας και της τεχνολογίας των επικοινωνιών έχει οδηγήσει σε αλλαγές του 

τρόπου ζωής των ανθρώπων. Καθημερινά διάφορες δραστηριότητες ρουτίνας που 

απαιτούσαν τη φυσική παρουσία του ατόμου στο χώρο, πραγματοποιούνται πλέον μέσω 

διαδικτύου. Ως αποτέλεσμα, χρονοβόρες διαδικασίες λόγω γραφειοκρατίας ή και ουράς 

των καταστημάτων και των υπηρεσιών, πραγματοποιούνται τώρα με ταχύτερο, και 

σαφώς, ευκολότερο τρόπο. 

Με την πάροδο των χρόνων οι χρήστες έχουν αποκτήσει περισσότερη εμπειρία και 

εμπιστοσύνη στις νέες τεχνολογίες και για αυτόν τον λόγο χιλιάδες πληρωμές και 

αγοραπωλησίες πραγματοποιούνται σε καθημερινή βάση μέσω ηλεκτρονικών 

υπολογιστών και κινητών συσκευών, με ασφαλή τρόπο. Επιπλέον, μεγάλο ποσοστό των 

υπαλλήλων εργάζονται και επικοινωνούν κατά βάση μέσω διαδικτύου. 

Στον 21
ο
 αιώνα οι άνθρωποι έγιναν πιο δεκτικοί σε νέες τεχνολογίες που τους 

εξοικονομούν χρόνο αλλά και χρήματα. Ως αποτέλεσμα δέχονται με ενθουσιασμό και 

δίχως προκαταλήψεις κάθε νέα εφαρμογή η οποία θα μπορούσε να τους εκσυγχρονίσει.  

Οι πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις έχουν ανοίξει τον δρόμο για την πραγματοποίηση 

ηλεκτρονικών ψηφοφοριών σε τοπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο. Πολλές είναι οι χώρες 

που στρέφονται προς τη διεξαγωγή των εθνικών τους εκλογών μέσω ηλεκτρονικών 

συστημάτων. Τα νέα αυτά συστήματα παρέχουν τόσο πλεονεκτήματα, όσο και απειλές 

λόγω της έλλειψης εμπειρίας. Θεωρείται ότι αυτή η νέα τεχνολογία είναι 

αποδοτικότερη, πιο βολική για τους χρήστες με προβλήματα αναπηρίας και έχει τη 

δυνατότητα να αυξήσει την συμμετοχή των ψηφοφόρων, καθώς και εξάγει ταχύτερα 

και αποτελεσματικότερα τα αποτελέσματα. Από την άλλη πλευρά, δεν είναι δυνατόν να 

μην αναφερθούμε στους κινδύνους των νέων συστημάτων ψηφοφορίας. Η ηλεκτρονική 

ψηφοφορία μπορεί να προκαλέσει ρίσκα στο επίπεδο μυστικότητας της ψήφου ή και να 

δεχτεί εξωτερικές απειλές από κακόβουλους χρήστες. 

Τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, εξαιτίας της χρόνιας οικονομικής κρίσης στην οποία 

βρίσκεται η χώρα, κυβερνήσεις διαδέχονται η μια την άλλη πριν ολοκληρωθεί η 

τετραετής θητεία τους. Σε σύντομα χρονικά διαστήματα πραγματοποιούνται εκλογές 

και η επιλογή της αποχής όσο πάει και αυξάνεται. Στην τελευταία εκλογική 

αναμέτρηση τον Σεπτέμβριο του 2015 το ποσοστό αποχής ξεπέρασε κάθε 

προηγούμενο, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών ψήφισε 

μόλις το 56,57% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων. Θα βοηθούσε την Ελλάδα η 

υιοθέτηση ενός σύγχρονου συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας; 

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αποτέλεσαν το έναυσμα για την παρούσα μελέτη. Στόχο της 

μελέτης αποτελεί η ερώτηση εάν οι Έλληνες επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν ένα 

σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την εξαγωγή εκλογών, αλλά και αν είναι 
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έτοιμοι από άποψη γνώσεων τεχνολογίας να διαχειριστούν ανάλογα συστήματα. Χώρες 

όπως η Ελβετία, η Ιταλία, η Εσθονία έχουν πραγματοποιήσει πολλές έρευνες, σε βάθος 

χρόνου, αναζητώντας απαντήσεις σε ανάλογα ερωτήματα. Στην Ελλάδα έχει 

παρατηρηθεί, όμως, μια έλλειψη  σε ανάλογες κινήσεις και έρευνες.  

Στη συγκεκριμένη εργασία, αρχικά, ερευνάται κατά πόσο συστήματα ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας είχαν απήχηση σε χώρες τις οποίες εφαρμόστηκαν. Επιπλέον, μέσω ενός 

ερωτηματολογίου, εξετάζεται εάν οι εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι της Ελλάδας επιθυμούν 

να ψηφίσουν μέσω μηχανημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή μέσω του Διαδικτύου σε 

κάποιες μελλοντικές εθνικές ή δημοτικές εκλογές. Συμπληρωματικά, ακολουθεί η 

ερώτηση εάν είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση του Διαδικτύου. 

Τέλος, γίνεται έρευνα κατά πόσο άτομα διαφορετικού φύλου, ηλικιακής κατηγορίας, 

μορφωτικού επιπέδου, αλλά και διαφορετικού εισοδήματος θα στρέφονταν προς μια 

τέτοια καινοτομία στον χώρο των ελληνικών εκλογών. Σκοπός των ερευνών είναι να 

αποδειχτεί εάν τελικά οι σύγχρονες τεχνολογίες ψηφοφορίας θα είχαν απήχηση στους 

ψηφοφόρους της Ελλάδος και αν δυνητικά θα μπορούσαν να αυξήσουν ή όχι τη 

συμμετοχή των ελλήνων πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες. 

 

1.2 Περιεχόμενα της μελέτης 

 

Στην ενότητα που ακολουθεί, αρχικά, παρουσιάζονται οι τρόποι άσκησης του 

εκλογικού δικαιώματος των ψηφοφόρων της Ελλάδος, η διάκριση των συστημάτων 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και το νομικό πλαίσιο το οποίο πρέπει να τηρείται ώστε να 

διεξαχθούν οι εκλογές με νόμιμες διαδικασίες. Στην συνέχεια, αναφέρονται συνοπτικά 

οι απαιτήσεις των συστημάτων της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και παρατίθεται η 

αξιολόγηση των συστημάτων αυτών, δίνοντας βάση στα πλεονεκτήματα αλλά και τα 

μειονεκτήματα τους. Στο τέλος της Ενότητας 2, πραγματοποιείται μια εκτενής ανάλυση 

ανάλογων εργασιών και ερευνών σε συστήματα ψηφοφορίας στο εξωτερικό και 

συγκεκριμένα στην Ελβετία, στην Εσθονία και στην Ιταλία. 

Στην τρίτη ενότητα της εργασίας παρουσιάζεται η μεθοδολογία που ακολουθείται για 

την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης εργασίας και την εξαγωγή των 

συμπερασμάτων.  

Στην τέταρτη ενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης των 

ερωτηματολογίων και η αξιολόγησή τους. Στη συνέχεια, μέσω ενός πίνακα 

πραγματοποιείται μια σύγκριση των αποτελεσμάτων της έρευνας μας που αφορά την 

Ελλάδα, με τα αντίστοιχα αποτελέσματα της Ελβετίας, της Εσθονίας και της Ιταλίας.  

Στην πέμπτη και τελευταία ενότητα, παρατίθονται τα συμπεράσματα της έρευνας και οι 

προτάσεις για μελλοντικές έρευνες.  
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2.Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

2.1 Τρόποι άσκησης εκλογικού δικαιώματος  

 

Η λέξη Δημοκρατία πηγάζει από την αρχαία Ελλάδα και την πόλη-κράτος της Αθήνας. 

Μόνο οι Αθηναίοι πολίτες, νόμιμα τέκνα Αθηναίου πατέρα και μητέρας, φύλου 

αρσενικού  που είχαν ολοκληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και δεν είχαν 

οφειλές στο δημόσιο από φόρους, είχαν την υποχρέωση συμμετοχής στα κοινά και το 

δικαίωμα της ψήφου στην “Εκκλησία του Δήμου”. Η Δημοκρατία της αρχαίας Ελλάδας 

ήταν άμεση, καθώς δεν εκλέγονταν αντιπρόσωποι, αλλά με την ανάταση του χεριού 

(χειροτονία) αποφάσιζαν οι ίδιοι για σημαντικές εκτελεστικές και νομοθετικές 

διαδικασίες. Συνήθως, οι ψήφοι δεν μετριόνταν λόγω των χιλιάδων συμμετεχόντων και 

το αποτέλεσμα έβγαινε σύμφωνα με την παρατήρηση των υπεύθυνων αξιωματούχων. 

 Με την πάροδο των χρόνων και έπειτα από την αύξηση των πολιτών, η συνέχιση της 

άμεσης δημοκρατίας των Αθηνών ήταν πλέον ακατόρθωτη και μη λειτουργική. Οι 

πολιτείες στράφηκαν πλέον σε νέες μορφές διακυβέρνησης, όπως στην 

αντιπροσωπευτική Δημοκρατία. Οι πολίτες μέσω της εκλογικής διαδικασίας επιλέγουν 

πλέον τα πρόσωπα που θα τους αντιπροσωπεύσουν και θα έχουν λόγο σε όλες τις 

αποφάσεις του κράτους. Έναν από τους στόχους της παρούσας εποχής αποτελεί η 

διευκόλυνση και η ταχύτερη διεξαγωγή αυτών των διαδικασιών.  Σε αυτήν την ενότητα 

παρουσιάζονται οι διάφορες μορφές άσκησης του εκλογικού δικαιώματος όπως 

διαμορφώθηκαν με την πάροδο των χρόνων και εφαρμόζονται σήμερα: 

 Ψηφοφορία με ψηφοδέλτιο: είναι η εκλογική διαδικασία κατά την οποία ο 

ψηφοφόρος αφού προσέλθει στο  εκλογικό τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος και 

ταυτοποιηθούν με επιτυχία τα προσωπικά του στοιχεία, έχει τη δυνατότητα να 

ψηφίσει στους ειδικούς διαμορφωμένος χώρους. Ο ψηφοφόρος λαμβάνει τα έντυπα 

ψηφοδέλτια και με τη μορφή σταυρού ή της δεσμευμένης επιλογής ,δηλαδή της 

λίστας, επιλέγει τον επιθυμητό κομματικό σχηματισμό (Βαϊτση Μελπομένη κ.α. 

(2010)). Ο φάκελος σφραγίζεται και τοποθετείται από τον εκλογέα σε ένα 

σφραγισμένο κουτί μαζί με όλους τους άλλους του τμήματος. Όλες οι ψήφοι 

αποσφραγίζονται και καταμετρούνται μετά το πέρας της εκλογικής περιόδου, 

ταυτόχρονα σε όλη την επικράτεια. Σύμφωνα με τον Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνο 

(2009) η συγκεκριμένη μέθοδος είναι παγκοσμίως η πιο διαδεδομένη και 

εξασφαλίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη μυστικότητα και το αδιάβλητο της εκλογικής 

διαδικασίας. 

 

 Επιστολική ψήφος: σύμφωνα  με αυτή τη διαδικασία ο εκάστοτε ψηφοφόρος έχει 

τη δυνατότητα να στείλει το ψηφοδέλτιο μου μέσω ταχυδρομείου στο εκλογικό 

τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να ψηφίσει 

κάποιος χωρίς τη φυσική του παρουσία στο εκλογικό τμήμα την ημέρα των εκλογών, 

αρκεί να είναι γραμμένος σε εκλογικό κατάλογο δήμου του κράτους. Για να έχει τη 

δυνατότητα να ψηφίσει κάποιος με επιστολική ψήφο είναι υποχρεωμένος να κάνει 
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γνωστή την επιθυμία του αυτή στις αρμόδιες αρχές πριν την έναρξη της εκλογικής 

διαδικασίας. Επιπλέον, πρέπει να αναφερθούν και οι λόγοι της μη δυνατότητας 

προέλευσης στο εκλογικό τμήμα. Η επιστολική ψήφος αποτελείται από δυο 

φακέλους. Στον εξωτερικό φάκελο περιλαμβάνονται όλα τα αποδεικτικά 

ταυτοποίησης του ψηφοφόρου, ενώ μέσα σε αυτόν περικλείεται ο φάκελος που φέρει 

τη ψήφο. Σε πρώτο στάδιο αποσφραγίζεται ο εξωτερικός φάκελος ώστε να 

εξακριβωθούν τα στοιχεία του εκλογέα. Έπειτα, αποσφραγίζεται και καταμετράται ο 

εσωτερικός φάκελος από διαφορετική επιτροπή, για να διασφαλιστεί η μυστικότητα 

της ψήφου (Παπαθεόδωρος Κωνσταντίνος (2009)). Σύμφωνα με τη Joanne E. 

McNeish (2005), οι εναλλακτικές μέθοδοι ψηφοφορίας, στις οποίες περιλαμβάνεται 

και η επιστολική ψήφος (vote by mail) έχουν τη δυνατότητα να ενισχύουν την 

αίσθηση της άνεσης στους νεαρούς εκλογείς καθώς και φαίνεται ότι αυξάνουν την 

προσέλευση των ψηφοφόρων. Στο ελληνικό σύνταγμα παρόλο που προβλέπεται η 

επιστολική ψήφος ως μέθοδος ψηφοφορίας, δεν έχει ψηφιστεί, ακόμα, ο 

εκτελεστικός νόμος ο οποίος επιτρέπει την εφαρμογή του. 

 

 

 Ηλεκτρονική ψηφοφορία: η εκλογική διαδικασία κατά τη οποία χρησιμοποιείται η  

ψηφιοποίηση των εκλογικών διαδικασιών για τη διευκόλυνση διεξαγωγής των 

διαδικασιών είναι γνωστή ως ηλεκτρονική ψηφοφορία (e-vote). Η οποιαδήποτε 

χρήση ηλεκτρικών μέσων κατά τη διάρκεια των εκλογών αποτελεί χαρακτηριστικό 

της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν αποτελείται μόνο 

από μια μορφή. Υπάρχουν συστήματα τα οποία χρησιμεύουν μόνο για καταμέτρηση 

των ψήφων, χωρίς να επεμβαίνουν σε άλλους τομείς της εκλογικής διαδικασίας, με 

στόχο την ταχύτερη καταμέτρηση των ψήφων πχ. scanners. Καθώς και συστήματα 

για την κατάθεση της ψήφου επιλογής, αλλά και ολοκληρωμένα ηλεκτρονικά 

συστήματα που περικλείουν όλες τις επιμέρους διαδικασίες των εκλογών. Αρκετοί 

είναι οι υποστηρικτές της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας οι οποίοι προμηνύουν ότι στο 

άμεσο μέλλον τα πληροφοριακά συστήματα εκλογών θα αντικαταστήσουν τις 

παραδοσιακές και όχι τόσο αξιόπιστες μεθόδους που ισχύουν μέχρι σήμερα. 

Επιπλέον, υποστηρίζουν ότι θα αυξηθεί σημαντικά η προέλευση των πολιτών αλλά 

και μακροπρόθεσμα θα μειωθούν οι δαπάνες διεξαγωγής των εκλογών. 

 

 

2.2 Μορφές  ηλεκτρονικής ψηφοφορίας  

 

Ως ηλεκτρονική ψηφοφορία θεωρείται γενικά οποιοδήποτε είδος ψήφου που 

περιλαμβάνει ηλεκτρονικά μέσα (Jörgen Svensson και Ronald Leenes(2001)). Η 

ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορεί να αποτελεί το μόνο μέσο εκλογής ή επιπρόσθετη 

επιλογή για την ψηφοφορία, ώστε να επιλέγουν οι εκλογείς τη μεθοδολογία την οποία 

προτιμούν (International Institute for Democracy and Electoral Assistance (2001)).  
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Η έννοια ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορεί να συλληφθεί με πολλούς διαφορετικούς 

τρόπους. Ο απλούστερος τρόπος είναι η διάκριση μεταξύ ψήφου με ηλεκτρονικό 

μηχάνημα (eMVs) και σε ηλεκτρονική ψηφοφορία από απόσταση (eDVs). Με βάση τα 

στοιχεία του Intrnational IDEA από τεχνική άποψη υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες 

συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας: 

 Μηχανήματα ψηφοφορίας με άμεση ηλεκτρονική καταγραφή (Direct 

recording electronic–DRE). Σύμφωνα με αυτήν την τεχνολογία το σύστημα είτε 

μπορεί να περιλαμβάνει και έγγραφη πιστοποίηση της ψήφου είτε όχι (voters-

verified paper audit trail –VVPAT). Με την εκτύπωση του χαρτιού παρέχει 

φυσική απόδειξη για την καταμέτρηση των ψήφων καθώς και δίνεται η 

δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας καταμέτρησης τους σε περίπτωση 

αμφιβολίας. 

 Συστήματα οπτικής αναγνώρισης σήματος (optical mark recognition – OMR 

ή optical scanners - OS) τα οποία αποτελούνται από σαρωτές που διαβάζουν την 

επιλογή των ψηφοφόρων από ειδικά ψηφοδέλτια. Τέτοιους είδους συστήματα 

μπορεί να είναι κεντρικά συστήματα καταμέτρησης όπου τα ειδικά 

διαμορφωμένα ψηφοδέλτια σαρώνονται και καταμετρούνται σε ειδικά κέντρα 

καταμέτρησης, είτε οπτικά συστήματα καταμέτρησης εκλογικών περιφερειών 

(precinct count optical scanners  - PCOS) όπου η σάρωση και η καταμέτρηση 

πραγματοποιείται απευθείας στο εκλογικό τμήμα άμεσα καθώς ο εκάστοτε 

ψηφοφόρος σαρώνει και καταμετράει το ψηφοδέλτιο που καταθέτει. 

 Μια τρίτη κατηγορία που προσιδιάζει πολύ στην τεχνολογία DRE αποτελούν οι 

ηλεκτρονικοί εκτυπωτές ψηφοδελτίων (electronic ballot printer – ΕΒΡ). Τα 

EBPs παράγουν ένα χαρτί αναγνώσιμο από μηχάνημα ή μια ηλεκτρονική κάρτα 

τα οποία περιέχουν την επιλογή του εκλογέα. Το εκτυπώσιμο αυτό τεκμήριο 

τροφοδοτείται σε έναν σαρωτή, ώστε να πραγματοποιηθεί η αυτόματη 

καταμέτρηση των ψήφων. 

 Συστήματα ψηφοφορίας μέσω Διαδικτύου όπου οι ψήφοι μεταφέρονται και 

καταμετρώνται στον διακομιστή του συστήματος. Οι ψήφοι μπορούν να δοθούν 

είτε από δημόσιους υπολογιστές όπως σε θαλάμους ψηφοφορίας σε διάφορα 

σημεία της επικράτειας ή των εκλογικών τμημάτων, είτε από οποιοδήποτε 

υπολογιστή που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

Συνήθως όταν αναφερόμαστε σε μηχανήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (eVMs) 

εννοούμε συστήματα DREs, PCOs καθώς και θαλάμους ψηφοφορίας για την 

ψηφοφορία μέσω Διαδικτύου. 

Σημαντική είναι και η διάκριση συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με κριτήριο 

τον τόπο διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας, όπως κατηγοριοποιήθηκαν το 2001 

από το Internet Policy Institute. Με βάση αυτήν τη διάκριση προκύπτουν τρεις 

κατηγορίας συστημάτων και η ανάλυση τους ακολουθεί παρακάτω. 

 Ηλεκτρονική ψηφοφορία εντός των εκλογικών τμημάτων (poll site): 

Αποτελεί μια κατηγορία ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε εποπτευόμενο χώρο από τις 

αρμόδιες διοικητικές αρχές, στα παραδοσιακά εκλογικά τμήματα. Ο ψηφοφόρος 
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καλείται να ψηφίσει ηλεκτρονικά στο εκλογικό τμήμα και οι αρμόδιες αρχές είναι 

υπεύθυνες για την εύρυθμη λειτουργία του υλικού και του λογισμικού του 

συστήματος, το φυσικό περιβάλλον, αλλά και για την ορθή διεξαγωγή της 

εκλογικής διαδικασίας. Η χρήση τέτοιου είδους συστημάτων περιορίζει τη νοθεία 

των εκλογών, την πλαστοπροσωπία των εκλογέων και διασφαλίζει την ασφάλεια 

και τη μυστικότητα της ψηφοφορίας αποτρέποντας περιπτώσεις εκφοβισμού και 

βίας κατά των ατόμων που ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Επιπλέον, μειώνει 

τα ποσοστά άκυρων ψηφοδελτίων εφόσον η ηλεκτρονική διαδικασία αποτρέπει τα 

τυχόν λάθη και σφάλματα κατά την διάρκειας της επιλογής του επιθυμητού 

σχηματισμού. 

 

 Θάλαμοι ψηφοφορίας (kiosk voting): 

Μηχανές ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τοποθετούνται σε πολυσύχναστες και 

ευκολότερα προσβάσιμες τοποθεσίες, εκτός των παραδοσιακών εκλογικών 

τμημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν με αυτόν τον τρόπο να ψηφίσουν σε 

σχολεία, ταχυδρομεία, εμπορικά κέντρα, βιβλιοθήκες, δημαρχεία υπό την επίβλεψη 

των αρμόδιων διοικητικών αρχών, εθελοντών ή ακόμα και καμερών, ώστε να 

εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η αποφυγή περιπτώσεων εκφοβισμού και νοθείας. 

 

 Απομακρυσμένη ηλεκτρονική ψηφοφορία (remote voting): 

Το συγκεκριμένο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας φαίνεται ότι μεγιστοποιεί 

την ευκολία συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Δίνεται η δυνατότητα στους 

ψηφοφόρους να ψηφίσουν από οποιαδήποτε τοποθεσία μέσω ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και διαδικτύου. Ως αποτέλεσμα, τα άτομα ψηφίζουν από την οικία 

τους, τον τόπο εργασία τους, από internet café, ακόμα και από το εξωτερικό. 

Επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο άτομα με κινητικά προβλήματα και αναπηρία έχουν 

τη δυνατότητα πλέον να εκφράζουν την άποψή τους και να νιώθουν ισότιμα μέλη 

της κοινωνίας. Τα συστήματα απομακρυσμένης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν 

επιβλέπονται από τις αρμόδιες αρχές, όπως οι υπόλοιπες κατηγορίες, και 

αντιμετωπίζονται με επιφυλακτικότητα από μεγάλες μάζες πληθυσμού, καθώς δεν 

είναι σίγουρο ότι μπορεί να εξασφαλιστεί η ελευθερία, η μυστικότητα και η μη 

αλλοίωση της ψήφου. Ωστόσο, στην Εσθονία θεωρείται ότι αποτρέπεται η 

πιθανότητα βίας και εκβιασμού του ψηφοφόρου, εφόσον οι εκλογείς έχουν τη 

δυνατότητα να ψηφίσουν όσες φορές επιθυμούν στα χρονικά όρια που διεξάγονται 

οι ηλεκτρονικές εκλογές, καταμετρώντας μόνο την τελευταία ψήφο που έχει 

κατατεθεί από τον συγκεκριμένο λογαριασμό. Για να εφαρμοστεί ένα τέτοιου 

είδους σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα πρέπει να έχει διασφαλιστεί η 

ασφάλεια του συστήματος αλλά και τα διάφορα νομικά και κανονιστικά θέματα 

που διέπουν την κάθε κοινωνία ώστε να εξασφαλιστεί το αλώβητο της εκλογής.  
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2.3 Νομικό πλαίσιο 

 

Το ελληνικό Σύνταγμα περιγράφει όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν 

ώστε να μπορεί να ασκήσει κάποιος το δικαίωμα του εκλέγειν. Σύμφωνα, με το ισχύον 

Σύνταγμα της Ελλάδος, δικαίωμα ψήφου έχουν όσοι πολίτες έχουν την ελληνική 

ιθαγένεια, έχουν συμπληρώσει ήδη το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους ή θα το 

συμπληρώσουν μέσα στο έτος στο οποίο διεξάγονται οι εκλογές (Άρθρο 4 Π.Δ. 

96/2007), και δεν τους έχουν αφαιρεθεί τα εκλογικά τους δικαιώματα από  ποινική 

καταδίκη (Άρθρο 5 Π.Δ. 96/2007). Οι πολίτες που πληρούν τα κριτήρια αυτά και έχουν 

εγγραφτεί στους εκλογικούς καταλόγους έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν (Άρθρο 6 

Π.Δ. 96/2007). 

Επιπρόσθετα, το Σύνταγμα αριθμεί όλες τις εκλογικές αρχές τις οποίες οφείλει να 

πληροί ένα σύστημα ψηφοφορίας ώστε να μπορεί να είναι νόμιμο, αποδεκτό, 

εφαρμόσιμο και αξιόπιστο. Ο Εκλογικός Νόμος ορίζει την εκλογική διαδικασία, 

ωστόσο, δεν προβλέπει κάποιο άρθρο για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και ψήφο, χωρίς 

αυτό να σημαίνει ότι απαγορεύει ρητά την διενέργεια ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

(Λαζαρίδου Θεοδώρα (2011)). Συνεπώς, η ηλεκτρονική ψήφος θα πρέπει να σέβεται τις 

θεμελιώδεις αρχές της ψηφοφορίας που διέπονται από τον νόμο, εάν επιθυμεί να είναι 

νομικά αποδεκτό και αξιόπιστο το αποτέλεσμα της διαδικασίας της. Οι αρχές που 

διέπουν τις παραδοσιακές ψηφοφορίες και ως επακόλουθο θα πρέπει να τηρούνται και 

από την ηλεκτρονική ψηφοφορία παρουσιάζονται συνοπτικά στη συνέχεια. 

 

2.3.1 Αρχή της καθολικής ψηφοφορίας 

Η ψηφοφορία οφείλει να εξασφαλίζει την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στο 

εκλογικό σύστημα (Άρθρο 102 παρ. 2). Από το εκλογικό σώμα θα αποκλείονται μόνο 

όσοι πολίτες δεν τηρούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις όπως τις ορίζει ο κοινός νομοθέτης 

(π.χ. ελάχιστο όριο ηλικίας, αφαίρεση εκλογικών δικαιωμάτων έπειτα από δικαστική 

απόφαση). Με την αρχή της καθολικότητας αποκτούν εγκυρότητα οι προκηρύξεις του 

άρθρου 1 παρ.2 και παρ.3 του Συντάγματος «Θεμέλιο του πολιτεύματος είναι η λαϊκή 

κυριαρχία» και όλες οι εξουσίες πηγάζουν από τον λαό και υπάρχουν υπέρ αυτού και 

του Έθνους. 

 

2.3.2 Αρχή της ισότητας της ψήφου 

Η αρχή αυτή έχει οριστεί έτσι ώστε ο κάθε εκλογέας να έχει τη δυνατότητα μόνο μιας 

ψήφου. Οι  ψήφοι να είναι όλες ισότιμες μεταξύ τους, όπως ορίζει το Σύνταγμα. 

 

2.3.3 Αρχή της άμεσης ψηφοφορίας 

Την άμεση ψηφοφορία ορίζει ρητά το Σύνταγμα. Δεν επιτρέπεται να μεσολαβεί άλλη 

βούληση μεταξύ του εκλογέα και της επιλογής της ψήφου του. Δεν είναι δυνατόν οι 
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εκλογείς να εξουσιοδοτήσουν κάποιον τρίτο ώστε να επιλέξει ο τελευταίος τους 

υποψηφίους. 

 

2.3.4 Αρχή της μυστικότητας της ψήφου 

Τα σύγχρονα συστήματα θα πρέπει να εξασφαλίζουν μια από τις βασικότερες 

εκλογικής αρχές, τη μυστικότητα της ψήφου (Άρθρο 102 παρ. 2). Θα πρέπει να 

διαφυλάσσεται από το σύστημα το απόρρητο της ψήφου επιλογής του εκλογέα. Η 

εκλογική βούληση του ατόμου απαγορεύεται από το σύνταγμα να γίνει γνωστή σε 

τρίτους. Επιπλέον, σε αυτό το σημείο θα ήταν καλό να αναφερθεί ότι ο εκλογέας για 

τους προσωπικούς του λόγους μπορεί να επιλέξει να τοποθετήσει ένα λευκό ή άκυρο 

ψηφοδέλτιο. Τα ηλεκτρονικά συστήματα ψηφοφορίας επιβάλλεται να έχουν 

δημιουργηθεί με τέτοιον τρόπο ώστε να παρέχουν αυτές τις επιλογές. 

 

2.3.5 Αρχή της υποχρεωτικής ψήφου 

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος ήταν και είναι υποχρεωτική (Άρθρο 6 παρ.2 

Π.Δ. 96/2007 και του άρθρου 51 παρ. 5 του Συντάγματος). Παρόλα αυτά από την 

αναθεώρηση του Συντάγματος το 2001 καταργήθηκε ο νόμος που επιβάλλει ποινικές 

κυρώσεις στους εκλογείς που δεν επιθυμούν να προσέλθουν στις κάλπες. 

 

2.3.6 Αρχή της ταυτόχρονης διενέργειας των εκλογών 

Το Σύνταγμα όριζε ότι οι εθνικές εκλογές διενεργούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την 

Επικράτεια. Με την τελευταία τροποποίηση του άρθρου 51 παρ. 4 του Συντάγματος δεν 

είναι υποχρεωτική η ταυτόχρονη διενέργεια των εκλογών, αλλά τάσσεται υποχρεωτική 

η ταυτόχρονη καταμέτρηση των ψήφων και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων σε 

ολόκληρη την Επικράτεια. Αυτήν η τροποποίηση του Συντάγματος αναφέρεται ρητά 

στην επιστολική ψήφο, αλλά και σε κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, με το οποίο μπορούν 

να επιλέξουν την ψήφο τους οι κάτοικοι του εξωτερικού. Με αυτόν τον τρόπο δεν 

μπορούν τα αποτελέσματα μιας εκλογικής περιφέρειας να επηρεάσουν τους 

ψηφοφόρους μια άλλης εκλογικής περιφέρειας πριν κλείσουν οι κάλπες.  

 

2.3.7 Αρχή της αυτοπρόσωπης άσκησης του εκλογικού δικαιώματος 

Για τους κατοίκους της ελληνικής Επικράτειας το Σύνταγμα ορίζει ρητά την 

αυτοπρόσωπη παρουσία των ψηφοφόρων στο εκλογικό τμήμα για την αναγνώριση της 

ταυτότητάς τους. Με βάση το αναθεωρημένο άρθρο 51 παρ. 4 Συντάγματος 

προβλέπεται για τους κατοίκους του εξωτερικού τη δυνατότητα ψηφοφορίας μέσω 

επιστολικής ψήφου ή άλλου πρόσφορου μέσου. 

 

 

http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-53/
http://www.hellenicparliament.gr/Vouli-ton-Ellinon/To-Politevma/Syntagma/article-53/
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2.4 Απαιτήσεις συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

 

Για να μπορεί να εφαρμοστεί μαζικά ένα σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας πρέπει να 

τηρείται ένας αριθμός από συγκεκριμένες λειτουργικές απαιτήσεις και απαιτήσεις 

ασφάλειας. Όταν ένα σύστημα δεν μπορεί να εξασφαλίσει τον έλεγχο και την 

επαλήθευση των ψήφων αλλά και των ψηφοφόρων, χάνει την εμπιστοσύνη και τη 

συμμετοχή των πολιτών, συνεπώς αποτυγχάνει. Σύμφωνα με τους Orhan Cetinkaya και 

Deniz Cetinkaya (2007), οι σημαντικότερες απαιτήσεις από αυτές είναι: 

 Ιδιωτικότητα και μυστικότητα (Privacy-Secrecy): To ιδιωτικό απόρρητο 

συνεπάγεται την αδυναμία σύνδεσης ενός ψηφοφόρου με μια ψήφο. Η μυστικότητα 

αποτελεί την αδυναμία να γνωρίζει κανείς ποια είναι η ψήφος. Η ιδιωτικότητα του 

εκλογέα πρέπει να διαφυλάσσεται τόσο κατά την διάρκεια των εκλογών, όσο και 

μετά το πέρας τους. 

 Επιλεξιμότητα (Eligibility): Μόνο οι εγγεγραμμένοι πολίτες στους εκλογικούς 

καταλόγους συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Αφού εγγραφούν πριν τις 

εκλογές, μπορούν να συνδεθούν κατά την ημέρα των εκλογών και να ψηφίσουν. 

 Μοναδικότητα (Uniqueness): Κάθε ψηφοφόρος έχει μια ψήφο, και μόνο μια 

ψήφος θα πρέπει να καταμετρηθεί ανά ψηφοφόρο. Η συγκεκριμένη απαίτηση δεν 

συνεπάγεται ότι απαγορεύει την επαναχρησιμοποίηση, ο χρήστης έχει τη 

δυνατότητα να επαναχρησιμοποιήσει το σύστημα και υπολογίζεται μόνο η 

τελευταία του ψήφος (όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην Εσθονία). 

 Ακρίβεια (Accuracy): Κάθε ψήφος, ακόμα και οι λευκές ψήφοι, πρέπει να 

καταμετρούνται με ακρίβεια, χωρίς κανένα λάθος. Καμία ψήφος δεν επιτρέπεται να 

τροποποιηθεί, να διαγραφεί, να ακυρωθεί ή να αντιγραφεί. Προϋπόθεση για την 

εξασφάλιση της ακρίβειας είναι να τηρείται και η μοναδικότητα της ψήφου. 

 Ανθεκτικότητα (Robustness): Καμία αρχή ή αριθμός κομμάτων δεν έχουν το 

δικαίωμα να διακόψουν ή να επηρεάσουν τις εκλογές και το τελικό αποτέλεσμά 

τους. Η ευρωστία πρέπει να εξασφαλίζεται σε συστήματα ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας για να είναι έμπιστα και ανεπηρέαστα τα αποτελέσματα. Οι αρμόδιες 

αρχές θα πρέπει να είναι υπεύθυνες για την αποφυγή παράνομων ενεργειών που θα 

μπορούσαν να διαστρεβλώσουν το αποτέλεσμα και να ακυρωθεί η διαδικασία. 

 Μη εξαναγκασμός (Uncoercibility): Ο εκλογέας είναι ελεύθερος να επιλέξει ό,τι 

επιθυμεί. Κανένας εξωτερικός παράγοντας, ούτε καν οι αρχές, δεν είναι σε θέση να 

επηρεάσουν τη ψήφο του εκλογέα και να τον εξαναγκάσουν να ψηφίσει με κάποιον 

ιδιαίτερο τρόπο. 

 Χωρίς απόδειξη (Receipt-freeness): Κανένας ψηφοφόρος δεν έχει τη δυνατότητα 

να αποκτήσει ή να κατασκευάσει κάποιο αποδεικτικό της ψήφου, ώστε να το 

παρουσιάσει σε κάποιον τρίτο. Χωρίς απόδειξη ο ψηφοφόρος δεν μπορεί να πείσει 

οποιονδήποτε για το τι έχει ψηφίσει. Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνονται οι 

αγοραπωλησίες της ψήφου και ο εξαναγκασμός. 

 Δικαιοσύνη (Fairness): Δεν καταμετρούνται οι ψήφοι πριν το τέλος της περιόδου 

της ψηφοφορίας, ώστε να μην επηρεαστούν οι ψηφοφόροι που δεν ψήφισαν ακόμα. 
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Καμία αρχή δεν μπορεί να ξεκινήσει την καταμέτρηση προτού ολοκληρωθεί η 

ψηφοφορία σε όλη την επικράτεια.  

 Διαφάνεια (Transparency): Όλη η διαδικασία πρέπει να χαρακτηρίζεται από 

διαφάνεια. Οι συνολικοί πίνακες πρέπει να δημοσιεύονται. «Η ασφάλεια και η 

αξιοπιστία του συστήματος δεν πρέπει να βασίζεται στο απόρρητο του δικτύου, το 

οποίο δεν είναι εγγυημένο». 

 

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι για πολλούς ερευνητές θεωρείται σημαντική 

απαίτηση η ύπαρξη δυναμικής παρουσίασης του ψηφοδελτίου με δυνατότητα 

εμφάνισης των επιλογών στην επιθυμητή γλώσσα, με ακουστικό υλικό για τα άτομα με 

προβλήματα όρασης ή με φωτογραφίες για του αναλφάβητους. Επίσης, λόγω του 

ψηφιακού χάσματος, εξίσου σημαντική θεωρείται και η απλότητα του συστήματος 

(Simplicity) ώστε να μην είναι απαραίτητες οι εξειδικευμένες γνώσεις, αλλά να 

προσιδιάζει στην απλότητα της παραδοσιακής διαδικασίας. Καθώς, όμως, δεν έχει 

αντιμετωπιστεί ακόμα το πρόβλημα του ψηφιακού χάσματος των πληθυσμών, οι ειδικοί 

θεωρούν ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία δεν θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η μοναδική 

μέθοδος διεξαγωγής των εκλογών, αλλά θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως μια 

επιπρόσθετη, εναλλακτική μέθοδος (L. Mitrou  κ.α. (2002)).  

 

 

2.5 Αξιολόγηση συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

 

Όλα τα είδη ηλεκτρονικών συστημάτων ψηφοφορίας έχουν κάποια δυνατά σημεία, 

αλλά και συγχρόνως αδυναμίες σε κάποιους τομείς. Μπορούν να λύσουν κάποια 

υπάρχοντα προβλήματα, αλλά από την άλλη πλευρά μπορούν να δημιουργήσουν 

κάποιους νέους προβληματισμούς. Δεν υπάρχει ακόμα το τέλειο μηχάνημα ή σύστημα 

ψηφοφορίας δίχως προβλήματα. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία αποτελεί ένα σύνθετο 

σύστημα που απευθύνεται σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες και σε διαφορετικές 

κατηγορίες ατόμων, γεγονός που το καθιστά πολύπλοκο. Όμως, με την πάροδο των 

χρόνων και με μια σταδιακή προσέγγιση των υπαρχόντων συστημάτων θα αποκτηθεί η 

απαραίτητη εμπειρία, ώστε να βελτιωθούν και να εφαρμοστούν δίχως προβλήματα (Dr. 

Nadja Braun, Daniel Brandli(2006)). 

Σύμφωνα με τον International IDEA (2011 σελ. 17) ένα νέο σύστημα ψηφοφορίας δεν 

θα πρέπει να ευνοεί μόνο τις αρμόδιες αρχές και το κράτος, άλλα θα πρέπει να αποτελεί 

και μια υπηρεσία διευκόλυνσης των πολιτών. Ένα τέτοιο σύστημα θα πρέπει να 

απλοποιεί τη διαδικασία της ψηφοφορίας και όχι να προσθέτει περεταίρω δυσκολίες σε 

άτομα μεγάλης ηλικίας, αγράμματους, άτομα με αναπηρίες και άλλες ευπαθείς 

κοινωνικές ομάδες. Η αρμόδια αρχή θα πρέπει να έχει τον πλήρη έλεγχο των 

συστημάτων και της διαδικασίας ης ψηφοφορίας, ώστε τα αποτελέσματα να είναι 

ανεπηρέαστα από εξωτερικούς παράγοντες και από τους πωλητές των μηχανημάτων. 

Επιπλέον, ο International IDEA υποστηρίζει ότι τα προνόμια των νέων συστημάτων e-

vote θα πρέπει να υπερτερούν των μειονεκτημάτων τους, όχι μόνο συγκρίνοντάς τα 
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μεταξύ τους, αλλά και συγκρίνοντάς τα με τις παραδοσιακές μορφές ψηφοφορίας, των 

χειρόγραφων ψηφοδελτίων, που χρησιμοποιούνται έως σήμερα. Με αυτόν τον τρόπο τα 

συστήματα θα παρέχουν εμπιστοσύνη στους χρήστες τους. Επιπρόσθετα, κάθε νέο 

κόστος αλλαγής που θα προκύπτει από την αναβάθμισή τους θα πρέπει να 

δικαιολογείται από τη λύση και τα προνόμια που θα προσφέρει. 

Τέλος, άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι δημοσιογράφοι και επιστήμονες ασχολούνται 

εδώ και χρόνια με το ζήτημα της εφαρμογής ή μη, ηλεκτρονικών συστημάτων 

ψηφοφορίας σε εθνικές και τοπικές εκλογές και έχουν αποδείξει ότι πολλές φορές ένα 

τέτοιους είδους σύστημα μπορεί να επιφέρει αλλαγές στην έκβαση των εκλογών. 

Σύμφωνα με το πείραμα των Jörgen Svensson και Ronald Leenes (2001) σε δεκατρείς 

Ευρωπαϊκές χώρες η εφαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων ψηφοφορίας σε 

διαφορετικές χώρες, με διαφορετικά θεσμικά πλαίσια και σε διαφορετικές περιστάσεις 

μπορεί να επιφέρει διαφορετικά αποτελέσματα. Ενώ, το πείραμα των Gabriel Katz κ.α.  

(2008) στις εκλογές του Μπουένος Άιρες το 2005 απέδειξε ότι διαφορετικές συσκευές 

ψηφοφορίας που δοκιμάζονται σε πολίτες ίδιας περιοχής, οδηγούν σε αρκετά 

διαφορετικά αποτελέσματα. Οι διαφορετικές συσκευές έχουν σημαντική επίδραση στη 

σχετική υποστήριξη των διάφορων κομμάτων. Τα ευρήματα της έρευνας αποδεικνύουν 

ότι είναι τόσο σημαντικά που μπορούν να επηρεάσουν ακόμα και τα αποτελέσματα των 

εκλογών. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια κοινά δυνατά και αδύναμα χαρακτηριστικά σε 

αυτά τα συστήματα ψηφοφορίας τα οποία περιγράφονται σε αυτήν την ενότητα. 

 

2.5.1 Θετικές επιδράσεις εφαρμογής συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

 

Αρκετές χώρες θεωρούν ότι με τη μύηση τους στον κόσμο των συστημάτων 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας θα έχουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν την εκλογική τους 

διαδικασία. Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα χρήσης συστημάτων 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αποτελεί η δυνητική αύξηση της συμμετοχής και της 

προσέλευσης κυρίως με την απομακρυσμένη ψηφοφορία μέσω Διαδικτύου (η οποία δεν 

έχει επιβεβαιωθεί ακόμα μέσω αξιόπιστων ερευνών σε βάθος χρόνων). Η ηλεκτρονική 

ψηφοφορία παρουσιάζεται ως ένα εργαλείο ενίσχυσης της δημοκρατίας, αφού 

θεωρείται ότι χτίζει την εμπιστοσύνη των πολιτών και αυξάνει την προσέλευση των 

ψηφοφόρων στις κάλπες. Η αύξηση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και 

ειδικότερα στην ανάδειξη αιρετών αντιπροσώπων, ενδυναμώνει τη δημοκρατία της 

χώρας, καθώς μεγιστοποιεί την πιστοποίηση των αιρετών και συνεπώς αυξάνει και την 

νομιμοποίηση των πολιτικών τους αποφάσεων.  

Οι Dr. Nadja Braun και Daniel Brandli (2006) έπειτα από έρευνα στα δημοψηφίσματα 

της Ελβετίας το 2004 και 2005, υποστήριξαν ότι τα συστήματα ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας προσελκύουν κυρίως αυτούς που είτε δεν ψηφίζουν καθόλου, είτε 

ψηφίζουν μερικές φορές. Γεγονός που θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια αύξηση της 

συμμετοχής, είτε σε μέριμνα για αλλαγή της υπάρχουσας μεθόδου ψηφοφορίας με 

κάποια πιο ελκυστική. 
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Επίσης, με την εφαρμογή συστημάτων απομακρυσμένης ψηφοφορίας η κοινωνία 

εκσυγχρονίζεται και προσαρμόζεται στις νέες κινητές τεχνολογίες. Παρέχεται αυξημένη 

ευκολία στους ψηφοφόρους. Άτομα με προβλήματα όρασης έχουν πρόσβαση στο 

σύστημα μέσω ηχητικών οδηγιών. Κάτοικοι εξωτερικού, άτομα που σπουδάζουν ή 

εργάζονται εκτός χώρας ή ακόμα και άτομα με κινητικά προβλήματα έχουν τώρα τη 

δυνατότητα να ασκήσουν τα εκλογικά τους δικαιώματα χωρίς να αποκομισθούν τα 

έξοδα μετακίνησης τους και την τυχόν ταλαιπωρία. 

Τα περίπλοκα ψηφοδέλτια παρουσιάζονται με μεγαλύτερη ευκολία. Το περιβάλλον του 

χρήστη μπορεί να είναι ευέλικτο παρουσιάζοντας ένα μενού επιλογής διαφορετικής 

γλώσσας ή περισσότερων λεπτομερειών των υποψηφίων, όπως για παράδειγμα η 

παρουσίαση της φωτογραφίας τους. Στη Βραζιλία χρησιμοποιήθηκαν μηχανήματα 

ψηφοφορίας με οθόνες αφής, αναπαριστώντας με φωτογραφία τον κάθε υποψήφιο 

δίνοντας τη δυνατότητα και την άνεση σε άτομα ακόμα και εντελώς αγράμματα να 

εκφράσουν την πολιτική τους προτίμηση. 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον IDEA(International Institute for Democracy and Electoral 

Assistance (2011)) τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας κερδίζουν έδαφος έναντι 

των παραδοσιακών συστημάτων, λόγω της ταχύτερης καταμέτρησης και ομαδοποίησης 

των αποτελεσμάτων. Επίσης, προλαμβάνεται η απάτη στα εκλογικά τμήματα κατά τη 

διάρκεια της καταμέτρησης και της παρουσίασης των αποτελεσμάτων με τη μείωση της 

ανθρώπινης παρέμβασης. Έτσι, τα αποτελέσματα είναι πιο ακριβή λόγω της αποφυγής 

των ακούσιων ή και εκούσιων ανθρώπινων λαθών. Τα σύγχρονα συστήματα 

προειδοποιούν τον εκλογέα για πιθανά λάθη και μη έγκυρη επιλογή κατά τη διάρκεια 

της συμπλήρωσης του ψηφοδελτίου με απώτερο στόχο τη μείωση των άκυρων 

ψηφοδελτίων. 

Αρκετοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι μακροπρόθεσμα μπορεί να μειωθεί το κόστος των 

εκλογών με τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Επιπλέον, η νέα αυτή 

τεχνολογία μπορεί να θεωρηθεί φιλική προς το περιβάλλον. Όλα αυτά προέρχονται από 

την πεποίθηση ότι εάν ο κόσμος στραφεί προς την ηλεκτρονική ψηφοφορία θα μειωθεί 

ο όγκος παραγωγής και διανομής των έντυπων ψηφοδελτίων και ως επακόλουθο θα 

μειωθεί και το κόστος παραγωγής των έντυπων ψηφοδελτίων.  

Η ηλεκτρονική ψηφοφορία υπερτερεί και έναντι της επιστολικής ψήφου, καθώς δεν 

υπάρχει κόστος αποστολής ή καθυστέρησης λόγω ταχυδρομικών υπηρεσιών. Επιπλέον, 

στις περισσότερες χώρες που έχει υιοθετηθεί η ψηφοφορία μέσω επιστολικής ψήφου, 

έχουν πρόσβαση μόνο ειδικές κατηγορίες ατόμων σε αυτή τη μέθοδο (L. Mitrou κ.α. 

(2002)). Σύμφωνα, με την ολλανδική νομοθεσία μόνο οι ψηφοφόροι Ολλανδοί που 

έχουν ως μόνιμη κατοικία το εξωτερικό ή διαμένουν εκτός χώρας για επαγγελματικούς 

ή οικογενειακούς λόγους μπορούν αν ψηφίσουν δι’ αλληλογραφίας. Δεύτερο 

παράδειγμα προϋποθέσεων αποτελεί η Γερμανία, σύμφωνα με την νομοθεσία της 

οποίας, δικαίωμα ψήφου δι’ αλληλογραφίας έχουν μόνο όσοι νόμιμοι ψηφοφόροι δεν 

μπορούν να προσέλθουν στο εκλογικό τμήμα για σοβαρούς λόγους αναπηρίας, 

ασθένειας ή απουσίας κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας. 
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Τέλος, με την δυνατότητα επαναψηφοφορίας μειώνονται οι πιθανότητες πώλησης της 

ψήφου ή της μετά βίας επιλογής. Οι ψηφοφόροι σε συστήματα, όπως της Εσθονίας, 

μπορούν να  ψηφίσουν ηλεκτρονικά, κατά τη διάρκεια των ηλεκτρονικών εκλογών, 

όσες φορές επιθυμούν. Κάθε φορά διαγράφεται η προηγούμενη ψήφος και προσμετράτε 

μόνο η τελευταία επιλογή του χρήστη. Εάν πάλι επιθυμεί να αλλάξει την ψήφο του ο 

ψηφοφόρος μπορεί να προσέλθει και στο εκλογικό κέντρο. Τότε οποιαδήποτε άλλη 

ηλεκτρονική του επιλογή δεν καταμετράται.   

 

 

2.5.2 Αρνητικές επιπτώσεις εφαρμογής συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

 

Η εφαρμογή ενός νέου συστήματος ψηφιοποίησης της εκλογικής διαδικασίας εγκυμονεί 

πολλούς κινδύνους ασφαλείας. Υπάρχει ο φόβος υποβάθμισης της αυτής καθαυτής 

διαδικασίας, και οι απειλές όσων αφορά το απόρρητο της ψηφοφορίας. 

Αρχικά, τα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αποτελούν μια καινούργια 

τεχνολογία και έτσι εκλείπουν συμφωνημένων προτύπων. Επιπρόσθετα, δεν υπάρχουν 

ακόμα ευρέως αποδεκτά πρότυπα για την πιστοποίηση και την έγκριση ανάλογων 

τεχνολογιών. Πιθανή χαρακτηρίζεται και η σύγκρουσή τους με το υπάρχον νομικό 

σύστημα της εκάστοτε χώρας (International IDEA (2011 σελ.9)).  

Δεύτερον, η ψηφοφορία μέσω της εμφάνισης στο εκλογικό τμήμα παρέχει μια 

κοινωνικό-πολιτισμική επίδραση, η οποία μεταφέρεται μέσα από το ορατό, δημόσιο, 

συμβολικό και τελετουργικό χαρακτήρα της εκλογικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τους 

Jordi Barrat Esteve (2006) και Jörgen Svensson και Ronald Leenes (2002) η μη 

εμφάνιση στο εκλογικό τμήμα και η χρήση απομακρυσμένης ψήφου μέσω Διαδικτύου 

θεωρείται ότι δεν έχει τη δυνατότητα να παρέχει αυτή την επίδραση, επειδή εκλείπει η 

σωματική εμφάνιση στο εκλογικό τμήμα και η φυσική σχέση μεταξύ των ψηφοφόρων. 

Ως επακόλουθο, δημιουργείται ο φόβος υποβάθμισης του κορυφαίου θεσμού της 

δημοκρατίας και η μετατροπή της εκλογικής διαδικασίας σε μια διαδικτυακή 

διαδικασία ρουτίνας. 

Τρίτον, αρκετοί ερευνητές όπως και οι Jörgen Svensson και Ronald Leenes (2002) 

υποστηρίζουν ότι τα μηχανήματα θα πρέπει να έχουν ισχυρά συστήματα που θα 

διατηρούν αντίγραφα ασφαλείας για την αποφυγή προβλημάτων κατά την διαταραχής 

του ηλεκτρικού ρεύματος. Διαφορετικά υπάρχει ο κίνδυνος της μη αποθήκευσης 

μεγάλου όγκου ηλεκτρονικών ψήφων.  

Τέταρτον, ισχυρή είναι η ανησυχία των ειδικών για τυχόν επιθέσεις κακόβουλων 

χρηστών (hacker). Οι υπολογιστές παρουσιάζονται από τους «εχθρούς» της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ως ευάλωτοι που μπορούν να χτυπηθούν από Τrojan horses 

και ιούς με στόχο την κατασκοπία ή ακόμα και την τροποποίηση των ψήφων εν αγνοία 

των χρηστών. Επίσης, σε αδύναμες δημοκρατίες είναι αδύνατο να διασφαλιστεί η 

αξιοπιστία των συστημάτων και κυριαρχεί η υπόνοια ότι οι ίδιοι οι κατασκευαστές ή 
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άτομα με προνομιακή πρόσβαση στο σύστημα θα μπορούσαν να έχουν διαπράξει απάτη 

μέσω του συστήματος ψηφοφορίας (Jörgen Svensson και Ronald Leenes (2002)). 

Ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα που ταλανίζει τις κυβερνήσεις και τους ερευνητές αποτελεί 

ο φόβος του ψηφιακού διαχωρισμού. Ο φόβος δηλαδή να μην παραγκωνιστούν από τη 

διαδικασία τα άτομα κυρίως μεγάλης ηλικίας που δεν έχουν τεχνολογικές γνώσεις και 

δεν μπορούν να συμμετάσχουν με την ίδια ευκολία στα νέα τεχνικά δρώμενα. Για αυτόν 

τον λόγο συνήθως συστήνεται η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας να 

αποτελείται ως εναλλακτική επιλογή και όχι ως το μοναδικό μέσω ψήφου.  

 

 

2.6  Ηλεκτρονική ψηφοφορία και συμμετοχή των πολιτών σε παγκόσμιο επίπεδο 

 

Πολλές είναι οι χώρες που έχουν πειραματιστεί με συστήματα ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας τόσο στις εθνικές όσο καις τις δημοτικές εκλογές τους. Κάποιες από τις 

χώρες κατάφεραν να ολοκληρώσουν την διεξαγωγή των ηλεκτρονικών εκλογών χωρίς 

σημαντικά προβλήματα και τελικά να τις καθιερώσουν, ενώ κάποιες άλλες αποφάσισαν 

να επιστρέψουν στην παραδοσιακή διαδικασία ψηφοφορίας λόγω σοβαρών 

προβλημάτων και καθυστερήσεων. Σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζονται τα 

αποτελέσματα ερευνών από τις προσπάθειες τριών χωρών που δοκίμασαν έστω και 

πιλοτικά τα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

 

 

2.6.1 Εσθονία 

 

Η Εσθονία αποτελεί χώρα πρότυπο για τη χρήση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, και όχι 

άδικα, καθώς έχει το πιο ολοκληρωμένο σύστημα e-vote με τα μεγαλύτερα ποσοστά 

συμμετοχής των πολιτών. Τον Οκτώβριο του 2005 έγινε η πρώτη χώρα στον κόσμο που 

είχε σε εθνικό επίπεδο τοπικές εκλογές, στις οποίες οι πολίτες μπορούσαν να 

καταθέσουν τις ψήφους τους μέσω διαδικτύου.  

Η επιτυχία αυτού του συστήματος προέρχεται κατά κύριο λόγω από το γεγονός ότι η 

Εσθονία αποτελεί μια προοδευτική χώρα, καθώς είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη που 

έχει νομοθετήσει την πρόσβαση στο Διαδίκτυο ως κοινωνικό δικαίωμα. Από τον 

Φεβρουάριο του 2000 και έπειτα, η πρόσβαση το Διαδίκτυο αποτελεί συνταγματικό 

δικαίωμα των πολιτών. Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 1, περισσότερο από το  70% 

των πολιτών που ανήκει σε ηλικίες 16-74ετών χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, ενώ το 63% 

έχοειτη δυνατότητα να συνδεθεί από το σπίτι του, σύμφωνα με τα στατιστικά της χώρας 

και τους Alexander H. Trechsel και Kristjan Vassil (2010). 
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Πίνακας 1: Συνδέσεις στο διαδίκτυο και χρήστες του διαδικτύου στην Εσθονία 

(Alexander H. Trechsel και Kristjan Vassil(2010)) 

 

 

 

Έναν δεύτερο παράγοντα επιτυχίας της, αποτελεί η σύγχρονη ηλεκτρονική ταυτότητα 

που κατέχει το μεγαλύτερο ποσοστό των πολιτών. Από το 2002 και έπειτα έχουν 

εκδοθεί περισσότερες από ένα εκατομμύριο ατομικές κάρτες ηλεκτρονικής ταυτότητας. 

Οι κάρτες αυτές εξασφαλίζουν την ασφάλεια της ψηφοφορίας. Τα μηχανήματα 

ανάγνωσης καρτών στοιχίζουν μόνο 10ευρώ και είναι διαθέσιμα σε σουπερ μάρκετ, 

τράπεζες και καταστήματα ηλεκτρονικών. Εναλλακτικά, εάν κάποιος δεν έχει 

προμηθευτεί τον σαρωτή της κάρτας έχει τη δυνατότητα να προσέλθει σε σημεία 

πρόσβασης όπως δημόσιες βιβλιοθήκες, τράπεζες και να ψηφίσει ηλεκτρονικά από εκεί.  

Οι ψηφοφόροι αφού συνδέσουν την κάρτα τους στο ειδικό μηχάνημα ανάγνωσης 

ταυτοτήτων, εισέρχονται στην επίσημη ιστοσελίδα των εκλογών 

(https://www.valimised.ee/win). Ο χρήστης, αρχικά, πληκτρολογεί τον κωδικό 

ταυτοποίησης του. Στη συνέχεια, εφόσον είναι εγγεγραμμένος, του εμφανίζεται η λίστα 

των υποψηφίων και επιλέγει τον πολιτικό που επιθυμεί. Για την επιτυχή κατοχύρωση 

της ψήφου του, οφείλει να πληκτρολογήσει έναν δεύτερο κωδικό επιβεβαίωσης. Στο 

τέλος της διαδικασίας, ο ψηφοφόρος λαμβάνει ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα για την 

επιτυχή ολοκλήρωση της εκλογής. Για την αποφυγή πιέσεων και απάτης ο χρήστης έχει 

το δικαίωμα να επαναλάβει εκ νέου την όλη διαδικασία (όσες φορές επιθυμεί) 

αλλάζοντας την επιλογή του και καταμετρώντας μόνο την τελευταία ψήφο. Η 

ηλεκτρονική ψηφοφορία πρέπει να πραγματοποιηθεί κατά τη διάρκεια των 7 ημερών 

πριν την παραδοσιακή ψηφοφορία, μέχρι και την προηγούμενη μέρα των 

παραδοσιακών εκλογών. Ένας ψηφοφόρος που έχει ψηφίσει ηλεκτρονικά, έχει το 

δικαίωμα να προσέλθει στις κάλπες την ημέρα των εκλογών και να ψηφίσει. Σε αυτήν 

την περίπτωση η ηλεκτρονική του ψήφος διαγράφεται και μετράται μόνος η 

παραδοσιακή ψήφος. 

Στις πρώτες εκλογές εφαρμογής του νέου συστήματος, τον Οκτώβριο του 2005, 

ψήφισαν ηλεκτρονικά μόλις 9.317 ψηφοφόροι, που αντιστοιχούν περίπου στο 2% των 

εγγεγραμμένων εκλογέων του 2005, ενώ το 2015 το ποσοστό αυξήθηκε στο 30% των 

εγγεγραμμένων ψηφοφόρων καθώς ο αριθμός των ψηφοφόρων έφτασε στους 176.491, 

https://www.valimised.ee/win
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σύμφωνα με τα στοιχεία της επίσημης εσθονικής ιστοσελίδας για τις εκλογές 

(https://www.valimised.ee/). 

Τον Ιανουάριο του 2010, οι Alexander H. Trechsel και Kristjan Vassil σε συνεργασία 

με άλλους τέσσερεις επιστήμες εξέδωσαν μια αναφορά «Report for the Council of 

Europe: Internet Voting in Estonia A Comparative Analysis of Four Elections since 

2005» για 4 εκλογικές αναμετρήσεις από το 2005-2009 στην Εσθονία, θέλοντας να 

αναλύσουν τη συμπεριφορά των ψηφοφόρων υπολογίζοντας τα κοινωνικό-

δημογραφικά και πολιτικά τους χαρακτηριστικά και αναζητώντας απαντήσεις για την 

αύξηση ή μη των ποσοστών συμμετοχής με την προσθήκη του νέου συστήματος. 

Έπειτα από κάθε εκλογική αναμέτρηση με τη βοήθεια υπολογιστών (computer-assisted 

telephone interviews) λάμβαναν ένα δείγμα 1000 πολιτών στο οποίο κάθε χρονιά 

πραγματοποιούνταν τα ίδια ερωτήματα.  

Σύμφωνα με τα ευρήματα των Alexander H.Trechsel και Kristjan Vassil (2010) και το 

Διάγραμμα 1, όσοι ψηφίζουν σε όλες ή στις περισσότερες εκλογικές αναμετρήσεις είναι 

περισσότερο πιθανό να ψηφίσουν παραδοσιακά στις κάλπες. Αντίθετα, όσοι επιλέγουν 

να ψηφίσουν σπανιότερα είναι πιο πιθανό να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Επιπλέον, η 

έρευνα έδειξε ότι οι e-ψηφοφόροι συνηθίζουν περισσότερο από τους παραδοσιακούς 

ψηφοφόρους να αντλούν στοιχεία για τις εκλογές ηλεκτρονικά και να συζητούν 

ανάλογα ζητήματα με τα συγγενικά τους πρόσωπα.  

 

Διάγραμμα 1: Ποσοστά συμμετοχής στις εσθονικές εκλογές ανάλογα με το μέσο 

ψηφοφορίας (%) (Alexander H.Trechsel και Kristjan Vassil (2010)) 

 

Ωστόσο, αρχικό ζητούμενο της αναφοράς ήταν η αναζήτηση απαντήσεων για το αν η 

ηλεκτρονική ψηφοφορία θα αύξανε τη συμμετοχή στις εκλογές. Ενώ την πρώτη χρονιά 

οι δυο ερευνητές δεν παρατήρησαν κάποια αλλαγή, από το 2009 και έπειτα θεώρησαν 

ότι αν δεν υπήρχε η ηλεκτρονική ψηφοφορία το ποσοστό συμμετοχής στις εκλογές θα 

ήταν μειωμένο κατά 2.6% (Alexander H.Trechsel και Kristjan Vassil (2010)), ποσοστό 

https://www.valimised.ee/
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το οποίο δεν το θεωρούν αμελητέο. Δεν φαίνονται πολύ πειστικοί, όμως, όσον αφορά 

το συγκεκριμένο εύρημα τους και καλό θα ήταν να ακολουθηθούν και άλλες παρόμοιες 

έρευνες μέχρι να εξακριβωθεί εάν όντως η ηλεκτρονική ψηφοφορία μπορεί να 

προσελκύσει νέους ψηφοφόρους ή όχι, στις ηλεκτρονικές κάλπες. 

Σημαντικότερο εύρημα της έρευνας των Alexander H.Trechsel και Kristjan Vassil 

(2010), αποτελεί το γεγονός ότι στην Εσθονία το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία, το 

εισόδημα και η γλώσσα αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες προβλέψεις της 

χρήσης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από τους εγγεγραμμένους στους εκλογικούς 

καταλόγους. Αντίθετα, παρατηρείται ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις 

μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, αλλά και μεταξύ των δυο φύλων. Στα δυο 

φύλα οι γυναίκες φαίνονται να υπερεκπροσωπούνται ελάχιστα στην ηλεκτρονική 

ψηφοφορία, αλλά βασίζουν την έκβαση αυτή στο γεγονός ότι οι γυναίκες 

υπερεκπροσωπούνται ελαφρώς και στο σύνολο του πληθυσμού της χώρας. 

 

Διάγραμμα 2: Συμμετοχή στις ηλεκτρονικές εκλογές ανά φύλο 2005-2015 

(http://www.vvk.ee/voting-methods-in-estonia/engindex/statistics) 

 

Η εκπαίδευση φαίνεται να αποτελεί σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης, καθώς κατά 

μέσο όρο το 45% των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση προτιμούν την ηλεκτρονική 

ψηφοφορία, σε σύγκριση με το αντίστοιχο ποσοστό των 29% παραδοσιακών 

ψηφοφόρων και το 22% των μη ψηφοφόρων Alexander H.Trechsel και Kristjan Vassil 

(2010). Στο γενικό σύνολο, παρατηρείται ότι όσο υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο έχει ο 

ψηφοφόρος, τόσο υψηλότερη συμμετοχή έχει στις εκλογές. Σε αντίθεση με αυτά τα 

ευρήματα έρχονται μόνο οι εκλογές το 2007, όπου το επίπεδο μόρφωσης και η 

συμμετοχή παρέμειναν σταθερά. Σύμφωνα με το Διάγραμμα 3, παρατηρούμε ότι σε 

γενικές γραμμές οι παραδοσιακοί ψηφοφόροι και όσοι απέχουν έχουν μια κοινή πορεία 

στο διάγραμμα, ενώ για τους ηλεκτρονικούς ψηφοφόρους τα αποτελέσματα διαφέρουν 

ανάλογα με το μορφωτικό τους επίπεδο. 

http://www.vvk.ee/voting-methods-in-estonia/engindex/statistics
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Διάγραμμα 3: Μορφωτικό επίπεδο σε συνάρτηση με τη μεθοδολογία εκλογής  

(Alexander H.Trechsel και Kristjan Vassil (2010)) 

 

Όσον αφορά την ηλικία και τον βαθμό επηρεασμού της στην πιθανότητα συμμετοχής ή 

μη στις ηλεκτρονικές εκλογές έως το 2005, είχε παρατηρηθεί η χρήση τους κυρίως από 

τις μικρές ηλικιακές ομάδες. Όμως, από το 2009 και έπειτα οι ψηφοφόροι 

διασκορπίστηκαν σε όλες τις ομάδες. Καθώς περισσότερα άτομα αρχίζουν να 

χρησιμοποιούν την διαδικασία εκλογής μέσω Διαδικτύου και αυξάνονται οι χρήστες 

των ηλεκτρονικών υπολογιστών, οι παράγοντες πρόβλεψης της τάσης χρήσης του 

ηλεκτρονικού μέσου ψηφοφορίας χάνουν τη δύναμή τους.  
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Διάγραμμα 4: Ηλεκτρονικοί ψηφοφόροι ανά ηλικία για τις εκλογικές αναμετρήσεις 

από το 2005-2015  

(http://www.vvk.ee/voting-methods-in-estonia/engindex/statistics ) 

 

Ο παράγοντας εισόδημα μοιάζει στα χαρακτηριστικά του με τον παράγοντα 

εκπαίδευση. Ενώ οι ηλεκτρονικοί ψηφοφόροι μοιάζουν στη συμπεριφορά τους με τους 

παραδοσιακούς ψηφοφόρους και τους απέχοντες, παρατηρείται μια μεγάλη 

διαφοροποίηση στην πιο υψηλόμισθη κατηγορία των e-voters. Σύμφωνα με τους 

Alexander H.Trechsel και Kristjan Vassil (2010) την ηλεκτρονική ψηφοφορία την 

χρησιμοποιούν κυρίως τα άτομα με μισθό μεγαλύτερου του μέσου όρου. Όπως 

περιγράφουν οι δυο ερευνητές στην αναφορά τους, κατά μέσο όρο το 44% των 

ηλεκτρονικών ψηφοφόρων κα μόλις το 16% των παραδοσιακών ψηφοφόρων ανήκουν 

στην υψηλόμισθη κατηγορία. 

http://www.vvk.ee/voting-methods-in-estonia/engindex/statistics
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Διάγραμμα 5: Εισόδημα σε σχέση με το μέσο ψηφοφορίας 2005-2009 (Alexander 

H. Trechsel και Kristjan Vassil (2010)) 

 

Αξιοσημείωτο είναι ότι το εσθονικό ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας αφήνει το 26% 

της ρωσικής μειονότητας εκτός διότι προσφέρεται μόνο στα εσθονικά. Οι Ρώσοι έχουν 

δικαίωμα ψήφου εφόσον έχουν στα χέρια τους την άδεια παραμονής στην Εσθονία, 

αλλά μπορούν να ψηφίσουν μόνο στα εκλογικά κέντρα λόγω έλλειψης της μετάφρασης 

του συστήματος στην γλώσσα τους. Επομένως, η γλώσσα αποτελεί έναν σημαντικό 

παράγοντα πρόγνωσης της τάσης χρήσης του ηλεκτρονικού συστήματος.  
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Διάγραμμα 6: Γλωσσικές ομάδες σύμφωνα με τα είδη ψηφοφορίας (Alexander H. 

Trechsel και Kristjan Vassil (2010)) 

 

Επίσης, οι ερευνητές Alexander H.Trechsel και Kristjan Vassil (2010) απέδειξαν ότι η 

γνώση υπολογιστών, η συχνή χρήση του Διαδικτύου και η εμπιστοσύνη στο σύστημα, 

αυξάνει κατά μεγάλο ποσοστό την πιθανότητα ο ψηφοφόρος να χρησιμοποιήσει την 

ηλεκτρονική ψηφοφορία έναντι της παραδοσιακής. 

Άξιο λόγου αποτελεί και η απάντηση στο ερώτημα που τέθηκε από τους Alexander 

H.Trechsel και Kristjan Vassil (2010) στους ηλεκτρονικούς ψηφοφόρους «Θα είχατε 

ψηφίσει εάν δεν πραγματοποιούταν ηλεκτρονικές εκλογές;». Σύμφωνα με τα 

αποτελέσματα, το μεγαλύτερο ποσοστό θα είχε ψηφίσει αν και με την πάροδο των 

χρόνων αυτό το ποσοστό μειώνεται. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 1 στους 10 δεν θα 

είχε ψηφίσει χωρίς την επιλογή της ηλεκτρονικής καταχώρισης ψήφου (Epp Maaten και 

Thad Hall (2008)). Επιπρόσθετα, από την αναφορά προκύπτει ότι εάν κάποιος εκλογέας 

επιλέξει το μέσο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας δεν επιστρέφει στον παραδοσιακό 

τρόπο ψήφου, αλλά συνεχίζει να ψηφίζει ηλεκτρονικά.  
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Διάγραμμα 7: Ε-voters που πιθανόν ή σίγουρα δεν θα είχαν ψηφίσει εάν δεν 

υπάρχει το μέσο της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ανά εκλογική αναμέτρηση 

(Alexander H.Trechsel και Kristjan Vassil (2010)) 

 

Τέλος, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι όσο μελετάνε άλλες μεταβλητές της Εσθονίας, 

όπως η γλώσσα ή οι γνώσεις χρήσης του Διαδικτύου ταυτόχρονα με τις δημογραφικές 

μεταβλητές, όπως το φύλο και το εισόδημα, οι δημογραφικές μεταβλητές χάνουν τον 

βαθμό επηρεασμού τους.  

Ένα από τα μεγαλύτερα μυστικά επιτυχίας της Εσθονίας είναι η εμπιστοσύνη που 

εμπνέει το σύστημα στους χρήστες. Η κυβέρνηση καλεί τους εγγεγραμμένους χρήστες 

να δοκιμάσουν το σύστημα ψηφοφορίας πριν τις εκλογές, ώστε να ανακαλύψουν τυχόν 

προβλήματα, να εξοικειωθούν με το σύστημα και να αποβάλλουν κάθε φοβία νοθείας ή 

μη διαφάνειας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η εκλογική χρονιά του 2007 κατά 

την οποία 4000 ψηφοφόροι δοκίμασαν το σύστημα πριν τις εκλογές (Epp Maaten και 

Thad Hall (2008)). Με αυτόν τον τρόπο και με την ταυτόχρονη εκπαίδευση των 

κομμάτων και των ψηφοφόρων μέσω καμπανιών για το ηλεκτρονικό σύστημα εκλογών 

της χώρας, η Εσθονία καταφέρνει να έχει τόσο αυξημένα ποσοστά συμμετοχής. 
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2.6.2 Ελβετία 

 

Τον 20
ο
 αιώνα είχε παρατηρηθεί μείωση της συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίας 

της Ελβετίας. Καθώς οι Ελβετοί πολίτες καλούνται να ψηφίσουν 4 με 6 φορές τον 

χρόνο (Jordi Barrat Esteve κ.α. (2012)) και το 10% μένει εκτός χώρας, η κυβέρνηση 

επιθυμεί να αυξήσει τους τρόπους ψηφοφορίας με απώτερο σκοπό την αύξηση της 

συμμετοχής των πολιτών. Μια αύξηση της μέχρι τώρα συμμετοχής είχε παρατηρηθεί με 

την εισαγωγή της επιστολικής ψήφου και τώρα οι αρμόδιες αρχές θέλουν να 

δοκιμάσουν έναν επιπρόσθετο δίαυλο ψηφοφορίας. Ένας μακροπρόθεσμος στόχος της 

Ελβετίας (έως το 2020) είναι η εφαρμογή ενός μαζικού συστήματος ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας, που θα δίνει την εναλλακτική δυνατότητα στους ψηφοφόρους να 

ψηφίζουν από το Διαδίκτυο, μαζί με την επιλογή της επιστολικής ψήφου ή της 

προέλευσης στο εκλογικό τμήμα. Τρία καντόνια δέχτηκαν να δημιουργήσουν και να 

δοκιμάσουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία σε μια σειρά δημοψηφισμάτων, η Γενεύη, η 

Ζυρίχη και το Νιουτσατέλ. Χρησιμοποιήθηκαν τρία διαφορετικά συστήματα, εκ των 

οποίων το σύστημα της Γενεύης παρουσιάζεται πιο ολοκληρωμένο, εξασφαλίζοντας 

διαφάνεια. 

Στην Ελβετία η ηλεκτρονική ψηφοφορία μέσω του Διαδικτύου έχει το ίδιο νομικό 

πλαίσιο με τη χρήση επιστολικής ψήφου. Επιπλέον, και οι δυο μέθοδοι προϋποθέτουν 

εκ των προτέρων ψηφοφορία, καθώς η επιλογή υποψηφίου πρέπει να γίνει μέχρι και το 

βράδυ του Σάββατο, πριν την Κυριακή των εκλογών. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία 

ωστόσο δεν προϋποθέτει την προγενέστερη σύνδεση στο πρόγραμμα, όπως σε άλλες 

χώρες. Όλοι οι ψηφοφόροι που διαμένουν στο εξωτερικό μπορούν να ψηφίσουν μέσω 

του Διαδικτύου, αρκεί να βρίσκονται σε μια Ευρωπαϊκή χώρα ή χώρα που αποδέχεται 

σύστημα ηλεκτρονικής κρυπτογραφίας. Επιπλέον, σε δημοψηφίσματα που αφορούν το 

καντόνι ή τους δήμους έχουν πρόσβαση όλοι οι εγγεγραμμένοι πολίτες, ενώ σε 

δημοψηφίσματα της ομοσπονδίας μπορεί να συμμετέχει μόνο το 20% των ψηφοφόρων 

επιλέγοντας 10-12 δήμους που συμπληρώνουν αυτό το ποσοστό. 

Τέσσερις είναι οι επίσημες γλώσσες της χώρας: η Γαλλική, η Γερμανική, η Ιταλική και 

η Ρομανσική, συνεπώς αποτελεί νομική απαίτηση η παρουσίαση των έντυπων και 

ηλεκτρονικών ψηφοδελτίων και στις τέσσερις γλώσσες. Για κάθε ψηφοφορία ο κάθε 

ψηφοφόρος λαμβάνει μια κάρτα μιας χρήσης η οποία περιέχει τις πληροφορίες που 

απαιτούνται για ψηφίσουν από το Διαδίκτυο. Ο ψηφοφόρος αφού συνδεθεί στην 

ιστοσελίδα, πληκτρολογεί τον κωδικό της κάρτας ψήφου και έτσι εμφανίζεται μια 

πλατφόρμα java. Στη συνέχεια, αφού αποδεχτεί τις νομικές αναφορές, συμπληρώνει το 

ψηφοδέλτιο και τον κωδικό πρόσβασης, την ημερομηνία γέννησης, τον κωδικό και την 

περιοχή καταγωγής του ώστε να επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του. Τέλος, μεταφέρεται σε 

επόμενη σελίδα που τον ενημερώνει για την επιτυχή καταγραφή της ψήφου. 

Σύμφωνα με το άρθρο International Experience in E-voting (Jordi Barrat Esteve κ.α. 

(2012)) οι ψήφοι του Διαδικτύου συνήθως αντιπροσωπεύουν το 20% του συνόλου των 

ψήφων. Στον Πίνακα 2, παρουσιάζεται η συμμετοχή των ψηφοφόρων της Γενεύης στα 

δημοψηφίσματα και το ποσοστό προτίμησης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 
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Πίνακας 2. Στατιστικά στοιχεία ηλεκτρονικών δημοψηφισμάτων Γενεύης (Jordi 

Barrat Esteve κ.α. (2012)) 

Ημερομηνία 

διεξαγωγής 

Εγγεγραμμένοι 

ψηφοφόροι 

Συμμετοχή Ποσοστό 

ηλεκτρονικών 

ψήφων 

18 Ιανουαρίου 2003 1.162 63,7% 44% 

29 Νοεμβρίου 2003 2.521 59% 29% 

17 Απριλίου 2004 9.049 44% 26% 

12 Ιουνίου 2004 9.180 29% 22% 

25 Σεπτεμβρίου 2004 22.000 57,1% 21,8% 

23 Οκτωβρίου 2004 1.382 59,5% 32% 

27 Νοεμβρίου 2004 41.200 43,9% 22,4% 

23 Απριλίου 2005 88.000 44,1 20,3% 

23 Νοεμβρίου 2006 945 29% 100%  

(μοναδικό μέσο 

ψηφοφορίας) 

20 Νοεμβρίου 2008 43.690 44,5% 14% 

17 Μαΐου2009  46.500 43% 16,9% 

27 Σεπτεμβρίου 2009 59.650 48,6% 19,6% 

29 Νοεμβρίου 2009 59.360 56,4% 17,7% 

7 Μαρτίου 2010  63.530 48,9% 19,2% 

26 Σεπτεμβρίου 2010 64.000 41% 19,3% 

28 Νοεμβρίου 2010 64.200 54,9% 20,5% 

13 Φεβρουαρίου 2011 64.830 48,4% 21,8% 

25 Μαρτίου 2011 241.780 40% 22,1% 

18 Μαΐου 2011 21.000 14,5% 100% 

(μόναδικό μέσο 

ψηφοφορίας για την 

εκλογή Συμβουλίου 

του πανεπιστημίου 

της Γενεύης) 

 

Με βάση την έρευνα του Berkman Center for Internet & Society at Harvard University 

για την περίπτωση της Ελβετίας και την επίδραση του Διαδικτύου για τη συμμετοχή 

στα κοινά και τις δημοκρατικές διαδικασίες (Jan Gerlach και Urs Gasser(2009)) αλλά 

και την έρευνα που διεξήγαγε το ίδρυμα gfs.bern το 2004 (Nadja Braun και Daniel 

Brandli (2006)), τα 2/3 του πληθυσμού της Ελβετίας χρησιμοποιούν ήδη το Διαδίκτυο, 

και το ποσοστό αυτό είναι ακόμα υψηλότερο στους νέους και στα άτομα με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο. Επίσης, αναμένεται ότι στα επόμενα χρόνια θα υπάρξει μια 

ραγδαία αύξηση των χρηστών του Διαδικτύου. Τα δεδομένα αυτά αποδεικνύουν ότι 

είναι χαμηλός ο κίνδυνος  αποκλεισμού αρκετών κοινωνικών ομάδων από τις εξελίξεις 

της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και άλλων σύγχρονων  υπηρεσιών ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης της Ελβετίας. Ωστόσο, θεωρείται ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα 
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πρέπει να υιοθετηθεί μόνο ως μια συμπληρωματική επιλογή ώστε να έχουν όλοι οι 

ψηφοφόροι πρόσβαση στην εκλογική διαδικασία . 

Η ανάλυση της ψηφοφορίας που διεξήχθη σε τέσσερις δήμους της Γενεύης (Anières, 

Carouge, Cologny and Meyrin) στις 26 Σεπτεμβρίου του 2004 από τους Thomas 

Christin και Alexander H. Trechsel (2005) αποδεικνύει ότι η συμμετοχή στις εκλογές 

μεταξύ των δυο φύλων δεν παρουσιάζει σημαντικές διαφοροποιήσεις μέχρι την ηλικία 

των 70 ετών, κατά την οποία παρουσιάζεται μια πτώση της γυναικείας συμμετοχής σε 

σύγκριση με την ανδρική συμμετοχή. Σύμφωνα με τους αρθρογράφους, παρατηρείται 

μεγαλύτερη συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία στις ηλικίες 50-69 χρονών τόσο για 

τους άντρες συμμετέχοντες όσο και για τις γυναίκες.  

 

 

Διάγραμμα 8: Εκπροσώπηση ψηφοφόρων ανάλογα με την ηλικία και το φύλο τους, 

στο σύνολο του εκλογικού σώματος (Thomas Christin and Alexander H. Trechsel 

(2005)) 

 

 

Έπειτα από μια εκτενέστερη ανάλυση, το Διάγραμμα 9 αναπαριστά γραφικά ότι, 

ανεξαρτήτως φύλου, οι νεαρές ηλικιακές ομάδες που αφορούν συμμετέχοντες 18-49 

χρόνων έχουν την τάση να χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο ώστε να καταθέσουν την ψήφο 

τους, ενώ παρουσιάζεται μια ραγδαία πτώση της χρήσης του Διαδικτύου, όταν η ηλικία 

αυξάνεται από τα 50 χρόνια και πάνω. Από την άλλη πλευρά, είναι εμφανές ότι η χρήση 

της παραδοσιακής μεθόδου ψηφοφορίας, αλλά και η χρήση της επιστολικής ψήφου 

αυξάνεται όσο αυξάνεται και η ηλικία του ψηφοφόρου. Όσων αφορά τα δυο φύλα, 

σύμφωνα με τους Thomas Christin κα Alexander H. Trechsel (2005), δεν υπάρχει 

διαφοροποίηση για τους χρήστες των παραδοσιακών καναλιών ψηφοφορίας, ενώ όσο 

αφορά το κανάλι του Διαδικτύου το ποσοστό των αντρών ηλεκτρονικών ψηφοφόρων 

παρουσιάζεται ελαφρώς αυξημένο συγκριτικά με το αντίστοιχο γυναικείο ποσοστό.  
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Διάγραμμα 9: Κατανομή εκπροσώπησης ψηφοφόρων Διαδικτύου και 

παραδοσιακών ψηφοφόρων ως προς την ηλικία και το φύλο (Thomas Christin και 

Alexander H. Trechsel (2005)) 

 

Οι Thomas Christin και Alexander H. Trechsel (2005) μέσω των στοιχείων που 

ανέλυσαν κατάφεραν να αποδείξουν ότι, ανεξάρτητα από την επιλεγόμενη μέθοδο 

διεξαγωγής της ψηφοφορίας, υπάρχει αρνητική συσχέτιση μεταξύ της εκπαίδευσης και 

της συμμετοχής στη ψηφοφορία. Γεγονός που μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι όσο 

χαμηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο του ψηφοφόρου, τόσο μικρότερη είναι και η 

πιθανότητα να συμμετέχει στην εκλογική διαδικασία. Επιπλέον, σύμφωνα με το 

Διάγραμμα 10, παρατηρείται ότι το επίπεδο εκπαίδευσης δεν επηρεάζει την προσέλευση 

στο εκλογικό τμήμα ή την επιστολική ψήφο. Από την άλλη πλευρά, το επίπεδο 

εκπαίδευσης και η συμμετοχή στην ψηφοφορία μέσω Διαδικτύου σχετίζονται θετικά. 

Όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο του ψηφοφόρου, τόσο αυξάνεται το 

ποσοστό χρήσης της ηλεκτρονικής ψήφου, ενώ ψηφοφόροι με τη στοιχειώδη 

εκπαίδευση δεν παρουσιάζουν τόσο αυξημένο ενδιαφέρον ως προς τη χρήση της 

διαδικτυακής ψηφοφορίας. 
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Διάγραμμα 10: Κατανομή συμμετοχής ψηφοφόρων σύμφωνα με τη μέθοδο 

επιλογής ψήφου και το μορφωτικό τους επίπεδο (Thomas Christin και Alexander 

H. Trechsel (2005)) 

Αρκετοί επιστήμονες θεωρούν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση μεταξύ του εισοδήματος 

του ψηφοφόρου και της συμμετοχής του στην εκλογική διαδικασία. Οι Thomas Christin 

και Alexander H. Trechsel (2005), αν και έλεγξαν μικρό δείγμα συμμετεχόντων σε αυτό 

το ερώτημα, υποστηρίζουν ότι η αποχή των ψηφοφόρων μειώνεται καθώς αυξάνεται το 

εισόδημά τους, συνεπώς υπάρχει μια θετική συσχέτιση των δυο μεταβλητών αλλά όχι 

και γραμμική. Το ίδιο υποστηρίζουν και για τη χρήση της διαδικτυακής ψηφοφορίας, 

καθώς μεγαλώνει όσο αυξάνεται και το εισόδημα του εκλογέα. Από την άλλη πλευρά, 

θεωρούν ότι δεν υπάρχουν σαφείς σχέσεις μεταξύ της επιστολικής ψήφου και του 

εισοδήματος των ψηφοφόρων. Ωστόσο, η έρευνα αφορά το οικογενειακό εισόδημα, 

ενώ δεν ελέγχει τον αριθμό των ατόμων της οικογενείας ως επακόλουθο δεν μπορούν 

να διεξαχθούν ακριβή συμπεράσματα επί του θέματος. 

 

Διάγραμμα 11: Συσχέτιση μεταξύ εισοδήματος, ποσοστού συμμετοχής και μέσου 

ψηφοφορίας (Thomas Christin και Alexander H. Trechsel (2005)) 



37 

 

Στη ψηφοφορία της 26 Σεπτεμβρίου 2004 της Γενεύης ελέγθηκαν και οι μεταβλητές της 

τεχνολογικής γνώσης των ψηφοφόρων και η συχνότητα χρησιμοποίησης τους. Όπως 

φαίνεται στο Διάγραμμα 12 των  Thomas Christin και Alexander H. Trechsel (2005), 

υπάρχει σημαντική συσχέτιση μεταξύ της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και του επιπέδου 

γνώσης πληροφορικής. Από την μαύρη γραμμή του διαγράμματος παρατηρούμε ότι 

όσοι συμμετέχοντες θεωρούν ότι γνωρίζουν άψογα να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές (“excellent”) προτιμούν να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Επίσης, όσο 

συχνότερα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο στη διάρκεια της εβδομάδας, τόσο αυξάνεται η 

πιθανότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. 

 

 

Διάγραμμα 12: Γνώσεις πληροφορικής και συμμετοχή ανά μέσο ψηφοφορίας 

(Thomas Christin και Alexander H. Trechsel (2005)) 

 

Στην έρευνα που ανέλαβε το 2004 το ερευνητικό ινστιτούτο gfs.bern σχετικά με την 

πιθανή επίδραση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για τους ψηφοφόρους της Ελβετίας, 

παρατηρήθηκε ότι το 54% των ερωτηθέντων απάντησε ότι μπορεί να φανταστεί τον 

εαυτό του να ψηφίζει μέσω Διαδικτύου σε μελλοντικές εκλογές (Nadja Braun και 

Daniel Brandli (2006)). Από αυτούς οι μορφωμένοι, νέοι άντρες που ζουν σε αστικές 

περιοχές εμφάνισαν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αλλά η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη 

και από 50% σε ηλικίες 40-65 χρονών που ανήκουν στις μεσαίες τάξεις λόγω της 

φιλικότητας του συστήματος. Την ίδια περίοδο σύμφωνα με την έρευνα των 

αρθρογράφων Jan Gerlach και Urs Gasser (2009), το 90% όσο ψήφισαν στις 

πειραματικές εκλογές στις 26 Σεπτεμβρίου του 2004 στις κοινότητες Meyrin, Carouge, 

Anieres και Cologny εξέφρασαν την επιθυμία τους να ψηφίσουν ηλεκτρονικά σε 

μελλοντικές εκλογές της χώρας τους. 
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Διάγραμμα 13: Ελβετία 2004- Πόσο πιθανό είναι να ψηφίσετε ηλεκτρονικά στις 

εκλογές, εάν υπάρχει αυτή η δυνατότητα; (Nadja Braun και Daniel Brandli (2006)) 

 

Είναι αξιόλογο να ειπωθεί, πως σύμφωνα με την έρευνα των Nadja Braun και Daniel 

Brandli (2006) αποδείχτηκε ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία προσελκύει είτε αυτούς που 

«δεν ψηφίζουν ποτέ», είτε τα άτομα που «ψηφίζουν περιστασιακά». Το ίδιο 

παρατήρησαν και οι Jan Gerlach και Urs Gasser (2009), καθώς το 34,9% όσων «δεν 

ψηφίζουν πάντα» χρησιμοποίησε την ηλεκτρονική ψηφοφορία σε αντίθεση με όσους 

δήλωσαν ότι «ψηφίζουν πάντα» και ψήφισαν ηλεκτρονικά με ποσοστό 21,9%. Τέλος, οι 

Jan Gerlach και Urs Gasser (2009) πίστεψαν, αρχικά, ότι η χρήση συστημάτων 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας παρουσιάζεται ως μια πολλά υποσχόμενη τεχνολογία που θα 

μπορούσε να φέρει στις κάλπες άτομα που διαφορετικά δεν θα ψήφισαν, αφού το 5% 

των ψηφοφόρων που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησε ότι δεν θα είχε ψηφίσει εάν 

δεν ήταν διαθέσιμο το σύστημα e-vote.  Όταν προστέθηκαν στην παραπάνω έρευνα 

επιπρόσθετα 300άτομα που δεν συμμετείχαν στο δημοψήφισμα, το 19% δήλωσε ότι θα 

ψήφιζε σίγουρα πιο συχνά εάν η χώρα υιοθετούσε συστήματα ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας (Jan Gerlach και Urs Gasser(2009)). Ωστόσο, με την πάροδο των χρόνων 

διαπιστώθηκε ότι ενώ αυξήθηκε η συμμετοχή των πολιτών μειώθηκε η χρήση των 

ηλεκτρονικών συστημάτων στις περιοχές Bulach και Bertschikon. 

Αφού η Ελβετία είδε ότι το δοκιμαστικό τους σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της, προχώρησε στην υιοθέτηση του. Το σύστημα της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με απομακρυσμένο τρόπο έχει πλέον καθιερωθεί στην 

Ελβετία κυρίως για όσους μένουν εκτός χώρας. Σύμφωνα με τα στοιχεία στης 

ιστοσελίδας της χώρας 

(https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-

58314.html ) 34.000 κάτοικοι του εξωτερικού είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν 

ηλεκτρονικά στις εκλογές τελευταίες εκλογές του Αυγούστου του 2015. Επιπρόσθετα, 

άλλοι 96.00 κάτοικοι της Γενεύης και του Νιουτσατέλ ήταν επίσης δυνατόν να 

https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-58314.html
https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-58314.html
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ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Σύντομα, αναμένουν ότι το νέο σύστημά τους θα εφαρμοστεί 

για όλες τις κοινότητες της χώρας. 

 

 

2.6.3 Ιταλία 

 

Το εκλογικό σύστημα της Ιταλίας προϋποθέτει την προσέλευση του ψηφοφόρου στο 

εκλογικό τμήμα στο οποίο είναι εγγεγραμμένος. Αφού ο ψηφοφόρος σημειώσει έναν 

σταυρό δίπλα στο όνομα του επιλεχθέντος κόμματος, καταγράφει τα ονόματα των 

υποψηφίων που επιθυμεί. Κατά την καταμέτρηση των ψήφων, όμως, παρατηρείται 

πολλές φορές δυσκολία ερμηνείας του ψηφοδελτίου είτε λόγω αδυναμίας αναγνώρισης 

των γραμμάτων είτε επιπρόσθετων σκόπιμων σημάνσεων. Ένα ψηφοδέλτιο είναι 

έγκυρο μόνο όταν οι υποψήφιοι είναι σωστά γραμμένοι, γεγονός που συχνά οδηγεί τους 

ψηφοφόρους σε «undervote», δηλαδή μη επιλογή υποψηφίων ή επιλογή λιγότερων 

υποψηφίων από τον ελάχιστο δυνατό αριθμό. Επιπλέον, άτομα με μειωμένη αντίληψη 

οφείλουν να επιλέξουν κάποιο άτομο της εμπιστοσύνης τους ώστε να ασκήσουν το 

εκλογικό τους δικαίωμα, καθώς δεν είναι διαθέσιμη κάποια τεχνολογική υποστήριξη 

που να μπορεί να τους καθοδηγήσει να καταχωρήσουν οι ίδιοι την ψήφο τους. Με 

σκοπό να ξεπεραστούν αυτές οι δυσκολίες, αλλά και ταυτόχρονα να μην υποβιβαστούν 

οι δημοκρατικές αξίες, αποφασίστηκε τον Δεκέμβριο του 2004 να ξεκινήσει το έργο 

“Pro-Vote” για τη δημιουργία μιας μηχανής κατάθεσης ηλεκτρονικής ψήφου 

κατάλληλη και εύκολα διαχειρίσιμη από ψηφοφόρους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, 

μορφωτικού επιπέδου, η οποία να συνάδει και με τις προδιαγραφές της Επιτροπής της 

Βενετίας. Οι μηχανές αυτές αποτελούταν από μια οθόνη αφής και συνεισέφεραν κυρίως 

στην ταχύτερη καταμέτρηση των ψήφων, 

Εξαιτίας ιστορικών και πολιτικών λόγων το Τρέντο έχει την δική του αυτονομία 

εκλογής ώστε να ορίσει με δική του νομοθεσία με ποιον τρόπο θα εκλεγεί το Συμβούλιο 

και ο Πρόεδρος του.  Γι αυτούς τους λόγους η έρευνα “Pro-Vote” εφαρμόστηκε στην 

αυτόνομη επαρχία του Τρέντο και αποτέλεσε το μεγαλύτερο έργο δοκιμής 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με οθόνες αφής στην Ιταλία. Στόχο του έργου αποτελεί η 

ομαλή μετάβαση από την παραδοσιακή στην ηλεκτρονική ψηφοφορία, εξαλείφοντας 

του κινδύνους του ψηφιακού χάσματος, καθώς και η αξιολόγηση του συστήματος, η 

παροχή συστάσεων και τεχνολογικές λύσεις με σκοπό την νόμιμη υποστήριξη από την 

φάση της ψηφοφορίας μέχρι και τη δημοσίευση των εκλεγέντων υποψηφίων. Οι 

πιλοτικές εκλογές έλαβαν χώρα το 2005,2006 και 2008 σε τοπικές εκλογές της 

περιοχής. Απώτερος στόχος της Ιταλίας ήταν η σταδιακή υιοθέτηση του νέου 

συστήματος σε όλη την επικράτεια και ταυτόχρονα η σταδιακή εξάλειψη της 

πατροπαράδοτης ψηφοφορίας μέσω χαρτιού και στυλό.  

Για έναν χρόνο οι Letizia Caporusso κ.α. (2006) πραγματοποιούσαν έρευνες για τη 

στάση, τους φόβους και την πρακτική δυνατότητα των πολιτών να χρησιμοποιήσουν 

μηχανές ψηφοφορίας, πριν και μετά τις πειραματικές εκλογές του Μαΐου και του 
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Δεκεμβρίου του 2005. Το 2005 διεξήχθησαν προκαταρκτικές τηλεφωνικές συνεντεύξεις 

που αφορούσαν ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού του Τρέντο, με 2651 

συμμετέχοντες, ελέγχοντας την ηλικία, το φύλο και τη γεωγραφική τους κατανομή. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το 10% των ερωτηθέντων κατείχε δεξιότητες 

απαραίτητες για τη χρήση των συστημάτων ψηφοφορίας, ενώ επιπλέον ένα 6% των 

συμμετεχόντων γνώριζε από μενού που προσιδιάζουν στο πρόγραμμα (Letizia 

Caporusso κ.α. (2006)). Όπως παρατηρήθηκε από τους αρθρογράφους οι ηλικιωμένοι, 

οι συνταξιούχοι και άτομα με ελάχιστη ή και καθόλου εκπαίδευση παραγκωνίζονταν 

από αυτή τη διαδικασία. Ωστόσο, το σύνολο του πληθυσμού είναι υπέρ της ψήφου με 

αυτοματοποιημένα μέσα (Διάγραμμα 14). Οι έρευνες απέδειξαν ότι  περισσότεροι από 

65% των επαγγελματιών, των φοιτητών, των ατόμων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και 

ηλικία μικρότερης των 50ετών είναι ενθουσιασμένοι και υπέρ της ηλεκτρονικής ψήφου. 

Ενώ το αντίστοιχο ποσοστό των συνταξιούχων, ηλικιωμένων και ατόμων με χαμηλό 

μορφωτικό επίπεδο υπολογίζεται χαμηλότερο από το 40%. 

 

Διάγραμμα 14: Εάν η ηλεκτρονική ψηφοφορία υιοθετηθεί στην επόμενη εκλογική 

αναμέτρηση θα είστε υπέρ ή κατά αυτής της ιδέας; (Letizia Caporusso κ.α. (2006)) 

 

Οι Letizia Caporusso κ.α. (2006) υποστηρίζουν την άποψη των Jöreskog και Sörbom 

(1993) η οποία θεωρεί ότι το φύλο, η κοινωνική τάξη, η εκπαίδευση και η ηλικία δεν 

επηρεάζουν στην επιλογή ή μη, της χρήσης ηλεκτρονικού ψηφοδελτίου όταν 

συνυπολογίζεται ταυτόχρονα και η τεχνολογική ικανότητα. Όσο αφορά την ηλικία οι 

συγγραφείς θεωρούν ότι είναι ένας σημαντικός παράγοντας επηρεασμού. Οι νέοι 

πολίτες έχουν τεχνολογικές γνώσεις αλλά δεν τους ελκύουν τα πολιτικά δρώμενα, ενώ 

αντιθέτως οι πολίτες μεγάλης ηλικίας θεωρούν καθήκον τους την επιλογή υποψηφίων, 

όμως δεν κατέχουν τεχνολογικές γνώσεις ώστε να μπορέσουν να στραφούν προς την 

ηλεκτρονική ψηφοφορία. Σύμφωνα με την έρευνα η εκπαίδευση έχει μικρή επιρροή 

στην επιλογή της αυτοματοποιημένης διαδικασίας αλλά ταυτίζεται ισχυρά με τον 

δείκτη τεχνολογικής ικανότητας που αποτελεί σημαντική μεταβλητή πρόβλεψης της 

τάσης των πολιτών. 

Το Μάιο του 2005 οι ψηφοφόροι, αφού ψήφιζαν με χαρτί και μολύβι, στη συνέχεια 

κατέθεταν και ηλεκτρονικά τη ψήφο τους σε οθόνες αφής, απαντώντας στο τέλος της 

διαδικασίας ένα ερωτηματολόγιο. Από τους 7782 ψηφοφόρους, το 74% προσήλθε στις 
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κάλπες, από αυτούς κατά μέσο όρο ένα ποσοστό ύψους 59% επανέλαβε την ψηφοφορία 

μέσω των μηχανών ψήφου που ήταν εγκαταστημένες στο εκλογικό τμήμα (Letizia 

Caporusso κ.α. (2006)). Σύμφωνα με την έρευνα του άρθρου «Transition to Electronic 

Voting and Citizen Participation» το 64,4% θεώρησε τη διαδικασία πολύ εύκολα και το 

30,6% αρκετά εύκολη.  

Ένα δεύτερο πείραμα έγινε τον Δεκέμβριο του 2005, όπου η συμμετοχή έφτασε στο 

υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δέκα ετών λόγω της περιέργειας των πολιτών. Το 

ποσοστό των εκλογέων που επανέλαβαν τη ψηφοφορία ηλεκτρονικά ανήλθε στο 89% 

(συγκριτικά με 59% που είχε φτάσει τον Μάιο) που αντιστοιχεί όμως σε λιγότερους 

ψηφοφόρους υπολογίζοντας ότι το δείγμα αποτελούταν από 336 άτομα. Με το πέρας 

του πειράματος 306 άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα απάντησαν εάν θα ήταν υπέρ 

ή κατά της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις επόμενες επαρχιακές εκλογές (Διάγραμμα 

15). Όπως παρατηρούμε το ποσοστό όσων είναι πολύ υπέρ και υπέρ αυξήθηκε 

κατακόρυφα συγκριτικά με το Διάγραμμα 14 που παρουσιάστηκε παραπάνω. 

 

Διάγραμμα 15: Εάν το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας εφαρμοζόταν στις 

επόμενες επαρχιακές εκλογές θα ήσασταν υπέρ ή κατά; (Letizia Caporusso κ.α. 

(2006)) 

 

Τον Δεκέμβριο του 2007 η Letizia Caporusso(2010) διεξήγαγε άλλη μια τηλεφωνική 

έρευνα με τη βοήθεια υπολογιστών και σύνταξε το άρθρο «The role of trust, 

participation and identity in the propensity to e- and i-vote». Σε αυτήν την έρευνα 

έλαβαν μέρος 1603 ενήλικες. Το δείγμα ήταν αντιπροσωπευτικό του φύλου, της ηλικίας 

και της πόλης κατοικίας. Οι εξαρτημένες μεταβλητές της έρευνας είναι η τάση του 

ερωτώμενου για την ανάπτυξη της μηχανής ProVote, η γενική τους αντίληψη (εάν 

θεωρούν ότι τα μηχανήματα έχουν περισσότερα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα) και 

τέλος, η τάση να ψηφίσουν μέσω διαδικτύου από οποιοδήποτε επιθυμητό χώρο. Ως 

ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας υπολογίζονται το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο 

μόρφωσης και το είδος της απασχόλησης. Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, που προκύπτει 

από τις έρευνα της Letizia Caporusso (2010) το 55,8% τάσσεται υπέρ των μηχανών 

ψηφοφορίας ενώ το αντίστοιχο ποσοστό υπέρ της απομακρυσμένης ψηφοφορίας μέσω 

διαδικτύου ανέρχεται στο 39,9%. Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία υπάρχει ένα ποσοστό 

3,7%  των ψηφοφόρων το οποίο τάσσεται υπέρ της απομακρυσμένης ψηφοφορίας αλλά 
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όχι υπέρ των μηχανών ψηφοφορίας, όπως αναφέρει η Letizia Caporusso αυτό το 

ποσοστό είναι πολύ πιθανό να προέρχεται από πολίτες που διαμένουν στο εξωτερικό. 

 

Πίνακας 3: Τάση προς την αυτοματοποιημένη διαδικασία ψήφου στην Ιταλία 

(Letizia Caporusso (2010)) 

 

 

Όσων αφορά τα μειονεκτήματα ή τα πλεονεκτήματα τα οποία θεωρούν οι πολίτες ότι 

μπορούν να επιφέρουν τα συστήματα ψηφοφορίας, το δείγμα είναι διχασμένο καθώς το 

36,3% θεωρεί ότι η νέα τεχνολογία έχει να προσφέρει περισσότερα πλεονεκτήματα, 

ενώ το 35,7% υποστηρίζει ότι είναι πιθανό οι κίνδυνοι να υπερτερούν των 

πλεονεκτημάτων. Σύμφωνα με την παραπάνω έρευνα οι γυναίκες εμφανίζονται 

περισσότερο επιφυλακτικές και προβλέπουν περισσότερους κινδύνους τόσο για τις 

μηχανές επιλογής ψήφου (e-vote), όσο και για τη ψηφοφορία μέσω διαδικτύου (i-vote) 

Letizia Caporusso (2010). 

Η ηλικία του εκλογέα και το μορφωτικό του επίπεδό αποτελούν σημαντικές μεταβλητές 

πρόβλεψης της τάσης της ηλεκτρονικής ψήφου. Στη συγκεκριμένη έρευνα η ηλικία 

παρουσιάζει μη γραμμική επίδραση. Αναλυτικότερα, κυρίως άτομα μέσης ηλικίας 

υποστηρίζουν τις αυτοματοποιημένες μεθόδους ψηφοφορίας έναντι των νέων ή των 

ηλικιωμένων πολιτών. Επιπλέον, ενώ δεν υπάρχει ξεκάθαρη επίδραση της 

απασχόλησης των πολιτών και της επιλογής του μέσου της ψηφοφορίας δεν ισχύει το 

ίδιο και με το μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων. Σύμφωνα με την Letizia 

Caporusso (2010), όταν όλοι οι άλλοι παράγοντες είναι ίσοι οι πιθανότητες ένας 

απόφοιτος να υποστηρίξει τις νέες τεχνολογίες ψηφοφορίας είναι σχεδόν διπλάσιες σε 

σύγκριση με άτομα χαμηλότερο μορφωτικού επιπέδου. 

Η Letizia Caporusso (2010) εξήγαγε μια παρατήρηση που δεν έχει παρουσιαστεί σε 

κάποια άλλη έρευνα. Σύμφωνα με το δείγμα της διαπίστωσε ότι άτομα που είναι 

προσηλωμένα στην κοινότητα γενικά είναι λιγότερο διατεθειμένα να ψηφίσουν με 

κάποιο σύστημα αυτοματοποιημένης ψήφου, καθώς προτιμούν τον παραδοσιακό τρόπο.  

Τέλος, η αρθρογράφος κατέγραψε μια μικρή επίδραση της συμμετοχής σε προηγούμενη 

εκλογική διαδικασία με την τάση να ψηφίσει κάποιος ηλεκτρονικά. Όπως αποδείχτηκε 

όσοι δεν συμμετείχαν στις τελευταίες εκλογές έχουν περισσότερες πιθανότητες να 

χρησιμοποιήσουν τα αυτοματοποιημένα μέσα ψηφοφορίας και ιδιαίτερα την 
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απομακρυσμένη ψηφοφορία μέσω διαδικτύου. Πιθανότητα αυτή η τάση προέρχεται 

από την έλξη στην καινοτομία και τη δυνατότητα παροχής άνεσης ψηφίζοντας από την 

οποιαδήποτε επιθυμητή τοποθεσία. 

Όπως παρατηρούμε από τις δυο παραπάνω έρευνες που παρουσιάστηκαν, κατά βάση οι 

πολίτες της Ιταλίας είναι υπέρ της υιοθέτησης συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

είτε μηχανών ψηφοφορίας είτε μέσω διαδικτύου . Οι προσδοκίες των συμμετεχόντων 

είναι θετικές με μερικές αμφιβολίες που παραμένουν και πρέπει να διευθετηθούν πριν 

υιοθετηθεί πλήρως η νέα μέθοδος.  
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3.Μεθοδολογία 

 

3.1 Εισαγωγή  

 

Σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αντλήσουμε απαντήσεις σχετικά με το αν 

οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν ένα 

σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας μέσω μηχανών ή ένα σύστημα απομακρυσμένης 

ψήφου με χρήση υπολογιστών. Επιπλέον, η συγκεκριμένη εργασία έχει ως στόχο της 

την γνωστοποίηση της πρόθεσης των εκλογέων να χρησιμοποιήσουν ή όχι ένα τέτοιο 

νέο τεχνολογικό εργαλείο που θα τους προσφέρει άνεση και ευελιξία. 

Με στόχο τις παραπάνω περιγραφές, αρχικά, θα ερευνηθούν τα συστήματα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και τα μέσα με τα οποία έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει ένας 

πολίτης. Στη συνέχεια, θα αναλυθούν συνοπτικά οι μορφές ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

και το ισχύουν ελληνικό νομικό πλαίσιο που αφορά τις εκλογές. Επιπρόσθετα, θα 

αναζητηθούν ανάλογες έρευνες σε παγκόσμιο επίπεδο και θα μελετηθούν τα 

αποτελέσματά τους. Αφού επιλεχθούν οι τρεις σημαντικότερες χώρες που έχουν να 

επιδείξουν έναν αξιόλογο όγκο δεδομένων σχετικά με την ανάπτυξη αυτών των 

συστημάτων, θα παρουσιαστούν τα ευρήματά τους.  

Έπειτα, θα συγκροτηθεί ένα ερωτηματολόγιο στηριζόμενο στις ερωτήσεις που 

χρησιμοποιήθηκαν σε προγενέστερες έρευνες στις προαναφερθείσες τρεις χώρες. Μετά 

την ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού περιβάλλοντος IBM-SPSS 

Statistics ver.23, θα ακολουθήσει μια σύγκριση των ελληνικών αποτελεσμάτων 

πρόθεσης χρήσης ηλεκτρονικών μέσων ψηφοφορίας με τα αποτελέσματα των 

αναπτυγμένων χωρών. 

 

 

3.2 Κριτήρια Επιλογής παρουσίασης των  χωρών  

 

Στη συγκεκριμένη εργασία θα μελετηθούν τρεις ανεπτυγμένες χώρες στο τομέα της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας είτε με μηχανές ψηφοφορίας, είτε με συστήματα 

απομακρυσμένης ψηφοφορίας.  

Αρχικά, θα μελετηθεί η Εσθονία που αποτελεί χώρα ορόσημο για την εφαρμογή 

συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Η Εσθονία είναι παγκόσμια η πρώτη χώρα το 

2005 όταν στις εθνικές της εκλογές έδωσε τη δυνατότητα στους ψηφοφόρους της να 

ψηφίσουν ηλεκτρονικά. Επιπλέον, αποτελεί τη χώρα που έχουν πραγματοποιηθεί τόσες 

πολλές έρευνες σε βάθος επί του θέματος και θα ήταν παράλογο να μην ερευνηθεί.   

Δεύτερη, θα μελετηθεί η Ελβετία η οποία με επιφυλακτικότητα υιοθέτησε ένα σύστημα 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε συγκεκριμένες περιοχές και τώρα έπειτα από μια 

δοκιμαστική περίοδο δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες της που διαμένουν στο 
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εξωτερικό να ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Μάλιστα, η Ελβετία θεωρεί την ηλεκτρονική 

ψηφοφορία ισάξια της επιστολικής ψήφου και έχει στόχο στο άμεσο μέλλον να 

εφαρμόσει τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλη την επικράτεια 

συμπεριλαμβάνοντας τους κατοίκους που μένουν εντός της χώρας. Συμπερασματικά, η 

Ελβετία αποτελεί μέρος της ερευνητικής μας εργασίας βασιζόμενοι στο γεγονός ότι ενώ 

με δειλές κινήσεις εφάρμοσε ένα δοκιμαστικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, 

αυτό αποδείχτηκε τόσο αξιόλογο που τελικά το εφάρμοσε για τους κατοίκους του 

εξωτερικού. Επιπρόσθετα, στα επόμενα χρόνια επιθυμεί να εφαρμοστεί το σύστημα σε 

όλη την επικράτειας τη χώρας. Αυτή η πρακτική θα μπορούσε να αποτελεί παράδειγμα 

μίμησης για την Ελλάδα, εάν αποδειχτεί ότι οι πολίτες είναι έτοιμοι να υποδεχτούν ένα 

νέο εκσυγχρονισμένο σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  

Η τρίτη και τελευταία χώρα που θα ερευνηθεί είναι η γειτονική Ιταλία, η οποία 

πραγματοποίησε στο αυτόνομο κρατίδιο Τρόντο τη μεγαλύτερη δοκιμή ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας της χώρας. Στα άρθρα των συγκριμένων ερευνητών υπάρχουν πολλές 

αναλύσεις για τις απόψεις των πολιτών και τη δυσκολία που αντιμετώπισαν οι ίδιοι 

κατά τη διαδικασία εκλογής, οι οποίες προξενούν μεγάλο ενδιαφέρουν για παρατήρηση. 

Η χώρα αυτή επιλέχθηκε να παρουσιαστεί στη συγκεκριμένη εργασία διότι έχει να 

παρουσιάσει ένα μεγάλο όγκο δεδομένων σχετικά με την ανάπτυξη αυτών των 

συστημάτων, έπειτα από πολλές τηλεφωνικές έρευνες που πραγματοποιούσε με το 

πέρας κάθε εκλογικής αναμέτρησης.  

 

 

3.3 Περιγραφή του δείγματος 

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία που εξέδωσε το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Εκλογών και 

η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (2015) για τους εγγεγραμμένους πολίτες 

στους εκλογικούς καταλόγους της χώρας,  έπειτα από τις εκλογές της 20
ης

 Σεπτεμβρίου 

του 2015, δεν υπάρχει ομαλή κατανομή των ηλικιών σε κάθε ηλικιακή ομάδα 

(http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-

eca84e2ec9b9/SynStatistVou2015sept_1.pdf  σελ 21-22). Τα άτομα που έχουν 

δικαίωμα ψήφου και υπερβαίνουν την ηλικία των 71 χρόνων ξεπερνούν κατά πολύ το 

ποσοστό των υπόλοιπων ηλικιακών ομάδων, όπως παρατηρούμε στο Διάγραμμα 16 που 

ακολουθεί. 

http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/SynStatistVou2015sept_1.pdf
http://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/SynStatistVou2015sept_1.pdf
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Διάγραμμα 16 : Κατανομή του εκλογικού σώματος τον Σεπτέμβριο του 2015 

σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής 

Ανασυγκρότησης, της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και 

Εκλογών και της Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

Για την έρευνα θα ερωτηθούν εκατό άτομα από διάφορες περιοχές της Ελλάδος. Στον 

Πίνακα 4 που ακολουθεί, μπορούμε να δούμε πόσα άτομα αντιστοιχούν σε κάθε 

ηλικιακή ομάδα σύμφωνα με τους εκλογικούς καταλόγους του 2015 και πόσα άτομα θα 

χρησιμοποιηθούν από κάθε ομάδα για την έρευνά μας. 

 

Πίνακας 4: Εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους ανά ηλικιακή ομάδα 

Ηλικιακή ομάδα 

Καταγεγραμμένοι 

στους εκλογικούς 

καταλόγους 

Πόσα άτομα θα 

ερωτηθούν από την 

ηλιακή ομάδα 

18-23 666.512 7 

24-29 713.018 7 

30-35 875.462 9 

36-41 973.941 10 

42-47 990.065 10 

48-53 968.228 10 

54-59 918.856 9 

60-65 844.112 9 

66-70 676.052 7 

>71 2.210.751 22 

Σύνολο: 9.836.997 100 
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Όπως παρατηρούμε στον Πίνακα 5, για να προσιδιάζουν τα αποτελέσματα στην 

πραγματικότητα το δείγμα μας είναι σταθμισμένο σύμφωνα με την ηλικιακή ομάδα των 

εγγεγραμμένων στους εκλογικούς καταλόγους και έχει στρογγυλοποιηθεί.   

 

Πίνακας 5: Πληθυσμός έρευνας ανά ηλικιακή ομάδα 

 

Επιπλέον, σύμφωνα με το γράφημα του υπουργείου υπάρχει μικρή διαφορά στους 

εγγεγραμμένους με βάση το φύλο τους. Το 48,4% των εγγεγραμμένων αντιπροσωπεύει 

τους άντρες και το 51,6% τις γυναίκες. Γι αυτούς τους λόγους προσπαθήσαμε και το 

δείγμα μας να είναι σταθμισμένο και όπως φαίνεται στον πίνακα 5 το 49% του 

δείγματος αντιπροσωπεύεται από ερωτηθέντες αρσενικού γένους και το 51% από 

ερωτηθείσες θηλυκού γένους.  

 

Διάγραμμα 17: Εκλογικό σώμα 2012-2015 ανά φύλο Υπουργείο Εσωτερικών και 

Διοικητικής Ανασυγκρότησης, της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης και Εκλογών και της Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
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Πίνακας 6: Συχνότητα συμμετεχόντων ανά φύλο 

 

 

Τέλος, στο εν λόγω ερωτηματολόγιο έχουν απαντήσει ηλικίες από 18 χρονών και άνω 

και από 9 διαφορετικές περιοχές, αλλά κυρίως από Θεσσαλονίκη (68 άτομα) και από 

Αθήνα (12 άτομα).  

 

Πίνακας 7: Συχνότητα τόπου κατοικίας συμμετεχόντων  

 

 

3.4 Μεταβλητές 

 

Αρχικά οι συμμετέχοντες καλούνται να απαντήσουν μια σειρά από δημογραφικές 

ερωτήσεις που στόχο έχουν να αντλήσουν στοιχεία σχετικά με την ηλικία, το φύλο κτλ. 

Αναλυτικότερα οι ερωτηθείς κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με: 

 Το φύλο τους 

 Την ηλικία τους 

 Το μορφωτικό επίπεδό τους 

 Το μηνιαίο ατομικό εισόδημά τους 

 Τον τόπο κατοικίας τους 

 και την εγγύτητά του τόπο κατοικίας του με το εκλογικό του τμήμα 
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Κατά το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, απαντάνε σε ερωτήσεις που αφορούν τις 

τεχνολογικές του γνώσεις και την πιθανή τους τάση να ψηφίσουν ηλεκτρονικά στις 

επερχόμενες εκλογές. Πιο συγκεκριμένα οι συμμετέχοντες απαντάνε σε ερωτήσεις που 

αφορούν: 

 Τις γνώσεις τους στις ηλεκτρονικές συσκευές 

 Τη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

 Τη συχνότητα συμμετοχής τους στις εκλογές  

 Την πιθανότητα να ψήφισαν με μηχανή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

 Και τη δυνατότητα να ψηφίσουν από τον προσωπικό τους χώρο μέσω 

υπολογιστή. 

Στο τρίτο και τελευταίο μέρος του ερωτηματολόγιου υπάρχει μια ερώτηση πολλαπλής 

επιλογής όπου οι συμμετέχοντες οι οποίοι θεωρούν ότι δεν θα τάσσονταν υπέρ της 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε επερχόμενες εκλογές δικαιολογούν αυτή την επιλογή 

τους. Οι δυνατές απαντήσεις που μπορούν να δώσουν είναι λόγω: 

 Μη εμπιστοσύνης του ηλεκτρονικού συστήματος 

 Έλλειψης τεχνολογικών γνώσεων 

 Συνήθειας του υπάρχοντος συστήματος 

 Φόβος νοθείας 

 Απουσία πρόσβασης στο Διαδίκτυο 

 Και οι παραδοσιακές εκλογές αποτελούν ευκαιρία για εκδρομή στο χωριό 

 

 

 

3.5  Στατιστικές θεωρίες 

 

Για να συνεχίσουμε στην ανάλυση των δεδομένων θα πρέπει να σταθούμε κυρίως στη 

μέθοδο «crosstabs» για τη συσχέτιση δυο ποιοτικών μεταβλητών και στον έλεγχο 

ανεξαρτησίας x
2
. 

Βασική μέθοδος παρουσίασης δύο ποιοτικών χαρακτηριστικών ή αλλιώς δυο 

μεταβλητών, αποτελεί η κατασκευή του πίνακα συνάφειας και ταυτόχρονα ο 

υπολογισμός των αντίστοιχων ποσοστών τους. Αυτή η συσχέτιση επιτυγχάνεται με τα 

δημιουργία του πίνακα «crosstabulation» με τη βοήθεια του SPSS. 

Επίσης, για τον έλεγχο ανεξαρτησίας δυο μεταβλητών χρησιμοποιείται η διαδικασία x
2
 

γνωστή ως «chi-square Test» (Κωνσταντίνος Ζαφειρόπουλος (2014)). Για τον έλεγχο 

ανεξαρτησίας, αρχικά, ο ερευνητής θέτει δυο υποθέσεις: 

 Τη μηδενική υπόθεση Ηο: οι μεταβλητές Χ και Υ είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους 

 Την εναλλακτική υπόθεση Η1: οι μεταβλητές Χ και Υ είναι εξαρτημένες 

Με τη βοήθεια του ελέγχου x
2
 ελέγχουμε τα αποτελέσματα του γραμμικού συντελεστή 

συσχέτισης Pearson «Pearson chi-square Tests».  Εάν η τιμή p_value της 
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σημαντικότητας (Significance) του συντελεστή είναι <0,05, τότε η μηδενική υπόθεση 

Ηο απορρίπτεται και οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι οι μεταβλητές Χ και Υ είναι 

συσχετισμένες. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τον συγκεκριμένο 

συντελεστή, όμως, θα πρέπει να συντρέχουν οι προϋποθέσεις: 

i. Τα δεδομένα μας θα πρέπει να προέρχονται από τυχαία δειγματοληψία του 

πληθυσμού. 

ii. Κάθε παρατήρηση θα πρέπει να προέρχεται από διαφορετικό ερωτώμενο. 

iii. Οι μεταβλητές θα πρέπει να είναι ποιοτικές. 

iv. Τα κελιά του πίνακα με αναμενόμενη τιμή μικρότερη του 5 δεν θα πρέπει να 

ξεπερνούν το 20% . 

 

Εάν δεν ικανοποιείται η τελευταία προϋπόθεση εμφανίζεται μια υποσημείωση κάτω 

από τον πίνακα ανεξαρτησίας. Σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιούμε τον ακριβή 

έλεγχο Fisher’s Exact test ή τη μέθοδο Monte Carlo με τη βοήθεια του SPSS, 

διατηρώντας τις ίδιες υποθέσεις και ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία. Παλιότερα ο 

ακριβής έλεγχος Fisher’s Exact test χρησιμοποιούταν μόνο για πίνακας 2x2, στις 

τελευταίες εκδόσεις όμως του SPSS, καθώς και στην ver. 23 που χρησιμοποιείται για 

την συγκεκριμένη έρευνα, υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του και για πίνακας RxC, 

όπου R το πλήθος των σειρών και C το πλήθος των στηλών
 

(http://www-

01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21479647 )  

  

http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21479647
http://www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21479647
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4.Αποτελέσματα 

 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των 100 

ερωτηματολογίων της έρευνας. Τα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν τόσο περιγραφικά 

όσο και παραστατικά με τη χρήση γραφημάτων και διαγραμμάτων όπως αυτά 

παρουσιάζονται κατά την ανάλυση των δεδομένων μας στο στατιστικό περιβάλλον του 

SPSS Statistics.  

 

 

4.1 Ανάλυση Δεδομένων 

 

Από τα δεδομένα λαμβάνουμε το συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό μας 

συμμετέχει σχεδόν σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες. Καθώς, παρατηρούμε ότι τo 82% 

του πληθυσμού μας συμμετέχει πάντα στις εκλογικές διαδικασίες, το 10% συμμετέχει 

μερικές φορές και το 8% διαμοιράζεται ισάξια στις κατηγορίες «σπάνια» ή «ποτέ».   

 

 

Διάγραμμα 18: Συχνότητα συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες (%) 

 

Όσον αφορά τον τόπο κατοικίας σύμφωνα με τη γραφική παράσταση που ακολουθεί 

συμπεραίνουμε ότι ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 80% ψηφίζει στο εκλογικό τμήμα στο 

οποίο ανήκει η μόνιμη κατοικία του. Γεγονός που μειώνει τις δικαιολογίες αποχής από 

το εκλογικό τους καθήκον. 
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Διάγραμμα 19: Απαιτήσεις στην ερώτηση «Ο τωρινός τόπος κατοικίας σας είναι 

στην ίδια πόλη με το εκλογικό τμήμα στο οποίο ανήκετε;» 

 

Επιπλέον, τα δεδομένα μας δείχνουν ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ελλήνων είναι 

εξοικειωμένο με την πλοήγηση στο διαδίκτυο. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 8, το 83% 

των συμμετεχόντων γνωρίζει ήδη να πλοηγηθεί στο διαδίκτυο. Αξιοσημείωτο είναι το 

γεγονός ότι το 100% των συμμετεχόντων στις ηλικίες 18-47, έχει τις απαραίτητες 

γνώσεις να χειριστεί το διαδίκτυο. Ποσοστό που μας ξαφνιάζει καθώς θα υποθέταμε, 

ότι κυρίως οι νέοι έχουν γνώσεις χειρισμού υπολογιστών, ενώ οι μεσήλικες θα 

παρουσίαζαν ένα χαμηλότερο ποσοστό. Συνεχίζοντας, παρατηρούμε το ποσοστό 

συνεχίζει να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα με 9 στους 10 και 8 στους 9, στις ηλικίες 48-

53 και 54-59 αντίστοιχα, να γνωρίζουν να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο. 

 

Πίνακας 8: Πίνακας διπλής εισόδου γνώσεων χρήσης διαδικτύου και ηλικίας 

 

 

Στο Γράφημα 18, που ακολουθεί παρατηρούμε ότι από το σύνολο των ερωτηθέντων το 

2016, μόνο το 26% δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το 47% του συνόλου έχει 

πρόσβαση τόσο από τον οικιακό του χώρο όσο και από τον χώρο εργασίας του. 

Επιπλέον, το 26% των συμμετεχόντων έχει πρόσβαση μόνο από το σπίτι ενώ μόνο το 

1% έχει πρόσβαση μόνο από τη δουλειά του.  
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Διάγραμμα 20: Δυνατότητα πρόσβασης ερωτηθέντων στο διαδίκτυο 

 

Στο ερώτημα «Εάν υπήρχε η δυνατότητα να ψηφίσετε στις εκλογές στο εκλογικό σας 

τμήμα μέσω μιας συσκευής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διευκολύνει τη διαδικασία 

και καταμετρά γρηγορότερα τις ψήφους, θα ψηφίζατε;» το 54% των συμμετεχόντων 

απάντησε θετικά, το 13% απάντησε διστακτικά επιλέγοντας «Ίσως», ενώ το 33% 

απάντησε ότι δεν θα επέλεγε αυτό το μέσο ψηφοφορίας.  

 

Πίνακας 9: Πρόθεση χρήσης μηχανής e-vote 

 

 

Τα ποσοστά για την πιθανότητα ψηφοφορίας μέσω ψηφοφορίας από τον το προσωπικό 

τους χώρο με τη χρήση του Διαδικτύου (χωρίς να προσέλθουν στο εκλογικό τμήμα στο 

οποίο είναι εγγεγραμμένοι), είναι ακριβώς τα ίδια με την παραπάνω ερώτηση και 

φαίνονται παραστατικά στο Γράφημα πίτας που ακολουθεί. Όπως παρατηρούμε το 

πράσινο χρώμα που φέρει τη θετική απάντηση στη χρήση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 
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υπερισχύει έναντι της αρνητικής, κόκκινης απάντησης, και της σκεπτικής, μπλε 

απάντησης.  

 

 

Διάγραμμα 21: Πρόθεση ψήφου μέσω Διαδικτύου (%) 

 

Τέλος, όσοι απάντησαν διστακτικά ή αρνητικά στην πιθανότητα να ψηφίσουν 

ηλεκτρονικά σε μελλοντικές εκλογές κλήθηκαν να απαντήσουν από μα σειρά 

επιλογές τον κυριότερο λόγο μη χρήσης ηλεκτρονικού μέσου ψηφοφορίας. Οι 

δυνατές απαντήσεις, όπως αυτές προέκυψαν από ανάλογες έρευνες του εξωτερικού 

ήταν:  

 Δεν έχω εμπιστοσύνη στο σύστημα. 

 Δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις. 

 Έχω συνηθίσει στο υπάρχον σύστημα. 

 Φοβάμαι μήπως νοθευτεί το αποτέλεσμα. 

 Δεν έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο. 

 Θεωρώ τις εκλογές ως ευκαιρία για εκδρομή στο χωριό. 

 

Από τα 47 άτομα που δεν απάντησαν με θετικό τρόπο στη πιθανότητα να ψηφίσουν 

ηλεκτρονικά, ένας συμμετέχοντας δεν δικαιολόγησε αυτή την τάση του. Ενώ, το 30,4% 

όσων δικαιολόγησαν την απάντηση τους δήλωσαν ότι δεν θα ψήφιζαν ηλεκτρονικά 

διότι δεν έχουν τις απαραίτητες γνώσεις. Δεκατρία άτομα, τα οποία αντιστοιχούν στο 

ποσοστό των 28,3% απάντησαν ότι έχουν συνηθίσει στο υπάρχον σύστημα και συνεπώς 

δεν θα ήθελαν να το αλλάξουν. Το 21,7% όσων απάντησαν ότι δεν θα ψηφίσουν 

ηλεκτρονικά το δήλωσαν λόγω της έλλειψης εμπιστοσύνης προς το νέο ηλεκτρονικό 

σύστημα. Ενώ 8 άτομα από αυτού (17,4%) δήλωσαν την ανησυχία τους για πιθανότητα 
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νοθείας των ηλεκτρονικών αποτελεσμάτων.  Μόνο ένας εκ των ερωτηθέντων δήλωσε 

μη πιθανή χρήση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας διότι έχει συνδυάσει τις εκλογικές 

διαδικασίες με εκδρομή στο χωριό του, στο οποίο και ασκεί τα εκλογικά του 

δικαιώματα. 

 

Πίνακας 10: Λόγοι μη προτίμησης ηλεκτρονικών μέσων ψηφοφορίας 

 

 

 

 

Διάγραμμα 22: Ποσοστό λόγων μη χρήσης συστημάτων e-vote 
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4.2 Συσχετίσεις και έλεγχοι ανεξαρτησίας 

 

Στο κεφάλαιο αυτό θα προσπαθήσουμε να αποδείξουμε κατά πόσο οι δημογραφικές 

μεταβλητές όπως το φύλο, η ηλικία, το εισόδημα κτλ μπορούν να επηρεάσουν την 

πιθανότητα να ψηφίσει κάποιος με τη χρήση μηχανής ψηφοφορίας ή με 

απομακρυσμένο τρόπο χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο από κάποιον χώρο επιλογής του.  

 

 

4.2.1 Πρόθεση ψήφου με χρήση e-vote και μέσω Διαδικτύου 

 

Ξεκινώντας τους ελέγχους του δείγματός μας, αρχικά, θα ερευνήσουμε εάν οι 

συμμετέχοντες που απάντησαν ότι θα ψήφιζαν ηλεκτρονικά μέσω μηχανής e-vote έχουν 

απαντήσει θετικά και για την πρόθεση τους να ψηφίσουν απομακρυσμένα με τη χρήση 

του διαδικτύου. Για να λάβουμε τις απαντήσεις στη συγκεκριμένη ερώτηση, θα 

δημιουργήσουμε δυο στατιστικές υποθέσεις για τις ερευνώμενες μεταβλητές μας:  

 Ηο: υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ της «πρόθεσης να ψηφίσει κάποιος 

ηλεκτρονικά» και της «πρόθεσης να ψηφίσει μέσω διαδικτύου»  

  Η1: η «πρόθεση να ψηφίσει κάποιος ηλεκτρονικά» ταυτίζεται με την «πρόθεση 

να ψηφίσει κάποιος μέσω διαδικτύου».  

Με στόχο να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών, θα 

κάνουμε έναν πίνακα συνάφειας. Σύμφωνα με τα δεδομένα που ακολουθούν στον 

Πίνακα 11, το 98,1% των συμμετεχόντων που έχει δηλώσει την πρόθεση να ψηφίσει 

μέσω μηχανής ψηφοφορίας έχει ταυτόχρονα δηλώσει ότι αν του δίνονταν δυνατότητα 

θα ψήφιζε και μέσω διαδικτύου. Επιπλέον, το 92,3% όσο δήλωσαν ότι «Ίσως» θα 

ψήφισαν μέσω διαδικτύου, απάντησαν, επίσης, «Ίσως» και στη χρήση μηχανής 

ψηφοφορίας. Ενώ, το 97% των ατόμων που απάντησαν ότι δεν θα ψήφιζαν μέσω 

μηχανής ψηφοφορίας απάντησαν «Όχι» και στην τάση τους να ψηφίσουν μέσω 

διαδικτύου. Όπως παρατηρούμε, τα άτομα που συμμετείχαν στην έρευνα απαντάνε 

κατά ένα ποσοστό μεγαλύτερο του 90% το ίδιο και στις δυο ερωτήσεις που αφορούν 

την πρόθεση χρήσης των μεθόδων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  
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Πίνακας 11: Πίνακας συνάφειας πρόθεσης χρήσης μηχανών e-vote και πρόθεσης 

ψήφου μέσω διαδικτύου 

 

 

Για να ενισχύσουμε αυτήν την παρατήρηση, συνεχίζουμε με τον Πίνακα 12 στον οποίο 

θα ελέγξουμε την ανεξαρτησία αυτών των δυο μεταβλητών. Όπως φαίνεται στην τρίτη 

στήλη του πίνακα «Chi-square Tests» το επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου μας 

(Significance) του συντελεστή Pearson Chi-Square είναι σχεδόν απόλυτο μηδέν. 

Ωστόσο, όπως φαίνεται στην σημείωση a του πίνακα, το 33,3% των κελιών μας 

παρουσιάζει συχνότητες μικρότερες του 5, επομένως δεν μπορούμε να στηριχθούμε στα 

αποτελέσματα του συντελεστή Pearson Chi-Square εφόσον δεν τηρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του. 

Για τον παραπάνω λόγο συνεχίζουμε στον έλεγχο των δεδομένων με την ακριβή 

δοκιμασία του Fisher (Fisher’s exact test). Και σε αυτήν την περίπτωση η τιμή μας 

p_value θα πρέπει να είναι F-exact test < 0,05 ώστε να απορρίψουμε την αρχική μας 

υπόθεση. Όπως φαίνεται και στον πίνακα η τιμή αυτή είναι 0,000 συνεπώς 

καταλήγουμε στο συμπέρασμα να απορρίψουμε την μηδενική μας υπόθεση και να 

αποδεχτούμε την εναλλακτική Η1 οι μεταβλητές ταυτίζονται. 

 

 

Πίνακας 12: Έλεγχος ανεξαρτησίας πρόθεσης χρήσης μηχανών e-vote και 

πρόθεσης ψήφου μέσω διαδικτύου 
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Με βάση τα παραπάνω ευρήματα, συμπεραίνουμε ότι τα άτομα που συμμετείχαν στην 

έρευνα και απαντάνε θετικά στην πρόθεσή τους να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο είναι 

πολύ πιθανό να απαντήσουν θετικά και στην πρόθεση να ψηφίσουν μέσω μηχανής e-

vote καθώς αυτές οι δυο μεταβλητές αλληλοεξαρτώνται. Στη συνέχεια της ανάλυσής 

μας, θα προχωρήσουμε στον έλεγχο των δημογραφικών μεταβλητών σε σχέση μόνο με 

την πρόθεση οι συμμετέχοντες να ψηφίσουν μέσω διαδικτύου, εφόσον αποδείξαμε ότι 

δεν υπάρχει εμφανής διαφορά μεταξύ της πρόθεσης ψήφου μέσω μηχανής ψηφοφορίας 

και της πρόθεσης ψήφου μέσω του διαδικτύου. 

 

 

4.2.2 Φύλο 

 

Σε αυτό το υποκεφάλαιο ξεκινάμε με δυο στατιστικές υποθέσεις: 

 τη μηδενική υπόθεση (Ηο) : δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ φύλου και του μέσου 

ψηφοφορίας  

 και την εναλλακτική υπόθεση (Η1) : υπάρχει εξάρτηση μεταξύ αυτών των δυο 

μεταβλητών. 

Ειδικότερα, με αυτόν τον τρόπο θα ελέγξουμε εάν το φύλο επηρεάζει στην απόφαση να 

ψηφίσει κάποιος με ηλεκτρονική ψηφοφορία ή όχι.  

Στον Πίνακα 13, παρατηρούμε ότι και τα δύο φύλα φαίνεται να παρουσιάζουν σχεδόν 

την ίδια πολιτική στην πιθανότητα χρήσης της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  Το ίδιο μας 

αποδεικνύει και το Γραφήματα 21 που ακολουθεί. Και στις δυο περιπτώσεις το 

γυναικείο φύλο εμφανίζει μια εντονότερη τάση υπέρ της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, 

ενώ αυτή η διαφορά είναι τόσο μικρή που ίσως μπορεί να θεωρηθεί και αμελητέα.  

 

Πίνακας 13: Πίνακας συνάφειας μεταξύ φύλου και πρόθεσης ψήφου μέσω 

διαδικτύου 
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Διάγραμμα 23: Πρόθεση ψήφου ανά φύλο  

 

Για να επιβεβαιώσουμε τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται τόσο στον πίνακα 

συνάφειας, όσο και στη γραφική παράσταση θα συνεχίσουμε με τον έλεγχο Chi-Square. 

Όπως παρατηρούμε στην τρίτη στήλη του Πίνακα 14, η σημαντικότητα υπολογίζεται 

ως 0,275 ποσό μεγαλύτερο του επιτρεπόμενου ορίου 0,05 συνεπώς η μηδενική μας 

υπόθεση (Ηο) βγαίνει αληθής και την αποδεχόμαστε. Η μεταβλητή του φύλου δεν 

ταυτίζεται με την μεταβλητή της πρόθεσης ψήφου με ηλεκτρονικό τρόπο. 

 

Πίνακας 14: Στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας x
2 

φύλου και πρόθεσης ψήφου 

μέσω διαδικτύου 
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Εν κατακλείδι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνάς μας, το φύλο δεν αποτελεί 

παράγοντα πρόβλεψης για το αν ο εκλογέας θα ψηφίσει ή όχι ηλεκτρονικά καθώς αυτές 

οι δυο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους. 

 

 

4.2.3 Ηλικία 

 

Σε αυτή την ενότητα θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος συσχέτισης και ανεξαρτησίας 

μεταξύ των μεταβλητών «ηλικία» και «πρόθεση των συμμετεχόντων της έρευνας να 

ψηφίσουν μέσω διαδικτύου». Για να καταλήξουμε στο συμπέρασμα εάν υπάρχει σχέση 

μεταξύ των προαναφερθέντων μεταβλητών, σε πρώτο στάδιο δημιουργούμε: 

 την μηδενική υπόθεση Ηο : δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των μεταβλητών 

ηλικία και πρόθεση ψήφου μέσω διαδικτύου 

  ενώ αντίθετα δημιουργούμε και την εναλλακτική υπόθεση Η1 : ύπαρξη σχέσης 

μεταξύ των δυο μεταβλητών που ερευνώνται 

 

Το σημαντικότερο δεδομένο που προσελκύει το ενδιαφέρον μας στον πίνακα 

συνάφειας, αποτελεί το ποσοστό 100% που εμφανίζεται στα άτομα ηλικίας 24-39. Αυτό 

το ποσοστό δείχνει ότι όλοι οι ερωτηθέντες της ηλικίας 24-29 έχουν την πρόθεση να 

ψηφίσουν μέσω διαδικτύου σε μελλοντικές εκλογές αν τους δοθεί η δυνατότητα. 

Αυξημένα παρατηρούνται και τα ποσοστά που απάντησαν «ΝΑΙ» την πρόθεση να 

ψηφίσουν ηλεκτρονικά στις ηλικίες 18-23 όπου τα ποσοστά των συγκριμένων 

απαντήσεων ξεπερνάει το 70% όσον αφορά τις ηλικιακές ομάδες τους. Επιπλέον, το 

ποσοστό μειώνεται με την αύξηση της ηλικίας, ωστόσο δεν θα είναι όσο χαμηλό 

περιμέναμε. Οι ηλικίες 36-53 θα ψήφιζαν ηλεκτρονικά με ποσοστό 60%, καθώς και 

ηλικίες 54-65 ομοίως θα ψήφιζαν ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου με ποσοστό 55,6%. 

Από την άλλη πλευρά, όπως θα περιμέναμε το ποσοστό των ατόμων που δεν θα 

ψήφιζαν ηλεκτρονικά και κυμαίνεται γύρω στο 70% αντιστοιχεί στις μεγαλύτερες 

ηλικιακές ομάδες του δείγματος, αντιπροσωπεύοντας τα άτομα ηλικίας 66 και άνω. 

Τέλος, η ηλικιακά ομάδα 36-41 παρουσιάζεται η πιο αναποφάσιστη με το υψηλότερο 

ποσοστό απάντηση «ΊΣΩΣ» στην πρόθεση να ψηφίσουν ηλεκτρονικά σε μελλοντικές 

εκλογές. 
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Πίνακας 15: Πίνακας συνάφειας ηλικίας και πρόθεσης ψήφου μέσω διαδικτύου 

 

 

Στο Διάγραμμα 22, μπορούμε να παρατηρήσουμε με πιο παραστατική μορφή τα 

παραπάνω συμπεράσματα. Η πράσινη γραμμή αναπαριστά τα άτομα που θα ψήφιζαν 

μέσω διαδικτύου ανά ηλικιακή ομάδα, η μπλε γραμμή αντιπροσωπεύει τα άτομα που 

«ΊΣΩΣ» να χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο για να ψηφίσουν, ενώ η κόκκινη γραμμή η 

οποία κορυφώνεται πολύ έντονα στις ηλικίες από 66 και άνω αντιπροσωπεύει τα άτομα 

του δείγματος που απάντησαν ότι δεν πιστεύουν ότι θα χρησιμοποιούσαν το διαδίκτυο 

για να ψηφίσουν σε επερχόμενες εκλογές.  
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Διάγραμμα 24: Πρόθεση ψήφου μέσω διαδικτύου ανά ηλικιακή ομάδα 

 

Για να αποδείξουμε με βάσιμο τρόπο εάν τα παραπάνω συμπεράσματά μας είναι αληθή 

δημιουργούμε τον πίνακα Chi-Square Test, σύμφωνα με τον οποίο μπορούμε να δούμε 

εάν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των 2 μεταβλητών της ενότητας. Σύμφωνα με την 

σημείωση a του πίνακα δεν μπορούμε να στηριχθούμε μόνο στον έλεγχο Pearson chi-

square καθώς δεν τηρείται η προϋπόθεση που αφορά το ανώτατο όριο των 

αναμενόμενων συχνοτήτων που είναι μικρότερες του 5 να μην υπερβαίνει το 20% των 

κελιών. Όπως παρατηρούμε, το ποσοστό αυτό κυμαίνεται στο 83%. Γι αυτόν τον λόγο 

θα πρέπει να μελετήσουμε και τον συντελεστή Fisher. 

Έτσι, ακολουθώντας τα δεδομένα του Πίνακα 16, βλέπουμε ότι τα επίπεδα της 

σημαντικότητας τόσο του Fisher’s exact test (p_value) είναι μικρότερα της τιμής 0,05, 

γεγονός που μας οδηγεί στην απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης ανεξαρτησίας των 

μεταβλητών της ηλικίας και της πρόθεσης για κατοχύρωση ψήφου μέσω διαδικτύου. 

Βασιζόμενοι στα αποτελέσματα του ελέγχου Fisher καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι 

η ηλικία μπορεί να προβλέψει την πιθανότητα να ψηφίσει κάποιος μέσω διαδικτύου ή 

όχι, καθώς οι δυο αυτές μεταβλητές εξαρτώνται μεταξύ τους.   
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Πίνακας 16: Έλεγχος ανεξαρτησίας ηλικίας και πρόθεσης ψήφου μέσω διαδικτύου 

 

 

 

4.2.4 Εκπαίδευση 

 

Επηρεάζει το μορφωτικό επίπεδο των Ελλήνων ψηφοφόρων την πρόθεση τους να 

ψηφίσουν ηλεκτρονικά σε επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις; Σύμφωνα, με τον 

πίνακα συνάφειας που ακολουθεί παρατηρούμε ότι όσο αυξάνεται το μορφωτικό 

επίπεδο των συμμετεχόντων της έρευνας, τόσο αυξάνεται και η πιθανότητα να 

ψηφίσουν ηλεκτρονικά.  

Ενώ στη χαμηλότερη ομάδα εκπαίδευσης, στην «Υποχρεωτική εκπαίδευση», το 89,9% 

απαντάει αρνητικά στην πρόθεσή τους να ψηφίσουν ηλεκτρονικά στις εκλογές και 

μόλις το 11,1% απαντάει θετικά, το ποσοστό αυτό αυξάνεται ραγδαία όσο αυξάνονται 

και τα επίπεδα της εκπαίδευσης. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση τετραπλασιάζεται το 

αρχικό ποσοστό φτάνοντας το 46,7%, στη μεταδευτεροβάθμια ξεπερνάει το 53%, ενώ 

κορυφώνεται στα άτομα που έχουν τελειώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και 

μεταπτυχιακές σπουδές. Εντυπωσιακό βέβαια είναι και το γεγονός ότι το 100% όσων 

έχουν τελειώσει το ανώτερο επίπεδο μόρφωσης θα ψήφισαν ηλεκτρονικά. Ωστόσο, το 

100% αντιστοιχεί σε μόνο 3 άτομα, οπότε καλό θα ήταν σε επόμενη έρευνα να 

συμμετέχουν περισσότερα άτομα και από αυτόν τον χώρο. 
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Πίνακας 17: Πίνακας συνάφειας μεταξύ μορφωτικού επιπέδου και πρόθεσης 

ψήφου μέσω διαδικτύου 

 

Ας παρατηρήσουμε τα ίδια δεδομένα και παραστατικά στο Γράφημα 23 που ακολουθεί. 

Οι διαφοροποιήσεις που μας τραβάνε την προσοχή είναι η εναλλαγή των απόψεων από 

την υπερεκπροσώπηση της αρνητικής στάσης στην υποχρεωτική εκπαίδευση και η 

μεγάλη προτίμηση του ηλεκτρονικού συστήματος ψήφου στα άτομα με πτυχίο ΑΕΙ ή 

ΤΕΙ. Επίσης, παρατηρείται και η έλλειψη της αρνητικής στάσης προς τα ηλεκτρονικά 

μέσα ψήφου από τα δυο υψηλότερα επίπεδα μόρφωσης. 

 

Διάγραμμα 25: Πρόθεση ψήφου μέσω διαδικτύου ανά μορφωτικό επίπεδο 

συμμετεχόντων 
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Ολοκληρώνοντας και τον έλεγχο εξάρτησης των δυο μεταβλητών (μορφωτικό επίπεδο 

και πρόθεση ηλεκτρονικής ψήφου μέσω διαδικτύου) και δημιουργώντας  

 την μηδενική υπόθεση Ηο: οι μεταβλητές δεν ταυτίζονται και  

 την υπόθεση Η1: υπάρχει ταύτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών 

μελετάμε τον Πίνακα 18. Λαμβάνοντας υπόψη την σημείωση a του πίνακα και 

γνωρίζοντας ότι για να μπορούμε να στηριχθούμε στα αποτελέσματα του Pearson chi-

square Test το αναμενόμενο ποσοστό των κελιών με τιμές  μικρότερες του 5 δεν θα 

πρέπει να ξεπερνάει το 20% ,συνεχίζουμε με τον έλεγχο ανεξαρτησίας του συντελεστή 

Fisher’s Exact Test. Όπως φαίνεται στην πέμπτη στήλη του Πίνακα 18, η τιμή της 

στατιστικής σημαντικότητας του Fisher’s Exact Test υπολογίζεται ως 0,000 και εφόσον 

είναι μικρότερη του ορίου 0,05 καταλήγουμε στην απόρριψη της Ηο που υπέθετε ότι οι 

δυο ερευνώμενες μεταβλητές δεν ταυτίζονται. Με βάση αυτούς του ελέγχους 

αποδεικνύουμε ότι η πιθανότητα να χρησιμοποιήσει κάποιος την ηλεκτρονική ψήφο 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το μορφωτικό του επίπεδο, καθώς αυτές οι δυο 

μεταβλητές ταυτίζονται. 

 

Πίνακας 18: Στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας 
 
μορφωτικού επιπέδου και 

πρόθεσης ψήφου μέσω διαδικτύου 

 

 

 

4.2.5 Εισόδημα 

 

Με σκοπό να ελέγξουμε αν υπάρχει συσχέτιση του εισοδήματος του ψηφοφόρου με την 

πιθανότητα να ψηφίσει ηλεκτρονικά, κάνουμε τις υποθέσεις: 

 Ηο: οι δυο μεταβλητές δεν ταυτίζονται και  

 Η1: υπάρχει ταύτιση μεταξύ των δυο μεταβλητών. 

 Για να δούμε ποια από τις δυο υποθέσεις είναι η αληθής, αρχικά, δημιουργούμε έναν 

πίνακα συνάφειας με τη βοήθεια του στατιστικού περιβάλλοντος SPSS. Όπως φαίνεται 
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στα αποτελέσματα του Πίνακα 19, το μεγαλύτερο μέρος του δείγματός μας έχει 

μηνιαίο εισόδημα από 0-1500ευρώ. Ενώ, μόνο 13 συμμετέχοντες από τους 100 έχουν 

υψηλότερο εισόδημα που κυμαίνεται από 1501ευρώ και πάνω. Επιπλέον, είναι 

ξεκάθαρο ότι τα άτομα που έχουν υψηλότερο εισόδημα από τον Μ.Ο. απαντάνε κατά 

ποσοστό μεγαλύτερο του 80% «ΝΑΙ» στην πιθανότητα να ψηφίσουν μέσω διαδικτύου 

σε επόμενες εκλογές. Ενώ, στους χαμηλόμισθους δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη 

διαφοροποίηση των απαντήσεων.  

 

Πίνακας 19: Πίνακας συνάφειας εισοδήματος με την πρόθεση ψήφου μέσω 

διαδικτύου 

 

 

Επιθυμώντας, να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα για το αν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ 

του εισοδήματος και της πρόθεσης του ψηφοφόρου να ψηφίσει ηλεκτρονικά 

δημιουργούμε επιπρόσθετα ένα γράφημα με μπάρες. Όπως, διαπιστώσαμε και πριν στις 

υψηλόμισθες ομάδες ψηφοφόρων υπερτερεί η απάντηση «ΝΑΙ» στην πρόθεση 

ηλεκτρονικής ψήφου, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό θετικών απαντήσεων φαίνεται να 

παρουσιάζει η κατηγορία των ψηφοφόρων που έχουν μηνιαίο εισόδημα 501-1000ευρώ.  
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Διάγραμμα 26: Πρόθεση ψήφου μέσω διαδικτύου με βάση το μηνιαίο εισόδημα 

 

Καθώς δεν μπορεί να εξαχθεί ένα σαφές συμπέρασμα από τα δυο παραπάνω βήματα,  

εξετάσουμε και τους συντελεστές ανεξαρτησίας των μεταβλητών «εισόδημα» και 

«πρόθεση ψήφου μέσω διαδικτύου».  Επειδή, το 66,7% των τιμών μας εμφανίζουν 

τιμές μικρότερες του 5, δεν θα στηριχθούμε στον συντελεστή Pearson Chi-Square διότι 

δεν συμβαδίζει το δείγμα μας με τις προϋποθέσεις εφαρμογής του. Ελέγχοντας 

κατευθείαν το επίπεδο σημαντικότητας του Fisher’s Exact Test παρατηρούμε ότι η τιμή 

του είναι 0,574 ξεπερνώντας το όριο 0,05. Με βάση τα στοιχεία του Πίνακα 20, 

οδηγούμαστε στην αποδοχή της μηδενικής μας υπόθεσης «Οι δυο μεταβλητές δεν 

ταυτίζονται». Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι το εισόδημα  δεν είναι 

σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης της πρόθεσης των ψηφοφόρων να ψηφίσουν 

ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου στις εκλογές ή όχι, διότι οι δυο μεταβλητές του 

δείγματός μας δεν ταυτίζονται. 

Πίνακας 20: Συντελεστής συσχέτισης εισοδήματος και πρόθεσης ψήφου μέσω 

διαδικτύου
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4.2.6 Εγγύτητα στο εκλογικό τμήμα 

 

Στη συγκεκριμένη υπο-ενότητα ξεκινάμε την ανάλυση μας με την υπόθεση: 

 Ηο: δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ της μεταβλητής που ορίζει τον ίδιο τόπο 

κατοικίας με το εκλογικό κέντρο του ψηφοφόρου και της μεταβλητής που 

δηλώνει την πρόθεσή του να ψηφίσει με ηλεκτρονικά μέσα ή όχι 

 και της εναλλακτικής υπόθεσης Η1 : υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών  

 

Στη συνέχεια, δημιουργούμε έναν πίνακα συνάφειας, καθώς και ένα bar chart στα οποία 

μπορούμε να ελέγξουμε εμπειρικά τη συνάφεια τους και την πιθανότητα ταύτισης των 

δυο μεταβλητών. Στον πίνακα που ακολουθεί δεν παρατηρούμε κάποια συγκεκριμένη 

τάση-εξάρτηση των δυο μεταβλητών που ερευνώνται. Είτε οι συμμετέχοντες 

απάντησαν ότι το εκλογικό κέντρο που ψηφίζουν είναι στην ίδια περιοχή με το 

εκλογικό τους κέντρο, είτε είναι σε άλλη περιοχή τα ποσοστά πρόθεση ηλεκτρονικής 

ψήφου είναι αυξημένα με ποσοστό πάνω από το 50% στην απάντηση «Ναι», το 

ποσοστά του «Ίσως» είναι τα χαμηλότερα, ενώ το ποσοστό στην απάντηση «Όχι» 

κυμαίνεται περίπου στο 30%. 

 

Πίνακας 21: Πίνακας συνάφειας μεταξύ εγγύτητας τόπου κατοικίας και εκλογικού 

κέντρου και πρόθεσης ψήφου με τη χρήση του διαδικτύου 

 

 

Τα ίδια αποτελέσματα μπορούμε να εκλάβουμε και με παραστατικό τρόπο από το 

Διάγραμμα 25. Η διαφορά των μπάρων μεταξύ «Ναι», «Ίσως» και «Όχι» του ίδιου 

τόπου κατοικίας και εκλογικού κέντρου και του διαφορετικού τόπου κατοικίας με το 

εκλογικό κέντρο φαίνονται να προσαυξάνονται με αναλογικό τρόπο μεταξύ τους. 
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Διάγραμμα 27: Πρόθεση ψήφου μέσω διαδικτύου με βάση την εγγύτητα ή όχι του 

εκλογικού τμήματος και του τόπου κατοικίας των εκλογέων 

 

Την επιβεβαίωση στις παραπάνω παρατηρήσεις μας την δίνει ο πίνακας Chi-square 

Tests βάση του οποίου μπορούμε να ελέγξουμε με ακρίβεια την ταύτιση ή όχι των δυο 

μεταβλητών «εγγύτητα εκλογικού τμήματος» και «πρόθεση ψήφου μέσω διαδικτύου». 

Ελέγχοντας τον βαθμό σημαντικότητας του Fisher’s Exact Test, που είναι 0.921 

οδηγούμαστε στην απόφαση να αποδεχτούμε την αρχική, μηδενική μας υπόθεση της μη 

ταύτισης των δυο μεταβλητών.  Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 22, η τιμή της 

σημαντικότητας είναι μεγαλύτερη του 0,05 συνεπώς, δεν μπορεί να προβλεφθεί η 

πρόθεση του ψηφοφόρου να ψηφίσει ηλεκτρονικά ή όχι, από την ταύτιση του 

εκλογικού τμήματος με τον τόπο κατοικίας του. 

 

Πίνακας 22: Στατιστικός έλεγχος ανεξαρτησίας ταύτισης τοποθεσίας εκλογικού 

τμήματος και τόπου κατοικίας με την πρόθεση χρήσης μεθόδων ψηφοφορίας μέσω 

του διαδικτύου 
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4.2.7 Γνώσεις διαδικτύου 

 

Θα υποθέταμε ότι οι γνώσεις διαδικτύου είναι βασικός παράγοντας επιλογής της 

ηλεκτρονικής ψήφου. Για να δούμε εάν αυτή η Η1 υπόθεση μας που δηλώνει ότι 

υπάρχει εξάρτηση μεταξύ της μεταβλητής «γνώσεις χρήσης διαδικτύου» και «πρόθεση 

ψήφου μέσω διαδικτύου» ισχύει, θα παρατηρήσουμε τον πίνακα συνάφειας των δυο 

μεταβλητών, το γράφημα τους καθώς και τον πίνακα συσχέτισης x
2
. Ταυτόχρονα, 

υποθέτουμε ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ αυτών των μεταβλητών και ονομάζουμε 

την υπόθεσή μας Ηο. 

Στον πίνακα συνάφειας (Πίνακας 23), θα σταθούμε στο γεγονός ότι το 61,4% που 

γνωρίζουν να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο θα ήταν πρόθυμοι να ψηφίσουν ηλεκτρονικά. 

Επιπλέον, το 82,4% που δεν γνωρίζει να χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο δεν θα το 

χρησιμοποιούσε ως μέσο ψήφισης.  

 

Πίνακας 23: Πίνακας συνάφειας γνώσεων χρήσης διαδικτύου και πρόθεσης ψήφου 

μέσω διαδικτύου 

 

 

Στο Διάγραμμα 26, παρατηρούμε ότι υπερισχύει η πράσινη στήλη που αντιπροσωπεύει 

του ερωτηθέντες που απάντησαν θετικά και στις γνώσεις χρήσης του διαδικτύου και 

στην πρόθεσή τους να ψηφίσουν μέσω διαδικτύου. Επιπρόσθετα, είναι εμφανές και η 

αρνητική στάση όσων δεν γνωρίζουν το διαδίκτυο να το χρησιμοποιήσουν ως μέσο 

ψήφου. Αρχικά, λοιπόν φαίνεται να επιβεβαιώνεται η υπόθεσή Η1. Για να είμαστε 

σίγουροι θα παρατηρήσουμε και τον πίνακα ανεξαρτησίας των δυο ερευνώμενων 

μεταβλητών. 
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Διάγραμμα 28: Πρόθεση ψήφου μέσω διαδικτύου με βάση τις γνώσεις πλοήγησης 

στο διαδίκτυο 

 

Συνεχίζοντας στον πίνακα ανεξαρτησίας των μεταβλητών, στεκόμαστε στον βαθμό 

σημαντικότητας του συντελεστή Pearson Chi-Square που εμφανίζεται στην τρίτη 

στήλη. Η p_value τιμή μας αντιστοιχεί στο 0.000, μικρότερη του ορίου 0,05 συνεπώς 

αποδεχόμαστε την υπόθεση Η1  περί εξάρτησης των δυο μεταβλητών της ενότητας. Με 

αυτόν τον τρόπο, αποδεικνύουμε ότι οι γνώσεις της χρήσης του διαδικτύου αποτελούν 

σημαντικό παράγοντα πρόβλεψης της ψήφισης μέσω αυτού, καθώς οι δυο μεταβλητές 

δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.  

 

Πίνακας 24: Συντελεστής ανεξαρτησίας x
2
 γνώσεων χρήσης διαδικτύου και 

πρόθεσης ψήφου μέσω διαδικτύου 
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4.2.8 Συχνότητα συμμετοχής στις εκλογές 

 

Ανάλογες έρευνες στο εξωτερικό απέδειξαν ότι η χρήση του διαδικτύου ως μέσο ψήφου 

σχετίζεται με τη συχνότητα συμμετοχής των ψηφοφόρων στις εκλογικές διαδικασίες. 

Επιπλέον, οι έρευνες έδειξαν ότι εάν κάποιος ψήφιζε σπάνια ή μερικές φορές είχε 

μεγαλύτερες πιθανότητες να ψηφίσει ηλεκτρονικά. Ισχύει το ίδιο για τους Έλληνες 

ψηφοφόρους; Για να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα αρχικά συνθέτουμε την 

υπόθεση: 

 Ηο που υποδηλώνει ότι υπάρχει ανεξαρτησία μεταξύ των μεταβλητών «συχνότητα 

συμμετοχής στις εκλογές» και «πρόθεση ψήφου μέσω διαδικτύου» 

 καθώς και την υπόθεση Η1 που δηλώνει ότι υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των 

μεταβλητών «συχνότητα συμμετοχής στις εκλογές» και «πρόθεση ψήφου μέσω 

διαδικτύου». 

Με έναν πρώτο έλεγχο, στον πίνακα συνάφειας της ενότητας (Πίνακας 25), 

παρατηρούμε ότι οι συμμετέχοντες που απάντησαν ότι ψηφίσουν πάντα ή μερικές 

φορές έχουν απαντήσει θετικά στην πρόθεσή τους να ψηφίσουν μέσω διαδικτύου. Από 

την άλλη πλευρά, το μεγαλύτερο ποσοστό των ψηφοφόρων που ψηφίζουν σπάνια 

απάντησαν ότι «Ίσως» και να ψήφιζαν μέσω διαδικτύου, ενώ τα 75% όσων δεν 

ψηφίζουν ποτέ (μόλις τρία άτομα του δείγματός μας), απάντησε ότι δεν θα ψήφιζε μέσω 

διαδικτύου. Όπως παρατηρούμε στον πρώτο στάδιο του ελέγχου μας, τα αποτελέσματα 

μας δεν ταυτίζονται με αυτά του εξωτερικό κατά τη συσχέτιση αυτών των δυο 

μεταβλητών.  

 

Πίνακας 25: Πίνακας συνάφειας συμμετοχής στις εκλογές και πρόθεσης ψήφου 

μέσω διαδικτύου 
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Τα ίδια συμπεράσματα εκλαμβάνουμε και από το Διάγραμμα 27 που ακολουθεί. Τα 

αποτελέσματα που προσελκύουν την προσοχή μας είναι η θετική απάντηση όσων 

ψηφίζουν πάντα  και η αρνητική στάση προς την ψήφιση μέσω διαδικτύου όσων δεν 

συμμετέχουν ποτέ στις εκλογές. Ενώ στις δυο ενδιάμεσες ομάδες ψηφίζω «μερικές 

φορές» φαίνεται να υπερτερεί η απάντηση «Ναι» και στην ομάδα «σπάνια» υπερτερεί 

το «Ίσως».  

 

Διάγραμμα 29: Πρόθεση ψήφου μέσω διαδικτύου ανά συχνότητα συμμετοχής στις 

εκλογές 

 

Τέλος, για να ελέγξουμε τη συσχέτιση μεταξύ της μεταβλητής «συχνότητα συμμετοχής 

στις εκλογές» και «πρόθεση ψήφου μέσω διαδικτύου» εξετάζουμε τον Πίνακα 26. 

Όπως παρατηρούμε στην πρώτη υποσημείωση του πίνακα, δεν μπορούμε να 

βασιστούμε στα αποτελέσματα του Pearson Chi-Square διότι δεν τηρούνται όλες οι 

προϋποθέσεις εφαρμογής του, καθώς το 66,7% των δεδομένων μας παρουσιάζουν τιμές 

<5. Έτσι, στρέφουμε το ενδιαφέρον μας στα αποτελέσματα Fisher’s Exact test,ο βαθμός 

σημαντικότητάς του οποίου αντιστοιχεί στο 0,039, τιμή μικρότερη του 0,05. Με βάση 

τα αποτελέσματα, οδηγούμαστε στην απόρριψη της μηδενικής μας υπόθεσης Ηο και την 

παραδοχή της συσχέτισης των δυο μεταβλητών μας. Συνεπώς, η πρόθεση του 

ψηφοφόρου να ψηφίσει με ηλεκτρονικό τρόπο, επηρεάζεται από τη συχνότητα 

συμμετοχής του στις εκλογές, λόγω της μεταξύ τους εξάρτησης.  
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Πίνακας 26: Συντελεστής εξάρτησης συχνότητας συμμετοχής στις εκλογές και 

πρόθεσης ψήφου μέσω διαδικτύου 
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4.3 Σύγκριση δεδομένων  

 

Πίνακας 27: Συγκριτικός πίνακας αποτελεσμάτων ερευνών ανά χώρα 

 

 Εσθονία Ελβετία Ιταλία Ελλάδα 

Γνώσεις 

υπολογιστών/ 

Διαδικτύου 

Το 70% του 

πληθυσμού 

χρησιμοποιούσε 

ήδη το Διαδίκτυο 

και το 63% έχει 

πρόσβαση στο 

Διαδίκτυο από το 

σπίτι. 

Τα 2/3 (33%) του 

πληθυσμού 

χρησιμοποιούσε 

ήδη το Διαδίκτυο 

Το 10% 

χρησιμοποιούσε το 

Διαδίκτυο, ενώ ένα 

επιπλέον 6% 

γνώριζε τα βασικά 

από υπολογιστές 

Το 83% ξέρει ήδη 

να  χρησιμοποιεί 

το Διαδίκτυο και 

τo 74% έχει 

πρόσβαση στο 

διαδίκτυο από 

τουλάχιστον έναν 

χώρο. 

Φύλο και 

πιθανότητα  

e-vote 

Ελαφρώς 

υπερεκπροσώπηση 

από το γυναικείο 

φύλο. 

Μεγαλύτερη 

συμμετοχή του 

αντρικού 

πληθυσμού. 

Οι γυναίκες 

εμφανίζονται 

περισσότερο 

επιφυλακτικές. 

Ελαφρώς 

υπερεκπροσώπηση 

από το γυναικείο 

φύλο. 

Ηλικία και 

πιθανότητα 

e-vote 

Αρχικά υπήρξε 

αυξημένη 

συμμετοχή από τις 

μικρές ηλικιακές 

ομάδες στη 

συνέχεια 

προσχώρησαν όλες 

οι ομάδες. 

18-49 χρονών 

έχουν την τάση να 

χρησιμοποιούν e-

vote χωρίς 

διαφοροποιήσεις, 

ενώ υπάρχει 

ραγδαία πτώση 

του ποσοστού από 

50έτη και πάνω. 

 

Σημαντικός 

παράγοντας 

πρόβλεψης μέσου 

ψήφοφορίας. Οι 

μικροί δεν 

ενδιαφέρονται για 

τα κοινά, ενώ οι 

μεγάλοι δεν 

γνωρίζουν από 

υπολογιστές. Η 

μέση ηλικία 

ωστόσο 

προτιμούσε τις 

αυτοματοποιημένες 

διαδικασίες. 

Μεγαλύτερη 

απήχηση στις 

ηλικίες 18-35, 

ωστόσο και οι 

ηλικίες 36-66 θα 

ψήφισαν 

ηλεκτρονικά με 

ποσοστό που 

υπερβαίνει το 

55%. 

Μορφωτικό 

επίπεδο και 

πιθανότητα  

e-vote 

Όσο μεγαλύτερο 

μορφωτικό επίπεδο 

τόση μεγαλύτερη 

πιθανότητα για e-

vote. 

Όσοι έχουν υψηλό 

μορφωτικό 

επίπεδο 

χρησιμοποιούν e-

vote. 

Οι απόφοιτοι είναι 

πιο πιθανό να  

χρησιμοποιήσουν 

e-vote. 

Όσο μεγαλύτερο 

μορφωτικό 

επίπεδο τόση 

μεγαλύτερη 

πιθανότητα για e-

vote με την 

πρόθεση των 

αποφοίτων 

ΑΕΙ/ΤΕΙ να 

ξεχωρίζει.  

Εισόδημα και 

πιθανότητα  

e-vote 

Όσοι έχουν 

μεγαλύτερο από το 

Μ.Ο. εισοδήματος 

είναι πιο πιθανό να 

χρησιμοποιήσουν 

το e-vote.   

Όσο αυξάνεται το 

εισόδημα τόσο 

αυξάνεται και η 

πιθανότητα ο 

ψηφοφόρος να 

επιλέξει την 

ηλεκτρονική 

 

 

 

 

- 

Δεν φαίνεται να 

υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ των δυο 

μεταβλητών. 



76 

 

ψηφοφορία. 

Συχνότητα 

συμμετοχής 

στις 

εκλογικές 

διαδικασίες 
και 

πιθανότητα  

e-vote 

Όσοι ψηφίζουν 

σπανιότερα είναι 

πιο πιθανό να 

ψηφίσουν 

ηλεκτρονικά. 

Άτομα που δεν 

ψηφίζουν ποτέ ή 

ψηφίζουν 

περιστασιακά 

είναι πιο πιθανό 

να ψηφίζουν 

ηλεκτρονικά. 

Όσοι δεν είχαν 

ψηφίσει στις 

τελευταίες εκλογές 

ήταν πιο πιθανό να 

ψηφίσουν 

ηλεκτρονικά  λόγω 

της προσφερόμενης 

καινοτομίας και  

άνεσης 

Όσοι ψηφίζουν σε 

κάθε εκλογική 

αναμέτρηση ή 

μερικές φορές 

έχουν 

περισσότερες 

πιθανότητες να 

χρησιμοποιήσουν 

e-vote. 
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5.Συμπεράσματα 

 

Ο αριθμός των χωρών που υιοθετούν συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας τόσο σε 

τοπικές όσο και σε εθνικές εκλογές συνεχώς αυξάνεται. Οι πρόσφατες τεχνολογικές 

εξελίξεις έχουν να προσφέρουν πολλά διαφορετικά συστήματα με βάση τον τόπο ή τον 

τρόπο ψηφοφορίας, τα οποία κεντρίζουν το ενδιαφέρον των ερευνητών. Μαζί με τα 

συστήματα, αυξάνονται και οι έρευνες πάνω στη χρησιμότητα, την ευχρηστία ή την 

πιθανή χρήση τους από τους ψηφοφόρους. Στη βιβλιογραφική επισκόπηση που 

προηγήθηκε μελετήθηκε η πορεία αντίστοιχων ερευνών στην Εσθονία, την Ελβετία και 

την Ιταλία και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα ερωτηματολόγιο βασισμένο στα 

ευρήματά τους. 

Τα δεδομένα της έρευνάς μας, αποδεικνύουν, ότι η ηλικία, το μορφωτικό επίπεδο, οι 

γνώσεις χρήσης του Διαδικτύου, αλλά και η συχνότητα συμμετοχής στις εκλογές 

αποτελούν βασικές μεταβλητές πρόγνωσης της τάσης των πολιτών να ψηφίσουν μέσω 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή όχι. Όπως ήταν αναμενόμενο υπάρχει μεγαλύτερη 

απήχηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στις ηλικίες 18-35ετών, ωστόσο και οι ηλικίες 

36-66ετών θα ψήφισαν ηλεκτρονικά με ποσοστό που υπερβαίνει το 55%. Η πιθανότητα 

χρήσης των ηλεκτρονικών μέσων ψηφοφορίας αυξάνεται, επίσης, όσο αυξάνεται και το 

μορφωτικό επίπεδο, με την προτίμηση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας από τους 

απόφοιτους ΑΕΙ/ΤΕΙ να ξεχωρίζει. 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς μας, από ένα σταθμισμένο δείγμα 100 

ερωτηθέντων, διαπιστώσαμε ότι οι Έλληνες είναι πρόθυμοι αλλά και έτοιμοι από 

άποψη γνώσεων τεχνολογίας να διαχειριστούν συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. 

Το 83% των ερωτηθέντων ξέρει ήδη να πλοηγηθεί στο Διαδίκτυο, ενώ το ποσοστό αυτό 

στην Εσθονία, που αποτελεί χώρα παράδειγμα για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας, αντιστοιχεί στο 70%. Επιπλέον, τo 74% των πολιτών έχει πρόσβαση στο 

διαδίκτυο από τουλάχιστον έναν χώρο είτε αυτός αποτελεί το σπίτι τους, είτε τον χώρο 

εργασίας τους. Επίσης, το 53% των ερωτηθέντων θα ψήφιζε ηλεκτρονικά σε επόμενες 

εκλογές εάν του δίνονταν η δυνατότητα, το 13% ίσως και να ψήφιζε ηλεκτρονικά, ενώ 

το 33%  δεν θα προτιμούσε να ψηφίσει ηλεκτρονικά.  

Κύριοι λόγοι της μη χρήσης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αποτελούν η «Έλλειψη των 

απαραίτητων γνώσεων» με ποσοστό 30,4% , η «Συνήθεια στο υπάρχον σύστημα» με 

ποσοστό 28,4% και η «Έλλειψη εμπιστοσύνης στο νέο σύστημα» με 21,7% (στο 

σύνολο των αρνητικών απαντήσεων). 

Στηριζόμενοι σε αυτά τα αποτελέσματα, παρατηρούμε ότι η ηλεκτρονική ψηφοφορία 

έχει μεγάλη απήχηση στους Έλληνες ψηφοφόρους, αλλά δεν θα μπορούσε να οριστεί 

ως μοναδικό μέσο ψηφοφορίας αντικαθιστώντας την παραδοσιακή ψηφοφορία, γιατί 

ένα μεγάλο ποσοστό των ψηφοφόρων θα παραγκωνίζονταν. Όμως,  θα μπορούσε να 

προταθεί ως επιπρόσθετο και εναλλακτικό μέσο, δίνοντας και τη δυνατότητα σε 

Έλληνες του εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές εφόσον, δεν έχει ψηφιστεί 

ακόμα η επιστολική ψήφος. 
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Επιπρόσθετα, βασιζόμενοι στα αποτελέσματα μας, παρατηρούμε ότι η υιοθέτηση ενός 

συστήματος ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, δυστυχώς, δεν θα μπορούσε να αυξήσει το 

ποσοστό συμμετοχής στις εκλογικές διαδικασίες της χώρας, όπως ανέφεραν κάποιες 

έρευνες. Όπως φάνηκε στα αποτελέσματά της ενότητας 4.2.8, όσοι ψηφίζουν «Πάντα» 

ή «Μερικές φορές» έχουν περισσότερες πιθανότητες να χρησιμοποιήσουν την 

ηλεκτρονική ψήφο, ενώ το 75%  όσων δήλωσαν ότι δεν ψηφίζουν «Ποτέ» δεν θα 

χρησιμοποιούσε τα ηλεκτρονικά μέσα ψηφοφορίας.  

Ολοκληρώνοντας την παρούσα εργασία, συνειδητοποιήσαμε ότι μελλοντικά υπάρχουν 

πολλά θέματα που θα μπορούσαν να ερευνηθούν με βάση τη συγκεκριμένη 

θεματολογία. Αρχικά, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το δείγμα μας αντιστοιχεί μόνο σε 

100 ψηφοφόρους με το μεγαλύτερο ποσοστό τους να προέρχεται από τα δυο μεγάλα 

αστικά κέντρα, έτσι μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να λάβει χώρα σε μη αστικά 

κέντρα της Ελλάδας ή σε μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων. Μια εναλλακτική 

πρόταση είναι να πραγματοποιηθεί μια ανάλογη έρευνα με Έλληνες κατοίκους 

εξωτερικού είτε λόγω σπουδών, είτε λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων για να 

συμπεράνουμε εάν όντως η ηλεκτρονική ψηφοφορία θα μπορούσε να αυξήσει το 

ποσοστό των συμμετεχόντων στις εκλογές συμπεριλαμβάνοντας και αυτήν την ομάδα 

ψηφοφόρων που έχει αποκλειστεί από την πολιτική επιλογή. Επιπλέον, θα μπορούσε να 

δημιουργηθεί μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και να χρησιμοποιηθεί 

δοκιμαστικά από ψηφοφόρους διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και τοποθεσιών, 

λαμβάνοντας υπόψη την ανάδρασή τους για τη ευχρηστία και την πρόθεσή τους να την 

χρησιμοποιούσαν σε επόμενη εκλογική αναμέτρηση. 
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Παράρτημα – Εφαρμογή συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε 

παγκόσμιο επίπεδο 

 

Αργεντινή , Buenos Aires 

Σύμφωνα με το άρθρο των Mr. Sanjay Kumar και  Dr. Ekta Walia (2011), το 2003 η 

Αργεντινή άρχισε να χρησιμοποιεί πιλοτικά μηχανήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

(eMVs) τα οποία μοιάζουν πολύ με ΑΤΜ. Το σύστημα αυτό είναι βασισμένο στα 

μηχανήματα ψηφοφορίας που χρησιμοποιούνται στη Βραζιλία. Ο κάθε ψηφοφόρος 

είναι απαραίτητο να προσκομίσει  το αποδεικτικό της ταυτότητάς του στον υπεύθυνο, 

και ο δεύτερος πληκτρολογεί τον κωδικό ταυτότητας στο πληκτρολόγιο της οθόνης. 

Εφόσον, το μηχάνημα εμφανίσει το μήνυμα επιβεβαίωσης στην οθόνη, ο ψηφοφόρους 

έχε την άδεια να προχωρήσει στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο και να ψηφίσει μέσω της 

μηχανής ψηφοφορίας.  

Το σύστημα αρχικά εμφανίζει στην οθόνη του τη λίστα του τύπου των εκλογών (για 

παράδειγμα εθνικές εκλογές/τοπικές εκλογές) και όλα τα πολιτικά κόμματα με τους 

υποψηφίους τους, το καθένα αντιστοιχισμένο με έναν αριθμό. Ο ψηφοφόρος καλείται 

να επιλέξει τον αριθμό που εμφανίζεται δίπλα στο κόμμα της επιλογής του. Στην 

επόμενη οθόνη εμφανίζεται το όνομα, καθώς και η φωτογραφία του επιλεχθέντος 

υποψηφίου. Εάν ο ψηφοφόρος επιθυμεί να επιβεβαιώσει την επιλογή του επιλέγει το 

πράσινο κουμπί, ενώ εάν θέλει να τροποποιήσει την επιλογή του επιλέγει το κόκκινο 

κουμπί και επαναλαμβάνεται η προηγούμενη διεργασία. Για να καταχωρηθεί η ψήφος ο 

χρήστης οφείλει να επιλέξει το λευκό κουμπί και έπειτα να πιέσει το πράσινο. Το 

μηχάνημα δίνει επίσης την επιλογή του λευκού ψηφοδελτίου. Με την επιτυχή, 

ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας το σύστημα εμφανίζει την οθόνη επιλογής των 

ψηφοφόρων για την επόμενη ψηφοφορία. Αφού κατοχυρωθεί και αυτή η επιλογή με 

επιτυχία το μηχάνημα απενεργοποιείται αυτόματα, αποτρέποντας την καταχώρηση μιας 

δεύτερης ψήφου. 

Τον Οκτώβριο του 2005 στις εθνικές και τοπικές εκλογές της Αργεντινής 

πραγματοποιείται ακόμα ένα πείραμα στο Μπουένος Άιρες σε 41 τυχαίες εκλογικές 

περιφέρειες με 14.800 συμμετέχοντες (Gabriel Katz κ.α. (2008)). Εφαρμόζονται 

τέσσερα διαφορετικά συστήματα άμεσης ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και οπτικής 

αναγνώρισης. Τα συστήματα διαφοροποιούνται στον τρόπο αναζήτησης του υποψηφίου 

και στις πληροφορίες που παρουσιάζονται για τον κάθε υποψήφιο. Τα δεδομένα της 

έρευνας αποδεικνύουν ότι το επίπεδο της εκπαίδευσης επηρεάζει σημαντικά την 

ικανότητα του συμμετέχοντα να ψηφίσει το κόμμα που προτιμά, καθώς οι λιγότερο 

μορφωμένοι συμμετέχοντες αντιμετωπίζουν μεγαλύτερες δυσκολίες επιλογής ψήφου 

και στα τέσσερα είδη ψηφοφορίας. Επίσης, αποδεικνύεται ότι υπάρχει αρνητική 

γραμμική συσχέτιση μεταξύ των πολιτικών γνώσεων και των αναφορών προβλημάτων 

κατά τη διεξαγωγή της ψηφοφορίας.  

Τα αποτελέσματα του πειράματος στο Μπουένος Άιρες απέδειξαν ότι οι διαφορετικές 

συσκευές ψηφοφορίας έχουν ουσιώδη επιρροή στη σχετική υποστήριξη των διάφορων 

κομμάτων. Το ποσό και η μορφή των πληροφοριών που παρουσιάζονται στους 
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ψηφοφόρους από τα διάφορα συστήματα, κατά τη διάρκεια της επιλογής του 

επιθυμητού κομματικού σχηματισμού, θα μπορούσε να έχει σημαντική επιρροή στη 

συμπεριφορά ψήφου στις πολυκομματικές εκλογές. Το ποσοστό επιρροής μπορεί να 

είναι τόσο μεγάλο ώστε να επηρεαστεί ακόμα και το αποτέλεσμα των εκλογών. 

 

 

Αυστραλία 

Στις εκλογές της Αυστραλίας το 1998 απαριθμήθηκαν πολλά προβλήματα κατά τη 

διαδικασία της χειροκίνητης καταμέτρησης των ψήφων, όταν δυο υποψήφιοι 

παρουσίασαν διαφορά τριών με τέσσερεις ψήφους. Κατά την επανάληψη της 

διαδικασίας παρατηρήθηκε ότι στις 80,000 ψήφους υπήρξαν περίπου 100 λάθη (Mr. 

Sanjay Kumar, Dr. Ekta Walia (2011)). 

Για την αποφυγή λαθών η Εκλογική Επιτροπή ένα νέο σύστημα ανοιχτού λογισμικού 

το οποίο έτρεχε σε περιβάλλον Linux. Το σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και 

καταμέτρησης (Electronic Voting and Counting System –eVACS) αποτελείται από έναν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και παρέχει ψηφοδέλτια σε δώδεκα διαφορετικές γλώσσες. 

Επιπλέον, εμπεριέχει φωνητικές οδηγίες στα αγγλικά για τους αναλφάβητους και τα 

άτομα με μειωμένη όραση. Ο ψηφοφόρους περνάει από το μηχάνημα έναν κωδικό (bar 

–code), ο οποίος ενεργοποιεί το μηχάνημα για τη νέα ψηφοφορία και εμφανίζει ένα νέο 

ψηφοδέλτιο.  

Τα μηχανήματα έγιναν αποδεκτά από το κοινό, ωστόσο εμφάνισαν λίγα λειτουργικά 

προβλήματα όπως δυσκολία αναγνώρισης του κωδικού ή καθυστερήσεις στην 

παρουσίαση των αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια των εκλογών. 

Το 2001 χρησιμοποιήθηκαν δοκιμαστικά 80 μηχανήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

(eVACS) σε 8 εκλογικά κέντρα στην πρωτεύουσα της Καμπέρα. Κατά τη ολοκλήρωση 

της διαδικασίας καταμετρήθηκαν 16,559 ψήφοι και έπειτα από χειροκίνητη 

επαλήθευση των ψήφων αποδείχτηκε ότι το σύστημα λειτουργεί με ακρίβεια χωρίς 

αξιόλογα προβλήματα (Λαζαρίδου Θεοδώρα (2011)). 

 

 

Βέλγιο 

Το Βέλγιο άρχισε να πειραματίζεται με την ηλεκτρονική ψηφοφορία από το 1991.Το 

1994 εγκρίθηκε η ηλεκτρονική ψηφοφορία στο Βέλγιο, ενώ χρησιμοποιήθηκε ευρέως 

στις εθνικές και δημοτικές του 1999 και 2000.Η εφαρμογή του συστήματος δεν 

διαμόρφωνε την ήδη υπάρχουσα διαδικασία της ψηφοφορία απλά αντικαθιστούσε το 

έντυπο ψηφοδέλτιο με ένα μηχάνημα στο εκλογικό τμήμα, καθώς και χρησιμοποιούσε 

ηλεκτρονικό σύστημα καταμέτρησης των ψήφων. To 1994 μόλις το 20% των εκλογέων 

είχε τη δυνατότητα να ψηφίσει ηλεκτρονικά, ποσοστό που αντιστοιχούσε σε 1,4 
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εκατομμύρια Βέλγους (Carlos Vegas González (2012)).Στις εθνικές εκλογές τον Μάιο 

του 2003 είχαν τη δυνατότητα να ψηφίσουν ηλεκτρονικά 3,2 εκατομμύρια Βέλγοι 

πολίτες, που αντιστοιχούσαν περίπου στο 44% του βέλγικο εκλογικού σώματος (Dr. 

Kenneth Benoit(2004)). Με σκοπό να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του συστήματος οι 

αρχές δημοσίευσαν τον πηγαίο κώδικα στου συστήματος. 

Στις εθνικές εκλογές του 2003, κατά τη ψηφοφορία για την ανανέωση των δυο Βουλών 

της χώρας σημειώθηκαν μερικά προβλήματα στις μηχανές ψηφοφορίας. Για να 

ξεπεραστούν τα προβλήματα και να καταφέρουν  να εξυπηρετηθούν όλοι οι ψηφοφόροι 

μερικά εκλογικά τμήματα παρέμειναν ανοιχτά και μετά την επίσημη ώρα λήξης της 

ψηφοφορίας. Καθώς η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος στο Βέλγιο είναι 

υποχρεωτική, αρκετοί ψηφοφόροι παρέμειναν σε ουρές για πολλή ώρα ώστε να 

αποφύγουν τα πρόστιμα. Αξιοσημείωτο είναι ότι ένα ποσοστό 10% απείχε από την 

εκλογική διαδικασία σε διάφορες περιοχές (Mr. Sanjay Kumar, Dr. Ekta Walia (2011)). 

Μερικοί από τους κύριους λόγους των καθυστερήσεων αποτέλεσαν ο περιορισμένος 

αριθμός θαλάμων στα εκλογικά κέντρα, η πολυπλοκότητα του συστήματος σε 

συνδυασμό με την έλλειψη εκπαίδευσης και ενημέρωσης των ψηφοφόρων αλλά και η 

έλλειψη σε έντυπων ψηφοδελτίων και ελεγκτών όσων αφορά την παραδοσιακή 

ψηφοφορία.  

Με την πάροδο των χρόνων η εμπειρία των βέλγικων αρχών στα ηλεκτρονικά 

συστήματα βελτιώνεται. Από το 2006 είχε οριστεί η εγκατάσταση μηχανών 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας σε όλη την επικράτεια λόγω της μείωσης του κόστους στη 

συνολική διεξαγωγή των εκλογών. Ενώ, το 2011 δοκιμάστηκε ένα νέο σύστημα το 

οποίο θα εφαρμόζονταν από τον Οκτώβριο του 2012 και μετά, με στόχο την παροχή 

ενός επιπρόσθετου εφεδρικού τρόπου καταμέτρησης των ψήφων σε περίπτωση που 

αποτύχει το σύστημα (VVPAT).  

Το πείραμα έλαβε μέρος σε 22 διαφορετικές τοποθεσίες, όπου δοκιμάστηκαν 90 

μηχανές ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και καταμετρήθηκαν 6.134 ψήφοι (Carlos Vegas 

González (2012)). Για την εκκίνηση αυτού του συστήματος ο πρόεδρος των εκλογικών 

κέντρων χρειάζεται να ενεργοποιήσει τo σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με ένα 

κλειδί USB. Αφού εξακριβωθεί η ταυτότητα του κάθε ψηφοφόρου από τις αρχές, ο 

ψηφοφόρους λαμβάνει μια κάρτα (smartcard) με την οποία μπορεί να ενεργοποιήσει το 

μηχάνημα στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο. Μόλις ο ψηφοφόρους επιβεβαιώσει την 

επιλογή του, εκτυπώνεται ένα ψηφοδέλτιο αποτελούμενο από δυο μέρη, ένα μέρος το 

οποίο θα καταμετρηθεί από το μηχάνημα (μέσω ειδικού bar code) και ένα μέρος το 

οποίο θα καταμετρηθεί από το εκλογικό προσωπικό. Στη συνέχεια, ο ψηφοφόρος 

οφείλει να διπλώσει το ψηφοδέλτιο με τέτοιον τρόπο ώστε το αναγνωρίσιμο από τον 

άνθρωπο μέρος να βρίσκεται στο εσωτερικό του. Αφού οι αρχές ελέγξουν το 

ψηφοδέλτιο για σημάδια, ο εκλογέας προχωράει σε μια ξεχωριστή κάλπη και σαρώνει 

το ψηφοδέλτιο του, στη συνέχεια το τοποθετεί σε μια διαφανή κάλπη. Ο σαρωτής είναι 

συνδεδεμένος με έναν φορητό υπολογιστή που αποθηκεύει αυτόματα στο USB την 

ψήφο. Τέλος, το σύστημα περιέχει σύστημα ασφαλείας που εμφανίζει μήνυμα 

προειδοποίησης σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να διπλό-καταχωρήσει μια 

ψήφο. 
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Σύμφωνα με τις αρχές κατά τη διάρκεια των τεστ σημειώθηκαν μικρά προβλήματα με 

τον ηλεκτρισμό, τους εκτυπωτές και τους σαρωτές τα οποία ξεπεράστηκαν γρήγορα. 

Επιπλέον, κάποιοι ξέχασαν να διπλώσουν τα ειδικά ψηφοδέλτια , πρόβλημα το οποίο 

ανέφεραν οι αρχές μπορεί να διορθωθεί μέσα από την ενημέρωση και την εκπαίδευση 

των συμμετεχόντων.   

 

 

Βραζιλία 

Στις δημοτικές εκλογές του 1996 το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο της Βραζιλίας 

ενέκρινε τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Μέχρι το 2000, η Βραζιλία 

εισήγαγε πλήρως την τεχνολογία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας χρησιμοποιώντας 

εκείνη τη χρονιά, περισσότερες από 400,000 μηχανές σε θαλάμους ψηφοφορία (kiosk 

voting) (Mr. Sanjay Kumar, Dr. Ekta Walia (2011)). Σήμερα όλες οι ψήφοι στη 

Βραζιλία προέρχονται από μηχανήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας.  

Αρκετοί υποστήριξαν ότι λόγω της γεωγραφικής της τοποθεσίας, της διεφθαρμένης 

στάσης των κατοίκων, της εκτεταμένης φτώχειας του πληθυσμού αλλά και των υψηλών 

ποσοστών αναλφαβητισμού δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε 

πρόταση ανάπτυξης της δημοκρατικής διαδικασίας (Jordi Barrat Esteve (2006)).  

Ωστόσο, η χρήση τέτοιων ειδών συστημάτων βοήθησε στη μείωση των 

προαναφερθέντων προβλημάτων ,καθώς με τη ψηφοφορία μέσω οθονών αφής και την 

παρουσίαση της φωτογραφίας του κάθε υποψηφίου δόθηκε η δυνατότητα στους 

αναλφάβητους να ψηφίσουν το πρόσωπο της επιλογής τους. Επιπλέον, το σύστημα 

αυτόματης καταμέτρηση που περιέχουν τα μηχανήματα βοήθησε στην πρόληψη των 

της διαφθοράς και της απάτης κατά την διαδικασία της καταμέτρησης των ψήφων 

Τα μηχανήματα ψηφοφορίας εμφανίζουν για κάθε περιοχή τους υποψηφίους. Ο 

ψηφοφόρος επιλέγει τον αριθμό που βρίσκετε δίπλα στον υποψήφιο. Το σύστημα 

εμφανίζει την εικόνα του υποψηφίου και ο ψηφοφόρος έχει τη δυνατότητα να 

επιβεβαιώσει, να ακυρώσει ή να επαναλάβει όλη τη διαδικασία. Η συσκευή 

ψηφοφορίας αποτυπώνει τις ψήφους μόλις η διαδικασία ολοκληρωθεί, παράγοντας 

ψηφιακές και εκτυπωμένες αναφορές των ψήφων που αντιστοιχούν σε κάθε υποψήφιο. 

Για την επαλήθευση της αξιοπιστίας των μηχανών, ελέγχτηκαν δοκιμαστικά 12.000 από 

αυτές (Mr. Sanjay Kumar, Dr. Ekta Walia (2011)) εκτυπώνοντας τα ψηφοδέλτια για την 

επανάληψη της καταμέτρησης των ψήφων. Αφού το σύστημα θεωρήθηκε ακριβές δεν 

εκτυπώθηκαν ξανά έντυπα ψηφοδέλτια καθώς έτσι μειώνεται και το κόστος των 

εκλογών και η διαδικασία ολοκληρώνονται ταχύτερα. 

Τον Μάρτιο του 2009, το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο της Βραζιλίας(TSE) έλαβε 

βραβείο τεχνολογίας για τη συμβολή στην ανάπτυξη της τεχνολογίας των συστημάτων 

ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Τέλος, το 2011 δημιουργήθηκαν νέα συστήματα τα οποία 

χρησιμοποιούν τη βιομετρική ταυτοποίηση μέσω του δακτυλικού αποτυπώματος των 

ψηφοφόρων. Τo 2012 δόθηκαν τα νέα συστήματα σε περίπου 295 δήμους, σε 24 

πολιτείες της Βραζιλίας. 
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Γαλλία 

Η Γαλλία αποτελεί μια από τις χώρες που πειραματίστηκε με πειράματα ηλεκτρονικής 

ψηφοφορίας από το 2001 στην περιοχή Voisins-le-Bretpnneux και το 2002 στο 

Vandoeurre-les-Nacy και Issy-les-Moulineaux. Από το 2004 άρχισε να χρησιμοποιεί 

μηχανήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, ως λύση για τον ολοένα και αυξανόμενο 

αριθμό προσωπικού που έπρεπε να προσλαμβάνει για τις ανάγκες της ψηφοφορίας.  

Οι μηχανές ψηφοφορίας είναι διαθέσιμες σε δήμους που έχουν πάνω από 3.500 

κατοίκους. Κάθε σύστημα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας πρέπει να εγκριθεί από τις αρχές 

ώστε να εφαρμοστεί. Όμως, η τελική απόφαση εφαρμογής του συστήματος ή της 

παραμονής στον παραδοσιακό τρόπο του έντυπου ψηφοδελτίου, ανήκει στον δήμο. 

Μέχρι προσφάτως το ποσοστό του εκλογικού σώματος που χρησιμοποιεί τέτοιου είδους 

μηχανές είναι χαμηλό, για παράδειγμα στις προεδρικές εκλογές του 2007 

τοποθετήθηκαν 83 μηχανές ψηφοφορίας σε όλη τη Γαλλία, ο αριθμός των ατόμων που 

τις χρησιμοποίησε ανήρθε στο 1,5 εκατομμύριο, ποσοστό μόλις 3% του συνολικού 

εκλογικού σώματος(Jordi Barrat Esteve κ.α. (2012)). 

Οι κάτοικοι δεν χρειάζεται να εγγραφούν στο σύστημα πριν την έναρξη της 

διαδικασίας, το σύστημα απλά αυτοματοποιεί τη διαδικασία και δεν τροποποιεί τον 

παραδοσιακό τρόπο. Υπάρχουν τρία διαφορετικά μηχανήματα με μικρές 

διαφοροποιήσεις τα ES&S, Indra και Nepad , ωστόσο και τα τρία ανήκουν στην 

κατηγορία της άμεσης ηλεκτρονικής καταγραφής (DRE). 

Επιπλέον, από το 2003 και έπειτα επιτρέπεται οι Γάλλοι κάτοικοι του εξωτερικού να 

ψηφίζουν μέσω Διαδικτύου(remote voting), η μέθοδος αυτή επιτρέπεται μόνο σε 

περιπτώσεις που επιτρέπεται και η επιστολική ψήφος. Στόχο της κυβέρνησης αποτελεί 

η αύξηση των μη «κανονικών» εγγεγραμμένων, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις 

καθώς οι αρχές φαίνεται να μην δίνουν προτεραιότητα στους ηλικιωμένους και στου 

ανάπηρους ψηφοφόρους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες κατά την προέλευση στις 

κάλπες. Το 2012 είναι η πρώτη χρονιά που 1,5 εκατομμύριο Γάλλοι ομογενείς μπορούν 

να εκλέξουν 12 μέλη του κοινοβουλίου με χρήση του Διαδικτύου, με επιστολική ψήφο, 

με πληρεξούσιο ή ψηφίζοντας σε ένα εκλογικό τμήμα (Jordi Barrat Esteve κ.α. (2012)).  

Για να ψηφίσει κάποιος κάτοικος του εξωτερικού μέσω του συστήματος πρέπει πρώτα 

να εγγραφτεί στο προξενείο και έχει τη δυνατότητα να καταχωρήσει τη ψήφο του μέχρι 

και μερικές μέρες πριν την έναρξη της παραδοσιακής ψηφοφορίας. Το 2003, απέκτησαν 

δικαίωμα ψήφου μέσω του Διαδικτύου 50,000 Γάλλοι κάτοικοι της Βόρειας Αμερικής 

(Καναδάς και ΗΠΑ). Το 2006 είχαν δικαίωμα ψήφου 525.000 Γάλλοι ομογενείς που 

διέμεναν στην Ασία, την Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή. Και το 2009, μπορούσαν να 

ψηφίσουν σε απευθείας σύνδεση 340.000 εγγεγραμμένοι Γάλλοι πολίτες που 

κατοικούσαν στην Αφρική, τη Βόρεια και τη Λατινική Αμερική(Jordi Barrat Esteve κ.α. 

(2012)). 
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Πίνακας 28: Στοιχεία ψηφοφορίας μέσω Διαδικτύου στη Γαλλία  

( Jordi Barrat Esteve κ.α. (2012)) 

Χρονολογία Περιοχή Εγγεγραμμένοι 

ψηφοφόροι 

Συνδέθηκαν 

στο σύστημα 

Ψήφισαν Ποσοστό 

επι του 

συνόλου 

2003 Καναδάς, 

Η.Π.Α. 

50.000 - 4.384 - 

2006 Ασία, 

Ευρώπη, 

Μέση 

Ανατολή 

525.000 28.000 10.201 14% 

2009 Αφρική,  

Βόρεια και 

Λατινική 

Αμερική 

340.000 34.831 6.091 9% 

 

 

 

Γερμανία 

Το 1998 η Κολωνία ξεκινάει τη δοκιμαστική χρήση δανικών ολλανδικών μηχανημάτων 

ψηφοφορίας. Έπειτα από την επιτυχή δοκιμή τους το 1999 το σύνολο των εκλογικών 

τμημάτων της Κολωνίας χρησιμοποιεί μηχανήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την 

εκλογή του Ευρωπαϊκού της Κοινοβουλίου. Πολλές χώρες μιμούνται την κίνηση της 

Κολωνίας με αποτέλεσμα ως το 2005,τα μηχανήματα χρησιμοποιούνται από περίπου 

δυο εκατομμύρια Γερμανούς(Jordi Barrat Esteve κ.α. (2012)). 

Οι αρχές και οι ψηφοφόροι αγκάλιασαν με ευχαρίστηση αυτή την αλλαγή αφού, όπως 

υποστήριζαν, το σύστημα ήταν εύκολο και ευχάριστο στη χρήση καθώς δίνονταν η 

δυνατότητα να μειωθούν τα εκλογικά τμήματα αλλά και το προσωπικό σε κάθε 

εκλογικό κέντρο. 

Μετά τις εκλογές του 2005, κάποιοι ψηφοφόροι υποστήριξαν ότι η χρήση 

ηλεκτρονικών συστημάτων ψηφοφορίας ήταν αντισυνταγματική, το σύστημα ήταν 

μπορεί να παραβιαστεί συνεπώς και τα αποτελέσματα δεν είναι αξιόπιστα. Το 2009 το 

Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο επικύρωσε την πρώτη εικασία και με αυτόν 

τον τρόπο η ηλεκτρονική ψηφοφορία κηρύχτηκε αντισυνταγματική στη Γερμανία. 

Σύμφωνα με το Σύνταγμα όλες οι εκλογές έχουν δημόσιο χαρακτήρα και τα βασικά 

στάδια των εκλογών δεν θα πρέπει να προϋποθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις. Επιπλέον, 

ο νομοθέτης δεν εμποδίζει γενικά τη χρήση ηλεκτρονικής ψηφοφορίας αλλά εγκρίνει 

ηλεκτρονικά μηχανήματα ψηφοφορίας σύμφωνα με τα οποία οι ψήφοι καταγράφονται 

με άλλο τρόπο εκτός από την ηλεκτρονική αποθήκευση και περιέχει πρόγραμμα για την 

ανίχνευση τυχόν λαθών. Εντούτοις δεν έγινε περεταίρω έρευνα για τη δημιουργία ενός 

νέου συστήματος που θα μπορούσε να εξασφαλίσει την επιθυμητή ασφάλεια και 

διαφάνεια της εκλογικής διαδικασίας. 
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Παράρτημα – Ερωτηματολόγιο έρευνας: 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

1. Φύλο 

 

 

  Άντρας   Γυναίκα  

 

 

2. Ηλικία 

 

 

 18-23  24-29  30-35  36-41  42-47 

 

 48-53  54-59  60-65  66-70  >71 

 

3. Μορφωτικό επίπεδο 

 

 

 Υποχρεωτική εκπαίδευση  Δευτεροβάθμια εκπαίδευση  Μετα/βάθμια (ΙΕΚ) 

 

 ΑΕΙ/ΤΕΙ  

 

 Μεταπτυχιακή εκπαίδευση 

 

 Διδακτορική εκπαίδ. 

 

 

 

4. Που κυμαίνεται το ατομικό μηνιαίο εισόδημά σας; 

0-500€ 

501-1000€ 

1001-1500€ 

1501-2000€ 

2001-2500€ 

πάνω από 2501€  

 

  

 

5. Ο τόπος κατοικίας σας είναι: _____________________________ 

 

 

6. Ο τωρινός τόπος κατοικίας σας είναι στην ίδια πόλη με το εκλογικό τμήμα στο οποίο 

ανήκετε;  

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο έχει δημιουργηθεί στα πλαίσια διπλωματικής εργασίας 

της Μικιέ Πασχαλίνας με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥΣ ΣΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ 

ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ» για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου στο Διατμηματικό 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Τα ερωτηματολόγια είναι ανώνυμα και τα αποτελέσματα τους θα μελετηθούν 

με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για την πιθανή διεξαγωγή ή μη μαζικών εκλογών 

στην Ελλάδα μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας (e-voting). 
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7. Έχετε τις απαραίτητες γνώσεις ώστε να πλοηγηθείτε στο Διαδίκτυο με τουλάχιστον μία 

από τις παρακάτω ηλεκτρονικές συσκευές: PC, laptop, tablet, κινητό τηλέφωνο ; 

 

 ΝΑΙ  ΟΧΙ 

 

 

  

8. Έχετε πρόσβαση στο διαδίκτυο από τον χώρο του σπιτιού σας ή από τον χώρο εργασίας 

σας; 

 Δεν έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο 

 

 Έχω πρόσβαση μόνο από τον χώρο 

εργασίας 

 

 Έχω πρόσβαση μόνο από το σπίτι  

 

 Έχω πρόσβαση και από τα 2 

 

  

9. Πόσο συχνά συμμετέχετε στις εκλογές; 

 

 Πάντα Μερικές φορές 

 

 Σπάνια  Ποτέ 

 

10. Εάν υπήρχε η δυνατότητα να ψηφίσετε στις εκλογές στο εκλογικό σας τμήμα μέσω μιας 

συσκευής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που διευκολύνει τη διαδικασία και καταμετρά 

γρηγορότερα τις ψήφους, θα ψηφίζατε; 

 

 ΝΑΙ                                                   

                        

ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

11. Εάν υπήρχε η δυνατότητα να ψηφίσετε στις εκλογές από τον προσωπικό σας χώρο μέσω 

Διαδικτύου (χωρίς να προσέλθετε στο εκλογικό τμήμα στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι),  

θα ψηφίζατε ηλεκτρονικά; 

 

 ΝΑΙ                                                 ΙΣΩΣ ΟΧΙ 

 

  

12. Εάν στα ερωτήματα 10 και 11 ΔΕΝ απαντήσατε θετικά ποιος είναι ο κυριότερος λόγος; 

 

 Δεν έχω εμπιστοσύνη στο σύστημα 

 Δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις 

 Έχω συνηθίσει στο υπάρχον σύστημα 

 Φοβάμαι μήπως νοθευτεί το αποτέλεσμα 

 Δεν έχω πρόσβαση στο διαδίκτυο 

 Θεωρώ τις εκλογές ως ευκαιρία για εκδρομή στο χωριό 

 

Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. 

 Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τη συμπλήρωση ή τα αποτελέσματα των 

ερωτηματολογίων μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: 

mikiepa@hotmail.gr . 

 

mailto:mikiepa@hotmail.gr

