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Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – Η οπτική του τραπεζικού υπαλλήλου 

Περίληψη 
 

Αφορμή για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας ήταν η προσπάθεια 

σύνδεσης των γνώσεων από το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στα 

πληροφοριακά συστήματα με την ελληνική πραγματικότητα στον τραπεζικό 

τομέα. Είναι γεγονός πως οι ελληνικές τράπεζες έχουν κάνει αρκετά βήματα 

προόδου όσο αφορά την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πελάτες 

τους. Δε φαίνεται όμως να υπάρχει η ίδια ανταπόκριση εκ μέρους των 

καταναλωτών και τα επίπεδα χρήσης αυτών των υπηρεσιών θεωρούνται 

χαμηλά.  

 

Στο πρώτο κομμάτι της εργασίας παρατίθενται μερικές μελέτες αναφορικά με 

τη χρήση του διαδικτύου από την ελληνική κοινωνία. Από αυτές θα φανεί 

καθαρά η συμπεριφορά του Έλληνα χρήστη διαδικτύου και ιδιαίτερα του 

χρήστη των διαδικτυακών τραπεζικών υπηρεσιών. Παράλληλα παρουσιάζεται 

μια αντίστοιχη έρευνα της Αμερικής αλλά και η θέση της Ελλάδας σε σχέση με 

τα υπόλοιπα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τις οποίες θα φανεί η 

συμπεριφορά ανεπτυγμένων κοινωνιών απέναντι στις νέες τάσεις 

ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης.  

 

Στη συνέχεια εκθέτονται τα πλεονεκτήματα από τη χρήση ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών και επιχειρείται μια διερεύνηση των τεχνολογιών μέσω κινητού 

τηλεφώνου αλλά και των νέων εξελίξεων σε αυτόν τον τομέα που μπορεί να 

οδηγήσουν τα επόμενα χρόνια σε μια πολύ διαφορετική μορφή της κοινωνίας.  

 

Το τελευταίο κομμάτι της εργασίας αποτελεί η δημοσκόπηση μεταξύ 

τραπεζικών υπαλλήλων για το πώς αντιμετωπίζουν τις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες. Από τα ερωτηματολόγια εξήχθησαν και χρήσιμα συμπεράσματα 

τα οποία αναλύονται στο τέλος της διπλωματικής.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ  
 

Στην εποχή μας βιώνουμε σχεδόν καθημερινά τα αποτελέσματα των 

τεχνολογικών εξελίξεων όλων των προηγούμενων ετών. Η ραγδαία ανάπτυξη 

ιδιαίτερα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών είναι εμφανή στις 

περισσότερες καθημερινές μας εργασίες. Αν και οι περισσότερες από τις 

καινοτόμες λύσεις που έχουν βρεθεί χρειάστηκαν ή ακόμα χρειάζονται κάποιο 

χρόνο προσαρμογής και αφομοίωσης από το ευρύ κοινό, ωστόσο η 

τεχνολογία έχει διευκολύνει πολλές από τις καθημερινές μας ασχολίες. 

Ενέργειες που μέχρι πριν λίγα χρόνια φάνταζαν αδύνατο να γίνουν 

ηλεκτρονικά σήμερα μπορούν να πραγματοποιηθούν από την οικία ή την 

επιχείρηση εύκολα και με μικρότερο κόστος. Αν και η πρόοδος των 

τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας συμβαδίζει με την εξάπλωση 

κακόβουλου λογισμικού και τεχνικών παραπλάνησης του χρήστη ωστόσο 

μπορεί να πει κανείς ότι με την κατάλληλη παιδεία και προσοχή μπορούν να 

πραγματοποιηθούν τελικά πολλές ενέργειες μέσω ηλεκτρονικών καναλιών.  

 

Σε αυτή τη ραγδαία εξάπλωση και πρόοδο των ηλεκτρονικών υπηρεσιών δε 

θα μπορούσε να παραμείνει αμέτοχος ένας μεγάλος παράγοντας της 

οικονομικής ζωής κάθε τόπου που είναι ο τραπεζικός τομέας. Από τους 

πρώτους μεγάλους πελάτες της βιομηχανίας της πληροφορικής ήταν οι 

τράπεζες οι οποίες προσπαθούσαν χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της 

τεχνολογίας να κάνουν αποδοτικότερες τις εργασίες τους, να μειώσουν το 

κόστος, να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση των πελατών τους και τελικά να 

αυξήσουν το κέρδος τους. Σε αυτή την κατεύθυνση εντάσσονται και οι 

ενέργειες αυτοματοποίησης των περισσότερων εργασιών που μπορούν να 

πραγματοποιηθούν σε ένα υποκατάστημα, έτσι ώστε ο πελάτης να μπορεί να 

επιλέξει το κανάλι ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης που τον διευκολύνει 

περισσότερο.  

 

Για να μπορέσει όμως να εξυπηρετηθεί εκτός καταστήματος ο πελάτης θα 

πρέπει και ο ίδιος να γνωρίζει και να μπορεί να χρησιμοποιεί τους 

εναλλακτικούς τρόπους ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης. Είναι γνωστό ότι η 
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Ελλάδα δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με άλλες ανεπτυγμένες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο αφορά τη διείσδυση καινοτόμων μεθόδων και την 

αποδοχή τους από το ευρύ κοινό. Παρ΄ όλα αυτά τα τελευταία χρόνια γίνεται 

μια μεγάλη προσπάθεια από το κράτος, τις δημόσιες και ιδιωτικές 

επιχειρήσεις αλλά και από τον απλό πολίτη, για ανάπτυξη και αποδοχή 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που θα κάνουν ευκολότερη τη ζωή όλων. Τα 

παραδείγματα άλλων χωρών υποδεικνύουν ότι μπορούν να γίνουν ακόμα 

πολλά πράγματα όσο αφορά τη διείσδυση των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών στις καθημερινές εργασίες των πολιτών.  

 

Αυτή τη στιγμή οι τραπεζικοί οργανισμοί προσφέρουν μια πληθώρα 

υπηρεσιών μέσω εναλλακτικών καναλιών εξυπηρέτησης. Για τις απλές και 

καθημερινές του εργασίες ο πελάτης δεν είναι πια απαραίτητο να επισκέπτεται 

το γκισέ της τράπεζας του. Η αρχή έγινε με την εφεύρεση της Αυτόματης 

Ταμειακής Μηχανής (ΑΤΜ) περίπου στα τέλη της δεκαετίας του 1960 η οποία 

σήμερα αποτελεί τον πιο γνωστό και συνηθισμένο τρόπο εναλλακτικής 

εξυπηρέτησης. Τα τελευταία χρόνια όμως η ραγδαία εξάπλωση του 

διαδικτύου προσφέρει ακόμα ένα κανάλι επικοινωνίας το οποίο σε αρκετές 

περιπτώσεις μπορεί να είναι αρκετά πλήρες. Δειλά βήματα έχουν ξεκινήσει και 

οι υπηρεσίες τραπεζικής εξυπηρέτησης μέσω τηλεφώνου ενώ έχουν κάνει την 

εμφάνιση τους και κάποιες εφαρμογές οι οποίες χρησιμοποιούν το κινητό 

τηλέφωνο ως μέσο επικοινωνίας και διεκπεραίωσης συναλλαγών.  

 

Ποια είναι όμως η οπτική των τραπεζικών υπαλλήλων έναντι των καινούριων 

εξελίξεων στην ηλεκτρονική τραπεζική; Είναι γνωστό ότι οι τραπεζικοί 

υπάλληλοι είναι αυτοί που έρχονται σε άμεση επαφή με τους πελάτες και είναι 

αυτοί που εκπροσωπούν την τράπεζα στις περισσότερες συναλλαγές με 

αυτούς. Οπότε είναι εύκολα κατανοητό ότι αυτοί αποτελούν τη βιτρίνα της 

τράπεζας απέναντι τους. Ό,τι καινούριο θέλει να προωθήσει η διοίκηση θα 

πρέπει να περάσει μέσα από τα υποκαταστήματα και τους υπαλλήλους για να 

γίνει ευρέως γνωστό στους πελάτες. Ακόμα και οι διαφημιστικές εκστρατείες 

που κατά καιρούς γίνονται προτρέπουν τους καταναλωτές να επισκεφτούν το 
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πλησιέστερο κατάστημα τους. Άλλωστε είναι τέτοια η φύση των τραπεζικών 

προϊόντων που απαιτούν την ενημέρωση των πελατών για το ακριβές 

περιεχόμενο τους.  

 

Στην παρούσα εργασία επιχειρήθηκε η καταμέτρηση της συμπεριφοράς και 

της αντιμετώπισης των τραπεζικών υπαλλήλων απέναντι σε όλα τα καινούρια 

κανάλια ηλεκτρονικής τραπεζικής που προωθούν οι τράπεζες. Ετοιμάστηκε 

ένα μικρό ερωτηματολόγιο το οποίο διαμοιράστηκε σε τραπεζικούς 

υπαλλήλους των περισσότερων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στην 

ελληνική επικράτεια. Έγινε προσπάθεια να διερευνηθεί  η κατάρτιση των 

υπαλλήλων στις νέες τεχνολογίες, η χρήση τέτοιων υπηρεσιών από αυτούς 

αλλά και η μεσολάβηση για χρήση τους από τους πελάτες. 

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω η εργασία χωρίστηκε σε επιμέρους κεφάλαια. Στο 

πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η παρούσα κατάσταση της Ελλάδας μέσα 

από τις δυο πιο πρόσφατες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί για τη 

χρήση του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στη χώρα μας. 

Παράλληλα γίνεται και μια σύγκριση με αντίστοιχη έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α. και αφορά υπηρεσίες ηλεκτρονικής και κινητής 

τραπεζικής. Στο τέλος του κεφαλαίου παρουσιάζεται η ψηφιακή στρατηγική 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης i2010 και η κατάσταση της Ελλάδας μετά από την 

εφαρμογή της αλλά και συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με τον Ευρωπαϊκό μέσο 

όρο.  

 

Το δεύτερο κεφάλαιο ξεκινά με μια μικρή εισαγωγή για τα οφέλη και τα 

χαρακτηριστικά των τεχνολογιών ηλεκτρονικής τραπεζικής. Έπειτα 

παρουσιάζονται οι τελευταίες εξελίξεις στην ηλεκτρονική εξυπηρέτηση μέσω 

κινητού τηλεφώνου. Είναι γεγονός ότι όσο αφορά τις υπηρεσίες μέσω 

διαδικτύου η βιβλιογραφία είναι πλήρης και ακόμα και στην Ελλάδα το 

επίπεδο εξυπηρέτησης και ασφάλειας είναι πάρα πολύ καλό. Οπότε το 

περισσότερο βάρος δόθηκε σε νέες τεχνολογίες και ειδικότερα στη χρήση του 

κινητού τηλεφώνου ως μέσου πραγματοποίησης συναλλαγών. Σε αυτό το 
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κεφάλαιο παρουσιάζονται όλες οι τελευταίες εξελίξεις αλλά και οι απειλές που 

υπάρχουν στη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Επίσης επιχειρείται μια μικρή 

ματιά στο μέλλον με την παρουσίαση εφαρμογών που θα μπορούσαν να 

καταστήσουν τα κινητά τηλέφωνα το ηλεκτρονικό πορτοφόλι του μέλλοντος.  

 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται η έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε με βάση το πρωτότυπο ερωτηματολόγιο. Αναλύονται οι 

σκοποί της έρευνας, παρουσιάζεται η δομή του ερωτηματολογίου και οι 

κατηγορίες των ερωτήσεων και αναλύονται τα συμπεράσματα με βάση τα 

διαγράμματα που παρήχθησαν.  

 

Το τελευταίο κεφάλαιο αποτελείται από τα συμπεράσματα της παρούσας 

εργασίας. Παρουσιάζονται τα βήματα που πρέπει να γίνουν προκειμένου να 

αναπτυχθούν ακόμα περισσότερο οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής αλλά 

και προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

1.1 Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και 
Επικοινωνίας από τα νοικοκυριά 
 

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει η «Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών 

Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από τα νοικοκυριά» που διενεργεί κάθε 

χρόνο η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος [1].  Με την έρευνα αυτή 

συγκεντρώνονται αναλυτικές πληροφορίες για την πρόσβαση των 

νοικοκυριών σε επιλεγμένες τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, 

π.χ. ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ), κινητό τηλέφωνο, ψηφιακή  τηλεόραση, 

διαδίκτυο κλπ. Επίσης, συγκεντρώνονται, από το άτομο που έχει προεπιλεγεί, 

πληροφορίες που αφορούν στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, στην  

πρόσβαση στο διαδίκτυο, ειδικότερα στη χρήση προηγμένων υπηρεσιών για 

επικοινωνία ή ψυχαγωγία, καθώς και  στις ηλεκτρονικές αγορές.  

 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας το 2002 και είναι 

πλήρως εναρμονισμένη με τις αντίστοιχες των υπόλοιπων κρατών μελών της 

Ε.Ε. που διενεργούν την έρευνα, αφού αυτή πραγματοποιείται με κοινά 

αποδεκτό ερωτηματολόγιο. 

 

Τα δεδομένα της έρευνας συλλέγονται τηλεφωνικά από ένα και μόνο τυχαία   

προεπιλεγμένο μέλος του νοικοκυριού, με μοναδική προϋπόθεση την ηλικία 

των 16 – 74 ετών. Με το ερωτηματολόγιο, συλλέγονται πληροφορίες που 

αφορούν σε ολόκληρο το νοικοκυριό (σύνθεση νοικοκυριού, διάθεση 

συσκευών επιλεγμένων τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοινωνίας, 

σύνδεση στο διαδίκτυο), καθώς, επίσης, και πληροφορίες που αφορούν στο 

επιλεγμένο μέλος. 

   

Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα παρουσιάζονται στη 

συνέχεια και εμφανίζονται ως ποσοστό επί του συνολικού πληθυσμού ή του 

συνολικού αριθμού νοικοκυριών της χώρας.  
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1.1.1 Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και πρόσβαση στο 
Διαδίκτυο 

 

Παρατηρεί κανείς ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση της πρόσβασης στο 

διαδίκτυο που ξεπερνά το 100% σε σχέση με το 2002, ενώ η αντίστοιχη 

αύξηση της χρήσης Η/Υ κυμαίνεται στο 54% [1]. Επίσης με την πάροδο των 

ετών συρρικνώνεται η διαφορά μεταξύ της πρόσβασης στο διαδίκτυο και της 

χρήσης Η/Υ, πράγμα που σημαίνει ότι αυτοί που χρησιμοποιούν υπολογιστή, 

κατά μεγάλη πλειονότητα μπορούν και να συνδέονται στο διαδίκτυο. Αν 

συγκρίνει κάποιος την αύξηση του ποσοστού της πρόσβασης στο διαδίκτυο 

σε σχέση με τη χρήση Η/Υ διαπιστώνει ότι σε λίγα χρόνια υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα όλοι όσοι έχουν τη δυνατότητα χρήσης Η/Υ να μπορούν να έχουν 

και πρόσβαση στο διαδίκτυο.    

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 1: Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή και πρόσβαση στο διαδίκτυο 

[1] 

1.1.2 Ηλεκτρονικό Εμπόριο 

 

Ως ηλεκτρονικό εμπόριο θεωρείται κάθε εμπορική συναλλαγή που 

πραγματοποιείται µέσω διαδικτύου µε τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή ή 

κινητού τηλεφώνου. Σταθερότητα παρατηρείται στην πραγματοποίηση των 
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ηλεκτρονικών αγορών. Το ποσοστό των χρηστών του διαδικτύου, που κατά το 

Α' τρίμηνο του έτους πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές, ανέρχεται στο 

13,7 %, παρουσιάζοντας µμικρή µόνο αύξηση κατά 5 %, περίπου, σε σχέση 

µε το αντίστοιχο ποσοστό του προηγούμενου έτους [1]. Η τάση που επικρατεί 

απεικονίζεται στο Γράφημα που ακολουθεί: 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 2: Ποσοστό χρηστών που πραγματοποίησαν ηλεκτρονικές αγορές 

[1]  

 

1.1.3 Επίπεδο εκπαίδευσης χρηστών  

 

Το προφίλ των χρηστών που, κατά το Α΄ τρίμηνο του 2008, χρησιμοποίησαν 

ηλεκτρονικό υπολογιστή και διαδίκτυο, καθώς, και όσων πραγματοποίησαν 

αγορές µέσω διαδικτύου, απεικονίζεται στο Γράφημα 3 (κατά επίπεδο 

εκπαίδευσης) και στο Γράφημα 4 (κατά ασχολία). 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 3: Επίπεδο εκπαίδευσης χρηστών 2008 [1]. 

 

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας, οι χρήστες ηλεκτρονικού 

υπολογιστή και διαδικτύου που πραγματοποιούν ηλεκτρονικές αγορές, έχουν, 

κατά κύριο λόγο, ολοκληρώσει το μέσο επίπεδο εκπαίδευσης (απόφοιτοι 

Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου και ΙΕΚ). Η εισαγωγή του μαθήματος της 

Πληροφορικής στο υποχρεωτικό πρόγραμμα σπουδών των μαθητών από το 

δημοτικό μέχρι το λύκειο βοήθησε στην εξοικείωση περισσότερων νέων με τις 

νέες τεχνολογίες. Χαρακτηριστική είναι η παρατήρηση ότι όσο καλύτερο είναι 

το μορφωτικό επίπεδο των χρηστών, τόσο πιο εξοικειωμένοι είναι με τη χρήση 

νέων τεχνολογιών και έχουν προχωρήσει σε περισσότερες ηλεκτρονικές 

αγορές σε σχέση με άτομα χαμηλότερου μορφωτικού επιπέδου.  
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1.1.4 Επαγγελματική ασχολία χρηστών  

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 4: Επαγγελματική ασχολία χρηστών 2008 [1]. 

 

Από αυτό το γράφημα γίνεται κατανοητό ότι οι χρήστες με τη μεγαλύτερη 

ευχέρεια στη χρήση Η/Υ, διαδικτύου και πραγματοποίησης ηλεκτρονικών 

αγορών είναι οι μισθωτοί είτε γιατί το σταθερό τους εισόδημα το επιτρέπει είτε 

γιατί είναι πιο εξοικειωμένοι με τη χρήση των υπολογιστών ακόμα και στο 

περιβάλλον εργασίας τους. Επίσης οι νέοι αποτελούν το δεύτερο μεγαλύτερο 

ποσοστό χρηστών νέων τεχνολογιών, πράγμα που αναδεικνύει τη μεγάλη 

δυναμική που έχει αυτή η μερίδα του πληθυσμού όσο αφορά την τωρινή αλλά 

και τη μελλοντική του συμπεριφορά σε θέματα νέων τεχνολογιών.  

 

1.1.5 Ηλικιακή κατανομή χρηστών 

 

Στο γράφημα που ακολουθεί εμφανίζεται το ποσοστό των ατόμων που 

χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά ηλικιακή ομάδα το 2008. Σύμφωνα με τα 
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αποτελέσματα της έρευνας η πλειοψηφία των ατόμων που χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο ανήκει στη διευρυμένη ηλικιακή ομάδα 16-34 ετών [1].    

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 5: Ηλικιακή κατανομή χρηστών 2008 [1]. 

 

1.1.6 Λόγοι χρήσης του διαδικτύου 

 

Η έρευνα, πέρα των συνήθων χρήσεων του διαδικτύου, συλλέγει αναλυτικές 

πληροφορίες και για προηγμένες υπηρεσίες, δηλαδή για τις νέες δυνατότητες 

που προσφέρονται στους τομείς της επικοινωνίας και της ψυχαγωγίας. 

Ειδικότερα, όσον αφορά στην επικοινωνία, συλλέγονται πληροφορίες για την 

προσφορά και τη χρήση των νέων on-line τρόπων επικοινωνίας, όπως οι 

τηλεφωνικές κλήσεις µέσω διαδικτύου, οι βιντεοκλήσεις, η συµµετοχή σε 

blogs, η αποστολή /λήψη ηλεκτρονικών μηνυμάτων µέσω κινητού τηλεφώνου 

ή ακόμα η ανταλλαγή γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο (π.χ. MSN 

instant messaging). Όσον αφορά στον τοµέα της ψυχαγωγίας, συλλέγονται 

πληροφορίες για τη λήψη και τη διανομή, µέσω διαδικτύου, οπτικοακουστικού 

υλικού, δηλαδή μουσικής, ταινιών και παιχνιδιών. 

 

Οι κυριότεροι λόγοι πλοήγησης στο διαδίκτυο, σύμφωνα µε τα αποτελέσματα 

της έρευνας [1], είναι οι εξής: 

• Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες 81,4% 

• Λήψη και «διανομή» οπτικοακουστικού υλικού 63,2% 

• Αναζήτηση πάσης φύσεως πληροφοριών µε σκοπό τη γνώση 58,3% 
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• Διάβασμα ή «κατέβασμα» on-line εφημερίδων και περιοδικών 49,4% 

• Αναζήτηση πληροφοριών για ταξίδια και καταλύματα 45,6% 

• Υπηρεσίες εκπαίδευσης (αναζήτηση πληροφοριών για κάποια επίσημη 

βαθμίδα εκπαίδευσης, συµµετοχή σε on-line εκπαιδευτικά 

προγράµµατα) 33,3% 

• Συναλλαγή µε δημόσιες υπηρεσίες (λήψη πληροφοριών από 

ιστοσελίδες δημόσιων υπηρεσιών, προμήθεια εντύπων και 

βεβαιώσεων, αποστολή φορολογικής δήλωσης, κλπ.) 27,4% 

• Τραπεζικές συναλλαγές 13,2% 

 

Όσον αφορά στην ηλικία των χρηστών του διαδικτύου: 

• Για την ηλικιακή ομάδα 16 – 24 ετών, η λήψη και «διανομή» 

οπτικοακουστικού υλικού, δηλαδή, μουσικής, ταινιών και παιχνιδιών, αποτελεί 

τον κυριότερο λόγο πλοήγησης. 

• Η ηλικιακή ομάδα 25 – 34 ετών, είναι η πλέον εµφανιζόµενη σε όλες 

σχεδόν τις δραστηριότητες. 

• Για τις μεγαλύτερες ηλικίες 35 – 64 ετών, η αναζήτηση πληροφοριών 

για προϊόντα και υπηρεσίες αποτελεί τον κυριότερο λόγο πλοήγησης. 

 

1.1.7 Σύνδεση στο διαδίκτυο και τύπος σύνδεσης 

 

Από τα νοικοκυριά το 31% έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, ποσοστό αυξημένο 

σε σχέση µε αυτό των προηγούμενων ετών (25,4% για το 2007, 23,1% για το 

2006 και 21,8% για το 2005). Από τα νοικοκυριά που έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο το 72,5% διαθέτει σύνδεση ευρείας συχνότητας (DSL, DSL, SHDSL, 

καλωδιακή, UMTS κλπ.) και η κυριότερη συσκευή µε την οποία συνδέονται 

στο διαδίκτυο είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (~99%). 
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Τον τελευταίο χρόνο παρατηρείται ραγδαία αύξηση στις ευρυζωνικές 

συνδέσεις κατά 146%, περίπου, και αντιστρόφως μείωση των λοιπών 

συνδέσεων µε modem, µέσω τηλεφωνικής γραµµής (αναλογικής ή ISDN) 

κατά 60%, περίπου. 

 

Η διαχρονική εξέλιξη τόσο των ευρυζωνικών συνδέσεων, όσο και της 

διάθεσης ηλεκτρονικού υπολογιστή και της πρόσβασης στο διαδίκτυο, από τα 

νοικοκυριά, παρουσιάζεται στο Γράφημα 6. 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 6: Διαχρονική εξέλιξη ευρυζωνικών συνδέσεων, διάθεσης 

ηλεκτρονικού υπολογιστή και πρόσβασης στο διαδίκτυο για τα νοικοκυριά [1].   

 

1.1.8 Χρήση τεχνολογίας κατά ηλικιακή ομάδα 

 

Σύμφωνα με την επεξεργασία των αποτελεσμάτων της έρευνας: 

 

• 9 στα 10 νεαρά άτομα, ηλικίας 16-19 ετών, έχουν χρησιμοποιήσει 

ηλεκτρονικό υπολογιστή (90,3%) 
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• 8 στα 10 νεαρά άτομα, ηλικίας 16-19 ετών, έχουν πρόσβαση στο 

διαδίκτυο (83,4%) 

• 10 στα 10 άτομα, ηλικίας 16-19, 20-24 και 25-29 ετών, έχουν 

χρησιμοποιήσει κινητό τηλέφωνο (98,4%, 98,5% και 97,0%, αντίστοιχα) 

• 8 στα 10 άτομα, ηλικίας 20-24 ετών, έχουν χρησιμοποιήσει ηλεκτρονικό 

υπολογιστή (82,4%) 

• 8 στα 10 άτομα, ηλικίας 20-24 ετών, έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 

(77,1%) 

• 3 στα 10 άτομα, ηλικίας 70-74 ετών, έχουν χρησιμοποιήσει κινητό 

τηλέφωνο (31,3%). 

 

1.2 Έρευνα e-metrics 
 

1.2.1 Εισαγωγή  

 

Η AGB Nielsen Media Research σε συνεργασία µε τη Phaistos Networks  και 

97 ελληνικούς ιστοχώρους διεξήγαν για πέμπτη συνεχή χρονιά το 2008 την on 

line έρευνα "e-metrics"  µε σκοπό τη καταγραφή και την ανάλυση των 

συνηθειών -  προτιμήσεων των Ελλήνων χρηστών του διαδικτύου [7]. Η 

έρευνα διεξάγεται υπό την αιγίδα του Παρατηρητηρίου για την Κοινωνία της 

Πληροφορίας και τη συνεργασία του IAB Hellas.  

                                    

Σκοπός της έρευνας µμεταξύ άλλων, είναι να διερευνήσει: 

• το προφίλ του χρήστη διαδικτύου   

• τον βαθμό χρήσης του διαδικτύου   

• τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί   

• για ποια θέματα ενημερώνονται οι χρήστες από το διαδικτύου   

• τον βαθμό ικανοποίησης από τον πάροχο (ISP)                                                                   
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• την αξιοποίηση του διαδικτύου για πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών 

(e-commerce)             

• την λειτουργία του διαδικτύου ως εργαλείου διεκπεραίωσης τραπεζικών 

συναλλαγών (e-banking)                                                                                                          

• την χρήση του διαδικτύου ως εργαλείου ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 

      (e-government)  

• τα sites κοινωνικής δικτύωσης (social networking sites)       

 

Αξιοποιώντας τα αποτελέσματα των προηγούμενων ετών, μπορούν να γίνουν 

συγκρίσεις και να διαπιστωθούν μεταβολές και τάσεις. Η δυνατότητα αυτή για 

αντιπαράθεση και σύγκριση των ευρημάτων, µας επιτρέπει να εξάγουμε 

χρήσιμα συµπεράσµατα για τις βασικές παραμέτρους του διαδικτύου.   

  

Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι, παρά το γεγονός ότι οι 97 συµµετέχοντες 

δικτυακοί τόποι συγκεντρώνουν – λόγω της επισκεψιµότητάς τους – το 

μεγαλύτερο αριθμό των χρηστών του ελληνικού internet, οι επισκέπτες που 

επέλεξαν να συµµετάσχουν στην έρευνα δεν μπορούν να θεωρηθούν ως 

αντιπροσωπευτικό δείγμα του πληθυσμού. Παρά το μεγάλο αριθμό των 

χρηστών  που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, οφείλουμε να είμαστε  

προσεκτικοί  στην  ερμηνεία  των  αποτελεσμάτων, αφού τα συµπεράσµατα 

µας πρέπει να επικεντρωθούν στους χρήστες που συµµετείχαν στην έρευνα 

και να μην κάνουμε γενικεύσεις για το σύνολο του πληθυσμού. Όπως 

διαπιστώνεται από τα ευρήματα της έρευνας, οι χρήστες που συµµετέχουν 

στην έρευνα έχουν συγκεκριμένα χαρακτηριστικά: Είναι άτομα εξοικειωμένα 

µε το μέσο, έχουν μακροχρόνια επαφή µε αυτό και το χρησιμοποιούν 

καθημερινά με μεγάλη διάρκεια σύνδεσης, για ένα μεγάλο φάσμα 

δραστηριοτήτων.   

 

1.2.2 Προφίλ Χρηστών  
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Οι χρήστες του διαδικτύου που συµµετείχαν στην έρευνα το 2008, ήταν στην 

πλειοψηφία τους άνδρες (78,8%), ανήκουν στην ηλικιακή κατηγορία 25-44 

(67,7%) και έχουν τουλάχιστον απολυτήριο λυκείου (97,2%) [7].  

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 7: Ηλικιακή κατανομή Ελλήνων χρηστών διαδικτύου [7] 

  

To 74,5% των συµµετεχόντων στην έρευνα, χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για 

περισσότερο από 3 χρόνια και το 95,8% συνδέεται σε αυτό σε καθημερινή 

βάση.  

  

Οι χρήστες σε ποσοστό 69,2% συνδέονται στο διαδίκτυο κυρίως από το σπίτι, 

ενώ το 28,9% από το χώρο εργασίας και το 0,6% από το σχολείο – 

πανεπιστήμιο. Οι άνδρες προτιμούν σε ποσοστό 70,9% να συνδέονται κυρίως  

από το σπίτι ενώ το 34,5% των γυναικών από τον επαγγελματικό τους χώρο.  

  

Tο 84,0% των χρηστών που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο συνδέονται 

στο διαδίκτυο µε συνδρομή σε κάποιο πάροχο (ISP). To 2008, το ποσοστό 
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των χρηστών που συνδέεται στο διαδίκτυο µέσω Dial – up και ISDN 

εμφανίζεται ιδιαίτερα μικρό (ακολουθώντας τη πτωτική πορεία των 

προηγούμενων ετών) ενώ η σύνδεση µε γραµµές ADSL αποτελεί τη πλέον 

διαδεδομένη επιλογή. 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 8: Συχνότητα χρήσης του διαδικτύου [7]. 

 

Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων στην έρευνα, το 95,8%, 

επισκέπτεται το διαδίκτυο  καθημερινά  ενώ  το  υπόλοιπο 4,2%  των  

χρηστών  περιορίζεται  σε  αραιότερη χρήση του μέσου.  

 

Το 36,3% των χρηστών της έρευνας, κάθε φορά που συνδέονται στο internet 

διαθέτει από 2 έως 5 ώρες, το 30,6% διαθέτει από 1 έως 2 ώρες ενώ το 

27,5% χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για περισσότερο από 5 ώρες κάθε φορά που 

συνδέονται σε αυτό. Μόλις το 5,1% των συμμετεχόντων στην έρευνα όταν 

συνδέεται στο διαδίκτυο το χρησιμοποιεί για λιγότερο από 1ώρα. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 9: Χρονική διάρκεια σύνδεσης στο διαδίκτυο [7]. 

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 10: Τρόπος σύνδεσης στο διαδίκτυο [7]. 

 

O περισσότερο διαδεδομένος τρόπος σύνδεσης στο διαδίκτυο παραμένει η 

συνδρομή σε πάροχο (84,0% το 2008 έναντι 80,5% το 2007 και 69,7% το 
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2006) ενώ  μέσω της επιχείρησης στην οποία εργάζονται συνδέεται το 6,1% 

έναντι 9,6% το 2007. Μείωση εμφανίζεται τόσο στο ποσοστό των χρηστών 

που χρησιμοποιούν κάρτα προπληρωμένου χρόνου για να συνδεθούν στο 

διαδίκτυο όσο και στον αριθμό των χρηστών που συνδέονται μέσω κάποιου 

εκπαιδευτικού ιδρύματος. 

 

1.2.3 Κυριότεροι λόγοι χρήσης διαδικτύου  
 

Η κύρια χρήση του διαδικτύου από τους συµµετέχοντες στην έρευνα είναι για 

αναζήτηση πληροφοριών (91,4%), για ενημέρωση θεμάτων επικαιρότητας 

(79,1%), για χρήση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail, chat ή messenger) 

(67,2%), για θέματα που αφορούν την επαγγελματική τους ενασχόληση 

(61,4%) καθώς και για να «κατεβάσουν» μουσικά αρχεία ή software (57,8%).   

 

  

ΓΡΑΦΗΜΑ 11: Κυριότεροι λόγοι χρήσης διαδικτύου [7]. 
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1.2.4 Ενημέρωση  

Οι χρήστες που συµµετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο ως 

κύρια πηγή καθημερινής ενημέρωσης σε ποσοστό 66,9%, όταν για την 

τηλεόραση το ποσοστό αυτό είναι 20,6%, ενώ για το ραδιόφωνο και τις 

εφημερίδες 7,4% και 4,6% αντίστοιχα [7].  

  

Οι άνδρες προτιμούν το διαδίκτυο ως κύρια πηγή καθημερινής ενημέρωσης 

σε ποσοστό 70,1%, ενώ για τις γυναίκες το ποσοστό αυτό είναι 55,0%.  

  

Ειδικότερα, τα θέματα για τα οποία ενημερώνονται οι χρήστες συχνότερα 

µέσω διαδικτύου, είναι: οι πολιτικές ειδήσεις το 65,4%, για επιστήμη και 

τεχνολογία το 60,3%, τον καιρό το 58,7%, για αθλητικά το 51,6%, για 

οικονομία / χρηματιστήριο το 45,6% και κοινωνικά / καλλιτεχνικά το 26,8%.  

  

Για τους άνδρες η κατηγορία ενημέρωσης για την οποία ενημερώνονται 

συχνότερα από το διαδίκτυο είναι οι πολιτικές ειδήσεις µε 67,9% ενώ για τις 

γυναίκες την πρώτη θέση στην ενημέρωση έχει ο καιρός µε 58,3%.  

  

1.2.5 Ηλεκτρονικό εμπόριο 

Σύμφωνα µε τις απαντήσεις των συµµετεχόντων, το 79,3% έχει 

πραγματοποιήσει αγορά προϊόντων / υπηρεσιών µέσω διαδικτύου το 2008 

έναντι 74,7% το 2007, 69,5% το 2006 και 67,5% το 2005. 

 

Οι χρήστες ηλικίας 25-34, εμφανίζουν το υψηλότερο ποσοστό (84,1%) στη 

χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου.   

  

Το 79,2% όσων αγοράζουν µέσω διαδικτύου είναι απόφοιτοι / φοιτητές 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και από αυτούς το 21,7% έχει μεταπτυχιακό ή 

Παπακώστας Δ. Χαρίσιος  23



Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – Η οπτική του τραπεζικού υπαλλήλου 

διδακτορικό τίτλο σπουδών. Το 90,4% των χρηστών µε μεταπτυχιακό / 

διδακτορικό τίτλο σπουδών και το  80,0% των χρηστών µε ανώτατη μόρφωση 

έχει πραγματοποιήσει αγορές µέσω internet.  

  

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αγοράζουν µέσω του διαδικτύου είναι: το 

75,0% Hardware / Software, το 53,5% τουριστικές υπηρεσίες, το 41,3% 

αγοράζει ηλεκτρονικές συσκευές, το 33,4% βιβλία/περιοδικά, το 24,5% 

προϊόντα και αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας, το 23,3% εισιτήρια αθλητικών ή 

πολιτιστικών εκδηλώσεων και το 21,4% CD’s/DVD’s.  

  

Το 40,5% των χρηστών υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, πραγματοποιεί 

αγορές µε συχνότητα 1 φορά το μήνα και το 36,2% 1 φορά το εξάμηνο.  

  

Το 37,7% όσων αγοράζουν µέσω διαδικτύου δαπανούν κάθε φορά €51 - €100 

και το 41,8% περισσότερα από 101€.  

  

Το 38,8% των συµµετεχόντων στην έρευνα πληρώνουν τις ηλεκτρονικές τους 

αγορές χρησιμοποιώντας πιστωτική τραπεζική κάρτα και το 25,5% προτιμά τη 

μέθοδο της αντικαταβολής.  

  

Το 62,8% αγοράζει προϊόντα/υπηρεσίες µέσω του διαδικτύου από ελληνικά 

διαδικτυακά καταστήματα ενώ το 2006 το ποσοστό αυτό ήταν 53,5%.  

  

Ο βαθμός ικανοποίησης των χρηστών από τις ηλεκτρονικές αγορές τους είναι 

πολύ υψηλός µε το 95,0% να σκοπεύει να το επαναλάβει τους αμέσως 

επόμενους 6 μήνες.   

 

Οι σημαντικότεροι λόγοι που αναφέρουν οι χρήστες όταν δεν χρησιμοποιούν 

το διαδίκτυο για αγορές προϊόντων/υπηρεσιών είναι ο φόβος στη χρήση της 
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πιστωτικής τους κάρτας στο διαδίκτυο (49,1%), η αδυναμία ελέγχου της 

ποιότητας των προσφεροµένων υπηρεσιών και προϊόντων (36,6%) και η 

αδυναμία προστασίας των προσωπικών τους δεδομένων (32,7%).  

 

1.2.6 Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 

Από τους χρήστες που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, το 52,5% 

επικοινωνεί µε τις δημόσιες υπηρεσίες ή κρατικούς οργανισμούς µέσω των 

δικτυακών τους τόπων. Όσο αφορά τις συγκεκριμένες υπηρεσίες 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-government) περισσότεροι από 6 στους 10 

απαντούν ότι χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του TAXISnet, και των Κ.Ε.Π., ενώ 

3 στους 10 χρησιμοποίησαν την ιστοσελίδα του Κτηματολογίου.  

  

1.2.7 Online διαφήμιση  

Το 26,7% των συµµετεχόντων στην παρούσα έρευνα θεωρεί ότι οι 

διαφημίσεις στο διαδίκτυο είναι πολύ ευχάριστες ή ευχάριστες ενώ το 55,9% 

πρόσεξε τη διαφήμιση ενός προϊόντος που τους προσέλκυσε είτε µόνο στο 

διαδίκτυο είτε σε αυτό και σε άλλα μέσα. 

 

Το 30,3% θεωρεί ότι η διαφήμιση στο διαδίκτυο επιτρέπει στο χρήστη να έρθει 

σε επαφή µε προϊόντα και υπηρεσίες που δεν γνώριζε, το 34,3% θεωρούν ότι 

οι οnline διαφημίσεις είναι χρήσιμες αλλά κουράζουν το «σερφάρισµα» ενώ το 

36,0% υποστηρίζει ότι η ύπαρξη διαφημίσεων στο internet ενισχύει την  

ανάπτυξη δωρεάν υπηρεσιών και περιεχομένου.   

  

1.2.8 Blogging  

Σε  ποσοστό 9,9%, οι χρήστες της έρευνας έχουν το δικό τους blog ενώ το 

50,6% τα επισκέπτεται συχνά. To 13,1% των χρηστών, ηλικίας 15-24, έχουν 

δημιουργήσει κάποιο blog και µμόλις το 7,5% των 25-34 δεν γνωρίζει τι είναι 

τα blog sites.  
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1.2.9 Χώροι κοινωνικής δικτύωσης   

To 58,8% των χρηστών που συµµετείχαν στην έρευνα χρησιμοποιεί κάποιο 

από τα site κοινωνικής δικτύωσης. To 77,8% των χρηστών αυτών των sites, 

είναι άνδρες, το 48,4% είναι ηλικίας 25-34 και έχουν υψηλό μορφωτικό 

επίπεδο.  

  

Το 50,5% όσων διαθέτουν λογαριασμό σε site κοινωνικής δικτύωσης ή 

επισκέπτονται τις σελίδες αυτών, το κάνουν σε καθημερινή βάση ενώ ο 

σημαντικότερος λόγος (80,5%) που τα χρησιμοποιούν είναι για να έρχονται σε 

επαφή µε φίλους ή συγγενείς. 

 

1.2.4 Ηλεκτρονική Τραπεζική  
 

Το 2008 το 46,0% των συµµετεχόντων στην έρευνα χρησιμοποιούν τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες διεκπεραίωσης τραπεζικών συναλλαγών, όταν το 

αντίστοιχο ποσοστό το 2002 ήταν 42,8%.    

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 12: Διαχρονική εξέλιξη χρηστών διαδικτύου που  

πραγματοποιούν ηλεκτρονικές τραπεζικές συναλλαγές [7]  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 13: Προφίλ χρηστών που χρησιμοποιούν υπηρεσίες e-banking [7]. 

 

Το 84,2% του συνόλου των χρηστών που συμμετείχαν στην έρευνα και 

χρησιμοποιούν το internet για διεκπεραίωση τραπεζικών υπηρεσιών είναι 

άνδρες. Σε σχέση με το ποσοστό των ανδρών στο σύνολο (78,8%) των 

χρηστών διαπιστώνουμε ότι οι άνδρες ενδιαφέρονται περισσότερο από ότι οι 

γυναίκες για το e-banking. Το 44,0% των χρηστών που χρησιμοποιούν τις 

υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 25-34, το 

30,4% είναι ηλικίας 35-44, το 16,2% είναι χρήστες ηλικίας άνω των 45 και το 

μικρότερο ποσοστό 9,4% σε χρήστες ηλικίας έως 15-24 ετών. Έχουν ιδιαίτερα 

υψηλό μορφωτικό επίπεδο, με το 34,4% να έχει ανώτατη μόρφωση, το 26,5% 

να είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου σπουδών και το 21,6% 

να έχει ανώτερη μόρφωση. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 14: Τραπεζικές υπηρεσίες που πραγματοποιούνται μέσω 

διαδικτύου [7] 

  

Το 79,1% των χρηστών e-banking, χρησιμοποιούν την υπηρεσία αυτή για να 

ενημερώνονται για το υπόλοιπο του λογαριασμού τους ενώ δεύτερη πιο 

συχνή ηλεκτρονική τραπεζική υπηρεσία με 65,0% είναι η πληρωμή διαφόρων 

λογαριασμών (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κινητή τηλεφωνία, πιστωτικές κάρτες κλπ), το 

59,6% χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του e-banking για μεταφορά χρημάτων σε 

άλλους λογαριασμούς και το 53,2% για να πληρώνουν την πιστωτική τους 

κάρτα. Το 39,7% πληρώνει τις ηλεκτρονικές αγορές ενώ η πληρωμή 

λογαριασμών ενοικίου είναι μια ηλεκτρονική τραπεζική υπηρεσία που 

χρησιμοποιείται από το 37,8%. Η διεκπεραίωση χρηματιστηριακών 

συναλλαγών μέσω διαδικτύου αφορά το 17,1% του συνόλου των χρηστών 

που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής ενώ σε μικρά 
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ποσοστά είναι η χρήση των υπηρεσιών αυτών για πληρωμή ασφαλίστρων 

(18,5%) και έκδοσης πιστωτικής κάρτας (6,9%).   

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 15: Λόγοι αποτροπής χρήσης e-banking [7] 

 

Οι λόγοι που αποτρέπουν τους χρήστες που συμμετείχαν στην έρευνα, να 

χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες e-banking, είναι το ότι το 44,7% προτιμά να 

επισκέπτεται το υποκατάστημα της τράπεζάς του προκειμένου να 

διεκπεραιώσει τις τραπεζικές του συναλλαγές ενώ το 42,6% φοβάται να 

εκτελεί τραπεζικές συναλλαγές μέσω διαδικτύου. Το 19,3% αναφέρει ότι δεν 

γνωρίζει τι μπορεί να του προσφέρει η υπηρεσία αυτή, το 17,6% δεν έχει 

ικανή ενημέρωση από την τράπεζα ενώ τέλος το 7,9% θεωρεί ότι το e-banking 

είναι μια δύσκολη και πολύπλοκη διαδικασία.   
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1.3 Ηλεκτρονική Τραπεζική στις Η.Π.Α.   
 

Σε γενικές γραμμές το 2007 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για την 

Αμερικανική οικονομία. Από την κρίση των στεγαστικών δανείων έως την 

αργά αναπτυσσόμενη οικονομία, οι Ηνωμένες Πολιτείες βιώσαν μια πτώση 

της καταναλωτικής πίστης που οδήγησε σε αξιοσημείωτες αλλαγές στην 

καταναλωτική συμπεριφορά [8].  

 

Ο κλάδος των τραπεζών ήταν στο κέντρο της δίνης όλων αυτών των 

εξελίξεων. Αρκετές τράπεζες, είτε ως μέσο πρόληψης είτε για λόγους 

επιβίωσης, τροποποίησαν της καθιερωμένες επιχειρηματικές πρακτικές τους. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ελάττωση των διαφημιστικών εξόδων για 

εξοικονόμηση πόρων και η παροχή ισχυρών κινήτρων για την αύξηση των 

καταθέσεων των πελατών. Παρ΄ όλες αυτές τις πρόσκαιρες αλλαγές, το 

πιθανότερο είναι η βιομηχανία να συνεχίσει να επενδύει σε τεχνολογίες 

ηλεκτρονικής τραπεζικής, γνωρίζοντας ότι τα οφέλη, όπως είναι η μεγαλύτερη 

αποδοτικότητα και ευκολία για την επιχείρηση και τους πελάτες, θα είναι 

διαρκώς και περισσότερα.  

 

Το 2003 και το 2004 η τραπεζική βιομηχανία παρακολουθούσε τους ενεργούς 

χρήστες των υπηρεσιών μέσω διαδικτύου να αυξάνουν με πολύ γοργούς 

ρυθμούς. Από το 2005 και έπειτα όμως αυτοί οι ρυθμοί έπεσαν αισθητά. Ο 

αριθμός των πελατών που παρακολουθούσε ηλεκτρονικά τους λογαριασμούς 

του μειώθηκε από το 9.5% το 2006 στο 8.1% το 2007.  Επιπλέον, το τρίτο 

τρίμηνο του 2007 παρατηρήθηκε η πρώτη ποσοστιαία μείωση ενεργών 

πελατών ηλεκτρονικής τραπεζικής εδώ και πέντε χρόνια. Και ενώ το τέταρτο 

τρίμηνο του 2007 υπήρχε μια αύξηση της τάξης του 0.9% ωστόσο και αυτή 

ήταν ίση με το μισό της αύξησης του αντίστοιχου τριμήνου του 2006, που ήταν 

1.8%.   
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ΓΡΑΦΗΜΑ 16: Ενεργοί χρήστες ηλεκτρονικών υπηρεσιών στις Η.Π.Α [8]. 

 

1.3.1 Χρήση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής τραπεζικής 

 

Η ηλεκτρονική τραπεζική μέσω διαδικτύου περιλαμβάνει ποικίλες υπηρεσίες 

όπως είναι η πληρωμή λογαριασμών, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις, η 

πληροφόρηση και η συνομιλία με τραπεζικούς συμβούλους και η διαχείριση 

του προσωπικού χαρτοφυλακίου. Από αυτούς που ρωτήθηκαν, ποσοστό 30 

% ανέφεραν ότι θέλουν από την τράπεζα τους να τους προσφέρει υπηρεσίες 

διαχείρισης του χαρτοφυλακίου τους. 25% ενδιαφέρονται στη συνομιλία με 

κάποιον τραπεζικό σύμβουλο, 23% θα ήθελαν κάποια μικροεφαρμογή με την 

οποία θα μπορούν να παρακολουθούν τις κινήσεις των λογαριασμών τους και 

14% περιμένουν από την τράπεζα τους τη δημιουργία ενός ιστολογίου.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 17: Ενδιαφέρον σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες Τραπεζών [8]. 

 

Το αυξανόμενο ενδιαφέρον για συνομιλία, μικροεφαρμογές και ιστολόγια στη 

διαδικτυακή τραπεζική είναι σύμφωνο με τις γενικότερες τάσεις της 

διαδικτυακής βιομηχανίας. Με αυξητικές τάσεις οι πελάτες εμπιστεύονται τα 

ηλεκτρονικά μέσα για αξιόπιστες πληροφορίες και γρήγορες απαντήσεις σε 

συγκεκριμένα, προσωποποιημένα ερωτήματα. Αυτά τα ηλεκτρονικά εργαλεία 

παρέχουν στους πελάτες ακόμα ένα κανάλι επικοινωνίας που τους βοηθά να 

έχουν μια πιο βολική και αποδοτική σχέση με την τράπεζα τους.  

 

Από τους ερωτηθέντες, ποσοστό 48% ανέφεραν ότι πληρώνουν τους 

λογαριασμούς τους ηλεκτρονικά. Από αυτούς, περισσότεροι από τους μισούς 

έχουν τουλάχιστον μια αυτόματη εντολή πληρωμής. Οι λόγοι για τη μη 

χρησιμοποίηση των αυτόματων εντολών πληρωμής σπανίως έχουν να 

κάνουν με θέματα ασφαλείας, προμήθειες ή πολυπλοκότητα της διαδικασίας 

εγγραφής, αλλά περισσότερο με το φόβο της μη ύπαρξης υπολοίπου και της 

υπενθύμισης πληρωμής.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 18: Λόγοι μη χρησιμοποίησης αυτόματων εντολών πληρωμής [8].  

 

Η ασφάλεια είναι πάντα στην κορυφή των ανησυχιών των πελατών με 

ποσοστό 57% να αναφέρει ότι έχει λάβει κακόβουλο ηλεκτρονικό μήνυμα. Οι 

πελάτες ωστόσο έχουν περισσότερη εμπιστοσύνη στην ασφάλεια των 

τραπεζικών συναλλαγών σε σύγκριση με άλλες υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. 

Σε σύγκριση με την περσινή χρονιά, ποσοστό 65% πιστεύει ότι η τράπεζα 

τους είναι πιο ασφαλής σήμερα ενώ μόνο 35% αναφέρει ότι πέρσι ήταν πιο 

ασφαλείς οι συναλλαγές τους.  

 

1.3.2 Κινητή τραπεζική 

 

Η διενέργεια συναλλαγών μέσω κινητού τηλεφώνου συνεχίζει να μεγαλώνει το 

2008 με όλο και περισσότερες τράπεζες να εισέρχονται και στο χώρο και με 

τις ήδη υπάρχουσες να επεκτείνουν τις προσφερόμενες δυνατότητες. 

Σύμφωνα με την έρευνα, οι καταναλωτές ενδιαφέρονται μέσω του κινητού 

τους τηλεφώνου να λαμβάνουν πληροφορίες για τις κινήσεις των 

λογαριασμών τους σε ποσοστό 61% μέσω γραπτών μηνυμάτων και σε 
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ποσοστό 57% μέσω του φυλλομετρητή. Επίσης οι ειδοποιήσεις μέσω 

μηνυμάτων ζητούνται από το 46% των πελατών.  

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 19: Χρήση λογαριασμών μέσω κινητού τηλεφώνου [8]. 

 

Από το συνολικό αριθμό των ερωτηθέντων ποσοστό 75% δεν ενδιαφέρεται να 

έχει πρόσβαση στο λογαριασμό του μέσω κινητού τηλεφώνου. Ισχυρίστηκαν 

ότι το κόστος, η έλλειψη ασφάλειας και η αδυναμία πρόσβασης στο διαδίκτυο 

μέσω του κινητού τηλεφώνου ήταν οι πιο σημαντικοί παράγοντες που τους 

αποτρέπουν από τη χρήση υπηρεσιών κινητής τραπεζικής.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 20: Λόγοι μη χρησιμοποίησης υπηρεσιών μέσω κινητού 

τηλεφώνου [8]. 

 

1.3.3 Συμπεράσματα Έρευνας 

 

Στα προηγούμενα χρόνια, η επιχείρηση της ηλεκτρονικής τραπεζικής έβλεπε 

ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης αλλά είναι εμφανές ότι η αγορά αρχίζει να 

ωριμάζει και αυτοί οι ρυθμοί δε θα συνεχιστούν για πολύ. Παρ’ όλα αυτά, οι 

πελάτες της ηλεκτρονικής τραπεζικής θα συνεχίσουν να βασίζονται σε αυτές 

τις υπηρεσίες λόγω της ευκολίας και της αποδοτικότητας τους και της 

αυξημένης δεκτικότητας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές τραπεζικές 

συναλλαγές.  

 

Σε αυτή την ώριμη αγορά, η εξυπηρέτηση πελατών θα έχει αυξημένη σημασία 

καθώς ο ανταγωνισμός για τους πελάτες ηλεκτρονικής τραπεζικής θα 

αυξάνεται. Άλλωστε οι πελάτες ήδη χρησιμοποιούν τα εργαλεία που τους 

διατίθενται: 

• 48% των ερωτηθέντων απάντησε ότι πληρώνει τους λογαριασμούς του 

ηλεκτρονικά ενώ περισσότεροι από τους μίσους έχουν τουλάχιστον μια 

αυτόματη πληρωμή. 
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• Οι λόγοι μη χρησιμοποίησης των αυτόματων πληρωμών σπανίως έχουν 

να κάνουν με θέματα ασφαλείας, έξοδα ή με την πολυπλοκότητα 

εγγραφής αλλά με την επιθυμία των πελατών να γνωρίζουν πότε 

πληρώνουν και το φόβο ότι μπορεί να μην έχουν αρκετά χρήματα 

διαθέσιμα στο λογαριασμό τους.  

 

Η τραπεζική μέσω κινητού τηλεφώνου τραβάει την προσοχή αρκετών 

χρηστών ηλεκτρονικής τραπεζικής αλλά είναι εμφανές ότι ο αριθμός των 

συγκεκριμένων πελατών δεν έχει φτάσει ακόμη το επιθυμητό σημείο.  

• 25% από τους ερωτηθέντες απάντησε ότι ενδιαφέρεται για τη 

συγκεκριμένη υπηρεσία, μικρή άνοδος σε σχέση με το 23% της 

προηγούμενης χρονιάς. 

• Οι πελάτες που ενδιαφέρονται για τις υπηρεσίες μέσω κινητού 

απάντησαν ότι περισσότερο θέλουν την ενημέρωση για το υπόλοιπο του 

τραπεζικού τους λογαριασμού, 61% μέσω γραπτών μηνυμάτων και 57% 

μέσω φυλλομετρητή.  

 

1.4 Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή 
ανταγωνιστικότητα 
 

Η  Ευρώπη  παραμένει  παγκόσμια  δύναμη  στις  προηγμένες  τεχνολογίες  

πληροφοριών  και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ο Παγκόσμιος  Ιστός,  το  πρότυπο 

GSM  για  τα  κινητά  τηλέφωνα,  το πρότυπο MPEG για το ψηφιακό 

περιεχόμενο και η τεχνολογία ADSL επινοήθηκαν όλα στην Ευρώπη [5].  Η  

διατήρηση  αυτής  της  ηγετικής  θέσης  και  η μετατροπή  της  σε  

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αποτελεί σημαντικό στόχο πολιτικής. Για  το λόγο 

αυτό,  το 2005, η Επιτροπή παρουσίασε τη στρατηγική i2010 για την ώθηση 

της ευρωπαϊκής πρωτοπορίας στις ΤΠΕ και την  αξιοποίηση  των  οφελών  

της  Κοινωνίας  της  Πληροφορίας  υπέρ  της  ευρωπαϊκής  οικονομικής 

μεγέθυνσης και της απασχόλησης. Αυτή η στρατηγική προέβλεπε 

συγκεκριμένα μέτρα πολιτικής: 
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• προώθηση της ενιαίας αγοράς για τις επιχειρήσεις και τους χρήστες µε 

εξάλειψη των κανονιστικών  εμποδίων  και  ενίσχυση  της  κανονιστικής  

συνοχής  στον  τοµέα  των τηλεπικοινωνιών και για τις υπηρεσίες 

οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας (ιδίως στην τηλεόραση και το 

βίντεο κατά παραγγελία),  

• τόνωση  της  έρευνας  στον  τοµέα  των  ΤΠΕ  και  της  καινοτομίας  στην  

Ευρώπη µε συγκέντρωση της δημοσίας και ιδιωτικής χρηματοδότησης 

για την έρευνα και εστίαση σε πεδία όπου η Ευρώπη διαθέτει ή μπορεί 

να καταλάβει παγκόσμια ηγετική θέση, όπως στην τεχνολογία κινητών 

επικοινωνιών LTE (long-term evolution, μακροπρόθεσμη εξέλιξη), η 

οποία  θα  φέρει  επανάσταση  στην  ασύρματη  ευρυζωνική  σύνδεση,  ή 

ESC (electronic stability control,  ηλεκτρονικός  έλεγχος  σταθερότητας),  

που  συμβάλλει  στην  αποφυγή αυτοκινητιστικών ατυχημάτων σε 

περίπτωση αιφνίδιου ελιγμού ή σε ολισθηρούς δρόμους,  

• εξασφάλιση  ότι  όλοι  οι  πολίτες  θα  επωφεληθούν  από  την  ηγετική  

θέση  της Ευρώπης στις ΤΠΕ,  ιδίως µέσω επιγραµµικών δημόσιων 

υπηρεσιών πρώτης τάξεως, προσβάσιµων για όλους. Μπορούμε να 

έχουμε ασφαλέστερες, ευφυέστερες, καθαρότερες και ενεργειακά 

αποδοτικές μεταφορές. Η πολιτιστική κληρονομιά της ΕΕ μπορεί να 

φτάσει ως εμάς µε τη δημιουργία της ευρωπαϊκής ψηφιακής βιβλιοθήκης. 

 

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τετραετίας οι πολιτικές για τις ΤΠΕ 

επιβεβαίωσαν το ρόλο τους ως  σημαντικής  κινητήριας  δύναμης  του  

οικονομικού  και  κοινωνικού  εκσυγχρονισμού της Ευρώπης και κατέστησαν 

ανθεκτικότερη την Ευρώπη σε περιόδους κρίσης. Σήμερα, είναι σταθερά  

συνδεδεμένες µε  τις  ευρωπαϊκές  βασικές  πολιτικές  για  οικονομική 

µμεγέθυνση  και απασχόληση. Όλα τα κράτη µέλη της ΕΕ διαθέτουν πολιτικές 

ΤΠΕ και τις θεωρούν βασικό παράγοντα που συμβάλλει στην εθνική 

οικονομική µμεγέθυνση και την απασχόληση υπό την ανανεωμένη  

στρατηγική  της Λισαβόνας. Η  πρωτοβουλία i2010  έχει  επίσης  επηρεάσει  

και άλλα  πεδία  πολιτικής,  όπως  η  ενιαία  αγορά  και  το  θεματολόγιο  των  
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καταναλωτών.  Οι πολιτικές ΤΠΕ υλοποιούνται σήμερα µε διάφορα μέσα, 

όπως τα διαρθρωτικά ταμεία και το ταμείο αγροτικής ανάπτυξης.   

 

Οι  ΤΠΕ,  και  ιδίως  το  ευρυζωνικό  διαδίκτυο,  είναι  κρίσιμη  συνιστώσα  του 

ευρωπαϊκού σχεδίου οικονομικής ανάκαμψης. Στις ΤΠΕ οφείλεται το μισό της 

αύξησης της παραγωγικότητας  της  ΕΕ,  ενώ  οι  διαθέσιμες  ευρυζωνικές  

συνδέσεις  υψηλής  ταχύτητας αποτελούν  κλειδί  για  νέες  θέσεις  εργασίας,  

νέες  δεξιότητες,  νέες  αγορές  και  περικοπές κόστους.  Είναι  σημαντικό  

γεγονός  για  τις  επιχειρήσεις,  τις  δημόσιες  υπηρεσίες  και  για  να καταστεί  

αποδοτική  η  σύγχρονη  οικονομία.  Τούτο  αναγνωρίζεται  στις  προτάσεις  

της Επιτροπής  για  την  επιτάχυνση  της  οικονομικής  ανάκαμψης µε  

έξυπνες  επενδύσεις  σε ευρυζωνικά  δίκτυα  σε  αγροτικές  περιοχές,  

προτάσεις  που  εγκρίθηκαν  από  το  Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έως ύψους 1,02 

δισ. ευρώ.  

 

1.4.1 Κύρια επιτεύγματα της στρατηγικής i2010  

  

Η στρατηγική i2010 σχεδιάστηκε ως στρατηγικό πλαίσιο  για  τις πολιτικές 

στην  ευρωπαϊκή Κοινωνία  της Πληροφορίας και στα μέσα  επικοινωνίας. 

Περιέγραφε  τη  γενική κατεύθυνση της  πολιτικής  για  την  προώθηση  

ανοικτής  και  ανταγωνιστικής  ψηφιακής  οικονομίας  στην Ευρώπη και για 

πρώτη φορά τονιζόταν η σημασία των ΤΠΕ για τη βελτίωση της ποιότητας 

ζωής.  Απώτερος  στόχος  είναι  η  ολοκλήρωση  της  ενιαίας  αγοράς  για  

προϊόντα  και υπηρεσίες  ΤΠΕ  προς  όφελος  των  ευρωπαίων  

καταναλωτών,  των  επιχειρήσεων  και  των δημοσίων διοικήσεων.   

 

Η πολιτική υπέρ του ανταγωνισμού και υπέρ του καταναλωτή υπό την 

καθοδήγηση της i2010 έχει να επιδείξει πάρα πολλά απτά αποτελέσματα:  

 

• Όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι διαθέτουν ευρυζωνική σύνδεση. Ο 

αριθμός των τακτικών χρηστών του διαδικτύου έχει αυξηθεί, από 43% το 
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2005 σε 56% το 2008. Οι περισσότεροι από αυτούς χρησιμοποιούν το 

διαδίκτυο σχεδόν καθημερινά και µε υψηλής ταχύτητας πρόσβαση σε 

αυτό. Η τακτική χρήση του διαδικτύου παρουσιάζει επίσης όλο και πιο 

μεγάλη κοινωνική διείσδυση, µε ταχύτερη ανάπτυξη στις μειονεκτούσες 

ομάδες (άνεργοι, λιγότερο µορφωµένοι και άτομα ηλικίας 55-64 ετών).  

• Η Ευρώπη έχει καταστεί παγκόσμιος ηγέτης στο ευρυζωνικό διαδίκτυο.  

Με 114 εκατοµµύρια συνδρομητές, είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια αγορά  

και τα ποσοστά διείσδυσης αυξάνονται ταχέως. Τα μισά από τα  

ευρωπαϊκά νοικοκυριά και πάνω από το 80% των ευρωπαϊκών 

επιχειρήσεων έχουν σταθερή ευρυζωνική σύνδεση, τα τρία τέταρτα από 

αυτούς µε μέση ταχύτητα πάνω από 2 Mbps. Το ευρυζωνικό διαδίκτυο 

διατίθεται στο 93% του πληθυσμού της Ε.Ε. των 25, έναντι 87% το 2005. 

• Τα υψηλά ποσοστά ευρυζωνικής σύνδεσης έχουν οδηγήσει σε αύξηση  

της  χρήσης των προηγμένων υπηρεσιών. Οι Ευρωπαίοι αλλάζουν µε 

γοργό ρυθμό τις συνήθειές τους, υιοθετώντας νέους τρόπους 

επικοινωνίας. Το 80% των τακτικών χρηστών του διαδικτύου εμπλέκονται  

σε  όλο  και  πιο  διαδραστικές  δραστηριότητες,  π.χ.  στην  επικοινωνία,  

στην ηλεκτρονική χρήση χρηµατοοικονοµικών υπηρεσιών, σε κοινή χρήση 

και στη δημιουργία νέου περιεχομένου, καθώς και σε συµµετοχή σε 

καινοτόµες διαδικασίες.  

• Η αγορά κινητών τηλεφώνων έχει υπερβεί το 100% σε διείσδυση - αύξηση 

από το 84% του πληθυσμού της Ε.Ε. το 2004 σε 119% το 2009. Το 

γεγονός αυτό καθιστά την Ευρώπη πρωτοπόρο στην διείσδυση της  

κινητής τηλεφωνίας, καθώς τα αντίστοιχα ποσοστά στις Η.Π.Α. και στην 

Ιαπωνία κυμαίνονται στο 80%. Οι καταναλωτές αφιερώνουν περισσότερο 

χρόνο μιλώντας και στέλνοντας µηνύµατα σε τιμές τουλάχιστον κατά 

34,5% φτηνότερες από ό,τι το 2004, περιλαµβανόµενης και μείωσης των  

τελών περιαγωγής κατά 70% σε σχέση µε το 2005. 

• Η Ευρώπη έχει σημειώσει ταχεία πρόοδο όσον αφορά την προμήθεια και  

χρήση βασικών ηλεκτρονικών δημόσιων υπηρεσιών. Η παροχή πλήρως 

διαθέσιμων υπηρεσιών για τους πολίτες έχει αυξηθεί στο 50% το 2007 

(27% το 2004) και αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις στο 70% (58% το 2004). 
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• Η κοινοτικά χρηµατοδοτούµενη έρευνα στις ΤΠΕ έχει καίριο ρόλο στις 

μεγαλύτερες βιομηχανικές επιτυχίες της Ευρώπης, όπως στη µικρο και τη  

νανοηλεκτρονική, στον τοµέα της υγειονομικής περίθαλψης και στην 

εκστρατεία της Ε.Ε. για την οδική ασφάλεια. Η Ευρώπη είναι επίσης έδρα 

ρηξικέλευθης έρευνας, όπως της τεχνολογίας Giant Magneto Resistance,  

η οποία έφερε επανάσταση στον τοµέα του σκληρού δίσκου και κέρδισε το 

βραβείο Νόμπελ 2007 στη φυσική, και της τεχνολογίας ADSL, βάσης για  

τη σημερινή επιτυχία του ευρυζωνικού διαδικτύου.  

• Οι πολιτικές για τις ΤΠΕ εντάσσονται συνεχώς στις λοιπές πολιτικές. Τα 

κράτη µέλη έχουν αναγνωρίσει τη σημασία των ΤΠΕ για την 

παραγωγικότητα και τη μεγέθυνση, καθώς και το δυναμικό των ΤΠΕ για 

την επίτευξη σειράς κοινωνικοοικονομικών στόχων. Πολλά κράτη µέλη 

διαθέτουν πλέον ολοκληρωμένες εθνικές στρατηγικές για τις ΤΠΕ µε 

στόχους παρόμοιους µε εκείνους της πρωτοβουλίας i2010. 

 

Αυτές είναι μερικές από τις βασικές επιτυχίες της  τελευταίας τετραετίας. 

Ωστόσο, τα συνολικά επιτεύγματα της πρωτοβουλίας i2010 μπορούν να 

αξιολογηθούν καλύτερα συγκρινόμενα µε τους στόχους που τέθηκαν το 2005 

για τους τρεις στρατηγικούς στόχους της πρωτοβουλίας: 

 

Στόχος 1: Ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος πληροφοριών που θα προσφέρει  

οικονομικά προσιτές και ασφαλείς ευρυζωνικές επικοινωνίες, ποικίλο και  

πλούσιο περιεχόμενο και ψηφιακές υπηρεσίες. 

 

Στόχος 2: Επιδόσεις παγκόσμιας κλάσης στην έρευνα και καινοτομία στις ΤΠΕ  

για την κάλυψη της απόστασης από τους κυριότερους ανταγωνιστές της 

Ευρώπης. 
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Στόχος 3: Μια Κοινωνία της Πληροφορίας χωρίς αποκλεισμούς, που θα 

παρέχει δημόσιες υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και θα προάγει την ποιότητα 

ζωής. 

 

1.5 Θέση της Ελλάδας 
 

Η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει μια πολύ καλή πρόοδο όσο αφορά την 

ευρυζωνικότητα τα τελευταία χρόνια [9]. Παρ’ όλα αυτά η κοινωνία της 

πληροφορίας στην Ελλάδα υπολείπεται σε σχέση με το μέσο όρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα στατιστικά για την ηλεκτρονική συμπεριφορά των 

επιχειρήσεων είναι περίπου στο μέσο όρο αλλά σε όλους τους άλλους τομείς 

υπάρχει μεγάλη διαφορά με την πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών. Για να 

κερδίσει το χαμένο έδαφος η Ελλάδα εφαρμόζει το φιλόδοξο πρόγραμμα 

«Ψηφιακή Στρατηγική 2006-2013» στοχεύοντας σε ένα ψηφιακό άλμα στην 

παραγωγικότητα και την ποιότητα ζωής χρησιμοποιώντας κεφάλαια της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η «Ψηφιακή Στρατηγική» αποτελείται από δυο κύριους 

άξονες: αυξημένη παραγωγικότητα επιχειρήσεων μέσω χρησιμοποίησης 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και βελτιωμένη ποιότητα ζωής 

μέσω Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Ιδιαίτερη έμφαση έχει 

δοθεί στην εκμάθηση των νέων τεχνολογιών σε μαθητές και φοιτητές μέσω: 

 

1. Προγραμμάτων που ενθαρρύνουν την χρήση ευρυζωνικών συνδέσεων 

από φοιτητές και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (Δίοδος). 

2. Επιδότησης αγοράς φορητών υπολογιστών για πρωτεύσαντες 

πρωτοετής φοιτητές (Δες την Ψηφιακά). 

3. Παροχής φορητών υπολογιστών σε όλους τους μαθητές Α’ Γυμνασίου με 

σκοπό να τους εξοικειώσουν με τις νέες τεχνολογίες (Ψηφιακή Τάξη). 

4. Πιστοποιημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για όλους τους μαθητές. 
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1.5.1 Ευρυζωνικότητα 

 

Σε σύγκριση με την κατάσταση που υπήρχε πέντε χρόνια πριν, οι επιδόσεις 

της Ελλάδας στην ευρυζωνικότητα έχουν βελτιωθεί σημαντικά χάρη στην 

υλοποίηση του κανονιστικού πλαισίου ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του 

«Σχεδίου Δράσης για την Ευρυζωνικότητα» που χρησιμοποίησε χρήματα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης για να τονώσει τις επενδύσεις στην ευρυζωνικότητα και 

να επεκτείνει την κάλυψη σε ολόκληρη την Ελληνική επικράτεια. Η συνολική 

κάλυψη DSL ανέβηκε από το 9% το 2004 στο 88% το 2008, ενώ η κάλυψη 

DSL σε αγροτικές περιοχές αυξήθηκε από το 0 στο 55%. Παρ’ όλη την καλή 

ανάπτυξη κατά το 2007, η συνδεσιμότητα των νοικοκυριών παραμένει χαμηλή 

και βρίσκεται περίπου στο μισό του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Η 

συνδεσιμότητα των επιχειρήσεων είναι λίγο καλύτερη αλλά ακόμα μικρότερη 

από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Η ευρυζωνική σύνδεση μέσω δικτύου 

κινητής τηλεφωνίας βρίσκεται ακόμα σε παρθενικό στάδιο.  

 

1.5.2 Χρήση διαδικτύου 

 

Στην Ελλάδα περίπου το ένα τρίτο του πληθυσμού χρησιμοποιεί το διαδίκτυο 

τακτικά, ποσοστό 23% είναι συχνοί χρήστες αλλά και το 56% του πληθυσμού 

δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ του το διαδίκτυο. Η χώρα μας επίσης σταθερά 

βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις χρήσης διάφορων υπηρεσιών μέσω 

διαδικτύου. Οι κυριότερες ασχολίες των Ελλήνων χρηστών διαδικτύου είναι η 

αναζήτηση πληροφοριών, η ανάγνωση εφημερίδων ηλεκτρονικά και το 

κατέβασμα/άκουσμα μουσικής και ταινιών.  

 

Η διαθεσιμότητα κυβερνητικών ηλεκτρονικών υπηρεσιών για πολίτες και 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο παρ’ όλη 

την σημαντική αύξηση των τελευταίων ετών. Η υιοθέτηση ηλεκτρονικών 

κυβερνητικών υπηρεσιών από τους πολίτες είναι πολύ χαμηλή και δεν έχει να 

επιδείξει σημαντική βελτίωση. Σε αντίθεση, το 78% των επιχειρήσεων κάνει 
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χρήση τέτοιων υπηρεσιών, ποσοστό κατά 10 μονάδες αυξημένο σε σχέση με 

τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.  

 

1.5.3 Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην 
οικονομία 

 

Τα τελευταία χρόνια δεν έχει πραγματοποιηθεί κάτι αξιοσημείωτο όσο αφορά 

το ηλεκτρονικό εμπόριο. Η κατάσταση είναι αρκετά καλύτερη για τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες των επιχειρήσεων όπου τα μεγέθη είναι 

εναρμονισμένα με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Μόνο η χρήση ηλεκτρονικών 

τιμολογίων είναι αρκετά περιορισμένη. 

 

Οι πληροφορίες για την επίδραση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 

Επικοινωνιών στην ελληνική οικονομία είναι περιορισμένες με σχεδόν 

μηδενική πληροφόρηση για το μέγεθος και την ανάπτυξη του τομέα των 

Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι δείκτες των εξαγωγών 

τέτοιων Τεχνολογιών αλλά και ηλεκτρονικών δεξιοτήτων είναι σταθεροί και 

παραμένουν ανάμεσα στους χαμηλότερους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 21: Στατιστικά στοιχεία ΤΠΕ Ελλάδας και Ε.Ε [5]. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

2.1 Ηλεκτρονική Τραπεζική 
 

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου αιώνα, η βιομηχανία των γραφομηχανών 

βίωσε τέσσερα συνεχόμενα κύματα τεχνολογικής μεταμόρφωσης. Από τις 

χειροκίνητες στις ηλεκτρικές γραφομηχανές, στους επεξεργαστές κειμένου και 

τελικά στους προσωπικούς υπολογιστές. Κάθε τέτοιο κύμα οδήγησε φυσικά 

σε αλλαγές στις τύχες των εμπλεκόμενων βιομηχανιών [3]. 

 

Πιο πρόσφατα, η βιομηχανία σκληρών δίσκων παρακολούθησε έξι διαδοχικά 

κύματα τεχνολογικών αλλαγών κατά τη διάρκεια μιας εικοσάχρονης περιόδου, 

κάθε ένα από τα οποία είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή της 

προηγούμενης γενιάς προϊόντων.  

 

Οι τράπεζες άρχισαν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο όχι μόνο σαν μια 

καινοτόμο μέθοδο πληρωμής και έναν τρόπο να αυξήσουν την ικανοποίηση 

του πελάτη και τις προσφερόμενες σε αυτόν ευκολίες, αλλά και να μειώσουν 

το κόστος και να αυξήσουν το κέρδος τους.  

 

Η διαδικτυακή τραπεζική αντιπροσωπεύει μια βιώσιμη στρατηγική ακόμα και 

για νεοεισερχομένους στον τραπεζικό τομέα. Τα κεφάλαια αρχικής επένδυσης 

και δημιουργίας των πρώτων φυσικών καταστημάτων μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας πολύ καλά δομημένης διαδικτυακής 

πύλης και παροχής πρωτοπόρων διαδικτυακών υπηρεσιών στον πελάτη.  

 

Από την άλλη μεριά όμως γενικά οικονομικά στοιχεία μπορούν να 

επηρεάσουν την ανάπτυξη της διαδικτυακής τραπεζικής. Οι επενδύσεις στην 

τεχνολογία, οι δαπάνες έρευνας και τεχνολογίας και η εξοικείωση των τελικών 
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χρηστών με τις νέες τεχνολογίες είναι μερικά από τα στοιχεία που καθορίζουν 

την αποδοχή των νέων τάσεων σε θέματα τεχνολογιών.  

 

Τα τελευταία χρόνια η καινοτομία έχει βαρύνουσα έννοια στις πολιτικές 

ανάπτυξης αρκετών ευρωπαϊκών κρατών, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. 

Η ευρωπαϊκή κοινότητα έχει στοιχηματίσει πολλά στις καινοτομίες πολιτικές, 

προσπαθώντας να τις χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο για να βελτιώσει την 

οικονομική ανάπτυξη, την ανταγωνιστικότητα και την κοινωνική συνοχή.  

 

Κάποιοι τραπεζικοί οργανισμοί περιορίζουν τις διαδικτυακές τους υπηρεσίες 

σε έναν πληροφοριακό ιστοχώρο (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο). Άλλοι 

χρησιμοποιούν τους διαδικτυακούς τους τόπους όχι μόνο για να παρέχουν 

βασικές τραπεζικές εργασίες όπως μεταφορά κεφαλαίων και λεπτομέρειες 

λογαριασμών, αλλά επίσης προωθούν και νέες υπηρεσίες όπως πωλήσεις 

μετοχών, πληρωμές λογαριασμών, έκδοση μπλοκ επιταγών και πιστωτικών 

καρτών και πληροφορίες επενδύσεων. Επιπλέον αυτοί οι οργανισμοί 

έσπευσαν να παρέχουν υπηρεσίες βασισμένες στο διαδίκτυο με σκοπό να 

κερδίσουν συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους.  

 

Αυτές οι υπηρεσίες επιτρέπουν στις τράπεζες να μειώσουν το κόστος από τη 

μια μεριά και από την άλλη να επιβάλλουν επιπλέον έξοδα στις διαδικτυακές 

υπηρεσίες, αυξάνοντας με αυτόν τον τρόπο το περιθώριο κέρδους. Επίσης το 

διαδίκτυο επιτρέπει να προσεγγιστεί μια μεγαλύτερη πελατειακή βάση με 

θετικό αντίκτυπο και στα κέρδη της τράπεζας. Παράλληλα οι δυνατότητες 

αλληλεπίδρασης και πολυμέσων του διαδικτύου είναι το ιδανικό όχημα για την 

προσέλκυση νέων πελατών.  

 

Η ηλεκτρονική τραπεζική χρησιμοποιείται κυρίως για τις βασικές τραπεζικές 

εργασίες ενώ μόνο ένα μικρό ποσοστό των συνολικών ηλεκτρονικών 

συναλλαγών αποτελούν οι εξειδικευμένες τραπεζικές υπηρεσίες.   
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Οι τράπεζες ξεκίνησαν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο όχι μόνο σαν ένα 

καινοτόμο τρόπο παροχής υπηρεσιών και για να αυξήσουν την ικανοποίηση 

των πελατών, αλλά επίσης και σαν έναν τρόπο για να μειώσουν το κόστος και 

να αυξήσουν τα κέρδη τους. Ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των τραπεζών, 

τις έχει οδηγήσει στο να βρούνε νέες και προσοδοφόρες περιοχές για να 

αναπτυχθούν. Παράλληλα όμως η ηλεκτρονική τραπεζική αποτελεί μια 

βιώσιμη στρατηγική ακόμα και για νεοεισερχομένους παίκτες στον τραπεζικό 

χώρο.  

 

Επιπλέον η αφθονία οικονομικών πόρων και το υψηλό περιθώριο κέρδους 

οδηγούν τις τράπεζες συνεχώς να πρωτοτυπούν. Οι πιστωτικές κάρτες, οι 

αυτόματες μηχανές ανάληψης μετρητών και οι ηλεκτρονικές πληρωμές είναι 

χαρακτηριστικά παραδείγματα πρωτοπόρων προϊόντων και τεχνολογιών.  

 

Το διαδίκτυο μπορεί να διευκολύνει κατά πολύ τις ηλεκτρονικές πληρωμές 

καθώς παρέχει ένα ευρύτερο σύνολο υπηρεσιών, διαθέσιμων όλες τις ώρες 

και έτσι βοηθά στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου. Τέλος το διαδίκτυο 

χαρακτηρίζεται από τη δυνατότητα να παρέχει συγκεκριμένα τραπεζικά 

προϊόντα όπως οι λογαριασμοί όψεως και οι τρεχούμενοι. Συνεπώς η 

καινοτομία που αναπτύσσεται από ένα σύστημα πληρωμών αποτελεί απειλή 

για ένα άλλο και ο μόνος τρόπος αντίδρασης είναι ένας: η ανάπτυξη 

καινοτομίας.        

 

Πολλοί είναι αυτοί που βλέπουν την ανάπτυξη της ηλεκτρονικής τραπεζικής 

σαν μια επαναστατική εξέλιξη αλλά αν το δει κανείς από μια πιο αντικειμενική 

σκοπιά, η ηλεκτρονική τραπεζική είναι το επόμενο σκαλί στην εξέλιξη των 

τραπεζών. Όπως ακριβώς και τα ΑΤΜ, δίνει στους πελάτες ακόμα ένα μέσο 

για να εκτελέσουν τις τραπεζικές τους εργασίες. Οι φόβοι ότι αυτό το κανάλι 

θα αντικαταστήσει εξ ολοκλήρου τους υπάρχοντες τρόπους τραπεζικής 

μάλλον δεν είναι ρεαλιστικοί και η εμπειρία έως τώρα προβλέπει ότι το μέλλον 

θα είναι ένα μίγμα από ηλεκτρονικές υπηρεσίες και εξυπηρέτηση σε φυσικά 

υποκαταστήματα.  
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2.1.1 Γιατί είναι σημαντική η ηλεκτρονική τραπεζική; 

 

Το να καταλάβει κανείς τη σημασία της ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι πάρα 

πολύ σημαντικό ειδικά για τις διοικήσεις των τραπεζικών οργανισμών, αφού 

τους βοηθά να αποκομίσουν περισσότερα κέρδη. Το διαδίκτυο, ως κανάλι 

επικοινωνίας, είναι θεμελιωδώς διαφορετικό από τα υπόλοιπα όπως είναι τα 

φυσικά υποκαταστήματα, η τηλεφωνική τραπεζική ή τα ΑΤΜ. Για αυτό 

δημιουργεί νέες προκλήσεις και απαιτεί καινοτόμες λύσεις.  

 

2.1.2 Δυνατότητα επιλογής και ευκολία για τους πελάτες 

 

Στην ανήλεη μάχη να κρατήσεις έναν πελάτη, το να του προσφέρεις κάτι 

μοναδικό που δεν μπορεί να το βρει αλλού, είναι το κλειδί για να διατηρήσεις 

την πελατεία σου. Η προσέγγιση «ο πελάτης μπροστά» είναι σημαντική για 

την επιτυχία στην ηλεκτρονική τραπεζική. Οι πελάτες κρατούν το κλειδί της 

επιτυχίας και οι επιχειρήσεις πρέπει να ανακαλύψουν τι θέλουν αυτοί και να 

τους το παρέχουν χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία.  

 

Στα μοντέρνα επιχειρηματικά περιβάλλοντα οι πελάτες θέλουν μεγαλύτερη 

ποικιλία. Ζητούν την παροχή των παραδοσιακών τραπεζικών προϊόντων στα 

οποία προστίθεται η ευκολία των διαδικτυακών εφαρμογών και μια ολοένα 

αυξανόμενη τάση των τραπεζών στο να δημιουργήσουν προσωπική επαφή 

με τον πελάτη. Η ευγένεια, η τάξη, η οικειότητα, η προθυμία για παροχή 

άμεσης βοήθειας, η δυνατότητα διόρθωσης λαθών και παροχής συγγνώμης 

είναι όλα σημαντικά για έναν πελάτη. Τα περισσότερα από τα παραπάνω 

χαρακτηριστικά δεν μπορούν να αυτοματοποιηθούν. Η επάρκεια 

εξειδικευμένου προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών επηρεάζει άμεσα την 

ικανοποίηση των πελατών. Παρόλα αυτά, η ηλεκτρονική τραπεζική με τη 

βοήθεια τεχνολογιών εξόρυξης πληροφοριών μπορεί να βοηθήσει στην 
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καλύτερη κατανόηση των αναγκών των πελατών και στην προσαρμογή 

προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με αυτές τις ανάγκες.  

 

Το να παρέχεις επιπλέον κανάλια παροχής υπηρεσιών σημαίνει περισσότερες 

επιλογές και ευκολία για τους πελάτες, το οποίο από μόνο του είναι 

αναβάθμιση στην εξυπηρέτηση των πελατών. Η ηλεκτρονική τραπεζική 

μπορεί να είναι διαθέσιμη είκοσι τέσσερεις ώρες την ημέρα καθ’ όλη τη 

διάρκεια του έτους και η μεγάλη διαθεσιμότητα του διαδικτύου, ακόμα και σε 

κινητά τηλέφωνα, σημαίνει ότι οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν 

αρκετές από τις τραπεζικές τους συναλλαγές θεωρητικά κάθε στιγμή της 

ημέρας, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου. Αυτό είναι αρκετά εμφανές στις 

ανεπτυγμένες χώρες αλλά ακόμα και στις αναπτυσσόμενες η διάδοση των 

ασύρματων επικοινωνιών σηματοδοτεί ότι τέτοιες υπηρεσίες μπορούν να 

γίνουν διαθέσιμες.  

 

2.1.3 Προσέλκυση πελατών «υψηλής αξίας»  

 

Η ηλεκτρονική τραπεζική συνήθως προσελκύει πελάτες υψηλού κέρδους με 

μεγαλύτερο από το μέσο όρο εισόδημα και υψηλού μορφωτικού επιπέδου, το 

οποίο βοηθά να αυξάνονται τα κέρδη. Για μια τράπεζα οι ηλεκτρονικοί πελάτες 

έχουν ξεχωριστό ενδιαφέρον και τέτοιοι πελάτες είναι πιθανό να έχουν 

μεγαλύτερες απαιτήσεις για τραπεζικά προϊόντα. Οι περισσότεροι από αυτούς 

χρησιμοποιούν το διαδίκτυο συχνά για ποικίλους σκοπούς και για κάποιους 

από αυτούς δεν είναι απαραίτητο η συχνή προσωπική επαφή με τα 

υποκαταστήματα της τράπεζας, κάτι το οποίο είναι αρκετά δαπανηρό για την 

τράπεζα.  

 

Μερικές έρευνες ισχυρίζονται ότι το να προσθέτεις τη δυνατότητα του 

διαδικτύου στα ήδη υπάρχοντα κανάλια επικοινωνίας με τους πελάτες, έχει ως 

αποτέλεσμα σημαντική αύξηση στα κέρδη της τράπεζας. Αυτά τα επιπλέον 
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κέρδη κυρίως προέρχονται από έξοδα και προμήθειες που σχετίζονται με την 

ηλεκτρονική διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών των πελατών.  

 

2.1.4 Αναβαθμισμένη εικόνα 

 

Η ηλεκτρονική τραπεζική βοηθά στο να αναβαθμιστεί η εικόνα ενός 

οργανισμού ο οποίος θέλει να είναι πελατοκεντρικός και καινοτόμος. Αυτό 

ήταν ιδιαίτερα εμφανές στις πρώτες ημέρες της ηλεκτρονικής τραπεζικής όπου 

μόνο οι ποιο καινοτόμες τράπεζες χρησιμοποιούσαν αυτό το κανάλι 

επικοινωνίας. Παρ’ όλη την ευρεία διαθεσιμότητα του σήμερα, ένας ελκυστικός 

ιστοχώρος με πληθώρα από καινοτόμα προϊόντα αναβαθμίζει την εικόνα της 

τράπεζας στα μάτια του πελάτη. Αυτή η βελτιωμένη εικόνα βοηθά στην 

αποτελεσματικότητα στο ηλεκτρονικό μάρκετινγκ και στην προσέλκυση νέων 

και επαγγελματιών πελατών.  

 

2.1.5 Αυξημένα έσοδα  

 

Συχνά αναφέρονται αυξημένα έσοδα σαν αποτέλεσμα της προσφοράς 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών. Αυτό οφείλεται στην προσέλκυση νέων πελατών, 

στη διατήρηση των υφιστάμενων και σε δυνατότητες διασταυρούμενων 

πωλήσεων. Βέβαια αποτελεί ένα ερώτημα το κατά πόσο αυτά τα αυξημένα 

έσοδα αντισταθμίζουν τις αντίστοιχες επενδύσεις. Επιπρόσθετα οδήγησαν τις 

τράπεζες να διαφοροποιήσουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.  

 

Η ηλεκτρονική τραπεζική έχει αλλάξει το παραδοσιακό μοντέλο λιανικής 

τραπεζικής π.χ. καθιστώντας τις τράπεζες ικανές να παρέχουν υπηρεσίες σε 

διαφορετικές επιχειρήσεις που δε θα μπορούσαν να τις προσεγγίσουν υπό 

άλλες προϋποθέσεις (π.χ. υπηρεσία ενέγγυων πιστώσεων, Eurobank). Αυτό 

σημαίνει ότι οι τράπεζες μπορούν να πωλούν και να διαχειρίζονται υπηρεσίες 

που προσφέρονται από άλλους οργανισμούς (τραπεζοασφαλιστικά προϊόντα, 
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ασφάλειες υγείας) για να αυξήσουν τα κέρδη τους. Αυτό είναι μια ιδιαίτερα 

ελκυστική δυνατότητα ειδικά για μικρότερες τράπεζες με περιορισμένη γκάμα 

προϊόντων.  

 

Η ηλεκτρονική τραπεζική έχει ως αποτέλεσμα και την αύξηση στην κίνηση των 

πιστωτικών καρτών. Άλλωστε αυτό είναι το κανάλι πληρωμών που 

χρησιμοποιείται περισσότερο μέσω του διαδικτύου. Το ηλεκτρονικό τιμολόγιο 

είναι επίσης μια νέα πολλά υποσχόμενη τεχνολογία που καταδεικνύει την 

επίδραση που έχει η ηλεκτρονική τραπεζική στην πραγματική οικονομία και 

στις δραστηριότητες των επιχειρήσεων.  

 

2.1.6 Ευκολότερη επέκταση 

 

Παραδοσιακά, όταν μια τράπεζα ήθελε να επεκταθεί γεωγραφικά, έπρεπε να 

ανοίξει καινούρια υποκαταστήματα. Αυτό συνεπάγεται υψηλό αρχικό κόστος 

επένδυσης και διατήρησης. Τα ηλεκτρονικά κανάλια, όπως το διαδίκτυο, το 

έχουν καταστήσει αυτό περιττό. Τώρα τράπεζες που έχουν την παραδοσιακή 

τους πελατεία σε ένα μέρος της χώρας ή του κόσμου μπορούν να 

προσελκύσουν πελάτες από αλλά μέρη, καθώς οι περισσότερες από τις 

τραπεζικές συναλλαγές δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία του πελάτη. Σε 

κάποιες χώρες μερικές  τράπεζες μοιράζονται τα ΑΤΜ με άλλες ή 

χρησιμοποιούν τα ταχυδρομικά γραφεία σαν τα κύρια σημεία συναλλαγής με 

τους πελάτες, όσο αφορά καταθέσεις και αναλήψεις.   

 

2.1.7 Αποφόρτιση άλλων καναλιών 

 

Τα ηλεκτρονικά κανάλια είναι κατά κύριο λόγο αυτοματοποιημένα και η 

περισσότερη από τη δουλειά ρουτίνας, όπως είναι η ενημέρωση λογαριασμών 

ή η πληρωμή λογαριασμών, μπορεί να γίνει από αυτά τα κανάλια. Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα τη μείωση του φόρτου σε αλλά κανάλια όπως είναι τα 
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υποκαταστήματα ή τα τηλεφωνικά κέντρα. Αυτή η τάση πιθανό είναι να 

συνεχιστεί καθώς πιο πολύπλοκες υπηρεσίες όπως δάνεια και διαχείριση 

χαρτοφυλακίου προσφέρονται μέσω ηλεκτρονικών καναλιών. Σε κάποιες 

χώρες συναλλαγές ρουτίνας σε υποκαταστήματα, όπως η κατάθεση μετρητών 

και επιταγών, αυτοματοποιούνται, μειώνοντας περαιτέρω το φόρτο εργασίας 

του προσωπικού και προσφέροντας περισσότερο χρόνο στους υπαλλήλους 

για να παρέχουν καλύτερες υπηρεσίες στους πελάτες.   

 

2.1.8 Μείωση κόστους  

 

Το κύριο οικονομικό επιχείρημα για την ηλεκτρονική τραπεζική είναι η μείωση 

του γενικού κόστους σε σύγκριση με αλλά κανάλια παροχής τραπεζικών 

υπηρεσιών, όπως τα υποκαταστήματα που απαιτούν ακριβά κτίρια και την 

ύπαρξη προσωπικού. Επίσης, το κόστος ανά συναλλαγή ηλεκτρονικής 

τραπεζικής συνήθως είναι μικρότερο από την κλασική τραπεζική, αφού πρώτα 

έχει εξασφαλισθεί συγκεκριμένος αριθμός πελατών. Οι έρευνες σε αυτό τον 

τομέα είναι τις περισσότερες φορές αντικρουόμενες αλλά το γενικό 

συμπέρασμα είναι ότι το σταθερό κόστος της ηλεκτρονικής τραπεζικής είναι 

πολύ μεγαλύτερο από το μεταβλητό κόστος, συνεπώς όσο μεγαλύτερη είναι η 

πελατειακή βάση μιας τράπεζας τόσο πιο μικρό θα είναι το κόστος ανά 

συναλλαγή. Ενώ αυτό συνεπάγεται ότι το κόστος ανά συναλλαγή σε 

μικρότερες τράπεζες είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερο σε σχέση  με 

μεγαλύτερες τράπεζες, ωστόσο ακόμα και σε αυτή την περίπτωση είναι 

πιθανό το κόστος να είναι μικρότερο σε σχέση με άλλα κανάλια τραπεζικής.  

 

Κάποιες πηγές [4] αναφέρουν ότι οι τράπεζες ως τώρα έχουν κερδίσει λίγο 

από την εφαρμογή της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Αυτό οφείλεται στο ότι όσα 

κερδίζονται από την αποδοτικότητα του συστήματος αντισταθμίζονται από 

τους αυξημένους μισθούς, που απαιτεί το εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο 

χειρίζεται αυτό το πολύπλοκο σύστημα. Επιπλέον κόστη όπως η ενοποίηση 

των συστημάτων και η αυξημένη ασφάλεια έχουν επίσης το αντίκτυπο τους.  
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2.1.9 Οργανωσιακή αποδοτικότητα 

 

Για να υλοποιήσουν την ηλεκτρονική τραπεζική, οι οργανισμοί έπρεπε στις 

περισσότερες περιπτώσεις να επανασχεδιάσουν της επιχειρηματικές τους 

διαδικασίες, να ενοποιήσουν συστήματα και να προωθήσουν ευκίνητες 

πρακτικές εργασίας. Αυτά τα βήματα, τα οποία στις περισσότερες 

περιπτώσεις θέτονται ως βασικές προτεραιότητες για να ολοκληρωθεί η 

ηλεκτρονική τραπεζική, έχουν ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αποδοτικότητα και 

ευελιξία στους οργανισμούς. Παρ’ όλα αυτά οι ριζοσπαστικές αλλαγές 

οργάνωσης πολλές φορές συνδέονται με κινδύνους όπως το χαμηλό ηθικό 

των απογοητευμένων υπαλλήλων, την κατάπτωση των παραδοσιακών 

εργασιών ή της πελατειακής βάσης.  

 

2.1.10 Ηλεκτρονικό Μάρκετινγκ  

 

Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ στον τραπεζικό τομέα κατέστη δυνατό με την 

έλευση της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Το ηλεκτρονικό μάρκετινγκ βασίζεται 

πάνω στη δυνατότητα των ηλεκτρονικών καναλιών να παρέχουν λεπτομερείς 

πληροφορίες για το οικονομικό προφίλ και τις αγοραστικές συνήθειες των 

πελατών. Η λεπτομερής ανάλυση των πελατών καθιστά ικανή την 

προσωποποιημένη διαφήμιση, προϊόντα προορισμένα για συγκεκριμένους 

πελάτες και εμπλουτισμό της σχέσης με τους πελάτες μέσω τέτοιων 

ενεργειών όπως οι διασταυρούμενες πωλήσεις.  

 

Κάποια αλλά πιθανά οφέλη της ηλεκτρονικής τραπεζικής στους οργανισμούς 

περιλαμβάνουν αυξημένη χρήση των διαθέσιμων τεχνολογιών πληροφορικής, 

καλύτερη σχέση με τους προμηθευτές, πελάτες, άμεση παράδοση προϊόντων 

και υπηρεσιών, μειωμένη πιθανότητα λαθών και λιγότερη εισαγωγή 

δεδομένων εκ μέρους της τράπεζας.  
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Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα ηλεκτρονικά κανάλια δε φέρνουν αυτόματα 

όλα αυτά τα οφέλη. Πρέπει επίσης να ρυθμιστούν και άλλα επιχειρησιακά 

θέματα πριν γίνει αυτό εφικτό. Υπάρχουν όμως μερικά παραδείγματα στη 

βιβλιογραφία όπου η ηλεκτρονική τραπεζική πραγματοποίησε τις υποσχέσεις 

της. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η Royal Bank of Canada όπου ο αριθμός 

των «ηλεκτρονικών» πελατών της ήταν 340.000 και μεγάλωνε με ένα ρυθμό 

700 νέων αιτήσεων την ημέρα κατά τη διάρκεια του 2002. Ένα άλλο 

παράδειγμα ήταν η Woolwich Building Society στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου ο 

αριθμός των «ηλεκτρονικών» πελατών της μεγάλωνε τόσο πολύ που 

αναφέρεται σαν ένας από τους κύριους λόγους που η τράπεζα αγοράστηκε 

τελικά από μια μεγαλύτερη, την Barclays. Σύμφωνα με την ίδια την τράπεζα 

όχι μόνο ο αριθμός των «ηλεκτρονικών» πελατών αύξανε ραγδαία αλλά ήταν 

και πολύ κερδοφόρος. Η Woolwich αναφέρει ότι κάθε «ηλεκτρονικός» πελάτης 

αγόραζε τέσσερα τραπεζικά προϊόντα, αριθμός πολύ μεγαλύτερος σε σχέση 

με τους πελάτες των φυσικών υποκαταστημάτων.  

 

2.2 Ηλεκτρονική Τραπεζική μέσω κινητού τηλεφώνου 

 

Η αγορά ηλεκτρονικής τραπεζικής μέσω κινητού τηλεφώνου έχει αναπτυχθεί 

ραγδαία τα τελευταία χρόνια, ειδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, 

όπου αρκετές τράπεζες προσφέρουν κάποια μορφή κινητών υπηρεσιών για 

τους πελάτες τους [6].  

 

Σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Celent, όλο και περισσότερα κινητά 

τηλέφωνα γίνονται ΑΤΜ. Η έρευνα αναφέρει ότι το 10 % από όλα τα 

νοικοκυριά που έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονική τραπεζική θα 

χρησιμοποιήσει την κινητή τραπεζική μέχρι το τέλος του 2009. Η εταιρεία 

αναφέρει ότι περίπου 46 εκατομμύρια νοικοκυριά κάνουν ηλεκτρονικές 

τραπεζικές συναλλαγές. Υπολογίζεται ότι περίπου 30 % από όλα τα 
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αμερικάνικα νοικοκυριά θα διενεργούν συναλλαγές χρησιμοποιώντας τα 

κινητά τους τηλέφωνα μέχρι το 2011.  

  

 

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 21: Τραπεζική μέσω Διαδικτύου και Κινητού Τηλεφώνου στην 

Αμερική.  

 

Αυτή η τάση συμβάλει στην προβλεπόμενη διεύρυνση παροχής τραπεζικών 

υπηρεσιών όπως πληροφοριών, μεταφοράς κεφαλαίων, πληρωμής 

λογαριασμών, διαχείρισης χαρτοφυλακίου και εξυπηρέτησης πελατών μέσω 

κινητού τηλεφώνου. Είναι πάντα δύσκολο να προβλέπει κανείς τους ρυθμούς 

υιοθέτησης των καινούριων υπηρεσιών και τεχνολογιών παρ’ όλα αυτά είναι 

χρήσιμο να χρησιμοποιούμε την υιοθέτηση των συναλλαγών μέσω διαδικτύου 

σαν μέτρο σύγκρισης για τις συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου.  
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Ενώ οι περισσότεροι καταναλωτές χρησιμοποιούν περισσότερο τους 

υπολογιστές τους σε σχέση με τα κινητά τηλέφωνα, η διαφορά αυτή αρχίζει 

σιγά σιγά να συρρικνώνεται, όπως φαίνεται και από το παρακάτω Γράφημα. 

Όπως φαίνεται και από το Γράφημα, είναι εύκολο να θεωρήσουμε ότι ο 

ρυθμός υιοθέτησης της Κινητής Τραπεζικής θα ακολουθήσει αυτόν της 

Τραπεζικής μέσω Διαδικτύου. Χρειάστηκαν περίπου 10 χρόνια για να 

προσεγγισθεί ο αριθμός των 40 εκατομμυρίων νοικοκυριών που 

χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο για τις τραπεζικές τους συναλλαγές και 

υπολογίζεται ότι περίπου ο αντίστοιχος χρόνος θα χρειαστεί και για τις 

συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου.  

 

2.2.1 Προσφερόμενες Υπηρεσίες μέσω Κινητού Τηλεφώνου 

 

Σήμερα, οι περισσότερες μεγάλες τράπεζες στην Αμερική, προσφέρουν 

βασικές τραπεζικές υπηρεσίες μέσω κινητού τηλεφώνου. Οι περισσότερο 

χρησιμοποιούμενες από αυτές είναι: 

 

• Ειδοποιήσεις λογαριασμών, ειδοποιήσεις ασφαλείας και υπενθυμίσεις  

• Υπόλοιπα λογαριασμών, ενημερώσεις και ιστορικό κινήσεων 

• Εξυπηρέτηση πελατών μέσω κινητού τηλεφώνου 

• Πληροφορίες εύρεσης ΑΤΜ και υποκαταστημάτων 

• Πληρωμή λογαριασμών  

• Μεταφορά κεφαλαίων 

• Επιβεβαίωση συναλλαγών 

• Ειδοποιήσεις δανείων 

 

Μελλοντικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν εμπόριο μέσω 

κινητού, πληρωμές προμηθευτών, πληρωμές χρησιμοποιώντας NFC (Near 
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Field Communications – Επικοινωνίες Κοντινού Πεδίου), κουπόνια αγορών 

και υπηρεσίες γεωγραφικής θέσης.  

 

2.2.2 Πλατφόρμες Κινητών Καναλιών 

 

Προκειμένου να δημιουργήσουν λύσεις τραπεζικής μέσω κινητού τηλεφώνου, 

οι τραπεζικοί οργανισμοί χρησιμοποιούν μια πληθώρα κινητών καναλιών η 

οποία περιλαμβάνει μηνύματα SMS, κινητό διαδίκτυο και εφαρμογές κινητού 

τηλεφώνου. Κάθε ένα από τα παραπάνω κανάλια έχει τα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα του και είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί το ιδανικότερο για 

κάθε τραπεζική υπηρεσία. Μέχρι σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί κάποιο κοινό 

πρότυπο για κινητές υπηρεσίες από εθνικές ή πολυεθνικές τράπεζες. Καθώς 

οι πελάτες αντιδρούν αμέσως σε λύσεις κινητής τραπεζικής θα ήταν ωφέλιμο 

για τις τράπεζες να δουλέψουν μαζί για να θέσουν κατευθυντήριες γραμμές 

στην κινητή τραπεζική σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

 

Κάθε τράπεζα πρέπει να αποφασίσει με ποιους τρόπους θέλει να προσφέρει 

τις κινητές τραπεζικές της υπηρεσίες. Οι περισσότερες τράπεζες ακολουθούν 

μια προσέγγιση σε φάσεις όταν υλοποιούν λύσεις κινητής τραπεζικής. 

Συνήθως ξεκινούν με απλές ειδοποιήσεις μέσω SMS γιατί είναι παρόμοιες με 

τα email που ήδη στέλνουν στους πελάτες τους. Έπειτα μπορεί να 

προχωρήσουν σε εφαρμογές διαδικτύου και κινητού τηλεφώνου. Μια 

περιληπτική σύνοψη των διαφορετικών τρόπων επικοινωνίας φαίνεται 

παρακάτω: 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 22: Περιληπτική σύνοψη καναλιών κινητής τραπεζικής 

 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το SMS σαν τεχνολογία είναι η πιο 

ευρέως διαδεδομένη και εύκολη στη χρήση αλλά έχει περιορισμένη 

υποστήριξη για πιο σύνθετες εφαρμογές. Τα SMS είναι ιδανικό μέσο για 

υπενθυμίσεις, ειδοποιήσεις και συναλλαγές ανά πελάτη. Από την άλλη μεριά, 

το κινητό διαδίκτυο παρέχει μια πιο ολοκληρωμένη εμπειρία αλλά υπολείπεται 

του SMS σε αποδοχή και εγκατάσταση σε περισσότερες συσκευές. Οι 

εφαρμογές διαθέτουν την πιο πλούσια εμπειρία για το χρήστη και τη 

μεγαλύτερη ασφάλεια αλλά απαιτούν από το χρήστη να κατεβάσει και να 

τρέξει μια εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο.  

 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η καλύτερη λύση που μπορεί να 

προσφερθεί στους καταναλωτές είναι να συνδυαστούν διαφορετικά κανάλια 

επικοινωνίας. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή κινητού η οποία υποστηρίζει ένα 

πλούσιο μενού επιλογών εμπλουτισμένο με SMS για την ειδοποίηση και την 

κατάσταση, χωρίς να αποκαλύπτει ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες θα 

ήταν η ιδανική επιλογή για τις τράπεζες.  
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2.2.3 Υπηρεσία Σύντομου Μηνύματος (Short Message Service – 
SMS)  

 

Η πλειονότητα των κινητών τηλεφώνων που πωλείται σήμερα στον κόσμο 

υποστηρίζει τα SMS, οπότε αυτή η τεχνολογία παρέχει στα τραπεζικά 

ιδρύματα τη δυνατότητα να εξυπηρετήσουν τους περισσότερους δυνατούς 

πελάτες. Από την οπτική του καταναλωτή, το SMS είναι επίσης σχετικά φθηνό 

συγκρινόμενο με άλλες υπηρεσίες πληροφόρησης. Αυτοί είναι κάποιοι από 

τους λογούς που πολλές τράπεζες έχουν ήδη ξεκινήσει κάποιας μορφής 

τραπεζική υπηρεσία βασιζόμενη στο SMS. Επίσης το μήνυμα μπορεί πολύ 

εύκολα να χρησιμοποιηθεί παράλληλα με κάποια άλλη εφαρμογή.  

 
 

ΓΡΑΦΗΜΑ 23: Ειδοποίηση σε κινητό τηλέφωνο μέσω SMS 
 
Η Τράπεζα μπορεί πολύ εύκολα με τη βοήθεια κάποιων εφαρμογών να 

παράγει μηνύματα για να στείλει στους πελάτες ή για να απαντήσει σε κάποια 

αιτήματα τους. Για παράδειγμα, ένας χρήστης συντάσσει και στέλνει ένα 

μήνυμα – αίτημα στην τράπεζα για παροχή πληροφοριών (π.χ. θέση ΑΤΜ). Η 
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απαραίτητη πληροφορία έπειτα επιστρέφει με ένα SMS με μέγιστο μήκος 160 

χαρακτήρων.  

 

Για τη χρήση υπηρεσιών μέσω κινητού τηλεφώνου μπορεί να γίνει χρήση 

μοναδικών πενταψήφιων κωδικών. Όπως για πολλές εμπορικές εφαρμογές, 

έτσι και οι τράπεζες μπορούν να ζητήσουν από τις τηλεπικοινωνιακές αρχές 

της χώρας τους τη δέσμευση κάποιων πενταψήφιων κωδικών για τη χρήση 

των υπηρεσιών τους. Αυτός ο πενταψήφιος κωδικός είναι παρόμοιος με τη 

διεύθυνση URL της εταιρείας. Θα είναι δηλαδή ένας μοναδικός και ασφαλής 

τρόπος επικοινωνίας με τους πελάτες. Παράδειγμα μιας ειδοποίησης μέσω 

SMS φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα  
 

Η τεχνολογία SMS έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όσο 

αφορά τη χρήση της σε τραπεζικές εφαρμογές και υπηρεσίες.  

 

Πλεονεκτήματα: 

• Ευκολία στη χρήση. 

• Οικείο μέσο επικοινωνίας μεταξύ χρηστών. 

• Διαλειτουργικότητα μεταξύ διαφορετικών τηλεπικοινωνιακών παροχών. 

• Προσιτό κόστος για τους καταναλωτές. 

• Δε χρειάζεται καμία εγκατάσταση λογισμικού. 

• Επιτρέπει στις τράπεζες να παρέχουν πληροφορίες σε πραγματικό 

χρόνο στους πελάτες και τους υπαλλήλους. 

• Τα αποθηκευμένα μηνύματα μπορούν να διαβαστούν ξανά και ξανά 

χωρίς να υπάρχει συνεχής σύνδεση με το δίκτυο. 
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Μειονεκτήματα: 

• Το μήνυμα περιορίζεται στους 140 έως 160 χαρακτήρες ανά μήνυμα.  

• Δεν παρέχει ασφαλές περιβάλλον για ευαίσθητες τραπεζικές 

συναλλαγές. 

 

Τεχνική Υλοποίηση 
 

Για να μπορέσουν οι τραπεζικοί οργανισμοί να υλοποιήσουν μια υπηρεσία 

SMS, θα πρέπει να επιλέξουν να συνεργαστούν με έναν πάροχο ο οποίος θα 

προσφέρει αξιόπιστα και συνεχώς αυτή την υπηρεσία. Οι πάροχοι διαθέτουν 

ένα σύνολο από προγράμματα και εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι 

τράπεζες προκειμένου να στείλουν μηνύματα στους πελάτες. Συνήθως 

υποστηρίζονται οι τεχνολογίες HTTP, SMPP και υπηρεσίες διαδικτύου. Στο 

παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται η ροή ενός μηνύματος για μια υπηρεσία 

βασισμένη στο SMS.  

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 24: Ροή μηνύματος SMS 
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2.2.4 Κινητό διαδίκτυο 

 

Πολλά από τα κινητά που πωλούνται τα τελευταία χρόνια περιλαμβάνουν ένα 

φυλλομετρητή ιστοσελίδων με τον οποίο μπορούν να περιηγηθούν στο 

διαδίκτυο. Την ίδια στιγμή οι χρεώσεις για χρήση internet έχουν μειωθεί, οι 

οθόνες των τηλεφώνων έχουν μεγαλώσει αποκτώντας καλύτερη ευκρίνεια και 

τα δίκτυα των κινητών τηλεπικοινωνιών έχουν αναβαθμιστεί σε μεγαλύτερες 

ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων (δίκτυα 3G). Αυτός ο συνδυασμός 

οικονομίας και αναβαθμισμένης τεχνολογικής δυνατότητας, ωθεί όλο και 

περισσότερους χρήστες να χρησιμοποιούν το φυλλομετρητή του τηλεφώνου 

τους σε καθημερινή βάση.  

 

Αυτή τη στιγμή, το κινητό διαδίκτυο μπορεί να συγκριθεί με το διαδίκτυο της 

χρονιάς του 1997 όπου υπήρχε ακόμα σύγχυση ανάμεσα στους 

φυλλομετρητές (Netscape vs. Microsoft) και μεγάλο εύρος ταχυτήτων 

πρόσβασης από dial-up μέχρι ευρυζωνικές. Οι εταιρείες έπρεπε να ξοδέψουν 

χρόνο και χρήμα προκειμένου να ετοιμάσουν εκδόσεις των ιστοσελίδων τους 

για να ικανοποιήσουν όλες τις πιθανές συνθήκες.  

 

Σήμερα, το κινητό διαδίκτυο θέτει κάποια ζητήματα που περιλαμβάνουν μια 

ποικιλία από φυλλομετρητές, μεγέθη οθόνης και ταχύτητες πρόσβασης (2G, 

3G, WiFi). Υπάρχουν εταιρείες που μπορούν να βοηθήσουν στην 

προσαρμογή υπαρχόντων ιστοσελίδων για προβολή σε κινητά τηλέφωνα 

εξασφαλίζοντας προβολή σε διαφορετικές συσκευές και υψηλή ποιότητα 

εμπειρίας για το χρήστη.  

 

Το κινητό διαδίκτυο επιτρέπει στους χρήστες να προβάλουν ιστοσελίδες στο 

κινητό τους. Είναι ένα κανάλι μεταφοράς περιεχομένου διαδικτύου που 

προσφέρει και μορφοποιεί το περιεχόμενο ανάλογα με το περιβάλλον του 

κινητού. Το περιεχόμενο που προβάλει ένας χρήστης χαρακτηρίζεται από τις 
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προσωπικές του ανάγκες (π.χ. ενημερώνει ένα ιστολόγιο, ενημερώνεται για 

τουριστικές πληροφορίες, λαμβάνει νέα και ειδήσεις, κ.λ.π.), τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά του κινητού (μέγεθος οθόνης, πληκτρολόγιο) και ειδικές 

δυνατότητες (π.χ. προσδιορισμός θέσης, τύπος σύνδεσης όπως 3G και 

WLAN). Οι ιστοχώροι για κινητά περιλαμβάνουν την πολύ γνωστή κατάληξη 

.com αλλά και την κατάληξη .mobi που δημιουργήθηκε από μια σύμπραξη 

εταιριών συμπεριλαμβανομένων των Google, Microsoft, Nokia, Samsung και 

Vodafone.  

 

Το κινητό διαδίκτυο περιλαμβάνει και το Wireless Application Protocol (WAP) 

το οποίο είναι ένα ανοιχτό πρότυπο που επιτρέπει την πρόσβαση στο 

διαδίκτυο από μια κινητή συσκευή.  

 

Παρ’ όλο που το κινητό διαδίκτυο υποφέρει από την ύπαρξη ποικίλων 

φυλλομετρητών σε συσκευές με διαφορετικά φορμά, η πλειονότητα των 

συσκευών παρέχεται σήμερα με ένα φυλλομετρητή.  

 

Εκτός από τις διαφορετικές τεχνολογίες, οι υποψήφιοι χρήστες της 

συγκεκριμένης τεχνολογίας θα πρέπει να γνωρίζουν και κάποιες αρχές που 

διέπουν τη σύγχρονη τάση πλοήγησης στο διαδίκτυο μέσω κινητών 

συσκευών. Η πρώτη τάση ονομάζεται «on-portal» περιήγηση και είναι το 

αρχικό μοντέλο μετάδοσης περιεχομένου διαδικτύου σε κινητά τηλέφωνα. Με 

αυτή τη μεθοδολογία οι χρήστες βρίσκουν πληροφορίες που τους 

ενδιαφέρουν από το portal του παρόχου κινητής τηλεφωνίας που 

χρησιμοποιούν. Εναλλακτικά οι χρήστες μπορούν να επισκεφθούν κάποιες 

συγκεκριμένες διευθύνσεις στο διαδίκτυο. Αυτός ο τρόπος ονομάζεται «off-

portal» και υποστηρίζεται από τους περισσότερους παρόχους σήμερα. Το 

«full-browsing» είναι μια προσπάθεια να επιτρέψουν στους χρήστες να 

περιηγηθούν σε ιστοχώρους μέσω των κινητών τους τηλεφώνων. Αυτός ο 

τρόπος είναι περιορισμένος προς το παρόν σε επιλεγμένες συσκευές και 

αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες τεχνικές και χρήσης. Η ποιότητα εμπειρίας 
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του «full-browsing» σε κινητές συσκευές σήμερα ποικίλει σημαντικά ανάλογα 

με τον σχεδιασμό και τη δομή του πραγματικού ιστοχώρου.  

 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

 

Το κινητό διαδίκτυο έχει ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όσο 

αφορά τη χρήση του σε τραπεζικές εφαρμογές και υπηρεσίες.  

 

Πλεονεκτήματα: 

• Η εμπειρία της χρήσης διαδικτύου μέσω κινητών συσκευών είναι σχετικά 

γνώριμη στο χρήστη και προσφέρει πλούσια διαδραστικότητα. 

• Επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε εταιρικές 

εφαρμογές. 

• Ασφαλής διασύνδεση μπορεί να επιτευχθεί στους περισσότερους 

φυλλομετρητές.  

 

Μειονεκτήματα: 

• Περιλαμβάνει αρκετές μη προτυποποιημένες μεταβλητές όπως τεχνολογία 

συσκευών, φυλλομετρητών και λειτουργικό σύστημα.  

• Ασταθής πλοήγηση χρήστη λόγω μεταβλητών συνθηκών σύνδεσης και 

περιορισμών της συσκευής.  

• Ο χρήστης πρέπει να έχει κάποιου είδους συμβόλαιο για μεταφορά 

δεδομένων που μπορεί να είναι απαγορευτικό οικονομικά. 

• Δεν υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης σε περιοχές εκτός κάλυψης.  
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Τεχνική Υλοποίηση 
 

Το κινητό διαδίκτυο χρησιμοποιεί την XHTML που είναι διάδοχος της HTML 

και αναπτύχθηκε για να ικανοποιήσει την ανάγκη της μετάδοσης 

περιεχομένου σε συσκευές εκτός από προσωπικούς υπολογιστές. Τα έξυπνα 

κινητά είναι συσκευές που έχουν μεγάλη οθόνη και πληκτρολόγιο και είναι 

ιδανικότερα για πρόσβαση στο διαδίκτυο. Αντίθετα, τα περισσότερα μικρότερα 

κινητά τηλέφωνα δεν έχουν τους απαραίτητους πόρους για να υποστηρίξουν 

μια καλή εμπειρία χρήσης διαδικτύου ή την επιπλέον πολυπλοκότητα της 

σύνταξης της HTML. Η XHTML παρέχει μια εναλλακτική στην HTML, της 

οποίας όμως η πολυπλοκότητα είναι υπεραρκετή για τις περισσότερες 

συσκευές.   

 

2.2.5 Κινητές Εφαρμογές 

 

Τα τραπεζικά ιδρύματα και οι πελάτες τους παρουσιάζουν αυξημένους 

ρυθμούς υιοθέτησης εφαρμογών που μπορούν να εκτελεστούν σε κινητές 

συσκευές. Αυτή η τεχνολογική πρόοδος των συσκευών θα δημιουργήσουν 

ένα περισσότερο ασφαλές και φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον με αρκετά 

πρόσθετα χαρακτηριστικά τόσο για τις τράπεζες όσο και για τους πελάτες. 

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν ακόμα αρκετά θέματα που πρέπει να ξεπεραστούν 

προτού μεταφορτωθούν οι εφαρμογές στις συσκευές και γίνουν τόσο 

διαδεδομένες όσο τα SMS.  

 

Οι εφαρμογές κινητών συσκευών είναι ένας έντονα αναπτυσσόμενος τομέας 

της αγοράς κινητών συσκευών. Οι εφαρμογές κινητών είναι συνηθισμένες στα 

περισσότερα κινητά σήμερα και είναι ουσιώδης στο να παρέχουν το μέσο 

αλληλεπίδρασης με το χρήστη για τηλεφωνία, υπηρεσίες μηνυμάτων αλλά και 

πιο εξειδικευμένες εμπειρίες όπως παιχνίδια, περιήγηση στο διαδίκτυο και 

αναπαραγωγή βίντεο, μουσικής και φωτογραφιών.  
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Οι εφαρμογές κινητών συσκευών έχουν αναπτυχθεί έτσι ώστε να παρέχουν 

στο χρήστη τη δυνατότητα πρόσβασης σε γρηγορότερες υπηρεσίες που 

απαιτούν πλουσιότερο και όχι απαραίτητα συνδεδεμένο περιεχόμενο. Με αυτό 

το σκεπτικό, οι κινητές εφαρμογές είναι εμφανώς διαφορετικές από την 

περιήγηση στο κινητό διαδίκτυο, μολονότι υπάρχουν κάποιες τάσεις 

βασισμένες στις JavaScript και AJAX και κινητές μικροεφαρμογές 

σχεδιάζονται να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των δυο κόσμων.  

 

Ο συνδυασμός μιας εφαρμογής στη συσκευή και ενός εξυπηρετητή 

αντίστοιχων εφαρμογών έχει ως αποτέλεσμα πολλά οφέλη για το χρήστη. 

Αυτά περιλαμβάνουν πρόσβαση σε όλες τις τραπεζικές εφαρμογές, ισχυρή 

πιστοποίηση και κρυπτογράφηση ευαίσθητων δεδομένων και τη δυνατότητα 

για παραμετροποίηση. Αν δεν απαιτείται μια πλήρης εφαρμογή, μια 

τεχνολογία ελαφριάς κρυπτογράφησης θα μπορούσε να βοηθήσει την 

ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τραπεζικής σε συσκευές που το επιτρέπουν.  

 

Από την τεχνολογική πλευρά, οι εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα 

διαφοροποιούνται από το λειτουργικό σύστημα ή την πλατφόρμα πάνω στην 

οποία εκτελούνται: 

• Αυτόχθονες πλατφόρμες και λειτουργικά συστήματα όπως Symbian, 

Blackberry, Windows Mobile και Linux. 

• Πλατφόρμες βασισμένες σε φυλλομετρητές κινητών όπως Webkit, 

Mozilla/Firefox, Opera Mini και RIM. 

• Άλλες πλατφόρμες και εικονικές μηχανές όπως Java/J2ME, BREW, Flash 

Lite και Silverlight. 

 

Οι εφαρμογές κινητών τηλεφώνων μπορούν να προσφέρουν 

αποτελεσματικές, λειτουργικές και ασφαλείς εφαρμογές ενώ παράλληλα 

προστατεύουν τον καταναλωτή και τις πληροφορίες στη συσκευή. Αφού 

εγκατασταθούν και ρυθμιστούν στο κινητό, οι εφαρμογές μπορούν εύκολα να 

ενημερωθούν, να αναβαθμιστούν και να διαχειριστούν τα δεδομένα που 

Παπακώστας Δ. Χαρίσιος  66



Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – Η οπτική του τραπεζικού υπαλλήλου 

δέχονται. Το επόμενο γράφημα παρουσιάζει κάποιες εικόνες από μια 

εφαρμογή κινητής τραπεζικής.  

 

 

ΓΡΑΦΗΜΑ 25: Παράδειγμα εφαρμογής κινητής τραπεζικής.  

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 

 

Οι εφαρμογές κινητών τηλεφώνων έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα όσο αφορά τη χρήση τους σε τραπεζικές εφαρμογές και 

υπηρεσίες.  

 

Πλεονεκτήματα: 

• Προσφέρουν στους οργανισμούς μεγαλύτερο έλεγχο σχετικά με το τι 

παρουσιάζεται στον χρήστη ενώ παράλληλα του προσφέρουν μια 

εφαρμογή πλούσια σε επιλογές.  
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• Δυνατότητα για εργασία ακόμα και αν δεν υπάρχει σύνδεση στο ασύρματο 

δίκτυο.  

• Μόνο με τις εφαρμογές μπορεί να δημιουργηθεί ασφαλής σύνδεση.  

• Υποστήριξη για πρόσβαση σε εταιρικές ή εμπορικές εφαρμογές. 

• Οι περισσότερες εφαρμογές προσφέρουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης 

πρόσβασης και διαγραφής δεδομένων ακόμα και αν η συσκευή έχει χαθεί 

ή κλαπεί. 

 

Μειονεκτήματα: 

• Χιλιάδες διαφορετικοί συνδυασμοί συσκευών, λειτουργικών συστημάτων 

και περιβαλλόντων ανάπτυξης μπορεί να αποτελέσουν τροχοπέδη για την 

υποστήριξη όλων των συσκευών. 

• Οι διαφορετικές δυνατότητες και επιδόσεις των συσκευών έχουν ως 

αποτέλεσμα διαφορετικές εμπειρίες χρήστη κατά τη διάρκεια της χρήσης 

μιας εφαρμογής.  

• Πιθανή αύξηση σε θέματα εξυπηρέτησης πελατών και επίλυσης 

προβλημάτων. 

 

Πιθανώς η μεγαλύτερη πρόκληση των κινητών εφαρμογών είναι η λειτουργία 

τους σε κινητές συσκευές. Όλες οι συσκευές δεν έχουν τις ίδιες οθόνες, 

διεπιφάνειες χρήστη ή λειτουργικά συστήματα. Για παράδειγμα, με 

περισσότερες από 12.000 διαφορετικά μοντέλα συσκευών αυτή τη στιγμή 

στον κόσμο, το να δημιουργήσεις, να αναπτύξεις και να υποστηρίξεις 

καινούργιο λογισμικό για κινητά τηλέφωνα είναι πολύ δύσκολο εγχείρημα. 

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν επτά διαφορετικά λειτουργικά συστήματα για 

έξυπνα τηλέφωνα: Windows Mobile, BlackBerry, Palm, Symbian, Linux, 

iPhone και Android, εκατοντάδες λειτουργικά συστήματα τηλεφώνων γνωστά 

ως λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου (Real Time Operating 

Systems – RTOSs), έξι διαφορετικά περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών 

(BREW, J2ME, Symbian, Android, Blueprint, iPhone SDK), περισσότερες από 
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130 διαφορετικές πλατφόρμες υλικών (hardware) και μια πλειάδα διαφορών 

μεταξύ των διαφορετικών δικτύων GSM και CDMA. Επιπλέον οι περισσότεροι 

πάροχοι διαθέτουν μια πληθώρα συσκευών που καλύπτουν όλα τα 

παραπάνω λειτουργικά συστήματα. Παράλληλα, τα περιβάλλοντα ανάπτυξης 

J2ME και Symbian υποστηρίζονται από τους περισσότερους παρόχους 

ασύρματων τηλεπικοινωνιών ενώ μερικοί πάροχοι στις Ηνωμένες Πολιτείες 

υποστηρίζουν μόνο εφαρμογές σε BREW. Οι θεμελιώδεις δυσκολίες της 

εξέλιξης των εφαρμογών για να συμπεριλάβουν όλες αυτές τις παραλλαγές 

των κινητών τηλεφώνων δρουν ανασταλτικά στην ευρεία χρήση των 

εφαρμογών από όλους τους χρήστες.  

 

Τεχνική Υλοποίηση 
 

Η Java 2 Micro Edition (J2ME) αναπτύσσεται από τη Sun Microsystems, Inc., 

και επιτρέπει στους προγραμματιστές να εξελίσσουν γρήγορα λύσεις κινητών 

εφαρμογών. Η Sun σχεδίασε την J2ME για να επιτρέψει σε πεπειραμένους 

προγραμματιστές Java να εξελίσσουν και να θέτουν σε εφαρμογή γρήγορα 

κινητές εφαρμογές. Το γεγονός ότι η πλατφόρμα εξέλιξης βασίζεται πάνω σε 

μια ώριμη γλώσσα ελαχιστοποιεί την καμπύλη εκμάθησης για τους 

προγραμματιστές αλλά όμως η συγκεκριμένη πλατφόρμα είναι αρκετά 

ευάλωτη σε θέματα ασφάλειας.  

 

Η Java είναι η κυρίαρχη γλώσσα σε προγραμματισμό με γνώμονα τους 

εξυπηρετητές. Διευκολύνει το γράψιμο ασφαλούς και αξιόπιστου κώδικα μέσω 

χαρακτηριστικών όπως η αυτόματη διαχείριση μνήμης και δομημένη 

διαχείριση εξαιρέσεων. Ένα μεγάλο σύνολο από εφαρμογές και ο δια-

πλατφορμικός σχεδιασμός παρέχουν ισχύ και μεταφερσιμότητα. Η Sun 

ανακοίνωσε σημαντικές προσθήκες για χρήση σε κινητά και διεπιφάνειες για 

ασύρματα δίκτυα. Αρκετές εφαρμογές εξυπηρετητών άλλωστε χρησιμοποιούν 

περιβάλλον Java.  
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Η Binary Runtime Environment for Wireless (BREW) είναι μια πλατφόρμα 

εξέλιξης ανοικτού κώδικα για ασύρματες συσκευές που αναπτύσσεται από την 

εταιρεία Qualcomm. Επιτρέπει στους προγραμματιστές να δημιουργήσουν 

εφαρμογές που λειτουργούν σε οποιοδήποτε τηλέφωνο που υποστηρίζεται 

από το CDMA Development Group. Αυτή η υποστήριξη περιλαμβάνει SMS, e-

mail, εύρεση θέσης, παιχνίδια και εφαρμογές διαδικτυακού ραδιόφωνου.  

 

2.2.6 SMS και κινητό διαδίκτυο  

 

Ένα μήνυμα SMS με ενσωματωμένη μια διεύθυνση URL (ή αλλιώς WAP 

Push) επιτρέπει σε ένα χρήστη να συνδεθεί εύκολα με μια συγκεκριμένη 

σελίδα χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη διεύθυνση. Αυτή η προσέγγιση 

συνδυάζει την αμεσότητα του SMS με την πλούσια εμπειρία του κινητού 

διαδικτύου. Για παράδειγμα, μια ειδοποίηση με SMS στέλνεται στο χρήστη με 

μια ενημέρωση ότι έχει γίνει μια χρέωση στην πιστωτική κάρτα του. Το 

μήνυμα καθοδηγεί το χρήστη να χρησιμοποιήσει την ενσωματωμένη 

διεύθυνση για να λάβει περισσότερες πληροφορίες. Ένα αντίστοιχο 

παράδειγμα φαίνεται στο παρακάτω γράφημα: 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 26: Παράδειγμα σύντομου μηνύματος SMS  

με ενσωματωμένη διεύθυνση URL 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
 

Τα σύντομα μηνύματα με ενσωματωμένες διευθύνσεις URL έχουν ορισμένα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όσο αφορά τη χρήση τους σε τραπεζικές 

εφαρμογές και υπηρεσίες.  

 

Πλεονεκτήματα: 

• Η πλειονότητα των παρόχων επιτρέπουν σε ένα χρήστη να 

χρησιμοποιήσει ενσωματωμένες διευθύνσεις σε μηνύματα και να πάει 

κατευθείαν στην επιθυμητή ιστοσελίδα.  

• Ασφαλής σύνδεση μπορεί να επιτευχθεί στους περισσότερους από τους 

κινητούς φυλλομετρητές. 
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Μειονεκτήματα: 

• Ο χρήστης πρέπει να έχει συνδρομή σε πρόγραμμα που να περιλαμβάνει 

SMS και πρόσβαση στο διαδίκτυο.  

• Κάποιοι πάροχοι δεν επιτρέπουν την ενσωμάτωση ενεργών συνδέσμων 

σε σύντομα μηνύματα. 

• Δεν υπάρχει η δυνατότητα της κάλυψης σε περιοχές εκτός δικτύου.  

 

Τεχνική Υλοποίηση 
 

Η υλοποίηση μιας υπηρεσίας WAP push είναι ένας συνδυασμός ενός 

παρόχου SMS και ανάπτυξης μιας ιστοσελίδας υποδοχής των συνδέσεων.  

 

2.2.7 Ασφαλές SMS 

 

Το ασφαλές SMS συνδυάζει μια κινητή εφαρμογή με SMS προκειμένου να 

αυξήσει την αποδοτικότητα των προσωποποιημένων μηνυμάτων και των 

ειδοποιήσεων σε πραγματικό χρόνο ενώ παράλληλα ενισχύει την ασφάλεια 

και τη λειτουργικότητα. Αυτή η τεχνολογία ανταλλάσει κωδικοποιημένα 

μηνύματα μέσω SMS. Τα ασφαλή μηνύματα SMS προκαλούν την ειδοποίηση 

μέσω SMS, προσφέρουν διευρυμένο όριο χαρακτήρων, από 160 σε 5.000 

χαρακτήρες, και αποθηκεύονται σε μια ασφαλή εφαρμογή η οποία μπορεί να 

προστατεύεται από έναν κωδικό του χρήστη. Αυτό επιτρέπει να διατηρούνται 

ασφαλείς ευαίσθητες πληροφορίες, όπως προσωπικά δεδομένα του πελάτη, 

προσωπικοί κωδικοί χρήσης και πληροφορίες συναλλαγών. Το γράφημα 6 

δείχνει ένα παράδειγμα ενός ασφαλούς SMS. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 27: Παράδειγμα ασφαλούς SMS. 

 

Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα 
 

Τα ασφαλή SMS έχουν ορισμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όσο 

αφορά τη χρήση τους σε τραπεζικές εφαρμογές και υπηρεσίες.  

 

Πλεονεκτήματα: 

• Ασφαλή κωδικοποίηση των SMS και ασφαλή πρόσβαση μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με εφαρμογές.  

• Επιτρέπει τους οργανισμούς να παρέχουν σε πραγματικό χρόνο 

ενημέρωση σε πελάτες και υπαλλήλους. 

• Τα αποθηκευμένα μηνύματα μπορούν να βρεθούν χωρίς να υπάρχει 

σύνδεση με το δίκτυο. 
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• Δυνατότητα απομακρυσμένης διαγραφής δεδομένων σε περίπτωση 

απώλειας ή προσπάθειας κακόβουλης πρόσβασης. 

• Το μέγεθος των μηνυμάτων μπορεί να είναι μέχρι 5.000 χαρακτήρες  

• Παρόμοιο περιβάλλον χρήσης με το απλό SMS που είναι αρκετά κοινό 

εργαλείο για μετάδοση μηνυμάτων μεταξύ των καταναλωτών. 

• Επιτρέπει πρόσβαση σε εταιρικές ή εμπορικές εφαρμογές. 

 

Μειονεκτήματα: 

• Χιλιάδες διαφορετικών συνδυασμών συσκευών, λειτουργικών συστημάτων 

και περιβαλλόντων ανάπτυξης αποτρέπει την υποστήριξη για όλες τις 

συσκευές.   

• Οι διαφορετικές δυνατότητες και επιδόσεις κάθε συσκευής προκαλούν 

ασταθή εμπειρία χρήσης κάποιων εφαρμογών.  

• Πιθανή αύξηση προσωπικού εξυπηρέτησης πελατών και επίλυσης 

τεχνικών προβλημάτων.    

 

Τεχνική Υλοποίηση 
 

Μια απλή κινητή εφαρμογή πρέπει να εγκατασταθεί στη συσκευή χωρίς να 

απαιτείται κάποιο συμβόλαιο μεταφοράς δεδομένων. Μια εφαρμογή 

χρησιμοποιείται από την τράπεζα για να παράγει σύντομα μηνύματα και να τα 

αποστείλει στις συσκευές των πελατών. Κάποιος μπορεί να αποστείλει ένα 

ασφαλές SMS αίτησης στην τράπεζα και να παραλάβει τον προσωπικό του 

κωδικό αφού του αποσταλεί ένα ασφαλές SMS.  

 

2.2.8 Ασφάλεια  

 

Οι χρήστες επιθυμούν τουλάχιστον το ίδιο επίπεδο ασφάλειας που τους 

παρέχεται όταν πραγματοποιούν ηλεκτρονικές συναλλαγές χρησιμοποιώντας 

Παπακώστας Δ. Χαρίσιος  74



Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – Η οπτική του τραπεζικού υπαλλήλου 

τον προσωπικό τους υπολογιστή. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να 

αντιμετωπιστεί προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι καταναλωτές για την 

υιοθέτηση των τεχνολογιών κινητής τραπεζικής. 

 

Ασφαλής μετάδοση πληροφοριών: σε αυτή την περίπτωση ο όρος 

ασφαλής αναφέρεται κυρίως στο θέμα της εμπιστευτικότητας και για αυτό 

απαιτεί κωδικοποίηση της σύνδεσης μεταξύ συσκευής και τράπεζας. 

 

Έλεγχος της πρόσβασης στην εφαρμογή και στα δεδομένα: προτού οι 

χρήστες παραλάβουν οποιαδήποτε ευαίσθητη πληροφορία σχετική με τους 

λογαριασμούς τους, ένας επιθυμητός έλεγχος ταυτοποίησης πρέπει να έχει 

πραγματοποιηθεί. Ιδανικά, ο συνδυασμός διαφόρων τρόπων ταυτοποίησης 

και η δυνατότητα να ελέγχεται ο χρήστης σε περίπτωση πιθανής παραβίασης 

πρέπει να είναι μέρος της διαδικασίας.  

 

Προστασία δεδομένων: κάθε σημαντική πληροφορία που αποθηκεύεται στο 

κινητό τηλέφωνο πρέπει να προστατεύεται από κακόβουλη τροποποίηση. Το 

πρόβλημα της πιθανής καταστροφής ή διαγραφής ευαίσθητων πληροφοριών 

πρέπει επίσης να αντιμετωπιστεί.  

 

Απώλεια της συσκευής: η υπηρεσία κινητής τραπεζικής πρέπει να 

σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει περιορισμένο αντίκτυπο όταν οι 

καταναλωτές χάνουν τις συσκευές τους. Για παράδειγμα, η υπηρεσία μπορεί 

να υποστηρίζει μια επιλογή απομακρυσμένου κλειδώματος ενσωματωμένη 

στο λογισμικό, η οποία να μην επιτρέπει στο χαμένο κινητό να έχει πρόσβαση 

στο λογαριασμό του πελάτη. Τέτοια χαρακτηριστικά προσφέρουν την ηρεμία 

στο πελάτη και τον ενθαρρύνουν να δοκιμάσει την κινητή τραπεζική.  

 

2.2.9 Μέτρα ασφαλείας ανά κανάλι επικοινωνίας  
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Κάθε κανάλι επικοινωνίας έχει τα δικά του δυνατά σημεία όσο αφορά την 

ασφάλεια, αλλά υπάρχουν και άλλοι τρόποι που μπορούν οι τραπεζικοί 

οργανισμοί να αυξήσουν την ασφάλεια των καναλιών επικοινωνίας.    

 

2.2.10 Ασφάλεια SMS 

 

Μια τράπεζα πρέπει να γνωρίζει ότι τα σύντομα μηνύματα δε θεωρούνται 

ασφαλή. To SMS απαιτεί την προσθήκη πλήρης κρυπτογράφησης τόσο στη 

συσκευή όσο και στο δίκτυο για να μπορεί να εγγυάται το ίδιο επίπεδο 

ασφάλειας με το κινητό διαδίκτυο και τις κινητές εφαρμογές. Η ασφάλεια των 

SMS είναι ιδιαιτέρως σημαντική στις περιπτώσεις που η συσκευή έχει χαθεί ή 

κλαπεί, αφού τα μηνύματα μπορούν να διαβαστούν χωρίς εξουσιοδότηση από 

τον νόμιμο χρήστη.  

 

Για να ελαχιστοποιηθούν τα προβλήματα ασφαλείας, προσωπικές 

πληροφορίες μπορούν να αποσταλούν χρησιμοποιώντας μια υβριδική λύση: 

SMS με κινητό διαδίκτυο ή αλλιώς WAP Push ή ασφαλές SMS. Εναλλακτικά η 

τράπεζα μπορεί να καλέσει τους πελάτες να επιβεβαιώσουν την ταυτότητα 

τους πριν τους δώσει προσωπικές πληροφορίες.  

 

Η φυσική πύλη εξόδου των SMS πρέπει επίσης να είναι ασφαλισμένη για να 

προλαμβάνει την κακόβουλη πρόσβαση. Οι προτάσεις για την ασφάλιση των 

κτιρίων που στεγάζουν τις πύλες εξόδου περιλαμβάνουν: 

• Εικοσιτετράωρη περιφρούρηση και πολλαπλά επίπεδα ασφαλείας για την 

πρόσβαση των εσωτερικών χώρων. 

• Συστήματα ελέγχου πρόσβασης που περιλαμβάνουν βιομετρικά 

χαρακτηριστικά επιπρόσθετα των μαγνητικών καρτών.  

• Ανιχνευτές κίνησης και υπέρυθρων σε όλους τους κρίσιμους χώρους. 

• Ασφαλείς φοριαμοί και συσκευές για την κρυπτογραφική αποθήκευση. 
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• Έμπιστοι υπάλληλοι (υπάλληλοι που έχει ελεγχθεί το υπόβαθρο τους για 

λογούς ασφαλείας) είναι συνήθως οι μόνοι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι 

που επιτρέπονται στους ευαίσθητους χώρους.  

 

2.2.11 Κινητό διαδίκτυο 

 

Η διενέργεια ασφαλών τραπεζικών συναλλαγών μέσω κινητού διαδικτύου 

είναι παρόμοια με τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω 

προσωπικών υπολογιστών που χρησιμοποιούν https. Το κινητό διαδίκτυο 

περιορίζει τους κινδύνους αποθήκευσης και μπορεί να χρησιμοποιήσει 

ασφαλείς τηλεπικοινωνίες για να ελαχιστοποιήσει τους κινδύνους 

παρεμβολών και μεταβολής δεδομένων.  

 

2.2.12 Εφαρμογές κινητών τηλεφώνων 

 

Οι εφαρμογές κινητών τηλεφώνων είναι ένα περισσότερο ασφαλές κανάλι για 

μετάδοση δεδομένων επειδή ο συνδυασμός μιας εφαρμογής στη συσκευή και 

ενός εξυπηρετητή, επιτρέπουν ισχυρή πιστοποίηση και κωδικοποίηση των 

ευαίσθητων πληροφοριών. Η μετάδοση αυτών των πληροφοριών, όπως είναι 

προσωπικές πληροφορίες των πελατών, ονόματα χρήστη, συνθηματικά και 

λεπτομέρειες συναλλαγών, πρέπει να διατηρούνται μυστικά.  

 

Παρ’ όλα αυτά, οι εφαρμογές κινητών τηλεφώνων βρίσκονται σε κίνδυνο από 

κακόβουλο λογισμικό που επιτίθεται στις εφαρμογές που βρίσκονται στις 

συσκευές. Αν και περιορισμένος σήμερα, αυτός ο κίνδυνος μπορεί να 

μετριαστεί αν προστεθούν μηχανισμοί ανίχνευσης ιών και δούρειων ίππων 

στα διαφορετικά στρώματα του συστήματος. Για παράδειγμα ο έλεγχος και το 

φιλτράρισμα της εφαρμογής και του περιεχομένου και η προσθήκη 

ανιχνευτών ιών και δούρειων ίππων στη συσκευή.  

 

Παπακώστας Δ. Χαρίσιος  77



Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – Η οπτική του τραπεζικού υπαλλήλου 

2.2.13 Πιθανοί κίνδυνοι  

 

Οι τραπεζικοί οργανισμοί πρέπει να είναι ενήμεροι για τους τύπους των 

πιθανών κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν τις κινητές τραπεζικές 

συναλλαγές. Αυτοί οι κίνδυνοι περιλαμβάνουν: 

 

Cloning: είναι η αντιγραφή της ταυτότητας ενός κινητού σε άλλο επιτρέποντας 

έτσι στο δράστη να μεταμφιέζεται με την πρόθεση να πραγματοποιεί 

τηλεφωνήματα και να χρησιμοποιεί υπηρεσίες που χρεώνονται στο 

λογαριασμό του κινητού του θύματος. Στην περίπτωση της κινητής 

τραπεζικής, το cloning θα μπορούσε να δώσει σε hacker την πρόσβαση στους 

τραπεζικούς λογαριασμούς του θύματος.  

 

Hijacking: ο επιτιθέμενος παίρνει τον έλεγχο της επικοινωνίας μεταξύ δυο 

οντοτήτων, προσποιούμενος ότι είναι μια από αυτές. Όπως και με το cloning 

έτσι και το hijacking δίνει στον hacker πρόσβαση στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς του θύματος.  

 

Malicious code: λογισμικό με τη μορφή ενός ιού, σκουληκιού ή άλλης μορφής 

βλαβερού κώδικα, φορτώνεται στη συσκευή, στην πύλη εξόδου των SMS ή 

στον εξυπηρετητή της τράπεζας με σκοπό να ξεκινήσει μια διεργασία που θα 

έχει άσχημο αντίκτυπο στην εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και τη 

διαθεσιμότητα των τραπεζικών συναλλαγών και πληροφοριών.  

 

Malware: συντομογραφία για το κακόβουλο λογισμικό το οποίο εισέρχεται στο 

σύστημα  συνήθως κρυφά, με την πρόθεση να επέμβει στην 

εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων, των 

εφαρμογών και του λειτουργικού συστήματος του θύματος, ή απλά για να 

ενοχλήσει και να προβληματίσει το θύμα.  
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Man-in-the-Middle Attack: μια επίθεση στο πρωτόκολλο ανταλλαγής στην 

οποία ο επιτιθέμενος θέτει τον εαυτό του ανάμεσα στον απαιτητή και τον 

επικυρωτή με την πρόθεση να εμποδίσει και να μεταβάλλει την πληροφορία 

που ανταλλάσσεται μεταξύ τους.  

 

Phishing: το να ξεγελάς το θύμα να σου αποκαλύψει ευαίσθητες προσωπικές 

πληροφορίες ή να μεταφορτώνεις κακόβουλο λογισμικό μέσω ηλεκτρονικού 

μηνύματος.  

 

Αναδρομολόγηση: το να εισβάλεις σε μια επικοινωνία αντικαθιστώντας μια 

ψευδή διεύθυνση ή ταυτότητα, συνήθως χρησιμοποιώντας την τεχνική Man-

in-the-Middle Attack. 

 

SMIShing: μια συνένωση των λέξεων «SMS phishing». Σε αυτόν τον τρόπο 

επίθεσης  χρησιμοποιούνται SMS για να διευκολύνουν πλαστές αιτήσεις για 

προσωπικές πληροφορίες.  

 

Spoofing: το να στέλνεις ένα πακέτο στο δίκτυο το οποίο φαίνεται ότι 

προέρχεται από αξιόπιστη πηγή ενώ στην πραγματικότητα είναι κακόβουλο.  

 

Vishing: μια σύντμηση των λέξεων «voice phishing» στην οποία τα θύματα 

ξεγέλιουνται και αποκαλύπτουν προσωπικές πληροφορίες μέσω 

τηλεφωνήματος.  

 

2.3 Κοινωνία χωρίς μετρητά; 
 

Η μετάβαση σε μια κοινωνία χωρίς μετρητά είναι θέμα συζητήσεων αρκετών 

χρόνων. Στη διάρκεια της δεκαετίας του εξήντα και του εβδομήντα, οι 

πλαστικές χρεωστικές και πιστωτικές κάρτες αναμενόταν να αντικαταστήσουν 
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τα μετρητά. Το ίδιο περίμενε κανείς και τις δεκαετίες του ογδόντα και του 

ενενήντα από τη χρησιμοποίηση των καρτών με τσιπ και του ηλεκτρονικού 

χρήματος. Ακόμα όμως το μετρητό παραμένει δημοφιλές και το μερίδιο της 

αγοράς που του αναλογεί έχει πέσει πολύ λίγο τα τελευταία χρόνια [10].  

 

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ξεκάθαρη άνοδος σε πληρωμές 

χωρίς μετρητά τα τελευταία χρόνια. Η μεγαλύτερη άνοδος παρατηρείται σε 

πληρωμές με πιστωτική κάρτα με μέσο όρο αύξησης 12% τα τελευταία 

χρόνια.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 28: Αριθμός πληρωμών με κάρτα ανά κάτοικο από το 1994 έως το 

2006 
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Η χρήση πιστωτικής έχει αρκετές διακυμάνσεις μεταξύ των μελών της 

Ευρώπης των 15. Σε χώρες με υψηλή χρήση, όπως είναι οι Σκανδιναβικές 

χώρες (Δανία, Φινλανδία και Σουηδία), ο μέσος όρος χρήσης καρτών είναι 

130 με 150 συναλλαγές ανά έτος. Σε χώρες με χαμηλή χρήση (Αυστρία, 

Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία και Ισπανία) ο αντίστοιχος αριθμός είναι μικρότερος 

από 40 ανά έτος και ανά κάτοικο.  

 

Οι πληρωμές με χρήση κάρτας είναι το πιο σημαντικό όπλο για την 

αντικατάσταση των μετρητών. Μπορεί να δει κανείς μια συσχέτιση μεταξύ των 

αναλήψεων από ATM και των πληρωμών με πιστωτική. Όταν ο αριθμός των 

πληρωμών με πιστωτική αυξάνεται πάνω από 70 το χρόνο τότε ο αριθμός 

των αναλήψεων από ΑΤΜ αρχίζει να ελαττώνεται. Αρκετές χώρες κάτω από 

αυτό το όριο επιδεικνύουν αυξημένη χρήση του ΑΤΜ κατά τη μετάβαση από 

τις αναλήψεις εντός του τραπεζικού υποκαταστήματος στις αναλήψεις από το 

ΑΤΜ.  

 

Δεν υπάρχουν ακριβή στατιστικά στοιχεία για τις αναλήψεις μετρητών ή για τις 

πληρωμές με μετρητά σε εμπορικά καταστήματα. Στοιχεία εμπειρικά ή μέσω 

ερωτηματολογίων δείχνουν ότι η Ισλανδία είναι η χώρα με τη χαμηλότερη 

χρήση μετρητών, σύμφωνα με την αξία των αγαθών που πωλούνται. Μόλις 

9% των αγαθών αγοράζονται με χρήση μετρητών. Στην Ισλανδία οι 

χρεωστικές και οι πιστωτικές κάρτες είναι το κύριο μέσο πληρωμής στα 

σημεία πώλησης.  

 

Φαίνεται ότι τα πιο κρύα κλίματα προωθούν τη χρήση καρτών και 

ηλεκτρονικών πληρωμών. Διεθνώς, οι χώρες με τη χαμηλότερη χρήση 

μετρητών είναι οι σκανδιναβικές χώρες με 28% στη Νορβηγία, 32% στη 

Φινλανδία και 37% στη Σουηδία. Στοιχεία στο Βέλγιο και την Ολλανδία 

αναφέρουν πληρωμές μετρητών σε ποσοστό 40-50% ενώ οι νοτιότερες χώρες 

παρουσιάζουν ποσοστά μεταξύ 60-80% και ακόμα μεγαλύτερα. Η Αυστρία και 

η Γερμανία είναι επίσης παραδοσιακές χώρες που βασίζονται στα μετρητά.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 29: Χρήση μετρητών και ΑΤΜ σε σχέση με τις πληρωμές μέσω 

πιστωτικής  

 

Επίσης το επίπεδο της αυτοματοποίησης των πληρωμών ποικίλει αρκετά 

ανάμεσα στις χώρες της Ευρώπης των 15. Οι περισσότερες από τις 

πληρωμές χωρίς μετρητά μπορούν να γίνουν είτε με ηλεκτρονικό είτε με τον 

παραδοσιακό τρόπο. Η αυτοματοποίηση των συναλλαγών είναι ένα μέτρο για 

το κατά πόσο οι μεταφορές κεφαλαίων και οι πιστώσεις λογαριασμών 

αντικαθίστανται από ηλεκτρονική μεταφορά αρχείων και πληρωμές μέσω 

διαδικτύου. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 30: Αριθμός ηλεκτρονικών συναλλαγών ανά κάτοικο και επίπεδο 

αυτοματοποίησης (ηλεκτρονικές συναλλαγές/συνολικές συναλλαγές) 

ΓΡΑΦΗΜΑ 30: Αριθμός ηλεκτρονικών συναλλαγών ανά κάτοικο και επίπεδο 

αυτοματοποίησης (ηλεκτρονικές συναλλαγές/συνολικές συναλλαγές) 

  

Παρ’ όλο που όλες οι χώρες επιδεικνύουν αυξημένα νούμερα ηλεκτρονικών 

πληρωμών ανά κάτοικο για τα έτη 2002-2006 και αυξημένο ποσοστό 

αυτοματοποίησης, οι πραγματικές διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών είναι 

αρκετά μεγάλες. Η Ολλανδία και η Φινλανδία είναι οι ηγέτιδες χώρες με μόνο 

3-4% των συναλλαγών να γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο.  

Παρ’ όλο που όλες οι χώρες επιδεικνύουν αυξημένα νούμερα ηλεκτρονικών 

πληρωμών ανά κάτοικο για τα έτη 2002-2006 και αυξημένο ποσοστό 

αυτοματοποίησης, οι πραγματικές διακυμάνσεις μεταξύ των χωρών είναι 

αρκετά μεγάλες. Η Ολλανδία και η Φινλανδία είναι οι ηγέτιδες χώρες με μόνο 

3-4% των συναλλαγών να γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο.  

  

Από την πλευρά της στατιστικής μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι 

υπάρχει μια ξεκάθαρη τάση για μια κοινωνία χωρίς μετρητά αλλά με 

ηλεκτρονικές πληρωμές. Όμως η πρόοδος είναι αρκετά αργή και η χρήση 

Από την πλευρά της στατιστικής μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι 

υπάρχει μια ξεκάθαρη τάση για μια κοινωνία χωρίς μετρητά αλλά με 

ηλεκτρονικές πληρωμές. Όμως η πρόοδος είναι αρκετά αργή και η χρήση 
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μετρητών μειώνεται μόλις 2-3% ανά έτος. Αν αυτή η τάση δεν επιταχυνθεί, η 

χρήση των μετρητών θα είναι κυρίαρχη για αρκετά χρόνια, ειδικά στις 

κεντρικές και νότιες χώρες της Ευρώπης.  

 

2.3.1 Τεχνολογικές εξελίξεις 

 

Σταδιακά όμως φαίνεται ότι πλησιάζουμε σε ένα κομβικό σημείο όσο αφορά 

τις συνήθεις πρακτικές πληρωμών. Τα κινητά τηλέφωνα γίνονται με γοργούς 

ρυθμούς η προσωπική ηλεκτρονική συσκευή του καθενός και μπορούν να 

πραγματοποιήσουν μια μεγάλη γκάμα λειτουργιών. Στην πραγματικότητα τα 

μοντέρνα έξυπνα τηλέφωνα είναι μικροί υπολογιστές με αρκετές δυνατότητες 

εισαγωγής – εξαγωγής δεδομένων και επικοινωνίας. Σίγουρα έχουν μικρότερη 

υπολογιστική ισχύ από τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά αυτό δεν είναι 

εμπόδιο για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών συναλλαγών καθώς οι 

απαιτήσεις είναι πολύ μικρότερες.  

 

Τα σημερινά έξυπνα τηλέφωνα είναι εφοδιασμένα ανάμεσα στα άλλα με 

δυνατότητες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερολογίου, αρχείου επαφών, 

ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, μουσική, ραδιόφωνο, παιχνίδια, GPS και 

χάρτες, λεξικό, δυνατότητες επεξεργασίας κειμένου. λογιστικών φύλλων και 

παρουσιάσεων. Οι δυνατότητες των κινητών τηλεφώνων μεγαλώνουν με 

πολύ γοργούς ρυθμούς όσο αφορά την προσαρμοστικότητα και την 

τεχνολογία. Ιδιαίτερα οι νέοι μοιάζουν έτοιμοι να υιοθετήσουν ότι καινούριο 

τεχνολογικά τους παρουσιαστεί.  

 

Το κινητό τηλέφωνο μπορεί να γίνει η ιδανική πλατφόρμα για προσωπικές 

πληρωμές. Ο καθένας μπορεί να δει σε πραγματικό χρόνο το υπόλοιπο των 

λογαριασμών του και να έχει πλήρη ενημέρωση για τις συναλλαγές του στην 

οθόνη του τηλεφώνου του. Επίσης διαθέτουν όλες τις απαραίτητες 

δυνατότητες επικοινωνίας: δυνατότητες σύνδεσης με δίκτυα τηλεφωνίας και 

διαδικτύου για επικοινωνίες μεγάλων αποστάσεων και εξουσιοδότηση 
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πραγματοποίησης συναλλαγών και επικοινωνία μικρής απόστασης για 

σύνδεση με τερματικά ή μεταξύ τηλεφώνων.  

 

Η διεπιφάνεια χρήστη είναι οικεία στους περισσότερους. Υπάρχει μια σχετικά 

μεγάλη έγχρωμη οθόνη, διαθέτει πληκτρολόγιο για καταχώριση PIN και 

λεπτομερειών πληρωμής και αρκετή υπολογιστική ισχύ για κρυπτογράφηση 

και άλλες εργασίες ασφαλείας. Η κάρτα SIM που χρησιμοποιείται σε όλα τα 

GSM κινητά τηλέφωνα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για λύσεις ασφαλών 

πληρωμών αφού ακολουθεί τα πρωτόκολλα ασφαλείας για τα chip που 

χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες κάρτες πληρωμών.  

 

Το κινητό τηλέφωνο θα μπορούσε εύκολα να αποθηκεύει τις πληροφορίες 

όλων των προσωπικών καρτών συναλλαγών του χρήστη με τον ίδιο τρόπο 

που αποθηκεύει τις επαφές για όλους τους γνωστούς και τους συνεργάτες του 

χρήστη. Μπορεί να δείχνει τις διαθέσιμες κάρτες στην οθόνη και πιθανώς με 

την πάροδο του χρόνου να μάθει τις προτιμήσεις του χρήστη για 

συγκεκριμένες συναλλαγές. Επιπλέον οι πληροφορίες των καρτών θα 

μπορούσαν να ενημερώνονται αυτόματα από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή 

μέσω τεχνολογιών κοντινής επικοινωνίας. Οι βάσεις δεδομένων των εταιρειών 

πιστωτικών καρτών και των τραπεζών θα κρατούν αντίγραφα ασφαλείας σε 

περίπτωση δυσλειτουργίας ή απώλειας του τηλεφώνου. Σε τέτοιες 

περιπτώσεις όλα τα απαραίτητα δεδομένα θα μπορούν εύκολα να 

μεταφορτωθούν σε ένα καινούριο τηλέφωνο ή κάρτα SIM χωρίς μεγάλη 

δυσκολία. Η συσκευή θα μπορούσε επίσης να περιέχει ή να μπορεί να έχει 

πρόσβαση σε όλες τις λεπτομέρειες πληρωμής ενός λογαριασμού με τον ίδιο 

τρόπο που έχει σήμερα πρόσβαση ένα έξυπνο τηλέφωνο στο ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο του χρήστη. 

 

Τα κινητά τηλέφωνα θα μπορούσαν επίσης να προσφέρουν μεγαλύτερη 

ευκολία και στη διαδικασία της πληρωμής. Το τηλέφωνο θα μπορούσε 

αυτόματα να αλληλεπιδρά με τερματικά πληρωμών χρησιμοποιώντας 

τεχνολογίες κοντινής επικοινωνίας (RFID, Bluetooth). Το τερματικό του 
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σημείου πληρωμής θα μετέφερε τις λεπτομέρειες της συναλλαγής στο 

τηλέφωνο και ο καταναλωτής απλά θα τις έλεγχε και θα δεχόταν την πληρωμή 

πατώντας ένα πλήκτρο. Για μεγαλύτερες πληρωμές ή για περισσότερη 

ασφάλεια ο χρήστης θα έπρεπε να καταχωρίσει και το PIN του.  

 

Το πιθανότερο είναι η τεχνολογική πρόοδος να καταστήσει ικανά τα τηλέφωνα 

να έχουν δυνατότητες βιολογικής αναγνώρισης. Έτσι θα ενισχυθεί η ασφάλεια 

τους και η προστασία από κακόβουλη χρήση τους. Παράλληλα μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν και για την αποστολή και για την παραλαβή πληροφοριών 

οπότε είναι η ιδανική πλατφόρμα για πληρωμές μεταξύ προσώπων, πράγμα 

αδύνατο για τις παραδοσιακές υπηρεσίες καρτών.  

 

Παράλληλα τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να μεταφέρουν πληροφορίες 

εισιτηρίων και καρτών επιβίβασης καθιστώντας τα ιδανικά για όλα τα είδη 

συγκοινωνιών και εκδηλώσεων. Επίσης η τεχνολογία RFID μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο αυτόματων θυρών και θυρών ασφαλείας.  

 

Από όλα τα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι η κατάσταση που έχουν να 

αντιμετωπίσουν όλες οι καινούριες μορφές πληρωμών μπορεί να ξεπεραστεί 

με τη δυνατότητα πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων. Έτσι παρουσιάζεται 

μια βολική πρακτική πληρωμών με αρκετές δυνατότητες εξέλιξης και 

αποδοχής από το καταναλωτικό κοινό.  

 

2.3.2 Απαιτήσεις ασφάλειας δεδομένων και αυθεντικοποίησης 
χρήστη 

 

Οι ηλεκτρονικές πληρωμές φυσικά δίνουν έμφαση στις ανάγκες για αυξημένη 

ασφάλεια και αυθεντικοποίηση χρήστη. Το υπάρχον περιβάλλον διαδικτύου 

και ηλεκτρονικών υπολογιστών περιέχει αρκετούς γνωστούς κινδύνους με τη 

μορφή ιών και κακόβουλου λογισμικού. Οι Δούρειοι Ίπποι είναι ένας 
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χαρακτηριστικός τύπος κακόβουλου λογισμικού που μπορεί να αναλάβει τον 

έλεγχο του ηλεκτρονικού υπολογιστή και να λειτουργεί σαν ένας ενδιάμεσος 

κρίκος διαβάζοντας και αλλάζοντας τα δεδομένα εισαγωγής, μεταβάλλοντας 

τις εικόνες στην οθόνη και τα δεδομένα. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να 

αλλάζει δεδομένα συναλλαγών και έτσι να πραγματοποιεί ψεύτικες 

συναλλαγές στο όνομα του χρήστη. 

 

Επειδή οι λύσεις ασφαλείας σε ένα κινητό τηλέφωνο είναι περισσότερο 

συμπαγείς από ότι στους συμβατικούς Η/Υ, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να 

διαδραματίσουν ένα σημαντικό ρόλο στις ασφαλείς τραπεζικές συναλλαγές και 

σε άλλες υπηρεσίες εξ αποστάσεως που απαιτούν ισχυρή αυθεντικοποίηση 

χρήστη και ασφάλεια δεδομένων.  

 

Υπάρχει ένας διαρκώς αυξανόμενος αριθμός εταιρειών που θέλουν να 

παρέχουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες βασισμένες στο διαδίκτυο για τους πελάτες 

τους. Ωστόσο οι περισσότερες από αυτές απαιτούν ισχυρή αναγνώριση και 

ταυτοποίηση χρήστη. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι εφορίες, ασφαλιστικές 

εταιρείες, υπηρεσίες κοινωνικής ασφάλισης, διάφορες υπηρεσίες και εταιρείες 

και φυσικά τραπεζικοί οργανισμοί. Το ζήτημα της ασφάλειας απαιτεί μια γενική 

και κοινή αποδεκτή λύση έτσι ώστε να είναι βολική και χρήσιμη για όλα τα 

εμπλεκόμενα μέρη. Διαφορετική λύση για διαφορετικό πάροχο θα ήταν 

δαπανηρό και πολύπλοκο και θα απαιτούσε από τους πελάτες να 

χρησιμοποιούν διαφορετικές συσκευές αναγνώρισης και συνθηματικά για 

κάθε υπηρεσία.  

 

Η παγκοσμιοποίηση του διαδικτύου χρειάζεται μια προτυποποιημένη λύση 

που να δουλεύει σε πολλές χώρες για να αποφευχθεί μια ζούγκλα από μη 

διαλειτουργικές εθνικές λύσεις. Χρειάζεται ένα δίκτυο από διαλειτουργικές 

λύσεις ασφαλής αναγνώρισης με τον ίδιο τρόπο που έχουμε διαλειτουργικές 

υπηρεσίες GSM που χρησιμοποιούν μια κοινή προτυποποιημένη πλατφόρμα 

SIM.  
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Θα μπορούσε το κινητό τηλέφωνο να γίνει μια συσκευή γενικής ταυτοποίησης; 

Ήδη εμπεριέχει την κάρτα SIM η οποία αναπτύχθηκε για να ταυτοποιεί τον 

χρήστη με τον πάροχο τηλεφωνίας. Η χρήση αυτού του συστατικού μπορεί να 

επεκταθεί σε μια συσκευή γενικής αυθεντικοποίησης και ταυτοποίησης.  

 

Υπάρχουν φυσικά και άλλες τεχνικές λύσεις αλλά απαιτούν επιπλέον 

επεξεργαστές ασφαλείας είτε μέσα στο τηλέφωνο είτε ξεχωριστά. Μια 

ερώτηση – κλειδί είναι ποιος οργανισμός μπορεί να παρέχει την υπηρεσία 

ταυτοποίησης. Θα είναι ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας, η τράπεζα, μια 

εξειδικευμένη αρχή ηλεκτρονικής ταυτοποίησης; Μπορεί η ανάπτυξη να 

βασιστεί πάνω στη συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών; Σε 

κάθε περίπτωση η συνεργασία είναι απαραίτητη για την υλοποίηση μιας κοινά 

αποδεκτής λύσης. Στην Τουρκία, οι πάροχοι κινητής τηλεφωνίας, οι τράπεζες, 

οι αρχές και μια ιδιωτική εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών ταυτοτήτων έχουν 

συμφωνήσει πάνω σε μια κοινή βάση SIM για λύσεις ταυτοποίησης. Η 

Turkcell, ένας πρωτοπόρος τηλεπικοινωνιακός πάροχος, είναι ο 

επιχειρηματικός συντονιστής και η E-Guven είναι η αρχή ασφαλής 

ταυτοποίησης που χρησιμοποιείται από όλους τους παρόχους ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών για ηλεκτρονική ταυτοποίηση των πελατών τους. Οι Τούρκοι 

καταναλωτές μπορούν να χρησιμοποιήσουν το κινητό τους τηλέφωνο για 

ασφαλείς ηλεκτρονικές συνδέσεις σε τράπεζες, κυβερνητικές υπηρεσίες κλπ. 

 

2.3.3 Κίνητρα και αντικίνητρα ανάπτυξης 

 

Το ερώτημα που τίθεται έπειτα από τα παραπάνω είναι κατά πόσο μπορεί 

κάποιος να επιταχύνει τις αλλαγές στη διαδικασία πληρωμών. Σε γενικές 

γραμμές ο ανταγωνισμός στην αγορά ωθεί τους συμμετέχοντες να αυξήσουν 

την παραγωγικότητα τους. Αν οι εμπλεκόμενοι δεν μπορούν να αλλάξουν και 

να προσαρμοστούν τότε αυτόματα τίθενται εκτός παιχνιδιού. Οι πελάτες και οι 

πάροχοι υπηρεσιών χρειάζονται τις φθηνότερες λύσεις. Οι περισσότερο 

ανταγωνιστικές λύσεις σύντομα υιοθετούνται από όλους τους εμπλεκόμενους 

σε διαφορετικούς τομείς.  
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Σε μερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητη και η συνδρομή της πολιτείας. 

Αλλιώς ο δημόσιος τομέας δε θα μπορεί να γευτεί τους καρπούς και τα 

προνόμια της ψηφιοποίησης και των τεχνολογιών πληροφορικής και 

επικοινωνιών. Τέτοια παραδείγματα μπορεί να βρει κανείς στους τομείς της 

ηλεκτρονικής υγείας, της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και των ηλεκτρονικών 

μεταφορών. Αλλά και εδώ υπάρχουν δυνάμεις που προσπαθούν να 

διατηρήσουν την παρούσα κατάσταση οδηγημένοι από ωφελιμιστικά κίνητρα.  

 

Η δομή της βιομηχανίας πληρωμών περιέχει επίσης εμπόδια με τη μορφή των 

μονοπωλιακών δικτύων, απαιτήσεις συντονισμού μεταξύ των ανταγωνιστών 

και κανονιστικούς περιορισμούς σε παροχή υπηρεσιών. Η υλοποίηση νέων 

τρόπων πληρωμών απαιτεί τη συνεργασία μεταξύ τράπεζας αποστολέα και 

τράπεζας παραλήπτη όπως επίσης και στο εσωτερικό δίκτυο της κάθε 

τράπεζας και στα κέντρα εκκαθάρισης. Αυτό απαιτείται για κάθε δυνατότητα 

που θα προσφέρεται στους χρήστες.  

 

Είναι επίσης γεγονός ότι ο ανταγωνισμός είναι ο κύριος μοχλός ανάπτυξης για 

ανάπτυξη της παραγωγικότητας. Στο πεδίο των πληρωμών όμως αδιαφανείς 

τιμολογιακές πολιτικές έχουν ως αποτέλεσμα οι τελικοί χρήστες να βλέπουν 

ελάχιστο ή καθόλου κέρδος μεταξύ των διαφορετικών τρόπων πληρωμής. Οι 

επιταγές, τα μετρητά και οι κάρτες έχουν διαφορετική μεταχείριση από τους 

χρήστες όσο το αντίστοιχο κόστος μπορεί να υπολογιστεί και να συγκριθεί.  

 

Οι έμποροι από την άλλη μεριά γενικώς δεν χρεώνουν επιπλέον το κόστος 

συναλλαγής, αλλά συμπεριλαμβάνουν στην τελική τιμή των προϊόντων τους 

ένα ποσό. Οι τράπεζες συνήθως μετακυλίουν το κόστος μέσω των εμπόρων 

στους τελικούς χρήστες ή τα κρύβουν μέσα στης ημέρες αξίας ή στα επιτόκια. 

Η έλλειψη ξεκάθαρου κόστους συναλλαγής σημαίνει ότι το πραγματικό κόστος 

συναλλαγής δεν φτάνει στους τελικούς χρήστες και για αυτό το λόγο 

εμποδίζεται η επιλογή του καλύτερου τρόπου πληρωμής κάθε φορά. Οπότε 
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αν πρέπει να επιταχυνθεί η εξέλιξη στις υπηρεσίες πληρωμών χρειάζεται να 

αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να μειωθούν τα αντικίνητρα.  

 

Με βάση τα παραπάνω μπορεί να πει κανείς ότι η υλοποίηση και η διείσδυση 

των πληρωμών μέσω κινητών τηλεφώνων στο ευρύ κοινό θα χρειαστεί το 

χρόνο της αφού πρώτα θεσπιστεί μια γενική, ευρέως αποδεκτή και φιλική στο 

χρήστη λύση. Οι συνήθειες πληρωμών μας είναι βαθιά ριζωμένες. Οι έμποροι 

χρειάζονται αρκετό χρόνο για να τροποποιήσουν τα συστήματα τους. Οι 

τράπεζες θέλουν πρώτα να πειστούν ότι το καινούριο επιχειρηματικό μοντέλο 

πληρωμών θα έχει επαρκή ανταποδοτικά οφέλη για αυτές. Από την άλλη 

μεριά όμως οι τελευταίες εξελίξεις στις Τεχνολογίες Πληροφοριών και 

Επικοινωνιών και στην κινητή τηλεφωνία ειδικότερα παρέχουν μια σταθερή 

πλατφόρμα για τη θεμελίωση μιας καινούριας γενιάς πληρωμών. Άλλωστε η 

ευκολία και η χρηστικότητα των κινητών πληρωμών θα έχει μεγάλη 

ανταπόκριση στους χρήστες των έξυπνων τηλεφώνων.              
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

3.1 Η ηλεκτρονική τραπεζική από την οπτική των τραπεζικών 
υπαλλήλων 
 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας επιχειρήθηκε να μελετηθεί η 

συμπεριφορά των υπαλλήλων διαφόρων τραπεζών απέναντι στις καινούριες 

μορφές ηλεκτρονικής τραπεζικής. Μέσω ενός ερωτηματολογίου επιχειρήθηκε 

να μελετηθεί κατά πόσο ο τραπεζικός υπάλληλος είναι γνώστης των 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρει η τράπεζα στην οποία εργάζεται, 

κατά πόσο τις χρησιμοποιεί ή επωφελείται από αυτές και αν τις προτείνει ως 

εναλλακτικό τρόπο εξυπηρέτησης στους πελάτες με τους οποίους 

συνεργάζεται.      

 

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, την περίοδο Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2009, 

μοιράστηκαν περίπου εκατόν τριάντα ερωτηματολόγια και επεστράφησαν 

συμπληρωμένα εβδομήντα. Οι συνθήκες εργασίας και ο φόρτος δουλειάς δεν 

επέτρεψαν την καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση των ερωτηματολογίων από 

όλους τους υπαλλήλους στους οποίους μοιράστηκαν. Παρ’ όλα αυτά το 

υπάρχον δείγμα θεωρείται αντιπροσωπευτικό αφού περιλαμβάνει 

συμπληρωμένα ερωτηματολόγια από όλες σχεδόν τις τράπεζες που 

δραστηριοποιούνται πανελλαδικά. Η δειγματοληψία έγινε στην περιοχή 

Χαριλάου της Θεσσαλονίκης, στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης και στη 

Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης. Η πρώτη περιοχή είναι έντονα οικιστική 

με συγκεντρωμένα αρκετά υποκαταστήματα τραπεζών σε μικρή ακτίνα μεταξύ 

τους. Είναι περιοχή πυκνά δομημένη και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο 

εμπορικές επιχειρήσεις και άτομα κάθε ηλικίας. Στην περιοχή της επαρχίας 

Λαγκαδά δραστηριοποιούνται μόνο οι μεγαλύτερες ελληνικές τράπεζες, 

Eurobank, Πειραιώς, Αγροτική, Εθνική και Εμπορική και οι πελάτες τους είναι 

οι κάτοικοι της επαρχίας αλλά και οι εμπορικές, βιομηχανικές και βιοτεχνικές 

επιχειρήσεις της περιοχής. Τέλος στη Βιομηχανική Περιοχή της Θεσσαλονίκης 

οι περισσότεροι πελάτες είναι επιχειρηματίες και έμποροι με τους υπαλλήλους 

τους.  

Παπακώστας Δ. Χαρίσιος  91



Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – Η οπτική του τραπεζικού υπαλλήλου 

 

Το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε με γνώμονα τις παρακάτω κατευθυντήριες 

γραμμές: 

1. Να μελετήσει τη γνώση και την συμπεριφορά των υπαλλήλων απέναντι 

στις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής. 

2. Να διερευνήσει κατά πόσο προτείνουν τη χρήση τέτοιων υπηρεσιών στους 

πελάτες τους. 

3. Να ζητήσει τη γνώμη των υπαλλήλων για νέες υπηρεσίες ηλεκτρονικής 

τραπεζικής και  

4. Να προτείνει τρόπους για την μεγαλύτερη εξάπλωση των ηλεκτρονικών 

εργασιών στους πελάτες. 

 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανήκουν κατά κύριο λόγο στην ηλικιακή ομάδα 

25 με 45 με ένα ποσοστό της τάξης του 31% να είναι πάνω από 45 χρονών. 
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ΓΡΑΦΗΜΑ 31: Ηλικιακή κατανομή συμμετεχόντων στην έρευνα   
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Από τους ερωτηθέντες υπήρχε μια ομοιογένεια στα χρόνια της τραπεζικής 

τους εμπειρίας σύμφωνα με το παρακάτω διάγραμμα.  

Χρόνια Εμπειρίας

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Μέχρι 5 5 έως 10 10 έως 15 15+

Χρόνια Εμπειρίας

 
ΓΡΑΦΗΜΑ 32: Χρόνια εμπειρίας συμμετεχόντων στην έρευνα   

 
Ανάλογα με τους περιορισμούς, τις αρμοδιότητες του υπαλλήλου, τα χρόνια 

εμπειρίας του και την πολιτική που ακολουθεί η κάθε τράπεζα υπάρχει 

διαφορετική παροχή πρόσβασης στο διαδίκτυο. Παρατηρήθηκε ότι στην ίδια 

τράπεζα είχαν διαφορετικά δικαιώματα πρόσβασης κατώτεροι υπάλληλοι ή 

υπάλληλοι ταμείων σε σχέση με διευθυντικά στελέχη. Η πρόσβαση των 

υπαλλήλων στο διαδίκτυο από το χώρο εργασίας τους παρουσιάζεται στο 

παρακάτω γράφημα.  
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Πρόσβαση στο διαδίκτυο στην εργασία
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ΓΡΑΦΗΜΑ 33: Πρόσβαση στο διαδίκτυο από το χώρο εργασίας  

Πρόσβαση στο διαδίκτυο από σπίτι
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ΓΡΑΦΗΜΑ 34: Πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι  
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Μεγάλο ενδιαφέρον έχει η απάντηση των ερωτηθέντων σε σχέση με την 

πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι. Ποσοστό 93,4% απάντησε ότι έχει 

πρόσβαση από το σπίτι του. Πιθανώς η καθημερινή και πολύωρη 

ενασχόληση με τους υπολογιστές, το σχετικά υψηλό μορφωτικό επίπεδο και οι 

πολύ καλές αποδοχές των τραπεζικών υπαλλήλων είναι κάποιοι λόγοι της 

τόσο μεγάλης διείσδυσης του διαδικτύου στα σπίτια των υπαλλήλων.  

Επισκεφθήκατε site της Τράπεζάς σας;
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ΓΡΑΦΗΜΑ 35: Πρόσβαση στο δικτυακό χώρο της τράπεζας   

 

Σχεδόν αντίστοιχη της απάντησης για την πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι και η 

απάντηση για το αν έχουν επισκεφθεί το διαδικτυακό τόπο της τράπεζας που 

εργάζονται. Η απάντηση είναι καταφατική σε ποσοστό 96,7% και δείχνει το 

ενδιαφέρον των υπαλλήλων για τη διαδικτυακή εικόνα της τράπεζας τους.  

 

Εκτός όμως από απλή επίσκεψη αρκετοί είναι οι υπάλληλοι που 

χρησιμοποιούν το διαδικτυακό τόπο της τράπεζας τους για ενημέρωση τους 
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για προϊόντα, τιμολόγια και επιτόκια αλλά και για πληροφορίες τοποθεσίας 

καταστημάτων και ΑΤΜ. Αυτοί οι λόγοι επίσκεψης φαίνονται στο παρακάτω 

διάγραμμα.  
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ΓΡΑΦΗΜΑ 36: Λόγοι επίσκεψης ιστοχώρου τράπεζας   

 

Ο έντονος ανταγωνισμός αλλά και η μορφή των τραπεζικών προϊόντων έχει 

οδηγήσει πολλούς να επισκέπτονται και δικτυακούς τόπους άλλων τραπεζών 

σε ποσοστό 66%. Οι κυριότεροι λόγοι για αυτή την ενέργεια είναι η 

ενημέρωση για λεπτομέρειες ανταγωνιστικών προϊόντων, τιμολογίων και 

επιτοκίων αλλά και δραστηριοτήτων των άλλων τραπεζών. Σε μικρότερο 

ποσοστό έγινε χρήση του ιστοχώρου για την εύρεση υποκαταστημάτων 

άλλων τραπεζών προκειμένου να γίνει επικοινωνία μαζί τους για επίλυση 

τραπεζικών θεμάτων.   
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Επισκεφθήκατε site αλλης Τράπεζας;
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ΓΡΑΦΗΜΑ 37: Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο άλλης τράπεζας   

Λόγοι επίσκεψης site άλλης Τράπεζας

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

 ΓΡΑΦΗΜΑ 38: Λόγοι πρόσβασης στο δικτυακό τόπο άλλης τράπεζας   
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Κανάλια ηλεκτρονικής τραπεζικής
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ΓΡΑΦΗΜΑ 39: Κανάλια ηλεκτρονικής τραπεζικής  

Έχετε ενημερωθεί για ηλεκτρονικές υπηρεσίες
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ΓΡΑΦΗΜΑ 40: Ενημέρωση για υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής  
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Στην ερώτηση για τα διαθέσιμα κανάλια ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης της κάθε 

τράπεζας, εντύπωση προκαλεί ότι το μεγαλύτερο ποσοστό απαντά ότι η 

τράπεζα του διαθέτει υπηρεσίες μέσω διαδικτύου και μέσω ΑΤΜ ενώ σχεδόν 

όλες οι τράπεζες διαθέτουν κάποια μορφή εξυπηρέτησης και μέσω 

τηλεφώνου. Από εδώ φαίνεται ότι οι εναλλακτικές μορφές εξυπηρέτησης, 

όπως είναι το τηλέφωνο και το APS, δεν έχουν τύχει της διαφήμισης ή της 

αποδοχής που τους πρέπει από το κοινό οπότε και οι ίδιοι οι υπάλληλοι δεν 

τα θεωρούν ως κανάλια εναλλακτικής τραπεζικής, με άμεσο αντίκτυπο φυσικά 

να μην τα προτείνουν για την διεκπεραίωση των συναλλαγών των πελατών 

τους.  

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το Γράφημα 40 στο οποίο φαίνεται ότι ένα ποσοστό 

11,5% των ερωτηθέντων δεν έχει ενημερωθεί για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 

που παρέχει η τράπεζα του. Είναι γεγονός ότι οι έντονοι ρυθμοί εργασίας και 

οι συνεχείς μεταβολές στο τραπεζικό τοπίο φέρνουν συνεχώς καινούριες 

εξελίξεις που οι υπάλληλοι στο μεγαλύτερο βαθμό δεν μπορούν να τις 

ακολουθήσουν. Έγκειται όμως στη διοίκηση της τράπεζας, στις αρμόδιες 

διευθύνσεις προσωπικού ή ακόμα και στους κατά τόπους διευθυντές να 

ενημερώνουν τους υπαλλήλους τους για να προωθούν και αυτοί με τη σειρά 

τους τα καινούρια προϊόντα στους πελάτες. Άλλωστε η προσωπική επαφή 

είναι πάντοτε καλύτερη και πιο αποτελεσματική από ένα διαφημιστικό 

φυλλάδιο ή ένα διαφημιστικό σποτ στην τηλεόραση.  

 

Αντίστοιχη με το προηγούμενο ερώτημα είναι και η απάντηση στην ερώτηση 

αν έχουν χρησιμοποιήσει κάποια από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που 

προσφέρει η τράπεζα τους. Ποσοστό περίπου 90% έχει χρησιμοποιήσει 

κάποια από αυτές. Παρά το ότι η εργασία μέσα στην τράπεζα τους δίνει τη 

δυνατότητα να πραγματοποιούν όλες τις συναλλαγές τους εύκολα και 

γρήγορα, ωστόσο η ευελιξία και η διαρκής διαθεσιμότητα των υπηρεσιών 

ηλεκτρονικής τραπεζικής εξυπηρετεί τους τραπεζικούς υπαλλήλους για τις 

προσωπικές τους ανάγκες σε πολύ μεγάλο ποσοστό.  

Παπακώστας Δ. Χαρίσιος  99



Υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής – Η οπτική του τραπεζικού υπαλλήλου 

Έχετε χρησιμοποιήσει ηλεκτρονική υπηρεσία;
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ΓΡΑΦΗΜΑ 41: Χρησιμοποίηση ηλεκτρονικής υπηρεσίας   

Ποιά κανάλια ηλεκτρονικής τραπεζικής 
χρησιμοποιειτέ;
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ΓΡΑΦΗΜΑ 42: Πιο συνηθισμένο κανάλι ηλεκτρονικής τραπεζικής  
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Από τα διαθέσιμα κανάλια επικοινωνίας οι τραπεζικοί υπάλληλοι 

χρησιμοποιούν περισσότερο το ΑΤΜ σε ποσοστό 77%, στη δεύτερη θέση 

έρχεται το διαδίκτυο με ποσοστό 57,4% και σε μικρότερο ποσοστό η 

εξυπηρέτηση μέσω σταθερού, κινητού τηλεφώνου και APS. Εδώ μπορεί να 

δει κανείς το παράδοξο ότι ενώ από τους ερωτηθέντες ποσοστό 93,4% είχε 

απαντήσει ότι έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι του, ωστόσο από 

αυτούς το ένα τρίτο σχεδόν δεν το έχει χρησιμοποιήσει για να 

πραγματοποιήσει κάποια ηλεκτρονική συναλλαγή.  

 

Στην ερώτηση αν προτείνετε σε πελάτες τα εναλλακτικά δίκτυα ηλεκτρονικής 

τραπεζικής, η απάντηση των ερωτηθέντων ήταν πανομοιότυπη με το αν 

χρησιμοποιούν οι ίδιοι κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία. Λογικό είναι πως δε θα 

προτείνεις κάτι αν ο ίδιος δεν το έχεις δοκιμάσει. Το ίδιο συμβαίνει και σε αυτή 

την περίπτωση όπου οι υπάλληλοι που δε χρησιμοποιούν και δε γνωρίζουν 

τον τρόπο λειτουργίας δεν προτείνουν αυτές τις υπηρεσίες στους πελάτες 

τους.  

Προτείνετε σε πελάτες τα εναλλακτικά δίκτυα;
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ΓΡΑΦΗΜΑ 43: Προτείνετε σε πελάτες εναλλακτικά δίκτυα τραπεζικής;  
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Ποσοστό εργασιών που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά
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ΓΡΑΦΗΜΑ 44: Ποσοστό εργασιών που μπορούν να πραγματοποιηθούν 

ηλεκτρονικά και δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία του πελάτη  

 

Οι επόμενες δυο ερωτήσεις αφορούν το ποσοστό εργασιών που εκτελεί ο 

συγκεκριμένος υπάλληλος και οι οποίες απαιτούν ή όχι τη φυσική παρουσία 

του πελάτη. Υπάρχουν εργασίες που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν αν 

ο πελάτης δε βρίσκεται αυτοπροσώπως στην τράπεζα του. Χαρακτηριστικά 

παραδείγματα είναι το άνοιγμα λογαριασμών, η λήψη καταναλωτικού και 

στεγαστικού δανείου, η πληρωμή επιταγών και οι χορηγήσεις. Αντίστοιχα 

όμως υπάρχουν και πάρα πολλές κατηγορίες εργασιών που μπορούν να 

γίνουν χωρίς να βρίσκεται παρών ο πελάτης. Η πλειονότητα αυτών των 

εργασιών είναι αυτές που μπορεί να κάνει ο πελάτης μέσω εναλλακτικών 

ηλεκτρονικών καναλιών. Την αυτοπρόσωπη παρουσία την αντικαθιστά 

κάποια μορφή ασφαλούς εισόδου στο σύστημα της τράπεζας μέσω κάποιου 

κωδικού ασφαλείας. Αφού γίνει η είσοδος ο πελάτης μπορεί κάλλιστα μόνος 

του να διεκπεραιώσει αρκετές συναλλαγές. Από τους ερωτηθέντες 
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εργαζομένους ποσοστό περίπου 58% απάντησε ότι πάνω από τις μισές 

εργασίες που εκτελεί κατά τη διάρκεια της εργασίας του μπορούν να 

πραγματοποιηθούν χωρίς την παρουσία πελάτη.  

 

Ποσοστό εργασιών που απαιτούν φυσική 
παρουσία πελάτη
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ΓΡΑΦΗΜΑ 45: Ποσοστό εργασιών που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν 

ηλεκτρονικά και απαιτούν τη φυσική παρουσία του πελάτη  

 

 Ακριβώς ίδια ήταν τα ποσοστά στην αντίθετη ερώτηση, δηλαδή σε ποιο 

ποσοστό εργασιών είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του πελάτη. Το ίδιο 

ποσοστό 58,3% απάντησε ότι μόνο οι μισές εργασίες που εκτελεί κάθε φορά 

απαιτούν τη φυσική παρουσία του πελάτη.  

 

Οι προηγούμενες δυο ερωτήσεις σκοπό είχαν να σκεφθεί ο υπάλληλος τις 

καθημερινές του εργασίες και ποιο ποσοστό από αυτές θα μπορούσε να τις 

πραγματοποιήσει ο ίδιος ο πελάτης χωρίς τη βοήθεια του. Με αυτό τον τρόπο 
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όταν πραγματοποιεί κάποια συναλλαγή που μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά 

θα το προτείνει στον πελάτη έτσι ώστε την επόμενη φορά να προσπαθήσει 

μόνος τους να πραγματοποιήσει την ίδια συναλλαγή. Έτσι και ο υπάλληλος 

θα αποφορτιστεί αλλά και ο πελάτης θα έχει την δυνατότητα μόνος του να 

πραγματοποιήσει τις συναλλαγές του όποτε θέλει χωρίς να δεσμεύει κάποιον 

ή να χρεώνεται επιπλέον. Παράλληλα, μέσω αυτών των ερωτήσεων ο 

υπάλληλος είχε τη δυνατότητα να σκεφτεί και να προτείνει επιπλέον 

συναλλαγές που ακόμα δεν γίνονται αλλά θα μπορούσαν κάποια στιγμή να 

πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά.  

 

Στις επόμενες δυο ερωτήσεις ζητήθηκε από τους υπαλλήλους να αναφέρουν 

τις εργασίες που εκτελούν και μπορούν να γίνουν ηλεκτρονικά αλλά και αυτές 

που δεν είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν χωρίς την παρουσία του πελάτη. 

Στην κατηγορία των εργασιών που δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία του 

πελάτη ανήκουν οι παρακολουθήσεις και ενημερώσεις λογαριασμών, καρτών, 

δανείων, χαρτοφυλακίου, μετοχών και επιτοκίων. Επίσης μεταφορές ποσών 

από λογαριασμό σε λογαριασμό ιδίου ή άλλου, πάγιες εντολές, πληρωμές 

λογαριασμών ΔΕΚΟ, ΙΚΑ, ΦΠΑ, ασφαλιστικές εισφορές, εφορία, λογαριασμοί 

ιδιωτικών εταιρειών όπως κινητής τηλεφωνίας και εμβάσματα σε χώρες 

εξωτερικού μπορούν να γίνουν σήμερα εύκολα μέσω εναλλακτικών καναλιών. 

Επίσης μέσω ΑΤΜ μπορούν να γίνουν αναλήψεις και καταθέσεις μέχρι ενός 

συγκεκριμένου ορίου. Παράλληλα ηλεκτρονικά μπορούν να γίνουν αιτήσεις για 

νέα προϊόντα όπως κάρτες, καταναλωτικά δάνεια ή μπλοκ επιταγών και να 

υπάρχει η δυνατότητα τηλεφωνικής επικοινωνίας για περισσότερες 

πληροφορίες και πρόοδο της αίτησης.   

 

Υπάρχουν όμως και αρκετές υπηρεσίες που ακόμα δεν υποστηρίζονται από 

εναλλακτικά δίκτυα. Πρώτη και κυριότερη είναι η πιστοποίηση του φυσικού ή 

νομικού προσώπου κατά την έναρξη συνεργασίας με την τράπεζα. Η 

παραλαβή και ο έλεγχος όλων των απαιτούμενων εγγράφων και 

δικαιολογητικών πρέπει απαραίτητα να περάσει από κάποιον υπεύθυνο ώστε 

να πιστοποιηθεί η αυθεντικότητα και να αρχίσει η συνεργασία. Το ίδιο πρέπει 
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να γίνεται και σε κάθε μεταβολή αυτών των στοιχείων ή σε ανανέωση τους. 

Επίσης σε περιπτώσεις όπου η τράπεζα παίρνει το ρίσκο χρηματοδότησης 

π.χ. καταναλωτικά – στεγαστικά δάνεια, χορηγήσεις, εκεί υπάρχει ενδελεχής 

έλεγχος των προσκομισθέντων δικαιολογητικών για αποφυγή εξαπάτησης της 

τράπεζας και για διασφάλιση των συμφερόντων της. Επιπλέον κατά τη 

διάρκεια εκταμίευσης δανείων, παραλαβής μπλοκ επιταγών και εγγυητικών 

επιστολών, επένδυσης σε προθεσμιακές καταθέσεις ή σύνθετα επενδυτικά 

προϊόντα είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία του πελάτη. Παράλληλα ότι 

έχει να κάνει με επιταγές, συναλλαγματικές, παράβολα και διάθεση τελών 

κυκλοφορίας πρέπει να διεκπεραιώνεται μέσω τραπέζης. Τέλος δεν πρέπει να 

παραλείπεται και η εξυπηρέτηση ατόμων που για διάφορους λόγους δεν 

μπορούν να πραγματοποιήσουν τις συναλλαγές τους μέσω εναλλακτικών 

δικτύων.  

 

Προτεινόμενες ενέργειες αύξησης χρήσης 
ηλεκτρονικών καναλιών
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ΓΡΑΦΗΜΑ 46: Ενέργειες αύξησης χρήσης εναλλακτικών δικτύων 
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Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου ήταν ποιες ενέργειες πιστεύουν οι 

υπάλληλοι ότι θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν ώστε να αυξηθεί η 

χρήση των ηλεκτρονικών καναλιών από τους πελάτες. Το μεγαλύτερο 

ποσοστό (72,1%) απάντησε ότι οικονομικά κίνητρα θα βοηθούσαν τους 

πελάτες να στραφούν ευκολότερα σε εναλλακτικά δίκτυα. Ακολουθεί η 

διαφήμιση των εναλλακτικών δικτύων με ποσοστό 64% και σε μικρότερα 

ποσοστά η εκπαίδευση επί τόπου (41%), μέσω CD (32,8%), μέσω info kiosk 

(29,5%) ή με την εγκατάσταση εκπαιδευτικών υπολογιστών και τηλεφώνων 

μέσα στα υποκαταστήματα (24,6%). Ακόμα καλύτερα κάποιος συνδυασμός 

των ανωτέρω, π.χ. κάποιος διαγωνισμός ή κλήρωση με δώρα μετά από ένα 

εκπαιδευτικό βίντεο, πιθανώς να είχαν θετικά αποτελέσματα στην αποδοχή 

των εναλλακτικών καναλιών από το ευρύ κοινό.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Η παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε με σκοπό τη διερεύνηση των 

τελευταίων εξελίξεων στον τομέα της ηλεκτρονικής τραπεζικής. Κατά την 

εκπόνηση της έγινε εκτενής έρευνα στη διαθέσιμη βιβλιογραφία και έγινε 

προσπάθεια να βρεθεί ότι πιο νέο και καινοτόμο υπήρχε και αφορούσε τις 

διαθέσιμες ή τις μελλοντικές υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής. Για αυτούς 

τους λόγους επιλέχθηκαν κείμενα και μελέτες τα οποία δημοσιεύθηκαν τα τρία 

τελευταία χρόνια και είναι τα πιο πρόσφατα στην περιοχή τους.  

 

Όσο αφορά τις υπηρεσίες μέσω διαδικτύου είναι γεγονός ότι στη βιβλιογραφία 

ήδη υπάρχουν αρκετά θέματα ανεπτυγμένα. Άλλωστε και οι διαδικτυακές 

υπηρεσίες που προσφέρουν οι περισσότερες ελληνικές τράπεζες θεωρούνται 

πλήρεις και σε μεγάλο βαθμό εξυπηρετούν τις περισσότερες ανάγκες των 

πελατών και των επιχειρήσεων που τις χρησιμοποιούν. Αυτό όμως δε 

σημαίνει ότι οι τράπεζες επαναπαύονται. Αντιθέτως προσπαθούν να εισάγουν 

νέες υπηρεσίες που να μπορούν να διεκπεραιώνονται ηλεκτρονικά έτσι ώστε 

να αυξήσουν το μερίδιο τους στην εξυπηρέτηση πελατών μέσω διαδικτύου.  

 

Άλλωστε αυτός ο τρόπος εξυπηρέτησης είναι ο πιο συμφέρων για την 

τράπεζα. Σε έρευνα που πραγματοποίησε παλαιότερα στη Μεγάλη Βρετανία 

το NatWest Group σε συνεργασία με την εταιρεία BRC, υπολογίστηκε ότι μια 

συναλλαγή στο γκισέ κόστιζε 64 πέννες, μέσω τηλεφώνου 32 πέννες, στο 

ΑΤΜ το κόστος ήταν 27 πέννες και μέσω διαδικτύου κόστιζε μόλις 0,5 πέννες. 

Αντίστοιχα στις Η.Π.Α., σύμφωνα με υπολογισμούς της εταιρείας Booze, Allen 

& Hamilton, το κόστος διεξαγωγής των συναλλαγών, ανάλογα με το κανάλι 

πρόσβασης των πελατών, υπολογίστηκε σε 1,07 δολάρια μέσα στο τραπεζικό 

υποκατάστημα, σε 0,54 δολάρια μέσω τηλεφώνου, σε 0,27 δολάρια μέσω 

ΑΤΜ και 0,10 δολάρια μέσω διαδικτύου [11]. Το γεγονός αυτό δίνει στις 

τράπεζες το περιθώριο να αποδίδουν υψηλότερο τόκο στις καταθέσεις και να 

χορηγούν δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια, πρακτική που ακολουθεί η τράπεζα 
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Eurobank με το νέο της προϊόν «Ταμιευτήριο Online», το οποίο είναι 

καταθετικό προϊόν που διατίθεται μόνο μέσω διαδικτύου και έχει πολύ καλή 

επιτοκιακή απόδοση. 

 

Οι έρευνες που παρουσιάστηκαν έδειξαν ότι ακόμα υπάρχει αρκετός δρόμος 

προκειμένου να ενηλικιωθεί ηλεκτρονικά η Ελλάδα. Σαφώς η θέση της είναι 

πολύ καλύτερη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια αλλά υπάρχουν ακόμα 

αρκετά που πρέπει να γίνουν. Προς το παρόν οι διαθέσιμες διαδικτυακές 

υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες έχουν περισσότερο σχέση 

με την ψυχαγωγία, την ενημέρωση, την κοινωνική δικτύωση και την 

επικοινωνία παρά με τη διεκπεραίωση τραπεζικών και εμπορικών 

συναλλαγών και την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση του πολίτη από κυβερνητικές 

υπηρεσίες. Συνεπώς μελλοντικές ενέργειες θα πρέπει να επικεντρωθούν στην 

αφύπνιση των πολιτών σε θέματα εξυπηρέτησης τους από ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες μέσω διαδικτύου. Το ίδιο φυσικά θα πρέπει να κάνουν και οι 

τραπεζικοί υπάλληλοι προκειμένου να αποφορτιστούν τα υποκαταστήματα 

από ενέργειες που μπορούν να γίνουν και με εναλλακτικούς τρόπους. 

 

Οι τράπεζες στην Ελλάδα από την πλευρά τους έχουν κάνει αρκετά πράγματα 

όσο αφορά την ηλεκτρονική τους ενηλικίωση. Σχεδόν όλες παρέχουν 

υπηρεσίες μέσω ΑΤΜ, διαδικτύου και τηλεφώνου. Το μεγάλο στοίχημα τώρα 

είναι κατά πόσο αυτές θα προτιμηθούν από τους πελάτες. Επίσης ο έντονος 

ανταγωνισμός έχει κάνει τις τράπεζες να προσπαθούν η μια να προσπεράσει 

την άλλη στην εφευρετικότητα, καινοτομία και πρωτοπορία στις ηλεκτρονικές 

υπηρεσίες. Χωρίς όμως την ανταπόκριση από τους πελάτες και την αποδοχή 

όλων των νέων καναλιών από αυτούς δε θα είναι δυνατή η πρόοδος και η 

εύρεση νέων μορφών εξυπηρέτησης.  

 

Οι υπηρεσίες μέσω κινητών τηλεφώνων παραμένουν περιορισμένες σε σχέση 

με αυτό που μπορούν πραγματικά να κάνουν. Αδιαμφισβήτητα το κινητό 

τηλέφωνο θεωρείται το βασικό εξάρτημα ηλεκτρονικής επικοινωνίας κάθε 

πολίτη. Οι δυνατότητες που συνεχώς αποκτούν, η αυξημένη τους 
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πρακτικότητα, η χρήση τους και η διείσδυση τους σε όλες σχεδόν τις 

οικονομικά ενεργές ηλικίες τα καθιστά απαραίτητο εργαλείο του μέλλοντος για 

την ηλεκτρονική τραπεζική εξυπηρέτηση. Σαφώς οι υπηρεσίες που παρέχουν 

δε θα πρέπει να περιορίζονται μόνο στη φωνητική επικοινωνία αλλά να 

παρέχουν επιπλέον δυνατότητες διενέργειας συναλλαγών. Η Εθνική Τράπεζα 

έχει αναπτύξει πρώτη μια εφαρμογή η οποία διανέμεται δωρεάν μέσω του 

ηλεκτρονικού καταστήματος itunes της Apple και είναι κατάλληλη για τα 

προϊόντα της iPhone και iPod. Η συγκεκριμένη εφαρμογή προσφέρει ασφαλής 

πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της τράπεζας μέσω των 

συγκεκριμένων συσκευών και μπορεί να κάνει σχεδόν όσα και η αντίστοιχη 

διαδικτυακή υπηρεσία. Αντίστοιχη υπηρεσία υπόσχεται ότι σύντομα θα 

ξεκινήσει και η Eurobank.  

 

Το κινητό τηλέφωνο με τις κατάλληλες τροποποιήσεις και τεχνολογική εξέλιξη 

θα μπορούσε να είναι το πορτοφόλι του μέλλοντος. Τα πιο προχωρημένα 

σενάρια θέλουν τα κινητά τηλέφωνα να αποκτούν δυνατότητες 

χρησιμοποίησης ως πιστωτικής κάρτας, ως κάρτας επιβίβασης σε μέσα 

μαζικής μεταφοράς και ως ηλεκτρονικό εισιτήριο για συναυλίες και 

εκδηλώσεις. Το κόστος των συναλλαγών με τη χρησιμοποίηση όλων αυτών 

των δυνατοτήτων ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης θα μπορούσε να μειωθεί κατά 

πολύ. Μελέτες αναφέρουν ότι μια αύξηση 10% στη χρήση και τη διείσδυση 

του κινητού τηλεφώνου σε μια χώρα θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 

0,6% [12]. Αντίστοιχα αν όλες οι τραπεζικές συναλλαγές μιας χώρας γίνονταν 

ηλεκτρονικά τότε θα μπορούσε να εξοικονομηθεί ποσό ίσο με το 1% του ΑΕΠ 

[13].  

 

Για όλα τα παραπάνω όμως χρειάζονται και αυξημένα επίπεδα ασφάλειας. Αν 

όντως το κινητό γίνει το πορτοφόλι του μέλλοντος τότε η απώλεια του θα 

σημαίνει ότι το θύμα δεν θα διαθέτει τίποτα και δε θα μπορεί να 

πραγματοποιήσει καμιά συναλλαγή. Πρόσθετα μέτρα ασφαλείας πρέπει να 

ληφθούν τα οποία θα εξασφαλίζουν τον ιδιοκτήτη σε περίπτωση απώλειας 
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αλλά και θα διασφαλίζουν όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ότι οι 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται είναι νομότυπες.  

 

Σημαντική ώθηση στην διείσδυση κάθε είδους ηλεκτρονικών υπηρεσιών θα 

έδινε και η πλήρης αυτοματοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος 

αλλά και η διασύνδεση τους. Στην Ελλάδα μια τέτοια προσπάθεια είναι ο 

δικτυακός τόπος www.ermis.gov.gr, η διαδικτυακή πύλη των ΚΕΠ, που 

προσπαθεί να παρέχει ηλεκτρονικές υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών. Αν ο 

πολίτης μάθει να χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες για όλες του τις 

ανάγκες τότε σίγουρα θα τις προτιμά και για τις τραπεζικές του συναλλαγές. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα της σχέσης Τραπεζών, Κράτους και πολίτη είναι 

η απαίτηση ασφαλιστικής ενημερότητας κάθε φορά που γίνεται μια χορήγηση 

ή η προσκόμιση περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ κάθε φορά που εκτελείται μια 

εισαγωγή. Αν υπήρχε διασύνδεση των συστημάτων της Τράπεζας και της 

εφορίας και του ΙΚΑ στην προκειμένη περίπτωση, αυτή η διαδικασία θα 

ολοκληρωνόταν άμεσα, χωρίς επιπλέον κόστη και χωρίς το κίνδυνο 

παραποίησης στοιχείων. Συνεπώς η ολοκλήρωση παροχής ηλεκτρονικών 

υπηρεσιών στους πολίτες αλλά και η διασύνδεση των πληροφοριακών 

συστημάτων των Τραπεζών με των δημόσιων οργανισμών θα μπορούσαν να 

αλλάξουν κατά πολύ την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους πολίτες.  

 

Στην προώθηση όλων των ανωτέρω σημαντικό ρολό θα διαδραματίσει ο ίδιος 

ο τραπεζικός υπάλληλος. Η μικρή έρευνα που διενεργήθηκε φανέρωσε ότι οι 

περισσότεροι τραπεζικοί υπάλληλοι σε γενικές γραμμές είναι ενήμεροι για τις 

ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η τράπεζα τους και τις χρησιμοποιούν 

σε ικανοποιητικό βαθμό. Νιώθουν ότι αρκετές από τις καθημερινές τους 

ασχολίες μπορούν να γίνουν και ηλεκτρονικά και προτείνουν οικονομικά 

κίνητρα και περισσότερη διαφήμιση για να αυξηθεί η αποδοχή τους από τους 

καταναλωτές. Το ανθρώπινο δυναμικό είναι σημαντικός παράγοντας σε κάθε 

οργανισμό και οι τράπεζες πρέπει να χρησιμοποιήσουν το προσωπικό τους 

για την είσοδο τους στη νέα ηλεκτρονική εποχή. 
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Σε τελική ανάλυση το συμπέρασμα που προκύπτει από την παρούσα εργασία 

είναι ότι υπάρχουν ακόμα αρκετά που πρέπει να γίνουν. Το σίγουρο είναι ότι 

όλα οδηγούν σε μια ψηφιακή εποχή όπου οι περισσότερες εργασίες θα 

εκτελούνται ηλεκτρονικά. Οι τράπεζες είναι αρκετά έτοιμες για αυτό και 

προσπαθούν εισάγοντας νέες υπηρεσίες να αποκτήσουν συγκριτικό 

πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές τους. Η εξέλιξη και σε άλλους 

τομείς όπως στα κινητά τηλέφωνα και στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών 

συναλλαγών μπορεί να μας προσφέρει καινούριες μορφές ηλεκτρονικής 

εξυπηρέτησης στο μέλλον ιδιαιτέρα μέσω κινητών τηλεφώνων. Για όλα όμως 

τα παραπάνω θα πρέπει να υπάρχει η σωστή προετοιμασία και παιδεία των 

πολιτών είτε ως εργαζομένων σε τραπεζικούς οργανισμούς είτε ως χρηστών 

αυτών των υπηρεσιών έτσι ώστε να αποφευχθούν τα πιθανά λάθη αλλά και 

να γίνει η καλύτερη δυνατή χρήση αυτών των υπηρεσιών. 
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