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Στόχος 

• Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των 

συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που χρησιμοποιούν άλλες χώρες 

και τη δυνατότητα εφαρμογής τους σε μελλοντικές μαζικές εκλογές της 

Ελλάδας. 

 

• Τα κύρια ερωτήματα που ερευνώνται είναι: 

-Έχουν οι Έλληνες εκλογείς την πρόθεση να ψηφίσουν με μηχανές 

ψηφοφορίας ή μέσω Διαδικτύου;  

-Είναι έτοιμοι οι ψηφοφόροι να χρησιμοποιήσουν  συστήματα 

ηλεκτρονικής  ψηφοφορίας;  

-Θα μπορούσε μελλοντικά η υιοθέτηση τέτοιων συστημάτων να αυξήσει 

τα ποσοστά συμμετοχής των πολιτών στις εκλογικές διαδικασίες; 
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1.Εισαγωγή 



Μορφές ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

• Ως ηλεκτρονική ψηφοφορία θεωρείται γενικά οποιοδήποτε είδος της ψήφου που 

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

 

• Κατηγορίες συστημάτων ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με βάση την τεχνολογία τους: 

1. Άμεσης ηλεκτρονικής καταγραφής (Direct recording electronic–DRE) 

2. Οπτικής αναγνώρισης σήματος (optical mark recognition – OMR ή optical 

scanners - OS) 

3. Ηλεκτρονικοί εκτυπωτές ψηφοδελτίων (electronic ballot printer – ΕΒΡ) 

4. Ψηφοφορία μέσω Διαδικτύου 

 

• Κατηγορίες συστημάτων ηλεκτρονικής ψήφου με βάση τον τόπο διεξαγωγής της 

εκλογικής διαδικασίας: 

1. Ηλεκτρονική ψηφοφορία εντός των εκλογικών τμημάτων (poll site) 

2. Θάλαμοι ψηφοφορίας (kiosk voting) 

3. Απομακρυσμένη ηλεκτρονική ψηφοφορία (remote voting) 

 



2. Βιβλιογραφική 

Ανασκόπηση 



Εσθονία 

• 2000: Είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη νομοθέτησε την πρόσβαση στο Διαδίκτυο 

ως κοινωνικό δικαίωμα. 

• Οκτώβριος του 2005: Η πρώτη χώρα στον κόσμο που είχε σε εθνικό επίπεδο 

τοπικές εκλογές στις οποίες οι πολίτες μπορούσαν να καταθέσουν τις ψήφους τους 

μέσω διαδικτύου.  

• Λόγοι επιτυχίας: Το  70% των πολιτών ηλικίας 16-74ετών χρησιμοποιούν το 

Διαδίκτυο. Το 63% έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στο Διαδίκτυο από το σπίτι 

τους (Alexander H. Trechsel και Kristjan Vassil (2010)). Η χρήση της σύγχρονης 

ηλεκτρονικής ταυτότητας και η δοκιμαστική χρήση του συστήματος. 

 

• Εκλογικές αναμετρήσεις 2005-2009: Δείγματα 1000 ψηφοφόρων που έδειξαν ότι: 

η συχνότητα συμμετοχής στις εκλογές, το μορφωτικό επίπεδο, η ηλικία, το 

εισόδημα, η γλώσσα, η γνώση υπολογιστών, η συχνή χρήση του Διαδικτύου  

και η εμπιστοσύνη στο σύστημα αποτελούν τους σημαντικότερους παράγοντες 

πρόβλεψης της χρήσης ή μη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Ενώ, δεν υπάρχουν 

σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών, αλλά και 

μεταξύ των δυο φύλων. 

 

 



Ελβετία 

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

πλαίσιο με τη χρήση επιστολικής ψήφου.  

 

• 2003-2011: Δοκιμαστική χρήση σε τρία καντόνια σε μια σειρά δημοψηφισμάτων: 

η Γενεύη, η Ζυρίχη και το Νιουτσατέλ. 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.  

 

• Κύρια ευρήματα: η ηλικία, η εκπαίδευση, το εισόδημα, η συχνότητα 

συμμετοχής στις εκλογές, οι τεχνολογικές γνώσεις και η συχνότητα χρήσης 

τους επηρεάζουν την πρόθεση του ψηφοφόρου να ψηφίσει με ηλεκτρονικά μέσα. 

Αντίθετα, το φύλο δεν φαίνεται να παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις στις 

προτιμήσεις τους. 

 

• Το σύστημα ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες της κυβέρνησης και υιοθετήθηκε για 

όσους διαμένουν εκτός χώρας. 

 



Ιταλία 

• 2005-2008: “Pro-Vote”: εφαρμόστηκε στην αυτόνομη επαρχία του Τρέντο και 

αποτέλεσε το μεγαλύτερο έργο δοκιμής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας με οθόνες 

αφής στην Ιταλία.  

 

• 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.  

 

• Έρευνες 2005: Η ηλικία του εκλογέα, οι τεχνολογικές του γνώσεις καθώς 

και το μορφωτικό του επίπεδο, αποτελούν σημαντικές μεταβλητές 

πρόβλεψης της τάσης της ηλεκτρονικής ψήφου. Επίσης, αποδείχτηκε ότι όσοι 

είναι προσηλωμένοι στην κοινότητα, είναι λιγότερο διατεθειμένοι να 

ψηφίσουν με κάποιο σύστημα αυτοματοποιημένης ψήφου. Τέλος, σημαντική 

μεταβλητή των ερευνών αποδέχτηκε και η συχνότητα συμμετοχής στις 

εκλογές, αλλά θεωρήθηκε ότι αυτή η αυξημένη τάση προέρχεται από την έλξη 

στην καινοτομία και μελλοντικά  θα είναι αμελητέα. 

 



3. Μεθοδολογία 



Μεθοδολογία 

• Συγκρότηση ερωτηματολόγιου στηριζόμενο στις ερωτήσεις και τις ερευνώμενες 

μεταβλητές που χρησιμοποιήθηκαν σε προγενέστερες έρευνες στις 

προαναφερθείσες τρεις χώρες. 

 

• Σταθμισμένο δείγμα 100 συμμετεχόντων με βάση την ηλικιακή ομάδα, σύμφωνα 

με τους εγγεγραμμένος στους ελληνικούς εκλογικούς καταλόγους του 2015.  

 

• Ανάλυση των δεδομένων με τη χρήση του στατιστικού περιβάλλοντος IBM-

SPSS Statistics ver.23 

 

• Ανάλυση δεδομένων και Συσχέτιση μεταβλητών. 

 

• Σύγκριση ευρημάτων με τα αντίστοιχα δεδομένα της βιβλιογραφικής 

επισκόπησης. 

 

 



Ερωτηματολόγιο 



Πληθυσμός δείγματος 

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 



4. Αποτελέσματα 



Γνώσεις χρήσης Διαδικτύου ανά ηλικία 

• Το 83% των συμμετεχόντων γνωρίζει ήδη να πλοηγηθεί στο 

διαδίκτυο. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι το 100% των 

συμμετεχόντων στις ηλικίες 18-47ετών, έχει τις απαραίτητες 

γνώσεις να χειριστεί το διαδίκτυο.  

• Οι 9 στους 10 και οι 8 στους 9, στις ηλικίες 48-53ετών και 54-

59ετών αντίστοιχα, γνωρίζουν να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο. 

 

 



Δυνατότητα πρόσβασης  στο Διαδίκτυο 

•Το 47% έχει πρόσβαση 

και από τους δυο χώρους 

•Το 26% δεν έχει 

πρόσβαση. 

•Ένα επιπλέον 26% έχει 

πρόσβαση μόνο από το 

σπίτι. 

•Το 1% έχει πρόσβαση 

μόνο από τον χώρο 

εργασίας. 

 



Πρόθεση ψήφου μέσω Διαδικτύου 

•Το 54% των 

συμμετεχόντων θα 

ψήφιζε μέσω 

Διαδικτύου εάν υπήρχε 

η δυνατότητα σε 

μελλοντικές εκλογές. 

•Το 13%  «Ίσως»  θα 

ψήφιζε μέσω 

Διαδικτύου. 

•Ενώ το 33% δεν θα είχε 

την πρόθεση να ψηφίζει 

μέσω Διαδικτύου. 



Λόγοι μη χρήσης ηλεκτρονικών μέσων  



Hλικία και e-vote 



Έλεγχος ανεξαρτησίας ηλικίας - e-vote 

Η ηλικία μπορεί να προβλέψει την πιθανότητα να ψηφίσει κάποιος μέσω 

Διαδικτύου ή όχι, καθώς οι δυο αυτές μεταβλητές είναι εξαρτημένες.  



Μορφωτικό επίπεδο και e-vote 

Η πιθανότητα να 

χρησιμοποιήσει 

κάποιος την 

ηλεκτρονική ψήφο 

εξαρτάται σε μεγάλο 

βαθμό από το 

μορφωτικό του 

επίπεδο, καθώς αυτές 

οι δυο μεταβλητές 

ταυτίζονται. 



Εισόδημα και e-vote 

Tο εισόδημα ΔΕΝ αποτελεί παράγοντα πρόβλεψης της πρόθεσης των 

ψηφοφόρων  για το μέσο της ψηφοφορίας. 



Γνώσεις χρήσης Διαδικτύου και e-vote 

•Το 61,4% όσων γνωρίζουν να 

πλοηγηθούν στο διαδίκτυο, θα ήταν 

πρόθυμο να ψηφίσει ηλεκτρονικά.  

•Το 82,4% που δεν γνωρίζει να 

χρησιμοποιήσει το διαδίκτυο, δεν θα 

το επέλεγε ως μέσο ψήφισης. 

•Σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης 

τάσης . 



Συχνότητα συμμετοχής στις εκλογικές 

 διαδικασίες 



• Η πρόθεση του ψηφοφόρου να ψηφίσει με ηλεκτρονικό τρόπο, 

επηρεάζεται από τη συχνότητα συμμετοχής του στις εκλογές, λόγω της 

μεταξύ τους εξάρτησης.   

• Δεν μπορεί να αποδειχτεί όμως ότι θα συντελέσει στην αύξηση της 

συμμετοχής των πολιτών. Σύμφωνα με την συσχέτιση των δυο 

μεταβλητών, τα νέα μέσα ψηφοφορίας δεν θα προσελκύσουν όσους 

απέχουν από την εκλογική διαδικασία. 

Συχνότητα συμμετοχής στις εκλογικές 

 διαδικασίες 



Σύγκριση Αποτελεσμάτων (1) 

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 

ψηφοφορίας. 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 18-35ετών, 

ωστόσο και οι ηλικίες 

36-66ετών θα ψήφισαν 

ηλεκτρονικά με ποσοστό 

που υπερβαίνει το 55%. 



Σύγκριση Αποτελεσμάτων (2) 

Εσθονία Ελβετία Ιταλία Ελλάδα 

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 

ψηφοφορία. 

  

  

  

- 

Δεν φαίνεται να υπάρχει 

συσχέτιση μεταξύ των δυο 

μεταβλητών. 

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. 



5. Συμπεράσματα 

και Μελλοντικές 

Προτάσεις 



Συμπεράσματα 

• Οι Έλληνες εκλογείς είναι πρόθυμοι, αλλά και έτοιμοι από άποψη γνώσεων 

τεχνολογίας να διαχειριστούν συστήματα ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Το 83% των 

ερωτηθέντων ξέρει ήδη να πλοηγηθεί στο Διαδίκτυο, και τo 74% των πολιτών έχει 

πρόσβαση στο διαδίκτυο από τουλάχιστον έναν χώρο. 

 

• Μόνο το 33% των συμμετεχόντων απάντησε αρνητικά στην πρόθεση ηλεκτρονικής 

ψήφου. Κύριους λόγους 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% 

 

• Η ηλεκτρονική ψηφοφορία στην Ελλάδα θα μπορούσε να προταθεί ως 

επιπρόσθετο και εναλλακτικό μέσο, χωρίς να παραγκωνίζει κάποιες ομάδες από 

την εκλογική διαδικασία. Ταυτόχρονα, θα δίνεται η δυνατότητα σε Έλληνες του 

εξωτερικού να συμμετέχουν στις εκλογές εφόσον, δεν έχει ψηφιστεί (ακόμα) η 

επιστολική ψήφος. 

 



Μελλοντικές Προτάσεις: 

• Έρευνα με δείγμα μεγαλύτερο των 100 συμμετεχόντων 

συμπεριλαμβανομένων μη αστικών κέντρων. 

 

• Ανάλογη έρευνα σε Έλληνες κατοίκους του εξωτερικού για δυνητική 

αύξηση της συμμετοχής. 

 

• Δημιουργία πλατφόρμας ηλεκτρονικής ψηφοφορίας: ανάδραση για 

ευκολία χρήσης. 

 



Ευχαριστώ για την προσοχή σας! 

Ερωτήσεις; 


