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Περίληψη. 

Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  παρουσίαση  των 

τραπεζικών  συναλλαγών  μέσω  διαδικτύου  (internet banking)  και  ο 

βαθμός αποδοχής αυτού από το ελληνικό κοινό μέσω θεωρητικής αλλά 

και πρακτικής προσέγγισης.

Τα τραπεζικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται  στη χώρα μας, 

ακολουθώντας  τις  εξελίξεις  τις  τεχνολογίας  και  της  πληροφορικής, 

ενσωμάτωσαν στον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας τους το νέο αυτό 

εναλλακτικό  δίκτυο  διανομής  προϊόντων,  που  προσφέρει  καινοτόμες 

δυνατότητες επικοινωνίας με τους πελάτες. 

Τα  οφέλη  είναι  πολλά  τόσο για  τις  τράπεζες  όσο  και  για  τους 

πελάτες,  ιδιώτες  και  επιχειρήσεις.  Το  ελληνικό  κοινό,  όμως, 

αντιμετωπίζει με δυσπιστία μέχρι στιγμής τη χρήση του internet banking, 

γεγονός  που  οφείλεται  αφενός  στον  περιορισμένο  βαθμό  χρήσης  των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών και του διαδικτύου στη χώρα μας, αφετέρου 

στο αίσθημα φόβου ή ανασφάλειας από πλευράς χρηστών, που τελικά 

υπερνικά τα διαφαινόμενα οφέλη από τη χρήση του.

Έτσι,  οι  τράπεζες  από  την  πλευρά  τους  καλούνται  να 

«εκπαιδεύσουν» τους πελάτες τους στη χρήση του  internet banking και 

παράλληλα  να  περιορίσουν  τους  κινδύνους  που  αυτό  συνεπάγεται. 

Παράλληλα, η πολιτεία καλείται και αυτή να δώσει κίνητρα αναφορικά 

με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και των ηλεκτρονικών συναλλαγών 

προκειμένου να ενισχυθεί ή ασφάλεια και η αξιοπιστία τους. 

Προκειμένου της διερεύνησης του βαθμού αποδοχής του  internet 

banking από  το  ελληνικό  συντάχθηκε  ερωτηματολόγιο  το  οποίο 

διανεμήθηκε σε στελέχη επιχειρήσεων χρήστες του internet banking. Από 

την ανάλυση των στοιχείων προκύπτουν συμπεράσματα αναφορικά με 
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τις αντιλήψεις των χρηστών του internet banking ώστε να αποτυπωθεί η 

στάση  τους  απέναντι  στις  εφαρμογές  του  internet banking και  να 

διαφανούν οι προοπτικές εξέλιξης στο άμεσο μέλλον. 
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Εισαγωγή.

Η παγκόσμια οικονομία τα τελευταία έτη διέρχεται μιας δύσκολης 

περιόδου,  η  οποία  χαρακτηρίζεται  από αβεβαιότητα αναφορικά με τις 

υπάρχουσες  προοπτικές  για  ανάπτυξη  αλλά  και  μακροπρόθεσμη 

ισορροπία.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  οι  τράπεζες  διαδραματίζουν  σημαντικό 

ρόλο όσον αφορά τόσο την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας όσο και 

την οικονομική ανάπτυξη των επιμέρους χωρών. Με την απελευθέρωση 

των χρηματοπιστωτικών αγορών, την  ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων σε 

διεθνές επίπεδο και την ραγδαία τεχνολογική πρόοδο στους τομείς της 

πληροφορικής,  ο  ρόλος  των  τραπεζών  έχει  ενισχυθεί.  Οι  τράπεζες 

διαρκώς αξιοποιούν, σε σημαντικό θα μπορούσαμε να πούμε βαθμό, τις 

δυνατότητες  που  τους  πρόσφερε  η  απελευθέρωση  των  αγορών  και 

σημειώνουν ολοένα και πιο ικανοποιητικές επιδόσεις και ανταγωνιστική 

ισχύ τα τελευταία χρόνια (Χριστοδουλάκης, 2003). 

Μέσα στα πλαίσια αυτά,  προκειμένου οι  τράπεζες να αυξήσουν 

την παραγωγικότητα και, κατ’ επέκταση, την κερδοφορία τους υιοθετούν 

καινούριες  μορφές  παροχής  υπηρεσιών.  Ουσιαστικό  ρόλο  βέβαια  σε 

αυτήν την προσπάθεια παίζει και η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας 

και ειδικότερα του παγκόσμιου ιστού (internet). Τα τραπεζικά προϊόντα 

πλέον διατίθενται μέσω ηλεκτρονικών καναλιών (π.χ.  internet banking) 

και η ανάπτυξη των εργασιών των τραπεζών προς αυτή την κατεύθυνση 

επηρεάζει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας τους.  

Η παρούσα εργασία διακρίνεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος 

πραγματοποιείται βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με το  internet 

banking (τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου) και τις προεκτάσεις 

του. Βασικός σκοπός της θεωρητικής προσέγγισης του ανωτέρω θέματος 

είναι ο εννοιολογικός προσδιορισμός του e-banking, η ιστορική εξέλιξη 

αυτού  και  οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατηγοριοποιημένες  βάσει 
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κριτηρίων. Ακολούθως στο δεύτερο μέρος της εργασίας, με τη βοήθεια 

ερωτηματολογίου, διεξάγεται έρευνα αναφορικά με το  internet banking 

και διερευνάται ο βαθμός αποδοχής αυτού από το ελληνικό κοινό. 

Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στις γενικότερες 

εξελίξεις  που  υπάρχουν  στο  τραπεζικό  χώρο  ήτοι  τις  τεχνολογικές 

εξελίξεις  στον  τραπεζικό  τομέα,  στα  κίνητρα  για  την  εισαγωγή  νέων 

τεχνολογιών  και  στην  τεχνολογική  υποδομή  των  χρηματοπιστωτικών 

ιδρυμάτων.  Το  δεύτερο  κεφάλαιο  πραγματεύεται  το  e-banking και 

ειδικότερα  αναλύει  τους  νέους  τρόπους  παροχής  χρηματοοικονομικών 

υπηρεσιών τραπεζικής, οι οποίοι είναι τα  ATM, τα EFT/POS, το  phone 

banking και το mobile banking. Κατόπιν, προχωρούμε στην ανάλυση του 

internet banking κατηγοριοποιώντας  αρχικά  τις  προσφερόμενες 

υπηρεσίες  σε  τρείς  ομάδες  βάσει  του  βαθμού  δυσκολίας  και 

πολυπλοκότητας από την οποία χαρακτηρίζονται. 

Η  ανάλυση  των  πλεονεκτημάτων  και  των  μειονεκτημάτων  του 

internet banking πραγματοποιείται τόσο από πλευράς χρηστών όσο και 

από  πλευράς  πιστωτικών  ιδρυμάτων.  Εκτενής  αναφορά  ακολουθεί 

αναφορικά  με  τους  κινδύνους  και  τα  προβλήματα  ασφαλείας  που 

αφορούν το internet banking. 

Προχωρώντας,  πραγματοποιείται  παρουσίαση  της  εικόνας  του 

internet banking τόσο στην Ελλάδα όσο και ανά τον κόσμο. Σε αυτήν την 

προσπάθεια  συνέβαλλαν  ουσιαστικά  στοιχεία  που  είδαν  το  φως  της 

δημοσιότητας  από  έρευνες  που  διεξήχθησαν  στο  παρελθόν  για 

λογαριασμό  αναγνωρισμένων  φορέων  στη  χώρα  μας  αλλά  και  στο 

εξωτερικό  όπως  είναι  τα  πανεπιστήμια,  η  Eurostat καθώς  και  το 

Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. 

Στο  τρίτο  κεφάλαιο,  με  τη  βοήθεια  ερωτηματολογίου 

πραγματοποιείται έρευνα αναφορικά με το βαθμό αποδοχής του internet 

banking από το ελληνικό κοινό. Οι συμμετέχοντες στην εν λόγω έρευνα 
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είναι  στελέχη  επιχειρήσεων  της  Βορείου  Ελλάδος  και  χρήστες  του 

internet banking.  Η  ανάλυση  των  στοιχείων  έγινε  με  τη  βοήθεια 

γραφημάτων και πινάκων ώστε τα αποτελέσματα να καταστούν σαφή για 

τον αναγνώστη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 -  Οι γενικότερες εξελίξεις στο τραπεζικό χώρο. 

1.1 Οι τεχνολογικές εξελίξεις στον τραπεζικό τομέα.

Η  επιστήμη  της  πληροφορικής  έχει  διαδραματίσει  αναμφισβήτητα 

σπουδαιοτάτης σημασίας  ρόλο στον εκσυγχρονισμό του συνόλου σχεδόν 

των  επιχειρήσεων  και  ειδικότερα  των  τραπεζών.   Η  πληροφορική 

επηρεάζει  σε  σημαντικό  βαθμό  τη  λειτουργία  των  τραπεζών  καθώς 

αποτελεί το μόνο τρόπο για τη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 

τους.  Η  τεχνολογική  επανάσταση  που  συντελέστηκε  τις  τελευταίες 

δεκαετίες και συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς ακόμη και στις μέρες μας, 

επέφερε  ουσιαστικές  αλλαγές  στο  τρόπο  λειτουργίας  των 

χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων  σε  διεθνές  επίπεδο  αλλά  και  στην 

Ελλάδα με σημαντικές επιπτώσεις στη διεξαγωγή των εργασιών τους. 

Οι  τράπεζες  είναι  πρωτοπόροι  φορείς  της  επιστήμης  της 

πληροφορικής  στην  Ελλάδα.  Οι  πρώτες  τράπεζες  ξεκίνησαν  την 

εφαρμογή  υποτυπωδών αρχικά  πληροφοριακών συστημάτων κατά την 

περίοδο 1950-1955 (Αρχοντάκης κ.α.,  1994).  Οι διαρκώς αυξανόμενες 

απαιτήσεις  των  πελατών  και  η  ανάγκη  μείωσης  του  κόστους 

εξυπηρέτησης  κατέστησαν  απαραίτητη  την  εισαγωγή  των  νέων 

τεχνολογιών  στον  τραπεζικό  κλάδο.  Οι  Ελληνικές  πλέον  τράπεζες 

δραστηριοποιούνται σε ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον απελευθερωμένο 

από  διοικητικές  παρεμβάσεις  που  ίσχυαν  έως  πρόσφατα  (διοικητικός 

καθορισμός των επιτοκίων) και μπορούν και ακολουθούν τα βήματα των 

τραπεζών  σε  διεθνές  επίπεδο.  Επιπλέον,  εδώ  και  μερικά  χρόνια  οι 

μεγάλες  ελληνικές  τράπεζες  επεκτείνουν  την  παρουσία  τους  στο 

εξωτερικό  συνάπτοντας  συνεργασίες  με  διεθνή  πιστωτικά  ιδρύματα, 

ιδρύοντας υποκαταστήματα και πραγματοποιώντας επενδύσεις. 
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1.2 Κίνητρα για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών. 

Στις  τράπεζες,  τόσο  σε  διεθνές  αλλά  και  σε  εθνικό  επίπεδο,  η 

πληροφορική  είναι  ο  τομέας  στον  οποίο  έχουν  πραγματοποιηθεί  οι 

περισσότερες  επενδύσεις  καθώς  έγινε  σύντομα  σαφής  η  ανάγκη  για 

σύγχρονα  συστήματα πληροφορικής  (Αρχοντάκης κ.α.,  1994).  Βασικά 

κίνητρα  για  την  εισαγωγή  της  πληροφορικής  στις  τράπεζες  ήταν  η 

μείωση του χρόνου εκτέλεσης χρονοβόρων εργασιών, που ως εκείνη τη 

στιγμή εκτελούνταν χειρόγραφα, η ορθότερη τήρηση αρχείου όλων των 

διαθέσιμων  στοιχείων  που  είχαν  στη  διάθεση  τους,  η  καλύτερη 

εξυπηρέτηση  των  πελατών  τους,  η  αρτιότερη  πληροφόρηση  της 

διοίκησης και τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, ο οξύς ανταγωνισμός 

με  τις  άλλες  τράπεζες.  Από  τις  βασικότερες  αιτίες  για  επενδύσεις  σε 

λειτουργικά συστήματα υπήρξαν οι συγχωνεύσεις που έλαβαν χώρα στον 

τραπεζικό  τομέα  την  τελευταία  δεκαετία.  Οι  νέοι  αυτοί  τραπεζικοί 

οργανισμοί ήταν πλέον μεγαλύτεροι σε μέγεθος και ήταν επιτακτική η 

ανάγκη  για  νέα  υποδομή  σε  ηλεκτρονικά  συστήματα  προκειμένου  να 

ανταποκριθούν στις διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς. 

1.3 Τεχνολογική υποδομή. 

Στις μέρες μας το επίπεδο ολοκλήρωσης της πληροφορικής είναι το 

σημαντικότερο  άυλο  περιουσιακό  στοιχείο  των  σύγχρονων 

χρηματοπιστωτικών  ιδρυμάτων.  Η  ολοένα  και  πιο  επιτακτική  ανάγκη 

πληροφόρησης  σε  συνδυασμό  με  την  καλύτερη  εξυπηρέτηση  των 

πελατών παραμερίζουν τη σημασία των  διαπροσωπικών σχέσεων των 

τραπεζών με τους πελάτες τους που έως τώρα ίσχυαν, και τη θέση τους 

καταλαμβάνουν  με  αργούς,  αλλά  ως  φαίνεται,  σταθερούς  ρυθμούς  οι 

ηλεκτρονικές συναλλαγές.

7



Internet Banking                                                            
                                                                                                                Σεγρέκη Μαρία

 Αναφορικά με την τεχνολογική υποδομή, η χώρα μας δε φαίνεται να 

υπολείπεται από τις ευρωπαϊκές χώρες. Το μέχρι σήμερα περιορισμένο 

δίκτυο υποκαταστημάτων των τραπεζών αποτελούσε τροχοπέδη για την 

αύξηση  των  εργασιών  και  της  κερδοφορίας  τους.  Τώρα  όμως  με  τη 

ραγδαία ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής, οι Ελληνικές τράπεζες 

φαίνεται να έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα καθώς δε θα χρειαστεί να 

προβούν σε μειώσεις  του μεγέθους τους όπως οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές 

τράπεζες. 

Τα  τελευταία  έτη  καταβάλλεται  προσπάθεια  απρόσκοπτης 

χρηματοδότησης  των  έργων  πληροφορικής  σε  όλες  τις  τράπεζες  που 

δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Η ολοένα αυξανόμενη αντιμετώπιση 

των σχετικών δαπανών ως επενδύσεων και όχι απλά ως εξόδων για τις 

τράπεζες  έχει  σηματοδοτήσει  μια  νέα  νοοτροπία.  Οι  τράπεζες  στο 

εξωτερικό  παλαιότερα  έφθασαν  να  είναι  «δέσμιες»  των  εταιριών 

software ή άλλων ενδιάμεσων φορέων προκειμένου να έχουν πάντα μια 

καλή  θέση  στην  «κούρσα»  αυτή  της  ηλεκτρονικής  τραπεζικής 

(Guttmann,  2003).  Η  χρηματοδότηση  τέτοιων  έργων  φθάνει  σε  ύψη 

πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ.  Βέβαια,  η  «ασυγκράτητη» αυτή τάση 

στο όνομα του εκσυγχρονισμού δεν θα επικρατεί στο μέλλον αλλά θα 

επικρατήσει  μια  πιο  συστηματική  και  προσεκτική  προσέγγιση 

(Αρχοντάκης κ.α., 1994).

Κεφάλαιο 2 - Παρουσίαση του INTERNET BANKING. 

2.1 Εννοιολογικός προσδιορισμός. 

Με τον όρο  e-banking ή ηλεκτρονική τραπεζική ή  Internet Banking 

εννοούμε  το  σύστημα  εκείνο  τραπεζικής  που  δίνει  τη  δυνατότητα 

πραγματοποίησης τραπεζικών συναλλαγών μέσω του διαδικτύου (world 
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wide web)  χωρίς  να  απαιτείται  η  φυσική  παρουσία  του  πελάτη  σε 

κατάστημα  της  τράπεζας  (Μυρτίδης,  2008).  Σύμφωνα  με  την  Ένωση 

Ελληνικών Τραπεζών ως ηλεκτρονική τραπεζική νοείται «οποιαδήποτε 

εμπορική  συναλλαγή  που  διεξάγεται  μεταξύ  της  τράπεζας  και  των 

πελατών της διαμέσου ηλεκτρονικών δικτύων και βοηθάει ή οδηγεί στην 

πώληση  τραπεζικών  υπηρεσιών  /  προϊόντων  (Σινανιώτη-Φαρσαρώτας, 

2005).  Απαραίτητη  προϋπόθεση  για  τη  χρήση  του  e-banking είναι  η 

κατοχή από πλευράς πελάτη ηλεκτρονικού υπολογιστή και η πρόσβαση 

στον παγκόσμιο ιστό (διαδίκτυο). 

Στο  σημείο  αυτό  κρίνεται  απαραίτητο  να  γίνει  μία  διευκρίνιση 

αναφορικά με τους όρους e-banking και internet banking. Ανάλογα με το 

κανάλι  μέσω  του  οποίου  παρέχονται  οι  υπηρεσίες,  το  e-banking 

διακρίνεται  σε  internet banking,  phone banking και  mobile banking. 

Όπως  είναι  ευνόητο,  στην  περίπτωση  του  internet banking 

χρησιμοποιείται το internet για την υλοποίηση των συναλλαγών, ενώ στις 

άλλες δύο περιπτώσεις το σταθερό ή κινητό μας τηλέφωνο αντίστοιχα. 

Με άλλα λόγια, ο όρος e-banking (electronic banking) είναι η «ομπρέλα» 

κάτω  από  την  οποία  υπάρχουν  οι  εναλλακτικές  μορφές  παροχής 

υπηρεσιών  ήτοι  internet banking,  phone banking και  mobile banking. 

Άλλες  μορφές  ηλεκτρονικής  τραπεζικής  είναι  και  οι  αυτόματες 

ταμειολογιστικές μηχανές, οι γνωστές σε όλους μας ως ΑΤΜ καθώς και 

τα EFT/POS μηχανήματα στα διάφορα σημεία πωλήσεων.

 Μέσω, λοιπόν, του internet banking οι πελάτες των τραπεζών δύναται 

να  πραγματοποιούν  πλήθος  συναλλαγών  όπως  παρακολούθηση 

υπολοίπων  λογαριασμών,  μεταφορές  κεφαλαίων,  πάσης  φύσεως 

πληρωμές, επενδυτικές υπηρεσίες και πλήθος άλλων εργασιών οι οποίες 

αναλύονται διεξοδικά στο επόμενο μέρος της παρούσας εργασίας. 

Είναι γενικά αποδεκτό το γεγονός ότι το ανθρώπινο δυναμικό κοστίζει 

περισσότερο  συγκριτικά  με  τα  μηχανήματα.  Οι  τράπεζες  είναι 
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επιχειρήσεις  που,  όπως  έχει  προαναφερθεί,  έχουν  ως  βασική  τους 

επιδίωξη την αύξηση των κερδών τους.  Η τεχνολογία,  λοιπόν,  γίνεται 

σύμμαχος τους στην προσπάθεια μείωσης των λειτουργικών τους εξόδων 

μέσω  της  δημιουργίας  συστημάτων  αυτοεξυπηρέτησης  (self service) 

(Μυρτίδης, 2008). 

Οι  τράπεζες  στις  μέρες  μας  έχουν  αποκτήσει  την  απαραίτητη 

τεχνογνωσία ώστε να κατανοούν τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες 

των πελατών τους προκειμένου να τις ικανοποιούν αποδοτικά και προς 

όφελος τους αλλά παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλού επιπέδου υπηρεσίες 

στο  κοινό  τους.  Ο  Robert Guttmann στο  σύγγραμμα  του  με  τίτλο 

Cybercash χαρακτηρίζει τις τράπεζες ως “Financial Supermarkets” καθώς 

πλέον  προσφέρουν  πάσης  φύσεως  τραπεζική,  επενδυτική  και 

ασφαλιστική υπηρεσία με ένα «κλικ».  Οι χρήστες, λοιπόν, του internet 

banking απολαμβάνουν μεγαλύτερη άνεση και ευκολία στις τραπεζικές 

τους συναλλαγές. Έχουν τη δυνατότητα να διεκπεραιώνουν συναλλαγές 

24 ώρες το 24ωρο και 365 μέρες το χρόνο (Ρεπούσης, 2005). Επίσης, 

μεγάλο όφελος φαίνεται πως έχουν οι  επιχειρήσεις,  καθώς το κόστος 

λειτουργίας  τους  συμπιέζεται  εξοικονομώντας  χρόνο,  καταβάλλοντας 

μειωμένες  προμήθειες  και  έχοντας  περιορισμένο  κίνδυνο  για  απώλεια 

χρημάτων.  Πολύ  συχνά  οι  τράπεζες  διαθέτουν  «προσφορές»  ή 

ευνοϊκότερους  όρους  μέσω  του  internet-banking,  γεγονός  δίνει  στους 

χρήστες  την  ευκαιρία  να  επωφεληθούν  των  καταστάσεων  σε  κάθε 

περίπτωση.  Για  παράδειγμα,  τα  καταθετικά  προϊόντα  που  διατίθενται 

αποκλειστικά  προς  της  χρήστες  του  διαδικτύου  έχουν  μεγαλύτερη 

απόδοση  από  αυτά  που  προσφέρονται  στα  γκισέ  των  τραπεζών. 

Αντίστοιχα,  τα  δάνεια  μέσω  internet έχουν  χαμηλότερο  επιτόκιο 

(Σινανιώτη-Φαρσαρώτας, 2005).

 Φυσικά,  αναφορικά  με  την  ασφάλεια  που  χαρακτηρίζει  τις 

συναλλαγές,  οι  προσπάθειες  δεν  έχουν  πάψει  προκειμένου  να 
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εξασφαλισθούν  τα  καλύτερα  δυνατά  αποτελέσματα  καθώς  είναι 

παράγοντας κρίσιμος για την εξάπλωση της χρήσης των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών από το κοινό. 

2.2 Ιστορική αναδρομή.  

Αρκετές τράπεζες στην Αμερική κατά τη δεκαετία του 1990 έκαναν 

την εμφάνιση τους προσφέροντας τραπεζικές υπηρεσίες με ηλεκτρονική 

μορφή, καθώς τα λειτουργικά τους κόστη ήταν πολύ μικρότερα από αυτά 

που βάρυναν τις τράπεζες με τα παραδοσιακά υποκαταστήματα και τα 

περιθώρια κέρδους ήταν μεγάλα. Το έτος 1990 η πρώτη τράπεζα η οποία 

έθεσε σε εφαρμογή τις  on-line συναλλαγές σε διεθνές επίπεδο ήταν η 

Wells Fargo Bank, που είχε έδρα την Καλιφόρνια. Το παράδειγμα της 

στην πορεία ακολούθησαν και άλλοι πιστωτικοί οργανισμοί όπως η Bank 

of America. Ωστόσο, μόλις τον Οκτώβριο του 1995 δημιουργήθηκε στην 

Αμερική η πρώτη αμιγώς ηλεκτρονική τράπεζα με την επωνυμία Security 

First Network Bank. Η τράπεζα αυτή δίχως να ιδρύσει υποκαταστήματα 

εξυπηρετούσε  τους  πελάτες  της  μόνο   μέσω  internet.  Ταυτόχρονα, 

σήμανε συναγερμός για τις παραδοσιακές τράπεζες, οι οποίες άρχισαν να 

παρέχουν στους πελάτες τη δυνατότητα να πραγματοποιούν συναλλαγές 

μέσω των ηλεκτρονικών δικτύων, σε μια προσπάθεια συγκράτησης του 

κοινού  και  ταυτόχρονα  αναβάθμισης  των  παρεχόμενων  από  αυτές 

υπηρεσιών. 

Ωστόσο,  η  πρώτη  γενιά  τραπεζών  που  παρείχαν  υπηρεσίες  μόνο 

ηλεκτρονικά δε στέφθηκε με επιτυχία. Η  Security First Network Bank 

καθώς  και  η  Tieback,  αμιγώς  ηλεκτρονικές  τράπεζες,  εξαγοράστηκαν 

από άλλες αμερικανικές τράπεζες. Ο λόγος ήταν απλός: όλες οι τράπεζες 

καταβάλλουν μεγάλες  προσπάθειες  προκειμένου  να αποκτήσουν  φήμη 

και πελατεία. Το κοινό πρέπει να έχει εμπιστοσύνη σε μια τράπεζα ώστε 
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να συνεχίσει να συναλλάσσεται με αυτή σε βάθος χρόνου. Με την ίδια 

λογική  οι  πελάτες  αντιμετώπισαν  και  τις  ηλεκτρονικές  τράπεζες.  Οι 

παραδοσιακοί χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί κέρδισαν την εμπιστοσύνη 

του  κοινού  σε  θέματα  ασφαλείας  έναντι  των  αμιγώς  ηλεκτρονικών 

τραπεζών.  Ωστόσο,  οι  παραδοσιακές  τράπεζες  δεν  έπαψαν  να 

προσπαθούν να «χτίσουν» την εμπιστοσύνη του κοινού αναφορικά με τις 

ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  και  διέθεταν  μεγάλα  χρηματικά  ποσά  για 

διαφήμιση των προσφερόμενων από αυτές υπηρεσιών (Guttmann, 2003). 

Στην Ελλάδα το 1997 η τράπεζα Εγνατία εισήγαγε το internet banking 

με  την  υπηρεσία  που  την  ονόμασε  WebTeller.  Αρχικά,  μέσω  της 

εφαρμογής  αυτής  προσφέρονταν  βασικές  συναλλαγές  όπως  πχ.  η 

ενημέρωση  υπολοίπων  λογαριασμών,  μεταφορές  κεφαλαίων  μεταξύ 

λογαριασμών της τράπεζας Εγνατίας και άλλες πληροφοριακού επιπέδου 

συναλλαγές.  Τη «σκυτάλη» πήρε τη Τράπεζα Πειραιώς, η οποία με την 

WinBank το 2000 ουσιαστικά δημιούργησε μια ξεχωριστή μονάδα από 

αυτή  της  τράπεζας  προκειμένου  να  παρέχει  όμως  πάσης  φύσεως 

τραπεζικές υπηρεσίες μέσω ηλεκτρονικών καναλιών. 

Το  2008 πλέον  το  σύνολο των  τραπεζικών  οργανισμών προσφέρει 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής καθώς κατέστη σαφής η ανάγκη των 

πελατών να πραγματοποιούν τις συναλλαγές τους εύκολα καθ’ όλη τη 

διάρκεια  της  ημέρας,  με  ασφάλεια  ανεξάρτητα  του  που  βρίσκονται 

γεωγραφικά.  Η ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών είναι  υψηλή 

και σχεδόν εφάμιλλη με αυτή των υπόλοιπων χωρών.

Οι τράπεζες που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω του διαδικτύου 

είναι η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, η Αγροτική Τράπεζα 

της Ελλάδος, η  Alpha Bank, η Εμπορική τράπεζα, η  Marfin-Egnatia, η 

Citibank, η Millennium Bank, η Τράπεζα Πειραιώς, Κύπρου, Ασπίς και 

Λαϊκή,  η  Ελληνική  Τράπεζα,  το  Ταχυδρομικό  Ταμιευτήριο,  η 
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Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, η Τράπεζα Αττικής καθώς και η Γενική 

Τράπεζα.

Πίνακας 1. Ηλεκτρονικές διευθύνσεις τραπεζών

Τράπεζα Ηλεκτρονική διεύθυνση
Eurobank www.eurobank.gr
Εθνική Τράπεζα www.nbg.gr
Αγροτική Τράπεζα www.atebank.gr
Alpha Bank www.alpha.gr
Εμπορική Τράπεζα www.emporiki.gr
Marfin Egnatia Bank www.marfinegnatiabank.gr
Citibank www.citibank.gr
Millennium Bank www.millenniumbank . gr
Τράπεζα Πειραιώς www.winbank.gr
Τράπεζα Κύπρου www.bankofcyprus.gr
Ασπίς www.aspisbank.gr
Λαϊκή Τράπεζα www.laiki.com/
Ελληνική Τράπεζα www.hellenicbank.gr
Ταχυδρομικό ταμιευτήριο www.ttbank.gr
Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων www.chaniabank.gr
Τράπεζα Αττικής www.bankofattica.gr
Γενική Τράπεζα www.geniki.gr

Από πλευράς πελατών όμως μπορούμε να πούμε ότι ακόμη υπάρχουν 

πρακτικά προβλήματα που αναζητούν λύση. Οι τράπεζες δεν παρέχουν 

τις συσκευές που προαπαιτούνται για να έχει πρόσβαση ένας χρήστης 

στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες μιας τράπεζας. Ο κάθε χρήστης αποκτάει με 

δικά του μέσα τον απαραίτητο εξοπλισμό και επιβαρύνεται με το κόστος 

χρήσεως των ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών και με κάθε έξοδο ή 

φόρο που συνδέεται με αυτές. Ταυτόχρονα, η διείσδυση του internet στη 

χώρα  μας  στο  τέλος  του  2007  φθάνει  στο  34,9%  (σύμφωνα  με  τα 

στοιχεία  που  δίνει  το  Παρατηρητήριο  για  την  κοινωνία  της 

πληροφορίας),  ποσοστό  ιδιαίτερα  αυξημένο  και  ικανοποιητικό  αν 

σκεφθεί  κανείς  ότι  μέχρι  και  πριν  δύο  περίπου  έτη  το  ποσοστό αυτό 
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κυμαίνονταν στα επίπεδα του 15% μόλις  (Γλύκας-Ξηρογιάννης,2004)! 

Σύμφωνα με στοιχεία της Internet World Stats η αύξηση της χρήσης του 

internet στην Ελλάδα κατά τα έτη 2000-2008 φθάνει στο 280%. Βέβαια, 

στη  χώρα  μας  το  κόστος  σύνδεσης  στο  διαδίκτυο,  παρόλο  τον 

ανταγωνισμό  που  υπάρχει  μεταξύ  των  εταιριών  που  προσφέρουν 

συνδέσεις στο internet, είναι αρκετά υψηλό. 

Μέχρι  σήμερα  μελέτες  κατέδειξαν  ότι  οι  κυριότεροι  λόγοι  που  οι 

Έλληνες  χρήστες  συνδέονται  στο  διαδίκτυο  είναι  για  αναζήτηση 

πληροφοριών,  για  τη  χρήση  του  ηλεκτρονικού  ταχυδρομείου,  για 

«κατέβασμα» μουσικής,  λογισμικού  κλπ.  και  για  ενημέρωση από  την 

ειδησεογραφία.  Στον  αντίποδα,  η  ηλεκτρονική  τραπεζική 

συμπεριλαμβάνεται στις λιγότερο διαδεδομένες χρήσεις.

Αυτό  που  ο  αναγνώστης  αντιλαμβάνεται  αμέσως  από  την 

πληροφόρηση που παρέχει η εικόνα 1 είναι ότι η χώρα μας υπολείπεται 

εμφανώς των υπολοίπων χωρών, όμως οι ρυθμοί αύξησης στη χρήση του 

internet που μας χαρακτηρίζουν και αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα 2 

δύναται να καταστούν ικανοί προκειμένου να αυξηθεί το ποσοστό αυτό 

διείσδυσης. 

Εικόνα 1. Βαθμός διείσδυσης internet ανά τον κόσμο.
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Η διείσδυση της ευρυζωνικότητας στην Ελλάδα το πρώτο εξάμηνο 

του 2008 έφθασε στο 11,15% σύμφωνα με το Παρατηρητήριο για την 

κοινωνία  της  πληροφορίας,  γεγονός  που  καθιστά  την  ευρυζωνική 

σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση εφικτή.  Ο ρυθμός ανάπτυξης της 

χώρας  μας  παραμένει  μεγαλύτερος  από  αυτόν  των  υπόλοιπων 

Ευρωπαϊκών χωρών.  Ειδικότερα,  οι  συνολικές  ευρυζωνικές  συνδέσεις 

στα τέλη Ιουνίου ανέρχονται σε 1.245.974, παρουσιάζοντας αύξηση της 

τάξης του  63,8%  σε σχέση με το  2007. Η  απόσταση που χωρίζει την 

Ελλάδα από την Ευρώπη βαίνει μειούμενη και η σύγκλιση εκτιμάται ότι 

θα επιτευχθεί στα μέσα έως τα τέλη του 2010 (Λιλιοπούλου, 2007).

Ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα των ευρυζωνικών συνδέσεων είναι 

αυτό  του  χαμηλού  κόστους.  Στο  Γράφημα  2.1  που  ακολουθεί 

απεικονίζεται ξεκάθαρα πως το κόστος των συνδέσεων έχει μια φανερά 

15



Internet Banking                                                            
                                                                                                                Σεγρέκη Μαρία

πτωτική  πορεία  προκειμένου  να  προσελκύσει  το  ενδιαφέρον  των 

χρηστών του internet. 

Γράφημα  2.1  Εξέλιξη  Μέσου  Κόστους  Ευρυζωνικής  Σύνδεσης  

(Ιανουάριος 2004-Ιούνιος 2008) σε σχετικά μεγέθη

[Πηγή: Παρατηρητήριο για την ΚτΠ]

Γράφημα 2.2 Διάρκεια σύνδεσης ανά ημέρα.
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Αναφορικά,  τώρα με την ηλικία των χρηστών, η πιο δραστήρια 

ομάδα που χρησιμοποιεί το  internet είναι αυτή των 16-36 ετών, καθώς 

αποτελεί  και  το  70% και  πλέον των χρηστών.  Το 50% των Ελλήνων 

χρηστών το 2004 άνηκε στη μέση βαθμίδα εκπαίδευσης, το 40% στην 

ανώτατη βαθμίδα εκπαίδευσης και μόλις το 10% στην κατώτατη βαθμίδα 

εκπαίδευσης.  Η  πλειονότητα  των  χρηστών  από  άποψης  εισοδήματος 

προέρχεται  από  τα  μεσαία  αστικά  στρώματα.  Οι  μισθωτοί 

καταλαμβάνουν  το  μεγαλύτερο  μέρος  της  ομάδας  χρηστών  του 

διαδικτύου, στοιχείο πολύ ενθαρρυντικό για τις τράπεζες που οι μισθωτοί 

είναι  το  “target group”  που  στοχεύουν  προκειμένου  να  παρέχουν 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες. 

Σε έρευνα που διεξήχθη από το Παρατηρητήριο για την κοινωνία 

της πληροφορίας έλαβαν μέρος 28.000 άτομα και από την επεξεργασία 

των ερωτηματολογίων συνάγεται  το συμπέρασμα ότι  ο  χρόνος  που οι 

Έλληνες αφιερώνουν στη χρήση του  internet από το 2004 έως το 2008 

έχει διπλασιαστεί με περεταίρω ανοδικές τάσεις. Συνεπώς, ευοίωνα είναι 

τα μηνύματα για τις τράπεζες και τη μελλοντική χρήση του  e-banking 

καθώς όσο πιο οικειοποιημένο είναι το κοινό με τη χρήση του  internet 

τόσο  η  χρήση  των  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  θα  ακολουθεί  ανάλογη 

ανοδική πορεία. 

Βέβαια,  αυτό  που  ισχύει  ακόμη και  το  έτος  2008  σύμφωνα  με 

έρευνες είναι ότι οι λόγοι για τους οποίους οι Έλληνες χρησιμοποιούν το 

internet δεν έχουν μεταβληθεί. Σύμφωνα με την Εθνική Έρευνα για τις 

νέες τεχνολογίες το 2002 οι δραστηριότητες έχουν ως εξής:
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Γράφημα 2.3 Κυριότεροι λόγοι χρήσης Internet στην Ελλάδα

Από το Γράφημα 2.3 παρατηρούμε ότι οι τραπεζικές συναλλαγές 

κατέχουν μόλις το 1,2% των συναλλαγών. Παρόλο που το ποσοστό δεν 

είναι μεγάλο, σε αυτό που πρέπει να εστιάσουν όλες οι τράπεζες είναι 

στις προσπάθειες των Ελλήνων για αναβάθμιση της καθημερινής τους 

ζωής.  Η  χρήση  του  διαδικτύου  έχει  μπει  στη  ζωή  όλων  μας.  Οι 

αγοραστές  Η/Υ ολοένα  και  αυξάνονται.  Όμως  οι  τράπεζες  πρέπει  να 

έχουν ως όραμα το γεγονός ότι κάποιος δεν αγοράζει Η/Υ απλά για να 

συνδεθεί  με  την  τράπεζα.  Οι  πελάτες  πρέπει  να  πεισθούν  ότι  θα 

βοηθηθούν σε όλες τις πτυχές τις ζωής τους. Για παράδειγμα, με τους 

ρυθμούς από τους οποίους χαρακτηρίζεται η σύγχρονη κοινωνία πολλές 

φορές  καθίσταται  δύσκολο  για  το  κοινό,  και  ειδικότερα  για  τους 

εργαζόμενους,  να  μεταβούν  σε  κάποιο  τραπεζικό  κατάστημα 

προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Η πραγματοποίηση των τραπεζικών του 

συναλλαγών μέσω internet φαντάζει μονόδρομος στο άμεσο μέλλον.
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2.3 Οι δυνατότητες που προσφέρει το e-banking. 

2.3.1 Γενική θεώρηση. 

Έχοντας  ως  γνώμονα  την  αυτοεξυπηρέτηση,  οι  τράπεζες  με  τη 

βοήθεια του  e-banking έχουν χαράξει το δρόμο για ανάπτυξη του  self-

service banking.  Αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι  οι  πελάτες 

είναι αυτοί που υλοποιούν τις συναλλαγές. Τα δεδομένα των συναλλαγών 

αυτών  μεταφέρονται  ηλεκτρονικά  στις  βάσεις  των  τραπεζών  και 

ενημερώνουν  λογαριασμούς  και  data bases δημιουργώντας  τις 

κατάλληλες  χρεώσεις,  πιστώσεις,  ελέγχους  και  πληροφορίες  κατά 

περίπτωση (Μυρτίδης, 2008). 

Το  πρώτο  πράγμα  που  γίνεται  αντιληπτό  με  τη  χρήση  του  e-

banking από  πλευράς  τραπεζών  είναι  ο  περιορισμός  των 

συναλλασσομένων στα γκισέ των τραπεζών. Αυτό βέβαια δε σημαίνει ότι 

η ανάγκη φυσικής παρουσίας του πελάτη στο κατάστημα μιας τράπεζας 

εξαφανίζεται καθώς πάντα θα υπάρχει αυτή η ανάγκη για την υλοποίηση 

των  πιο  σύνθετων  τραπεζικών  εργασιών,  για  διαπραγμάτευση  και 

υπογραφή  των  όρων  συνεργασίας  και  κυρίως  προκειμένου  να 

προσκομίσουν  πάσης  φύσεως  πρωτότυπο  έγγραφο  το  οποίο  κρίνεται 

απαραίτητο από τους κανόνες που επιβάλλει στις τράπεζες η Τράπεζα της 

Ελλάδος. 

2.3.2 Νέοι τρόποι παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Ανάλογα με το κανάλι που χρησιμοποιείται σε κάθε περίπτωση για 

τη  μετάδοση  των  δεδομένων  και  την  παροχή  των  υπηρεσιών  έχουν 

δημιουργηθεί οι εξής τομείς e-banking: 
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1. το δίκτυο αυτόματων μηχανημάτων ανάληψης (ΑΤΜ- Automated 

Teller Machine).

2. το Electronic Funds Transfer / Point of Sales (EFT/POS).

3. Το Mobile Banking. 

4. Το Phone Banking.

2.3.2.1 Τα ΑΤΜ

Η πρώτη μορφή ηλεκτρονικής τραπεζικής έγινε πραγματικότητα 

μέσω  των  ATM (Automatic Teller Machines).  Τα  ΑΤΜ  είχαν  ως 

αποτέλεσμα,  όπως αναφέρθηκε  και  ανωτέρω,  την  αποσυμφόρηση των 

γκισέ  των  τραπεζών.  Τα  ΑΤΜ  δεν  είναι  τίποτα  περισσότερο  από 

ηλεκτρονικά ταμεία που προσφέρουν δυνατότητα 24ωρης εξυπηρέτησης 

στους χρήστες τους. Οι χρήστες με την κάρτα και των κωδικό αριθμό 

PIN (personal identification number)  πραγματοποιούν  τις  πιο 

συνηθισμένες  συναλλαγές.  Το  web banking ακολουθεί  την  ίδια 

φιλοσοφία με τη διαφορά ότι η οθόνη του υπολογιστή αναλαμβάνει να 

παίζει το ρόλο της οθόνης της αυτόματης ταμειολογιστικής μηχανής. 

Τα ΑΤΜ έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνήσουν με τον πελάτη 

και σε άλλες γλώσσες πέραν της Ελληνικής. Η διάκριση τους έχει ως 

εξής: 

I. Through the Wall.  Σε  αυτή  την  περίπτωση  τα  ΑΤΜ  είναι 

τοποθετημένα  έξω  από  την  τράπεζα  ή  από  οποιοδήποτε  άλλο 

κτίριο. 

II. In the Lobby. Τα ΑΤΜ είναι τοποθετημένα στον εσωτερικό χώρο 

των τραπεζών, πολυκαταστημάτων,  Super Markets ή Εμπορικών 

κέντρων. 
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III. Vestibule. Τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένους προθαλάμους 

των τραπεζών και μπορούν να λειτουργήσουν και εκτός εργάσιμων 

ωρών (Λυμπερόπουλος, 1994).

Αρχικά,  ο  ρόλος  τους  ήταν  αρκετά  περιορισμένος  και  αφορούσε 

μόνο τη  δυνατότητα  ανάληψης  μετρητών από  το  μηχάνημα.  Όμως  οι 

τράπεζες  σύντομα  κατανόησαν  το  όφελος  της  λειτουργίας  τους  και 

αναβάθμισαν τον ρόλο τους. Οι προμήθειες που εισπράττουν οι τράπεζες 

τείνουν να είναι μεγαλύτερες για υπηρεσίες που προσφέρουν σε χρήστες 

των  ΑΤΜ  που  δεν  είναι  πελάτες  της.  Με  τον  τρόπο  αυτό  γίνεται 

προσπάθεια  διεύρυνσης  του  μεριδίου  της  αγοράς  κάθε  τράπεζας  και 

ταυτόχρονα οι πελάτες ωθούνται στη χρήση των εναλλακτικών δικτύων 

διανομής τραπεζικών υπηρεσιών. 

 Πλέον στις μέρες μας η δυνατότητα πληρωμής λογαριασμών κοινής 

ωφέλειας, η εξόφληση του ΦΠΑ και η ανανέωση χρόνου ομιλίας των 

κινητών τηλεφώνων είναι μόνο μερικές από τις σχετικά νέες υπηρεσίες 

που παρέχουν τα ΑΤΜ. 

2.3.2.2 EFT/POS

Με  τον  όρο  E.F.T.P.O.S νοούνται  τα  μηχανήματα  ηλεκτρονικής 

μεταφοράς κεφαλαίων στα σημεία πωλήσεων (Electronic Funds Transfer 

at the Point of Sale).  Πάσης  φύσεως  κατάστημα  που  υιοθετεί  τις 

πληρωμές με χρεωστικές (cash cards) ή πιστωτικές κάρτες εφοδιάζεται 

με τις μικρές αυτές συσκευές (τερματικά) που διενεργούν αυτόματα τις 

συναλλαγές. 

Οι  πελάτες  επωφελούνται  από  τη  ύπαρξη  των  EFT/POS στα 

σημεία  πώλησης  καθώς  δεν  είναι  υποχρεωμένοι  να  έχουν  μαζί  τους 
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μετρητά για την πραγματοποίηση μιας συναλλαγής.  Έτσι,  τα χρήματα 

που  διατηρούν  με  τη  μορφή  καταθέσεων  έχουν  μεγαλύτερη  απόδοση 

καθώς  η  εκταμίευση  από  το  λογαριασμό  πραγματοποιείται  κατά  τη 

συναλλαγή. Οι χρήστες όμως των καρτών, και ιδιαίτερα των πιστωτικών, 

πρέπει να χαρακτηρίζονται από σύνεση στις συναλλαγές τους. Η έντοκες 

δόσεις  των πιστωτικών καρτών δεν  είναι  τίποτε  άλλο από μια  μορφή 

έμμεσου  δανεισμού,  με  υψηλό  μάλιστα  κόστος  εξυπηρέτησης.  Οι 

χρήστες πολλές φορές υπερχρεώνονται καθώς τα όρια πολλών καρτών 

είναι  αρκετά  υψηλά  (έως  4.000  €  ακόμη και  6.000€)  και  βρίσκονται 

παγιδευμένοι σε μια κατάσταση χρόνιου δανεισμού. 

Οι επιχειρήσεις σαφώς και μειώνουν το λειτουργικό τους κόστος 

καθώς δεν χρησιμοποιούν υπαλλήλους ή παραστατικά για την εκτέλεση 

των συναλλαγών. Οι κάτοχοι των τερματικών POS επιβαρύνονται με το 

εφάπαξ  κόστος  αρχικής  εγκατάστασης  της  συσκευής,  πάγιο  και 

ποσοστιαία  προμήθεια  επί  του  ποσού  των  πωλήσεων  που 

πραγματοποιούν (συνήθως 2-4%). Η προσφορά πολλών άτοκων δόσεων 

κάνει  ελκυστική  την  εξόφληση  των  αγορών  με  πιστωτική  κάρτα  και 

αυξάνει τις πωλήσεις των εμπόρων.

Θετικό αντίκτυπο όμως από τα μηχανήματα EFT / POS έχουν και 

οι  τράπεζες,  οι  οποίες  δεν  απασχολούν  εργατικό  δυναμικό  για  την 

εκτέλεση  των  πληρωμών.  Η  εκκαθάριση  των  συναλλαγών 

πραγματοποιείται  αυτόματα  στο  τέλος  κάθε  εργάσιμης  ημέρας  με 

αποτέλεσμα οι λογαριασμοί των εμπόρων να πιστώνονται γρήγορα και 

με ασφάλεια.

Κατά μια έννοια,  τα τερματικά  EFT/POS και  τα  ATM θεωρούνται 

ανταγωνιστές  καθώς  τα  πρώτα  δύναται  να  χρησιμοποιηθούν  και  για 

αναλήψεις μετρητών, περιορίζοντας την χρήση των ΑΤΜ. Εξάλλου, η 

χρήση  των  EFT/POS για  πληρωμές  μέσω  κάρτας  είναι  ίσως  το  πιο 

σημαντικό  υποκατάστατο  των  πληρωμών  με  μετρητά  (ECB,  1999). 
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Πλήθος  συναλλαγών  εκτελούνται  χωρίς  ούτε  ο  αγοραστής  ούτε  ο 

πωλητής να προσέρχεται στην τράπεζα. 

2.3.2.3 Mobile Banking.

Το  mobile banking είναι ένας εξελισσόμενος τομέας του  e-banking, 

με τον οποίο η επικοινωνία πραγματοποιείται μέσω κινητού τηλεφώνου. 

Οι  πελάτες  των τραπεζών έχουν πρόσβαση στις  τραπεζικές  υπηρεσίες 

μέσω  των  κινητών  τους  τηλεφώνων.  Μέσω  μηνυμάτων  sms (short 

messaging service) είναι δυνατή η εκτέλεση απλών πληρωμών καθώς και 

η  αποστολή  ποσών  εφόσον  στη  θέση  της  διεύθυνσης  e-mail 

χρησιμοποιηθεί  ο  αριθμός  του  κινητού  τηλεφώνου.  Ο  παραλήπτης 

ειδοποιείται  με μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο και επισκέπτεται το 

web site για να ολοκληρώσει την είσπραξη. Οι χρήστες επίσης έχουν τη 

δυνατότητα να ενημερώνονται για το υπόλοιπο του λογαριασμού τους, 

την πίστωση της μισθοδοσίας τους, τις τιμές των μετοχών, τις πληρωμές 

επιταγών, πιστωτικών καρτών, λογαριασμών ΔΕΗ, ΟΤΕ κλπ. Οι κάτοχοι 

μάλιστα  προηγμένης  τεχνολογίας  κινητού  τηλεφώνου  δύναται  να 

αποκτήσουν  πρόσβαση  στο  site της  τράπεζας  χρησιμοποιώντας  τη 

συσκευή  τους  ως  ηλεκτρονικό  υπολογιστή.  Σε  περιπτώσεις  όπως  στις 

τιμές  των  μετοχών  που  μεταβάλλονται  γρήγορα,  το  mobile banking 

αποδεικνύεται πολύ χρήσιμο καθώς ο κάτοχος του δεν χάνει ευκαιρίες 

για  επενδύσεις  ούτε  αφιερώνει  χρόνο  για  την  παρακολούθηση  της 

συνεδρίασης του χρηματιστηρίου. 

Στην  Ελλάδα  η  κινητή  τηλεφωνία  γνώρισε  δυναμική  πορεία 

ανάπτυξης που εξέπληξε ακόμη και τους πιο αισιόδοξους αναλυτές. Είναι 

γεγονός ότι η διείσδυση των κινητών τηλεφώνων είναι μεγαλύτερη από 

αυτή  του  internet.  Συνεπώς,  για  τις  τράπεζες  υπάρχει  ένα  ευνοϊκό 

περιβάλλον  προκειμένου  να  παρέχουν  τραπεζικές  υπηρεσίες  μέσω 
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κινητής τηλεφωνίας.  Ωστόσο η ανάπτυξη προς αυτήν την κατεύθυνση 

είναι περιορισμένη καθώς οι τράπεζες επικεντρώνουν το σύνολο σχεδόν 

των προσπαθειών τους στην εδραίωση του  internet banking,  το οποίο 

αντιμετωπίζει προβλήματα διάδοσης στη χώρα μας. 

2.3.2.4 Phone Banking.

Το phone banking με τη σειρά του έχει ως αποστολή την παροχή 

ολοκληρωμένων  τραπεζικών  υπηρεσιών  στον  πελάτη.  Οι  πελάτες 

εφοδιάζονται  με  ειδικούς  κωδικούς  και  οι  συνομιλίες  τους  με  τα 

πιστωτικά  ιδρύματα  καταγράφονται  προκειμένου  να  εξασφαλισθεί  η 

ασφάλεια των συναλλαγών. 

Η κινητικότητα  των  τραπεζών προς  αυτή την  κατεύθυνση είναι 

μεγάλη  όχι  όμως τόση όσο στην  περίπτωση του  internet banking.  Οι 

τράπεζες απευθύνονται στο τμήμα εκείνο των πελατών που προτιμά να 

διεκπεραιώνει συναλλαγές μέσω του τηλεφώνου τους.

Ο πελάτης μπορεί να πραγματοποιήσει όλες τις συναλλαγές που 

προαναφέρθηκαν.  Οι  τηλεφωνικές  υπηρεσίες  βασίζονται  στην  τονική 

(tone pad –  συσκευή  ηχητικών  τόνων)  ή  φωνητική  επικοινωνία.  Ο 

πελάτης ακολουθώντας απλές οδηγίες μέσω του τηλεφώνου του  έχει μια 

σειρά  επιλογών,  στις  οποίες  αποκτά  πρόσβαση  με  το  πάτημα  ενός 

κουμπιού του τηλεφώνου. Υπάρχει επίσης και η δυνατότητα φωνητικής 

αναγνώρισης (voice recognition). Στην προκειμένη περίπτωση ο πελάτης 

διατυπώνει το αίτημα του μιλώντας αργά και καθαρά και η απάντηση 

είναι αυτοματοποιημένη, καθώς παρέχεται μέσω αυτόματου τηλεφωνητή. 

Σήμερα τα πιστωτικά ιδρύματα προσφέρουν όλο και πιο σύνθετα 

προϊόντα  μέσω  του  καναλιού  αυτού.   Οι  τράπεζες  πλέον  δίνουν  τη 

δυνατότητα  στους  πελάτες  τους  να  κάνουν  ανοικτές  ερωτήσεις  στις 

οποίες η απάντηση παρέχεται είτε από αυτόματο τηλεφωνητή μετά από 
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επεξεργασία  του  αιτήματος  είτε  από  εκπρόσωπο  του  πιστωτικού 

ιδρύματος  καθώς  οι  συναλλαγές  αυτές  δεν  είναι  δυνατό  να 

διεκπεραιωθούν μέσω τηλεφώνου χωρίς την περεταίρω επεξεργασία τους 

από  την  πλευρά  του  πιστωτικού  ιδρύματος.  Σε  όλες  τις  υπόλοιπες 

περιπτώσεις το βασικό πλεονέκτημα είναι η μείωση τους κόστους από 

πλευράς  της  τράπεζας  και  η  άμεση εξυπηρέτηση  που  παρέχεται  στον 

πελάτη  από  οπουδήποτε  και  αν  βρίσκεται.  Πολλές  μάλιστα  τράπεζες 

δέχονται τηλεφωνικά αιτήσεις για δάνεια που εγκρίνονται μέσα σε λίγα 

μόλις  λεπτά.  Οι  υπάλληλοι  των  τραπεζών  με  τη  βοήθεια  της 

πληροφορικής  έχουν  πλήρη  εικόνα  των  στοιχείων  του  πελάτη  και 

προχωρούν στην αποστολή των απαραίτητων εγγράφων για υπογραφή 

από τον πελάτη.

 2.4  Θετικές  και  αρνητικές  επιπτώσεις  εφαρμογών  ηλεκτρονικής 

τραπεζικής. 

Με μια πρώτη σκέψη μπορούμε να πούμε πως αυτό που αλλάζει 

άμεσα είναι οι συνθήκες του ανταγωνισμού. Στην τραπεζική αγορά με 

την  εμφάνιση  της  ηλεκτρονικής  τραπεζικής  δημιουργούνται  συνθήκες 

πλήρους  ανταγωνισμού,  με  αποτέλεσμα  το  πάγιο  κόστος  για  τη 

δημιουργία μιας τράπεζας, μιας χρηματιστηριακής ή μιας ασφαλιστικής 

εταιρίας  να  μειώνεται  ενώ,  αντίστοιχα,  να  αυξάνεται  σημαντικά  το 

μεταβλητό  κόστος  για  την  παροχή  online υπηρεσιών  (Σινανιώτη-

Φαρσαρώτας, 2005).

Κατά  δεύτερον,  το  διαδίκτυο  δημιουργεί  στα  χρηματοπιστωτικά 

ιδρύματα νέες δυνατότητες κερδοφορίας, καθώς δίνει νέα ώθηση στην 

ανάπτυξη νέων προϊόντων και την υλοποίηση καινοτομιών στην παροχή 

υπηρεσιών  υψηλότερης  ποιότητας.  Οι  τράπεζες  «χτίζουν»  με  τους 

πελάτες τους νέες σχέσεις και εφαρμόζουν καινοτομικές ιδέες marketing 
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με  απώτερο  σκοπό  την  εδραίωση  της  εταιρικής  τους  ταυτότητας 

(Σινανιώτη-Φαρσαρώτας, 2005).

Από πλευράς οργανωτικής δομής παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές 

στα παραδοσιακά τραπεζικά καταστήματα. Οι εργασιακές σχέσεις πλέον 

γίνονται πιο ευέλικτες και η υπάρχουσα τεχνολογική υποδομή υφίσταται 

διαρκή αναδιάρθρωση. 

Οι  πελάτες  είναι  σε  θέση  να  προβαίνουν  εύκολα  σε  συγκρίσεις 

προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών και να επιλέγουν ανάλογα. Οι 

τράπεζες  από  τη  δική  τους  πλευρά,  καθώς  τα  εμπόδια  εισόδου  στην 

αγορά  της  λιανικής  τραπεζικής  υποχωρούν  αισθητά,  έχουν  τη 

δυνατότητα  εισόδου  με  πολύ  μικρό  πάγιο  κόστος  εγκατάστασης 

(Σινανιώτη-Φαρσαρώτας, 2005).

Βέβαια,  οι  τράπεζες με την αλλαγή αυτή των δεδομένων έχουν να 

αντιμετωπίσουν και μια σειρά από κινδύνους ήτοι τον κίνδυνο επένδυσης 

σε  τεχνολογίες  που  ενδέχεται  να  απαξιωθούν  σύντομα.  Υφιστάμενοι 

κίνδυνοι  των  τραπεζών  όπως  ο  λειτουργικός  κίνδυνος  ενδέχεται  να 

ενταθούν αν οι τράπεζες δεν αναβαθμίσουν τα συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου.  Τέλος,  δεν  πρέπει  να  παραβλέπεται  ο  νομικός  κίνδυνος,  που 

σχετίζεται με τις δυσχέρειες στον έλεγχο της ασφάλειας των συναλλαγών 

στο διαδίκτυο (Σινανιώτη-Φαρσαρώτας, 2005).

2.5 Internet Banking: Προσφερόμενες υπηρεσίες. 

Αρχικά,  προκειμένου  να  αποκτήσει  ο  πελάτης  μιας  τράπεζας 

πρόσβαση στις προσφερόμενες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου συμπληρώνει 

μια αίτηση, που υπάρχει διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της τράπεζας αλλά 

και σε έντυπη μορφή στα επιμέρους καταστήματα. Στο παράρτημα  του 

παρόντος  συγγράμματος  υπάρχει  η  αίτηση-δήλωση  που  έχει  στην 

ιστοσελίδα της η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος.  Οι πελάτες  αρχικά 
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παραλαμβάνουν το user ID και λίστα με αριθμούς ΤΑΝ ή εφοδιάζονται 

με  Token,  ενώ  στην  πορεία  τους  δίνεται  το  password το  οποίο 

αποστέλλεται ή με συστημένο ταχυδρομείο ή με  courier στη διεύθυνση 

επικοινωνίας  του  πελάτη.  Στις  περισσότερες  τράπεζες  απαραίτητη 

προϋπόθεση για τη χρήση του  internet banking είναι ο ενδιαφερόμενος 

να είναι πελάτης της τράπεζας ήτοι να τηρεί σε αυτή λογαριασμό ώστε 

να υπάρχει αρχείο με τα προσωπικά του δεδομένα. Σε μερικές τράπεζες 

αρκεί η κατοχή πιστωτικής κάρτας. 

2.5.1. Κατηγοριοποίηση προσφερόμενων υπηρεσιών. 

Κρίθηκε  σκόπιμο  για  της  ανάγκες  συγγραφής  της  παρούσης 

διπλωματικής εργασίας να γίνει  κατηγοριοποίηση των προσφερόμενων 

τραπεζικών υπηρεσιών στις εξής τρείς ομάδες: 

Α) Πληροφοριακές υπηρεσίες.  

Στην  πρώτη  κατηγορία  συναλλαγών  παρέχονται  απλής  μορφής 

υπηρεσίες  πληροφοριακού  χαρακτήρα.  Ουσιαστικά  πρόκειται  για 

πληροφορίες που αφορούν όλα τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της τράπεζας 

και έχουν να κάνουν με  πληροφορίες λογαριασμών, πιστωτικών καρτών, 

επιταγών  και  δανείων  γενικότερα.  Οι  πληροφορίες  και  οι  υπηρεσίες 

αυτές  είναι  προσβάσιμες  από το  ευρύ  κοινό  χωρίς  οι  επισκέπτες  των 

τραπεζικών site να είναι ταυτόχρονα και πελάτες τους.

Β)Υπηρεσίες ανταλλαγής πληροφοριών. 

Στη  δεύτερη  κατηγορία  εντάσσονται  οι  απλές  συναλλαγές  που 

δύναται  να  πραγματοποιήσουν  οι  πελάτες  πλέον  των  τραπεζών. 
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Ερωτήσεις  υπολοίπων  λογαριασμών  και  υποβολή  αιτημάτων  προς  τις 

τράπεζες  για  διάφορες  υπηρεσίες  χωρίς  να  υπάρχει  η  δυνατότητα 

πραγματοποίησης  συναλλαγών  μεταφοράς  κεφαλαίων  είναι  οι  κύριες 

υπηρεσίες που παρέχονται. 

Λίστα πληροφοριακών συναλλαγών

 Πληροφορίες λογαριασμών. 

 Υπόλοιπα λογαριασμών. 

 Κινήσεις λογαριασμών. 

 Υπόλοιπα πιστωτικών καρτών. 

 Κινήσεις πιστωτικών καρτών. 

 Υπόλοιπα δανείων. 

 Πληροφορίες δανείων. 

 Παρακολούθηση επιταγών. 

 Ακυρώσεις επιταγών. 

 Παρακολούθηση πληρωμών. 

 Αλλαγή κωδικών πρόσβασης. 

 Υπολογισμοί δόσεων δανείων. 

 Πληροφορίες για επιτόκια, συναλλαγματικές ισοτιμίες. 

 Αλλαγές προσωπικών στοιχείων επικοινωνίας με την τράπεζα. 

Γ) Υπηρεσίες πλήρους τραπεζικών συναλλαγών. 

Στην  τρίτη  και  τελευταία  κατηγορία  εντάσσονται  όλες  οι 

προηγμένες  τραπεζικές  συναλλαγές  ήτοι  διενέργεια  μεταφοράς 

κεφαλαίων,  αποστολή  εμβασμάτων  στην  Ελλάδα  και  το  εξωτερικό, 
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πληρωμές  λογαριασμών  ΔΕΚΟ  κλπ.,  πάγιες  εντολές,  πληρωμές 

πιστωτικών καρτών και δανείων καθώς και επενδυτικές υπηρεσίες. 

Λίστα ολοκληρωμένων συναλλαγών. 

 Μεταφορές  κεφαλαίων  μεταξύ  λογαριασμών,  προσωπικών  ή 

τρίτων στην ίδια τράπεζα. 

 Αποστολή εμβασμάτων σε  τράπεζες  της  Ελλάδος  αλλά  και  του 

εξωτερικού. 

 Πληρωμές λογαριασμών ΔΕΚΟ, δημοσίου, σταθερής και κινητής 

τηλεφωνίας. 

 Πάγιες εντολές πληρωμών. 

 Πληρωμές ασφαλίστρων. 

 Δωρεές. 

 Πληρωμές πιστωτικών καρτών της ίδιας ή άλλων τραπεζών. 

 Πληρωμές δανείων. 

 Προγραμματισμός πληρωμών σε μελλοντικές ημερομηνίες.

 Ακυρώσεις εντολών. 

 Μαζικές πληρωμές σε λογαριασμούς τρίτων. 

 Επενδυτικές  υπηρεσίες  πληροφοριακού  χαρακτήρα  ήτοι 

παρακολούθηση  συνεδρίασης  ΧΑΑ  (on line –  real time), 

οικονομικές αναλύσεις εταιριών, παρακολούθηση χαρτοφυλακίου 

μετοχών,  αμοιβαίων  κεφαλαίων  κλπ.,  ημερήσιο  δελτίο  τιμών 

ΧΑΑ, συμμετοχή σε δημόσιες εγγραφές νεοεισαχθεισών εταιριών 

κλπ. 

 Επενδυτικές  υπηρεσίες  αγοραπωλησίας  μετοχών,  εντολές 

συμμετοχής  σε  αμοιβαία  κεφάλαια,  συμμετοχές  σε  δημόσιες 

εγγραφές κλπ. (1)

(1) Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών
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Οι τράπεζες, γνωρίζοντας το γεγονός ότι οι χρήστες της ηλεκτρονικής 

τραπεζικής στην Ελλάδα είναι διστακτικοί και λιγότερο εξοικειωμένοι με 

τα  νέα  ηλεκτρονικά  συστήματα,  έχουν  σχεδιάσει  τις  παρεχόμενες 

ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  με  τρόπο  που  να  είναι  κατανοητές  και  να 

παρέχουν  στους  χρήστες  όλες  τις  πληροφορίες  για  τις  διαδικασίες 

εκτέλεσης  τους.  Ένα  πολύ  απτό  παράδειγμα  είναι  τα  εμβάσματα  σε 

λογαριασμούς τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Οι χρήστες 

ενδιαφέρονται να μάθουν αν τα εμβάσματα έχουν όντως εκτελεσθεί με 

επιτυχία, αν έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν ηλεκτρονικά μηνύματα 

για τον παραλήπτη με την αποστολή κάθε εμβάσματος όπως είναι π.χ. το 

ονοματεπώνυμο τους, ακόμη και να επαναλάβουν ένα έμβασμα χωρίς να 

χρειάζεται να καταχωρήσουν όλα τα ζητούμενα στοιχεία από την αρχή 

αλλά να αντληθούν από μια «βάση δεδομένων» που υπάρχει για κάθε 

πελάτη.  Έτσι  οι  τράπεζες  έχουν προσαρμόσει  τις  υπηρεσίες  τους στις 

απαιτήσεις αυτές των πελατών, που κατά κύριο λόγο είναι και εύλογες, 

και  παρέχουν  σαφείς  και  αναλυτικές  οδηγίες  για  την  εκτέλεση  κάθε 

συναλλαγής (Atebank, 2008).

 Επιπλέον,  οι  τράπεζες  ενημερώνουν  τους  πελάτες  για  τις 

εκτελεσθείσες,  μη εκτελεσθείσες και  τυχόν εκκρεμείς  συναλλαγές που 

έχουν  πραγματοποιήσει,  δημιουργώντας  ένα  είδος  ημερολογίου  για 

λογαριασμό  των  πελατών,  που  αποδεικνύεται  πολύ  χρήσιμο  στη 

διαχείριση  των  συναλλαγών  τόσο  των  ιδιωτών  αλλά  ιδιαίτερα  των 

επιχειρήσεων. Οι περισσότερες τράπεζες σήμερα προσφέρουν μέσω των 

δικτυακών τους τόπων μια ευρεία γκάμα από προϊόντα και  υπηρεσίες 

τόσο προς τις  επιχειρήσεις  όσο και  προς τους ιδιώτες και  ελεύθερους 

επαγγελματίες. 
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2.6 Πλεονεκτήματα internet-banking. 

Από  την  ύπαρξη  των  υπηρεσιών  ηλεκτρονικής  τραπεζικής 

απορρέει πλήθος τόσο θετικών όσο όμως και αρνητικών στοιχείων και 

για τις δύο πλευρές.  

2.6.1 Πλεονεκτήματα για τους χρήστες. 

Από  την  πλευρά  των  χρηστών  το  βασικό  πλεονέκτημα  είναι  η 

ευκολία του να μπορούν να επιλέξουν από το site της τράπεζας που είναι 

πελάτες τη συναλλαγή που επιθυμούν και να υλοποιήσουν την εκτέλεση 

της σε λίγα μόνο δευτερόλεπτα. Η αργοπορία που χαρακτηρίζει έστω και 

τις πιο απλές συναλλαγές στα παραδοσιακά καταστήματα δεν υφίσταται.

Για τους χρήστες του e-banking είναι ευκολότερη η σύγκριση των 

όρων  και  των  τιμολογιακών  πολιτικών  που  ακολουθεί  κάθε  τράπεζα. 

Έτσι   τους  δίνεται  η  δυνατότητα  της  πιο  συμφέρουσας  για  αυτούς 

επιλογής  κατά  περίπτωση  καθώς  έχουν  στη  διάθεση  τους  όλες  τις 

τράπεζες αρκεί να έχουν σύνδεση με το διαδίκτυο. Από την πλευρά των 

τραπεζών  βέβαια,  αυτό  αποτελεί  ένα  από  τα  βασικά  μειονεκτήματα 

καθώς εντείνεται ο μεταξύ τους ανταγωνισμός (Chorafas, 1987).

Ένα  ακόμη  πλεονέκτημα  είναι  για  πολλούς  η  συγκέντρωση 

πληροφοριών χωρίς να απαιτείται προσωπική επαφή. Τραπεζικά στελέχη 

τονίζουν  ότι  πολλοί  πελάτες  δε  νιώθουν  βολικά  όταν  π.χ.  θέλουν  να 

ζητήσουν  ένα  δάνειο,  καθώς  πρέπει  να  δώσουν  τα  προσωπικά  τους 

στοιχεία στον υπάλληλο της τράπεζας. Από το Internet τους παρέχεται η 

δυνατότητα να λάβουν όλη την απαραίτητη πληροφόρηση αναφορικά με 

ύψος του δανείου, τις μηνιαίες δόσεις, το επιτόκιο κλπ. Το πιο σημαντικό 

από  όλα  όμως  είναι  το  ότι  για  τους  περισσότερους  ανθρώπους  είναι 
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ευκολότερο  να  δεχθούν  την  πιθανή  απόρριψη  της  αίτησης  τους  για 

δάνειο ή πιστωτική κάρτα μέσω μιας απρόσωπης διαδικασίας, όπως είναι 

η κατάθεση της αίτησης από το Internet (RAM, 2000).

Φυσικά,  στα  πιο  σύνθετα  τραπεζικά  προϊόντα  η  ανάγκη  για 

προσωπική εξυπηρέτηση εξακολουθεί να υπάρχει, αλλά ακόμη και τότε 

οι πελάτες γνωρίζουν και τους όρους ή την τιμολογιακή πολιτική των 

ανταγωνιστριών τραπεζών.

Ένα  πάρα  πολύ  βασικό  πλεονέκτημα  είναι  το  γεγονός  ότι  ο 

πελάτης πραγματοποιεί συναλλαγές ολόκληρο το εικοσιτετράωρο και δεν 

περιορίζεται στο ωράριο εργασίας των τραπεζών (Γλύκας-Ξηρογιάννης, 

2004).  Επιπλέον,  η  πρόσβαση στις  τραπεζικές υπηρεσίες  είναι  δυνατή 

ακόμη  και  αν  κάποιος  διαμένει  μακριά  από  κάποιο  υποκατάστημα 

οποιασδήποτε τράπεζας. Η απόσταση δεν αποτελεί πλέον εμπόδιο και οι 

άσκοπες μετακινήσεις  προς τις  τράπεζες περιορίζονται  όσο αυτό είναι 

δυνατό και παράλληλα οι πελάτες «γλιτώνουν» την αναμονή στις ουρές 

των ταμείων  (E.E.T, 2000).

Οι πελάτες με τη χρήση του  e-banking έχουν τη δυνατότητα να 

πραγματοποιούν μαζικές και προγραμματισμένες αυτόματες συναλλαγές. 

Οι συναλλαγές αυτές είναι οι γνωστές σε όλους ως «πάγιες εντολές» οι 

οποίες απορρέουν από σύμβαση που συνάπτει ο πελάτης με την τράπεζα 

και  εκτελούνται  αυτόματα  με  τη  βοήθεια  των  πληροφοριακών 

συστημάτων. Κυρίως αφορούν πληρωμές ενοικίων, δόσεων δανείων και 

γενικά  σταθερών  οφειλών,  πληρωμές  συνδρομών,  ασφαλιστικών 

εισφορών κλπ. Οι εντολές συνδέονται με τους λογαριασμούς του πελάτη 

απ’ όπου και γίνονται οι  πληρωμές.  Οι πελάτες έχουν τη δυνατότητα, 

στην  περίπτωση  που  οι  εντολές  αυτές  πληρωμών είναι  κυμαινόμενου 

ύψους, να τις τροποποιούν κατόπιν όμως ενημέρωσης της τράπεζας πέρα 

από την αρχική σύμβαση. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγουν τελείως τις 

ουρές  στις  διάφορες  υπηρεσίες  προκειμένου  να  τακτοποιήσουν  τους 
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λογαριασμούς  τους  γλιτώνοντας  χρόνο  και  ταλαιπωρία  (Αρχοντάκης, 

1995).

Επιπροσθέτως, η μείωση του κόστους των συναλλαγών είναι ένα 

βασικό  κίνητρο  για  τους  χρήστες  των  ηλεκτρονικών  υπηρεσιών,  και 

ειδικά μάλιστα αν αυτοί είναι επιχειρήσεις (Guttmann, 2003). Το κόστος 

παροχής υπηρεσιών μέσω internet είναι σαφώς μειωμένο, με αποτέλεσμα 

οι επιχειρήσεις να έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν τα λειτουργικά τους 

έξοδα.  Φυσικά,  η  επιχείρηση  κερδίζει  και  από  το  ότι  δεν  χρειάζεται 

πλέον να απασχολεί προσωπικό για την διεκπεραίωση των τραπεζικών 

της συναλλαγών (Γλύκας-Ξηρογιάννης, 2004). Όσον αφορά τους ιδιώτες, 

και  αυτοί  έχουν  συμφέρον  καθώς  οι  περισσότερες  τράπεζες  δεν  τους 

χρεώνουν  για  τις  απλές  συναλλαγές  μέσω  internet.  Βέβαια,  σε  κάθε 

συναλλαγή πριν την εκτέλεση της, υπάρχει η δυνατότητα ο χρήστης να 

ενημερωθεί για το πόσο θα του κοστίσει η συναλλαγή που πρόκειται να 

εκτελέσει και να αποφασίσει πως θέλει να πράξει.

Μία ακόμη δυνατότητα που προσφέρεται είναι αυτή του ορισμού 

Supervisor.  Στην προκειμένη περίπτωση,  όταν οι  χρήστες  του  internet 

banking είναι δύο ή περισσότεροι, τότε ένας εκ των χρηστών έχει την 

εξουσιοδότηση να ελέγχει ανά πάσα στιγμή τις κινήσεις των υπολοίπων, 

γνωρίζοντας  ακριβώς ποιος  χρήστης  πραγματοποίησε  ποια κίνηση και 

πότε.  Αυτή η επιλογή είναι  πολύ χρήσιμη για τις  επιχειρήσεις,  καθώς 

δίνεται η ευχέρεια στους υπαλλήλους να πραγματοποιούν τις συναλλαγές 

και να τακτοποιούν τις εταιρικές υποχρεώσεις με παράλληλο έλεγχο από 

τους προϊσταμένους για τις κινήσεις που πραγματοποιούν. 

2.6.2 Πλεονεκτήματα για της τράπεζες. 

Από  την  πλευρά  των  τραπεζών τώρα,  το  internet banking 

δημιουργεί ένα νέο περιβάλλον μέσα στο οποίο οι τράπεζες καλούνται να 
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διατηρήσουν την πελατεία τους και να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους. 

Συνεπώς  πρέπει  να  προσφέρουν  υψηλή  ποιότητα  υπηρεσιών  και  το 

internet banking τους παρέχει αυτή τη δυνατότητα όχι μόνο σε εθνικό 

αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο εφόσον αυτές το επιθυμούν (Guttmann, 

2003). Η  κάθε  τράπεζα  στην  ιστοσελίδα  της  προσπαθεί  να  είναι 

ελκυστική αλλά πρωτίστως φιλική στη χρήση του  internet banking που 

παρέχει. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι αρκετά περίπλοκες και υπάρχει 

το  ενδεχόμενο  οι  πελάτες  να  αποτραπούν  αν  δεν  διευκολυνθούν  στη 

διενέργεια των συναλλαγών τους. Στην προκειμένη περίπτωση, η κάθε 

τράπεζα μπορεί να παρέχει μεγάλο όγκο πληροφοριών, ομαδοποιημένο 

ορθά, πράγμα που ο κάθε υπάλληλος δεν είναι σε θέση να κάνει. Έτσι οι 

χρήστες έχουν έγκυρη πληροφόρηση. 

Ένα  πολύ  σημαντικό  ζήτημα  που  βρίσκει  λύση  είναι  η 

αποσυμφόρηση των καταστημάτων από τις  παραδοσιακές συναλλαγές. 

Το προσωπικό που οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες να απασχολούν στα 

γκισέ  χρησιμοποιείται  πιο  αποδοτικά  παρέχοντας  συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και εστιάζει περισσότερο στην εξυπηρέτηση της πελατείας. Οι 

τράπεζες  με  τη  βοήθεια  της  πληροφορικής  είναι  πλέον  σε  θέση  να 

παρέχουν ένα μεγάλο φάσμα των υπηρεσιών τους με πολύ χαμηλότερο 

κόστος  συγκριτικά  με  τα  παραδοσιακά  τραπεζικά  καταστήματα.  Η 

Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος στο εταιρικό της  Intranet ανακοινώνει 

ότι το κόστος των συναλλαγών μέσω  internet ανέρχεται μόλις στο 1% 

του κόστους συναλλαγών με παραδοσιακούς τρόπους. Αυτό συμβαίνει, 

όπως είναι κατανοητό, καθώς οι υπάλληλοι που απασχολούνται σε ένα 

παραδοσιακό κατάστημα είναι  περισσότεροι  με  συνέπεια  το  συνολικό 

κόστος  λειτουργίας  ενός  καταστήματος  να  αυξάνεται.  Σύμφωνα  με 

στοιχεία στα οποία αναφέρεται ο ΟΟΣΑ, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το 

κόστος  διεκπεραίωσης  μιας  συναλλαγής  με  επίσκεψη  του  πελάτη  σε 

τραπεζικό κατάστημα είναι 1,07  $ κατά μέσο όρο. Όταν η συναλλαγή 
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γίνεται μέσω τηλεφώνου, το κόστος πέφτει στα 0,52 $, μέσω ΑΤΜ στα 

0,25 $ και μέσω internet μόλις στα 0,01 $ (RAM, 2000)!

Οι τράπεζες μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών δύναται επιπλέον 

να  παρέχουν  τα  παραδοσιακά  προϊόντα  και  υπηρεσίες  δίνοντας  όμως 

βαρύτητα  και  στις  σταυροειδείς  πωλήσεις  (cross selling)  ως  τρόπο 

συνδυασμένης  προώθησης  των  υφιστάμενων  προϊόντων  μέσω  του  e-

banking (Γλύκας-Ξηρογιάννης,  2004).  Ένα  παράδειγμα  σταυροειδούς 

πώλησης είναι η προσφορά πιστωτικής κάρτας με μειωμένη συνδρομή 

για  κάθε  ασφαλιστήριο  συμβόλαιο  που  συνάπτει  ο  πελάτης  και  έχει 

συγκεκριμένο ύψος. 

Ένα ακόμη θετικό σημείο για τις τράπεζες είναι το ότι έχουν τη 

δυνατότητα μέσω του διαδικτύου να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις 

προτιμήσεις και τις τάσεις που χαρακτηρίζουν το συναλλακτικό προφίλ 

των  πελατών τους.  Αν αυτές  τις  πληροφορίες  τις  αξιοποιήσουν μέσω 

στατιστικών  αναλύσεων,  τότε  τα  αποτελέσματα  φέρνουν  στο  φώς 

πολύτιμα στοιχεία για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν τα πιστωτικά 

ιδρύματα  ώστε  να  εξυπηρετούν  καλύτερα  το  πελατολόγιο  και  να 

αυξάνουν τα κέρδη τους (Chorafas, 1987). Πλήθος μελετών καταδεικνύει 

ότι οι τράπεζες έχουν έτσι τη δυνατότητα να ενισχύσουν την αφοσίωση 

των πελατών τους εφόσον η σχέση τράπεζας-πελάτη τίθεται σε νέα βάση.

Επιπροσθέτως, το  internet δίνει  τη δυνατότητα στις τράπεζες να 

αυξάνουν την προβολή τους στο κοινό μέσω των ιστοσελίδων τους και 

να πραγματοποιούν διαφημίσεις για τα νέα προϊόντα και υπηρεσίες που 

παρέχουν. Η προβολή μέσω των ιστοσελίδων δίνει ώθηση στο Marketing 

καθώς με ελάχιστο κόστος δημιουργούνται οι καλύτερες προϋποθέσεις 

για προώθηση και διαφήμιση  (Guttmann, 2003). Η προσέλκυση νέων 

πελατών καθώς και πελατών σε απομακρυσμένες περιοχές συντελεί στη 

διεύρυνση του πελατολογίου τους. Με τον τρόπο αυτά τα λειτουργικά 
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κόστη συρρικνώνονται καθώς το κόστος ανά συναλλαγή περιορίζεται και 

η διαφημιστική δαπάνη είναι πολύ μικρή. 

2.7 Μειονεκτήματα internet-banking.

 2.7.1 Από πλευράς χρηστών. 

Η  βασική  δυσκολία  από  πλευράς  χρηστών  έγκειται  στην 

εξοικείωση  των  χρηστών  με  το  internet γενικότερα.  Ο  όγκος  των 

πληροφοριών και των δυνατοτήτων που παρέχεται σε ένα τραπεζικό site 

είναι  μεγάλος.  Οι  τράπεζες  προσπαθούν  από  την  πλευρά  τους  να 

καταστήσουν εύκολη τη διαχείριση των παρεχόμενων πληροφοριών και 

τη  διενέργεια  συναλλαγών.  Υπάρχουν  χρήστες  που  λόγω εκτεταμένης 

χρήσης του Internet π.χ. πραγματοποίηση αγορών μέσω του διαδικτύου, 

εξεύρεση  πάσης  φύσεως  πληροφοριακού  υλικού  κλπ.  «αισθάνονται» 

άνετα στο να πραγματοποιήσουν συναλλαγές  στο δικτυακό τόπο μιας 

τράπεζας. Οι χρήστες όμως που δυσκολεύονται στο χειρισμό του internet 

είναι φυσικό πως αισθάνονται διστακτικότητα. Παρόλο που οι Έλληνες 

τα τελευταία χρόνια δείχνουν να έχουν εξοικειωθεί σημαντικά με τους 

υπολογιστές, ωστόσο φαίνεται να υπάρχουν δυσκολίες στη χρήση των 

site των τραπεζών.  Οι  πελάτες  μπερδεύονται  και  δεν πραγματοποιούν 

συναλλαγές καθώς πιστεύουν ότι μπορεί να κάνουν κάτι λανθασμένα.

Εξάλλου, οι δυσκολίες σχετικά με τα θέματα ασφαλείας που έχουν 

ανακύψει δεν έχουν ξεπερασθεί, καθώς οι τράπεζες δεν φέρουν ευθύνη 

αλλά  την  έχουν  μεταβιβάσει  στον  τελικό  χρήστη  (αναφορικά  με  την 

αναγνώριση  του  αυθεντικού  site τους).  Υπάρχει  πλήθος  ψευδών 

δικτυακών τόπων που σκοπό έχουν να παραπλανήσουν τους χρήστες. Οι 

τράπεζες  προσπαθούν  να  χρησιμοποιούν  ολοένα  και  καλύτερα 

συστήματα κρυπτογράφησης κλπ. όμως οι πελάτες έχουν το φόβο μήπως 
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πέσουν θύματα ενδεχόμενης απάτης. Οι τράπεζες στους δικτυακούς τους 

τόπους παρέχουν συμβουλές στους πελάτες τους προκειμένου να τους 

προφυλάξουν από τον κίνδυνο απάτης. Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται οι 

συμβουλές  που  δίνει  η  Ελληνική  Ένωση  Τραπεζών  προς  όλους  τους 

χρήστες  του  internet banking τονίζοντας  πως  η  ασφάλεια  των 

συναλλαγών είναι και δική τους υπόθεση.  

Οι  ιοί  που  διαδίδονται  μέσω  του  διαδικτύου  μπορούν  να 

μετατρέψουν το internet banking σε μια πολύ επικίνδυνη υπηρεσία. Για 

το λόγο αυτό και  το κοινό είναι διστακτικό καθώς όσο εξελίσσεται  η 

τεχνολογία  εξελίσσεται  παράλληλα  και  η  υποκλοπή.  Επιπρόσθετα, 

ενισχύεται  η  δυσπιστία  των  χρηστών  του  internet banking καθώς  η 

πληροφόρηση  που  παρέχεται  για  την  προστασία  των  προσωπικών 

δεδομένων  είναι  ελλιπής.  Το  κοινό  αποθαρρύνεται  από  τη  διενέργεια 

συναλλαγών καθώς δεν γνωρίζει με ποιο τρόπο τελικά και από ποιους θα 

υπάρχει  η  δυνατότητα  πρόσβασης  στα  ευαίσθητα  προσωπικά  του 

δεδομένα.

Φυσικά, και οι συναλλασσόμενοι από την πλευρά τους οφείλουν να 

λαμβάνουν  μέτρα  ασφαλείας  ώστε  να  διασφαλίζουν  τους  κωδικούς 

πρόσβασης,  που  είναι  αυστηρώς  προσωπικοί  και   να  αποκλείουν  την 

πρόσβαση στους προσωπικούς τους τραπεζικούς λογαριασμούς από κάθε 

τρίτο πρόσωπο. Οι πελάτες πρέπει: 

1) Να  μην  αποκαλύπτουν  ποτέ  τον  προσωπικό  τους  κωδικό 

πρόσβασης (Personal Identification Number – PIN). Οι τράπεζες 

πλέον  εφοδιάζουν  τους  πελάτες  τους  με  συσκευές  ασφαλείας 

security tokens, οι οποίες παράγουν ένα κωδικό μιας χρήσης (ο 

οποίος έχει διάρκεια μόλις μερικών δευτερολέπτων) στην οθόνη 

της συσκευής, και είναι αδύνατη η χρήση του από τρίτους. 
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2) Να αγνοούν  τα  τηλεφωνήματα  που  ως  σκοπό  έχουν  να  τους 

αποσπάσουν  προσωπικά  στοιχεία  όπως  Pin,  αριθμούς 

λογαριασμών κλπ. Το ίδιο πρέπει να κάνουν και για e-mail που 

ζητούν αντίστοιχες πληροφορίες. 

3) Οι  πελάτες  πρέπει  να  κάνουν  χρήση  των  αυθεντικών 

ιστοσελίδων των τραπεζών και όχι να αποκτούν πρόσβαση μέσω 

κάποιου link άλλης ιστοσελίδας. 

4) Ένας  πολύ  καλός  τρόπος  διαφύλαξης  της  ασφάλειας  των 

προσωπικών δεδομένων των πελατών είναι η συχνή ενημέρωση 

του  λειτουργικού  συστήματος  του  υπολογιστή  τους  με  τις 

τελευταίες  εκδόσεις-αναβαθμίσεις  των  προγραμμάτων 

ασφαλείας και η χρήση προγραμμάτων antivirus.
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Πίνακας 2. Μέτρα ασφαλείας κατά τη χρήση του internet banking.
Ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές ασφαλείας και προστατευτείτε λαμβάνοντας όμως υπόψιν και τις 
επιμέρους οδηγίες της Τράπεζάς σας: 

1. Διασφαλίστε το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων

• Οι κωδικοί πρόσβασης που χρησιμοποιείτε στο Internet Banking είναι αυστηρώς προσωπικοί και σε 
καμία περίπτωση δεν πρέπει να τους μοιράζεστε. Οι Τράπεζες δεν πρόκειται για κανέναν λόγο και 
με κανέναν απολύτως τρόπο να επικοινωνήσουν μαζί σας (π.χ μέσω e-mail, τηλεφωνικά) για να 
σας τους ζητήσουν. 

• Απομνημονεύστε τους προσωπικούς σας κωδικούς και μην τους φυλάσσετε σε γραπτή μορφή. 

• Μεταβάλλετε τους προσωπικούς σας κωδικούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα αποφεύγοντας να 
είναι προβλέψιμοι (π.χ. ημερομηνία γέννησης). 

• Μη χρησιμοποιείτε σε άλλες ιστοσελίδες τους ίδιους κωδικούς με αυτούς που έχετε ορίσει στο 
Internet Banking.. 

• Χρησιμοποιείτε με ιδιαίτερη προσοχή το Internet Banking από υπολογιστές οι οποίοι δεν σας 
ανήκουν, όπως σε αεροδρόμια, internet cafe, κ.λπ. Μην αποθηκεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία 
σε αυτούς και μην αφήνετε ίχνη των ενεργειών σας (διαγράψτε τα προσωρινά αρχεία Internet & 
το ιστορικό ενεργειών που αποθηκεύτηκαν στον υπολογιστή κατά την πλοήγησή σας). 

• Χειριστείτε με προσοχή - και, αν χρειαστεί, διαγράψτε - email που προέρχονται από άγνωστους 
αποστολείς, σας ζητούν προσωπικά στοιχεία και περιέχουν συνδέσμους (links) ή συνημμένα 
αρχεία 

2. Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε στην ιστοσελίδα της Τράπεζάς σας

• Πληκτρολογείτε κάθε φορά τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Τράπεζάς σας (αποφύγετε τη χρήση 
εξωτερικών συνδέσμων-links). 

• Πριν πληκτρολογήσετε τους κωδικούς πρόσβασης στο internet banking της Τράπεζάς σας , 

επιλέξτε το εικονίδιο (λουκέτο) στο κάτω δεξιά μέρος της οθόνης εισόδου στο Internet 
Banking και επιβεβαιώστε ότι βρίσκεστε στο ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζάς σας. 

3. Προστατέψτε τον υπολογιστή σας

• Φροντίστε να ενημερώνετε με τις τελευταίες εκδόσεις ή προσθήκες το λειτουργικό σύστημα του 
υπολογιστή σας και τα προγράμματα πλοήγησης (browser) που χρησιμοποιείτε. 

• Εγκαταστήστε προγράμματα προστασίας του υπολογιστή σας (π.χ. anti-virus, anti-spyware, 
firewall) και φροντίστε για τη συχνή ανανέωσή τους και εκτελείτε συχνά έλεγχο ασφαλείας του 
υπολογιστή σας. 

• Χρησιμοποιείτε προγράμματα μόνο από αξιόπιστες πηγές. 

• Ενεργοποιείστε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος πλοήγησης. 

 Πηγή: Ελληνική Ένωση Τραπεζών."Απαραίτητα Μέτρα Ασφαλείας – Αναλυτική 
Ενημέρωση"  

2.7.2 Από πλευράς τραπεζών.

Από  την  αντίπερα  όχθη,  μπορεί  η  τεχνολογία  να  βοηθά  τις 

τράπεζες,  ωστόσο  κάνει  ολοένα  και  πιο  σύνθετη  την  παροχή  των 

υπηρεσιών  τους  (Chorafas,  1987).  Αυτό  σημαίνει  ότι  ο  κίνδυνος  για 

ανθρώπινα λάθη γίνεται ολοένα και εντονότερος αν τα συστήματα δεν 
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ελέγχονται επαρκώς. Ο λειτουργικός κίνδυνος «αναγκάζει» τις τράπεζες 

να δαπανούν μεγάλα χρηματικά ποσά για την απόκτηση (υψηλό αρχικό 

κόστος  εγκατάστασης)  και  συντήρηση  των  πληροφοριακών  τους 

συστημάτων (Συριόπουλος, 2000).

 Παράλληλα, η ανάγκη αυτή για εξειδικευμένο προσωπικό πολλές 

φορές  «ωθεί»  τις  τράπεζες  στο  να  παρακάμψουν  τις  διαδικασίες 

πρόσληψης  και  ιεραρχικής  εξέλιξης  του  προσωπικού  προκειμένου  να 

προσελκύσουν  έμπειρα  στελέχη.  Ωστόσο  όμως,  με  τη  διάδοση  των 

ηλεκτρονικών συναλλαγών έχουμε μείωση των αναγκών για ανθρώπινο 

προσωπικό και,  συνεπώς,  το προσωπικό που θα παραμείνει  πρέπει  να 

διακρίνεται  από  πολλές  δεξιότητες.  Αυτό  προϋποθέτει  μια  διαδικασία 

διαρκούς  εκπαίδευσης,  που  στις  μεγαλύτερες  ηλικίες  προκαλεί 

δυσαρέσκεια και αναποτελεσματικότητα.

Πλήθος προβλημάτων, βέβαια, μπορεί να προκύψει και από την 

λανθασμένη  καταχώρηση  στοιχείων  από  πλευράς  των  χρηστών,  τα 

ελλιπή  νομικά  έγγραφα  που  αυτοί  διαθέτουν  στην  πραγματικότητα, 

γεγονός που φέρνει σε αντιδικία την τράπεζα με τον πελάτη. Οι πελάτες 

υποχρεούνται  να  γνωστοποιούν  στην  τράπεζα  που  συνεργάζονται 

οποιαδήποτε  μεταβολή  στη  διεύθυνση  και  τα  λοιπά  προσωπικά  τους 

στοιχειά.  Η  τράπεζα  δεν  έχει  ευθύνη  για  τυχόν  λάθη  ή  παραλείψεις 

υπαιτιότητας των πελατών. 

2.8 Κίνδυνοι Internet Banking.

Η ανάπτυξη του internet banking εγκυμονεί κινδύνους για απάτη, 

καθώς η ασφάλεια των συστημάτων αυτών δεν είναι εγγυημένη (Bank 

for International Settlements,  2002).  Το  internet,  όπως  ήδη  έχουμε 

αναφέρει,  αντιμετωπίζει  προβλήματα  σχετικά  με  θέματα  ασφαλείας 

(Muller,  2007).  Το σύστημα παροχής ηλεκτρονικών συναλλαγών είναι 
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εκτεθειμένο  σε  πλήθος  επιτήδειων  που  προσπαθούν  να  υποκλέψουν 

πάσης  φύσεως  πληροφορίες.  Αν  και  οι  ηλεκτρονικές  επιθέσεις  δεν 

αποτελούν νέο φαινόμενο, η συχνότητα τους τα τελευταία έτη αυξάνεται 

μια και όλο και περισσότερες τράπεζες παρέχουν στους πελάτες τους on-

line υπηρεσίες.  Η  αύξηση  αυτή  δεν  είναι  τεράστια,  εντούτοις  όμως 

αποτελεί  ένα  ανησυχητικό  φαινόμενο,  μια  και  πολλοί  θεωρούν  τις 

οικονομικές  πληροφορίες  που  τους  αφορούν  άκρως  απόρρητες  και 

διατηρούν  επιφυλακτική  στάση  σε  διαδικασίες  που  τις  καθιστούν 

ευάλωτες στο ευρύ κοινό,  όπως είναι  το  e-banking.  Η προστασία που 

πρέπει  να  παρέχουν  οι  τράπεζες  πρέπει  διαρκώς  να  ανανεώνεται 

προκειμένου να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Η προστασία 

είναι  σπουδαιοτάτης  σημασίας  και  για  λόγους  ανταγωνιστικότητας 

μεταξύ των τραπεζικών ιδρυμάτων (Γριμπάμπης, 1999). 

Η παρακολούθηση των γραμμών επικοινωνίας, η πρόσβαση χωρίς 

άδεια,  η  κλοπή  συνθηματικών  και  η  τροποποίηση  της  μεταδιδόμενης 

πληροφορίας είναι μόνο μερικές μορφές παραβίασης των συστημάτων 

παροχής ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών. Για τους λόγους αυτούς 

το απόρρητο των συναλλαγών πρέπει να διατηρείται με κάθε τρόπο.

Πολλές  φορές  μάλιστα  οι  τράπεζες  δεν  αυτές  ήταν  αυτές  που 

δέχονταν άμεσα τις επιθέσεις, αλλά εταιρίες που συνεργάζονταν με αυτές 

προκειμένου  να  διαχειρισθούν  τις  πληρωμές  λογαριασμών  και 

συναλλαγές με τους πελάτες τους. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον οι 

τράπεζες επιτρέπου τη διαχείριση όλου του δικτύου τους, οι εισβολείς 

μελετούν  τον  τρόπο  με  τον  οποίο  οι  εταιρίες  επεξεργάζονται  τις 

πληρωμές  και  μεταφέρουν  χρήματα  και  μόλις  εντοπίσουν  μια 

«αδυναμία» στο σύστημα κάνουν την κίνηση τους. 

Ένας άλλος τρόπος υποκλοπής είναι οι μικρές, τοπικές τράπεζες, 

οι οποίες μπήκαν στον τομέα του e-banking εσπευσμένα προκειμένου να 

διατηρήσουν τον ανταγωνισμό με τις μεγαλύτερες τράπεζες. Λόγω όμως 
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αυτής  της  βιασύνης,  οι  τράπεζες  άφησαν  πολλά  τρωτά  σημεία  στα 

συστήματα τους, κάτι που οι επίδοξοι εισβολείς εκμεταλλεύονται πολύ 

εύκολα. 

Στοιχεία  για  το  ηλεκτρονικό  έγκλημα  δεν  κοινοποιούνται 

δημοσίως, αλλά υπολογίζεται ότι στις Η.Π.Α. χάνονται ετησίως περίπου 

11 δισεκατομμύρια δολάρια από εταιρίες και καταναλωτές λόγω αυτής 

της  μορφής  εγκλήματος.  Το  μεγαλύτερο  μέρος  προέρχεται  από 

οικονομικά ιδρύματα.  Μάλιστα,  το μεγαλύτερο μέρος των ζημιών δεν 

προκύπτει  από τις  κλοπές  χρημάτων,  αλλά  από έξοδα  που  κάνουν  οι 

εταιρείες  μετά  από  τέτοιου  είδους  επιθέσεις  προκειμένου  να 

διασφαλίσουν τα συστήματα τους ώστε να μην επαναληφθούν. Ειδικοί σε 

θέματα ασφαλείας έχουν υπολογίσει ότι μια τράπεζα μπορεί να ξοδέψει 

μέχρι  και  1εκτατομμύριο  δολάρια  σε  εξοπλισμό  και  συμβούλους 

ασφαλείας  προκειμένου  να  διορθώσει  τις  ατέλειες  και  να  κλείσει  τις 

«τρύπες» στο σύστημα της (2).  Οι ειδικοί πληροφορούν ότι οι κλοπές 

ποσών  από  5  μέχρι  και  10  χιλιάδες  δολαρίων  μπορούν  να 

πραγματοποιηθούν σε χρονικό διάστημα μερικών εβδομάδων. Για ποσά 

μέχρι και 1 εκατομμύριο δολάρια χρειάζονται 4 μέχρι και 6 μήνες.

Το πρόβλημα πάντως δεν προβάλλεται στις πλήρεις του διαστάσεις 

καθώς οι μεγαλύτερες και εντυπωσιακότερες επιθέσεις είναι αυτές που 

δίνονται στη δημοσιότητα, ενώ οι υπόλοιπες κρατούνται κρυφές.

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο και στην ηλεκτρονική τραπεζική, επειδή 

απουσιάζει η φυσική επαφή με πρόσωπα εμπιστοσύνης, υπάρχει ανάγκη 

καθιέρωσης  μηχανισμών  που  μέσω  αυτών  θα  είναι  δυνατό  να 

αποδεικνύεται  ότι  το  πρόσωπο,  με  το  οποίο  πραγματοποιείται  η 

συναλλαγή  ηλεκτρονικά,  είναι  όντως  το  δηλούμενο  στη  συναλλαγή 

πρόσωπο (Σινανιώτη – Φαρσαρώτας, 2005).
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(2)Πηγή: Go – online - Ειδική αναφορά του News.com με τίτλο “Cracking the nest egg”.

Οι τράπεζες αντιμετωπίζουν προβλήματα που προκύπτουν από το 

σχεδιασμό και  τη  λειτουργία  του  ίδιου του  συστήματος  και  έχουν να 

κάνουν με περιοδικές ή μόνιμες δυσλειτουργίες αυτού. Η πιο συνήθης 

όμως «απειλή» για ένα τραπεζικό σύστημα είναι οι  hackers,  οι  οποίοι 

εκμεταλλευόμενοι  τις  αδυναμίες  των  ηλεκτρονικών  συστημάτων 

προσπαθούν  να  υποκλέψουν  πληροφορίες  με  απώτερο  σκοπό  την 

παράνομη απόσπαση χρημάτων από τραπεζικούς λογαριασμούς. 

Δεν είναι μάλιστα λίγες οι περιπτώσεις που τα πιστωτικά ιδρύματα 

έρχονται αντιμέτωπα με προβλήματα που δημιουργούνται από το ίδιο το 

προσωπικό  τους.  Οι  υπάλληλοι  μιας  τράπεζες  πολλές  φορές 

«αναγκάζονται»  να  εκτελέσουν  συναλλαγές  για  τις  οποίες  δεν  έχουν 

εξουσιοδότηση με αποτέλεσμα να μην τηρούνται πλήρως τα πρωτόκολλα 

ασφαλείας.  Υπάρχουν δε και  οι  περιπτώσεις που υπάλληλοι  που είναι 

γνώστες  των  αντικειμένων  να  μπαίνουν  στον  πειρασμό  να 

τροποποιήσουν  την  πληροφόρηση  ώστε  να  κάνουν  υπεξαίρεση 

χρημάτων. 

Για  τις  τράπεζες  ελλοχεύουν  και  νομικοί  κίνδυνοι.  Η  συνεχώς 

εξελισσόμενη  τεχνολογία  επιτείνει  την  ιδιαιτερότητα  του  τραπεζικού 

δικαίου και των τραπεζικών συναλλαγών τόσο από άποψη νομική όσο 

και  από  οικονομική  (Σινανιώτη  –  Φαρσαρώτας,  2005).  Το  νομικό 

πλαίσιο που ρυθμίζει την ηλεκτρονική τραπεζική είναι ασαφές. Μάλιστα 

το  πρόβλημα  διογκώνεται  όταν  τα  πιστωτικά  ιδρύματα  προσφέρουν 

ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  και  σε  άλλες  χώρες  καθώς,  σε  αυτή  την 

περίπτωση,  δεν  ισχύει  ένα  ενιαίο  νομικό  πλαίσιο  και  οι  κανόνες  που 

ισχύουν μεταξύ των χωρών διαφέρουν σημαντικά. 
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2.9 Απαιτήσεις και μέτρα ασφαλείας. 

Οι  απαιτήσεις  ασφαλείας  που  πρέπει  να  ικανοποιούνται  στις 

οικονομικής φύσης συναλλαγές πρέπει να έχουν τα εξής χαρακτηριστικά: 

α) Το απόρρητο (confidentiality) των δεδομένων.

β) Την ακεραιότητα (integrity) της συναλλαγής. 

γ) Την αυθεντικοποίηση (authentication) των συμμετεχόντων. 

δ)  Τη  μη  δυνατότητα  ακύρωσης  της  συναλλαγής  μετά  την 

επιβεβαίωση  της  συμμετοχής  (non repudiation)  των 

συναλλασσομένων.  

Οι  τράπεζες  καταβάλλουν  προσπάθειες  προκειμένου  να 

εξασφαλίσουν  ασφάλεια  στις  συναλλαγές  λαμβάνοντας  όλα  τα 

απαραίτητα μέτρα για την εκτέλεση των ηλεκτρονικών συναλλαγών που 

ορίζονται  σύμφωνα  με  τις  Ελληνικές  και  Διεθνώς  εφαρμοζόμενες 

πρακτικές ασφαλείας. Ορισμένα ενδεικτικά μέτρα που εφαρμόζονται από 

τη μεριά των τραπεζών είναι: 

1) Κατά την είσοδο των πελατών στην ιστοσελίδα της τράπεζας είναι 

απαραίτητος ο κωδικός αριθμός εισόδου και  ο κωδικός αριθμός 

ασφαλείας. Οι εν λόγω κωδικοί αποτελούνται από αριθμούς αλλά 

και  γράμματα   και  είναι  κρυπτογραφημένοι  με  ειδικούς 

αλγόριθμους  (συνήθως  σύμφωνα  με  το  πρωτόκολλο 

κρυπτογράφησης  SSL 128-bit (Ρεπούσης  2005).  Οι  αλγόριθμοι 

αυτοί είναι σχεδόν αδύνατο να αποκωδικοποιηθούν. Σε περίπτωση 

κάποιας ύποπτης συναλλαγής οι Διευθύνσεις Εσωτερικού Ελέγχου 
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των  τραπεζών  τις  εντοπίζουν  και  επικοινωνούν  με  το  Τμήμα 

Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας. 

2) Όταν  ο  πελάτης  δεν  πραγματοποιεί  συναλλαγές  για  ορισμένα 

λεπτά (συνήθως 5-7 λεπτά) γίνεται αποσύνδεση από τις υπηρεσίες 

της ηλεκτρονικής τραπεζικής. 

3) Η είσοδος στις τραπεζικές ιστοσελίδες γίνεται μέσω ελεγχόμενης 

πρόσβασης (firewall) σε συγκεκριμένες υπηρεσίες. Η πιστοποίηση 

της  ταυτότητας  του  χρήστη  και  κάθε  συναλλαγή  του 

εξασφαλίζονται  με  τη  βοήθεια  ενός  μοναδικού  ψηφιακού 

πιστοποιητικού  (digital certificate).  Αυτό  το  πιστοποιητικό 

αναγνωρίζει  τον  υπολογιστή  του  χρήστη  και  επιτρέπει  τις 

συναλλαγές  και  τις  μεταφορές  χρημάτων  μεταξύ  λογαριασμών 

μόνο  από  το  συγκεκριμένο  υπολογιστή.  Τα  πιστοποιητικά  αυτά 

εξασφαλίζονται εγκαθιστώντας ένα πρόγραμμα από την αντίστοιχη 

εταιρία πιστοποίησης.

4) Όταν  κάποιος  πελάτης  κάνει  συνεχόμενες  αποτυχημένες 

προσπάθειες  εισαγωγής  των  κωδικών  του  (για  τρείς  φορές 

συνήθως), τότε οι κωδικοί πρόσβασης κλειδώνονται και ο πελάτης 

δεν μπορεί  να χρησιμοποιήσει  τις  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  παρά 

μόνο κατόπιν επαφής του με το helpdesk της τράπεζας. 

Ένα  σύστημα  υλοποίησης  συναλλαγών  θεωρείται  ασφαλές  όταν 

λειτουργεί απρόσκοπτα, δηλ. δεν επηρεάζεται από διακοπές λειτουργίας 

του  ρεύματος,  όταν  διασφαλίζει  ότι  δεν  έχει  κάποιος  τη  δυνατότητα 

ανάγνωσης των αποστελλόμενων στους συναλλασσόμενους μηνυμάτων 

(privacy),  όταν  παρέχει  σε  κάθε  συναλλασσόμενο  κάποιο  μέσο 

εξακρίβωσης της ταυτότητας του και όταν διασφαλίζει αναλλοίωτα τα 

μηνύματα των συναλλασσομένων (Σινανιώτη – Φαρσαρώτας, 2005).

45



Internet Banking                                                            
                                                                                                                Σεγρέκη Μαρία

Η βασικότερη πρακτική για τον περιορισμό των νομικών κινδύνων 

είναι  ο  έλεγχος  των  χρηστών  με  τις  μεθόδους  κρυπτογραφίας.  Οι 

τράπεζες  υποχρεούνται  να  ενημερώνουν  τους  πελάτες  τους  για  τα 

επίπεδα  ασφαλείας  και  να  τους  παροτρύνουν  στην  αγορά  νέων 

προγραμμάτων λογισμικού, που παρέχουν προστασία απέναντι σε ιούς 

και  αποκλείουν  την  πρόσβαση  των  hackers στους  προσωπικούς  τους 

υπολογιστές.   Επιπλέον,  οι  τράπεζες  πρέπει  να  παρέχουν  επαρκή 

πληροφόρηση  σχετικά  με  την  προστασία  των  προσωπικών  κωδικών 

ασφαλείας (PIN). Βεβαίως, από την δική τους πλευρά απαιτούν από τους 

εξωτερικούς  παροχείς  εφαρμογών  ηλεκτρονικής  τραπεζικής  να 

διατηρούν και αυτοί υψηλά επίπεδα και προδιαγραφές ασφαλείας. 

Προκειμένου  οι  τράπεζες  να  καταστήσουν  τα  συστήματα 

ηλεκτρονικής τραπεζικής ασφαλή πραγματοποιούν μεγάλες επενδύσεις. 

Διαθέτουν  συμβούλους  σε  θέματα  ασφαλείας  και  παρέχουν  στους 

πελάτες  τους  συσκευές  τις  γνωστές  ως  Tokens,  που  παράγουν 

αλγορίθμους  οι  οποίοι  παίζουν  το  ρόλο  κωδικών  πρόσβασης  μιας 

χρήσης. Επίσης, οι κωδικοί μιας χρήσης TAN (Transaction Authorization 

Numbers) επέχουν θέση ηλεκτρονικής υπογραφής του πελάτη που είναι 

μοναδική και δεν υπάρχει η δυνατότητα αντιγραφής παρά μόνο αν αυτή 

μεταδοθεί από μη ασφαλές μέσο όπως είναι το Fax, e-mail κλπ. 

Ο  πιο  διαδεδομένος  τρόπος  με  τον  οποίο  δίνονται  σήμερα  οι 

εντολές πληρωμές μέσω internet αφορά τη χρήση του πρωτοκόλλου SSL 

(Secure Sockets Layers), με το οποίο εξασφαλίζεται το απόρρητο και η 

ακεραιότητα  κατά  τη  μετάδοση  των  δεδομένων  με  τη  χρήση 

κρυπτογραφίας και συναρτήσεων κατακερματισμού (Μυρτίδης, 2008).

Ένα πολύ σημαντικό μέρος στην προσπάθεια αντιμετώπισης των 

κινδύνων  που  ελλοχεύει  το  internet banking είναι  ο  έλεγχος  των 

εργαζομένων  των  τραπεζών.  Αυτό  σημαίνει  ότι  το  κάθε  πιστωτικό 

ίδρυμα πρέπει να έχει σαφή εικόνα για την προϋπηρεσία του υποψήφιου 
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εργαζομένου  του  και  ιδιαίτερα  να  αξιολογεί  τις  γνώσεις  και  τις 

ικανότητες του στα πληροφοριακά συστήματα καθώς και την ηθική που 

χαρακτηρίζει  τον  κάθε  εργαζόμενο.  Έρευνές  που  έχουν  γίνει  από 

ειδικούς  σε  θέματα  ασφάλειας  αποδεικνύουν  ότι  στις  περισσότερες 

περιπτώσεις  επιθέσεων  οι  εισβολείς  είχαν  την  εκούσια  ή  ακούσια 

βοήθεια κάποιου που εργαζόταν στην τράπεζα.

Είναι  σαφές  ότι  η  διαρκής  εκπαίδευση  των  εργαζομένων 

αναφορικά με τα προβλήματα και τους κινδύνους του  internet banking 

είναι απαραίτητη. Προκειμένου μάλιστα να αποφευχθεί η σύγχυση και 

τυχόν δυσλειτουργίες στην παροχή των υπηρεσιών internet banking, είναι 

απαραίτητο  να  υπάρχει  σαφής  καταμερισμός  των  εργασιών  των 

εργαζομένων καθώς η ηλεκτρονική τραπεζική είναι πιο «ευαίσθητη» από 

τις παραδοσιακές τραπεζικές εργασίες λόγω όλων των προαναφερόμενων 

κινδύνων. 

Φυσικά,  σε κάθε περίπτωση «σύμμαχοι» των τραπεζών σε αυτή 

την προσπάθεια είναι οι ίδιοι τους οι πελάτες, οι οποίοι πρέπει να τηρούν 

τους κανόνες ασφαλείας μη διαθέτοντας τους κωδικούς πρόσβασης τους 

σε  τρίτα  πρόσωπα,  κάνοντας  αποσύνδεση  όταν  επιθυμούν  να 

σταματήσουν τις συναλλαγές με την τράπεζα αλλά να συνεχίσουν την 

περιήγηση τους στο  internet και πλήθος άλλων απλών πρακτικών που 

μπορεί  να  φαντάζουν  ασήμαντες,  ωστόσο  δημιουργούν  σοβαρές 

προϋποθέσεις  για  την  ασφάλεια  των  ηλεκτρονικών  τραπεζικών 

συναλλαγών.  Οι  πελάτες  των  τραπεζών  που  δεν  τηρούν  τις 

προαναφερθείσες πρακτικές ασφαλείας και δεν χρησιμοποιούν λογισμικό 

για  ασφάλεια,  αποτελούν  τους  πιο  προκλητικούς  στόχους  καθώς  δεν 

έχουν  συνείδηση  του  μεγέθους  της  ζημιάς  που  μπορούν  να  κάνουν 

ανοίγοντας  απλά μια επισύναψη στο ηλεκτρονικό τους  ταχυδρομείο ή 

ακολουθώντας  ένα  link.  Στην πραγματικότητα ανοίγουν «τρύπες»  στο 
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σύστημα ασφαλείας  της  τράπεζας  τους  και  επιτρέπουν σε  hackers να 

έχουν πρόσβαση σε αυτό. 

2.10 To internet banking στην Ελλάδα και τον κόσμο. 

2.10.1Το Internet banking στον κόσμο. 

Οι  καταναλωτές  ανά  τον  κόσμο  εμφανίζονται  πιο 

εξοικειωμένοι με τη χρήση του internet banking καθώς έχουν αποδεχθεί 

γρηγορότερα  τις  υπηρεσίες  και  τις  δυνατότητες  που  προσφέρει  η 

τεχνολογία  στον  τραπεζικό  τομέα.  Οι  ξένες  τράπεζες,  και  ειδικότερα 

αυτές  που  βρίσκονται  στην  Αμερική,  διαθέτουν  όλες  τραπεζικές 

συναλλαγές μέσω Internet και οι προσφερόμενες υπηρεσίες δε διαφέρουν 

και  πολύ  από  τις  υπηρεσίες  που  παρέχονται  και  στην  Ελλάδα.  Οι 

τράπεζες  στο  σύνολο  τους  διαθέτουν  ένα  πρόγραμμα  παρουσίασης 

(demo)  με  το  οποίο  οι  πελάτες  μπορούν  να  αποκτήσουν  εικόνα  των 

υπηρεσιών που δύναται  να κάνει χρήση ένας κανονικός συνδρομητής. 

Παράλληλα,  σε  όλες  σχεδόν  τις  ευρωπαϊκές  πόλεις,  οι  τράπεζες 

ακολουθούν τη μέθοδο με τους αριθμούς πιστοποίησης ΤΑΝ αναφορικά 

με  την  ασφάλεια  των  συναλλαγών (RAM,  2000).  Στον  πίνακα 3  που 

ακολουθεί,  εμφανίζεται  η  διείσδυση  του  internet banking σε  %  στις 

Ευρωπαϊκές χώρες για τα έτη 2004 και 2005.
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Πίνακας  3:  διείσδυση του  internet banking σε  % στις  Ευρωπαϊκές 

χώρες για τα έτη 2004 και 2005

Ειδικότερα,  στην  Αμερική  δεν  υπάρχει  τράπεζα  που  να  μη 

συνδυάζει το internet banking με το χρηματιστήριο. Οι χρηματιστηριακές 

συναλλαγές  π.χ.  αγοραπωλησίας  μετοχών  ή  άλλων  παραγώγων  είναι 

μέρος της καθημερινότητας των Αμερικανών και δε θα μπορούσαν να 

εξαιρεθούν από τα νέα κανάλια παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών.

Παρόλα  αυτά,  ο  δισταγμός  των  καταναλωτών   μέχρι  πριν  μια 

δεκαετία  ήταν  προφανής  λόγω  του  «ηλεκτρονικού  εγκλήματος».  Στις 
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Ηνωμένες Πολιτείες, μόνο το 5% των πελατών διεκπεραίωνε συναλλαγές 

ηλεκτρονικά,  παρά  το  γεγονός  ότι  η  διείσδυση  των  ηλεκτρονικών 

υπολογιστών στα νοικοκυριά έφθανε το έτος 2000 το 50%. 

2.10.1.1 Σιγκαπούρη. 

Το  internet banking έκανε την εμφάνιση του στη Σιγκαπούρη το 

έτος  1997.  Ωστόσο,  ο  αριθμός  των  τραπεζών  που  προσφέρουν 

ηλεκτρονικές  υπηρεσίες  είναι  αρκετά  περιορισμένος  (6  μέχρι  το  έτος 

2006)  και  ο  ανταγωνισμός  μεταξύ  των  τραπεζών  σκληρός  καθώς  οι 

χρήστες των ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών διαρκώς αυξάνονται. 

Μια από τις μεγαλύτερες τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη χώρα, η 

DBS, είχε περίπου 100.000 χρήστες του  internet banking το έτος 1999, 

200.000 το έτος 2000, 320.000 το έτος 2001 και 420.000 το έτος 2002. 

Παρόλα αυτά,  μπορεί  ο  αριθμός των χρηστών να αυξάνεται  σταθερά, 

ωστόσο η πλειοψηφία των πελατών των τραπεζών δεν κάνει χρήση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών.  Στη Σιγκαπούρη, οι  πελάτες που είναι πολύ 

κοντά  στο  να  αποφασίσουν  να  χρησιμοποιήσουν  τις  ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες  που  τους  προσφέρουν  οι  τράπεζες,  επιλέγουν  εκείνες  τις 

οποίες  έχουν  έντονη  «φυσική»  παρουσία  στην  χώρα.  Σε  μελέτη  που 

πραγματοποιήθηκε σε καταναλωτές μη χρήστες του internet banking και 

δημοσιεύτηκε  στην  Journal of Services Marketing φαίνεται  ότι  οι 

τράπεζες που έχουν υποκαταστήματα στη χώρα έχουν φυσική υπεροχή 

έναντι των τραπεζών που είναι αμιγώς ηλεκτρονικές. Οι λόγοι για τους 

οποίους οι πελάτες προτιμούν να μην κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών  είναι  η  έλλειψη  γνώσης  σχετικά  με  τις  υπηρεσίες,  η  μη 

πρόσβαση  στο  διαδίκτυο,  τα  προβλήματα  με  την  ασφάλεια  των 

συναλλαγών,  η  έλλειψη  της  ανθρώπινης  επικοινωνίας  με  τους 
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υπαλλήλους των τραπεζών, ο φόβος υψηλών τιμολογίων στις συναλλαγές 

αλλά και η κούραση που προκαλούν οι υπολογιστές. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται χρήσιμο να σχολιάσουμε τον τελευταίο 

ανασταλτικό  παράγοντα,  ο  οποίος  μπορεί  να  χαρακτηρίζει  και  το 

ελληνικό καταναλωτικό κοινό, και φαίνεται να είναι πολύ σημαντικός. 

Μεγάλη  μερίδα  των  χρηστών  του  internet banking ξοδεύουν  αρκετό 

χρόνο  μπροστά  στην  οθόνη  του  υπολογιστή  λόγω  της  φύσης  της 

εργασίας τους. Για το λόγο αυτό, πολλοί αποφεύγουν να εξακολουθούν 

να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή τους και στο σπίτι. Με άλλα λόγια, ο 

σύγχρονος τρόπος ζωής έχει ήδη κουράσει πολλούς εργαζόμενους που 

αντιδρούν πλέον σε κάθε τι που μπορεί να τους θυμίζει την εργασία τους 

(Gerrard  et.  al,  2006).  Συνεπώς,  έρχεται  να  προστεθεί  και  αυτό  το 

εμπόδιο τις προσπάθειες διείσδυσης του internet banking, που μπορεί έως 

σήμερα να ήταν απρόβλεπτο, όμως πλέον αποτελεί πραγματικότητα.

2.10.1.2 Ινδία. 

Μελέτη  που  έγινε  το  2007  στο  πανεπιστήμιο  Guru Nanak Dev 

στην Ινδία αναφορικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν τα πιστωτικά 

ιδρύματα να υιοθετήσουν το internet banking σε 88 τράπεζες για τα έτη 

από το 1998 έως και το 2005 είχε τα εξής αποτελέσματα: Αρχικά,  οι 

μεγαλύτερες  σε  μέγεθος  τράπεζες  τείνουν  να  υιοθετούν  την  παροχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών ευκολότερα απ’  ότι  οι  μικρότερου  μεγέθους 

καθώς είναι σε θέση να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες με χαμηλό κόστος 

και  να  δημιουργούν  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  οικονομίες  κλίμακας. 

Εξάλλου,  οι  μεγαλύτερες  τράπεζες  επενδύουν  κεφάλαια  για  την 

αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Η κερδοφορία φαίνεται να επηρεάζει 

θετικά την απόφαση για παροχή υπηρεσιών μέσω internet, χωρίς όμως ο 

παράγων αυτός να έχει μεγάλη βαρύτητα. Ομοίως, μικρή βαρύτητα έχει 
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και  η  σχέση μεταξύ του κόστους  που έχει  για  το προσωπικό της  μια 

τράπεζα και της κερδοφορίας από την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών. 

Η ηλικία μιας τράπεζας παίζει σημαντικό ρόλο καθώς οι καινούριες στην 

αγορά τράπεζες τείνουν να υιοθετούν ευκολότερα το internet banking απ’ 

ότι οι παλιές. Το ύψος των καταθέσεων είναι παράγοντας που επηρεάζει 

θετικά την υιοθέτηση του internet banking. Καθώς οι Internet Banks στην 

Ινδία  αυξάνουν,  οι  παραδοσιακές  τράπεζες  πιέζονται  προς  αυτή  την 

κατεύθυνση. Φυσικά, οι τράπεζες του δημοσίου τομέα πιέζονται λιγότερο 

στο να εντάξουν το internet banking στις παρεχόμενες υπηρεσίες τους σε 

σχέση  με  τις  ιδιωτικές  αφενός  λόγω  του  ότι  λειτουργούν  υπό  την 

«προστασία» της κυβέρνησης, αφετέρου γιατί διαθέτουν έντονη φυσική 

παρουσία  και  έχουν  αυξημένο  μερίδιο  αγοράς  (Pooja and Balwinder, 

2007).

2.10.1.3 Ταϊβάν. 

Όπως  συμβαίνει  στην  πλειοψηφία  των  χωρών,  έτσι  και  στην 

Ταϊβάν  η  παραδοσιακή  τραπεζική  κατέχει  την  πρώτη  θέση  στις 

προτιμήσεις  των  πελατών.  Ωστόσο,  οι  τράπεζες  κάνουν  σημαντικές 

προσπάθειες  προκειμένου  να  εισάγουν  το  internet banking στην 

τραπεζική αγορά και να μειώσουν τα λειτουργικά τους κόστη. Το 2002 

μόλις  το  1-3%  του  πληθυσμού  έκανε  χρήση  του  internet banking, 

ποσοστό  που  αντιπροσώπευε  μόλις  το  19,6%  των  χρηστών  του 

διαδικτύου της  χώρας.  Για  το  λόγο αυτό πραγματοποιήθηκαν  έρευνες 

προκειμένου  να  εντοπιστούν  οι  παράγοντες  που  θα  επηρεάσουν  την 

πρόθεση  του  κοινού  για  χρήση  του  internet banking.  Μελέτη  που 

πραγματοποιήθηκε  με  τη  συνεργασία  πανεπιστημίων  στην  Ταϊβάν 

κατέδειξε πως αφενός η ικανότητα χειρισμού του internet παίζει μεγάλο 

ρόλο σε συνδυασμό βέβαια με την αντιλαμβανόμενη από τους πελάτες 
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χρησιμότητα του internet banking. Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής 

έχουν  πρακτική  εφαρμογή  προκειμένου  οι  επενδύσεις  που  έχουν 

πραγματοποιηθεί  από  πλευράς  τραπεζών  αναφορικά  με  το  internet 

banking να αποδώσουν τα ανάλογα αποτελέσματα. Συνεπώς, οι τράπεζες 

πρέπει  να  εστιάσουν  κατά  βάση  στο  σχεδιασμό  εύχρηστων  και 

αξιόπιστων  ιστοσελίδων  ώστε  η  παροχή  ηλεκτρονικών  τραπεζικών 

υπηρεσιών να θεωρείται  χρήσιμη από τους Ταϊβανέζους (Wang et al., 

2003).

2.10.1.4 Εσθονία. 

Η Εσθονία είναι  χώρα η οποία κατέχει  ένα από τα μεγαλύτερα 

ποσοστά  διείσδυσης  του  internet banking παγκοσμίως.  Οι  χρήστες 

ηλεκτρονικών  υπηρεσιών  διαρκώς  αυξάνονται.  Βάσει  στατιστικών 

δεδομένων, το ποσοστό χρήσης ήταν 45% το έτος 2003 (Eriksson et al, 

2008). Συνεπώς, είναι από τις χώρες στις οποίες η ηλεκτρονική τραπεζική 

έχει περάσει στη φάση της ωριμότητας. Το σύνολο των τραπεζών της 

χώρας (έξι τράπεζες) προσφέρει internet banking. Αυτό που συνέβη όμως 

στην Εσθονία και τη διαφοροποιεί από άλλες χώρες είναι το γεγονός ότι 

η  παραδοσιακή  τραπεζική  δεν  πρόλαβε  να  εδραιωθεί  μέσω  των 

υποκαταστημάτων  στο  σημαντικό  βαθμό  που  αυτό  συνέβη  σε  άλλες 

χώρες. Έτσι, οι πελάτες δέχθηκαν τις δυνατότητες που τους προσφέρει η 

τεχνολογία  με  μεγάλη  ευκολία.  Η  μεγαλύτερη  Εσθονική  τράπεζα,  η 

Hansapank,  εμφανίζει  διπλάσιο  αριθμό  χρηστών  των  ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών της από αυτόν των παραδοσιακών υπηρεσιών της. Προς αυτή 

την κατεύθυνση σημαντικό ρόλο έχει παίξει και η Κυβέρνηση της χώρας, 

όπου  πρώτα  αυτή  χρησιμοποιεί  τις  «ανέσεις»  που  παρέχουν  οι  νέες 

τεχνολογίες,  θέτοντας σωστές βάσεις  για την ανάπτυξη και  περεταίρω 

θεμελίωση τους. 

53



Internet Banking                                                            
                                                                                                                Σεγρέκη Μαρία

Το Πανεπιστήμιο του  Harvard σε αναφορά που συνέταξε για τη 

χρήση των πληροφοριακών συστημάτων, κατέταξε την Εσθονία στην 23η 

θέση  μεταξύ  των  75  χωρών  που  αναφέρονταν  η  μελέτη,  μπροστά 

μάλιστα και από χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία ή η Ισπανία. To internet 

είναι  το  πιο  διαδεδομένο  κανάλι  για  πληρωμές  λογαριασμών  και 

μεταφορές χρημάτων ενώ οι παραδοσιακές συναλλαγές κατέχουν μόλις 

το 5% του συνόλου των τραπεζικών συναλλαγών.

2.10.1.5 Βραζιλία. 

Στη Βραζιλία η αύξηση του ποσοστού χρήσης του internet banking 

τα τελευταία έτη έχει ξεπεράσει την αύξηση του ποσοστού χρήσης του 

internet! Από το έτος 2002 έως το 2004 ο αριθμός των χρηστών internet 

banking έφθασε από 8,3 εκατ. σε 18,1 εκατομμύρια χρήστες. Το 2004 

πραγματοποιήθηκαν περίπου 2 δις. συναλλαγές μέσω internet banking. Η 

χώρα διέθετε το 2005 περίπου 13,5 εκατομμύρια χρήστες του  internet, 

όπου το 50% αυτών επισκέπτεται σε μόνιμη βάση τα site των τραπεζικών 

και οικονομικών υπηρεσιών (Hernandez and Mazzon, 2006). 

Οι τράπεζες προκειμένου να αντιμετωπίσουν την διστακτικότητα 

των πελατών να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών το 2004 

πραγματοποίησαν  επενδύσεις  ύψους  2,1  δις.  δολαρίων  σε  νέες 

τεχνολογίες  και  συστήματα  ασφαλείας.  Σε  έρευνα  που 

πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο του  Sao Paolo της  Βραζιλίας  το 

2006 αναφορικά με την υιοθέτηση του internet banking στη Βραζιλία, τα 

αποτελέσματα κατέδειξαν ότι μπορεί οι χρήστες του  internet να έχουν 

πρόθεση να κάνουν χρήση του  internet banking, ωστόσο οι παράγοντες 

που  πραγματικά  επηρεάζουν  τη  χρήση  του  αφορούν  προσωπικά 

χαρακτηριστικά όπως το επίπεδο μόρφωσης των εν δυνάμει χρηστών, την 
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ηλικία (21 με 40 ετών), καθώς και την κατοχή ηλεκτρονικού υπολογιστή 

στο σπίτι. 

2.10.1.6 Γερμανία. 

Οι  γερμανικές  τράπεζες  επενδύουν  δισεκατομμύρια  δολάρια  σε 

ετήσια  βάση  προκειμένου  να  βελτιώνουν  διαρκώς  την  υποδομή  τους 

σχετικά με την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών (Bauer et al.,  2004).  H 

Deutsche Bank επενδύει περίπου μισό δισεκατομμύριο δολάρια σε νέες 

τεχνολογίες  και  συστήματα  πληροφορικής.  Η  ικανοποίηση  καθώς  και 

διατήρηση των πελατών είναι πλέον οι παράγοντες κλειδιά για το σκληρό 

ανταγωνισμό που ισχύει στον τραπεζικό τομέα αναφορικά με το internet 

banking.  Προκειμένου η παροχή ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών 

να είναι επικερδής οι τράπεζες στοχεύουν τις προσπάθειες τους όχι μόνο 

στην  απόκτηση  νέων  πελατών  αλλά  κυρίως  στη  διατήρηση  των 

υφιστάμενων,  καθώς  το  κόστος  απόκτησης  νέων  πελατών  για  τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες είναι 20-40% (Reibstein, 2002;  Reichheld and 

Schefter, 2000) μεγαλύτερο από το κόστος απόκτησης νέων πελατών στα 

παραδοσιακά  καταστήματα.  Για  να  είναι  συμφέρουσα  η  προσέλκυση 

νέων  πελατών  ηλεκτρονικής  τραπεζικής  οι  τράπεζες  κάνουν  διαρκή 

προσπάθεια να χτίσουν μακροχρόνιες σχέσεις με τους πελάτες τους. 

2.10.1.7 Φιλανδία. 

Η Φιλανδία υπήρξε world leader στο electronic banking καθώς το 

39,8%  των  τραπεζικών  της  συναλλαγών  πραγματοποιούνταν  μέσω 
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internet το έτος 2000. Πραγματοποιώντας αναλύσεις (Mattila et al, 2003) 

στη συμπεριφορά των «ώριμων» πελατών του internet banking, βλέπουμε 

ότι το internet banking είναι ο τρίτος κατά σειρά δημοφιλέστερος τρόπος 

πραγματοποίησης  πληρωμών  για  τους  Φιλανδούς.  Παράγοντες  που 

επηρεάζουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών αναφορικά με τη χρήση 

ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών φαίνεται και εδώ να είναι το υψηλό 

εισόδημα καθώς και επίπεδο μόρφωσης. Η αντιλαμβανόμενη δυσκολία 

χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών σε συνδυασμό με την έλλειψη 

προσωπικής  επαφής  του  πελάτη  με  την  τράπεζα  είναι  ο  βασικός 

ανασταλτικός παράγοντας για τη μη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών 

τραπεζικών  υπηρεσιών.  Επιπλέον,  η  ασφάλεια  των  συναλλαγών 

απασχολεί τους πελάτες και δημιουργεί ένα επιπρόσθετο εμπόδιο για την 

περεταίρω εξάπλωση του internet banking.

2.10.1.8 Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο  Ηνωμένο  Βασίλειο  η  παροχή  ηλεκτρονικών  τραπεζικών 

υπηρεσιών έκανε την εμφάνιση της στις αρχές του 1980 με την υπηρεσία 

“Homelink”  από  την  Nottingham Building Society και  τη  Bank of 

Scotland (Tait and Davies, 1989). Αυτή η υπηρεσία δεν έτυχε αποδοχής 

από το βρετανικό κοινό  και σύντομα διακόπηκε η παροχή της. Με τη 

ραγδαία αύξηση ηλεκτρονικών υπηρεσιών έκαναν την εμφάνιση τους οι 

σημερινές μορφές ηλεκτρονικής τραπεζικής όπως τα ΑΤΜ και το internet 

banking. Το σύνολο των τραπεζών στη Βρετανία διαθέτει  web-site για 

την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών καθώς η χώρα έχει προβάδισμα στην 

τεχνολογική  υποδομή  αναφορικά  με  τις  ηλεκτρονικές  υπηρεσίες. 

Ωστόσο,  αυτό  που  καταδεικνύουν  μελέτες  είναι  ότι  οι  βρετανικές 

τράπεζες  επικεντρώνουν  τις  προσπάθειες  τους  κυρίως  στην  παροχή 

πληροφοριακών  υπηρεσιών  (π.χ.  statements,  balances),  στις  απλές 
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μεταφορές χρημάτων μεταξύ λογαριασμών, στις πληρωμές λογαριασμών 

και στις υπηρεσίες που αφορούν τις πιστωτικές κάρτες (Sayar and Wolfe, 

2007).  Αυτό  συμβαίνει  καθώς  πλήθος  βρετανών  διαθέτει  μεγάλο 

ποσοστό του εισοδήματος του στην αποπληρωμή στεγαστικών δανείων. 

Οι τράπεζες σε αυτή την περίπτωση δεν έχουν λόγο να παρέχουν μέσω 

ηλεκτρονικών καναλιών π.χ. αμοιβαία κεφάλαια, καθώς η ζήτηση είναι 

πολύ μικρή. Ένας ακόμη παράγοντας προς την ίδια κατεύθυνση είναι τα 

ωράρια  των  παραδοσιακών  τραπεζικών  καταστημάτων.  Οι  τράπεζες 

λειτουργούν κατά τις μεσημεριανές ώρες όπου οι εργαζόμενοι δύναται να 

έχουν πρόσβαση σε αυτές. Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται η ανάγκη για 

τις υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά. 

Επιπροσθέτως,  έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο πανεπιστήμιο 

της Γλασκόβης το 2006 αναφορικά με τις αντιλήψεις των βρετανών για 

την ποιότητα των ηλεκτρονικών υπηρεσιών των τραπεζών έδωσε τα εξής 

αποτελέσματα: έξι είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των 

εν λόγω υπηρεσιών: η παροχή βολικών τραπεζικών υπηρεσιών για τους 

πελάτες, η αξιοπιστία των παρεχόμενων υπηρεσιών, η ορθή διαχείριση 

των υπηρεσιών με σωστή σειρά προτεραιότητας,  το φιλικό και  άμεσο 

customer service, το  service personalization και η παροχή στοχευμένου 

customer service (Essam et al, 2006). 

2.10.1.9 Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 

Δραματικός  είναι  ο  ανταγωνισμός  αναφορικά  με  την  παροχή 

τραπεζικών και  οικονομικών υπηρεσιών στις  Ηνωμένες  Πολιτείες  της 

Αμερικής.  Η  ανάπτυξη  του  internet banking έχει  λάβει  τεράστιες 

διαστάσεις.  Σπουδαιοτάτης  σημασίας  για  τις  τράπεζες  είναι  τόσο  η 

διατήρηση  των  υφιστάμενων  όσο  και  η  προσέλκυση  νέων  πελατών. 

Προκειμένου να το πετύχουν αυτό οι τράπεζες συλλέγουν και αναλύουν 
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πληροφορίες που λαμβάνουν από τους πελάτες τους αναφορικά με την 

ποιότητα  των  παρεχόμενων  προϊόντων  και  υπηρεσιών  που  διαθέτουν. 

Μέχρι πριν λίγα χρόνια, μελέτη που έγινε σε δείγμα 1.000 αμερικανικών 

τραπεζών (Sheshunoff, 2000) έδειξε ότι ο βασικός λόγος που οι τράπεζες 

υιοθετούσαν  το  internet banking ήταν  γιατί  το  χρησιμοποιούσαν  οι 

ανταγωνιστές  τους.  Σήμερα,  οι  χρηματοπιστωτικοί  οργανισμοί  έχουν 

υιοθετήσει στο σύνολο τους το internet banking. Άλλη έρευνα που έγινε 

στο  πανεπιστήμιο  της  Νεβάδα  στο  Las Vegas (Wisner and Corney, 

2001),  φέρνει  στο  φως  απογοητευτικά  στοιχεία  αναφορικά  με  τα 

συστήματα αναπληροφόρησης που χρησιμοποιούν οι τράπεζες. Σε δείγμα 

30  τραπεζών  στο  Las Vegas και  82  site ηλεκτρονικών  αλλά  και 

παραδοσιακών τραπεζών μόλις το 33% των τραπεζών διέθετε υπηρεσίες 

αναπληροφόρησης  από  το  κοινό  (customer comment cards κλπ).  Το 

ποσοστό αυτό γίνεται 48% όσον αφορά τα  82 τραπεζικά  site τα οποία 

διέθεταν  κάποιου  είδους  αναπληροφόρηση  από  το  κοινό  για  τις 

παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Σε  πολύ  πρόσφατη  έρευνα   που  διεξήχθη   στη  Florida των 

Ηνωμένων  Πολιτειών   (Dandapani  et  al,  2008)  αναφορικά  με  τον 

αντίκτυπο του  internet banking σε πιστωτικούς οργανισμούς για τα έτη 

1999-2006  τα  αποτελέσματα  έδειξαν  ότι  το  λειτουργικό  κόστος  των 

πιστωτικών  ιδρυμάτων  που  διέθεταν  internet banking ήταν  σαφώς 

υψηλότερο από αυτών που δεν διέθεταν. Επιπλέον, το internet banking δε 

φαίνεται να ενισχύει τους ρυθμούς ανάπτυξης των οργανισμών που το 

παρέχουν  ενώ  τα  οικονομικά  αποτελέσματα  και  των  δύο  κατηγοριών 

πιστωτικών  ιδρυμάτων  δε  παρουσιάζουν  μεγάλες  διαφορές.  Με  άλλα 

λόγια,  ενώ το  internet banking ανοίγει ένα κανάλι  επικοινωνίας με το 

κοινό,  τελικά  δε  φαίνεται  να  συμβάλει  ουσιαστικά  στην  αύξηση  των 

κερδών των αμερικανικών πιστωτικών ιδρυμάτων καθώς η αύξηση του 

λειτουργικού κόστους που συνεπάγεται είναι σημαντική. 
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 2.10.2  Το internet banking στην Ελλάδα. 

Όπως  έχει  προαναφερθεί,  το  σύνολο  σχεδόν  των  τραπεζικών 

ιδρυμάτων  που  δραστηριοποιούνται  στη  χώρα  μας  παρέχουν  τις 

υπηρεσίες τους μέσω του παγκόσμιου ιστού. Φυσικά, η διείσδυση του 

internet banking στη χώρα μας είναι μικρή καθώς οι χρήστες μόλις τα 

τελευταία  τρία  έτη  έχουν  αρχίσει  να  οικειοποιούνται  με  το  internet. 

Ωστόσο, οι τράπεζες προκειμένου να ωφεληθούν των πλεονεκτημάτων 

που προσφέρει η ηλεκτρονική τραπεζική, έχουν εστιάσει τις προσπάθειες 

τους  και  άρχισαν  να  διαφαίνονται  αυξητικές  τάσεις  αναφορικά  με  το 

internet banking. 

Οι  Έλληνες  δε  φαίνεται  ακόμη να  είναι  έτοιμοι  αφενός  μεν  να 

χειρισθούν  τις  νέες  τεχνολογίες  και  να  χρησιμοποιούν  με  άνεση  τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής, αφετέρου εμφανίζονται διστακτικοί 

αναφορικά  με  την  ασφάλεια  που  χαρακτηρίζει  τις  ηλεκτρονικές 

συναλλαγές. Τα φαινόμενα ηλεκτρονικής απάτης δημιουργούν συνθήκες 

ανασφάλειας  στους  χρήστες  αλλά  και  στους  δυνητικούς  χρήστες  των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών δημοσίευσε 

ότι το ποσοστό χρήσης του  internet banking για το έτος 2005 έφθασε 

μόλις το 2,7% του πληθυσμού για την ηλικία των18 και άνω (Gounaris-

Koritos, 2008) παρόλο που η διείσδυση του internet και των Η/Υ τείνει 

να πλησιάζει να επίπεδα που ισχύουν στην Ευρώπη. 
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Γράφημα 2.4 Λόγοι αποφυγής χρήσης internet banking

Στο Γράφημα 2.4 παρουσιάζονται διαγραμματικά οι λόγοι για τους 

οποίους  οι  συμμετέχοντες  στην  έρευνα  της  e-metrics για  την  τριετία 

2004-2006 αποφεύγουν την χρήση του internet banking. Σε ποσοστό 47% 

δηλώνουν  τον  φόβο  να  εκτελούν  online τραπεζικές  συναλλαγές  και 

προτιμούν  αντ’  αυτού  να  επισκέπτονται  τα  παραδοσιακά  τραπεζικά 
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καταστήματα.  Υπάρχει  ένα  ποσοστό  ατόμων  της  τάξεως  του  20% 

περίπου  που  είτε  υποστηρίζει  πως  δεν  είναι  ενημερωμένο  από  το 

τραπεζικό ίδρυμα με το οποίο συνεργάζεται ή γενικά δεν γνωρίζει τις 

δυνατότητες του internet banking. Υπάρχει, τέλος, και μια μικρή μερίδα 

ατόμων  που  σε  ποσοστό  φθάνει  στο  6%  και  θεωρεί  ότι  οι  online 

συναλλαγές χαρακτηρίζονται από πολυπλοκότητα.

Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνες, όλο και περισσότεροι ιδιώτες αλλά 

και  επιχειρήσεις  στην  Ελλάδα  προτιμούν  να  διεκπεραιώνουν  τις 

τραπεζικές  τους  συναλλαγές  μέσω  διαδικτύου.  Τα  αποτελέσματα  της 

Εθνικής  Έρευνας  για  τις  Νέες  Τεχνολογίες  και  την  Κοινωνία  της 

Πληροφορίας  δείχνουν  ότι  το  2001  οι  πελάτες  που  πραγματοποίησαν 

τραπεζικές  συναλλαγές  ηλεκτρονικά έφθαναν τις  150.000 (1% -  1,5% 

του πληθυσμού) και σύμφωνα με εκτιμήσεις των τραπεζών ο τζίρος από 

online τραπεζικές υπηρεσίες έφθασε τα 2 δις. Ευρώ. Το 2002 ο αριθμός 

των πελατών ξεπέρασε τους  250.000 και  αντίστοιχος  τζίρος  ήταν της 

τάξεως των 10 δις. Ευρώ με διαρκώς αυξανόμενες τάσεις. 

Γράφημα 2.5 Λόγοι χρήσης internet banking
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Προς  το  παρόν  όμως,  όπως  προκύπτει  από  τα  στοιχεία  του 

Γραφήματος 2.5 το μεγαλύτερο μέρος των χρηστών του internet banking 

στη χώρα μας κάνει χρήση αυτού προκειμένου να ενημερώνεται για τα 

υπόλοιπα  λογαριασμών,  να  στέλνει  εμβάσματα  και  να  πληρώνει 

λογαριασμούς  οργανισμών  κοινής  ωφέλειας  αλλά  και  πιστωτικών 
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καρτών.  Υπάρχουν  βέβαια  και  οι  χρήστες  του  internet banking που 

διεκπεραιώνουν πιο σύνθετες εργασίες ήτοι την πληρωμή λογαριασμών 

σε  υπηρεσίες  του  δημοσίου  τομέα,  χρηματιστηριακές  συναλλαγές  ή 

πληρωμές  ασφαλίστρων  ωστόσο  ο  όγκος  αυτών  των  συναλλαγών 

φαίνεται να είναι περιορισμένος.

Αναφορικά  με  τις  προοπτικές  του  κλάδου  Πληροφορικής  και 

Τηλεπικοινωνιών  στην  Ελλάδα,  ο  οποίος  συνδέεται  άρρηκτα  με  την 

εξέλιξη  του  internet banking,  νέα  στοιχεία  παρουσιάστηκαν  από  τον 

Πρόεδρο του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Από 

έρευνα  που  πραγματοποιήθηκε  για  τη  διετία  2006-2007  σε  1600 

επιχειρήσεις 10 κλάδων της ελληνικής οικονομίας, διαπιστώθηκε μικρή 

αυξητική τάση το 2007 σε σχέση με το 2006 στο ποσοστό του ετήσιου 

προϋπολογισμού  που  δαπανάται  σε  τεχνολογίες  πληροφορικής  και 

επικοινωνιών. Το 57,9% των επιχειρήσεων επενδύει μέχρι και το 5% του 

προϋπολογισμού του σε νέες τεχνολογίες γεγονός που καταδεικνύει ότι οι 

προθέσεις των επιχειρήσεων για μελλοντικές επενδύσεις έχουν αυξητικές 

τάσεις  και  μάλιστα  μεγαλύτερες  από  αυτές  των  ευρωπαϊκών  χωρών, 

γεγονός  που  υποδηλώνει  με  τη  σειρά  του  τα  μεγαλύτερα  περιθώρια 

ανάπτυξης  στην Ελλάδα.   Ωστόσο,  σημαντικός λόγος  μη αξιοποίησης 

των  νέων  τεχνολογιών  είναι  τα  μικρά  μεγέθη  των  επιχειρήσεων  που 

δραστηριοποιούνται  στη  χώρα  μας  και  η  αντίληψη  ότι  οι  νέες 

τεχνολογίες έχουν υψηλό κόστος. Τα μηνύματα όμως αυτά είναι ευοίωνα 

αναφορικά με τη χρήση της ηλεκτρονικής τραπεζικής καθώς σε επίπεδο 

απασχόλησης,  τα  στοιχεία  του  Παρατηρητηρίου  δείχνουν  ότι  έχει 

σημειωθεί  αύξηση  της  ζήτησης  ανθρώπινου  δυναμικού  και 

εξειδικευμένες δεξιότητες στην πληροφορική και τις επικοινωνίες.

Προκειμένου, τέλος, οι τράπεζες να στηρίξουν ακόμη περισσότερο 

την  προσπάθεια  για  προσέλκυση  πελατολογίου  στις  προσφερόμενες 

ηλεκτρονικές τους υπηρεσίες οφείλουν να εντείνουν την ενημέρωση που 
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παρέχουν  τόσο  σε  θέματα  ασφαλείας  όσο  και  στις  παρεχόμενες 

υπηρεσίες και τα πλεονεκτήματα που τις χαρακτηρίζουν. Οι πελάτες αν 

κατανοήσουν τα σημαντικά οφέλη που αποκομίζουν από τη χρήση των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών και ταυτόχρονα απεγκλωβιστούν από φόβους 

σχετικούς  με  την  ασφάλεια  των  νέων  αυτών  πρακτικών,  αργά  αλλά 

σταθερά θα κάνουν την ηλεκτρονική τραπεζική αναπόσπαστο κομμάτι 

της  ζωής  τους.  Είναι  γενικά  παραδεκτό  ότι  ενώ  μπορεί  από  άποψης 

τεχνολογίας η Ελλάδα να ακολουθεί τις εξελίξεις που διαδραματίζονται 

στην Ευρώπη, ωστόσο οι ρυθμοί ζωής μας δείχνουν να συγκλίνουν με 

αυτούς  που  χαρακτηρίζουν  τις  υπόλοιπες  Ευρωπαϊκές  χώρες.  Ο 

ελεύθερος χρόνος έχει αρχίσει να γίνεται είδος πολυτελείας για άνδρες 

και  γυναίκες.  Ταυτόχρονα  οι  τραπεζικές  υπηρεσίες  είναι  άκρως 

απαραίτητες για τον καθένα μας. Κατ’ αυτήν την έννοια, οι ηλεκτρονικές 

τραπεζικές υπηρεσίες θα καταστούν αναγκαίες για την πλειονότητα των 

Ελλήνων. 

2.11 Το μέλλον του Internet Banking στην Ελλάδα. 

Είναι  σαφές  ότι  το  Internet Banking στη  χώρα  μας  βρίσκεται 

ακόμη στο αρχικό στάδιο ανάπτυξης του και αυτό διότι, όπως αναλυτικά 

προαναφέρθηκε, ο βαθμός διείσδυσης του  Internet στη χώρα μας είναι 

ακόμη μικρός σχέση με τις υπόλοιπες χώρες του εξωτερικού. Ωστόσο, τα 

μηνύματα αναφορικά με τις προοπτικές ανάπτυξης του είναι ευοίωνα. Η 

«ηλεκτρονική Ευρώπη» προβλέπεται να καταστεί η πιο ανταγωνιστική 

τεχνολογικά οικονομία στον κόσμο το 2010.

 Η  παροχή  τραπεζικών  υπηρεσιών  μέσω  ηλεκτρονικών 

συστημάτων  έχει  αρχίσει  να  γίνεται  αναπόσπαστο  κομμάτι  της 

καθημερινότητας  πολλών  ιδιωτών  και  κυρίως  επιχειρήσεων,  που 

απολαμβάνουν  τα  οφέλη  από  τη  χρήση  τους.  Ισχυρά  πλεονεκτήματα 
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όπως ταχύτητα στις συναλλαγές, ελάχιστο κόστος συναλλαγών, υψηλή 

ποιότητα,  24ωρη  πρόσβαση  κλπ.  αποτελούν  κίνητρα  προκειμένου  οι 

πελάτες  των  τραπεζών  να  στραφούν  στα  ηλεκτρονικά  κανάλια.  Τα 

μηνύματα  είναι  θετικά.  Βεβαίως,  η  ενδυνάμωση  της  ηλεκτρονικής 

τραπεζικής  δε  συνεπάγεται  απαραίτητα  και  «αφανισμό»  των 

παραδοσιακών  καταστημάτων.  Οι  ανάγκες  των  πελατών  θα 

εξακολουθήσουν να μεταβάλλονται και  οι  τράπεζες θα προσαρμόσουν 

τις  προσφερόμενες  υπηρεσίες  στα  παραδοσιακά τους  καταστήματα  με 

γνώμονα τις νέες τάσεις. Εξάλλου, στην Ελλάδα η προσωπική επαφή με 

τον  υπάλληλο  της  τράπεζας  φαίνεται  πως  έχει  μεγάλη  σημασία.  Θα 

χρειαστεί,  λοιπόν,  χρόνος  προκειμένου  το  σύνολο  των  προϊόντων  να 

διατίθεται αποτελεσματικά μέσω των ηλεκτρονικών καναλιών. Σήμερα 

είναι δύσκολο να φαντασθούμε πως ένα ζευγάρι που επιθυμεί να πάρει 

π.χ.  ένα  στεγαστικό  δάνειο  δεν  θα  προσέλθει  σε  ένα  παραδοσιακό 

κατάστημα μιας τράπεζας προκειμένου να αποκομίσει πληροφορίες μέσω 

της άμεσης επαφής με τον τραπεζικό υπάλληλο, ο οποίος όμως πλέον 

έχει τη μορφή συμβούλου. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 -  Πρακτική προσέγγιση βαθμού αποδοχής  internet 

banking από το κοινό. 

3.1 Ταυτότητα της έρευνας.
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Η  παρούσα  έρευνα  έλαβε  χώρα  προκειμένου  να  διερευνηθεί  ο 

βαθμός  αποδοχής  του  internet banking από  το  ελληνικό  κοινό  και 

διεξήχθη το χρονικό διάστημα 15 Νοεμβρίου με 12 Δεκεμβρίου 2008 στη 

Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική (Ν. Μουδανιά Χαλκιδικής). Η συλλογή 

των στοιχείων έγινε με τη βοήθεια ερωτηματολογίου που διανεμήθηκε 

τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη μορφή. Η ερωτήσεις ήταν κατά 

κύριο  λόγο  κλειστού  τύπου  δηλ.  η  κάθε  ερώτηση  είχε  προτεινόμενες 

απαντήσεις και απευθύνονταν σε χρήστες του internet banking και μόνο. 

Τα  ερωτηματολόγια  διανεμήθηκαν  σε  τυχαίο  δείγμα  150  ενηλίκων 

υπαλλήλων τόσο τραπεζών (δημόσιων και ιδιωτικών) όσο και ιδιωτικών 

επιχειρήσεων της βορείου Ελλάδος. 

Ειδικότερα,  ερωτηματολόγια  διανεμήθηκαν  σε  στελέχη 

επιχειρήσεων της  βορείου  Ελλάδος  και  σε  υπαλλήλους  των τραπεζών 

Αγροτική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς,  Millennium Bank, Πανελλήνια 

και  Εθνική  Τράπεζα  της  Ελλάδος.  Από  τα  150  ερωτηματολόγια, 

συμπληρώθηκαν μόλις τα 80 από χρήστες του internet banking, ενώ προς 

χρήση  ήταν  μόλις  τα  72  καθώς  τα  υπόλοιπα  ήταν  μερικώς 

συμπληρωμένα  και  απορρίφθηκαν  καθώς  θα  αλλοίωναν  τα 

αποτελέσματα  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων.  Το  ποσοστό  δηλ. 

συμμετοχής στην έρευνα έφθασε στο 48%, ποσοστό που κρίνεται αρκετά 

ικανοποιητικό  και  στατιστικά  σημαντικό  για  την  ορθή  διεξαγωγή  της 

τελική  έρευνας  ειδικά  αν  σκεφθούμε  ότι  από τα  μέχρι  τώρα επίσημα 

στοιχεία αναφορικά με το βαθμό διείσδυσης του  internet banking στη 

χώρα μας τα ποσοστά χρήσης αυτού κυμαίνονται σε εξαιρετικά χαμηλά 

επίπεδα. 

3.2 Σκοπός της έρευνας. 
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Σκοπός  της  έρευνας  που  έλαβε  χώρα  ήταν  να  αποτυπώσει  το 

βαθμό αποδοχής του internet banking από το ελληνικό κοινό γενικότερα 

και από τα στελέχη επιχειρήσεων ειδικότερα. Με άλλα λόγια, μέσω της 

έρευνας έγινε προσπάθεια να σκιαγραφηθεί το προφίλ των χρηστών του 

internet banking, ήτοι να διερευνηθεί η χρήση αυτού από τα επιμέρους 

ηλικιακά γκρουπ και αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο, το επάγγελμα 

και  το  εισοδηματικό  επίπεδο  που  χαρακτηρίζει  τους  χρήστες. 

Επιπρόσθετα,  μέσω  της  ανάλυσης  προσπαθήσαμε  να  αποτυπώσουμε 

πληροφορίες  αναφορικά  με  το  χρονικό  διάστημα  για  το  οποίο  οι 

συμμετέχοντες κάνουν χρήση του ηλεκτρονικού αυτού καναλιού και τη 

συχνότητα αυτής της χρήσης. Σπουδαιοτάτης σημασίας συμπεράσματα 

εξάγουμε από τη συλλογή στοιχείων που αφορούν τόσο τους λόγους όσο 

και το είδος των συναλλαγών που πραγματοποιούν οι ερωτηθέντες. Ένα 

σημαντικό  μέρος  του  ερωτηματολογίου   πραγματεύεται  ερωτήσεις 

σχετικές  με  την  ασφάλεια  των συναλλαγών,  παράγων σημαντικός  και 

κρίσιμος στα αποτελέσματα της όλης έρευνας. Γενικά, θα μπορούσαμε 

να πούμε πως η έρευνα είχε ως σκοπό να καταγράψει την πρακτική των 

χρηστών του  internet banking και να συγκεντρώσει τις αντιλήψεις και 

πεποιθήσεις  αυτών  ώστε  να  παρέχει  πρόσθετη  πληροφόρηση  για  το 

σχετικά νέο αυτό είδος  της  ηλεκτρονικής  τραπεζικής  για  τα  ελληνικά 

δεδομένα.

3.3 Μεθοδολογία έρευνας. 

Προκειμένου  να  εξαχθούν  ορθά  συμπεράσματα  έπρεπε  να 

καθοριστεί το δείγμα στο οποίο θα πραγματοποιούνταν η έρευνα ώστε να 

είναι όσο το δυνατόν πιο αντιπροσωπευτικό. Κρίθηκε ορθό η διανομή 
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των  ερωτηματολογίων  να  γίνει  σε  στελέχη  τραπεζών  και  ιδιωτικών 

επιχειρήσεων  καθώς  κάνουν  συστηματική  χρήση  των  ηλεκτρονικών 

υπολογιστών  και  του  internet.  Ο  πληθυσμός  του  δείγματος  που 

συλλέχθηκε χαρακτηρίζεται από σχετική ομοιογένεια και το δείγμα των 

150  πελατών  που  επιλέχθηκε  κρίνεται  ικανοποιητικό.  Η συμπλήρωση 

των  ερωτηματολογίων  πραγματοποιήθηκε  απευθείας  από  τους 

ερωτώμενους που είναι άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών, δηλ. πρόσωπα 

ικανά  να  πραγματοποιήσουν  τραπεζικές  συναλλαγές,  διαφόρων 

μορφωτικών επιπέδων και των δύο φύλων. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν 

ήταν συνολικά 16 και αφορούσαν τους χρήστες του internet banking και 

μόνο.

Η συμμετοχή ανήλθε σε ποσοστό 48% περίπου επί του συνολικού 

δείγματος που επιλέχθηκε, ήτοι 150 άτομα. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 

ένας στους δύο ερωτηθέντες έκανε χρήση του internet banking, ποσοστό 

αρκετά ικανοποιητικό για τα ελληνικά δεδομένα. 

Αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν, 

αυτή  πραγματοποιήθηκε  με  τη  χρήση  ηλεκτρονικού  υπολογιστή. 

Ειδικότερα, τα δεδομένα καταχωρήθηκαν στο πρόγραμμα EXCEL και με 

τη δημιουργία γραφημάτων έγινε η στατιστική ανάλυση αυτών. 

3.4 Περιορισμοί. 

Είναι σαφές πως κάθε είδους έρευνα, έτσι και η παρούσα, έχει τους 

περιορισμούς  της.  Αρχικά,  προκειμένου  το  δείγμα  μας  να  είναι 
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στατιστικά  σημαντικό  περιορισθήκαμε  στη  διεξαγωγή  έρευνας  μόνο 

μεταξύ  χρηστών  του  internet banking και  μάλιστα  χρηστών  που 

ταυτόχρονα είναι στελέχη επιχειρήσεων. Αφενός, το χρονικό διάστημα 

διεξαγωγής της έρευνας δεν μας επέτρεψε να προχωρήσουμε περεταίρω 

και να συντάξουμε και ένα δεύτερο ερωτηματολόγιο που αφορούσε τους 

μη  χρήστες  του  internet banking προκειμένου  να  διερευνηθούν  οι 

παράγοντες  για  τους  οποίους  δεν  κάνουν  χρήση  αυτού  καθώς  και  οι 

πεποιθήσεις  και  αντιλήψεις  τους για το μέλλον.  Αφετέρου,  η  έλλειψη 

κονδυλίων  δεν  μας  επέτρεψε να   απευθυνθούμε  όχι  μόνο σε  στελέχη 

επιχειρήσεων αλλά και σε ιδιώτες, καθώς σε αυτή την περίπτωση, και 

δεδομένων των πολύ χαμηλών έως και σήμερα ποσοστών διείσδυσης του 

internet banking,  έπρεπε  η  έρευνα  να  διεξαχθεί  σε  πολύ  μεγάλο 

πληθυσμό ώστε τα  αποτελέσματα να είναι  ικανά για  επεξεργασία και 

ανάλυση. 

Ένας  ακόμη περιορισμός είναι  το γεγονός ότι  οι  συμμετέχοντες 

απασχολούνται  σε επιχειρήσεις και  τράπεζες μόνο στη βόρειο Ελλάδα 

και  κυρίως  στο  νομό  Θεσσαλονίκης  και  Χαλκιδικής.  Ειδικά  στη 

Χαλκιδική,  οι  χρήστες  εργάζονται  στα  Ν.  Μουδανιά,  μια  μικρή 

επαρχιακή πόλη κοντά όμως στη συμπρωτεύουσα, γεγονός που δεν μας 

επιτρέπει  να  εξάγουμε  ασφαλή  συμπεράσματα  για  το  αν  τα 

αποτελέσματα  της  έρευνας  έχουν  εφαρμογή  σε  χρήστες  που 

δραστηριοποιούνται σε πόλεις αρκετά μακρύτερα από τη Θεσσαλονίκη 

και δεν έχουν άμεση πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες. 

Επιπρόσθετα, το πρακτικό μέρος της έρευνας εστιάζει στο internet 

banking και  μόνο,  χωρίς  να κάνει  λόγο για τα υπόλοιπα ηλεκτρονικά 

κανάλια παροχής τραπεζικών υπηρεσιών. Η συλλογή πληροφοριών για 

τα  κανάλια  αυτά  σε  συνδυασμό  με  τη  συλλογή  πληροφοριών  για  το 

internet banking ειδικότερα  θα  έφερνε  στο  φώς  πτυχές  που  δεν 

αποτυπώνονται με την παρούσα έρευνα. 

69



Internet Banking                                                            
                                                                                                                Σεγρέκη Μαρία

3.5 Δομή ερωτηματολογίου. 

Κατά  την  κατάρτιση  του  ερωτηματολογίου  δόθηκε  ιδιαίτερη 

προσοχή  στη  διατύπωση  των  ερωτήσεων  και  των  προτεινόμενων 

απαντήσεων  προκειμένου  να  είναι  κατανοητές  και  εύστοχες  ώστε  να 

εξάγουμε έγκυρα συμπεράσματα από την επεξεργασία των δεδομένων. 

Το  ερωτηματολόγιο  αποτελείται  από  16  συνολικά  ερωτήσεις 

κλειστού  τύπου,  δηλαδή  ερωτήσεις  που  παρείχαν  συγκεκριμένες 

απαντήσεις   στους  ερωτηθέντες.  Αρχικά,  στις  12  πρώτες  ερωτήσεις 

γίνεται προσπάθεια συλλογής πληροφοριών αναφορικά με τη χρήση του 

internet banking. Ειδικότερα, στις ερωτήσεις 1 έως 3 γίνεται προσπάθεια 

να διερευνηθεί το χρονικό διάστημα για το οποίο οι συμμετέχοντες στην 

έρευνα  πραγματοποιούν  τραπεζικές  συναλλαγές  μέσω  internet,  τη 

συχνότητα και τους λόγους για τους οποίους χρησιμοποιούν το  internet 

banking.  Ακολούθως,  με  την  ερώτηση  4  γίνεται  απόπειρα  συλλογής 

στοιχείων  αναφορικά  με  το  είδος  των  συναλλαγών  που  οι  χρήστες 

πραγματοποιούν.  Με  την  ερώτηση  5  οι  ερωτηθέντες  καλούνται  να 

απαντήσουν αν θεωρούν το τραπεζικό site που χρησιμοποιούν ευέλικτο. 

Στη συνέχεια, με την ερώτηση 6 διερευνώνται οι παράμετροι στα site των 

τραπεζών που επηρεάζουν τους χρήστες, δίνοντας τη  δυνατότητα στους 

ερωτηθέντες να τις βαθμολογήσουν με κλίμακα από 1 έως πέντε με βάση 

το πόσο σημαντικές τις θεωρούν. 

Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητο να διευκρινισθεί το ότι όταν 

ο ερωτηθείς επιλέγει τον αριθμό 1, τότε κρίνει ότι αυτή η παράμετρος δεν 

είναι καθόλου σημαντική. Εάν αντιθέτως επιλέξει τον αριθμό 5 κρίνει ότι 

η συγκεκριμένη παράμετρος είναι πάρα πολύ σημαντική ενώ αν επιλέξει 

μεταξύ 2,  3   και  4  κρίνει  ότι  η  παράμετρος  είναι  μεσαίας  αναλογικά 

σημαντικότητας. 
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Σημαντικό  μέρος  των  ερωτήσεων  πραγματεύεται  την  ασφάλεια 

των  τραπεζικών  συναλλαγών  μέσω  internet και  πως  αυτή  γίνεται 

αντιληπτή από τους χρήστες αυτού. Στις ερωτήσεις 7 και 8 διερευνάται 

αν οι χρήστες του internet banking νιώθουν ασφαλείς για τις συναλλαγές 

που πραγματοποιούν και για ποιους λόγους αισθάνονται ότι απειλούνται. 

Κατόπιν,  στην  ερώτηση  9  προσπαθούμε  να  κατανοήσουμε  πόσο 

σημαντικό  ρόλο  παίζει  ο  παράγων  «ασφάλεια»  στην  αντίληψη  των 

χρηστών. Με την ερώτηση 10 αναζητείται το ποσοστό των χρηστών που 

πραγματικά  έχει  πέσει  θύμα  απάτης  κατά  την  πραγματοποίηση 

τραπεζικών συναλλαγών. Η ερώτηση 11 έχει ως σκοπό να αποτυπώσει το 

αν πραγματικά οι χρήστες του  internet banking ενημερώνονται για τις 

οδηγίες ασφαλείας που δημοσιεύουν τα τραπεζικά ιδρύματα προκειμένου 

να  γίνει  αντιπαραβολή  των  αποτελεσμάτων  αυτών  με  αυτά  των 

προηγούμενων  ερωτήσεων  που  αφορούσαν  θέματα  ασφάλειας  και  να 

εξαχθούν συνδυαστικά συμπεράσματα. Η ερώτηση 12 στοχεύει και αυτή 

στην  αντίληψη  των  χρηστών  αναφορικά  με  την  ασφάλεια  και  πως 

αισθάνονται και πράττουν αν όντως έχουν βρεθεί αντιμέτωποι με κάποιο 

θέμα ασφαλείας.

Τέλος, αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, με τις ερωτήσεις 13 έως 16 

αποτυπώνεται το προφίλ των χρηστών αναφορικά με την ηλικία και το 

φύλο,  το  μορφωτικό  επίπεδο,  το  επάγγελμα  καθώς  και  το  μηνιαίο 

εισόδημα των συμμετεχόντων. 

3.6 Παρουσίαση αποτελεσμάτων. 

Η  παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων  της  έρευνας  ξεκινά  με  τα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά  των συμμετεχόντων σε  μια  προσπάθεια, 

όπως έχει ήδη αναφερθεί, να σκιαγραφήσουμε το προφίλ των χρηστών 
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του internet banking. Στο Γράφημα 3.1 που ακολουθεί γίνεται σαφές πως 

το  ποσοστό  των  ανδρών  χρηστών  του  internet banking είναι  σχεδόν 

διπλάσιο  από  αυτό  των  γυναικών  καθώς  φθάνει  στο  65%,  ενώ  των 

γυναικών είναι μόλις 35%. 

Γράφημα 3.1

Όσον  αφορά  την  ηλικιακή  σύνθεση  του  δείγματος,  αυτή 

παρουσιάζεται στο Γράφημα 3.2. Το μεγαλύτερο ποσοστό το κατέχουν οι 

χρήστες μεταξύ 36-45 ετών (50%) και ακολουθούν οι χρήστες ηλικίας 

26-35 ετών (37,5%). Τα ηλικιακά γκρουπ των 18-25 ετών και 46-65 ετών 

ακολουθούν  με  ποσοστά  7%  και  5,5%  αντίστοιχα,  ενώ  δεν  έχουμε 

κανέναν χρήστη του διαδικτύου που να διενεργεί τραπεζικές συναλλαγές 

on-line και να είναι ηλικίας μεγαλύτερης των 65 ετών. Φαίνεται, λοιπόν, 

με μια πρώτη ματιά πως οι χρήστες της ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι 

μεταξύ 25 και 45 ετών, δηλ. ανήκουν ηλικιακά στην πιο παραγωγική για 

την κοινωνία ηλικιακή ομάδα. 
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Γράφημα 3.2

Αναφορικά με  το  μορφωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων 

στην έρευνα, το 55,5% δήλωσε κατοχή πτυχίου ανωτέρας ή ανωτάτης 

σχολής  (ΑΕΙ  ή  ΤΕΙ),  ακολουθούν οι  κάτοχοι  επιπέδου μεταπτυχιακού 

τίτλου  που  κατέχουν  ποσοστό  40,2%,  ενώ  οι  απόφοιτοι  λυκείου  και 

ιδιωτικών  σχολών κατέχουν  ποσοστό  2,7% και  1,4% αντίστοιχα.  Δεν 

υπήρχαν  συμμετέχοντες  που  να  ήταν  υποχρεωτικής  εκπαίδευσης.  Η 

κατανομή  του  δείγματος  με  βάση  την  εκπαίδευση  απεικονίζεται  στο 

Γράφημα 3.3.

Γράφημα 3.3
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Προχωρώντας  ένα  βήμα πιο  πέρα  αναφορικά  με  τα  προσωπικά 

δεδομένα  των  ερωτηθέντων  μας  παρατηρούμε  ότι  είναι  μεγάλο  το 

ποσοστό των ατόμων που διαθέτει γνώσεις ανώτερης, ανώτατης αλλά και 

μεταπτυχιακής  εκπαίδευσης.  Το  επίπεδο  εκπαίδευσης  έχει  ιδιαίτερη 

σημασία για το προφίλ του δείγματος, καθώς το internet banking από τη 

φύση  του  προϋποθέτει  ένα  επίπεδο  γνώσης  χρήσης  υπολογιστών  και, 

κατά συνέπεια, ένα ικανοποιητικό επίπεδο εκπαίδευσης προκειμένου να 

αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο για τους χρήστες του. 

Αναφορικά  με  το  επάγγελμα  που  ασκούν  οι  συμμετέχοντες,  το 

μεγαλύτερο  ποσοστό  κατέχουν  οι  δημόσιοι  υπάλληλοι  (50%),  ενώ  οι 

ιδιωτικοί  υπάλληλοι  ακολουθούν  με  μικρή  διαφορά  καθώς  κατέχουν 

ποσοστό  44,4%.  Εξαιρετικά  μικρό  είναι  το  ποσοστό  των  ελεύθερων 

επαγγελματιών  καθώς  φθάνει  μόλις  στο  4,2%  ενώ  το  ποσοστό  των 

συνταξιούχων  είναι  1,4%  και  θα  μπορούσε  να  χαρακτηρισθεί 

«αμελητέο» καθώς λίγο θα επηρεάσει τα συμπεράσματα της ανάλυσης 

μας.

Γράφημα 3.4
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Προκειμένου να διερευνήσουμε την εισοδηματική τάξη στην οποία 

ανήκουν οι χρήστες του internet banking, θέσαμε το ερώτημα σχετικά με 

το ύψος του εισοδήματος που τους χαρακτηρίζει. Στο Γράφημα 3.5 που 

ακολουθεί  φαίνεται  πως  το  μεγαλύτερο  ποσοστό,  ήτοι  52,8%  ανήκει 

στην  κατηγορία  μηνιαίου  εισοδήματος  1.000  –  1.500€.  Αρκετά 

μικρότερο  είναι  το  ποσοστό  των  χρηστών  που  «κερδίζει»  1.500  έως 

2.000€ ήτοι 27,8%, ενώ οι χρήστες που έχουν μηνιαίο εισόδημα από 500 

έως  1.000€  και  μεγαλύτερο  των  2.000€  κατέχουν  ίσο  ποσοστό 

συμμετοχής που φθάνει στο 9,7%. Παρατηρείται, δηλ. ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό  των  ατόμων  που  κάνουν  χρήση  των  τραπεζικών  υπηρεσιών 

μέσω  internet ανήκουν σε μια μεσαία σχετικά εισοδηματική τάξη, ενώ 

όσο προχωράμε είτε προς μεγαλύτερα είτε προς πολύ μικρότερα μηνιαία 

εισοδήματα το ποσοστό αυτό μικραίνει κατά πολύ.

Γράφημα 3.5
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Ξεκινώντας,  λοιπόν,  την  ανάλυση  των  δεδομένων  μας 

θέτουμε το ερώτημα «πόσο καιρό κάνετε συναλλαγές μέσω internet;». Τα 

αποτελέσματα των απαντήσεων καταγράφηκαν και  απεικονίζονται  στο 

Γράφημα 3.6,  από το οποίο φαίνεται  ότι  το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συμμετεχόντων απάντησε τα δύο τελευταία έτη (38,9%)  και ακολουθούν 

οι συμμετέχοντες που απάντησαν τα τρία τελευταία έτη με ποσοστό 25%. 

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες κάνουν χρήση του internet banking είτε το 

τελευταίο  μόλις  έτος  με  ποσοστό  16,7%,  είτε  πάνω από  τρία  έτη  με 

ποσοστό 19,4%. 

Γράφημα 3.6
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Από  τα  αποτελέσματα  του  Γραφήματος  3.6  συνάγουμε  το 

συμπέρασμα ότι τα δύο τελευταία έτη το internet banking έχει αρχίσει να 

μπαίνει  ουσιαστικά  στην  καθημερινότητα  των  εργαζομένων,  ενώ  δεν 

είναι  μικρά  τα  ποσοστά  που  κάνουν  χρήση  αυτού  για  τρία  ή  και 

περισσότερα έτη. 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι  διαφορές  που προκύπτουν 

κατά  την  επεξεργασία  των  στοιχείων  κατά  φύλο,  ηλικία,  επίπεδο 

μόρφωσης και επίπεδο εισοδήματος και παρουσιάζονται στους πίνακες 

3.1 έως και 3.4 που ακολουθούν.

Πίνακας 4. Χρήση του internet banking ανά φύλο

 

Τελευταίο 
έτος 

Δύο 
τελευταία 

έτη 

Τρία 
τελευταία 

έτη 

Πάνω από 
τρία έτη Σύνολο 

       % 
Ανδρών 21% 30% 32% 17% 100%
       % 
Γυναικών 12% 56% 12% 20% 100%
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Από τον ανωτέρω πίνακα φαίνεται ξεκάθαρα πως το ποσοστό των 

γυναικών  χρηστών  του  internet banking τα  δύο  τελευταία  έτη  είναι 

διπλάσιο (56%) έναντι αυτού των ανδρών (30%). Ωστόσο, οι άνδρες που 

χρησιμοποιούν  internet banking τα τρία τελευταία  έτη έχουν ποσοστό 

32% που είναι υπερδιπλάσιο αυτού των γυναικών που φθάνει μόλις στο 

12%.  Δηλ.  ενώ  οι  άνδρες  τα  τρία  τελευταία  έτη  κατείχαν  φανερά 

μεγαλύτερα  ποσοστά  στη  χρήση  του  internet banking,  οι  γυναίκες 

φαίνεται να κλείνουν την «ψαλίδα» με το πέρασμα του χρόνου. 

Πίνακας 5.Χρήση του internet banking ανά ηλικιακή ομάδα 

 

Τελευταίο 
έτος 

Δύο 
τελευταία 

έτη 

Τρία 
τελευταία 

έτη 

Πάνω από 
τρία έτη Σύνολο 

% 18-25  100%   100%
% 26-35 21% 18% 32% 29% 100%
% 36-45 14% 43% 26% 17% 100%
% 46-65 25% 75%   100%
% 65 και 
άνω      

Από τον πίνακα 5.2 αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε είναι το 

γεγονός ότι το 100% του ηλικιακού γκρουπ των 18-25 ετών κάνει χρήση 

του internet banking τα τελευταία δύο έτη. Επίσης, στο ηλικιακό γκρουπ 

των  36-45  ετών  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  (43%)  κάνει  χρήση  τα  δύο 

τελευταία  έτη,  κάτι  που  συμβαίνει  και  στο  γκρουπ  των  46-65  ετών, 

ποσοστό που φθάνει στο 75%.
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Πίνακας 6. Χρήση του internet banking ανά μορφωτικό επίπεδο 

 

Τελευταίο 
έτος 

Δύο 
τελευταία 

έτη 

Τρία 
τελευταία 

έτη 

Πάνω από 
τρία έτη Σύνολο 

ΥΕ      
Λύκειο    100% 100%
Ιδιωτική 
σχολή 100%    100%
ΑΕΙ-ΤΕΙ 15% 56% 21% 8% 100%

Μεταπτυχιακό 17% 20% 33% 30% 100%

Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των χρηστών παρατηρούμε 

ότι από το σύνολο των κατόχων πτυχίων ΑΕΙ ή ΤΕΙ το 56% αυτών κάνει 

χρήση του internet banking τα δύο τελευταία έτη, ενώ τα ποσοστά είναι 

σχεδόν «μοιρασμένα» στους  κατόχους  μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών 

που  κατά  33%  και  30%  κάνουν  χρήση  τα  τρία  τελευταία  ή  και 

περισσότερο  έτη,  ενώ  το  17% το  τελευταίο  έτος  και  το  20% τα  δύο 

τελευταία έτη.

Πίνακας 7. Χρήση του internet banking ανά μηνιαίο εισόδημα

 

Τελευταίο 
έτος 

Δύο 
τελευταία 

έτη 

Τρία 
τελευταία 

έτη 

Πάνω από 
τρία έτη Σύνολο 

Μέχρι 
500€      
500-1000€  86%  14% 100%
1000-
1500€ 26% 34% 29% 11% 100%
1500-
2000€ 0% 42% 37% 21% 100%
> 2000€ 25% 13% 0% 63% 100%

Από τον πίνακα 5.4 παρατηρούμε ότι η στήλη που εκφράζει τα 

ποσοστά  των  χρηστών  τα  δύο  τελευταία  έτη  συγκεντρώνει  τα 

μεγαλύτερα αποτελέσματα για όλα τα επίπεδα εισοδήματος. 
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Συμπερασματικά,  από  την  ανάλυση  που  προηγήθηκε  θα 

μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  τα  δύο  τελευταία  έτη  το  internet banking 

γνωρίζει  άνθιση  στη  χώρα  μας.  Οι  γυναίκες  φαίνεται  να  το 

χρησιμοποιούν περισσότερο πλέον σε σχέση με τους άνδρες, που είχαν 

ξεκινήσει τρία χρόνια πριν, ίσως και νωρίτερα. Οι χρήστες αυτοί έχουν 

ηλικίες μεταξύ 26-46 ετών και είναι κατά βάση ανωτέρας ή ανωτάτης 

μόρφωσης. 

Γράφημα 3.7

Η  συντριπτική  πλειοψηφία  του  δείγματος,  που  σε  ποσοστό 

εκφράζεται στο 45,8% δηλώνει ότι κάνει χρήση του internet banking μια 

φορά το μήνα, ενώ το 29,2% μια φορά κάθε 15 ημέρες. Από τα ποσοστά 

αυτά κατανοούμε ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα δεν κάνουν συχνή 

χρήση των ηλεκτρονικών τραπεζικών υπηρεσιών.  Βέβαια,  το ποσοστό 

που κάνει χρήση σε καθημερινή βάση είναι 15,3%, γεγονός στο οποίο 

πρέπει οι τράπεζες να εστιάσουν ώστε να εντείνουν τις προσπάθειες τους 
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προκειμένου το internet banking να γίνει μέρος της καθημερινότητας των 

πελατών τους.

Γράφημα 3.8

Το  69,4%   των  ερωτηθέντων  απάντησε  ότι  κάνει  χρήση  του 

internet banking τόσο για την 24ωρη εξυπηρέτηση που αυτό παρέχει, όσο 

και για την εξοικονόμηση χρόνου και το περιορισμένο κόστος που έχουν 

οι  συναλλαγές  σε  αυτήν  την  περίπτωση.  Το  σύνολο  των  χρηστών 

φαίνεται  να  έχει  κατανοήσει  το  πλήθος  των  πλεονεκτημάτων  που 

προσφέρει  το  ηλεκτρονικό  αυτό  κανάλι  και  να  κάνει  χρήση  αυτού 

συνειδητά. Μόλις το 18% των χρηστών απαντά ότι κάνει χρήση μόνο για 

την εξοικονόμηση χρόνου χωρίς να ενδιαφέρεται για το χαμηλό κόστος 

συναλλαγών. Τα ποσοστά των χρηστών που κάνουν χρήση μόνο για την 

24ωρη εξυπηρέτηση και το μικρό κόστος συναλλαγών είναι 7% και 6% 

αντίστοιχα.
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Πίνακας 8. Λόγοι χρήσης του internet banking ανά φύλο

 

Εξυπηρέτηση 
24ωρης 
βάσης

Εξοικονόμηση 
χρόνου

Μικρό 
κόστος 

συναλλαγών 

Όλα τα 
παραπάν

ω Σύνολο 
% Ανδρών 11% 6% 9% 74% 100%

% Γυναικών  40%  60% 100%

Αν  παρατηρήσουμε  τον  πίνακα  3.5  που  εκφράζει  τους  λόγους 

χρήσης του  internet banking ανά φύλο,  βλέπουμε ότι  ενώ και  τα δύο 

φύλα  ενδιαφέρονται  για  το  σύνολο  των  πλεονεκτημάτων,  αν 

περιορισθούμε όμως αποκλειστικά στην εξοικονόμηση χρόνου βλέπουμε 

ότι το ποσοστό των γυναικών είναι 40% έναντι αυτό των ανδρών που 

είναι  6%.  Αυτή  η  «ψαλίδα»  γίνεται  κατανοητή  αν  σκεφθούμε  ότι  οι 

γυναίκες πιέζονται από άποψη χρόνου περισσότερο αναλογικά με τους 

άνδρες  καθώς  τις  βαρύνει  πλήθος  άλλων  υποχρεώσεων  πέρα  των 

εργασιακών. Το internet banking για τις γυναίκες προσφέρει λύση στην 

έλλειψη  χρόνου  και  αυτό  πρέπει  να  το  λάβουν  σοβαρά  υπόψη  τα 

τμήματα  marketing των  τραπεζών  προκειμένου  να  στοχεύσουν  στην 

εξυπηρέτηση της ομάδας αυτής πελατών τους.

Γράφημα 3.9
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Οι χρήστες του internet banking, όπως αποτυπώνεται στο Γράφημα 

3.9, κάνουν χρήση αυτού σε ποσοστό 76% για πληρωμές λογαριασμών, 

σε ποσοστό 65% για ενημέρωση υπολοίπων λογαριασμών, σε ποσοστό 

49% για μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών και σε ποσοστό 44% για 

αποστολή  εμβασμάτων  εντός  ή  εκτός  χώρας.  Οι  πληρωμές  δανείων 

κατέχουν ποσοστό μόλις 35%. Αυτό γίνεται κατανοητό αν σκεφθούμε ότι 

οι δανειολήπτες συχνά προτιμούν να ενημερώνονται για το δάνειο τους 

και το υπόλοιπο προς εξόφληση από τους υπαλλήλους στα παραδοσιακά 

καταστήματα  λόγω  έλλειψης  εμπιστοσύνης  στο  εαυτό  τους.  Το  ίδιο 

παρατηρούμε να ισχύει και για την άντληση πληροφοριών, καθώς μόλις 

το  29%  των  ερωτηθέντων  χρησιμοποιεί  τις  ηλεκτρονικές  τραπεζικές 

υπηρεσίες για τον σκοπό αυτό. Αυτές οι δύο παρατηρήσεις είναι πολύ 

σημαντικές καθώς οι τράπεζες δύναται να εστιάσουν στο σχεδιασμό των 

site τους  με  τρόπο  ώστε  οι  πελάτες  να  πληροφορούνται  εύκολα  και 

έγκυρα  για  τα  δάνεια  τους  ή  να  μπορούν  να  αντλούν  άμεσα  την 

πληροφόρηση  για  νέα  προϊόντα,  υπηρεσίες  ή  προσφορές  και  να  μην 

συνωστίζονται στα παραδοσιακά τραπεζικά καταστήματα.

Γράφημα 3.10
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Προχωρώντας στην ανάλυση μας,  η ερώτηση που τίθεται στους 

ερωτώμενους  είναι  εάν  το  site της  τράπεζας  που  συνεργάζονται  είναι 

ευέλικτο ή όχι έχει σκοπό να αποτυπώσει την αντίληψη των χρηστών 

αναφορικά  με  τον  παράγοντα  αυτό.  Από  τα  αποτελέσματα  έχουμε 

ποσοστό 86% που  δηλώνει  ικανοποιημένο από το  τραπεζικό  site ενώ 

υπάρχει  και  ποσοστό  14%  που  δηλώνει  μη  ικανοποιημένο  από  το 

τραπεζικό site. Μπορεί το 14% να μοιάζει μικρό ποσοστό, όμως είναι ένα 

σημείο στο οποίο οι  τράπεζες θα πρέπει  να  δώσουν βάση καθώς στη 

περίοδο ανάπτυξης  του  internet banking που  διανύουν και  δεδομένων 

των επενδύσεων που πραγματοποιούν για το σκοπό αυτό,  το ποσοστό 

των ανικανοποίητων πελατών όσον αφορά την ευελιξία των τραπεζικών 

site πρέπει να κυμαίνεται στα κατώτατα δυνατά επίπεδα. 

Πίνακας 9. Ευελιξία του τραπεζικού site ανά φύλο

Παρατηρώντας τον πίνακα 3.6 κατανοούμε πως το ποσοστό των 

ατόμων που δεν είναι ικανοποιημένο με την ευελιξία του τραπεζικού site 

που διενεργεί συναλλαγές φθάνει στο 19% και αφορά τους άνδρες. Αυτό 

είναι  ένα  επιπρόσθετο  στοιχείο  στην  προσπάθεια  των  τραπεζών  να 

κατανοήσουν  την  ανάγκη  που,  στην  έρευνα  μας,  εκφράζεται  από  το 
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ανδρικό φύλο για μεγαλύτερη ευελιξία και να κάνουν διορθώσεις προς 

αυτή την κατεύθυνση.

Γράφημα 3.11  Πόσο σημαντικές είναι οι επιμέρους 

παράμετροι ενός τραπεζικού site.

Πίνακας  10.  Βαθμός  σημαντικότητας  επιμέρους  παραγόντων  ενός 

τραπεζικού site

 
Ελκυστική 
εμφάνιση 

Ευκολία 
πλοήγησης 

Σωστή 
παρουσίαση 

πληρ. 
Ασφάλεια 

συναλλαγών Αξιοπιστία 
1 26% 14% 1% 13% 11%

2 21% 32% 11% 21% 7%

3 31% 13% 31% 8% 10%

4 14% 25% 36% 26% 7%

5 8% 17% 21% 32% 65%

Από  το  Γράφημα  3.11  και  σε  συνδυασμό  με  την  αναλυτική 

πληροφόρηση του πίνακα 3.7 λαμβάνουμε ακόμη περισσότερα στοιχεία 

σχετικά  με  το  πώς  αντιλαμβάνονται  οι  χρήστες  χωριστά  πλέον  τις 
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επιμέρους  παραμέτρους  ενός  τραπεζικού  site.  Έτσι,  η  ελκυστική 

εμφάνιση του  site φαίνεται να είναι μικρής αναλογικά σημασίας καθώς 

το  78% των ερωτηθέντων  έδωσε βαθμό σπουδαιότητας  από 1  έως  3. 

Αναφορικά με την παράμετρο «ευκολία πλοήγησης» τα αποτελέσματα 

είναι «μοιρασμένα» καθώς το 60% του δείγματος δίνει κατάταξη μέχρι 

και 3, δηλ. αυτό μεταφράζεται πως η ευκολία πλοήγησης δεν είναι τόσο 

σημαντική, ωστόσο το 40% δείχνει να ενδιαφέρεται περισσότερο για την 

ευκολία  αυτή.  Αυτό  γίνεται  κατανοητό  καθώς  ήδη  έχουμε  εξάγει  το 

συμπέρασμα πως οι χρήστες του  internet banking ενδιαφέρονται για το 

σύνολο των πλεονεκτημάτων που αυτό τους παρέχει και η ταχύτητα στην 

πλοήγηση προκειμένου της διενέργειας συναλλαγών είναι σπουδαιοτάτης 

σημασίας. 

Η σωστή παρουσίαση των πληροφοριών συγκεντρώνει  ποσοστό 

88% για  επίπεδο κατάταξης  3  έως 5,  που σημαίνει  ότι  είναι  υψίστης 

σπουδαιότητας για τους χρήστες. Αναμφισβήτητα, τέλος, οι παράμετροι 

«ασφάλεια συναλλαγών» και «αξιοπιστία» συγκεντρώνουν ποσοστά 58% 

και 72% αντίστοιχα για κατάταξη 4 έως 5. Η αξιοπιστία ενός τραπεζικού 

site πηγάζει από την αξιοπιστία που χαρακτηρίζει το τραπεζικό ίδρυμα 

και είναι ο σημαντικότερος παράγοντας μεταξύ των ερωτηθέντων στην 

παρούσα έρευνα. Για το λόγο αυτό τα τραπεζικά ιδρύματα καταβάλλουν 

κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ενισχύσουν την αξιοπιστία των 

πελατών τους παρέχοντας ένα όσο το δυνατό ασφαλές περιβάλλον για 

την διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών μέσω internet. 

Ειδικότερα,  για  την  ασφάλεια  των  συναλλαγών  λαμβάνουμε 

αναλυτική πληροφόρηση κατόπιν παρατήρηση των στοιχείων που μας 

δίνει το Γράφημα 3.12 που ακολουθεί.
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Γράφημα 3.12

Πίνακας 11. Αντιλήψεις περί «απειλών» ενός τραπεζικού site ανά φύλο

 
Έλλειψη 
πείρας 

Άγνοια των 
κινδύνων

Μη ασφαλή συστήματα 
τραπεζών 

Άνδρας 15% 31% 18%

Γυναίκα 13% 10% 13%

Το 28% των ερωτηθέντων απάντησε πως δεν έχει αρκετή πείρα 

αναφορικά με τη χρήση του  internet banking ώστε να προστατευθεί σε 

περίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο. Εντυπωσιακό όμως είναι το ποσοστό των 

ερωτηθέντων που δηλώνει άγνοια των κινδύνων που ελλοχεύουν κατά τη 

διενέργεια τραπεζικών συναλλαγών ηλεκτρονικά και φθάνει στο 41%!! 

Μάλιστα, όπως φαίνεται από τον πίνακα 3.8 το 31% των χρηστών που 

επικαλούνται άγνοια των κινδύνων είναι άνδρες. Επιπλέον, το ποσοστό 
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που  δηλώνει  ότι  θεωρεί  πως  τα  συστήματα  των  τραπεζών  δεν  είναι 

ασφαλή φθάνει στο 30%, πληροφορία που είναι άξια προσοχής. Συνεπώς, 

τα  προαναφερθέντα  αποτελέσματα  παρέχουν  σημαντική  πληροφόρηση 

σχετικά  με  τους  λόγους  για  τους  οποίους  οι  χρήστες  αισθάνονται  ότι 

απειλούνται. Η έλλειψη πείρας από πλευράς χρηστών εξαρτάται, ως επί 

το  πλείστον,  από  την  προσπάθεια  των  ιδίων  να  εξοικειωθούν 

περισσότερο  με  τη  διενέργεια  ηλεκτρονικών τραπεζικών  συναλλαγών. 

Ωστόσο, τα πιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να ενισχύσουν την εικόνα 

τους  στην  αντίληψη  των  πελατών  τους  δύναται  να  δημιουργήσουν 

κατάλληλες συνθήκες ώστε ακόμη και η μερίδα των πελατών που δεν 

είναι  τόσο εξοικειωμένη με το  internet banking να ενημερωθεί  και να 

εκπαιδευτεί προκειμένου να ξεπερασθεί το εν λόγο εμπόδιο. Η άγνοια 

που παρατηρείται στους χρήστες internet banking σε συνδυασμό με την 

αντίληψη ότι τα συστήματα των τραπεζών δεν είναι ασφαλή είναι δυνατό 

να εξαλειφθεί με συστηματικές και οργανωμένες καμπάνιες από πλευράς 

τραπεζών ώστε αφενός να ενημερώσουν το πελατειακό κοινό για το είδος 

των κινδύνων που ελλοχεύει, αφετέρου να «καταρρίψουν» την αντίληψη 

περί μη ασφαλών τραπεζικών συστημάτων. Βέβαια, η διαδικασία αυτή 

απαιτεί χρόνο και διάθεση κονδυλίων καθώς οι χρήστες τα τελευταία έτη 

έχουν  αρχίσει  να  κάνουν  συστηματική  χρήση  των  ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών  και  είναι  φυσικό  να  μην  αισθάνονται  απόλυτα  ασφαλείς 

ακόμη. 

Γράφημα 3.13
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Είναι προφανές πως τόσο από τα προαναφερθέντα στοιχεία, όσο 

και από τα στοιχεία που παρουσιάζονται στο Γράφημα 3.13 η ασφάλεια 

των  συναλλαγών  είναι  πάρα  πολύ  σημαντική  για  ποσοστό  39%  των 

συμμετεχόντων και πολύ σημαντική για ποσοστό που φθάνει στο 35%. 

Στο  συγκεκριμένο  γράφημα  δεν  θα  εστιάσουμε  στο  προφανές 

συμπέρασμα, αλλά στους χρήστες που πιστεύουν πως η ασφάλεια των 

συναλλαγών μέσω internet δεν είναι σημαντική καθώς οι κίνδυνοι είναι 

πολλοί και, όπως δήλωσαν με τις απαντήσεις τους, δεν τους γνωρίζουν 

ώστε να προστατευθούν. Στο δείγμα μας η μερίδα αυτή του πληθυσμού 

φθάνει στο 25%. Με άλλα λόγια, ένας στους τέσσερις χρήστες  internet 

banking θεωρεί πως η ασφάλεια των συναλλαγών που διενεργεί δεν είναι 

και τόσο σημαντική καθώς η έκθεση σε κινδύνους είναι υπερβολική. 

Γράφημα 3.14
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Στο  Γράφημα  3.14  φαίνεται  πως  το  μεγαλύτερο  μέρος  των 

ερωτηθέντων  στην  έρευνα  μας  δεν  έχει  πέσει  θύμα απάτης  κατά  την 

πραγματοποίηση συναλλαγής και σε ποσοστό η μερίδα αυτή φθάνει στο 

85%. Βέβαια υπάρχει και ποσοστό της τάξεως του 14% που δηλώνει ότι 

έχει εξαπατηθεί μία φορά όμως, όπως βλέπουμε από τα αποτελέσματα 

του  γραφήματος  3.15  πολλοί  είναι  οι  χρήστες  που  θεωρούν  πως  το 

γεγονός  ήταν  μεμονωμένο  και  δεν  κρατούν  αρνητική  στάση  στην 

πραγματοποίηση ηλεκτρονικών τραπεζικών συναλλαγών. 

Γράφημα 3.15
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Από το Γράφημα 3.15 προκύπτει ότι σε ποσοστό 69% οι χρήστες 

του internet banking που συνθέτουν το δείγμα μας δεν έχουν αντιληφθεί 

να  απειλούνται  από κάποιο  θέμα  ασφαλείας.  Υπάρχει  βέβαια  και  ένα 

ποσοστό της τάξεως του 17% που δηλώνει ότι έχει επηρεασθεί αρνητικά 

από  κάποιο  θέμα  ασφαλείας  που  προέκυψε  στο  παρελθόν,  ενώ  σε 

ποσοστό 14% οι χρήστες δηλώνουν ότι  παρόλο που αντιλήφθηκαν να 

υφίσταται  κάποιο  πρόβλημα  ασφαλείας  δεν  επηρεάσθηκαν  αρνητικά 

καθώς  το  θεώρησαν  ως  μεμονωμένο  γεγονός.  Η  στάση  αυτή  των 

χρηστών  δείχνει  ότι  αντιμετωπίζουν  «θετικά»  την  πραγματοποίηση 

συναλλαγών ηλεκτρονικά και, ως είναι φυσικό, κίνδυνοι θα υπάρχουν, 

ωστόσο  αν  λαμβάνονται  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  από  πλευράς 

τραπεζών  αλλά  και  από  τους  ίδιους  οι  ηλεκτρονικές  τραπεζικές 

συναλλαγές θα χαρακτηρίζονται στο μέλλον από μεγαλύτερη ασφάλεια. 

Οι τράπεζες εντείνουν με το πέρασμα του χρόνου τις προσπάθειες τους 

προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να καταστήσουν τις παρεχόμενες από 

αυτές ηλεκτρονικές υπηρεσίες όσο το δυνατόν ασφαλείς. 
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Γράφημα 3.16

Στην ερώτηση για το αν οι χρήστες που συμμετείχαν στην έρευνα 

μας  ενημερώνονται  για  τις  οδηγίες  ασφαλείας  που  ανακοινώνουν  τα 

πιστωτικά  ιδρύματα  αλλά  και  άλλοι  φορείς  όπως  π.χ.  η  Ένωση 

Ελληνικών Τραπεζών, το 22% απάντησε πως ενημερώνεται πάντα και το 

32%  τακτικά.  Τα  ποσοστά  όμως  των  χρηστών  που  απάντησαν  ότι 

ενημερώνονται σπάνια αλλά και δεν ενημερώνονται καθόλου δεν είναι 

διόλου  ασήμαντα  καθώς  φθάνουν  στο  32%  και  14%  αντίστοιχα.  Αν 

γίνουν συντονισμένες κινήσεις από πλευράς τραπεζών προκειμένου να 

«συμπιέσουν» τα ποσοστά αυτά προς τα κάτω θα έχουν γίνει σημαντικά 

βήματα ώστε αρχικά να ενισχυθεί η εικόνα των τραπεζών στην αντίληψη 

των πελατών τους και,  φυσικά,  να αυξηθεί ο όγκος των πελατών που 

πραγματοποιούν συναλλαγές ηλεκτρονικά με όλα τα πλεονεκτήματα που 

δύναται να έχει αυτή η αύξηση. 

Γράφημα 3.17 
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Τέλος, οι χρήστες του internet banking που αποτελέσαν το δείγμα 

της  έρευνας  μας  σε  ποσοστό  58%  απάντησαν  ότι  νιώθουν  αρκετή 

ασφάλεια για τις συναλλαγές που πραγματοποιούν μέσω internet, ενώ το 

18% απάντησε ότι νιώθει απόλυτα ασφαλές. Όπως έχει προαναφερθεί, το 

στοιχείο αυτό δείχνει την θετική στάση που έχουν οι χρήστες έναντι των 

ηλεκτρονικών  υπηρεσιών,  στάση  που  αν  ενισχυθεί  από  πλευράς 

τραπεζών  θα  δώσει  μεγάλη  ώθηση  στην  παροχή  ηλεκτρονικών 

τραπεζικών υπηρεσιών. 

3.7 Σύνοψη συμπερασμάτων.

Συνοψίζοντας τα αποτελέσματα της ανάλυσης που προηγήθηκε, θα 

μπορούσαμε  να  πούμε  ότι  το  internet banking παρόλο  που  δεν  είναι 

καινούριο για τη χώρα μας, οι χρήστες μόλις τα τελευταία δύο έτη έχουν 

αρχίσει να το χρησιμοποιούν πιο συστηματικά. Οι γυναίκες φαίνεται να 

το  χρησιμοποιούν  περισσότερο  πλέον  σε  σχέση  με  τους  άνδρες,  που 

είχαν ξεκινήσει  τρία  χρόνια  πριν,  ίσως και  νωρίτερα.  Οι  χρήστες  του 
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internet banking έχουν ηλικίες μεταξύ 26-46 ετών και είναι κατά βάση 

ανωτέρας ή ανωτάτης μόρφωσης. Ωστόσο, η χρήση των ηλεκτρονικών 

τραπεζικών υπηρεσιών δεν φαίνεται να είναι και τόσο συχνή, μια που το 

μεγαλύτερο  μέρος  του  δείγματος  μας  δηλώνει  πως  κάνει  χρήση  των 

υπηρεσιών μια φορά το μήνα. 

Το  μεγαλύτερο  ποσοστό  των  χρηστών  internet banking 

εκμεταλλεύεται τόσο την 24ωρη εξυπηρέτηση που αυτό παρέχει, όσο και 

την  εξοικονόμηση  χρόνου  και  το  περιορισμένο  κόστος  που  έχουν  οι 

συναλλαγές σε αυτήν την περίπτωση. Το σύνολο των χρηστών φαίνεται 

να έχει κατανοήσει το πλήθος των πλεονεκτημάτων που προσφέρει το 

ηλεκτρονικό αυτό κανάλι και να κάνει χρήση αυτού συνειδητά.

Οι  χρήστες  του  internet banking κάνουν  χρήση  αυτού  για 

πληρωμές  λογαριασμών,  για  ενημέρωση υπολοίπων λογαριασμών,  για 

μεταφορές ποσών μεταξύ λογαριασμών και για αποστολή εμβασμάτων 

εντός ή εκτός χώρας. Οι πληρωμές δανείων και η άντληση πληροφοριών 

πραγματοποιούνται σε μικρότερα ποσοστά καθώς οι χρήστες προτιμούν, 

ως φαίνεται, να εξυπηρετούνται από τα παραδοσιακά καταστήματα. 

Οι  περισσότεροι  χρήστες  του  internet banking θεωρούν  πως  το 

τραπεζικό  site που  επισκέπτονται  είναι  ευέλικτο  και  υποστηρίζει  την 

προσπάθεια  τους  για  πραγματοποίηση  ηλεκτρονικών  τραπεζικών 

συναλλαγών. Η ασφάλεια των συναλλαγών και η αξιοπιστία είναι οι δύο 

παράγοντες που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από πλευράς 

χρηστών και στους οποίους θα πρέπει να δώσουν έμφαση τα τραπεζικά 

ιδρύματα προκειμένου να διασφαλίσουν τις πελατειακές τους σχέσεις.

Ειδικότερα, αναφορικά με τους κινδύνους, το μεγαλύτερο μέρος 

των συμμετεχόντων στην παρούσα έρευνα δήλωσε άγνοια των κινδύνων, 

γεγονός που εκφράζει τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα μη χρήση των 

εν λόγω υπηρεσιών.  Το ανησυχητικό στοιχείο που προκύπτει από την 

ανάλυση είναι πως ένας στους τέσσερις χρήστες internet banking θεωρεί 
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πως  η  ασφάλεια  των  συναλλαγών  που  διενεργεί  δεν  είναι  και  τόσο 

σημαντική καθώς η έκθεση σε κινδύνους είναι υπερβολική. Βέβαια, μια 

πτυχή  του  συγκεκριμένου  προβλήματος  είναι  το  γεγονός  ότι  μεγάλη 

μερίδα  χρηστών  δεν  ενημερώνεται  για  τους  κινδύνους  χρήσης  του 

internet banking, θέμα στο οποίο οι τράπεζες πρέπει να επικεντρώσουν το 

ενδιαφέρον τους αν θέλουν να στρέψουν τις καταστάσεις προς όφελος 

τους. Όσο πιο ασφαλείς αισθάνονται οι πελάτες, τόσο πιο πιστοί γίνονται 

και οι  τράπεζες φθάνουν τους τελικούς στόχους που έθεσαν κατά την 

πραγματοποίηση των επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες.  

Η  γενικότερη  στάση  των  χρηστών  δείχνει  ότι  αντιμετωπίζουν 

«θετικά» την πραγματοποίηση συναλλαγών ηλεκτρονικά και,  ως  είναι 

φυσικό,  κίνδυνοι  θα  υπάρχουν,  ωστόσο  αν  λαμβάνονται  όλα  τα 

απαραίτητα μέτρα από πλευράς τραπεζών αλλά και από τους ίδιους οι 

ηλεκτρονικές  τραπεζικές  συναλλαγές  θα  χαρακτηρίζονται  στο  μέλλον 

από μεγαλύτερη ασφάλεια.

3.8 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα.

Όλα τα στοιχεία συνηγορούν στο γεγονός ότι το  internet banking 

πρόκειται να παίξει σπουδαιοτάτης σημασίας ρόλο τόσο στη χώρα μας 

όσο και σε διεθνές επίπεδο καθώς βρίσκεται στην φάση της ανάπτυξης 

του. Υπάρχει φανερή «στροφή» των πελατών των τραπεζών προς τη νέα 

αυτή μορφή παροχής υπηρεσιών καθώς οι καθημερινές υποχρεώσεις των 

εργαζομένων διαρκώς αυξάνονται και τα περιθώρια του χρόνου ολοένα 

και στενεύουν. Το internet banking δίνει λύσεις σε πλήθος προβλημάτων 

και  οι  πελάτες  των  τραπεζών  φαίνεται  πλέον  να  είναι  έτοιμοι  να 

εκμεταλλευθούν  τις  δυνατότητες  που  τους  παρέχει  και  να  το  κάνουν 

μέρος της καθημερινότητας τους.  
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Στα  πλαίσια  της  παρούσας  έρευνας  και  σε  ερευνητικό  πάντα 

επίπεδο καταγράφηκαν οι εξής παρατηρήσεις: 

Βασιζόμενοι στο συμπέρασμα ότι τα δύο τελευταία έτη το internet 

banking έχει αρχίσει να μπαίνει ουσιαστικά στην καθημερινότητα των 

εργαζομένων, ενώ δεν είναι μικρά τα ποσοστά που κάνουν χρήση αυτού 

για  τρία  ή  και  περισσότερα  έτη,  οι  τράπεζες  πρέπει  να  εντείνουν  τις 

ενέργειες τους προκειμένου να ενισχύσουν τις προσπάθειες των πελατών 

τους προς αυτή την κατεύθυνση. Ένα στοιχείο που προέκυψε από την 

παρούσα  μελέτη  είναι  το  ότι  οι  γυναίκες  έχουν  αρχίσει  να  κάνουν 

συστηματικότερη χρήση του  internet banking τα δύο τελευταία έτη. Η 

διαπίστωση  αυτή  χρίζει  βαθύτερης  ανάλυσης  από  πλευράς  τραπεζών 

προκειμένου να γίνουν κατανοητοί  οι  παράγοντες που επηρεάζουν τις 

προθέσεις των γυναικών για χρήση του internet banking. 

Το  δείγμα  της  παρούσας  έρευνας  αποτελούνταν  από  άτομα 

ανωτάτης ή μεταπτυχιακής μόρφωσης. Η μόρφωση σαφώς και επηρεάζει 

τα αποτελέσματα της μελέτης, που δύναται να ήταν διαφοροποιημένα αν 

το δείγμα είχε άλλη σύνθεση αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των 

συμμετεχόντων. 

Ενδιαφέρον,  επίσης,  σε  ερευνητικό  πάντα  επίπεδο  θα  ήταν  να 

πραγματοποιηθεί  έρευνα που να περιλαμβάνει  χρήστες που διαμένουν 

πιο μακριά από τη Θεσσαλονίκη, που θεωρείται μεγάλο αστικό κέντρο 

για τα ελληνικά δεδομένα. 

Επιπρόσθετα, ανάλογη έρευνα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί 

αποκλειστικά σε εταιρικούς πελάτες του  internet banking, προκειμένου 

να  έρθουν  στο  φως  πληροφορίες  σχετικά  με  τα  προβλήματα  που 

παρουσιάζονται στις επιχειρήσεις από τις παροχές του internet banking. 

Τέλος,  αλλά  όχι  λιγότερο  σημαντικό,  στην  παρούσα  έρευνα  το 

δείγμα  μας  αποτελούνταν  μονάχα  από  στελέχη  επιχειρήσεων.  Μια 

μελλοντική  έρευνα  με  δείγμα  που  θα  αποτελούνταν  και  από  φυσικά 
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πρόσωπα θα προσέφερε πιο πλήρη πληροφόρηση για τους παράγοντες 

που σχετίζονται με τη χρήση του internet banking γενικότερα. 

Επίλογος. 

Το νέο  ανταγωνιστικό  περιβάλλον  που  διαμορφώνεται  έχει  ήδη 

αλλάξει  ραγδαία  τους  όρους  και  τον  τρόπο  άσκησης  των  τραπεζικών 

εργασιών. Η σχέση μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα μεταβάλλεται. 

Δημιουργούνται νέες ιδιωτικές τράπεζες και οι υπάρχουσες προβαίνουν 

σε  συγχωνεύσεις.  Οι  κρατικές  τράπεζες  έχουν  σχεδόν  αποδεσμευθεί 
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πλήρως  από  τον  έλεγχο  του  κράτους.  Ο  όγκος  και  η  αξία  των 

συναλλαγών  διαρκώς  αυξάνονται  και  ο  ανταγωνισμός  οξύνεται,  με 

άμεση  επίδραση  την  ανάγκη  για  αύξηση  της  παραγωγικότητας  και 

μείωση του  κόστους λειτουργίας των τραπεζών. Οι νέες διεθνείς αγορές 

στα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη καθώς και η συνεχής αύξηση 

της  παρέμβασης  των  ελληνικών  τραπεζών  στις  αγορές  χρήματος  και 

κεφαλαίου διευρύνουν τους ορίζοντες ανάπτυξης του τραπεζικού κλάδου 

στη χώρα μας (Μυρτίδης, 2008). 

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι η τεχνολογία είναι βασικός παράγοντας 

για κάθε τράπεζα που επιδιώκει να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα. 

Παράγοντες  όπως  η  πολιτική  των  επιτοκίων  που  ακολουθεί  η  κάθε 

τράπεζα,  το  διαμορφούμενο  κόστος  χρήματος,  η  τιμολογιακή  της 

πολιτική καθώς και το κόστος από λειτουργικές δαπάνες είναι αυτοί που 

παίζουν  ρόλο  στο  μοίρασμα  της  «πίτας»  της  ελληνικής  τραπεζικής 

αγοράς.  Ο ρόλος  της  πληροφορικής  στις  τράπεζες  είναι  καθοριστικής 

σημασίας καθώς συντελεί στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην αύξηση 

της  παραγωγικότητας  με  σκοπό  τη  μείωση  του  κόστους  και  τη 

μεγιστοποίηση  των  κερδών,  στην  ολοκληρωμένη  πληροφόρηση  των 

διοικούντων στις τράπεζες για τη λήψη ορθών αποφάσεων καθώς και 

στις σχέσεις ανταγωνισμού μεταξύ των τραπεζών. 

Η  ηλεκτρονική  τραπεζική  χρησιμοποιώντας  τα  επιτεύγματα  της 

τεχνολογίας,  διευκολύνθηκε  από  την  απελευθέρωση  της  κίνησης  των 

κεφαλαίων και την αποϋλοποίηση των χρηματοοικονομικών αγαθών και 

αναπτύχθηκε  θεαματικά  αφενός  μεν  στη  σχέση  τράπεζας  με  τελικό 

καταναλωτή, αφετέρου δε σε διατραπεζικό και χρηματιστηριακό επίπεδο. 

Το  e-banking υπόσχεται  την  επανάσταση  τις  τραπεζικές  και 

χρηματιστηριακές  συναλλαγές  για  τις  επιχειρήσεις  αλλά  και  για  τα 

φυσικά πρόσωπα, καθώς μεταφέρει  την τράπεζα στην οθόνη του Η/Υ 

μέσω  διαδικτύου  ή  άλλου  κλειστού  τηλεπικοινωνιακού  δικτύου, 

98



Internet Banking                                                            
                                                                                                                Σεγρέκη Μαρία

παρέχοντας τη δυνατότητα διεκπεραίωσης ενός διευρυνόμενου συνεχώς 

αριθμού  συναλλαγών  γρήγορα  και  με  ασφάλεια  24  ώρες  το 

εικοσιτετράωρο  (Σινανιώτη  –  Φαρσαρώτας,  2005).  Η  ηλεκτρονική 

τραπεζική αναπτύχθηκε και στο επίπεδο καινοτόμων προϊόντων προς τον 

τελικό καταναλωτή.

 Βέβαια,  από  την  πλευρά  του  δικαίου  αναπτύσσονται 

προβληματισμοί αναφορικά με θεμελιώδη ατομικά δικαιώματα καθώς η 

ταχεία αυτή κυκλοφορία αγαθών και υπηρεσιών, ως πραγμάτωση μιας 

ουσιαστικής  συμμετοχής  στην  κοινωνία  της  πληροφορίας,  πρέπει  να 

αφήνει  τα  θεμελιώδη  ατομικά  δικαιώματα  άθικτα  και  να  μην  τα 

προσβάλει  με  οποιονδήποτε  τρόπο.  Επειδή,  λοιπόν,  στο  μέλλον  η 

σύναψη συμβάσεων και ειδικότερα τραπεζικών μέσω του διαδικτύου θα 

αποτελέσει  αναμφίβολα  τον  κυριότερο  τρόπο  κατάρτισης  των 

συναλλαγών, είναι σημαντικό να υπάρξει ένα αναβαθμισμένο νομοθετικό 

πλαίσιο  για  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  της  ηλεκτρονικής 

τραπεζικής. 

Το  internet banking αποτελεί  αναμφίβολα  ανταγωνιστικό 

πλεονέκτημα  για  τις  τράπεζες  που  το  υιοθετούν.  Πλήθος 

πλεονεκτημάτων πηγάζει από τη χρήση του τόσο για τις ίδιες τόσο και 

για  τους  πελάτες  αυτού.  Ωστόσο,  τα  προβλήματα  σχετικά  με  την 

ασφάλεια  και  την  αξιοπιστία  που  χαρακτηρίζει  τα  τραπεζικά  site 

εξακολουθούν  να  υφίστανται  καθώς  παράλληλα  με  την  άνθηση  της 

χρήσης του  internet,  έχουμε αύξηση του «ηλεκτρονικού εγκλήματος». 

Οι  τράπεζες  καταβάλλουν  προσπάθειες  προκειμένου  να  διασφαλίσουν 

μεγάλα ποσοστά ασφάλειας στις παρεχόμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες, 

όμως από τα στοιχεία που φέρνουν στο φως μελέτες φαίνεται  πως οι 

ενέργειες  τους  αυτές  πρέπει  να  εντατικοποιηθούν.  Η  πληρέστερη 

ενημέρωση από πλευράς τραπεζών, η βελτιστοποίηση των τραπεζικών 

συστημάτων  ασφαλείας  καθώς  και  η  διάδοση  της  ευρυζωνικότητας 
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δύναται στο μέλλον να στηρίξουν ουσιαστικά τη διάδοση του  internet 

banking και το καταστήσουν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας 

μας. 

ΠΑΡΑΤΡΗΜΑ

Στο παράρτημα της παρούσης εργασίας παρατίθεται αυτούσιο το 

ερωτηματολόγιο  που  χρησιμοποιήθηκε  για  τη  διεξαγωγή  της  έρευνας 

καθώς και συνοδευτική επιστολή αυτού.
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Ερωτηματολόγιο. 

Το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί πραγματοποιείται στα πλαίσια 

εκπόνησης  Διπλωματικής  Εργασίας  στο  Διατμηματικό  Πρόγραμμα 

Μεταπτυχιακών  Σπουδών  του  Πανεπιστημίου  Μακεδονίας  στη 

«Διοίκηση Επιχειρήσεων». Σκοπός της έρευνας που λαμβάνει χώρα είναι 

να αποτυπώσει το βαθμό αποδοχής του internet banking από το ελληνικό 

κοινό. Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που 

είναι χρήστες του internet banking.

Παρακαλώ, όπως απαντήστε με κάθε ειλικρίνεια και ακρίβεια στις 

ερωτήσεις που ακολουθούν.

Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.

Σεγρέκη Θ. Μαρία

1. Πόσο καιρό κάνετε συναλλαγές μέσω internet;

 Το τελευταίο έτος 

 Τα δύο τελευταία έτη

 Τα τρία τελευταία έτη

 Πάνω από τρία έτη

2. Κάθε πότε κάνετε χρήση του internet banking;

101



Internet Banking                                                            
                                                                                                                Σεγρέκη Μαρία

 Κάθε μέρα 

 Μια φορά την εβδομάδα 

 Μια φορά κάθε 15 μέρες

 Μια φορά το μήνα

3.  Για ποιους λόγους χρησιμοποιείτε το internet banking;

 Άμεση εξυπηρέτηση 24ωρης βάσης

 Εξοικονόμηση χρόνου (όχι ουρές στα ταμεία)

 Μικρό κόστος συναλλαγών

 Για όλα τα παραπάνω

4.  Τι είδους συναλλαγές πραγματοποιείτε;

 Πληρωμές λογαριασμών

 Μεταφορές ποσών σε τρίτους 

 Πληρωμές δανείων

 Ενημέρωση υπολοίπων λογαριασμών

 Εμβάσματα

 Πληροφορίες  για  νέα  προϊόντα,  νέες  τιμολογιακές  πολιτικές  και  

πολιτικές επιτοκίων

 Άλλη υπηρεσία (δηλώσετε ποια)

5.  Είναι ευέλικτο το site της τράπεζας; 

 Ναι 

 Όχι

6. Βαθμολογείστε από το 1 έως το 5 με βάση το πόσο σημαντικές 
θεωρείτε τις παρακάτω παραμέτρους για το site μιας τράπεζας 
(1 καθόλου σημαντική, 5 πολύ σημαντική).
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 Ελκυστική εμφάνιση του site 

 Ευκολία πλοήγησης

 Σωστή παρουσίαση πληροφόρησης

 Ασφάλεια συναλλαγών

 Αξιοπιστία

7. Νιώθετε  ασφαλείς  για  τις  συναλλαγές  που  πραγματοποιείτε 

μέσω Internet;

 Πάρα πολύ 

 Πολύ 

 Λίγο 

 Καθόλου 

8. Για ποιους λόγους αισθάνεστε πως «απειλείστε»;

 Δεν έχω πείρα. 

 Δεν γνωρίζω τους κινδύνους που υπάρχουν για να προστατευτώ

 Δεν πιστεύω ότι τα συστήματα των τραπεζών είναι ασφαλή

9. Πόσο  σημαντική  είναι  η  ασφάλεια  των  συναλλαγών  μέσω 

internet;

 Πάρα πολύ 

 Πολύ 

 Λίγο

 Καθόλου
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10.Έχετε  πέσει  θύματα  απάτης  κατά  την  πραγματοποίηση 

συναλλαγών;

 Ναι, μια φορά

 Ναι, τουλάχιστο δύο φορές

 Όχι

11. Ενημερώνεστε  για  τις  οδηγίες  ασφαλείας  που  δημοσιεύουν 

κατά διαστήματα οι τράπεζες;

 Ενημερώνομαι πάντα 

 Ενημερώνομαι τακτικά

 Ενημερώνομαι σπανιότερα

 Δεν ενημερώνομαι

12.Αν έχει πέσει στην αντίληψη σας κάποιο θέμα ασφαλείας και 

αν ΝΑΙ, σας έχει επηρεάσει στις τραπεζικές σας συναλλαγές; 

 Ναι, και με επηρέασε αρνητικά

 Ναι,  αλλά  δεν  με  επηρέασε  γιατί  πιστεύω  ότι  ήταν  μεμονωμένο  

περιστατικό

 Όχι

13. Ποιο είναι το φύλο και η ηλικία σας;

 Άνδρας  18-25

 Γυναίκα  26-35

 36-45

 46-65

 65 και άνω
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14.Ποια είναι η εκπαίδευση σας;

 Υποχρεωτική (δημοτικό ή γυμνάσιο)

 Απόφοιτος-η Λυκείου

 Ιδιωτική σχολή

 ΑΕΙ – ΤΕΙ

 Μεταπτυχιακή μόρφωση

15.Ποιο είναι το επάγγελμα σας;

 Ιδιωτικός υπάλληλος

 Δημόσιος υπάλληλος

 Ελεύθερος επαγγελματίας

 Φοιτητής – φοιτήτρια

 Άνεργος – οικοκυρικά

 Συνταξιούχος

16.Ποιο είναι το μηνιαίο σας εισόδημα;

 Μέχρι 500€

 Από 500 έως 1000€

 Από 1000 έως 1500€

 Από 1500 έως 2000€

 Πάνω από 2000€

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

Αρχοντάκης  Α.  –  Παπαδιάς  Δ.  –  Τσαντίλας  Π.,  1994 Οι  τεχνολογίες 
πληροφορικής στο Ελληνικό Τραπεζικό Σύστημα, Εκδόσεις ΕΠΥ, Αθήνα 
1994.
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